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 قه مقارندیدگاه ف حکم فقهی مقتولین در فتنه از
 

 1علی فارسی مدان

 (28/4/1401، تاریخ پذیرش: 4/11/1400تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

باشد. این یکی از اصطالحات روایی، هائشات است که دارای احکام و آثار فقهی می
پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که 

این موضوع را با توجه به  هائشات چیست و چه حکم فقهی دارد؟ نگارنده تالش نموده
ها امیی در فتنه و ناآراگر شخصمعانی آن در دو بُعد فتنه و ترس بررسی کند. براین اساس 

کشته شود، باید از دو جنبه عبادی )غسل و نماز( و مالی )دیه( بررسی نمود که در اینجا 
محسوب  یدسه حالت متصور است: نخست، اگر مقتول برای مقابله با فتنه کشته شده، شه

شود. حالت دوم، مقتول در فتنه و ناآرامی، مردم معمولی هستند که به صورت اتفاقی می
 المال است تاخوانند و دیه ایشان بر عهده بیتاند، که او را غسل داده و نماز میکشته شده

گران باشد، در این صورت خون ایشان پایمال نگردد. حالت سوم، اگر مقتول جزو فتنه
 خاطرچنین اگر کسی بهخوانند. همنظر وجود دارد، اما ایشان را غسل داده و نماز میاختالف

 المال است، به شرطی کهاش بر عهده بیتترس از شب یا روز کشته یا مجروح شود، دیه
باشد. در این پژوهش به احکام فقهی، روایی و تفسیری  نداشته وجود لوثی و متهم افراد
سنت، حکم مقتول در فتنه اشاره هائشات توجه شده، البته در متون اهلسنت در بحث اهل

 گردیده اما در مورد مقتول به خاطر ترس چیزی بیان نشده است.
 المال.، بیتهائشات، فتنه، فقه مقارن ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
 وَ لَا عَقْلٌ الْهَائِشَاتِ فِی لَیْسَ: »فرمودند علی امام از نقل به صادق امام در روایتی

؛ یعنی در هائشات دیه (10/203، ش1365، طوسى؛ 14/496ق، 1429، کلینى) «قِصَاصٌ
شود، منظور از هائشات در و قصاص وجود ندارد. شاید در ابتدای امر این سؤال مطرح می

روایت چیست و چه احکام و آثار فقهی دارد. بدین جهت پژوهش حاضر در صدد است با 
ش توصیفی و تحلیلی، حکم فقهی هائشات را  بررسی کند و به سؤاالت ذیل پاسخ خواهد رو

 داد:
 ی در فتنه و ناآرامیها کشته شود، حکم دیه او چگونه است؟اگر شخص. 1

قتل   یا صورت و و سر موجب جرح در و پدید آمده روز و شب در که . حکم ترسى2
 شود، چیست؟

 فتنه چگونه باید باشد؟. نحوه مواجهه و تقابل با 3
 . راهکار مقابله با فتنه چیست؟4
 . حکم عبادی )غسل و نماز( مقتول در فتنه و ناآرامیها چیست؟5
 سنت در مورد هائشات چیست؟. نظر اهل6
حکم ، دبیفت اتفاق مشاجره و درگیری، نزاع، فتنه قومی در سنت، اگر. بنابر منابع اهل7
 ؟چیست مقتول دیه

 و چه ارتباط فقهی با هائشات دارد؟. لوث چیست 8
هائشات در متون فقهی دارای دو تفسیر متفاوت است. یک معنای آن بررسی حکم مقتول 

هاست که بحثی کاربردی است و بر این اساس ضرورت دارد این موضوع در ناآرامیها و فتنه
عده المال، قافقهی بحث و کاوش شود و برخی از قواعد فقهی مانند، لوث، ارش، مصارف بیت

معنای دوم آن است که نشدن خون مسلمان( با این موضوع مرتبط است. الیبطل )پایمال
به   یا صورت شود و و سر مجروح در پدید آمده روز و شب در که خاطر ترسىفردی به

 قتل برسد.
و ند ادرباره پیشینه این تحقیق باید گفت تاکنون اندیشمندان علوم اسالمی به آن نپرداخته

ها و مقاالت اثری یافت نگردیده و بدین جهت مقاله پیش رو،  نامهبا تتبع در کُتب و پایان
جروحین شدگان و ماولین اثری است که به جوانب مختلف آن یعنی مقتولین در فتنه و کشته
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سنت در مباحث لغوی چنین در این تحقیق به منابع اهلهم از ترس در شب پرداخته است.
 سنت عطف توجه شده که تاکنون پرداخته نشده است.وال فقهای اهلو فقهی و اق

 
 شناسیمفهوم

 المال و فتنه خواهیم پرداخت:های هائشات، بیتدر بررسی مفاهیم به تعریف واژه
 

 . هائشات1
فراهیدى، چیزى )ر.ک:  هر از سست و هائشات از ریشه هش، در اصل به معنای  نرم

زدى، ؛ ا6/9 ق،1404فارس، ابن؛ 3/311 ق،1414 ،بن عباد صاحب؛ 3/343 ق،1409
 راغبدادن بر چیزى نرم )( و حرکت6/363 ق،1414منظور، ابن؛ 3/1297 ،ش1387

( و جمع هوش یا هیش است. هیش در لغت به معنای جماعت 842 ق،1412، اصفهانی
؛ 4/159 ق،1375طریحی،  ؛6/367 ق،1414منظور، ابن؛ 4/28 ق،1414، بن عباد صاحب)

، جزری اثیرابن؛ 4/28 ق،1414، بن عباد صاحب(، فتنه )9/234 ق،1414، زبیدی حسینی
 حسینی(؛ 4/159ق، 1416؛ طریحى، 6/367 ق،1414منظور، ابن ؛5/287 ،ش1367
؛ 4/159 ق،1375طریحی، (؛ 6/24 ق،1404فارس، ابن(، حرکت )9/234 ق،1414، زبیدی

طریحی، ؛ 6/367 ق،1414منظور، ابن( و هیجان )9/234 ق،1414، زبیدی حسینی
( است. 11/263 ،ش1368مصطفوى، ؛ 9/234 ق،1414، زبیدی حسینی؛ 4/159 ق،1375

 گوید ظاهر تفسیر هائشات در کالم امام صادقدر اصطالح فقهی، فاضل لنکرانی می
( جمع هیش به معنی فتنه 10/203ش، 1365؛  طوسى، 14/496ق، 1429)ر.ک: کلینى، 

فراهیدى، (. هوش در معانی اختالط و مخلوط )232ق، 1421انی، است )فاضل لنکر
فیومى، ؛ 6/19 ق،1404فارس، ابن؛ 4/27 ق،1414، بن عباد صاحب؛ 4/67 ق،1409
(، هیجان 6/19 ق،1404فارس، ابن(، شبهه )6/366 ق،1414منظور، ابن؛ 2/642 ق،1414

 ق،1414، زبیدی ینیحس ؛5/282 ،ش1367، جزری اثیرابن؛ 4/67 ق،1409فراهیدى، )
زمخشرى، ؛ 4/67 ق،1409فراهیدى، (، فتنه )6/366 ق،1414منظور، ابن؛ 9/232

 حسینی؛ 2/642 ق،1414فیومى،  ؛5/282 ،ش1367، جزری اثیرابن؛ 3/414 ق،1417
فراهیدى، (، ترس و شر بین مردم )6/366 ق،1414منظور، ابن؛ 9/232 ق،1414، زبیدی
 ق،1414، زبیدی حسینی؛ 6/366 ق،1414منظور، بنا( و اضطراب )4/67 ق،1409
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)ر.ک: کلینى،  کار رفته است. مجلسی ظاهر تفسیر هائشات در کالم امام صادق( به9/232
( را به معنای ترسی که در میان مردم واقع 10/203ش، 1365؛ طوسى، 14/496ق، 1429

