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  الرحمن الرحیم هللبسم ا

الی النوزباذن زبهم الی صساط  س من الظلماتاالر کتاب ازنلناه الیک لتخرج النـ

بی مزتواذ اتذن زبکم لئن کش العززی الحمید افی اهلل  لشدید الشیدنکم ولئن کفرتم ان عرا

 واالزض کش افطر السموات
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قصبص 

32سَرُ  هبئذُ آیِ   

 ثِ ّویي جْت ثز ثٌی اسزائیل همزر داضتین وِ ّزوس اًسبًی را ثذٍى ارتىبة لتل یب فسبد رٍی سهیي ثىطذ

  ...است چٌبى است وِ گَئی ّوِ اًسبًْب را وطتِ 

 93سَرُ ًسبء آیِ  

ّزوس فزد ثب ایوبًی  را اس رٍی ػوذ ثىطذ هجبسات اٍ دٍسخ است  وِ جبٍداًِ در آى هی هبًذ  ٍ خذاًٍذ ثز اٍ 

 غضت هیىٌذ ٍ اس رحوتص اٍ را دٍر هی سبسد ٍ ػذاة ثشرگی ثزای اٍ آهبدُ سبختِ است 

 33سَرُ اسزاء آیِ 

 ...م حك هستحك لتل ضَد ّزگش ًفسی را وِ خذاًٍذ لتلص را حزام وزدُ ًىطیذ هگز آًىِ ثِ حه

 179سَرُ ثمزُ آیِ 

 .ثبضذ وِ تمَا پیطِ وٌیذ , ای خزدهٌذاى ثزای ضوب در حىن لػبظ حیبت است 

  

 ٍ دیِ آىاًَاع جراحت 

  یه ضتز یه غذم دیِ وبهل است :تَضیح 

 (دیِ یه ضتز ) .خزاش پَست است ثذٍى آًىِ خًَی جبری ضَد : جزاحت حبرغِ  -1

جزاحتی است وِ اس پَست ثگذرد ٍ همذار اًذوی ٍارد گَضت ضَد ٍ خَى اس ( : خَى : دم) جزاحت داهیِ  -2

 (ضتز 2دیِ ). ون یب سیبد , آى جبری هیگزدد

جزاحتی است وِ هَجت ثزیذگی ػویك پَست ضَد ٍ ثِ پَست ًبسن ( : گَضت : لحن) جزاحت هتالحوِ  -3

 (ضتز 3دیِ ). ًزسذ (سِوْحبق )استخَاى رٍی 

گَیٌذ  سِوْحبقجزاحتی وِ گَضت را ثطىبفذ ٍ ثِ پَست ًبسن استخَاى وِ آًزا :  سِوْحبقجزاحت  -4

 (ضتز 4دیِ .)ثزسذ



فرزاًِ هحوذحسي: تٌظین                                     سیذهحوذ کیبى   : آیبت االحکبم                                                         استبد   

 

4 StudentRights.ir 

 

را ( ٍضح ) تخَاى را ثطىبفذ ٍ سفیذی استخَاىجزاحتی وِ پَست ٍ گَضت ٍ پزدُ اس: جزاحت هَضِحِ  -5

 (ضتز 5دیِ ).ظبّز سبسد 

دیِ ).جٌبیتی است وِ استخَاى سز ٍ غَرت را خزد هیىٌذ ّزچٌذ جزاحتی در هیبى ًجبضذ : ّبضوِ  -6

  (ضتز10

  (ضتز 15دیِ ) .جٌبیتی است وِ جش ثب جبثجب وزدى استخَاى هیسز ًجبضذ : هٌَُمَلِ  -7

 (ضتز 33/33). جزاحتی است وِ ثِ ویسِ هغش ثزسذ ٍ دیِ آى ثلث دیِ وبهل است : هأهَهِ  -8

 

 قتل خطبئی

 92سَرُ ًسبء آیِ 

وسی وِ هؤهٌی را اس رٍی خغب ٍ اضتجبُ وطتِ ثبضذ یه ثزدُ آساد وٌذ ٍ خَى ثْبی همتَل را ثِ غبحت آى 

 ... ثپزداسد 

 

 جرائن علیِ توبهیت هعٌَی اًسبى

 ّتک حرهت هٌسل ( الف 

 27سَرُ ًَر آیِ 

ّبی خَد ٍارد ًطَیذ تب اجبسُ ثگیزیذ ٍ ثز اّل خبًِ سالم  ای وسبًی وِ ایوبى آٍردُ ایذ در خبًِ ّبیی غیز اس خبًِ

 .ایي ثزای ضوب ثْتز است وِ پٌذ ثگیزیذ ، وٌیذ 

 

