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چکیده
شوند اصـل ایـن اسـت کـه: اص با ورثه متوفی است؛ یعنی کسانی که وارث قانونی مقتول محسوب میحق قص

با وجود این بر اصل فوق استثنایی وارد شـده » برد.برد، از حق قصاص هم ارث میهر کس از اموال متوفی ارث می«
نیـز بـر ایـن ١٣٩٢المی مصـوب ) قانون مجـازات اسـ٣٥١برند. ماده (و آن اینکه زوج و زوجه از قصاص ارث نمی

مطلب داللت دارد.
عمده دلیلی که بر این مطلب ذکر شده اجماع فقها است، در این مقاله بر آنیم با بررسی این دلیل و دالیـل دیگـر 
که در این زمینه وارد شده، به اثبات این امر بپردازیم که این دالیل برای محرومیت زوجین از حق قصـاص و اسـتثناء 

ها نیز حق کنند، بلکه باید در مورد زوجین نیز مثل سایر ورثه قائل شد به اینکه، آناز اصل مذکور کفایت نمیزوجین 
.استیفای قصاص را دارند
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مقدمه

صل از این ا» برد.برد، از حق قصاص هم ارث میهر کس از اموال متوفی ارث می«اصل این است که: 
مسلمات فقه است و کسی با آن مخالفت نکرده است.

شود، بنابرین همانند اموال باید به تمام ورثه منتقل شود، حق نیز همانند اموال جزء ماترک محسوب می
) قـانون مجـارات اسـالمی مصـوب ٣٥١برنـد، مـاده (ولی با وجود این زوج و زوجه از قصـاص ارث نمی

ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حـق قصـاص : «داردمقرر می١٣٩٢اردیبهشت 
»ندارد.

طبق این ماده اگر مردی عمدًا به قتل برسد، زن او اختیاری در حق قصاص ندارد و قصـاص بـه دسـت 
سایر ورثه متوفی است، همین طور اگر زن کشته شود شوهر در مورد قصاص اختیاری ندارد. البته اگر اولیاء 

برند.راضی شوند به جای قصاص دیه دیافت کنند، زوجین از دیه ارث میدم 
اند تقریبًا اتفاق نظر دارند، اولین فقیهی که حکـم بـه فقها در مورد اینکه زوجین از حق قصاص محروم

های الخالف و استبصار و النهایه است، بعد از ایشان محقـق محرومیت زوجین داده شیخ طوسی در کتاب
اند و دلیل عمده که ه حلی و فقهای متأخر به پیروی از این فقها حکم به محرومیت زوجین دادهحلی، عالم

ها نیز استنادکرده که قابل خدشه اند اجماع است، البته شیخ طوسی در الخالف به روایتبرای این ذکر کرده
است. در ادامه مطلب به بررسی دالیل این محرومیت خواهیم پرداخت.

مان وراث از حق قصاصاصل عدم حر
و بـر ایـن » یرث القصاص من یـرث المـال«اند تحت عنوان فقها در بحث قصاص بابی را مطرح کرده

؛ عالمه ۲۱۳/ ۴(محقق حلی، شرایع، » هر کس وارث مال است وارث قصاص هم است«عقیده هستند که 
زواری، مهـذب ؛ سـب۴۲/۲۸۳، صـاحب جـواهر؛ ۳۴۳؛ عالمـه حّلـی، تلخـیص، ۱۹۸/ ۲حّلی، ارشاد، 

) ۲/۵۳۴؛ موسوی خمینی، تحریر الوسیله، ۱۶۱؛ فیض کاشانی، ۴/۲۵۶؛ بحر العلوم، ۲۸/۲۸۳االحکام، 
صـاحب جـواهر،حتی صاحب جواهر حکایت کرده، در این زمینه ابن فضال ادعای اجمـاع کـرده اسـت (

اند از:). دالیلی که برای این اصل اقامه شده عبارت۴۲/۲۸۳
ـهِ «جمله آیه أولی األرحام اوال ادله ارث از  (أنفـال: » َو ُأوُلوا اْألَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلی ِبَبْعٍض ِفی کَتـاِب اللَّ

) عام است و داللت بر این مطلب دارد که کل ما ترک میت، چه مال چه حق، اختصاص به ورثه داردکه ٧٥
سـبزواری، ٢٨٣/ ٤٢،اهرصـاحب جـو؛ ١٤٧/ ١١(فاضـل هنـدی، زوجین نیز از جمله این ورثه هسـتند. 

)٤٠٧/ ٩؛ جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، ٢٩١؛ لنکرانی، ٢٨٣/ ٢٨مهذب االحکام، 
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/ ١١فاضـل هنـدی، مطلـق اسـت (» َمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِلیِه ُسـْلَطاناً ) «٣٣دوما آیه (اإلسراء: 

آیـه شـامل ) و٢٩١؛ لنکرانـی، ٢٨٣/ ٢٨حکـام، ؛ سبزواری، مهـذب اال٢٨٣/ ٤٢،صاحب جواهر؛ ١٤٧
شود. منظور از ولی در این آیـه، همـانطور کـه از روایـات در ابـواب متفـاوت و همچنـین از زوجین هم می

(کاشـانی، ١شـوند.کلمات فقها مشخص است، وارث مقتول است و زوجین نیـز جـز وراث محسـوب می
١٦١(

رد از جمله:هایی که بر این مطلب داللت داسوم روایت
دًا ِقیَد ِمْنـهُ « ِه ع یُقوُل َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ ِه ْبِن ِسَناٍن َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ ِإالَّ َأْن یْرَضـی َأْوِلیـاُء -َعْبِد اللَّ

یةَ  )٥٣/ ٢٩(حّر عاملی، » اْلَمْقُتوِل َأْن یْقَبُلوا الدِّ
داً ِعیَسی َعْن یوُنَس َعْن َبْعِض « ِه ع َقاَل: َمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ ُه یَقاُد ِبِه ِإالَّ َأْن -َأْصَحاِبَنا َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ َفِإنَّ

یةَ  )٥٢/ ٢٩. (همان، یْرَضی َأْوِلیاُء اْلَمْقُتوِل َأْن یْقَبُلوا الدِّ
ْرَشاِد َعْن َأِبی اْلَحَسِن ُموَسی ْبِن َجْع « یَلِمی ِفی اْإلِ ِإْن -َو ِمْنَهاَأنَّ اْلَقاِتَل ِمْنُهْم َعْمداً -ِإَلی َأْن َقاَل -َفٍر ع الدَّ

یةَ -َشاَء َأْوِلیاُء اْلَمْقُتوِل َأْن یْعُفوا َعْنُه َفَعُلوا )٥٥/ ٢٩(همان، » َو ِإْن َشاُءوا َقِبُلوا الدِّ
نکه اولیـاء مقتـول راضـی ها اشاره به این مطلب دارد که ولی مقتول حق قصاص دارد مگر ایاین روایت

به طور مطلق به کار رفتـه و » ولی مقتول«ها لفظ شوند که به جای قصاص دیه دریافت کنند، در این روایت
هیچ فردی را استثناء نکرده که این داللت بر این مطلب دارد که همه ورثه حق قصاص دارند.