و البته ترسى است که در شب و روز پدید  (16/422ق، 1406 مجلسى،) شود، گرفتهمی
شود سر و صورت انسان مجروح یا کسى کشته شود، که معلوم نیست آید و موجب میمى

؛ طریحى،  14/496ق، 1429، چه کسى او را کشته یا مجروح کرده است )ر.ک: کلینى
 ش و(. در این معانی، فتنه و ترس )منجر به جرح و قتل( مشترک بین هو4/159ق، 1416

 هیش بوده و جمع آنها هایشات است که در فقه کاربرد داشته و حکم فقهی دارد.
ای آن را به معن بن حجاجاست. مسلم  مطرح سنتکتب روایی و تفاسیر اهل این لغت در

بن حجاج، داند )مسلم چنین بلندکردن صدا و فتنه میاختالط، منازعه و خصومت و هم
، انیسجست ابوداودبه معنای فتنه و بلندکردن صدا دانسته )آن را  داودوبا(، 1/323 ق،1412
آمده اصل آن هوش است که دارای معانی بلندکردن  سنن ترمذی( است. در 1/314 ق،1420

-اهل مفسران از قرطبى(. 1/427ق، 1419ترمذى، باشد )صدا، فتنه، اختالط و اختالف می

، ش1364، قرطبى)منازعه و بلندکردن صدا معنا کرده  معنای اختالط، به گوید هوشسنت می
 که این معانی، ویژگیها و اوصاف فتنه و ناآرامیهاست. (1/359

 
 المال. بیت2

المال محلّ نگهدارى اموال عمومى، به مکانى گفته شده که اموال عمومى متعلق به همه بیت
آنان صرف شود. این عنوان بر شود تا در مصالح جا فراهم و نگهدارى مىمسلمانان در آن

گردد. در کلمات فقها، بر محل نگهدارى اموال متعلق به قشر خاصى خود اموال نیز اطالق مى
گردد که در مصالح مسلمانان اعم از فرهنگى، چون خمس و زکات اطالق میاز مسلمانان هم

رسد مصرف مىتعلق دارد، طبق نظر ایشان به  شود و منابعى که به امامسیاسى صرف مى
 .(155-2/156ق، 1426، هاشمی شاهرودی: ک.ر)

-بناالمسلمین )ر.ک:  مال چون: بیتسنت، با تعابیری همالمال در منابع روایی اهلبیت

 ؛4/297 ق،1418، قزوینی ماجهابن؛ 4/1936 ق،1421دارمى،  ؛3/405ق، 1416حنبل، 
حنبل، ابن؛ 2/394 ق،1425انس، بن المال )ر.ک: مالک ( و بیت4/108 ق،1419رمذى، ت

بن حجاج، ؛ مسلم 3/73 ق،1410بخارى، ؛ 3/1693 ق،1421دارمى، ؛ 7/394ق، 1416
المال در متون فقهی ( آمده است. منظور از بیت3/420ق، 1411نسائى، ؛ 3/1472 ق،1412
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ر طخاتوان به کسی که بهالمال است که میبها در مواردی بر عهده بیتپرداخت دیه و خون
( 16/283ق، 1418؛ طباطبایی،  2/514ق، 1406براج، ترس از شب کشته یا مجروح )ابن

( اشاره نمود؛ 5/309ق، 1407ها و ناآرامیها کشته شده )طوسى، ی که در فتنهشخص و یا
ق، 1413 و  3/71ق، 1410، ثانى شهید)شده  آماده مسلمین مصالح برای المالبیت زیرا

، کلینى) «مُسْلِمٍ امْرِىً دَمُ لَایَبْطُلُ فَإِنَّهُ» که فرمود: صادق و طبق روایت امام (4/122
به  نباید خون هیچ مسلمانی هدر رود. براساس این قاعده، امام علی (14/522ق، 1429

ق، 1408، نورى) کارگزاران و عمال خود فرمود در اسالم نباید خونی ریخته شود و هدر رود
المال وظایف و دار این مسئولیت است. البته بیتالمال عهدهو بدین جهت بیت (18/259

، (27/26ق، 1413، چون قاضی )سبزوارىمسئولیتهای دیگری دارد و از جمله افرادی هم
توانند ( هستند که می2/330ق، 1410، طبرسى؛ 5/205ق، 1407، مجری حدود )طوسى

 از آن ارتزاق کنند.
 

 . فتنه3
؛ 8/127 ق،1409فراهیدى، به معنای سوزاندن چیزی در آتش )فتنه از ریشه فتن، در اصل 

ابتالء و آزمایش (، 18/424 ق،1414، زبیدی حسینی؛ 9/445 ق،1414، بن عباد صاحب
 و ناخالص از خالص تا آتش در طال گداختن و کردن(، داخل4/472 ق،1404فارس، ابن)

به معنای عذاب، بال و در لغت ( 623 ق،1412، اصفهانی راغبشود ) آشکار بد از خوب
زدى، ابتالء )ا (،9/445 ق،1414، بن عباد صاحبافتد )جنگی که بین مردم اتفاق می

( است. منظور از فتنه 13/317 ق،1414منظور، ابن(، امتحان و آزمایش )3/983 ،ش1387
و آشوبهاست و این تحقیق در صدد است تبیین نماید، اگر کسی  در این پژوهش، درگیریها

 شود؛ که در این پژوهشها و ناآرامیها کشته شود، چه آثار و احکامی بر آن مترتب میتنهدر ف
 به آن پاسخ داده خواهد شد.

 
 حکم فقهی هائشات

 . مقتول در فتنه1
فقهی آن،  اولین تفسیر و برداشت از هائشات، مقتول در فتنه است. قبل از ورود به بحث

 نحوه مواجهه و تقابل با فتنه چگونه باید باشد؟ضروری است به این سؤال پرداخت که 
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 . تقابل با فتنه1-1
طور که روشن گردید، منظور از فتنه در این پژوهش، آزمایش و امتحان نیست؛ بلکه همان

به معنای آشوبها، ناآرامیها و درگیریهاست. گرچه این نوع از مصادیق ابتالء و آزمایش است؛ 
 دینب و گیرد انجام چیزى حال آزمایش منظور به که است عملى هر معناى به فتنه کهچنان
(. اما یکی از تعاریف فتنه 2/61ق، 1417، طباطبایى)گویند مى فتنه آزمایش را خود جهت

 کنند الفاخت امری در دیگر بعضى با امت از بعضى دارد آن است؛ تطابق حاضر که با تحقیق
 در یگرد برخی و کنندمی سرپیچی حقیقت قبول از آگاهانه برخی اما، است کدام حقیقت که

حقیقت و  و شودمی غبارآلود جامعه صورت این در( 9/51: همان)ایستند نمی منکر برابر
ارد د شباهت حق به که ماند. بدین جهت علت تعریف شبهه آن استمی تشخیص آن پنهان

 صورت امام علی. در این (38 خطبه ،91، ش1379، و در آن گمراهی است )شریف رضی
:  ضرع فیحلبال ظهر فیرکب و ال الفتنة کابن اللبون فی کن»در تشریح تقابل با فتنه فرمودند: 

 را او تا پستانى نه و دهد سوارى که دارد پشتى نه، باش دوساله شتر چونان، هافتنه در
دو گروه  . منظور از ایام فتنه، ایام خصومت و جنگ بین(1 ، حکمت625، همان) «بدوشند

 زبیر و فتنه مروان و ضحاکضاله و گمراه هستند، که هر دو گروه مانند فتنه عبدالملک و ابن
، الحدیدابیابن)کنند اشعث، دیگران را به گمراهی و ضاللت دعوت میو نیز فتنه حجاج و ابن

