
 

 پنج

  
  

  فهرست مطالب
  

  صفحه  عنوان
  

  پانزده  پيشگفتار
  1  سيه نفد: فصل اول

  3  )200مسئله ( موارد ثبوت ديه
  4  )201 مسئله(اقسام ديه قتل مسلمان از روي عمد 

 اختيـار   و جاني در انتخـاب هـر قـسمي از ديـه            شود   يك سال پرداخت مي    ديه قتل عمد در مدت    
  9  )202مسئله  (دارد

  10  )203مسئله (ديه قتل شبه عمد مانند ديه قتل عمد و بر عهده خود جاني است 
  14  )204مسئله (عمد شبه قتل مدت پرداخت ديه 

  15  )205مسئله (فرار قاتل در قتل شبه عمد 
  16  )206مسئله ( ديه قتل عمد و بر عهده عاقله است ديه قتل خطاي محض مانند

  17  )207مسئله (انتخابش شتر باشد كه بيان نوع شتري كه عاقله بايد بپردازد در صورتي 
  19  )208مسئله (شود  در ثبوت ديه قتل خطايي يك مورد استثنا مي

  21  )209مسئله (ديه قتل عمد يا خطا در ماههاي حرام 
  25  )210مسئله (صف ديه مرد است ديه زن مسلمان آزاد ن

  26  )211مسئله (الزنا  ديه ولد
  27  )212مسئله (ديه كافر ذمي 

  29  )215مسئله ( شود در هر جنايتي كه از طرف شرع مقدار ديه آن تعيين نشده، ارش ثابت مي
  30  )216مسئله (شود  در صورتي كه حد يا تعزير موجب قتل شود ديه ثابت نمي

  30  )217مسئله (عد از قتل مشهود عليه ظهور فسق شاهدها ب
  31  )218مسئله (حكم برداشته شدن بكارت دختر اجنبي توسط يك مرد 

  33  )219مسئله (حكم نزديكي مردي با زن غير باكره اجنبي از روي اكراه 
  35  )220مسئله  ( تأديب بميردواسطهشروع بكند و او به مخود تأديب را حكم كسي كه همسر 

  36  )221مسئله ( ميرد كند و او مي اي را در سر وي جراحي مي  دستور فردي غدهحكم كسي كه با
بـه جهـت     ميـرد، خـواه     كند و او مـي      از اعضاي بدن شخصي را قطع مي      ي  حكم كسي كه برخ   

  37  )222مسئله  (سرايت يا عدم سرايت



  صفحه  عنوان

 شش

  39   ضماناتموجب: فصل دوم
  39  )223مسئله  ( منجر به قتل شودحكم قتلي كه نه به قصد قتل و نه با فعلي انجام شود كه

  40  )224مسئله  (ن است اگر مريض با درمان به طور مستقيم بميردمپزشك ضا
  41  )225مسئله  (حكم اتالف نفس يا اعضاء در اثر غلتيدن غير دايه روي كودك

  45  )226مسئله ( حكم اتالف نفس كودك در اثر غلتيدن دايه روي آن و يا در اثر حركت او
  47  )227مسئله  (آميز يا فشار  يكي از زوجين در اثر رابطه جنسي خشونتحكم قتل

  48  )228مسئله (  وارد كندحكم كسي كه در اثر حمل چيزي روي سر و برخورد با ديگري، صدمه
  50  )229مسئله  (حكم كسي كه روي ديگري فرياد بكشد و او از ترس بميرد

  51  )230مسئله  (قتل و او اتفاقاً بميرداي وارد كند بدون قصد  عمداً صدمهكه حكم كسي 
  52  )231مسئله  (عاقل در اثر تصادم عمديو  بالغ ، نفر آزاددوحكم كشته شدن 

  53  )232مسئله (حكم مرگ يا معيوب شدن دو اسب در اثر برخورد با هم 
  54  )233مسئله (حكم مرگ دو كودك سواره در اثر تصادم با هم 

