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 ٧٩... املال پرداخت ديه از بيت . ٦   
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 ٨٠...  در ديه، قصاص و عفوحدود اختيارات وىلّ يا قّيم . ١١   
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عليه نسبت به اجياد خسارات جديد بر اثر         عدم تأثري عفو جمّنى     .  ١٣   
 ٨١... سرايت
، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا         مباشرت (ات ضمان   موجب:  فصل چهارم  

 ٨١... ) اجتماع چند سبب
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تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن         .  ١   
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١٠١ 
 ١٠١ ...شرطيت بلوغ يا متيز در مسئوليت كيفرى. ١١   
 ١٠٢ ...اقدام تأميىن براى جلوگريى از جرم. ١٢   
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 مقدمه
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 . احلمد هللا رب العاملني، و الصالة و السالم على خري خلقه حممد و آله الطاهرين، و لعنة اهللا على اعدائهم امجعني اىل يوم الدين

و جعل لكل شىء حّداً و جعل عليه دليال يدلّ عليه           )  صلى اهللا عليه وآله   (اً حتتاج اليه االُّمة اىل يوم القيام اال أنزله ىف كتابه و بّينه لرسوله             ان اهللا تبارك و تعاىل مل يدع شيئ       
 ١.و جعل على من تعّدى احلّد حّداً

خداوند براى هر چيزى حد و      .   براى پيامربش هم بيان نكرده باشد      خداى تبارك و تعاىل هيچ يك از نيازهاى امت تا روز قيامت را نبوده است كه در كتابش نازل و                   
 .اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنماىي گذاشت كه بر آن راهنماىي كند و بر هر كسى نيز كه از آن حد بگذرد، حّدى قرار داد اندازه

 )عليه السالم(حضرت امام حممد باقر
ست كه با هدف بيان احكام شرعى فراهم آمده، اما ويژگى موضوع، وزانت علمى و شيوه پاسخگوىي، آن را از                    اى كه پيش روست هر چند كتاب فتواىي ا         جمموعه

از اين  .  سطح يك كتاب عمومى، به يك اثر فقهى فتواىي درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان، دست اندكاران قضا و حقوق، بويژه قضات عاىل قدر باشد                        
 :شود ندگان فرهيخته، چند نكته به عنوان پيشگفتار ارائه مىرو و به فراخور خوان

 اجتهاد، حيات اسالم: يكم
دهد، مهان گونه كه در حديث ياد شده آمده، در عرض، متام نيازهاى معرفىت،               اسالم كه اساس و چارچوب آن را كتاب و سنت و درك درست عقل تشكيل مى                

گريد و پاسخگوى نيازهاى وى است و        ماعى، و در طول، تا واپسني روز زندگى انسان در اين حيات را در بر مى               عملى و اخالقى آدمى در زندگى فردى و سلوك اجت         
هاى ديىن بر آن تأكيد شده و عقل نيز كه زيربناى پذيرش دين و شريعت است بر اين حقيقت گواهى                       اين يكى از باورهاى ترديدناپذير اسالمى است كه در آموزه          

دار تبيني تكاليف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسيم مناسبات فرد و جامعه                  ناى خاص آن، به عنوان يكى از سه خبش اصلى ديْن عهده           فقه به مع  .  دهد مى
سالم اهللا  ( حضرت امام مخيىن     باشد و به تعبري    دار مهه نيازهاى انسان در متام دوران مى        از اين رو، عهده   .  مهان ويژگى را دارد   »  عمل«است كه در خبش خود يعىن حوزه        

اىن تارك فيكم الثقلني كتاب     «):  صلى اهللا عليه وآله   (اجتهاد شيعى كه از يك سو برخاسته از سخن پيامرب اكرم          .  »فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است        «:  ،)عليه
مسري طوالىن خويش را به زيباىي و استوارى » الفقهاء حصون االسالم«و » الفقهاء امناء الرسل«و »  العلماء ورثة االنبياء  « و از سوى ديگر بر باهلاىي از جنس          »اهللا و عترتى  

اى كه به تعبري     به گونه .  اى تابناك پيموده، اينك بزرگترين سرمايه علمى معنوى را پيش روى ما به ويژه در دستان با كفايت فقهاى عظام قرار داده است                       متام و با چهره   
اسالم اگر خداى خنواسته مهه چيز از دستش برود وىل فقهش به طريقه موروث از فقهاى بزرگ مباند، به راه خود ادامه خواهد داد، وىل اگر                          ):   اهللا عليه  سالم(امام مخيىن   

 ٢.»هد كشيدمهه چيز به دستش آيد و خداى خنواسته فقهش به مهان طريقه سلف صاحل از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خوا
آن »  پوياىي«و  »  سنىت«خاستگاه تفقه شيعى، كتاب و سنت و عقل از يك سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازين فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ويژگى                          

 در روش، پاسخگوى نيازهاى حال و آينده        تواند با حفظ اصالت و موازين و مباىن خود در منبع و            دهد و اين چنني است كه فقه مهواره زنده است و مى            را به دست مى   
 .باشد
 اجتهاد جواهرى: دوم

فرمايد و از سوى ديگر پوياىي اجتهاد را يادآور          ، از يك سو بر اجتهاد جواهرى تأكيد مى        )سالم اهللا عليه  (اى چون حضرت امام مخيىن       اگر فقيه برجسته و وارسته    
 ذات خود پوياىي و حيات را داراست و اجتهاد جواهرى يك مثال گويا و منونه برتر در اجتهاد شيعى است،                     شود، درست از مهني نقطه است كه فقاهت جواهرى در          مى

چرا كه مهني ويژگى را پيش از وى در فقاهت و اجتهاد شيخ مفيد و شيخ الطائفه و سيد مرتضى گرفته تا ابن ادريس و حمقق حلى و                             ;  و نه منحصر در آن فقيه فرزانه      
اى براى   د اول و شهيد ثاىن و حمقق ثاىن و تا فقيه واالمقامى چون حمقق اردبيلى و حمقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ كه مأخذ عمده                             عالمه حلى و شهي   

حمقق يزدى و مريزاى نائيىن رود ـ و كاشف الغطاء و حمقق قمى و دهها فقيه نامى ديگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شيخ اعظم انصارى و  صاحب جواهر به مشار مى
و دهها فقيه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهاىي چون                  )  قدس اهللا اسرارهم  (و حمقق خراساىن و حمقق بروجردى و حضرت امام مخيىن           

ر چارچوب موازين اجتهاد شيعى و فقاهت جواهرى و با هبره جسنت            نيز مهني است كه د    )  دام ظله (فقيه روشن بني، حضرت آية اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى            
اند از يك سو، حتليلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشاىي در سطح استدالهلاى فقهى و در مقام افتاء ارائه كنند                          فقيهانه از مهني خصلت ذاتى توانسته     

يهان كاسته شود، و از سوى ديگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پيداى بسيارى را كه عصر جديد و حتّوالت                     بدون آنكه از ارزش تالش فقهى و حرمت جايگاه ديگر فق          
 .انديشى كنند هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره علمى اجتماعى كنوىن پيش روى بشر گذاشته پاسخ بگويند و براى مشكالت موجود و واقعيت

 
 .١٧٥، ص ٧كاىف، ج . ١
 .٢٠٥، ص ١٧صحيفه نور، ج . ٢
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آيند، فقه را هر چه بيشتر در عرض و عمق           و نسلهاى فقهى كه در پى هم مى        و فقيهان متقدم بوده است كه فقهاى ديگر       اين مهم مهواره خواسته و آرزوى استادان        
ها و جوامع شيعى است، صورت       سرمايه بزرگ جهان اسالم به ويژه حوزه       دهند و بر حتقيقات بيفزايند، واالّ پديد آمدن هزاران اثر ارزمشند فقهى كه اينك               گسترش
كوشش منايند كه هر روز بر      «:  كنند به علما و مدّرسان تأكيد مى     )  سالم اهللا عليه  ( آورى چون حضرت امام مخيىن     درست از مهني نقطه است كه فقيه نام       .  اشتند واقع
ق و تدقيق است حمفوظ مباند و       سست شدن اركان حتقي    ها افزوده شود و فقه سنىت كه ارث سلف صاحل است و احنراف از آن               حبث و نظرها و ابتكار و حتقيق       ها و  دقت

نكته جست كه هم تضميىن براى حيات و         اساساً فلسفه لزوم تقليد از جمتهد زنده و نيز فتح باب اجتهاد را بايد از مجله در مهني                   و٣.»حتقيقات بر حتقيقات اضافه گردد    
وجود داشته باشد و به تعبري فقيه شهيد         م و ملموس فقيه با مسائل و نيازهاى جامعه        توسعه و پوياىي فقه باشد وهم امكان پاسخگوىي به نيازهاى روز و رابطه زنده، مستقي              

جمتهد واقعى آن است كه اين امر را به دست آورده باشد و             .  تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغري است          اساساً رمز اجتهاد در   «:آية اهللا مرتضى مطهرى   
» على االقوى «شود، واالّ تنها در مسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك                كند، و بالتبع حكم آهنا عوض مى        تغيري مى  توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه     

 ٤.»كردن هنرى نيست و اين مهه جار و جنجال الزم ندارد» على االقوى«را تبديل به » على االحوط«كردن و يا يك » على االحوط«را تبديل به 
به روش اجتهادى حمقق اردبيلى، صاحب كتاب بسيار ارزمشند و مبسوط              صانعى در ميان فقهاى گذشته، عنايت ويژه و اهتمام بسيار زيادى            اگر حضرت آية اهللا   

و حوزوى باز   ارزمشند فقهى جايگاهى در سطح شايسته خود در حمافل فقهى             اند كه چرا اين اثر     دارند و اين پرسش را بارها مطرح كرده       »  الفائدة و الربهان   جممع«
اند، ناشى از مهني نگاه      دوباره آن را يكى از حمورهاى تالش خود قرار داده          اى استدالىل بر اين كتاب و چاپ       است، و اينك چند سال است كه نگارش تعليقه         نكرده
 .داشته است آور وجود اجتهاد و نوآورى و حرّيت در رأى است كه در فقاهت آن فقيه مقدس و نام به

 دگى فقهبالن: سوم
هاى فقهى را بايد در جاهاىي جست كه فقيه، در چارچوب اجتهاد جواهرى كه يك منونه برتر از                   اين مهه تأكيد بدان خاطر است كه ارزش واقعى اجتهاد و جماهدت           

هاى نو پيدا    ى ارائه كند و يا براى مسائل و پرسش        گريى عاملانه از مهان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوت            رود با هبره   اجتهاد شيعى به مشار مى    
چنني فقهاىي را بايد ستود و دستاوردهاى آهنا را ارج بيشتر هناد، واالّ راههاى رفته و مسريهاى مهوار، معلوم                    .  پاسخ شرعى و راهكار فقهى قابل دفاعى به دست دهد         

كند، واالّ تكرار    و از مهني نقطه است كه توليد علم و گسترش حتقيقات معنا پيدا مى              .   داشت است كه در مقايسه با مسريهاى تازه و دشوار زمحت چنداىن خنواهد            
 .مكررات است كه البته ارزمشند است وىل ارزشى به پايه توليد و حتقيق خنواهد داشت

دهند و با    هاىي بروز مى    در اين سطح و در چنني عرصه       هاى اجتهادى خويش را    طبعاً و از اين منظر، آن دسته از فقيهاىن كه بيش از ديگران فقاهت و تواناهاىي                
نگرى و شناخت درست و كاىف از موضوعات، دستاوردهاى فتواىي خويش را در سطح حوزه و                  انديشى و جامع   سال حتصيل و تدريس و حتقيق و ژرف        پشتوانه دهها 

هاى فقهى آهنا مورد     حىت اگر برخى يا هيچ يكى از استنتاج        ترى برخوردار باشد،   زونكنند، بايد در جايگاهى برتر و تالش اجتهادى آهنا از ارزش ف            جامعه عرضه مى  
اى  آشنايان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه           اين تأكيد براى فرزانگان حوزوى و     .  قرار نگريد و به بوته نقد عاملانه سپرده شود         پذيرش فرد و يا گروه    

ها و سولك فقهاى ما بر مهني اصل شكل گرفته و مهواره به نظرات ديگران از مجله به آراى تازه، به ديده احترام و اهتمام                            ش حوزه دانند كه رو   نيست و مهگان مى   
ناديده گرفته و گريى غري عاملانه پرداخته و روش متني و اصلى را  برخى به هر دليل شرح صدر الزم را نشان نداده و به خرده      نگريسته شده و اگر گاه در گوشه و كنار،        

آورد و به هر حال، اگر برخى        اى را در مواجهه با نظرات ديگران و آراى جديد به وجود            مدت نتوانسته رويه تازه    اند، اما اين موارد هيچ گاه و در دراز         يا از ياد برده   
موجود پيدا كند و الاقل      اً توانسته در طول زمان، جايگاه خويش را ميان آراى         اند اما اين نظرات نوع     را بر نتافته   هاى تازه  از مبتديان و متوسطان در فقه، فتاوا و ديدگاه        

 .ها و فتاوا مطرح و ارزياىب گردد در رديف ديگر گفته
 منطق و متانت اجتهاد شيعى: چهارم

هاى قابل درك    اخالقى، الگوهاى برتر و منونه    تر است و در برابر حتّديات فكرى، علمى، حقوقى و            امروزه اگر عمل شيعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده           
گويد و منطق ثقلني اگر براى جوامع        گذارد، خاستگاه آن اين است كه بر اساس قرآن و عترت و بر پايه اجتهاد درست سخن مى                   و دفاعى را پيش روى جهانيان مى      

ائه گردد قابل درك و پذيرش است، و بر اساس مهني عقالنيت و تفقه جامع نگر است                 اند درست تبيني و ار     بشرى كه از طبع اوليه و هدايت عقالىن خويش فاصله نگرفته          
هاى انساىن بر آن آگاهى و       مفاهيمى كه مهه جوامع بشرى و وجدان      ;  توانند در چارچوب مفاهيمى مشترك، ميان بشر امروز سخن بگويند          كه عاملان و فقيهان ما مى     

رو و با اين توجه مايه شگفىت خنواهد بود كه در يك اثر كامال فقهى و يك منت حوزوى در قالب استفتاء و افتاء كه پيش                            يناند از ا   اذعان دارند و بر آن تفاهم كرده      
روى داريد، مفاهيمى جهاىن ـ انساىن چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعيض، كرامت و حرمت انسان، امنيت فردى و اجتماعى و جهاىن، آزادى، وفاى به پيمان،                            

اند و مهه ريشه در قرآن و سنت دارند به عنوان خبشى از مباىن فقهى،                 زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن كه مفاهيمى شناخته شده در جهان                حقوق
 .نظرات و احكام مشاهده شود و مورد استدالل و اهتمام قرار گريد

عدالىت و حقوق  حىت در سطح جهاىن، آجنا كه مسائل عام جهاىن و مرتبط به امنيت و صلح و مبارزه با ىباجتهاد شيعى با مهني منطق و مباىن است كه در عرصه عمل     
ها و حرمت ىب گناهان مطرح است، به زيباىي و استوارى متام ميان منطق جهادى و عدالت خواهانه خويش و سلوك انساىن و امنيت اجتماعى و خشونت زداىي                               ملت

چه از سوى قدرهتا و     ;  مشارد ها را در هر سطحى كه باشد مردود مى         كند و ظلم و جنايت نسبت به حقوق انسان          و قابل دفاع برقرار مى     اى درست  چارچوب و رابطه  
مى و  اجتهاد شيعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمينه گسترش علوم اسال           .  هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت حمور و طرفداران و عامالن ترور               دولت

 
 .١٨٩، ص ٢١صحيفه نور، ج . ٣
 .٩٨ده گفتار، ص . ٤
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ها و شرح صدر علمى جامعه به ويژه خنبگان و فرهيختگان را باال برده و مشروعيت خبشيده است، و هم در                      معارف ديىن را فراهم ساخته و هم ظرفيت پذيرش ديدگاه         
ارى نيازمند وحدت رويه و ضوابط و       البته روشن است مديريت جامعه و كشورد      .  هاى قلىب و معرفىت و هم در عرصه عمل، به ويژه در اعمال فردى                مقام التزام 
تواند حمدود به برداشت  باشد كه بايد بر جامعه حاكم باشد و طبعاً اين امر حياتى منى مى» قانون«دار اين مهم است  هاى مهاهنگ و فراگري است و آنچه عهده چارچوب

 .علمى اين فرد يا آن فرد خاص باشد
 فقه در عرصه مناسبات اجتماعى: پنجم

كند حقوق فردى و     دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسيم مى        ش از مهه، مناسبات اجتماعى و روابط ميان بشر و حوزه تصرفات آدميان را شكل مى                آنچه بي 
 مقررات  دار بيان احكام و    فقه اسالمى نيز كه عهده    .  هاى قضاىي است، كه در واقع ضامن اجراى درست قانون است           اجتماعى، حقوق جزاىي و مقررات و چارچوب      

شود،  بر اساس يك تعبري رايج كه احكام فقهى به دو خبش عبادات و معامالت تقسيم مى               .  ها و مسائل آن مربوط به مهني قسمت است         باشد بيشتر خبش   شرع مقدس مى  
 حمقق حلى نيز در كتاب بسيار ارزمشند و         .شود گردد، در حاىل كه خبش معامالت نزديك به چهل كتاب فقهى را شامل مى              عبادات حداكثر به ده كتاب فقهى حمدود مى       

بندى، امجاال نشان    كند و با مهني تقسيم     در يك تقسيم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار خبش عبادات، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم مى                 »  شرايع االسالم «حمورى خود   
 .گريد هاى خمتلف آن، قرار مى با شاخه" حقوق" امروز زير عنوان دهد كه دهد كه حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احكامى تشكيل مى مى

به تعبري ديگر، دنيا مزرعه آخرت است و هدف هناىي بعثت پيامربان اهلى نيز هدايت انسان به سعادت جاودانه است، و شكل دهى رابطه انسان با خداى متعال، با                              
اى اگر بر اساس مناسبات اهلى ـ        هر جامعه .  تواند كشتگاه آخرت باشد    ىل معلوم است كه هر دنياىي منى      خود، با طبيعت و با جامعه، دستور كار آنان بوده است، و           

اند تنظيم نشود و     منادى آن بوده  )صلى اهللا عليه وآله   (و در رأس آنان و خامت آنان پيامرب بزرگوار اسالم         )  عليهم السالم (انساىن از مجله نظام حقوقى درسىت كه پيامربان       
باشد، انتظارى دور   )  آخرت(خاستگاه و بستر مناسىب براى تأمني سعادت جاودانه         )  دنيا(هاى حقوقى تن ندهند، انتظار اينكه آن جامعه          ه اين نظرات و چارچوب    آدميان ب 

خوشبخىت جاودانه خويش نشمارد يا     يك جامعه حىت اگر به سعادت حمدود و منقطع زندگى مادى و دنياىي خويش نيز اهتمام داشته باشد و آن را مقدمه                        .  از واقع است  
باشد و درست از مهني نقطه است كه         ها مى  آن را كم رنگ سازد، اما ترديدى نيست در دستياىب به مهان صالح و سعادت حمدود نيز، نيازمند مهني مقررات و چارچوب                     

شد، اما مناسبات عمومى و روابط اجتماعى را كه بر اساس مصاحل             اى حىت اگر به رفتار فردى و سلوك شخصى و زندگى خصوصى افراد نظرى نداشته با                 هر جامعه 
 .مشارد عمومى شكل گرفته، براى مهه افراد جارى و حاكم مى

 هاى نو اجتهاد و پرسش: ششم
هاى بسيط و    زندگىهاى خمتلف اجتماعى و روابط جهاىن به وجود آمده،            اى كه امروزه در عرصه     گسترش مناسبات اجتماعى به گونه عام و حتّوالت گسترده        

هاى علميه و    اى را براى طرح مسائل تازه فراهم ساخته و حوزه           هاى گسترده  ها و ابعاد خمتلفى كرده و زمينه       ها و اليه   مناسبات حمدود ديروز را دچار پيچيدگى     
 .هاى فراوان كرده است هاى حقوقى و اجتماعى مواجه با پرسش مشخصاً اجتهاد شيعى را به ويژه در حوزه

هاى اجتهادى شيعه به خوىب نشان       تاريخ علمى حوزه  .  شود براى جمامع علمى يك فرصت و نعمت است         از آن نام برده مى    »  استفتاء«رح سؤال و آنچه با تعبري       ط
كرده و در    ن را مشخص مى   ها بوده است كه در زمان خود وظيفه مكلفان و مقلدا           اى از دستاوردها و آثار علمى و فقهى، نتيجه مهني پرسش           دهد كه خبش عمده    مى

سرازير شدن استفتاهاى حقوقى و قضاىي با توجه به مناسبات اجتماعى و ارتباطات اينترنىت يك فرصت استثناىي براى                  .  رود ها به مشار مى    طول زمان سرمايه علمى حوزه    
اما پيداست كه در    .  باشند كه در پى راهكارهاى شرعى و ديىن مى       هم براى فقيهان و عاملان، و هم براى پرسشگران حقيقى و حقوقى             ;  هاى فقهى بوده و هست     حوزه

، روشن بيىن، سلطه علمى و قّوت و        )شناخت موضوع (ها، با فهم درست سؤال       اين ميان، سطح هبره جسنت از اين فرصت به سطح علمى و كاراىي و راهگشاىي پاسخ               
 .جامعيت اجتهاد افراد رابطه مستقيم دارد

دهد و با انتقال آن در واقع        اخت موضوع است و سؤال كننده پرسش خود را بر اساس تصور و شناخىت كه از اين موضوع دارد شكل مى                    طرح سؤال مبتىن بر شن    
يارى اين شناخت در بس   .  تواند مسئله را در بوته اجتهاد خويش قرار دهد و با آن حمك زند كه شناخت كاىف از موضوع داشته باشد                      جمتهدى مى .  كند توليد مسئله مى  

موارد بايد از سطح تصور و شناخت ابتداىي و امجاىل سؤال كننده فراتر رود و ديگر ابعاد و مناسبات پيچيده موضوع را كه چه بسا مورد توجه سؤال كننده نبوده در بر                                
 .خصى سؤال كننده نيز در نوع جواب دخالت داردحىت گاه حاالت روحى و ش. باشد اى در پرسش و پاسخ مى گريد و اين نكته بسيار مهم و حىت گاه تعيني كننده مى

گذارى  آورد، يكى از داليل آن ناشى از شناخت ناقص موضوع است، و يك وجه متايز و مالك ارزش                   ها و مشكالتى را پديد مى      اگر برخى فتاوا خود پرسش    
ها به   گسترده و متنوع و كم نظريى از سؤاالت را در بر دارد، هم در پاسخ              اگر جمموعه ارزمشندى كه پيش رو داريد، هم حجم          .  هاى استفتا نيز مهني امر است      جمموعه

هاى بسيار كه حضرت آية اهللا صانعى در         ها عالوه بر قّوت اجتهاد و روشن بيىن و ممارست زياد و تالش             جوانب خمتلف موضوعات توجه عاملانه شده است، و هم پاسخ         
هاى  ند، برخاسته از تالش وافر ايشان در شناخت درست موضوع است كه حضور عملى ايشان در خبشى از عرصه                   نگاه مستقل و مباشر و مسائل و منابع فقهى دار         
» جامع الشتات«هاى فقيهانه آن، يادآور جمموعه ارزمشند  تنها نگاه به فهرست مسائل اين جمموعه و مرور امجاىل پاسخ.  حقوقى و قضاىي اين شناخت را تقويت كرده است        

 .بر جاى مانده است» قدس سره«نگر و بسيار دقيق دوره متأخر حضرت آية اهللا مرحوم مريزاى قمى  يه برجسته و جامعاست كه از فق
اى  كند و اينك پس از چند سال جمموعه        مهني خربگى و فقاهت راهگشاست كه اين حجم از استفتاهاى متنوع و باارزش را به سوى حمضر فقهى ايشان روانه مى                     

د را پيش روى صاحب نظران، پژوهشگران، حقوقدانان، وكال، دست اندر كاران قانون و قضا و اجرا، مقلدان و حىت جويندگان پرسش فقهى                          كارگشا و ارزمشن  
ها  چيدگىاى موارد راهگشاى پي    تواند حقوقدانان و متوليان امر قضا در سطوح خمتلف حقوقى و كيفرى را كمك كند و در پاره                  اى كه به خوىب مى     جمموعه;  گذارد مى

 .هاى موجود آنان باشد و دشوارى
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 نقش فقه در قضا و حقوق: هفتم
، يا مستقيم از فقه گرفته شده يا در          ـ دانند كه قوانني و مقررات حقوقى كشور ـ چه در خبش مدىن و چه جزاىي و چه آيني دادرسى                   آشنايان به فقه و حقوق مى     

هاى اجتماعى نيز خبشى از منابع قانونگذارى است، اما          هاى جارى و اعتبارات عقالىي و بناگذارى       ت و اگر عرف   چارچوب موازين و مباىن فقهى و شرعى هتيه شده اس         
بنابراين، اساس مقررات و قوانني ياد شده، فقه و احكام          .  معلوم است كه در حمدوده شرع و با اين پيش شرط بوده است كه خمالفىت با موازين فقهى و شرعى ندارد                      

قاضى موظف است كوشش كند حكم      «بيىن شده است كه      الوه بر اين حىت در سطح قانون اساسى كشور و به عنوان يك اصل در آيني دادرسى، پيش                 ع.  شرعى است 
انه سكوت يا نقص يا امجال يا       تواند به هب   هر دعوا را در قوانني مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معترب اسالمى يا فتاواى معترب حكم قضيه را صادر منايد، و منى                          

 .»تعارض قوانني مدونه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
هاى عاملانه و كارشناسانه     اگر در اين جمموعه، پرسش    .  توان به رابطه تنگاتنگ فقه و حقوق از يك سو، و فقه و قضا از سوى ديگر پى برد                     بر اين اساس، مى   

دهد از سوى كارشناسان امر حقوق و قضا و حماكم و قضات حمترم و اطراف دعوا طرح شده، به خاطر مهني نياز مستمر است كه از مجله                            ىيابيم كه نشان م    متعددى مى 
د، كه از   كن اندركاران امر قضا را در سطوح خمتلف، نيازمند فقها و مراجعى چون حضرت آية اهللا صانعى مى                 بيىن شده و دست    در خبش قضا در قانون اساسى نيز پيش       

دهد، و از سوى ديگر آشناىي نزديك ايشان به موضوع قضا و             هاى اجتهادى و فقهى، فتاواى ايشان را در طراز فتاواى معترب قرار مى             ها و برجستگى   يك سو تواناىي  
هاى اين جمموعه، استدالهلا و      ان يكى از ويژگى   و از سوى ديگر و به عنو      ;  اند، بسيار راهگشا است    حقوق جزاىي و مدىن و جتربه و مهارتى كه در اين زمينه داشته             

ها به شيوه مهيشگى معظم له آمده است و براى قضات حمترم و كارشناسان امر قضا، در دستياىب به نظر هناىي                      مستنداتى است كه هر چند به امجال، در بسيارى از پاسخ          
 .تفقهى و حىت در تشخيص برخى موضوعات و تطبيق موارد، بسيار سودمند اس

 هاى حاآم اصول و مالك: هشتم
دهد كه معظم له در كنار       آشناىي با نگاه اجتهادى و مباىن فقاهىت حضرت آية اهللا العظمى صانعى و آثار فقهى ايشان از مجله اين جمموعه ارزمشند به خوىب نشان مى                         

هاى ثابت   ابه اصول حاكم و تعيني كننده، توجه و اهتمام ويژه دارند و آهنا را پايه              چارچوهبا و موازين عام اجتهاد جواهرى، به برخى مباىن و اصول معرفىت و فقهى به مث               
هاى فقهى و    مشارند و مهني ويژگى كلى است كه برخى از فتاواى ايشان را به ويژه در مناسبات اجتماعى و حقوقى، از ديگر تالش                      منظومه فكرى حوزه فقهى خويش مى     
هاى فقهى ايشان نيز بايد با حلاظ مهني اصول و معيارها صورت پذيرد و از آن نقطه شروع  طبعاً ارزياىب فتاوا و ديدگاه. سازد ه مىدستاوردهاى اجتهادى متمايز و برجست

 :شود برخى از آن نكات اينهاست كه به اختصار و بدون ذكر مستندات عقلى يا نقلى آن بازگو مى. شود
تواند اعتقادات خويش را جموز تعرض به حقوق ديگران و            ارزش و حقوق انساىن برخوردارند و هيچ كسى منى         اند و از    مهه انساهنا داراى حرمت و كرامت      )الف

جان و مال و عرض و آبرو و آزادى و حقوق انساىن مهه انساهنا بايد مصون مباند واستثناها و                      .  تصّرف در شئون مادى، معنوى، فردى يا اجتماعى آنان بشمارد          
به عنوان مثال، مهان گونه كه غيبت و هتمت نسبت به شيعه جايز نيست، نسبت به ديگران نيز                  .  اگري و عام است و اعتقادات در آن نقشى ندارد         ها نيز امرى فر    ختصيص

 .ـ جايز نيست و اگر مواردى به عللى جايز باشد، نسبت به مهه است ـ چه مسلمان و چه غري مسلمان
تواند آن را مقيد و حمدود سازد و         گري و جهاىن است و اعتقادات و جنسيت و قوميت دخالىت در آن ندارد و منى               عدالت يك اصل حاكم و ارزش انساىن و فرا        )  ب

تواند با اين  بنابراين، هيچ حكم شرعى منى   .  باشد هاى اسالم است و در سلسله علل احكام مى         مهان گونه كه آية اهللا شهيد مطهرى نيز تأكيد كرده، اصل عدل از مقياس             
 .تواند خالف آن را جتويز كند  تعارض باشد و هيچ اجتهادى منىاصل در
اى كه عقل آدمى     در عني ضرورت تعّبد به احكام شرعى و دستورات اهلى، اين امر مانع از هبره جسنت از عقل و اصول عقالىن و دستاوردهاى عقلى در حمدوده                         )  ج

. كران و استفاده از آن است  و يكى از تأكيدات و ارشادات مكرر قرآن و سنْت توجه به اين منبع ىبشود، چرا كه اساس پذيرش دين، عقل است جماز به ورود است منى 
ها و جوامع غري اسالمى نيز آن را امجاال دارند و شرع مقدس تأسيس مستقلى نداشته                 بسيارى از احكام شرعى به ويژه در حمدوده حقوق قضا و جزا، مهاهناست كه امت              

عقل اگر به   .  اند يا با اعتبارات عقالىي و نيازهاى روزمّره خويش آهنا را در طول تاريخ به وجود آورده يا پذيرفته                 »  عملى«ه اقتضاى احكام عقل     جوامع خمتلف ب  .  است
 .شود، بايد در فقه نيز عمال جايگاه خود را داشته باشد عنوان يك منبع مستقل در كنار كتاب و سنت و امجاع مطرح مى

اما سعه و ضيق اين قاعده      .  اند ج، حكمى قطعى است كه فقهاى اسالمى به آن اذعان دارند و در اجتهاد خويش به عنوان يك اصل پذيرفته                     قاعده نفى َحرَ  )  د
ز مهانند ديگر   اگر چنان كه آياتى چند و رواياتى بسيار گواه است، پذيرفتيم اساس تشريع بر نفى َحَرج و ُعسر و مشقت است و َحَرج ني                        .  اى است تعيني كننده    نكته

اى از آن ارائه نكرده، پس مالك آن نيز عرف خواهد بود، مگر اينكه شارع اقدس در جاىي دخالت كند و مقصود                        مفاهيم عرىف است كه شرع مقدس تعريف جداگانه       
 .خويش را به صورت موردى و مصداقى بيان كند، چه در توسعه و چه در تضييق

در دين نيز يك معيار حاكم است كه حىت در تعارض ميان دو روايت، به عنوان يك                 )  سهولت(فى عسر و َحَرج است، اصل       عالوه بر اينكه اساس تشريع بر ن      )  هـ
 .گريى يكى از اصول آن است آور و به َحَرج انداخنت نيامده، بلكه آسان شرع مقدس نه تنها براى سختگريى مشقت. مرّجح مورد توجه است

 شاخصه آارآمدى فقه: نهم
اهللا  سالم(اهللا العظمى صانعى كه مبتىن بر بينش كلى و فقاهىت حضرت امام مخيىن               حمورى ديگر در نوع نگاه اجتهادى و فقاهت فقهاىي چون حضرت آية           يك اصل   

 عمل پوشد و در عمل ها جامه ها و مكان هدف است كه در مهه زمان     ها به اين   ، شكل گرفته، اين است كه وضع احكام شرع مقدس چه عبادات و چه ساير خبش               )عليه
پس از يك سو، تشريع احكام، به هدف اجرا بوده است و از سوى               .  است شرْع براى زمان يا مكان خاصى نيامده      .  فردى و اجتماعى آدمى حاكم گردد      بر مناسبات 

رد ترديد يا انكار باشد، اما شكى نيست كه احكام و           فقهى جامعه مو   و حىت اگر لزوم مديريت    .  و جامعه بايد بر اساس فقه به معناى وسيع كلمه اداره شود            ديگر فرد 
دهد كه احكام شرعى در      اين نشان مى  .  گذارد، بايد جنبه عملى پيدا كند      مى شرعى، يعىن هر آنچه فقه به عنوان دستاورد خويش، پيش روى فرد و جامعه               مقررات
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اگر قرار بود اسالم و شريعت      .  كه در آغاز تأكيد شد ـ بايد بتواند اين قابليت را نشان دهد            خود چنني قابليىت را دارا هستند و اجتهاد به مثابه يك روش ـ چنان                ذات
اى عملى براى فرد و جامعه جز مهان مثرات علمى نداشته باشد، مشكل چنداىن وجود نداشت، وىل اگر فقه، تئورى اداره                       فقط در اذهان و الفاظ مباند و اجتهاد مثره        

 .تر و بيشتر براى جامعه و جهان قابل فهم و پذيرش است تر و عملى ست، آن وقت بايد ديد كدام اجتهاْد واقع بنيانسان از گهواره تا گور ا
دار ترسيم مقررات و احكام و وظايفى است كه          خواهد جامعه بشرى را كامال اداره و هدايت كند و فقه عهده            شرع را بايد در اين سطح نشاند و نگريست كه مى          

، در پاسخ به يك برداشت نادرست، يادآور شدند كه          )سالم اهللا عليه  (خواهند به آن پايبند باشند واالّ، الزمه آن مهان خواهد شد كه حضرت امام مخيىن                 مهه جوامع مى  
 .»نشني بوده و يا براى مهيشه در صحراها زندگى منايند متدن جديد به كلى بايد از بني برود و مردم كوخ«طبق آن برداشت 

اين است كه، دستاوردهاى فقهى آن بتواند در جامعه پياده شود و با متدن حال                هاى اجتهاد جواهرى كه حضرت امام بر آن تأكيد داشتند          ، يكى از شاخصه   بنابراين
 فقهى فتواىي، منعكس شده،     اهللا صانعى كه از مجله در اين جمموعه        حضرت آية  مثرات ديدگاه فقهاىي چو   .  آينده سازگار و در جهان كنوىن قابل درك و دفاع باشد            و

 .مشرد نظريه كارآمدى فقه در اداره جوامع حال و آينده است، و اين مثره را نبايد كم تقويت
 ويژگى اين مجموعه: دهم

اهللا العظمى امام    اى كه پيش رو داريد و در دو جلد سامان يافته، حاصل زمحات چندين ساله جمتهدى روشن بني و تواناست كه در مكتب فقهى حضرت آية                          جمموعه
 و اينك پنج دهه است كه ٥رشد يافته و ساهلاى طوالىن پاى درس آن فقيه كم نظري، تلّمذ مهراه با حتقيق منوده و بارها مورد عنايت ايشان قرار گرفته          )  اهللا عليه  سالم(مخيىن  

گرى و تنظيم اين جمموعه از ميان چند هزار استفتاء، خود كارى             گردآورى، بازن .  هاى علميه و جامعه كرده است      خود را وقف علم و فقاهت و خدمت به حوزه          
فرساست كه با هدف فراهم ساخنت فرصت هبتر و امكان بيشتر براى استفاده از فتاواى حقوقى، جزاىي و قضاىي ايشان به ويژه توسط فرزانگان حوزه قضا و قانون                             طاقت

مندان  تواى آن بر اساس پرسش هاىي شكل گرفته كه نوعاً از سوى مقلدان و مراكز و كارشناسان و عالقه                  و كارشناسان امر صورت گرفته است، و چنان كه پيداست حم          
تفاوت پاسخها در امجال و تفصيل و استدالل و استناد نيز نوعاً به سطوح خمتلف سؤاهلا و سؤال كنندگان بر                    .  به مسائل فقهى در سطوح خمتلف علمى مطرح شده است         

 .گردد مى
شود، كه جلد اّول شامل استفتاهاى قضاىي و         گريد كه شامل سه خبش كليات قضا، جزائيات و امور حقوقى مى            ه نزديك به دو هزار استفتاء را در بر مى         اين جمموع 

تر از دو خبش ديگر      پر مسئله تر و    البته خبش سوم به تناسب ابواب خمتلف فقه، بسى گسترده         .  گريد شود و جلد بعدى آن استفتائات امور حقوقى را در بر مى            جزاىي مى 
 .طبيعى است با توجه به استمرار استفتاها، اين جمموعه نيز در آينده گسترش خواهد يافت. است

در اند كه مورد توجه حمافل خمتلف قرار گرفته است و            هاى خمتلف فقهى از مجله خبش قضا و جزا داشته          اهللا صانعى تا كنون فتاواى متعددى را در زمينه         حضرت آية 
هاى غري علمى كه     صرف نظر از برخى داورى    .  هاى علمى و مراكز حوزوى و دانشگاهى بوده است         اين ميان برخى از آراى ايشان نيز حملّ حبث و گفتگوى شخصيت           

هاى  دك، برخى نظرات ايشان شاهد ارزياىبهاى خمتلف وجود داشته و دارد، در طول ساهلاى گذشته هر چند ان  ها و آراى تازه يا خمالف با انگيزه        مهواره در برابر ديدگاه   
 .عاملانه، در سبك و سياق مباحث حوزوى بوده است كه مايه خرسندى و مورد استقبال معظم له بوده و هست

 و مرد در شهادت     عدم شرطيت ذكوريت و اجتهاد در قاضى، تساوى زن        :  در اين جمموعه نيز در خبش قضا و جزا شاهد خبشى از فتاواى مورد توجه هستيم، از مجله                 
صحت و نفوذ شهادت غري شيعه و اهل كتاب، تعريفى خاص از مرتّد و شرايط اجراى حد آن، تساوى ديه مسلمان و غري مسلمان، لزوم جربان خسارت روحى، حكم                              

 . در استيفاى قصاصقتل غري مسلمان توسط مسلمان، عدم قصاص مادر در قتل فرزند، تساوى زن و مرد در اجراى قسامه، و تساوى زن و مرد
به عنوان . توان يافت هاى مشابه كمتر مى از سوى ديگر اين جمموعه به اقتضاى نيازهاى روز، مسائل و فروع بسيارى را در بردارد كه مورد نياز است و در جمموعه            

در پرداخت ديه، سرقت اطالعات سّرى و رمزدار، نظريه          مسئله مبادله حمكومان به حبس ميان كشورها، شرطيت بلوغ يا متيز در مسئوليت كيفرى، كارفرما                  :  مثال
 .كارشناسى در دعاوى، رسيدگى به جرامي ايرانيان خارج از كشور، مرور زمان در رسيدگى به دعاوى، جتديد نظرخواهى و دهها مسئله از اين دست

گريى از اساتيد حقوق دانشگاهها و با اشراف و نظارت ايشان            و هبره رود اين جمموعه كه با تالش چند نفر از شاگردان معظم له و در مدت چهار سال                    اميد مى 
گشا باشد و گامى مفيد در بسط فقه و رشد علم و كاهش              براى نشر سامان يافته، بتواند براى مراجعان در سطوح خمتلف از مجله قضات حمترم، حقوقدانان، و وكال راه                 

رود اساتيد   آيد، جهت گسترش و ارائه هر چه هبتر اين حركت، انتظار مى             در نوع خود، اقدامى نو به حساب مى        از آجنا كه تدوين اين جمموعه     .  مشكالت به مشار آيد   
در جمامع علمى و قضاىي با مسائل جديدى        )  جراىي(حمترم دانشگاهها، حقوقدانان، وكال و قضات گرامى، چنانچه در ارتباط با موضوعات خمتلف حقوقى، مدىن، كيفرى                 

 .اى از آن را به اين مؤسسه ارسال منايند تا در جملدات بعدى مورد استفاده قرار گريد  منودند، مزيد امتنان خواهد بود در صورتى كه نسخهجديدى برخورد
ز سالمىت و طول    هاى علميه و ني    فرستيم و از خداوند تعاىل حفظ و تقويت حوزه         به روح بلند فقهاى بزرگوار شيعه بويژه روح ملكوتى حضرت امام مخيىن درود مى             

 .كنيم اهللا العظمى صانعى را مسئلت مى عمر حضرت آية
 

الثقلني مؤسسه فرهنگى فقه  
.١٤٢٦ ـ حمرم احلرام ١٣٨٣اسفند   

 
 

. ام من آقاى صانعى را مثل يك فرزند بزرگ كرده        «:  اند اى به مراتب علمى ايشان داشته      دهد آن بزرگوار، عنايت ويژه     اند نشان مى   له فرموده  درباره معظّم )  قدس سره (يىنتعبريى كه حضرت امام مخ    .  ٥
بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر آدم  كردند و من حظ مى د با من صحبت مىآمدن ايشان، باخلصوص مى. آوردند اين آقاى صانعى وقىت كه ساهلاى طوالىن در مباحثاتى كه ما داشتيم تشريف مى         

 ).٢٣١، ص١٧صحيفه امام، ج (» اى در بني روحانيون است و يك مرد عاملى است برجسته
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 بخش نخست
هاى اثبات دعوا آليات قضا و راه  
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 شرايط و وظايف قاضى: فصل اّول
 

 شرايط قاضى: مبحث اّول 
  در قاضىعدم شرطيت ذآوريت . ١

 قانون اساسى مجهورى اسالمى ايران، قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى، و از طرىف قضات مأذون                       ١٦٧با توجه به اصل     )  ١س  (
باشد و با پيشرفت روزافزون       مقّرر مى  فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباً كار قضاىي حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانني                       

 :حضور زنان در مسائل و علوم خمتلف، از مجله حقوق، به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضاىي كنوىن، بفرماييد
 باشد؟ آيا در نظام قضاىي موجود، ذكوريت شرط الزم براى تصّدى امر قضا مى . ١
 دار فصل خصومت شوند؟ دهتوانند به عنوان قاضى حتكيم، عه آيا زنان مى . ٢
كند به خالف    و در مرحله بدوى، قاضى حكم صادر مى       )   مرحله بدوى و جتديدنظر    (اى است    با توجه به اينكه امروزه غالباً رسيدگى به دعاوى دو مرحله            .  ٣

در . شود ت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، بررسى مىمرحله جتديدنظر كه در بسيارى موارد صرفاً كار آهنا رسيدگى شكلى است، يعىن حكم صادره از حلاظ مطابق         
 توانند به عنوان قاضى جتديدنظر اجنام وظيفه منايند؟ اين صورت آيا زنان مى

ايد رأى  با توجه به اينكه در احكام قابل جتديدنظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفني، دادگاه جتديدنظر نيز ب                             .  ٤
 توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟ صادره را از حلاظ شكلى و در مواردى از حلاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اين گونه موارد مى

توان  دهد، آيا مى   اين اساس حكم مى   اگر ذكوريت در قضا شرط باشد، با توجه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معترب بوده و قاضى نيز بر                          .  ٥
 گفت زنان در اين موارد حّق قضاوت دارند؟

 .باشد، هر چند قاضى، قاضى كارشناسى نباشد و قاضى مستنبط از اّدله باشد  ـ ذكورّيت در قاضى مطلقاً شرط منى۱ج 
 .باشد توانند و قاضى حتكيم، تابع رضايت طرفني و قرارداد آهنا مى  ـ مى۲ج 
 .باشد روشن مى» ۱«ـ از جواب  ۴ و ۳ج 
 ۳۰/۵/۷۸ .باشد  ـ اختصاص قضاى زن به چنني مواردى، مطابق با فتواى بعضى از فقها مى۵ج 

براى رسيدگى به دعاوى حقوقى، كيفرى و امور حسبّيه از َبدو تشكيل             (مستدعى است نظر خود را در مورد قضاوت زنان و ورود آنان به دستگاه قضا                )  ٢س  (
 .، مرقوم فرماييد) رحله حتقيقات و ختم رسيدگى و صدور و اجراى حكمپرونده، م

گونه كه در مرجعّيت و واليت شرط نيست، در قضاوت هم شرط نيست و معيار در جواز قضا، علم و معرفت به         ج ـ شرطّيت ذكورّيت در قضاوت، مهان      
در روايىت آمده، َحَسب متعارف در مكاملات است و آن روايت،           »  رجل«مه  موازين اسالمى قضا و قوانني است و مرد بودن، خصوصّيت ندارد و اگر كل              

اهللا عليهم امجعني ـ  شود، قطعاً خصوصّيت ندارد، كما اينكه مردان از ِقبل ائمه معصوم ـ صلوات            مهانند بقّيه روايات و مكاملات كه تعبري به رجل شده و مى           
 ۱۵/۷/۷۹ .ازندجماز در تّصدى قضا هستند، زنان هم از ِقبل آنان جم

دار حتقيق در خصوص استفاده از زنان در كارهاى قضاىي و استخراج مسائل و               ، دفتر امور زنان عهده     االمر رياست حمترم قوه قضائيه     نظر به اينكه حسب   )  ٣س  (
 .باشد، مستدعى است نظر خود را در اين خصوص بيان فرماييد ارائه طرح مى

رط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضى و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسالمى قضا و                        ج ـ ذكورّيت و مرد بودن در قاضى ش        
 عدم  ٧در روايت اىب خدجيه،   »   رجل « و الغاى خصوصيت از تقييد به        ٦و هيچ دليل معتربى بر شرطيت مرد بودن ندارمي و مقتضاى اطالق مقبوله             ;  قوانني است 

جانب ، مهه عاملان به موازين قضا كه داراى اعتدال، و وثاقت و بقّيه شرايط                 اى زن مانند قضاى مرد است، به عبارت ديگر به نظر اين            شرطيت و صّحت قض   
انني و  بيند و مناط را مهان علم به قو        باشند، مشمول ادلّه جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقال هيچ خصوصّيت و تفاوتى بني قضاى مرد و زن نديده و منى                         

و شارع و قانونگذار اگر خبواهد چنني تعبدى را اعمال منايد، نياز به روايات كثريه و                ;  داند نه علم و عدالت مرد و رجل به ما هو رجلٌ            عدالت و بقّيه شرايط مى    
مل به قياس كه مطابق با اعتبار بوده به حنوى          طور كه شارع براى جلوگريى از ع       يعىن مهان .  تر و تبيني آن به حنوى كه الغاى خصوصّيت نشود، دارد           ادلّه واضح 

 ۱۹/۶/۷۹ .»و دون اثبات ذلك العمل خرط القتاد«، در امثال مورد سؤال هم بايد به مهان حنو عمل منايد، » يعرف الشيعه بترك العمل بالقياس«عمل كرده كه 
 عدم شرطيت اجتهاد در قاضى . ٢

 تواند غري جمتهد باشد؟ ْب در چه صورتى مىآيا قاضى بايد جمتهد باشد و در فرض وجو) ٤س (
 ۸/۶/۷۷ .باشد ج ـ اجتهاد در قاضى شرط منى

 
 .١، حديث ٩الشيعه، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضى، باب  وسائل. ٦
 .٥، حديث ١مهان، باب . ٧
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دانند و در قانون استخدام قضات نيز در غري شرايط ضرورى، اجتهاد براى قضات الزم مشرده                  تقريباً مهگى فقهاى فريقني، اجتهاد را در قاضى شرط مى         )  ٥س  (
البته بعد از نظر خربگان قانون       ( قانون اساسى كه عدم مغايرتش با شرع مقدس به تأييد رهرب فقيد انقالب رسيده است                  ١٦٧با توجه به اينكه طبق اصل       .  شده است 

، قاضى موظّف است ابتدائاً حكم هر دعوا را در قوانني مصّوب بيابد و از صدور رأى بر اساس نظر خود در صورت تعارض با قانون،                           ) اساسى و مْعظِم علماى امامّيه    
اجتناب ورزد و مهان گونه كه رويه كلّيه حماكم كشور بايد چنني باشد، قضات در دعاوى مطرح شده ابتدائاً به قوانني مصّوب و معترب موجود مراجعه منوده، حكم را از                               

توانند دعاوى را با قوانني موجود       آشنا بوده، هبتر مى   و قوانني مزبور نيز بعضاً مستخرج از فقه نيستند، و چه بسا قضاتى كه با فقه َعْن تقليد                    .  كنند آهنا استخراج مى  
 تطبيق داده، حكم آن را بيان كنند، لذا به نظر حضرت عاىل آيا در شرايط امروز، هنوز هم اجتهاد در قاضى شرط است؟

د به حيث كه بتواند خصوصّيات موارد و        ِ دانسنت و علم به مسائل و موازين قضا، ولو از روى تقلي             ج ـ عدم شرطّيت فقاهت و اجتهاد در قاضى و كفايت          
مقلّدين مهانند آهنا . طور كه فقها و جمتهدين از طرف شرع و معصومني، جماز در قضا هستند باشد و مهان موازين شرعى را تشخيص دهد، خاىل از اقوائّيت منى

القضا از   در كتاب )  قدس سره (ليكن حمقّقى مهانند مريزاى قمى    جماز و مأذون هستند و شرطّيت اجتهاد و عدم كفايت تقليد در قاضى، گرچه مشهور است،                 
توان پيدا كرد، قائل به عدم شرطّيت شده و حّتى از عبارت منقوله در                كتاب گران وزن فقهى كه در حّد خودش مانند آن را منى           »  جامع الشتات «كتاب  

بلكه باالتر، براى اثبات عدم مهجوريت      ;  رطّيت اجتهاد از آن استفاده منوده است      به عالوه كه نه تنها براى امجاعى نبودن ش        )  قدس سره (تنقيح از مبسوط شيخ   
در نظر شيخ   )  منايد يعىن جواز قضاى مقلّد را كه از علما استفتا مى         (كفايت تقليد و عدم شرطّيت اجتهاد نيز هبره كامل برده، ِاشعار آن را به اينكه قول اول                  

لو مل نقل   «:  قول اول قرار داده و اين اول قرار دادن، ِاشعار به امهيت دارد و بلكه باالتر از اين، هبره برده و فرموده                      الطائفه مهم بوده به خاطر آنكه او را         
به ، و براى عدم شرطّيت، هر چند        »أرجح األقوال عنده بل مل يظهر من التنقيح انكاره أيضاً سّيما مع متّسكه باصالة الربائة ىف دفع القول الثاىن                   )  قول اّول (

استدالل شده و مورد نقض و ابرام از طرفني قرار گرفته و من أراد االطّالع عليها فعليه الرجوع مبظاهنا من الكتابني                     »  الشتات جامع«و  »  جواهر«وجوهى در   
 :جانب، دو وجه است و غري مها، ليكن عمده وجه به نظر اين

ِاّياكم ان حياكم بعضكم بعضاً اىل أهل اجلور ولكن         «)  عليه السالم (هللا جعفر بن ّحممد الصادق    قال أبوعبدا :  صحيحه اىب خدجيه سامل بن مكرم اجلّمال قال       «.  ۱
ـ    ٨»انظروا اىل رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاّنى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه                 ـ  اگر نگوييم مثل خود او دليل است        و مؤّيد اوست 

رمبا كان بني الرجلني من أصحابنا املنازعة ىف الشىء، فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك امنا هو                   ):  عليه السالم (عبداهللاقلت ألىب   :  قال«:  صحيحه حلىب 
 كيفيت استدالل، آن است كه آنچه در صحيحه مورد و موضوع نصب براى قضا از طرف امام                     ٩.»الذى جيرب الناس على حكمه بالسيف و السوط        

ار گرفته، علم به قضاياست و علم در اصطالح كتاب و سّنت و لسان قانون، به عنوان مصداق روشن حّجت اخذ شده، نه به عنوان                          قر)عليه السالم (صادق
خودش مباهو هو تا علم و يقني فلسفى موضوعّيت داشته باشد و اين معنا در جاى خودش حتقيق شده، وگرنه اصوالً از ضرورّيات دين كه بگذرمي، علم فلسفى 

كما هو واضح، و محل آن بر اعتقاد راجح يا          ;  ماند حمل مى  مورد و ىب   ىن وجود ندارد و نتيجتاً اين مهه آيات و روايات مربوط به علم و علما و عامل، ىب                 و يقي 
. كه ما اختيار كردمي    به عالوه كه اخذ حّجيت در اعتقاد ظّنى، خود شاهدى است بر مهان            ;  اعّم از يقيىن و ظّن حّجت، برخالف ظاهر است و وجهى ندارد           

كما ال خيفى على من     .  هر حال، علم در لسان قانون و مكاملات و حماكمات، به عنوان مصداقى از مصاديق حّجت مأخوذ است نه به عنوان موضوعّيت                        به
 فكذلك املقلّد كما هو ظاهر و االّ فليس اجملتهد أيضا راجع العرف و العقالء ىف لساهنم و من املعلوم حجّية فتوى اجملتهد للمقلّد فكما انّ له احلّجة مبوازين القضاء          

عاملاً بالعلم اخلاّص و كون املراد علمه باملعىن األعّم مع عدم متامّيته ىف نفسه الّنه خمالف للظاهر كما مّر ليس متام ىف اجملتهد أيضاً كاملقلّد لعدم حصول الظّن                               
 واضح أوالً و لعدم االعتبار به على حصوله ثانياً فانّ االعتبار بالنوعى منه ال الّشخصى منه كما ال خيفى                     الّشخصى له ىف غري واحد من املسائل الظنّيه كما هو         

فتأمل و لعدمه من رأس ىف موارد األصول ثالثاً فالصحيحة شاملة هلما والينبغى االشكال ىف ذلك أصالً، و گفته نشود كه اطالق صحيحه به وسيله مقبوله                             
شود كه بر فرض تسليم اختصاص نصب به جمتهد، در مقبوله كه بعيد هم به نظر                 چون جواب داده مى   ;  شود اص به جمتهد دارد، تقييد مى     حنظله كه اختص   ابن
ث آيد چون حب   توان اطالق را قيد زد وگرنه تأخري بيان از وقت حاجت نسبت به صحيحه الزم مى                باشند و منى   چون مثبتني مى  ;  توان تقييد منود   رسد، منى  منى

توان تقييد   ولو موردش عام باشد و منى     ;  در صحيحه، حبث نصب است و روشن منودن حال مردم از حيث مراجعه به قاضى و نصب قضّيه شخصّيه است                    
 .شود تر مى چون قضّيه خارجيه جزئيه، قابل تقييد نيست و از مهه گذشته، در وجه دوم، عدم متامّيت اين اشكال، واضح; منود
يعىن بر فرض كه ما بگوييم از مقبوله و صحيحه، نصب جمتهدين استفاده              ;  ح مناط و الغاى خصوصّيت از اجتهاد و كفايت تقليد است           وجه دوم تنقي  .  ۲
در اشكال ذكر شد و يا به جهت وجوه ديگرى كه در كتب فقهى مورد حبث                  شود، نه اعّم از جمتهد و مقلّد و يا به خاطر تقييد اطالق كه در وجه قبل                 مى

و مل  .  البطالن است  و اّما داللت آهنا بر عدم جواز قضاى مقلّد، واضح         ;  گرفته است، به هر حال، بيش از قصور ادلّه نسبت به مقلّد، چيز ديگرى نيست              قرار  
ث و جمتهدين در مورد     گوييم ذكر روات حدي    يقل به أحد بل اليقول به صغري من اصاغر أهل العلم فضالً عن كربائهم و علمائهم االّ از باب قيديت، ليكن مى                     

مهان علم به   )  عليهم السالم (بيت فهمد كه مناط است، در قضاوت شرعى و قضاوت حسب مذهب اهل             يعىن آنچه عرف مى    ١٠;نصب، از باب غلبه است    
بلكه  ّمه نبوده، راه غالبش،   موازين و احكام است، ليكن چون در آن زمان، علم به مسائل و احكام اسالمى، السّيما نسبت به مسائل قضا كه مورد ابتالى عا                       

اند وگرنه معلوم  قرار گرفته تدبري آهنا و اجتهاد جمتهدين بوده است، بدين جهت، آهنا مورد نصب تقريباً متام راهش منحصر به نقل روايات و روات احاديث و

 
 .٥، أبواب صفات القاضى، حديث ١باب وسائل الشيعة، . ٨
 .٨، أبواب صفات القاضى، حديث ١مهان، باب  . ٩
 .يعىن قيد وارد مورد غالب است. ١٠
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متعّرض آن شده يا كفّارات احرام و       »  عروة« در خلل    و مرتوحات آن و مسائل فروع امجاىل خلل كه فقيه يزدى           است كه در قضاى قاضى علم به مسائل بئر        
كما اينكه در دانسنت قوانني قضاىي و موازين آنْ كه در قضا تأثري تام و بسزاىي دارد نيز فرقى بني                     ;  تأثريى در باب قضا ندارد     حمّرمات آن و امثال آهنا، هيچ     

عرىف و الغاى خصوصّيت عرفّيه در مورد مسلم است و حّجت شرعّيه تاّمه  نده، تنقيح مناط باشد و خالصه آنكه به نظر ب       اجتهاد و يا عن تقليد منى      دانسنت عن 
و )  عليهم السالم (باشد، فعلى هذا مهه دانايان به مسائل قضا و قوانني آن با وجود بقّيه شرايط جماز در قضا از طرف معصومني                     براى عدم شرطّيت اجتهاد مى    

و چه نيكوست كه فضال و حمققني در مسائل         ;  جامع الشرائط و غري آن نيست      ت، فرقى بني جمتهد و مقلّد و فقيه       شارع مقدس بوده و هستند و در اين جه        
حتقيقات علمى قضاىي و حقوقى به صفحه پانزدهم تا نوزدهم از كتاب القضاى جواهر مراجعه و حبث                    اسالمى از حوزه علمّيه و دانشگاهها و مهه مراكز         

ها را به    كه حوزه )  قدس سره (شاءاهللا بتوان به وصّيت امام اّمت      كه جواهرش افتخار فقه شيعه است را مورد دقّت قرار داده تا ان             واالحتقيقى و تتّبعى آن فقيه      
 ۱۵/۱۲/۷۸ .كرد، عمل منوده باشيم اضافه منودن حتقيق بر حتقيقات با حفظ سّنت فقه جواهرى توصيه مى

 وانين شرعيه مصّوبهجواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب ق . ٣
فرماييد؟ و آيا قاضى غري جمتهد بايد طبق نظرات مقلَّد خود يا طبق نظرات مقلَّد                در صورت كمبود قاضى جمتهد، آيا قضاوت قاضى غري جمتهد را جتويز مى            )  ٦س  (

 متهمان يا قانون كه تدوين شده حكم منايد؟
 ۵/۱۰/۷۵.ر عمل منايدج ـ مانعى ندارد و بايد َحَسب قوانني شرعى مصّوب و مقّر

 قاضى تحكيم . ٤
الشرايط و حكميت فرد يا افرادى كه شغلشان قضاوت نيست، دعواى خود را ولو دعواى قتل هم كه باشد حل                     اگر طرفني بر اساس حكم يك جمتهد جامع       )  ٧س  (

 ا مهني دعوا، اقامه دعوا منايند؟توانند از طريق حماكم صاحله در رابطه ب آيا با اين وصف نيز طرفني دعوا مى. و فصل منايند
شود، و نه رجوع به ديگران جايز است و نه           ج ـ بعد از حل و فصل دعوا در حمكمه صاحله و يا حكميت مرضى طرفني، دعوا شرعاً خامته يافته تلقى مى                      

 ۱/۳/۷۸ .ط و مقّررات باشدمگر آنكه يكى از طرفني دعوا، مدعى عدم صحت حكم و يا حكميت از جهت شراي. ديگران حّق قضاوت دارند
قوانني ملهم از شرع مقدس اسالم بر متامى شئون مملكت حاكميت پيدا منوده و              )   حكومت شرعى  (نظر به اينكه با حاكميت نظام مقدس مجهورى اسالمى          )  ٨س  (

بايد بر اساس موازين    ...  دارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و     صراحت اصل چهارم قانون اساسى مبىن بر اينكه كليه قوانني و مقّررات مدىن، جزاىي، ماىل، اقتصادى، ا                 
اسالمى باشد و عنايت به اين نكته كه موضوع مراجعه طرفني دعوا در صورت توافق، به قاضى حتكيم سابقه ديرينه در فقه اسالم داشته و دارد و نظر به اينكه با تصويب                                

س شوراى اسالمى و صراحت ماده شش مهان قانون كه به طرفني دعواى، اجازه داده شده براى احقاق                   جمل ١٣٧٣هاى عمومى و انقالب مصّوب       قانون تشكيل دادگاه  
استدعا دارم كه به سؤاالت مطرح      .  حق و فصل خصومت در صورت توافق به قاضى حتكيم مراجعه و اينكه در مشروعيت مراجعه به قاضى ياد شده ترديدى وجود ندارد                      

 د مرقوم فرماييد؟شده در ذيل پاسخ مستدل و مستن
به وى جموز اعطا منايد، يا احتياجى به        )   وىل فقيه  (يا حكومت شرعى    )  عليه السالم ( آيا بعد از انتخاب قاضى حتكيم از جانب مترافعني، لزومى دارد كه امام               .  ١

ىل فقيه دارد، پس چه فرقى بني قاضى حتكيم و قاضى منصوب             يا و )  عليه السالم ( اگر احتياج به نصب از جانب امام      .  باشد نصب او از جانب امام يا وىل فقيه منى         
 است يا عدول از آن جايز است؟)  االتباع الزم (االطاعه  باشد؟ مهچنني آيا حكم قاضى حتكيم و عمل به آن مانند حكم قاضى منصوب، واجب مى

  اختصاص به زمان غيبت دارد يا در هر دو زمان صحيح است؟صحيح است يا) عليه السالم( آيا نصب قاضى حتكيم فقط در زمان حضور امام معصوم . ٢
حبس، حدود و   :  نيز تسّرى دارد و شامل تعيني جزا مانند       )   كيفرى (آيا حكم قاضى حتكيم صرفاً در امور ماىل و حقوقى قابل پذيرش است، يا به مسائل جزاىي                    .  ٣

 شود؟ قصاص مى
 ز الزم است يا نه؟آيا وجود شروط قاضى منصوب در قاضى حتكيم ني . ٤
 باشد؟ االتباع مى آيا اعتبار نفوذ حكم قاضى حتكيم مشروط به تراضى مترافعني بعد از حكم است، يا اينكه شرط نيست بلكه حكم او مطلقاً واجب . ٥
 باشد يا اينكه حكم او قطعى است؟ آيا حكم قاضى حتكيم قابل جتديدنظر در نزد قاضى منصوب مى . ٦
 يت حكم قاضى حتكيم، اجراى آن توسط چه مرجعى بايد صورت گريد؟در صورت قطع . ٧
 دانيد؟ آيا حضرت عاىل شرط اجتهاد را در قاضى منصوب و قاضى حتكيم، معترب مى . ٨

املؤمنون « منيست بلكه ناشى از حاكميت اراده و رضايت طرفني و مشمول عمو            گونه قضا، قضاى قانوىن الزامى     باشد، چون اين    ـ نيازى به نصب منى     ۱ج  
اصل لزوم اطاعت    باشد، و در   صحت قاضى حتكيم و لزوم عمل به گفته او مى         »  شروطهم املؤمنون عند «باشد، و مقتضاى اطالق مثل       مى»  عند شروطهم 

اى قاضى حتكيم   شد حكم كلى قض    هرچند در جهت و سبب آن تفاوت وجود دارد، و ناگفته مناند آنچه بيان             .  فرقى بني قاضى منصوب و قاضى حتكيم نيست       
 .باشد تواند قاضى حتكيم شود، مگر قانون به او اجازه داده زمان قضاوتش منى باشد، و قاضى منصوب در مى
 .باشد نه زمان خاص مثل مهه احكام و قواعد اسالم مربوط به مهه زماهنا مى» املؤمنون عند شروطهم« ـ در هر دو زمان صحيح است و ۲ج 
 .شود جبز حدود و تعزيرات كه از شئون حكومت است ر مى ـ شامل مهه امور مذكو۳ج 
 ـ ظاهراً الزم نباشد و مقتضاى اطالق عقود و شروط و ادلّه سلطنت افراد بر حقوق و اموالشان عدم شرطيت است، چون قضاى قاضى حتكيم به                             ۴ج  

 .خاطر رضايت و قرارداد طرفني است
 .ملزم استباشد و رضايت و شرط قبلى طرفني   ـ مشروط منى۵ج 
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 .باشد  ـ تابع قرارداد طرفني مى۶ج 
 ـ اگر حكومْت قانونش را جعل منايد طبعاً خود مسئول اجراست، و اما اگر خود افراد تصميم گرفتند اجرايش به وسيله اميان و حكم شرعى به لزوم                             ۷ج  

 .باشد عمل به شرط و عقد است و مشمول ادلّه امر به معروف و هنى از منكر هم مى
 ۸/۱۰/۷۷ .باشد  ـ در هيچ كدام معترب منى۸ج 

 رجوع به قاضى غير شيعه . ٥
ها كه سىن هستند     توان از علماى اهل سّنت و حتصيل كردگان رشته حقوق دانشگاه           در نظام مقدس مجهورى اسالمى در خصوص استخدام قضات، آيا مى          )  ٩س  (

 عه طرفني شيعه نزد آنان جايز است يا خري؟توان استفاده كرد آيا مراج استفاده كرد يا خري؟ و چنانچه مى
ج ـ استفاده از آهنا براى قضاوت در امور خودشان قطعاً مانعى ندارد و اما مراجعه شيعه و كساىن كه با آنان در مذهب و عقيده اختالف دارند، با فرض                               

باشد، و اميان به معناى خاص گرچه بر شرطيتش ادعاى           مىاطمينان به قضاوت منودنشان بر مبناى مذهب شيعه، تابع نصب و مقّررات حكومت مشروعه                
طلبد، ليكن به هر حال ممكن است حكومت به خاطر ضرورت و يا جهات ديگر رجوع به                  امجاع در كنار اخبار شده كه در جاى خود حبث بيشترى را مى            

 ۱۳/۷/۷۷ .آنان را مقّرر دارد
 

 وظائف قاضى: مبحث دوم
 ت قانونوظيفه قاضى در موارد سكو . ١

الشرايط نيست، بر چه اساسى بايد حكم         در مواردى كه شخص مرتكب جرمى گرديده است، قاضى در موارد سكوت قانون در صورتى كه جمتهد جامع                  )١٠س  (
ع تقليد متهم يا وىل فقيه مغاير باشد، بر         الشرايط باشد و فتواى او با فتواى مرج        را صادر منايد؟ بر اساس فتواى مرجع تقليد خود يا متهم يا وىل فقيه؟ و اگر جمتهد جامع                 

 چه اساسى بايد حكم دهد؟
باشد، پس فرض بزه و جرم بودن با سكوت قانون از جمازات، حتقّق و تصّور                ج ـ چون ِبزه و جرم بودن در حكومت قانوىن، تابع تعيني جمازات براى آن مى               

اهللا  فعل حرام و يا ترك واجْب تعزير دارد، بر فرض متاميت كليت آن، مربوط به فقه و حكم                 ندارد و آنچه كه در مثل شرايع و كتب فقهى ديگر آمده كه هر               
 .االطالق است، و اما در حماكم قانوىن، جرم بودن عمل نياز به قانون دارد است و مربوط به حاكم على

اند آيا قاضى بايد از حكم خود        كه آهنا به دروغ شهادت داده      در صورتى كه قاضى بر اساس شهادت شهود معتربه شرعيه حكم كند و بعداً كشف شود                  )١١س  (
 برگردد؟ 

 اند؟ باشد قاضى كه حكم كرده يا شهود كه دروغ گفته و خسارت وارده از ناحيه حكم بر حمكوم عليه، به عهده چه كسى مى
شود و   چون بر مبناى باطل بوده كأن مل يكن مى        ج ـ  هرگاه قاضى متوجه اشتباه خود در حكم شود، ولو به وسيله كشف دروغگوىي شهود حكم او                      

 .وجوده كعدمه البتنائه على الباطل
اند و مقصر هستند بايد ضرر و        و اگر ضرر و زياىن از ناحيه حكم متوجه كسى شده باشد در مفروض سؤال نصاً و فتواً شهود كه سبب ضرر و زيان شده                         

 ۱۶/۷/۸۳ .زيان را جربان منايند
 ورت مخالفت قانون با مشهور يا شرعوظيفه قاضى در ص. ٢

با توجه به اينكه قاضى مأذون هستيم       .  رسد خمالف امجاع و شرع باشد       در بعضى از موارد نظر قانون، خمالف نظر مشهور فقهاى بزرگ و يا حىت به نظر مى                 )١٢س  (
توانيم به نظر مقلَّد خود عمل مناييم؟        روى است يا خري؟ آيا در اين مورد مى        باشيم، آيا اجراى چنني قوانيىن داراى مسئوليت اخ        و ابتدائاً موظف به اجراى قانون مى      

 قانون مدىن يا عدم     ١٠چنانچه قانون، خمالف نظر مشهور باشد تكليف ما چيست؟ از موارد آن عدم لزوم تعهد ابتداىي در شرع مقدس و جواز عمل به آن مطابق ماده                            
حال چنانچه قانون در موردى ساكت باشد،       .  باشد و صحت آن در قانون جتارت و موضوع مهريه كه اخريالتصويب مى           صحت ضم ذّمه به ذّمه در شرع در باب ضمان           

 توان به آن عمل كرد؟ بايد به قول مشهور عمل منود يا نظر مقلَّد خود را هر چند خمالف مشهور باشد مى
ر صحت حكم، قانون و موازين شرع است نه نظر مشهور و غريه، و اجراى ج ـ بر قاضى منصوب در حكومت است كه حسب قانون عمل كند، و معيار د

و در مورد سكوت قانون بايد به نظر مرجع تقليد خود عمل كند، چون فتواى او از منابع معترب براى مقلد                     ;  گونه قوانني داراى مسئوليت اخروى نيست      اين
قدس (باشد، و فقيه يزدى    در باب ضمان است، صحيح و نافذ است و مشمول عمومات عقود مى            و ناگفته مناند كه ضّم ذّمه به ذّمه كه امروز متعارف            ;  است
جانب به   نظر اين   هم ميل به صحت داشته و هم صحتش را ممكن و مشمول عمومات دانسته و مسئله مهريه هم به                    ١١الوثقى در كتاب الضمان عروة   )  سره

 ۱۰/۱/۷۷ .شود قدرت خريد آن روز حماسبه مى
 )  تقصير (يت قاضى در صورت اشتباه مسئول . ٣

گناهى ايشان در ديوان  پس از جتديد نظرخواهى، ىب.  ضربه شالق و قريب به يك سال حبس حمكوم شده است     ٧٤ شخصى به موجب حكم قاضى به حتّمل         )١٣س  (
 ضربه تازيانه كه نتيجه اشتباه قاضى بوده است، خسارت          ٧٤نني  تواند به جهت حبس خود و مهچ       آيا با توجه به اينكه وى شاغل بوده مى        .  عاىل كشور به اثبات رسيده    

 دريافت منايد؟

 
 .٢، مسئله ٥٩١، ىف احكام الضمان، ص ٢الوثقى، ج  عروة. ١١
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ج ـ اگر صالحيت قاضى مورد تأييد باشد، و قاضى هم طبق قانون و مدارك و شواهد حكم كرده و هيچ كوتاهى در مقدمات حكم نكرده، چيزى بر عهده او                                
عليه  باشد و حمكوم   ق شواهد و مدارك حكم نكرده، مقّصر است، ضامن خسارات وارده بر حمكوٌم عليه مى               وىل اگر برخالف وظيفه قانوىن عمل منوده يا طب        ;  باشد منى
 ٨/١١/٨٠  .تواند از او مطالبه خسارت منايد، و آنچه مرقوم شد بيان حكم كلّى مسئله است و از قضّيه شخصّيه اطالع ندارم مى
 قانون حاآم در دعواى غير مسلمان . ٤

آيا حاكم طبق توافق آن دو  .  مان با غري مسلمان توافق كرده باشد كه در صورت بروز اختالف بني آنان، قانون اهل كتاب بني آن دو حاكم باشد                      اگر مسل  )١٤س  (
 حكم خواهد كرد؟

 به داورى به رضايت     گردد گونه اختالف در قراردادها، نظر بدهد و حكم كند و اين قضاوت برمى             تواند طبق توافق آن دو در امثال اين        ج ـ حاكم مى   
تواند  آورد، منى  آرى، اگر مورد اختالف برگردد به نظر دادن قاضى به امرى كه براى مسلمان حرام و گناه است و ملكيت منى                     .  طرفني نه قضاى قانوىن   

 ۲۲/۲/۸۳ .گونه قراردادها از اول باطل بوده است گونه نظر و حكم را بدهد، و اصل قرارداد مسلمان هم نسبت به اين قاضى آن
در رجوع دو اهل كتاب متحداملذهب، اوالً آيا حمكمه بايد دعوا را بپذيرد؟ و ثانياً طبق كدام قانون حكم منايد؟ در صورت رجوع دو اهل كتاب                              )  ١٥س  (
  حكم منايد؟املذهب، آيا حمكمه اسالمى موظف است كه رسيدگى به دعواى آن دو نفر را بپذيرد؟ بعد از پذيرش طبق قانون كدام يك خمتلف

ج ـ قاضى خمري است بني حكم كردن به موازين اسالمى ـ مهانند حكم بني مسلمانان ـ و بني اينكه از حكم كردن اعراض منايد و آهنا را به قاضى اهل                                 
 قضاوت منايد، و با     صورت بر قاضى است كه به مهان حكم اسالم         مذهب خودشان ارجاع دهد، مگر آنكه آنان حكم اسالم را پذيرا باشند، كه در اين               

 ۲۲/۸/۷۶ .اختالف در مذهب هم بايد قاضى طبق موازين اسالمى حكم كند، مگر طرفني راضى به حكم يكى از دو مذهب شوند
 در صورت رجوع يك مسلمان و يك اهل كتاب ذّمى به حمكمه اسالمى، حاكم طبق چه قانوىن بايد حكم منايد؟) ١٦س (

منايد، بر حاكم جايز نيست كه بر حسب آن موازين حكم كند، چون حكم به غري ما                  كم به غري موازين اسالمى مى     ج ـ اگر ُمدعى مسلمان درخواست ح      
شود چنني درخواسىت را بنمايد، كه       عليه غري مسلم كه حكم بر طبق آن موازين بر ضرر او متام مى              باشد، مگر آنكه مدعى    انزل اهللا، ترويج باطل و كفر مى      

 ۲۲/۸/۷۶ .كند سب قاعده ِالزام حكم مىدر اين صورت حاكم ح
 وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از آشور . ٥

مرتكب جرمى شود و دادگاه مهان كشور به پرونده او رسيدگى و             )   اعم از كشورهاى اسالمى يا غري اسالمى       ( اگر يك نفر ايراىن در كشور خارجى         )١٧س  (
 :بفرماييدحكم به جمازات وى صادر و اجرا شود، 

 توان جمرم را جمدداً در ايران حماكمه و جمازات منود يا خري؟ چنانچه جرم معنونه مستلزم حّد شرعى باشد مانند زناى حمصنه به عنف، آيا مى . ١
 اكمه و جمازات منود؟توان جمرم را در ايران حم اگر جرم طبق قوانني شرع انور اسالم، جزء جرامي مستلزم قصاص يا ديات باشد، آيا جمدداً مى . ٢
 توان جمرم را حماكمه و جمازات منود؟ اگر جرم طبق قوانني شرع انور اسالم، جزء جرامي مستلزم تعزير باشد، آيا جمدداً مى . ٣

صاص آهنا حمفوظ است، عليه شكايىت نشده باشد، حّق ق     ـ اگر جمازات شدن افراد جمرْم مربوط به قوانني آن مملكت بوده و از طرف مقتول يا جمىن                  ۲ و   ۱ج    
اما اگر جمازات شدن او به خاطر شكايت اولياى دم بوده و رضايت به جمازات از باب البديت بوده نه از باب عفو و گذشت، بنابراين، حّق قصاص گرچه                              

اى دم، ضرر و خسارت وارده بر جاىن را         باشد بايد اولي   الناس مى  باقى است، اما براى آنكه بر قاتل، عقوبت زايده بر قصاص حتميل نشود كه معصيت و حقّ                
 .جربان منايند

 .بيىن كرده باشد باشد جمازات دوباره مشكل است، مگرمقّررات، جمازات خاّصى را پيش اهللا مى  ـ آنچه مربوط به حّق۳ج 
مانند بعضى از قضات قبل از       (باشد   غري شرعى مى   اگر مسلماىن عليه مسلمان ديگر نزد قاضى غري مسلمان يا قاضى مسلماىن كه مكلّف به اجراى قوانني                   )١٨س  (

 :طرح شكايت منايد و در نتيجه به شكايت مطرح شده رسيدگى و حكم مقتضى صادر شود، بفرماييد)  انقالب اسالمى
اضى كه متام شرايط قضا را دارد مطرح        عنه را از ِبزه انتساىب تربئه منايد، آيا شاكى حق دارد مهان شكايت را نزد ق                 چنانچه قاضى طبق قوانني حاكم، مشتكى       .  ١

 عنه را خبواهد؟ منايد و تقاضاى جمازات مشتكى
عنه را حمكوم و حكم نيز اجرا شود، آيا شاكى حق دارد مهان شكايت را به علت اينكه جمازات جرم مثالً رجم بوده و                         چنانچه قاضى طبق قوانني حاكم، مشتكى       .  ٢

  جمدداً تقاضاى جمازات وى را منايد؟عنه وجاهت قانوىن نداشته، حبس مشتكى
 ۳/۵/۸۱ . ـ تابع مقّررات قضاىي مصّوب جملس شوراى اسالمى است۲ و ۱ج  

 فصل خصومت با انشاى آتبى . ٦
 ؟كند يا خري آيا انشاى كتىب نافذ است و فصل خصومت مى. با توجه به اينكه روش جارى در دستگاه قضاىي، انشاى حكم به صورت كتىب است) ١٩س (

 ۱۳/۸/۷۴ .كند ج ـ انشاى كتىب نافذ و فصل خصومت مى
 دادرسى غيابى . ٧

اگر متهمى به حمكمه و قاضى كتباً اعالم كند كه من از ختلّفات و تقصريات منتسبه ُمّربامي و از حمكمه خبواهد كه او را احضار كند تا حضوراً توضيحات                              )  ٢٠س  (
 منايد، آيا قاضى و دادگاه حق دارد به تقاضاى او توجهى نكرده و بدون احضار متهم غياباً رأى صادر كند؟ اگر چنني                        گناهى خود را ارائه    الزم را بدهد و مدارك ىب     

 حكمى صادر شود، حمكوم به بطالن است يا خري؟
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باشد و   ضاست و غري مشروع مى    ها قضاوت نبوده و خارج از ادلّه ق        ج ـ چنني حقّى را ندارد و حكمش، نافذ نبوده و باطل است و اصوالً اين گونه رأى                 
 به طور صراحت مهني امر عقالىي را        ١٢.»اذا تقاضى اليك رجالن، فال تقض لالّول حىت تسمع من االخر          «:  فرمايد مى)  عليه السالم (در صحيح ابن مسلم امام    

مدعى قبل از سؤال از طرف دعوى و منكر حاضر  قضاوت با وجود بّينه ١٣باشد، بلكه شهيد در دروس، بيان داشته و نّص صريح در بطالن چنني قضاوتى مى  
 هم از او تبعيت منوده و آن را         ١٤در جملس و حمكمه را غري جايز دانسته و صحت حكم را مشروط به علم منكر و سؤال از او دانسته و صاحب مستند                         

 .مستفاد از اخبار و اظهر دانسته، پس عدم جواز در مورد سؤال نبايد جاى شك و شبهه قرار گريد
 تواند اگر متهم را پيدا نكرد، غياباً حكم كند؟ الناس دارد، آيا قاضى مى در مواردى كه جنبه حّق) ٢١س (

اهللا باطل است، به خاطر امجاع  اّما حكم غياىب در حّق.  »الغائب على حجته«تواند حجت خود را اقامه منايد، كه  ج ـ آرى، ليكن غايب در زمان حضور مى
 و احتمال آنكه غايب بتواند حجىت را اقامه كند شبهه است و اّى شبهة، بعالوه كه اصل مشول عمومات حكم بر                        ١٥»ود بالشبهات ادرأوا احلد «و اصل   
الناس و دعاوى حقوقى، مدىن و اجتماعى دارد و حكم در باب             ، اختصاص به حقوق   »الناس و اقض هلم    احكم بني «اهللا معلوم نبوده، بلكه ظاهر مثل        حقوق
 ۱۳/۱/۷۴ .و حدود از باب حاكميت و دولت است نه از باب قضاوتاهللا  حقوق

 ، آيا صدور حكم غياىب جايز است يا خري؟...خوارى و مواد خمّدر، كالهربدارى، رشوه: در مسائل حكومىت از قبيل) ٢٢س (
 ۱۳/۱/۷۴ .عليه نباشد، جايز است ج ـ صدور حكم غياىب با فرض اينكه احتمال اجياد شبهه از طرف حمكوم

گردد؟ و   الناس نيز ندارد شامل مى     اللهى، آيا فقط در حدود اهلى نظري زناست يا تعزيراتى را كه جنبه حقّ               ممنوعيت حماكمه غياىب متهم در جرامي حقّ      )  ٢٣س  (
 ري؟توان حكم برائت وى را صادر منود يا خ چنانچه متهم در دسترس نباشد و داليل كاىف نيز در پرونده موجود نباشد، آيا مى

 ۲۳/۳/۷۴ .ج ـ چون مناط ممنوعيت حكم غياىب، َدْرِء حّد به شبهه است، فرقى بني اين گونه حدها و تعزيرها نيست
 مرور زمان در رسيدگى به دعاوى . ٨

 و شرايط دعوا و مهچنني      با توجه به معضل مرور زمان در سيستم قضاىي كشور و طرح دعواهاىي كه ساهلا از آن گذشته و نيز از بني رفنت اوضاع                          .  ١)  ٢٤س  (
به چه  )   نه سقوط حق   (ِملك يا دين و غريه كه پس از آن مّدعى حّق مراجعه به دادگاه را نداشته باشد                  :  مدارك و بّينه، آيا تعيني مّدت معيىن براى هر نوع دعوا از قبيل            

 باشد؟ صورت مى
باشند و ممكن است به ناحق داراى آن شده باشند  ارجيان كه از گذشته دور داراى مداركى مىبا توجه به مواردى كه در سؤال باال عنوان گرديد در رابطه با خ             .  ٢

 .و قابل اثبات هم نباشد، نظر خود را بيان فرماييد
ه اين  توانند به خاطر جهات ذكر شده در سؤال و رعايت حقوق ديگران خود را از رسيدگى به اين گونه دعاوى معذور دارند، ك                        ـ حماكم شرعى مى    ۱ج  

نه به معناى از بني رفنت حق است بلكه به معناى عذر شرعى داشنت حماكم از رسيدگى به آهناست، و در نتيجه اگر قانون مرور زمان به مهني منظور بوده                                
ط حق است با مرور زمان با بلكه صراحت آن در رابطه با دار و عقار و ارض، سقو١٦و ناگفته مناند كه ظاهر عبارت شيخ در مقنع; باشد منطبق با موازين مى

 .باشد شرايط خاّصى كه در آن آمده، گرچه به نظر متام منى
 ۱۱/۲/۷۷ . ـ تابع مقّررات قانوىن است۲ج 

 تجديدنظر خواهى . ٩
، تذكر قاضى ديگر به     شود هاى عمومى و انقالب و فتاواى فقها، يكى از مواردى كه رأى قاضى نقض مى               مطابق بند دو ماده هجده قانون تشكيل دادگاه       )  ٢٥س  (

باشد، با توجه به اينكه بعضاً قاضى ديگر به غري قانوىن و شرعى بودن رأى صادره يقني دارد ليكن قاضى حاكم                         قاضى صادر كننده حكم و اجياد تّنبه در وى مى          
 ا وصف فوق توجيه شرعى دارد يا خري؟باشد؟ در اين صورت اجراى رأى خالف شرع و قانون ب پذيرد، آيا نپذيرفنت به معناى متنبه نشدن مى منى

ج ـ بايد توجه داشت موضوع نقض حكم قاضى در كتب فقهى كه ماده قانون مورد سؤال هم از آجنا سرچشمه گرفته، مربوط به تنفيذ و اجراى قاضى،                             
ث و مسئله ديگرى در باب قضا مطرح است         حكم قاضى ديگر است، يعىن بر هر قاضى الزم است كه حكم قاضى پرونده را اجرا و عمل منايد، ليكن يك حب                     

عليه از قاضى و اعتراض به حنوه رسيدگى كه در اين مسئله نقض حكم تابع تشخيص قاضى دوم و از مسئله قبلى خارج                           و آن مسئله شكايت حمكوم    
 ۲۱/۱۲/۷۶ .دعليه دادخواسىت به طرفّيت قاضى پرونده داده كه حسب مقّرر بايد عمل شو باشد، يعىن در حقيقت حمكوم مى