دارد تا گمراه می بر حذر را همگان فتنه در این نوع و لذا حضرت (18/82 ق،1404
 نگردد هفتن تسلیم و برهاند مشکالت و هافتنه از را خود تا است الزم انسان نشوند؛ زیرا بر

 دقیق و هوشیار گوید مؤمنکه روایت نبوی می؛ چنان(3/101ق، 1428، حسینی شیرازی)
 إِمَامٍ عَلَى خَرَجُوا إِنْ وَ». مؤید مطلب این روایت است: (85 تا،بى، شعیری)است  محتاط و

 (معاویه مانند) جور حکومت علیه خوارج اگر مَقَالًا: ذَلِکَ فِی لَهُمْ فَإِنَّ تُقَاتِلُوهُمْ فَلَا جَائِرٍ
 زمینه این در زیرا ؛(نشدند وارد امام حسن چنانچه) جنگید آنان با نباید شوند جنگ وارد

مُحق  . گفتنی است، در صورتی که یک طرف(2/603، ش1385، بابویهابن) «هست مجالى
شن که مثال روگر باشند، باید از حق حمایت و دفاع کرد؛ چنانباشد و طرف مقابل آن، فتنه

 با نهروانیان است. آن جنگ امام علی
سنت نیز مطرح است. قرطبى از مفسران ها و ناآرامیها در تفاسیر اهلنوع تقابل در فتنه

 و ایاکم»گوید: کند که مینقل میمسعود ، روایتی از ابن43سنت ذیل سوره بقره آیه اهل
 این مسعودسنت، ابنکتب روایی اهل (. در1/359ش، 1364)قرطبى، « االسواق هیشات
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، حجاج مسلم بن)توان به صحیح مسلم نقل کرده که می پیامبراکرم از نقل به را روایت
ترمذی  (؛ سنن1/314ق، 1420، ابوداود )ابوداود سجستانی ؛ سنن(1/323ق، 1412

 نشوید نزاع در داخل صراحت آمدهاشاره کرد. در این کالم به (1/427ق، 1419، )ترمذى
 سبتن شما به شده را واقع خودشان قتلی که توسط افتد،گاهى اتفاق می طور مثالکه به

ها که حوادث و اتفاقهای برخی ناآرامیها و فتنه؛ چنان(57، ش1374، طاووسابن)دهند می
 است.گویای این مطلب 

 
 . راهکار برون از فتنه1-2

فت ریکی از سؤاالت پژوهش آن است که راهکار مقابله با فتنه چیست؟ از راهکارهای برون
( و 93 ، خطبه175، ش1379، از فتنه، شناخت فتنه و اتخاذ تصمیم درست )شریف رضی

ز ت اگران و عدم حمایعدم سکوت در برابر آن است؛ زیرا سکوت در برابر فتنه و فتنه
رف گوید اگر یکی از دو طالحدید میابیکند؛ بدین جهت ابنحقیقت، مردم را دچار اشتباه می

 شود؛ بلکه در اینمانند جنگ صفین و جنگ جمل حق باشد، این دیگر فتنه محسوب نمی
صورت جهاد همراه با صاحب حق واجب است تا نهی از منکر نمود و برای عزت و 

شاهد آن  (18/82 ق،1404، الحدیدابیابن)فشانی کرد ق جانسرافرازی دین و اظهار ح
سکوت انصار و مهاجر در برابر جریان سقیفه که موجب بروز فتنه گردید و با استداللهای 

( و 67، خطبه 117 ،ش1379رضی، را از خالفت دور کردند )شریف  نادرست امام علی
ا ما ب و آشفته و تباه کردى را ما در روز بیعت سقیفه به ابوبکر فرمود کار حتی امام
(. 2/301ق، 1409مسعودی، نداشته و رعایت نکردی ) نگه را ما حق و نکردى مشورت

رسید و انشقاق در به امامت می گرفت، امام علیزدایی صورت میاگر در سقیفه فتنه
 گرفت.اسالم شکل نمی

 
 . تبیین حکم فقهی آن1-3

 گرانخوارج و فتنه از گروهى مقابله با فتنه است. لذا اگر یکی از وظایف امام و حاکم اسالمی
 انآن با باید زدند، هم بر را جامعه امنیت و شورش کردند عادل امام یا اسالمى حکومت علیه

 که جنگ خوارج نمونه تاریخی آن است، حضرت (97/22ق، 1410، ر.ک: مجلسى) جنگید
ن غارت و شورش آنا و قتل از پیشگیرى منظور به، ناکثین از فتنه آگاهى از پس على

رافع در مورد  بن در پاسخ به رفاعة امام، کند حرکت سمت بصره به ربذه از تصمیم گرفت
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د و اگر دهن مثبت پاسخ آن به و بپذیرند ما از اگر است اصالح خوارج فرمود: تصمیم من بر
؛ اما کنیممى واگذار خود حال به را آنها، واگذارند خود به را ما آنان که وقتى قبول نکنند، تا

ق، 1385، اثیرابن)کنیم مى دفاع خود از آنان مقابل نکنند، در واگذار خود به را ما اگر
در مورد جنگ جمل فرمودند اینها مشرک و کافر نبودند، بلکه  و لذا امام علی (3/224

برادران ما بودند که علیه ما شورش و فتنه کردند و ما با سرکوبى شورش و فتنه، بر آنان 
(. در متون فقهی نیز این مورد توجه قرار گرفته و 11/68ق، 1408پیروز شدیم )نورى، 

کرده و بیعت شکسته و احکام اسالمی  خروج اسالمی حاکم و امام بر که کسی با جنگ
. مستند (2/11ق، 1412، ؛ محقق حلى296ق، 1400، کند، واجب است )طوسىمخالفت می

ق، 1429، کلینى؛ 2/320ق، 1404، ر.ک: قمى)(، روایات 9این فتوا، آیات )حجرات، 
 است. (8/23ق، 1418، و اجماع )طباطبایی (9/373

تنه و یا در جنگ با شورشیان کشته شود، حکم ی در فاگر شخصحال سؤال این است که 
کنیم این موضوع را باید از دو جنبه فقهی ایشان چیست؟ در جواب این مسئله عرض می

 عبادی )غسل و نماز( و مالی )دیه( بررسی نمود:
 الف( جنبه عبادی:

 گرگران نیست. اگر است و یا جزو فتنهمقتول در فتنه از دو حال خارج نیست: یا فتنه
گران نبود، این حالت نیز دوگونه است، برخی از مقتولین مقتول در فتنه و شورش از فتنه

و برخی  شوندافراد و مردم معمولی  هستند که به صورت اتفاقی در فتنه و ناآرامیها کشته می
 شوند.دیگر افرادی هستند که برای جلوگیری از فتنه و ناآرامی وارد معرکه می

 توان تصور کرد:لت کلی در اینجا میدر این صورت سه حا
 گران نبود و برای مقابله با فتنه واردحالت نخست: اگر مقتول در فتنه و شورش از فتنه

 خوانند و اما غسل میتمیدان معرکه گردید و کشته شد. طوسی قائل است که بر او نماز می
یرا شود؛ زنیز خوانده نمیگویند نماز شود. گرچه برخی میدهند، زیرا شهید محسوب مینمی

 خواندنددر معرکه فتنه کشته شده و برخی دیگر قائلند او را غسل داده و بر او نماز می
گوید غسل . ایشان در کتاب خالف نظر اول را تقویت کرده و می(7/278ق، 1387، طوسى)

 .(1/715ق، 1407 طوسى،شود )شود و اما بر او نماز خوانده میداده نمی
ن اختالف روایاتی است که در مسئله وجود دارد. در فتنه صفین، عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ و دلیل ای