  54  )236مسئله  (ر تصادمحكم مرگ يكي از دو سوار در اث
  55  )237مسئله  (حكم مرگ زن باردار در اثر تصادم با ديگري

  56  )238مسئله (حكم مرگ عابر در اثر تير به طور اتفاقي 
  58  )239مسئله  ( از روي خطاهكننده در صورت قطع حشف ضمان ختنه

  58  )240مسئله  (حكم كسي كه از بلندي با اختيار روي ديگري بيفتد و او را بكشد
  59  )241مسئله  (حكم كسي كه بدون اختيار از بلندي روي ديگري بيفتد و او را بكشد

كـسي كـه در     و حكم مرگضمان كسي كه ديگري را هل دهد و فرد پرت شده آسيب ببيند       
  60  )242مسئله  (شونده بميرد اثر اصابت پرت

  61  )243مسئله ( اثر افتادن از دوش ديگري حكم مرگ دختري در
  62  وعفر

  62  )فرع اول(كسي كه ديگري را شبانه از منزلش خارج كرده است ضمان 
  62  )فرع دوم(پذيرش سخن دايه در صورتي كه ولي بدون بينه او را انكار كند 
  62  )فرع سوم(ضمان دايه در صورت عدم تحويل كودك توسط زن اجير شده 

  65  تسبيبالفروع 
  65  )244مسئله (و را وارد خانه كرده است  زماني كه زن ا،حكم قتل اجنبي توسط شوهر

  66  )245مسئله ( حكم گذاشتن سنگي در ملك خود يا غير ملك خود و برخورد ديگري به آن
چاه  افتاده در  حكم كندن چاه در مسير عبور مردم براي يك امر داراي مصلحت و مرگ عابر              

  67  )249مسئله (
  67  )250مسئله (  باشدوند به فعل اضمان معلم شناي كودك در صورتي كه غرق شدن مست

  68  )251مسئله  (دنكن با جماعتي در قتل خطايي مشاركت ميكه حكم كساني 



  صفحه  عنوان

 هفت

  69  )252مسئله  (شدن آنغرق ضمان تعميركار كشتي در حال حركت در صورت 
  70  )253مسئله  (كند حكم ضمان انسان يا حيواني كه در اثر ريزش ديوار فوت مي

  71  )254مسئله (در اثر سقوط ناودان يا بالكن  انساني حكم ضمان مرگ
  72  )255مسئله  (حكم سرايت آتش به ملك ديگري

  73  )256مسئله (حكم آسيب فرد در اثر لغزيدن روي پوست ميوه 
  73  )257مسئله  (حكم تلف انسان يا حيوان در اثر سقوط ظرفي از روي ديوار

  74  )258سئله م (كند ايتي كه حيوان وحشي رها شده وارد مينحكم ج
  76  )259مسئله ( حكم تخريب مزارع توسط چهارپايان

  77  )260مسئله (كند  حكم آسيبي كه يك چهارپا به چهارپاي ديگر وارد مي
  78  )261مسئله (توسط سگ خانگي شده حكم جنايت وارد 

  79  )262مسئله (حكم تلف مال توسط گربه خانگي 
  80  )263مسئله (پا حكم ضمان آسيب وارد شده با پا يا دست چهار

  83  )264مسئله (حكم ضمان آسيب وارد شده توسط چهارپايي كه متوقف است 
  84  )265مسئله (  راكب داشته باشددوحكم ضمان جنايت وارد شده توسط چهارپا در صورتي كه 
  84  )266مسئله ( كند حكم ضمان راكبي كه در اثر رم كردن حيوان سقوط مي

  85  )268مسئله ( ر اثر ترساندن با اسلحهحكم ضمان جنايت وارد شده د
  86  )269مسئله (شود  سقوط از روي چهارپا ايجاد مياثر آسيبي كه به كودك در حكم ضمان 

  
  87  فروع تزاحم موجبات: فصل سوم

  87  )270مسئله (حكم ضمان مباشر و مسبب قتل 
  89  )271مسئله (حكم ضمان كسي كه در چاه حفر شده در ملك حفركننده افتاده است 