  28سَرُ ًَر آیِ 

ثزگزدیذ وِ ایي ، ٍ اگز وسی را داخل خبًِ ًیبفتیذ داخل آى ًطَیذ تب ضوب را اجبسُ دٌّذ ٍ اگز گفتٌذ ثزگزدیذ

. آًچِ ػول هیىٌیذ آگبُ است ثزای ضوب پبویشُ تز است  ٍ خذاًٍذ ثِ 
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 : ّتک حرهت اشخبص از قبیل اّبًت ٍ افترا  (ة 

 12  سَرُ حجزات آیِ

ای اّل ایوبى اس ثسیبری اس گوبى ّب ثپزّیشیذ سیزا ثزخی اس گوبى ّب گٌبُ است ٍ ّزگش در وبر دیگزاى تجسس 

.  ًىٌیذ ٍ غیجت  یىذیگز را رٍا ًذاریذ 

 

 11سَرُ حجزات آیِ  

ضوب گزٍُ دیگز را استْشا وٌٌذ ضبیذ آًْب اس ایٌْب ثْتز اى ًجبیذ گزٍّی اس هزد، ای وسبًی وِ ایوبى آٍردُ ایذ 

ٍ ًِ سًبًی اس سًبى دیگز ضبیذ آًبى ثْتز اس ایٌبى ثبضٌذ ٍ یىذیگز را هَرد عؼي ٍ ػیت جَیی لزار ًذّیذ ٍ ثب  ثبضٌذ

ٍ آًْب وِ تَثِ ًىٌٌذ است وِ ثز وسی ثؼذ ایوبى ًبم وفز آهیش ثگذاریذ  ثسیبر ثذالمبة  سضت ٍ ًبپسٌذ یبد ًىٌیذ 

.  ظبلن ٍ ستوگزًذ 

 

  23سَرُ ًَر آیِ 

ٍ هؤهي را هتْن هی سبسًذ در دًیب ٍ  آخزت اس رحوت ( اس ّز گًَِ آلَدگی ) وسبًی وِ سًبى پبوذاهي ٍ ثی خجز 

. الْی ثذٍرًذ ٍ ػذاة ثشرگی در اًتظبرضبى است 

 

 4ر آیِ سَرُ ًَ

وسبًی وِ سًبى پبوذاهي را هتْن هیىٌٌذ ٍ سپس چْبر ضبّذ ثز ادػبی خَد ًوی آٍرًذ آًبى را ّطتبد تبسیبًِ ثشًیذ 

 .ٍ ضْبدتطبى را ًپذیزیذ ٍ آًْب ّوبى فبسمبًٌذ 

 

 جرائن علیِ هبلکیت

 29سَرُ ًسبء آیِ 

 ...ای وسبًی وِ ایوبى آٍردُ ایذ اهَال یىذیگز را ثِ ثبعل ًخَریذ 
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 خیبًت در اهبًت

 283سَرُ ثمزُ آیِ 

پس ثبیذ وسی وِ اهیي   اگز ثِ یىذیگز اعویٌبى داضتِ ثبضیذ ٍ ثؼضی اس ضوب ثؼضی دیگز را اهیي لزار ثذّذ

.  ٍ ثبیذ اس خذایی وِ پزٍردگبر اٍست ثپزّیشد ( ثِ اهبًت خیبًت ًىٌذ ) سپزدُ ضذُ اهبًت را ثپزداسد 

 

 58سَرُ ًسبء آیِ  

... ّذ وِ اهبًت ّب را ثِ غبحجبًطبى ثپزداسیذ خذاًٍذ ثِ ضوب فزهبى هیذ

 

 حقَق بیي الولل ٍ دیپلوبتیک

 75سَرُ آل ػِوزاى آیِ 

در هیبى اّل وتبة وسبًی ّستٌذ وِ اگز ثزٍت سیبدی ثِ رسن اهبًت ثِ آًْب ثسپبری ثِ تَ ثبس هیگزداًٌذ ٍ وسبًی 

ایستبدُ ٍ ثز آًْب  ّستٌذ وِ اگز یه دیٌبر ثِ آًْب ثسپبری ثِ تَ ثبس ًویگزداًٌذ هگز تب سهبًی وِ ثبالی سز آًْب

هسئَلیتی ًذارین ٍ ثز خذا درٍؽ ( غیز یَْد)ایي ثِ خبعز آى است وِ هیگَیٌذ هب در ثزاثز اهییّي  هسلظ ثبضیذ

 .در حبلی وِ هیذاًٌذ ایي سخي درٍؽ است هیجٌذًذ 

 