 لِّیُصَ لَمْ وَ...  یُغَسِّلْ لَمْ»هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْمِرْقَالَ به شهادت رسیدند. راوی نقل کرده است: 
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 و  1/214 ق،1390 طوسى،آن دو را غسل نداده و نماز نخواندند ) ؛ امام علی«عَلَیْهِمَا
بر آن دو شهید عقیده  (. در حالی که طوسی قائل است نمازنخواندن امام1/331 ق،1407

جا(. شهید اول نیز شود )همانو کالم راوی است؛ زیرا نماز بر میت در هیچ حالتی ترک نمی
(. نجفی 1/320 ق،1419 ،موافق با طوسی است. دلیل ایشان روایات دیگر است )شهید اول

به جنگ  بودن امامگوید نمازنخواندن نظر راوی است، شاید علت این امر، مشغولمی
(. خویی نیز 12/70 ق،1404 نجفى،است که به فرد دیگری دستور داده تا نماز بخواند )

 خویى،) نباشد واجب نماز که شودینم لیدل دو آن بر یگرید نمازخواندنقائل است 
 کنند و براین روایت مخالفت کرده و به آن عمل نمی. بنابراین فقها با (9/183 ق،1418

 انى،بحرخوانند )گر و شورشی نباشد و از اهل عدل باشد، نماز میمقتول در معرکه که فتنه
؛ 1/715ق، 1407 طوسى،باشد ). بدین جهت دلیل دیگر اجماع می(3/419ق، 1405

 1/715ق، 1407 ى،طوسشود )؛ زیرا ایشان شهید محسوب می(3/419ق، 1405 بحرانى،
 ق،1420 حلى،)شود پس بر ایشان نماز خوانده اما غسل داده نمی (7/278ق، 1387 و 
1/118). 

سنت مطرح بوده و سرخسی قائل است کسی که از اهل این موضوع در میان فقهای اهل
ا شود و بشود، لذا غسل داده نمیعدل در محاربه با اهل بغی کشته شود، شهید محسوب می

اى[ که تعدى با آن ]طایفه اللَّهِ: أَمْرِ إِلَى ءَتَفِي حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا»استناد به آیه شریفه: 
باشد. مأمور محاربه با این افراد می (9 ،حجرات) «کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگرددمى
که در فتنه نهروان به شهادت رسیدند، غسل داده نشدند  طور مثال اصحاب امام علیبه

گوید حکم ایشان در غسل و نماز مانند (. براین اساس زحیلی می2/53ق، 1422)سرخسی، 
 کسی است که در معرکه با مشرکین جنگیده و کشته شده است و به همین دلیل امام علی

اد. عمار نیز وصیت کرده بود او را کسانی را که همراه ایشان بودند و کشته شدند را غسل ند
سنت (. یکی از فقهای اهل2/490ق، 1431غسل ندهند و با همان لباسش دفن کنند )زحیلی، 

(. اما 2/54خوانند )همان، شود، نماز هم بر او نمیمعتقد است عالوه بر اینکه غسل داده نمی
ه کنند ایشان با استناد به آینظر شافعی براین است که غسل داده شده و بر او نماز اقامه می

 «اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند : واقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَتَانِ إِنْ وَ»شریفه 
لکه گران نبوده باین حکم برای مقتول به حق است )یعنی کسانی که جزو فتنه (9 ،حجرات)

 جا(.اند( )همانبا فتنه جنگیده و کشته شده
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گران و بغات در معرکه کشته شود، دو گوید اگر اهل عدل توسط یکی از فتنهمی شافعی
ه خوانند، بلکشود و لذا بر او نماز نمینظر وجود دارد. نخست آنکه ایشان شهید محسوب می

انند؛ خوشوند. قول دوم آن است که بر او نماز میبا همان وضعیت و با لباس خودشان دفن می
 کند برای همه مسلمانان باید نماز خواند، مگر اینکه پیامبرم میزیرا اصل اولیه حک

نمازخواندن بر او را ترک نموده باشند. علت ترک نماز آن است که در معرکه توسط مشرکان 
 (.1/1536 ق،1426، کشته شود )شافعی

حالت دوم: مقتول در فتنه و ناآرامی، افراد و مردم معمولی هستند که به صورت اتفاقی 
گونه افراد همانند سایر اموات عمل شده و او را غسل اند، که با ایندرگیر شده و کشته شده

که فرمودند:  خوانند. در مورد غسل ایشان به اطالق روایت امام صادقداده و بر او نماز می
و سایر  (2/477ق، 1409، عاملى حر؛ 5/127ق، 1429، کلینى)« وَاجِبٌ الْمَیِّتِ غُسْلُ»

شود. در متون فقهی استثنائاتی برای عدم غسل عمل می (5/364ق، 1429، کلینى)ت روایا
ق، 1415، ( و شهید در معرکه )انصارى5/307ق، 1404)نجفى،  چون: معصومهم
سنت وارد شده که شهید در معرکه غسل ندارد ( ذکر شده و حتی در منابع فقهی اهل4/399

(. بنابراین مورد بحث 2/50ق، 1422ی، و فقط حسن بصری قائل به غسل است )سرخس
ب مسلمانی واج هر بر میت جزو آنان )استثناءها( نیست و غسل میت واجب است و نیز نماز

 شهید، فاسق، عادل بین فرقی و (1/111ق، 1417، ؛ شهید اول2/38ق، 1414، حلى) است
 واجب افرکبر  فقط نیست. شود،می خودکشی مانند کبیره گناهان مرتکب که کسی حتی و

. مستند آن روایاتی که بیانگر وجوب نماز (419-1/420ق، 1409، طباطبایی یزدى) نیست
 وارد شده است. (1/468ق، 1390، طوسى)باشد بر هر میت مسلمان می

ران گشود، جزو فتنهحالت سوم: اگر مسلمانی که در معرکه فتنه و شورشیان کشته می
گویند او را غسل داده و بر او وجود دارد و برخی مینظر باشد، در این صورت نیز اختالف

(. دلیل مسئله عموم 2/380ق، 1410؛ طبرسى، 7/278ق، 1387، طوسى)خوانند نماز می
ق، 1387 طوسى،)خوانند روایات است که مانند سایر اموات بر ایشان غسل داده و نماز می

ربی، او را غسل نداده و (. برخی دیگر قائلند مانند ح2/380ق، 1410؛ طبرسى، 7/278
؛ (1/118ق، 1420 حلى،؛ 1/714ق، 1407و  7/278ق، 1387، طوسى)خوانند نماز نمی

ادریس حلی اثبات جا(. اما ابنداند )همانطوسی دلیل مسئله را اثبات کفر برای ایشان می



 علی فارسی مدان/ قه مقارندیدگاه ف ازحکم فقهی مقتولین در فتنه 

 

  

277 

رد (. البته طوسی نظر اول را قبول دا1/357ق، 1410ادریس حلی، کفر را قبول ندارد )ابن
 و فقط اقوال دیگر را بیان کرده است. 