  90  )272مسئله ( حكم ضمان قتل در صورت اجتماع دو سبب
  91  )273مسئله (حكم ضمان كسي كه در چاه حفر شده از روي عدوان افتاده است 

  92  )274مسئله ( شود حكم ضمان مالي كه به دستور ديگري در دريا انداخته مي
  93  )275سئله م(شود  حكم ضمان مالي كه با تعهد امركننده به دريا انداخته مي

  94  )276مسئله (اند  حكم ضمان كساني كه در اثر آويزان شدن يكي از ديگري كشته شده
شـده اسـت     كشته اوخود ديگري را به ته چاه كشيده و در اثر سقوطبا حكم ضمان كسي كه  

  96  )277مسئله (
  97  )278له مسئ( اند در چاه كشته شده... حكم ضمان كساني كه در اثر كشيدن اولي دومي را و

  
  98  ءديه اعضا: فصل چهارم

  98  )279مسئله (ديه قطع اعضاء و تعريف ارش 



  صفحه  نوانع

 هشت

  100  ديه مو ـ ابروان: ولا
  104   پلكها و مژگان،ديه دو چشم: دوم

  107  )280مسئله  (عدم تداخل ديه چشمها و پلكها
  108  )281مسئله () يك چشم(ديه چشم سالم اعور 

  111  )282مسئله (ا بوده است ديه چشمي كه به ادعاي جاني نابين
  112  ديه بيني: سوم

  114  )283 مسئله( سوراخ بيني هرديه قطع 
  115  ديه دو گوش: چهارم
  116  ديه لبها: پنجم
  119  ديه زبان: ششم

  122  )284مسئله (تعداد حروف الفبا 
  123  )285مسئله (از بين رفتن منفعت آن است  كه موجب در ديه قطع بخشي از زبان معيار

  124  )286مسئله ( صورت برگشت منفعت زبان در
  125  )287مسئله (  آن قطع شودقسمت باشد و يك قسمت دو زبانهرگاه 

  126  )288مسئله (ديه قطع زبان كودك 
  127  ديه دندانها: هفتم

  130  )289مسئله ( از وارد شدن ضربه به دندان سانتظار يك سال پ
  133  )290مسئله (ه شدن آن عدم فرق بين كنده شدن دندان از ريشه و شكست

  134  )291مسئله (ساله در مورد كنده شدن دندان كودك  انتظار يك
  135  )292مسئله (پرداخت ارش در كنده شدن دندان كاشته شده 

  136  ديه دو فك: هشتم
  137  ديه دو دست: نهم

  138  )293مسئله (مقداري از ساعد  مچ و ازحكم قطع دست 
  139  )294مسئله ( ساعدبر روي دست دو حكم قطع 
  140  )295مسئله ( زائد باست اصلي و زايد و مشتبه شدن اصلي  د از دوييكحكم قطع 
  140  )296مسئله (اقد كف فساعد حكم قطع 

  141   ديه انگشتان: دهم
  143  )297مسئله (ت سجز انگشت ش اساس سه بند بهشت بر ديه هر انگ

  145  )298مسئله (ديه كنده شدن ناخن دست 
  146  )299مسئله (ه شدن ناخن پا ديه كند

  147  )300مسئله (ديه انگشت زايد و قطع عضو شل 
  148  ديه نخاع: يازدهم



  صفحه  عنوان

 نه

  149  ديه پستان: دوازدهم
  150  )301مسئله ( پستانديه نوك 

  151  ديه قطع آلت تناسلي مرد : سيزدهم
  152  )302مسئله (گاه  ديه قطع قسمتي از ختنه
  152  )303مسئله ( ط يك نفر و قطع باقيمانده توسط ديگريگاه توس ديه قطع قسمتي از ختنه

  152  )304مسئله (ديه قطع آلت تناسلي عنين 
  153  )305مسئله ( ها بيضهديه قطع 
  154  ديه قطع آلت تناسلي زن: چهاردهم
  155  گاه ديه قطع نشيمن: پانزدهم
  156  ديه قطع دو پا: شانزدهم