ر وارث و صـاحب سـهمی حـق عفـو از کند بر اینکه هـعالوه بر آن احادیثی وجود دارد که داللت می
اند از:قصاص را دارد، این احادیث عبارت

طوسـی، ؛۱۱۶/ ۲۹حّر عـاملی، » (عن زرارة عن أبی جعفر علیه السالم و قال عفو کل ذی سهم جائز«
فرمایند عفو هر کند که ایشان می) زراره از امام باقر (ع) نقل می۱۷۷/ ۱۰؛ همو، تهذیب،۲۶۳/ ۴استبصار، 

ب سهمی جایز است.صاح
عن أبی مریم، عن أبی جعفر علیه السالم قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السـالم فـیمن عفـا مـن ذی «

؛ ۱۱۵/ ۲۹؛ حرعـاملی، ۱۰/۱۷۷؛ طوسـی، تهـذیب االحکـام، ۳۵۷/ ۷(کلینـی، » سهم فإن عفـوه جـائز.
کـه حضـرت علـی (ع) عفـو هـر کنـد) ابی مریم از امام باقر (ع) نقل می۱۸۰/ ۲۴، مراة العقول، مجلسی

دانستند.صاحب سهمی را جایز می
اسحاق بن عّمار عن جعفر عن أبیه علیهما السالم أّن علیًا علیه السالم کان یقول من عفا عن الّدم مـن «

الفقه و کلمات الفقهاء الراشدین رضـوان اللّـه المراد من الولی کما یظهر من االخبار الکثیرة الواردة فی األبواب المتفرقۀ من «.1
»تعالی علیهم أجمعین هو الوارث للمقتول
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) همچنـین امـام ۱۰/۱۷۷،؛ طوسی، تهذیب االحکام، ۱۱۶/ ۲۹(حرعاملی، » ذوی سهم له فیه فعفوه جائز.

فرمایند: امام علی (ع) هر صاحب سهمی قصاص را عفو کند جـایز نقل از پدرشان میجعفر صادق (ع) به
است.

توان این نتیجه را گرفت که هر کس وارث مـال اسـت، وارث قصـاص هـم اسـت، با توجه به دالیل می
ل قابـل ای دارند باید دلیـبنابرین استثناء زوجین نیاز به دلیل قوی و محکمی دارد؛ و فقهایی که چنین عقیده

قبولی ارائه دهند.

نظر فقها در مورد توارث زوجین از قصاص
اند زوجین را از این اصل استثاء کرده و قائل» یرث القصاص من یرث المال«فقها بعد از بیان این اصل 

؛ همـو، ٥٤/ ٧طوسـی، المبسـوط، (له شیخ طوسـیبرند، از جمبه اینکه زوجین از حق قصاص ارث نمی
محقــق حلــی در شــرایع )٣٢٨/ ٣(، ابــن ادریــس در ســرائر )٧٣٥؛ طوســی، النهایــه، ١٧٨/ ٥الخــالف، 

(شـرح اللمعـه، ه و مسـالک االفهـام عـ، شهید ثـانی در شـرح اللم)٢٧٣شهید اول در اللمعه ()،٤/٢١٣(
امام خمینـی در تحریـر الوسـیلة و زبـدة )،٣/٨١ه النجاه، نسفی، کاشف الغطاء ()٤٥/ ١٣مسالک، ،٨/٣٨

عبد االعلی سـبزواری در جـامع االحکـام و )،٢٣٣االحکام، ة؛ همو، زبد٢/٥٣(تحریر الوسیله، األحکام 
، فخـر )٣١٨/ ٢طبرسـی، )، طبرسـی (٢٨٣/ ٢٨مهذب االحکـام، ؛٦١١کفایه االحکام، مهذب االحکام (

/ ١٣(اردبیلـی، محقـق اردبیلـی )،٣٩٩/ ٤، جمـال الـدین حلـی ()٦٢١/ ٤المحققین در إیضاح الفوائد (
لنکرانـی، لنکرانـی ()٧٨نظام االرث، (سبحانیجعفر )،١/٤٢٩استفتائات جدید، ، جواد تبریزی ()٤٢٨
توان نام برد.را می)٤٠١/ ٤صمیری ()،١٤٨/ ١١فاضل هندی ()،٢/٨٠٢محقق سبزواری ()،٢٨٩

ان مـن الدیـة، و والزوج و الزوجة یرث«فرماید: کتاب جنایات می٤١شیخ طوسی در الخالف در مسأله 
ء علی حال. دلیلنـا: کل من یرث الدیة یرث القصاص إال الزوج و الزوجة، فإنه لیس لهما من القصاص شی

)٥/١٧٨الخالف، (طوسی،» إجماع الفرقة.
ال ترث الزوجة من القصاص شیئا، و «فرماید: می١١همچنین در قسمت دیگری از این کتاب در مسأله 

(همان، » ها منها. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.لیاء. فان قبلوا الدیة کان لها نصیبإنما القصاص یرثه األو
طوسی در مورد محرومیت زوجه به اخبار و اجماع استناد کرده و در مورد محرومیت زوج به ) شیخ٥/١٥٣

اجماع استناد کرده است.
فأما الـزوج و الزوجـة «برند: ث نمیاند به اینکه زوجین از قصاص ارشیخ طوسی در المبسوط نیز قائل

)٥٤/ ٧(» فال خالف بین أصحابنا أنه ال حظ لهما فی القصاص، و لهما نصیبهما من المیراث من الدیة.



33موضوعهنیو قوانیاز حق قصاص در آراء فقهنیادله حرمان زوجتینقد حج1396بهار
و یرث القصاص من یرث المـال عـدا الـزوج و الزوجـة فـإن لهمـا «فرماید: محقق حلی در شرایع می

)٢١٣/ ٤» (نصیبها من الدیة فی عمد أو خطإ
برنـد.ی در مورد محرومیت زوجین سـخنی نگفتـه و فقـط عنـوان کـرده کـه از دیـه ارث میمحقق حل

)٢٦٥/ ٢،مختصر النافع(
؛ ٢/١٩٨( ارشـاد، های خود از جمله تحریر، قواعد، ارشاد و تخلـیص المـرام عالمه حلی نیز در کتاب

به محرومیت زوجین از حق قصاص داده است.) حکم٦٢٢قواعد، ؛ ٣٤٣تلخیص، 
وجود اینکه بسیاری از فقها از زمان شیخ طوسی به بعد، حکم به محرومیت زوجین از حق قصـاص با

اند اجماع است، این در حالی است که متقدمین و بزرگان فقه از جملـه اند، و عمده دلیلی که ذکر کردهداده
قنـع، معـانی األخبـار و ابن بابویه در مجموعة فتاوی ابن بابویه، شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیـه، الم