توان گفت حق آن است که در غیرناصبی، غالی و کسی که از در جمع این دو حالت می
دین اسالم خارج شده، نماز میت واجب است. دلیل این بیان اجماع و شهرتی است که در 

 سنتاهل قیطر زا و نیز عموم روایتی که (8/34ق، 1417 اشتهاردى،)این مسئله وجود دارد 
 مازن ،(باشد داشته قبول را خدا) دیبگو هاللّ إال إله ال که یکس هر بر دگوییم و شده وارد
 .(1/357ق، 1410 ،حلی ادریسابن) دیبخوان

سنت مطرح بوده و ابوحنیفه قائل است کسی که در معرکه فتنه و جنگ این حالت نزد اهل
ق، 1407خوانند )طوسى، راغسل نداده و بر او نماز نمیباشد، او گر میکشته شده و جزو فتنه

لم یغسل اهل النهروان، و لم »... در نهروان بود:  (. مستند این فتوا سیره امام علی1/714
در جنگ  یصل علیهم، فقیل له: أکفار هم، قال: ال، ولکنهم إخواننا بغوا علینا: حضرت علی

نهروان، خوارج را غسل نکرد و نماز نخواند، حضرت علت این امر را چنین بیان فرمود: آنها 
ق، 1422)سرخسی، « کفار و کافر نیستند؛ لکن برادران ما هستند که بر ما شورش کردند

گوید جا(. شافعی می(. علت ترک غسل و نماز، مجازات و عقوبت آنان است )همان2/54
و باغی در معرکه یا غیرمعرکه کشته شود، او را غسل داده و براو باید نماز خواند؛ گر اگر فتنه

زیرا نماز سنت واجبی برای  همه مسلمین است مگر اینکه او را کشته مشرک باشد که در 
(. خرقی 1/1536 ق،1426، خوانند )شافعیشود و بر او نماز نمیاین صورت غسل داده نمی

خوانند. احتمال دارد که حکم غسل و کفن کرده و بر آنها نماز می نیز قائل است این افراد
خاطر اینکه برای ما در مورد غسل مقتولین جنگ جمل و این افراد مانند اهل عدل باشد، به

 (.2/490ق، 1431صفین )از هر دو طرف( چیزی نقل نشده است )زحیلی، 
 ب( جنبه مالی:

مقتول در فتنه بر عهده کیست؟ اینجا دو  یکی دیگر از سؤاالت پژوهش آن است که دیه
گران کشته شده و شهید محسوب حالت وجود دارد: مقتولی که اهل عدل است و توسط فتنه

المال پرداخت و دیه آن از بیت (7/278ق، 1387 و  1/715ق، 1407 طوسى،شود )می
؛ 3/119ق، 1408 صیمرى،؛ 2/368ق، 1410 طبرسى،؛ 5/309ق، 1407 طوسى،)شود می

 (.2/167ق، 1415 نجفى، مرعشى
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، فتنة یف الصفین بین قتیل وجد إذا»گوید: اما اگر مقتول، از افراد دیگر بود، طوسی می
)طوسى، « لالمابیت على دیته کان، بینهم الحرب ینشب أن قبل العدل و البغی أهل قتال فی أو

یافت شود که احتمال (. در این صورت اگر مقتول بین دو گروه در فتنه 5/309ق، 1407
دارد حتی از افراد و مردم معمولی نیز باشد و یا در جنگ و درگیری بین دو گروه باشد به 

. سپس المال استشرطی که قبل از آغاز فتنه، جنگ و درگیری باشد، دیه ایشان بر عهده بیت
 (3/199ق، 1408، صیمرى) صیمرى ،(2/368ق، 1410 ،طبرسى) چون طبرسیفقهایی هم

 اند.این حکم و فتوا را بیان کرده (2/167 ق،1415، نجفى مرعشى) نجفی مرعشی و
(. 5/309ق، 1407داند )طوسى، طوسی مستند این فتوا را اجماع و اصل برائت ذمه می

( 8/231ق، 1988، شاشی قفال) کرده مطرح را لوث بحث اینجا، سنتاهل فقهای از یکی
، طوسى) دارد دلیل به احتیاج بحث این در لوث وجوب گفته ایشان جواب در طوسی که

 .(5/309ق، 1407
 زدحاما سبببه  ه مقتولدیگوید توان در این بحث به عمومات روایاتی که میچنین میهم

 صمشخ او قاتل شود، استناد کرد، البته در صورتی که المال پرداخت میاز بیت جمعیت
. بدین جهت یکی از ارکان (10/202، ش1365 طوسى،؛ 14/496ق، 1429 کلینى،) نباشد

بودن قاتل است. نجفی نیز المال، عدم تحقق لوث و ناشناسو شروط پرداخت دیه از بیت
ی المال است در صورتاش بر بیتفرماید کسی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شود، دیهمی

قانون  (. این نکته در42/236ق، 1404که لوثی برای فرد معین حاصل نباشد )نجفی، 
صراحت آمده است که هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مجازات اسالمی به

مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا 
المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت

 2قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است و مورد از موارد لوث اقامه شود که آن
قانون مجازات اسالمی  487(. بر این اساس ماده 255ش، ماده 1381خواهد بود )منصور، 

                                           
( 3/257ق، 1414( و شدت )حسینی زبیدی، 3/212م، 1975لوث در لغت به معنای قوت )شیبانى، . 2

)مانند شاهد حتی اگر یک نفر باشد( ظن قوی و گمان ای است که با وجود آن است. لوث اماره و قرینه
زند، (. شهید اول برای تعریف لوث چنین مثالی می4/207ق، 1408شود )محقق حلى، برصدق مدعی پیدا می

آلود باشد این شاهد و ور است، باشد و در دستش هم سالح خوناگر کسی نزد مقتولی که در خون غوطه
 (.271ق، 1410آن شخص است )شهید اول، بودن ای قوی بر قاتلاماره
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گوید اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از می
طوسی قائل است اثبات لوث احتیاج به دلیل  گردد. در این بحث نیزالمال پرداخت میبیت

 حیتصر مبسوط درطوسی  یحت (.5/309ق، 1407دارد که اینجا محقق نیست )طوسى، 
 ى،طوس) است المالتیب از افراد نیا هید نباشد، هم لوث و ستین مشخص قاتل اگر کرده

 .(7/213ق، 1387
باشد. در روایت از یک می المال مسئول پرداخت دیه است، وجود روایاتعلت اینکه بیت

؛ از سوی دیگر (14/496ق، 1429 کلینى،)داند طرف، دیه و قصاص را متوجه هائشات نمی
شود، نباید هدر برود؛ زیرا قاتل او مشخص ها کشته میخون مقتولی که در ناآرامیها و فتنه

در اینجا  (14/522ق، 1429، کلینى) «مُسْلِمٍ امْرِىً دَمُ لَایَبْطُلُ»و معلوم نیست و قاعده فقهی 
دهد خون مسلمانی هدر برود. در این راستا، مقصود از قاعده مذکور حاکم است که اجازه نمی

نشدن دیه مقتول بوده که نتیجه قاعده چنین است، بیان اهمیت خون مسلمان از جهت ساقط
ودن، بیل متواریهرگاه قاتل معلوم نباشد و یا اگر معلوم است، امکان گرفتن دیه از او به دل

ست؛ المال افقر و یا به علت دیگری وجود نداشته باشد، پرداخت دیه مقتول بر عهده بیت
 (.262ش، 1393گردد )ر.ک: بای، زیرا در این صورت خون مقتول پایمال می

( مصداق قاعده فقهی مذکور و نیز از فتنه وی ناآرام در مقتول در نتیجه، این مورد )یعنی:
من »(، 14/492ق، 1429)کلینى،  «الْمَقْتُولِ لَایُدْرى مَنْ قَتَلَهُ»چون: عناوینی هممصادیق 

)حلى،  (، قتیل الزحام2/513ق، 1406براج، ؛ ابن753ق، 1400)طوسى، « الیعرف قاتله
( است و باید دیه 226ق، 1423)حسینى شیرازی،  المال( و مصارف بیت9/343ق، 1413

 رداخت نمود.ایشان از بیت المال پ
سنت به نحو دیگری مطرح است و طرح مسئله چنین است که این موضوع در میان اهل