  157  )306مسئله ( پا ديه قطع كامل انگشتان
  157  )307مسئله (ديه قطع دو ساق يا دو ران 

  158  )308مسئله (ديه اعضاي زن، ذمي 
  159  )309مسئله (تنصيف ديه زن پس از رسيدن به ثلث ديه مرد 

  
و دست يا پـا      ديه شكستن، شكافتن، خرد كردن، نقل كردن، سوراخ كردن، دررفتن         :  پنجم فصل

  162  جراحات در غير سر
  162  )310 مسئله( ضوديه شكستن استخوان هر ع

  163  )311مسئله ( ديه شكستن يا صدمه وارد شدن به كمر
  164  )312مسئله (ديه شكستن كمر و بهبود يافتن بدون عيب 

  164  )313مسئله (ديه شكستن كمر و شل شدن دو پا 
  165  )314مسئله (ديه شكستن كمر و از بين رفتن قدرت جماع 

  165  )315مسئله (تخوان آن جايي اس ديه موضحه ستون فقرات و جابه
  166  )316مسئله (ديه شكستن استخوان با بهبودي بدون عيب، شكافتن و موضحه ترقوه 

  167  )317مسئله (هاي محيط بر قلب  ديه شكستن هر يك از دنده
  167  )318مسئله (هاي كنار بازو  ديه شكستن هر يك از دنده

  168  )319مسئله ( ديه خرد شدن سينه
  169  )320مسئله (خوان شانه ديه شكستن است

  169  )321مسئله (ديه شكستن بازو 
  170  )322مسئله (ديه شكستن ساعد 
  172  )323مسئله (ديه شكستن آرنج 

  172  )324مسئله (ديه شكستن مچهاي هر دو دست 



  صفحه  عنوان

 ده

  173  )325مسئله (يكي از مچها ديه شكستن 
  174  )326مسئله (كف دست ديه شكستن 
  176  )327مسئله ( شست دست استخوان انگشتديه شكستن 
  177  )328مسئله (هر يك از استخوانهاي چهار انگشت دست ديه شكستن 

  178  )329مسئله (ديه شكستن بند اول انگشت شست دست 
  178  )330مسئله (هر مفصلي از انگشتان چهارگانه غير از شست ديه شكستن 
  179  )331مسئله (بند وسط از چهار انگشت دست ديه شكستن 
  180  )332مسئله (بند باالي هر يك از چهار انگشت دست ديه شكستن 
  181  )333 مسئله(لگن ديه شكستن 
  183  )334مسئله (ران ديه شكستن 
  184  )335مسئله (زانو ديه شكستن 
  185  )336مسئله (ساق پا ديه شكستن 

  186  )337مسئله  (كوفتگي و خرد شدن قوزك دو پاديه 
  187  )338مسئله  (ديه استخوان قدم

و   ديــه موضـحه، ســوراخ شـدن، تــرك برداشــتن  ،اسـتخوان انگــشت شـست پــا  ديـه شكــستن  
  188  )339مسئله ( جايي استخوانهاي انگشت شست پا جابه

  190  )340مسئله (ديه شكستگي بند آخر از چهار انگشت پا غير از شست 
  192  )341مسئله (تيز در بدن  ديه نفوذ شيء نوك

  192  )342مسئله (يابد  دي نميديه زخم هر عضوي كه بهبو
  193  )343مسئله ( جمع بين ديات مقدر اعضا

  
  194  ديه جنايت بر منافع اعضاي بدن: ششم فصل

  194  عقل: اول  
  196  )344مسئله  (ديه از بين رفتن يا نقصان عقل

  196  )345مسئله ( عقل در اثر ايجاد زخم در سر رفتناز بين ديه 
  197  ديه شنوايي: دوم  

  200  )346مسئله (عليه  ش شنوايي با ادعاي مجنيديه كاه
  202  )347مسئله ( همراه از بين رفتن شنوايي ديه قطع دو گوش به