الهدایة فی األصول و الفروع، شریف مرتضی، االنتصار فی انفرادات اإلمامیة و رسائل الشـریف المرتضـی، 
ابن عقیل در حیاة ابن أبی عقیل و فقهه و مجموعة فتاوی ابن أبی عقیل، ابن جنید در مجموعـة فتـاوی ابـن 

ة و رسائل الشریف المرتضی، شـیخ مفیـد در المقنعـة، جنید، سید مرتضی دراالنتصار فی انفرادات اإلمامی
اإلعالم بما اتفقت علیه اإلمامیة من األحکام، المسائل الصاغانیة وأحکام النسـاء، ابـن بـراج طرابلسـی در 

العقائد الجعفریة، راوندی در فقه القرآن، سّالر دیلمی در المراسم العلویة و األحکام النبویة، -جواهر الفقه 
حلبی در غنیة النزوع، ابن حمزه طوسی در الوسیلة در مورد محرویت زوجـین هـیچ سـخنی بیـان ابن زهره

انـد اولیـاء دم حـق قصـاص دارنـد و توان این برداشت را داشت با توجه به اینکه، فرمودهاند، بلکه مینکرده
ارث زوجـین از حـق توان این برداشت را داشت کـه ایـن بزرگـان قائـل بـهاند، میکسی را هم استثاء نکرده

قصاص هستند.
شود، بر خالف ابو الصالح حلبی که معاصر شیخ طوسی است و از متقدمان و بزرگان فقه محسوب می

تـوان شیخ طوسی که بر حرمان زوجین ادعای اجماع کرده، در الکافی فی الفقه، مطالبی را ذکر کرده که می
برند: و المجروح ولی القصاص له المطالبة به أو یچنین برداشت کرد که زوج و زوجه هم از قصاص ارث م

الدیة أو العفو و هذا حکم أولیاء المقتول و هم من عدا کاللة األم من االخوة و األخوال و أوالدهم، و أوالهم 
)٣٨٩حلبی، بذلک أوالهم بالمیراث. (

ی که کشته شـده، کسی که مجروح شده ولی او حق قصاص یا دیه یا عفو را دارد، همچنین در مورد کس
هـا اولیاء مقتول حق قصاص یا دیه یا عفو را دارند، اما کالله امی از قبیل برادر و خـواهر امـی و فرزنـدان آن

چنین حقی ندارند.
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شـود، از نظـر ابوالصـالح، کاللـه امـی ولـی مقتـول محسـوب همانطور که از این عبارت فهمیـده می

ها جین نیز از این حق محروم بودند باید مثل کالله امی، آنشود و حق قصاص و حق دیه ندارد، اگر زونمی
کرد در حالی که فقط کالله امی را عنوان کرده که این بیانگر ایـن اسـت کـه از نظـر ایشـان را نیز استثناء می

زوجین حق قصاص، عفو و دیه را دارند.
) در حـالی ٧٠٢(بغـدادی، د برنشیخ مفید در کتاب المقنعه حکم داده به اینکه زوجین از دیه ارث می

های فقهی نیز در مورد محرومیت زوجین سخنی نگفته که بیـانگر که نه تنها در المقنعه بلکه در سایر کتاب
برند، چرا که همانطور که گفته شد اصل بـر آن اسـت این است که از نظر ایشان زوجین از قصاص ارث می

همه ورثه از قصاص سهم ببرند.
فإن عفی األولیاء عن القود لم یقتل، و کانت علیـه الدیـة، لهـم «یل عّمانی فرموده: همچنین ابن ابی عق

هـا دیـه تعلـق شود و برای همه آن) اگر اولیاء مقتول قاتل را عفو کردند او کشته نمی٥٤٣عمانی، » (جمیعاً 
گیرد.می

ه سهم دارند. وی هیچ کسی در اینجا ابن عقیل فرموده اگر ولی دم، قاتل را عفو کند همه اولیاء دم در دی
، همچنین ایشان صـراحتًا بـر ایـن مطلـب »اگر اولیاء دم عفو کنند«را استثناء نکرده و به طور مطلق فرموده 

اگر زوجین حق قصاص نداشتند، باید اینگونـه » لهم جمیعاً «برند تاکید دارند که همه اولیاء از دیه سهم می
»دارند حتی زوجینهمه اولیاء دم از دیه سهم«فرمودند: می

اند به اینکه زوجین هم حق قصاص دارند.این بیانگر این است که ایشان قائل
برند در مورد محرویت زوجین از قصـاص هـیچ ابن براج نیز با اینکه حکم داده زوجین از دیه ارث می

)١٦٣/ ٢. (طرابلسی، صحبتی ندارد

دالیل محرومیت زوجین از حق قصاص
اند اجماع اسـت، البتـه شـیخ که برای محرومیت زوجین برای حق قصاص عنوان کردهفقها تنها دلیلی

طوسی در الخالف غیر از اجماع به روایات هم استناد کرده و همچنین شهید ثانی و کاشف الغطاء به تشفی 
شود.ها بحث میاند که در محل خود در مورد آنهم استناد کرده

)، ٢٤٢و ٢٧٣()، شـهید اول در اللمعـه ٢١٣/ ٤شـرایع، ایع (شایان ذکر است که محقق حلی در شـر
)،٦٢٢/ ٣؛ قواعد،٣٤٣؛ تلخیص، ١٩٨/ ٢إرشاد، عالمه حلی در تحریر، قواعد، ارشاد و تخلیص المرام (

تحریرالوسـیله، امام خمینی در تحریر الوسیلة و زبدة األحکـام ()،٣١٨/ ٢طبرسی، طبرسی در المؤتلف (
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اند به محرومیت زوجین از حق قصاص، ولی دلیلی بـرای با اینکه حکم داده) ٢٣٣، امزبدة األحک؛٥٣/ ٢

اند.این محرومیت ذکر نکرده

اجماع
اند اجماع است.فقها عمده دلیلی که برای محرومیت زوجین برای حق قصاص مورد استناد قرار داده

، شـهید ثـانی در شـرح )٥٤/ ٧المبسـوط، ؛١٥٣/ ٥(الخـالف، شیخ طوسی در الخالف و المبسـوط 
)، ٣٩٩/ ٤(جمال الدین حلـی در المهـذب)،٤٥/ ١٣مسالک، ؛ ٣٨/ ٨(شرح اللمعه، اللمعه و مسالک 

جـواد )،١٤٨/ ١١فاضـل هنـدی در کشـف اللثـام ()،١٣٨/ ٢کاشانی، فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (
/ ٣٩جـواهر (صاحب )،٨٠٢/ ٢الحکام ()، محقق سبزواری در کفایه ا٨٥/ ١١(عاملی در مفتاح الکرامه

عبد األعلـی سـبزواری )،٢٥٦/ ٤(، بحر العلوم در بلغة الفقیه )١٣کاشف الغطاء در انوار الفقاهه ()،٤٧
تنها دلیلـی کـه )٢٨٩(و لنکرانی در شرح تحریر الوسیلة )٢٨٣/ ٢٨مهّذب األحکام(در مهّذب األحکام 

همان اجماع است.اندبرای محرومیت زوجین ذکر کرده
نحوه بیان جواد تبریزی نیز در کتاب تنقیح مبانی األحکام، ُمشعر بر عدم اطمینان وی به وجود اجمـاع 

اند: ظاهرًا در ایـن زمینـه اجمـاع وجـود دارد: بر محرومیت زوجین از قصاص است، چرا که ایشان فرموده
اگر ایشـان اطمینـان بـه » یه بین األصحاب.الظاهر أّن عدم إرث الزوج أو الزوجة حّق القصاص مجمع عل«

)٢٤٢(بردند را به کار نمی» الظاهر«وجود اجماع داشتن لفظ 
جعفر سبحانی نیز در این زمینه ادعای اجماع نکرده و فرموده این مشـهور بـین فقهـا اسـت کـه نشـان 

لمشهور عندنا هو التفصیل و أّما الزوج و الزوجة فا«دهد از نظر وی این مسئله مورد اجماع فقها نیست: می
)٧٨نظام االرث، (» بین عدم إرثهما القصاص و إرثهما الدیة.

و أّما عدم توریث الزوج و الزوجة مـن القصـاص و تـوریثهم مـن «فرماید: همچنین محقق اردبیلی می
جماع و ما الدیة سواء کانت باألصالة أو کانت عوضا عن القصاص برضا ولی الدم و القاتل، فقد اّدعی فیه اإل

عدم ارث «)٤٢٨/ ١٣(اردبیلی، .» داللتهما نظرعلم من یخالفه و یؤیده عموم الکتاب و السنة و ان کان فی 
ها از دیه، در مورد آن ادعای اجماع وجود دارد و مخـالفی بـا ایـن مسـئله زوجین از قصاص و ارث بردن آن

»ها ایراد وجود دارد.کند، هر چند در داللت آنشناسم و همچنین عموم آیات و روایات آن را تأیید مینمی
دارد که ایـن اجمـاع بـرای او حاصـل این را بیان می» فقد اّدعی فیه اإلجماع«محقق اردبیلی با عبارت 

نشده فقط ادعای اجماع در این زمینه وجود دارد و ایشان اطمینان به وجود اجماع بر محرومیت زوجـین از 
این در حالی است » آیات و روایاتی در تأیید این حکم وارد شده است.«اید:فرمقصاص ندارد. همچنین می
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که همانطور که بیان کردیم. هیچ آیه و یا روایتی که داللت بر محرومیت زوجـین از قصـاص باشـد وجـود 

کنـد چیسـت؟ بـه نظـر ندارد. بنابرین منظور محقق از اینکه فرموده عموم آیات و روایـات ایـن را تأییـد می
سد منظور ایشان مربوط به ارث زوجین از دیه است، محقق در این جمله دو حکم دارد: یکی حکم بـه رمی

و یؤیده عموم الکتاب و السنة و ان کـان «محرومیت زوجین از قصاص؛ دومی ارث زوجین از دیه و عبارت 
را در داللـت آیـات و گردد، چرا که در پاورقی توضیح داده که چـبه ارث زوجین از دیه بر می» داللتهمافی 

وجهه أّن الضامن (مال) المیت ما تخّلف من األموال و الشک «روایات اشکال وجود دارد؛ به خاطر اینکه: 
گـردد نـه بـه این عبارت محقق اردبیلی به ارث زوجین از دیـه بـر می» ان الدیة لیست من األموال (انتهی).

محرومیت زوجین از قصاص.
نقد و بررسی اجماع

ر که دیدیم، عمده دلیلی که بر محرومیت زوجین از قصاص از سـوی فقهـا مـورد اسـتناد قـرار همانطو
گرفته اجماع است، اکثر فقها به هنگام بیان حکم، به بودن اجماع، دل قوی داشته و تردیدی در صدور حکم 

اند.به حرمان زوجین از قصاص روا نداشته
ایـن زمینـه سـخت مـورد تردیـد اسـت، چـرا کـه ولی وجود اجماع و حجیت اجماع نقل شده نیـز در

همانطور که بیان شد فقهای نزدیک عصر معصومین از قبیل ابن بابویه، شـیخ صـدوق، سیدمرتضـی، ابـن 
عقیل، ابن جنید، شیخ مفید، ابن براج، راوندی، سّال، ابن زهره وبن حمزه هیچ سخنی در مورد ارث یا عدم 

ارث زوجین از قصاص ندارند.
مورد بحث نیز هر چند بسیاری از فقها ادعـای اجمـاع و عـدم خـالف در مـورد محرومیـت در مسئله 

اند، ولی همانطور کـه بیـان شـد زوجین از قصاص دارند و اجماع را به عنوان تنها دلیل این مسئله ذکر کرده
ده، دیـده این مسئله در بسیاری از متون اولیه فقه که برای نقل احکـام منقولـه از معصـومین (ع) تنظـیم شـ

هـای خـالف و المبسـوط و شود، محرومیت زوجین از قصاص را برای اولین بار شیخ طوسی در کتابنمی
آوری فروع اجتهادی و استنباطی تألیف نموده ذکر کرده و فقهای پس از او هم در کتب النهایه که برای جمع

ای که کشف اجماع در این مسئله به گونهاند، بنابرین ثبوتخود به پیروی از ایشان این مسأله را عنوان کرده
های اولیه شود، مسئله از سوی معصوم (ع) نقل شده و دست به دست گشته کار دشواری است لذا در کتاب

تواند بیانگر حکم منقول از امام (ع) یـا مـورد تأییـد و یـا فقهی ذکر نشده است و از این حیث نظر فقها نمی
رضایت او تلقی گردد.



37موضوعهنیو قوانیاز حق قصاص در آراء فقهنیادله حرمان زوجتینقد حج1396بهار
شد و بینیم اعتماد بر اجماع که عمده دلیل برای محرومیت زوجین از قصاص تلقی میب میبدین ترتی

) ٤٧٨اند و با قواعد و عمومات ارث مخالفت دارد مشکل است (صانعی، بزرگان بسیاری بر آن استناد کرده
ای محسوب شود و موجب ثبوت این حکم باشد.تواند دلیل قانع کنندهو نمی

ابروایات در این ب
تنها فقیهی که به روایات استناد کرده شیخ طوسی در الخالف است. وی در مورد اینکـه بـه چـه علـت 

.» دلیلنـا: إجمـاع الفرقـة و أخبـارهم«کتاب جنایـات فرمـوده: ١١زوجه از قصاص محروم است در مسأله 
)١٥٣/ ٥(طوسی، الخالف، 

ی که برای محرومیت زوجین از قصاص تنها دلیل٤١همچنین در قسمت دیگری از این کتاب در مسأله 
)١٧٨/ ٥(همان، .» دلیلنا: إجماع الفرقة«کند اجماع است. ذکر می

کنـد، امـا در مـورد با توجه به این بیانات ایشان دلیل محرومیت زوجه را اجماع و روایـات معرفـی می
کند اجماع است.محرومیت زوج از حق قصاص، تنها دلیلی که بیان می

َسـاِء َعْفـٌو َو َال «ستناد وی در مورد محرومیت زوجه روایتی است که در باب روایت مورد ا ُه َلـیَس ِللنِّ َأنَّ
کتاب االستبصار و همچنین در کتاب تهذیب االحکام و در کتاب کافی نقل شده و آن حدیث عبـارت » َقَودٌ 

ِه ع َقاَل َلیَس ِللنِّ «است از:  اِس َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ تهـذیب،؛ ٢٦٢/ ٤االستبصـار، » (َساِء َعْفٌو َو َال َقَودٌ َأِبی اْلَعبَّ
)٣٦١/ ١٦، مالذ االخیار، همو؛ ١٨٠/ ٢٤، مراة العقول، مجلسی؛ ٣٥٧/ ٧؛ کلینی، ١٧٧/ ١٠

سـند ) ١٨٠/ ٢٤، مراة العقول(مجلسی دوم ) و٢٢٨/ ١٥مسالک االفهام، بررسی روایت: شهید ثانی (
اند.حدیث را ضعیف دانسته

ا از نظر داللت باید گفت که اگر روایت مورد استناد ایشان صحت داشته باشد نـه تنهـا زوجـه بلکـه ام
کلیه زنان باید حق قصاص نداشته باشند، در حالی کـه هـیچ فقیهـی غیـر از شـیخ طوسـی در استبصـار (

کتـاب چنین نظری ندارد. حتی خود ایشـان کـه تنهـا در )٢٨٤/ ٤٢، ١صاحب جواهر؛ ٢٦٣/ ٤استبصار، 
اند به اینکه زنان مانند مردان حق قصاص و عفو دارند و زوجین را اند قائلالخالف به این روایت استناد کرده

و کل من یرث الدیة یرث القصاص إال الزوج و الزوجة، فإنه لیس لهما مـن القصـاص «استثناء کرده است: 
»ء علی حال.شی

فرماید: حدیثی که شیخ طوسی بـر اسـاس آن فتـوی داده حر عاملی بعد از نقل بیانات شیخ طوسی می
ُه «حدیث ) ایشان١١٨/ ٢٩(حرعاملی، شود. همانطور که در احادیث تعصیب گفته شد؛ بر تقیه حمل می َأنَّ

قیل: لیس للنساء و إن تقربن باألب عفو و ال قود و لکن لم أعرف القائل به و إن حکی عن المبسوط و کتابی األخبـار إال و«.1
»أنی لم أتحققه
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َساِء َعْفٌو َو َال َقَودٌ  گویـد زنـان از قصـاص ارث ای که میریهرا بر تقیه حمل کرده و بدین وسیله نظ» َلیَس ِللنِّ

کند.برند را رد مینمی
اند، نظریه ایشان فقهایی که نظریه شیخ در استبصار مبنی بر محرومیت زنان از حق قصاص را نقل کرده

؛ همـو، قواعـد ۴۹۳/ ۵؛ عالمـه حّلـی، تحریـر االحکـام، ۲۱۳/ ۴اند. (محقـق حّلـی، شـرایع، را نپذیرفته
/ ۴،فخـر المحققـین؛ ۲۲۸/ ۱۵ام، ؛ مسـالک االفهـ۲۹۷/ ۹؛ همو، مختلـف الشـیعه، ۶۲۲/ ۳االحکام، 

اند.) و تنها زوجین را استثناء کرده۴۰۱/ ۴؛ صیمری، ۸۶/ ۱۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۶۲۲
نکته قابل توجه اینکه هیچ فقیهی به غیر از ایشان در کتاب الخـالف بـرای محرومیـت زوجـه بـه ایـن 

کرده، حتی خود ایشان در المبسوط و النهایه برای محرومیت زوجه از قصاص به این روایت حدیث استناد ن
که این نشانگر ضعف حدیث است.) ٧٣٥النهایه، ؛٥٤/ ٧( المبسوط، اند. استناد نکرده

و استثناء الّزوجین کما قاله الشـیخ لـم «شاید به همین دلیل است که شوشتری در شرح اللمعه فرموده: 
) بنا برآنچه شیخ ٣٠٩/ ١١(شوشتری، .» ه علی خبر و إن اّدعی فی المبسوط أیضا اإلجماع علیه أیضاأقف فی

زوجین را استثاء کرده، روایتی که بر محرومیت زوجین از حق قصاص داللت داشته باشد وجود ندارد.
کیدی است بر ایـن مطالـب، وی مییوسف صانعی نیز مطالبی را عنوان می ولکـن «د: فرمایـکند که تأ

لیس للمسألة خبر واحد فضًال عن األخبار، ومن البعید وجود تلک األخبار عندهم، لکّنه لم تصل إلینا حّتی 
الجامع لما فی غالب الثالثة » التهذیب«الواحد منها، وکیف یکون کذلک مع خلّو کتابیه فی األخبار السیما 

)٤٧٧(صانعی، » فی ذلک غیر بعید.من الکتب األربعة؟ فوقوع الخلط والسهو منه (قدس سره) 
در این مسأله یک خبر واحد وجود ندارد، چه برسد به اخبار و بعید است که این اخبار نزد شیخ طوسی 
موجود باشد اما حتی یک خبر واحد هم به دست ما نرسیده باشد. اگر در مـورد محرومیـت زوجـه روایتـی 

هـای کتـب که بیشـتر روایت» التهذیب«خود بخصوص های روایی موجود باشد، باید شیخ آن را در کتاب
ثالثه را در خود جای داده، موجود باشد در حالی که در التهذیب چنین روایتی موجود نیست، بـا توجـه بـه 

این مطلب اینکه شیخ در این مسأله دچار سهو و اشتباه شده بعید نیست.
قهی چنـین دلیلـی را عنـوان نکـرده ایشـان بحر العلوم غیر از اجماع دلیل دیگری عنوان کرده که هیچ ف

یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجة بال خالف أجـده، بـل اإلجمـاع مستفیضـا «فرماید: می
)٢٥٦/ ٤(بحر العلوم، .» محکی علیه و للنصوص المستفیضة

نطور کـه اند اجماع و نصوص مستفیضه است. این در حالی است که همـاایشان دلیلی که استناد کرده
بیان شد، یک خبر واحد که داللت بر مطلب داشته باشد وجود ندارد، چه برسد به نصوص مستفیض، شاید 
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منظور ایشان این است که هر کس وارث مال است وارث قصاص هم است و در این زمینه نصوص معتبری 

وارد شده است.
کنـد بـر اینکـه هـر وارث و ه داللت میعالوه بر آن همانطور که قبًال هم ذکر شد احادیثی وجود دارد ک