اگر در قومی فتنه، نزاع، درگیری و مشاجره اتفاق بیفتد، حکم دیه مقتول چیست؟ در اینجا 
ای کشته شده و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول واجب همه قائلند که دیه شخصی که در فتنه

ابوداود به نقل از  (. مستند این فتوا روایتی است در سنن2/381 ق،1426 است )سابق،
؛ عَصًابِ ضَرْبٍ أَوْ بِالسِّیَاطِ أَوْ بِحِجَارَةٍ بَیْنَهُمْ یَکُونُ رَمْیٍ فِی عِمِّیَّا فِی قُتِلَ مَنْ»: پیامبر اکرم

 وَ اللَّهِ لَعْنَةُ فَعَلَیْهِ؛ دُونَهُ حَالَ مَنْ قَوَدٌ وَ فَهُوَ، عَمْدًا قُتِلَ مَنْ وَ، الْخَطَإِ عَقْلُ عَقْلُهُ وَ خَطَأٌ فَهُوَ
(. این روایت 4/1946 ق،1420، سجستانی ابوداود) «عَدْلٌ لَا وَ، صَرْفٌ مِنْهُ یُقْبَلُ لَا؛ غَضَبُهُ

( نقل کرده است. این روایت گویای آن است کسی که 4/231 ق،1411نسائى، ) نسائىرا 
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سیله وشود و قاتلش معلوم و مشخص نیست و یا بهجنجال و فتنه کشته میدر شلوغی و 
ه آن گردد و دیپرتاب سنگ، شالق یا ضربه عصا کشته شود، این قتل خطائی محسوب می

نیز مانند دیه خطاء است و هر کسی عمدی کشته شود، باید بابت قتل او قصاص اجرا شود 
الهی اعم از دیه و قصاص شود، لعنت و  و هر کسی مانع اجرای قصاص یا اجرای حدود

 شود.خشم خدا بر او باد و اعمال خوب داوطلبانه و تطوع و فرایض از او پذیرفته نمی
ظر نشود که پرداخت دیه بر عهده کیست؟ در اینجا اختالفاما اکنون این سؤال مطرح می

تول در میان آن قبیل پیدا ای است که مققبیله 3وجود دارد. ابوحنیفه معتقد است، دیه بر عاقله
شده، به شرطی که اولیای مقتول مدعی نباشد که قاتل غیر از این قبیله است؛ یعنی اگر اولیای 

ر میان آنان ای که کشته دمقتول این قبیله را قاتل نداند و غیر از این قبیله معرفی کند، قبیله
یای ده کسانی است که با اولگوید دیه برعهیافته شده، مسئول پرداخت دیه نیست. مالک می

اند. شافعی گفته اگر اولیای مقتول قتل را به فرد مشخصی یا مقتول نزاع و مشاجره کرده
به عمل آید، در این صورت برای مقتول دیه و  4طایفه معینی نسبت بدهند، باید قسامه

ولیای ا گوید، دیه بر عاقله دیگران است، مگر اینکهحنبل میقصاصی در میان نیست. ابن
لیلی ابیعمل خواهد آمد. ابنمقتول آن را به فرد معینی نسبت داده که در آن صورت قسامه به

اند دیه مقتول بر هر دو گروه طرف نزاع و فتنه است )یعنی گروه اولیای و ابویوسف گفته
گوید دیه مقتول بر هر دو طرف نزاع است، مگر اینکه مقتول و طرف نزاع آنها(. اوزاعی می

                                           
(. به خویشاوندان 11/460ق، 1414منظور، عاقله، معانی مختلفی از جمله خویشان و أقارب دارد )ابن. 3

د و بردنعلیه میگویند که با عقال، شتران را به عنوان دیه به خانه مجنیقاتل و جانی از آن جهت عاقله می
(. فقها در تعریف اصطالحی آن قائلند عاقله کسی است که دیه قتل 5/427ق، 1416بستند )طریحى، می

؛ طباطبایی، 3/334ق، 1410ادریس حلی، ؛ ابن7/173ق، 1387کند )ر.ک: طوسى، خطایی را پرداخت می
آمده است عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر  307(. در حقوق جزایی ماده 16/568ق، 1418

صورت  توانند ارث ببرند بهالفوت میطوری که همه کسانی که حینترتیب طبقات ارث به و مادری یا پدری به
 (.1/525ش، 1381دار پرداخت دیه خواهند بود )منصور، مساوی عهده

ق، 1413کنند )شهید ثانی، قسامه اسم مصدر به معنای اولیایی است که بر ادعای خون قسم یاد می. 4
-(. در اصطالح سوگندهایى است که مدعى براى اثبات جنایتِ مدعى42/226ق، 1404؛ نجفى، 15/196

کند. به عبارت دیگر، قسامه آن است که قاتل معلوم علیه، هنگام نبودن بینه براى اثبات ادعایش، یاد مى
نیست و جماعتى باید سوگند یاد کنند که فالن کس فالن شخص را کشته است. و یا قسم یاد کنند که ما از 

 (.5/425ق، 1409بابویه، دانیم کیست )ابننداریم و نمى قاتل خبر



 علی فارسی مدان/ قه مقارندیدگاه ف ازحکم فقهی مقتولین در فتنه 

 

  

281 

ای از غیرطرفین نزاع و فتنه، قاتل را مشخص نماید که در آن صورت از قاتل گواهی و بینه
(. شافعی یک حالت دیگری را 2/381 ق،1426دیه و قصاص گرفته خواهد شد )سابق، 

توسط یک فرد جاهل به این گر امان داده شود و او مطرح کرده و آن اینکه اگر بر فتنه
 (.1/1536 ق،1426، موضوع کشته شود، دیه ایشان بر عهده قاتل است )شافعی

-رضیهسنت، در فالمال اشاره نشده است و هیچ فقیهی از اهلبنابراین در این بحث به بیت

دانند. البته با تفحص و تتبع در منابع المال را متصدی پرداخت دیه نمیهای مختلف بیت
 بودن قاتلگانه تحقق قسامه را مجهولسنت روشن گردید حنفیه یکی از شروط هفتاهل

المال در پرداخت دیه (. سپس یکی از مصارف بیت6/374ق، 1431اند )زحیلی، ذکر کرده
در جایی است که مقتولی در اماکن عمومی مانند: مسجد جامع، پلها، خیابانها، بازارها پیدا 

و بنابراین در هر مکان عمومی که برای همه مسلمانان باشد، نه  (6/376شده باشد )همان، 
 کس نیست و دیه ایشانبرای افراد خاص، اگر مقتول یافت گردد، قسامه و دیه بر عهده هیچ

 (.6/377شود )همان، المال داده میاز بیت
 

 خاطر ترس. مقتول به2
 فیشج، النهار و باللیل تقع الفزعة»اند، یکی از معانی هائشات که محدثین و فقها بیان کرده

 دیدپ روز و شب در که است ترسىیا « شجه و قتله من یدرى ال قتیل یقع أو، فیها الرجل
 شود، کشته کسى یا و زخمی شده و مجروح انسان صورت و سر آن، موجب که به آیدمى
ق، 1429 کلینى،: ک.ر) است کرده مجروح یا کشته را او کسى چه نباشد معلوم کهطوری به

ق، 1404 نجفى،؛ 29/146ق، 1409 حر عاملى،؛ 10/203، ش1365 طوسى،؛ 14/496
 .(2/177ق، 1415 نجفى، مرعشى ؛42/238

شود که حکم فقهی این نوع هائشات چیست؟ طوسی قائل اکنون این سؤال مطرح می
 5رشا خاطر ترس از شب )یا فتنه در شب( کشته یا مجروح شود، قصاص واست کسی که به
تبع ایشان فقهایی . به(754ق، 1400، طوسى)المال است اش بر عهده بیتندارد، بلکه دیه