 سرقت

 39سَرُ هبئذُ آیِ 

خذاًٍذ تَثِ اٍ را هی پذیزد سیزا  تَثِ ٍ ججزاى وٌذ ( سزلت است  هزاد اس ستن) وِ پس اس ستن وزدى اهب آى وس 

.  وِ خذاًٍذ آهزسًذُ ٍ هْزثبى است 

 10سَرُ ًسبء آیِ 

 (دٍسخ ) تٌْب آتص هی خَرًذ ٍ ثشٍدی در ضؼلِ ّبی آتص  ,وسبًی وِ اهَال یتیوبى را ثِ ظلن ٍ ستن هی خَرًذ 

. هی سَسًذ
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 ضافسبد فی االر

: سَرُ حجزات 9آیِ 

اگزیىی اس آًْب ثز دیگزی ستن وٌذ ثب گزٍُ در هیبى آًبى آضتی دّیذ  گزٍُ اس هؤهٌبى ثب ّن پیىبر وٌٌذاگز دٍ 

. تب ثِ اهز ٍ فزهبى خذاًٍذ ثزگزدًذهتجبٍس پیىبر وٌیذ 

  

: سَرُ هبئذُ  33آیِ

سهیي ثزای ایجبد فسبد وَضص هیىٌٌذ ایي است وِ   وسبًی وِ ثب خذا ٍ رسَلص ثِ ستیش ثز هی خیشًذ ٍ درویفز 

 یب اس سهیي ًفی ٍ تجؼیذ ضًَذ وطتِ ضًَذ یب ثِ دار آٍیختِ ضًَذ یب دست ّب ٍ پبّبیطبى ثِ عَر هخبلف لغغ ضَد 

 .ستایي ػذاة دًیَی آًبى است ٍ ثزای ایطبى در آخزت ػذاة ثشرگی ا

 

  :سَرُ هبئذُ  34یِ آ

 .هگز وسبًی وِ لجل اس دستگیزی تَثِ وٌٌذ، پس ثذاًیذ وِ خذاًٍذ آهزسًذُ ٍ هْزثبى است

 

 ةاًَاع هحبر

ًِ وسی را   دم ثِ ٍجَدآٍرد ، ًِ وسی را هیىطذهحبرثی وِ فمظ سالح ثز هی دارد تب رػت ٍ ٍحطت ثیي هز  -1

. هجزٍح هیىٌذ ًٍِ هبلی را غبرت هیىٌذ

هحبرثی وِ سالح ثز هی دارد تب رػت ٍ ٍحطت ایجبد وٌذ ٍ ثؼضی اس هزدم را ًیش هجزٍح هیىٌذ اهب وسی را   -2

. ًوی وطذ ٍ هبلی را ثِ غبرت ًوی ثزد

. ثزّن هیشًذ ٍ اهَالی را غبرت هیىٌذ   راهحبرثی وِ سالح ثز هی دارد ٍ ًظن ػوَهی   -3

. هحبرثی وِ ػالٍُ ثز غبرت اهَال ٍ ایجبد رػت ٍ ٍحطت ضزة ٍ جزح ّن ٍارد هیىٌذ  -4

. هحبرثی وِ هزتىت لتل ضذُ ٍ ایجبد رػت ٍ ٍحطت وزدُ ٍلیىي هبلی را غبرت ًىزدُ   -5

. رت ثزدُ است هحبرثی وِ ػالٍُ ثز لتل ٍ ایجبد ٍحطت اهَالی را ًیش ثِ غب  -6
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حوبیت از شخصیت هعٌَی ٍ رٍاًی اشخبص 

سَرُ حجزات   12آیِ 

... ٍ ّیچ یه اس ضوب دیگزی را غیجت ًىٌذ ... 

 

حوبیت از هحجَریي  ۱حقَق هذًی 

سَرُ ًسبء   5آیِ 

آًبى رٍسی ٍ اهَال خَد راوِ خذاًٍذ ٍسیلِ لَام سًذگی ضوب لزار دادُ ثِ دست سفیْبى ًسپبریذ ٍلی اس آى ثِ 

. دّیذ ٍ لجبس ثز آًْب ثپَضبًیذ ٍ ثب آًْب سخي ضبیستِ ثگَییذ 

 .(در ارتجبط ثب سفیِ ػمَدی وِ غیز هبلی ّستٌذ ًبفذ است : )پیبم آیِ 

 

سَرُ ًسبء  6آیِ 

  پس اگز در آًْب رضذ یبفتیذ اهَالطبى را ثِ آًْب ثذّیذ د تب ٌّگبهی وِ ثِ حذ ثلَؽ ثزسٌذٍ یتیوبى را ثیبسهبیی