  203  ديه بينايي دو چشم: سوم  
  206  )348مسئله ( بينايي نقصانعليه در  اختالف جاني و مجني

  207  )349مسئله ( بينايي يكي از چشمها نقصان با جاني در عليه اختالف مجني
  210  )350مسئله (آزمايش بينايي چشم 



  صفحه  عنوان

 يازده

  211   ديه بويايي:چهارم  
  212  )351مسئله (عليه نسبت به كاهش بويايي  ادعاي مجني

  212  )352مسئله (بازگشت بويايي بعد از دريافت ديه 
  213  )353مسئله (ديه از بين رفتن بويايي با قطع بيني 

  214  ديه گويايي: پنجم  
  215  )354مسئله (از بين رفتن گويايي عليه نسبت به  ادعاي مجني

  216  )355مسئله (سنگيني زبان در اثر جنايت 
  216  )356مسئله ( جاني در از بين رفتن گويايي دوشركت 

  216  )357مسئله ( گويايي توسط يكي و قطع زبان توسط ديگري از بين رفتن
  217  كج شدن گردن: ششم
  218  گاه شكستن استخوان نشيمن: هفتم
  219  اختياري در ادرار بي: هشتم
  220  ديه از بين رفتن صدا: نهم

  221  ها ديه ورم كردن بيضه: دهم  
  222  ل منياديه از بين رفتن انز: يازدهم

  224  ديه لگدمال كردن شكم: دوازدهم
  225  ديه پاره كردن مثانه بكر: سيزدهم
  226  )358مسئله (ديه افضاء : چهاردهم

  229  )359مسئله (اكراه  ديه افضاء با
  230  ديه جمع شدن لبها : پانزدهم
  231  ديه فلج شدن اعضاء: شانزدهم

  232  )360مسئله (دندان ) شكستن(ديه شكافتن 
  

  233   سر و صورتتهايديه جراح: فصل هفتم
  233  ديه خارصه: اول
  235  ديه داميه: دوم
  236  ديه باضعه: سوم
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  پيشگفتار
  

» ديـات «عنايت فرمود تا ترجمه و شـرح مبحـث   گويم اين بنده را توفيق  خداي را سپاس مي 
اهللا العظمـي خـويي ـ اعلـي اهللا مقامـه        الفقهـاء، آيـت   اسـتاد * المنهـاج تكملـة مباني از كتاب 

عـالوه بـر ترجمـه مـتن و مبـاني      » قـصاص «اننـد مبحـث   الشريف ـ را نيز به پايان برسـانم و م  

ي سازمان سمت انتشار يافته در ذيل قاعـده         سو كه از    1قواعد فقه اينجانب در كتاب    
دربارة وجوب ديـه بـر     » عاقله«دربارة ديه و اقسام آن و قاعدة        » 2اتالف و تسبيب در نفوس      «

ام و خالصـه برخـي از مباحـث را در پاورقيهـاي ايـن كتـاب                   عاقله بـه تفـصيل بحـث كـرده        
يش از ديگـر مباحـث       به دو نمونه از آن مباحث كه در محافل علمـي حقـوقي بـ               **.ام  آورده

  :كنم مطرح است به اجمال اشاره مي
شـتر، گـاو،   (گانـه   هـاي شـش   در مورد دية نفس اين سؤال مطرح است كـه از گونـه    

كدام اصل و كـدام بـدل اسـت؟ بـا بررسـي روايـات بـه نظـر           ) حله، دينار و درهم   گوسفند،  
از آن حـضرت پرداخـت   رسد از زمان پيامبر اكرم ـ صلي اهللا عليه و آله ـ و تا مدتي پس    مي

خواسـتند از جـنس درهـم و دينـار         ديه از جنس شتر بوده است و اگـر در مـواردي هـم مـي               
دادند و در زمان خليفـه دوم و حـضرت علـي ـ       قيمت روز را مالك قرار مي،پرداخت كنند