١شوند.صاحب سهمی حق عفو از قصاص را دارد که زوجین نیز جز ورثه و صاحب سهم محسوب می

لیس للنساء عفو و ال «شیخ طوسی در استبصار بعد از نقل این احادیث برای اینکه تعارض بین حدیث 
ِل ِمـْن َوْجَهـیِن «فرماید: و این احادیث را رفع نمایند اینگونه می» قود َفَال َتَناِفی َبیَن َهِذِه اْألَْخَباِر َو اْلَخَبِر اْألَوَّ

ُه یُجوُز َلَنا َأْن َنُخصَّ َهِذِه اْألَْخَباَر ِبَأْن َنُقوَل یُجوُز َعْفُو َمْن کاَن َلُه َحظٌّ ِمَن الدِّ  یِة ِإالَّ َأْن یکـوَن اْمـَرَأًة َأَحُدُهَما َأنَّ
ُه َال یُجو َنْت َجَواَز َعْفِو اْألَْوِلیاِء َو الْ َفِإنَّ َما َتَضمَّ اِنی َأنَّ َهِذِه اْألَْخَباَر ِإنَّ َمْرَأُة َلیَسـْت ِبـَوِلی ُز َلَها َعْفٌو َو َال َقَوٌد َو الثَّ

یِة َو َلیَس ِلْلَم  ِذی َلُه اْلُمَطاَلَبُة ِباْلَقَوِد َأِو الدِّ نَّ اْلَمْوَلی ُهَو الَّ )٢٦٣/ ٤.» (ْرَأِة َذِلکاْلَمْقُتوِل ِألَ
های دیگر به خاطر دو وجه تنافی وجود ندارد. اول اینکه: قائل شویم بـه اینکـه بین این روایت و روایت

این اخبار داللت بر این دارند که کسی که از دیه سهم دارد حق عفو هم دارد، مگر زن که حق قصاص و عفو 
مطلب هستند که ولی مقتول حق قصاص دارند، امـا زن ولـی ندارد. وجه دوم اینکه: این اخبار متضمن این 

شود، چرا که ولی مقتول کسی است که برای او حق عفو و دیه وجـود دارد و زن چنـین مقتول محسوب نمی
حقی ندارد.

تشفی مختص خویشاوندان نسبی است
مفتاح الکرامة و صاحب )١٣، صاحب جواهرشهید ثانی در مسالک و کاشف الغطاء در أنوار الفقاهة (

هـا از اجماع دلیل دیگری برای محرومیت زوجین ذکر کرده که هیچ فقیهـی غیـر این) غیر٨٥/ ١١(عاملی، 
چنین دلیلی را ذکر نکرده است.

هذا موضـع وفـاق و عّلـل بـأن القصـاص -و ال یرث أحد الزوجین القصاص«نویسد: شهید ثانی می
)٤٥/ ١٣(مسالک االفهام، » ة من حیث هی زوجیة یوجبه.یثبت للولی للتشّفی، و ال نسب فی الزوجی

برند و این مورد اتفاق فقها است و دلیلی که برای این ذکر شده ایـن اسـت زوجین از قصاص ارث نمی
که قصاص برای ولی دم است تا بدین وسیله تشفی وتسکینی باشد برای خشم و غصب حاصل از قتـل و در 

کند.ارد و زوجیت نیز این رابطه را ایجاد نمیزوجیت رابطه خویشاوندی وجود ند
؛ ٣٥٠٨/ ٦حمیـری، تشفی از ماده شفاء، به معنای این است که از خشم و غضـب شـفاء پیـدا کنـد. (

علیاً علیـه السـالم کـان » «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ«و یا »وَ قَالَ عَفْوُ کلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ«. 1
»یقول من عفا عن الدّم من ذوي سهم له فیه فعفوه جائز
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، ٣٩٧/ ١٧اند. (عالمه حّلی، تـذکرة الفقهـاء، فقها تشفی را در کنار لفظ انتقام به کار برده)٩١/ ٣شیرازی، 

)٢٦٩/ ٢سبزواری، جامع االحکام، 
. (جمعـی از در فرهنگ فقه آمده است: تشفی به معنای تسکین و آرامش یافتن از خشم و غضب اسـت

شود خشـم و غضـب شـخص فـروکش کنـد، ) قصاص باعث می٤٩١/ ٢پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، 
مانند مسکنی عمل کند و باعث آرامش شخص شود.

برای خشم و غصب حاصل از قتل و ایـن همانطور که شهید بیان کرده، قصاص تشفی و تسکینی است
تشفی نیز برای خویشاوندان نسبی است و چون بین زوجین این رابطه وجود ندارد بنابرین، حق قصاص کـه 

به خاطر تشفی برای خویشاوندان نسبی است، برای زوجین چنین حقی وجود ندارد.
یست بلکه هـدف حیـات اسـت ایرادی که به این دلیل وارد شده این است که هدف از قصاص تشفی ن

)، به فرض اینکـه هـدف از قصـاص تشـفی باشـد، ایـن ١٧٩همانطور که آیه قرآن بر آن داللت دارد (بقره: 
اجتهاد در مقابل نص است؛ و همچنین تشفی اختصاص به رابطه خویشاوندی ندارد، بلکه در مورد زوجین 

، همانطور که وجـدان نیـز بـر آن شـهادت نیز موجود است که هر کدام از زوجین مایه آرامش دیگری است
)٤٧٧صانعی، (١دهد.می

، امـا از فقهـای )٨٥/ ١١عاملی، برند. (اند به اینکه زوجین از دیه ارث میتقریبًا همه فقهای شیعی قائل
برند و چنین دلیل آورده که زوجیت بعـد از اهل سنت ابن أبی لیلی نظر داده به اینکه زوجین از دیه ارث نمی

رود و ارث بردن از دیه به خاطر تشفی است و بعد از زوال زوجیت تشفی وجود ندارد.ت از بین میوفا
و قال ابن أبی لیلی: یرثه ذوو األنسـاب مـن الرجـال و «فرماید: شیخ طوسی به نقل از ابن أبی لیلی می

تشـفی یـورث للتشـفی، و الالنساء و ال یرثه ذو سبب و هو الزوجیة. قال: ألن الزوجیة تزول بالوفاة، و هذا 
)١٧٩/ ٥الخالف، » (بعد زوال الزوجیة.

رود، چرا که زوج نویسد: این نظر ضعیف است، چرا که زوجیت با وفات از بین نمیجعفر سبحانی می
رود، تواند بعد از وفات زوجه، او را غسل کند، به فرض اینکه قبول کنیم بـا وفـات زوجیـت از بـین مـیمی

زوجیت نیست، به طوری که اگر زوجیت از بین برود تشفی هم وجود نداشته باشـد، بلکـه تشفی دایر مدار 
)٧٩نظام االرث، ار عاطفه بین آن دو است. (دایر مد

نظریه ابن أبی لیلی را برای این نقل کردیم که جواد عاملی در مفتاح الکرامه فرموده: همان دلیلی که ابن 
تواند دلیلی باشد برای حرمان زوجین از حق یه ذکر کرده، این دلیل میأبی لیلی برای محرومیت زوجین از د

، و أنّه علی صحّته اجتهاد فـی مقابـل یالً لکنّ الثانی غیر تامّ، لعدم کون القصاص للتشفّی بل للحیاة کما فی کتاب اهللا أوّالًدل«.1
نصّ الکتاب ثانیاً، و عدم اختصاص التشفّی بالنسب، فإنّه موجود فی الزوجین اللذین جعل کلّ منهمـا سـکناً لآلخـر، کمـا هـو 

»المعلوم بالوجدان ثالثاً
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)٨٥/ ١١(عاملی، قصاص و در آنجا مورد استناد قرار بگیرد.

بینیم سید جواد عاملی نیز همانند شهید ثانی قائل است به اینکـه تشـفی دلیلـی اسـت همانطور که می
یان که تشفی برای خویشاوندان نسبی اسـت و بـین برای حرمان زوجین از حق قصاص، شهید ثانی با این ب

رود و ارث بـردن از زوجین این رابطه وجود ندارد و عاملی با این بیان که زوجیت بعد از وفـات از بـین مـی
قصاص به خاطر تشفی است و بعد از زوال زوجیت تشفی وجود ندارد.

ود، به فرض که از بین برود، تشفی رگوید با وفات، زوجیت از بین نمیهمانطور که جعفر سبحانی می
دایر مدار عاطفه است و رابطه عاطفی که بین زن و شوهر وجود دارد در بیشتر مـوارد از رابطـه عـاطفی بـین 
فرزند و والدین بیشتر است، زن و شوهر مایه آرامش و آسایش یکدیگر و در غم و اندوه و مشکالت بـا هـم 

هـا دیگـری بـا شوند، در اکثر موارد با فـوت یکـی از آنسوب میها تکیه گاه هم محشریک و همدردند، آن
شود، به طوری که حتـی ادامـه زنـدگی بـرای طـرف مقابـل مشکالت روانی و عاطفی فراوانی رو به رو می

شود.مشقت بار و یا غیر ممکن می
/ ٤ام، المـرةغایـشـهید اول، با توجه به اینکه تنها هدف یا الاقل هدف عمده از قصاص تشفی اسـت (

) زن و شوهر از فـوت همـدیگر بیشـتر ٤٤٥/ ٤فاضل مقداد؛ ٤٥٥/ ٢ی، قواعد األحکام، حلّ عالمه ؛ ٣٢٤
سایر بستگان متضرر و با مشکالت روانی و عاطفی رو به رو شده و از قاتل، خشمگین و غضبناک هسـتند، 

توان حکم داد بـه مطلب چگونه میها بیشتر از بقیه بستگان نیازمند تشفی هستند. با توجه به اینبنابرین آن
هـا حـق اینکه بستگان طبقه دوم و سوم از قبیل برادر زاده و خواهر زاده یا عمو و عمـه فرزنـدان و نوادگـان آن

قصاص داشته باشند، اما زن و شوهر حق قصاص نداشته باشند.

گیرينتیجه
آیـات بـاب قصـاص و همچنـین مالحظه شد که عموم ادله ارث از جمله آیه أولـی األرحـام و اطـالق

هایی که وارد شده مبنی است بر اینکه هر وارثی حق عفو از قصاص را دارد و زوجـین نیـز جـز وراث روایت
ها نیاز به دلیل متقن و قوی دارد، در حالی که عمده دلیلی که به آن استناد شوند و تخصیص آنمحسوب می

اولیه فقهی که برای نقل احکام منقولـه از معصـومین (ع) هایشده اجماع است، با توجه به اینکه در کتاب
تدوین شده، سخنی در مورد محرومیت زوجین از قصاص به عمل نیامـده، بنـابرین ثبـوت اجمـاع در ایـن 

تواند دهد، بنابرین اجماع نمیای که کاشف از قول معصوم (ع) باشد قویًا مورد تردید قرار میمسئله به گونه
این حکم قرار بگیرد در مورد زوجین نیز باید بر مبنـای همـان اطالقـات عمـل کـرد و مستند محکمی برای

ها را نیز از وارثان حق قصاص محسوب کرد.آن
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های نسـبی نیـز بیشـتر عالوه بر آن رابطه عاطفی که بین زن و شوهر وجود دارد در بیشتر موارد از رابطه

شـوند، ایـن نیـز ناپـذیری مواجـه میبـا مشـکالت جبرانها دیگری است، در اکثر موارد با فوت یکی از آن
تواند به عنوان دلیلی برای اثبات حق قصاص برای زوجین باشد.می

اصـالح شـود و ٩٢) قانون مجازات اسالمی مصوب اردیبهشت ٣٥١شود: ماده (از این رو پیشنهاد می
ق قصاص و عفو داشته باشد در ایـن ها حزوجین نیز مثل سایر ورثه جزء اولیاء دم محسوب شده و مانند آن

صورت، حکمی بر خالف شرع و موازین اسالمی صادر نگردیده است، بلکه این همـان چیـزی اسـت کـه 
اطالق آیات و روایات بر آن داللت دارد.
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ق.١٤٠٦قم، چاپ اول، 

انتشـارات اسـالمی ایـران، دفتـر-، قم المهذب البارع فی شرح المختصر النافعابن فهد حلی، احمد بن محمد، 
ق.١٤٠٧وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السالم، چاپ الکافی فی الفقهابو الصالح حلبی، تقی بن نجم، 
ق.١٤٠٣اول، 

ایران، دفتـر انتشـارات اسـالمی -، قم مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهاناردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.١٤٠٣وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

ق.١٤٠٣ایران، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، -، تهران بلغة الفقیهبحر العلوم، محمد بن محمد تقی، 
تا.ایران، اول، بی-، قم استفتاءات جدیدتبریزی، جواد، 
ایران، دار الصدیقة الشهیدة سالم الله علیهـا، چـاپ -، قم کتاب القصاص-یح مبانی األحکام تنق________، 

ق.۱۴۲۶دوم، 
، زیـر نظـر سـید محمـود هاشـمی فرهنگ فقه مطابق مذهب اهـل بیـت علـیهم السـالمجمعی از پژوهشگران، 

ق.١٤٢٦م السالم، اول، ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیه-شاهرودی، قم 
ق.١٤٠٩ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول، -، قم وسائل الشیعةحّر عاملی، محمد بن حسن، 

تا.ایران، منشورات اعلمی، چاپ اول، بی-، تهران إیصال الطالب إلی المکاسبحسینی شیرازی، محمد، 
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لبنـان، دار الفکـر المعاصـر، -، بیـروت العرب من الکلـومشمس العلوم و دواء کالم حمیری، نشوان بن سعید، 

ق.١٤٢٠چاپ اول، 
یر الوسیلةخمینی، روح الله،  تا.ایران، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی-، قم تحر

ق.١٤٠٤ایران، سازمان تبلیغات اسالمی، چاپ اول، -، تهران زبدة األحکام__________، 
یعة اإلسالمیة الغراءنسبحانی تبریزی، جعفر،  ایران، مؤسسه امام صـادق علیـه السـالم، -، قم ظام اإلرث فی الشر

ق.۱۴۱۵چاپ اول، 
یعة اإلسالمیة الغراء______________،  ایران، مؤسسه امام صادق علیـه السـالم، -، قم نظام الطالق فی الشر

ق.۱۴۱۴چاپ اول، 
تا.م، مؤسسه المنار، نهم، بی، قجامع األحکام الشرعیةسبزواری، عبد األعلی، 
ق.١٤١٣دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، -ایران، مؤسسه المنار -، قم مهّذب األحکام_____________، 

ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـه -، قم الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 
ق.١٤١٧وم، مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ د

الدار اإلسالمیة، چاپ -لبنان، دار التراث -، بیروت اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة_________________، 
ق.١٤١٠اول، 

ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حـوزه -، قم غایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد_________________، 
ق.۱۴۱۴علمیه قم، چاپ اول، 

الحدیثة)، قم، کتابفروشـی داوری، -(ط الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةانی، زین الدین بن علی، شهید ث
ق.١٤١٠اول، 

ایران، مؤسسة المعارف اإلسـالمیة، -، قم مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم__________________، 
ق.١٤١٣اول، 

ق.١٤٠٦ایران، کتابفروشی صدوق، اول، -، تهران النجعة فی شرح اللمعةشوشتری، محمد تقی، 
لبنـان، دار إحیـاء التـراث -، بیروت جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

تا.العربی، چاپ هفتم، بی
یر الوسیلهصانعی، یوسف،  امام خمینی (کتاب قصاص)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثارفقه الثقلین فی شرح تحر

.١٣٨٢(ره)، 
ق.١٤٢٠لبنان، دار الهادی، چاپ اول، -، بیروت غایة المرام فی شرح شرائع اإلسالمصیمری، مفلح بن حسن، 
ایـران، مجمـع البحـوث اإلسـالمیة، -، مشهد المؤتلف من المختلف بین أئمة السلفطبرسی، فضل بن حسن، 

ق.١٤١٠چاپ اول، 
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ایـران، دار الکتـب اإلسـالمیة، چـاپ اول، -، تهران ار فیما اختلف من األخباراالستبصطوسی، محمد بن حسن، 

ق. ١٣٩٠
ایران، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم، -، قم الخالف_______________، 

ق.١٤٠٧چاپ اول، 
ة المرتضـویة إلحیـاء اآلثـار الجعفریـة، ایران المکتبـ-، تهران المبسوط فی فقه اإلمامیة_______________، 

ق.١٣٨٧چاپ سوم، 
لبنـان، دار الکتـاب العربـی، چـاپ دوم، -، بیـروت النهایة فی مجرد الفقـه و الفتـاوی________________، 

ق.١٤٠٠
ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب األحکام________________، 

لبنـان، دار إحیـاء -القدیمة)، بیـروت -(ط مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمةحمد، عاملی غروی، جواد بن م
تا.التراث العربی، چاپ اول، بی

ایران، دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه -، قم إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمانعالمه حّلی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١٠جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 

ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چـاپ -، قم إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد________________، __
ق.١٣٨٧اول، 

یر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة__________________،  ایران، مؤسسه امام صادق علیـه -، قم تحر
ق.١٤٢٠السالم، چاپ اول، 

ایران، مؤسسه آل البیـت علـیهم السـالم، چـاپ -الحدیثة)، قم -ط (تذکرة الفقهاء__________________، 
تا.اول، بی

ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه -، قم تلخیص المرام فی معرفة األحکام__________________، 
ق.١٤٢١علمیه قم، اول، 

ایـران، دفتـر انتشـارات اسـالمی -، قـم قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام__________________، 
ق.١٤١٣وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 

یعة__________________،  ایران، دفتر انتشارات اسـالمی وابسـته بـه -، قم مختلف الشیعة فی أحکام الشر
ق.١٤١٣جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، 

صـاحب ایران، کتابخانـه آیـة اللـه مرعشـی -، قم ئع لمختصر الشرائعالتنقیح الرافاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 
ق.١٤٠٤ره، چاپ اول، -جواهر

یر الوسیلة فاضل موحدي لنکراني، محمد،  یعة فی شرح تحر ، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار القصاص-تفصیل الشر
ق.١٤٢١علیهم السالم، چاپ اول، 
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، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه بهام عن قواعد األحکامکشف اللثام و اإل فاضل هندی، محمد بن حسن، 

ق.١٤١٦جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
ره، -صـاحب جـواهرایران، کتابخانه آیة الله مرعشـی -، قم مفاتیح الشرائعفیض کاشاني، محمد بن شاه مرتضي، 

تا.چاپ اول، بی
عراق، چاپ -، مؤسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف کتاب النکاح-هة أنوار الفقاکاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 

ق.١٤٢٢اول، 
عراق، مؤسسـه -، نجف اشرف سفینة النجاة و مشکاة الهدی و مصباح السعادات__________________، 

ق.١٤٢٣کاشف الغطاء، چاپ اول، 
ق.١٤٠٧کتب اإلسالمیة، چهارم، ایران، دار ال-اإلسالمیة)، تهران -(ط الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

ایران، دار الکتب اإلسالمیة، -، تهران مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.١٤٠٤دوم، 

صـاحب ، قم، کتابخانه آیـة اللـه مرعشـی مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار_____________________، 
ق.١٤٠٦ره، چاپ اول،-جواهر

ایـران، مؤسسـة المطبوعـات الدینیـة، چـاپ -، قم المختصر النافع فی فقه اإلمامیةمحقق حّلی، جعفر بن حسن، 
ق.١٤١٨ششم، 

ایـران، مؤسسـه اسـماعیلیان، -، قـم شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحـرام___________________، 
ق.١٤٠٨چاپ دوم، 

تا.ایران، اول، بی-، انتشارات مهدوی، اصفهان کفایة األحکاممد مؤمن، محقق سبزواری، محمد باقر بن مح
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـه مدرسـین کتاب القصاص للفقهاء و الخواصمدنی کاشانی، رضا، 

ق.١٤١٠حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 
ایران، مرکز المعجم الفقهی، چاپ اول، -فقهه، قم مرکز المعجم الفقهي في الحوزه العلمیه قم، حیاة ابن أبی عقیل و

ق.١٤١٣
ق.١٤١٣ایران، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، اول، -، قم المقنعةمفید، محّمد بن محمد، 

.١٣٨٤، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ دوم، مباحثی از حقوق زنمهرپور، حسین، 
، قم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی فی بیان قواعد األحکامعوائد األیام نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، 

ق.١٤١٧حوزه علمیه قم، چاپ اول، 