 جلِ ٍ ضتبة دست اسزاف ثِ سَی اهَالطبى دراس ًىٌیذ ٍ لجل اس ثلَؽ اس رٍی ع.( رضذ ثبیذ احزاس ضَد : پیبم آیِ)

خَدداری وٌذ ٍ آى وس وِ ًیبسهٌذ است ثِ همذار هتؼبرف اس ( اس خَردى هبل یتیوبى ) ٍ آى وس وِ ثی ًیبس است 

. ثز آًْب ضبّذ ثگیزیذ ٍ خذاًٍذ ثزای هحبسجِ وبفی است  آى ثزدارد ٍ ٌّگبهی وِ اهَال آًبى را ثِ آًْب هیذّیذ

 

اهَال ٍ هبلکیت  ٢حقَق هذًی 

سَرُ ًسبء   29آیِ 

ای وسبًی وِ ایوبى آٍردُ ایذ اهَال یىذیگز را ثِ ثبعل ٍ اس عزیك ًبهطزٍع ًخَریذ هگز ایٌىِ تجبرتی ثب رضبیت 

.  ضوب اًجبم گیزد 
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تعْذات  ٣حقَق هذًی 

دُ  سَرُ هبئ  1آیِ  

... ای وسبًی وِ ایوبى آٍردُ ایذ ثِ پیوبى ّب ٍفب وٌیذ

 

سَرُ ثمزُ   275آیِ 

ایي آیِ هغلك است ٍ توبهی اًَاع ثیغ را ضبهل هیطَد ٍ ایي اغل تب سهبًی ... ) خذاًٍذ ثیغ را حالل وزدُ است... 

   (وِ فسبد در هؼبهلِ هطخع ٍ هحزس ًطَد اػوبل هیطَد 

 

الساهبت خبرج از قراردادّب   ٤حقَق هذًی 

. ( ضزر ٍ ضزر سدى در اسالم ًیست ) فی االسالم  لبػذُ ال ضزر ٍ ال ضزار 

سَرُ ثمزُ   188آیِ 

... اهَال یىذیگز را ثِ ثبعل ًخَریذ 

 

خبًَادُ  ٥حقَق هذًی 

سَرُ ًسبء  3آیِ 

 ...ثب سًبًی وِ ثِ آًْب هیل ٍ رغجت داریذ اسدٍاج ًوبییذ 

 

ًسبء سَرُ  129آیِ 

 ضوب ّزگش ًویتَاًیذ هیبى سًبًتبى ػذالت ٍ ثزاثزی در ػبعفِ ٍ هحجت ثِ ٍجَد آٍریذ 

 

سَرُ ثمزُ   187آیِ 

. لجبس ضوب ّستٌذ ٍ ضوب لجبس آًْب ( سًبى ) آًبى ( خغبة ثِ هزداى )  
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جسای عوَهی 

« ثزرسی لبػذُ لجح ػمبة ثال ثیبى »

سَرُ ًسبء    165آیِ 

پیبهجزاًی وِ ثطبرت دٌّذُ ٍ ثین دٌّذُ ثَدًذ،  تب ثزای هزدم  ثؼذ اس ایي پیبهجزاى ثز خذا حجتی ثبلی ًوبًذ ٍ 

خذاًٍذ تَاًب ٍ حىین است  

 

هسئَلیت کیفری 

  سَرُ ًَر 59آیِ 

.  جبسُ ٍارد ضًَذ ٍ آًگبُ وِ وَدوبى ضوب  ثِ حذ ثلَؽ  رسیذًذ هبًٌذ سبیز ثبلغبى ثب ا 

 

اکراُ 

سَرُ ًحل   106آیِ 

ًِ آى وِ ثِ سثبى ٍ اس رٍی اوزاُ وبفز ضَد ٍ دلص در ایوبى ثبثت  -ّزوس ثؼذ اس ایوبى آٍردى ثِ خذاًٍذ وبفز ضَد 

.  آًىِ  دلص ثِ ظلوت وفز آوٌذُ گزدد ٍ ثز آًبى خطن ٍ غضت خذاًٍذ خَاّذ ثَد  –ثبضذ 

 

شخصی بَدى هجبزات اصل 

 سَرُ یَسف  75آیِ 

 در ثبر اٍ پیذا ضَد خَدش ثبیذ ویفز را تحول وٌذ ٍ هب فمظ ستوىبراى را ویفز هی وٌین( آى پیوبًِ ) ّز وس 

  

سَرُ حجزات   12آیِ 

... ٍ ّیچ یه اس ضوب دیگزی را غیجت ًىٌذ ... 