 در صورتى كه قاضى به استناد علم خود حكم منايد، آيا اين حكم كه بر مبناى علم قاضى صادر شده، قابل جتديدنظر است؟ ) ٢٦س (
ررسى اى كه در حكم قاضى و رسيدگى او وجود دارد، درخواست ب خاطر اشكال و شبهه عليه به ج ـ در موارد قابليت جتديد نظر، يعىن مواردى كه حمكوم   

الناس  و ناگفته مناند كه علم قاضى در حقوق مدىن و اجتماعى كه از حقوق              ;  باشد منايد، فرقى بني قضاوت او بر مبناى علم و يا طرق ديگر منى              جمدد مى 

 
  .٢، حديث ٢١٦، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضى، ص ٢٧الشيعة، ج  وسائل. ١٢
 .٩١قضاء على الغائب، ص ، ىف ال٢الدروس، ج . ١٣
 .٣٠٢عليه غائباً، ص  ، البحث السادس فيما اذا كان املدعى١٧مستند، ج . ١٤
 .٤، حديث ٤٧، كتاب احلدود و التعزيرات، أبواب مقدمات احلدود و احكامها العامه، ص ٢٨الشيعة، ج  وسائل. ١٥
 .٣١املقنع، ص . ١٦
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مت نباشد و قاضى متهم نگردد،   توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ هت           است، اگر مستند به امارات و قرائىن باشد كه معموالً موجب علم است و مى              
 ۲۰/۱۰/۷۵ ١٧.حجت است

شود  عليه به حكم اعتراض نداشته باشد، آيا اين به معىن رضايت به حكم مى              چنانچه حمكوم .  ها قابل اعتراض است    بعضى از احكام صادره توسط دادگاه     )  ٢٧س  (
 تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد، قاضى دچار مسئوليت اخروى نباشد؟

.اش ساقط و قاضى كه بر حسب موازيْن قضاوت منوده، معذور و مأجور است              عليه متوجه حّق اعتراض باشد و اعتراض ننمايد، حّق قانوىن          ج ـ اگر حمكوم   
 ۱۰/۱/۷۷ 

 حبس مدعى اعسار . ١٠
بيل گرفنت وثيقه عني يا اعتبارى كه متضّمن حّق طلبكار          توان بدهكار مّدعى ُعسر را تا زمان ثبوت عسر و روشن شدن حالش، با اقدام تأميىن از ق                  آيا مى )  ٢٨س  (

 باشد او را رها كرد، يا حتماً بايد در زندان باشد تا ثابت شود؟
باشد، بتوان حّق طلبكار را حمفوظ داشت، حبس كه يك عقوبت و             عقوبت منى  ج ـ مانعى ندارد، بلكه اگر با اقدامات تأميىن ذكر شده كه صدمه و اذيت و               

ديگران جايز   باشد كه از باب حفظ حقوق      ، جايز نيست و وجهى ندارد، و  جوازش به عنوان اقدام تأميىن خمتص به احنصار طريق به آن مى                     اذيت است 
 حبس را از باب عقوبت و تعزير        ١٩ و صاحب جواهر   ١٨معروف به نام ملحقات عروة     در اجلزء الثالث از كتاب    )  قدس سره (گردد و اينكه فقيه يزدى     مى

مسئله شرطيت اعسار در     نبوده و غريموجه است، چون عمده استناد آهنا به استصحاب يسر و             باشد، متام  اند و نتيجتاً تبديل به غري آن جايز منى          دانسته
ت نبوده،  باشد و اصل مثبت حج     مثبت مى  اثبات مماطله وىلّ الواجد كه از آثار عادّيه يسِر مدعى عسر است،            وجوب انظار است، ليكن استصحاب يسر براى      

و اضعف از هر دو وجه      .  حبس و تعزير منودن مماطل است      اى از  ، خود يك تكليف مستقل و مفهوم جداگانه        عسر و عدمش با يسر     كما اينكه مسئله انظار با    
شود و   تفاده منى شخصيه است، اطالق ندارد و حكم كلى از آن اس            است چون قطع نظر از اينكه قضيه خارجيه و          ٢٠روايت اصبغ بن نباته    استدالل به 

گردد، متفاهم عرىف از آن و امثال آن به عنوان اقدام تأميىن است               باشد تا مقدمات اطالق در نقل از معصوم جارى          منى)  عليه السالم (امام معصوم  ناقل
 ۲۵/۴/۸۱ .، كما الخيفى تعزيرى نه

 حكم به زندان يا تبعيد به مّدت نامعّين . ١١
تبعيد به مّدت نامعني صادر منود و پايان آن را به كيفيت و زمان اصالح و                 توان حكم زندان و يا     شوند مى  راراً مرتكب جرم مى   آيا در مورد كساىن كه ك     )  ٢٩س  (

 شود؟ موكول كرد، و يا اينكه مّدت و ميزان جمازات بايد حتماً در حكم قاضى تصريح توبه جمرم
ال چون كيفيت تعزير است مانند مدت و بقّيه خصوصيات آن به َيد حكومت اسالمى و                 طلبد، اما به هر ح     ج ـ مصلحت قانونگذارى تعيني مدت را مى       

 ۷/۸/۷۶ .قانون است
 

 مسائل مرتبط : مبحث سوم
 توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها . ١

ست بعضى از افراد زودتر از ديگران شكايت منوده و          الزم به يادآورى ا   .  اند اند و از وى در دادگاه شكايت منوده        افراد متعددى از شخصى طلبكار بوده     )٣٠س  (
براى اينكه مديون، داراىي خود را براى فرار از دين به ديگرى منتقل نكند و مال مزبور در صورت حمكوميت مديون كالً به وى پرداخت شود، به اندازه سهم خوْد اموال        

و با توجه به اظهارات     .  اند ناآگاهى و يا سراغ نداشنت مال ديگر، موفق به توقيف ماىل از متهم نشده             اند و بقيه طلبكارها در حني شكايت از روى           وى را توقيف منوده   
شود كه آهنا حق     آيا اقدام بعضى از طلبكاران بر توقيف اموال موجب مى         .  آنان و مشخص بودن مديونْ مال ديگرى از او به دست نيامده كه آهنا بتوانند توقيف كنند                 

اش  منايد كه كلّيه داراىي    اشته باشند و ابتدائاً سهم آهنا پرداخت گردد، هر چند به ديگران نرسد يا خري؟ با فرض اينكه مديون از دادگاه درخواست مى                      تقدم بر سايرين د   
 ر مبارك را بيان فرماييد؟مستدعى است نظ. دهد را بني طلبكاران نسبت به سهمشان تقسيم كند و دادگاه هم اجازه تصرف در اموال توقيف شده را به مديون منى

ج ـ درخواست توقيف مال از طرف بعضى از طلبكاران ـ چه به خاطر جلوگريى از انتقال به غري و چه به جهت ديگر باشد ـ مانع از تعلّق حّق بقّيه                                 
درخواست توقيف ـ حىت اگر از موارد       چون حمض   .  باشد شود و اموالش متعلّق به مهه طلبكاران مى        طلبكارها كه طلبشان حال بوده و وقتش رسيده، منى        

تواند سبب ضرر و زيان به ديگران و         گردد، و درخواست بعضى هم منى      حجر بدانيم و منوط به سلب اهليت ندانيم ـ باز موجب سلب حّق ديگران منى               
ى از طلبكارها تقاضاى حجر مديون را منوده، بعد         و چگونه بتواند سبب باشد، با اينكه بني فقها خالىف نيست كه اگر بعض             .  حمروميت آهنا از حقوقشان گردد    

اند، بلكه   اند و يا اصالً متوجه افالس مديون و تقاضاى حجر نبوده           حىت آهنا كه غايب بوده    .  از حكم به حجر، اموال مديون بايد بني طلبكارها تقسيم شود          
آرى، تعلّق حّق ديگران منوط به حالّ بودن دين در          .  ني مهه آهنا تقسيم گردد    اگر بعد از تقسيم بعضى از طلبكاران متوجه حجر شدند، بايد اموال دو مرتبه ب              

 
 . تفصيل اين امر را در فصل مربوط خواهيم آورد. ١٧
 .٥٣ملحقات عروة، جزء سوم، ىف دعوى االعسار، ص . ١٨
 .٣٥٤ و ٣٥٣، ص ٢٥جواهر الكالم، ج . ١٩
 .١، حديث ١١، أبواب كيفية احلكم، باب ٢٤٧، ص ٢٧الشيعة، ج  وسائل. ٢٠
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شود و عمل به  باشد، پس بنا بر آنچه ذكر شد، درخواست توقيف از طرف بعضى طلبكارها در مفروض سؤال، مانع از حّق بقّيه طلبكارها منى           زمان حجر مى  
 ۲۱/۱۱/۷۳ .باشد است، جايز و بدون اشكال مىدرخواست خود مديون هم كه درخواسىت مطابق حفظ حقوق آهن

 هاى دادرسى هزينه . ٢
 وصول هزينه دادرسى از حمكوم عليه آيا شرعيت دارد يا خري؟) ٣١س (

 كه  بوده عليه واجد و مماطل و مقّصر      گردد، اگر حمكوم   عليه متحّمل مى   حمكوم له براى گرفنت طلب و حقّش از       ج ـ هر گونه هزينه و خمارجى كه حمكوم        
 ۲۷/۷/۷۵ .باشد مى له شده، ضامن سبب ضرر و زيان و تلف كردن مال بر حمكوم

 هاى خارج از صالحيت دادگاه عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى. ٣
ايد، و  اگر قاضى منصوب ـ كه صالحيت آن را قانون اساسى و مهچنني قوانني عادى مشخص و معني منوده ـ ، خارج از صالحيتش حكمى را صادر من                           )٣٢س  (

داديار اجراى احكام، دستور اجراى آن را به مأمورين اجرا بدهد و مأمور اجرا با علم به اينكه حكم صادره خارج از صالحيت دادگاه بوده، در اجرا يا عدم اجرا مرّدد                               
باشد، نه مأمور اجرا، چنانچه مأمور       جراى احكام مى  گردد و از طرىف چون حكم مزبور مسري قانوىن خود را طى كرده و توجه به صالحيت دادگاه از وظايف داديار ا                      

 تواند از اجراى حكم خوددارى كند؟ حكم صادره را اجرا منايد، آيا شرعاً و قانوناً مسئول و ضامن خواهد بود يا خري؟ آيا شرعاً مى
و ابالغ از طرف داديار باعث جواز حد و تعزيرى          ج ـ با علم به عدم صالحيت دادگاه، اجراى حكم، غري جايز و باعث ضمان است، و حمض سري قانوىن                     

باشد و هر كسى موظف است به يقني خود عمل منايد، ليكن در موارد شك بايد حكم اجرا شود، چون اصل در                        كه خارج از صالحيت دادگاه است، منى      
اى، جمتهد  ناگفته مناند كه اگر قاضى حمكمه. تاعمال صحت است و بايد بنا را بر داشنت صالحيت گذاشت و شخص جمرى هم با كشف خالف، ضامن نيس    

باشد و صالحيتها حمدود  الشرايط باشد و نظام حكومىت صالحيتش را حمدود منوده باشد، فرقى بني اين گونه حاكم با بقّيه حكام كه منصوب هستند، منى       جامع
 ۱۷/۵/۷۰ . منايدتواند قضاوت و كيفر آرى، اگر حمدود نشده باشد، در هر گونه امرى مى. گردد مى

 هديه به قاضى . ٤
تواند هديه يكى از اصحاب دعوا را قبول كند يا خري؟ و به طور كلى قبول هديه براى قاضى چگونه                     بعد از متام شدن مرافعه و صدور حكم، آيا قاضى مى          )  ٣٣س  (
 است؟

 ۱۳/۹/۷۶ .ه نفعش حكم كند، حرام و رشوه استدهد جلب عالقه قاضى است كه شايد در مواقع ديگرى ب اى كه مى ج ـ اگر غرض از هديه
 
 

 هاى اثبات دعوا راه: فصل دوم

 
 اقرار: مبحث اول

 اقرار از روى تهديد . ١
ى تواند به خاطر رهاىي از آن خممصه به اهتامات اعتراف منايد، هر چند ممكن است عواقب ناگوار دهند، آيا مى متهمى را در بازداشتگاه حتت فشار قرار مى   )  ٣٤س  (

 در پيش رو داشته باشد، آيا گناهى مرتكب شده است؟... چون زندان رفنت و جرميه و
 ۲۰/۱۰/۷۷ .شوند، معصيتكار هستند ج ـ گرچه اقرار براى رهاىي از فشار جايز است يعىن مرتكب حرام نشده، اما آهناىي كه سبب چنني اقرارهاىي مى

وردن متهم و يا اقرار گرفنت از او، متهم را حتت فشار روحى و جسمى قرار دهند؟ آيا در مورد هيچ اهتامى                      ها جمازند جهت به حرف آ      آيا ضابطني دادگاه  )  ٣٥س  (
 توان متهم را حتت فشار قرار داد حىت اهتام به اختالس؟ منى

 .باشد باشد و چنني اقرارى هم حجت منى ج ـ حرام و معصيت و گناه بزرگ مى
اگر .  ها كاىف است   اعتراف در بازداشتگاه نزد مأمورين و ضابطني دادگاه         يا ادگاه به ُجرم خود اعتراف منايد و       آيا متهم بايد در حضور قاضى د       )  ٣٦س  (
تكليف .  كند كه اقرار در بازداشتگاه به علّت فشار و شكنجه بوده است             ادعا بازداشتگاه به جرم خود اقرار كرده باشد و در حمضر قاضى منكر باشد و               در متهمى
 چيست؟ قاضى

ج ـ اقرار بايد نزد قاضى باشد آن هم اقرارى كه از روى اختيار و اراده و بدون فشار باشد، پس اقرار با اكراه و فشار حّجت نيست هر چند نزد قاضى                                 
روى اختيار نزد   باشد چه رسد به ضابطني، و ادعاى متهم به فشار و اكراه مسموع است، از باب ختفيف و َدْرِء حدود به شبهه، بدين جهت كه اقرار از                              

 ۲۰/۱۰/۷۷ .قاضى حمرز نشده است
 در اثبات دعوا... استفاده از نوار، فيلم، فاآس و . ٢

عليه صحبت كرده و يا عمداً تو حلقى و يا تغيري صدا داده در مقام قضا حجت                  آيا پر كردن نوار به وسيله تلفن عليه كسى كه يك نفر عني و مانند مّدعى               )  ٣٧س  (
 است يا نه؟

 ۴/۴/۷۸ .شود ه تنها حجت نيست بلكه معصيت و گناه است، و آمر به آن از عدالت خارج مىج ـ ن
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شود، بيان فرماييد؟ كدام يك      هتيه مى ...  فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط و     :  هاى مدرن مانند   نظر اسالم را در مورد اعتبار اسنادى كه توسط دستگاه         )  ٣٨س  (
 به عنوان مؤّيد تا چه حد قابل استنادند؟تواند مستند حكم قاضى قرار گريند و  مى

 ۱۵/۱۰/۷۵ .تواند قرار گريد، ليكن حجت شرعى نيست ها مى ج ـ جزو مؤّيدها و اماره
لطفاً حكم شرعى در مورد مالكيت      .   شخصى، مالك قطعه زميىن است كه سند نيز دارد وىل شخص ديگرى بدون سند آن زمني را در تصّرف خود دارد                      )٣٩س  (

 ان فرماييد؟فوق را بي
مورد از   باشد، به طورى كه نزد عرف به عنوان اماره شناخته شود،           سند مى  ج ـ در مفروض سؤال اگر سند جنبه قانوىن دارد و يا اين كه شاهد بر صّحت                

 ۱۸/۲/۸۰ .است  منكراليد بايد قسم خبورد، چون اّدعاى خودش بّينه اقامه كند، ذى باشد و اگر مّدعى نتواند براى موارد تعارض دو اماره مى
 

 شهادت: مبحث دوم
 معيار در استماع شهادت شاهد . ١

 آيا شهادت دادن بدون اطالع دقيق كه از گفته ديگران باشد، مورد قبول است يا خري؟) ٤٠س (
 ٢٦/٥/٧٧.  شهادت بر آنچه انسان از آن اطالع دقيق ندارد، حرام و غري جايز است-ج
 كند؟ شاهد، بايد عدالت واقعى وى براى دادگاه احراز شود و يا عدالت ظاهرى كفايت مىآيا براى استماع شهادت ) ٤١س (

 ۲۲/۱/۷۷ .ج ـ عدالت ظاهرى كاىف است
 يابد يا خري؟ اگر فردى تغيري جنسّيت دهد، آيا احكام ديه و شهادت او تغيري مى) ٤٢س (

 ۲۲/۱/۷۷ .يابد ج ـ آرى، تغيري مى
 شهادت از روى عدم آگاهى . ٢

 اگر انسان در باره موضوعى كه از آن اطالع كاىف ندارد، نظر يا شهادت بدهد، گناه كرده يا خري؟) ٤٣س (
 ۲۳/۱۰/۷۵ .ج ـ شهادت دادن و نظر دادن، در صورت عدم علم و آگاهى، گناه است

ىن، مادى يا معنوى متحمل شود و هيچ شاهدى         اگر شخصى مورد جتاوز و ضرب و جرح ديگرى قرار گريد و بدين خاطر خسارات و صدماِت خمتلِف بد                  )  ٤٤س  (
به منظور . با توجه به اين اصل كلى كه شاهد بايد يقني و علم به قضيه مورد شهادت داشته باشد .  جريان جنايت را مشاهده نكرده باشد و مظلوم، متعدى را شناساىي كند           

تواند شاهداىن را معرىف كند      عليه مى  منظور احقاق حق، براى اثبات جرمهاى متعدى، آيا جمىنّ        اش و به     جمازاِت متجاوز و جاىن و جلوگريى از جتاوزات و جنايِت بعدى          
اند، اما كامالً به اظهارات وى اعتماد و اميان دارند و حاضرند در اين باره شهادت دهند؟ اگر هيچ راهى براى جمازات متعدى و جلوگريى از                            كه واقعه تعّدى را نديده    

عليه و قرائن موجود بدون اينكه صحنه        احقاق حق و اثبات جرمهاى متجاوز نباشد، آيا حصول علم و يقِني شاهدان فقط از طريق اظهارات جمىنّ                  اش و    جتاوزات بعدى 
 جنايت را ديده باشند، حّجت است؟

ر راهى كه حاصل شود در جواز شهادت ج ـ مهان طور كه مرقوم شده در شهادت، مطلقاً اطمينان و علم الزم است، ليكن در حصول علم براى شاهد از ه
چون معموالً افراد، مّتهم    .  كند، هر چند از گفته خود شخص مظلوم و صاحب حق باشد، اما حصول اطمينان از گفته خودش بسيار مشكل است                     كفايت مى 

 مطمئن به صّحت شهادتش باشد و مسئله از بني          ، به هر حال شاهد بايد      باشند و احتمال سهو و خطا و غلط در حرفهايشان زياد است            به عالقه به خود مى    
 ۲۸/۸/۸۰ .باشد رفنت حق و امثال آن، جمّوز شهادت بدون علم منى

 آثار شهادت از روى اآراه. ٣
 اگر كسى را اكراه بردادن شهادت دروغى كه مستوجب قتل است منايند حكم ُمكَره و مكِره را بفرماييد؟) ٤٥س (

دروغ اگر سبب قتل باشد و قاضى به استناد او حكم قتل را صادر منايد شاهد را كه دروغ گفته و عمداً اين كار را اجنام                          ج ـ بايد توجه داشت كه شهادت        
شود بايد قصاص كرد و حكم به قصاص براى شاهد دروغ گو از باب اقوائبت سبب                 داده و متوجه بوده كه شهادت دروغش منجر به قتل مشهود عليه مى            

باشد و با فرض تعمدشان وىل دم حق قصاص مهه           اشد و نيز بايد دانست مهانطور كه در شركت در قتل مهه شركاء مسؤول در قتل مى                ب بر مباشر ثابت مى   
كند هر چند ضربه     آهنا را دارد باب شهادت هم كه سببّيت و اقوائيت دارد مهان باب مباشرت است و در باب مباشرت نسبت قتل براى قصاص كفايت مى                        

كند گرچه تأثري سبىب از بقيه اسباب كمتر باشد          ا تأثريش در قتل كمتر از ديگرى باشد پس در باب سببيت هم مهان سببيت و أقوائيت كفايت مى                  بعضى از آهن  
 بالفتح و اگر    هذا كله نسبت به حال اختيار و أّما حكم اكراه در قتل به نظر اين جانب قصاص بر مكره بالكسر است اگر هتديدش به قتل باشد و االّ بر مكره                             

در قتلى كه چند نفر شركت داشته بعضى مقهور بوده و بعضى خمتار و يا بعضى از روى عمد و بعضى از روى خطا و شبه عمد هر كدام آهنا حكم خاص                                  
 ۲۱/۱۰/۷۷ .اند و حكم سبب هم با اقوائيت مهان حكم مباشر است شود مانند جائى كه مهه عامد بوده خود را دارد يعىن عامد قصاص مى

 تساوى زن و مرد در شهادت . ٤
، آيا نسبت به مهه احكام است يا اينكه بر اساس زمان و             »شود شود و حالل خدا حرام منى      حرام خدا حالل منى   «:فرمايد اين حديث شريف كه مى      .  ١)  ٤٦س  (

نشدن شهادت زنان در بعضى احكام، خاص زمان ظهور اسالم          توان گفت قبول     مكان قابل تغيري هستند؟ در صورت مثبت بودن جواب، مالك تشخيص چيست؟ آيا مى             
 بوده كه آگاهى و ارتباطات آهنا كم بوده است؟
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رغم تغيريات زمان و مكان      آيا حكم شهادت زنان يعىن اينكه حّد نصاب معّين و نصف مرد دارند و يا مواردى كه اساساً شهادتشان معترب نيست تا ابد، على                          .  ٢
است؟ و اگر جواب مثبت است و اين علّت در جنس           ...  ت تفاوت حّد نصاب شهادت زن و مرد چيست؟ آيا نقص عقل، احساساتى بودن زن و               ثابت است؟ مهچنني عل   

كنيم؟ آيا جنسّيت    شود و نسبت به او مثل زن برخورد مى          مرد هم بود، يعىن مثالً مرد فراموشى دارد يا احساساتى است، حكم حّد نصاب شهادت زن جارى مى                   
ضوعيت دارد؟ علت تفاوت شهادت زن و ميزان و حّد نصاب در احكام خمتلف چيست؟ مثالً چرا در زنا شهادت زن قابل قبول نيست و در امور ماىل شهادت دو زن                               مو

 به جاى يك مرد قابل قبول است؟ آيا تعبداً بايد قبول كنيم؟
 قيد اىل يوم القيامة     ٢١»ة و حرامه حرام ابداً اىل يوم القيامة، اليكون غريه وال جييء غريه            حالل حمّمد حاللٌ ابداً اىل يوم القيام      « ـ در خود حديث شريف       ۱ج  

آمده است و حالل و حرام واقعى خدا قابل تغيري نيست، گرچه تشخيص حالل فعلى ظاهرى و يا حرام فعلى ظاهرى ممكن است با اجتهاد جمتهدين با اختالف               
اى كه دارد، حرام بداند و مرجع        مثالً ممكن است مرجعى چيزى را طبق ادلّه       .  اظ در ادلّه و درك ادلّه لبّيه فرق كند        قرائتها و برداشتها و تشخيص ظهور الف      

چون قانونگذار و شارع . توانيم زمان و مكان را در احكام اهلى دخيل قرار دهيم اى كه دارد، حالل بداند، وىل به هر حال ما منى    ديگر مهان چيز را طبق ادلّه     
پس زمان و مكان هم مثل بقّيه       .  تواند حكمى را براى مهيشه جعل كند و يا براى آن زمان و مكان معّين جعل منايد                  تيم و اين خود شارع است كه مى       نيس

هم ناظر به عدم تغيري و اينكه بعد از پيامرب           و حديث    ٢٢)ِاِن الُْحكُْم ِاالَّ ِللِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َو ُهَو َخْيُر الفاِصلنيَ         (باشد كه    خصوصيات احكام به يد شارع تعاىل مى      
نه قيديت ابديت براى مهه احكام، به عبارت ديگر حديث ناظر به            .  اش پيامى و احكام ديگرى خنواهد بود       و احكام نوراىن  )  صلى اهللا عليه وآله   (مكّرم اسالم 

و استمرار زماىن كه    .  نه ابديت  يامرب واجب باشد باز مشمول حديث است      باشند، يعىن مثالً اگر مناز مجعه در زمان حضور پ          ابديت احكام در ظرف خودش مى     
استمرار و ابديت قيد مهه احكام و خمالف با احكام ازمنه و امكنه خاصه و نسبت به مورد سؤال دليلى بر اختصاص به زمان ظهور اسالم وجود ندارد، و مثل                              

 بقّيه احكام اسالم براى ابد و مهيشه است
جانب  فرقى بني شهادت مردها و زهنا ـ از حلاظ تعداد و موارد قبول ـ نيست، به جهت بناى عقال و الغاى خصوصيت و عموم علّت                            ين ـ به نظر ا    ۲ج  

در بعضى از ادلّه، مگر مواردى كه دليل خاص بر داشنت خصوصيىت در شهادت زهنا داشته باشيم، مانند مهان موردى كه در آيه شريفه با ذكر علت آن آمده                             
ست و آن حكم در مهه زماهنا و در مورد آيه و در مواردى كه مثل مورد آيه به حكم آن علت و به حكم عموميتش ثابت است، كما اينكه نسبت به مورد                                  ا

 ۱۱/۱۰/۸۰ .هم اگر در بعضى از زماهنا و از بعضى زهنا آن علت نبود، آن حكم هم در باره آهنا نيست چون العلة ختّصص و تعّمم
رد شهادت زنان در أبواب خمتلف فقه از نظر كّمى، نسبت به مردان بسيار كمتر و خمتلف است، يعىن در بعضى موارد به صورت يك دوم و در مواردى                 مو)  ٤٧س  (

 .دلطفا فلسفه اجيادى آن را بيان فرمايي. حىت شهادت هشت نفر زن در باب زنا پذيرفته نيست و حتماً بايد در بني آنان يك نفر مرد نيز باشد
 آمده و علت آن هم      ٢٣جانب  فرقى بني شهادت زهنا و مردها از جهت كّميت و موارد آن نيست، مگر در مثل موردى كه در آيه شريفه                        ج ـ به نظر اين    
يده است، بر   فا آرى، اصوالً چون باب حدود بر ختفيف به شبهه است، لذا شهادت دو مرد عادل هم در مورد زنا كه در سؤال نيز آمده ىب                        .  بيان شده است  

مهني منوال مصلحت حفظ اعراْض مقتضى عدم قبوىل شهادت زنان است و شارع هم بدين جهت شهادت آهنا را در باب زنا معترب ندانسته و نيز طرق و                              
اين مجالت امجاىل از حبث     امارات را هم معترب ندانسته و از باب البدّيت براى موارد بسيار نادر شهادت مردان را آن هم با خصوصياتى معترب دانسته، و                          

 ۳/۱۱/۸۰ .شود تفصيلى است و االّ حبث روشن و مفصل است و هيچ خالف عقلى و تبعيض و تفاوتى در آن ديده منى
 شهادت غير شيعه و اهل آتاب . ٥

مسائل ذيل را به حنوى كه عمالً        قانون اساسى مجهورى اسالمى ايران، خواهشمند است حكم فقهى           ١٦٧با عنايت به سكوت قانون، در اجراى اصل         )  ٤٨س  (
 .بتوان از آن در دادگاه استفاده كرد و مستند حكم قرار داد، بيان فرماييد

 .در دعاوى ماىل يا كيفرى)  چنانچه خواهان سىن مذهب و خوانده شيعه مذهب باشد (شهادت اهل سنت عليه اهل تشيع  . ١
 .در دعاوى ماىل يا كيفرى)  خوانده هر دو سىن باشندچنانچه خواهان و  (شهادت اهل سنت عليه اهل سنت  . ٢
 .در دعاوى ماىل يا كيفرى) چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند، ليكن شهودشان سىن باشند(شهادت اهل سنت  . ٣
 ). چنانچه خواهان دعوا شيعه و خوانده دعوا سىن مذهب باشد (شهادت اهل سنت به نفع اهل تشيع  . ٤
 .ت اهل كتاب در دعاوى له يا عليه مسلمانانشهاد . ٥

باشد و شهادت به عنوان اماره مطرح است، لذا فرقى بني افراد و              ج ـ چون شهادت شرعيه در حماكم امروز يا مطرح نيست و يا در حّد بسيار كم مطرح مى                   
جانب اميان و    و اّما از حيث حّجيت شرعى به نظر اين        ;  باشد ت مى باشد و حجّيت آن، دائر مدار حصول اطمينان و علم عادى از قرائن و امارا               خصوصيات منى 

٢٤.داند داند و اعتدال را كاىف مى      باشد، و آنچه شرط است تنها وثاقت و اعتدال است، و شهيد ثاىن نيز اميان را در شاهد معترب منى                     اسالم در شاهد شرط منى    

 ۱۷/۶/۸۱ 
 اداى شهادت با آتابت . ٦

 
 .١٩، حديث ٥٨، باب البدع والرأى واملقائيس،  ص ١الكايف، ج . ٢١
 .٥٧انعام، آيه . ٢٢
 .٢٨٢بقره، آيه . ٢٣
 .١٦٠، ص ١٤فهام، ج مسالك اال. ٢٤
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شود، آيا كتابْت اعتبار     گريد، عمدتاً با كتابت و نوشتار اجنام مى        كه كتابت مسئله بسيار مهم و مورد ابتالست و عقودى كه امروزه اجنام مى             با توجه به اين   )  ٤٩س  (
 ؟و حّجيت شرعى دارد؟ مثالً اگر شاهد در حمكمه حضور پيدا نكند و شهادت خود را به حنو كتابت به حمكمه ارسال كند، براى حمكمه معترب است
باشد، و ظواهر الفاظ به      ج ـ اگر نسبت مكتوب به شاهد حمرز گردد و ثابت شود كه به عنوان اداى شهادت نوشته است، شهادت حمسوب و حجت مى                        

 ۳/۶/۷۷ .باشد صورت كتابت مانند حالت تكلّم معترب مى
 هاى غير رسمى اعتبار نوشته . ٧

تواند به معناى شاهد يا حّجت       كه با امضاى علماى بزرگ و با مهر آهناست، آيا در فصل خصومت مى              هاى عادى     اسناد رمسى و مملكىت و يا نوشته       )  ٥٠س  (
 باشد؟

 ۲۲/۱۲/۷۴ .ج ـ اسناد رمسى و مملكىت، مانند مهر و امضاى علماى وارسته، از امارات و حجج قوّيه است كه معموالً موجب اطمينان و حّجت است
 نظريه آارشناس . ٨

به خربه ارجاع شده است، و در قوانني كنوىن كشور نيز ... ارش مبيع، ارش در جنايات و: كه مستحضر هستيد در بعضى از مباحث فقهى مانندمهان طور )  ٥١س  (
ن صورت، آيا   در اي .  گريد و گريزى از آن نيست      در موارد متعددى مطرح بوده و مورد اعتماد و استناد حماكم قرار مى            )   كه مهان خربه است    (اظهار نظر كارشناس    

چه حكمى خواهد داشت؟ اگر فقط يك كارشناس در         )   كه اكنون وجود دارد    (كارشناس بايد جامع مجيع شرايط شاهد، مانند شرط تعدد باشد يا خري؟ كارشناس زن                
 دسترس باشد چه بايد كرد؟

شود، مگر   ابع وثوق و اطميناىن است كه از قول او حاصل مى          تواند به عنوان قرائن، مفيد باشد و ت        ج ـ نظر كارشناس جزو قرائن و اماراتى است كه مى          
و باب حّجيت نظر كارشناس مهان طور ; گرچه زن هم باشند، قولشان مانند بّينه حّجت است       )  يعىن دو نفر  (آنكه عادل باشد، بلكه اگر ثقه هم باشد و متعّدد           

 ۲۴/۴/۷۷ . تفاوت زن و مرد از حيث عدد مطرح شودكه واضح است، باب خربوّيت و نظر و رأى است نه باب شهادت تا مسئله
 احقاق حق با توسل به وسايل متقّلبانه . ٩

حق نتواند حّق خود را نزد حاكم به اثبات برساند، اما بتواند از راه حيله و تزوير مهانند شهادت كذب يا دليل متقلّبانه براى قاضى اثبات كند،                            هرگاه ذى )  ٥٢س  (
را با وسايل متقلّبانه به اثبات برساند و حكم مقتضى و مطلوب را از قاضى اخذ منايد، آيا چنني حكمى معترب است؟ مثالً زوجه با علم به                              به عبارت ديگر واقعيت     

گى توسط شوهر   داشنت وكالت در طالْق در صورت ترك زند        (املكان معّرىف و بدين وسيله عسر و حرج يا حتقق شرط ضمن عقد               املكان بودن زوج، وى را جمهول      معلوم
 .را اثبات و حكم طالق را اخذ منايد)  بيش از شش ماه

هاى جايز و حالل براى اثباتش استفاده منايد، و اگر از آن راه               تواند از راه   ج ـ هر كس براى رسيدن به حّق خودش كه اطمينان به آن حق دارد، مى                
اش براى خودش جايز است، و اما نسبت به قضّيه مورد            ر شده استفاده كند و استفاده     هاى غري مباح مهانند آنچه در سؤال ذك        تواند از راه   نتوانست مى 

ها فيمابني خود و خدا و براى كسى كه متمّسك به            سؤال اوالً سؤال اهبام دارد و معلوم نيست مربوط به قاعده كلّيه ذكر شده باشد، و ثانياً اين گونه پاسخ                   
باشد و رفع اختالف در امثال مورد سؤال با حكمّيت و مرافعه شرعى ممكن                يان حكم كلى اهلى رافع اختالف منى      شود مفيد است، و ثالثاً ب      ها مى  آن راه 
 ۳/۱۱/۸۰ .است

 معيار جواز شهادت و قسم دروغ . ١٠
ظ خون، مال يا ناموس     در فرض اينكه مصلحت ضرورى و ملزمه، جهت حفظ خون، مال يا ناموس مؤمىن وجود داشته باشد، آيا امكان دارد جهت حف                      )  ٥٣س  (

 آن مؤمن، شهادت كذب داد يا قسم دروغ ياد كرد؟
 ۲۲/۶/۷۷ .ج ـ قسم و شهادت دروغ براى حفظ جان و آبروى افراد و مال معتٌدبه كه حمترم است، مانعى ندارد

 راه اثبات اعسار . ١١
، »البينة على املدعى و اليمني على من انكر       «اين مورد نيز بايد از قاعده       آيا در ثبوت اعسار اشخاص فحص و حتقيق مبناى شرعى دارد يا خري؟ آيا در                )  ٥٤س  (

 هاى ديگرى از قبيل علم قاضى، استظهار از حال معسر و حتقيق از افراد و توّجه به مستندات و ادلّه ارائه شده نيز طرق شرعى هستند؟ استفاده منود يا راه
علما  هاى ثبوت اعسار است، و بعضى از       گردد و استفاده از بّينه يكى از راه        ا اعسار معسر، معلوم   ج ـ براى حاكم الزم است كه تفّحص و حتقيق كند ت           

و ِان شهدت    «:   تواند فحص منايد، قال ىف التذكرة      اند كه حاكى از اين است كه اگر بينه اطمينان نياورد، مى            مثل عالّّمه، شروطى را براى بّينه ذكر كرده       
ن له مالٌ مل تسمع إالّ ان تكون البّينة من اهل اخلربة الباطنة ِالنَّ االعسار أمر خفٌى فافتقرت الشهادة به اىل العشرة الطويلة و االختبار ىف                          البينة باالعسار و قد كا    

وجب علم است و    الناس است، اگر مستند به امارات و قرائىن باشد كه معموالً م             و علم قاضى در حقوق مدىن و اجتماعى كه از حقوق           ٢٥.» اكثر االوقات 
 ۱۹/۵/۷۹ .توان آن قرائن را ارائه داد تا مورد از مظانّ هتمت نباشد و قاضى متهم نگردد، حجت است مى

 

 علم قاضى: مبحث سوم
 محدوده اعتبار و حجيت علم قاضى . ١

 :يان فرماييدحمدوده اعتبار حّجيت علم قاضى شرع را كه به استناد آن بتواند حكم كند، نسبت به موارد ذيل ب) ٥٥س (

 
 .٥٨، ص ٢تذكرة الفهاء، ج. ٢٥
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 .اهللا فردى حّق . ١
 .اهللا اجتماعى حّق . ٢
 .الناس فردى حّق . ٣
 .الناس اجتماعى حّق . ٤

الناس به شرط آنكه از روى حس و مبادى قريب به حس باشد، يعىن از راه قرائن و امارات، قابل اثبات و استناد باشد، حجت                           ج ـ علم قاضى در حقوق     
باشد، حجت نبوده، و     حدودى كه طرق اثباتش در شرع معّين شده و منحصر به شهادت و اقرار با شرايط خاّصه آهنا مى                   اهللا در    و اما در حقوق   ;  است

باشد، كما اينكه در تعزيرات مربوط به امور عرضيه كه           خصوصيات معتربه در اثبات و بلكه احنصار آهنا خوْد حجت بر عدم حّجيت علم قاضى در آهنا مى                  
 ۲۳/۲/۷۴ .باشد نيز حجت نبوده است م پوشى و عدم اظهار و َدْرِء به شبهه مىباب در آهنا بر چش

شود، حّجيت دارد يا نه؟ آيا علمى كه براى قاضى از ادلّه و  حاصل مى) علم خارج از حمتويات پرونده( آيا علمى كه براى قاضى از طريق مشاهده و حس          )٥٦س  (
 شرع و قانون براى اثبات جرم خاص، كاىف ندانسته، حّجت است يا نه؟ براى منونه، اثبات زنا با چهار بار اقرار يا                         شود كه آن ادلّه و امارات را       اماراتى حاصل مى  

اگر در موردى مثالً دو بار اقرار، يك شهادت و ساير قرائن و امارات كه هيچ كدام به تنهاىي براى اثبات كاىف نيست، وجود                         .  شهادت چهار شاهد امكان پذير است     
 باشد و منجر به علم قاضى شود، آيا اين علم قابل استناد است يا خري؟ و بر فرض حجّيت علم قاضى، آيا فقط علم قاضى واجد شرايط شرعى، مثل اجتهاد،                                 داشته

 حّجت است يا علم هر قاضى حّجيت دارد؟
توان آن قرائن  ائىن باشد كه معموالً موجب علم است و مىالّناس است، اگر مستند به امارات و قر ج ـ علم قاضى در حقوق مدىن و اجتماعى كه از حقوق        

معتضد و مؤّيد است و هر چه قاضى در فّن          )  عليهم السالم (را ارائه داد تا مورد از مظانّ هتمت نباشد و قاضى مّتهم نگردد، حّجت است و به عمل معصومني                  
حدود كه جنبه ِعرضى دارد، مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به چهار مرتبه               اّما در باب    ;  تر باشد، حتصيل علم برايش زيادتر و راحت است         قضا قوى 

اقرار خود مّتهم، آن هم از روى اختيار و بدون هيچ شائبه توطئه و نقشه و يا چهار شاهد عادل است، آن هم به حنوه خاّصى كه در روايات آمده، نه شهادت 
گرچه موجب يقني صد در صد هم باشد، چه رسد به اطمينان، موضوع حكم حاكم به اجراى                  ;  شواهدحدسى و نه هرگونه شهادت حّسى او، و قرائن و           

ناگفته مناند كه علم حاكم، جنبه موضوعّيت دارد نه طريقّيت و مقتضاى اصل هم، عدم جواز حكم است و در تعزيرات هم كه جنبه ِعرضى                          .  حدود نيست 
و اّما غري آن حّجيت علم قاضى، مهانند حقوق اجتماعى كه گذشت و سريه عملى                ;  يك مرتبه حّجت است   دارد، تنها شهادت عدلني و اقرار مّتهم، ولو         

اهللا  ناگفته مناند كه در مسائل حدود و تعزيرات كه جنبه حقّ          .  كند بر آن بوده و به جهت جلوگريى از ختلّفها و معصيتها كفايت مى            )  عليه السالم (امرياملؤمنني
ِادَرئوا «است، چون امر به َدرِء حدود با شبهه شده ) اگر نگوييم ممنوع(رح است، حتصيل علم براى قاضى، غري واجب، بلكه مذموم دارد و مسائِل عرضى مط

 ۲۴/۴/۷۸ .از مهني امر و حديث و روايات عملّيه استفاده شده است» احلدود تدرء بالشبهات«و مجله معروف » احلدود بالشبهات
قيقى و يا حقوقى، حقوق مادى شخصى بدون دليل و تعمداً پرداخت نشده باشد و به واسطه اين تعمْد به شخص مورد نظر                         اگر از ناحيه شخص ح    )  ٥٧س  (

 : خساراتى وارد شده باشد و قاضى نسبت به تعمد به يقني رسيده باشد
 آيا دريافت وجه از سوى خسارت ديده بابت خسارات وارده، وجاهت شرعى دارد؟ . ١
 تواند رأى به وصول خسارت دهد؟ بيىن شده باشد، آيا قاضى با يقني خود مى پرداخت خسارت در قوانني قضاىي پيشاگر حكم به  . ٢

 ـ به خاطر سببّيت بدهكار واجد و مماطله او، دريافت وجه، وجاهت شرعى دارد و قاعده ضمان شامل اين گونه خسارهتا كه بالتسبيب است مانند                            ۱ج  
 .باشد خسارت باملباشره مى

 .تواند حكم كند  ـ اگر مستند به اماره و قرائن حمكمه پسند و عقالىي باشد، مى۲ج 
 

 سوگند: مبحث چهارم
 اثبات حق با سوگند . ١

رجاع و  اگر مسئله را به دادگاه ا     .  اى از نظر قانوىن براى اثبات آن ندارد        شخصى حّق ارثش توسط پسر عموهايش به يغما رفته و هيچ گونه دليل و بّينه              )  ٥٨س  (
 با توجه به اينكه يقني دارد قسمش راست و جهت احقاق حق است؟. تواند اين شخص قسم خبورد و حقّش را بگريد پسرعموها از قسم خوردن نكول كنند، آيا مى

 ۱۶/۶/۷۱ .ج ـ قسم صدق و راست براى اثبات حق، مانعى ندارد
چه دين و چه غري     (شود   ، آيا اين حكم اختصاص به ديون دارد يا هر اّدعاىي عليه مّيت را شامل مى               كند  در اّدعا عليه مّيت كه يك بّينه و قسم كفايت مى           )٥٩س  (
 ؟)آن

باشد و اطالق روايت هم حّجت و دليل بر عدم فرق است و مورد روايت مطلق                 ج ـ در لزوم قسم با بّينه در اّدعا عليه مّيت، فرقى بني دين و غري آن منى                 
 ۱۸/۲/۸۰ . به اين كه با اعتبار هم مطابق استحّق بر مّيت است، مضافاً

باالجبار به جرامي اعتراف منوده است و از ترس مأمورين بازداشت           ...  متهمى مدعى است كه در بازداشتگاه به علّت فشار روحى، جسمى، كتك كارى و             )  ٦٠س  (
ها از بني    عاى خود را به اثبات برساند و اكنون چون مّدت زيادى گذشته آثار شكنجه             كننده و برگرداندن جمّدد او به بازداشتگاه نتوانسته عليه آهنا شكايت كرده و اد             

رفته است و امكان اثبات ادعا ممكن نيست، مگر با اداى سوگند، آيا قاضى وظيفه دارد از او خبواهد كه ادعاى خود را اثبات منايد و يا اينكه فقط به اظهارات متهم در                                 
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تواند  د و بر اساس آن حكم كند كه اگر متهم اقرار كرد، حكم به جمرم بودن و اگر منكر شد، حكم به تربئه صادر منايد؟ و آيا متهم مى                              حمضر دادگاه بايد توجه مناي    
 جهت اثبات ادعاى خود سوگند ياد كند؟

باشد  منى ون اجبار و اكراه بوده و پيگريى الزمشود كه اقرار از روى اختيار و بد    باشد، چون بايد احراز    ج ـ ادعاى متهم، دافع حّجيت اقرار و ناىف آن مى          
تواند از راه ادلّه و      مى آرى، اگر متهم خبواهد عليه ضابطني اثبات جرم منايد، قاضى         .  و نيازى به سوگند نيست، بلكه سوگند دادن متهم برخالف شرع است           

 ۲/۱۰/۷۷ .شود مى عمل» لى املدعى و اليمني على من انكرالبّينة ع«ضابطني منكر و حسب  امارات قضّيه را دنبال كند و متهم مدعى است و
 جايگاه سوگند در دعاوى آيفرى . ٢

تواند از متهم تقاضاى قسم كند؟       ، اگر در دعواى كيفرى، فقدان بّينه و اقرار بود، آيا شاكى مى            »ال ميني ىف حدّ   «:  فرمايد در مورد حديث شريفى كه مى     )  ٦١س  (
شود؟ چنانچه متهم عمل ارتكاىب را انكار كند         ورت نكول متهم و رّد قسم به شاكى، آيا با قسم شاكى، متهم به جمازات مقّرر حمكوم مى                 چنانچه پاسخ مثبت باشد، در ص     

ى كه بتوان   توان متهم را به جمازات جرم ارتكاىب حمكوم كرد؟ و در صورت            پذيرم، آيا به استناد حلف شاكى، مى       و بگويد اگر شاكى قسم خبورد، مسئوليت آن را مى         
 الناس دارد، از جهت اثبات جنبه ماىل و كيفرى فرقى هست؟ اهللا و حّق حمكوم كرد، آيا در جراميى مثل سرقت كه جنبه حّق

است، درء  »  ِادَرئوا احلدود بالشبهات  «كه مستفاد از حديث نبوى و علوى        »  احلدود تدرء بالشبهات  «ج ـ چون قطع نظر از حديث نقل شده مفاد قاعده            
تواند قسم دهد، چون وقىت كه در جُرم بزرگ و سنگني كه براى فرد و جامعه مفاسدش زياد                   باشد، منى  د بلكه درء تعزيرات از باب اولوّيت و فحوا مى         حدو

جرم  اوىل و در  شود، در ُجرم كوچك و مورد تعزير به طريق           است قسم در آن راه ندارد و به حمض شبهه جمازات درء و دفع و حكم بر برائت متهم داده مى                    
بزرگ مورد تعزير مثل جنايتهاى خطرناك از باب الغاى خصوصيت بايد حكم به برائت متهم بشود، اصوالً ميني و حلف براى فصل خصومت و سقوط دعوا                          

وم ميني و حلف با اصل      باشد و در باب دعواى كيفرى طرف دعواىي وجود ندارد و كيفر و جرم هر دو مربوط به شرع و قانون است، عالوه بر اين، لز                          مى
 ۱۷/۱/۷۸ .الناس دارد بابش، باب دعو است و قسم در آهنا نافذ و الزم است آرى، كيفرهاىي مثل قصاص و ديه كه جنبه حّق. برائت هم منافات دارد

 لفظ سوگند . ٣
گريند و بعد به قرآن      خاص، افراد براى رّد هتمت وضو مى      شود، وىل ديده شده در دعاوى و مرافعه بني اش          گفته شده قَسم فقط با اسم خداوند منعقد مى        )  ٦٢س  (

 خورند، آيا اين مسئله شرعى است يا نه؟ آيا اينها دو مسئله هستند؟ قسم مى
 .باشد شود، بايد به يكى از اسامى خداوند عامل حماكم، حق با آن ثابت مى ج ـ قسم خوردن به قرآن براى رفع هتمت، مانعى ندارد، ليكن قسمى كه در

۲۰/۶/۷۵ 
 شرطيت اذن مدعى در احالف منكر . ٤

  قسم بدهد يا خري؟] يك [تواند رأساً منكر را  اگر مدعى اذن سوگند به منكر ندهد، آيا دادگاه مى)  غري از موارد لوث (در دعاوى ) ٦٣س (
منايد و بّينه هم ندارد، حكم به سقوط دعوا و            منى فايده است، و اگر مدعى درخواست قسم       تواند منكر را قسم دهد و قسم دادن او ىب          ج ـ دادگاه منى   
فايده است، ليكن اگر ترك مطالبه حلف و         چون قسم دادن منكر حّق مدعى است و با مطالبه ننمودنش قسم منكر ىب              .  گردد عليه مى  برائت ذّمه مدعى  

اش به خاطر استمهال در مدت مقّرر و در          ث كه عدم مطالبه   استحالف از منكر، خارج از متعارف و مقّرر در وقت دادرسى و رسيدگى حمكمه است به حي                
نظر منودن منكر از قسم و اقرارش به مورد دعوا يا رّد قسم به مدعى                زماىن كه حّق تأخري را دارد، به اميد تكميل ادلّه و حجج و پيدا كردن بّينه و يا صرف                  

منايد، چون اين گونه حلف از طرف حاكم         ضاوت است، قسم داده و دعوا را خمتومه مى        نباشد، حمكمه منكر را براى ختم دعوا و فيصله دادن كه اصل در ق             
باشد و اينكه قضا براى فصل خصومت است بر  داند لُّباً مقّيد به غري امثال مورد مى اى كه حلف را حّق مدعى مى به مرتله حلف از طرف مدعى است و ادلّه

 ۳/۷/۷۶ . عقالناً مقدم استاطالق آن ادلّه بر فرض تسليم اطالق عقالً و
 » قول، قول اوست با قسمش «معناى عبارت  . ٥

آيا چون فالىن منكر است با قسْم       )   قول، قول فالىن است با قسمش     (در كتب فقهاى بزرگ شيعه در بعضى از موارد آمده است كه مثالً در يك مسئله                 )  ٦٤س  (
بايد مدعى هم مطالبه قسم منايد يا اينكه حكم خاصى است و بدون مطالبه از ناحيه                »   دعى و اليمني على من انكر     البينة على امل   «قول او معترب است و برابر قاعده كلى         

 شود؟ مّدعى و بدون در نظر گرفنت منكر و مّدعى اين حكم جارى مى
باشد و  را متضمن منى» ى املدعى و اليمني على من انكرالبينة عل«باشد و چيزى اضافه بر قاعده  ج ـ اين گونه تعبريها در باب قضا، بيانگر منكر بودن او مى

 ۱۰/۱/۷۷ .حكم خاصى نيست
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 آليات حدود: فصل اول
 اجراى حدود در عصر حاضر . ١

شود، آيا   جب ضرر به اصل اسالم مى     اگر حاكم اسالمى تشخيص دهد كه تعطيلى حّدى از حدوداهللا به مصلحت اسالم و مسلمني است و اجراى آن مو                   )  ٦٥س  (
 در چنني شرايطى تعطيل منودن حدود اهلى جايز است؟

ج ـ اگر انديشمندان و آگاهان به مسائل و منايندگان مردم تشخيص دادند كه اجراى حد در فالن مقطع از زمان يا مكان در كمال حمدوديت براى كيان                             
به تأخري انداخت، نه آنكه حد را تعطيل و » الضرر« و قاعده ٢٧ و روايت غياث بن ابراهيم٢٦»تزاحم«ه توان اجراى آن را حسب قاعد     اسالم ضرر دارد، مى   

فهمد بلكه علم    تعاىل منى  و هيچ گاه بشر مصلحت را بيش از ذات بارى         ;  از قانون برداشت و قانوىن بودنش را تعطيل كرد، كه آن خالف ما انزل اهللا است               
 ۱۶/۹/۸۰ . بشر با او قابل مقايسه نيست

 دارد يا خري؟ چرا؟) عليه السالم(آيا اجراى حدود اهلى اختصاص به زمان معصوم) ٦٦س (
عليه (دارد، به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام            )عليه السالم ( ج ـ برخى از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم               

است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود، بايد با تعزير، جلوى مفاسد گرفته شود و البته و اصل با فرض شّك بر عدم جواز )السالم
و ناگفته مناند كه با توجه به حمدود بودن موارد          ;  اش دليل بر عموميت است     جانب  تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطالق ادلّه            به نظر اين  

يكى، چهار مرتبه اقرار ناشى از      :  جانب  تبعاً لغري واحد من االصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد                   توجه به نظر اين   حدود و با    
 امروزه غري   وجدان ديىن و با كمال رضايت و اختيار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به حنو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه خمتلف خمصوصاً                           

خواسته امور عرضيه مستور مباند و بر        رسد كه اسالم بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست، و مى                  به نظر مى  ;  قابل حتقق است  
 ۱۶/۹/۸۰ . فرض معلوم شدن هم به حنوى معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد

 لمان يا جامعه اسالمى نيست؟آيا جارى كردن حد و تعزير به ضرر مس) ٦٧س (
تر است، چون سبب منع مردم        وارد شده است كه جارى ساخنت يك حد از حدود اهلى، از باراىن كه چهل شبانه روز ببارد، نافع                   ٢٨ج ـ در اخبار مستفيضه    

 ۲/۹/۸۰ .شود و باعث حفظ معاد و معاش مردم است و در تعزير شرعى نيز چنني است از اجنام كارهاى نامشروع مى
 آيا حدود اهلى به مقتضاى زمان و مكان از نظر كّميت و كيفيت قابل تغيري و تبديل هستند؟ . ١) ٦٨س (
 باشد؟ دليلى بر اجرا و عدم اجراى حدود اهلى مى)  غالباً (آيا اقبال و پذيرش و يا ادبار و عدم پذيرش جامعه اسالمى  . ٢
 يا مصاحل فرعيه در اجراى حدود را بيان فرماييد؟نقش مصاحل از مجله مصلحت حفظ نظام اسالمى  . ٣

ها تغيري داد، آرى، در بعضى موارد اگر حاكم مصلحت بداند، اسالم حّق عفو  توان با اين گونه گفته    ج ـ بايد توجه داشت كه حدود مسلّمه اسالمى را منى          
ناگفته مناند كه حسب نظر     .  تواند به حّداقل اكتفا منايد      كند، مثل تعزيرات كه مى     تواند جمرم را عفو منايد يا به جمازات كمترى حمكوم          براى او قرار داده و مى     

جانب حدود ِعرضيه اثباتش     دارد، كما اينكه به نظر اين     )  عليه السالم ( اختصاص به زمان حضور امام معصوم     )   نه تعزير  (بعضى از فقها، اجراى حدود      
چهار شاهد عادل، آن هم به حنو خمصوص كه معموالً هيچ يك از دو راه در شرايط فعلى    .  ۲روى وجدان،   چهار مرتبه اقرار از       .  ۱:  منحصر به دو راه است    

جانب بسيارى از اشكاهلا مرتفع      كند، و لذا جلوگريى از فساد در آهنا نيز بايد از راه تعزير باشد، بنابراين، با نظر برخى از فقها و يا با نظر اين                         حتقق پيدا منى  
 ۲/۹/۸۰ .گردد مى

 مفهوم و قلمرو قاعده َدْرء . ٢
 :در ارتباط با قاعده َدْرء، لطفاً جواب شرعى سؤاالت ذيل را بيان فرماييد) ٦٩س (
 شود؟ آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل أبواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى . ١
 مل، صرف ظن به اباحه ولو غري معترب يا عدم علم به حرمت؟معيار در عدم اجراى حد چيست؟ شّك در حليت، توهم جواز ع . ٢

 
باشد، و واضح است كه مصلحت كيان اسالم بر مصلحت فورّيت و عدم تأخري در                قاعده تزاحم و ترجيح اهّم حكم مسلّم عقل است و در باب اطاعت و عصيان و اجرا و امتثال تكاليف مّتبع مى                      .  ٢٦

پس به طريق اوىل اگر     .   جاىي كه حكمى موجب ضرر بر فرد باشد، به حكم الضرر منتفى است و اطالق و عموم دليل حكم، حمكوم قاعده الضرر است                       قاعده الضرر، چون در   .  اجراى حد ترجيح دارد   
 تأخري اجراى حد، حمكوم قاعده الضرر بوده و         گردد، و اطالق دليل فوريت و عدم جواز        فورّيت اجراى حّدى موجب ضرر براى كيان اسالم و عّزت و عظمت آن باشد، فوريت منتفى و تأخري جايز مى                   

ـ مشولش براى ضرر به اسالم باألولوّية است، گرچه احتمال اطالق خود الضرر )  ظهوراً يا انصرافاً (گردد، خالصه آنكه اگر الضرر شامل ضرر به اسالم نشود و خمتّص ضرر به افراد باشد ـ   منتفى مى 
شد و ظاهراً انصراف يك انصراف بدوى باشد، و معلوم است در جاىي كه به خاطر احتمال خمافة ملحق نشدن يك نفر به مجيعت دمشن كه در روايت غياث آمده،                                با و عدم انصرافش به افراد بعيد منى      

 و با آنچه بيان شد معلوم گشت كه براى جواز تأخري اجراى حد با فرض                افتد افتد به خاطر ضرر حمتمل ـ چه رسد به ضرر مظنون ـ به كيان اسالم باالولوّية القطعّية به تأخري مى                    اجراى حد به تأخري مى    
 .قاعده الضرر ِاّما بالظّهور و ِاّما باألولوية . ٣روايت غياث بن ابراهيم باألولوية، . ٢قاعده تزاحم و ترجيح اهّم،  . ١:  ضرر به اسالم و كيان و عظمت آن، سه وجه و دليل وجود دارد

اّنه )عليه السالم ( و بإسناده عن احلسني بن سعيد، عن حمّمد بن حيىي عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن ابيه، عن على                   .   ٢ از أبواب مقدمات احلدود، حديث       ١٠، باب   ٢٤، ص   ٢٨وسائل الشيعة، ج    .  ٢٧
، عن حمّمد بن حيىي مثله ـ  و بأسناده عن            ، عن امحد بن حمّمد     عن ابيه عن سعد   )   العلل (اه الصدوق ىف    ال اقيم على رجل حّداً بارض العدّو حّتى خيرج منها خمافة ان حتمله احلمّية فيلحق بالعدّو ـ و رو                  :  قال

 .ىف حديث مثله)عليه السالم( حمّمد بن احلسن الّصفار عن احلسن بن موسى اخلشاب عن غياث بن ابراهيم، عن اسحاق بن عّمار، عن جعفر عن ابيه عن على
 .١كتاب احلدود والتعزيرات، أبواب مقدمات احلدود و احكامها، باب ، ٢٨الشيعة، ج  وسائل. ٢٨
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 حمل بروز شبهه در قاعده َدْرء كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو؟ . ٣
 شود؟ مشمول اين قاعده مى... ، اجبار، نسيان و آيا شبهات موضوعيه، حكميه، شبه عمد و غري عمد، اكراه . ٤
 اهل قاصر و مقّصر، تفاوتى وجود دارد؟در فرض مشول شبهات حكميه، آيا بني ج . ٥

شود، و اما نسبت به تعزيرات، آنچه كه از آهنا مربوط به امور عرضّيه و ناموسى باشد و آنچه را                     الّناس است منى    ـ شامل قصاص و ديات كه حقوق       ۱ج  
 .شد، شامل استاش َدْرِء به شبهه را ملحوظ داشته با كه قانون و مقّررات نظامهاى حكومىت، در آيني دادرسى

باشد، بلكه به حكم امر به َدْرِء        اهللا نه تنها واجب و مطلوب منى        ـ معيار، عدم ثبوت با حجج شرعّيه است، بعالوه كه تفّحص و حتقيق در موارد حقوق                ۲ج  
 . قول به وجوب َدْرء و ترك حتقيق و تفّحص، جزاف نبوده است٢٩»ادرئوا احلدود بالّشبهات«حدود به شبهات 

ـ ۳ج   شود و خالصه آنكه به طور كلّى در باب حدود خمصوصاً عرضّيه آن، شارع ميل به ثبوت آن نداشته و از جمموع احكام                          از سؤال قبل معلوم مى      
 .آيد كه ترك تفّحص و جستجو از عمل و اسباب آن به هر حنو و هر جهت و از هر كس اگر واجب نباشد، قطعاً مطلوب است اسالم بر مى

 .نها از مصاديق شبهه است ـ مهه اي۴ج 
 ۱/۴/۸۲    . ـ شبهه، شبهه است و در قاعده َدْرء، سبب شبهه دخالىت در َدْرء ندارد۵ج 

 مجازات حّدى در صورت انكار بعد از اقرار . ٣
 آيا انكار بعد از اقرار در حدود، مطلقاً موجب سقوط حّد است يا فقط در رجم و قتل و يكصد ضربه تازيانه؟ . ١) ٧٠س (
 منايد؟ تواند جمرم را عفو صدور حكم است يا بعد از صدور حكم و اجرا نيز قاضى مى از باشد، آيا اين ختيري قبل در موردى كه قاضى خمّير بني عفو و جمازات مى . ٢

 .، مسقط رجم است نه غري آن از حدود  ـ تنها انكار بعد از اقرار موجب رجم۱ج 
 ۲۲/۹/۷۸  .حد، مطلقاً مورد ختيري بني عفو و اجراست ـ توبه بعد از اقرار به موجب ۲ج 

 نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر . ٤
 :در خصوص نفى بلد، لطفاً در مورد سؤاالت ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد) ٧١س (
 .منظور از نفى بلد چيست؟ از بني بردن، تبعيد، آواره منودن داميى . ١
 تبعيد باشد، آيا منظور حتت نظر قرار دادن در حمل تبعيد است يا زنداىن كردن وى در آن حمل؟اگر نفى بلد به معناى  . ٢
توان مدت   آيا مى .  شود مانند زنا، قاچاق و ارتباط با افراد شرور         اگر منظور حتت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاّصى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مى                  .  ٣

 ود؟تبعيد را به حبس تبديل من
جزاى نقدى، حبس، تعزير    :   تواند پس از دستگريى وى، تبعيد را به يكى ديگر از جمازاهتاى چهارگانه             اگر حمارب از حمل تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى            .  ٤

 تبديل منايد؟... و
 توان به تبعيد زن در باب حماربه تسّرى داد؟ آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى . ٥

وحدت سياق جمازاهتا    ديگر باشد تا تناسب بني جمازاهتا و جرم حمفوظ مباند، يعىن           گانه ـ نفى بلد در حمارب، آواره منودىن است كه در حّد جمازاهتاى سه             ۱ج  
ن است كه حمارب است و با       چون فرض اي   حفظ شود، خالصه آنكه در حّد يك دست و يا يك پا بريدن باشد،              از نظر اندازه و از نظر كيفّيت جمازاهتا بايد        

 .اسلحه ناامىن به وجود آورده است
 ـ نفى بلد در حمارب، غري از اقامت اجبارى است كه در قوانني آمده كه عبارت است از منع هم نشيىن، هم سفره شدن، خريد و فروش، نكاح،                               ۲ج  

 .مشاوره و امثال اينها
 به قانون مصّوب منايندگان جملس دارد، و آنچه كه مرقوم شد مربوط به نفى بلد به عنوان حّد                    ـ اين گونه امور جزو تعزيرات حكومىت است كه نياز          ۳ج  

 .شرعى است
 ۱/۴/۸۲ . ـ حدود اسالمى قابل تغيري و تبديل نيست۵ و ۴ج 

 :در خصوص نفى بلد، چنانچه به معناى تبعيد باشد، لطفاً در مورد سؤاالت ذيل حكم شرعى را را بيان فرماييد) ٧٢س (
 توان مّدت حمكوميت به تبعيد را طى چند مرحله و به طور متناوب اجرا منود؟ آيا مى . ١
 ). يك سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ، يا به طور كلّى تعيني مّدت با حاكم است (مّدت نفى بلد در مورد زاىن بكر چقدر است؟  . ٢
 ضرورى در تبعيدگاه به عهده كيست؟هاى  در دو فرض معسر يا مؤسر بودن حمكوم عليه هزينه . ٣

 . ـ تبعيد قانوىن، تابع قانون است و نفى بلد شرعى، قابل تغيري نيست۱ج 
 . ـ يك سال است۲ج 
 ۱/۴/۸۲ .  ـ كالً به عهده خود جمرم است۳ج 

 
 .٤٧، ص ٤، حديث ٢٤، كتاب احلدود و التعزيرات، أبواب مقدمات احلدود و احكامها، باب ٢٨وسائل الشيعة، ج . ٢٩
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 جمع بين اعدام و ساير مجازاتها . ٥

توان از آهنا صرف نظر      ا تعزيرات ديگرى كمتر از قتل، براى او ثابت شود، آيا مى           كسى كه قرار است اعدام شود ـ حداً يا قصاصاً ـ اگر حدود ي              )  ٧٣س  (
 الناس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟ اهللا و حّق منود؟ و آيا بني حّق

 ۲۳/۹/۷۵ .الناس فرقى نيست اهللا و حّق شوند، اجرا منود و بعد، حّد قتل را اجرا كرد و بني حّق ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى كه با اعدام، فوت مى
 چگونگى اجراى مجازات اعدام . ٦

اى حكم را اجرا  در مواردى كه جمرم بايد كشته شود و از طرف شارع مقدس نيز شيوه خاصى براى جمازات معّين نشده، آيا الزم است حكومت، به گونه) ٧٤س (
 منايد كه حداقل درد را براى حمكوم در بر داشته باشد؟

 ۳۰/۱۰/۷۵ .وىب دليل ندارد و بر حاكم چنني امرى واجب نيستج ـ چنني وج
 اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام . ٧

اجراى در جمرم عالمي حياتى ديده شود و با ُمداوا سالمت خود را باز يابد،               ...  در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن، در سردخانه يا پزشكى قانوىن و               )  ٧٥س  (
 جمدد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بني حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

 ۲۳/۹/۷۵ . ج ـ بايد جمدداً او را اعدام منايند، چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بني حد و قصاص فرقى وجود ندارد
 ره شود و متهم جان سامل به در برد، آيا آن شخص آزاد است يا خري؟اگر شخص جمرمى را به قصد اعدام از دار آويزان كنند، وىل طناب اعدام پا) ٧٦س (

 ۱۱/۵/۷۳ . ، لذا بايد حكم اجرا شود و تغيري مقدمه دخالىت در تغيري حكم ندارد ج ـ چون حكم او اعدام است و دار و طناب وسيله و مقدمه
 قرار دادن معدوم در انظار عمومى . ٨

 :دام شود بفرماييددر مواردى كه حمكوم بايد اع) ٧٧س (
تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكاىب در هر موردى بنا به صالحديد خود، براى عربت گرفنت مردم و بازداشنت آنان از ارتكاب                        مى)   حاكم شرع  (آيا قاضى     .  ١

 جرم، حكم كند كه جنازه حمكوم، مدتى در مأل عام قرار داده شود؟
به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل               (تواند جمّوزى براى عمل فوق باشد؟        رم ارتكاىب مى  در صورت منفى بودن پاسخ، آيا نوع ج         .  ٢

 ).رسانده است
 توان قبل از اجراى حكم اعدام، حمكوم را مدتى در معرض ديد عموم قرار داد؟ مى)  حاكم شرع (آيا طبق نظر قاضى  . ٣
 تفاوتى وجود دارد؟)  بنا بر جواز قتل از باب تعزير (ص و تعزير آيا در موارد فوق بني حّد قصا . ٤

توانند در جمازاهتا و يا قصاص و حدود و تعزير تصميم بگريند و               ج ـ قطع نظر از اينكه قضات در حكومتها موظف به عمل به قانون هستند و خود منى                  
د، چون عقوبت زايده است و عقوبت زايده حرمتش مانند اصل عقوبت بدون حكم              باش انديشى منايند، شرعاً امور ذكر شده حرام و غري جايز مى           مصلحت

تواند جموز و قانون شرعى باشد،       شارع، واضح و روشن است و مهه مصاحل در اسالم و قوانني آن رعايت شده است و اعتبارات ناشيه از عقول ناقص ما منى                       
٣٠،)ِاِن الُْحكُْم ِاالّ ِللِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َو ُهَو َخْيُر الْفاِصِلَني( كند با اينكه و چگونه اعتبارات ما قانون جزاىي را بتواند كم يا زياد

                                                          

ِتلَْك ُحُدوُد اِهللا فَـالَ َتْعَتُدوها َو َمْن (
 ۱۲/۱/۷۸ ٣١).َيَتَعدَّ ُحُدوَد اِهللا فَأُولِئَك ُهُم الظّاِلُمونَ

 اجراى حكم بر بيمار . ٩
 تواند در حال بيمارى، حكم وى را اجرا منايد يا بايد تا هببودى كامل وى، آن را به تأخري بيندازد؟ ، آيا حاكم شرع مىچنانچه جمرمى بيمار باشد) ٧٨س (

ج ـ در اجراى حّد جلد، اگر خوف و احتمال سرايت مرض به جاى ديگر و يا موجب طوالىن شدن بيمارى و يا منجر به قتل گردد، بايد تا هببودى، حّد به                                
 ۴/۴/۸۲ .تأخري افتد

 :در فرض سؤال فوق و لزوم تأخري اجراى حكم تا كسب هببودى كامل، لطفاً در مورد سؤاالت ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد )٧٩س (
ند يا امر   نام شود، چيست؟ آيا مهان فهم عرىف از بيمارى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى                 اى كه مانع از اجراى حكم از نظر شرعى مى          از بيمارى     .١

 سومى است؟
 اند؟ آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى . ٢
 اى كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آنچه بعد از حكم بوده، تفاوتى است؟ آيا بني عارضه . ٣
 اى كه حمكوم عمداً بر خود وارد كرده، با آنچه به طور طبيعى عارض شده تفاوتى است؟ آيا بني عارضه . ٤
 فرقى است؟)  درد آپانديس (و موقّىت )  مثل سرطان (ا بني عارضه داميى آي . ٥
 تفاوتى است؟)  تب و لرز (با مواردى كه چنني نيست )  بيمارى سل (در عوارض زايل شدىن آيا بني مواردى كه درمانش زمان زيادى نياز دارد  . ٦
 با مواردى كه چنني نيست تفاوتى است؟)  ّراحى قلبج (آيا بني مواردى كه درمان آن هزينه بسيار باالىي دارد  . ٧
 اگر حمكوم مغمى عليه شود، چه حكمى دارد؟ . ٨

 
 .٥٧انعام، آيه . ٣٠
 .٢٢٩بقره، آيه . ٣١
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 در موارد فوق آيا بني حّدى كه حكمش اعدام باشد يا قصاص نفس، تفاوتى وجود دارد؟ . ٩
 .اشد و معيار مهان خوف از اجنرار به قتل استـ منظور هر نوع بيمارى است كه اجراى حّد جلد يا تعزير، سبب خوف اجنرار به قتل در آن ب ۱ج 
 .ـ در حكم بيمارى نيست، اما در ُنفَسا، احتياط در تأخري حّد است ۲ج 
 . گذشت۷۸ـ معيار مهان است كه در جواب سؤال  ۳ج 
 .باشد ـ تفاوتى در بيمارى منى ۴ج 
 .شودـ چنانچه اميد هببودى بيمار نباشد، بايد حّد جلد به صورت ضغث اجرا  ۵ج 
 .تواند حّد جلد را به صورت ضغث اجرا منايد ـ در صورتى كه بيمارى درمانش به زمان زيادى نياز دارد، حاكم اگر مصلحت ببيند، مى ۶ج 
 .ـ تفاوتى نيست ۷ج 
 .باشد ـ بيهوشى مانع از اجراى حد منى ۸ج 
 ۴/۴/۸۲ .باشد ـ در مثل حّد رجم و قتل، بيمارى مانع منى ۹ج 

 جراى حّد زن شيردهتأخير ا . ١٠
 :در باره لزوم تأخري اجراى حّد زن شريده، لطفاً در مورد سؤاالت ذيل حكم شرعى را بيان فرماييد) ٨٠س (
 شود؟ آيا اين حكم، شامل مادر رضاعى نيز مى . ١
 تفاوتى وجود دارد؟اى ديگر يا استفاده از شري خشك يا شري حيوان،  در فرض مشول، بني امكان و عدم امكان جايگزين دايه . ٢
 ، وظيفه حاكم شرع است يا وىلّ طفل؟)دايه(در صورت امكان، يافنت جايگزين  . ٣

شود و آن مناط و مالك عبارت         ـ آنچه كه مناط عدم اجراى حّد در مادر اصلى است، اگر در مادر رضاعى هم موجود باشد، حد جارى منى                      ۲ و   ۱ج  
نابراين، حىت نسبت به مادر هم اگر زن شري دهنده ديگرى پيدا شود و يا بتوان جلوى ضرر شريدادن را با هر                      ب.  است از رسيدن ضرر به شريخوار و مرتضع       

خالصه اينكه اصلْ اجراى حّد است، مگر آنكه احتمال         .  باشد اى ولو با تغذيه از شري خشك و مرضعه ديگر گرفت، شريدادن مانع از اجراى حد منى                 وسيله
 .توان جلوى ضرر را گرفتضرر به شريخوار باشد و ن

 ۱/۴/۸۲ .، چون باب حدود، باب ختفيف است  ـ وظيفه هيچ كدام نيست۳ج 
 تخفيف مجازات افراد زير هجده سال . ١١

 طور  از آجنا كه در حقوق عرىف كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان، سن رشد متعاملني براى ذكور و اناث هجده سال مشسى متام دانسته شده، مهني                          )  ٨١س  (
در قوانني جزاىي كشور ما و اكثر كشورها، اطفال كساىن هستند كه بني شش تا هجده سال متام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرامي آهنا رسيدگى شود                 

 :بفرماييد
 هستند، ختفيف قائل شود؟) هجده سال(، وىل زير سّن قانوىن اند تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغ آيا حاكم شرع در حماكم قضاىي مى . ١
شود كه بيشتر    اگر جواب منفى است با توجه به اينكه در اكثر كشورهاى جهان، براى بزهكاران زير هجده سال، رژمي حقوقى و كيفرى خاّصى اعمال مى                          .  ٢

 :املللى شناخته شده است بفرماييد  در سطح بنيمبتىن بر اقدامات تأميىن و تربيىت است و اين امر به عنوان عرف قانوىن
املللى و معاندين    جوىي سازماهناى بني   پيشگريى از وهن اسالم و نظام اسالمى و نيز جلوگريى از هبانه            (تواند با توجه به عناوين ثانويه         ـ آيا حاكم شرع مى     ٢.  ١

 در بعضى از جمازاهتاى اين دسته، ختفيف قائل شود؟)  ىامللل اسالم و نظام اسالمى و به منظور عمل امجاىل به تعهدات بني
  ـ آيا در موارد مذكور بني پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟٢. ٢
  ـ آيا در موارد مذكور بني حد و قصاص تفاوتى وجود دارد؟٢. ٣

َواْبَتلُوا ( آن دفع اموال صغار را قبل از رشد ممنوع منوده         ، عقود، ايقاعات و تصرفات ماىل بعالوه از بلوغ، رشد هم شرعاً معترب است و قر                ج ـ در معامالت   
كند و اين معنا از      كفايت مى   و اما نسبت به جرامي، جمازاهتا و كيفرها، تنها بلوغ          ٣٢)ِالَْيِهْم اَْموالَُهمْ  الَْيتامى َحّىت ِاذا َبلَغُوا النِّكاَح فَِانْ آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَعُوا         

قابل تغيري و ختفيف، ليكن هم مواردش در مقابل  ضروريات فقه است، و ناگفته مناند كه حدود، هر چند حد است و غري        فتاوا مسلّم بلكه جزو    نظر نصوص و  
رؤا احلدود  اد«:   )صلى اهللا عليه وآله   ( قال رسول اهللا   :شود، بلكه امر به َدْرء و دفع شده         اندك و هم با شبهات، َدْرء و دفع مى          تعزير بسيار معدود و   

عفت دادند و چهارمى نيامد بلكه دير كرد،         حىت اگر سه شاهد عادل شهادت به عمل مناىف        .  هم طرق خاّصه است    هاى اثبات آهنا   و بلكه راه  »   بالشبهات
ين جزائيات اسالم را تشكيل     قرار گريد و آنچه زيادتر     تواند مورد عفو   گردد و در مورد اقرار با شرايطش هم مى         متهم تربئه مى   شوند و  آهنا حد زده مى   

تواند تنبيه منايد و يا ختفيف دهد  حنو كه مصلحت بداند كّماً و كيفاً مى است كه مهه خصوصيات آن تابع نظر حاكم و حكومت است و به هر         دهد، تعزير  مى
يعىن پسر بعد از     ها جهت فقه اسالمى جمازات كردن بالغ     بنابراين، از   .  شود حاصل مى  حىت با يك مالمت هم تعزير نسبت به بعضى از افراد          .  يا تعليق منايد   و

بلكه تقريباً كل آهنا از جهت ثبوت در         قمرى و قبل از هجده سال به حنو خاص خودشان در عمده جزائيات             پانزده سال متام و دختر بعد از سيزده سال متام         
آورد، ليكن  خمالفىت نداشته و اشكاىل پديد منى)  باشد درست مى آنچه از آهنا كه  (نداشته و ندارد و با مسائل جزاىي مطروحه در دنيا            ها هيچ مشكلى   دادگاه
شكل  هاى علميه اخذ و بيان منايند تا چهره و         مهه ابعادش از منابع فقهى و حوزه       دانشمندان حمترم قضاىي و صاحبان قلم و بيان، فقه جزاىي اسالم را با             بايد

 
 .٦نساء، آيه . ٣٢
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باشد  شيعه مى  آنچه مرقوم شده امجال و كلياتى از فقه غىن        .  و كوبيده شود و از بني برود        اند به وسيله حق، زاهق     اختهباطلى را كه دمشنان اسالم و انقالب س       
شود و به هر حال از مطالب  ها راجع به آهنا نوشته  ها و رساله   حوصله زيادتر بود بايد كتاهبا و جزوه       كه بر مهگان است تبيني منايند، و اگر وقت و فرصت و           

اينجانب حديث رفع قلم شامل حمرمات       باشد و معيار در جزا، متييز است چون بر َحَسب مبىن اخري             دختر منى  شود كه فرقى بني پسر و      مه معلوم مى  مرقو
ز كه در روايات    ها و بزرگسان مهان طر     كيفاً با كيفر بالغ    باشد لكن كيفر آهنا كّماً و      مقتضى لطف هم جعل حرمت بر آهنا نيز مى         شود و  نسبت به مميز منى   

هاى خاص براى بزهكاران قبل      اش فن است، تشكيل دادگاه     عمده آن مساعد است تفاوت دارد كما اينكه چون قضا، بعالوه از علم،            آمده و اعتبار هم با    
و استهزاى   مغرضان و مشركان  بندى شده اسالم را بايد حفظ منود و وهن           قالب هجده سال، مانعى ندارد و بلكه مطلوب است، و مجله آخر آنكه احكام             از

ثانوى موجب تبديل گردد و تا زماىن كه ما از احكام نوراىن و سعادت خبش اسالم دست برندارمي، آهنا                    تواند و نتوانسته آهنا را تغيري دهد و يا عنوان          آنان منى 
بندى نداشته و بيان صغرياتش به دست فقيه و حاكم            قالب بندى احكامى كه   آرى، وهن به اسالم در قالب     .  دهند آميز خودشان ادامه مى    به حرفهاى توهني  
بنابراين، از كفايت بلوغ، در جزائيات اسالم بايد با توضيح دفاع منود و استهزا و وهن و امثال آن         .  تواند با شرايط خاّص خودش مؤثر باشد       سپرده شده، مى  

 ۷/۱۱/۷۵ .تواند حتت عنوان ثانوى سبب تغيريى گردد منى
شود، يا اينكه سن تنها يك اماره        شخص از حلاظ كيفرى مسئول تلقى مى       ،) دختر نه سال ـ پسر پانزده سال       (ِصرف رسيدن به حّد بلوغ شرعى       آيا  )  ٨٢س  (
تفاوت ..  .ماهيت عمل ارتكاىب و شرايط حميطى، اجتماعى، جنسى و          براى تسهيل كار است و بايد بني سّن مسئوليت كيفرى و سّن بلوغ كيفرى، با توجه به                   ساده

گردد، خصوصاً اينكه طبق حتقيقات در دختران در سيزده سال و            متيز و تشخيص فرد توسط كارشناسان فىن هر چند به سن بلوغ رسيده باشد ثابت               گذاشت و قدرت  
 حال اگر دخترى ده ساله مرتكب زنا شود، بايد حّد جلد بر او جارى شود؟. شود بلوغ ظاهر مى شش ماه، عالمي

كارشناسى و   تواند در آن با نظر     تعزيرى دارد، و لذا مسائل ذكر شده در سؤال مى          جنبه)   اگر نگوييم تقريباً كل آهنا     (ده جمازاهتا در اسالم     ج ـ چون عم   
 به حدوِد   مورد حدود، نسبت   و اما در  .  بگريد، چون مهه خصوصيات تعزير به َيِد حكومت است         قانون مصّوب منايندگان جملس قرار گريد، بلكه بايد قرار        

هاى  و راه »  َدْرِء حّد با شبهه    «، با مسئله     حدود هاىي كه در فقه وجود دارد، رفع كرد و نسبت به مهه            است با راه   عرضى هم رفع مشكل مورد سؤال ممكن      
لوغ شرط است و كفايتش     ، در حدود اسالمى ب     به هر حال   .مورد سرقت، حّدش آنقدر شرايط دارد كه مورد حّدش بسيار كم است            ديگر حل گردد، و در    

اسالم دين عدل و عقل است، و بايد توجه داشت جواب اين گونه               و مسائل ذكر شده در سؤال هم در فقه حل شده و            ;  ـ نيست  ظاهراً ـ جاى حبث 
 ۳۰/۱۰/۸۰ .ده استكرد، اما امجاالً در حدود اسالم، مهه جهات رعايت ش توان بيان مفّصل است و با يك سؤال و يك جواب استفتاىي منى سؤاهلا

 توبه مسقط حّد . ١٢
كند يا توبه    گردد، آيا ِصرف اظهار جمرم مبىن بر توبه كفايت مى          با عنايت به اينكه توبه جمرم در باب حدود اسالمى در بعضى موارد، موجب عفو وى مى                )  ٨٣س  (
 بايد حمرز گردد؟» عند من بيده احلكم«جمرم 

هم يكى از    كند، و بايد حنوه اطميناىن به حتقق آن حاصل شود، چون توبه             منى  يا اخبار به آن از طرف جمرم كفايت        ج ـ قطعاً حمض اقرار زباىن به توبه و        
اين گونه موارد كه حمِل هتمت       باشد و اصالة الصحة در     احراز آن به حنوى از احناى عرىف و شرعى مى          موضوعات است كه ترتب اثر و حكم به آن، منوط به          

باشد، مستلزم لغويت حدود در موارد قبوىل آن         باشد، بعالوه اگر حمض توبه زباىن كاىف       جريان نداشته و حجت منى     ازات وجود دارد،  و نقشه فرار از جم    
 ۱۸/۵/۷۹ .دهد ام و خود را از جمازات جنات تواند بگويد من توبه كرده جمرمى مى چون هر. گردد مى

 

 حّد زنا: فصل دوم
 تعريف حّد زنا . ١

بفرماييد در چه صورت    .  » مجاع مرد با زىن كه ذاتاً بر او حرام است اگرچه در ُدبر باشد، در غري موارد وطى به شبهه                      «:  عريف زنا آمده است   در ت )  ٨٤س  (
 شود؟ موجب حد مى

اهاً با زىن به خيال اينكه مهسر       ج ـ اگر مردى با زىن كه ذاتاً بر او حرام است زنا كند، حد دارد، و منظور از وطى به شبهه اين است كه مثالً مردى اشتب                            
باشد، مهبستر شود و بعد معلوم شود مهسر خودش نبوده كه در اين صورت حد ندارد، و موارد ديگرى نيز هست كه وطى به شبهه حمسوب                             خودش مى 

 ۱۶/۵/۷۶ ٣٣.شود مى
 عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى آننده در تحقق زنا . ٢

استفاده كنند از حيث حد و حكم، آيا زناى حمصنه          )  پوشش پالستيكى (دار نعوذباهللا زنا كنند، در صورتى كه از كاندوم           د زن اگر زن شوهردار و مر    )  ٨٥س  (
 باشد يا خري؟ مى

 ۳/۱۲/۷۸ .كند ج ـ چون زنا عرفاً صادق است، پس احصان هم به وسيله شوهردارى زن و زن داشنت مرد، با فرض بقّيه شرايط، حتقق پيدا مى
 دم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولّىع . ٣

 شود؟ اگر دختر و پسرى بدون اذن وىلّ دختر، به صورت موقت با يكديگر ازدواج منايند، آيا در مورد آنان حّد زنا جارى مى) ٨٦س (
 ۲/۱۲/۷۶ . استج ـ عقد باطل است وىل حد ندارد، چون آميزش به عنوان نامشروع نبوده و عمل مناىف عفّت حتقّق پيدا نكرده

 
 .فقهى مراجعه كنيدتوانيد به كتاهباى  براى آگاهى بيشتر مى. ٣٣
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 حكم زناى اآراهى . ٤

اى براى امرار معاش خود و فرزندان يتيمش در يك شركت مشغول به كار شده است و چون امكان اشتغال در جاى ديگرى وجود ندارد و                             زن بيوه )  ٨٧س  (
 فرض مزبور، ادعاى مكَره و مضطر بودن زن براى دادگاه قابل            آيا در .  براى آنكه از كار اخراج نشود، حتت فشار رواىن رئيس شركت جمبور به متكني از زنا شده است                 

 قبول است يا خري؟ اساساً معيار براى تشخيص اكراه و اضطرار چيست؟
مثل قتل،   مندفع است و اكراه و اضطرار رافع حرمت حمّرمات است، مگر در            اش اجرا منود، چون حدود با شبهه       توان زن را حّد زد و حّد در باره         ج ـ منى  

عبارت »  اكراه«.  دارد و اكراه و اضطرار دافع حمرمات بستگى به تشخيص عرف         ;  كند مى نابراين، احتمال صدق زن در حتقق اكراه براى َدْرِء حد كفايت          ب
جنام عملى از   است از جمبور شدن شخص به ا       هم عبارت »  اضطرار«را دارد به هتديد عرضى يا جاىن يا ماىل، و            است از هتديد شخصى كه قدرت اجراى هتديد       

 ۲۲/۱/۷۷ .طبيعى ناحيه جريان عادى و
 اگر شخصى، فاعل و مفعول يا يكى از آن دو را اكراه بر زنا منايد، حكم مكِره را بيان فرماييد؟) ٨٨س (

 ۲۱/۱۰/۷۷ .تشود و مقهور و مكَره به اين حنو، حكم مقهورهاى ديگر را دارد يعىن حّد و گناه از او برداشته شده اس ج ـ مكِره تعزير مى
 تقصير قبلى زن در تحقق اآراه . ٥

اگر تقصري قبلى شخص مكَره در اجياد اكراه مؤثر باشد، براى مثال زىن كه با مردى قبل از ازدواجش رابطه نامشروع داشته و بعد از ازدواج، مرد او را                             )  ٨٩س  (
آيا اكراه حمقق   .   ترس اين امر و از هم پاشيدگى بنيان خانواده راضى به اين عمل شود               هتديد منايد كه اگر به او زنا ندهد شوهرش را مطلع خواهد ساخت، و زن از                

 گردد؟ شود و اين زنا در حّق زن، زناى اكراهى حمسوب مى مى
گونه افراد  اين از ه و ثانياًحّدى نيست و مسئله تقصري قبلى اوالً با توبه رفع شد و گناه رسد، بنابراين، بر زن ج ـ حتقق اكراه در امثال مورد بعيد به نظر منى     

 ۲۱/۱۰/۷۷ .كند مى بىوجدان، اكراه با دروغ نيز حتقق پيدا
 عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى . ٦

اكراهى از فعل   اگر زنا از روى عنف و اكراه بوده، ليكن زن در حني عمل و يا بعد از آن رضايت دهد، آيا رضاى بعدى تأثريى در برداشنت عنوان زناى                             )  ٩٠س  (
 مرد دارد يا خري؟

رسد كه رضايت ـ چه در وسط و چه بعد از عمل ـ مسقط حّد زناى به عنف نباشد، چون موضوع حّد يعىن زناى با عنف و اكراه حمقق                              ج ـ به نظر مى    
اهللا  ه حدود حقّى براى زن نيست، بلكه حقّ   شده و رضايت بعدى زن رافع آن نيست، غاية االمر معناى رضايت، رفع يد زن از حّق خود است، و در اين گون                      

 ۲۱/۱۰/۷۷ .باشد، بعالوه كه مقتضاى استصحاب هم بقاى حّد است فقط مى
 ادعاى اآراه در زنا . ٧

 باشد يا خري؟ ثل مىكند كه در موقع زنا، مكَره بوده است اما مرد زاىن منكر است، آيا زانيه مستحّق مهرامل خامنى در اثر زنا حامله شده است و اّدعا مى) ٩١س (
 ۵/۱۱/۷۷ . ج ـ اكراه و ترّتب آثار آن، نياز به اثبات دارد

 شود، و يا ادعاى او تنها در صورت اثبات در مراجع ذيصالح معترب خواهد بود؟ آيا ادعاى زن مبىن بر مكَره بودن در زنا بدون دليل پذيرفته مى) ٩٢س (
شود، و اما نسبت به ديگرى اقرار به ضرر غري است و اخبار در               پذيرفته مى )   َدْرِء حدود به شبهه    (ج ـ نسبت به خودش و رفع حد از او حسب قاعده             

 ۲۱/۱۰/۷۷ . شود باشد كه َحسب مقّرراتش عمل مى حّق او مى
 عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان . ٨

شود؟ جتاوز به عنف و زنا با كفار غري اهل كتاب، و اهل              ب اهلى و مشمول متامى احكام زنا و جتاوز مى         زنا با جتاوز ُعنف به مرتّده، آيا مستوجب عقا        )  ٩٣س  (
 كتاب و اهل كتاب حرىب و كفار حرىب چطور؟

 ۳۱/۶/۷۵ .و كافره نيست) زن مسلمان(ج ـ زناى با عنف حكمش قتل است، مطلقاً، و فرقى بني ُمسلمه 
 فپرداخت مهرالمثل در زناى به عن . ٩

، عالوه بر جمازات و يا ارش البكارة در خصوص مورد، آيا             )اعم از ثّيب يا باكره    (در زناى به عنف آيا براى زىن كه مورد جتاوز به عنف قرار گرفته                )  ٩٤س  (
جلد دوم با توجه به     )  قدس سره (رت امام  از ِقسم هفدهم ديات اعضا از كتاب حتريرالوسيله حض         ٦ و   ٥مهراملثل هست و بايد مورد حكم قرار گريد يا خري؟ ضمناً مسئله             

 رسد در باب افضا باشد؟  مهان خبش، به نظر مى٤مسئله 
طرف او،   ج ـ در زناى به عنف، بعالوه از جمازات كه جنبه كيفرى دارد، زاىن بايد مهراملثل را هم بپردازد، چون دخول به زن با فرض عدم زنا و گناه از                              

براى مكرهه كه در     و مسئله ارش  ;  اين جهت وجود ندارد و تفاوت فقط در مهراملثل است          ، و فرقى بني باكره و ثّيبه در       مهراملثل دارد و جنبه حقوقى دارد     
طرف زوال بكارت است با دخول كه        گونه كه مرقوم شده مربوط به افضا است و منشأ تردد هم از يك                از قسم هفدهم حتريرالوسيله، مهان      ۶ و   ۵مسئله  

داد و فرض هم اين است كه مرد با دخولش مرتكب گناه             هم چون دخول غري متعارف است، گفته شود براى بكارت بايد ارش            و از طرىف  آورد   مهراملثل مى 
 ۱۹/۶/۷۶ .است و تعّدى شده

 شرايط احصان . ١٠
توان در مورد وى حمصنه دانست يا خري؟ و           مى  چنانچه مرد موقتاً به زنش دسترس نداشته باشد و يا زن حائض باشد و مرد مرتكب زنا شود، آيا زنا را                      )٩٥س  (

 اساساً بايد مرد چه مدتى از زنش دور باشد و به وى دسترسى نداشته باشد، تا زناى وى حمصنه تلقّى نشود؟
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حيث مدت و وسيله    باشد، و اما مسافرت اگر از        شود و زنا در چنني زماىن زناى حمصنه مى         ج ـ عدم متكن از جمامعت در زمان حيض مضّر به احصان منى            
شود اين مرد كه مهسرش در اختيارش بوده مهانند          سفر و غري آهنا در خصوصيات سفر به حنوى است كه اگر زنا از مرد مسافر مثالً حتقق پيدا كند، گفته مى                     

ّك در صدق عرىف باشد، حّدش حّد زنا        ديگران است، پس چرا دست به عمل نامشروع زده، اين گونه زناها زناى با احصان است واالّ اگر چنني نباشد يا ش                     
 ۱۱/۷/۷۷ .است، به خاطر عدم احراز احصان و َدْرِء حّد به شبهه در فرض شك

 باشد؟ با توجه به مسائل جارى و مبتالبه در مورد رجم، آيا در موارد ذيل زاىن مستحق رجم مى) ٩٦س (
 .ا شده استوقىت به قصد فرار از شرط احصان، به مسافرت رفته و مرتكب زن . ١
 ). گرچه ديگر استمتاعات ممكن بوده (به علت بيمارى توان مجاع نداشته باشد )  زن يا شوهر (در شرايطى مرتكب زنا شده كه مهسر وى  . ٢
 .زنا وقىت حمقق شده كه به علت اختالفات خانوادگى يا انزجار مهسر از او، مجاع با وى ممكن نبوده است . ٣
 .دارى مهسر و يا در ايام حيض يا نفاس وى بوده است ام روزهارتكاب زنا به هنگ . ٤
 ).با عنايت به اينكه زن حّق رجوع ندارد(زىن كه در اّيام عده طالق رجعى، مرتكب زنا شده است  . ٥

 بازگشت از آن حتت     مهبستر شدن با او را ندارد، مثل سفرهاىي كه           ـ اگر مسافرت به حنوى باشد كه عرفاً گفته شود متكن از مهسر خود و                  ۱ج  
مهسرش برايش   مّدتى در آجنا مباند، و در اين گونه سفرها كه مرد امكان آميزش با              الطبع بايد  خاص بسيار مشكل باشد و يا مسافرهتاىي كه مسافر على          شرايط

 .ميّسر نباشد فرقى بني سفر عمدى در مورد سؤال و غري آن نيست
 .باشد كند و متكن و عدم متكن از بقّيه استمتاعات مؤثر منى مى كفايت عدم حتقق ِاحصان، ـ حمض عدم توان زوجه براى جمامعت در ۲ج 
 .باشد  ـ مسئله حمتاج به تاّمل است و به خاطر َدْرِء حّد به شبهه، حّد رجم ساقط مى۳ج 
 . سؤال، حرمىت موقّت و زودگذر است ـ زنا، زناى حمصنه است، چون حرمت شرعى مانع از صدق احصان نيست و حرمت شرعى به حنو مرقوم در۴ج 
آميزش به   است، ليكن چون در حكم زوجه است و در زوجه هم نيز اختيار             مرد  ـ گرچه مطلقه رجعّيه اختيار رجوع ندارد و اختيار رجوع به دست            ۵ج  

دليل بر ثبوت رجم نسبت به       عمده  بر اين،  و عالوه ;  مطلقه رجعيه هم زنايش، زناى حمصنه است       پس باشد، اما زناى او زناى حمصنه است،       دست او منى  
 ۲۷/۹/۷۸ .است ٣٤مطلقه رجعّيه، صحيحه يزيد كناسى

شود، آيا  )   زنا (اگر زن داراى مهسر داميى باشد و مرد در حضر است، وىل شوهر او قدرت مجاع نداشته باشد، چنانچه وى مرتكب عمل مناىف عفّت                           )  ٩٧س  (
 مورد رجم است يا نه؟

ست، چون يكى از شرايط احصان زوجه، متكّن زوج از مجاع و بودن زن، على حنو َتْسَتْغىن به املرئة ِمْن غريه است و مسئله روشن است و                           ج ـ مورد رجم ني    
يانت ليكن معصيت كبريه و زنا و عمل مناىف با عفّت و خ           .  بلكه از ظاهر غُنيه نقل امجاع بر تساوى زن و مرد در شرايط احصان شده است               ;  خالىف هم نيست  

 ۱۰/۹/۷۵ .به شوهر و موجب حّد زنا بودن كار ناشايست زن، مسلّم است، چون زن زانيه است
شود، اگر اين مرد زنا كند، آيا حكم مرد حمصن را            دهد و دخول از دبر اجنام مى       مى مردى با دخترى ازدواج منوده و در ايام نامزدى، دختر از ُدبر متكني            )  ٩٨س  (

 دارد يا خري؟
 ۲۵/۱۲/۷۷ .كند االحوط كفايت منى  دبر براى حمصن بودن مرد، علىج ـ وطى در

چه موقت،   (اگر مرد حمصن و زىن كه طالق رجعى گرفته، هر دو عاملاً و عامداً در اّيام عده طالق رجعى، با توسل به خدعه و نرينگ با هم ازدواج كنند                              )  ٩٩س  (
 آيا جمازاتشان مهان جمازات زناى حمصنه است؟)  چه دامي

آرى، اگر  .  گردد باشد و مطلّقه رجعيه به حكم زوجه است، آثار زنا از احصان و غري آن مترّتب مى                  ج ـ چون خدعه و نرينگ در سؤال مفروض مى          
گردد، احكام زنا بر آن بار       كردند با عقد ـ چه دامي و چه منقطع ـ عملشان جايز و مشروع مى                ازدواجشان به زعم و گمان صحت بوده و فكر مى          

 ۱۴/۱۰/۷۷ .باشد شود، كما اينكه اگر ادعاى چنني امرى را منودند مورد از موارد َدْرِء حدود به شبهه مى ىمن
 عدم تحقق احصان با عقد منقطع . ١١

 آيا مردى كه در علقه زوجّيت منقطع است، فردى جمّرد است يا متاهل؟) ١٠٠س (
 اما از حيث حّد زنا بايد توجه داشت كه يكى از شرايط احصان آن است كه زن در عقد                    ج ـ جهت سؤال گرچه نامعلوم است و در سؤال هم ذكر نشده،            

 ۶/۱۲/۷۸ .گردد، ولو متعه در اختيارش باشد دامي مرد باشد و احصان با متعه حمقق منى
 موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حّد زنا . ١٢

 و يك ساله است و سه بار نزد قاضى صادر كننده حكم، اقرار به زناى حمصنه كرده است با اين                       فردى كه سه فرزند صغري و كبري دارد و پنجاه          )  ١٠١س  (
 :توضيحات بفرماييد

تواند به اعتبار اقرار متهم نزد حاكم ديگر كه دخالىت در صدور حكم ندارد، وى را به حّد شرعى زناى حمصنه حمكوم منايد يا                          آيا قاضى صادر كننده حكم مى       .  ١
 خري؟
  چنانچه اقرار متهم ناشى از رعب و وحشت اجنام شده باشد، آيا معترب و نافذ خواهد بود يا خري؟ .٢

 
 .٣، حديث ٢٧، أبواب حّد زنا، باب ١٢٦، ص ٢٨وسائل الشيعة، ج . ٣٤



 ٣٢                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى حضرت آية ق با فتاواى مرجع عاليقدرمطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 

 ـ اقرار موجب حّد زنا، بايد چهار مرتبه باشد و كمتر از آن ولو نزد قاضى صادر كننده حكم، موجب حّد نيست، ليكن موجب تعزير است آن هم به                              ۱ج  
و قدر متيقّن از ادلّه آن است كه اقرار بايد نزد قاضى باشد ـ براى صدور حكم و در مسري اثبات در حمكمه مثل                          مقدارى كه در قانون معّين شده باشد        

شهادت، نه در غري حمكمه ـ ، بنابراين، اگر دو مرتبه مثالً نزد يك قاضى اقرار منود و او موفق به مساع بقّيه اقرار تا چهار مرتبه نشد و دو مرتبه ديگر را نزد                                  
وِاالّ فال، و در حدود نه تنها ُتدرء        .   دومى اقرار منود كه با ثبوت شرعى دو مرتبه قبلى نزد حاكم، مجعاً چهار مرتبه شود موجب حّد حمقق گشته است                      قاضى

 .»ادرأوا احلدود بالشبهات«بالشبهه بلكه در نّص آمده 
 ۱۷/۱۱/۷۷ .عقال هم بر آن اتفاق دارند ـ عدم حّجيت اقرار با رعب و وحشت، از مسائل روشن اسالم است و مهه ۲ج 

 هاى خمتلف؟ براى ثبوت حّد زنا چند بار اقرار الزم است؟ در يك جلسه يا جلسه) ١٠٢س (
 ۲۹/۱۰/۷۶ .ج ـ چهار بار اقرار از روى اختيار و وجدان ديىن، كاىف است ولو در يك جملس باشد هر چند احوط، تعدد جلسات است

 عدم نفوذ اقرار تلقينى . ١٣
 آيا قاضى در گرفنت اقرار در مورد زنا، وظيفه تلقني يا سؤال دارد يا خود شخص بايد اعتراف كند؟) ١٠٣س (

 ۲۹/۱۰/۷۶.الزم است» ادرأوا احلدود بالشبهات«ج ـ نه تنها تلقني و سؤال و امثال آن الزم نيست، بلكه تركش به حساب امر به َدْرِء حدود با شبهات، 
 وع ديگرى از قتلتبديل رجم به ن . ١٤

توان وى را برگرداند و حكم را اجرا منود، وىل در صورت             با توجه به اينكه در زناى حمصنه هنگام اثبات جرم با بّينه، در صورت فرار جمرم از حفره مى                  )  ١٠٤س  (
ديل منود يا خري؟ مهچنني با فرض اينكه جواب مثبت باشد، آيا بني              توان حكم رجم را به انواع ديگرى از قتل تب          آيا مى :  توان اجنام داد، بفرماييد    اقرار اين كار را منى    

 انواعى كه احتمال زنده ماندن حمكوم در آن وجود ندارد با مواردى كه اين احتمال هست، تفاوتى وجود دارد؟
 ۲۶/۶/۷۷ .ج ـ حّد رجم، قابل تغيري نيست

 فرار از حفره در مجازات رجم . ١٥
ر صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجراى جمازات رجم، جمرم از حفره فرار كند نبايد برگردانده شود،                       با عنايت به اينكه د    )  ١٠٥س  (
 :بفرماييد
 در اين حكم بني موردى كه پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده، آيا تفاوتى وجود دارد؟ . ١
 م پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند، آيا مشمول حكم فوق خواهد بود؟اگر جمر . ٢

باشد و فرار جمرم مِقّر، مطلقاً مشمول اطالق ادلّه است، بعالوه كه مقتضاى تعليل سقوط رجم به اينكه فرار به مرتله رجوع است مهه موارد را   ج ـ فرقى منى   
 ۳۰/۱/۷۸ .شود شامل مى

 گردد؟ شود و حمكوم رها مى شود يا اعاده منى آيا به حفريه اعاده مى. اگر طريق اثبات زناى حمصنه، علم قاضى باشد و حمكوم از حفريه فرار منايد) ١٠٦س (
مهان مورد اقتصار   و عدم وجوب اعاده، خمصوص حال اقرار و بر خالف قاعده است، لذا به                ;  ج ـ بايد به حفريه برگردانده شود تا حّد اهلى اجرا گردد            

 ۲۰/۴/۷۸ .بعالوه، بر فرض شك هم مقتضاى استصحاب، بقاى وجوب رجم است. گردد مى
 سقوط حّد زنا از شخص ديوانه . ١٦

 گردد يا خري؟ آيا حّد زنا در مورد شخص زناكار كه در حني ارتكاب زنا جمنون بوده است، ساقط مى) ١٠٧س (
 ۱۱/۷/۷۷ . مرفوع استباشد و قلم از جمنون، ج ـ آرى، ساقط مى

 سقوط حّد زنا در صورت توافق بر ازدواج . ١٧
اند و كسى هم     مدعى هستند كه صيغه را بلد نبوده       (اند   اند، وىل صيغه عقد را خنوانده      اند كه با هم ازدواج كرده      متهمني به ارتكاب زنا مدعى شده     )  ١٠٨س  (

 آيا در اين صورت حّد زنا ساقط است و يا اينكه بايد اجرا گردد؟. د كه با يكديگر زن و شوهر باشندان وىل با هم توافق كرده)  نبوده كه براى آهنا خبواند
رود كه مهان قول به بناگذارى، صيغه به فارسى باشد، كما اينكه احتمال اعتقاد آهنا به كفايت بناگذارى عمل را از نامشروع بودن و                         ج ـ چون احتمال مى    

 ۱۱/۷/۷۷ .» ادرأوا احلدود بالشبهات «كند   ساقط است و وجود شبهه، حّد و تعزير را دفع مىبرد، حّد عفّىت بريون مى ىب
 حكم ضغث در ساير مجازاتها . ١٨

 آيا حكم تأخري حّد جلد يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است به تعزيرات وساير حدود نيز قابل تسّرى است؟) ١٠٩س (
، و اينكه مناط خوف از سرايت و اجنرار به قتل است، اّما             »قضائاً اللغاء اخلصوصية  «صورت ضغث در بقّيه حدود نيز جارى است         ج ـ اجراى حّد جلد به       

 ۱/۴/۸۲ .نسبت به تعزيرات، قاضى بايد تعزير را به حنوى قرار دهد كه خوف از سرايت بيمارى و اجنرار به قتل وجود نداشته باشد
 

 دىحّد لواط و قّوا: فصل سوم
 عدم اشتراط احصان در حّد لواط . ١

 :در خصوص حّد قتل در لواط، لطفاً حكم شرعى در مورد سؤاالت ذيل را بيان فرماييد) ١١٠س (
 آيا احصان از شرايط الزم براى اين جمازات است؟ . ١
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 در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا در اين حكم بني فاعل و مفعول، تفاوتى وجود دارد؟ . ٢
 ۱۴/۱/۷۸ .باشد ـ احصان در حّد لواط، مطلقاً شرط نيست و در حّد لواط بني حمصن و غريحمصن و فاعل و مفعول، فرقى منى ۲ و ۱ج 

 عدم حّد لواط در اشخاص ديوانه . ٢
 چيست؟اگر حمارم بالغ َنسىب در حال مسىت و يا جنون ادوارى و يا جنون دامي، با يكديگر زنا و يا لواط كنند، جمازاتشان ) ١١١س (

باشد، مگر آنكه مسىت به سر حّد جنون رسد كه چيزى درك نكند              ج ـ جمازات زنا و لواط َحسب اطالق ادلّه و موافقت اعتبار، شامل افراد مست هم مى                
 و اما نسبت به جمنون به       شود، كه به عنوان جنون بعيد نيست قلم تكليف از او برداشته شده باشد، ليكن اين موضوع بايد حمرز گردد و معموالً هم حمرز منى                       

 ۱۴/۱۰/۷۷ .طور دامي يا ادوارى در دوران جنونش روشن است كه جمازات ندارد
 شمول توبه مسقط حّد لواط به محارم َنسبى . ٣

 باشد؟  قانون جمازات اسالمى درباره حمارم بالغ نسىب هم قابل اعمال مى١٢٥٣٧ و ٨١٣٦ ٣٥، ٧٢آيا مفاد مواد ) ١١٢س (
 ۱۴/۱۰/۷۷ .گردد ارم َنسىب و غريه نيست و اطالق ادلّه حكم، شامل مهه افراد مىج ـ فرقى بني حم

 اآراه در قّوادى و محاربه . ٤
 شود؟ آيا در حّد قّوادى و حماربه و افساد ىف االرض، اكراه حمقق مى) ١١٣س (

مانند ساير موارد اكراه    )   بالفتح (، آيا رافع حكم از مكَره       ج ـ سؤال مبهم است، ليكن اگر مراد اين باشد كه اكراه در قوادى و حماربه بر فرض حتققش                   
باشد كه از آن مجله حّد است، و نسبت به حماربه            باشد بايد گفت، اكراه در قوادى مثل اكراه در بقّيه حمّرمات رافع حرمت و ساير آثار وضعيه آن مى                    مى

است ) بالكسر(جانب  چيزى نيست و قصاص و احكام قتل نفس بر مكِره  حسب نظر اخري اين) بالفتح(اگر اكراه به قتل باشد و منجر به قتل شود، بر مكَره 
است كه آن را حتمل منوده و دست به          )  بالفتح(كه سبب اقوى از مباشر است، و اّما اگر اكراه بر قتل به غري قتل از امور ديگر بوده است بر مكَره                          

و اما نسبت به بقّيه حمّرمات،      ;  است)  بالفتح(، هم قتل نفس از قصاص و غري آن بر مباشر و مكره               كشى نزند و اگر حتمل ننمود و مرتكب قتل شد           آدم
باشد، ليكن كسر و انكسار منودن ضرر        حرمت حماربه در رابطه با آهنا هر چند به حكم اكراْه مرتفع، و حتمل ضرر براى دفع ضرر متوجه به غْري واجب منى                       

 ۲۱/۹/۷۶. ضرر متوجه به ديگران و حتمل اقل ضرراً، مطلوب و مرغوب است و مطابق با احتياط نيز هستمتوجه به خود از ناحيه اكراه و
 

 حّد قذف و مسكر: فصل چهارم
 نحوه اسناد در تحقق حّد قذف . ١

 ر قذف به چه صورت است؟شود، به عبارت ديگر اسناد د را هم شامل مى) كتىب(است يا جرايد )  شفاهى (آيا رمى به زنا فقط شامل لفظ ) ١١٤س (
باشد و احكام قذف بر او جارى است، و تعبري فقها به             ج ـ هر چه داللت بر رمى به زنا منايد ـ چه قوىل باشد و چه كتىب و چه افعال ديگر ـ قذف مى                        

 ۱۲/۱۰/۷۴ .از باب بيان مصداق غالب است، نه قيد و احنصار»  الفاظ «
  كسى بدهد يا ولدالزنا بگويد و نتواند نسبت را ثابت كند، حكمش چيست؟اگر كسى نسبت زنا يا لواط به) ١١٥س (

ج ـ هر چه داللت بر رمى و نسبت به زنا يا لواط منايد ـ چه قوالً، و چه كتباً ـ در صورتى كه رمى كننده و نسبت دهنده معناى آن را بداند و قصد معنا                                    
 او رمى و نسبت بفهمد، قذف است و احكام قذف بر او جارى است، بنابراين، نسبت زنا يا لواط                    اى كه عرف از كالم يا فعل       را هم داشته باشد، به گونه     

در مورد سؤال از موارد قذف و موجب حّد قذف است، اما نسبت ولدالزنا اگر قذف هم باشد، قذف نسبت به پدر و مادر است نه خود طرف، و نسبت به                             
 ۲۵/۲/۷۹ .او تنها توهني است كه موجب تعزير است

 اقرار به ُشرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار . ٢
متهم بعد از دو بار اقرار به شرب مخر در حمضر دادگاه مدعى شده است كه قبل از دستگريى از گناه خود توبه منوده است، آيا با قبول توبه وى از                                 )  ١١٦س  (

 وجود دارد؟) ز وىلّ فقيها(طرف قاضى دادگاه، موجىب براى اسقاط حد و يا تقاضاى عفو براى وى 
باشد، آرى، اگر آن توبه حمرز گردد به حنوى كه اقرار از حّجيت ساقط شود، نتيجتاً وجهى براى حد باقى                     ج ـ حمض اّدعاى توبه قبل از اقراْر رافع حد منى          

 ۲۲/۱/۷۷ .ماند، و ناگفته مناند كه اگر بعد از اقرار توبه منايد، حاكم خمّير است بني عفو و اجراى حد منى

 
 .»تواند تقاضاى عفو او را از وىلّ امر بنمايد و يا حّد را بر او جارى منايد هرگاه كسى به زناىي كه موجب حّد است اقرار كند و بعد توبه منايد، قاضى مى «:  .ا.م. ق٧٢ماده . ٣٥
 .»شود شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند، حّد ساقط منى هرگاه زن يا مرد زاىن قبل از اقامه شهادت توبه منايد، حّد از او ساقط مى «:  .ا.م.ق ٨١ماده . ٣٦
شود و اگر بعد از شهادت توبه منايد، حّد از او ساقط               مى كسى كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود، توبه كند حّد از او ساقط                        «:   .ا.م. ق ١٢٥ماده  .  ٣٧

 .»شود منى
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 حّد محاربه: فصل پنجم
 ...قلمرو محاربه و ِافساد فى االرض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و . ١

را )   حماربه و ِافساد ىف االرض     (رساند در نوع كتب فقهى، تعريف جامع و مانعى كه اركان و عناصر تشكيل دهنده موضوع                  احتراماً به استحضار مى   )  ١١٧س  (
 ذكر نشده است و اهبام در اين مورد به قوانني مصّوب مجهورى اسالمى نيز سرايت منوده و مشول و عدم مشول اين موضوع نسبت به برخى مصاديق مورد                              مشخص منايد 

إخافة  «الك را   در خصوص تشهري سيْف الغاى خصوصيت منوده و م         »  من شهر السيف إلخافة الناس     «از طرىف بسيارى از فقها در مورد تعريف رايج           .  اهبام است 
االرض در خصوص اشخاص يا      شود نظر خود را در مورد مشول عنوان حماربه و افساد ىف            با توجه به اين نكته استدعا مى      .  اند دانسته»   سلب امنيت عمومى   «يا  »   الناس

. شوند بيان فرماييد   وجب اجياد ناامىن و اضطراب در جامعه مى       م...  ، دزديدن كودكان خردسال، اسيدپاشى و      باندهاىي كه با ارتكاب اعماىل نظري هواپيمارباىي، شرارت       
قابل جمازات  »   حمارب «شوند، به عنوان     الذكر و نظاير آن موجب ترس و ناامىن عمومى مى          به عبارت ديگر آيا شخص يا گروهى كه با ارتكاب هر يك از اعمال فوق              

 باشند يا خري؟ مى
دم تعريف جامع و مانع كه در سؤال آمده مشكوك باشد، و تشخيص مصداق براى فقيه هم مشكل باشد،                    ج ـ در مواردى كه صدق حماربه، به خاطر ع         

باشد، ليكن بايد توجه داشت كه تعزيْر جمازاتى است مناسب با گناه كه باعث  حسب قاعده كليه لزوم تعزير براى ارتكاب حرام، حكم در آن موارد تعزير مى   
رسد كه تعزير    ردع فقط مربوط به ديگران باشد، مانند تعزير به قتل كه در موارد عديده در روايات آمده، و به نظر مى                     تنبيه جمرم و ردع گردد، هر چند        

اما مثل شرارت و پاشيدن اسيد كه داراى مراتىب است بايد در نظر قاضى              ;  مناسب با اكثر انواع اعمال ذكر شده در سؤال اگر نگوييم مهه آهنا، قتل است              
ىي باشد كه برايش مسلّم شود جمازات اعدام مناسب با آن است و مطابق با عدل اسالمى است، و چگونه جزاى آهنا اعدام نباشد با اينكه در مورد                            در حّد باال  

ست حكم به    بعالوه از غرامت ماىل، قتل به عنوان كيفر مقّرر گشته و چون باب، باب تعزير ا                ٣٨آتش زدن خانه ديگران و سوخنت متاعشان در موثّقه سكوىن         
 ۱۵/۹/۷۶ .باشد اند، مى قتل، شامل مهه كساىن كه در مثل پاشيدن اسيد و يا هواپيمارباىي دست قوى داشته

 شمول مجازات نفى بلد در حّد محارب به زن . ٢
شود، مورد سؤال اين      و زن حمارب مى    در ادلّه نقلّيه از كتاب و سّنت نسبت به نفى بلد براى كيفر حمارب، اطالق مشهود است و در نتيجه شامل مرد                     )  ١١٨س  (

توان حكم عدم جواز     است كه آيا راهى براى انصراف اطالق ادلّه در خصوص نفى َبلَد به عنوان يكى از اقسام كيفر حمارب نسبت به زن حمارب وجود دارد؟ و آيا مى                            
 وجود وحدت مالك و موضوع، كه زن بودن، از مجله آهناست و رعايت مصاحلْ تسّرى                نفى َبلَد زن را در باب حّد زنا كه بر آن ادعاى امجاع شده به باب حماربه از باب                  

 داد يا نه؟
ج ـ عمومّيت احكام حمارب در مشول نفى َبلَد براى زن و مرد، نه تنها مقتضاى ظواهر ادلّه است و زهنا هم مانند مردها هستند و حكم مشترك است و آنكه                               

تنها خالىف كه وجود    .  »ُيْرسلوَنُه الفقهاء ارساالً مسلّماً   «هر دو صادق است، بلكه از معلومات و ُمسلّمات فقه است و             معيار حماربه است و آن هم نسبت به         
دارد نسبت به اصل جزاى حماربه است كه از ابن ادريس عبارات خمتلفه و مضطربه نقل شده و از اىب على هم فتواى به خالف و اختصاص جمازاهتا به مردان                               

 هر چند شاذّ و بر خالف قواعد است، و مسئله قياس به باب ِزناى رجل ِبكر كه داراى مهسر است و دخول نكرده، قطع نظر از قياس بودن، مع                               نقل شده، 
مانع هبتر و   الفارق است و با معيارها خمالف، چون نكته نبود نفى براى زن در آجنا به خاطر آن است كه در خانه بودن زن و بني اقوام و اقارب و آشنايان،                                

رادعى نيكوتر براى جلوگريى از زناست و آشناىي با افراد در حيا اثر هبترى دارد، و اين جهت در حمارب كامالً به عكس است، چون با نفى َبلَد قدرت او                               
 ۳۰/۳/۷۵ .طبعاً كمتر و نفى َبلَد، اَْنَسِب به جلوگريى از فساد و حماربه است

 ر محّل تبعيدتشديد مجازات تبعيد به حبس د . ٣
 تواند در مورد جمازات تبعيد مّتهم به حماربه، اعالم منايد كه حمكوم بايد مدت حتّمل حمكوميت خود را در زندان حمل تبعيد بسر بربد؟ آيا دادگاه مى) ١١٩س (

 ۵/۱۱/۷۷ .ج ـ خالف مقّررات اسالمى است، مگر آنكه به خاطر ترس از فرار باشد
 اروهاى مقاوم آننده در مجازات صلبعدم جواز استفاده از د . ٤

را انتخاب كرد، با توجه به اينكه اگر بعد از سه روز زنده مباند، حّق حيات دارد، چنانچه خبواهد                   )  به دار آوخينت  (اگر قاضى در جمازات، صورت صلب       )  ١٢٠س  (
او را منع منود يا خري؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، بايد از او                    توان   قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده منايد، آيا مى               

 جلوگريى كرد يا خري؟
ج ـ نبايد گذاشت از داروهاى نريوزا استفاده كند، كما اينكه نبايد آب و غذا خبورد، و بايد ديگران را هم از اين كار منع منود تا صلب كه در كنار قتل و                                 

 ۱۵/۱۰/۷۵ .ارب آمده، حمقّق گردد، واالّ صلب حاصل نشده و حد جارى نگشته استغري آن از جزاهاى حم
 نقش توبه محارب در سقوط مجازات . ٥

 توبه حمارب د رجمازات وى چه تأثريى دارد؟) ١٢١س (

 
 .٣١٥، أبواب حّداحملارب، ص ٣، كتاب احلدود والتعزيرات، موثقه سكوىن، باب ٢٨وسائل الشيعة، ج . ٣٨
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الناس به   سى را كشته باشد يا حقّ     ج ـ اگر قبل از دستگريى و قدرت پيدا كردن بر او توبه كند، حد ساقط است و جمازات ندارد، ليكن اگر حمارب، ك                        
و اگر بعد از دستگريى و قدرت پيدا كردن بر          ;  گردد، مگر آنكه صاحبان دم و حق، او را عفو منايند           عهده او باشد، با توبه، قصاص يا حقِّ الناس ساقط منى          

 ۱۵/۹/۷۵ .شود او توبه كند، توبه وى تأثريى در جمازاتش ندارد و حّد حمارب بر او جارى مى
 شود يا خري؟ چنانچهمتهم به حماربه بعد از دستگريى توبه منايد، آيا حد از وى ساقط مى) ١٢٢س (

 .شود، و عدم سقوطش روشن و مستفاد از مفهوم آيه حماربه است ج ـ ساقط منى
 

 حّد سرقت: فصل ششم
 معيار طال يا نقره مسكوك در نصاب حّد سرقت . ١

شود يا    خنود طالى مسكوك كه به صورت پول معامله مى         ٥/٤اب سرقت كه قيمت ربع دينار طالى خالص مسكوك رايج،           با عنايت به نصاب قطع در ب      )  ١٢٣س  (
هاى طالى هبار آزادى به عنوان طالى مسكوك جريان داشته كه هيچ             باشد و از طرىف در كشور تنها اقسام سكه          مى ٣٩ قانون جمازات اسالمى   ١٩٨ارزش آن طبق ماده     

باشد، و ثانياً مهانند ساير نقود مسكوكات، رواج واقعى نداشته، آيا قيمت ربع دينار سكه طالى مسكوك غري خالص و غري رايج                         عيار منى  ٢٤ خالص   يك از آهنا اوالً   
 خري؟ و اصوالً در صورت نبود       توان مالك قرار داد يا     باشد يا قيمت ربع دينار طالى خالص غري مسكوك را مى            عيار مى  ١٨مانند سكه متام هبار آزادى فعلى كه ظاهراً         

 شود يا خري؟ سكه طالى مسكوك رايج خالص، آيا حّد سرقت ثابت مى
اى است كه قابل ضرب باشد، يعىن طال و نقره خوب و متعارف بدون               ج ـ معيار در نصاب حّد سرقت و امثال آنْ كه قيد مسكوك آمده، طال و يا نقره                  

باشد و شايد اصالً در بازار       احراز عدم تقلب بوده، واالّ ظاهراً طال بدون امتزاج با چيز ديگرى قابل انعطاف منى              اش   تقلّب و رواج در سابق هم عمده فايده       
 ۲۰/۷/۷۷ .پيدا نشود

 سرقت اطالعات سّرى آد شده و رمزدار . ٢
 :در خصوص سرقت، لطفاً حكم شرعى در رابطه با موارد ذيل را بيان فرماييد) ١٢٤س (
 هاى كامپيوترى يا كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آهنا؟ سّرى كد شده و رمزدار از شبكهسرقت اطالعات  . ١
 هاى تلفن مهراه، توسط آشنايان به تكنيك الكترونيكى مركزى؟ سرقت و فروش غري جماز مشاره . ٢
 آيا با وجود ساير شرايط، امكان اجراى حّد سرقت وجود دارد؟ . ٣

 ۲۳/۹/۷۵ .شود د، و حّد سرقت جارى منىج ـ در موارد ذكر شده تعزير دار
 سرقت از مال مشاع . ٣

شود  اگر دو نفر ماىل را به صورت مشاعى مالك باشند و يكى از شركا كلّ مال يا بيشتر از حّصه خود را بربايد، آيا عمل او مشمول عنوان سرقت مى                             )  ١٢٥س  (
 يا خري؟ زماىن كه كمتر از حّصه باشد، چطور؟

 :مال مشترك بدون رضايت شريك، گناه و معصيت است و از جهت حّد شرعى، تابع حتقق چند امر استج ـ تصرف و بردن 
مقدار بيش    .  ۳;  بيش از حّق خودش برده باشد     .   ۲;  برد كه بعد شريك را راضى كند و يا به قصد تقسيم بربد             قصد سرقت نه به قصد اينكه مال را مى          .  ۱

عامل به حرمت بردن و تصرف در مال مشترك باشد و با شبهه در هر يك از اين امور و عدم اثباتش در                           .  ۴;  داز حقّش به مقدار نصاب حّد سرقت باش       
 ۶/۹/۷۸ .حمكمه، حد به حكم َدرء حدود بالشبهات مندفع است

 عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به مواد مخدر . ٤
 برخى از اين كاالها بيش از صد هزار تومان بوده، وىل از روى ناچارى و نياز به مواّد خمدر، مهه     سارقى در چند مورد مرتكب سرقت شده است و ارزش         )  ١٢٦س  (

آيد كه مسقط حّد سرقت است، يا آنكه اضطرار          سؤاىل كه مطرح است اينكه در اين گونه موارد، صدق اضطرار و يا شبهه آن پيش مى                 .  را خرج اعتياد كرده است    
 آن هم به مقدار قوت الميوت دارد؟فقط اختصاص به غذا و خوراك 

باشند و در نتيجه جمّوز تصّرف در اموال غري و عدم حرمت سرقت و جواز                ج ـ اضطرار و َحَرج و ُعسر و امثال آهنا، كه رافع تكاليف واجبه و حمّرمه مى                
ز مواردى مثل سؤال كه اضطرار ناشى از ارتكاب حرام و            آن در موردش، بلكه جمّوز مقابله با صاحب مال بر فرض امتناع است، مهه آهنا اوالً، ظاهراً ا                   

معصيت بوده، يعىن روى آوردن به مواد خمدر و اعتياد به آن منصرف است، زيرا چگونه شارع حكيم از عاصى و گناهكار محايت منايد و چگونه ممكن است                            
و قوانني جزاىي و غري آهنا براى جلوگريى از         ...  ها و  ت عقل، خوبان، اسوه   خداوندى كه اين مهه ابزار و وسايل از فرستادن انبياى عظام، كتب آمساىن، نعم             

گناه و معصيت مهّيا ساخته و مورد استفاده بشر قرار داده، خود از گناهكار و عاصى در مواقع ناچارى و اضطرار و َحَرج محايت و مشكل و َحَرجش را                               
راحت به دنبال عصيان برود و در زمان اضطرار هم، چون حمّرمات، ديگر برايش حرام نيست، از              مرتفع سازد و از نظر قوانني شرعى، عاصى مطمئن گردد تا            

 
.  ـ سارق در حال سرقت، عاقل باشد       ٢.  ، به حّد بلوغ شرعى رسيده باشد       ـ سارق  ١:  شود كه داراى كليه شرايط و خصوصيات زير باشد         سرقت در صورتى موجب حد مى      «:   .ا.م. ق ١٩٨ماده  .  ٣٩
٧.   ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است           ٦.   ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غري است          ٥.   ـ سارق، قاصد باشد    ٤.   ـ سارق با هتديد و اجبار، وادار به سرقت نشده باشد           ٣
شود   خنود طالى مسكوك كه به صورت پول معامله مى٥/٤ ـ به اندازه نصاب يعىن ٩.  ـ سارق به تنهاىي يا با كمك ديگرى، هتك حرز كرده باشد٨.  رز قرار داده باشد   ـ صاحب مال، مال را در ح       

 .» ... و١٠. يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود
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باشد، به هر حال بعضى از اين جهات          تعّهد منى  و افراد ىب   مهچنني آيا وضع چنني قوانيىن، جرئت دادن به گناهكار و فاسق            ;  منايد آهنا استفاده مى  
ثانياً ادلّه ُعسر و    ;  »مناسبة احلكم و املوضوع وغريها موجبة لالنصراف        ولك ان تقول  « به مهه آهنا،     انصراف به نظر عرف كاىف است چه رسد         براى
خود  باشد و يا از آن انصراف دارد و مورد سؤال يعىن اضطرار معتاد، اضطرار ُمقِْدم و از راه اقدام                    رفع اضطرار يا ظاهر در غري ُمقِْدم از آهنا مى          و َحَرج

شود  ثالثاً گفته مى  ;  در مال غري و حرمت سرقت، بنابراين، شامل مورد سؤال خنواهد شد            باشد، نه از ناحيه حكم شرع به حرمت تصّرف         مكلّف و معتاد مى   
بعضى افراد باشد، نبوده و معلوم است كه         حكم امتناىن است و شامل جاىي كه خالف امتنان ولو نسبت به            كه حكم در مهه عناوين َحَرج و ُعسر و اضطرار         

اى تعّدى و ظلم قانوىن نسبت به او،         بلكه حنوه  باشد، مال غري و سرقت از او نه تنها خالف امتنان براى صاحب مال مى               در مورد سؤال جواز تصّرف در     
خمتصاً باحلرام الشرعى   فضالً عن عدمه بل يكون اجلواز به         لو مع الضمان   اليقال على هذا فليس االضطرار جمّوزاً الكل مال الغري و          «.  باشد ممكن است صادق  

للمضطر مطلقا، بل كما قلنا ىف اّول اجلواب جيوز له املقاتله            جواز االكل  حقوق الناس كاكل امليتة و اخلمر مثالً و هو كماترى لالتفاق على            اخلالص عن  الساذج
املالك عن البذل مع حضوره و عدم احتياجه اىل ذلك           ذا امتنع مبا ا  االمجاع بل بداهة الفقه على اجلواز مطلقا كما ذكرت لكنه خمصوص            الّنه يقال  مع املمتنع 

على املنع من املضطر و رفع احلرمة و احلكم جبواز           املعلوم وجوب البذل له و كونه مذموماً عند العقالء مع املنع بل اليرون له السلطنة               املأكول املضطر اليه و من    
معه اضطراراً ليس خمالفاً لالمتنان لكونه مقصراً ىف اداء التكليف الواجب و التعاون الواجب على اخلري و                 ذلك املالك بل جواز املقاتله       التصرف للمضطر ىف مال   

الّرب واداء حق املضطر فانه البد للشارع على الناس احلكم باجلواز و رفع احلرمة ىف مقابل منعه و ال خيفى انه الجيب على الناس اعانة املعتاد باملواّد املخدرة                               
 كه راجع به    ٤٠،»فََمِن اْضطُرَّ غَْيَر باغ َو العاد     «رابعاً آيه شريفه    ;  » عه بل الجيوز ذلك ايضاً فاملقايسة من باب االّبّدية و ضيق اخلناق واالّ فاملسألة واضحة              املمنو

 و ظامل و متعّدى به قانون است و هم متعّدى        باشد، مقّيد به عدم بغى و عاد شده و معتاد به مواد خمدر، هم باغى               مهني حكم خاّص اضطرار در اكل حمّرمات مى       
لذا اگر چه براى حفظ جانش الزم است دست به ارتكاب حرام بزند، اما در عني حال حرمت و آثار آن از حّد سرقت و يا تعزير حسب                            ;    به خود و جامعه   

ك غري شده كه هم توقف در آن برايش حرام است و هم              مورد بر آن حرام، مترّتب است و معتاد مضطر مانند كسى است كه عمداً و عصياناً وارد مل                   
 ۲۴/۸/۷۸ .خروج، در عني اينكه خروج به حكم عقل براى فرار از معصيت برايش الزم است

 لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق . ٥
 :حكم شرعى در رابطه با موارد ذيل را بيان فرماييد، هتك ناموس يا سرقت، لطفاً  در باره مقاوت در مقابل جاىن يا سارق براى جلوگريى از جتاوز) ١٢٧س (
 عليه در كار باشد؟ آجنا كه احتمال آبروريزى جمّىن . ١
 عليه باشد؟ آجنا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد جمّىن . ٢
 آجنا كه مال زياد، معموىل يا كم مورد تعّرض باشد؟ . ٣
 ود؟آجنا كه مقاومت، منجر به قتل جاىن يا سارق ش . ٤
 در موارد عدم جواز برخورد با جاىن يا سارق، تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟ . ٥

 ـ احتمال آبروريزى براى جلوگريى از هتك ناموس و جنايت به نفس و يا جنايىت كه سبب مثل نابيناىي و ناشنواىي و فلج شدن و قطع خناع و يا جنون                               ۱ج  
قضاًء الطالق ادلة الدفاع و كون اهلتك للناموس و اجلنايات املذكورة اقوى و اهم من تضييع العرض السيَّما                    «ود،  ش باشد، مانع از جواز دفاع منى     ...  و

االحتماىل منه على فرض التزاحم و اّما ىف مثل املال القليل فالظاهر امهّية العرض املضيع احتماالً منه و عدم جواز الدفاع و اما املال الكثري فالبد من مالحظة                              
 .»امهية العرض منه و عدمها حبسب املوارد فان حفظ العرض و املال كالمها واجب

 . ـ مع احتمال قتل الدافع غري جائز و اّما مع احتمال الضرب و اجلرح فالدفاع له جائز كغريه من موارد الدفاع الشخصى۲ج 
ر أنَّ الدفاع ىف مثل املال جائز و ذلك خبالف النفس فان الدفاع عنها واجب حيث                 ـ الفرق ىف جواز الدفاع للمال بني القليل و الكثري و الذى يسّهل االم              ۳ج  

 .انّ للمجىن عليه حق الّدفاع عن نفسه لئال يقتل من جهة حفظ النفس و النه يصري مقتوالً لومل يدافع قطعاً و ذلك حرام خبالف حال الدفاع ففيه احتمال احلياة
 . و لعدم كون قتلهما قتل املظلوم كما هو واضح ـ دمهما هدر قضاًء الدلة الدفاع۴ج 
 ـ ال مورد له االّ على القول بلزوم مراعات االسهل مع ختلفه عنه، و ذلك ممنوع فان املراعات كذلك مناف مع حالة الدفاع عن الناموس و النفس و امثاله ۵ج 

م كونه ظلماً و عدواناً نعم مع احراز قصده العدوان بأن كان له غرض شخصى و                و كيف كان فالظاهر عدم جواز قصاص املدافع مع تركه املراعاة الالزمة لعد            
 ۲۰/۹/۷۸ .كان ملتفتاً اىل امكان دفعه بغري القتل و مع ذلك قتله به فعليه القصاص قضاًء ألدلّته

 اختالف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده . ٦
گريد و بعد از شناساىي و دستگريى سارق و اقرار وى به سرقت يا احراز آن توسط دادگاه، در                    قت صورت مى  اى سر  در موردى كه از مرتل يا مغازه      )  ١٢٨س  (

كند كه از وى به سرقت رفته است وىل سارق           مورد اينكه چه امواىل توسط سارق به سرقت رفته است، اختالف وجود دارد و شاكى اجناس ارقام بيشترى اعالم مى                    
در اين صورت كه هيچ كدام جهت اثبات ادعاى خود دليلى ندارند، قول كدام يك پذيرفته شده و كدام يك از طرفني بايد ادعاى                         .  منوده است اموال كمترى را اعالم     

 خود را اثبات كند؟
بوده و اگر مدعى    گويد اثبات الزم است، مهان طور كه نسبت به اصل مورد سرقت هم اثبات الزم                 ج ـ بر مدعى سرقت اجناس زيادتر از آنچه سارق مى          

 ۱۲/۵/۷۷ .»البّينة على املدعى و اليمني على من انكر«شود و  را دارد و سارق، منكر حمسوب مى)  دزد (نتواند اثبات منايد، حّق حتليف مدعى عليه 

 
 .١٧٣بقره، آيه . ٤٠



 ٣٧                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى حضرت آية ق با فتاواى مرجع عاليقدرمطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 
 لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد . ٧

 :اگر شخصى نزد حاكم، به سرقت اقرار منايد، بفرماييد) ١٢٩س (
 كند، يا نياز به مرافعه مالباخته نيز دارد؟ ر صورت وجود ساير شرايط اجراى حد، ِصرف اقرار براى قطع يد كفايت مىآيا د . ١
 در صورت نياز به شكايت، آيا براى اجراى حْد ِصرف مرافعه كاىف است يا مطالبه قطع يد از سوى مالباخته نيز الزم است؟ . ٢

آمده،٤١ر روايت حسني بن خالد    كند و مهان طور كه د       ـ كفايت منى   ۱ج  

                                                          

اجراى  براى)عليه السالم (حمض اقرار يا قيام حجت و علم حىت نزد امام معصوم           
و اذا كان للناس    «آمساهناست   است و در روايت تعليل شده است به مجله بلند كه به بلنداى مهه              كند، و اجراى حد بدون مطالبه، غري جايز        حد، كفايت منى  

گونه  تواند در آن دخالت كند، و حّق مردم كه حّد سرقت يكى از آهناست مهان مردم است حىت امام معصوم هم منى براى مردم و حّقيعىن آنچه » فهو للناس
 .باشد و بر حمكمه است كه حد را اجرا كند كه در روايت آمده بعد از مرافعه و ثبوت در حمكمه، مطالبه او الزم منى

از مرافعه و شكايت مالباخته، موجب اجراى حّد است، حىت اگر مالباخته تقاضاى اجرا هم ننموده باشد، حد بايد                    ـ حمض ثبوت سرقت در حمكمه بعد         ۲ج  
 ۱/۴/۸۲ .٤٢)اَلْحافظُونَ ِلُحُدوِد اهللا(جارى شود 

اعالم منايد از سارق شكايت داشته      آيا براى اجراى حّد سرقت، بايد توسط شاكى از دادگاه تقاضاى اجراى حّد سرقت گردد؟ يا به صرف اينكه شاكى                     )  ١٣٠س  (
 و تقاضاى جمازات وى بر طبق مقّررات قانوىن را بنمايد، كاىف است؟

۲۹ .نيست شود و نياز به درخواست اجراى حّد سرقت از شاكى جارى مى ج ـ هنگامى كه مرافعه به نزد حاكم برده شود با وجود شرايط، حّد سرقت
/۳/۷۷ 

 تعّدد سرقت و مجازات آن . ٨
 :در خصوص مسئله اجراى حّد در سرقتهاى متعّدد، لطفاً به سؤاالت ذيل پاسخ فرماييد) ١٣١ س(
آيا .  هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حّد، سرقِت مستوجب حّد ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است                             .  ١

 گردد؟ پاى چپ او نيز قطع مى
 پس از قطع يد، دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حد مرتكب شده است، بر فرض وجوب اجراى حّد در اين مورد، آيا يك حد اجرا                                هرگاه  .  ٢
 شود؟ مى

 سرقت ديگرى از    در فرضى كه پس از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حّد اول مرتكب شده، پاى چپ او قطع گردد، اگر پس از قطع پا، جمدداً                             .  ٣
شود؟ در راستاى مهني مسئله بر فرض اينكه سارق حبس ابد شود، اگر پس از آن                 او ثابت شود كه قبل از اجراى حّد اول مرتكب شده است، آيا سارق حبس ابد مى                

 شود؟ سرقت ديگرى از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حّد اول مرتكب شده، آيا سارق كشته مى
 باشد؟  فتوا و نظر شريف حضرت عاىل نسبت به فروع فوق بر عدم اجراى حّد است، آيا اثبات سرقت در اين موارد، موجب براى تعزير سارق مىاگر . ٤

 مورد  باشد، و  ج ـ حسب اصل و قاعده َدْرِء حدود به شبهه و اينكه باب حدود بر ختفيف است، ظاهراً سرقتهاى قبلى حد ندارد و دليلى هم بر تعزير منى                            
هم در  )  قدس سره (شود، و روايت وارده در باب كه حمقق        مثل مورد ثبوت چندين سرقت با يك شهادت و با يك حّجت است كه بيش از يك حد جارى منى                   

وارد از امور    در آخر حبث عمل به آن را مّتجه دانسته، قطع نظر از حّجيت خرب واحد در امثال م                  ٤٣)قدس سره (شرايع به آن اشاره فرموده و صاحب جواهر       
خطريه، چون به هر حال روايت بر خالف قاعده است اختصاص به موردش دارد كه اوالً خمصوص به سه سرقت است و ثانياً مربوط به امساك شهود و در                              

باشد، و به هر حال حّجت      مرحله اول از شهادت نسبت به سرقت اول است و اصوالً احتمال دارد كه روايت مربوط به قضّيه خارجّيه كه اتفاق افتاده است                        
 ۲/۱۰/۸۰ .باشد بر قطع انگشتان پا و حّجت بر حّد در مثل مورد سؤال منى

 مجازات جايگزين حّد سرقت . ٩
 اگر ثابت شود كه جمازات ديگرى براى جلوگريى از سرقت مؤثرتر است، آيا جايز است آن جمازات جايگزين حّد سرقت شود؟ چرا؟) ١٣٢س (

تواند جايگزين آن شود و       و كالم ذات بارى تعاىل، مطمئناً هيچ چيز ديگرى منى          ٤٤رقت با فرض وجود مهه شرايط، حسب منطق قرآن        ج ـ در موارد حّد س     
آرى، كسى كه قرآن و وحى را قبول نداشته         .  شود ، احتمال جزاى مؤثرتر داده منى      مؤثرتر باشد، و با توجه به اينكه قرآنْ قطع يد را جزاى مؤثر دانسته              

تواند اعتراض به ما كه      مسلمان ـ ، فرض مؤثرتر بودن غري قطع يد در سرقت برايش متصّور است، ليكن چنني سؤاىل از طرف او منى                        ـ مثل غري   باشد
قص و اندك   مان آگاهى ذات بارى تعاىل از مهه امور است، و اينكه معلومات ما در مقابل جمهوالمتان، بسيار كم و نا                    مسلمان هستيم باشد كه زيربناى فكرى     

دانيم، و چگونه چنني نباشد و حال آنكه علم بشر هر روز در حال تغيري و حتّول است و                      مان او را در اشتباه مى      است، و ما بر حسب زيربناى عقيده      
قب جزائيات از مهه جهات     تواند به مهه آثار و عوا      خمصوصاً در باب جزائيات بيش از يك سلسله حدسها و گماهنا زيادتر نبوده و نيست، و چگونه بشر مى                  

 ۱۶/۹/۸۰ .آگاه گردد و بر خالف وحى، قضاوت يقيىن صد درصد بنمايد

 
 .٣، حديث ٣٢اب مقدمات احلدود، باب ، أبو٥٧، ص ٢٨وسائل الشيعة، ج . ٤١
 .١١٢توبه، آيه . ٤٢
 .٥٤٧، املسألة الثالثة، ص ٤١جواهرالكالم، ج . ٤٣
 .٢٨مائده، آيه . ٤٤
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 هوش آننده، هنگام اجراى مجازات حس يا بى استفاده از داروى بى . ١٠
حس كننده استفاده شود و  مواد ىبكند براى كاهش درد قبل از اجرا از   در زمان اجراى حّد اهلى قطع يد نسبت به سارق، شخص حمكوم تقاضا مى               .  ١)  ١٣٣س  (

نظر به اينكه معلوم نيست منظور شارع تنها قطع يد است و يا احساس تألّم               .  هوش شده و بعد، حّد قطع يد اجرا گردد تا درد را احساس نكند              يا اينكه توسط پزشك ىب    
 توان پذيرفت يا خري؟ و درد نيز بايد با آن مهراه باشد، آيا تقاضاى سارق را مى

 تواند با عمل جراحى انگشتان بريده شده را به دست خود پيوند بزند؟ چرا؟ آيا بعد از اجراى حّد سرقت، سارق مى.  ٢
 ـ پذيرش درخواست او مانعى ندارد، كما اينكه خود سارق هم اگر خبواهد قبل از اجراى حد، اين گونه اعمال را اجنام دهد، جلوگريى الزم نيست،                            ۱ج  

باشد، اما مسئله لزوم احساس درد و اَلَم      ى كرد و خالف سلطه افراد بر خودشان است و آنچه در حّد سرقت الزم است مهان قطع يد مى                   بلكه نبايد جلوگري  
 .و مانند آن ـ كه شايد از حكمت حكم باشد ـ با اطالق ادلّه مندفع است

 ۱۶/۹/۸۰ . هم جايز باشد، قطع يد ديگر جزا و نكال نبوده و نيستحس كردن جايز باشد، اگر پيوند منودن تواند، چون بعد از آنكه ىب  ـ منى۲ج 
 نقش عفو در سرقت حّدى . ١١

 :در مورد سرقت مستوجب حّد بفرماييد) ١٣٤س (
 تواند رضايت داده و تقاضاى ترك تعقيب منايد؟ منه مى آيا مسروق . ١
 جايز است؟) عليه السالم( گاه سارق توبه منايد، آيا عفو وى توسط امام شود آندر صورت سرقت جامع شرايط حّد، كه با اقرار سارق نزد حاكم ثابت  . ٢

گونه امور الزم نيست، بلكه شايد       تواند چون شكايت حّق او بوده و صرف نظر كردن هم حّق اوست، و بر حاكم هم دنبال كردن اين                     ـ آرى، مى   ۱ج  
باشد و حّد  الباخته و تقاضاى عدم اجراى حد بعد از ثبوت در حمكمه، مانع از وجوب اجرا منى              آرى، عفو م  .  ٤٥»و اذا كان للناس فهو للناس     «جايز هم نباشد    
 .بايد جارى شود

 ۱/۴/۸۲ .بني عفو و قطع، خاىل از وجه نيست و مطابق با احتياط است) عليه السالم(  ـ ختيري امام۲ج 
 تواند حّد را اجرا منايد يا خري؟ گريد، آيا حاكم شرع بنا به مصاحلى مى منه قرار مى روقدر مواردى كه سارق قبل از اثبات عند احملكمة، مورد عفو مس) ١٣٥س (

انديشى  انديشى شارع تعاىل قابل مقايسه با مصلحت       تواند حّدى كه به حسب موازين شرعى ساقط شده، اجرا منايد و مصلحت             ج ـ حاكم به هيچ وجه منى      
 ۱۴/۳/۷۷ .تواند با استناد به قانون، تعزير منايد آرى، حاكم براى جلوگريى از فساد و رعايت مصاحل مى).  باَين التراب و رب االربا (باشد  انسان منى

 ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقت . ١٢
در صورت دوم،   پس از اجراى حّد سرقت، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومىت كه جمرى حّد است يا شخصى كه حد بر او جارى شده است؟                          )  ١٣٦س  (
 را جراحى يا پيوند زد؟ توان آن آيا مى

طور كلى و در مهه جا       توان در اختيار سارق قرار داد تا به دست خود پيوند بزند و حكم به جواز مطلق، به                  ج ـ يد قطع شده به خاطر سرقت را ظاهراً منى          
از زنده است كه حكم ميته را دارد و بايد دفن شود، ليكن ظاهراً اگر               سبب از بني رفنت حكمت حكم است و انگشتان قطع شده، عضو مبان و جدا شده                 

 ۱۵/۱۰/۷۵ .اليه به دستش پيوند بزند، مانعى ندارد خودش يا حاكم خبواهد براى پيوند به ديگرى هديه منايد كه ُمهدى
 

 حّد  ارتداد: فصل هفتم
 تعريف مرتد و قلمرو آن . ١

، حّق انتخاب دين ندارد و اگر اسالم را انتخاب نكند و دين ديگرى را انتخاب كند و يا اصالً ديىن را اختيار نكند،                        مرتد كيست و آيا فرزند مسلمان     )  ١٣٧س  (
 فقط به دليل اينكه به نتيجه عقالىن نرسيده است، آيا چنني شخصى مرتد است؟ و آيا وظيفه كشنت اوست؟

و )  صلى اهللا عليه وآله   (احترامى و هتك و تكذيب پيامرب      امرب را به حنوى انكار كند كه به ىب        ج ـ مرتد كسى است كه بعد از اظهار اسالم، خدا يا رسالت پي             
توان حكم به ارتداد منود، چه رسد به مسئله قتل       ، ظاهراً منى   و اما كسى را كه در حال تفتيش و تفحص است          ;  نسبت غلط دادن به ميليوهنا مسلمان برگردد      

 ۲۹/۴/۷۸ . وظايف حاكم است كه خود بايد موضوع و حكم را تشخيص دهدبعالوه، قتل و اعدام از; و اعدام
 دهد، مرتد است؟ انديشد و واجباتش را اجنام منى آيا كسى كه به حالل و حرام منى) ١٣٨س (

 ۱۴/۴/۷۷ .ج ـ خري
 يا عصبانيت و بدون عناد، سّب منايد، آيا مستحّق قتل           از روى جهالت  )  عليهم السالم ( بيت و اهل )  صلى اهللا عليه وآله   ( چنانچه شخصى به پيامرب اسالم      )١٣٩س  (

 است يا تعزير؟
شود و احكام مرتد را      ج ـ در فرض سؤال كه از روى عصبانيت و ناداىن بوده كه از شدت غضب و ناداىن اختيار خودش را نداشته، حكم به ارتداد منى                          

 ۲۴/۱/۷۸ .خنواهد داشت

 
 .٣، حديث ٣٢، أبواب مقدمات احلدود، باب ٥٧، ص ٢٨وسائل الشيعة، ج . ٤٥
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سترسى به آگاهيهاى گوناگون به سهولت و حتت هر شرايطى براى عموم مهياست، آيا طرح سؤاالت و شبهات را                   در عصر ارتباطات و اطالعات كه د      )  ١٤٠س  (
پاسخ گذاشت و يا با متهم كردن        توان به نام ختصصى بودن موضوع و ارجاع آن به مراكز ديىن ىب             كه پريامون دين در ميان افراد جامعه و بويژه جوانان رايج است، مى            

 ها را در جامعه از بني برد؟ هاى مشابه طرح سؤاالت و شبهه  در مسلّمات دين، زمينهفرد به تشكيك
باشد  ج ـ بر مهه عاملان و حمققان ديىن و مراكز آن، پاسخ دادن به شبهات، واجب كفاىي است و نتيجه ترك پاسخ از طرف مهه، ترك واجب كفاىي از مهه مى                              

توان او را متهم به      خواهد سؤال منايد تا شكّش رفع بشود، منى        ه در برخى از امور به شك افتاده و مى         كننده و كسى ك    و مهگان مسئول هستند و سؤال     
گردد و   تشكيك در مسلّمات كرد و او را طرد منود و مستحّق تعزير و يا مرتد دانست و اگر در حّد باالىي باشد كه عمالً ارتداد و بازگشت حمسوب مى                             

حكام خاّصه مرتد بر آن با فرض اينكه جحود و انكار ندارد، مشكل بلكه ممنوع است و فقط مستحق تعزير باالتر و زيادتر                        شود، اما ترّتب ا    مرتد هم مى  
باشد، چون تعزير مربوط به تشكيك به معناى مصدرى يعىن به شك انداخنت مردم براى سست شدن عقايد آهنا كه جنبه عناد ديىن و غرضورزى به خود                             مى
با اين بيان روشن است و آهنا مهيشه پاسخگوى شبهات حىت از ملحدين و معاندين بوده و هيچ سؤاىل ) عليهم السالم ( و مسئله سريه ائمه   ;  دباش گريد، مى  مى

رتداد، گاه با چوب تكفري و ا      گذاشتند و كيفّيت پاسخ دادن آهنا هم با حكمت و موعظه حسنه و اخالق پسنديده و نيكو مهراه بوده و هيچ                     پاسخ منى  را ىب 
اند بلكه طرد براى آهنا حمال       اند، و نه تنها طرد نكرده      كنندگان از مسلمني و از غري آهنا كه غرضشان سؤال و كشف حقيقت بوده را طرد ننموده                  سؤال

۲۳ .باشند  و مرتّه مىاز هر دوى آهنا مّربا)عليهم السالم(است، چون طرد و چوب تكفري در پاسخ سؤال ديىن منشأش يا جهل است و يا ظلم كه معصومني
/۶/۷۸ 

چه حكمى دارد؟   )   كه كمتر از راديو و تلويزيون ُبرد و خماطب دارد          (هاىي مانند مطبوعات     طرح موضوعات سؤال برانگيز و شبهات جوانان در رسانه        )  ١٤١س  (
شود، يا طرح شبهه براى يافنت پاسخ فقهى          در مباىن اسالمى تلقى مى     منايد، عمل آن به عنوان تشكيك      اى كه اين چنني سؤاالت جوانان را مطرح مى         آيا روزنامه يا نشريه   

 صحيح از سوى علما و جمتهدان و آگاهى خبشى به جامعه؟
ج ـ اگر سؤال براى يافنت پاسخ فقهى باشد، طبعاً بايد به صورت استفتا مهراه با جواب مرقوم گردد، و اما طرح حمض اين گونه سؤاهلاى فقهى فرعى براى                             

 جواب از طرف مراجع اگر مهراه با قصد تشكيك باشد و مردم و اهل قلم و حتقيق هم برداشت ضربه زدن بنمايند، تشكيك در مسائل فرعى است نه                              يافنت
عزير هم به   مباىن، و هر زمان عنوان ضربه زدن به فقه و استنباط و اجتهاد شيعه با راه مرقوم بر آن صادق بود، استحقاق تعزير را دارد و مهه خصوصيات ت                             

توانند نصيحت و ارشاد منايند و يا به وسيله مطبوعات           دست حكومت يعىن قانون مصّوب منايندگان جملس شوراى اسالمى است، كما اينكه ديگران هم مى              
 ۲۳/۶/۷۸ .عمل را تذكّر دهند تا هم جامعه آگاه شود و هم بلكه خود ضرر زننده نيز تكرار ننمايد

فََبشِّْر ِعَبادى الَّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَِّبُعونَ        ( و مهچنني در جاى ديگر از قرآن آمده است             ٤٦) الاكراه ىف الدين   (خوانيم   در سوره بقره مى   )  ١٤٢س  (
شود؟  و قضّيه چگونه با هم مجع مى       در حاىل كه اگر مسلماىن كافر شود و يا به دين ديگرى غري از اسالم در آيد، مرتد بوده و حكم وى اعدام است؟ اين د                          ٤٧) اَْحَسَنُه

 آيا هيچ مسلماىن حّق خروج از دين اسالم را حىت با داليل حمكم و قاطع و حىت با فرض بازگشت دوباره با پختگى بيشتر ندارد؟
مقدسات جامعه است، يعىن مثل     ج ـ آيه مرقومه مربوط به اعتقاد و متابعت در اعمال حسنه است و ارتداد و احكام آن مربوط به اعمال ظاملانه نسبت به                          

۲۸ .كه در هر حكومت و هر نظامى، قانوىن حسب مورد براى جمازات دارد)صلى اهللا عليه وآله( سوزانيدن قرآن نعوذباهللا و يا سّب و دشنام به رسول اهللا
/۱/۷۸ 

 شرايط اجراى حكم مرتد . ٢
 در چه صورتى، حكم مرتد بايد جارى شود؟) ١٤٣س (

 ۸/۱۱/۷۴.، چون اختيار در دست اوست  حكم حاكم و با اجازه اوج ـ در صورت وجود
 توبه مرتد . ٣

در بيست سالگى بر اثر تبليغ فرقه ضالّه هبائيت، هباىي شده، چندين سال در اين گروه ضالّه بوده تا زمان                    .  شخصى مسلمان و فرزند مسلمان بوده است      )  ١٤٤س  (
هباىي است و حّق شركت در تدفني من را ندارد، اهاىل روستا عرصه را بر اين شخص تنگ كردند و با فشار و مصادره پدر او وصيت كرده كه اين پسر من . مرگ پدرش

اموال و جلوگريى از مالقات با مهسرش، به ناچار اقرار كرده كه دوباره مسلمان شدم، در حال حاضر مسلمان است و اخرياً حىت پيشكار و مناينده مسجد هم شده                               
 توانيم مثل مسلمان با او رفتار كنيم و يا اينكه مرتد است؟ ىآيا م. است

/۹ .باشد ، بر فرض حتقق موضوع، مانع از ترتيب احكام اسالم بعد از توبه منى گردد و احكام حالت قبل ج ـ احكام مسلمان بودن بعد از توبه مترّتب مى
۵/۷۸ 

 
 .٢٥٦بقره، آيه . ٤٦
 .١٨زمر، آيه . ٤٧
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 ع قتل تعيين نو: فصل اول
 ارتكاب قتل با فعل مادى . ١

دهد كه يا نوعاً كشنده است، مثل سّم مهلك دادن يا نوعاً كشنده نيست، مثل َجرح جزئى به بازوى ديگرى،                     شخصى نسبت به ديگرى كارى اجنام مى      )  ١٤٥س  (
انگارى و به كار بردن مواد       منايد و يا با سهل      در فرض اول خوددارى مى     شود و پزشك از اجنام وظيفه و ختليه مواد ّمسى          در هر حال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مى        

گردد، در دو فرض مذكور چه كسى قاتل است؟ نوع قتل            و ابزار آلوده و غري هبداشىت در فرض دوم، موجب اجياد عفونت و تسّرى آن و قطع عضو يا مرگ جمروح مى                     
  ميزان مسئوليت هر كدام چگونه است؟چيست؟ در صورتى كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند،
انگارى كرده و در ختليه مواد ّمسى ترك واجب منوده، فعل حرام مرتكب شده است، وىل قاتل فردى است                    ج ـ در فرض اول، در صورتى كه پزشك سهل         

و اما فرض دوم ضارب بايد ديه       ;  ده است شود، به خاطر آنكه عمل و فعل خورانيدن سّم مهلك، نوعاً كشن            كه سم را خورانيده و قتل عمدى حمسوب مى        
جراحت را بپردازد، و ليكن چون پزشك با به كار بردن ابزار آلوده و غري هبداشىت، موجب اجياد عفونت و تسّرى آن و قطع عضو يا مرگ جمروح گرديده،                             

 ۲۵/۱/۷۵ .گردد طع عضو هم حمسوب مىباشد، كما اينكه قا شود، و از حيث عمد و غري عمد، تابع شرايط خود مى پزشك قاتل شناخته مى
گريد، ناگهان   ، به حالت شوخى آن را به طرف مهرزم خود مى          ) باشد مسلّح منى  (اش تريى ندارد     سربازى در حني اجنام خدمت، به تصور اينكه اسلحه        )  ١٤٦س  (

  قتلْ عمدى است، يا شبه عمد و يا خطاى حمض؟رسد، نوع كند و چهار تري از اسلحه خارج و طرف به قتل مى دست وى به ماشه اسلحه اصابت مى
اما قتلش قتل عمد نبوده و شبه عمد        ;  ج ـ اگرچه قاتل جمرم است و بايد جمازات شود، تا درسى براى ديگران و خودش باشد كه با اسلحه شوخى نكند                      

 ۳۱/۵/۸۱ .باشد و قصاص ندارد است، و بدهكار ديه مى
كند، اما براى فرار از جمازات، او را در          كند و به هبانه انتقال به بيمارستان، مصدوم را سوار اتومبيل خود مى             ده تصادف مى  اى مقّصر با عابر پيا     راننده)  ١٤٧س  (

 آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟. منايد ريزى و عدم كمك و مراقبت، در مهان حمل فوت مى سازد و مصدوم، به علت خون بيابان و دور از دسترس مردم رها مى
ـ قتل، قتل عمد است، چون مصدوم را در جاىي قرار داده كه توان جنات خود را نداشته است و در حقيقت، از مردن و كشته شدن او باك نداشته                                ج  
يد تا اينكه   كه حمرز نشود، كه فرد خود خنواسته از آتش بريون آ          (»   القاء ىف الّنار   «تر است از     اگر نگوييم روشن  »   صدق قتل عمد   «و مورد از نظر     .  است

 ۱۳/۲/۷۴ .باشد مى»  صدق «الاقل مساوى با او در ) اش امجاع بر حتقق قتل عمد است بسوزد كه معروف بني فقها، بلكه ىف اجلمله
 ده بوده كه    كند و نگهباىن و حراست آن به عهده يكى از اهاىل           اى قرار دارد كه آب آن روستا را تأمني مى          خانه در نزديكى يكى از روستاها تلمبه     )  ١٤٨س  (

در يكى از روزها كه شخص نگهبان كليد موتور را به دست فرزندش             .  كرد و در مقابل حفظ موتور فوق را به عهده داشت           ماهيانه از طرف دولت حقوق دريافت مى      
برند كه  خانه پناه مى باران دختران به ساختمان تلمبهروند كه بر اثر ريزش     خانه به آجنا مى    را روشن كند، چند دختر جوان براى آب آوردن از نزديكى تلمبه            داده تا آن  

دانسته، نتوانسته   البته فرزند آن نگهبان چون طريقه خاموش كردن موتور را منى          .  اتفاقاً بر اثر متاس لباس يكى از دختران به موتور، جان خود را از دست داده است                 
احتياطى و كوتاهى، كليد ساختمان را به پسرش داده كه           خانه بر اثر ىب    دند، از آجناىي كه مسئول تلمبه     موتور را خاموش كند و مهراه دختران ديگر به طرف بريون دوي           

دانستند كه نزديك شدن به موتور، خطرناك است و عدم جلوگريى از ورود آنان، بيان فرماييد آيا كسى مقّصر است                     نتوانسته موتور را خاموش كند و اينكه دختران منى        
 يا خري؟

شود  ون خود مقتوله به حملّى كه جاى عبور و مرور عاّمه مردم نيست وارد شده، و فردى هم او را دعوت ننموده، لذا قتل به كسى نسبت داده منى                            ج ـ چ  
افتاد و  اند كه اگر كسى وارد مرتل كسى شد كه در آن مرتل چاهى بوده و در چاه                   و قصاص و ديه ندارد، و مورد مانند فرعى است كه فقها مطرح منوده             

اند كسى ضامن نيست، قتل به خودش منتسب است نه ديگرى، چون صاحب مرتل نه سبب                  فوت كرد بدون آنكه دعوت شده باشد، در اينجا فتوا داده          
 ۱/۴/۷۷ .است و نه مباشر

پزشكى قانوىن اعالم   .  منايد ب فوت مى  است و بعد از انتقال به بيمارستان مضرو        در جريان يك درگريى از طرف ضارْب جراحىت به شخصى وارد شده           )  ١٤٩س  (
متوفّا بوده  )   يا بيمارى قند   ( درصد علّت مرگ ناشى از بيمارى قلىب         ٣٥ اى بوده كه توسط ضارب واقع شده است و          درصد علت مرگ ناشى از ضربه      ٦٥كه   كرده

تقاضاى اولياى دم از ضارب، آيا بايد قصاص نفس به عمل آورد يا              با چننيبا اين توضيح بفرماييد آيا قتل عمدى است؟ مه        .  اطالع بوده است   مسئله ىب  اين كه ضارب از  
 وجه ديگرى دارد؟

شود، زيرا   ج ـ اگر قصد قتل حمرز شود و يا عمل، عادتاً كشنده بوده و يا ضربه را به جاىي زده كه متعارفاً و عادتاً موجب قتل است، حكم به قصاص مى                               
 .شود به حكم احتياط در دماء و عدم احراز سبب قصاص، حكم به ديه مى;  يك از آهنا احراز صد درصد نشودعمد و يا در حكم عمد است، و اگر هيچ

گريد و با خمتصر كتككارى پس از جيغ و داد، خودش به زمني افتاده و  شخصى با داشنت زمينه بيمارى قلىب در يك نزاع و درگريى مورد هجوم قرار مى    )  ١٥٠س  (
ى قانوىن علت مرگ را سكته قلىب تشخيص داده، وىل اعالم منوده كه عمل مهاجم موجب هيجان در متوفّا و تسريع در فوت گرديده كه تأثري آن                           پزشك.  رود از دنيا مى  

مهاجم به مهني شود يا ديه و يا هيچ كدام؟ و در صورتى كه موجب ديه شود، آيا  آيا اين مقدار جنايت موجب قصاص مى    .  شود درصد برآورد مى   در مرگ به ميزان سى    
 گردد؟ درصد ذكر شده ضامن ديه است و يا اينكه درصدها مالك نيست ديه تنصيف مى

باشد، چون   املشهور و االشبه بالقواعد موجب قود و قصاص و عمد مى           ، قتل على  ) هر چند اثباتش مشكل است     (ج ـ اگر قصد مهاجم به قتل حمرز گردد          
 چند آلت قّتاله نبوده و ليس ّمما يقتل به غالباً و هر چند ضربه هم به جاىي كه غالباً موجب قتل است خنورده                         قصد قتل را منوده است، قتل عمدى است هر        
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باشد، كالضرب باحلصاة ىف رجله مثالً بقصد القتل قضاًء لصدق القتل متعمداً فيكون مشموالً الطالق مادلّ على القصاص فيه و ملا ىف بعض االخبار من تفسري                           
ـ ىف حديث ـ فأّما كل شىء قصدت اليه فأصبته          )  عليه السالم (احلّجاج عن اىب عبداهللا    فيه القصد كخرب املروى عن تفسري العّياشى عن عبدالرمحن بن         العمد مبا   
 اريد به ففيه القود، و امنّا كلّما:  بل ىف بعضها التصريح بالقود كمرسل ابن اىب عمري املروى عن تفسري العياشى ايضاً عن احدمها عليهما السالم قال٤٨فهو العمد،

و بعدم مدخلية االلة لغة و عرفاً ىف الصدق، و قلّت تأثري عمل مهاجم              »  و ان ارسل    «٥٠ و يؤيد ذلك كله مبا ىف اجلواهر،       ٤٩اخلطأ أَن تريد الشىء فتصيب غريه     
و هو كذلك   »  ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود     « القواعد   و ىف [:  باشد، مهان طور كه در مريض مشرف به موت مانع نبوده، ففى اجلواهر             مانع از نسبت منى   
شد، كما   ، انتهى، و ال خيفى كه صدق و نسبت عرىف به خاطر آن است كه اگر عمل مهاجم نبود ناراحىت قلىب به تنهاىي سبب مرگ منى                         ٥١]لصدق القتل عرفاً  

سببّيت، سببّيت مشترك در نسبت و صدق است، ليكن يكى از آهنا يعىن عمل               شد، پس    اينكه عمل هم بدون ناراحىت على املفروض نيز به تنهاىي سبب منى           
و اما اگر به قصد قتل      ;  مهاجم موضوع و سبب قصاص است مثل عمل احدالشركاء ىف القتل العمدى دون ديگرى، مثل عمل السبع الشريك للشخص فيه                    

در قتل و عدم غالبّيت آلت ضرب و يا حمل آن براى كشته شدن، قتل عمدى نيست،                 باشد چنني قتلى به خاطر عدم عمد         نبوده كه ظاهراً سؤال هم از آن مى       
بلكه شبه عمد است كما عليه املشهور بل عن الغنيه االمجاع عليه و عليه اتفاق الفتاوى ىف عصرنا ايضاً بل ال خالف فيه االّ من الشيخ ىف املبسوط فقط مع ماىف                              

ق او ىف اآللة احملدّده فقط و كيف كان فيدلّ على املشهور مضافاً اىل عدم صدق العمد كما هو واضح صحيحة اىب                        املنقول عنه اخلالف من اّنه على االطال      
ارمى الشاة  :  هذا خطأ مث اخذ حصاة صغريةً فََرمى هبا، قلت        :  ارمى الرجل بالشىء الذى ال يقتل مثله، قال       :  قلت له :   البقباق عن اىب عبداهللا اّنه قال      ٥٢العباس،

اما ديه به حكم نسبت قتل به مهاجم        .  بنابراين، قصاص ندارد  .  هذا اخلطأ الذي ال شك فيه، و العمد الذى يضرب بالشىء الذى يقتل مبثله             :  جالً، قال فاصيب ر 
ناراحىت قلىب  اش ثابت است، چون دخالت       باشد و متام ديه هم از باب ديه شبه عمد به عهده            ، ثابت و به عهده او مى      »اليبطل دم امرء مسلم   «و به حكم    

فعلّية السببّيه لذلك املرض    «:  گردد، چون دخالتش در اختيار و اراده مقتول قطعاً نبوده تا ضمان بياورد، بلكه بايد گفت                مهانند دخالت سبع سبب ضمان منى     
 ۱/۶/۷۷ .»القلىب و صريورته دخيالً ىف موت صاحبه مل يكن االّ بتسبيب من املهاجم القاتل ايضاً

 تل با فعل غير مادىارتكاب ق . ٢
رود، و شخصى با اطالع از اين موضوع به قصد قتل وى، به وسيله               اگر فردى در حالت و وضعيىت باشد كه با شنيدن خرب ناگوار احتمال مرگش مى              )  ١٥١س  (

 ؟منايد، حكم قضيه چگونه است رساند و آن فرد هم بر اثر شنيدن آن خرب فوت مى تلفن خرب ناگوارى به اطالع وى مى
 ۳۱/۲/۷۶ .ج ـ قتل عمد است و مورد مانند بقيه موارد قتل تسبيىب است

 خطاى در تطبيق در قتل نفس . ٣
گردد كه آن شخص كه      كشد، اما معلوم مى    شخصى براى كشنت زيد به طرف شخصى به تصّور اينكه آن شخص زيد است ترياندازى منوده و او را مى                   )  ١٥٢س  (

آيا اين نوع قتل كه از مصاديق اشتباه در شخصيت مقتول است، قتل             .   و قاتل شخص ديگرى را اشتباهاً به جاى زيد تلقّى و كشته است             به قتل رسيده اساساً زيد نبوده     
 عمدى است يا خري؟

قتل مظلوماً  و من   «باشند، حق قصاص دارند و براى آهنا سلطنت بر قصاص ثابت است              ج ـ ظاهراً در حكم قتل عمد باشد و اولياى مقتول كه مظلوم مى             
 ۱/۴/۷۷ ٥٣.»فقد جعلنا لولّيه سلطاناً

در صورتى كه به قصد قتل به طرف شخص معّيىن ترياندازى شود و به علت موانع خارجى تري به شخص ديگرى اصابت كند و موجب مرگ وى گردد،                            )  ١٥٣س  (
 آيا در اين مورد قتل عمد است يا غري عمد؟

شود، حسب اطالقات قصاص و آيه شريفه و من          كه قصد آدمكشى وجود دارد و مقتول هم مظلومانه كشته مى          جانب در اين گونه قتلها       ج ـ به نظر اين    
 ۱۶/۱/۷۷ .قتل مظلوماً، حق القصاص ثابت است

ت شده،   ساعت او را رها كرده است، پدر و برادر دختر به گمان اينكه به دختر هتك حرم                  ٢٤اى را ربوده و پس از         شخصى دختر دوازده ساله    )١٥٤س  (
 رسانند، آيا مورد از موارد قتل عمد حمسوب است، يا شبه عمد؟ گريند كه ربابينده را به قتل برسانند، لذا كمني كرده و شخص ديگرى را اشتباهاً به قتل مى تصميم مى

دورالدم بودن و دفاع از ناموس و هتك حرمت،         ج ـ  حكم قتل عمد را ندارد و قتل ظاملانه و با سوء نّيت نبوده، چون بنابر اين بوده كه قتل به تصّور مه                         
 ۳/۸/۷۱ .آرى، ديه دارد; توان گفت مقتول مظلومانه به خاطر سوء نّيت كشته شده، تا وىلّ، حّق قصاص پيدا كند پس منى. حتقّق پيدا كند

 شرآت و معاونت در قتل . ٤
داند كه عمرو شنا بلد نيست و استخر نيز عميق           زيد مى .   عمرو را در استخر بيندازمي     كند به اتفاقْ   زيد قصد قتل عمرو را دارد و به بكر پيشنهاد مى          )  ١٥٥س  (

وىل پيشنهاد زيد را پذيرفته و هر دو به اتفاْق          .  اطالعى ندارد و اصوالً قصد قتلى ندارد      )  يعىن شنا بلد نبودن عمرو و عميق بودن استخر        (است، اما بكر از اين موضوع       

 
 .٤٠، ص ١٨لقصاص ىف النفس، حديث  من أبواب ا١١، باب ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٤٨
 .  ٤٠، ص ١٦ من أبواب القصاص ىف النفس، حديث ١١، باب  ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٤٩
 .  ١٣، ص ٤٢جواهرالكالم، ج . ٥٠
 .  ٥٨مهان جا، ص . ٥١
 .  ٧ من أبواب القصاص ىف النفس، حديث ١١، باب  ٤٢الشيعة، ج  وسائل. ٥٢
 .٣٣اسراء، آيه . ٥٣
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چه نوع قتلى است؟ و براى هر كدام چگونه         )   زيد و بكر   (حال قتل نسبت به هر يك از اين دو          .  مريد ند و او در اثر خفگى در آب مى        انداز عمرو را در استخر مى    
 .باشد بايد جمازات تعيني كرد؟ توضيح اينكه قتل مستند به فعل هر دو مى

 فردى مانند مقتول در استخر مفروض، به نظر مردم و عرف و عادت، ج ـ هر چند مفروض در سؤال آن است كه بكر قصد قتل نداشته، ليكن اگر انداخنت
و اما اگر اين معنا     ;  توانند با پرداخت ديه كامل، هر دو را قصاص منايند          گردد و اولياى دم مى     وسيله كشنت حساب شود، او هم شريك در قتل حمسوب مى          

شود چون انداخنت افراد در آب بدون رضايتشان،         حمكوم به قصاص و بكر هم تعزير مى       احراز نشود كه ظاهراً احرازش هم مشكل است، زيد به عنوان قاتل             
باشد چون اوالً سبب يعىن زيد كه سبب دخالت بكر بوده اقواى از او كه مباشر است                  و بكر ديه بدهكار منى    .  باشد دخالت در سلطه آهنا و ايذا و حرام مى        

 .باشد خباطر جهل بكر و عدم قصدش مى
اگر از مسئله اقوائيت سبب صرف نظر شود و بكر را قاتل شبه عمد بدانيم باز ديه بدهكار نيست چون اطالق ادلّه ديه در شبه عمد بر فرض                               و ثانياً   

 نه  اطالقش، از چنني مواردى كه ديگرى او را فريب داده و مغرورش منوده و قانون شكىن كرده، انصراف دارد، چون مغرور ضمان مستقر ندارد نه شرعاً و                          
داده )  زيد(كند و معلوم است كه اگر از بكر نصف ديه گرفته شود بايد به قاتل                 عقالئاً و قانون گذار هم از قانون شكن آن هم آدم كش و قاتل محايت منى               

 ۱۳/۱۲/۸۳ .وباجلملة شريك شدن بكر در قتل گرچه بنحو مباشرت است لكن سببيت زيد در شريك شدن بكر اقوا است. شود وهو كما ترى
 اگر دو نفر به قتل مّتهم باشند و هر كدام اّدعا كند كه ديگرى قاتل است، چه بايد كرد؟) ١٥٦س (

ج ـ اگر مورد لوث نباشد، راهى جز تقسيم ديه بني آهنا به طور مساوى نيست، به خاطر آنكه قصاص هر يك خالف احتياط در دماء است، و قصاص هر                               
 ۲۲/۱۲/۷۴ .سيله قرعه را هم كسى فتوا نداده استدو هم قطعاً نادرست است و قصاص به و

گريند و   كردند ـ تصميم مى    اند نسبت به قتل چهار نفر از خانواده دختر ـ كه با ازدواج آهنا خمالفت مى                  ـ پسر و دخترى كه عاشق هم بوده        ١)  ١٥٧س  (
و خواهر خود را فريب داده و با عنوان كردن مسابقه، هر يك از آهنا را به درون زير زمني                    اند، و با تباىن قبلى دختر، برادر         ريزى منوده  مقدمات قتل و حنوه آن را برنامه      
هاى آهنا را بسته و سر هر يك را در طشت آب برده و سپس پسر جوان به كمك وى آمده و سر آن دو را زير آب نگهداشته تا در                                 برده و در ابتداء با طناب دست      

 باشد و يا اينكه نسبت به دختر عنوان امساك دارد؟ م اين دو، شركت در قتل باملباشرة مىآيا اهتا. اند نتيجه به قتل رسيده
 ـ نظر به اينكه ابتدا خواهر دختر به قتل رسيده و در مرحله دّوم مادر دختر و مرحله سوم برادر دختر، و مرحله چهارم پدر دختر به قتل رسيده، و از طرىف چون                    ٢

باشد، و نسبت به     قهراً حمروم از ارث مى    )   نسبت به پدر و مادر ـ نگهباىن       (و چه با تسبيب     )   نسبت به خواهر و برادر     ( باملباشره   دختر در قتل شركت داشته، چه     
اشند، و عموى دختر ب باشد، و مادر دختر نيز داراى پدر و مادر مى ها حمروم است، اما نظر به اينكه پدر دختر داراى يك برادر مى قصاص از پسر جوان در رابطه با قتل     

اند، آيا با توجه به گذشت آهنا، وىل         نيز از دختر گذشت منوده    )   جّد و جده مادرى    (نسبت به قصاص برادرش از پسر و دختر متهم به قتل گذشت منوده، و پدر و مادر                  
 يك شهرستان حمدود حكم به قصاص و استفاده از واليت حاكم، و وىل              فجيع بودن واقعه قتل چهار نفر در يك خانواده و اجياد ناامىن در جامعه، و قهراً تشويق فساد در                  

 شود؟ امر در اجراى قصاص، پس از عفو وىل دم، قصاص ساقط مى
 شود يا حكم در دو مورد حسب مورد و دليل اختالف دارد؟  ـ آيا در مورد ممسك نيز پس از عفو وىل دم حكم قصاص ساقط مى٣

باشد و حق القصاص براى اولياى آهنا ثابت است، هر چند نسبت به قتل برادر و خواهر، دختر شريك در  چهار نفر مى ـ در مفروض سؤال، پسر قاتل   ۱ج  
 .باشد بان برايش ثابت است و نسبت به برادر و خواهر شريك در قتل مى بان بوده و جمازات ديده اما نسبت به دختر در قتل پدر و مادر ديده. باشد قتل مى

ليكن حاكم شرع براى    .  گردد وض سؤال هر چند قتل به حنو فجيعى بوده، اما با عفو اولياى دم، مانند ساير موارد، قصاص ساقط مى                      ـ  در مفر    ۲ج  
 .تواند قاتل را با حبس تعزيرى و غري آن هر حنو مصلحت بداند، كماً و كيفاً، جمازات منايد مصلحت جامعه و جلوگريى از فساد در آن مى

 ۲۴/۸/۷۴ .باشد و جزو حق الّناس است بان، مانند حق قصاص در اختيار اولياى دم مى ك و ديده ـ جمازات ممس۳ج 
برد تا حق خود را از ديگرى به وسيله او كه مسلح به سالح گرم بوده بگريد، در بني راه برخورد                         زيدى عمرى را از حمل خود به حمل ديگرى مى           )١٥٨س  (
رساند، زيد در    شود و او را به وسيله گلوله به قتل مى          كند و با او درگري مى      ى با عمرو داشته، عمرو از فرصت استفاده مى        كنند به شخص ثالثى كه سابقه درگري       مى

مى شود، در اين بني متام تالش خودش را كرده تا از درگريى جلوگريى منايد، آيا اين زيد كه باعث شده آن فرد را با اسلحه به روستاى ديگر بربد و منجر به قتل فرد سوّ                
 قتل شريك است يا خري؟

 کسی که مهراه با قاتل است با فرض اینکه قصد درگیری با مقتول را نداشته، با او هم درگیر نشده و شریک در قتل هم نبوده، بلکه در حد توان خود                                –ج  
با فرض مسلح بودن، عالوه بر آنکه عمل خطرناکی می باشد           میاجنیگری هم کرده است، مسئول و مقصر نیست، و ناگفته مناند که رفنت به اماکن دیگران آن هم                   

 .حرام و معصیت است و باید از آن استغفار و توبه منود
١٧/٨/٧٥ 

اهللا دارد و عفو آن منحصراً در  الناس است و از سوى اولياى دم قابل گذشت است؟ يا جنبه حّق آيا جمازات معاونت در قتل عمد مهچون قتل عمد، حقّ    )  ١٥٩س  (
 باشد؟ يار حاكم شرع مىاخت

الناس بوده، به اعتبار نسبت قتل به آهنا و قاتل بودنشان            الناس است، چون اگر معاونت به شركت در قتل و نسبت قتل به مهه آهنا برگردد كه حقّ                  ج ـ حقّ  
 دخالت در كشنت مردم و ديگران است نه به          الناس است، چون جرم بودن آهنا باز به اعتبار         واضح است، و اگر معاونت به چنني حّدى هم نرسد نيز حقّ           

 ۱۷/۱۱/۸۱ . باشد الناس ندارد و لذا عفو مؤثّر در سقوط حد منى اعتبار حرمت اهلّيه حمض مثل زنا كه هيچ ربطى به حّق
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ود كه تقدم و تأخر ضربات      ش اند، يك نفر بر اثر دو ضربه شديد كشته مى          مجعى كه حدود بيست نفر از دو طرف شركت داشته          در يك نزاع دسته   )  ١٦٠س  (
باشند، آيا حكم قضيه بايد با قرعه و پرداخت          مشخص نيست و ضارب يا ضاربان اين دو ضربه از گروه مقابل بوده، ليكن مشخص نيست كه چه كسى يا كساىن مى                      

حاضر باشند  »   طوعاً «شود يا دو نفر؟ و چنانچه گروه قاتل         پذير است؟ و اگر قرعه باشد چون دو ضربه بوده، يك نفر با قرعه حمكوم                 ديه متام شود و يا قصاص امكان      
 كه مجعاً ديه مقتول را بپردازند، باز هم قرعه الزم است يا خري؟

ج ـ با فرض عدم اّدعاى اولياى دم نسبت به شخص معّين و اّدعاى جهل نسبت به قاتل، مهراه با علم امجاىل كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه                                  
و ديه هم به عهده افراد متهم است كه بالّسويه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته مناند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود                               شود،   مى

ر خبواهيم بيش   ، و اگ  »احلدود ُتدرُء بالشبهات  «شود قصاص حد است و       علم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، بعالوه كه گفته مى              
گناه، و اگر قائل به تبعيض شومي، بىوجه است و سبب كشنت كسى               روى و كشنت انسان ىب     از يك نفر را اعدام كنيم، اسراف در قتل است و زياده            

 فقها به آن فتوا نداده و       يك از  اش امثال مورد را، هيچ     قرعه نيز با قطع نظر از عدم مشول ادلّه        .  باشد گردد كه قاتل بودنش مشكوك و آن هم حرام مى          مى
و پرداخت ديه از طرف مهه ; ، باب قتل و كشنت انسان است، و اما پرداخت ديه براى آن است كه خون نبايد هدر رود           توان چنني فتواىي داد، چون باب      منى

 را بپردازند، يعىن اگر راضى هم نباشند نيز بايد مهه           آهنا كه با رضايتشان باشد، مانعى ندارد، بعالوه كه در مفروض سؤال َحَسب شرع بايد مهه آن افراد ديه                  
 ۲/۴/۷۹ .شود بالّسويه ديه را بپردازند، چون ديه در موارد علم امجاىل بني افراد بالنسبة به عدد آهنا تقسيم مى

 اآراه در قتل . ٥
 باشد؟ آيا دستور شوهر به زن براى قتل يك فرد، جمّوز ختفيف جمازات او مى) ١٦١س (

 ۲۰/۱۲/۷۷ .گردد اش منى ج مستحق كيفر امر به قتل است، ليكن امرش موجب ختفيف در جمازات زوجهج ـ زو
رسامن يا تو را قطعه      ات را به قتل مى     اگر مكِره، مكَره را به بيشتر از قتل هتديد كند به اين معنا كه بگويد اگر فالىن را به قتل نرساىن، خود و خانواده                        )  ١٦٢س  (

 باشد؟  اين صورت، جمّوز قتل مىآيا. كنم قطعه مى
شود، كما اينكه مقتضاى اطالق عباراتشان عدم فرق         ج ـ هر چند معروف در فتواى اصحاب عدم اكراه در قتل است و اينكه مباشر در قتل قصاص مى                    

جانب قتل هم     مانند مورد سؤال، اما به نظر اين       تنها باشد يا زياده بر آن     )  بالفتح(توعيدش به قتل مقهور و مكَره       )   بالكسر (است بني آنچه قاهر و مكِره       
است به شرط آنكه    )   بالكسر (و مقهور قصاص نيست، و قصاص بر سبب قاهر و مكره             )   بالفتح (مانند بقّيه امور قابل اكراه است و بر مباشر مكره            

 ۳۰/۱۰/۷۷ .توعيدش به قتل باشد
گر فالىن را نكشى تو را خواهم كشت يا اگر فالىن را نكشى تو را مثله خواهم كرد و خواهم                      ا:  كند كه »   اجبار «اگر شخصى ديگرى را اكراه      )  ١٦٣س  (

 در صور فوق، آيا مكره جماز است آن عمل را اجنام دهد؟ و آيا مسئوليت دارد يا خري؟. ات را خواهم كشت كشت؟ يا اينكه اگر فالىن را نكشى تو و خانواده
جانب آن است كه اكراه به قتل اگر با توعيد به            باشد و قاتل حمكوم به قصاص است، ليكن نظر اين          اكراه بردار منى  ج ـ معروف بني فقها آن است كه قتل          

قضاًء لعموم  .  چيزى نيست )  بالفتح(شود، بلكه قصاص بر اجبار كننده است و بر مقهور و مكَره              باشد، قاتل قصاص منى    قتل باشد كه مفروض در سؤاهلا مى      
 ۲۵/۱۰/۷۷ .حديث الرفع

شود و يا اينكه اكراه در مادون        شود، شامل اكراه در مادون النفس نيز مى        اگر بگوييم كه اكراه در قتل نفس جمّوز قتل نيست و مرتكب قصاص مى             )  ١٦٤س  (
 شود؟ النفس، موجب دفع ضمان مرتكب و اجياد ضمان براى اكراه كننده مى

 ۲۱/۹/۷۶ .توان تعدى منود ود و بايد اقتصار منود در حكم برخالف قواعْد به موردش، و منىش ج ـ بر مهان قول و مبنا هم شامل مادون النفس منى
 عليه ايراد ضرب و َجْرح يا قتل با رضايت مجّنى. ٦

 عليه چه حكمى دارد؟ كشنت انساىن با رضايت خود او، چگونه است؟ ايراد ضرب و َجرْح با رضايت جمّنى) ١٦٥س (
 ۴/۴/۷۸ .باشد ايت را دارد، و كشتنش موجب قصاص مىج ـ حرام است و حكم عدم رض

 

 شرايط قصاص: فصل دوم
 حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان . ١

 اگر مسلماىن عمداً يا به طور شبه عمد، يا خطاى حمض، مرتكب قتل غري مسلمان شده باشد، آيا حمكوم به قصاص است يا پرداخت ديه؟) ١٦٦س (
، و مهان طور كه مالش حمترم و در جمازات خيانت به مالش و سرقت » و لكم ىف القصاص حياةٌ يا اوىل االلباب «قصاص است ج ـ در موارد عمد، حمكوم به 

باشد نيز فرقى    اش هم كه مربوط به احترام به جانش كه حمترم است مى            از آن، بني مسلم بودن خائن و سارق و غري مسلم بودن فرقى نيست، در قتل عمدى                
 اطالق ادلّه قصاص حمكّم و متّبع است، و ناگفته مناند كه اخبار خاّصه در مسئله با هم تعارض و اختالف دارد، و در موارد غري عمد حمكوم به                              باشد، و  منى

 .پرداخت ديه است
 اسالم آوردن آافر پس از ارتكاب قتل مسلمان. ٢

با اسالم  )   به انگيزه فرار از قصاص     (شود، آيا ميان اسالم ظاهرى       مى ود؟ اگر مانع  ش آيا اسالم آوردن قاتل بعد از ارتكاب قتل، مانع از قصاص مى           )  ١٦٧س  (
 تفاوتى وجود دارد؟ ) قلىب (واقعى 
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، اسالم آوردن قاتل بعد از قتل، حكم اسالم         »اليقتل املسلم بالكافر  «گويند   دانند و مى   ج ـ بر مبناى كساىن كه قتل مسلم به وسيله كشنت كافر را جايز منى              
گويد وىل اصالً به آن      كند، مگر آنكه حمرز شود شهادتني را مى        ل از قتل را دارد و حقيقت اسالم مهان اظهار شهادتني بر زبان است و مهان كفايت مى                  قب

 ۱۷/۱/۷۸ .شود ها اسالم حمقق منى اعتقاد ندارد، كه در اين صورت به عقيده بعضى
 قتل فرزند توسط پدر يا مادر . ٣

نه كه مستحضريد شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در حال بررسى مباىن فقهى قوانني مدىن و جزاىي مربوط به خانواده است، و پس از امتام حتقيق                         مهان گو )  ١٦٨س  (
زند از ديدگاه   جمازات كشنت فر   (لذا به پيوست نتيجه حتقيق      .  گردد اى از نتايج حاصله خدمت علماى عظام براى كسب رهنمود تقدمي مى            هر خبش از احكام، خالصه    

اى امجاىل از استدالالت موجود جهت مطالعه و         در حد چكيده  .  ، مشتمل بر شش فصل در يكصد صفحه از حدود پنجاه و هفت منبع فقهى استخراج گرديده است                 )فقه
 يد؟گردد، مستدعى است بذل عنايت فرموده نظر فقهى خود را در اين زمينه اعالم فرماي اعالم نظر جناب عاىل تقدمي مى

ج ـ با توجه به الغاى خصوصيت از والد، و تنقيح مناط به نظر عرف و اينكه معيار والدت و دخالت در پيدايش و سببيت در به دنيا آمدن فرزند است، و                                
، » ىف القصاص حياة   ولكم «هاى عاطفى و ترّحم به او زيادتر از پدر است، و به اينكه هر چند حيات معلول قصاص است                     اينكه حقوق مادر و رعايت جنبه     

اما عفو و قصاص ننمودن هم خري است و به اينكه در دماء بايد احتياط منود، و به اينكه با فرض اتفاق علماى عاّمه از آهناىي كه قائل به عدم قصاص والد به                                  
 هم از مسئله، با فرض اينكه از قصاص فرزند به           ولد هستند، به عدم قصاص مادر و ردع ننمودن ائمه ـ صلوات اهللا عليهم امجعني ـ و سؤال ننمودن حمدثني                   

باشد، و   قتل مادر سؤال شده، مهه و مهه اگر اقوائيت عدم قصاص در مادر را ثابت ننمايد، حداقل از اينكه منشأ شبهه است و عدم قصاص خاىل از وجه منى                            
 ۲/۱۲/۷۷ .خورد باشد، ختصيص و تقييد مى ىعمومات و اطالقات قصاص با وجوه مذكوره و تراكم ظنون كه حجيتش نزد عقال بعيد من

 آيا قتل فرزند توسط مادر، قصاص دارد يا خري؟) ١٦٩س (
دهد، بلكه   باشد، به خاطر اينكه عرْف خصوصيت پدر بودن را مورد توجه قرار منى             جانب، عدم قصاص مادر هم مثل پدر خاىل از  وجه منى            ج ـ به نظر اين    

بينند، و اينكه قتل از طرف والد كه داراى عاطفه خاّص به فرزند است معموالً ناشى                 دايش و سببّيت در بدنيا آمدن فرزند مى       معيار را نقش پدر و مادر در پي       
باشد، و اين معنا در مادر اگر به طور اشّد و اقوى موجود نباشد به طور مساوى قطعاً وجود دارد، بعالوه كه وقىت                        از عداوت انساىن و اغراض شخصى منى      

 مادر زيادتر از پدر است، كشته نشدن او اوىل از كشته نشدن پدر است، و از مهه گذشته عفو و قصاص ننمودن هم خري است و در دماء هم شرع                                حقوق
 اطالقات  مقدس احتياط منوده است و مادر به ترّحمى بيشتر از پدر نيازمند است، با توجه به مهه اين ظنون كه حجّيت آن نزد عقال بعيد نيست، سبب تقييد                            

 ۱۷/۱۱/۸۰ .گردد قصاص و يا انصراف آهنا مى
شود و اين قانون از      هاى سرتاسرى امريكا، يكى از جمريان گفته است طبق قانون ايران پدر در قتل فرزندش جمرم شناخته منى                   اخرياً در يكى از برنامه    )  ١٧٠س  (

 لطفاً نظرتان را بيان فرماييد؟. قرآن گرفته شده است
ولكم ىف القصاص حياة يا      «كر است كه اسالم هر چند در قتل عمدى و با سبق تصميم، حكم به قصاص براى جلوگريى از آدمكشى دارد                       ج ـ الزم به ذ    

ن و ا  «، ليكن از جهت تربيىت و اخالقى عنايت خاصى به عفو و گرفنت ديه و جمازاهتاى ديگر دارد، تا جاىي كه درباره مهان قتل عمد فرموده                            » اوىل االلباب 
و بر مهني مبناست كه تا توانسته موارد قصاص را كم كرده و به حداقل و                 .  »عفو براى اولياى دم هبتر است و براى آهنا خري است           «.  » تعفوا خري لكم  

شده، هر چند جمرم    ضرورت اكتفا منوده و مواردى را استثنا كرده كه يكى از آهنا مسئله قتل فرزندتوسط پدر است كه جمازات اعدام براى او قرار داده ن                          
و كم كردن اعدام خواسته امروز طرفداران حقوق بشر است و چگونه پدر مهربان و متكفّل امور خانواده را                   ;  است و جمازاهتاى ديگرى را بايد متحمل شود       

هنا نيست، بلكه، البد عمل خالف بزرگى را باشد و گوياى دمشىن با انسا     زند، براى آدمكشى منى    اعدام مناييم، با اينكه قطعاً وقىت دست به كشنت فرزندش مى          
آرى، بايد جمازاتش منود و     .  توان اين پدر عصباىن شده را كشت       در فرزندش مشاهده كرده و ناراحت و عصباىن شده و دست به چنني عملى زده، و آيا مى                 

باشد، نه آنكه كشنت فرزند جرم نيست،        ما جزايش اعدام منى   منايند، خالصه پدر جمرم است ا      جمرم است كه مهه بشريت هم او را جمرم دانسته و جمازات مى            
 ۲۴/۲/۷۷ .تواند او را غري جمرم بداند گويد، بلكه هيچ قانوىن منى كه نه تنها شرع اسالم منى

 را بكند؟) پدر مقتول(تواند تقاضاى قصاص قاتل  پدرى فرزند خود را به قتل رسانده است، آيا مادر مقتول مى) ١٧١س (
ای قصاص در مورد پدری که فرزند خودش را به قتل رسانده، از هیچ یک از ورثه و اولیای فرزند، پذیرفته نیست؛ چون پدر با ارتکاب قتل                              تقاض –ج  

 .بنابراین، بین مادر، و برادر و بقیه ورثه فرزند، در نداشنت حق تقاضای قصاص، بدلیل عدم حق من رأسه، تفاوتی نیست. فرزندش، قصاص منی شود
٩/٩/٧٨ 

 قتل فرزند نامشروع . ٤
انگيز، رابطه نامشروع جنسى با اين فرد        هاى شيطاىن و فراهم كردن موقعيىت وسوسه       گريد و با توطئه    جواىن جمرد توسط زىن متأهل مورد اغفال قرار مى        )  ١٧٢س  (

 تا رابطه نامشروع با وى را ادامه دهد و سراجنام فرزند دوم آهنا نيز               كند اين زن با هتديد و ارعاب تالش مى       .  كند كه حاصل اين رابطه تولد يك فرزند است         برقرار مى 
گريد آن زن و دو فرزند پسر نامشروع را          جوان كه از اذيت و آزارهاى زن به ستوه آمده، در هنايت براى رهاىي از اين آلودگى و گناه، تصميم مى                     .  شود متولد مى 

صادر منوده كه در    )  زناى غري حمصنه  (دادگاه براى وى، سه بار قصاص و يكصد تازيانه به جهت عمل نامشروع              اكنون  .  گردد مسموم كند كه به فوت آنان منجر مى       
با توجه به اينكه دو فرزند نامشروع به جوان تعلق دارد و زناى حمصنه زن نيز تأييد شده ـ زيرا كه خباطر آن بوده كه اين جوان را به                              .  دادستاىن در حال بررسى است    

 .اند ـ ، پس حكم آن زن رجم بوده، لذا مستدعى است حكم شرعى را بيان فرماييد  تازيانه حمكوم كردهيكصد ضربه
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باشد،  باشد و شامل ولدالزنا بر فرض ثبوت آن منى         ج ـ اصل در قتل عمد، قصاص است و عدم قصاص در قتل والد ولدش را حكم خاص و استثناىي مى                     
شود و   رسد كه احكام مربوط به والد و ولد آنچه جنبه نفعى و ارفاقى دارد شامل ولدالزنا منى                  و ثانياً به نظر مى     چون اوالً دليل از ولدالزنا منصرف است      
باشند، هر چند زن نعوذ باهللا زناكار        باشد، و ثالثاً به حكم الولد للفراش فرزندان زن شوهردار ملحق به شوهر مى              عدم قصاص والد به ولد از اين قبيل مى        

شود، پس قصاص قاتل آن      آرى، با عدم امكان تولد از شوهر، در آجنا حكم باحلاق منى           .   چند احتمال ارتباط فرزند به شوهر بسيار ضعيف باشد         باشد و هر  
ت جانب ثابت اس   دو فرزند جاى حبث نبوده و نيست، و كما اينكه قصاصش براى قتل آن زن هم گرچه حمصنه بودنش در حمكمه هم اثبات شود، به نظر اين                          

و قتل امثال زاىن حمصن و يا زانيه حمصنه و يا الطى و امثال آهنا كه جمازاتشان اعدام و يا امر منجر به اعدام است، حسب اطالق ادلّه قصاص و ظهور يا اطالق  
 دمشان از حيث جمازات مانع و خمصص و         ، موجب قصاص است و هدر     )َو لَكُْم ِفى الِْقصاِص َحياةٌ يا اُوِلى االلْبابِ        (اينكه حيات جامعه به آن بستگى دارد        

چون هدر دمشان از باب جزا است كه غايت مستفاد از ادلّه آن اختصاصى به حمكمه دارد و حكم آن بعد از ثبوت آن جرمها با                          ;  باشد مقيد ادلّه قصاص منى   
حمكمه هم ثابت منايد، پس دمشان براى غري حمكمه حمقون است و  طرق معتربه نه مطلقاً و براى هر كس كه عامل به جرمشان باشد، گرچه بتواند بعد از قتل در                    

دم حمقون موجب قصاص و مشول اطالق و عموم ادلّه آن بوده و هست، و ناگفته مناند كه مبناى عدم قصاص در قتل كساىن كه قتلشان به عنوان حد واجب                              
را و قتل شخص زاىن و الطى كه قتلشان به خاطر زنا و لواط واجب بوده متعرض                 طور كه فقيه توانا، صاحب جواهر در ذيل مسئله قتل ذّمى مرتد              است مهان 

باشد، و   باشند، واالّ مهدورالدم بودن در حمكمه مانع از قصاصشان منى          شده، منوط به آن است كه از ادلّه استفاده شود كه آهنا مهدورالدم براى مهگان مى               
الناس او   عته اّوالً من دعوى ظهور االدلة ىف عدم كونه حمترم الّنفس ان ثبت مطلقاً او ىف بعض االحوال ملطلق                  فالعمدة حينئذ ما مس   «:  فرمايد در آخر حبث هم مى    

 بعالوه از مهه اين حبثها كه بگذرمي حسب نظر كساىن كه قتل آن  ٥٤»حيضرىن اآلن من النصوص ما يشخص ذلك جبميع افراده و اهللا العامل            املسلمني و مل   خلصوص
دانند چون به نظرشان مهدورالدم هستند لكن نزد آهنا باز مسلم است كه حمض ثبوت زنا                 ه حمكوم به جمازات اعدام باشند را موجب قصاص منى         گونه افراد ك  

شد باشد، بلكه گفته شده كه اقرارش به زنا با زن معّين و مشخص هر چند چهار مرتبه هم با                    نسبت به زاىن و اجراى حّد بر او، حّجت بر زناى زن منى             
باشد، به هر حال، زناى هر شخصى خود موضوع مستقلّى است كه اثباتش احتياج به حّجت شرعيه مستقل دارد و ثبوتش براى                       موجب حّد قذف بر او مى     

 ۲۶/۵/۸۰ .باشد مثبت نسبت به ديگرى منى)  زاىن يا زانيه (احدمها 
 قصاص پدر توسط فرزند . ٥

وىلّ )   پدر (لذا با توجه به اينكه فرزند، وىلّ دم مادر است و از طرىف قاتل               .   و تنها وىلّ دم او، فرزند صغري اوست        مردى مهسر خود را به قتل رسانده      )  ١٧٣س  (
 .را بيان فرماييد)  نسبت به فرزند (فرزند است، لطفاً حنوه استيفاى قصاص يا ديه 

اند كه وقىت اصالةً     ىت شهيد در مسالك اّدعاى شهرت منوده است و فرموده         اند، و ح   ج ـ اگر چه بعضى از فقها قائل به عدم ثبوت قصاص براى فرزند شده              
مورد نص هم ظهور در عدم قتل پدر به قتل فرزند           .  ليكن اقوا ثبوت قصاص براى فرزند و اكتفا به مورد نص است           ;  شود شود، ارثاً هم ثابت منى     ثابت منى 

، قول به ثبوت قصاص براى فرزند است و در          »و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً       «كتاب مثل   نه غري آن و رجوع به اطالق        )   اليقاد والد بولده   (دارد  
 ۱۶/۹/۷۹ .باشد اين مورد فرقى بني وىلّ دم صغري و غريصغري منى

 قتل آودك نامشروع . ٦
 دم وى چه كسى است؟ جمازات قتل طفل ولدالزنا چيست؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلق گريد، وىلّ) ١٧٤س (

اش  ليكن ديه ;  زاده، تفاوتى ندارد پس در قتل عمد، قصاص و در شبه عمد، ديه و تعزير و در خطا هم ديه                      ج ـ جمازات قتل او با بقيه كودكان حالل        
 عمدى آن وىلّ دمش حكومت      شود تا َصرف مصاحل مسلمني شود، نه پدر و مادرش چون وارث نيستند، كما اينكه در كشنت                  املال واريز مى   حبساب بيت 

پدر و مادرش  (دانند، در قصاص قاتل ولدالزناىي كه قبل از سّن متيز است           آرى، كساىن كه قصاص مسلم را به دليل قتل كافر، جايز منى           .  است نه پدر و مادر    
براى هر مقتوىل كه خونش حمترم است ـ اگر چه از           جانب كه جريان قصاص      اما بر مبناى اين   ;  اند به اعتبار مسئله تبعيت، اشكال كرده     )   مسلمان هستند 

راه امنيت و حرمت به وسيله حكومت ـ حكم مسئله روشن است، و قاتل عمدى ولدالزنا مثل قاتل عمدى ديگر كودكان مشروع است كه حمكوم به                             
 ۱۴/۷/۷۸ .قصاص هستند

 : فرماييددر خصوص طفل متولد از زنا، لطفاً پاسخ شرعى سؤاالت ذيل را بيان) ١٧٥س (
 باشند به تبعيت از پدر و مادر تكويىن، حكم مسلمان را دارد؟ آيا طفل متولد از زنا، كه والدين طبيعى او مسلمان مى. ١
 جمازات قتل چنني كودكى چيست؟. ٢
 گريد، وىلّ دم وى چه كسى است؟ چنانچه حسب مورد، قصاص يا ديه به او تعلّق مى. ٣
 چگونه است؟ميزان ديه و مورد مصرف آن . ٤

 ـ آرى، چون ولد و فرزند، تابع اشرف ابوين است و آنان هم ابوين تكويىن هستند و هم ابوين عرىف كه موضوع احكام است، مگر آجنا كه دليل                               ۱ج  
 كه زنا ننموده،    ختصيص زده باشد و در مثل مورد سؤال دليل بر ختصيص وجود ندارد، بعالوه كه اگر زنا از يك طرف باشد، كودك نسبت به طرف ديگر                          

 ۱۷/۱۱/۸۱ . زاده فرقى ندارد باشد و در مهه احكام با حالل فرزند مشروع مى

 
 .١٦٨ص ، ٤٢جواهر، ج . ٥٤
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. »الّنفس بالّنفس«باشد، مثل   ـ حكمش مهانند بقيه كودكان و انساهناست، چون جانش و نفسش حمترم است و مشمول عموم و اطالق ادلّه قصاص مى۲ج 
 ۱۷/۱۱/۸۱ 
باشد  و نفر بوده، روشن است كه ولّيش مهان ديگرى است كه زنا از او سر نزده، چون شرعاً و تكويناً و عرفاً فرزندش مى                        ـ اگر زنا از يكى از آن د        ۳ج  

له است نه مرد و زن زناكار كه قانون          و اما اگر زنا از دو طرف بوده، ولّيش حكومت است كه وىلّ ال من وىلّ                ;  باشد و رمحش حساب شده و ولّيش مى      
ن اطالق ادلّه واليت در مثل قصاص و ديه كه جنبه نفع و محايت در آن ملحوظ است از آهنا انصراف دارد، و اسالم از زنا و عمل                               شكن هستند، چو  

پذيرند، و بعالوه كه با حديث       كند، و اصوالً محايت قانونگذار از قانون شكن، خالف حكمت است و عرف و عقال منى                 نامشروع و معصيتكار محايت منى    
توان بر فرض عدم انصراف، تقييد زد و مورد حديث كه باب اّدعاى ولد است خمّصص نبوده و عموم للعاهر احلجر مثل عموم                         هم مى »   هر احلجر للعا و «

 ۱۷/۱۱/۸۱ .است، اختصاص به مورد ندارد»  الولد للفراش «مقابلش كه 
باشد، بناء على  سّيما رواياتى كه بيانگر ديه قبل از اسالم و در زمان جاهليت مى    ال»   قضاء الطالق اخبار الدّيه    «زاده است    اش مهانند ديه حالل     ـ ديه  ۴ج  

اش  هذا، اگر تابع اشرف ابوين در حكم به اسالمش نباشد، چون مقدار ديه در زمان جاهليت كه تقرير شده در اسالم است مهان ديه معروف است، پس ديه                           
هبا است و مذهب و ملّيت حسب اطالق آن روايات، دخالىت در ديه ندارد، و گفته نشود آن     و ديه، خون  ;  با ديه فرزندان ملحق به اشرف ابوين، فرقى ندارد        

هباست و ثبوتش در مهه      شود كه اّوالً ديه، خون     روايات در مقام بيان مقدار ديه است نه آنكه چه كسى ديه دارد و چه كسى ندارد، چون جواب داده مى                     
شود، و ثانياً كه در بعضى از آهنا هم سؤال از ديه رجل يا مسلم است، و ثالثاً كه اصل در هر انسان حمترم الّدم ديه است                          ه مى خوهنا از خود كلمه ديه استفاد     

و اختالف در ولد الّزنا در مقدار است نه در اصل ديه، پس اصل ديه مفروض است و روايات هم مقدارش را بيان كرده و صاحب وسائل در باب ديه                                 
اش هشتصد درهم است، ليكن مهه آهنا به دليل ارسال و جمهول بودن عبدالرمحن بن محاد، در سومى آهنا قابل استناد                       سه روايت نقل كرده كه ديه     ولدالّزنا  

املال  بيتشود و مازاد آن به حكومت و         و اما مصرف آن در درجه اول به كسى كه خمارج او را داده، به قدر خمارجش داده مى                  ;  باشند و حّجت نيستند    منى
 ۱۷/۱۱/۸۱ .شود شود و اگر كسى خمارجش را نداده، مهه آن به حكومت داده مى واريز مى

 سقط و قتل جنين . ٧
 سقط جنني در چه صورتى قصاص دارد؟ و اگر پزشكى به درخواست والدين، اقدام به سقط جنني كرد چه مسئوليىت دارد؟) ١٧٦س (

 ۸/۶/۷۸ .جانب، قصاص ندارد نت چهار ماه و ولوج روح باشد، قتل نفس است، ليكن به نظر اينج ـ سقط جنني حرام است و اگر بعد از گذش
 شود يا خري؟ روح باشد، آيا با تقاضاى وىلّ دم جنني، حامل قصاص مى اى بدون عذر شرعى، جنني خود را ساقط منايد و جنني ذى چنانچه زن حامله) ١٧٧س (

 كه به مرتله    ٥٥»فالقود ملن اليقاد منه   «ز قصاص در اين موارد، حملّ حبث و تأمل است، بعالوه كه شايد اطالق                ج ـ مشول ادلّه قصاص و عدم انصرافش ا        
پس ظاهراً،  .  تعليل است، شامل مورد هم بشود و اختصاص به عدم قود و قصاص به جاىي كه عاقلى ديوانه را كشته كه مورد روايت است، نداشته باشد                           

 ۲۱/۱۲/۷۶ .باشد  كه عدم قصاص موافق با احتياط در دماء هم مىشود، بعالوه حامل قصاص منى
 .احكام سقط جنني عمدى را ـ در دو فرض قبل و بعد از ولوج روح ـ به تفكيك مرقوم فرماييد) ١٧٨س (

 و قصاص است، بلكه مقتضاى      ج ـ مقتضاى اطالقات و عمومات قصاص در قتل نفْس مؤيد به اينكه ديه جنني بعد از ولوج روح ديه كامله است، مهان قود                       
اطالق عبارات فقها نيز مهني است، هر چند مسئله باخلصوص كمتر مورد تعّرض قرار گرفته، ليكن در عبارات اصحاب اشعارهاىي به قصاص دارد، كما اينكه                         

 ندارد، و به هر حال، حىت بر مبناى قصاص و           باشد و قصاص   احتمال انصراف در ادلّه بلكه فتاوا از آن و عدم قصاص هم وجود دارد بلكه انصراف قّوى مى                 
كرده كه سقط جنني بعد از ولوج روح قتل  اطالق ادلّه بايد حمرز شود كه سقط كننده جنني توجه به قتل نفس بودن آن داشته يا خري، و گرنه چنانچه فكر مى          

ليكن سقط  .  باشد هر حال، رعايت احتياط به ديه امرى مطلوب مى        گردد، و به     كشى نيست، قصاص به خاطر شبهه و احتياط در دماء ثابت منى            نفس و آدم  
باشد، ليكن در بعضى از موارد به خاطر حرج و           گردد، قود و قصاص ندارد، اما حرام و معصيت مى          كشى و قتل حمسوب منى     قبل از ولوج روح كه آدم     

نفى حرج و ضرر بر عمومات و اطالقات ادلّه اوليه احكام حاكم و مقّدم              مشقت غري قابل حتمل ممكن است حرمتش به وسيله حرج از بني برود، چون ادلّه                
 ۲۲/۳/۷۹ .باشد و تنها در قتل نفس حاكميت ندارد و قتل نفس و سقط جنني بعد از چهار ماهگى، مطلقاً حرام و گناه است مى

 قتل از روى ترحم. ٨
قتل از روى    «باشد كه در فارسى از آن به عنوان          مى(Eutunsia)  حبث آتانازى    هاى اخري به خصوص در غرب،      يكى از مسائل حبث برانگيز دهه     )  ١٧٩س  (
تعبري شده است و در حقيقت تسريع در مرگ بيمارى است كه به علت بيمارى از درد و رنج شديدى در عذاب است و با معلومات كنوىن علوم پزشكى اميدى                  »   ترحم

 :دعى است ارشاد فرماييدمست)  تسريع در مرگ حمتضر (به هببودى وى نيست 
آتانازى فعال   (تواند از روى شفقت و ترحم به خواست خود بيمار با تزريق داروهاى كشنده به زندگى پردرد و رنج بيمار پايان دهد؟                            ـ آيا پزشك مى    ١

(active) (؟ 
 ۲۶/۶/۷۷   .برد  پناهها به خدا  رمحى باشد و بايد از اينگونه ىب ج ـ حرام و قتل نفس است و موجب قصاص و ديه مى

 
 .  ١ من أبواب القصاص ىف النفس، حديث ٢٨، باب  ٤٢الشيعة، ج  وسائل. ٥٥
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 قتل در اثر دفاع . ٩

شود، صدمات و جراحاتى را به بكر وارد         در جريان يك نزاع، زيد در مقام دفاع مشروع پس از حتمل صدماتى كه از ناحيه بكر به وى وارد مى                      )  ١٨٠س  (
با توجه به اينكه بكْر آغاز كننده نزاع بوده         .  گردد ت منجر به فوت بكر مى     بوده و در هناي   )   زيد(منايد كه اين جراحات بيش از جراحات وارده از طرف بكر به وى               مى

 شود؟ و زيد در مقام دفاع قرار داشته، آيا در اين صورت، زيد مرتكب قتل عمد شده است و بايد قصاص شود، يا اينكه حكم به پرداخت ديه مى
 جرح منتهى به قتل هم حمِل متعارف براى قتل نباشد و جاىن هم قصد قتل را نداشته،                   ج ـ بايد توجه داشت كه اوالً  اگر آلت ضرب، قتاله نبوده و حملِ               

اساساً قتل عمد حتقق پيدا نكرده، و ثانياً اگر يكى از سه عامل ذكر شده ثابت گردد، هر چند قتل، قتل عمد است، ليكن با فرض ثبوت دفاع، نه تنها قصاص                           
شود، هدر است و خود زمينه قتل خودش را آن هم با تعدى از قانون و ارتكاب                   اى كه دفاعاً كشته مى     نندهندارد، بلكه ديه هم ندارد، چون دم محله ك        

و در دفاع، رعايت االسهل فاالسهل الزم است نه مماثلت به متام معىن، به هر حال، اگر ثابت شود كه                    )   و خود كرده را تدبري نيست      (معصيت فراهم منوده    
آرى، با شّك در حتقق دفاع و اهبام قضيه، طرف مكلف به پرداخت ديه از باب احتياط در                   .  شود ل بوده، قتل دفاعى حمسوب مى     قاتل دفاعش منحصر به قت    

دماء است بعالوه اگر طرف با شّك در استحقاق قصاص با فرض حتقق عمد، واقعاً قصاص شود و بعد كشف خالف گردد، راهى براى جربان وجود ندارد و                            
 ۱۶/۶/۷۷ .وجب جعل احتياط شده استشايد مهني امر م

گردد؟ و   توانسته با ضرب يا جرح يا قطع، وى را دفع كند، آيا قصاص و ديه ساقط مى                 اگر فردى در موضع دفاْع ديگرى را بكشد، در حاىل كه مى           )  ١٨١س  (
 گردد؟  قصاص و ديه ساقط مىاگر فردى در موضع دفاْع ديگرى را بكشد، در حاىل كه امكان فرار براى او وجود داشته باشد، آيا

تواند مهاجم را دور كند و يا خود فرار كند، در عني حال او را كشته است در نتيجه قتل با قصد و انگيزه                          ج ـ اگر يقني داشته باشد كه بدون قتل مى         
بگريد، يعىن هر چند راه دفاع بدون قتل مهاجم آرى، اگر در اثر اضطراب خاطر نتوانسته تصميم . كشنت عدواىن اجنام گرفته و قتل عمد است و قصاص دارد        

و يا فرار خودش موجود بوده اما توجه نكرده و يا توجه بسيار ناچيز و مهراه با سرعت و عجله و دهلره بوده كه در حقيقت قصد قتل عدواىن حمقق نشده                                 
 ۶۵۱، ص   ۴۱در حبث دفاع، ج     )  قدس سره ( بلكه صاحب جواهر  باشد و قصاص ندارد،      مشمول اطالقاِت َهْدِر َدِم مهاجم و لُّص و حمارب و غادر مى            

مقتضى اطالقات وارده در باب و باب حمارب و لُص عدم شرطيت دفاع االسهل فاالسهل است، مگر آنكه گفته شود امجاع در مسئله وجود دارد                         «:  فرموده
 ۲۷/۱۱/۷۸ .»و بعد هم اضافه فرموده كه شايد سريه بر عدم شرطيت است

 گردد؟ انچه فردى در موضع دفاع ديگرى را بكشد يا جرحى به او وارد كند، آيا قصاص و ديه ساقط مىچن) ١٨٢س (
ج ـ اگر دفاع در مقابل مهاجم به نفس يا عرض و ناموس يا مال معتنابه، به غري قتل ممكن نبوده، قصاص و ديه ندارد، چون مهاجم در اين صورت                                  

 ۲۷/۱۱/۷۸ .مهدورالدم است
خانه وارد خانه بشود و مورد ضرب و جرح فرزند            ه شخصى در غياب و بدون اذن صاحبخانه به قصد خلوت كردن با دختر صاحب                 چنانچ)  ١٨٣س  (
، ) عنف (خانه كه برادر دختر است قرار گرفته و به قتل برسد لطفاً مرقوم فرماييد حكم شرعى در مورد قاتل چيست؟ و چنانچه ورود به مرتل از راه ديوار                                صاحب
 د حكم آن چگونه است؟باش

باشد، ليكن كسى كه     ج ـ گرچه هر قتلى كه عمد بودن آن ثابت شود موجب قصاص است و اولياء مقتول ظلماً، سلطنت در اخذ حق برايشان ثابت مى                         
 شود خونش هدر است و قاتل داشته باشد اگر به وسيله دفاع صاحب ناموس كشته... قصد خيانت به ناموس و حرمي ديگران، مانند مادر و خواهر و دختر و       

باشد چون خون هجمه كنندگان به ناموس ديگران، هدر است، البته به شرط آنكه راهى براى دفاع، به غري از قتل براى مدافع                          حىت بدهكار ديه هم منى    
پدر و شوهر كه متوجه قصد طرف به زنا شده و           نباشد، اما اگر خيانت كننده به ناموس ديگران، مهاجم نباشد، بلكه با رضايت ناموس بوده و مثالً برادر و                    

منايد، گرچه چنني شخصى وظيفه جلوگريى تا        خواهد مانع اين عمل بشود، ليكن طرف هم ايستادگى مى          براى جلوگريى و دفع منكر در مقابل شخص، مى        
خيال خودش و به خاطر احساسات مذهىب و غريت انساىن          باشد، ليكن به     سر حّد قتل نداشته و قتل در هنى از منكر، حمتاج به اجازه شرعى و قانوىن مى                 

 :باشد مقاومت منوده و در نتيجه، طرف به قتل رسيده ظاهراً قصاص به خاطر جهاتى ثابت منى
ز بني رفنت جان گونه قتلها كه قتل براى اغراض شخصى و دمشىن دنياىي نبوده و انصرافش به قتلهاى متعارف كه باعث ا انصراف ادلّه قصاص و قود از اين   .  ۱

شود كه قصاص هم در آجنا باعث حيات است، نه در مواردى كه با ختلف و قصد خيانت ناموسى                    انساهنا به خاطر اغراض شخصيه و باعث هرج و مرج مى          
 . نيستگريد كه اگر هدر بودن خون مقتول، باعث حيات مقصوده در جامعه نباشد، الاقل از اينكه قصاص قاتلش موجب آن حيات اجنام مى

 .كه عمده دليل بر واليت اولياى دم است، شامل آن نيست» و من قتل مظلوماً«مظلوم نبودن مقتول در امثال موارد و نتيجه آيه شريفه . ۲
نتيجه از بني رفته و در      »  ما اليعلمون  «كرده قتل برايش جايز است، به حكم حديث رفع وسعه در              حرمت قتل براى چنني قاتل جاهلى، كه فكر مى        .  ۳

باشد و گفته نشود كه خالف امتنان براى مقتول است،           قصاص هم از باب جهل به خودش و هم از باب جهل به موضوعش كه قتل ُمحّرم است، مرفوع مى                   
ه آنكه با ديه    بعالو.  براى آنكه با فرض متخلّف بودن و قصد ختلّف ناموسى و زنا داشنت، عدم قصاص قاتلش خالف امتنان در حميط عقالىي و شرعى نيست                        

به گمان حرىب بودن، قصاص     )  سرزمني كفر (شود و چگونه حديث رفع در امثال مورد جارى نباشد با اينكه در مورد قتل مسلم در داراحلرب                     جربان مى 
 .اند ديه هم ندارد، لألصل ندارد اتفاقاً و حىت عده كثريى فرموده

هاجم به ِعرض و ناموس و خانه و ضمان ُمضّر به طريق مسلمني نسبت به قتل و قطع واقع شده در                     مذاق فقه كه از حكم شارع به هدر بودن دم لُّص و م            .  ۴
 .اش، هر چند نسبت قتل و قطع به او حمرز نشود مباالتى طريق، به خاطر تقصري و ىب
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ثري احساسات مذهىب و غريت انساىن قرار       به هر حال، بعيد است كه اسالم حكم به قصاص كسى بدهد كه نّيت خري و جلوگريى از گناه داشته و حتت تأ                       
 ۱۶/۵/۷۷ .گرفته، و اگر جهات ذكر شده بر عدم قصاص كه مطابق با اصل است، نباشد، الاقل موجب شك و شبهه و احتياط در دماء است

مى كه دزد به روى ديوار رسيد، بر او          اگر دزدى در حال باال رفنت از ديوار مرتل شخص باشد و صاحب خانه بفهمد و در جاىي قرار گريد كه هنگا                       )١٨٤س  (
 اگر فرد كشته شود، حكم آن چيست؟ اگر جاىي از بدنش بشكند، چطور؟. مسلّط باشد و او را به پايني ديوار هل بدهد

 ۱۲/۷/۷۶ .ج ـ در صورتى كه در حال دفاع از مال و جان خود باشد با رعايت اسهل فاالسهل چيزى را ضامن نيست و خون طرف، هدر است
 قتل مهدور الدم. ١٠

اگر شخصى فردى را به اعتقاد مهدورالدم بودن و يا مستحق قصاص بودن، به قتل برساند و بعد نتواند هدر دم و استحقاق را اثبات منايد،  وىلّ دم هم                              )  ١٨٥س  (
 آيا قاتل حمكوم به قصاص است يا ديه؟. منكر هدر و يا استحقاق قصاص باشد
اد خود را در حمكمه در مقابل انكار وىلّ دم نسبت به آن اعتقاد اثبات منايد، چون قتلش قتل عدواىن و از روى ظلم و ستم نبوده،                           ج ـ اگر قاتل بتواند اعتق     

 دم  اما اگر نتواند اعتقاد خود را در حمكمه اثبات منايد، حمكوم به قصاص است و قول وىلّ                ;  ملحق به شبه عمد است و قصاص ندارد و تنها بايد ديه بپردازد            
 .كه منكر چنني اعتقادى براى قاتل است، مسموع و قتلش از نظر ظاهر، قتل عدواىن و ظاملانه است و موجب قصاص

لطفاً مصاديق مهدورالدم نسىب و مطلق را بيان فرماييد؟ آيا در شرايط حاضر با هنى حاكم، كشنت مهدورالدم از جانب افراد عادى جايز است؟ آيا ديه و                           )  ١٨٦س  (
الدم بوده چه حكمى دارد؟ و       بت است يا خري؟مهچنني اگر كسى ديگرى را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و بعد معلوم گردد كه مقتول، حمقون                      قصاص ثا 

 باشد؟ قتل از چه نوع مى
فى قصاص ولو مطابقت آن با واقع ثابت        ج ـ پاسخ اين گونه سؤاهلا را گرچه بايد در كتب فقهى مستدل جستجو منود و گذشته از اينكه اعتقاد، موجب ن                      

باشد، و خون مهه افراد براى مهگان حمقون است و تنها در موارد حدود               شود چه رسد كه خالف آن ثابت گردد كه مفروض در سؤال است، نبوده و منى               
كس بدون مراجعه به حمكمه حق كشنت افراد را         باشد بعالوه به هر حال در شرايط فعلى هيچ           براى حمكمه و در موارد قصاص براى اولياى دم مهدور مى          

، ليكن با توجه به مفاسد و ضررها و          »مثل سّب النىب  «ندارد، چون بر فرض در موردى ولو نادر پيدا شود كه ىف حّد نفسه فتوا بر جواز در آن باشد                       
بر فرض عموم و مشولش براى نظام و حكومت اسالمى           گردد و موجب قصاص است، و ادلّه جواز          ها، حرام و قتل نفس حمسوب مى       ها و ناامىن   بدبيىن

 ۲۵/۱۲/۸۲ .خورد ختصيص خورده با ادلّه دفع مفاسد، و نفى ضرر به آبروى اسالم و نظام آن هم در شرايط امروز نيز ختصيص مى
 قتل اسير . ١١

 :خواهشمند است نظر فقهى خود را در خصوص سؤاالت ذيل بيان فرماييد) ١٨٧س (
 ر كشنت اسري وجود دارد يا خري؟ در صورت وجود، در چه مواردى؟آيا جوازى ب. ١
 چيست؟)  با فرض عدم جواز قتل اسري و مهجنس بودن قاتل و مقتول (جمازات قاتل اسرا . ٢

است و قتل نفس     ـ قتل و كشنت اسري جنگى در دنياى امروز، كه قدرت بر حفظ اسري و منع از پيوستنش به دمشن وجود دارد، غري جايز و حرام                             ۱ج ـ   
داند، باعث وارد شدن ضربه به اسالم        شود، بعالوه كه با شرايط و مقّررات و احكام اسري در جهان بشريت امروز كه كشنت اسري را ممنوع مى                    حمسوب مى 

ا اسري شدن دمشن موضوع     كند كه ب   و خمصوصاً در جنگهاى دفاعى كه در زمان غيبت وىل عصر ـ عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف ـ حتقق پيدا مى                     ;  است
آرى، در شرايط خاّصى كه حكومت اسالمى با مشورت ديگران و رأى اكثريت دفاع را در قتل ببينند و                    .  رود كشنت براى دفع كه جمّوز بوده، از بني مى        

گر دمشن به عنوان ُترس و سپر خبواهد از آهنا          باشند كه ا   شود، و باالتر از مسلماناىن منى      فرمان به قتل بدهند، از باب دفاع َحَسب آنچه حكم كنند جايز مى            
 .استفاده منايد، قتلشان به حكم دفاْع جايز است

 ـ قتل آهنا اگر از روى ظلم و عمد باشد، حكم قتل عمدى غري آهنا از امثالشان كه اسري نيستند و جانشان حمترم است را دارند، و اما مسئله قتل براى                                 ۲
 ۲۵/۶/۷۷ .نه ديگرانقصاص، مربوط به اولياى دم است 

 قتل در فراش . ١٢
در قانون جمازات اسالمى شده است و به مرد حق داده است در صورت رؤيت               )   قتل در فراش     (٦٣٠مستندات فقهى كه موجب گنجانده شدن ماده        )  ١٨٨س  (

 باشد؟ مهسر خويش با مرد اجنىب در حال زنا، آهنا را به قتل برساند چه منابع و رواياتى مى
َحَسب قواعد معتربه شرعى و عقلى جايز       )   كند بيند كه اجنىب با زنش زنا مى       يعىن جاىي كه مرد مى     (جانب قتل مرد و زن در مورد سؤال          به نظر اين  ج ـ   

َحَسب قواعد  (باشند و حّد آن هم  اند و مستحّق حد مى باشند و مرتكب زنا شده  نيست، چون در عني آنكه زوجه و مرد اجنىب هر دو گناهكار و خائن مى              
اما دليلى بر هدر مطلق دم اجنىب و زوجه گرچه هر دو حمصن هم باشند، ندارمي و                 ;  رجم است، و با عدمش َجلد و در رجم خون هدر است           )   باب احصان 

 دمشان نسبت به ديگران     اند، پس  هاى حمصن ديگر كه فقط در حمكمه مهدورالدم        هدر دم آهنا در حمكمه و به حكم حاكم است نه براى هر كس مانند زاىن               
باشد مطلقاً، ولو اينكه بتواند زناى مرد را با          ، قاتل حمكوم به قصاص مى      ولو زوجى كه حالت زناى اجنبيه را ببيند، دليلى ندارمي و َحَسب عموم ادلّه قصاص              

آنكه مؤّيد است لذا مناقشه ذكر شده در سؤال مدفوع          جانب حجت نباشد، الاقل       اگر چه به نظر اين     ٥٦، مشاهده منايد و روايت اىب خملد       اش كه ديده   زوجه
 ۱۵/۱۱/۸۰ . است

 
 .١، حديث ٦٩القصاص ىف النفس، باب  ، أبواب١٣٤، ص ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٥٦
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بنابراين، وى را دستگري و از مرتل خارج و         .  كند شخصى به هنگام مراجعت از سفر و ورود به مرتلش، مرد اجنىب را در كنار مهسرش مشاهده مى                  )  ١٨٩س  (
  فرماييد؟حكم شرعى در مورد قاتل و مهسرش را بيان. رساند سپس به قتل مى

باشد، و آنچه كه معروف است كه قصاص ندارد، ـ           ج ـ حمض مشاهده ناحمرم در كنار زوجه، ىف حّد نفسه جمّوزى براى قتل و موجب رفع قصاص منى                   
 ۸/۱۱/۸۰ .جانب نامتام است ـ ديدن زناى مرد ناحمرم با زوجه است، آن هم اگر آن را در حمكمه ثابت منايد نه غري آن نظر اين گرچه به

تواند بدون   اند، آيا زوج زانيه مى     اى در حضور چهار تن شهود عادل مذكّر، چهار بار اقرار كنند كه با هم زنا كرده                  اگر مرد حمصن و يا زن حمصنه      )  ١٩٠س  (
 مراجعه به حاكم بر اساس شهادت شهود و اقرار زاىن و زانيه، آهنا را بكشد؟

 اذن حاكم موجب رجم است، و اما اقرار ـ ولو صد مرتبه نزد هزار عادل هم باشد ـ، جمّوز رجم و كشنت                        تواند، و اقرار نزد حاكم آن هم با        ج ـ منى  
 ۹/۹/۷۸ . باشد و حدود در اختيار حكومت اسالمى است منى

 جهل به حكم در قتل عمدى . ١٣
 قصاص است و اين اّدعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و              دانسته جمازات قتل عمد،    در صورتى كه قاتل اّدعا كند كه جهل به حكم داشته و منى            )  ١٩١س  (

 آيا تأثريى در ِاعمال قصاص دارد يا خري؟. احتمال صدق آن وجود داشته باشد
ج ـ قصاص منوط است به عمد در قتل و اينكه قتلْ عمدى باشد، و با حتقّق آن قصاص ثابت، و جهل به جمازات حّتى اگر حمرز شود، مانع از قصاص                                  

آرى، در جرامي و گناهاىن كه گناه بودنش به حكم شرع است و در بني مردم گناه بودن آن معروف نيست،                     .  كما اينكه علم به آن هم شرط نيست       .  نيست
ُتدَرأ احلدود   «اهللا است با شبهه مندفع است         شود، چون حدود اهلّيه كه حقّ       شونده، اّدعاى جهل به حرمت منايد، حد َدْرأ و دفع مى             اگر مرتكب 
 ۱۷/۱/۷۵ .» بالشبهات

 اذن حاآم شرع در قصاص . ١٤
براى قصاص قاتل، به اذن حاكم شرع يا مناينده او نياز است، در صورتى كه اين اجازه داده نشود، تكليف قاتل چيست؟ آيا بايد تا زمان اذن ـ ولو                              )  ١٩٢س  (
 در صورت دوم، چه تأميىن بايد اخذ شود؟ها سال طول بكشد ـ در حبس مباند، و يا اينكه فوراً آزاد شود،  ده

و من قُِتلَ مظلوماً     «:  ج ـ وجه سؤال براى ما مبهم است، چون هر چند اذن حاكم ىف نفسه و فيمابني خود و خدا، شرط جواز قصاص وىلّ دم نيست كه                           
شود و قتل به حّق       بدون اذن هم اجنام گريد، هر چند قصاص منى         ، ليكن در يك نظام اجتماعى و حكومىت ِاذَْنْش معترب است، و اگر            » فقد جعلنا لولّيه سلطاناً   

بنابراين، اگر قصاص مقدمات قانوىن را طى كرده و قاضى حكم داده، طبيعى است مراحل اجراىي را بايد طى كند و مشكلى به                       ;  است، ليكن بايد تعزير شود    
مت زايد بر آن ندارمي، و اگر هنوز حكم داده نشده و فرض هم بر اين است كه                   كند و دليلى بر اذن حكو      آيد، و مهان حكم حمكمه كفايت مى       وجود منى 

قاتل، منكر قتل يا منكر موجب و مسّبِب قصاص است، چون خود در تأخري حكم مؤثر است، بايد رعايت مقّررات و ضوابط تأمني حفظ حقوق طرفني بشود،             
)  چون خود كرده را تدبري نيست      (توان گفت مانعى دارد،      تأمني منحصر به آن باشد، منى     و ماندن او در بازداشتگاه، اگر فرضاً طول هم بكشد و راه              

و اما اگر فرض بر اين است كه خود متهم تقاضاى قصاص دارد، يعىن در حقيقت اقرار به قتل و سبب قصاص                        ;  » واالمتناع باالختيار اليناىف األختيار    «
 ۱۷/۱/۷۵ .باشد و تأخريش در حكم معصيت و تضييع حّق افراد است و جايز منىمنايد، در اين صورت بايد حمكمه حكم كند  مى

 توانند قصاص كنند يا خري؟ آيا اولياى دم بدون اجازه حكومت و حمكمه مى) ١٩٣س (
كند و زيادتر     كفايت مى  ج ـ به احتياط واجب در قصاص منودن اولياى دم، اذن حكومت و حمكمه معترب است، و ناگفته مناند كه مهان حكم حمكمه در اذن                        

 ۱۵/۷/۷۵ .باشد و خالف اطالق ادلّه واليت وىلّ دم است از آن دليل و وجهى ندارد، و حكم به لزوم اذن زايد بر آن، نادرست مى
 :در صورت لزوم استيذان از حاكم شرع يا منصوب از طرف او در قصاص، بفرماييد )١٩٤س (
 شود؟ ا صرفاً گناه كرده يا خود، قاتل حمسوب مىاگر بدون استيذان قصاص اجنام شود، آي. ١
 اگر استيذان شود، ليكن حاكم شرع اذن ندهد و قصاص اجنام گريد، چطور؟. ٢

شود چون حّق خودش را استيفا منوده و عدم قصاص وىلّ دم در هر دو مورد امجاعى است،                    ـ در هيچ يك از دو صورت، وىلّ دم قصاص منى           ۲ و   ۱ج ـ   
. شود، چون قتلش عدوان و ظلم بر قاتل نبوده است          باشند و بديهى است ادلّه قصاص شامل مورد منى          به لزوم اذن هم قائل به قصاص منى        يعىن حىت قائلني  

احلة و حكمها   و الخيفى ان اذن احملكمة الص     .  آرى، بنائاً على القول بوجوب االذن فعليه التعزير فقط للتخلف عن الواجب حلفظ الّنظم و املنع عن اهلرج و املرج                   
كاف ىف حتقق اذن احلكومة و وىل االمر كما انه ليس للحكومة و ال احملكمة عدم االذن و عدم احلكم بعد الثبوت بل ليس جبائز هلما لكون املنع و عدم االذن                                

 ۴/۶/۷۸ .الدم تضييعاً حلقوق الناس و خمالفاً الطالق ادلة والية وىلّ
 قاتلعدم آفايت علم اجمالى نسبت به  . ١٥

اند و آن شخص به وسيله يك يا چند گلوله كشته شده است، اما معلوم نيست تري كدام يك از                       چندين نفر، هم زمان به شخصى ترياندازى كرده       )  ١٩٥س  (
 ترياندازان به او اصابت منوده است، قدر مسلّم تري يكى از اين چند نفر بوده است، حكم قضّيه چگونه است؟

اولياى دم نسبت به شخص معّين و اّدعاى جهل نسبت به قاتل، مهراه با علم امجاىل كه در سؤال آمده، ظاهراً حكم به ديه                           ج ـ با فرض عدم ادعاى       
شود، و ديه هم به عهده افراد متهم است، كه بالّسوّيه بايد به اولياى دم بپردازند، و ناگفته مناند كه قتل هر چند عمد است، ليكن به خاطر شبهه و نبود                                مى
و اگر خبواهيم هر    »   و احلدود تدرأ بالّشبهات    «شود، قصاص حّد است      لم تفصيلى، قصاص جايز نيست، و در دماء بايد احتياط كرد، بعالوه كه گفته مى              ع
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 بىوجه است، چون    گناه، يعىن يك نفر از آهنا، و اگر قائل به تبعيض شومي آن هم              دو را اعدام كنيم، اسراف در قتل است، و زياده روى و كشنت انسان ىب              
اش امثال مورد را، هيچ يك از        قرعه نيز با قطع نظر از عدم مشول ادلّه        .  باشد گردد كه قاتل بودنش مشكوك است و آن هم حرام مى           سبب كشنت كسى مى   

۲۲ .آن است كه خون نبايد هدر رودتوان چنني فتواىي داد، چون باب، باب قتل و كشنت انسان است، و اما پرداخت ديه براى  فقها به آن فتوا نداده و منى
/۱/۷۵ 

 

 راههاى ثبوت قتل: فصل سوم

 
 اقرار: مبحث اول

كند فالن شخص    گريد و مصدوم ابتدائاً اعالم مى      شود و پرونده از طريق مرجع انتظامى مورد پيگريى قرار مى           فردى مصدوم به بيمارستان منتقل مى     )  ١٩٦س  (
منايد، و سپس شاكى نزد قاضى و يا مأمورين انتظامى اعالم             آن متهم از طريق دادگاه احضار و در حتقيقات اّوليه انكار مى            معّين وى را مصدوم كرده است، كه متعاقب       

منايد كه او به صورت عمدى،       منايد و متهم مذكور اقرار مى      ام و پس از مدتى وى در اثر شدت صدمات وارده، فوت مى              منايد كه خودم، خود را مصدوم كرده       مى
حال مستدعى است اعالم نظر فرماييد با فرض اينكه مصدوم در زماىن كه اظهار داشته خودش، خود را                   .  وارد منوده است  )  متوفّا(ات منجر به فوت را به شاكى        صدم

باشد تا متهم تربئه و آزاد گردد و يا          مى)  متوفّا(مصدوم كرده است خمتار بوده، و ساير شرايط مربوط به قبول اقرار نيز مجع بوده است، آيا مالك عمل، اظهارات شاكى                      
اقرار متهم تا در نتيجه به قصاص نفس و يا به پرداخت ديه از باب احتياط، حمكوم گردد؟ مهچنني اگر از اوضاع و احوال موضوع، قاضى علم حاصل منايد كه اقرار متهم 

را مصدوم كرده است، دليل بر گذشت از قصاص و ديه نفس و يا از قصاص و ديه به                   مطابق با واقع است، اظهارات مصدوم قبل از فوتش مبىن بر اينكه خودش، خود               
 باشد يا خري؟ و اولياى دم حّق شكايت خواهند داشت يا نه؟ نسبت صدماتى كه قبل از فوت اجياد شده است مى

شود و اعالم شاكى كه خودش را مصدوم منوده،          باشد، مسموع است و لذا جمرم شناخته مى        ج ـ اقرار متهم از آن جهت كه اقرار بر عليه خودش مى             
داشت، اما با مرگ و كشته       ماند، چون عليه خودش بوده مسموع و حّق مطالبه از متهم را منى             نسبت به حّق الديه و يا قصاص در اطراف، اگر زنده مى           

باشد و    ديه نافذ است و متهم بدهكار دو ثلث از ديه مى           ، لذا نسبت به ثلث از      گردد به نفى حّق ورثه نسبت به قصاص و ديه          شدنش چون اقرارش بر مى    
توان قصاص منود، و در نتيجه اولياى دم حّق مطالبه دو سوم از ديه را                رود و منى   باشد از بني مى    حّق قصاص ورثه هم به وسيله عفوش كه الزمه اقرارش مى          

 ۱/۳/۷۷ .دارند
و پس از بلوغ اقرار و اعتراف منايد و با اقرار وى، جرم ثابت              )   عمداً (دون قتل و مافوق موضحه گردد       هرگاه فرد نابالغى متهم به قتل يا جرح يا ما         )  ١٩٧س  (

گردد، آيا ديه بر عاقله است يا چون اقرار منوده است، برعهده خود اوست؟ و در اين خصوص تعقيب متهم قبل از بلوغ و اقرار بعد از بلوغ، براى قبل از بلوغ و يا                                   
  بلوغ اقرار به قتل يا جرح منايد، بدون تعقيب براى قبل از بلوغ و نيز بني ممّيز و غري ممّيز، مراهق و غري مراهق فرق است يا خري؟اساساً بعد از

 است نه   شود، در اقرار بالغ على اخلطاء      باشد و آنچه سبب فرق بني اقرار و غري آن مى           ج امجاىل ـ فرقى در بودن ديه عمد صىب على العاقله، بني صور منى             
 .اقرار صىب على العمد

ج تفصيلى ـ مقتضاى اطالق و عموم ادلّه قصاص و ديات آن است كه صّبى ممّيز كه اهل درك و تشخيص است و خوبيها و بديها و جمازات داشنت اعمال بد      
اش از او مواظبت منايند، مسئوليت ماىل         و عاقله  آرى، غري ممّيز كه مانند ديوانه است و بايد خويشان و اقوام           .  كند، مسئول اعمال خويش است     را درك مى  

باشد و مطابق با قواعد و مذاق شرع است، چون بر عاقله             مربوط به چنني موردى مى    »  عمد الصىب خطاء حتمله العاقله     «اعمالش بر عاقله است و حديث       
ب خسارت و جنايت و ضرر بر ديگران شده، پس از نظر ماىل             است كه جلوى جنايتها و ضرب و جرحهاى او را بگريد و كأّنه با جلوگريى ننمودنش، سب                

توان آهنا را جمازات منود، چون       و اما از جهت جمازات منى     ;  حسب اهلام از قاعده عقالئيه اقوائيت سبب از مباشر و يا مورديت براى آن، ديات بر عاقله است                 
باشد،  وب شديد براى تربيت است كه آن هم قطع نظر از اينكه قابل پياده شدن منى               جمازات مربيان و مسئولني تربيت اطفال به مثل قتل و قطع مستلزم وج            

شارع جعل ننموده تا چنني جزاىي بر آن مترّتب شود و به مهان جمازات ماىل اكتفا منوده، چون عمد آهنا خطاى عاقله حساب شده و فرقى بني ثبوت قتل و                                
شد، كما اينكه فرقى بني تقدم تعقيب بر اقرار نسبت مبا قبل البلوغ و يا تأخر از آن و بني اقرار بعد البلوغ بال                         با جرح آهنا بالبينة و القرائن او باالقرار منى       

به هر حال، خالف كودك را كه به خاطر عدم متيز           .  شود باشد، و جهتش از آنچه گذشت معلوم مى        تعقيب نسبت به قبل البلوغ و غري آن از صور ديگر منى           
» عمدالصبيان خطاء حتمله العاقله«باشد و مجله  ، مسئول مى)يعىن در حد خطا(ى بايد جلويش را بگريد و جلوى او را نگرفته، تا حدى ، شخص ديگر  و درك 

دى بر باشد و هيچ اعمال تعبد و حكمى كه ما سّرش را نفهميم، در آن وجود ندارد، و اين خود شاه        با فرض اختصاص به غري ممّيز مطابق با اعتبار عقالىي مى          
اختصاص است چون مهني معنا سبب تفاهم عرىف است و عرف در اين گونه موارد اطالق را قبول ندارد، و كانه اعتبار عقالىي خود را موجب انصراف                             

اقله است، باز فرقى    اش بر ع   و ناگفته مناند كه اگر حسب مشهور قائل شومي كه عمد صبيان مطلقا، گرچه ممّيز هم باشند، حكم خطا را دارد و ديه                      ;  داند مى
اش را بر عاقله قرار داده است، و فرقى كه در خطاى             باشد، چون به هر حال تعبد آمده و عمد صىب را خطا قرار داده و ديه                بني صور مرقومه در سؤال منى     

اده، از حيث خود خطاى بزرگان است، چون قاتل         بزرگساالن از حيث تعلّق ديه خطاىي به خود مقّر به خاطر اقرارش و بر عاقله به خاطر بّينه و قرائن قرار د                     
باشد، بعالوه كه روايات كثريه هم بر عدم مساع داللت دارد، وىل در حمل حبث اقرار به عمد است،    مقّر به خطا، اقرارش بر ضرر ديگران است و مسموع منى          

و اما وجه اينكه ممّيز ُمدرك خوبيها و بديها به حنوى كه در              ;   ممّيز كه مانند بّينه بر عمد است كه حسب عموم دليل بر عاقله است، هذا كله نسبت به غري                  
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اطالقات و عمومات قصاص است اما وجوهى كه براى         .  ابتداى حبث گذشت عمدش با عمد ديگران در موارد سبق تصميم و قصد قتل، تفاوتى ظاهراً ندارد                
 بود كه با قطع نظر از ضعفى كه در سندش ممكن است باشد، انصراف آن از ممّيز و                     احلاقش به غري ممّيز ذكر شده يكى از آهنا مهان حديث عمدالصبيان            

باشد تا مرفوع شود، بل على  قلم قصاص على االفراد منى. ۱: باشد اختصاص به غري ممّيز بيان شد، و ديگرى حديث رفع قلم كه آن هم از جهاتى خمدوش مى    
ول موجب لنجاسة مالقيه كما انه ناقض للوضوء او ان اتالف املال سبب للضمان و غري ذلك مما يكون                   فان القتل موجب للقصاص كما ان الب      «املوضوع است   

چون جنايت كرده و عمل مبغوضى يا حرامى را مرتكب شده بايد جمازات شود و صّبى قبل از بلوغ و احتالم گرچه                      .  ۲.  »وضعا على املوضوع العلى املكلف    
آورد و حيات جامعه را به       رسد كه اين رفع شامل امور مهمه و مبغوضه مهانند قتل نفس كه ناامىن مى               ن بعيد به نظر منى    قلم تكليف از او برداشته شده، ليك      

و به عبارة اخرى حديث رفع از حرمت قتل نفس و بلكه            .  فهمد نشود  اندازد و قتل يك نفر به جاى قتل مهه است و بد بودنش را صّبى ممّيز مى                  خطر مى 
بر .  ۳.  ، انصراف دارد   باشد و عقل هم به آن حاكم است         عدم قبول وجه قبل به خاطر جهات ذكر شده كه مدلول آيات و روايات مى               قصاص آن بر فرض   

فرض كه حديث رفع قلم از باب رفع حرمت و جنايت يا از باب رفع قصاص و جزاء بر عدم قصاص داللت كند، ليكن معارض است با عمومات و اطالقات                              
باشد و لسان حاكم  و سنت، و حديث رفع گرچه مقدم بر اطالقات و عمومات اوليه در ساير موارد است، چون لسانش لسان حكومت مى           قصاص در كتاب    

من  و «و يا » ولكم ىف القصاص حياةٌ يا اوىل االلباب    «گردد، اما در اين مورد چون لسان مثل          ولو در عامني من وجه واضعف داللةً بر لسان حمكوم مقدم مى           
توان حديث را مقدم     باشد و حكومت هم لباً مهان ختصيص است، و لذا منى           آىب از ختصيص مى   »  من قتل نفساً فكامنا قتل الناس مجيعاً       و «و يا   »  ...قتل مظلوماً 

باشد   على القاعده مى   گردند، و وجه سوم امجاع منقول از خالف و غنيه است كه آن هم امجاع               داشت و به خاطر اظهريت اطالقات بر حديث رفع مقدم مى          
و ناگفته مناند كه اگر از باب احتياط در دماء مبناى           »  كما يظهر من الوجوه املستدله هبامع انه منقول ىف مثل اخلالف و عن مثل ابن زهره                «نه على احلكم،    

 ۱۲/۶/۷۷ .» املخالف للقواعد بالقدر املتقني من النصاقتصاراً على احلكم«باشد  جانب ديه در ممّيز بر خودش مى جانب پذيرفته نشود، قطعاً به نظر اين اين
اگر كسى به قتل عمد شخصى اقرار كند و پس از آن فرد ديگرى نيز به قتل عمدى مهان مقتول اقرار منايد، و سپس هر دو نفر از اقرار خود برگردند،                               )  ١٩٨س  (

 چه حكمى بايد صادر منود؟
و رجوع  ;  حكم، ختيري اولياى دم است نسبت به هر يكى از دو مقّر اخذاً باالقرار و عدم اسراف در قصاص                  ج ـ اگر هيچ يك از دو نفر مورد لوث نباشد،            
 ۲/۹/۷۶ .باشد آهنا چون رجوع بعد االقرار است، قابل مساع منى

 از قتل به مرتل وى مراجعه و اظهار         شخصى به قتل رسيده و پدر مقتول مّدعى است فردى كه ظاهراً سابقه اختالف قبلى با او را دارد ساعاتى پس                     )  ١٩٩س  (
توان اظهار  كنند، در حال حاضر آيا مى برخى از بستگان نسىب و سبىب شاكى نيز، اين اظهارات را تأييد مى. »خودت را هم خواهم كشت. ام پسرت را كشته «: داشته

اى نيز بر وقوع قتل توسط وى ارائه نشده، بلكه شخص            باشد و بّينه   اين اظهار مى  شخص را به عنوان اقرار بر قتل حمسوب منود؟ مهچنني با توجه به اينكه متهم، منكر                 
تلقّى كرد؟ آيا   )   متهم (توان اظهارات وىلّ دم مقتول و تأييد بستگان نسىب و سبىب وى را، شهادت بر اقرار از سوى قاتل                      ديگرى بر سر جسد مشاهده شده، آيا مى       
  مسموع است؟اصوالً شهادت بر اقرار در شرع اسالم،

گردد، و اقرار افراد به قتل مثل بقّيه          ج ـ اقرار شخص به قتل تا در حمكمه براى قاضى شرعى با حجت شرعيه ثابت نشود، اثرى بر او مترّتب منى                        
 ۱۱/۴/۷۷ .باشد موضوعات است كه با حجت شرعيه قابل اثبات مى

 

 شهادت: مبحث دوم
 است؟» كان مل يكن«شود يا اينكه شهادت  ادت دهند، آيا قتل عمد ثابت مىاگر يك مرد و دو زن به قتل عمد شه) ٢٠٠س (

 ۲۰/۱۲/۷۷ .شود جانب ثابت مى حجت است و قتل عمد به نظر اين... ج ـ با فرض حتقق مهه شرايط شهادت مانند عدالت و اتفاق در خصوصّيات و
 

 قسامه: مبحث سوم
 لزوم وجود ظّن قوى براى اجراى قسامه. ١

شود كه در حال اعزام او به        يافت مى )   متر خارج از روستا    ٣٠٠در فاصله حدود     (رو منتهى به روستا      دن نيمه جان شخصى در كنار جاده اتومبيل       ب)  ٢٠١س  (
. كند اعالم مى»   به به سر  يك ضر  «پزشكى قانوىن آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل يا وسيله نقليه در بدنش نيافته و علّت مرگ را ناشى از                     .  كند بيمارستان، فوت مى  

دارد كه چند دقيقه     كه در روستا حضور داشته و اتفاقاً يكى از آن سه اذعان مى             (اولياى دم كه فقط يك پسر و دختر بالغ هستند، منحصراً عليه سه تن از اهاىل حمل                   
كرده، فقط متوفّا را      و او كه با موتورسيكلت در جهت خمالف حركت مى          كردند قبل، متوفّا را ديده كه به مهراه شخص ناشناس ديگرى در مسري جاده پياده حركت مى               

اّدعاى قتل عمد منوده و مشخصاً يكى از آن         )   بر اثر تكان دادن دست و شناخت قبلى، شناساىي منوده و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خون آلودش را تنها ديده است                      
اى ندارند و با انكار متهمني مواجه هستند و براى اثبات اّدعاى خود هر يك با قاطعّيت و                    دانند، ليكن بّينه   رشان مى سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پد           

خورند و ساير بستگان نسىب ذكور مقتول به حلاظ سكونت در شهرهاى خمتلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، اما به صدق گفتار                     اصرار متام، پنجاه سوگند مى    
 :دانند با اين توضيحات بفرماييد خورند و صرفاً بر مبناى اّدعاى مّدعيان، متهمني را قاتل مى وثوق مّدعيان قسم مىو 

 آيا با اجراى قسامه، اّدعاى اولياى دم موصوف ثابت است؟. ١
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ات ادا منايند، تا به حّد نصاب برسد و كّميت اجراى آن            توانند قسمهاى الزمه را شخصاً به دفع       آيا مّدعيان با فرض عدم شركت ساير بستگان ذكور نسىب، مى          .  ٢
 از سوى هر يك از پسر يا دختر چگونه است؟

 ، آيا تفاوتى وجود دارد يا خري؟) از جهت مباشرت يا معاونت در قتل (در صورت اجراى قسامه به كيفّيت مذكور در اثبات عنوان اهتامى هر يك از منكرين . ٣
آرى، .  سامه، شرعاً خمصوص به موردى است كه قاضى حمكمه از شواهد و امارات ظّن قوى به قاتل بودن فرد يا افراد پيدا كند                      جانب ق   ـ به نظر اين    ۱ج  

 .نظر معروف كفايت مطلق ظّن و گمان قاضى است در قسامه
 الزم نيست كه چند نفر پنجاه قسم و         كند و   ـ آرى، حىت يك نفر هم اگر پنجاه قسم خبورد با فرض حتقّق شرط قسامه كه ذكر شد، كفايت مى                      ۲ج  

 .سوگند را خبورند
منايد و بايد    منايد، بناًء على هذا، قسامه اگر بر قتل باملباشره يا بالشركة يا باملعاونه باشد مهان را ثابت مى                    ـ قسامه مورد خودش را در قتل ثابت مى         ۳ج  

شود، پس در حقيقت اساس قسامه       باشد كه از راه شواهد پيدا مى       صل گمان او مى   توجه داشت كه عمده در مسئله قسامه، لوث و گمان قوى قاضى يا ا             
جانب قسامه در جاىي است كه قرائن و شواهد، موجب حنوه اطميناىن است كه اگر باب                 به نظر اين  .  باشد نه حمض قسامه    گمان قاضى و شواهد و قرائن مى      

اط كامل در دماء است، يعىن قاتل بودن قاتل تقريباً متام است و قسامه يك حنو حمكم كارى و                    شد، پس جعل قسامه براى احتي      دم نبود بر طبق آن حكم مى      
باشد، و قسامه در موارد خاّصه است يعىن تقريباً جاىي كه قوانني قضاىي دنيا از جهت قرائن و امارات حكم به قتل عمد بودن                           رعايت احتياط در دماء مى    

 ۱۲/۷/۷۷ .باشد سامه هم مىمنايند، در قضاى شرعى نياز به ق مى
 قلمرو قسامه . ٢

فقط )  كما يقال (گردد يا اينكه چون قَسامه خالف اصل و قاعده است            آيا قصاص اطراف در جراحات عمدى، مهانند قصاص نفس، با قَسامه ثابت مى            )  ٢٠٢س  (
 كند، نه قصاص؟ در اثبات ديه كفايت مى

ليكن در مقدار قَسامه در     ;  اطراف و جراحات عمدى، فرقى نيست و مسئله امجاعى و منصوص است           ج ـ در اثبات با قَسامه، بني قصاص نفس و قصاص            
مثل بيىن با شش قسم، و اگر       ;  اش ديه نفس است    ها متفاوت است، هر چند اشبه، اگر نگوييم اقوى، شش قسم است كه اگر مورد، ديه                 اطراف، نظريه 

 ۱۵/۳/۷۴ .شود كمتر است به نسبت شش قََسم و كمى ديه حماسبه مى
 آيا قَسامه در اعضا، موجب قصاص است يا ديه؟) ٢٠٣س (

الزم به توضيح است كه در مورد لوث و         .  گردد ج ـ قَسامه در اعضا، مانند قَسامه در نفس است و مهه آثار از ديه و قصاص و ارش، بر آن مترّتب مى                       
 ۱۷/۳/۷۶ .شود نه با ميني اش تربئه مى ست و با قسامها»  مّدعى عليه «قَسامه، اگر مّدعى حاضر به آن نشد، قسامه بر 

 هاى استخوان نيز جراحت است كه قابل اثبات با قسامه باشد؟ آيا شكستگى) ٢٠٤س (
 ۱۰/۱/۷۷ .باشد ج ـ مورد قسامه و لوث مى

ند و به نظر دادگاه درگريى حمرز باشد، وىل هر كدام           اگر چندين نفر مهديگر را مورد ضرب قرار داده باش         .  ١:  شود در نزاعى كه بني چند نفر واقع مى       )  ٢٠٥س  (
منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشند در صورتى كه هر يك از مضروبني نتوانند معني كنند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است و فقط بتوانند قسم                                

 .شود قسامه قابل اثبات است يا خري؟ و اگر هست نتيجه آن چه مىاند، آيا مورد با  خبورند كه مثالً اين جراحتها را اين اشخاص معني زده
 شود؟ در فرض فوق، چنانچه اصل درگريى حمرز نباشد و ظن حاصل شده باشد، حكم چه مى. ٢

سامه در  ليكن در مقدار قَ   ;  ج ـ در اثبات با قَسامه، بني قصاص نفس و قصاص اطراف و جراحات عمدى، فرقى نيست و مسئله امجاعى و منصوص است                       
مثل بيىن با شش قََسم، و اگر كمتر        ;  اش ديه نفس است    ها متفاوت است، هر چند اشبه اگر نگوييم اقوى، شش قَسم است كه اگر مورد، ديه                اطراف، نظريه 

 ۱۰/۱/۷۷ .ازندشود، و اگر لوث نسبت به هيچ يك نباشد، مهه آهنا بايد بالّسويه ديه را بپرد است به نسبت شش قََسم و كمى ديه حماسبه مى
دانند زمخهاى وارده، توسط پنج نفر       در منازعات دسته مجعى، طرفني جراحات متعّدد برداشته و مصدومني هم قادر به تعيني ضاربني نبوده و فقط مى                   )  ٢٠٦س  (

شوند و راه ثبوت     ه كساىن حمكوم مى   در اين صورت، اگر تقاضاى قصاص شود، حنوه اثبات قضيه چگونه است؟ در صورت تقاضاى ديه، چ                 .  مقابل وارد شده است   
 گردد؟ چيست؟ اگر بدواً تقاضاى قصاص بوده، به حلاظ عدم امكان قصاص، حاكم خبواهد به ديه تبديل منايد، چگونه اثبات مى

 . اگر لوث نسبت به هیچ یک نباشد، مهه آهنا باید بالسویه دیه را بپردازند–ج 
٢١/١/٧٥ 

 توان بعد از تعيني ديه متهم را نيز تعزير منود؟  و يا قتل غري عمدى به وسيله قسامه ثابت شود، آيا مىدر صورتى كه اصل قتل عمد) ٢٠٧س (
 ۱۶/۶/۷۷ .باشد ج ـ قسامه حكم بقّيه حجج و ادلّه مثبته قتل را دارد و در احكام مترّتبه بر قتل، فرقى بني قسامه و بقّيه طرق منى

 مقدار َقسامه . ٣
 .را بيان فرماييد) در قتل عمد ـ شبه عمد و خطا( و كيفيت آن مقدار قَسامه) ٢٠٨س (

مهچنني در قَسامه شرط است كه حالف و كسى كه قَسم            ;  ج ـ قَسامه در قتل عمد، پنجاه قَسم و در قتل خطا و شبه عمد، بيست و پنج قسم است                     
 خبورد كه مورد قَسم از اهبام خارج شود، براى مثال، ذكر قاتل و               كند و بايد طورى قسم     خورد، از روى علم و جزم قَسم خبورد و گمان كفايت منى            مى

 ۱۶/۵/۷۹.الزم است... اند و  مقتول و نسب و اوصاف آهنا و ذكر نوع قتل و بيان اينكه يك فرد جنايت كرده يا افرادى با هم شريك بوده
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كوم كردن قاتل در قَسامه را بيان فرماييد؟ آيا سوگند ياد كردن آنان از طرف               حكم مسئله براى حم   .  اگر مقتوىل بيش از دوازده نفر اقوام نداشته باشد        )  ٢٠٩س  (
 كند؟ مّدعى، كفايت مى

خورند و اگر بعضى امتناع كنند و يا عدد آهنا كمتر از پنجاه نفر باشد، مانند مفروض در سؤال، هر  ج ـ اگر قَسامه پنجاه نفر باشند هر كدام، يك قَسم مى           
و سوگند اين دوازده نفر با شرايط مذكور از طرف مّدعى به دليل عموم علّت در تشريع قَسامه،                   ;  ند تا پنجاه قَسم كامل گردد     خور كدام چند قَسم مى   

 .كند كفايت مى
 قسامه در صورت نبودن ولّى دم . ٤

ف شود، و در مقام بررسى و حتقيقات در حماكم          اهلوّيه كش  اگر مقتوىل در شارع عام يا در اماكىن كه حملّ رفت و آمد عمومى است به صورت جمهول                  )  ٢١٠س  (
قضاىي از جهت استناد عمل جمرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنّيه از موارد لوث تشخيص داده شود، و براى مقتولْ وىلّ دمى شناخته نشود، اجراى قَسامه با                              

 .چه شخصى است؟ و اگر با حاكم شرع است كيفيت آن را بيان فرماييد
ـ  تواند متحّمل قسامه شود، و      تواند طلب قصاص منايد، مى     باشد، يعىن هر كس كه مى       در موارد لوث، قَسامه ثابت است و فرقى بني اولياى دم منى             ج 

 .تواند قسامه را اجنام دهد و كيفيتش با ديگران فرق ندارد اصوالً قسامه براى جلوگريى از قتل است، على هذا حكومت كه وىلّ دم است مى
در مواردى كه مقتول وىلّ نداشته باشد و حاكم شرع و حكومت، وىلّ آهنا حمسوب گردد و مورد از موارد قَسامه باشد، چه كسى بايد اتيان سوگند                             )  ٢١١س  (
 منايد؟

ايد، و باجلمله در اين جهت فرقى بني        تواند با قَسامه مثل بقّيه اولياى دم قتل را ثابت من           ج ـ اگر وىلّ حاضر به قسامه شود و خبواهد قتل را ثابت منايد، مى              
 ۱۰/۵/۷۷ .باشد حاكم شرع كه وىلّ است و بقّيه اوليا منى

 آاربرد َقسامه در اثبات جرم و رفع اتهام . ٥
 .آيا قَسامه صرفاً براى اثبات جرم است؟ يا اعم از اثبات جرم و رفع اهتام) ٢١٢س (

اش حجت است، بدين معنا كه اگر با قسامه، قاتل و جاىن بودن كسى                مثبتات و داللت التزامّيه    ج ـ قَسامه، يك حّجت شرعى است و مانند بقّيه حجج،          
گردد، بعالوه آنكه برائت و تربئه ديگران مطابق با اصل است و خالفش دليل                 شوند و نسبت جرم از آهنا مرتفع مى         ثابت شد، متهمني ديگر تربئه مى     

 ۱۷/۳/۷۶ .خواهد مى
 رت عدم اتيان َقسامه توسط اولياى دم و عدم رّد آن به متهمتبرئه متهم در صو . ٦

چنانچه دادگاه در قتل عمدى، مورد را از موارد لوث تشخيص دهد و مّدعى از اقامه قَسامه ابا منوده و از رّد آن به مّدعى عليه هم امتناع منايد، چگونه                              )  ٢١٣س  (
 بايد عمل كرد؟

توانند به متهم واگذار منايند تا او به نفى قتل از طرف              را اجنام دهند تا قتل ثابت و آثار آن مترّتب گردد، و مى             توانند قَسامه    ج ـ اولياى دم مقتول مى     
گردد، حاكم شرع به     منايند كه خود نكول حمسوب مى      خورند و نه رّد قسم مى      خودش قسامه را اجنام داده و تربئه گردد، و اگر اولياى دم نه خود قسم مى               

 ۳/۷/۷۶ .منايد  برائت متهم، حكم مىخامته دعوا و
دهد كه   تواند در مواردى كه تشخيص مى      باشد؟ و آيا قاضى دادگاه مى      در موقع اجنام مراسم قَسامه، آيا علم حالفني به موضوع قَسامه شرط مى             )  ٢١٤س  (

 د يا خري؟تعدادى از قسم خوردگان نسبت به موضوع، علم و اطالع كاىف ندارند، سوگند آهنا را استماع نكن
باشد، و قسم بدون علم، گناه و معصيت است، اما براى حمكمه             خورد واجب مى   ج ـ در هر سوگندى علم و اطالع به مورد آن براى كسى كه قَسم مى               

اى حمكمه  سوگند و ميني و قسامه حجت شرعيه است، مگر آنكه به دروغ بودن مورد قسم و يا دروغ قسم خوردن علم حاصل شود، كه در اين صورت بر                           
 ۱۲/۵/۷۷ .تواند بر طبق آن حكم كند باشد و منى حجت منى

 تساوى زن و مرد در اجراى قسامه . ٧
از وجود زن نيز جهت اجراى      )  با وجود ساير شرايط   (تواند   در باب اجراى قَسامه چنانچه با وجود مرد، زن نيز جزء اولياى دم باشد، آيا دادگاه مى                 )  ٢١٥س  (

 يا خري؟ در صورت منفى بودن جواب چنانچه دادگاه از وجود زن استفاده منود و اقدام به صدور حكم منود، حكم صادره از نظر شرعى چه حالىت                             قَسامه استفاده منايد  
 دارد؟

هم در حترير الوسيله    )  سالم اللّه عليه  ( اند و امام اّمت    جانب مرد بودن در قَسامه ظاهراً شرطّيت ندارد، گرچه بعضى از فقها شرط دانسته              ج ـ به نظر اين    
 ۱/۷/۷۸ .باشند قائل به شرطّيت مى

 لزوم اتيان َقسامه از روى يقين . ٨
 دهد بايد شاهد عيىن قتل باشد يا به يقني برسد، كاىف است؟ شرايط قَسامه در قتل چگونه است؟ آيا كسى كه مراسم قَسامه را اجنام مى) ٢١٦س (

كند و بدون يقني قسم خوردن، حرام و         الزم نيست شاهد قتل بوده باشد، بلكه يقني كفايت مى         )   خورد مىقسم   (دهد   ج ـ كسى كه قَسامه را اجنام مى       
 ۱۲/۵/۷۸ .معصيت و موجب ضمان است

 مورد قبول است؟)  با وجود ساير شرايط (آيا قسامه زن ) ٢١٧س (
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باشد و هر جاىي كه قَسامه نسبت به مرد مؤثر است نسبت به زن هم                ىجانب تفاوتى بني مرد و زن در قَسامه من         ج ـ آرى، مورد قبول است و به نظر اين         
باشد، و متام مناط در قَسامه پنجاه قَسم و لوث به معناى ظّن و گمان نزديك به علم قاضى است كه از قراين و شواهد متعارف براى او پيدا شده                                مؤثر مى 
 ۳۰/۹/۷۸ .باشد

 امه توسط مّدعى عليهلزوم مطالبه از سوى مّدعى در اتيان َقس . ٩
 :منايد بفرماييد در موردى كه قتلى رخ داده و از موارد لوث تشخيص داده شده، وىل مّدعى از اجراى قَسامه خوددارى مى) ٢١٨س (
 رسد، يا اين امر منوط به مطالبه مّدعى است؟ مى)  مّدعى عليه (آيا در اين صورت قهراً اقامه قَسامه به مّتهم . ١
زوم مطالبه، اگر مّدعى از چنني درخواسىت ابا كند و سر باز زند يا اينكه به قَسم متهم راضى نباشد، وظيفه حاكم و دادگاه براى فصل خصومت                            در صورت ل  .  ٢
 چيست؟
 در فرض پيشني، تكليف ديه مقتول چيست؟. ٣
 اگر متهم بر برائت خودش قَسم خبورد، حكم ديه چيست؟. ٤

 .كند ست و با عدم مطالبه قَسامه، باب، باب مّدعى و منكر است كه با يك قسم قضّيه خامته پيدا مى ـ منوط به مطالبه مّدعى ا۱ج ـ 
تواند او را زنداىن منايد، چون من        كند و منى   شود، متهم را رها مى      ـ حاكم بعد از اخطار به مّدعى كه با عدم قَسامه و عدم مطالبه متهم رها مى                  ۲ج ـ   

 .ته استاحلق كاّنه از حقّش گذش له
 ۲۹/۵/۷۸ . ـ ديه هم ساقط است۴و ۳ج ـ 

عليه ثابت شود و ضارب يا جارح نيز مشخص        عليه است، اگر برائت مّدعى     در موارد قَسامه كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به جمّنى             )  ٢١٩س  (
 باشد؟ يا اينكه تدارك آن به عهده كسى منىاملال پرداخت شود  عليه مصدوم بايد از بيت آيا مانند مورد قتل، ديه جمّنى. نباشد

 .باشد املال منى ج ـ با ديه قتل تفاوت دارد و به عهده بيت
 نصاب َقسامه در جنايت بر اطراف . ١٠

 :در مورد قَسامه بفرماييد) ٢٢٠س (
 شود يا خري؟ آيا قسامه در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى. ١
 شد، نصاب قَسامه چه ميزان است؟با فرض اينكه جواب مثبت با. ٢

الزم به توضيح   .  گردد  ـ قَسامه در اعضا، مانند قَسامه در نفس از طرق اثبات است، نتيجتاً مهه آثار از ديه و قصاص و ارش، بر آن مترّتب مى                          ۱ج ـ   
 .شود، نه با ميني اش تربئه مى است و با قسامه»  مّدعى عليه «است در مورد لوث و قَسامه، اگر مّدعى حاضر به آن نشد، قسامه بر 

 ليكن  ٥٧ها متفاوت است، به اعتبار احتياط در دماء و شهرت و امجاع و اطالق ادلّه قَسامه و روايت ظريف،                    ـ در مقدار قَسامه در اطراف، نظريه       ۲ج ـ   
اش ديه نفس    باشد، شش قَسم است كه اگر مورد، ديه        مىاشبه اگر نگوييم اقوا، اعتماداً به معتربه ظريف كه داراى اسناد صحيحه و موثقه و حسنه و غريها                   

 ۱۱/۳/۷۷ .شود مثل بيىن با شش قَسم و اگر كمتر است به نسبت شش قَسم و كمى ديه حماسبه مى; است
 

 نقش قرعه در تعيين قاتل: مبحث چهارم
اند، در حاىل كه معلوم نيست فرد با تري كدام يك كشته              قتل رسانده  سه نفر به طور مهزمان با سالح گرم، به سوى يك فرد ترياندازى منوده و او را به                 )  ٢٢١س  (

هاى هر سه نفر به وى خورده است يا اينكه تريهاى شليك شده از سوى                هاى زيادى به وى اصابت منوده، حال دقيقاً معلوم نيست كه آيا گلوله             شده است، چون گلوله   
حال تكليف دادگاه در اين رابطه      .  دانيم تري هر سه نفر ما خورده يا تري يكى از ما             دارند منى  ان نيز اظهار مى   ، به وى اصابت منوده، و خود متهم       )فقط(يكى از آهنا    

توان با قرعه، قاتل را مشخص كرد؟ يا قصاص را بايد از هر سه نفر ساقط دانست و به ديه اكتفا منود؟ يا شرعاً راه ديگرى وجود دارد؟ ضمناً اولياى دم                      چيست؟ آيا مى  
 .قتول از هر سه نفر شاكى هستندم

 بيان شد در مواردى كه علم امجاىل بني دو نفر باشد، قرعه راه ندارد، و در مفروض سؤال هم گرچه سه احتمال وجود                        ۱۵۶گونه كه در مسئله      ج ـ مهان  
باشد كه   ا منوده، مربوط به علم امجاىل به احدمها مى        باشد، چون امجاع بر عدم قرعه كه صاحب جواهر اّدع          دارد نيز راه ندارد، و اين گرچه مورد امجاع منى         

 ۱۱/۴/۷۷ .شود دو احتمال وجود دارد نه سه احتمال، ليكن به جهات ديگر راه ندارد، گرچه احتمال داده مى
 :در صورت علم امجاىل به وجود قاتل در بني افراد معّين، بفرماييد) ٢٢٢س (
 جراى قصاص، از قرعه استفاده منايد؟تواند براى تعيني قاتل و ا آيا قاضى مى. ١
 در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه، چه كسى بايد ديه را بپردازد و حنوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟. ٢

ن احتمال كشته شدن    تواند، چون بعالوه از عدم بناى عقال به قرعه در مثل مورد كه باب كشنت و قصاص است، و قيام امجاع بر عدم آن چو                          ـ منى  ۱ج ـ   
 .گناه وجود دارد و در باب دماء احتياط الزم است، متّسك به قرعه نادرست و نامتام است انسان ىب

 ...و نفر است، ديه را باملناصفه بايد بپردازند و اگر سه نفر بالتثليث ، يعىن اگر اطراف علم امجاىل دو باشد  ـ پرداخت به نسبت افراد مى۲ج ـ 

 
 .٢، حديث ١١، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل، باب ١٥٩، ص ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٥٧
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۱۷/۱۱/۸۰ 
 

 اختالف جانى و ولّى دم: ث پنجممبح
اگر وقوع قتلى حمرز و قاتل نيز معّين باشد، ليكن اولياى دم مدعى عمدى بودن قتل باشند، وىل قاتل آن را خطاىي يا شبه عمد بداند، و دليلى قاطع براى                           )  ٢٢٣س  (

 :يك وجود نداشته باشد، بفرماييد ادعاى هيچ
 آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟. ١
 اگر از باب تداعى باشد، چگونه بايد فصل خصومت منود و تكليف ديه چيست؟. ٢

 .و بدون آن لوث مورد ندارد)  على اختالف القولني (باشد   ـ لوث، تابع اطمينان يا گمان قاضى مى۱ج 
باشد و تفسري     كه امر مربوط به خودش مى       ـ نسبت به قتل عمد بر جاىن ميني است و باب مّدعى و منكر است و سّر اينكه حلف بر اوست آن است                       ۲ج  

 ۳۰/۵/۷۸ .امرى است كه يرجع اليه، و بعد از حلف جاىن، حكم به ديه است، مگر آنكه اولياى دم، عمد را اثبات منايند
يح كه كارگر در كارگاه به علت در صورت شك در وقوع قتل و يا فوت متوفّا در حمِل كارگاه، آيا اصل بر فوت است و يا قتل غري عمدى؟ با اين توض) ٢٢٤س (

 .منايد و معلوم نيست كه قطعه آهن به وسيله تقصري كسى افتاده و يا مثالً به علت وزش باد افتاده است اصابت قطعه آهىن كه از باال افتاده و به سرش خورده، فوت مى
گردد، يعىن با شك در      اولياى دم دارد و تا ثابت نشود آثار مترّتب منى         ج ـ عمد در قتل و يا نسبت قتل به كسى براى اثبات ديه، احتياج به اثبات از طرف                    

 ۳۰/۵/۷۸ .توان حكم را مترّتب منود، بلكه ترّتب حكم بر موضوع فرع ثبوت آن است موضوع منى
 

 آيفيت استيفاى قصاص: فصل چهارم
 اولياى دم . ١

با توجه به اينكه فرزند او نيز در خارج از كشور زندگى            .   زهر به قتل رسانده است     زوجه، مهسرش را با   .  شخصى داراى مهسر و يك فرزند پسر است       )  ٢٢٥س  (
 آيا برادران و خواهران مقتول، حّق درخواست قصاص دارند يا خري؟. آيد كند و چون سرباز است و بايد خدمت نظام وظيفه اجنام دهد به ايران منى مى

انند تقاضاى قصاص منايند و وىلّ دم على املفروض مهان پسر است و حمض غيبتش باعث سقوط حق و                   تو ج ـ با اخذ وكالت از پسرش كه وىلّ دم است، مى           
تواند وارد   آرى، حاكم از باب واليت بر غايب، اگر دسترسى به او نباشد و به هيچ وجه نتواند دنبال قتل را بگريد، مى                      .  گردد رسيدن به بقّيه اقوام منى    

 ۱۱/۵/۷۷ .، ليكن در شرايط فعلى چنني فرضى مشكل استقضيه شود و درخواست قصاص بنمايد
يكى از دختران   .  جانب بعد از جداىي از مهسر اومل با زن ديگرى ازدواج كردم و حاصل زندگى با زن اول چهار فرزند و زن دوم، دو فرزند است                          اين)  ٢٢٦س  (

 مهسرم منوده و اآلن با مسئله قصاص رو به رو است، بنده مرّدد هستم كه براى احقاق حقوق                   مهسر اومل، در اثر فشار روحى كه از نامادرى خود ديده بود، اقدام به قتل              
 .لطفاً وظيفه شرعى و اخالقى مرا بيان مناييد. فرزندان صغري و مادر مقتولشان تالش كنم يا براى جنات دخترم كه قاتل است

تواند قاتل را به دخلواه عفو كند گرچه قاتل، دختر وىلّ باشد، و به هر حال يا                  آهنا منى باشند، بايد رعايت شود و وىلّ        ج ـ مصلحت اولياى دم كه صغار مى       
دهد كه بعد از عفو مورد هتمت قرار گريد به اينكه خون             و ناگفته مناند كه اگر وىلّ احتمال مى       ;  بايد عفو با ديه و يا زيادتر از آن اجنام گريد، و يا قصاص             

منوده، براى رفع چنني هتمتهاىي چه نيكو است ـ اگر نگوييم الزم است ـ حاكم را هم در جريان قضيه قرار دهد و از او هم       زنش را به خاطر دخترش پاميال       
 ۲۲/۲/۷۷ .اجازه بگريد، تا جلوى هتمتها گرفته شود

سر نيز دارد و طبق فتواى فقهاى عظام، زوجه در          باشد، با توجه به اينكه مقتول مه       در مورد قتل عمد كه وىلّ دم، مادر و تنها فرزند صغري مقتول مى              )  ٢٢٧س  (
گاه قصاص را استيفا  گريى ندارد، بفرماييد چنانچه مادر تقاضاى قصاص منايد، ابتدا بايد سهم ديه فرزند صغري را تأمني و آن مورد قصاص يا عفو قاتل شوهر، حّق تصميم      

شود يا چون زوجه درمورد حّق       شود؟ آيا عالوه بر مادر، زوجه نيز در ديه فرضى در نظر گرفته مى              منايد، در چنني موردى براى تعيني سهم ديه فرزند چگونه عمل مى           
اگر چه  )  الزم به ذكر است زوجه نيز به قصاص قاتل، راضى است           (قصاص نقشى ندارد، سهم فرزند صغري تنها با مالحظه شريك بودن وى با مادر تعيني خواهد شد؟                   

 ريى ندارد؟رضايت يا عدم رضايت وى تأث
باشد و كسى كه     شود، و وجهى براى منظور ساخنت وى منى        باشد در نظر گرفته منى     گونه ديات كه عوض سهم القصاص ديگرى مى        ج ـ زوجه در اين    

 سؤال هم   كما اينكه در  .  باشد سهمى در معوض ندارد، از عوض نيز سهمى خنواهد داشت و در اين جهت فرقى بني رضايت زوجه به قصاص و عدم آن منى                       
. آيد، يك ششم از ديه مربوط به مادر و مابقى ديه، سهم فرزند است              چنني بر مى   به آن اشاره شده و اگر وارثْ مادر و فرزند باشد كه از ظاهر سؤال هم               

 ۵/۸/۷۸ .على هذا، مادر درخواست كننده قصاص متام ديه را منهاى يك ششم بايد براى فرزند صغري تأمني منايد و بعد قصاص اجرا شود
 حدود اختيارات ولّى دم . ٢

با وجود اين، وىلّ مقتول مصلحت و غبطه صغار . اند، ليكن مقتول صغري دارد شخصى عمداً ديگرى را به قتل رسانده، اولياى كبري مقتول گذشت منوده         )  ٢٢٨س  (
شود يا   غار از قاتل، با رعايت غبطه و اخذ ديه، تأثريى دارد و قاتل آزاد مى              بيند كه از قصاص قاتل گذشت منوده و ديه دريافت دارند، آيا گذشت وىلّ ص               را در اين مى   

 خري؟
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و ليكن اگر زمان كمى تا بلوغ طفل مانده، هبتر است صرب كنند تا خود، بعد از بلوغ تصميم                   ;  شود ج ـ اگر وىلّ صالح بداند و ديه بگريد، قاتل آزاد مى           
 ۶/۹/۷۵ .بگريد

 :غري داشته باشد، بفرماييدچنانچه مقتول ورثه ص) ٢٢٩س (
 توان جاىن را عفو و يا از وى مطالبه قصاص منود؟ آيا مهواره اخذ ديه از سوى اولياى صغار، اصلح به حال صغار است يا َحَسب مورد مى. ١
 آيا حمدوده اختيارات وىلّ با قّيم در اين خصوص تفاوتى دارد؟. ٢

قضاًء «، مهان طور كه براى صغري       ) چه عوض مساوى با ديه باشد يا زيادتر و يا كمتر از ديه باشد               ( ـ هر چند قصاص و عفو ّجماىن يا مع العوض             ۱ج  
 ثابت است، ليكن چون در اعمال واليت رعايت مصلحت الزم است و مهه تصّرفات               ٥٨باشد، براى وىلّ هم به حكم عموم الواليه        ثابت مى »  الطالق ادلّتها 

قضاًء لفحوى اآلية و عدم اخلصوصيه للمال مبا هو مال و ان املناط امر اليتيم               «يا غري آن، بايد به حنو احسن باشد         )    بالعرض بالذات او  (وىلّ چه در امور ماىل      
وم رعاية و رعاية املصلحة لليتيم و قصور يده بل الظاهر كون القيد وارد مورد الغالب، بل لك ان تقول ان مل يكن الوىل للقاصر اوىل من الوكيل عن القاهر ىف لز

املصلحة فال اقلّ من املساواة فنفس املصلحة الثابتة من اخلريّيه و احليواة غري كافية ىف اعمال الواليه بل البّد من رعاية املصلحة زائدة عليها و لقد اجاد ىف بياهنا                              
 من وىلّ املستحّق ايضاً مع املصلحة له ىف ذلك اّما بعوض او             و يصّح العفو   «،  ) ىف اواخر حبث القصاص تتمة       (٥٩»املقدس االردبيلى ىف جممع الفائدة و الربهان      

 .انتهى كالمه»  جماناً و هى ىف العوض ظاهر ـ اىل قوله ـ مع انه النفع له ىف القصاص اصالً
 و اثباتش مشكل    و از آنچه گذشت معلوم شد كه اختيار انتخاب به دست وىلّ است با رعايت مصلحت، ليكن چون وجود مصلحت در عفو ّجماناً نادر                         

باشد، بر حاكم و وىلّ است كه رعايت احتياط منوده و عفو ّجماىن ننمايد و لعلّ آنچه در بعضى از عبارات فقها آمده كه وىلّ حّق عفو ّجماىن را ندارد، جنبه                                مى
 نبوده و از نظر قواعد هم فرقى بني قصاص و           شود مصلحىت براى صغار در آن باشد و گرنه نّصى در آن            اند كه منى   موضوعى داشته باشد، يعىن فكر كرده     

اند، ندرتش روشن است، بعالوه كه غرض آن فقيه حمقق و مدقّق در              باشد، و آنچه مقدس اردبيلى تصّور فرموده       عفو به صورت ّجماىن يا در مقابل مال منى        
كه )رمحه اهللا ( يت مصلحت در عفو با عوض مجله مقدس اردبيلى        افزايد و در رعا    مقابل قصاص بوده نه در مقابل عفو با عوض، كه اين خود بر ندرتش مى               

قائل به منع   )  رمحه اهللا ( باشد، بعالوه كه بعضى از فقهاى بزرگ مانند شيخ طوسى          خود به خود كارساز مى    »   مع انه النفع له ىف القصاص اصالً       «:  فرمايد مى
شود و بعضى از روايات هم به آن اشعار          اش منتقل مى    بلوغ و يا با فوتش حق به ورثه        قصاص براى وىلّ شده و فرموده اختيارش به دست موىل عليه بعد از            

كند كه عفو با عوض به قدر ديه يا زيادتر اجنام گريد و اين احتياط وقىت كه با حّق                    پس احتياط مطلوب در عمل ـ اگر نگوييم در فتوا ـ اقتضا مى            .  دارد
ال غري بالغ است، كما الخيفى كه مراد از مصلحت مهان اصلح است كه در سؤال آمده، چون اگر يكى اصلح و                      قصاص براى وىلّ دم مهراه باشد، انفع به ح        

ديگرى ذامصلحة باشد، اصلح مقدم است و با بودن اصلح مهان احسن است نه صاحب مصلحت، اين متام كالم در مسئله و بيان مقتضاى قواعد، االّ ان                            
ان  «)عليهما السالم ( الف و انه البد من الصرب اىل البلوغ و ليس للوىلّ اختيار و والية اصالً، عنه عن جعفر عن ابيه                     رواية اسحاق بن عّمار تدل على اخل      

ندش  و روايت هر چند اعتبار س      ٦٠،» انتظروا بالّصغار الذين قتل ابوهم ان يكربوا فاذا بلغوا خريوا فان احبوا قتلوا او عفوا او صاحلوا                :  قال)  عليه السالم (علّيا
باشد هر چند خاىل از اشكال نيست، ليكن امر به انتظار            اند، خاىل از وجه منى     منوده به خاطر فرموده شيخ الطائفه در عّده كه اصحاب به رواياتش عمل مى            

دليل است بر نبودنش    حمتمل است اوالً از باب واليت و حاكميت و اينكه مصلحت در صرب بوده و مورد روايت، كشته شدن پدر است و عدم ذكر جّد هم                           
باشد، پس وصى هم نداشته و از اينجا ظاهر شد كه            شد كما هو املتعارف ىف مثل االسئله و فرض هم كشته شدن مى             به خاطر غلبه و اينكه اگر بود ذكر مى        

رك و حّجت شرعّيه براى حكم كلّى فقهى        تواند مد  باشد كه منى   ثانياً از باب قضّيه شخصّيه مى     ;  حملى براى استفصال نبود، تا تركش دليل بر عموم باشد         
باشد، و هيچ يك از احتماالت هم بر ديگرى ترجيح ندارد و مقّدم داشنت يك احتمال رجم بالغيب                   باشد، چون در قضاياى شخصّيه اخذ به اطالق جايز منى         

باشند، هر چند داراى اطالق و نقلشان در حكم          )سالمعليهم ال ( اگر ناقلش ائّمه معصومني   )عليه السالم ( طالب است و قضاياى منقوله از على بن اىب        
روايت كه نقل امر شده      اند، ليكن در مثل    منوده قيدى و حالىت دخيل در حكم بوده ذكر مى         باشد، چون نقل آهنا براى عمل است پس اگر         گفتارشان مى 

امر به انتظار داشته پس نقل تاريخ است براى نقل جواز امر            )ه السالم علي( شايد نقل براى بيان اصل امر بوده، به اين معىن كه حضرت على            »   انتظروا «است  
ثالثاً على تسليم الداللة فاطالقها خمالف      ;  كه مفيد حكم شرعى باشد    »   يصرب و ينتظر   «:  فرمود حاكم على املصلحه نه اينكه نقل براى بيان حكم باشد واالّ مى           

ك النّ عدم االنتخاب و االحالة اىل بلوغ الصغار موجب للّضرر و احلرج على اجلاىن من حيث التحّير و                   للقواعد و موجب لتضييع احلق ىف غالب املوارد و ذل         
اخذ املال بالجهة مسوغة له، هذا مع انّ ىف الصرب احتمال            اىل زمان البلوغ عقوبة غري مستحقة و اخذ الدية وديعةً و ضماناً ايضاً             عدم علمه مبستقبله و حبسه    

ع حق الصغري السيما على القول بعدم الدية مع موت اجلاىن و مع ما ىف الرواية من االنتظار اىل البلوغ مع انه غري كاف ىف االخذ باحلق بل                             موت اجلاىن و ضيا   
 .البّد من الّرشد معه ايضاً

 اّنه خري على االطالق و ذكر االصالح و اخلري سبب و التحقيق انّ الرواية املخالفه مع الكتاب ساقطة عن احلجّية الن الكتاب دالّ على جواز االصالح لليتامى و     
ذلك كلّه عن العمل بالرواية      البائه عن التقييد فان مثل هذه االلسنه آبية عنه كما الخيفى على املراجع اىل اشباهه و اىل االلسنة فتدّبر و التغفل و ان اََبْيَت مع                         

 . غري موجب للضّرر و ضياع احلّق و االمر معه سهلٌفالبّد من محلها على ما كان االنتظار اىل البلوغ قليالً

 
 ). من أبواب عقد البيع و شروطه و فهم العقالء و بنائهم ىف الوالية١٥، باب ٢٤٩، ص ١٢وسائل، ج  ( سوره بقره و السنة صحيحه ابن رئاب ٢٢٠دليل بر عموم الواليه الكتاب آيه . ٥٨
 .١٣٩، ص ١٤جبمع الفائدة و الربهان، ج . ٥٩
 .٢، حديث ٥٣، أبواب قصاص النفس، باب ١١٥، ص ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٦٠
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باشد، و واليتشان عاّمه است، و اّما قّيم اختياراتش تابع جعل است،              ـ اختيارات وىلّ قهرى يعىن پدر و جّد پدرى و حاكم در مورد واليتش حمدود منى                ۲ج  
 ۲۰/۴/۷۶ .ليكن ظاهر اطالق در جعل عموميت است، مگر آنكه قرينه برخالف باشد

توان  اگر وىلّ قهرى واليت بر قصاص و حّق عفو از آن را نداشته باشد، تا فاصله زماىن رسيدن صغري به سّن بلوغ يا رشد، تكليف قاتل چيست؟ آيا مى                            )  ٢٣٠س  (
 از قاتلْ كفيل مطمئن يا ديه مشروط گرفت و او را آزاد منود؟

باشد و واليتشان عاّمه است و بايد رعايت مصلحت صغري را بنمايد، و               مورد واليتش حمدود منى    ج ـ اختيارات وىلّ قهرى يعىن پدر و جّد پدرى و حاكم در            
 ۲۵/۴/۷۶ .در عني حال از هر گونه ظلم نسبت به قاتل نيز بايد دورى شود

 ديه يا مصاحله يا عفو جاىن وصّيت منايد؟تواند در مورد تبديل قصاص نفس به  آيا جمّنى عليه در صورتى كه از زنده ماندن خود مأيوس شده باشد، مى) ٢٣١س (
تواند جاىن را از قصاص نفْس عفو منايد، يا قصاص نفس را به ديه و اخذ مال مصاحله منايد، وىل وصّيت بر عفو يا                         ج ـ جمّنى عليه در زمان حيات خودش مى        

يت ندارد كه وصّيت به آن تعلّق بگريد و بعد از مرگ، حّق اولياى              چون اوالً قصاص قابل   .  تبديل قصاص به ديه بعد از مرگ، لزوم وفا ندارد و صحيح نيست            
ثانياً ;  گريد، به علت اينكه حكمت جعل آن براى تشفى وارث است           شود، لذا وصيت به آن تعلق منى       دم است و از حقوقى است كه به غري وارث منتقل منى           

توانند عفو   اى كه حّق قصاص دارند، مى      آرى، خود اوليا و ورثه    .  ل شود، وجود ندارد   القصاص و مصاحله به ما     در ادلّه وصيْت اطالقى كه شامل امثال حقّ       
 ۳۰/۵/۷۷ .منايند يا قصاص را با رضايت جاىن به مال تبديل منايند

 وظيفه قاضى در صورت صغير يا آافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان . ٣
 :ل، تكليف چيستدر صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذي) ٢٣٢س (
 هنگامى كه اولياى دم مهگى صغري باشند؟. ١
 مقتول، مسلمان اما وىلّ دم وى كافر باشد؟. ٢
 به هنگام دستگريى قاتل، ارتباط با اولياى دم ممكن نيست، وىل در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد؟. ٣

قضاًء حلقيقة الوالية و عمومها و بناء العقالء على ذلك ىف            «يا قصاص، بايد تصميم بگريد       ـ ولّيشان با رعايت مصلحت صغار در اخذ ديه و يا عفو و               ۱ج  
 .» امثال املورد

، ثابت است و در واليت بر قصاص ولو نسبت به مسلم، فرقى بني              » و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا        « ـ واليتش قضاًء لعموم مثل آيه شريفه         ۲ج  
آرى، ممكن است بعضى از واليتها كه جنبه اعمال حاكميت و ُسلطه دارد براى كافر نسبت به مسلم نباشد،                   .  م باشد يا كافر، وجود ندارد     اينكه وىلّ دم مسل   

 .» و لكم ىف القصاص حيوةٌ يا اويل االلباب «ليكن مورد چنني نيست بلكه استيفاى يك حّق قانوىن است براى حفظ جان انساهنا و امنّيت جاىن 
ـ ۳ج   ، ضرر فاحشى به قاتل وارد      ) با احتمال فرار در حقّش     ( اگر مّدت عدم دسترسى به آهنا آنقدر كم است كه در زندان نگه داشنت و حفظ او از فرار                      
 او و سپردنش در حملّ      كند، بايد مانع فرار او شود ـ ولو باحلبس ـ تا اوليا حاضر شوند، و گرنه با گرفنت ديه از                    اى حتقّق پيدا منى    شود و عقوبت زايده    منى

، يا يكى از دو راه ديگر را، با فرض امكان آن دو راه انتخاب                شود تا آنكه با آمدن و دسترسى به آهنا خودشان ديه را            مورد وثوق و اطمينان، قاتل رها مى      
كشند يا نه،    ند آيا اولياى دم قصاص را انتخاب و او را مى          دان آرى، ناگفته مناند كه اگر مدت آنقدر طوالىن است كه در حتّير ماندن قاتل با اينكه منى                .  منايند

ريزى كند و هر روز خود را پاى چوبه دار و اعدام و كشته شدن                 اش برنامه  تواند براى زندگى   خود عند العقالء عقوبىت غري قابل حتّمل است، چون منى         
ز باب واليت بر غايب، تكليف قاتل را روشن منايد، چون گرفنت ديه توسط حكومت               بيند، در اين مورد بر حكومت است مجعاً بني احلقّني با گرفنت ديه ا              مى

كند و بعد از اداى ديه، ديگر حّق قصاص          مثل گرفنت خود اولياى دم است كه قاتل از قصاص با اداى ديه به آهنا مثل اداى به اولياى دم جنات پيدا مى                        
 ۱۷/۱۱/۸۱ .ماند منى

 قصاصتساوى زن و مرد در استيفاى . ٤
در آيه شريفه چيست؟ و چنانچه اولياى دم براى اجراى قصاْص قادر به              »   االنثى باالُنثى  «آيا مرد و زن در قصاص مساوى هستند و مقصود از             )  ٢٣٣س  (

 پرداخت ديه نباشند، بايد چكار كنند؟
دى زن توسط مردى درصورتى كه اولياى دم خبواهند، مرد          بنابراين، درصورت قتل عم   .  باشند جانب مرد و زن در حكم قصاص، برابر مى         نظر اين  ج ـ به  

، و آيه اشاره شده در سؤال هم خود ناظر به نفى تبعيض است كه در                »الدية والنفس بالنفس ال بالنفس و نصف     «شود   قاتل بدون پرداخت چيزى قصاص مى     
۲۰ . سوره بقره مراجعه مناييد۱۷۸البيان، ذيل آيه  اىل به تفسري جممعتوانيد براى اطالع امج ام و مى القصاص مفصالً مورد حبث و تفسري قرار داده كتاب

/۶/۸۲ 
خواهند قصاص كنند وىل قادر به پرداخت تفاضل ديه زن و مرد نيستند، در اين صورت قاتل                   مردى، زىن را عمداً كشته است و اولياى دم مى          .  ١)  ٢٣٤س  (

 شود؟ چگونه جمازات مى
خواهند، وىل قاتل حاضر به پرداخت ديه زن نيست يا ندارد و قاتل خواهاِن قصاص است، آيا                  را مى )   زن (كنند بلكه ديه مقتول     خواهند قصاص    اولياى زن منى  .  ٢
 توان قاتل را ملزم به پرداخت ديه زن منود؟ مى

باشد چه رسد به عدم متكن، بلكه بر         القصاص على املختار واضح است، چون با متكن هم رد نصف ديه الزم منى               جانب ثبوت حقّ    ـ به نظر اين    ۱ج ـ   
 .مبناى لزوم رد نصف ديه هم نسبت به مورد عدم متكن، لزوم رد ساقط و حّق قصاص ثابت است
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 ۶/۸۲//۲۰ .تواند الزام به ديه منايد جانب وىلّ دم خمّير است بني قصاص و ديه، پس مى تواند، چون به نظر اين  ـ آرى مى۲ج ـ 
 تكليف چيست؟. را ندارند) مرد(اولياى زن مقتول، راضى به اخذ ديه نباشند و از سوى ديگر تواناىي پرداخت نصف ديه به قاتل در قتل عمد، اگر ) ٢٣٥س (

ب جان و اما بر مبناى ديگران هم به نظر اين        ;  ، حكم مسئله روشن است    »يقتص احلّر باحلّره بالرّد نصف الدّيه كقتل احلّر باحلرّ        «جانب كه    ج ـ بر خمتار اين    
پرداخت نصف ديه از طرف اولياى زن به مردى كه قاتل است با فرض عدم تواناىي، ساقط و حّق قصاص براى آهنا ثابت است، و چون حكم برخالف قاعده                             

 ۲۰/۱۲/۷۷ .است بايد بر مورد ادلّه اختصار شود و اطالق آهنا از صورت عدم قدرت منصرف است، اگر نگوييم از اول اطالق نداشته
 فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مردحكم . ٥

آيا اولياى دم هر يك از      .  اگر مرد مسلماىن چندين زن مسلمان را به قتل برساند بر فرض اينكه اولياى دم مقتوالن، مهه خواهان قصاص باشند                     .  ١)  ٢٣٦س  (
 توانند او را قصاص منايند؟ د يا بدون پرداخت ديه مىمقتوالن، بايد نصف ديه مرد مسلمان را به اولياى مرتكب جنايت بپردازند و بعد قصاص مناين

 گريد، كدام يك از اولياى دم بايد بپردازد؟ اگر فقط نصف ديه تعلّق مى. ٢
چون مرد با كشنت زن مثل كشنت مرد، بدون رد نصف ديه، به حكم النفس                باشد، ج ـ در اين مسئله فرقى بني چند زن مسلمان و چند مرد مسلمان منى               

شود و روايات دالّه بر رّد نصف ديه در قصاص مرد با زن كه خمالف قرآن است از جهاتى نيز خمدوش و غري معترب است و حّجت                               قصاص مى بالنفس  
 ۱۰/۸۲//۲۲ .ام باشد، و تفصيل حبث را در كتاب القصاص از فقه الثقلني بيان منوده منى

هر دو جمّرد و داراى پدر و مادر هستند، منوده و در اين ارتباط اولياى                م به كشنت دو خواهر كه     جواىن است كه در ارتباط با مسائل مناىف عفّت، اقدا         )  ٢٣٧س  (
جاىن نيستند، حال با توجه به اينكه موضوع سؤال دو دختر بوده، آيا              اند كه حاضر به پرداخت نصف ديه به وّراث         تقاضاى قصاص منوده و اعالم داشته      مقتوالن مصّرانه 
تول دوم كه نسبت به وى قصاص موضوعّيت ندارد و در نتيجه ساقط است، الزم است يا نه؟ و مهني فرض مسئله در صورت تعّدد اولياى دم در                            ديه مق  پرداخت نصف 

 مورد دو مقتول، حكمش چيست؟
ه آهنا خواستار قصاص باشند، چيزى قصاص قاتل را كه مرد است دارند، و وقىت كه مه ج ـ اولياى َدم زن چه متعدد باشند و خمتلف و چه متحد و مّتفق، حّق

شود، نه آنكه  حتقق قصاص حاصل است و اينكه در باب قصاص، قاتل چند نفر، بيش از يك بار قصاص منى                  بدهكار نيستند، چون مماثلت در اعتداء و جزا، و        
 ۱۷/۲/۷۶ .ن و يك نفس نداردباشند، بلكه از باب عدم امكان تكّرِر قتل و اينكه بيش از يك جا بعضى از اولياى دم ذى حّق منى

 انتخاب آننده نوع ديه در فاضل ديه. ٦
 در قتل عمدى و در موردى كه اولياى دم قبل از قصاص بايد نصف ديه را به قاتل بپردازند، آيا انتخاب ديه با قاتل است يا اولياى دم؟) ٢٣٨س (

 تراضى و مصاحله، اختيار آن مانند خطا و شبه عمد در دست جاىن است، و اما در                  ج ـ هر موردى كه در قتل عمدى ديه جنبه قانوىن و شرعى دارد نه جنبه               
 ۱۱/۶/۷۸ .مسئله پرداخت نصف ديه از طرف اولياى دم، تعيني نوع با آنان است

 المال پرداخت فاضل ديه از بيت . ٧
تصميم مسئولني قضاىي منطقه به جهت  خوىن كه در منطقه رخيته            چنانچه حسب   .  اولياى دم زن مقتوله، قدرت پرداخت نصف ديه مرد قاتل را ندارند           )  ٢٣٩س  (

 املال پرداخت منود؟ توان نصف ديه قاتل را از بيت شده، قصاص قاتل به مصلحت جامعه تشخيص داده شود، آيا مى
املال اصطالحى فرق دارد،     امروز با بيت  املال به زبان     ليكن چون بيت  ;  املال پرداخت منود   ج ـ در صورتى كه به مصلحت جامعه باشد، جايز است از بيت            

جانب كه در قصاص، بني زن و        و آنچه گفته شد طبق نظر مشهور فقهاست، وىل به نظر اخري اين            ;  لذا نسبت به امروز بايد َحَسب مقّررات بودجه عمل شود         
 ۲۹/۳/۷۷ .ماند باشد، موردى براى سؤال باقى منى مرد تساوى وجود دارد و رّد نصف ديه الزم منى

 مالك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس . ٨
 گريد؟ در تداخل قصاص عضو در نفس، در چه مواردى تداخل صورت مى. ١) ٢٤٠س (
 مالك در تداخل قصاص عضو در نفس، به نظر حضرت عاىل چيست؟. ٢

ين گونه موارد قصاص عضو در قصاص نفس         ـ قطع اعضاىي كه سبب مرگ و قتل نفس گردد و يا به وسيله سرايت، موجب قتل نفس شود، در ا                      ۱ج  
 .عليه زايد بر قصاص نفس، حقّى نسبت به جاىن ندارد كند، و وىلّ جمّنى تداخل مى

 ـ با فرض عدم سرايت و سببّيت قطع عضو براى قتل نفس، اگر قطع عضو با ضربه مستقل باشد، موجب ضمان است و اگر به وسيله مهان ضربه                               ۲ج  
 ۲۹/۱۰/۷۷ .شده، ظاهراً ضمان آور نباشد و ضمان فقط نسبت به نفْس ثابت استباشد كه موجب قتل نفس 

 جمع بين قصاص و ساير مجازاتها . ٩
توان از آهنا صرف نظر منود؟ و آيا         كسى كه قرار است اعدام شود حّداً يا قصاصاً، اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقل از قتل، براى او ثابت شود، مى                     )  ٢٤١س  (

 الناس تفاوتى در اين مسئله وجود دارد؟ اهللا و حّق در مورد حّق
الناس فرقى   اهللا و حقّ   شوند، اجرا منود و بعد، حّد قتل را اجرا كرد، و در اجراى حكم، بني حقّ                ج ـ اول بايد حدود و تعزيراتى را كه با اعدام، فوت مى            

 ۲۳/۹/۷۵ .نيست
 نحوه اجراى حكم قصاص . ١٠

 گريد يا خري؟ مى)  ترين وسايل، گردن بزنند بايد با برنده (كنند، آيا اعدام جاى قصاصى را كه   اعدام مىحمكومني به قصاص را) ٢٤٢س (
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 ۱۵/۷/۷۵ .كند، و اختيار نوع قصاص به اختيار وىلّ دم است، ليكن زجركُش منودن، حرام است و نبايد به طور زجركش قصاص منود ج ـ كفايت مى
 حس آننده هنگام اجراى مجازات  يا بىهوش استفاده از داروهاى بى . ١١

حس يا بيهوش منايد تا درد كمترى را         تواند با هزينه خود از پزشكى خبواهد وى را قبل از قتل، ىب             كشته شود، آيا مى   )  قصاصاً(كسى كه قرار است     )  ٢٤٣س  (
 متحمل شود؟

 ۱۵/۱۰/۷۵ .گردد ج ـ مانعى ندارد، چون در هر صورت قتل كه جزاست، حمقّق مى
تواند درخواست منايد كه قبل از اجراى حكم او را توسط داروى بيهوشى، بيهوش كنند و در حال بيهوشى                     آيا حمكوم به اعدام يا قصاص اطراف مى       )  ٢٤٤س  (

 حكم او را اجرا كنند؟
 ۲۳/۲/۷۵ .باشند ج ـ مانعى ندارد، ليكن آهنا به پذيرش بيهوش كردن حمكوم به اعدام، ملزم منى

 ى حّق قصاصمدت بقا . ١٢
 مدت بقاى حّق قصاص تا چه زماىن است؟) ٢٤٥س (

تواند با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار وىلّ دم را به            از آن به بعد، جاىن مى     .  نباشد»   جاىن «ج ـ تا زماىن كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر             
نباشد و گرنه حسب قاعده »  من عليه احلق « صاحب حق است كه مستلزم ضرر و َحَرج بر ناگفته مناند كه مهه حقوق تا جاىي در اختيار. استيفاى حق بنمايد

را »  من عليه احلق «مسلّمه حاكمه نفى ضرر و َحَرج، از اختيار او بريون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، بايد من له احلق را جمبور به استيفا و اينكه تكليف       
 ۲/۹/۷۲ .كند اليت، تكليف او را معّين مىمعّين منايد، و گرنه خود از باب و

توان حكم قصاص يا عفو را در        توان آن را به تأخري انداخت؟ اگر جانيان چند نفر باشند، آيا مى             فورّيت دارد يا مى   )   نفس يا عضو   (آيا اجراى قصاص    )  ٢٤٦س  (
تواند صرف نظر از نوع جرم، در هر مورد بنا به صالحديد خود براى عربت گرفنت                 مورد بعضى فوراً اجنام داد و در مورد بعضى به تأخري انداخت؟ آيا حاكم شرع مى               

در معرض ديد عموم قرار گريد؟ يا اينكه حمكوم را          )   طوالىن يا كوتاه   (مردم و بازداشنت آنان از ارتكاب معاصى و جرامي، چنني حكم كند كه جنازه حمكوم براى مدتى                   
  دهد؟ و ميان حدود و قصاص و تعزير، تفصيلى در موارد فوق وجود دارد؟قبل از اجراى حكم، در مأل عام قرار

نباشد، مانعى ندارد وىل از آن زمان به بعد، جاىن با مراجعه به حاكم، درخواست اجبار         »  جاىن«ج ـ تأخري تا زماىن كه ترك استيفا، مستلزم ضرر و مشقّت بر              
نباشد و  »  من عليه احلق  «د كه مهه حقوق تا جاىي در اختيار صاحب حق است كه مستلزم ضرر و َحَرج بر                  منايد، و ناگفته منان    وىلّ دم را به استيفاى حق مى      

را جمبور به استيفا و اينكه تكليف » من له احلق«ضرر و َحَرج از اختيار او بريون و حاكم براى حفظ حقوق افراد، بايد           گرنه حسب قاعده مسلّمه حاكمه نفى     
و اما راجع به در مأل عام نگه داشنت جمرم زنده، در مورد قصاص              ;  كند ن منايد، و گرنه خود از باب واليت، تكليف او را معّين مى            را معيّ »  من عليه احلق  «

 بر  باشد، چون اولياى دم بيش از حّق قصاص، حقّى ندارند و هتك حرمت قاتل مانند اذّيتهاى ديگر به قاتل، نه تنها دليل بر جواز ندارد بلكه نصّ                            جايز منى 
گردد  عدم جواز قتل صرب وجود دارد، آرى، قبل از قصاص در نفس، قصاص در بقّيه اعضا با فرض حتقِّق موجبش، جايز است و قصاص در نفس مانع آن منى             

۱۲ .وراى اسالمى استشود، و مهني طور ظاهراً در مورد حدود هم، غري جايز است و اما نسبت به تعزير تابع قانون مصّوب منايندگان جملس ش و تداخل منى
/۱/۷۸ 

 تأخير اولياى دم در اجراى قصاص . ١٣
دو نفر به اهتام شركت در قتل يك نفر حمكوم به قصاص شدند و براى اجراى حكم، بايد به هر كدام از حمكوم عليه نصف ديه پرداخت شود، اما اولياى                              )  ٢٤٧س  (

 برند، تكليف شرعى آن چيست؟  در زندان به سر مىدم چند سال است كه از پرداخت آن امتناع مىورزند و حمكومان
منايند و مدتى طول بكشد،     )  تأخري(ج ـ در هر مورد كه اولياى دم، حّق قصاص دارند، اگر در اعمال حق و استفاده از آن به حنوى از احنا مماطله                             

بت به زنده بودن در هر آن و هر روز، ساقط، و ديه ثابت است،               القصاص به خاطر َحَرج و مشقّت براى جاىن كه بالتكليف و متحّير مانده، آن هم نس                حّق
القصاص نيست يعىن چه قاتِل عمدى، واحد باشد و چه           چون ادلّه َحَرج بر ادلّه قصاص، مانند بقّيه موارد، حاكم است و فرقى در اين حكم، در موارد حقّ                   

القصاص  شرعى مماطله منايند و در اجراى حكم دست نگه دارند، خود سبب سقوط حقّ              خالصه آنكه اولياى دم، اگر در استفاده از حّق قانوىن و             .  متعّدد
شده، تنها طلبكار ديه هستند و بايد حاكم و قاضى، وقىت مماطله برايش احراز شد، مسئله را به آهنا اعالم منوده، مدت كوتاهى را براى تعيني تكليف قرار دهد            

در نتيجه، قصاص براى ابد ساقط است، و مراد ما از           .  ن را معلوم نكردند، حكم به ديه بدهد و به آهنا اعالم كند            و بعد از آن، اگر تكليف قاتل و يا قاتال         
 ۱۶/۹/۷۳ .حكم به ديه، مهان بيان حكم شرعى است، نه انشاى حكم، چون انشاى حكم حمتاج به مطالبه است

رثه كبري خواهان قصاص باشند وىل براى استيفاى قصاْص قدرت تأمني سهم صغري را نداشته               در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغري و كبري باشد، اگر و           )  ٢٤٨س  (
در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا حتّمل ساهلاى متمادى در زندان                )   اگر چه در مدت طوالىن     (توان قاتل را تا زمان بلوِغ صغري         باشند، آيا مى  

 و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق حتميل دو جرميه به خاطر يك جرم نيست؟)  رزند صغِري مقتولمثالً يازده سال براى بلوغ ف (
ج ـ نگه داشنت قاتل اگر در زندان با مدت كوتاه باشد، مهانند يكى دو سه ماه كه ضرر و زياىن متوجه قاتل نشود، مطابق با احتياط و مجع بني حقوق كبار و               

ا اگر مدت تا بلوغ و رشد صغار زياد است و موجب ضرر و اذّيت و مشقّت بر قاتل است و قاتل هم به اين معىن تن و                              صغار از اولياى دم است، و ام      
توان او را زنداىن منود و زنداىن منودنش جزاى بدون جرم است، و جوازش اگر بر فرض مشكوك است با نفى ضرر و َحَرج منفى                            دهد، منى  رضايت منى 

تواند از باب واليت، رضايت به قصاص بدهد، و ناگفته مناند            موارد اگر وىلّ و قّيِم صغار قصاص را براى صغار مصلحت بداند مى            باشد و در اين گونه       مى
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مراد از اين مصلحت، مصلحت خاّصه براى صغار است نه مصلحت كلى قصاص كه در شرع ملحوظ شده كه آن مربوط به شارع است و ربطى به                              
 قّيم معترب است، ندارد، و ظاهراً فرض مرقوم فرض بسيار نادر است و به هر حال اولياى كبار اگر خواستار قصاص هستند و                         مصلحىت كه در عمل وىلّ و     

باشند، تأخري استيفاى حق هر چند با گرفنت وثيقه باشد، به خاطر طوالىن بودن مّدت و ضرر و زياىن كه متوجه                      حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه هم منى        
شود، غري جايز و با قاعده       برد و به خاطر مشقّىت كه از احتمال قصاص اوليا برايش پيدا مى             شود و قاتل در اين مدت با حتّير و سرگرداىن به سر مى             قاتل مى 

ر و تأمني ديه، آزاد     كند كه قاتل با اداى ديه و سپردن در حمكمه و اداى سهم صغار به آهنا و اعالم كبا                    ضرر و َحَرج منتفى و مجع بني احلقوق اقتضا مى         
 ۲۰/۳/۷۷ .گردد، تا جمازات زياده از جرمش نشده باشد

 كند يا بايد رشد آهنا هم احراز شود؟ براى اخذ موافقت صغاِر مقتول درباره گذشت از حّق قصاص، آيا رسيدن به سّن بلوغ شرعى كفايت مى) ٢٤٩س (
 ۲/۹/۷۲ .منوط به رشد است و بلوغ تنها، كاىف نيستالقصاص،  ج ـ تصّرف در حقوق ماىل و يا شبيه آن، مانند حّق

چنانچه اولياى دم در مقام مصاحله قصاص با مبلغى زايد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميّسر نيست، آيا دادگاه                             .  ١)  ٢٥٠س  (
 مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، حمكوم را الاقل با اخذ وثيقه آزاد منايد؟تواند فرصت حمدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد و پس از انقضاى  مى

 در صورت مثبت بودن جواب، آيا بايد او را بدون قيد آزاد منود يا با اخذ وثيقه و قيد ضمانت؟ . ٢
است نه ديگران، و دخالت در حدود و        تواند، مگر با اخذ رضايت از اولياى دم، چون قصاص حكم شرعى و حّق قانوىن اولياى دم                     ـ منى  ۲ و   ۱ج ـ   

.حقوق شخصى افراد براى هيچ كس حىت حاكم، جايز نيست، چون خالف مقتضاى حقيقت و موجب دخالت در سلطه افراد در حقوق خصوصى آهناست                       
 ۲۰/۳/۷۷ 

تواند قصاص را     آيا با ايداع سهم صغار، دادگاه مى       باشد و اولياى دم كبري تقاضاى قصاص دارند،        در بني اولياى دم يك يا چند نفر صغري و جمنون مى           )  ٢٥١س  (
 اجرا منايد و يا اينكه بايد منتظر بلوغ صغار و احياناً رشد جمنون باشد؟

 باشد بلكه به خاطر جلوگريى از تضييع       تواند قصاص منايد و تأخري قصاص براى كبري تا بلوغ و رشد صغري و جمنون از اولياى دم، نه تنها الزم منى                      ج ـ مى  
اند، چون اگر آهنا هم در زمان قصاص         حق و يا تعذيب قاتل و امثال اينها، جايز نيست و صغري و جمنون هم با ايداع سهمشان از ديه به حّق خود رسيده                         

ه كمال بسيار   آرى، اگر مدت رسيدن آهنا ب     .  كامل بودند غري از گرفنت ديه به قدر سهم خودشان حّق ديگرى نداشتند و اصل در قتل عمد بر قصاص است                     
 ۱۱/۷/۷۷ .رسد، صرب مطابق با احتياط است اندك است كه با زنداىن منودن قاتل و حفظ حقوق اولياى دم ضرر و عقوبت زايده به قاتل منى

ىن ـ در حبس    توان وى را تا زمان اجراى حكم ـ هر چند در مدت طوال             چنانچه به ادلّه ذيل حكم قصاص در مورد شخص حمكوم اجرا نشود، آيا مى             )  ٢٥٢س  (
 نگه داشت؟

الزم به ذكر است در مواردى از اين بند اجراى حكم از نظر اجتماعى و      .  (كنند اولياى دم به دليل فقر ماىل يا داليل ديگر، از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى              .  ١
 ).باشد سياسى ضرورى مى

 .عدم تأمني سهم اولياى صغري از طرف اولياى خواهان قصاص. ٢
 .رخى از اولياى دم و عدم پرداخت سهم آنان به حمكوم عليه از سوى اولياى خواهان قصاصعفو ب. ٣
 .عدم شناساىي اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان، و دستور حاكم شرع مبىن بر اخذ ديه از قاتل و ناتواىن وى از پرداخت ديه. ٤
 .مصاحله به ديه و عدم تواناىي پرداخت ديه توسط حمكوم عليه. ٥
 .عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيني تكليف هناىي. ٦
 .عليه و اولياى دم با افراد خربه از اجراى حكم فقدان ابزار الزم براى اجراى دقيق حكم قصاص، و استنكاف جمّنى. ٧
 .مورد فوق در صورتى كه حمكوم عليه استطاعت يا جلب رضايت شاكى را ندارد. ٨

جانب، در فرضى كه اولياى دم       ضرر و َحَرج بر قاتل است كه به حكم قاعده الضرر و الَحَرج منفى است، بعالوه كه به نظر اين                    توان، چون     ـ منى  ۱ج  
 قضائاً الطالق ادلة القصاص و اَنَّ فيه احلياة و االقتصار ىف خالف القاعدة اى القصاص مع ردّ                 «نتوانند فاضل ديه را بپردازند، جاىن حمكوم به قصاص است           

آرى، در فرض داليل ديگر، از باب قاعده        .  ، بناء على هذا مسئله زندان در اين فرض، من رأس منتفى است            »الفاضل على مورد اليسر فاّنه ال اطالق ىف ادلّته        
باحلّرة بالرّد كقتل احلّر باحلّر و      و يقتل احلّر    «جانب موردى براى فاضل ديه وجود ندارد         از مهه اينها گذشته اصوالً به نظر اين       .  نفى َحَرج و ضرر منتفى است     

 .»غري املسلم باملسلم ايضاً بال رّد منه اىل اولياء املقتول
 . ـ از جواب قبل معلوم شد و الضرر و الَحَرج در هر دو جريان دارد۳ و ۲ج  
هم حسب نّص بدان جهت كه خون       )يه السالم عل(  ـ بر حاكم است كه حكم به قصاص بدهد، چون عفو جماىن جايز نيست، به خاطر اينكه امام معصوم                   ۴ج  

املال واريز كرد تا هم قصاص نشود و         توان از جاىن ديه اخذ منود و به بيت         آرى، مى .  تواند ّجماناً عفو منايد     منى ٦١مقتول حّق مهه مسلمني و مربوط به آهناست       
 .هم حّق مسلمني حمفوظ مباند

 
 ٦١ ،باب٢٩وسائل، ج   .  امنا هو حق مجيع املسلمني و امنا على االمام ان يقتل او يأخذ الدية و ليس له ان يعفو                  :   )عليه السالم ( ففيه قلت فان عفا عنه االمام قال فقال ابا عبداهللا         :  صحيحه اىب والد احلناط   .  ٦١

 .  ١من أبواب قصاص النفس، حديث 
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شود، چون نگاه داشنت در زندان براى مّدتى          توان پرداخت ديه را ندارد و با عدم حضور مشا، رها مى             ـ بايد به اولياى دم ابالغ شود كه قاتل         ۶ و   ۵ج    
 .طوالىن ـ مهان گونه كه گذشت ـ به حكم الضرر و الَحَرج، جايز نيست

 .باشد و عذاب اضافه است كه به حكم الضرر و الَحَرج منتفى است  ـ مانند بقّيه موارد، جايز منى۸ و ۷ج  
توانند شخص حمكوم را بدون قيد و شرط آزاد منايند، يا آزادى وى بايد با اخذ                  عطف به سؤال قبل، در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاهها مى           )  ٢٥٣  س(

 وثيقه به قيد ضمانت باشد؟
ليكن تا زمان اخطار و ابالغ به اوليا و         ج ـ هر چند دليلى بر لزوم وثيقه با قيد ضمانت وجود ندارد، چون جاىن در عدم اجراى حكم تقصريى ندارد،                        

 ۲۰/۲/۷۸ .باشد حضور آهنا و تعيني تكليف حفظاً حلقوق الناس الزم مى
مردى به اهتام قتل مهسر خود حتت تعقيب قرار گرفته و پس از اجنام حتقيقات، رسيدگى و ثبوت جرم توسط دادگاه، به قصاص نفس حمكوم شده است و                            )  ٢٥٤س  (

الديه صغار قاتل اظهار     تقاضاى قصاص داشته و از پرداخت فاضل ديه و سهم         )   مادر مقتوله  (عاىل كشور نيز تأييد و ابرام گرديده، اما تنها وىلّ دم كبري             اين حكم در ديوان   
 ل را آزاد منود؟توان تا زمان پرداخت فاضل ديه و اجراى حكم قصاص قات آيا با اخذ وثيقه، مى. باشد منايد و حمكوم نيز در بازداشت مى عجز مى

شود، حرام و غري جايز      باشد، بلكه قصاص منودن در مفروض سؤال چون سبب تضييع حّق صغار مى             توان و وسيله حفظ حقوق صغار مى       ج ـ آرى، مى   
ه راه ذكر شده در     باشد، و خالصه آنك    است، كما اينكه در زندان نگه داشنت قاتل هم ظلم و عقوبت و ضررى بر قاتل است كه جمّوز ندارد و حرام مى                       

 ۱/۷/۷۸ .سؤال، قطعاً مانعى ندارد و مجع بني احلقوق است
افتد و قول زن نيز در مورد        با توجه به اينكه در مورد زن حامله و يا داراى بّچه شريخواره، در برخى حاالت گفته شده كه اجراى قصاص به تأخري مى                       )  ٢٥٥س  (

 :شود، بفرماييد حاملگى خود قبول مى
  دستگاههاى فعلى بتوان جنني را از هالكت حفظ منود، آيا باز هم بايد قصاص به تأخري افتد؟اگر با. ١
 شود؟ با توجه به وجود آزمايشگاهها، آيا قول زن در مورد حاملگى قبول مى. ٢
 چيست؟شود در دو مورد زير حكم  اى باشد كه قتل يكى، موجب قتل ديگر مى اگر وابستگى دو فرد به مهديگر به گونه. ٣
 .قصاص فرزندى كه ادامه حيات پدر پري وى ـ چه از حلاظ روحى چه از حلاظ پرستارى ـ به فرزند وابسته است. ١/٣
 .شود قصاص يكى از دو قلوهاى به هم چسبيده، در حالىت كه قتل يكى موجب مرگ ديگرى مى. ٢/٣

 . ـ بايد تأخري انداخت، به خاطر احتياط در دم۱ج 
 .باشد  و ابزار و وسايل آزمايشگاهى ـ ىف حّد نفسه ـ حجت منىشود  ـ قبول مى۲ج 
و جواز و عدم    ;  شود، و حّق اولياى دم مقدم بر وابستگى پدر و غريه است             ـ وابستگى روحى مانع از قصاص كه حيات جامعه به آن بستگى دارد منى              ۳ج  

 ۲۰/۱۲/۷۷ .مل استجواز قصاص يكى از دوقلوها كه موجب قتل ديگرى است، حمتاج به حبث و تأ
 :درباره لزوم تأخري اجراى حد يا قصاص زن شريده، بفرماييد) ٢٥٦س (
 شود؟ آيا اين حكم، شامل مادر رضاعى نيز مى. ١
 اى ديگر يا شري خشك يا شري حيوان، تفاوتى وجود دارد؟ در فرض مشول، بني امكان و عدم امكان جايگزيىن دايه. ٢
 فنت دايه وظيفه حاكم شرع است يا وىلّ طفل؟در صورت امكان جايگزيىن، يا. ٣

ج ـ لزوم تأخري مثل رجم و حد و يا قصاص چون به خاطر حفظ جان كودك شريخوار است كه حفظش عقالً و نقالً الزم است، پس دائر مدار توقف و                                 
 اگر بتوان جان كودك را به وسيله ديگرى غري از           احنصار حفظ جان كودك بر شريخوردن از مادر شريده است ـ چه مادر اصلى و چه رضاعى ـ، بنابراين،                  

و پيدا كردن   ;  باشد و بايد در زمان اجراى حد يا قصاص، جايگزين فراهم شده باشد              شري زِن حمكوم به مثل رجم يا قصاص، حفظ منود، تأخري جايز منى             
 .باشد جايگزين در قصاص با وىلّ دم و در حد با حكومت است كه مسئول اجراى آن مى

 حدود اختيار حاآم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو.  ١٤
در مواردى كه اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند و يا مطالبه ديه منايند، وىل با توجه به مصلحت سياسى اجتماعى، حكومت خبواهد قاتل را                            )  ٢٥٧س  (

املال به آنان پرداخت گردد؟ آيا حاكم شرع با واليىت كه بر  ت اولياى دم، آيا بايد مبلغ ديه از بيت       آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضاي          .  قصاص منايد 
 تواند برخالف وى تقاضاى قصاص منايد؟ خود وىلّ دم دارد، مى

باشد،  قوق شخصيه حمرز منىباشد و براى حكومت، اختيار داشنت در ح ج ـ قصاص، حّق اولياى دم است و جزو حقوق الّناس و حّق شخصى اولياى دم مى      
توان با بودن اولياى دم، اختيار را از آهنا گرفت با فرض             تواند به عوامل آن متمّسك گردد، و چگونه مى         كشى و فساد، حاكم مى     و براى جلوگريى از آدم    

ـ      عفو كند، بلكه يا بايد قصاص منايد يا ديه بگريد، چون            تواند اند منى  ـ در جاىي كه مقتول وىلّ نداشته باشد، گفته         قدس اهللا اسرارهم   اينكه برخى از فقها 
 ۱۵/۱۰/۷۵ ).عليه السالم( االمام الناس است نه حّق حّق

 :درباره قصاص نفس يا طرف، بفرماييد) ٢٥٨س (
 تواند برخالف وىلّ دم يا جمىن عليه، بنا به مصاحلى قصاص را به ديه تبديل منايد؟ آيا حاكم شرع مى. ١



 ٦٣                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى حضرت آية ق با فتاواى مرجع عاليقدرمطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 

                                                          

توان على رغم درخواست     شود، آيا مى    مثبت باشد، با توجه به اينكه طبق فتواى مشهور قصاص تنها در صورت رضايت جاىن به ديه تبديل مى                    چنانچه پاسخ .  ٢
 جاىن، قصاص را به ديه تبديل منود؟

 املال؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست؟ جاىن يا بيت. ٣
 ۱۷/۱۱/۸۱ ٦٢.»َو َمن َيَتَعدَّ ُحُدوَداِهللا فَأُولِئَك ُهُم الظّاِلُمونَ«ه و حقوق ديگران و تعّدى از حدوداهللا است تواند، چون دخالت در سلط ج ـ منى

، بفرماييد آيا ايشان مهانند اولياى دم، عالوه بر درخواست قصاص يا اخذ ديه، حّق عفو نيز                   رسد در موارد قتل عمدى كه نوبت به واليت حاكم مى         )  ٢٥٩س  (
 د؟دارن

 ۱۷/۱۱/۸۱ .الّناس است نه حّق احلكومة ج ـ حّق عفو ندارد، چون قصاص يا ديه حّق
 عليه اسقاط حّق قصاص توسط مجّنى . ١٥

تواند جاىن را از قصاص نفس عفو منايد؟ در فرض قصاص عضو             مى)   شود كسى كه در آينده جنايىت بر او واقع مى         (شود   عليه مى  آيا شخصى كه جمىن   )  ٢٦٠س  (
  فرض ديه چطور؟و در

فايده  يعىن عفوش ىب  ;  ج ـ چون عفو از قصاص قبل از جنايت، ترغيب به قتل نفس است، حرام است و الزمه عقالىي حرمت، بطالن و عدم ترّتب اثر است                         
 ۱۸/۲/۷۳ .و وجود و عدم آن از جهت حكم وضعى، مهانند است

االصول صاحب حّق قصاص  جراحت برداشت، آيا حق دارد جاىن را از قصاص نفس عفو منايد؟ و على             عليه بعد از اينكه      در مورد قتل عمد، اساساً جمّنى     )  ٢٦١س  (
 عليه حق اسقاط آن را داشته باشد؟ پذير است كه جمىن عليه يا اولياى دم؟ و آيا اجياد حق قصاص قبل از فوت شخص امكان جمىن: باشد در قتل عمد چه كسى مى

عموم ادلّه عفو و سلطه انسان به حقوق خود هم هست و فرقى بني نفس                اند و مقتضاى اطالق و     ز فقها هم فتوا داده    تواند و غري واحدى ا     ج ـ آرى، مى   
از وجه، بلكه    گردد و عفو مقتول نسبت به مازاد از ثلث ديه، عدم نفوذش خاىل             مى عضو نيست، ليكن نسبت به عفو از ديه، چون ديه بعد از فوت ثابت              و

آمده با ديه بعد از جنايت تفاوت        عمدى و غري عمدى نيست و مسئله اخذ برائت متطبِّْب كه در نصّ              و در اين حكم، فرقى بني جنايت       خاىل از قّوت نيست،   
 ۱۴/۱۰/۷۸ .توان آن را با اين مسئله قياس منود دارد و منى

 عفو قاتل هنگام اجراى حكم . ١٦
 :آويز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرماييد  حلقدرباره حمكوم به قصاص كه به درخواست اولياى دم) ٢٦٢س (
 اگر در اين مرحله برخى از اولياى دم قاتل را عفو كنند، آيا بايد اجراى حكم را متوقف كنند يا متوقف كردن آن نيازمند به رضايت مهه آهناست؟. ١
 آن چيست؟اگر در اين مرحله عفو به صورت مشروط و معلّق ـ نه منجز ـ اجنام گريد، حكم . ٢
 توان جمدداً وى را اعدام منود؟ در صورت توقّف اجراى حكم و هببود قاتل، اگر اولياِى دم خواهان قصاص، سهم الدّيه عفو كنندگان را بپردازند، آيا مى. ٣
 اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود، تكليف چيست؟. ٤
  قبل بر جاىن وارد شده با كيست؟ضمان خسارهتا و آسيبهاىي كه در اجراى اول حكم در مرحله. ٥

 . ـ نيازمند به عفو مهه است، چون هر يك از اوليا در عفو و قصاص مستقل است۱ج 
 . ـ سؤال اهبام دارد۲ج 
اذّيتها و  توان، اما جاىن هم حق قصاص و مقابله به مثل اگر قابل قصاص باشد و يا گرفنت ديه و اَرْش را قبل از قصاص دارد و حقّش نسبت به                                 ـ مى  ۳ج  

توان اين عقوبت زايده را ناديده گرفت، بعالوه كه ظاهراً عدم حّق او              ها كه در مرحله اول از طرف اولياى دم ديده، بايد جربان و قصاص شود و منى                 صدمه
 .نسبت به جربان و قصاص، اسراف در قتل است كه منّهى و ممنوع و حرام است

 .باشد بني مرتبه دوم و سوم و مازاد آن منى ـ در حكم ذكر شده در جواب سه، فرقى ۴ج 
 ۱۷/۱۱/۸۱ .باشد  ـ از جواب مورد سه روشن مى۵ج 

 تبديل قصاص نفس به قصاص عضو . ١٧
 :در مورد قصاص نفس، بفرماييد) ٢٦٣س (
 ). كى از پاهاى او را قطع منايندمثالً به جاى كشنت قاتل ي (توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنند؟  آيا اولياى دم مى. ١
 توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب ديه منايند؟ آيا اولياى دم مى. ٢
 توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصاحله منايند؟ آيا اولياى دم مى. ٣
 داشت؟آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثريى خواهد . ٤

، ) الزم است  پيشنهاد اولياى دم، قبول آن براى قاتل از باب وجوب حفظ نفس            با اگر نگوييم  (ج ـ در مهه  موارد ذكر شده با رضايت قاتل، مانعى ندارد              
ست كه قطع بعض    خاطر آن ا   اعضايش به طريق اوىل و شرط رضايت قاتل، در موارد مفروضه به            چون وقىت كه جان او به حكم قصاص غري حمترم است،          

 ۱۱/۳/۷۷ .باشد مى شود و نافذ اعضا به جاى قصاص نفس، قانوىن نبوده، ليكن از راه ادلّه صلح و شروط و عقود جايز مى

 
 .٢٢٩بقره، آيه . ٦٢
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 خودآشى پس از ارتكاب قتل عمدى . ١٨
كنند و    خواستگارى خوددارى مى    منايد، وىل آنان از اجنام      مى را اش پسر جواىن از خانواده خود تقاضاى خواستگارى دختر مورد عالقه            )  ٢٦٤س  (
منايند، وىل   كند و خانواده وى قبول مى       آن دختر اقدام مى    خواستگارى براى گونه اطّالعى از اين موضوع نداشتند، تا اينكه فرد ديگرى            نيز هيچ  دختر خانواده
آيد و به خانه دختر       پادگان حمِل خدمت به خانه مى       لحه از اس قبضه يك شود و با سرقت    پسر اوىل كه در خدمت سربازى بوده، مطلع مى           عقد، مراسم از قبل
لطفاً حكم شرعى در اين خصوص را       .  كند مى اسلحه خودكشى  مهان با نيز آورد و خود   چند گلوله، مشاراليه را از پاى در مى        كند و با شليك    مى مراجعه الذكر فوق

 .بيان فرماييد
 ۲۴/۸/۷۶ .»لئال يبطل دم امرء مسلم«ج ـ ديه مقتول از مال قاتل بايد پرداخت شود، 

 ظهور عاليم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص . ١٩
در جمرم عالمي حياتى ديده شود و با ُمداوا سالمت خود را باز يابد، اجراى               ...  در صورتى كه پس از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانوىن و               )  ٢٦٥س  (

  آيا بني حد و بني قصاص تفاوتى وجود دارد؟جمّدد حكم چه صورتى دارد؟
 ۲۳/۹/۷۵ .ج ـ بايد جمّدداً او را اعدام منايند، چون اعدام صورت نگرفته است، و در اين جهت بني حد و قصاص فرقى وجود ندارد

 ه در بربد، آيا آن شخص آزاد است يا خري؟اگر شخص جمرمى را به قصد اعدام از دار آويزان كنند، وىل طناب اعدام پاره شود و متهم جان سامل ب) ٢٦٦س (
 ۱۱/۵/۷۳ .ج ـ چون حكم او اعدام است، و دار و طناب وسيله و مقّدمه، لذا بايد حكم اجرا شود و تغيري مقدمه دخالىت در تغيري حكم ندارد

 فروش اعضاء قبل از قصاص . ٢٠
 فروشد؟ در اين مسئله بني حّد و قصاص، آيا تفاوتى وجود داد؟تواند اعضاى خود را ب آيا شخصى كه قرار است اعدام شود، مى) ٢٦٧س (

 ۲۵/۱۱/۷۷ .ج ـ ظاهراً تا جاىي كه سبب مرگ او نگردد، مانعى ندارد
 آّفاره قتل عمدى . ٢١

اند و   فقط افرادى كه ضربه زده    اند، حال كفّاره را به چه صورتى بايد بپردازند، و روزه را              اى بر اثر نزاع، شخصى را عمداً و يا شبه عمد كشته            عده)  ٢٦٨س  (
 اند؟ لو خيلى ضعيف بايد بگريند يا افرادى كه شريك بودند وىل نزده

ج ـ در قتل عمد اگر قاتل قصاص نشد بايد كفاره بدهد آن هم كفاره مجع، يعىن شصت روز، روزه گرفنت و شصت مسكني را طعام دادن و يك بنده آزاد                               
ز آهنا را بايد بپردازد و هر چند نفر كه در قتل شركت دارند مهني حكم براى يك يك آهنا است و شركت در قتل به                          منودن و اگر قتل غري عمد است يكى ا        

 ۸/۲/۷۳ .كند نه امر و سببّيت مباشرت حتقق پيدا مى
 جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاص . ٢٢

 در برابر گرفنت مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفنت چيزى عفو كند، آيا حاكم شرع                در مورد قصاص، اگر از جمرم شكايت نشود يا شكايت شود، وىل           )  ٢٦٩س  (
 .اهللا تعزير كند تواند آن شخص را از جنبه حّق براى حفظ نظم جامعه و جلوگريى از وقوع جراِمي نظِري آن، مى

 ۲۲/۱۲/۷۴.تواند جمرم را براى حفظ نظم جامعه تعزير كند ج ـ حاكم مى
 

 ضوقصاص ع: فصل پنجم
 لزوم مماثلت در قصاص اطراف . ١

 :در مورد قصاص اطراف، بفرماييد) ٢٧٠س (
 آيا مالك، رعايت مماثلت نسبّيه است يا عرضيه؟ معيار هر كدام چيست؟. ١
متر  ليه به عمق سه سانىت    ع مثالً اگر جاىن الغر و جمّنى عليه چاق است و نيمى از بازوى جمّنى              (آيا بني طول، عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟            .  ٢

 ؟) متر بريده شود، اگر چه بيش از نصف بازو باشد متر است يا بايد مهان سه سانىت آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جاىن الغر را بريد كه دو سانىت. بريده شده است
 ۱۷/۱۱/۸۱ .حتقق آن هم با نظر كارشناسان و اهل اطّالع است ـ سؤال اهبام دارد و بايد مماثله حقيقيه عرضّيه صادق باشد، و تشخيص حتقق و عدم ۱ج 
متر بريده شود، گرچه بيش از نصف باشد و اين زيادى در رابطه با جاىن مربوط به تقصري                     ـ تفاوتى نيست و بايد مقدار مراعات شود و سه سانىت           ۲ج  

متر نسبت به جاىن، چون به محايت شارع و          وه كه اكتفاى شارع به دو سانىت      عليه شود، بعال   تواند سبب تضييع حّق جمّنى     باشد و الغرى او منى     خودش مى 
گردد و آن هم خالف حكمت و تشريع و قانونگذارى است در نتيجه ادلّه از امثال آن انصراف دارد، به اين جهت هم                          قانونگذار از قانون شكن برمى    

 ۱۷/۱۱/۸۱ . نادرست است
 تبعيض در قصاص اطراف . ٢

 :ورد قصاص اطراف، بفرماييددر م) ٢٧١س (
عليه را از كتف قطع كرده است، اما وى خواهان قطع دست             مثالً جاىن دست جمىن    (تواند خبشى از قصاص را اجرا و خبش ديگر را عفو منايد؟              عليه مى  آيا جمىن .  ١

 ). جاىن از آرنج باشد
 گر ديه بگريد؟تواند براى قسمىت از جنايت، طلب قصاص كرده و براى خبش دي آيا مى. ٢
 تواند براى قسمىت از جنايت، طلب قصاص كرده و نسبت به خبش ديگر مصاحله كند؟ آيا مى. ٣
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 آيا رضايت و عدم رضايت جاىن در سه حالت فوق، تأثريى خواهد داشت؟. ٤
عليه  كه جنايت از كتف بوده، مورد حّق جمىن       تواند، ليكن با رضايت جاىن، چون قصاص خبشى از جنايت، مثالً قطع دست جاىن از آرنج با اين                  ج ـ آرى مى   

نيست، بايد رضايت جاىن در هر سه صورت جلب شود، كما اينكه در قصاص بر نفس هم اگر اوليا خبواهند ديه بگريند، رضايت قاتل شرط است و به                              
ق است و غري از آن دليل ندارمي، بلكه جمبور          عليه است، قصاص نسبت به كل مورد جنايت است كه قصاص با آن صاد              عبارت ديگر آنچه حّق شرعى جمىن     

منودن جاىن به غري مثل جنايت را كه وارد منوده و عدم لزوم جلب رضايتش، سبب دخالت در سلطه ديگران و سلب آزادى و حاكميت آهنا بر خودشان                              
ه نشود كه قطع بعضى از اعضاى جاىن چون مورد قصاص           يك قاعده عقالئيه شرعيه است، و گفت      »  الناس مسلطون على امواهلم و انفسهم     «باشد و قاعده     مى

باشد و انسان حّق جنايت بر خود مانند جنايت بر ديگران را ندارد، چون در                باشد و رضايت جاىن، مسّوغ حرام منى       شرعى نبوده، به خاطر جنايت حرام مى      
 مربوط به اعضاىي است كه احترام آن از نظر شرعى حمفوظ باشد، و              گوييم جنايت بر اعضاى انسان اگر چه مطلقاً حرام است، ليكن اين حرمت             پاسخ مى 

باشد، مهان گونه كه كل آن از احترام ساقط شده، بعضش هم به طريق اوىل از احترام ساقط شده، و قطعش با رضايت                         اعضاى جاىن كه قصاصش جايز مى     
 ۱۱/۳/۷۷ .باشد مثال مورد سؤال منىباشد و به عبارت ديگر ادلّه حرمت جنايت بر انسان شامل ا جاىن جايز مى

 تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن . ٣
با عنايت به اينكه اگر شخصى دست راست ديگرى را قطع منايد، به هنگام قصاص، چنانچه جاىن فاقد دست راست باشد، دست چپ او و در صورت                           )  ٢٧٢س  (

مثالً اگر جاىن پاى راست ندارد و پاى         (اين حكم در مورد پا و ديگر اعضاى زوج بدن نيز قابل اجراء است؟               آيا  :  گردد، بفرماييد  فقدان دست چپ، پاى او قطع مى      
 ؟)گردد راست ديگرى را قطع كرده باشد، آيا اين جا نيز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى

داند، و جواز هم     قطع پا را به جاى دست انكار منوده، جايز مى          كه)قدس سره ( ريسج ـ قطع پاى چپ در مورد مثال ذكر شده در سؤال را حىت ابن اد                
آيه دليل   اكتفا منوده و قصاص عني به عني و اذن به اذن را جايز دانسته، و خود                اطالق آيه قصاص است كه در قصاص عني و اُذُن و انف به اصل آهنا               مطابق با 

مماثلث ىف اجلملة، فعلى هذا، جواز       صدق عرىف قصاص و اعتداء به مثل و سّيئه در مقابل سّيئه با مهان                و بعيد نيست   است بر اعتبار و كفايت مماثله ىف اجلملة،       
 مائده و اطالقات    ۴۵آن عضو در جاىن ـ، مشمول آيه         قابل قصاص ـ ولو به اختالف در راست و چپ با فرض فقدان موافق              قصاص يك عضو از دو عضو     

باشد جاىي است كه از      مسئله نيست، و آنچه جاى حبث و سؤال مى          باشد و اشكاىل هم در     مى»   واجلروح قصاص  «مهان آيه   مجله ديگر    قصاص مهانند 
وجود ندارد   باشد، چون در چنني موردى مماثلت      قطع منوده و خود فاقد هر دو پا مى         فتوا و روايت خارج باشد، يعىن قطع دست كسى كه پاى ديگرى را             مورد

جواهر از جهت فحوا و عموم علّت در         خصوصّيت و تنقيح مناط ظاهراً جايز است و يا به عبارت صاحب             و فتوا است، ليكن از باب الغاى       و خارج از نصّ   
 كه  ٦٣»اعليه الّدية الّنه ليست له جارحة يقاّص منه        اّنما جيب عليه الدية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و الرجالن فثم جيب                « :صحيحه سجستاىن، ففيها  

رجلني بر عينني و اذنني، حكم بدهد كه حنوه مماثلىت مهانند            دست و پا قرار داده، بلكه اگر كسى به جريان احكام قصاص يدين و              علت ديه را در قطع يد، نبود      
پا،  تعبري به دست و    شود چشم و گوش، مانند     باشند، و نيز گفته مى     انسان مى  باال تنه  پاها و دستها در آهنا وجود دارد و هر دو از اعضا و نريوهاى              در مماثلت

 ۲۶/۸/۷۷  .هاى عمدى و عموم علّت در روايت سجستاىن مراعات گشته است قطع قصاص در حكم جزاف و فتواى خالىف نداده است و اصالت
 عدم سقوط حّق قصاص در صورت پيوند . ٤

زند، آيا در اين مورد، تقاضاى قصاص         را پيوند مى   مراجعه و آن   ارستانبيم در جريان نزاعى، دست شخصى قطع و مشاراليه بالفاصله به           )  ٢٧٣س  (
بايد تعيني شود يا وجه     )   نصف ديه كامل   (ديه آن ديه قطع دست        آيا شود، مصدوم قابل قبول است يا خري؟ و در صورتى كه موضوع به ديه موكول                طرف از

 دارد؟ ديگرى
 ۲۹/۳/۷۷ . كامل يك دست كه نصف ديه كل است را بايد بپردازدشود و بر فرض وجوب ديه، ديه ج ـ قصاص ساقط منى

آيا مصدوم  .  اگر كسى انگشت يا دست كسى را عمداً قطع كند و مصدوم بالفاصله خود را به مراكز درماىن برساند و عضو قطع شده را پيوند بزند                          )  ٢٧٤س  (
 حّق قصاص جاىن را دارد يا خري؟

 ۵/۴/۷۳ .عليه مهچنان باقى است شود، و حّق قصاص و ديه براى جمّنى منىج ـ پيوند بعدى مسقط حّق قصاص جاىن 
 حدود اختيارات ولّى قهرى در صدمات وارده بر صغير . ٥

آيد، هم از    كه از سوى غري به وى وارد مى       )  اعّم از عمدى و غري عمدى     (تواند نسبت به فرزند صغريش در خصوص جراحات و صدمات            آيا پدر مى  )  ٢٧٥س  (
ذرد و هم از قصاص صرف نظر منايد، چون در باب قصاْص فتوا و قانون بر اين است كه وىلّ صغري حق ندارد قاتل را جماناً عفو منايد، آيا اين موضوع در مورد                                  ديه بگ 

 جراحات و صدمات موجب قصاص و ديه نيز مصداق دارد يا خري؟
است و براى عفو از قصاص نفْس خصوصيىت نيست و بناًء على هذا، اگر                حتج ـ آرى، چون مالك عدم جواز عفو ّجماىن در قصاص نفس، نبود مصل              

 ۱/۷/۷۸ .تواند عفو منايد مصلحت صغري در عفو ّجماىن ثابت شود و آن مصلحت از مصلحت گرفنت ديه براى صغري زيادتر باشد، وىلّ مى
 :شند، بفرماييددر مورد صغار و جمانني كه مورد ضرب و َجَرح يا توهني قرار گرفته با) ٢٧٦س (
 آيا اولياى دم آنان با رعايت غبطه موىل عليه، حّق گذشت دارند يا خري؟. ١
 مالك در رعايت غبطه موىل عليه چيست؟ آيا صرف عدم الضّرر كاىف است، يا بايد نفع صغري حلاظ گردد؟. ٢

 
 .٢، حديث ١٢الطرف، باب  اص، أبواب قص١٧٤، ص ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٦٣
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شت دارند و معيار هم مهان مصلحت آهناست نه عدم الّضرر، يعىن            حّق گذ )   نه وىلّ  ( ـ به حكم عموم واليت با رعايت غبطه خود موىل عليه             ۲ و   ۱ج ـ   
 ۱۷/۱۱/۸۱ . بايد مصلحت در عفو زيادتر از گرفنت ديه باشد

 هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد . ٦
عليه؟ در  املال است يا حمكوم  به عهده بيتهزينه درمان و هببود شخصى كه در اثر اجراى حد يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده،        )  ٢٧٧س  (

گريد؟ در حكم مذكور، آيا بني فقري و غىن  فرقى هست يا              املال باشد، حكم اختصاص به معاجلات اوليه دارد يا معاجلات بعدى را نيز دربر مى               صورتى كه به عهده بيت    
 نه؟ آيا تفاوتى بني حد و قصاص وجود دارد؟

ون خود سبب اجراى حد يا قصاص شده كه براى هببودى مداوايش نياز به هزينه و خمارج دارد، يعىن در حقيقت سبب                      ج ـ به عهده خود شخص است، چ       
آمد، بعالوه كه مباشرين وظيفه اهلى و        شد، از ناحيه ديگران مباشرتى در عمل بر ايشان بوجود منى           اقوا از مباشر است كه اگر مرتكب جرم و سبب منى           

املال يا جاى ديگر مستحب است، چون خري و بّر است             آرى، كمك به آهنا از بيت      ٦٤» و ما على احملسنني من سبيل      «اند    حمسن بوده  واجب را اجنام داده و    
باشد، و ادلّه احكام مذكوره شامل مهه آهنا         و در روايات مورد تعرض است، و در احكام ذكر شده فرقى بني موارد مرقومه به عنوان موارد تفاوت منى                     

اش از زكوات و خراجات هتيه  املال اصطالحى بوده، يعىن جاىي كه معّد براى مصاحل مسلمني است و بودجه د، و ناگفته مناند احكام مذكوره براى بيت  شو مى
 ۱۵/۳/۷۷ .كند، تابع مقّررات بودجه است اش را جملس تعيني مى املال اصطالحى در مجهورى اسالمى كه بودجه شود، و اما بيت

  فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاصملكيت، . ٧
تواند آن را دوباره به بدن خود پيوند بزند؟          عضو قطع شده بر اثر جمازات قصاص يا حد، متعلق به چه كسى است؟ و آيا شخصى كه جمازات شده مى                    )  ٢٧٨س  (

 در اين مورد، آيا بني حد و قصاص، تفاوتى هست يا خري؟
بلكه اگر  ;  منود خبواهد پيوند بزند، كار حرامى را مرتكب شده و بايد جلوگريى           يعىن اگر جاىن  ;  توان پيوند زد   ج ـ عضو قطع شده، به جهت قصاص را منى         

امنّا يكون القصاص من     «:  فرمود)عليه السالم ( مهان طور كه در موثّقه عّمار آمده است، امرياملؤمنني        .  پيوند هم بزنند، دو مرتبه از باب قصاص، قطع گردد         
 ۸/۶/۷۸. و براى جلوگريى از پيوند زدن او، بعد از قطع كردن، چون در حكم ميته است، هر چند در اختيار جاىن است، بايد دفن شود٦٥،» اجل الشني

 عليه يا شخص ديگرى كه نيازمند است پيوند زد؟ توان عضو جدا شده را جمّدداً به بدن حمكوم آيا بعد از اجراى حكم قصاص اعضا، مى) ٢٧٩س (
 ۲۹/۳/۷۷ .توان پيوند منود، ليكن براى ديگران مصرف كردن، در صورت ضرورت مانعى ندارد خود جمرم منىج ـ به بدن 

 عليه و حاضر نشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص عدم امكان اجراى قصاص عضو توسط مجنى . ٨
 :نباشد و متخّصصني فن نيز حاضر به اجنام آن نباشند، بفرماييدعليه به دليل ختصّصى بودن استيفاى قصاص عضو، قادر بر اجراى آن  چنانچه جمىن) ٢٨٠س (
 توان آن را تبديل به ديه منود؟ عليه، مى آيا در اين صورت على رغم درخواست قصاص از سوى جمىن. ١
 عليه براى تبديل به ديه، تكليف چيست؟ در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت جمىن. ٢
خصوصاً  (ام اهلى، آيا از باب مقدمه واجْب بر حكومت اسالمى الزم است متخّصصني را براى اجنام اين گونه امور تربيت كند؟                       با توجه به لزوم اجراى احك     .  ٣

 ). ها املدة و بالتكليفى اين گونه پرونده جهت جلوگريى از حبسهاى طويل
واردى است كه قصاص، ىف حّد نفسه قابل حتقّق نباشد كه در آجنا نّص              باشد، و مورد مهانند م     اى جز تبديل به ديه و جربان خسارت با آن منى            ـ چاره  ۱ج  

 .و فتوا بر ديه و اَرْش است
و  ندارد، بر حكومت است كه به او تذكّر دهد كه راهى براى قصاص وجود             و عليه تأثريى بر ضمان جاىن به ديه و اَرْش ندارد،           ـ عدم رضايت جمىن    ۲ج  

اى ندارد،   باشد و چنني وظيفه    منى نگهدارى وى و يا اخذ وثيقه به خاطر جربان در زماهناى بعد            مسئول ول نكند، حكومت  اگر ديه و يا اَرْش را از جاىن قب        
اگر امروز حاضر به قبول ديه و يا اَرْش نباشد،           بگويد عليه تواند به جمىن   حاضر به قبول نيست، كما اينكه جاىن هم مى         كه عليه است  چون مقّصر خود جمىن   

، و تو    باشد ام مشغول  خواهم ذّمه  دهم، چون منى   اصالً حتويل منى   دهم يا  ام، فردا ممكن است نتوامن حتويل      را در حتويل اجنام داده     وظيفه خود  چون من 
نپردازم  شايد بعدهم در زمان     اى براى تو نسبت به من نيست و من         چنني سلطه  و را در آن ندارى،    اشغال ذّمه من و باقى گذاشنت مال يعىن ديه و اَرشْ           حّق

بينند، خالصه آنكه    منى را در آن   و حّق بقا   بينند اى را خاىل مى    منامي و عقال نيز چنني ذّمه      مى خاىل انتخاب حتويل،  ام را با   پردازم، چون ذّمه   يا قطعاً منى  
باشد، چون مقدار  عاصى در عدم ادا منى مقّصر و شرعاً هم كهدانند، نتيجه آن الذّمه مى باشد و او را برئ منى مذّمت نظر عقال مورد   نپرداخنت بعد براى او از    

 .باشد مى ضامن و جاىن عقالىي است و تابع بنا و درك آهنا ذّمه اخلسارة در اعتبار مال
نشود كه بر    فتهالّناس است، و گ    اند و حقّ   باشند كه مورد جنايت قرار گرفته      مى  ـ چنني امرى بر او واجب نيست، چون مأمور قصاْص خود افرادى            ۳ج  

براى قصاص منودن    باب مصاحل عامه و جلوگريى از جنايتها بر او واجب است كه افرادى را              باشد، اما از   حكومت ـ ولو ىف حّد نفسه ـ، گرچه الزم منى         
بوده، مثل مطلق استخوان و استخوان      ن باشد كه ىف حّد نفسه قابل مقابله به مثل         موارد مهانند مواردى مى    شود كه اين گونه    تربيت كند، چون جواب داده مى     
است و بر حكومت است كه با تعزير جلوى          اه جلوگريى از آن جنايتها تعزير است، در اين گونه موارد هم راه تعزير               سر و مهانند آهنا و مهان طور كه       

 ۱۷/۱۱/۸۱ .لوگريى از جنايتجنايتها را بگريد و ديه و اَرْش با عدم امكان قصاْص جنبه جربان خسارت را دارد و تعزير جنبه ج

 
 .٩١توبه، آيه . ٦٤
 .١، ح ٢٣، أبواب قصاص الطرف، باب ١٨٥، ص ٢٩الشيعة، ج  وسائل. ٦٥
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 ماهيت ديه و َارْش و برخى موارد آنها: فصل اول

 ماهيت ديه و برخى موارد آن . ١
ست؟ مهچنني آيا عمد، شبه عمد يا       در باره ماهيت ديه، آيا جعل آن از طرف شارع مقدس به عنوان جمازات بوده، يا نوعى جربان خسارت تلقى شده ا                     )  ٢٨١س  (

 خطاى حمض بودن جنايت در پاسخ تأثريى دارد؟
جنبه حقوقى است نه كيفرى و جزاىي كه در موارد           عليه دانست كه داراى    رسد كه ديه را بايد تأديه خسارت و جربان ضرر و زيان جمىنّ             ج ـ به نظر مى    

قّق ُجرم از سوى جاىن، جمازات نبودن آن واضح است، عالوه بر آنكه به كار بردن اصطالح اَرْش                  خطا و شبه عمد، با توجه به نبود عنصر عدوان و عدم حت            
اى از موارد به جاى ديه از سوى فقها و عدم سقوِط آن با موت جاىن و الزام ديگران به پرداخت به                        كه به معىن غرامت و جربان خسارت است در پاره         

و اما در مورد قتل و جرح عمدى نيز كه شارْع كيفر قصاص را عليه جاىن                ;  باشد اهدى بر جربان خسارت بودن ديه مى      عنوان عاقله در موارد ديگر، متاماً شو      
 ۱۷/۱۱/۸۱ .عليه و اولياى او قرار داده، انتخاب ديه كه به معناى عفو از قصاص است، جمازات نبودنش روشن است به نفع جمّىن

 عاىل چيست؟ آيا ديه جمازات است يا خسارت؟  ديه، بيشتر جنبه خسارت دارد تا جنبه جمازات، نظر حضرتطبق نظر بعضى از حقوقدانان ماهيت) ٢٨٢س (
 ۱۲/۸/۷۳ .هبا و يا جربان نقص در بدن و اعضا و جوارح است رسد كه ديه، خون ج ـ به نظر مى

 شود؟ قط مىآيا ديه دين است يا جمازات ماىل؟ در صورت جمازات بودن، آيا با مرگ شخْص سا) ٢٨٣س (
 ۳۰/۱۰/۷۵ .شود، ولو در مثل قتل فرزند توسط پدر، چه رسد به باب شبه عمد و خطا گردد و با موت جاىن ساقط منى ج ـ آثار دين بر آن مترّتب مى

ا بپردازد؟ جاىي كه مقدار ديه از       هاى درمان ر   عليه و كليه هزينه    آيا ديه مهان خسارت است و يا جاىن بايد عالوه بر ديه، خسارت وارد آمده بر جمىنّ                 )  ٢٨٤  س(
 خسارت بيشتر، مساوى يا كمتر باشد، چه حكمى دارد؟

اّما .  عليه وارد كرده، بايد بپردازد و ظاهراً نسبت به زمان بيكارى نيز، جاىن ضامن اجرت املثل آن است                    ج ـ ديه و خسارهتاى ماىل كه بر مال جمىنّ          
كنند نه   دريافت مى )  بيمار(عليه، بيمه درماىن باشد، جاىن ضامن مقدارى است كه مراكز درماىن از صاحب بيمه                هاى پزشكى در شرايط فعلى اگر جمىنّ       هزينه

شد، پس جاىن و ضامن هم مهني        كرد، بيش از اين مقدار خسارت به او وارد منى          كل خمارج را، چون بيمار و مضروب اگر خودش نيز چنني نقصى را پيدا مى              
كند چون ما به التفاوتى را  پرداخته است، و قاعده ضمان عقالىي بيش از اين را اقتضا منى        هاىي كه خودش هم منى     ست نه كل هزينه   مقدار خسارت را ضامن ا    

عليه  التفاوتى را كه اگر جمّىن و اگر بيمه نباشد نيز بيش از مابه; توان تضمني منود دهد مهانند خوب شدن عضو، بدون هزينه است كه منى       كه سازمان بيمه مى   
باشد، چون ضرر بقّيه خمارج را فرد به خودش زده است و خود اقدام به بيمه نكرده است، پس اقدام به آن مقدار ضرر                         گرفتند، ضامن منى   بيمه بود از او مى    

 ۱۱/۵/۸۳ .منودند شد، عقال او را مذّمت مى افتاد و اين خمارج را متحمل مى و اگر خودش مى» خود كرده را تدبري نيست«كرده است و 
شخصى كه فاقد گواهينامه رانندگى است در هنگام رانندگى غري جماز يا داراى گواهينامه، وىل به خاطر عدم مراعات قوانني راهنماىي و رانندگى،                          )  ٢٨٥س  (

 ت يا شبه عمد؟شود، و در اين قتل، نه قصد كشنت كسى را داشته و نه نسبت به عمل ارتكاىب قاصد بوده، اين قتل عمد اس مرتكب قتل مى
 ۲۲/۱۲/۷۴ .باشد و موجب ديه است ج ـ شبه عمد مى

اى با اتومبيلى كه داراى نقص فىن است با علم و اطـالّع از نقص فىن، رانندگى كند و در نتيجه به سبب نقص فىن، بدون اينكه قصد                              اگر راننده )  ٢٨٦س  (
 د، حكمش چيست؟حصول نتيجه را داشته باشد، منجر به قتل يا ايراد صدمه فردى شو

 ۲۳/۸/۷۳ .ج ـ شبه عمد است و ديه دارد
 ماهيت َارْش و برخى موارد آن . ٢

 اَرْش از نظر فقهى چگونه تعريف شده است؟) ٢٨٧س (
ن است  شود، و معروف بني فقها، اَرْش در انسان آ         ج ـ اَرْش، مهان جربان خسارت نقص وارده به عضو است كه با نظر اهل خربه و كارشناس، معلوم مى                   

شود كه اگر عبد يا امه سامل بود چه مقدار قيمت او بود و اگر جمروح بود به جراحت وارد شده چه مقدار قيمت او                             كه انسان جمروح شده فرض مى     
و عرىف خود يعىن    جانب  آن است كه اَرْش به مهان معناى لغوى            ليكن نظر اخري اين   .  باشد، حّد وسط بني اين دو قيمت را از باب ديه بايد اخذ منود               مى

جربان خسارت نقص است، و جربان نقص در باب جنايات هم به نظر كارشناس و اهل خربه است و مقايسه اَرْش در اينجا با اَرْش در باب البيع، مقايسه                               
 ۱۷/۱۱/۷۸ .املباينه است، كما حققناه ىف حمله الفارق بل مع مع

التفاوت است، در عصر حاضر مملوكى وجود ندارد         قومي انسان به صورت صحيح و معيوب و اخذ مابه         منظور از اَرْش و حكومت چيست؟ اگر هدف، ت        )  ٢٨٨س  (
 تا فرض مذكور متصّور گردد، و چنانچه منظور چيز ديگرى است و يا فرض مذكور قابل تصور است شرح داده شود؟

بنابراين، فرق  .  جربان خسارت نقص وارده به عضو به نظر كارشناس        :  ازاند   جانب عبارت  ج ـ اَرْش و حكومت تفاوتى ندارد، و هر دوى آهنا به نظر اين             
جربان نقصى است كه ذوا عدل و انساهناى        »  اَرْش«جربان خسارت نقصى است كه از طرف شارع معّين شده، و            »  ديه«بني ديه و اَرْش در آن است كه         
۱۲ .گونه كه در پاسخ سؤاالت قبل گذشت، ديه و اَرْش با هم تفاوتى ندارند هتا مهانو اّما در لزوم جربان بقّيه خسار; دهند معتدل كارشناس به او نظر مى

/۵/۸۳ 
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 تواند در صورت صالحديد، خمارج معاجله را ختمني بزند و نسبت به پرداخت آن حكم صادر منايد؟ در اعضاىي كه ديه مقّدر ندارند، آيا قاضى شرع مى) ٢٨٩ س(
و ناگفته مناند كه بر ضارب و جاىن است         ;  وع است و حمتاج به نظر كارشناس، و صالحديد قاضى اثر شرعى ندارد            تواند، چون مقدار ضرر موض     ج ـ منى  

 ۱۳/۸۳۵ . آمده است۲۹۴ و ۲۸۴كه بعالوه از اَرْش مهه ضررها و خسارهتاى ديگر را هم جربان كند كه توضيح آن در پاسخ سؤال 
 مقّدره ندارند و بايسىت اَرْش پرداخت گردد، با توجه به اينكه اَرْش داراى يك توصيف فقهى خاص و بر                     در مورد جراحات يا نقص عضوهاىي كه ديه       )  ٢٩٠  س(
توان نقص عضوى و نقص كارآىي را جربان منود، و آن هم به شرطى كه اقدامات درماىن منجر به                     باشد كه حتت اين عنوان فقط مى       مى»  تفاوت سامل و معيوب   «مبناى  

هاى تشخيص درمان، استراحت پزشكى ضرورى منجر به         هزينه:  عضو يا نقص كارآىي نشده باشد و ساير عوامل دخيل در اجياد خسارت نظري              هببودى يا رفع نقص     
 توان بدين وسيله جربان كرد، در اين گونه موارد تكليف چيست؟ بيكارى و نيز خسارت روحى را منى
باشد و   كننده نقص و جرح بدىن مى      ام، مهانند ديه، تنها جربان     استنباط منوده )  عليه السالم (االئمهجانب ، كه در كنار مرقد ثامن         ج ـ بر مبناى اخري اين     

 ۱۳/۵/۸۳ . آمده است۱۵۸ و ۱۴۸كننده بقّيه ضررها و زياهنا نبوده و نيست، كه توضيح آن در مسئله  جربان
و هر قسمت براى وظيفه خاّصى آفريده شده است، اما در تعابري عرىف و عمومى               با پيشرفت علم، قسمتهاى خمتلف مغز در اعمال انسان، شناخته شده            )  ٢٩١  س(

اى آسيب ببيند كه ادراكات و فهم و تعقل را از دست بدهد، و موجب جنون يا سفه و باالخره نقص رواىن شود                        اين مسائل شناخته شده نيست، اگر مغز انسان به گونه         
ف آن مشخص شده است، اما اگر قسمىت از مغز آسيب ببيند كه تعادل در راه رفنت را از او بگريد و از نظر پزشكى نقص                          كه در باب ديه به نقص عقل تعبري شده، تكلي         

را با نقص كل مغز كه مزيل عقل است بايد حماسبه كرد و بر آن               )   در ناحيه مغز   (عضو تلقى شود نه نقص رواىن، در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا نسبت نقص عضو                 
شود، مثالً از دست رفنت تعادل بدن ديه         شود و يا اينكه آسيب وارده به اعضا بررسى مى          ه گرفته شود، يا مثل مهه مواردى كه ديه معّيىن ندارد، اَرْش مطرح مى             اساس دي 

 شود؟ گردد و اگر ديه ندارد، اَرْش در مهان رابطه حماسبه و اخذ مى مقّدرى دارد، مهان مبلغ دريافت مى
 اگر باعث از بني رفنت يكى از قواى بدن مثل بيناىي يا شنواىي شود، ديه مقّدره دارد، اگرچه ضربه به سر وارد شده باشد، و اگر باعث از                             ج ـ ضربه وارده   

 .شود واالّ مورد اَرْش است كار افتادگى يكى از اعضا شود، در صورتى كه آن عضو ديه مقّدره داشته باشد، ديه پرداخت مى
 تواند اَرْش را با پول رايج و غريه معّين كند؟ گانه ديه باشد، يا حاكم رأساً هم مى رْش جنايات، آيا تعيني اَرْش بايسىت از انواع ششدر موارد اَ) ٢٩٢ س(

 ۱۷/۷۸۱۱ .گانه در ديات موضوعيت ندارد، چه رسد به باب ارش و جربان خسارت به نظر كارشناس كه معلوم است ج ـ انواع شش
  اَرْش در جراحات چيست؟مالك تعيني) ٢٩٣ س(

اش  و بديهى است اَرْش در جاىي است كه ديه        ;  شود ج ـ اَرْش، مهان جربان خسارت نقص وارده به عضو است كه با نظر اهل خربه و كارشناس، معلوم مى                   
 .معّين نشده باشد يا مشكوك و غريمعلوم باشد، چون اَرْش به معناى خمتار اصل در ضمان است

چه بوده است؟   )  صلى اهللا عليه وآله   ( فاقّرها رسول اهللا  .  يني ديه براى صدمات جسماىن كه يكصد شتر باشد، عبداملطلب يكصد شتر قرار داد              معيار تع )  ٢٩٤س  (
ر صورت اول نظام فعلى     مالك حماسبه و خسارت وارده چه بوده كه امروزه بتوانيم معيار حماسبه ديه قرار دهيم؟ آيا اين تعيني ديه، معادل خسارت وارده بوده يا خري؟ د                          

مثل يك خدشه به صورت      (ديات به هم خواهد خورد؟ در صورت دوم، اشكاالت جّدى عملى وجود دارد؟ مثالً خسارت وارده خيلى كم است، ديه معّينه بسيار زياد                         
از سوى ديگر با اينكه ديه      .  كه نوعى عدم توازن است    )   ...خمارج درمان و   (كه يك شتر و داميه كه دو شتر ديه دارد، و گاه خسارت وارده زياد و مقدار ديه كم است                     

به تناسب خسارت    (و نامعّين بودن اَرْش     )   با وجود كاهش يا افزايش آن خسارت وارده        (كنند، اما معّين بودن ديه       و اَرْش خسارت صدمه وارده به جسم را معّين مى         
 آيا نبايد معيار سنجش اين دو، يكسان باشد؟ اگر نه، معيار اين تفاوت كه آن را عادالنه كند، كدام است؟. ندك عدالىت را اجياد مى ظاهراً نوعى ىب)  وارده تعيني شده

باشد، و در اعضا و جوارح و نقصها و جراحتها جنبه جربان خسارت ناشى از نقص عضو يا جرح را دارد نه خسارت                         هبا مى  ج ـ ديه در باب نفْس خون      
يات ديات در باره اعضا و جوارح و جراحتها متضمن بيان خسارت از حيث نقص و جرح به بدن است نه بقيه جهات، و                          ديگر، و به عبارة اخرى روا     

اى هم براى استفصال و ترك استفصال ظاهراً در زمان صدور روايات نبوده تا به عموم ترك  اش اطالق ندارد كه ديه را جربان مهه خسارهتا بداند و زمينه           ادلّه
ك شود، و به عبارة ثالثة اطالقات در مقام بيان جربان نقص و جرح است نه در مقام بيان جربان خسارهتاى ديگر و من املعلوم انّ االطالق                             استفصال متس 

هارة موضع عض   ط»  فكلوا مما امسكن عليكم   «مشروط بكونه ىف مقام البيان و مقام البيان خمتلف باختالف اطالقات األدلّة أالترى انه اليستفاد من قوله تعاىل                    
الكلب املعلم، پس حسب قواعد ضمان جاىن و ضارب ضامن مهه خسارهتاى مادى و معنوى مهانند خسارت بيكارى، خمارج بيمارستان، از كار افتادگى و                          

توانند خود را بيمه منايند      فراد مى باشد، ليكن ناگفته مناند با شرايط فعلى حاكم بر مملكت ما كه ا             اند، مى  امثال آهنا كه عقال براى آهنا امروزه ضمان قائل        
گريند، و مهچنني    هاى درماىن است كه مراكز درماىن اگر بيمار بيمه باشد از او مى              گذشت، جاىن فقط ضامن مقدارى از هزينه       ۲۸۴طور كه در مسئله      مهان

گريد و جاىن نسبت به آن ضمان ندارد، وىل اگر  ا از بيمه مىعليه بيمه از كار افتادگى است خسارت از كار افتادگى ر  در صورت از كار افتادگى، اگر جمّنى      
و ناگفته مناند درصورتى كه مقدار خسارت و از         ;  پرداخت بيمه نباشد جاىن و ضارب ضامن مقدارى است كه اگر بيمه از كار افتادگى بود، بيمه به او مى                   

حكم به جربان ندارد، و اصل برائت نسبت به زايد از آن، حمكم و حجىت به نفع                 كار افتادگى مشخص نباشد، بيش از حداقل و قدر متيقن از جنايت ثابت،              
 ۱۴/۵/۸۳   .است  جاىن

 يك بار به خاطر تنبيه، دست دخترم را داغ كردم و به اندازه يك لوبيا تاول زد، آيا بايد به او ديه بدهم؟ مقدار آن چقدر است؟) ٢٩٥س (
 ۷/۳/۷۰ .شرعى طال بدهيد كه هر مثقال، هجده خنود استج ـ دادن ديه واجب است و بايد سه مثقال 
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 مقدار ديه قتل نفس: فصل دوم

 ديه انسان و موضوعّيت نداشتن اعيان سته ديات: مبحث اول
 مقدار ديه انسان . ١

 ديه كامل يك انسان چه مقدار است؟) ٢٩٦س (
 :ج ـ ديه كامل، يكى از اين شش چيز است

كه قابل ضرب   )   مثقال صرىف  ۱۰۰۷۵( خنود است    ۱۸هزار مثقال شرعى طال، كه هر مثقال آن           .  ۳;  ر با سنني معّينه   يكصد شت   .  ۲;  هزار گوسفند   .  ۱
هاى هبار آزادى و يا رايج در زماهناى قبل از طرف حكومتها براى اطمينان بيشتر به مقدار                  باشد، و اساساً ضرب در زماهناى سابق بلكه امروز هم در سكه           

دويست .   ۶;  دويست گاو با سنني معّين    .   ۵;  ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صريىف نقره مسكوك است                .  ۴;   هست عيار آهنا بوده و   
 ۴/۳/۷۱ .توان گفت كاىف است هاى خوب را مى ُحلّه مياىن كه ظاهراً پارچه دويست دست كت و شلوار از پارچه

در صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد                  (ه تأثري دارد يا خري؟      آيا پيوند عضو مقطوع، در ميزان دي      )  ٢٩٧س  (
 ). توان عضو مقطوع را پيوند زد مى

 ۱۴/۳/۷۷ .باشد اثر مى ج ـ ديه در امثال موارد كه پيوند در زمان صدور روايات متعارف نبوده، مربوط و منصرف به خود قطع است و پيوند بعدى ىب
 تساوى زن و مرد در ديه و َارْش . ٢

آيا .  خامنى در اثر حادثه رانندگى دچار مصدوميت و نقص عضو شده است، و در مقابل اين نقايص چهل و پنج ميليون ريال اَرْش تعيني گرديده است                          )  ٢٩٨س  (
 شود؟ اَرْش نيز مانند ديه نصف مى

آيد،   مرد است، لكن اگر اَرْش را به معناى معروف آن هم بگريمي فرقى بني مرد و زن در آن پديد منى                     جانب ديه در زن مساوى با      ج ـ هر چند به نظر اين      
اش معّين نشده    شود، و بديهى است اَرْش در جاىي است كه ديه          ليكن ظاهراً اَرْش مهان جربان خسارت است كه با نظر اهل خربه و كارشناس، معلوم مى                

 ۱۲/۵/۷۷ .باشد
شود، حال اگر زن چند زخم داشت كه جمموع آهنا بيش از ثلث  تا كمتر از يك سوم ديه كامل، با ديه مرد مساوى است و بيش از آن نصف مى ديه زن   )  ٢٩٩س  (

اد شده باشد،   باشد، چه حكمى دارد؟ در فرض فوق، اگر چند زخم در اثر يك ضربه و در يك دفعه اجي                   ديه كامل باشد، اما ديه هر يك به طور جداگانه كمتر از ثلث مى             
 با موردى كه زمخها با ضربات و در دفعات متعدد وارد شده باشد، تفاوتى دارد يا خري؟

و فرقى بني وقوع    »  فان تعّدد الّسبب تقتضى تعدد املسّبب عقالً و عرفاً        «شود   طلبد و هر ديه جداگانه حساب مى       ج ـ هر جراحىت خود ديه مستقلى مى       
كرد كه ديات معّينه     آرى، اگر داللت مى   .  نيست، و ادلّه ديات بر بيش از سببيَّت مطلق اجلراحة ملطلق ديتها داللت ندارد             جنايات با ضربه واحده يا متعدد       

اش كفايت كردن يك ديه براى چند جراحت از يك نوع، خمصوصاً با ضربه واحد                براى مطلق اجلرح است واحداً كان او متعدداً، قليالً كان او كثرياً، الزمه            
شد، لكن دون اثباته خرط القتاد و بر حسب مبناى مشهور كه در سؤال هم به آن اشاره شده، ديه هر جراحت و ضربه وزخم نسبت به مازاد بر ثلث                               با مى

 اعضا تفاوتى   جانب كه بني ديه مرد و زن نه در ديه نفس و نه در ديه               و اّما بنابر مبناى اخري اين     ;  بودن و نبودن آن از كل ديه، بايد جداگانه حساب شود          
 .سنجى و سؤال ذكر شده از اين جهت موردى ندارد باشند، مسئله نسبت وجود ندارد و مهانند مى

 گردد يا خري؟  اَرْش صدمه وارده به بانوان، زماىن كه مقدار آن به ميزان ثلث ديه كامل برسد، آيا نصف مى) ٣٠٠س (
بارت از جربان خسارت نقص وارده به عضو است، پس فرقى بني زياده بر ثلث و عدم زياده و                   جانب غرض از اَرْش در باب ديات ع        ج  ـ چون به نظر اين      

تبديل به نصف و عدم آن وجود ندارد، و معياْر نظر كارشناس و قرائن و امارات است و دليلى هم بر تنصيف در اَرْش به اين معنا وجود ندارد، و اما اگر                                 
املعروف نصف ديه مرد است، مهه جا مهني نسبت ملحوظ است و دليل              ون معياْر نسبت ديه زن است آن هم على        اَرْش را عبارت از نسبت سنجى بدانيم چ       

 ۱/۳/۷۸ . رجوع، مربوط به ديات معّينه است
و توسط چه مقامى قابل تغيري      باشد يا نه؟ اگر قابل تغيري باشد، چگونه          و يا نوع ديه، قابل تغيري مى      )   ...مثالً ديه كامل، ديه عضو و      (آيا درصد ديه    )  ٣٠١س  (
 است؟

ج ـ ديه در موارد قانوىن، مانند ديه در قتل غري عمد و يا موردى كه قاتل عمدى پدر باشد و مقتول فرزند و غري آهنا، قابل كم و زياد شدن نيست، آرى،                                  
 .باشد وضوعيت ندارد و حاكميت اراده، معترب مىاگر در مواردى از قصاص، بنا بر صلح و عفو باشد، تابع رضايت صاحبان حق است، و ديه در آن م

شود، آيا مقدار    چنانچه ديه نوعى خسارت باشد، با عنايت به اينكه مقدار ارش، با توجه به نوع آسيب و خسارت وارده توسط حاكم شرع، معّين مى                        )  ٣٠٢س  (
 چگونه و توسط چه كسى قابل تغيري است؟ديه نيز به حلاظ ميزان خسارت وارده قابل تغيري است يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است 

شود، و تنها براى جربان خسارت حاصله از نقص در بدن و اعضا است نه جربان بقيه خسارهتا،                    باشد كه كم و زياد منى      ج ـ ديات مقّدرات شرعيه مى     
 ۱۱/۵/۸۳ .باشد ه است، ضامن آهنا هم مىگونه كه جاىن و ضارب ضامن دي و مهان... بيكارى و از كار افتادگى و خمارج بيمارستان و: مهانند

 تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان . ٣
 اگر مسلمان از روى خطا يا شبه عمد، غري اهل كتاب را جمروح كند، آيا بايد ديه بپردازد؟) ٣٠٣س (
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ملللى براى آهنا احترام قائل هستند، كه معموالً امروزه         ا ج ـ غري مسلماناىن كه به آهنا امنيت داده شده و حكومتهاى اسالمى با عمل و يا با قراردادهاى بني                   
االظهر مهان ديه مسلمان است و ظاهر        مهه كفّار چنني هستند و امنيت دارند، جانشان و بدنشان مهانند مالشان به حكم ميثاق، حمترم است و ديه آهنا على                     

 كه ديه يهودى و نصراىن و       ٦٩و اما روايت معتربه   ;   به آن داللت دارد    ٦٨زراره و   ٦٧ به ضميمه اطالقات اخبار ديه و مدلول دو روايت صحيحه ابان           ٦٦قرآن
باشد، ظاهراً مربوط به خود عناوين است نه مربوط به حيث ميثاق، و لذا بني آن                  بلكه جموس را هشتصد درهم قرار داده و مهان نيز معروف در فتاوا مى              

شود كه يهوديها و نصرانيهاى مورد سؤال از امام          ارد، بلكه از صحيحه زراره استفاده مى      روايات و دو صحيحه و ظاهر كتاب تعارض و تناىف وجود ند            
به او ذّمه ) صلى اهللا عليه وآله( اهللا كسى كه رسول: فرمود) عليه السالم( در آن زمان اهل ذّمه و ميثاق نبودند و لذا وقىت كه امام صادق  )عليه السالم ( صادق

چه كسى ذّمه را به آنان اعطا فرموده، بعالوه كه در خود            :  حضرت فرمودند .   است، زراره عرض كرد پس اينان چه هستند        اش ديه كامل   اعطا فرموده، ديه  
آن روايات ديه يهودى و نصراىن و جموسى چهار هزار درهم و يا تنها ديه يهودى و نصراىن به مهان مقدار و ديه جموسى هشتصد درهم روايت و نقل شده و با                                

 ۲/۲/۷۷ .رندهم تعارض دا
گريد يا خري؟ در صورت تعلق       آيا به اولياى دم وى، ديه تعلق مى       .  يك نفر از پريوان فرقه ضالّه هبائيت، در جريان تصادف رانندگى فوت كرده است             )  ٣٠٤س  (

 را معني فرماييد؟ گرفنت ديه، لطفاً مقدار آن
 ۳۰/۱/۷۸ .رى كه حكومت اسالمى به آهنا امنيت داده، مثل ديه مسلمان استرسد و ديه كفّا ج ـ ديه مقتول مسلمان يا غري مسلمان به وارثش مى

 موضوعّيت نداشتن اعيان سّته ديات . ٤
گانه ديه قتل نفس، اصالت دارند يا بعضى از آهنا اصالت دارند و بقّيه با مالحظه ارزش ديه اصل و به تناسب زمان، مكان و شرايط                           آيا متام اصول شش   )  ٣٠٥س  (

 اند؟ امعه مطرح شدهاقتصادى ج
رسد كه اعيان سّته كه در اخبار و روايات ديه آمده، موضوعّيت نداشته باشد به اين معىن كه جاىن اگر خبواهد قيمت بپردازد، طرف ملزم به                           ج ـ به نظر مى    

 .قبول است، ليكن موضوعّيت در مقدار دارد
توان دريافت كننده يا پرداخت كننده را جمبور به اخذ يا اداى             راى جاىن ممكن باشد، آيا مى     گانه ديات، ب   يكى از انواع شش   )   حتويل (اگر پرداخت   )  ٣٠٦س  (

 قيمت منود؟
ج ـ چون معيار در ديه قيمت اعيان سّته است نه خود آهنا كه موضوعيت ندارند، پس آنچه كه قابل الزام است چه نسبت به جاىن و چه نسبت به وىلّ دم،                                

 .يان سّته براى جاىن و لزوم قبول براى وىلّ دم نسبت به آهنا وجود نداردقيمت است و اختيارى در اع
گانه ديات از نظر قيمت، تفاوت فاحشى با هم دارند، آيا جاىن در انتخاب هر كدام از آهنا خمّير است؟ در                      با توجه به اينكه در عصر حاضر، اصول شش        )  ٣٠٧س  (

 عليه وجود دارد؟ ّق جمّنىصورت ختيري، آيا راهى براى جلوگريى از تضييع ح
عنوان ديه جاىن بايد بپردازد، قيمت يكى از آهناست و اعيات سّته موضوعّيت ندارد و قيمىت هم كه حسب قواعد بر جاىن الزم است،                           ج ـ آنچه كه به    

 .آمده است» القول ىف مقادير الدّيات «عليه مفهوم نيست و تفصيل آن در حاشيه حترير ذيل مسئله دو باشد و تضييع حّق جمّنى قيمت اقلّ از آهنا مى
 

 محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن: مبحث دوم
 معيار محاسبه براى پرداخت ديه . ١

اى  شخص ديگرى شده است، پرونده    )   شبه عمد  (احتياطى در رانندگى مرتكب قتل غري عمدِى          و در ماه حرام، به علت ىب       ١٣٧١شخصى در سال    )  ٣٠٨س  (
انگارى كارمندان دادگسترى، بدون صدور حكم،        و با آنكه در مهان سال، ُمعّد رسيدگى و صدور حكم بوده است، به علّت اشتباه يا سهل                    در دادگسترى تشكيل  

 در اين صورت  .   دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن منوده است           ١٣٧٧، پرونده پيدا شده و در سال        ١٣٧٦در اثر پيگريى متهم در سال       .  بايگاىن شده است  
 عليه شرعاً بايسىت ديه مقّرره را بر مبناى نرخ در سال بعد از تاريخ فوت متوفا بپردازد يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟ حمكوم

اگر از روى   تواند قيمت يكى از ديات معّينه موجوده را بپردازد و تأخري حمكمه              باشد، ليكن قاتل مى    ج ـ ديه از زمان حتقق قتل تا زمان ادا به عهده قاتل مى             
توانسته از مهان زمان قتل، ديه را به حنوى تأديه منايد تا             االَدا را بايد بپردازد، و قاتل مى       شود و قيمت يوم    دارى منى  تقصري هم باشد، باعث تغيري در عهده      

و ناگفته مناند كه اگر قاتل به       ;   زمان قتل است   باشد، بلكه معيار   اش نباشد و به عهده بودن ديه متوقف بر حكم و اثبات در حمكمه منى               قيمت زايده به عهده   
دنبال ادا بوده، ليكن در اثر مساحمه و يا مفقود شدن پرونده، درخواست ديه از وىلّ نشده، ظاهراً قاتل بدهكار ديه به قيمت يوم القتل است نه يوم االدا چون                              

آرى، مسئله تغليظ در ديه     .  گردد و ادا مهان رفع مانع است        قاتل، ادا حمسوب مى    باشد و مهان دنبال پرونده رفنت      سبب ضرر ارتقاى قيمت، خود وىلّ دم مى       
 ۲۵/۵/۷۷ .باشد و در عمد هم داراى تفصيل است جانب شامل شبه عمد و خطا منى به زياده ثلث در اشهر حرم، به نظر اين

 
 .٩٢نساء، آيه . ٦٦
 .٢١٧، ص ١، حديث ١٣، كتاب الديات، أبواب ديات النفس، باب ٢٩وسائل الشيعة، ج . ٦٧
 .٢٢٠، ص ١١مهان، حديث . ٦٨
 .٢١٧، ص ٢مهان، حديث . ٦٩
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له را اعالم فرماييد، به عبارت ديگر، قيمت چه زماىن مالك   به حمكومخواهشمند است نظر مبارك را در خصوص زمان حماسبه قيمت ديات و پرداخت آن)  ٣٠٩س  (
ضمناً نظر  .  قيمت زمان اجراى حكم     .  ٤قيمت زمان انقضاى مهلت پرداخت ديه،         .  ٣قيمت زمان صدور حكم،       .  ٢قيمت زمان وقوع حادثه،       .  ١:  باشد عمل مى 

 يز مرقوم فرماييد؟حضرت عاىل در مورد مهلتهاى مقّرر ديات در خصوص اَرْش را ن
ج ـ چون بدهكار ديه بايد قيمت را بپردازد و اعيان سّته موضوعيىت ندارد، قيمت عني به عهده اوست، بنابراين، قيمت زمان پرداخت و اجرا را بايد بپردازد 

بل توجهى در اين مدت پيدا نشود و يا         ، و قاضى در زمان حكم بايد اين جهت را رعايت كند، مگر آنكه تفاوت قا                ) سؤال ۴يعىن قيمت مرقوم در بند      (
گرينده ديه خود رضايت به مهان قيمت زمان حكم بدهد، ليكن بايد متوجه مسئله و متوجه احتمال تفاوت باشد تا رضايتش نافذ و به جا باشد و راجع به اَرْش 

 ۱۲/۲/۷۷ .باشد بايد توجه داشت كه اَرْش جربان خسارت است و جربان خسارت تابع قوانني ضمان مى
گونه كه مستحضريد فتواى مشهور فقهاى بزرگوار ـ رضوان اهللا تعاىل عليهم ـ اين است كه ديه را بايد يوم االدا پرداخت منوده، و قيمت ديه را                            مهان)  ٣١٠س  (

رارى يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را            منايند، ليكن اخرياً مستند به نظريه بعضى از اساتيد و بزرگان عصر حاضر شايد به دليل برق                 يوم االدا حماسبه مى   
االداست يا روز صدور حكم و يا        حال سؤال اين است كه نظر مبارك حضرت عاىل در پرداخت قيمت ديه، يوم             .  كنند بر مبناى روز صدور و قطعّيت حكم حماسبه مى        

 روز وقوع حادثه؟
 ديه آمده موضوعيت نداشته باشد، به اين معىن كه جاىن اگر خبواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به                  رسد كه اعيان سّته كه در اخبار و روايات         ج ـ به نظر مى    

قبول است، ليكن موضوعيت در مقدار دارد، بنابراين، بايد قيمت يوم االدا را بپردازد ليكن چون زمان قطعّيت حكم و صدور آن، زمان ادا و پرداخت                            
گردد به حماسبه زمان االدا و       ى بعد از آن، خالف و معصيت است پس تقومي و حماسبه در آن زمان در حقيقت برمى                 شود و لذا ختلّف جاىن از ادا       حمسوب مى 

جايز است، ليكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جاىي كه ديه قانوىن است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد                                   
شود ممكن است از جهت لزوم يوم االدا حملّ اشكال           عمد و يا خطا، روشن و بدون اشكال است، اما نسبت به سال بعد كه اآلن تقومي مى                  بپردازد در شبه    

 كه به   باشد، چون ظاهراً ديه بعد از حكم، دين است كه به ذّمه جاىن قرار گرفته و امور سّته هم به عنوان حد و مقدار است، لذا تعيني قيمت در مهان زماىن                               
 ۳/۶/۷۶ .گريد يعىن يوم احلكم، مانعى ندارد اش قرار مى ذّمه

 عدم تداخل ديه آم در ديه زياد . ٢
عليه استخوان بشكند و در مهان حمل شكستگى ورود ضربه، جراحىت مثالً داميه يا سياه                 چنانچه در صورت ايراد يك ضربه به عضوى از بدن جمّنى           )  ٣١١س  (

گريد يا اينكه تداخل كرده و فقط بايسىت ديه شكستگى كه بيشتر است،               يك از شكستگى و جراحت و يا لطمه وارده ديه جداگانه تعلّق مى             شدگى اجياد شود، براى هر    
 باشد يا خري؟ و شكستگى حاصله در استخوان ساير اعضاى بدن مى)  هامشه (پرداخت شود؟ آيا در اين حكْم فرقى بني شكستگى اجياد شده در استخوان سر 

۱۵/۱۰ .گردد به عدم ديه براى اقل، و هو كماترى كند، چون تداخل برمى ج ـ  ديه هر كدام جداگانه بايد پرداخت شود و ديه اقل در اكثر تداخل منى
/۷۷ 

 ديه جائفه است يا     اى از يك طرف پا وارد و از طرف ديگر خارج شود و باعث فلج شدن آن پا گردد و قصاص هم ممكن نباشد، آيا ديه،                           اگر گلوله )  ٣١٢س  (
 ديه فلج يا هر دو؟

 ۲۲/۱۲/۷۴ .ج ـ ديه هر كدام را بايد جداگانه پرداخت منايد
كند، وىل بسيار ديده شده كه مهان جنايات سراجنام  عليه منى ها و حّتى جراحات در بدو امر خطر مرگ را متوجه جمّنى در صورتى كه ضربات شكستگى) ٣١٣س (

در اين گونه موارد، قاعده مجع جمازات حاكم است يا تداخل جمازات؟ مهچنني در صورت تداخل، آيا جاىن فقط ضامن اَرْش يا ديه                         منجر به مرگ شخص شده، آيا       
 را بايد بپردازد؟)  خطاى حمض يا شبه عمد (جراحات است، يا اينكه ديه قتل 

 .ج ـ اگر منجر به مرگ شد، بايد ديه نفس پرداخت شود
به ثلث برسد   )   دست، پا و سر    (شود، چنانچه جمموع ديه چند جراحت در نقاط خمتلف بدن            نانچه به ثلث برسد نصف ديه مرد مى       ديه جراحت زن چ   )  ٣١٤س  (

 شود و يا مالك آن است كه اگر ديه يك جراحت به تنهاىي به ثلث برسد                ، آيا در اينجا ديه زن نصف ديه مرد مى         ) ديه هر يك از جراحات مذكور كمتر از ثلث است          (
 بايد ديه زن نصف شود؟)  مأمومه در سر (

شود، چه بگوييم مهه آهنا ديه دارند يا بگوييم ديه اقل در ديه              ج ـ چندين جراحت اگر با يك ضربه باشد در تنصيف و يا ثلث بودن، مجيع آهنا حماسبه مى                   
شود، ليكن به نظر     ز چند نفر باشد، هر كدام جداگانه حساب مى        ها ا  كند كه حق هم مهني اول است، و اما با چندين ضربه يا ضربه              اكثر تداخل پيدا مى   

 ۲۹/۵/۷۸ .ماند جانب كه تساوى ديه، زن و مرد است، موردى براى تنصيف باقى منى اين
 : اى در اثر تصادف با ماشني، مضروب و جمروح گرديده كه موارد جرح به شرح زير است پسر بچه يازده ساله) ٣١٥س (
 ;)در حّدى كه گوشتهاى جدا شده از پا به زمني رخيته است(مت زيادى از ماهيچه ساق پا و ران جمروح و له گرديده پوست و گوشت قس . ١
 ;باعث ُخرد شدن و قطعه قطعه شدن كاسه زانو و مفصل گرديده است . ٢
 ;)ره شدن هستنددر حّد پا(ها كه در سالمت و حركت پا نقش دارند  بعضى از اعصاب و رگهاى زير زانو و ماهيچه . ٣
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از بني رفته و در نتيجه، اين       )  شود كه از سنني كودكى اىل هيجده سالـگى باعث قد كشيدن و رشد استخوان ساق پا و ران مى                 (صفحه رشد مابني مفصل زانو        .  ٤
حركت و مقدارى مخيده     ى مصدوم كج و كوتاه و زانويش ىب       هنايتاً پس از جّراحيهاى مكّرر و پيوندهاى الزم، پا        ;  ماند و پاى ديگر رشد طبيعى خود را دارد         پا كوتاه مى  

 ; اجياد شده است) نسبت به ارزش عضوى(  در صد نقص عضو ٦٥مانده است، كه طبق نظريه پزشك قانوىن در جمموع و شرايط فعلى 
ى سامل هم كه تكّه بردارى شده و اثراتش باقى          اند، آيا پا   جهت ترميم گوشت و پوست پاى مصدوم، از پاى ديگرش گوشت و پوست برداشته و پيوند زده                   .  ٥

 است، ارش دارد؟
مفروض سؤال دو    باشد، و ديه قطع يك پا نصف ديه انسان است، نتيجتاً در            مى پا باشد و ديه آن دو سوم ديه قطع        ج ـ ظاهراً مورد از موارد شلل پا مى        

ضارب چيزى نيست، چون     بر بردارى شده  و اّما نسبت به پاى سامل كه تكّه       ;  است به مقدار كمتر    سوم نصف ديه كامل است، ليكن راه احتياط مصاحله        
 ۲/۳/۷۵ .باشد برداشنت چيزى از پا به او نسبت داده شود، تا سبب، اقوى از مباشر مباشر نبوده و سببّيت هم در حّدى نيست كه

شود شكم را بشكافد، آيا به حسب مورد، جاىن بايد غري از ديه يا اَرْش                ور مى شود و پزشك معاجل جمب     جراحاتى كه در اثر ضربه به باطن انسان وارد مى         )  ٣١٦س  (
 عضو باطن، براى شكافنت شكم هم ديه بپردازد؟

باشد، و ديه تنها     مى بپردازد و ضامن آن خسارت هم     )   گذشت ۲۹۴بيانش در مسئله     كه(ج ـ جاىن بايد غري از ديه، خمارج معاجله جمروح را به حنو متعارف               
 ۱۲/۵/۸۳ .است ن نقص جراحىت است كه بر باطن وارد شدهجربا

 )  غيرجسمى (لزوم جبران خسارات روحى  . ٣
هاى فردى متفاوت و اختالف عواملى نظري سن، جنس، مقاومت بدن، سطح اميىن و                با توجه به اينكه يك عارضه مشابه در دو فرد به دليل ويژگى             )  ٣١٧س  (

توان با عنايت به عوامل فوق خسارات را به حنوى ديگر جربان كرد؟ به عنوان مثال يك شكستگى           متفاوتى خواهد داشت، آيا مى     بيىن،  سرنوشت   حوادث غري قابل پيش   
 يابد، وىل شود، در حاىل كه مهان شكستگى در فرد ديگر بدون عمل جراحى و طى دو ماه هببود مى      در يك فرد منجر به چند بار عمل جراحى و دو سال طول درمان مى              

تواند منجر به مشكالت بعدى در اجنام زاميان طبيعى گردد، در حاىل كه در مردان چنني                  و يا آسيب لگن در يك زن مى       ;  منايند هر دو به يك ميزان ديه دريافت مى       
ىل كه ديه آن با يك فرد مسن يكى         سازد، در حا   مهچنني يك جراحت كه باعث ناهنجارى در چهره يك دختر جوان شود آينده او را دگرگون مى                .  عوارضى وجود ندارد  

 باشد؟ مى
 ۱۳/۵/۸۳ .جربان منايد)  آمده است۲۹۴ و ۲۸۴طور كه در سؤال  مهان(عالوه از ديه، ضارب و جاىن بايد خسارهتاى ديگر را  ج ـ به

 از صدمات بدىن وارد شده به افراد است و در اين احتراماً نظر به اينكه يكى از مسائل مورد ابتال در حماكم دادگسترى، مربوط به مسئله خسارات ناشى         )  ٣١٨  س(
 قانون درياىي ايران مصّوب     ٢٩ ماده   ٤رابطه اين سؤال مطرح است كه آيا صدمات بدىن فقط شامل صدمات فيزيكى است يا اعم از روحى و رواىن؟ چنانچه در بند                         

اره شده است، با عنايت به اينكه صدمات روحى و رواىن به مراتب اثرات سوئى بدتر                 در فصل حقوق ممتاز و مهچنني قانون جمازات اسالمى، به صدمات بدىن اش             ١٣٤٣
از صدمات فيزيكى را به دنبال دارد و چه بسا ممكن است فردى به خاطر چنني اثرات روحى و رواىن تا  آخر عمر رنج بكشد و مهچنني ممكن است فرد در مدتى كه                                    

صاً علمى باز مباند و منجر به اين شود كه وى به هدف مورد نظر نرسد و مسريى ديگر را اجباراً در پيش گريد،                           صدمه به او وارد شده از كار و فعاليت خصو          
منايند و خسارات ناشى از صدمات روحى و رواىن           هاى كشور ما صدمات بدىن مذكور در قانون را به صدمات فيزيكى تفسري مى                الوصف در حماكم و دادگاه     مع

 اى دارند؟ ستدعى است با توجه به مراتب فوق بيان فرماييد آيا چنني خساراتى شرعاً قابل جربان هست يا نه؟ و در اين رابطه حماكم چه وظيفهم. ناپذير است جربان
قرار نبايد از نظر شرعى مورد شبهه و اشكال         )   و به اصطالح سؤال، فيزيكى     (ج ـ لزوم جربان صدمات روحى و فكرى مهانند لزوم جربان صدمات بدىن              

بگريد، چون باب ديه و اَرْش و جربان خسارت بدىن باب ضمان است و يك امر عقالىي بوده كه شارع مقدس مهان طور كه در اموال آن را امضا و تنفيذ                                
 أروش نه تنها ردع ننموده      منوده و اتالف و تلف را موجب ضمان دانسته تا جاىي كه قاعده على اليد و من اتلف از قواعد مسلّمه فقه گشته و با ادلّه ديات و                           

بلكه امضا فرموده و حىت در قرآن هم به آن ىف اجلمله اشاره شده و من املعلوم آنكه عقال تفاوتى در ضمان و لزوم جربان خسارت بني خسارت بدىن و روحى                
است و مشمول اصل ضمان و لزوم جربان        بينند، پس ضمان خسارت روحى مثل خسارت بدىن منطبق با قواعد و ضوابط شرعيه و عقالئيه                   نديده و منى  

خسارت بوده و هست، و ثانياً چگونه ضمان در خسارهتاى روحى مورد اشكال قرار گريد، با آنكه حبث ضماِن منافع خود يك حبث مستقل و مفصلى در                             
جانب   َوزين به خاطر عدم ابتال بوده و به نظر اين          كتب فقهيه است و عدم ذكر بعض از منافعى كه امروز مورد ابتالست در آن حبثها و در آن كتاهباى فقهىِ                    

مطمئن به ضمان )  با مراجعه به نصوص و فتاواى ديات املنافع، عدم خصوصيت منافع ذكر شده در آجنا و لزوم ضمان نسبت به امثال مورد سؤال (هر فقيهى   
جانب مقدار ضمان و جربان خسارت در غري موارد ديه با نظر كارشناس و               نو جربان خسارهتاى روحى مهانند بدىن خواهد شد، و ناگفته مناند كه به نظر اي              

و نيز ناگفته مناند كه در جنايتهاى عمدى به منافع آيا قصاص به مقابله ; اهل خربه است و اَرْش و حكومت در سراسر ضمان و كتاب الديات به مهني معناست     
به اميد روزى كه بتوان فقه غىن اسالم كه مهان فقه شيعه و             .  طلبد ث ديگر و فصلى ديگر را مى      مثل جايز است يا اختصاص به قصاص باملال دارد، خود حب          

فقهاى ماضني ـ قدس اهللا اسرارهم ـ است را به صورت قوانني مدّون و مصّوب و مورد اجرا در آورده تا هم حقوق انساهنا حفظ شود و هم اسالم با                                
اهللا  ى حاكمّيت فقه شيعه عينّيت پذيرفته و جهان به دست مصلح جهاىن و عدل اهلى مهدى موعود ـ عجل                   احكامش جهانيان را جذب و وعده اهل       نورانيت

 ۷/۴/۷۹ .تعاىل فرجه الشريف ـ اداره شود و حقيقت حقانّيت اسالم بر مهگان روشن گردد
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 لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى . ٤

به عنوان مثال شكستگى استخوان اندامها كه در برخى از           (گردد   اى از چندين آسيب خمتلف را شامل مى        ه به بدن جمموعه   بسيارى از ضايعات وارد   )  ٣١٩س  (
توان عالوه بر ديه مقّدره ساير آسيبهاى مهراه را          در اين موارد، آيا مى    )   موارد مهراه با صدمات عروقى و عوارض ناشى از آن و يا صدمات عصىب حسى و حركىت است                 

 نيز در تعيني خسارت در نظر گرفت؟
عليه  شود و اگر منجر به فلج شدن و يا سرايت به صدمات ديگرى شود، در صورتى كه جمّنى                  ج ـ در صورتى كه آسيب متعدد باشد ديه و اَرْش متعدد مى            

 ۱۵/۱۰/۷۹ .باشد در جلوگريى از صدمات و معاجله كوتاهى نكرده باشد، جاىن ضامن كلّ خسارات مى
 تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه . ٥

نظري شكستگى استخوان    (مهان گونه كه مستحضريد بر اساس برخى از روايات وارده در باب ديات، خوب شدن بعضى از جراحات يا نقص عضوها                       )  ٣٢٠س  (
اى از جراحات     اينكه امروزه به خاطر پيشرفت علم پزشكى تعداد قابل مالحظه          با توجه به  .  دهد ميزان ديه را تغيري مى    )   در اعضاىي كه ديه مقدّر دارند و يا شكافنت لب         

 :باشد، بفرماييد و نقص عضوها قابل درمان مى
 توان تعميم داد؟ آيا تأثري درمان در ميزان ديه را به غري موارد مصّرح در فقه نيز مى . ١
توان  ر صورتى كه انگشت يا دست شخصى در اثر جنايت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد مى                 د (آيا پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه تأثري دارد يا خري؟              .  ٢

 ). عضو مقطوع را پيوند زد
باشد، به خاطر آنكه جعل ديه در متام موارد از باب             ـ تسّرى به غري مواردى كه در نصوص آمده مقتضاى قاعده است و جايز بلكه الزم مى                  ۲ و   ۱ج  

 بني ديه مربوط به انسان با ساير أبواب ضمان در تعّين مقدار به حسب شرع است كه در انسان معّين شده و در غري آن به مثل و                              ضمان است، ليكن فرق   
گردد كه حكم    شود، معلوم مى   قيمت است، بنابراين، وقىت كه در برخى از موارد بني حالت خوب شدن بدون عيب و با عيب در روايات فرق گذاشته مى                      

باشد و قاعده قلّت و كثرت ضمان بايد رعايت بشود، به عبارت ديگر مواردى كه ديه براى آن به طور مطلق                      موارد ديگر هم به طور اطالق منى      به ديه در    
 در موارد شد، ليكن وجود تفصيل ذكر شده، هر چند اگر موارد تفصيل در روايات نبود شايد قضاًء ألطالق الدليل حكم به ديه على االطالق محل بر تعّبد مى        

با الغاى خصوصّيت و تنقيح مناط، داللت التزامّيه عاديه عقالئية دارد بر تقّيد و تفصيل در بقّيه، و اينكه رعايت قاعده ضمان شده و احتمال خصوصيت در                            
باشد و   التفاوت چون منصوص منى     مابه منايد و  موارد مذكوره، بعالوه از اينكه با تعّدد موارد بعيد است فهم عرىف به مناسبت حكم و موضوع آن را دفع مى                    

موارد منصوصه هم خمتلف است و قابل تنقيح مناط و الغاء خصوصيت نيست، مورد از موارد حكومت و جربان خسارت ناشى از ضربه و جراحت و عيب و            
 ۱۴/۳/۷۷ .شود باشد و ارش حمسوب مى نقص با نظر كارشناس مى

 حكم َارْش زنان در بيش از ثلث ديه . ٦
مثالً در جاىي كه     (يابد، اگر مقدار اَرْش بيش از ثلث كلّ ديه باشد            تقليل مى  با توجه به اينكه ديه زن در جاىي كه بيش از ثلث كل ديه باشد، به نصف                )  ٣٢١س  (
 بد؟يا آيا به نصف تقليل مى صورت نيز در اين).  پنج ميليون تومان است و اَرْش دو ميليون تومان برآورد شده است كلّ ديه

اش معّين نگرديده و مالك در آنْ نظر         ج ـ با قطع نظر از اينكه ديه زن و مرد مطلقاً مساوى است، اصوالً چون اَرْش در جاىي است كه در شرع ديه                         
سليم برخالف  و باجلمله قول به تفاوت بر فرض ت       ;  شود باشد، وجهى براى سؤال و تفاوت ديده منى        كارشناس خربه با توجه به ميزان خسارت وارده مى        

 ۱۷/۱۱/۸۱ .شود باشد و بايد بر مهان باب اقتصار شود و در بقّيه موارد كه يكى از آهنا اَرْش است، َحَسب قاعده عمل مى قاعده است و مربوط به ديه مى
 انتخاب آننده نوع ديه . ٧

 عليه؟ انتخاب نوع ديه در موارد وجوب پرداخت ديه با جاىن است يا جمّنى) ٣٢٢س (
باشد،  ون جاىن نسبت به انتخاب اعيان سّته، حق شرعى ندارد و بايد قيمت آهنا را بپردازد، و در جاى خودش حبث شده كه جاىن ضامن اقلّ قيمة مى                           ج ـ چ  

 ۲۶/۹/۷۴ .باشد انتخاب ديه با جاىن مى
از ديه را انتخاب كرد وىل به عللى تصميمش عوض شد، آيا تا             آيا ختيري جاىن در انتخاب نوع ديه، ابتداىي است يا استمرارى، يعىن اگر جاىن يك نوع                 )  ٣٢٣  س(

 قبل از پرداخت حّق انتخاب دارد و يا با انتخاب اول، حّق او ساقط شده است؟
 .استج ـ بعد از آنكه جاىن بايد قيمت را بپردازد و آن هم اقل قيمة از اعيان سّته و نسبت به اعيان ختيريى ندارد، َبدويت و استمرار بدون مورد 

كند و تعيني نوع آن      در موارد ختيري، آيا بايد در حكم دادگاه نوع آن معني شود، يا قاضى اصل حمكوميت به پرداخت ديه را در حكم صادره ذكر مى                         )  ٣٢٤س  (
 موكول به زمان اجراى حكم است؟

۲۶ .است عليه در اقل قيمة، نظر حمكمه متبع و جمّنىاست، و در اختالف جاىن  باشد حكم به پرداخت ديهو بيان حكم شرع ج ـ آنچه وظيفه قاضى مى
/۹/۷۴ 

كند؟ آيا تعيني در     اگر سه نفر در قتل يك نفر مشاركت داشته باشند، و وىلّ دم خواهان قصاص هر سه نفر باشد، نوع فاضل ديه را چه كسى تعيني مى                          )  ٣٢٥  س(
 اختيار وىلّ دم است يا اولياى قاتالىن كه قصاص خواهند شد؟

 ۲۶/۹/۷۴ .باشد اضل ديه بر حسِب اقلّ قيمة بايد پرداخت شود و در صورت اختالف، نظر حمكمه متبع مىج ـ ف
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اگر بعضى از انواع ديه در كشورى ديگر قابل هتيه باشد، وىل امكان دسترسى به آن وجود ندارد، آيا اختيار جاىن، منحصر به انواعى است كه در داخل                     )  ٣٢٦س  (
 د؟باش كشور قابل هتيه مى

 .ج ـ چون اعيان سته موضوعّيت ندارد و فقط در مقدار موضوعّيت دارد جاىن بايد قيمت را بپردازد
براى قصاص، نصف ديه را به قاتل بپردازند، آيا انتخاب نوع ديه با اولياى               چنانچه مردى زىن را به قتل رسانده باشد هنگامى كه اولياى مقتول خبواهند            )  ٣٢٧س  (
املال  توان فاضل ديه را از بيت       درخواست آنان از دستگاه قضاىي، آيا مى        چنني در صورت عدم متكن اولياى دم از پرداخت اين مبلغ و             است يا جاىن؟ مه    دم

 منود؟ پرداخت
جانب، اساساً رّد    اينخواهند نصف ديه را پرداخت منايند يعىن اولياء دم و اّما بنابر نظر اخري                ج ـ بنابر نظر مشهور انتخاب نوع ديه با كساىن است كه مى            

نصف الزم نيست و در قصاص مرد و زن، مهانند ديه تفاوت نيست و روايات دالّه بر رّد نصف در قصاص مرد به زن، با روايات دالّه بر حكم عكسش                                
املال، تابع   اما نسبت به مسئله بيت    و  ;  »تفصيل البحث ىف حملّه   «تعارض دارد، و ترجيح با موافقت كتاب مناط اخذ به داللت التزامّيه روايات عكس است و                 

 ۸/۴/۷۹ .باشد مقّررات آن مى
جاىن و يا وىلّ قهرى يا توديع        (كند   در خصوص پرداخت ديه صغار توسط اولياى دم كبري و اجراى قصاص نفس، چه كسى ديه مزبور را انتخاب مى                    )  ٣٢٨  س(

 ). كنندگان ديه متعلّق به صغار
 ۲۷/۹/۷۵ .باشند م است كه خواستار قصاص و كبري مىج ـ انتخاب ديه به دست اولياى د

 نحوه تقسيم ديه . ٨
 شود يا شكل ديگرى دارد؟ در صورتى كه ديه جزو ماترك حمسوب شود، آيا به نسبت سهم االرث بني ورثه تقسيم مى) ٣٢٩س (

 /۲۷/۷۵۹ .گردد  تقسيم مىشود، و مانند بقّيه تركه به نسبت سهم االرث بني آهنا ج ـ ديه جزو ماترك مّيت حمسوب مى
 توان ديون متوىف را بدواً از آن پرداخت كرد؟ شود و مى حمسوب مى)  اموال متوفّا (آيا ديه جزو ماترك ) ٣٣٠ س(

 ٢٧/٩/٧٥.  دیه جزو ماترک میت حمسوب می شود و حکم بقیه بقیه اموال متوفی را دارد–ج 
 

 تغليظ ديه و قلمرو آن: مبحث سوم
 شود يا نه؟ هاى حرام نيز باعث تشديد جمازات مى اب ساير جرامي غري از قتل، در ماهآيا ارتك) ٣٣١ س(

 .ج ـ اختصاص به قتل عمد دارد، و ظاهراً دليلى بر تسّرى بر ساير جرامي وجود ندارد
 م را خواهند داشت؟هاى حرام را دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مشاهد مشّرفه نيز مهني حك آيا حرم مكه، حكم ماه) ٣٣٢س (

 .اما تسّرى حكم به ساير مشاهد مشّرفه، مشكل بلكه ممنوع است; هاى حرام را دارد ج ـ آرى، حرم مكه حكم ماه
 هاى غري حرام است؟ هاى حرام دو برابر مقدار آن در ماه آيا مقدار ديه مرد يا زن در ماه) ٣٣٣س (

هاى حرام با حتقق شرائطى كه در تعليقه اينجانب بر حترير الوسيله             مقتول مرد باشد چه زن، در ماه      ج ـ به نظر اينجانب ثلث ديه كامل در قتل عمد، چه             
 ۱۴/۱۱/۷۷ .شود آمده، اضافه مى

اضاى شود، اگر اولياى دم تق     با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى              .  مردى زىن را در ماه حرام به قتل رسانده است         )  ٣٣٤س  (
 قصاص جاىن را داشته باشند، آيا بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا غري ماه حرام را؟

اما بنابر قول مشهور    ;  اش نيست  جانب بر تساوى ديه مرد و زن است، براى قصاص قاتل، نيازى به پرداخت چيزى به او يا ورثه                   ج ـ چون نظر اخري اين     
 ۱۴/۱۱/۷۷ .باشد ز نصف ديه الزم نيست، و در اين جهت فرقى بني وقوع قتل در ماه حرام و غري حرام منىفقها، پرداخت بيش ا

شود؟ در صورتى كه خطاى حمض را هم شامل شود با توجه به اينكه               آيا تغليظ ديه خمتص قتل عمد و شبه عمد است يا خطاى حمض را هم شامل مى                 )  ٣٣٥  س(
  قتل خطاى حمض، تقصريى در كار نيست چگونه قابل توجيه است؟تغليظ ديه نوعى تشديد است و در

شود چه رسد به خطا، و ظاهر فعل منتسب به شخص و فاعل در مثل ماّده قتل اختيار و عمد است، و  ج ـ اختصاص به قتل عمد دارد و شامل شبه عمد منى
 ۱۴/۱۱/۷۴ .طلبد شود و اختصاص به عمد را مى ه نيز شامل غري عمد منىمقتضاى تغليظ و حرمت اشهر حرم كه به عنوان علت و يا حكمت و اعتبار آمد

آيا تغليظ ديه اختصاص به زماىن دارد كه جنايت و قتل هر دو در ماه حرام اتفاق افتاده باشد، يا اگر يكى در ماه حرام و ديگرى در غري ماه حرام اتفاق                                )  ٣٣٦  س(
 شود؟ بيفتد باز هم حكم به تغليظ ديه جارى مى

باشد، صورتى است كه جنايت و قتل هر دو در ماه حرام باشد يا قتل در شهر حرام باشد، ولو جنايت در غري ماه                          ـ آنچه نسبت به تغليظ ديه مسلّم مى        ج
 .حرام، و اّما عكس آن حمل اشكال است

 شود؟ زات در ديگر جرامي هم مىآيا تغليظ ديه خمصوص قتل نفس است يا شامل قطع اعضا و جراحات و حىت باعث تشديد جما) ٣٣٧س (
 .شود ج ـ اختصاص به قتل عمد دارد و سرايت به قطع اعضا و جراحت داده منى
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 خسارات زايد بر ديه: مبحث چهارم
مان وى منوده   دارد براى خرج زيدى كه بر اثر ضربه جمروح گرديده، مبلغ دو ميليون ريال هزينه دارو و در                   شخصى با مراجعه به دادگاه اعالم مى      )  ٣٣٨س  (
 توان از ديه مقّرره مبلغ فوق را كسر منود يا خري؟ آيا مى. است

۱۳ .باشد عليه نيز مى هاى درماىن جمّنى  گذشت ضامن هزينه۱۵۳طور كه در سؤال  توان از مبلغ ديه كسر منود، چون ضارب بعالوه از ديه مهان ج ـ منى
/۵/۸۳ 

گردد؟ بويژه در مواردى     شود از مقدار ديه كسر مى      هاى درمان كه توسط بيمه پرداخت مى       اند، آيا هزينه   مه شده عليه بي  در مواردى كه جاىن يا جمّنى     )  ٣٣٩  س(
 .شود كه متعلّق به مهه بيمه شدگان است هاى درمان پرداخت مى باشند، زيرا از صندوقى هزينه عليه هر دو بيمه مى كه جاىن و جمّنى

هاىي را كه مراكز درماىن از       شود، بلكه جاىن بعالوه از ديه بايد هزينه        شود از مقدار ديه كسر منى       بيمه پرداخت مى   هاى درمان كه توسط    تنها هزينه  ج ـ نه  
 ۱۳/۵/۸۳ .گريند، بپردازد جمّنى به عنوان سهم بيمار مى

پردازد، آيا اين مبلغ     ره بيمه مبلغى به ورثه مقتول مى      هنگام تصادف، ادا   در مورد تصادفات رانندگى با توجه به اينكه اكثر اتومبيلها بيمه هستند و به             )  ٣٤٠  س(
 يا نه؟ حكم ديه را دارد

 .ج ـ حسب مقّررات بيمه اگر به عنوان ديه پرداخت گردد، حكم ديه را دارد
باشد يا خري؟ چنانچه     صول مى هاى درمان و دارو و بيمارستان قابل و        در خصوص خسارهتاى وارده به مصدوم عالوه بر ديه شرعى، بفرماييد آيا هزينه            )  ٣٤١س  (

باشد يا خري؟ در فرض اخري چنانچه مصدوم كارگر          صدمه شديد باشد و مانع كسب و كار مصدوم گردد، آيا اجرت مصدوم در ايام عدم كارآىي وى قابل مطالبه مى                     
 روز مزد باشد كه سر كار رفنت او قطعى و معلوم نباشد، حكم مسئله چيست؟

طور كه در    مهان(كارى و خسارت از كار افتادگى را         هاى درماىن و اجرت ايام ىب       از ديه بايد مهه خسارهتاى ديگر اعم از هزينه         ج ـ ضارب و جاىن بعالوه     
 ۱۳/۵/۸۳ .، جربان منايد) گذشت۲۹۴ و ۲۸۴سؤال 

تواند منجر به    از شكستگى سر استخوان كه مى     به طور مثال خسارهتاى ناشى       (از نظر پزشكى قانوىن حمِل شكستگى در يك استخوان بسيار مهم است             )  ٣٤٢  س(
توان براى جربان خسارهتاى وارده      باشد، آيا مى   در حاىل كه ديه هر دو يكسان مى       )   ختريب َمفْصل و حمدوديت حركىت شود با شكستگى استخوان تنها، متفاوت است           

 اقدامى منود؟
هاى ديگر باشد، حسب قاعده ضمان كه مورد بناى عقال و امضاى شرع و                قصهاى وارده اعم از اوصاف داراى ارزش و ن         ج ـ در صورتى كه صدمه     

 .باشند مستفاد از روايات خمتلفه است، جاىن ضامن آهنا مى
 

 مهلت پرداخت ديه و َارْش: مبحث پنجم
 آيا ارش مثل ديه مهلت پرداخت دارد يا خري؟) ٣٤٣س (

ان ديه اطراف است با تفاوت در تقدير، و عدم تقدير و چون ديه اطراف به حكم عموم                  ج ـ چون اَرْش ضمان جرح و نقص اطراف است كه در حقيقت مه             
ادلّه و فتاوا از نظر زمان ادا، حكم ديه نفس را دارد، پس اَرْش هم به خاطر الغاى خصوصيت و فحوا حكم مهان ديه اطراف را دارد و در مهلت پرداخت                                

 ۱۰/۲/۷۷ .باشد ا متفاوت مىمانند ديه نفْس است كه در عمد و شبه عمد و خط
تاريخ وقوع، زمان صدور  (شود  در مورد قتل عمد با فرض تراضى به ديه، چنانچه زمان پرداخت ذكر نشده باشد، ابتداى مهلت از چه زماىن حماسبه مى    )  ٣٤٤س  (

 ؟) حكم يا زمان مصاحله
 .وع جنايتباشد نه زمان وق ج ـ مبدأ سال پرداخت در ديه عمد زمان تراضى به ديه مى

 ابتداى مهلت پرداخت در ديه طرف، تاريخ صدور حكم است يا تاريخ وقوع جنايت؟) ٣٤٥س (
 .ج ـ ابتداى زمان از حني استقرار است و در جنايت طرف اگر غري مسرى باشد، از حني جنايت و اگر سرايت كرد، از زمان شروع سرايت است

مثالً  (باشد، حنوه پرداخت آن بايد به صورت تقسيط          المى مهلت پرداخت ديه در قتل خطاىي، ظرف سه سال مى          با عنايت به اينكه در قانون جمازات اس       )  ٣٤٦س  (
 تواند كلّ مبلغ ديه را در آخر سال سوم بپردازد؟ باشد، يا اينكه جاىن مى)  هر سال ثلث ديه

 .ج ـ در هر سال بايد ثلث ديه را بپردازد
يه مهلْت معّين شده است، آيا ابتداى زمان پرداخت، زمان صدور حكم است يا تاريخ وقوع قتل؟ و با فرض تراضى به                      در مواردى كه براى پرداخت د     )  ٣٤٧س  (

 ديه در قتل عمد از جهت زمان پرداخت، آيا بني عمد و غري عمد تفاوت وجود دارد يا خري؟
ن پرداخت، اما اگر فقط تراضى به پرداخت ديه باشد، جاىن در انتخاب             ج ـ در ديه قتل عمْد مالك تراضى و مصاحله است، چه در مقدار و چه از نظر زما                  

اما در ديه خطا از زمان استقرار ديه كه در قتل از زمان مرگ               .  شود نه زمان وقوع قتل     قيمت اصول خمّير و زمان پرداخت هم از زمان تراضى حماسبه مى           
 .شود حماسبه مى
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 مسئول پرداخت ديه: فصل سوم
 خت ديه در موارد علم اجمالىمسئول پردا . ١

خالصه قضّيه اين است كه نارجنكى كه معلوم نيست از كجا و             .  سپارند مى جان اى نارجنكى منفجر و دو پسر بچه سيزده ساله در دم            در حادثه )  ٣٤٨س  (
حال با توجه به اينكه وىلّ دم آهنا هر كدام از وىلّ            .  اين حادثه نيست   مظنون در  ها منفجر شده است و كسى هم       كسى آورده شده، در دست يكى از اين بچه         چه توسط
چيست؟ مقّصر حادثه كيست؟ دستگاه قضاىي چگونه با اين قضّيه             تكليف شاكى بوده و مّدعى است كه فرزند آهنا نارجنكى را آورده، بفرماييد              طرف مقابل  دم

متوفني  جمرمانه شرعى آن چيست و آيا عاقله با توجه به صغري بودن  چيست؟ عنوان   ارتكاىب رسيدگى منايد؟ چه كسى بايد حمكوم شود تا ديه بپردازد؟ عمل           كند و  برخورد
متوفني  هباى املال پرداخت كرد؟ تكليف خون     توان ديه را از بيت     مى متوجه ندانستيم، آيا   كسى به كس متهم نباشد و اهتام را      يا خري؟ در فرض اينكه هيچ      مسئوليىت دارد 

خواهند منود را نيز     چيست؟ حنوه عمل دستگاه قضاىي و تصميمى كه اختاذ         املال تكليف  بيت آهنا از  ض اعالم رضايت اولياى دم و تقاضاى ديه       و در فر   به عهده كيست؟  
 .بيان فرماييد

خطاًء ثابت   ولوباشد چون نسبت قتل      كس مسئول خون آهنا منى     شود، هيچ  منى ج ـ اگر عمد در كشنت ثابت نشود كه معموالً در امثال مورد هم ثابت               
با فرض اينكه بچه ممّيز      نرود، مانعى ندارد، كما اينكه اگر نسبت قتل به يكى از آهنا ثابت شود،              املال خبواهد بپردازد تا خون هدر      باشد، آرى، اگر بيت    منى

اگر مال ندارد، بايد مثل امثال مورد از         و ،نيست، ديه به عهده خود اوست و بايد از اموالش پرداخت شود             است و نياز به كنترل ندارد و مهانند ديوانه        
 ۱۰/۷/۷۸ .املال پرداخت گردد بيت

كنند و   براى دادگاه مشخص است كه قتل غري عمدى به وسيله يكى از دو نفر معلوم صورت گرفته، وىل هر كدام ديگرى را به عنوان قاتل معرىف مى                           )  ٣٤٩س  (
 شود؟ مى ر اين مورد ديه مقتول توسط چه كسى پرداختد. تشخيص اين موضوع وجود ندارد ادلّه ديگرى براى

و قبح ترجيح احدمها بر ديگرى، » اليبطل دم امرء مسلم«ج ـ اگر هيچ يك از آهنا مورد لوث نباشد، بايد ديه را من باب البديت و عدم بطالن دم حمترم كه 
 ۲۵/۵/۷۷ .باملناصفه از آهنا اخذ منود

  ايجاد ضرب و جرحمسئوليت جمعى در صورت شرآت در . ٢
آيا .  باشد دخالت هر يك از ضاربني در اجياد صدمات وارده مشخص منى           اند و ميزان   چند نفر در حني نزاع، صدمات متعددى را به شخصى وارد كرده           )  ٣٥٠س  (
مهامجني چند نفر باشند و معلوم نباشد كه صدمات توسط          سؤال فوق چنانچه     مورد در اَرْش تعيني شده، بايد باملناصفه از ضاربني اخذ گردد و يا وجه ديگرى دارد؟              و ديه
 گردد؟ مى از مهامجني اجياد شده است، ديات متعلّقه به چه حنوى از متهمني اخذ نفر چند

عّيه ضربه هر   ج ـ ديه را بايد كلّ ضاربني بپردازند و اگر خودشان با رضايت سهم هر يك را معّين منود كه حكم روشن است، والّا اگر نتوان با حّجت شر                            
 .يك را معني منود، بايد ديه را مهگان به طور مساوى بپردازند

 مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه . ٣
اى مشرف به خراىب گردد و بر اثر فرو رخينت ديوار، كسى كشته يا جمروح گردد، در اين حالت مسئول پرداخت ديه چه كسى                         اگر ديوار ملك موقوفه   )  ٣٥١س  (

 گردد؟ تولّى مسئول است يا ديه از عايدات موقوفه پرداخت مىاست؟ آيا م
دانند، به حكم اضرار به طريق مسلمني و ختلّف  را مضّر و باعث خطر براى عابرين مى ج ـ اگر ِاشراف آن ديوار به حنوى است كه عرف و عادت مردم آن              

باشد و ضمان به عهده متولّى است كه در دفع ضرر            ّد نفسه هر چند ضامن منى     متولّى امر ديوار از تعمري و دفع خطر، ضمان ثابت است، و موقوفه ىف ح               
/۱۱/۲ .مساحمه منوده و بايد از مال خودش بپردازد، ليكن اگر قبل از خراب شدن تعمريش منايد، بديهى است كه خرجش از عوايد موقوفه بايد تأمني گردد

۷۷ 
اى موارد بدون اينكه شخص خاّصى مقّصر باشد، در نتيجه            وجود دارد كه در پاره    )   شركتها (در زمان حاضر وضعيىت در مورد اشخاص حقوقى          )  ٣٥٢س  (

، در اين   )منايد مثل اينكه بر اثر شكسنت لوله آب و ورود آن به مرتل مسكوىن اشخاص، فردى فوت مى                (افتد   فعاليت شخص حقوقى، قتل يا ضرب و جرحى اتفاق مى         
 فرض چه كسى مقّصر است؟

احتياطى و تقصري آهنا َحَسب      مباالتى و ىب   َحَسب قاعده كلّيه، ضمان دائر مدار نسبت خسارت به اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى است، و ىب                 ج ـ مهيشه    
 .  مسئوليت و وظيفه خمتلف است

 مسئوليت آارفرما در پرداخت ديه . ٤
گردد و قبل از قطع جريان برق،        بتكار و سليقه شخصى خود وى هتيه و متهيد مى         كارگر قسمت فىن كارخانه با استفاده از زيرپاىي نامناسب كه به ا            )  ٣٥٣س  (

 .بازد گرفتگى ناشى از وجود جريان برق در مدار و سقوط از ارتفاع جان مى برق دليل منايد كه متأسفانه در حني اقدام، به مبادرت به تعويض يك عدد المپ سوخته مى
زيرپاىي حادث گرديده و در هر دو مورد بويژه در مورد عدم قطع جريان برق كه                 طع جريان برق و عدم تناسب و مطمئن بودن        با توجه به اينكه ساحنه به دليل عدم ق        

احتياطى و قصور گرديده و بدون اطالع مسئولني كارخانه اين            مرتكب ىب  باشد، كارگر مرقوم رأساً    ترين اقدامات تأميىن در اجنام اين نوع تعمريات مى          ابتداىي از
باشد به آن شيوه نامطمئن عمل منوده است و با توجه به اينكه كارفرما به                 نامتعارف و غري امين را برگزيده و بدون اينكه اجبار يا دستورى در اين مورد داشته                 شيوه

ت يا ضماىن از نظر پرداخت ديه آن متوفّا         مباشرت يا تسبيب نقشى در وقوع حادثه مزبور نداشته، مستدعى است اعالم فرماييد كه آيا در خصوص اين مورد، مسئولي                    
 گردد يا خري؟ متوجه متولّيان كارخانه مى
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شود سببّيىت براى كارفرما نيز نبوده، َحَسب قواعد اولّيه و احكام            ج ـ در مفروض سؤال كه مباشرت براى كارفرما نبوده و از ظاهر سؤال هم استفاده مى                
اردادى در كار بوده يا مقّررات نظام مجهورى اسالمى قانون خاص و امر خاّصى داشته، بايد َحَسب آهنا عمل                    آرى، اگر قر  .  رسد شرعى، ضماىن به نظر منى    

 ۲/۵/۷۶ .شود، چون شروط و مقّررات نظام مجهورى اسالمى، هر دو حّجت شرعى هستند و عمل حسب آهنا الزم و واجب است
اينكه بتواند حىت يك سانتيمتر احنراف داشته باشد، در صورت آمدن عابر بر               منايد بدون  مىمهان طور كه مستحضريد، قطار روى ريل ثابت حركت          )  ٣٥٤س  (
در صورت رعايت كردن مهه      (شود يا خري؟     شرعى متوجه لكوموتيوران مى    ريل و برخورد با قطار و فوت شدن او، مسئوليت لكوموتيوران چيست؟ آيا مسئوليت              روى

و بدون قصد سوء، و شايد در بعضى مواقع هم بعضى از بندهاى مقّررات در                ت به طور كامل رعايت شود، البته به طور غري عمد،          ممكن است بعضى از مقّررا    )   مقّررات
گونه نظر سوئى اما     دهد كه شخصى به روى خط آهن بيايد، خالصه بدون هيچ           وقوع حادثه اثرى ندارد، مسئوليت لكوموتيوران چگونه است؟ و هيچ احتماىل هم منى            

شود، اگر راه آهن براى تنبيه انضباطى        تقصري شناخته مى   دهد، با توجه به رسيدگى پرونده از طرف سوانح راه آهن كه بعضاً لكوموتيوران ىب                فاقاً حادثه رخ مى   ات
 اى منايد وضعيت شرعى چگونه است؟ جرميه

باشد،  رات بازدارنده از حوادث را رعايت كرده باشد، ضامن قتل منى          ج ـ چنانچه لكوموتيوران مهه مقّررات و قوانني مربوط به سرعت و حركت و نيز مقرّ               
توان تضمني منود، چون     زيرا مقتول خود سبب قتل خويش شده است و قتل به خودش منتسب است و اساساً مقّررات و قوانني رانندگى منظم را منى                         

/۱۳/۴ .ا تنبيه انضباطى و مسائلى از اين قبيل، تابع مقّررات مجهورى اسالمى استو جرميه ي; گردد به تضمني عدم اختيار و سّد رانندگى وسايل نقليه برمى
۷۸ 

در صورتى كه كارفرما از ابتدا جربان خسارت ناشى از حوادث كار را به عهده نگرفته و شرط ضمان نكرده، با موردى كه شرط ضمان شده باشد، آيا            )  ٣٥٥س  (
 رد يا نه؟از جهت پرداخت ديه و ساير خسارات تفاوت دا

ج ـ در صورتى كه قرارداد ما بني كارفرما و كارگر، خمالف با قوانني نظام مجهورى اسالمى نباشد، بايد َحَسب قرارداد عمل منايند، اما اگر قرارداد ما بني آن       
م كرده باشد و كارفرما قصور و تقصريى        دو نباشد، در صورتى كه كارفرما وجود خطر را به كارگر اعالم كرده باشد و كارگر با علم به ضرر و خطر اقدا                      

 .هم از نظر قانون نداشته باشد، ظاهراً چيزى بدهكار نيست
طبق قانون كار، لزوم جربان هزينه درمان و معاجله از سوى كارفرما در حوادث احتماىل، تصويب شده است و كارفرما نيز آن را متعهد گرديده، آيا                           )  ٣٥٦س  (

  است؟ آيا الزام كارفرما به جربان اين گونه خسارهتا از سوى حكومت جايز است يا خري؟عمل به اين تعهد شرعاً الزم
 .توان بر َحَسب مقّررات جمبور به پرداخت منود عمل به آن الزم است، و مى» املؤمنون عند شروطهم«ج ـ چون خود كارفرما متعهد گرديده است از باب 

هاى ساختمان حمل    كارفرما، كارگرى فوت كند، به عنوان مثال از نظر مقّررات اداره كار، نصب پله در راه پله                در صورت عدم متهيد مقدماتى از سوى        )  ٣٥٧س  (
اگر كارفرما از اجنام اين وظيفه امتناع ورزد و در نتيجه شخصى سقوط كند و كشته شود،                 .  كار جهت جلوگريى از سقوط افراد شاغل يا ديگر افراْد وظيفه كارفرماست           

 باشد يا نه؟ ما ضامن ديه مقتول مىآيا كارفر
 .باشد و سبب اقوى از مباشر است و كارفرما ضامن ديه است ج ـ ظاهراً، قتل مستند به كارفرما مى

 تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه . ٥
 فرماييد؟را بيان ) اعّم از قتل، خطا و جراحات(باشد   مستدعى است مواردى كه ديه بر عهده عاقله مى)٣٥٨س (

منوده، مثل   مباالتى ُمساحمه و ىب  ...  در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و         جانب، قدر متيقّن از ديه بر عاقله در مثل جاىي است كه عاقله             ج ـ به نظر اين    
زجنريى كه در اين گونه موارد،       نهباشد و يا مثل ديوا     پيشگريى او از قتل و ضرب و جرح او مى          اش مسئول  صغريى كه ممّيز نبوده و از نظر عقال عاقله        

مطلِق قتل خطائى، قطع نظر از آنكه از جهت ادلّه و            و اّما حكم به ديه در     ;  سبب و داللت روايات به عهده عاقله است        ضمان جنايتهاى آهنا از باب اقوائيت     
م گردد يا مشكل است يا ممنوع، و عموم آن ادلّه بر             حيث حمك  نيست و اطالقى كه در مقام بيان اين جهت باشد تا اطالقش از اين                لسان اخبار ثابت  

با  باشد، به خاطر خمالفت    برخالف عقل كه حاكم به مضمون آيه است، مى         ، و »وال َتِزرُو واِزَرةَ ِوْزَر اُْخرى    «ثبوِت اطالق چون بر خالف آيه شريفه         فرض
نيست و چون لساِن آيه      كتاب اهللا است، حّجت نبوده و قابل استدالل و احتجاج         مهان مضمون    قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعّيه و عقالئيه كه مهه و مهه            

 ۱۵/۱۲/۸۱ .هم آىب از ختصيص است، رفع خمالفت با آن با، مسئله ختصيص هم نامتام و نادرست است
ون حوض آب انداخته كه منجر به مرگ پسرى هم سّن خودش را به در      در حني بازى  )   سالگى ٥ ـ   ٦ ( سال قبل، در سنني طفوليت       ٥٠مهسرم حدود   )  ٣٥٩س  (

اند، وىل اين مسئله دغدغه مهسرم را فراهم منوده و به            فوت كرده  )مّتهم و متوفّا(كه در آن زمان مسئله جّدى گرفته نشده و حىت والدين هر دو طرف                است، او شده 
شود يا زمان قتل؟ آيا والدين       ديه به قيمت روز حساب مى      بپردازند؟ ميزان  امل را با توجه به مطالب فوق بفرماييد آيا ايشان بايد ديه ك          .  دهد رنج مى  ايشان را  شدت

 خري؟ هستند يا خري؟ آيا وى ملزم است كه والدينش را برىءالذّمه منايد يا رابطه مديون ايشان در اين
اش مسئول   م بر عاقله است، چون از نظر عقال عاقله        شود و ديه او ه     گريد، چون عمد صّبى غري ممّيز، خطا حمسوب مى         ج ـ ديه بر مهسر مشا تعلّق منى       

باشند و ديه موقع پرداخت بايد حساب شود و اگر مهسر مشا به عنوان ديون عاقله، خود ديه را پرداخت منايد، عاقله    پيشگريى او از قتل و ضرب و جرح مى        
 ۱/۳/۸۰ .شود، و ديه به ورثه طفل بايد داده شود برىءالذّمه مى

 توانند در عاقله داخل شوند؟ زنان به عنوان ضامن جريرة مىآيا ) ٣٦٠س (
 ۴/۱۲/۷۷ .شود توانند، و اطالقات و عمومات عقود، آهنا را هم شامل مى ج ـ مى
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 باشند؟ شود؟ آيا پدر يا جّد پدرى جزو عاقله مى عاقله از نظر فقهى، چه مفهومى دارد و شامل چه كساىن مى) ٣٦١س (
هستند و هرگاه نباشند، موالى عبد كه او را آزاد كرده و يا ضامن جريره قاتل، يعىن كسى كه ضامن جنايت او شده است، و اگر                          ج ـ عاقله، اقرباى جاىن      

جّد يا امام مسلمني، و عاقله دربر گرينده مرداىن است كه نسبت آهنا به جاىن از طرف پدر و مادر يا پدر تنها باشد، و پدر و                            )عليه السالم ( او هم نباشد امام   
 .پدرى هم بنا بر اقوى جزو عاقله هستند

 ديه عاقله با اصل شخصى بودن جرم و جمازات چگونه قابل توجيه است؟) ٣٦٢س (
بر عاقله است و  گونه موارد ديه بايست صىب را مهانند ديوانه كنترل منايد كه در اين مى جانب ديه بر عاقله به جاىي اختصاص دارد كه عاقله          ج ـ به نظر اين    

اى  آمده اگر زىن دايه بچه     ٧٠جانب نامتام است فقهاً أال ترى، كه در روايت         مبناى معروف به نظر اين     باشد، چون سبب اقوى از مباشر است و        قالىي مى ع
باشد، ليكن در    مصاديق قتل خطاىي مى    موردى قطعاً از   خواب بود روى بچه افتاد و بچه تلف شد، با اين كه چنني             كه شد كه او را شري دهد و در هنگامى        

اش به عهده خويشان اوست كه       اينجا ديه  اش را تأمني منايد، در     زندگى نادارى بچه ديگران را گرفته و شري دهد و         خاطر فقر و   كه اگر به   روايت آمده 
مل را پذيرفته است، ديه بچه به عهده        مقام اين ع   و اّما اگر به خاطر شهرت و پست و        ;  اند تأمني منايند و اين كار را نكرده       اند زندگى وى را    توانسته مى

 .باشد خودش مى
به عنوان مثال، چنانچه شخصى مرتكب قتل عمد شده و فرار           .  نزديك، ديه را پرداخت منايند    )   خويشان (گويند بايد اقرباى     در برخى موارد فقها مى    )  ٣٦٣س  (

شود، كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد، و اگر ماىل نداشته باشد، از اموال                 ه مى كند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد، پس از مرگ، قصاص تبديل به دي                 
 شود؟ آيا مراد از اقربا در اينجا مهان عاقله است؟ و اگر عاقله نيست، شامل چه كساىن مى. شود ترين خويشان او، به حنو األقرب فاألقرب پرداخت مى نزديك

بنابراين، .  شود برند وىل جزو عاقله نيستند مى      برد نه عاقله، پس شامل زهنا كه ارث مى         ديه جاىن را ارث مى    ج ـ مراد از األقرب فاألقرب كسى است كه          
 .رسد رسد و با بودن دسته دوم نوبت به دسته سوم منى با بودن دسته اول نوبت به دسته دوم منى

 المال پرداخت ديه از بيت . ٦
 .ال را مرقوم فرماييدلطفاً موارد پرداخت ديه از بيت امل) ٣٦٤س (

آن  ج ـ ديه قتل عمد و شبه عمد در صورتى كه قاتل مبريد يا فرار كند و دستگري نشود و يا نتوان به او دسترسى پيدا كرد و ماىل هم نداشته باشد كه از                                  
معسر باشد،   ر عاقله است، اگر عاقله نداشته باشد يا       در قتل خطاىي و يا غري آن ديه ب         دهد و در مواردى كه     املال مى  بردارند، ديه او بر امام است كه از بيت        

مسلمني  هاى خودشان از باب حفظ مصاحل اسالم و        حكومت است كه از بودجه     كند و بر   املال پرداخت مى   باشد كه از بيت    مى)عليه السالم ( ديه بر امام  
 .شود پرداخت املال بايد مومى كشته شود، بر امام است و از بيتمثل مساجد و اماكن ع و مهني طور ديه كسى كه در اثر ازدحام مجعيت در; بپردازند

۲۴/۴/۷۵ 
اى وجود دارد؟    اگر شخصى كشته شود و جنازه او مثالً در بيابان، مرتل يا باغى پيدا شود و هيچ يك از قاتل و مقتول شناساىي نشوند بفرماييد آيا ديه                          )  ٣٦٥س  (

  مصرف آن كجاست؟بر فرض ثبوت پرداخت، ديه بر عهده كيست و مورد
 .شود مى املال جهت مصارف معّينه صرف شود و در بيت پرداخت مى املال ديه بر عهده امام است، و از بيت»  اليبطل دم امرء مسلم «ج ـ از باب 

۱۸/۲/۸۲ 
 املال پرداخت منود؟ وان آن را از بيتت چنانچه فرِد حمكوم به پرداخت ديه، فوت منايد و ورثه او قادر به پرداخت ديه مذكور نباشند، آيا مى) ٣٦٦س (

اوست و قبل    ، اگر قبل از اداى ديه فوت منود، چون ديه دين است متعلّق به تركه              )چه در عمد، و شبه عمد و خطاى حمض        (ج ـ فرِد حمكوم به پرداخت ديه        
پرداخت ديه اگر از     ال معد براى مصاحل مسلمني است و      امل املال باشد، چون بيت    عهده بيت  از وصيت و ارث است، و با نداشنت مال، بعيد نيست كه به             

املال در اصطالح    مناند كه بيت   و ناگفته ;  »اليبطل دم امرء مسلم   «از مسلمانان در جامعه هدر نرود كه         مصاحل با امهيت نباشد، قطعاً از مصاحل هست تا خوىن         
 ۲۴/۱۰/۷۶ .اشد و نسبت به آن تابع مقّررات بودجه مملكت استب املال به اصطالح امروزى مى فقهى و احكام مترتبه بر آن غري از بيت

در صورت يافنت جسد مرد مسلمان در شارع عام كه بر اثر تصادف جان باخته و صادم وى با اجنام حتقيقات الزم در زمان طوالىن روشن نشود، ديه به                             )  ٣٦٧س  (
 باشد؟ املال مسلمني قابل پرداخت مى چه صورت است؟ آيا از بيت

هاى بعد پيدا شد، بايد ديه از او گرفته و  ، ليكن ضامن اصلى خود جاىن است كه اگر در زمان» لئـالّ يبطل دم امرء مسلم   «املال است    ـ آرى، بر بيت   ج  
 ۲۲/۶/۷۸ .املال داده شود به بيت

 ضامن بودن صّبى ممّيز . ٧
ه و مسئوليت وىلّ، بني صغري ممّيز و غري ممّيز تفاوت وجود دارد؟ آيا تقصري يا عدم تقصري                  در مواردى كه طفل صدمه جاىن به كسى برساند، آيا از نظر دي            )  ٣٦٨س  (

 مسئول نگهدارى طفل تأثريى در حكم دارد يا نه؟
ست و  باشد، و در صورت غري ممّيز بودن صىب در مافوق موضحه بر عاقله ا               باشد و بر عاقله چيزى منى      ج ـ اگر صىب ممّيز باشد، خود ضامن جنايت مى         

 .باشد مادون موضحه بر خود صىب مى

 
 .١، ج ٢٩، أبواب موجبات الضمان، باب ٢٦٥، ص ٢٩الشيعة، ج وسائل . ٧٠
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توان وىلّ او    در مواردى كه ديه به عهده خود صىب است، مانند جنايات خطاىي كمتر از موضحه، چنانچه صىب ماىل نداشته باشد، تكليف چيست؟ آيا مى                       )  ٣٦٩س  (
 را به پرداخت ديه جمبور كرد؟

 .باشد هاى صىب مى دهكار بودن ديه، حكم آن مهانند ساير بدهكارىج ـ در صورتى كه صىب ماىل نداشته باشد، با توجه به ب
 اعسار در پرداخت ديه . ٨

 در صورت تعدد قاتل و عدم تواناىي آنان از پرداخت ديه، تكليف چيست؟ آيا بايد در حبس مبانند يا حكم ديگرى دارد؟) ٣٧٠س (
 .شود  مىج ـ در صورتى كه حّجت براى حمكمه متام شود، حكم به اعسار مهه

 ؟) املال جاىن يا بيت (در صورت قبول تقاضاى اعسار، پرداخت ديه به عهده چه كسى است ) ٣٧١س (
 .باشد و بدهكار ملزم به پرداخت، ولو تا آخر عمر، است ج ـ به عهده خود جاىن است، و حكم به اعسار موجب سقوط حق منى

از نزديكانش مطالبه منود؟ و چنانچه نزديكاىن نداشت يا         »   االقرب فاألقرب  « توان ديه را به ترتيب      مى چنانچه جارح در دادگاه معسر شناخته شود، آيا       )  ٣٧٢س  (
 املال پرداخت منود يا خري؟ در جرح عمدى حمض چطور؟ توان آن را از بيت متكّن نداشتند، آيا مى

در جراحات خطاى   .  بايد صرب كنند تا زماىن كه پرداخت ديه ميّسر باشد         ج ـ ديه جرح، بر عهده خوِد جارح است و اگر معسر شناخته شد، مثل بقّيه ديون                  
 ۲۴/۴/۷۵ .حمضى كه ديه بر عاقله است، ديه موضحه و مازاد آن بر عاقله و در عمد، بر عهده خود جارح است

 خوددارى عاقله از پرداخت ديه . ٩
توان او را به علت امتناع از پرداخت ديه حبس كرد يا             عاقله داراى اموال باشد، مى    چنانچه در قتل يا جرح خطاى حمضى كه ديه بر عاقله است، اگر              )  ٣٧٣س  (

 توان اموال عاقله را توقيف و به ميزان ديه به اولياى دم يا شخص مصدوم داد يا نه؟ خري؟ و آيا مى
 ۱۱/۶/۷۸ .باشد دهى از باب ديه هم مستثنا منىپردازد و ب ج ـ مقتضاى قواعد تعزير، جواز تعزير بر بدهكارى است كه بدهى خود را با قدرت منى

 جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه . ١٠
له بازداشت خواهد شد، در رابطه با قتل          قانون جمازات اسالمى، ممتنع از پرداخت ديه پس از انقضاى مهلت مقّرر با تقاضاى حمكوم               ٦٩٦بر اساس ماده    )  ٣٧٤س  (

 قانون  ١٦٧لذا به استناد اصل     .  اشد، وىل از جهت اينكه در طول سه سال نيز چيزى بايد بپردازد يا نه، قانون ساكت است                  ب خطاى حمض مهلت قانوىن سه سال مى      
د، آيا  عليه در سال اول ثلث ديه را نپرداز        چنانچه حمكوم .  اساسى، بايد به منابع معترب فقهى مراجعه منود و بر اساس فتاواى فقها بايد در هر سال ثلث ديه پرداخت شود                    

 له و به استناد ماده فوق او را بازداشت كرد؟ توان با تقاضاى حمكوم مى
 .تواند او را جمبور به پرداخت منايد ج ـ ظاهراً مانعى ندارد، و حاكم مى

نتهاى دو سال بپردازد يا بايد      تواند كل مبلغ را در ا      با توجه به اينكه ديه قتل شبه عمد طبق قانون ظرف دو سال بايد پرداخت گردد، آيا جاىن مى                   )  ٣٧٥س  (
 تقسيط گردد و مثالً در هر سال نصف آن پرداخت شود؟

 .تواند قبل از متام شدن مّدت بپردازد و اوليا بايد قبول كنند ج ـ دو سال به صورت مهلت در پرداخت است، و جاىن مى
منايد، از نظر شرعى حبس وى جهت وادار منودن           از پرداخت ديه امتناع مى     در صورتى كه حمكوم به پرداخت ديه داراى امكانات ماىل خوىب است، وىل            )  ٣٧٦س  (

دهد كه اگر او را چند روز حبس منايد ديه را هتيه              گويد ندارم، وىل حاكم شرع احتمال قوى مى        به پرداخت ديه چه حكمى دارد؟ مهچنني در موردى كه جاىن مى            
 كند، آيا حبس وى جايز است يا خري؟ مى

 .تواند او را جمبور به پرداخت ديه منايد سار او نزد حاكم ثابت شود، واالّ حاكم مىج ـ بايد اع
اگر حمكوم به پرداخت ديه به عللى از پرداخت آن خوددارى منايد، رويه حماكم در حال حاضر اين است كه ديه به قيمت روز، تقومي و به واحد رياىل                              )  ٣٧٧س  (

االداء مالك است يا قيمت يوم        مذكور چنانچه پس از شش ماه از انقضاى مهلت مقّرر، ديه را بپردازد، آيا قيمت يوم                 در فرض .  شود نفع پرداخت مى   كشور به ذى  
 االنقضاء؟

 .ج ـ چون سبب تأخري خود جاىن بوده است، قيمت يوم االداء را بايد بپردازد
دو سال  )   مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى        (مد  بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه ع              )  ٣٧٨س  (
 باشد يا خري؟ باشد، آيا تقاضاى اعسار جاىن قبل از انقضاى مهلت مقّرر، مسموع مى مى

قدرت پرداخت بدهكار ديه )  باشد كه در شبه عمد دو سال مى (ج ـ اگر براى حمكمه حمرز گردد كه بر حسب جريان عادى تا گذشت مدت پرداخت ديه       
ندارد، حكم به اعسار منعى ندارد، چون مقارنت بني  حكم و متام شدن مدت، دليل و وجهى نداشته، بلكه چون حكم تابع حّجت و دليل است، پس هر                               

بدهكار ملزم به    باشد و  توان حكم منود هر چند حّجت متعلّق به آينده باشد، ليكن اين گونه حكمها موجب سقوط حق منى                    زمان كه حجت متام شد مى     
 .ساقط باشد و حق ثابت است نه پرداخت، ولو تا آخر عمر، مى

 حدود اختيارات ولّى يا قّيم در ديه، قصاص و عفو . ١١
 .نظر كند توانند نسبت به فرزند صغريشان كه جمروح شده، هم از قصاص و هم از ديه صرف آيا پدر و مادر مى) ٣٧٩س (

از مال خود به اندازه ديه به او بدهند، يا اينكه گذشت به مصلحت طفل باشد، بدين صورت كه مثالً بعد از مدتى                         ج ـ حّق گذشت ندارند، مگر آنكه        
 ۲۲/۱۲/۷۴ .بيشتر از آن را براى طفل بگريند
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بچه فلج شده است و عالوه بر       اى زير سّن بلوغ شرعى وارد گرديده كه در اثر اين صدمه به ميزان چهل درصد پاى اين دختر                     آسيىب به پاى دختر بچه    )  ٣٨٠س  (
تواند  اى مى  آيا وىلّ قهرى چنني دختر بچه     .  فلج نقص عضو به صورت الغرى عضالت پا و تغيري شكل در راه رفنت و از بني رفنت زيباىي پا نيز به وجود آمده است                          

 مسّبب را عفو منايد يا خري؟
 ۳۰/۲/۷۷ .يت وىلّ تابع رعايت مصلحت استباشد و وال ج ـ حّق عفو جماىن ندارد، چون خالف مصلحت صغري مى

عليه راننده مقّصر شكايىت ندارم و اگر فرزندم پس از بلوغ اّدعاىي داشت              تواند اعالم كند كه    در مواردى كه صغريى جمروح گرديده، آيا وىلّ او مى         )  ٣٨١س  (
 ه، درست است يا خري؟كنم؟ آيا جربان به حنو تعليقى كه پدر اظهار داشت خودم پاسخگو هستم و جربان مى

 .ج ـ رعايت مصلحت صغري الزم است
تواند به   باشد يا نه؟ آيا مى     گريد، آيا وىلّ يا قّيم او موظف به طرح دعوى از سوى او مى              در مواردى كه صغري مورد هتمت يا فحاشى و اهانت قرار مى           )  ٣٨٢س  (

 صورت تّربعى و يا غري تّربعى از حّق صغري گذشت منايد؟
 . رعايت مصلحت صغري را منودج ـ بايد

 در مواردى كه براى صغري، قّيم نصب شده باشد، آيا قّيم حّق گذشت يا ختفيف ديه را دارد؟) ٣٨٣س (
 .ج ـ بايد رعايت مصلحت صغري را بنمايد

توان در مواردى    ت و يا حسب مورد مى     توان گفت مهواره اخذ ديه در چنني مواردى اصلح به حال صغار اس             اگر مقتول صغريى داشته باشد، آيا مى      )  ٣٨٤س  (
 طلب قصاص كرد؟

 .ج ـ حسب مورد متفاوت است و بايد رعايت مصلحت صغري را منود
به عنوان مثال چنانچه مقتول صغريى داشته باشد، اگر وىلّ او . شود آيا منظور از مصلحت صغري مصلحت مادى است يا امور غري مادى را هم شامل مى) ٣٨٥س  (

دهد كه در صورت اخذ ديه، صغري بعد         داند و احتمال عقالىي هم مى      اش را از قاتل بگريد، به دليل موقعّيت خانوادگى صغري گرفنت ديه را مصلحت منى               ديهخبواهد سهم   
 ايد؟تواند حتت عنوان رعايت غبطه صغري، از ديه گذشت من آيا وىلّ صغري در اين گونه موارد مى. از بلوغ او را مورد اعتراض قرار دهد

 .باشد، بلكه مسائل تربيىت و زندگى خانوادگى، خود از اهّم مصاحل است ج ـ مصلحت منحصر به امور مادى منى
 مالك در رعايت غبطه صغري چيست؟ آيا عدم الضرر كاىف است، يا بايد نفع صغري حلاظ شود؟ از اين جهت آيا بني وىلّ قهرى و قّيم تفاوت وجود دارد؟) ٣٨٦س (

 .صلحت الزم است و فرقى بني قّيم و وىلّ از اين جهت نيست، زيرا عمل وىلّ بر خالف مصلحت در مال مولّى عليه، غري نافذ و باطل استج ـ رعايت م
 ) عوامل موجهه جرم (عليه در عمليات ورزشى  رضايت مجّنى . ١٢

 با مشت حريف مبريد، آيا ديه دارد يا نه؟ اگر ديه داشته باشد، برعهده               اگر يكى از بازيكنان   )   زىن به عنوان مثال ورزش مشت     (هاى ورزشى    در بازى )  ٣٨٧س  (
 ؟) دولت ميزبان، دولت اعزام كننده، يا شخص ورزشكار (چه كسى است 

حوادث  دانند كه از نظر قانون و مقّررات،       حوادث ممكن است پيش بيايد و مى       ج ـ ورزشكاران چون خودشان متوجه هستند كه در ورزش، اين گونه            
منوده و اين ابراى عملى به      »  الذّمه برىء«پس ورزشكار، عمالً صدمه زننده را       .  را مّربا دانسته است    اتفاقى در ورزش ضمان ندارد و قانونگذار صدمه زننده        

گردد و عفو مقتول      مى ديه بعد از فوت ثابت     صورتى كه منجر به مرگ نگردد، اما ابراى عملى نسبت به ديه قتل، چون               مرتله ابراى قوىل است، البته در     
نسبت به مازاد از ثلث ديه عدم نفوذش خاىل از وجه، بلكه خاىل از قّوت نيست و در اين حكم فرقى بني جنايت عمدى و غري عمدى نيست و مسئله اخذ                                

 .توان آن را با اين مسئله قياس منود  آمده، با ديه بعد از جنايت تفاوت دارد و منى٧١برائت متطّبب كه در نّص
 عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايت عدم تأثير عفو مجّنى . ١٣

كرد جراحت سطحى است و رضايت داد، ليكن با گذشت زمان، جراحت             مى در ابتدا فكر  .  شخصى در صحنه تصادف يا در نزاعى جراحىت پيدا كرد         )  ٣٨٨س  (
ديه مطالبه منايد؟ به عبارت ديگر براى سقوط قصاص يا ديه، عفو از              شده، ه اين علت كه خسارهتا زياد     تواند ب  خطرناك شد، با اينكه قبالً رضايت داده، آيا مى         عميق و 
 منايد؟ عليه بايد از جنايت فعلى و سرايت آن توأماً عفو تنهاىي كاىف است يا جمّنى به جنايت

طلبكار است، زيرا سرايت در زمان عفو نبوده و بعد پيدا شده            گردد، ليكن ديه سرايت را از جاىن         ج ـ حّق قصاص و ديه اصل جراحت با عفو ساقط مى           
 .است، پس به مرتله جنايت جديد است و ديه دارد

 

 موجبات ضمان: فصل چهارم

 ) ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب مباشرت (
 قتل ديگرى در حال خواب . ١

حركت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگرى شود، جنايت او به               كسى در حال خواب بر اثر       قانون جمازات اسالمى، هرگاه    ٣٢٣مطابق ماده   )  ٣٨٩س  (
شود و   كسى در حال خواب يا بيهوشى شخصى را بكشد، قصاص منى            مهان قانون، هرگاه   ٢٢٥دار خواهد بود و مطابق ماده        حمض بوده و عاقله او عهده      مرتله خطاى 

 
 .٢٦٠، ص ١، حديث ٢٤، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، باب ٢٩وسائل الشيعة، ج . ٧١
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 به عهده عاقله است و ديه قتل در حال خواب در            ٣٢٣ حمكوم خواهد شد، يعىن مطابق اين مواد ديه قتل در حال خواب در ماده                فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول       
 آيا اين تفاوت سابقه فقهى و دليل شرعى دارد و يا اينكه فقهاى عظام به چنني تفاوتى قائل نيستند؟.  بر عهده قاتل است٢٢٥ماده 

و حكم شرعى مسئله على املعروف ;  ناظر به پرداخت كننده ديه است۳۲۳  و اصل ديه است، نه پرداخت كننده ديه و ماده ناظر به قصاص۲۲۵ج ـ ماده 
گرچه مواردى كه    .باشد و دو ماده مرقومه مبّين مهني حكم است         اش هم بر عاقله مى     ديه آن است كه اين چنني قتلها، قتل خطاىي است و قصاص ندارد، و            

 ۲۱/۷/۸۳   .بيان شده است» تعريف عاقله و مسئوليت آن در پرداخت ديه«دارد كه در مبحث  ت به نظر اينجانب با معروف فرقديه بر عاقله اس
 مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار . ٢

 خمتلف، اقدام به اجنام روشهاىي بر روى بيماران         هاى كاهش هزينه درمان بيمارى    يا حمققان علم پزشكى براى كشف داروها و روشهاى جديد درمان و          )  ٣٩٠س  (
شود  كند، موجب هببود او مى     كند مواّد مصرىف كه پزشك براى او جتويز مى         مى در اين روش بيمار تصور     .  (روش دارو منا    .  ٢دارو درماىن،     .  ١منايند   دو روش مى   به
العالج  هاى مهلك و صعب    اين آزمايشها كه بيشتر در مورد بيمارى      ).  شود مى  تلقني به كار گرفته    حال آنكه در واقع داروىي در كار نبوده و صرفاً جهت بررسى تأثري             و

با عنايت به مطلب مذكور بفرماييد آيا       .  گردد هببودى بيماران مورد آزمايش مى     شود، در برخى موارد موجب آسيب ديدن يا تأخري در          اجنام مى ...  سرطان، ايدز و   :مانند
 گريد، از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ شهاىي كه براى پيشرفت علم پزشكى اجنام مىچنني آزماي اجنام

ليكن اگر  .  باشد ج ـ اگر بدون رضايت و آگاهى بيمار نسبت به خطرات ناشى از نوع درمان باشد، حرام و پزشك ضامن خسارهتاى وارده بر بيمار مى                         
. حمسوب شده و ضماىن ندارد    »   حمسن «زشك نيز از چارچوب مقّررات پزشكى تعّدى نكرده،         اجنام اين نوع اعمال، روش خاّصى در معاجله حمسوب شود و پ           

 ۱۸/۲/۸۲ 
 اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى . ٣

و آيا در صورت تساوى تقصري سبب       .  اى، كارشناس هر يك از دو نفر مباشر و سبب را به ميزان پنجاه درصد، مقّصر اعالم كرده است                    در حادثه )  ٣٩١س  (
 گردد و يا وجه ديگرى دارد؟ مباشر در بروز حادثه و قتل غريعمدى، ديه به نسبت مساوى بني آهنا تقسيم مى

گردد، چون مسئله ديه، مسئله ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقالىي است و عقالء نيز در چنني مواردى حكم به                        ج ـ آرى، به نسبت تقسيم مى      
 ۱۶/۶/۷۷ .منايند نسبت مى

در ساحنه تصادف بني يك سوارى و يك كاميون، راننده سوارى جان خويش را از دست داده، با توجه به اينكه كارشناسان راهنماىي و رانندگى سوارى                          )  ٣٩٢س  (
 باشد يا خري؟ اند، آيا از نظر شرع مقدس ديه راننده سوارى به عهده راننده كاميون مى را مقّصر شناخته

ى باشد كه قتل منتسب به خودش باشد و برحسب جريان عادى و طبيعى راننده مقابل قدرت كنترل را نداشته، و صددرصد                       ج ـ اگر مقّصر بودن به حنو      
 ۱۴/۵/۷۶ .باشد، چون خوْد وسيله و سبب قتل خودش بوده است اش به عهده كسى منى قتل منتسب به مهان مقّصر است، ديه

آيا هر دو راننده مقّصر هستند و ديه به عهده هر  .  آمده و او را كشته است      ا انداخته است، و ماشني دومى     اى زده و او ر     شخصى با ماشني خود به بچه     )  ٣٩٣س  (
 خري؟ دو است يا

اين  در; شد زد، او كشته منى را بكشد، به اين معىن كه اگر ماشني دومى منى ج ـ در موردى كه ماشني، كسى را پرت كند و ماشني ديگرى به او بزند و او               
مقّررات راهنماىي نسبت به سرعت جماز و رعايت خصوصيات دخيل در حركت و توقّف                ر ماشني دوم در حاىل بوده كه بدون تقصري و با رعايت           فرض اگ 

ن مورد  نه دوم كه مباشر است، و اي       را كنترل منايد، ظاهراً ديه به عهده راننده اول است كه سبب قتل بوده              توانسته ماشني  ماشني، اختيارش سلب شده و منى     
شخص پرت شده به كسى كه در پايني قرار دارد            است، مثل جاىي كه شخص كسى را از بلندى به پايني پرتاب كند و               از موارد اقوائيت سبب از مباشر     

نت او را نداشته و حىت      باشد هر چند قصد كش     بوده، مى  برخورد منايد و مبريد، در اينجا به نظر مهه فقها دافع و پرتاب كننده، ضامن آن مقتول كه در پايني                    
توانسته ماشني  شخص در آن مكان هم، نبوده است، بنابراين، اگر ماشني دوم اختيارش سلب نشده و خود مقّصر بوده، به اين معىن كه يا مى                       متوجه بودن آن  

اش ثابت   نسته كنترل منايد، ضمان به عهده     سرعت و مانند آن نتوا     ها و يا   كند و كنترل ننموده، يا در اثر عدم رعايت مقّررات، مثل فاصله             را كنترل 
 ۸/۱۰/۷۲.اوست يعىن راننده دوم كه مباشر قتل است، َحَسب قاعده، ضمان به عهده است،

اند و ميزان    كارشناسان، چند نفر مسئول و مقّصر حادثه شناخته شده          نظر در يك حادثه رانندگى كه منجر به ايراد صدمه بدىن گرديد، طبق             )  ٣٩٤س  (
حنوه حمكوميت نام بردگان به پرداخت ديه چگونه        .  اند مقّصر شناخته شده   براى مثال يكى سى درصد و ديگرى هفتاد درصد         .  باشد كدام متفاوت مى   هر تمسئولي
 بود؟ خواهد

ه، و قاعده عقالئى بلكه     گردد، چون جمموع آهنا به طور مشاركت سببّيت داشت         ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببّيت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى              
 ۶/۴/۷۷ .در تقسيم، به نسبت تقصري است)  كه ديه هم از مهان باب است (شرعى در كيفّيت ضمان 

در حادثه تصادف در شب كه بني پيكان سوارى و موتور سيكلت رخ داده، موتور سوار فوت كرده است، كارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد                           )  ٣٩٥س  (
كرده و راننده پيكان نيز به علت عدم توجه به           احتياطى و عدم رعايت مقّررات، رانندگى مى       است، زيرا موتورسيكلت چراغ نداشته و موتورسوار با ىب        مقّصر شناخته   

ت و سبب اصلى    جلو و سرعت زياد مقّصر بوده است، در فرض مسئله حكم آن چگونه است؟ در مهني فرض اگر تقصري يكى از آن دو بيشتر باشد، وىل نتوان علّ                             
 تصادف را به طور كامل به يكى از آهنا منتسب دانست، حكم چيست؟
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گردد، چون جمموع آهنا به طور مشاركت سببّيت داشته، و قاعده عقالئى بلكه              ج ـ به مقدار دخالت و صدق سببّيت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مى              
 ۱۱/۳/۷۷ .در تقسيم، به نسبت تقصري است)  كه ديه هم از مهان باب است (شرعى در كيفّيت ضمان 

در يك حادثه رانندگى، پيكان سوارى با يك كاميون تصادف كرده و در وسط جاّده متوقف شده است، بالفاصله يك اتوبوس از پشت سر با پيكان                            )  ٣٩٦س  (
اند و به درسىت معلوم      س، در هر حال، متام سرنشينان پيكان فوت كرده        كند، در حادثه اول راننده پيكان مقّصر شناخته شده و در حادثه دوم راننده اتوبو               تصادف مى 

 حكم قضيه چگونه است؟. نيست، علّت فوت تصادف اول بوده است يا دوم
 و  ج ـ اگر نتوان استناد قتل را به يكى از آنان داد، و مشخص نيست قاتل كدام يك هستند و مورد لوث هم نباشد، نصف ديه به عهده راننده اتوبوس،                              

شود، و اين حكم در مهه موارد علم امجاىل به قتل جارى است و اختصاص به مورد سؤال                   نصف ديگر به عهده راننده پيكان است و از مال او برداشته مى            
 ۱۷/۱/۷۵ .ندارد

احتياطى يكى از دو     ه تصادف را ىب   در تصادف دو دستگاه وسيله نقليه كه منجر به خسارات بر وسايل و سرنشينها شده است، كارشناس، علّت تامّ                   )  ٣٩٧س  (
باشد؟ اگر   در فرض مذكور، كدام يك از دو راننده، ضامن خسارات ماىل و بدىن مى             .  اتومبيل دانسته و سرعت زياد اتومبيل دوم را در شّدت تصادف مؤثر دانسته است             

 باشد؟ هر دو نفر ضامن هستند، سهم هر يك چقدر مى
همشان در ضرر و زيان است، يعىن اگر يك نفر شصت درصد خسارت وارد منوده و ديگرى چهل درصد، هر كدام                     ج ـ ضمان هر يك به ميزان و نسبت س         

 ۱۵/۹/۷۷ .باشند به مهان نسبت ضامن مى
 تسبيب در جنايت  . ٤

منايد و در نتيجه     مداً به زمني پرتاب مى    از لواط از باالى بام مرتل خود را ع         فردى در مقام دفاع جمبور شده به خود صدمه بدىن بزند، يعىن جهت فرار             )  ٣٩٨س  (
 .شكند پايش مى و دست
 به عهده مهاجم يا مهامجني است؟)  مثالً ديه (آيا شرعاً صدمات وارده در مقام دفاع  . ١
يعىن خود را    (ت به اين كار زده      آيا بني حالىت كه راه فرار فقط مهني بوده كه اجنام داده است، و جاىي كه فرد مذكور در اثر ترس و عجله و مانند آن دس                              .  ٢

 فرقى هست؟)  جمروح كرده
 ـ به عهده مهاجم است كه سبب براى اجياد آسيب بدىن شده است، بعالوه كه دخالت مهاجم و تأثري عملش در آسيب چون نامشروع بوده، خود                             ۱ج  

 .وجهى ديگر براى ضمان اوست
 ۲۷/۷/۷۸ . وجود داردباشد، چون سبب و دخالت در هر دو مورد  ـ فرقى منى۲ج 

اى اقدام به اجياد درياچه براى پرورش ماهى منوده است، كه بعداً به علّت عدم موفقيت در پرورش ماهى، درياچه را بدون حفاظ و اجياد حصار                           مؤسسه)  ٣٩٩س  (
آيا مؤسسه مذكور ضامن    .  يجه يكى از آهنا غرق گرديده است      اند كه در نت    چند تن از جوانان براى شنا به آن درياچه رفته         .  و نصب تابلوى شنا ممنوع، رها كرده است       

 باشد يا خري؟ پرداخت ديه شخص غرق شده مى
تواند دخالت و    باشد، چون او دخالىت در غرق شدن آهنا نداشته و ِصرف نگذاشنت حصار و يا تابلوى شنا ممنوع است، منى                    ج ـ صاحب مؤسسه ضامن منى     

حرمت تصّرف در ملك و  باشد، و مهان منع شرعى يعىن ون بر مالك درياچه اجياد مانع براى عدم تصرف ديگران الزم منىتأثري موجب ضمان را ثابت منايد، چ 
مانند جاىي است كه شخصى بدون اجازه وارد خانه مردم شود و از قضا در چاه آن خانه بيفتد و تلف شود و مهه                          و مورد ;  كند حقوق ديگران كفايت مى   

 ۱/۷/۷۸ .باشند مان صاحبخانه مىفقها قائل به عدم ض
 اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب . ٥

عمرو در نزد   .  كند مكاىن رفته و زيد بر اثر تزريق مواد خمدر فوت مى           اند به اتفاق، براى تزريق مواد خمّدر به        زيد و عمرو كه هر دو معتاد بوده         .  ١)  ٤٠٠س  (
ادعا دارد در حالت مخارى و بدون اختيار اقرار كرده، از آن جاىي كه               گردد و   به زيد تزريق منوده، اما بعداً منكر اين مسئله مى          منايد كه مواّد مزبور را     مى قاضى اقرار 

اد تزريقى معموالً در    الزم به ذكر است كه افر      (شك دارمي نامربده در حالت مخارى و بدون اختيار اقرار كرده يا در حال عادى بوده، آيا اين اقرار اعتبارى دارد يا خري؟                        
 آيا اين مسئله با حبث جنون ادوارى راجع به اقرار، قابل انطباق است يا خري؟).  برند حالت غري عادى و مخارى به سر مى

ينكه عمرو در اقرارش بيان     كند و بر فرض كه عمرو مواد را به زيد تزريق كرده باشد، و با توجه به ا                  اش را هتّيه مى    از آجناىي كه هر شخص معتاد مواّد مصرىف         .  ٢
و تنها عمرو تزريق    )   كند يعىن مواد را درون سرنگ مى      (كند   را آماده كرده، بلكه شخص معتاد حداقل آمپول مورد استفاده را خودش آماده مى               آمپول نكرده كه 

بوده؟ چنانچه زيد سبب اقوى باشد، آيا       )   عمرو (  سبب اقوى از مباشر    توان گفت زيد   اينكه معتاد به تزريق مواد بوده، آيا در اين فرض منى           كننده باشد، و با توجه به     
 عمرو مسئوليت ديه را به عهده دارد يا خري؟

گردد، اما متأسفانه قاضى دادگاه دستور كالبد شكاىف را صادر           پزشكى قانوىن در نظريه خود بيان منوده كه علت مرگ زيد به وسيله كالبد شكاىف مشّخص مى                  .  ٣
ال كه علت تاّمه مرگ دقيقاً مشخص نيست، به عبارتى مشخص نشده كه علت تاّمه مرگ اشتباه در تزريق بوده يا تزريق مواد يا ايست قلىب يا علل ديگر                               نكرده، ح 

 توان علت تاّمه مرگ را منتسب به عمرو منود؟ داشته، حال با اين اوصاف مى
 .باشد ختيار و بدون مخارى بوده، اقرارش نفوذ ندارد و صحيح منى ـ تا يقني حاصل نشود كه اقرارش در حال عادى و با ا۱ج 
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باشد، زيرا مباشر اوست و سبب پر كردن          سبب قتل شده قاتل مى      ـ در فرض سؤال، عمرو كه تزريق كننده است، اگر احراز شود فعل او                ۲ج  
 .است ولو خود زيد باشد، اقوى از مباشر نيست و ديه به عهده عمرو سرنگ

ديه  اصلْ برائت از  )  يعىن نسبت قتل به متهم بايد احراز شود       (احراز نشود كه قتل زيد به سبب فعل عمرو بوده و مورد هم از موارد لوث نباشد،                   ـ تا    ۳ج  
ين معنا كه اگر تزريق      بد ٧٢،»ما َعلَى الُْمْحِسنَني ِمْن َسبيل    «باشد و    و نفى سبيل بر او مى      اى بايد توجه داشت و آن عدم ضمان حمسن         است، در خامته به نكته    

كننده، تزريق منودنش منع قانوىن نداشته و از جهت مقّررات پزشكى و جرياهناى عادى، تزريق برايش جايز بوده و جرم نبوده، و اجرت و عوضى هم براى                            
باشد، پس با ثبوت نسبت قتل هم        ىشود، از اصل، ضمان ندارد و چيزى بدهكار من         تزريقش نگرفته كه نتيجه تزريقش احسان و نيكى به ديگرى حمسوب مى           

 ۱۶/۱۱/۷۸ .باشد چه رسد به صورت شك با فرض احسان، ديه بدهكار منى
توان  توان هر دو را مسئول و حمكوم منود، يا با وجود مباشر منى             در اجتماع سبب و مباشر در صورتى كه هر دو به طور مساوى مقّصر باشند، آيا مى                )  ٤٠١س  (

 سبب را صرفاً در جاىي مسئول دانست كه اقوى از مباشر باشد؟سبب را مسئول دانست و 
 ۶/۹/۷۸ .اند، چون تقصري، سبب ضمان است ج ـ هر دو مسئول

اى يك مرد مسلمان در اثر تصادف با يك دستگاه اتوبوس شركت واحد به قتل رسيده و راننده اتوبوس در زمان تصادف يك نفر جمنون بوده                           در حادثه )  ٤٠٢س  (
شرح واقعه اين است كه راننده اتوبوس مذكور، اتوبوس را در جلوى باجه              .  اند اعالم شكايت منوده  )   راننده شركت واحد   (اى دم عليه متصدى اتوبوس      اولي.  است

اندازد و برو ماشني     را راه مى  دارد يك نفر ديوانه در شهر وارد شده و ماشينها            شود، مسئول باجه كنترل به راننده اعالم مى        كنترل ساعت متوقف و از ماشني پياده مى       
شود و مدعى است كه ماشني را خاموش منوده و سويچ را برداشته، ليكن واقعيت اين است كه ماشني                    راننده از باجه خارج مى    .  اى اتفاق نيفتد   را خاموش كن كه حادثه    

چ روى اتوبوس باشد، هر كس دستش را روى شاسى استارت فشار دهد،             با اين توضيح كه اگر سوي     .  را خاموش نكرده و يا اگر هم خاموش كرده، سويچ را برنداشته           
 اندازد ماشني را   اى كه ماشينها را راه مى       بنابراين، با توجه به اينكه راننده شركت واحد على رغم تذكر مسئول باجه به وجود ديوانه                  .  شود ماشني روشن مى  

 ماشني را هم نبسته به حنوى كه جمنون در غياب راننده وارد اتوبوس شده و با به حركت در آوردن                      خاموش نكرده، و يا اگر خاموش كرده سويچ را برنداشته و درب           
مسئول شناخت؟ يا مسئوليت پرداخت     )   از باب اقوى بودن سبب از مباشر       (توان راننده شركت واحد را به عنوان قاتل شبه عمد و             ماشني موجب قتل گرديده، آيا مى     

 نون است؟ديه فقط به عهده عاقله جم
حركت در   كردن و استفاده از سويچ كه امرى متعارف در روشن كردن است به             ج ـ در مفروض سؤال اگر ثابت شود كه ديوانه ماشني را به وسيله روشن              

ش منايد، راننده ضامن ديه است      رانندگى كه راننده بايد سويچ را مهراه خود بربد و ماشني را خامو             آورده، با توجه به تذكر مسئول باجه و با توجه به مقّررات           
و اما اگر به سبب ُهل دادن ماشني و كارى خارج از متعارف ماشني را به حركت در        ;  باشد اش سبب ضمان او مى     مباالتى و سبب از مباشر اقوى است و ىب       

باشد، چون نه اقوى است و نه        ضماىن بر راننده منى   آورده و راننده هم در پارك منودن ماشني مهه آنچه متعارفاً مانع از حركت ماشني است رعايت منوده،                    
و با فرض اختالف و اّدعاى راننده كه جمنون         ;  اند مقّصر، بلكه ضمان برعهده كساىن از دولت و يا اقوام جمنون است كه بايد مانع از اعمالش بشوند و نشده                   

مباالتى منوده، باْب، باب     مقابل ادعاى اولياى جمنون كه راننده مقّصر است و ىب         ام و در     ام و مهه جهات را رعايت منوده       و من سويچ را برداشته     مقّصر است 
 .تداعى است

توان  (اگر دو فقره شكستگى استخوان در اثر ايراد صدمه غري عمدى در دست اجياد شود و در اثر هر دو شكستگى، نقص عضو حركىت يا قدرتى                             )  ٤٠٣س  (
 اى ديگر است ؟ پرداخت شود يا ترتيب پرداخت ديه به گونه)  دست (ره مخس ديه عضو مذكور در دست اجياد شود، آيا بايد دو فق)  كار

ج ـ هر چند تعدد ديه به حنو مذكور مقتضاى قاعده سببيت و اصل عدم تداخل است، ليكن احوط اگر نگوييم اقوى، اَرْش و جربان خسارت است، چون                             
كه اصل در ضمان است      است بلكه كشف اللثام جزم به تعبد منوده، و لذا جربان خسارت             آن كامالً حمسوس   حمدوديت در ديات به اندازه معّين جنبه تعّبد در        
 ۵/۴/۷۷ .شود مگر آنكه دو ديه مذكور ازيد از اَرْش باشد كه در اين صورت حكم به ديه مى. در خارج از قدر متيقّن ادلّه ديات، حمكم است

اى جمروح گرديده، در صورت تعيني ديه با التفات به اينكه معلوم نيست چه كسى                 ناحيه سر و دست و پا توسط عده        اى شخصى از   احتراماً در پرونده  )  ٤٠٤س  (
 چه قسمىت از بدن مضروب را جمروح منوده، لطفاً چگونگى حمكوميت هر يك از ضاربني به پرداخت ديه را اعالم فرماييد؟

، و اما نسبت    »اقرار العقالء على انفسهم نافذ    «باشد و    به اقرارش مى   به آن اقرار دارد، مأخوذ    ج ـ اوالً هر فردى هر مقدار از جنايت را كه خودش              
عليه مقّصر دانست و با حّجت شرعى جنايتش را ثابت منود يا مورد              را كه جمّنى   آنچه كه به آن اقرار ندارند و نتوان از قاعده اقرار استفاده منود، هر كدام               به

عليه  و اما اگر جمّنى    باشد و بر منكر ميني است،      منايد، چون منكر مى    عليه را رد مى    جمّنى بت منود فبها، واالّ متهم با سوگند اّدعاى       لوث بود و با قسامه ثا     
دعى منايد، چون هر كدام م     مى متهم افرادى كه مرتكب جنايت شدند هر يك ديگرى را نسبت به زياده             بني اّدعا بر فرد معّين ندارد، در اين صورت اگر        

شرعى براى هيچ كدام نباشد و يا براى مهه حجت           حّجت باشد، باْب باب تعّدد منكر و مدعى است و اگر بّينه و            مى خودش نسبت به ديگرى و منكر به     
 ۲۱/۹/۷۷  .بپردازند باب حتالف است، نتيجتاً ديه و يا اَرْش زايد را بالتساوى بايد باْب شرعى باشد،

 
 .٩١توبه، آيه . ٧٢
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اند و بودن    و پاى شخص گرديده و در زير پوست و داخل گوشت قرار گرفته             اى، تعداد زيادى ساه وارد بدن، دست       له ساه در اثر شليك يك گلو    )  ٤٠٥س  (
پا آيا بايد براى ورود هر ساه در شكم، سينه و پشْت ديه جائفه را تعيني كرد و براى حمِل ورود هر ساه در دست و                           .  ها در بدن، خطرى براى مصدوم ندارد       ساه

 ).الزم به توضيح است كه بيش از صد ساه وارد بدن شده است(يكصد دينار تعيني كرد و يا وجه ديگرى دارد؟ 
باشد، و   ج ـ اگر مهه آهنا در يك عضو مثالً شكم يا ران است، حكمش اَرْش و جربان خسارت است و روايات ديه مشولش براى چنني مواردى مشكوك مى                           

وارد را بگريد مسلم نبوده، و لذا بايد اقتصار شود بر قدر متيقن آن، كه او هم غري از امثال موارد است، و در امثال موارد مهان                            اطالقش به حنوى كه اين م     
كند و مطابق با احتياط و مجع بني حقوق است، و اگر در چند عضو باشد،                 باشد، كفايت مى   ارش و جربان خسارت كه حكم اوىل و عقالىي باب ضمان مى           

 ۳۱/۱/۷۷ .شود وى جداگانه ديةً وارشاً و خسارتاً حساب مىهر عض
در حادثه تصادف دو فقره صدمه هامشه در استخواهناى مججمه سر اجياد گرديده، و مهچنني سه فقره شكستگى در سه قسمت يك دست اجياد شده                           )  ٤٠٦س  (
 گريد؟  يك فقره، اَرْش الزم است يا كالً فقط يك ديه تعلق مىاى تعيني منود يا براى زايد از آيا بايد به تعداد صدمات، ديه جداگانه. است

ج ـ چون در هر كدام از دو عضو مذكور در سؤال، بيش از يك شكستگى اجياد شده است، مورد از موارد حكومت و جربان خسارت ناشى از                                 
 ۱۱/۱۱/۷۷ .شود باشد كه اَرْش حمسوب مى ها و عيب و نقص با نظر كارشناس مى شكستگى

  درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليت .٦
بردارى به عهده كارفرما     تقصري؟ مثالً در پروژه گازرساىن، حفر كانال و خاك         اساساً در تعيني مسئوليت آيا درجه تأثري بايد مالك عمل قرار گريد يا درجه             )  ٤٠٧س  (

بردارى پيمانكار لوله فلزى مثالً هشت مترى را بر روى خاكهاىي كه بريون كانال                و خاك  اندازى به عهده پيمانكار باشد، و پس از حفر كانال          نصب لوله گاز و راه     و
اى كه پيمانكار بر روى خاك       در خود كانال داخل شده، لوله      دهد و كارگرى جهت تكميل     دهد، وىل بالشتك و حفاظ مناسىب زير لوله قرار منى          مى انباشته شده قرار  

كارفرما را به حلاظ عدم رعايت اميىن از مجله فراهم          )   بازرس كار  (شود، كارشناس     با اصابت به سر كارگر، موجب مرگ وى مى         كانال سقوط و   قرار داده به داخل   
)  فوت كارگر  (بالشتك چهل درصد مقّصر حادثه       شصت درصد و پيمانكار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و           )   خصوصاً كاله  (اميىن   نكردن دستكش، كفش و كاله    

تأثري كار كارفرما بوده، لذا سؤال مورد نظر اين          درجه ، بيش از  )عدم نصب حفاظ و نتيجتاً سقوط لوله       (مثال يقيناً تأثري كار پيمانكار       با توجه به اينكه در فرض     .  نددا مى
تعيني درجه تقصري، تأثري را حلاظ و درجه         بايد در  اقعبايد درجه تأثري را مالك قرار داد يا درجه تقصري را؟ و آيا كارشناس در و                 آيا است كه در تعيني ديه و خسارت،      

 تقصري را با توجه به تأثري عوامل تعيني منايد؟
مباالتى خود موجب ضمان است، و در نتيجه كارفرما به نسبت شصت درصد مقصر است،                ج ـ ظاهراً به نسبت تقصري بايد حماسبه شود، چون تقصري و ىب            

توان گفت كه تأثري بيشتر هم مربوط به كارفرما است كه مانع را به وجود             وده بود خطر چهل درصد بيشتر نبود، بنابراين مى        و اگر اين تقصري را كارفرما ننم      
 ۶/۹/۷۸ .نياورده است

بازرس  ( كارشناس   حادثه ناشى از كار، دست كارگرى قطع شود و طبق نظر           توان مسئوليت را به تناسب درجه تقصري تعيني منود؟ مثالً در           آيا مى   .  ١  )  ٤٠٨س  (
در اجياد حادثه نقش    )   نه يكى مباشر و ديگرى سبب      (هر دو به حنو سبب       كارگر سى درصد و كارفرما هفتاد درصد مقّصر حادثه شناخته شوند، و بر فرض هم               ،) كار
 را به پرداخت هفتاد درصد ديه حمكوم منود و كارگر سى درصد   يعىن كارفرما  توان ديه و يا خسارت را به تناسب تقصري هر يك از آهنا،             آيا در اين صورت مى     اند، داشته
 دار شود؟ خود عهده ديه را
در حادثه ناشى از تصادف دو وسيله نقليه چنانچه به تناسب باال دو راننده مقّصر باشند، چطور؟ يعىن هر يك از دو راننده را بايد به تناسب هفتاد و سى درصد                                 .  ٢

 دار شود؟ بايست هر يك نصف خسارت و ديه ديگرى را عهده ه ديگرى و يا ديه حمكوم منود يا اينكه مىبه پرداخت خسارت وسيله نقلي
 توان هر يك از عوامل را به تناسب درجه تقصري آهنا حمكوم منود؟ داشته، آيا مى)  حداقل دو نفر (به طور كلى در هر نوع خسارت كه عامل مشترك  . ٣

ن است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضاى او عقالىي است، گرچه مقدار ضمان به عنوان ديه در برخى                       توان، چون باب ضما    ج ـ آرى، مى   
 ۶/۹/۷۸ .از موارد تعيني شده، بناًء على هذا نسبت سنجى در ضمان مانعى ندارد و در هر سه فرض، مطلب مهني گونه است

منايد، و در نتيجه      مرتل شخصى، بدون رعايت اصول اميىن يا با نقص فّنى يا بدون دودكش نصب مى                تعمريكار يا منايندگى جماز، خبارى گازى را در       )  ٤٠٩س  (
منايند، در صورتى كه منايندگى يا تعمري كار، نقص فّنى يا عدم             منايند، و اولياى دم، از مقّصر شكايت مى        استفاده از آن متام اعضاى خانواده در اثر گازگرفتگى فوت مى          

 در هر حال چه نوع قتلى اّتفاق افتاده است؟. ىن را به صاحبخانه اطالع و تذكّر داده يا نداده باشد، مسئوليت متوجه چه كسى استرعايت اصول امي
از طرف  خاطر نقص فّنى و يا نصب نكردن دودكش و عدم رعايت اصول اميىن ج ـ ضمان و ديه افراد فوت شده، در مرتل به وسيله امثال گازگرفتگى و به     

بعالوه .  سبب از مباشر است    ننموده، چون اين گونه موارد به نظر عقال و عرف، از موارد اقوائّيت             ريكار جماز، به عهده تعمريكار است كه نقص را اعالم         تعم
ري موجب ديه و ضمان     مباالتى و تقص   احتياطى و ىب   ىب شود كه  خمتلفه، خمصوصاً ضمان با اضرار به طريق، استفاده مى         كه از جمموع ادلّه ديات در ابواب      

جماز كه در امثال مفروض متحقّق است، به خاطر آنكه اجازه             ملك خودش و يا شارع عام باشد، چه رسد به ملك غري و تصّرف غري                است، هر چند در   
، ظاهراً در حكم شبه عمد      آرى، اگر تعمريكار نقص را اعالم منايد، ضامن نيست، و اما نوع قتل            .  تصّرف كردن براى تعمري صحيح و درست بوده است         در

 ۱۳/۱۲/۷۴ .است
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 ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مرده: فصل پنجم

 
 ديه يا ارش اعضا: مبحث اول

 )  ديه تراشيدن موى سر زن و مرد (ديه مو  . ١
 كند؟ ن و مرد بودن تفاوت مىآيا تراشيدن موى سر و صورت ديگرى با تيغ، ديه دارد؟ و آيا رويش و عدم رويش يا ز) ٤١٠س (

و در سر زن به  مقدار مهريه زهناى فاميل          ;  ج ـ اگر موى سر مرد يا زن  را بكنند يا بتراشند و نرويد، ديه كامله دارد، و اگر برويد در سر مرد اَرْش دارد                         
 .اش ثلث ديه است يد ديهاو بدهكار است و اگر موى صورت مرد را بكنند يا بتراشند و نرويد ديه كامله دارد و اگر برو

 ) َارْش به دليل پارگى قرنيه چشم (ديه چشم  . ٢
فردى بر اثر اصابت تري تفنگ بادى از ناحيه يك چشم مصدوم گرديده، به حنوى كه پارگى در قرنيه چشم اجياد شده كه موجب بروز كدورت داميى در                            )  ٤١١س  (

گريد؟ يا اينكه عالوه بر ديه بيناىي،        سؤال اين است كه بابت صدمه فوق فقط ديه كاهش بيناىي تعلّق مى            .  تاين كدورت موجب كاهش بيناىي نيز شده اس        آن گرديده و  
 پارگى قرنيه اَرْش جداگانه دارد؟

ايت است و   جن اى است، و مقتضاى قاعده ضمان، تعّدد در آن با تعّدد           جداگانه ج ـ آرى، بعالوه از ديه بيناىي، پارگى قرنيه خود  موجب ضمان و اَرشْ              
در رابطه با    ديه به شش )عليه السالم ( كه متضمن نقل قضاوت امرياملؤمنني    )عليه السالم (  از امام  ٧٣ابراهيم خرب طلبد، بعالوه كه   تعّدد سبب تعّدد مسبب را مى     

شده، بلكه ظاهراً تعّدد     ضمان ه تعّدد نيز دليل بر مسئله است، و حمقق در شرائع و نافع قائل ب              مجاع از بني رفنت مسع، بصر، زبان، عقل، شهوت و قدرت          
كتاب الديات، حبث ديه منافع و ديه        توضيح بيشتر به   هر حال، مقتضاى اصل ُمحكم است و براى آگاهى و          باشد، به  مى معروف و مشهور بني اصحاب هم     

 ۱۶/۵/۷۹ .كنيد ذهاب عقل مراجعه
 ديه انداختن دندان طفل . ٣

بعد از افتادن در مدت كوتاهى به جاى آن         )   افتاد دندان مذكور لق و ناسامل بوده و بعد از چند روز خودش مى             ( افتاده   اى دندان طفلى   در اثر ضربه  )  ٤١٢س  (
 شود يا نه؟ و در اين فرض، اگر افتادن دندان مستند به ضربه نباشد، آيا ضارب تعزير مى)  اَرْش يا ديه دندان سامل (دندان روييده، حكم آن چيست؟ 

باشد، و اگر به جاى آن دندان روييده          جاى آن، دندان نُرويد، ديه كامل دندان را دارد، و عموم و اطالق ادلّه شامل اين گونه موارد هم مى                     ج ـ اگر به   
 ۲۰/۱/۷۶ .است، اَرْش دارد، و بعيد نيست بگوييم ديه هر دندان در فرض مسئله يك شتر است

 آن، يكسان است؟آيا ديه شكسنت دندان و از جاى در آمدن ) ٤١٣س (
 ۲۵/۶/۷۷ .نيست ج ـ ديه شكسنت و كندن، ديه كامل دندان است و فرقى بني آهنا

 ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن . ٤
امل است حماسبه   را بايد به نسبت ديه دست يا پا كه نصف ديه ك           ...  آيا ديه جراحت حاصله بر روى بند انگشتان دست يا پا از قبيل حارصه و داميه و                )  ٤١٤س  (

 كرد؟ يا به نسبت ديه انگشت كه يك دهم ديه كامل است و يا به نسبت ديه بند انگشت كه َحَسب مورد ثلث يا نصف ديه انگشت است؟
 بايد  ج ـ به نسبت بند انگشت بايد حماسبه شود چون در حارصه و غري آن بايد ديه حمِل آن حساب شود، و حارصه چون در بند انگشت است، ديه مهان                              

 ۱۵/۱۰/۷۷ .اى از قطع است شود ديه زخم موردى از قطع خود آن مورد اضافه گردد، و حارصه، مانند مرتبه نازله معيار در حماسبه قرار گريد، و منى
باشد و گاهاً    فقهاى عظام مى  االمكان مقتبس از قول مشهور       احتراماً با عنايت به اينكه قانون جمازات اسالمى نظام مقدس مجهورى اسالمى ايران، حىت             )  ٤١٥س  (

شوند، به حدى كه حىت با مراجعه به منابع مربوطه ايشان به زبان              هاى قوانني با اهباماتى مواجه مى      فتاواى مشهور به هنگام ترمجه به زبان فارسى و انعكاس آن در جمموعه            
هرگاه يكى   :  (دارد  از قانون جمازات اسالمى كه مقّرر مى       ٤٨١از مجله ماده    .  كند ا مى گردد، لذا نياز به استفتا جهت روشن شدن قضيه پيد          عرىب اين اهبامات مرتفع منى    

در غري سر و صورت واقع شود، در صورتى كه آن عضو داراى ديه              »   حارصه، داميه، متالمحه، مسحاق و موضحه        «٤٨٠ ماده   ٥ تا   ١از جراحتهاى مذكور در بندهاى      
گردد، و در    شود تعيني مى   امل سنجيد، آن گاه به مقدار مهان نسبت ديه جراحتهاى فوق را كه در غري سر و صورت واقع مى                    معّين باشد، نسبت ديه آن را با ديه ك        

ديه ده انگشت دو دست و       :  (دارد  از قانون مذكور كه مقّرر مى      ٤٢٤هاى   و با توجه به ماده    )   صورتى كه آن عضو داراى ديه معّين نباشد، دادن اَرْش الزم است            
شود، و   ديه هر انگشت بر عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى            (٤٢٥و  )   نني ديه ده انگشت دو پا، ديه كامل خواهد بود ديه هر انگشت عشر ديه كامل است                 مهچ

نه مذكور  سؤال اينكه اگر يكى از جراحات پنجگا       ).   بريدن هر بندى از انگشتهاى غري شست، ثلث ديه انگشت سامل و در شست نصف ديه شست سامل است                     
 شود يا نسبت به ديه خود انگشت؟ در انگشىت اجياد شود، آيا ديه جراحت مذكور نسبت به ديه بند انگشت حماسبه مى»  ...حارصه، داميه و «

 نسبت ثلث   اش ثلث ديه انگشت است، به      ج ـ بايد نسبت سنجى به حساب ديه بندها اجنام گريد، يعىن اگر زخم به بند انگشتهاى غري شست رسيد كه ديه                     
شود، و چگونه مورد نسبت زخم به بند  شود و اگر زخم به بند انگشت شست رسيد، به نسبت ديه شست كه نصف ديه انگشت است حماسبه مى حماسبه مى

 قرار دادهنا   رسد كه اين گونه    يك انگشت را ديه كل انگشت قرار دهيم و يا زخم به غري انگشت شست را به نسبت ديه شست قرار دهيم، و به نظر مى                          
 ۱۹/۷/۷۷ .برخالف قاعده بودنش ظاهر باشد

 
 .٣٦٥، ص ١، حديث ٦، كتاب الديات، أبواب ديات املنافع، باب ٢٩وسائل الشيعة، ج . ٧٣



 ٨٧                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى حضرت آية ق با فتاواى مرجع عاليقدرمطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 
 عدم تأثير ميزان آارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان . ٥

توان مسائلى مهچون ضريب     از حلاظ ميزان ديه، آيا بني انگشتان تفاوتى وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، مالك اين تفاوت چيست؟ آيا مى                     )  ٤١٦س  (
 زان كارآىي در تعيني ديه هر انگشت را مالك عمل قرار داد؟شغلى و مي

باشد و ديه هر انگشىت بر تعداد بندهايش توزيع شده،           انگشتان، يك دهم ديه نفس مى      ج ـ ديه نفس بر تعداد انگشتان دسْت توزيع شده و براى هر يك از              
انگشت است و انگشت شست كه داراى دو بند است، ديه هر بند يك دوم ديه                 يعىن انگشتهاىي كه داراى سه بند هستند، ديه هر بند يك سوم ديه مهان                

رسد كه شارْع ارزش جان را بر ابزار كار تقسيم منوده است،             باشد و ديه انگشت زايد يك سوم ديه انگشت اصلى است، و به نظر مى               انگشت شست مى  
هيچ يك از امور مذكوره در سؤال        اى است بدون فايده و فاقد كارآىي، لذا        ن وسيله جا است، اما ابزار ىب    چرا كه هر چند ابزار كار داراى ارزش و قيمت         

 ۱۸/۲/۸۲ . تواند باعث تغيري ميزان ديه انگشتان گردد منى
به طور   (نسبت به انگشتان پا يكسان نيست، در حاىل كه ديه مساوى دارند              با عنايت به اينكه ارزش عضوى انگشتان يك دست نسبت به مهديگر و            )  ٤١٧س  (

منايد،  قطع انگشت كوچك دست سه اىل شش درصد نقص عضو اجياد مى            شود در حاىل كه    انگشت شست دست موجب سى اىل چهل درصد نقص عضو مى           مثال قطع 
 كرد؟ توان عامل ارزش عضوى را در تعيني خسارهتا حلاظ ، آيا مى) ديه مساوى دارند دو وىل هر

باشد، مگر در اهبام، كه نسبت به مقدار ديه و حنوه   ديه مقّدره چيزى بر جاىن نيست و فرقى بني انگشتان دست منى    ج ـ اگر فقط قطع انگشت باشد، غري از        
 ۲۲/۸/۷۷ .باشد تقسيم آن، حمل كالم بني فقها مى

شرع  و    امضاى ال و هاى ديگر باشد، حسب قاعده ضمان كه مورد بناى عق          نقص و هاى وارده اعم از اوصاف داراى ارزش       ج ـ در صورتى كه صدمه     
 .باشد مى مستفاد از روايات خمتلفه است، جاىن ضامن آهنا

آيا .  كند، تفاوت دارد   آسيب به انگشت اشاره در يك فرد نويسنده يا جّراح يا ساعت ساز با فردى كه در شغل خود، از انگشتان استفاده ختصصى منى                       )  ٤١٨س  (
  منود؟توان عامل ضريب شغلى را در تعيني خسارت حلاظ مى

باشد، اما نسبت به زمان بيكارى و از كار افتادگى مهانند بقّيه موارد كه در                 ج ـ جاىن نسبت به اصل جنايت بيش از ديات مقّدره بدهكار و ضامن منى               
ب شغلى نزد عرف و     دهد، وىل به هر حال ضري      باشد، و نا گفته مناند كه معيار از كار افتادگى مقدارى است كه بيمه مى                 گذشت ضامن مى   ۲۸۴مسئله  

توانسته كار كند و تا چه حّدى از         شود، و اين مبناى عقالىي با اعتبار هم مساعد است، چون معلوم نيست چه مدتى مى                عقال در تعيني ارش و ديه حلاظ منى       
 ۱۴/۵/۱۳۸۳ .دستش استفاده كند

 ديه و َارْش صدمه بر بيضه . ٦
را بريون   عليه صدمه ديده كه در هنايت به علت فاسد شدن بيضه آن             زند، بيضه مست راست جمّنى     ىدر جريان يك نزاع، ضارب با لگدى كه م         )  ٤١٩س  (
گويد در اثر اين كار، قدرت بارورى به ميزان سى و سه درصد و توان مقاربت به ميزان ده درصد از بني رفته كه اَرْش آهنا به ترتيب سى و                               آورند، پزشكى قانوىن مى    مى

 ٤٣٥ براى قدرت بارورى و مقاربت، اَرْش مشخص و در ماده            ٤٧٥در قانون جمازات اسالمى ماده      .  باشد  ديه كامل مجعاً چهل و سه درصد مى        سه درصد و ده درصد    
يه بيضه، مقدار چهل   باشد، فقط بايد مورد حكم قرار گريد يا عالوه بر د           آيا ديه بيضه مست راست كه ثلث ديه كامل مى         .  ها ديه تعيني منوده است     براى هر كدام از بيضه    

 و سه درصد از ديه كامل كه اَرْش بارورى و مقاربت به شرح فوق بوده نيز بايد به ثلث ديه اضافه گردد؟
ج ـ مقدار چهل و سه درصد قدرت بارورى بعالوه از ديه بيضه، بايد مورد حكم قرار گريد، مگر مقدارى از آنكه حمرز شود مهيشه مهراه با تلف شدن بيضه 

باشد، و تداخل در جنايت واحده آجناست كه به طور كلّى و مهيشه، هم عضو از بني                   رفته، واالّ هر جنايىت خود سبب مستقل ديه و اَرْش مى             مى از بني 
 ۱۶/۱۱/۷۸ .باشد رود و هم منفعىت از منفعتها، كه الزمه عقالىن جعل ديه در آنْ مورد، تداخل مى مى

 نحوه تعيين َارْش ازاله بكارت . ٧
فقط مهر را   »   ال مهر لبغىّ   «شخصى با ارتكاب زنا بكارت دخترى را زايل منوده و دختر نيز راضى بوده، آيا اَرْش ازاله بكارت ثابت است يا نه؟ آيا                        )  ٤٢٠س  (
 كند، يا ناظر بر اَرْش نيز هست؟ نفى مى

را جمبور به  توان مرد و چگونه مى  »   الحرمة و المهر لبغىّ    «آورد چون     منى البكاره ج ـ زنا كه با رضايت طرفني باشد يعىن مرد و زن، قطعاً مهراملثل و ارش               
قائل شد، و چگونه     شكن حرمت  توان براى قانون   بضعش جماناً مسلّط منوده، و چگونه مى        مهراملثل و ارش البكاره منود با اينكه زانيه خود، زاىن را بر            

يا مورد شبهه از طرف زن، در اينجا         آرى، اگر زنا فقط از طرف زاىن باشد، مثل زناى به عنف           .  ات كند جماز شكن محايت كند، بلكه بايد     قانونگذار از قانون  
مرد فقط بايد مهراملثل بدهد، و مهراملثل يعىن چنني زىن از حيث شرايط خانوادگى، عفت، حجاب، بكارت و بقّيه جهات اگر بنا بود شوهر منايد، چه مقدار                            

 .شود، و مهراملثل هر كجا گفته بشود معنايش مهان است كه بيان شد اده مىمهر برايش متعارفاً قرار د
بني پسر و دخترى رابطه نا مشروع برقرار گرديده كه منتهى به زنا و دخول كامل شده و از دختر ازاله بكارت گرديده، حال اگر عمل با رضايت دختر                 )  ٤٢١س  (

 گريد يا خري؟ و اگر عمل با رضايت دختر وىل با اغفال دختر مهراه بود؟ چطور؟  به دختر تعلّق مىو بدون اغفال صورت گرفته باشد، آيا اَرْش البكارة
 ۳۰/۱۰/۷۸ .گريد چون زنا كه با تراضى طرفني به گناه است، اصوالً مطلقاً ضمان ندارد ج ـ ارش البكارة تعلّق منى

 حنوه تعيني اَرْش البكاره را دقيقاً بيان فرماييد؟) ٤٢٢س (
 ۱۲/۷/۷۷ .كند ، نسبت به ارزش آن بيان مى)كارشناس(مهان مقدارى است كه اهل خربه و اطالع ج ـ 



 ٨٨                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى حضرت آية ق با فتاواى مرجع عاليقدرمطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 

ى را تعيني كند، آيا عالوه      چنانچه در اثر صدمه ديدن اعضاى داخلى و خونريزى، عضوى از بدن خارج گردد و پزشك نيز به عنوان نقص عضو درصد                     )  ٤٢٦س  (
 بر ديه عضو خارج شده، ديه نقص عضو را هم بايد پرداخت؟

اَرْش البكارة داد يا خري؟ و آيا در صورتى كه زنا با رضايت دختر باشد و يا                  توان حكم به   در مواردى كه ازاله بكارت در حني زنا صورت گريد، آيا مى           )  ٤٢٣س  (
 گردد؟ مى البكارة چگونه تعيني كند يا خري؟ ميزان اَرْش تى مىخصوص موضوع تفاو در با عنف،

يعىن چنني  (و اما اگر ازاله بكارت با زناى به عنف باشد، موجب مهراملثل             ;  آورد ج ـ ازاله بكارت به وسيله زنا با رضايت زن، مهانند خود زنا ضمان منى              
است كه در حقيقت با پرداخت آن خسارت ازاله بكارت نيز           )  شود  متعارفاً قرارداده مى   زىن از حيث شرائط خانوادگى با فرض بكارت چه مقدار مهر برايش           

 ۲۰/۵/۸۳ .گردد جربان مى
 ديه حّس بويايى . ٨

گردد، با مراجعه به چندين پزشك       بر اثر شليك عمدى تري از تفنگ شكارى و اصابت به شخصى، تعدادى ساه به سر و صورت وى وارد مى                       )  ٤٢٤س  (
قاضى حمترم رسيدگى كننده به پرونده، براى اطمينان كامل موضوع را به             .  دارند كه حّس بوياىي كامالً از بني رفته است          ر كدام از پزشكان اعالم مى     متخّصص، ه 

لطفاً نظر مبارك را در . تدارند به احتمال قريب به يقني، حّس بوياىي صددرصد از بني رفته اس دهد كه پزشكان متخصص اعالم مى كميسيون ختّصصى پزشكى ارجاع مى
 .اعالم فرماييد)  ديه كامل يا اَرْش (مورد ميزان ديه نامربده 

جانب، اَرْش در مهه أبواب      باشد، و به نظر اين     مقتضاى قاعده مى  )   نه ديه  (ج ـ با فرض عدم احراز از بني رفنت صددرصد شاّمه، اَرْش و جربان خسارت                
باشد نه جربان بقّيه خسارهتاى مادى و معنوى كه آهنا نيز خود حسب قواعد   ناشيه از نقص و عيب و جرح و ضرب مىجنايت مهانند ديه تنها جربان خسارت

و ناگفته مناند كه    ;   گذشت ۲۹۴ و   ۲۸۴باشد و خصوصيات آن در سؤال        عقالئيه و شرعيه ضمان، بايد جربان شود و جاىن و ضارب ضامن آهنا نيز مى               
شود، و اگر كارشناسان اختالف پيدا كردند و يا شك و  شود مهانند بقّيه جربان خسارهتا با نظر كارشناس معلوم مى        ناميده مى مقدار جربان خسارت كه ارش      

ترديد داشتند و مقدار جربان خسارت چه خسارت ارش و چه بقّيه خسارهتا مردد بني اقل و اكثر شد، جاىن حسب مقام ظاهر به حكم اصالة الربائة بيش از                              
 ۱۴/۱۰/۷۸ .باشد، گرچه احتياط به مصاحله يا پرداخت اكثر مطلوب است  ضامن منىاقل را

 عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنى . ٩
آيا اين حكم .  بر اساس روايات وارده، ديه از بني بردن هر يك از اعضاى زوج بدن نصف ديه كامل است و ديه هر يك از اعضاى فرد، ديه كامل است                           )  ٤٢٥س  (
 شود؟ ى ظاهرى بدن اختصاص دارد، يا اينكه شامل اعضاى باطىن هم مىبه اعضا

 .باشد ج ـ در اعضاىي كه ديه مقّدره دارند، فرقى بني عضو ظاهرى و باطىن در حكم مذكور منى

 ۸۳//۱۴/۵ .ج ـ آرى، نسبت به زايد بر آن اگر جنبه خسارت دارد مهانند خمارج بيمارستان و غريه، بايد جربان شود
 

 ديه استخوانها : مبحث دوم
 اى از آن شكستگى استخوان و جدا شدن تّكه . ١

. متر از بدنش جدا شده     پاى شخصى در اثر تصادف به شّدت جمروح شده و استخوان ساقش شكسته و يك تكه از استخوان آن به مقدار هفت سانىت                       )  ٤٢٧س  (
 و عمل   الزم به تذكر است استخوان پاى فرد موصوف، به حلاظ جدا شدن قسمت مزبور از آن، قابل جوش خوردن ولو به حنِو غري صحيح نيست، مگر با پيوند                              (

شود و يا فقط ديه شكسنت در فرض مزبور جارى است؟ مهچنني  جدا شدن يك تكه از استخوان به شرح                      بفرماييد آيا ديه جرح با شكسنت استخوان توأم مى        ).  جراحى
 فوق، اضافه بر ديه شكستگى استخوان، آيا اَرْش يا ديه جداگانه دارد يا خري؟

در يك موضع و با هم باشد، اگر مورد جنايت خوب نشد به حنوى كه عضوى از كار افتاد، دو سوم ديه عضو ج ـ چنانچه شكستگى و جدا شدن استخوان 
بايد پرداخت شود، و اگر خوب شد چهار پنجم از دو سوم بايد پرداخت شود و اگر در دو موضع باشد، هر كدام حكم خاص خود را دارد، چون تعدد                               

 ۲/۲/۷۶ .شود يك شامل مورد خودش مىطلبد و ادلّه هر  سبب تعدد مسبب را مى
 شود؟ يا ديه و ارش، و يا فقط ديه شكستگى استخوان تعني مى. اى از آن جدا شود آيا دو ديه دارد در صورتى كه استخوان بشكند و تكه) ٤٢٨س (

توان گفت خارج از مصاديق شكستگى       ا منى رسد و جدا شدن استخوان ر      ج ـ پيش از ديه شكستگى، دليلى بر ثبوت چيزى افزون بر آن بر جاىن بنظر منى                
 ۲۳/۱۰/۷۷ .باشد

 نى نى و نازْك ديه شكسته شدن استخوان درشْت . ٢
باشد، چنانچه در    مهچنني دست داراى دو استخوان زند اعلى و زند اسفل مى           ِنى تشكيل شده،   ِنى و نازكْ   با توجه به اينكه پا از دو استخوان درشتْ        )  ٤٢٩س  (
شكست، آيا بايد براى هر كدام از استخواهنا يك ديه مقّدر آن عضو را                يك زمان هر دو استخوان درشت ىن و نازك ىن يا زند اعلى و زند اسفل                اى در    حادثه اثر

ش خورده، دو ىن شكسته شده و بدون عيب جو ىن و نازك پا كه درشت استخوان يا براى دو شكستگى، يك ديه آن عضو تعيني گردد؟ مثالً براى شكستگى منود ملحوظ
 كند؟ مى بايد حلاظ منود يا يك هشتصد درهم كفايت)  هشتاد دينار (هشتصد درهم  فقره

 ۳۱/۳/۷۷ .باشد شود و روايت ظريف هم بنا بر نقل كاىف به مهني است و مطابق با اصول و ضوابط هم مى ج ـ دو تا حمسوب مى
 شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى . ٣
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گر استخوان ساق پاىي بر اثر تصادف غري عمد، به شكل گرد شكسته شود، و از مكاىن كه شكسته سوراخ شده و خونريزى كرده باشد، ديه آن چقدر                            ا)  ٤٣٠س  (
 شود؟ از ديه كل حساب مى

اش  ته شده پا ترميم شود، ديهو اگر استخوان شكس; باشد و ديه يك پا، نصف ديه كامله است       ج ـ ديه شكسته شدن استخوان پا، يك پنجم ديه خود پا مى            
 ۴/۳/۷۱ .ديه خونريزى، از حمِل شكسته شده، دو شتر يا دوصدم ديه كامله است; چهار پنجم ديه شكسته است

 شده،  منايد شكستگى با عيب، خوب     ، در برخى از مواقع پزشكى قانوىن قيد مى        ) مثالً پا  (هاى استخوان عضوى كه ديه مقّدر دارد         در مورد شكستگى  )  ٤٣١س  (
با توجه به   (آيا عالوه بر ديه يك پنجم از ديه كامل عضو، اَرْش ثابت است يا نه                .  وىل به ميزان پانزده، چهل و يا مثالً پنجاه درصد نسبت به كلّ بدن نقص عضو دارد                 

  عصا راه برود، چطور؟؟ مهچنني در صورتى كه از كارآىي پا كم شود، به حنوى كه شخص نتواند بدون)شود اينكه از كارآىي پا كم منى
باشد چون اين خارج از متعارف خوب شدن با عيب است            آرى، جاىن ضامن خسارت از كار افتادگى پا هم مى         .  ج ـ بيش از ديه مقّدر چيزى ثابت نيست        

 .باشد شود، بعالوه كه ذهاب منفعت زايد بر شكستگى هم مى را شامل منى و ادلّه ديه شكستگى آن
 وان همراه با نقص عضوديه شكستگى استخ . ٤

هرگاه شكستگى استخوان عضوى كه براى آن ديه معّين است، مهراه با نقص عضو باشد، مثالً پزشك قانوىن اعالم منايد كه در استخوان پا هشتاد                           )  ٤٣٢س  (
  را تعيني منود؟توان به اندازه درصد اعالم شده، ديه مهان عضو كند، يا مى درصد نقص عضو اجياد شده، آيا مخس ديه كفايت مى

باشد و ديه تنها جربان نقص       ج ـ اگر خارج از متعارف در شكسنت عضو باشد، جربان خسارهتاى مادى و معنوى وخمارج بيمارستان را هم بدهكار مى                      
 ۱۴/۵/۸۳ .است، واالّ مهان ديه كاىف است

  ديه شكستگى استخوان مججمه، ديه نقص عضو را هم بايد بپردازد؟چنانچه در اثر شكستگى مججمه، نيمى از بدن فرد فلج شود، آيا عالوه بر) ٤٣٣س (
قاعده عقالئيه  در مسئله نيست و بعالوه از آنكه گفته شد ادلّه آهنا اطالق دارد، پردازد، چون بعالوه از اينكه خالىف ج ـ آرى، ديه نقص عضو را هم بايد به

 .است متبع» تعّدد ضمان و جربان خسارت با تعدد سبب«
  جرح و شكستگى در محلهاى متعّدد .٥

آيا ديه جرح يا شكسنت استخوان، توأماً قابل پرداخت         .  در مواردى كه در اثر تصادف، شخص به شدت جمروح شده و استخوان او نيز شكسته است                )  ٤٣٤س  (
 باشد؟ است، يا فقط يكى از آن دو قابل پرداخت مى

ثل اينكه ضربه به دست وارد شده، باعث جراحت و شكستگى استخوان شده است، در صورتى                ج ـ در صورتى كه جرح و شكستگى در يك حمل باشد، م            
و اگر ديه مقّدره نداشته باشد، حكومت، اما اگر به اعضا و            ;  گردد كه آن عضو ديه مقّدره داشته باشد، به نسبت ديه شجاج در سر و صورت حساب مى                

 ۲۰/۱/۷۷ .شود ت، متعّدد مىحملهاى متفاوت وارد شده باشد، ديه به تعّدد جنايا
در اثر يك تصادف رانندگى، صدماتى به خامنى وارد شده و يك چشم وى كور شده است، استخوان دست وى نيز شكستگى هامشه دارد و يك زخم                            )  ٤٣٥س  (

آيا ديه شكستگى هامشه ; است و بايد نصف گردد    اش از يك سوم ديه كامل بيشتر         با عنايت به اينكه كور شدن يك چشم، ديه        .  داميه نيز بر صورت وى وارد شده است       
 گردد؟ و زخم داميه نيز نصف مى

اّما بنابر نظر اخري    ;  يابد ج ـ ديه هر جراحت و ضربه و زخم، بايد جداگانه حساب شود كه بنابر نظر مشهور اگر به ثلث رسيد، به نصف تقليل مى                           
 ۲۱/۱/۷۷ .ماند صيف باقى منىجانب كه تساوى بني ديه زن با مرد است، موردى براى تن اين

 شود يا بيشتر؟ عليه، باعث جراحت داميه و سياه شدگى بشود، آيا يك ديه حمسوب مى اگر جاىن با يك ضربه به چشم جمّنى) ٤٣٦س (
/۲۱/۱ .كند مى تعّدد پيداجراحت داميه است دارد، وىل اگر حمل متعّدد باشد، ديه  ج ـ در صورتى كه به يك حمل وارد شده باشد، فقط ديه اكثر كه مهان

۷۷ 
 عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها . ٦

ها از   هاى اين ستون است و يا اينكه منظور جدا شدن اتصال مهره             منظور از شكسنت ستون فقرات چيست؟ آيا منظور شكسته شدن يكى از مهره             )  ٤٣٧س  (
 را مرقوم فرماييد؟ شود يا اَرْش؟ چنانچه پاسخ ديه باشد، حنوه حماسبه آن  فقرات، آيا سبب پرداخت ديه مىيكديگر است؟ مهچنني شكسته شدن يك مهره از ستون

باشد و معيار در ديه كامل آن است كه ضربه           اش ديه كامل است، منى     ج ـ فرقى بني شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آهنا نسبت به جاىي كه ديه                 
گري شدن شخص شود، به طورى كه نتواند راه برود و يا به حنو حالت مخيدگى، قدرت راه رفنت                    و استخوان آن موجب زمني    وارده بر ظَهر و ستون فقرات       

داشته باشد، اما اگر شكستگى و باز شدن ستون فقرات به اين حنو نباشد و كامالً خوب شده است ديه آن يك دهم ديه كامله است، يعىن مهان صد دينار كه                               
شود كامالً خوب نشده است، ظاهراً مورد از موارد اَرْش و جربان خسارت به نظر                 آمده است، اّما اگر خمتصر نقصى دارد كه گفته مى          در نص و فتوا     

 ۱۰/۳/۷۸ .كارشناس است، مگر اينكه اَرْش كمتر از ديه باشد كه بايد مهان ديه را بپردازد
 ديه يا َارْش در استخوان آف دست يا پا . ٧

 ستخوان كف دست و استخوان كف پا ديه معّين دارد يا بايد اَرْش تعيني منود؟آيا ا) ٤٣٨س (
ج ـ خسارت وارده مورد حكومت است و َحَسب نظر كارشناس بايد جربان شود،به خاطر اختالف روايات در مسئله و نبود مجع عرىف بني آهنا و عدم                             

 ۲۳/۹/۷۷ .وجود مرّجح در يكى از آهنا
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ف دستش شكسته و در اين هنگام تاندومهاى باز كننده انگشت صدمه ديده است، به طورى كه بعد از ترميم شكستگى استخوان،                      شخصى استخوان ك  )  ٤٣٩س  (
ـ             .  حركت انگشت با مشكل مواجه شده است       ـ منظور شود، يا اينكه مورد از        على اختالف املوارد    آيا در اين مورد براى نقص حاصل در انگشت، بايد ديه يا اَرْش 

 رد جربان به عيب شكستگى است؟موا
ج ـ مورد ظاهراً از موارد نقص حاصل در انگشت است كه حسب مورد، ديه يا جربان خسارت آن بايد پرداخت شود، و اما نسبت به استخوان كف                              

رر و زياهنا دو امر مستقل      داند و در ض    شود و عرْف عيب انگشتان را از موارد جربان به عيب شكستگى آن منى              دست، حكم شكسنت استخوان جارى مى     
 ۲۳/۱۰/۷۷ .داند مى

 آيا شكستگى پاشنه و قوزك پا، ديه مقّدره دارد؟) ٤٤٠س (
 ۱۴/۶/۷۸ .ج ـ حكم شكستگى استخوان پا را دارد

 ديه شكسته شدن استخوان آتف و بازو . ٨
 ن دارد، يا بايد اَرْش تعيني منود؟، ديه معّي) غري از استخوان ترقّوه كه ديه معّين دارد (آيا استخوان كتف دست ) ٤٤١س (

 ۲۳/۹/۷۷ .باشد دار مى ج ـ چون قطع كتف، ثلث ديه دارد، پس شكسنت استخوان آن تابع قانون كلى شكسنت استخوان اعضاى ديه
 باشد؟ آيا ديه استخوان بازو، مثل ديه استخوان ساعد دست و پا مى) ٤٤٢س (

باشد، اگر استخوان دست بشكند، مخس ديه دست را ضامن است و اگر بدون عيب ترميم گردد، ربع                    ج ـ بني ديه شكسنت استخواهناى دست فرقى منى        
 .ديه شكستگى دست را دارد

 ديه شكستن استخوان بينى . ٩
 ا نه؟شود ي آيا شكسنت استخوان تيغه بيىن، ديه دارد يا اَرْش؟ اگر ديه است، شكستگى استخوان عضوى كه ديه كامل دارد حمسوب مى) ٤٤٣س (

 ۲۱/۱/۷۵ .ج ـ اگر استخوان بيىن بشكند و خوب شود، صد دينار ديه دارد و اگر بشكند و خوب نشود، صد دينار ديه و براى عيب آن اَرْش دارد
 

 ديه جراحات و لطمات: مبحث سوم
 تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن . ١

 ر و صورت، با ديه ضربات وارده به ساير جاهاى بدن تفاوت دارد؟آيا ديه ضربات وارده به س) ٤٤٤س (
 ۱۸/۲/۸۱ .باشد مثالً ديه حارصه در سر و صورت يك شتر، و در دست نصف شتر مى. ج ـ ديه ساير جاهاى بدن نصف ديه سر و صورت است

 ديه سمحاق . ٢
سازند كه به نظر      ضرباتى با بيل و چهار شاخ آهىن به سر و صورت او وارد مى               دهند و  در جريان يك نزاع، دو نفر، فردى را مورد محله قرار مى            )  ٤٤٥س  (

حال شخص ثالثى   .  اند الذكر را قاتل معرىف كرده     اولياى دم به دليل حضور در صحنه، دو ضارب فوق         .  پزشكى قانوىن، ضربات وارده بر سر، موجب قتل شده است         
ط او بوده است، اكنون بر فرض صادق بودن گفته شخص ثالث، آيا او شريك در قتل است يا اينكه بايد ديه                        دارد كه ضربه وارده بر صورت مقتول، توس        ابراز مى 

 هاى چهارشاخ در گوشت صورت فرو رفته، چقدر است؟ پرداخت منايد و مقدار ديه بنا بر اينكه دنده
 و ديه آن هم ظاهراً ديه مسحاق است، يعىن ديه زخم كه در               ج ـ ضربه شخص ثالث با فرض اينكه مسبب قتل نباشد، تنها موجب ديه است، نه قصاص،                 
 ۳/۵/۷۴ .اش چهار صدم ديه كامل انسان است صورت و سر از گوشت گذشته و به پوست نازك كه استخوان را پوشانده است رسيده، و ديه

 :در خصوص ميزان ديه، در شكستگى استخوان مججمه بفرماييد) ٤٤٦س (
ارده يك مورد شكستگى حادث گردد، وىل به خاطر خونريزى شديد، مججمه مورد عمل جّراحى قرار گريد، آيا شكستگى اجياد شده در                      چنانچه در اثر ضربه و      .  ١

 استخوان مججمه توسط پزشك، عالوه بر شكستگى ناشى از ضربه وارده، ديه جداگانه دارد؟
 ).  يا پزشك معاجلجاىن (در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت آن به عهده چه كسى است؟  . ٢
 در اين مورد آيا بني جنايت عمدى و غري عمدى نظري تصادفات رانندگى تفاوتى وجود دارد؟ . ٣

جمروح اجنام   عنوان خدمت به   شود، اصوالً ديه ندارد، چون به      پزشك اجنام مى   گريد و توسط   ج ـ شكستگى در مفروض سئوال كه به خاطر معاجله اجنام مى           
باشد، كما اينكه    بر او واجب عيىن مى     اجنامش خباطر حفظ جان جمروح يا سالمىت او با احنصار پزشك،           باشد، و بلكه براى پزشك     ه او مى  گريد و احسان ب    مى

 .ماند باشد، بنابراين، موردى براى سئواهلاى بعدى باقى منى پزشكان واجب كفاىي مى بر فرض تعّدد هم بر مهه
 هصدمات وارده به زير چانه و ترقّو . ٣

 شود يا جزو بدن؟ آيا از زير چانه تا ترقّوه از قسمت سر و گردن جزو صورت حمسوب مى) ٤٤٧س (
 ۱۵/۱۰/۷۷ .اش حكم بدن را دارد داند حكم صورت را دارد، و بقّيه ج ـ آن قسمت از زير چانه را كه عرف آن را جزء صورت مى

  دهان، زير چانه، زير لب، داخل بينى و خسارات حاصله در گوش . ٤
لب، داخل دهان و بيىن در حكم لطمات وارده به صورت است يا سر يا                حاصله در گوش، زير چانه، زير     )   سياه يا سرخ يا كبود شدگى      (آيا لطمات   )  ٤٤٨س  (

 بدن؟ ساير اعضاى
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معّينه، ندارد و بايد جربان     ج ـ لطمات حاصله در گوش كه موجب سياه، سرخ يا كبود شدگى شود، حكم ورود آن لطمات بر سر را دارد كه ديه                            
 ۱۵/۱۰/۷۷ .هاى صورت را دارد خسارت شود، و اّما ورود آن لطمات به ساير موارد ذكر شده در سؤال حكم لطمه

 ديه جراحت گردن . ٥
 شود يا نه؟ آيا جرح بر گردن، ديه دارد يا اَرْش؟ و شكستگى استخوان با قسامه ثابت مى) ٤٤٩س (

  .شود  دارد، و شكسنت استخوان هم با قسامه ثابت مىج ـ ديه َجرْح بر بدن را

                                                          

۲۱/۱/۷۵ 
 شود ديه جراحتى آه به درون بدن انسان وارد مى . ٦

يكى از تريها در بيمارستان از پامي خارج گرديد و          .  جانب جانباز جنگ حتميلى هستم، مدتى قبل در اثر اصابت دو عدد تري جنگى پامي جمروح گرديد                 اين)  ٤٥٠س  (
 كند؟ ديه هر يك از تريها، چقدر است؟ ر از يك طرف پامي داخل و از طرف ديگر با پارگى ماهيچه بريون آمد، آيا ديه هر دو تري يكى است و يا فرق مىتري ديگ

ىن اَرْش و   ج ـ چون نافذه متعّدد است و مشول اطالق روايت ظريف نسبت به متعّدد از آن حمِل اشكال و ترّدد است، أحوط عمل به اصل در ضمان يع                             
 ۲۹/۱/۷۸ .جربان خسارت است، مگر آنكه جربان خسارت كمتر از ديه باشد كه در اين صورت ديه يك نافذه را كه مهان عشر ديه است، بايد بپردازد

 آيا در جراحات نافذه، از جهت ديه و اَرْش بني زن و مرد، تفاوت وجود دارد؟) ٤٥١س (
 .شود  مرد و زن وجود ندارد، و از رجل كه در روايت ظريف وارده شده است، الغاى خصوصيت مىجانب فرقى بني ديه ج ـ به نظر اخري اين

 در جراحات نافذه، اگر گلوله يا نيزه از يك طرف پا وارد شود و از طرف ديگر خارج شود، آيا يك ديه ثابت است يا دو ديه؟) ٤٥٢س (
ظاهر و   نشده است و اصالة الربائة جارى است، و نافذة يعىن نفوذ به داخل از              يشتر واقع توان گفت يك ديه ثابت است، چون يك جنايت ب          ج ـ گرچه مى   

 .است بر احتياط بلكه اقوى يك ديه نافذه و اَرْش نسبت به جراحت زايده ثابت اين اعّم است از اينكه از طرف ديگر خارج شود يا خري ليكن بنا
اى، جمروح و سپس گلوله توسط عمل جراحى خارج           طرف چپ باالى كمر در جماورت ستون مهره        شخصى بر اثر اصابت گلوله به قسمت عضالت       )  ٤٥٣س  (

پزشكى قانوىن در اظهار نظر بيان داشته است جائفه زماىن          .  گرديد، دادگاه ضايعه را جائفه تشخيص و ضارب را حمكوم به پرداخت ثلث ديه در حّق مضروب منوده است                  
باشد يا   جراحت وارده از نوع متالمحه مى     .  باشد رِد جوف قفسه سينه يا هپلو يا پشت يا شكم شود، لذا ضايعه در حّد متالمحه مى                 يابد كه در عمق، جرح وا      حتقق مى 
 جائفه؟

 جا هم   ج ـ جائفه عبارت از جرحى است كه در باالى تنه يعىن در شكم و سينه و ظهر و بلكه سر و مهانند آهنا كه جاهاى توخاىل دارد فرو برود و به مهان                                
 ۱۷/۹/۷۷ .كند و ناگفته مناند كه اگر جرح در مواضعى از ظهر و پشت انسان باشد تا به جوف نرسد، جائفه صدق منى; برسد

 ديه تغيير رنگ . ٧
ست كه ديه دارد    گردد، منظور از قرمز شدن پو      شود و بعد از مدت كوتاهى نيز بر طرف مى          اى پوست بدن قرمز مى     با توجه به اينكه با اندك ضربه      )  ٤٥٤س  (

 چيست؟
 ۱۷/۹/۷۷ .ج ـ مهان تغيري رنگ در اثر ضربه است كه قرمز شود، ولو اينكه بعد از مدت كوتاهى خوب شود

 َارْش نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار . ٨
ا صادر منوده، ليكن زيباىي صورمت به طور        شخصى با مراجعه به دادگاه مدعى است كه بر اثر تصادف استخواهناى صورمت شكسته و دادگاه ديه الزم ر                   )  ٤٥٥س  (

كنم، و به خاطر نقص زيباىي حاصله تقاضاى خسارت منوده است، آيا زيباىي مستقالً يك عنوان  كلى آسيب ديده به طورى كه در جمامع عمومى با خجالت حضور پيدا مى        
 از مجله پزشكى قانوىن در زمينه خسارت وارده، وجاهت شرعى دارد يا خري؟خاص است و داراى اَرْش و يا ديه خاّصى است؟ يا اينكه نظريه كارشناسان فّن 

هاى بدىن كه سبب نقصهاى غري بدىن مهانند نقص زيباىي و غري آن از منافع و اوصاْف داراى ارزش گردد، ضمان نقص                    ج ـ به طور كلّى در اين گونه صدمه        
 ۱/۷/۷۷ .باشد  و امضاى شرع و مستفاد از روايات خمتلفه است، ثابت مىبه غري از ضمان بدن، َحَسب قاعده ضمان كه مورد بناى عقال

اى كه زير سّن بلوغ شرعى است به ميزان چهل درصد پاى وى فلج شده است، و عالوه بر فلج، نقص عضو  در اثر وارد شدن صدمه به پاى دختر بچه)  ٤٥٦س  (
گريد و يا اَرْش به      در چنني صورتى آيا فقط ديه تنها تعلّق مى        .   رفنت زيباىي پا نيز به وجود آمده است        به صورت الغرى عضالت پا و تغيري شكل در راه رفنت و از بني              

تنهاىي تعلّق خواهد گرفت؟ مهچنني با توجه به اينكه صدمه وارده در آينده طفل و ازدواج او تأثري اساسى خواهد داشت، رعايت اين جهات نيز در تعيني اَرْش بايسىت                               
هاى جنىب كه به اميد درمان هزينه گرديده، آيا شرعاً ضمان به عهده              گردد؟ و غري از ديه و اَرْش خمارج و هزينه          يا خري و يا ديه و اَرْش هر دو با هم ثابت مى            حلاظ شود   

 گردد يا خري؟ مسّبب مستقّر مى
عنوى از قبيل الغرى و خسارهتاى نسبت به آينده دختر بچه از            ج ـ بعالوه از ديه فلج پا با فرض حتققش، بر ضامن ديه است كه مهه خسارهتاى مادى و م                    

هاى آن را جربان منايد، چون اصل در ضرر زدن و ايراد جرح و كسر و اضرار به غري كه قابل جربان                        جهت ازدواج و غريه و خمارج بيمارستان و هزينه        
از ديه شلل كه دو سوم ديه عضو است مانند دست از انگشتان تا مچ و در پا از                   باشد، و ناگفته مناند كه آنچه قدر مسلّم          است، ضمان و جربان به مال مى      

باشد، چون مسئله شلل در كتاب شرايع و ديگر كتب فقهى مانند فتاوا احاله به مسئله قطع شده و ىف                     انگشتان تا قوزك است، و زايد بر آن مورد ارش مى          
، و فيه ايضا ىف ديات االعضا       »ا ديته كاليدين و الرجلني و االصابع و ىف قطعه بعد شلله ثلث ديته              السادسة كل عضو ديته مقدرة ففى شلله ثلث       «:  ٧٤الشرائع

اليدان و فيهما الدية و ىف كل واحدة نصف الديه وحدمها املعصم فلو قطعت مع االصابع فدية اليد مخس ماة دينار ولو قطعت االصابع منفردة فدية                           :  العاشر«
 

 .٣٩٦ ، ص٢شرايع، طبع قدمي، ج . ٧٤
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يابيم مهان طور كه   وقىت كه به مسئله قطع رجوع شود مى٧٥،»و قطع معها شى من الزّند ففى اليد مخس ماة دينار و ىف الزائد حكومةاالصابع مخس ماة دينار ول  
باشد، و اما قطع زايد از آن اگر به مرفق نرسد، هم ديه دارد و هم حكومت، و                   در شرايع آمده، آنچه راجع به ديه قطع يد است حدش تا بند اول دست مى               

ربان خسارت هر چند مرحوم فيض به ديه اكتفا منوده، ليكن قولش مردود و خالف مشهور و شاذ است، و اگر به مرفق برسد يعىن از سر انگشتان تا مرفق                              ج
و دوم اقوى است    قطع شود، اينجا حمل خالف است كه آيا فقط ديه است مانند قطع تا زند يا ديه است و حكومت مانند قطع تا باالتر از زند و دون مرفق،                              

شود و استدالل به     به خاطر اولويت چون وقىت كه كمتر از مرفق خسارتش به ديه و زياده است، پس اگر به مرفق برسد به طريق اوىل زياده مراعات مى                           
اش اين است  باشد، چون الزمه  مىاش مهان ديه قطع تا زند و بند اول است كه به مالك صدق قطع يد بوده نا متام صدق قطع يد در قطع تا مرفق و آنكه ديه      

كه قطع زيادتر جربان خسارتش به كمتر از قطع كمتر است يعىن قطع دست تا دون املرفق مثالً نصف ديه كامل زياده، اما قطع تا خود مرفق مهان نصف ديه                              
ا ظهور دارد در حداقل صدق يعىن تا بند اول و يا به حكم              است و هو كماترى، بناء على هذا بايد بگوييم روايت ديه قطع يد به قرينه حاليه عقليه مذكوره ي                  

انصراف از غري به مهان اختصاص دارد، و مسئله الغرى هم كه زياده بر فلج است و يا ضررهاى نسبت به آينده، مهه و مهه حىت در مورد ديات معّينه موجب                  
 ۱۵/۵/۸۳ .ضمان است و در مورد ديه شلل نيز حكم مهني است

ن شخصى در اثر ايراد صدمه غري عمدى، از سوى فرد ديگرى شكسته شده است و در اثر آن در زيباىي چهره مصدوم يا حلن سخن گفنت وى اثر                             دندا)  ٤٥٧س  (
  بگريد؟تواند َحَسب مورد عالوه بر ديه يا اَرْش، خسارت از بني رفنت زيباىي چهره يا تأثري منفى در حلن گفتار، را آيا مضروب مى. منفى بوجود آمده است

) به حنوى كه در مسائل قبل گفته شد        (تواند، و ضارب حسب قواعد عقالىي ضمان كه ممضاة است شرعاً، ضامن جربان مهه خسارهتا                   ج ـ آرى، مى   
 ۱۴/۵/۸۳ .باشد مى

 موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحات . ٩
وىل در ديه جراحات و غري آن، طبق بعضى روايتها دينار و            .  »گانه خمّير است   يه از انواع شش   قاتل در انتخاب نوع د    «:  اند فقها در باب ديه قتل فرموده     )  ٤٥٨س  (

 تواند درهم و غريه را هم انتخاب منايد؟ در بعضى روايتها شتر تصريح شده است، آيا دينار يا شتر موضوعيت دارند يا طريقّيت؟ آيا جاىن مى
 در نوع موضوعيت ندارد، بلكه فقط در مقدار، موضوعيت دارد و انتخاب قيمت يكى از آهنا به اختيار                    باشد و  ج ـ ظاهراً ديه جراحات مثل ديه قتل مى        

 ۱۵/۵/۸۳ .باشد جاىن مى
 

 سقط جنين: مبحث چهارم
 مقدار ديه سقط جنين . ١

 افتد؟ ولوج روح از نظر فقهى چه مفهومى دارد و چه زماىن اتفاق مى) ٤٥٩س (
 .شود گريد و به واسطه آن جنني صاحب حركت مى  روح در جنني كه در چهار ماهگى صورت مىج ـ ولوج روح، يعىن دميده شدن

اگر نطفه بسته شود و زن و شوهر با توافق يكديگر از پزشك خبواهند كه آمپوىل جتويز كند و در مهان دو هفته اول سقط شود، آيا زن و شوهر                                 )  ٤٦٠س  (
 دارند، آيا كفّاره دارد؟)  آمپول براى سقط (زن نيز علم بر اين موضوع گناهكارند؟ با توجه به اينكه پزشك و آمپول 

جنني را   باشد، حرام است، هر چند روزهاى اول انعقاد هم باشد، و كسى كه             اى كه در َرِحم مستقّر شده و منشأ پيدايش فرزند          ج ـ سقط جنني و نطفه     
وىل كفّاره ندارد، ليكن ديه     ;  د، چون سقط منودن، حرام و كمك به سقط هم حرام است           كارن كند و پدر و مادر، مهه و مهه گناهكار و معصيت           ساقط مى 

 ۸/۸/۷۴ .نظر منايند شود كه وارث سقط شده باشد، مگر آنكه آنان صرف كسى داده مى دارد و آن هم به عهده ساقط كننده است و به
 چقدر است؟ديه سقط جنني اگر قبل از چهار ماهگى باشد، به عهده كيست و ) ٤٦١س (
 

منايد و بايد به وارث آن جنني داده شود، يعىن اگر با آمپول است، ديه به عهده تزريق كننده و اگر با قرص و                         ج ـ ديه به عهده كسى است كه جنني را سقط مى           
 ليكن به هر حال در فرض دوم با گذشِت پدر، و در برد، زيرا باعث سقط شده، استفاده از دارو است، به عهده خوِد مادر كه دارو را خورده، و خودش از ديه ارث منى          

 ٣/٣/٧٠/٣/٧٠ .فرض اول با گذشت هر دو، ديه ساقط است
شخصى چند فرزند خرْدسال دارد، با توجه به مشكالت زندگى و عدم توان رسيدگى به تربيت آهنا و مشقّت فراوان براى پدر و مادر در اثر كثرت                            )  ٤٦٢س  (

 تواند معادل رياىل آن را بپردازد؟ ني را سقط منايد؟ و اگر سقط كرد آيا بايد ديه بپردازد؟ و آيا ديه در دينار طال معّين است يا مىتواند جن اوالد، آيا زن مى
شود، اگر نطفه باشد، بيست مثقال شرعى، و اگر علقه باشد، چهل مثقال، و اگر مضغه باشد، شصت                   ج ـ سقط جنني حرام است و ديه بر آن واجب مى           

بندى شده باشد، هشتاد مثقال، و اگر خلقت كامل، وىل روح دميده نشده باشد، صد مثقال، و اگر روح دميده شده باشد، هزار                          ال و اگر استخوان   مثق
ع حرمت  تواند راف  و اين گونه مشكالت منى    ;  باشد مثقال شرعى، و ناگفته مناند كه هر مثقال شرعى سه چهارم صريىف است كه مثقال شرعى هيجده خنود مى                  

توان معادل رياىل ديه را پرداخت منود، و هر يك  و مى; باشد، بايد مشكل به حّدى برسد كه انسان در مقابل آن مشكل ناتوان گردد و تاب حتّمل گرفته شود      
 .دينار، هيجده خنود طال، با باالترين عيار است

 بودن در مورد آن وجود دارد، جايز است يا خري؟ و در صورت جواز آيا ديه دارد؟آيا سقط جنني كه علم به ناقص اخللقه بودن يا احتمال معيوب ) ٤٦٣س (

 
 .٣٩١مهان، ص . ٧٥
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، به )كه طبعاً هم چنني است(ج ـ سقط جنني مطلقاً حرام است، ليكن قبل از چهار ماهگى، اگر احتمال نقص در او، سبب مشكل و َحَرج براى مادر گردد                      
اش كامل است،    كند و ديه   صدق مى »  قتل«كه  )  چهار ماهگى (گردد، و اما بعد از ولوج روح         فع مى حكم َحَرج و مشقّت غريقابل حتمل، ظاهراً حرمْت مرت        

 .سقط حرام است و سقط جنني قبل از ولوج روح هم ديه دارد
ه جايز است يا خري؟ و در       در مواردى كه مادر به خاطر بيمارى كه دارد ناچار از معاجله است، وىل معاجله مستلزم اسقاط جنني است، آيا اين معاجل                       )  ٤٦٤س  (

 باشد؟ صورت جواز آيا بني قبل از ولوج روح و بعد از ولوج، تفاوت هست و ديه به عهده چه كسى مى
ج ـ اگر معاجله، متوقف بر سقط جنني است و يا معاجلات، باعث اختالالت در جنني و سبب مشقّت و َحَرج باشد و جنني هم قبل از ولوج روح و صاحب                               

اما بعد از ولوج روح اگر وجود جنني، موجب مرگ مادر           ;  گردد ت، به خاطر معاجله و يا براى نفى َحَرج، مانعى ندارد و حرمْت مرتفع مى              حركت شدن اس  
گردد، براى جلوگريى از هالكت مادر و به شرط احنصار طريق، مادر              كند و باعث قتل مادر مى      شود، مانند اينكه مرضى دارد كه به مادر سرايت مى          

 .تواند جنني راحىت بعد از دميده شدن روح، سقط منايد مى
در مواردى كه سقط جنني ضرورت دارد و پزشك بايد اين عمل را اجنام دهد، ديه را چه كسى بايد بپردازد؟ و اگر پزشك شرط كند كه ديه به عهده او ) ٤٦٥س (

 نباشد، آيا اين شرط نافذ است؟
در برائت از ديه، اثرى ندارد، و در مواردى كه سقط براى پزشك جايز است، اگر با اجازه پدر و مادر باشد،           ج ـ ديه بر عهده مباشر است و شرط پزشك           
 .باشد با گذشت آهنا از ديه، مباشر بدهكار ديه منى

 ديه سقط جنين نامشروع . ٢
 مقدار ديه جنني نامشروع، چقدر است؟ و آيا بني ولوج و عدم ولوج روح، تفاوتى هست؟) ٤٦٦س (

 .زاده است ج ـ ديه آن بنا بر احتياط الزم، به مقدار ديه حالل
 گريد؟ ديه سقط جنني نامشروع، به چه كسى تعلّق مى) ٤٦٧س (

 .املال مسلمني داد، تا صرف مصاحل مسلمني گردد ج ـ بايد به بيت
  مباشر سقط را تعزير منايد؟تواند، در صورتى كه ساقط كردن جنني نامشروع ديه نداشته باشد، آيا حاكم شرع مى) ٤٦٨س (

 .زاده است تواند، و بچه سقط شده ديه دارد و ديه آن بنا بر احتياط الزم، به مقدار ديه حالل ج ـ آرى، مى
 ديه سقط جنين غيرمسلمان . ٣

 آيا سقط جنني غري مسلمان، جايز است يا خري؟) ٤٦٩س (
و كافر باشند، مانند خود آهنا ديه ندارد، مگر آنكه اهل كتاب و در شرايط ذّمه زندگى كنند، كه                   ج ـ بنابر نظر مشهور فقها، جنيىن كه پدر و مادر آن هر د             

جانب اين است كه ديه آهنا به مقدار ديه مسلمان است، و اگر مؤمتن و معاهد ـ ولو به وسيله                     و اقوى به نظر اين    .  در اين فرض بني فقها چهار قول است       
 احوط آن است كه در حكم ذّمى است، بلكه خاىل از وجه نيست و ديه هم بر مباشر است، اما جواز، و عدم جواز تابع ديه                           املللى ـ باشند،   قراردادهاى بني 

 .باشد است، يعىن جاىي كه سقط جنني آهنا ديه ندارد جوازش بعيد منى
 

 ديه جنايت بر مرده: مبحث پنجم
نايت بر مرده ذكر نشده است، استدعا دارد ديه كامل جنايت بر مرده مثل، سوزاندن يا له منودن                   نظر به اينكه در قانون جمازات اسالمى، ديه كامل ج         )  ٤٧٠س  (

 مّيت را مرقوم فرماييد؟
شود، يعىن قطع دو دستش به مرتله قطع دو          ج ـ ديه مّيت، صد دينار است، يعىن يك دهم ديه قتل نفْس و به مهني نسبت ديه قطع اعضاى او حماسبه مى                       

اش كل ديه قتل نفْس است، ليكن در مّيت، ديه كل مّيت است، يعىن صد دينار و به مهني نسبت است قطع بقّيه اعضا، كما اينكه از                     كه ديه دست زنده است    
 براى  بني بردن عمدى آن به سوزاندن و غري آن بعالوه از تعزير كه جنبه كيفرى دارد، صد دينار هم به عنوان ديه بايد بپردازد و ديه مّيت خرج كار خري                               

 ۳۰/۹/۷۶ .شود مّيت مى
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 تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده
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 تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده
 مالك تعزير توسط حكومت. ١

 مالك اصلى تعزيرات در حكومت اسالمى چيست؟) ٤٧١س (
 است كه شارع بدان حكم فرموده موضوعش ارتكاب معصيت كبريه است، و بر               اگر مراد از تعزيرات، تعزيرى    .  ج ـ سؤال تا حّدى مبهم و كلى است        

و اگر مراد تعزيراتى است كه حكومت شرعيه براى برقرارى          ;  معاصى صغريه كه اميد است با اجتناب از كبائر خداوند از آن معاصى بگذرد، تعزيرى نيست               
جعل و قرارداد است، و به هر حال تعيني مقدار تعزير كّماً و كيفاً به دست حاكم و مبا يراه                    دهد، تابع    نظم اجتماعى و آرامش و جلوگريى از مفاسد قرار مى         

 ۶/۱/۷۵ .باشد مى
 قلمرو تعزير. ٢

 شود حرام و قابل تعزير است يا خري؟ آيا ِصرف نگهدارى نوار كاست مبتذل ـ كه بني مردم اصطالحاً ترانه ـ، اطالق مى) ٤٧٢س (
 بر فرض آنكه مسلّم باشد، تعزيرش نياز به تعيني حكومت دارد كه در مجهورى اسالمى به صورت قانون مصّوب منايندگان                       ج ـ حرمت اين گونه اعمال     

توانند به استناد لزوم تعزير در ارتكاب حرام، تعزير منايند، چون تعزير و مقدار آن به يد حاكم است كه                     و قضات حمترم منى   ;  جملس شوراى اسالمى بايد باشد    
 ۲۵/۱۰/۷۷ .ورى اسالمى با جملس و قانون مصّوب منايندگان بايد تعيني شوددر مجه

 وادار به ختليه منود يا خري؟... توان او را با تعزير يا حبس و اگر مستأجرى ملك را بعد از انقضاى مدت اجاره ختليه ننمايد، آيا مى) ٤٧٣س (
ضى حمكمه است او را ملزم به ختليه منايد و اگر قابل الزام نبود و الزام فايده نداشت، قاضى به                    ج ـ اگر شرعاً و قانوناً مستأجر موظّف به ختليه است، بر قا            

تواند مستأجر را به خاطر ارتكاب معصيت و غصب، تعزير منايد،            منايد و اگر آن هم امكان نداشت، مى        عنوان حاكم و واليت بر ممتنع، خود حمل را ختليه مى          
 ۲۰/۶/۷۶ . حاكم است احقاق حقوق مردم و اجراى حّد و تعزير نه تنها جايز، بلكه واجب استبه هر حال بر قاضى حمكمه كه

اند و به يك معىن، مستحق توجه و كمك          با توجه به اينكه در سنني كمتر از هجده سال، كودكان و نوجوانان آن چنان رشد عقلى و فكرى پيدا نكرده                    )  ٤٧٤س  (
 كشور  ١٨٦با هتيه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذيرش بيش از            (و امروزه دنيا به اين فكر افتاده        .  ا در جامعه ايفا كنند    اى هستند تا بتوانند نقش خود ر       ويژه

 سال اعمال   اى را براى افراد كمتر از هجده       كه نظام دادرسى ويژه   )   جهان نيز قرار گرفته و مجهورى اسالمى ايران نيز در سنوات اخري با حّق شرط به اين قانون پيوسته                  
توان نظام دادرسى  شود، به نظر حضرت عاىل با توجه به وسعت اختيارات قضات خصوصاً در تعزيرات، آيا مى  منايد و در آن سيستم عمدتاً از نظام جايگزين استفاده مى          

مثالً به توبيخ شفاهى اكتفا منود      .  آهنا مؤثر است استفاده منود    اى براى آنان ترتيب داد تا در موارد تعزيرى از يك نظام جايگزيىن كه در ترميم شخصّيت آسيب ديده                     ويژه
يا متهم را به يك مؤسسه ختصصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد، يا به يك مؤسسه پزشكى تربيىت بر اساس توصيه يك پزشك واجد                                

ه نقدى اكتفا كرد يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسسات و اجنمنهاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت                    شرايط براى اجنام تربيت صحيح فرستاد، يا صرفاً به جرمي         
قاضى، حمكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيىت آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند، حكم داد؟ و آيا در معىن                                

 دانيد؟ اى كه حالت اصالحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر خبش باشد را تعزير مى ه موارد خاّصى هستيد يا هر چيز و هر مؤسسهتعزيرات، قائل ب
ها كه به عنوان     زدارندهج ـ جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از هجده سال كه در سؤال آمده، به تعزير منودن آهنا به انواع تعزيرها و با                         

جانب بالاشكال و بالمانع است، اگر نگوييم با فرض احنصار طريق بازدارنده به برخى از آهنا در بعضى از افراد واجب و متيقّن                         مثال ذكر شده، به نظر اين     
منع جمرم از تكرار    :  و عرفاً و شرعاً عبارت است از      است، چه رسد به جواز، و وجه جواز را در حقيقت تعزير و علّت آن بايد جستجو منود، چون تعزير لغةً                      

گويند و تعزير  را تعزير مى تواند مانع و رادع باشد، آن يعىن كارى كه به َحَسب متعارف و طبع مى. جرم و ديگران از ارتكاب آن در حّدى كه مقدور است   
ى منع است و به كارى كه مانع است، يعىن به خود جزا هم، حّد و تعزير گفته                   به عبارت ديگر، تعزيْر مثل حّد به معنا       .  هم به وسيله آن بايد اجنام گريد      

باشد كه در تعزير، تابع نظر حكومت در بعد قانونگذارى و كارشناسى              آرى، تفاوت عمده آهنا در تعّين به َحَسب شرع و عدم تعّين آن مى               .  شود مى
ارد و مراجعه به كتب فقهّيه هر چه زيادتر باشد، حقيقت بودن تعزير در منع و به يد حكومت                   باشد، يعىن احتياج به قانون مصّوب جملس شوراى اسالمى د          مى

 .شود بودن آن روشن مى
بايد دقت منود   »  يكون بالّضرب و احلبس و التوبيخ     )   اشاره به تعزير است    (و هو   «:  گويد  در مبحث سيزده از مباحث احكام قذف مى        ٧٦عـالّمه در حترير  

چون توبيخ مانند غري آن از ضرب و حبس جزء          .  وبيخ را صرحياً در تعزير كاىف دانسته، و معلوم است كه براى توبيخ خصوصّيىت نيست              كه عـالّمه حىت ت   
 پس غري آن هم از بقّيه طرق به نظر. حدود نيامده تا بگوييم از باب مشاهبت با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان يك طريق از طرق مانعه ذكر شده                  

و فقيه عاىل مقدار و حمقق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهاىن مشهور به فاضل هندى صاحب                  ;  كند ايشان بلكه به نظر بقّيه هم در تعزير، كفايت مى         
بالّنهى و التوبيخ و    مث وجوب التعزير ىف كلّ حمّرم من فعل او ترك ان مل ينته              «:  گويد  در حبث تعزير كه در ذيل حّد قذف متعرض آن شده مى            ٧٧اللثام كشف

و )   اى كالم القواعد   (حنومها فهو ظاهر لوجوب انكار املنكر و اّما ان انتهى مبادون الّضرب فال دليل عليه ـ اىل ان قال ـ و ميكن تعميم التعزير ىف كالمه                            
گويد و پاسخ به سؤاهلاى امثال حضرت عاىل را           ىو اين فقيه بزرگوار گويا براى جامعه امروز سخن م          .  »كالم غريه مبا دون الّضرب من مراتب االنكار       

 
 .٦٩٧٢، مشاره ٤١١، ص ٥و طبع جديد، ج ; ٢٣٩، ص ٢حترير االحكام، ج . ٧٦
 .٢٣٥، ص ٢اللثام، ج  كشف. ٧٧
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اى را در عدم جواز تعزير به غري زدن از مراتب انكار و بازدارنده زدوده و پاسخ فقهى عميق را                     دهد و خمصوصاً صراحت ذيل كالمش، هر گونه شبهه         مى
ن عبارات بعالوه از بيان نظر خودشان و بيان مقتضاى قواعد، نظر             نيز دارد و اي    ٧٨داده و شبيه عبارت كشف اللثام را كتاب فقهى نفيس و گرانقدر جواهر            

اند و از عبارات نقل شده، جهت و دليل تعزير هم روشن شد كه مهان جلوگريى و انكار منكر است، ليكن بايد به چيزى غري                          فقها را هم براى ما بيان منوده      
منع است، به هر حنو كه حاصل شود و معلوم است جلوگريى و تعزير و ردع از حمّرم كه نسبت پس متام مناط ردع و  . از حّد باشد و بايد مانع و رادع باشد   

اگر نگوييم كه آجنا هم تعزير به        (به سن بعد از بلوغ معترب است، و يا اصالح مرتكب و جامعه و تأديب كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از متيز معترب است                            
به َحَسب موارد و اشخاص و حميطها و مكاهنا و زماهنا و غري آهنا از                )   ست، بعالوه از اصالح و تأديب مرتكب      و زشت ا    خاطر جلوگريى از كار خالف    

تواند ضابطه و    خصوصيات خمتلف است و اين نظر كارشناسان تربيىت جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزا و حقوق جزاىي و نظر قانونگذار است كه مى                        
توان به هر شيوه جديدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصّيىت              موارد معّين منايد، حاصل كالم آنكه جايز است و مى         قاعده و قانون را َحَسب      

اى را براى آنان ترتيب داد و گذشت كه ترتيب شيوه جديد در بعضى موارد، نه تنها جايز                    نوجوانان قبل از هجده سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه          
 ۱۹/۱۱/۷۸ . اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزير به وسيله آن راه و روش جديد به خاطر وجوب تعزير، الزم و واجب استاست، بلكه

با توجه به اينكه قانون جمازات اسالمى موجود در كشور، فقط براى انواع خاّصى از افعال حرام جمازات قائل شده است، بفرماييد طبق شرع مقدس                           )  ٤٧٥س  (
باشد؟ و آيا اصوالً مرز خاّصى براى تفكيك افعال حرام قابل جمازات و غري قابل جمازات، وجود دارد يا  دام يك از افعال حرام يا كدام نوع از اين افعال قابل جمازات مىك

 .خري؟ ضمناً گستره تعزيرات در افعال حرام را بيان مناييد
باشد و در شرع براى آن حّدى معّين نشده و اما صغاير از              ل نظام، خمّل امنّيت و يا رواج معاصى مى        اى است كه موجب اختال     ج ـ تعزير در گناهان كبريه     

توان گفت كه     تعزير ندارد، و منى    ٧٩) ان جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سياتكم         (گناهان كه خداوند وعده پوشانيدن آهنا را با اجتناب از كبائر داده             
مناييم، و اصوالً با پوشانيدن و وعده خداوند جرم نيست تا مورد جمازات قرار گريد، و                 پوشاند وىل ما تعزير مى     قانونگذار و شارع مى   كند و    خدا لطف مى  

 و  تواند براى حفظ نظم    گردد، و ناگفته مناند كه حكومت مجهورى اسالمى مى         گناهان كبريه در كتب فقهيه مفصله بيان شده با مراجعه به آهنا معلوم مى              
شود  متشيت امور جامعه و امنيت اجتماع، مقّررات وضع منايد و ختلّف از آهنا را موجب تعزير قرار دهد كه از اين گونه تعزيرها به تعزيرات سلطانيه تعبري مى                           

 ۲۶/۸/۷۶ .و به هر حال نياز به قانون مصّوب منايندگان جملس دارد
خنت و يا درس خواندن، كتك زد؟ و اگر معلّم دانش آموز را كتك زد آيا ديه دارد و آيا عسر معلّم باعث                       آموزان را براى ادب آمو     توان دانش  آيا مى )  ٤٧٦س  (

 گردد يا نه؟ سقوط ديه مى
ديه ج ـ نبايد كودك را مورد ضرب و اذّيت قرار داد، و تأديب و تعليم بايد به غري از چنني اعماىل اجنام گريد و چنانچه مورد ضرب و شتم قرار داد بايد                                  

 ۱۸/۸/۷۶ .گردد و به هر حال ديه كه به عهده انسان آمد، ديىن است مانند بقيه ديون كه بايد پرداخت شود و عسر، سبب سقوط آن منى; بپردازد
ن عمل ضّد انساىن خمّير     افتد، آيا شرع مقدس، والدين را در اجنام اي         با عنايت به اينكه درصد زيادى از موارد كودك آزارى در حميط امن خانه اتفاق مى               )  ٤٧٧س  (

در خصوص اجتهاد به روز، آيا      )   ره(دانسته است؟ آيا كودك آزارى از سوى والدين، از نظر شرع مقدس جايز است يا حرام؟ با توجه به عنايت ويژه حضرت امام                          
م شرعى را براى رفع اين معضل به كارگرفت؟ آيا تغيري           توان يك راهكار يا حك     امروز كه مسئله كودك آزارى در حال تبديل شدن به يك حبران در جامعه است، مى                

 ، اشكال شرعى دارد؟) كه تا حّدى والدين را در تنبيه كودك، جماز دانسته است (قانون محايت از كودكان و نوجوانان 
س اسالم كه ديىن اهلى است، آزار ج ـ جواب سؤال عالوه بر روشن بودنش، از خود سؤال هم معلوم است، چون هيچ شرع و قانوىن چه رسد به شرع مقد               

دهد، و عقل و نقل و مهه علما و فقها امجاعاً آن را              پناه آن هم در حميط در بسته خانه ـ را اجازه نداده و منى              انساهنا ـ چه رسد به كودكان مظلوم و ىب        
باشد و هر    مت ظلم و اذّيت، فرقى بني ايذاى جسمى و روحى منى          و ناگفته مناند كه به حكم اطالق ادلّه حر        ;  دانند حرام و معصيت و گناه و ظلم و ايذاء مى         

. باشد مستحق تعزير هم مى   )   مهانند ضرر به ديگران    (دوى آهنا حرام است، و مرتكبش بعالوه از ضمان و لزوم جربان خسارت و ضرر وارده به كودك،                    
باشد، بلكه   ند و كودك آزارى از طرف آهنا در شرع مقدس، حرام و معصيت مى             پس آزار كودكان از طرف والدين، جايز نبوده و خمّير در آن نبوده و نيست              

، قبل   اين بود بيان حكم كلّى مسئله، و اما راجع به رفع معضل مفروض در سؤال              .  اش ـ از معاصى كبريه است      عمده و غالب انواعش ـ اگر نگوييم مهه       
ـ              سالم اهللا عليه ـ راهكار جلوگريى از آن مانند راهكارهاى جلوگريى از ظلم به ديگران در                  از مطلب بلند و باالى نقل شده از فقيهى مهانند امام امت 

پناه رسيدن،   ، و بر مهگان خمصوصاً دولتمردان قانونگذارى و اجرا، تشكيل حماكم، جلوگريى از ايذاء و به فرياد چنان مظلومان ىب                      بيىن شده  اسالم پيش 
باشد، چون هر مظلومى به مقتضاى حكمت، حّق رفع ظلم از خودش را دارد و                بعالوه از تكليف، يك حق هم مى      واجب شرعى و عقلى است، بلكه بر آهنا         

حكومت بايد جلوى هر گونه ايذاء و اذّيت را گرفته و عدالت را اجرا منايد و مسئله محايت، قاعدتاً مهان حضانت و سرپرسىت و تربيت كودك و حفظ بدن و                              
آرى، در راستاى ادب و تربيت كودكان از طرف آهنا، تنها زدن حداكثر تا پنج ضربه و يا                  .   بر پدر و مادر، واجب شده است       باشد كه  روح و جان او مى    

شش ضربه نه زيادتر، آن هم با احنصار راه تربيت به آن و در مسري جلوگريى از فساِد اخالقى و ارتكاب كارهاى ناشايست، و به شرط اينكه ضربه به طور                               
و ناگفته مناند با آنكه امروز تربيت اوالد و رشد استعدادهاى آنان، خود رشته              ;  ب زخم شدن، و يا تغيري رنگ پوست نباشد، اجازه داده شده           سخت و موج  

و هست و بر    باشد، نياز به تنبيه بدىن ـ كه معموالً مانع از تربيت و رشد استعدادهاست ـ بسيار نادر بوده                    بسيار با امهيت و داراى علما و متخصصني مى        
 

 .، كتاب احلدود و التعزيرات٢٥٤، ص ٤١جواهر الكالم، ج . ٧٨
 .٣١نساء، آيه . ٧٩



 ٩٧                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى حضرت آية ق با فتاواى مرجع عاليقدرمطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 

                                                          

مهه قدرهتاى تبليغى و فرهنگى است كه راههاى احسِن تربيت و ادب و فرهنگ را تبيلغ منوده، تا طبعاً پدران و مادران مهربان و مهه مربيان از آن راهها                               
گريى از تربيت و ادب هنگام غضب و در جلو) صلى اهللا عليه وآله( استفاده و راه كودك آزارى مسدود گردد، و بايد مهگان را به سريه رسول گرامى اسالم             

، مهه   خشم متوّجه ساخته، تا ادب و تربيت مهراه با عاطفه و حاكميت عقل و علم و خرد اجنام گريد، چرا كه حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت                             
 ۲۱/۷/۸۲ .منه دهد، كه نعوذباهللا ا قرار مىجهات عقالىن و علمى و انساِىن تربيت را مستور منوده و پرده و حجاب سخت و آهنيىن بر روى مهه آهن

بيىن شده است، و اينكه هر كدام از         با عنايت به اينكه موارد ذيل در قانون تعزيرات مجهورى اسالمى، جرم حمسوب گرديده و براى آهنا جمازات پيش                   )  ٤٧٨س  (
گردد،   فاسد، در برخى موارد در پوشش آهنا ساير جرامي و معاصى نيز اشاعه مى              موارد مطرح شده در حال حاضر يكى از معضالت اجتماعى بوده و حىت با داشنت تاىل               

 :قدر را در مورد آهنا اعالم مناييد على هذا مستدعى است فتواى آن مرجع عاىل
 ;) گداىي (تكدى . ١
 .رود قيدى دنبال شغل منى ولگرد، كسى است كه شغل مشّخصى نداشته و به علّت تنبلى و ىب; ولگردى. ٢

كند، و ناگفته مناند كه تكّدى و ولگردى و امثال آن از اعماىل كه    ـ تعزير مربوط به قانون و حمكمه است و قاضى َحَسب قانون و موازين شرع حكم مى                 ج
/۱۳/۴ .موجب سربار شدن انسان بر جامعه باشد، موجب دورى از رمحت خداوند است و حبث حرمت و عدم حرمت حمتاج به تأّمل و حبث فقهى است

۷۸ 
لذا مستدعى است نظر    .  را جرم دانسته و براى آن جمازات حبس تعيني منوده است          »   گرى تكدى   «٧١٣٨١ و   ٧١٢٨٠قانون جمازات اسالمى در موارد      )  ٤٧٩س  (

ام مجهورى اسالمى كدام    ، پيگريى و رسيدگى به آن در نظ        شريف خود را در مورد وصف جزاىي و حرمت شرعى آن بيان فرموده، و اضافه مناييد مسئول پيشگريى                  
 .باشد مرجع مى

منايد و اظهار نياز براى      ج ـ قدر متيقّن از رواياتى كه هنى از سؤال منوده است، جاىي است كه تكّدى گرى را به عنوان شغل انتخاب كرده و تدليس مى                          
خاطر مهني است، و اما حرمت سؤال ىف حّد نفسه، ولو سؤال به             و قرار دادن جمازات هم به       ;  كند، و تكّدى هم معموالً به اين حنو حرام است          حتصيل مال مى  

هم در حّد نازلش به غري از        اى براى هتّيه قوت و نفقه روزمّره خودش آن         كف كه به خاطر ضرورت زندگى و رفع مشكل فقر باشد، يعىن جاىي كه چاره               
كند،  نيازى سؤال مى ى و تدليس نباشد، مثل اينكه فرض شود با اظهار غنا و ىب           سؤال ندارد، ظاهراً دليل مطمئىن بر حرمتش نيست كما اينكه سؤاىل كه تكدّ            

مثّ اّنه قد يستفاد من النصوص املزبورة بل و الفتاوى عدم حرمة السؤال             «:  ۸۲، ص   ۴۱ففى اجلواهر، ج    .  باشد هم دليلى بر حرمتش، ىف حد نفسه منى        آن
 رد الشهادة به، اللّهم االّ أن حيمل ذلك على عدم احلكم بفسقه مبجرّد سؤاله بالكف الذّى ميكن ان يكون                     بالكف فضالً عن غريه، واالّ لكان املتجه فيه تعليل        

و لكن ال خيفى عليك ان هذا بعد فرض         .  لضرورة اذ فعل املسلم حممول على الوجه الّصحيح مع االمكان، فترد شهادته لسؤاله و ان كان على ظاهر العدالة                   
، و هو وان كان مغروساً ىف الذّهن و النصوص مستفيضة بالنهى عن              لو بالكف مع فرض عدم التدليس به كما لو صّرح بغنائه عن ذلك            معلومية حرمة السؤال و   

جة و الفقر   لكن كثرياً منها حممول على بعض مراتب االولياء، وهو الغناء عن الّناس و االلتجاء اىل اهللا تعاىل و آخر حممول على املدلس باظهار احلا                       ٨٢سؤال الّناس 
 و اّما حرمة السئوال من حيث كونه        ٨٣و هم الذين يسألون الّناس احلافاً عكس الّذين حيسبهم اجلاهل اغنياء من الّتعفف،            .  لتحصيل املال من الناس هبذا العنوان     

 .»سؤاالً ولو بالكف فال دليل مطمئن به على حرمته و ان كان ذلك مغروساً ىف الذهن فتأمل
 قرار دادن جمازات به خاطر عناوين ديگر و از باب حكومت باشد، مثل اينكه باعث اختالل در امور اجتماعى و يا جهت ديگرى مثل                           شود بعالوه كه مى  

شود و مسئول    تضعيف نريوى كار و يا تضييع آبروى اقتصادى در اجتماع باشد، كه با تصويب قانون توسط منايندگان جملس شوراى اسالمى اجنام مى                        
 ۱۸/۳/۷۹ . يا افرادى هستند كه قانون مصّوب مسئوليت را به عهده آهنا گذاشته استپيگريى، فرد

توان اجباراً كسى را به ترك مكروهات ملزم منود، با اين            با توجه به اينكه حسب فتواى برخى از فقها داشنت سبيل بلند، مكروه است و از طرىف هم منى                  )  ٤٨٠س  (
  تراشيدن سبيل بلند كسى با هتديد، تعزير، و يا اجبار، جايز است؟آيا كوتاه كردن و يا: اوصاف بفرماييد

 ۱۴/۱۰/۷۷ .باشد و تصّرف در سلطنت ديگران ـ چه مالشان چه بدنشان ـ، حرام است ج ـ جايز منى
باشد؟ و   مرتكب آن قابل تعزير مى    منايند، حرام است و      دار مى  آيا صرف نگهدارى نقاشيها، تصاوير و فيلمهاىي كه عفّت و اخالق عمومى را جرحيه              )  ٤٨١س  (

 چنانچه منايش يك فيلم موجب اهانت به اسالم شود، سازندگان و توزيع كنندگان آن مشمول چه جمازاتى خواهند بود؟
 ۱۵/۸/۸۲ .ج ـ مهه اين گونه اعمال، گناه و معصيت و منشأ فساد است و جمازات آهنا نيازمند به قانون مصّوب منايندگان جملس است

اى با اتومبيلى كه داراى نقص فىن است و يا در حال مسىت رانندگى كند و يا بدون گواهينامه باشد، و به قتل يا جرح منجر شود، آيا جنبه                              اگر راننده )  ٤٨٢س  (
 توان راننده فوق را جمازات منود يا خري؟ الّناس؟ در صورت گذشِت شاكى، آيا از نظر حكومىت مى اهللا دارد يا حّق حّق

 
 و از اين راه امرار معاش منايد يا ولگردى منايد، به حبس از يك تا سه ماه حمكوم خواهد شد، و چنانچه با وجود توان ماىل                           هر كس تكّدى يا كالشى را پيشه خود قرار داده باشد،           «:  ا.م. ق ٧١٢ماده  .  ٨٠

 .»مرتكب عمل فوق شود، عالوه بر جمازات مذكور كليه امواىل كه از طريق تكّدى و كالشى به دست آورده است، مصادره خواهد شد
فل صغري يا غري رشيدى را وسيله تكّدى قرار دهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه امواىل كه از طريق مذكور به دست آورده                                   هر كس ط   «:  ا.م. ق ٧١٣ماده  .  ٨١

 » .است حمكوم خواهد شد
 . از أبواب الصدقه٣٢ و ٣١، باب ٤٣٦، ص ٩الشيعة، ج  وسائل. ٨٢
 . سوره بقره است٢٧٣اشاره به آيه شريفه . ٨٣
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مباالتى موجب تعزير است، كه در قوانني        ليكن ختلّف از مقّررات و ىب     ;  گردد است، يعىن با گذشت، ساقط مى     »   الّناس حّق «بت به قتل و ديه      ج ـ نس  
 رود، چون حّق حكومت و قانون است، نه شخص و يا            بيىن شده است و با گذشت از ديه و رضايت، از بني منى              جزاىي مجهورى اسالمى هم قاعدتاً پيش     

 ۲۳/۸/۷۳ .اشخاص
آيا قضات مأذون غري جامع الشرايط جمازند با مراجعه و استناد به فتاوا و منابع فقهى معترب، مرتكبني افعال حرامى را كه قانون براى آهنا جمازاتى تعيني                            )  ٤٨٣س  (

 ننموده، تعزير منايند؟
 ۱۵/۸/۸۲ .بيىن قانون است ج ـ در هر دو قسم تابع پيش

 دانيد يا اينكه منحصر به گناهان كبريه است؟ تعزير ماىل چطور؟  در گناهان صغريه را جايز مىآيا تعزير) ٤٨٤س (
تواند  گذرد، و اختيار تعزير، كّماً و كيفاً، در اختيار حكومت و قانون است، و مى               ج ـ در گناهان صغريه، تعزير نيست و با ترك كبائر، خداوند از آهنا مى              

 ۸/۱۱/۷۵ .با مال هم تعزير منايد
پزشك قانوىن  .  منايد كند، و شخص مصدوم فوت مى      شود و پزشك معاجل در اجنام معاجله كوتاهى مى         شخصى در اثر سوختگى به بيمارستان منتقل مى       )  ٤٨٥س  (

ر زودتر فوت كند، آيا در اين       انگارى پزشك باعث گرديده بيما     شده است، اما سهل    كند، ميزان سوختگى به حّدى بوده است كه در هنايت به فوت منجر مى              اعالم مى 
 باشد يا خري؟ فرض مسئوليىت برعهده پزشك مى

 ۲۵/۱/۷۵ .ج ـ پزشك، ترك واجب كرده و فعل حرام مرتكب شده است، و مستحق تعزير است، وىل نسبت به ديه، ضمان ندارد
 نوع و مقدار تعزير. ٣

  است، آيا شرعاً جماز است؟تراشيدن سر متهم كه بنا بر قرار قانوىن بازداشت شده. ١) ٤٨٦س (
 چنانچه جماز نباشد، تكليف متضّرر از اين عمل با عامل چيست؟ آيا مرتكب، مشمول تعزير شرعى خواهد بود يا پرداخت اَرْش؟. ٢

 مقّررات الزم    ـ تابع مقّررات حكومت است و اگر كسى نسبت به آن مقّررات شبهه شرعى داشته باشد و جمبور به عمل باشد، براى رفع آن                         ۲ و   ۱ج  
و ناگفته مناند كه هر گونه اذّيت و آزار در حدود و حقوق ديگران، خمصوصاً به متهم و بازداشت شده، بدون                     ;  است به مراجع صاحله حكومىت مراجعه منايد      
 ۱۱/۳/۷۸ .جمّوز شرعى و قضاىي، حرام و غري جايز است

 تبديل جمازات شلّاق، زندان و تبعيد به جزاى نقدى، چه حكمى دارد؟آيا حكم به جمازات تعزيرى جزاى نقدى، مشروع است؟ ) ٤٨٧س (
يعىن تنبيه براى    (ج ـ تابع قانون مصّوب منايندگان جملس شوراى اسالمى است، چون تعزير به وجه نقد مانند َجلْد و يا حبس كه ُمَؤمِّن غرض از تعزير باشد                           

 است كه در شرايط فعلى يداحلكومة مهان جملس است كه مصداق مبدأ عنوان احلاكم اى احلكومة                  ، جايز است، ليكن تعزير مطلقاً بيد احلكومة       ) جلوگريى
جا كه تعيني مقدار تعزير و       شود و از آن    باشد، چون موجب اختالف و تشّتت در جمازاهتا مى          باشد و يد اشخاص قطع نظر از اينكه قابل اجرا منى            مى

 و روان شناس و علماى تربيت و جامعه دارد، و از يك قاضى يا يك فقيه تقريباً حمال است كه بتواند در مهه     خصوصيات آن احتياج به نظر علماى جرم شناس       
االطالق نيستند، اگر نگوييم كه حاكم ىف بعض املوارد هم نيستند، يعىن كلمه  موارد تعزير داراى آن بينشها باشد، يد احلكومة نبوده چون آهنا قطعاً حاكم على

ر حاكم مطلق دارد نه مطلق احلاكم، و حمِل قانونگذارى يعىن جملس است كه حاكم مطلق است و حّق قانونگذارى در مهه امور دارد، و از مهه                           حاكم ظهور د  
لكه داند، ب  كه اصوالً تعزير و حد را در يد قاضى و سلطان منى           .  »من بيده احلكم  «:  كند حضرت فرمود    وقىت كه راوى سؤال مى     ٨٤اينها گذشته در روايت   

 ۸/۶/۱۳۷۸ .داند در يد حكومت و من بيده احلكومة مى
 به نظر حضرت عاىل حداقل و حداكثر تعزيرات چقدر است؟) ٤٨٨س (

بودن تعزير به هر معنا باشد، در       »   دون احلدّ  « ضربه شلّاق، و ناگفته مناند كه        ۷۵ج ـ مشهور آن است كه تعزير كمتر از حّد قوادى است، يعىن كمتر از                
 ۲۷/۲/۷۲ .اهلّيه جارى استمعاصى 

آيا مراد از تعزير، زدن و به درد آوردن است، و يا مطلق تأديب اعم از هشدار، هتديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلّاق، ممانعت موقّت از كسب و كار، منع                             )  ٤٨٩س  (
 برخى از حقوق اجتماعى، مصادره اموال، و يا از بني بردن آن است؟

ر شرع نسبت به معاصى بيان شده، تابع مهان حكمى است كه در نّص و فتوا آمده است، و غالباً در مهه جا، با شلّاق و َجلْد                           ج ـ تعزيرهاىي كه حكم آن د      
زم منايد، تابع نظر قانون مصّوب است، و به هر حنو قرار دهند، متّبع و ال               و اما تعزيرهاىي كه مسئوالن قانوىن براى اداره امور جامعه تنظيم مى           ;  متعّين گشته 
 ۲۷/۲/۷۲ .االجراست

معمول و متعارف و غالب بوده است؟ به عبارت ديگر مطابق سوابق تارخيى پيغمرب اكرم و ائمه                 )   ...شلّاق، حبس و   (در شرع مقدس چه نوعى از تعزير        )  ٤٩٠س  (
 كردند؟ ، غالباً چه نوع تعزيرى را اعمال مى)عليهم السالم( اطهار

 ۲۱/۹/۷۶ .ت تارخيى و سريه آهنا معّين منودتوان از جه ج ـ نوع خاّصى را منى
 مهان طور كه مستحضريد تعزيرات بيداحلاكم است، آيا حداقل تعزيرات مثالً يك ضربه شـالق است يا اقل معتّدبه است، چگونه بايد عمل منود؟) ٤٩١س (

 
 . از أبواب بقية احلدود و التعزيرات١٠، باب ٣، حديث ٣٧٥، ص ٢٨الشيعة، ج  وسائل. ٨٤
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الىي اسالمى كه تعزير در آهنا تابع مقّررات و قانون است،            باشد، اوالً مربوط به تعزيرات حكومىت و و        ج ـ آنچه معروف است كه تعزير دون احلّد مى          
ثانياً مسلّم است در تعزير، مؤثر بودن به َحَسب طبع در منع خود جمرم و ديگران از ارتكاب گناه است و اين معنا به َحَسب اشخاص و موارد، كّماً ; باشد منى

 ۲۰/۶/۷۶ .و كيفاً متفاوت است
 حداقل و اكثرى معيار هست يا مّدت زمان در اختيار حاكم است؟)  با قرار بازداشت (در حبس تعزيرى آيا در نگهدارى متهم ) ٤٩٢س (

شود، برخالف قاعده است، و به قدر ضرورت بايد اكتفا شود            ج ـ در اختيار حاكم است، ليكن بايد توجه داشت كه حبس متهم كه بازداشت حمسوب مى                
 ۲۰/۶/۷۶ .توان چنني حبسى را دستور داد ه حبس و سلب آزادى افراد از حمل و مكان نباشد، منىو با مفيد بودن راههاى ديگر كه منجر ب

 روش رسيدگى در جرايم موجب تعزيرات حكومتى. ٤
ري آن، در آن    و غ »   البّينة على املّدعي و اليمني على من انكر        «قواعدى مانند    در تعزيرات حكومىت، روش رسيدگى، مانند حماكمات قضاىي است، و         )  ٤٩٣س  (

 خري؟ جارى است يا
و اما  ;  توان به آن عمل منود، هر چند موجب وثوق نشود          ج ـ بّينة، چون بعيد نيست كه در امثال چنني مواردى هم حّجت باشد، اگر حتقّق پيدا كند، مى                  

۱۷ .گردد  مهانند حدود حّجت نيست و جارى منىروشهاى ديگر قضا كه به حقوق اجتماعى يا جزاىي مربوط است در اين گونه موارد از تعزيرهاى حكومىت
/۲/۷۵ 

تواند به رأى خود عمل منايد يا اينكه مانند كارمندان اجراىي بايد با در نظر گرفنت سلسله                  آيا متصّدى تعزيرات حكومىت، مانند قاضى استقالل دارد و مى         )  ٤٩٤س  (
 ، تبعّيت منايد؟...أخري در صدور حكم يا اجراى آن ومراتب، از دستورهاى مقامات مافوق، مبىن بر جمازات يا عفو يا ت

و ناگفته مناند كه    .  ج ـ بايد مقّررات مربوط به خودش مراعات شود، ليكن اگر مقّررات خاص نبود، چون امر حكومىت است، تابع مقّررات ادارى است                      
 ۱۷/۲/۷۵ .ت به قانونقاضى هم تابع قانون است و استقاللش نسبت به توصيه و سفارش و قدرهتا است نه نسب

توان متخلّف را جمازات منود و يا ادلّه         داليل اثبات در رسيدگى به ختلّفات مربوط به تعزيرات حكومىت چيست؟ آيا به صرف گزارش مأموران، مى                  )  ٤٩٥س  (
 ديگرى مورد نياز است؟

 ۱۷/۲/۷۵ .ج ـ معيار وثوق و اطمينان است، از هر راه كه حاصل شود
 ن به حبس بين آشورهامبادله محكومي. ٥

گذراند، آيا   در مورد جمرمان خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در مجهورى اسالمى، مرتكب جرم گرديده و هم اكنون جمازات حبس را مى                      .  ١)  ٤٩٦س  (
 دامه حبس در آجنا صورت گريد يا خري؟تواند فرد حمكوم را قبل از استيفاى كامل جمازات به كشور متبوع بسپارد تا ا از نظر شرعى، مجهورى اسالمى مى

 كند يا خري؟ اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيري مى. ٢
 آيا رضايت و عدم رضايت حمكومان در موارد فوق، تأثري دارد يا خري؟. ٣

و چه به عنوان تعزير، نفس )   از قطع دست و پا در دو مرتبه قبلمانند سارق مثالً در مرتبه سوم بعد      (توان چون آنچه جزاست چه به عنوان حّد           ـ مى  ۱ج  
 .حبس است و مكان و خصوصّيات زندانبان و مسئوالن آن دخالىت در جزا ندارد، و اين گونه امور جزء مقارنات حبس است نه مقيدات آن

 .باشد سالمى منى ـ با فرض اينكه حمكمه شرعيه نباشد، فرقى بني مملكت به اصطالح اسالمى و غري ا۲ج 
باشد، مگر اينكه اجرا در غري حمل   ـ اجراء جزا، مانند اصل حكم به جزا در اختيار قضاء و حكومت است نه جمرم، بناًء على هذا، رضايت او معترب منى                      ۳ج  

حت كننده بدتر از عمومى گردد و يا مدت         حكم، باعث زيادى جزا، كيفاً يا كّماً گردد، مثل اينكه انتقال، سبب تبديل حبس عمومى به سلول انفرادى نارا                  
باشد و اعمال آن بدون رضايت طرف خالف سلطه افراد بر            در آجنا اضافه شود، كه در اين صورت رضايت شرط است، چون اضافه به هر دو حنو، جزا منى                  

 .باشد خود است و حرام مى
به اين   (انعقاد قراردادى با يك كشور غري اسالمى مبىن بر مبادله حمكومان به زندان باشد               چنانچه بنا به مصاحلى، دولت مجهورى اسالمى ايران ناچار به           )  ٤٩٧س  (

معىن كه مجهورى اسالمى متعهد شود حمكومان به زندان تابع آن كشور را براى حتّمل حبس حتويل كشور متبوع دهد، تا ادامه حبس در آجنا صورت گريد و زندانيان تابع                              
 :بفرماييد)   حبس در ايران حتويل بگريدكشور ايران را جهت ادامه

هاى غري اسالمى، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آهنا براى حماكم قضاىي ايران                  در مورد جمرمان ايراىن، با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه           .  ١
 قابلّيت اجرا دارد يا خري؟

 :در صورت عدم قابليت اجرا بفرماييد. ٢
 باشند يا خري؟ هاى ما مكلّف به حماكمه جمّدد و صدور حكم بر اساس قوانني مجهورى اسالمى ايران مى والً دادگاهآيا اص)  الف
 .اى كه مغاير با موازين شرع نباشد را بيان فرماييد با توجه به ضرورت چنني قراردادى، شيوه)  ب
باشد، وىل از ديدگاه مقّررات مجهورى اسالمى داراى          در كشور غري اسالمى تنها زندان مى       در صورت قابلّيت اجرا، با توجه به اينكه جمازات جرامي ارتكاىب           .  ٣

 تواند صورهتاى ذيل را به حبس تبديل منايد؟ صورهتاى خمتلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى
 .جمازات جرم ارتكاىب، حّد شرعى است)  الف
 .جمازات جرم ارتكاىب، ديه است)  ب
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 .ت جرم ارتكاىب، حبس استجمازا)  ج
 .جمازات جرم ارتكاىب، تعزير غري حبس است)  د

 .جمازات جرم ارتكاىب، قصاص است)  هـ
 .شود عمل ارتكاىب، جرم حمسوب منى)  و

در كشور ديگر   اول آنكه حبس با رضايت و انتخاب و اختيار خود جمرم بوده، يعىن خودش با ارتكاب جرم                  :   ـ آرى، به دو جهت قابليت اجرا دارد        ۱ج  
، غري مستقيم به جزا و حكم به حبس راضى بوده، او با تسلط بر خود و عدم اكراه و جرب، مرتكب جرم و عملى شده كه جمازات                            ) كه در آجنا حمكوم شده     (

زا و زندان، ولو به حنو تعليق و        شود، پس به ج    دانسته كه اگر آشكار شود، جمازات مى       قانوىن داشته، هر چند مترصد بوده كه جرمش معلوم نشود، ليكن مى           
به حبس در آن كشورها      را با اختيار و انتخاب اجنام داده، نتيجتاً حمكوم شدن          خوف از فاش شدن، رضايت غري مستقيم داشته، يعىن با توجه به ابعاد جرم آن              

االمتناع «كند و قاعده  عقال، شرعاً كفايت مى  حكم عقل و  در سلطه ديگران، مهني مقدار رضايت و انتخاب به         با اختيار خودشان بوده و براى جواز دخالت       
لزوم شرعى و عقلى و عقالىي عمل به شروط و عقود و             و حماكم قضاىي اسالمى هم، از باب      .  گريد مهني كفايت سرچشمه مى    ، از »باالختيار اليناىف االختيار  

باشد، و قبح ختلّف از قرارداد از         مسلم ـ حرام و غري جايز مى        اد ـ ولو با غري    توانند آن حمكومان را آزاد سازند، و ختلّف از قرارد           قراردادها، منى 
دوم .  واجبات است  باشد، چون مسئله آبروى نظام است كه حفظ آن از اوجب           مى مجهورى اسالمى به مراتب زيادتر از قبح ختلّف از افراد عادى            دولت

به حبس از طرف حماكم غري       ـ ولو منكر در بالد غري اسالمى باشد ـ بدين معنا كه حكم             از منكر است     آنكه ادامه حبس آن حمكومان جلوگريى و هنى       
نسبت اخص و اعم مطلق است، و       )  مسلمانان(ما مسلّم از جهت شرع ما هم گناه است، چون نسبت بني جرم آهنا و              اسالمى براى اعمال خالف است كه     

آجناست و هنى از منكر و پيشگريى از گناه و معصيت            س عاملى بازدارنده براى گناه و معصيت در       گناهان در نظر آهناست و حب      گناهان در نظر ما زياده از     
قانون ـ ولو با ضرب و َجرْح و حبس باشد ـ، الزم است و ادامه                هر وسيله ممكن حىت اگر مستلزم كسب اجازه از حكومت اسالمى و            اهلى بر مهه و به    

 .باشد مى است، مانعى ندارد، بلكه به خاطر هنى از منكر كه بيان شد، واجب ضايت حكومت و حماكمحمكومان در مجهورى اسالمى، چون با ر حبس
چون طريق اثبات جرمى كه حّد شرعى دارد، طرق خاص است نه هر طريقى، بعالوه كه بايد در حمكمه شرعيه باشد، پس با عدم ثبوت آن                           )    ـ الف  ۳ج  

 و علوى امر به     ٨٥بلكه در نبوى  »  احلدود تدرء بالشبهات  «ورد درء است و بايد درء و دفع شود، چون نه تنها             جرم به طرق خاّصه، در حمكمه شرعيه حّدش م        
 .» ادرئوا احلدود بالشبهات«درء شده 

 قتل الوالد   مثل جروح عمدى غري قابل قصاص و يا        (حكم به ديه چه جنبه حقوق مدىن داشته باشد، مثل ديه در قتل شبه عمد و خطا و چه جنبه جزاىي                      )   ب
درخواست ذينفع و مستحّق ديه، و در امثال موارد ذكر شده در سؤال معموالً   .  ۲;  ثبوت موجب و سبب در حمكمه شرعيه      .  ۱:  منوط به دو امر است    )   ولده

باشد، چون موجب زمحت     اند و اعالم به آهنا كه حّق درخواست دارند هم واجب نيست، بلكه مطلوب منى                شود و افراد ذى نفع غافل      امر دوم حمقق منى   
براى حماكم شرعيه و نظام مجهورى اسالمى است، ليكن به فرض درخواست طرف هم وجوب رسيدگى مشكل، اگر نگوييم ممنوع است، به خاطر آنكه                          

دانسته، از موارد    االتباع مى  ني الزم ديده و قوانني جاريه در آن كشورها را قوان         ظاهراً با فرض اينكه خود ذينفع، خود را تابع مقّررات حمِل حماكمه و جزا مى              
قاعده الزام باشد و قاعده الزام اختصاص به الزامهاى عليه خود كه ناشى از عقيده مذهىب و ديىن باشد، ندارد، بلكه قاعده ناشى از اختيار و انتخاب خود فرد          

ى، در صورت مطالبه و علم به اينكه ذينفع من باب البّديت و اخذ حق،               آر.  باشد، و قاعده يك قاعده عقالئيه شرعيه عاّمه است         به قانون و به ضرر خود مى      
به حماكم در آن كشورها مراجعه منوده، اگر رسيدگى جمّدد براى مجهورى اسالمى زمحت نداشته باشد و داراى مشقّت و َحَرج سياسى نباشد بايد رسيدگى                          

 .جمّدد منايد و ِاالّ فَال
كشور مجهورى  شود، تعزير هم بايد درء شود، و بايد مهان حبسى را كه در غري مى شود و مهان طور كه حد درء  ىروشن م »  ب«از جواب قسمت    )   ج و د  

جرم، شرعاً با كدام جمّوز زنداىن       بيان شد، و اشكال به اينكه با عدم ثبوت        »  الف«جهت كه در جواب      اند، اجرا منود به مهان دو      اسالمى به آن حمكوم شده    
شرعى الزمه حّد و تعزير شرعى است و اما كيفر            باشد كه بيانش گذشت و ثانياً ثبوت       چون اوالً مربوط به خودشان مى      ري وارد است،  شوند، نامتام و غ   

 و اصل هم عادتاً بر صحت رسيدگى و اطمينان عادى به گفته            شود، املللى اكتفا مى   خالف و مفاسد جامعه به مهان ثبوهتاى قضاىي بني         بازدارنده از گناه و   
آرى، جاىي كه دمشىن با اسالم و مسائل عنادى با مجهورى اسالمى مطرح باشد، اطمينان به خالف اگر حاصل نشود، به                      .  مهان حماكم در اثبات جرم است     

 .شود وفاق حاصل منى
 .شود معلوم مى» ب«پاسخش از قسمت )  هـ
توان او را آزاد منود، ليكن به شرط نبود َحَرج و مشقّت براى نظام و از                 شد، مى ظاهراً مورد ندارد، ليكن بر فرض حتقق، اگر خودش خواستار آزادى با           )   و

 .بني نرفنت حّق كسى
 معاونت و مشارآت در خودآشى. ٦

جمازات .  ٤معاونت و مشاركت در خودكشى،      .  ٣شروع به خودكشى،    .  ٢خودكشى،  .  ١هاى   مستدعى است نظر مبارك فقهى خويش را در زمينه        )  ٤٩٨س  (
 هر كدام از موارد ياد شده، اعالم فرماييد؟)  تعزير (

 ۲۴/۱۲/۷۷ .ج ـ مهه آهنا حرام و موجب هالكت است، و تعزير در حماكم نسبت به هر يك را قانون مصّوب جملس شوراى اسالمى بايد تعيني منايد

 
 .٤ از أبواب مقدمات احلدود، حديث ٢٤، باب ٤٧، ص ٢٨الشيعة، ج  وسائل. ٨٥
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شود و بعداً زن خود را با  شته، وىل از اين كار منصرف مىدر يك نزاع خانوادگى، ابتدا مرد روى زن خود نفت رخيته است و قصد آتش زدن وى را دا    )  ٤٩٩س  (
 .آيا در اين مورد ضمان و مسئوليىت متوجه مرد است. گردد زند و منتهى به فوت وى مى روشن كردن كربيت آتش مى

 اجياد مرگ توسط خود مقتول، فقط       توان او را قاتل شناخت، و حمض هتيه مقدمات با انصراف از آن و               ج ـ تا نسبت قتل به شخص حتقق پيدا نكند، منى          
 ۲۵/۵/۷۷ .سبب تعزير براى هتيه كننده معدات است، به خاطر گناهى كه اجنام داده نه نسبت به قتل

 معاونت در جرم. ٧
 معاون جرم تا چه مقدار در جربان خسارت ناشى از جرم سهيم است؟) ٥٠٠س (

 ۴/۴/۷۸ .است و مقدار جمازات، تابع قانون جملس شوراى اسالمى استج ـ معاونت و كمك به جرم به عنوان تعاون بر امث، حرام 
 عفو در جرايم تعزيراتى. ٨

تواند نظر به مصاحلى  تعزير فحاشى و خيانت در امانت و امثال آن، با فرض پيگريى شاكى، آيا حمكمه مى:  الّناسى دارد از قبيل    در تعزيراتى كه جنبه حقّ    )  ٥٠١س  (
 نظر كند؟ ر جمرم صرفكه در نظر اوست از تعزي

، به هيچ چيزى    »من له احلق  «باشد، و حكم خداوند به تعزير جمرم، السيما با پيگريى            ج ـ چه مصلحت انديشى باالتر از مصاحل كامله در احكام اهلى مى            
 ۱۳/۹/۷۶ .باشد قابل تبديل و مصاحله منى

 ايد؟نظر من تواند حتت شرايطى از اجراى تعزير صرف آيا قاضى مى) ٥٠٢س (
 ۲۷/۲/۷۲ .ج ـ عدم اجراى تعزير، تابع نظر حكومت است، نه قاضى

 رغم گذشت شاآى الّناسى على تعزير در جرايم حّق. ٩
آيا حاكم شرع . در مورد قصاص، اگر از متهم شكايت نشود يا شكايت شود، وىل در برابر گرفنت مبلغى رضايت دهند، يا بدون گرفنت چيزى عفو كنند               )  ٥٠٣س  (

 اهللا تعزير كند؟ تواند آن شخص را از جنبه حّق ظ نظم جامعه و جلوگريى از وقوع جرامي نظري آن مىبراى حف
 ۲۲/۲/۷۴ .تواند جمرم را براى حفظ نظم جامعه، تعزير كند ج ـ حاكم مى

ده و تعزير منايد؟ مثالً در فحاشى، ايراد ضرب         را تعقيب منو  )   متهم (عليه   تواند مّدعى  ، حاكم مى  ) شاكى (الّناس پس از گذشت مّدعى       آيا در حقوق  )  ٥٠٤س  (
هر بار با گذشت    ...  فحاشى، ايراد ضرب عمدى، ترك انفاق و      :  الّناسى دارد مانند   عمدى و يا ترك انفاق؟ و اگر شخصى مكرراً مرتكب جراميى شود كه جنبه حقوق               

تشخيص داده شود و يا اينكه مثالً دو بار مرتكب بزه مشاهبى شود و هر بار با گذشت                   مّدعى دعوا فيصله يافته باشد، در صورتى كه اقدامات وى خملّ به نظم عمومى               
 تواند تعزيرى را در مورد وى در نظر بگريد؟ شاكى از تعزير رهاىي يابد، حاكم مى

 ليكن از باب هنى از منكر با احراز         تعزير منايد، »  من له احلق  «تواند در اين گونه موارد هر چند به عنوان ارتكاب حرام، به خاطر گذشت                 ج ـ حاكم منى   
دهند، حىت با احتمال ضرر      ترسند و رضايت مى    ارتكاب جمدد فعل حرام، و يا براى حفظ نظم و جلوگريى از اختالل در آن و ايذاى مردمى كه از او مى                      

گريى است و تشخيص هم با نظر اهل اطّالع و خربه در اين              اش تابع پيش   و حنوه ;  عنوان اقدام تأميىن، تعزير منود     توان به  معتدبه به خاطر امهّيت حمتمل مى     
 ۲۱/۹/۷۶ .باشد، مگر آنكه قاضى خود به طريق و راه پيشگريى مطمئن باشد گونه امور مى

 تسّرى قاعده درء و تسّرى عدم قسم در حّد به تعزيرات. ١٠
 شود يا خري؟  مى٨٦»  احلدود بالشبهاتتدرأ «و »  الميني ىف احلدود «آيا تعزيرات، مشمول هر يك از قواعد ) ٥٠٥س (

ج ـ فرقى بني حد و تعزير در امثال قواعد مورد سؤال كه به مناط برائت و جلوگريى از تضيع آبرو و حيثيت افراد و عدم تشييع فاحشه جعل شده،                                 
ه امهّيتش مورد قواعد خمففه و مربئه است، تعزير به طريق           باشد، بعالوه از اولويت تعزير از حد به درء و به عدم ثبوت با ميني، يعىن وقىت كه حدود با مه                      منى

 ۲۵/۵/۷۷ .اوىل مورديت دارد
را يكى از دو نفر متهمان پرونده اجنام        ...  مزامحت تلفىن، فحاشى و   :  در صورت اقامه بّينه يا حصول علم براى قاضى بر اينكه فعل قابل تعزير مانند               )  ٥٠٦س  (
 توان هر دو را تعزير كرد؟  از آهنا بوده آيا بايسىت هر دو تربئه شوند و يا اينكه مىاند، وىل معلوم نيست كدام يك داده

 ۱۵/۱۰/۷۷ .ج ـ ظاهراً اين گونه موارد، از موارد درء حد و تعزير به شبهه است
 شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت آيفرى. ١١

دانيد يا خري؟ بر فرض اعتبار سّن خاص، آيا معيار سند سجلى افراد               خاّصى را معترب مى    آيا در اجراى جزائيات، بلوغ شرط است؟ و آيا در بلوغ، سنّ           )  ٥٠٧س  (
 توان آنرا احراز كرد؟ است يا از طريق ديگرى مى

متام  سالجانب سّن بلوغ در دختران سيزده سال و در پسران پانزده             به نظر اين   ج ـ اعتبار سن در بلوغ ىف اجلمله، ظاهراً جاى خالف بني اصحاب نباشد و              
غري خود مكلّف،    هاى عملّيه ذكر شده، اما غالباً آهنا نشانه و راههاىي است كه براى             رساله هاى ديگرى هم وجود دارد كه در       قمرى است و عالمي و نشانه     

بلوغ و عدم آن در تعزير و عدم         هر حال اينكه سند سجلّى معترب است يا خري تا حّدى اهبام دارد، چون به               گردد، و ناگفته مناند كه حبث از       عادتاً معلوم منى  
رابطه با مسائل حقوق مدىن بعالوه از بلوغ، رشد          تعزير و تأديب مهانگونه كه گذشت متييز است نه بلوغ، كما اينكه در             اثر است، چون معيار در     تعزير، ىب 

كند كه در آجنا هم به حكم درء حّد به شبهه اگر جمرم              مى ايتاثر است و تنها و تنها در باب حدود است كه بلوغ، كف             تنها، ىب  هم معترب است، و بلوغِ    
 

 .٤ از أبواب مقدمات احلدود، حديث ٢٤، باب ٢٨الشيعة، ج  وسائل. ٨٦



١٠٢                                 www.saanei.org                  اهللا العظمى حاج شيخ يوسف صانعى      حضرت آية   ق با فتاواى مرجع عاليقدر    مطاب )جلد يكم(استفتاآت قضاىي 
 

مثالً ثابت   ممنوع و مذموم است، و به طور كلّى اگر موجب حّد مثل زنا يا سرقت               باشد، بلكه  شود و حتقيق هم الزم منى      عدم بلوغ منايد، حد دفع مى      اّدعاى
 ۱۹/۱۱/۷۸ .منود شد، اما بلوغ مشكوك بود، بايد به تعزير اكتفا

 اقدام تأمينى براى جلوگيرى از جرم. ١٢
توان به عنوان يك اقدام تأميىن و تربيىت عالوه بر جمازات قانوىن تدابري              آيا كساىن را كه كراراً مرتكب جرم شده و يا عادت به ارتكاب جرم دارند، مى               )  ٥٠٨س  (

 در مورد آنان معمول داشت؟... حبس، تبعيد، تضمني احتياطى و: ديگرى از قبيل
 .ج ـ اين گونه اقدامات درباره آهنا از مصاديق تعزير و يا هنى از منكر است، كه در اختيار حكومت شرعى است و حتققش احتياج به قانون دارد

۷/۸/۷۶ 
 