                                           
ود و ششود که به جای نقصان مالی یا بدنی واردشده گرفته میارش در اصطالح فقها به مالی گفته می. 5

(. تفاوت 2/186ق، 1420؛ حسینی روحانى، 5/391ق، 1410دارای مقدار شرعی نیست )ر.ک: انصارى، 
یه دارای مقدار معین شرعی است و اما در ارش دارای مقدار معین شرعی نیست. ارش و دیه در آن است که د

 (.16/534ق، 1418شود )طباطبایی، در تعریف دیگر تفاوت بین قیمت صحیح و معیوب، ارش گفته می
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-ابن، (9/346ق، 1413 حلى،) حلى، (3/398ق، 1412 حلى،محقق ) حلى محققچون هم

و مرعشى  (16/283ق، 1418 ،طباطبایی) طباطبایی ،(2/514ق، 1406 ،براجابن) براج
اند. نجفی قائل است فقط کرده بیان را فتوا ( این2/169ق، 1415نجفى )مرعشى نجفی، 

ق، 1404 نجفى،)ای ثابت نیست المال دیهالمال متصدی آن است و به غیر از بیتبیت
42/238). 

داد:  مسلمانان المالبیت از را او دیه اما مستند این فتوا روایتی است که حضرت علی
. زیرا نباید خون مسلمان پایمال (496-14/497ق، 1429، کلینى) «الْمَالِ بَیْتِ مِنْ فَوَدَاهُ»

 گردد.
 تصدیم المالبیت شرطی ادریس حلی به این فتوا یک قید اضافه نموده و فرموده بهابن

اشد ب نداشته وجود لوث یا و نباشند متهم افرادی و قوم که است جرح یا قتل دیه پرداخت
 ،حلی) باشد دیق نیا ندارد اشکال دگوییم نیز در حلى (.3/360ق، 1410 حلى،ادریس بن)ا

ق، 1415 ،نجفی مرعشى) است کرده کرذ را دیقاین  یمرعش کهچنان(. 9/346ق، 1413
 از هید پرداخت رایز اند؛نکرده انیب و گرفته مسلم را نکته نیا گرید یفقها البته. (2/169
 دهدهننشان که یشاهد و اماره و نباشد مشخص قاتل اگر یعنی. است آخر مرحله المالتیب

در اینجا مرحوم فاضل لنکرانی قائل به اطالق  .رسدیم المالتیب به تبنو ؛نباشد است، قاتل
شود و فرقی بین وجود لوث و عدم لوث نیست؛ المال داده میاست؛ یعنی دیه مطلقاً از بیت

. در منابع روایی (232ق، 1421 لنکرانى،)مگر اینکه لوث نسبت به فرد یا افراد معین نباشد 
قله داند که عاالمال را زمانی مسئول پرداخت دیه میسنت، به این نکته اشاره شده و بیتاهل

ةٌ ابُ الدِّیَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَاقِلَبَ»وجود نداشته باشد. مؤید مطلب، بابی تحت عنوان 
 (.4/224 ق،1418، قزوینی ماجهابناست ) «الْمَالِ فَفِی بَیْتِ

سنت، به حکم فقهی تفسیر دوم هائشات، یعنی در منابع فقهی و روایی و تفسیری اهل
 ای نشده است.خاطر ترس و احکام فقهی آن اشارهمقتول به

 
 یجهنت
بیان گردیده و  . یکی از اصطالحات روایی، هائشات است که در روایت امام صادق1

دارای معانی متعددی است که در این پژوهش احکام فقهی آن از دو جنبه فتنه و ترس 
 بررسی گردید.
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المال در این پژوهش آن است که در برخی موارد پرداخت دیه بر عهده . منظور از بیت2
ها و هی که در فتنشخص خاطر ترس از شب کشته یا مجروح یااست، کسی که بهالمال بیت

ده ش آماده مسلمین مصالح برای المالبیت ناآرامیها کشته شده از جمله موارد آن است؛ زیرا
 و نباید خون هیچ مسلمانی هدر رود.

ر د و آشوبها است، بدین جهت اگر کسی . منظور از فتنه در این پژوهش، درگیریها3
 شود.ها و ناآرامیها کشته شود، چه آثار و احکامی بر آن مترتب میفتنه

ها و ناآرامیها باید مواظب بود تا افراد در تشخیص حقیقت و واقعیت دچار . در فتنه4
 شما به ده راش واقع خودشان قتلی که توسط ها،زیرا در برخی فتنه اشتباه محاسباتی نشوند؛

 شود.وارد بحران میدهند و جامعه می نسبت
. برای مقتول در فتنه سه حالت کلی وجود دارد: الف( اگر مقتول در فتنه، برای مقابله 5

با فتنه وارد میدان معرکه گردیده و کشته شده: ایشان حکم شهید دارد. ب( حالت دوم: مقتول 
ته و کش در فتنه و ناآرامی، افراد و مردم معمولی هستند که به صورت اتفاقی درگیر شده

خوانند و دیه ایشان اند: همانند سایر اموات عمل شده و او را غسل داده و بر او نماز میشده
ود نظر وجگران باشد: در این صورت اختالفالمال است. ج( مقتول جزو فتنهبر عهده بیت

 خوانند.دارد، اما ایشان را غسل داده و نماز می
ای نشده و المال اشارهاز پرداخت دیه توسط بیتسنت برای این موارد . در منابع اهل6

چون مقتولی که در اماکن عمومی مانند: مسجد جامع، پلها، فقط برای برخی موارد، هم
 شود.المال داده میخیابانها، بازارها پیدا شده، دیه ایشان از بیت

ته یا کشخاطر ترس از شب )یا فتنه در شب( . در متون فقهی شیعه، برای کسی که به7
المال است. در اش بر عهده بیتمجروح شود، آمده است که قصاص و ارش ندارد بلکه دیه

 ای نشده است.سنت، به حکم فقهی آن اشارهاین خصوص در منابع فقهی اهل
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 منابع فهرست
 .قرآن کریم -
، اهلل مرعشی نجفی، قم، کتابخانه آیةشرح نهج البالغة ،اهللالحدید، عبدالحمید بن هبةابیابن -

 ق.1404
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، النهایة في غریب الحدیث و األثراثیر جزری، مبارک بن محمد، ابن -

 .ش1367
 ق.1385دارصادر،  بیروت، ،الکامل في التاریخ اثیر، علی بن محمد،ابن -
ی، دفتر انتشارات اسالم، قم، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ادریس حلی، محمد بن منصور،ابن -

 ق.1410
 .ش1385، کتابفروشى داورىقم،  ،علل الشرائععلی،  بن بابویه، محمدابن -
 ق.1409، صدوق، تهران، اکبر غفارىعلى ترجمه ،من الیحضره الفقيه ،همو -
 ق.1406، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المهذب براج، عبدالعزیز بن نحریر،ابن -

 ق.1416، بیروت، مؤسسة الرسالة، مسند اإلمام احمد بن حنبل احمد بن محمد،حنبل، ابن -
 ش.1374، ، ترجمه داود الهامى، قم، نوید اسالمالطرائفطاووس، على بن موسی، ابن -
 ،قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، معجم مقایيس اللغه بن فارس، احمد ،فارسبنا -

 .ق1404
 ق.1418بیروت، دارالجیل،  ،ماجهسنن ابن قزوینی، محمد بن یزید،ماجه ابن -
 ق.1414، ؛ دارصادر، بیروت، دارالفکرلسان العرب منظور، محمد بن مکرم،ابن -
 ق.1420، قاهره، دارالحدیث، داودسنن ابي ابوداود سجستانی، سلیمان بن اشعث، -
مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل ، تهران، کتاب الماءازدى، عبداهلل بن محمد،  -