امـا در  . شـد    هم درهم و دينار به عنوان معادل صد شتر محاسبه و پرداخـت مـي   ـ السالم عليه
گوسفند هم عدد موضوعيت نداشته بلكه مالك ارزش مالي آنهـا             جايگزيني گاو و يا    مورد

                                                                                                                             
ترجمـه و   عظـم لـه در مقدمـه كتـاب            درباره ويژگيهاي اين كتاب و مؤلف محتـرم و ابتكـارات م             *

 .مطالبي بيان شده است» قصاص«، مبحث  المنهاجتكملةمباني تعليق بر 
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و احيانــاً مطالــبكــنم را تبيــين ) ره(مــذكور در پاورقيهــا در مــواردي آراء مؤلــف محتــرم 
  

هاـاورقيـدر پ«    » و يا » *«ي فقهي بدانها بيفزايم كه با عالمت ـداللـروش استا بكميلي ت
  .مشخص شده است



 

 شانزده

توانست به جاي هزار گوسـفند پانـصد گوسـفند كـه از حيـث                 بوده است؛ بنابراين جاني مي    
 نحوة محاسـبه و پرداخـت ديـه در         ي مبنا ،بنابراين. كرد، بپردازد   قيمت با صد شتر برابري مي     

كه جاني صـد شـتر و يـا معـادل قيمـت آن را بـه عنـوان ديـه                     عصر حاضر چنين خواهد بود      
داننـد جـاني مخيـر     پردازد؛ در حالي كه بنابر نظر فقهايي كه هر شش مـورد را اصـل مـي               مي

گانـه    اين امر در زمان حاضر با اختالف ارزش اقـسام شـش           . است هريك از آنها را برگزيند     
  .موجب مغايرت قابل توجه در قيمت آنها شده است

در مورد وجوب ديه بر عاقله اين سؤال مطرح است كه آيـا ايـن قاعـده بـا اصـل                     اما  
گونـه منافـاتي بـين        رسد كه هيچ    شخصي بودن جرم و مجازات منافات دارد يا نه؟ به نظر مي           

 زيرا، عاقله در پرداخت ديه مانند ضامن است در باب اموال كه خود بر               ؛آن دو وجود ندارد   
بر اين اساس عاقله نيـز      . منقسم است ) مسئوليت مدني (ري  دو قسم ضمان عقدي و ضمان قه      

در قسم دوم از عاقلـه      . باشد) عصبه و وارثان جاني   (و قهري   ) ضامن جريره (تواند عقدي     مي
 بـزرگ   رسارث مالزمه وجود دارد؛ مانند حبوه كه بـه پـ           بين پرداخت دية جنايات خطائي و     

به نظـر اينجانـب بهتـرين       . رسد  يت مي مورث در قبال انجام برخي از واجبات فوت شده از م          
طوري كه ضامن جريره  جواب آن است كه بگوييم عاقله يك نوع ضامن جريره است همان

پـذير و   رود و در زمان حاضر نيز پرداخت ديه توسط عاقله امكان       يك نوع عاقله به شمار مي     
  *.ده استبيان ش» عاقله«قابل اجراست؛ البته با شروط و مالكاتي كه در ذيل قاعده 

انــدركاران ســازمان  دانــم از همــه دســت در پايــان ايــن پيــشگفتار وظيفــه خــود مــي 
اي ـ كـه ماننـد ديگـر آثـار بنـده زحمـت         ويژه سركار خانم عذرا قبلـه ه خدمتگزار سمت ـ ب 

اند و اين زحمات به جهت بيماري اينجانب و عدم امكان  ويرايش دقيق آن را بر عهده داشته 
ابع مضاعف شده است، تشكر كنم و از خداوند منان خير دنيا و آخرت              مراجعه مستقيم به من   

درود ) ره(اهللا العظمـي خـويي    برايشان مسئلت نمايم و به روح پرفتوح استاد بزرگوارم، آيت    
  .والسالم علي من اتبع الهدي. بفرستم

  
  اي خويي خليل قبله
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