 ش.1387، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ق.1417، تهران، اسوه، مدارک العروة پناه،اشتهاردی، علی -
قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ، کتاب الطهارةانصارى، مرتضى بن محمدامین،  -

 ق.1415
 ق.1410کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ، قم، کتاب المکاسب ،همو -

 ش.1393، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، قواعد فقهيبای، حسینعلی،  -
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة بحرانی، یوسف بن احمد، -

 ق.1405
 ق.1410قاهره، وزارة االوقاف، ، صحيح البخاری بخاری، محمد بن اسماعیل، -



 علی فارسی مدان/ قه مقارندیدگاه ف ازحکم فقهی مقتولین در فتنه 

 

  

285 

 ق.1419، قاهره، دارالحدیث، سنن الترمذی ترمذی، محمد بن عیسی، -
ه آل ، قم، مؤسستفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشریعة حر عاملی، محمد بن حسن، -

 ق.1409البیت، 

 ق.1423، بیروت، مؤسسة الفکر اإلسالمی، فقه العولمةحسینى شیرازى، سید محمد،  -
 ق.1428، قم، رشید، من فقه الزهراءهمو،  -
ة ، تهران، مؤسسالمرتقى إلى الفقه األرقى؛ کتاب الخيارات، حسینی روحانی، سید محمدصادق -

 ق.1420الجلیل للتحقیقات الثقافیة، 
 ق.1414، بیروت، دارالفکر، تاج العروس من جواهر القاموس حسینی زبیدی، محمد بن محمد، -
، قم، مؤسسه امام صادق، تحریر األحکام الشرعية علي مذهب اإلمامية حسن بن یوسف،حلی،  -

 ق.1420

 ق.1414، قم، مؤسسه آل البیت، تذکرة الفقهاء ،همو -
 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، مختلف الشيعة في احکام الشریعة ،همو -
 .ق1418 احیاء آثار امام خویی، ، قم، مؤسسهموسوعة اإلمام الخوئي خویی، سید ابوالقاسم، -
 ق.1421ریاض، دارالمغنی،  ،الدارمي مسند،  بن عبدالرحمنعبداهلل، دارمی -
؛ بیروت، الدار ، دمشق، دارالقلمالمفردات في غریب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، -

 ق.1412 الشامیة،
 ق.1431دمشق، دارالفکر، ، موسوعه الفقه االسالمي و القضایا المعاصرهزحیلی، وهبه،  -
 ق.1417، بیروت، دارالکتب العلمیه، الفائق في غریب الحدیثزمخشرى، محمود بن عمر،  -
 ق.1426المکتبه العصریه،  ، بیروت،فقه السنة سابق، سید، -
 ق.1413، قم، مؤسسه المنار، مهذب األحکام سبزواری، سید عبداألعلی، -
 ق.1422بیروت، دارإحیاء التراث العربی،  ،المبسوط سرخسی، محمد بن احمد، -
 ، عمان، مکتبه الرساله الحدیثه،حليه العلماء في معرفه مذاهب الفقهاءشاشی قفال، محمد بن احمد،  -

 م.1988
 ق.1426حزم، دارابن ، بیروت،األمشافعی، محمد بن ادریس،  -
 ش.1379مشهور، ، ترجمه محمد دشتى، قم، نهج البالغه شریف رضی، محمد بن حسین، -
 تا.، نجف، مطبعة حیدریه، بیجامع األخبارشعیری، محمد بن محمد،  -
 ق.1419آل البیت،  ه، قم، مؤسسذکری الشيعة في أحکام الشریعة ،شهید اول، محمد بن مکی -
 .ق1417 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی،الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ،همو -
 ق.1410بیروت، دارالتراث، ، اللمعة الدمشقية ،همو -
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اوری، ، قم، کتابفروشی دالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1410

 .ق1413 ،ه، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیمسالک األفهام الي تنقيح شرائع اإلسالم ،همو -
 م.1975العامة لشئون المطابع االمیریة، ، قاهره، الهیئة کتاب الجيمشیبانى، محمد بن حسن،  -
 ق.1414، بیروت، عالم الکتب، المحيط في اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد،  -
 نجفی، اهلل مرعشىکتابخانه آیة، قم، تلخيص الخالف و خالصة االختالفصیمرى، مفلح بن حسن،  -

 ق.1408
 ق.1417، قم، دفتر انتشارات اسالمى، نالميزان فى تفسير القرآطباطبایى، سید محمدحسین،  -
 ق.1409بیروت، مؤسسة األعلمی، ، العروة الوثقي طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، -
سه آل ، قم، مؤساألحکام بالدالئل تحقيقریاض المسائل في  طباطبایی، سید علی بن محمدعلی، -

 ق.1418 البیت،
ه، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمی، أئمة السلفالمؤتلف من المختلف بين طبرسى، فضل بن حسن،  -

 ق.1410
 ق.1416، المکتبة المرتضویةتهران، ، مجمع البحرین طریحی، فخرالدین بن محمد، -
 ق.1390 ،ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیاإلستبصار فيما اختلف من األخبار حسن،طوسى، محمد بن  -
 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمى، الخالف ،همو -
 ق.1387، تهران، المکتبة المرتضویة، المبسوط في فقه اإلمامية ،همو -
 ق.1400، بیروت، دارالکتاب العربی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی ،همو -

 ش.1365، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیتهذیب األحکام ،همو -
قهى ائمه ، قم، مرکز فالقصاص - تفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلةفاضل لنکرانى، محمد،  -

 ق.1421اطهار، 
 ق.1409، قم، دارالهجرة، کتاب العين فراهیدى، خلیل بن احمد، -
 ق.1414قم، دارالهجره، ، المصباح المنير في غریب الشرح الکبير فیومی، احمد بن محمد، -
 ش.1364تهران، ناصرخسرو،  ،الجامع ألحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد، -
 ق.1404دارالکتاب،  ، قم، مؤسسهتفسير القميقمی، علی بن ابراهیم،  -
 ق.1429دارالحدیث، قم، ، الکافي کلینی، محمد بن یعقوب، -
 .ق1425 زاید بن سلطان آل نهیان، ه، مؤسسابوظبی، الموطأمالک بن انس،  -
 ق.1410مؤسسة الطبع و النشر،  بیروت،، بحار األنوار مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -
 ق.1406، اهلل مرعشی نجفیکتابخانه آیة، قم، مالذ االخيار ،همو -
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، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -
 ق.1408

 ق.1412، قم، دفتر انتشارات اسالمی، نکت النهایة ،همو -
 مرعشی اهللقم، کتابخانه آیة ،ضوء القرآن و السنة القصاص على، الدینمرعشی نجفی، سید شهاب -

 ق.1415، نجفی
 ق.1409، قم، دارالهجرة، مروج الذهبمسعودی، على بن حسین،  -
 ق.1412قاهره، دارالحدیث  ،صحيح مسلم مسلم بن حجاج، -

 ش.1368 ، تهران، فرهنگ و ارشاد اسالمیالتحقيق في کلمات القرآن الکریممصطفوى، حسن،  -
 ش.1381، تهران، دیدار، مجموعه قوانين و مقررات جزایيمنصور، جهانگیر،  -
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404
 ق.1411، بیروت، دارالکتب العلمیه، سنن النسائينسائی، احمد بن شعیب،  -
، ، بیروت، مؤسسه آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری، حسین بن محمدتقی، -

 ق.1408

، قم، مؤسسه البيت اهل لمذهب طبقاً اإلسالمي الفقه موسوعة هاشمى شاهرودى، سید محمود، -
 ق.1426بیت، المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهلدائرة


