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چکیده

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی ،خطا باشد ،فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی،
مسؤولیت بیتالمال یا عدم ضمان ،اختالفنظر دارند .از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است ،حکم به
مسؤولیت یا عدم آن در همه حالتها یکسان نیست .اگر منشأ خطا ،فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی
پس از شهادت و صدور حکم ،متوجه فاسقبودن بینه شود ،چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده ،ضمان
بیت المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است .همچنین اگر منشأ خطا ،قصور قاضی در موضوع یا
تطبیق حکم بر موضوع باشد ،بیتالمال ضامن خواهد بود ،برخالف جایی که قاضی در حکم قصور کند که
خود او ضامن است .مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم دادهاند .خطای جالد
در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد ،همانند خطای خود قاضی است .در دعاوی مالی
با تحقق خطا در صورتی که عین باقی باشد ،به صاحب اصلی مسترد میگردد و در صورت تلف عین ،اگر
قبل از قبض محکوم علیه ،عین به دست قاضی نرسیده باشد ،ضمان بر عهده تألف است وگرنه ضمان به
واسطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنها خواهد بود.
کلید واژهها :خطای قاضی ،جرح بینه ،قصور قاضی ،ضمان ،بیتالمال.
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 -1طرح مسأله
بر اساس اصل  171قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در
موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى شود ،در صورت
تقصیر ،مقصر طبق موازین اسالمى ضامن است و در غیر این صورت ،خسارت به وسیلهى دولت جبران
مىشود و در هر حال از متهم اعادهى حیثیت مىشود» .در فقه امامیه یکی از مواردی که دیه از بیتالمال
پرداخت می شود ،خطای قاضی در حکم منجر به قتل یا آسیب جسمانی است .بر اساس منابع فقهی ،مراد از
قاضی ،قاضی عادل است که مناسب با موازین شرعی حکم را بدست میآورد .حال اگر خطایی صورت گرفت
بیتالمال آن را جبران مینماید؛ زیرا بیتالمال برای مصالح مسلمین آماده شده است ،که یکی از آن موارد،
جبران خطای قاضی است تا اینکه وی قضاوت را برای ترس از اشتباه و ضرر ترک نکند (گلپایگانى،1405 ،
 .)450عالوه بر لزوم بررسی مستندات فقهی این حکم ،گستره خطا و اقسام آن نیز مورد نیاز است .بدیهی
است که بحث حاضر مربوط به جایی است که بیتالمال از راههای در آمدی که برای آن پیشبینی شده است
کفاف پرداخت هزینهها را میدهد.
 -2مستندات فقهی
این حکم در حقیقت مرکب از دو حکم است که یکی رفع ضمان از قاضی و دیگری پرداخت دیه از
بیتالمال هر کدام مستند مجزایی دارند.
 -1-2مستند رفع ضمان از قاضی
فقها برای رفع ضمان از قاضی به قاعده احسان تمسک نموده اند .مبنای قرآنی این قاعده ،آیه «ما عَلَى
الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» (التوبه )91 ،است .این آیه به صورت کنایی محسنین را در یک قلعهای مستحکم قرار
داده که تعقیب جزایی راهی به سوی او ندارد (طباطبایی .)362 ،9 ،1407 ،قاعده احسان در مسائل مختلف
فقهی کاربرد داشته فقها آن را با تعابیر متنوعی مانند« :فال ضمان على المحسن » (فخر المحققین،1387 ،
663 ،4؛ عاملى ،بیتا )295 ،10 ،یا «قاعدهی عدم ضمان المحسن» یاد نمودهاند.
فقها در استنباط خود ،قاضی را فردی محسن می دانند که ضامن دانستن وی در فرض عدم تقصیر،
راهی به سوی وی خواهد بود .راه به سوی او به معنای ضمان او در نتیجه تسلط بر اوست .این راه نیز طبق
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آیه شریفه نفی شده است (تبریزی ،بیتا .)66 ،سود رسانی به دیگران جهت بهرهمندشدن آنها را احسان
گویند(شیخ طوسی ،بیتا .)279 ،5 ،به نظر برخی دیگر تنها سودرسانی مالک نیست بلکه دفع ضرر از دیگران
نیز می تواند در تعریف احسان لحاظ گردد (طاهری )268 ،2 ،1418 ،از آنجا که قضاوت امر مشروعی است
که سود و منفعت آن ،فصل خصومت و ایجاد نظم در جامعه است و موجب دفع ضرر هرج و مرج از جامعه
میشود ،بنابر این می توان قضاوت را مصداق احسان دانست.
بدون شک ضامن دانستن قاضی ،مصداقی از سبیل بوده است و در این زمینه اختالفی بین فقها دیده
نشد (بجنوردی.)11 ،4 ،1419 ،
به نظر میرسد که منفعت و ضرر به دو قسم شخصی و نوعی تقسیم می شود .قضاوت نفع نوعی دارد
ولی قضاوتی که در آن خطا رخ داده است؛ ضرر شخصی نسبت به آن محکوم دارد .پس نفع نوعی با ضرر
شخصی تزاحم دارد .با این اوصاف ،برخی ،احسان را صرف جلب منفعت می دانند که در این صورت قضاوت
خطا ،مشمول قاعده مذکور می شود .اما طبق نظری که احسان را صرفاً دفع ضرر معرفی نموده است و یا
نظری که آن را اعم از دفع ضرر و جلب منفعت توصیف می نماید؛ این تزاحم موجب عدم استناد به این
قاعده در فرض خطای قضاوت خواهد شد (حسینی مراغی.)477 ،2 ،1417 ،
از آنجایی که اطالق محسن به چنین قاضی خطاکاری مشکوک است ،بنابراین نمی توان به عمومیت
موجود در آیه شریفه که از جمع محلّی به الف و الم (المحسنین) و نکره در سیاق نفی (سبیل) استفاده می-
شود ،تمسک نمود؛ زیرا اشکال ،در احسانِ چنین قاضی است .ولی اگر احسان وی مسلم باشد و اشکال در
نفی سبیل بود ،از راه عمومیت ،چنین قضاوتی ،مصداق قاعده دانسته میشد نیز اگر مسلک شارع یا سیره
عقالییه شخص را به این نتیجه رساند که مصالح و مفاسد عمومی همواره بر مصالح و مفاسد شخصی مقدم
هستند؛ می توان در این تزاحم ،نفع عمومی را بر ضرر شخصی مقدم دانسته و قاضی مصداقی از محسن
خواهد بود که مشمول رفع ضمان در قاعده مذکور میشود .اما این دو حالت صرف فرض بوده و فاقد دلیل
عقلی یا نقلی هستند پس نمی توان به عمومیت آیه شریفه تمسک نمود و قاعده احسان را مستند رفع
مسؤولیت قاضی خطاکار دانست.
لذا عقیده کسانی که در این مورد خاص ،قاضی را محسن فعلی نمیدانند موجه تر به نظر میرسد .با این
بیان که ضمانی از محسن ساقط گردیده است که حاصل از تلف باشد نه حاصل از اتالف؛ پس متلف ضامن
است گرچه مباشر نبوده و اراده احسان داشته باشد (تبریزی ،بیتا .)67 ،شاید به خاطر همین اشکاالت برخی
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چون ابوصالح حلبی خطای قاضی را مشمول قاعده احسان ندانسته و قائل به ضمان مطلق قاضی گردیدهاند
(ابو الصالح حلبى.)448 ،1403،
 -2-2مستند ضمان بیت المال
برای ضامن دانستن بیتالمال در فرض خطای قاضی به یک روایت و دلیل اجماع از سوی فقیهان
استناد شده است.

 .1روایت منقول از امیرالمؤمنین (ع)
اولین و مهمترین مستند مسئولیت بیت المال در برابر خطای قاضی روایتی است که از امام باقر (ع) نقل
شده است« :قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ :امام
علی(ع) قضاوت فرمودند که آنچه را داوران در قصاص (ریختن خون) یا قطع (مثل بریدن دست سارق) اشتباه
کنند جریمهاش با بیتالمال است(کلینی.»)354 ،7 ،1407،
در سلسله راویان ،همگی ثقه هستند؛ در میان آنها یونس ابن یعقوب فطحی مذهب وجود دارد (کشّی،
 .)345 ،1390وی در مدینه از دنیا رفته و بوسیلهی امام رضا (ع) تجهیز شده است (همان .)385 ،همچنین
اقوالی مبنی بر صحت اعتقادات وی وجود دارد (همان 386؛ 387؛  .)388عالمه حلی نیز در کتاب رجالی خود
وی را توثیق نموده است (عالمه حلی .)185 ،1381 ،به نظر میرسد این روایت قابل پذیرش باشد؛ زیرا در
سلسله راویان ابن فضال که خود از اصحاب اجماع است ،وجود دارد (کشّى .)556 ،1390،البته ایشان نیز
فطحی مذهب بوده ،ولی قبل از مرگ به مذهب امامیه رجوع نمودهاند (ابن داوودحلّى 114 ،1383 ،و .)441
روایت دیگری به همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل گردیده است که از حیث سند ،مرسل محسوب
میشود (عالمه مجلسی .)237 ،10،1406 ،شیخ صدوق نیز آن را در کتاب من الیحضر الفقیه آورده است
(ابن بابویه .)7 ،3 ،1413 ،در مورد احادیث مرسلی که شیخ صدوق در کتاب من الیحضره الفقیه آورده است،
باید گفت که بسیاری از فقها ،این احادیث را بر احادیث نقل شده در دیگر کتب اربعه برتری میدهند .زیرا
معتقدند که وی از قوّهی ضبط و حفظ باالیی برخوردار بوده است .به عالوه ،وی احادیثی را که از نظر خود
صحیح می پنداشته و با آنها فتوا می داده را در این کتاب جمع کرده است .بنابراین گفته شده که مراسیل
وی ،در نهایت حجیّت و اعتبار هستند (بحرالعلوم .)300 ،2 ،1363 ،تا جایی که برخی بر این باورند که
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لزومی به بحث از سند روایات نقل شده در این کتاب نیست؛ زیرا وی احادیث خود را از کتب معروف جمع
آوری کرده است (سبحانی.)387-386 ،1414 ،
اما دو نکته در داللت حدیث قابل توجه است:
نکته اول اینکه در روایت بیان شده بحث از قطع و قتل است و بحثی از موارد مالی مطرح نیست ولی
فقهای امامیه فرقی بین مسائل کیفری و غیر کیفری قائل نشدهاند.
نکته دوم اینکه شاید بتوان حکمت این حکم را چنین معرفی نمود که بیتالمال برای مصالح مسلمین
است و اگر قائل به ضمان قاضی در صورت خطا بشویم هیچ کس جرأت تصدی این منصب را به خود نمی-
دهد؛ پس قضاوت که از مهمترین مصالح مسلمین است تعطیل میشود (اردبیلى.)40 ،12 ،1403 ،
 .2اجماع
طبق ادعای برخی از فقها ،این حکم در نص و فتوا مخالفی ندارد .پس اگر ثابت شود که قطع یا قتلی در
اثر خطای قاضی بوده است ،الزمه آن پرداخت دیه از بیتالمال است(نجفى .)79 ،40 ،1404 ،البته این اجماع
عالوه بر اینکه مدرکی است مخالف نیز دارد .برخی از فقها مانند ابن ادریس حلی قائل به عدم ضمان بیت
المال در مقابل خطای قاضی گردیده اند .شاید علت این فتوا ،عدم پذیرش روایت باال به دلیل واحد بودن و
عدم اعتبار این دسته از روایات در نزد ایشان باشد (ابن ادریس.)479 ،3 ،1410 ،
بنابراین برخی قائل به عدم ضمان بیتالمال گردیدهاند .ابوصالح حلبی ضمان را بر عهده شخص قاضی
می داند .ابن ادریس حلی نیز ضمان را بر عهده قاضی و بیتالمال نمیداند .به عقیده وی قاضی محسن است
و دلیلی برای اشتغال ذمه بیت المال وجود ندارد.
 -3گستره و منشأ خطا
به نظر می رسد که این حکم هر خطایی را شامل میشود و محدود به برخی از خطاهای قاضی نیست.
این مطلب از مای موصوله یا بیان دَم یا قطع به صورت نکره در روایتِ مذکور ،فهمیده میشود .از آنجایی که
این الفاظ شمول را میرسانند؛ در زمان شک در شاملشدن ،می توانیم به عموم روایت تمسک کنیم.
اما خطای قاضی از لحاظ منشأ خطا به دو قسم است :گاهی منشأ خطا جرح بینه است و گاهی قصور
خودِ قاضی موجب خطا شده که به تفصیل بیان میشود:
 -1-3جرح بینه
اگر منشاء خطای قاضی جرح بینه باشد یعنی بعد از صدور حکم فسق بینه روشن گردد که در این حالت
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دو احتمال وجود دارد.
 .1اگر تاریخ فسق معلوم نباشد ،حکم نقض نمیشود؛ زیرا امکان دارد فسق قبل یا بعد از شهادت باشد،
پس نمیتوان حکمی را با امر محتمل شکست (طوسى.)250 ،8 ،1387 ،
 .2اگر تاریخ فسق معلوم بوده که در آن دو حالت متصور است :گاهی فسق بعد از ادای شهادت و قبل از
حکم روی داده است .در این صورت نمیتوان حکم را شکست؛ چون معیار صحت شهادت ،وجود ملکه
عدالت زمان شهادت است (شهید اول ،بیتا.)223 ،1 ،
و گاهی فسق معلوم و قبل از شهادت باشددر این صورت حکم شکسته میشود؛ چون عدالت شرط
واقعی برای شهادت است نه شرط ظاهری آن(1گلپایگانى.)184 ،1405 ،
 -1-1-3بررسی اقوال فقها
احتمال اول و حالت اول از احتمال دوم یعنی زمانی که تاریخ معلوم ولی بعد از شهادت باشد ،این دو
حالت مصداق خطای قاضی نیستند .اما در حالت دوم از احتمال دوم یعنی جایی که تاریخ فسق معلوم و قبل
شهادت باشد؛ در اینجا حکم نقض میشود ،اگر حکم منجر به قتل یا قطع باشد و اجرا شده باشد ،در این
صورت چنین تلفی دیه دارد .در مورد پرداختکننده دیه چهار نظر وجود دارد .1 :حاکم  .2مزکیَین (کسانی که
به عدالت شهود نزد قاضی شهادت دادهاند)  .3بیتالمال  .4مباشر قتل (امام یا ولی دم)
فرق نظر اول و نظر چهارم در اینست که در نظر اول ضامن حاکم است ولو مباشر نباشد و ولی دم
قصاص را انجام داده باشد زیرا ولی دم گرچه مباشر بوده مستند به حکم حاکم قصاص را انجام داده ولی در
نظر چهارم مباشرت علت حکم ضمان است و کسی که مباشر بوده (چه حاکم و چه ولی دم) مسؤول دیه
میباشد.
از بین چهار نظر فوق ،نظر دوم در امامیه قائل ندارد (سبحانى .)458 ،2 ،1418 ،از بین اهل سنت هم،
ابوحنیفه قائل به این نظر است (ابن قدامه ،بیتا150 ،12 ،؛ ابن قدامه ،بیتا.)130 ،12 ،
 . 1فرق بین شرط ظاهری و واقعی نیز در همین است که اگر چیزی شرط ظاهریِ عمل باشد بعد از علم به فقدان آن ،عمل صحیح است ولی
اگر شرط واقعی باشد بعد از علم به فقدان ،عمل مخدوش است .مانند طهارت از حدث که شرط واقعی نماز است و طهارت از خبث که شرط
ظاهری آن می باشد .لذا اگر کسی بعد از نماز متوجه نجاستی در بدن یا لباس خود شود نمازش صحیح است .ولی اگر متوجه خللی در وضوی
خود شود مکلف به اعاده است.
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نظر اول ،نظر برخی از فقها از جمله شیخ در کتاب فقه تفریعی خود است (ابوالصالح حلبى448 ،1403 ،؛
طوسى 249 ،8 ،1387 ،و .)250ایشان فرقی میان زمانی که حاکم امکان قصاص را برای اولیای مقتول
فراهم نموده است ،یا زمانی که خود حاکم ،امر به قصاص مینماید ،قائل نشدهاند .در پایان میگوید دیه بر
عهده حاکم است اما در اینکه قاضی این دیه را از کجا بدهد بین فقها اختالف است .گروهی عاقلهی حاکم و
گروه دیگر بیتالمال را ضامن دانستهاند (طبرسى 561 ،1410 ،به نقل از ابن جنید) که شیخ قول دوم را
پسندیده است .به عبارت دیگر حاکم باید دیه را از بیتالمال پرداخت نماید.
الزم به ذکر است فرق این نظر (حاکم دیه را از بیتالمال دهد) با نظریه سوم (دیه مستقیماً از بیتالمال
پرداخت شود) در وساطت حاکم است .در اینجا ضمان بر عهده حاکم است ولی میتواند از بیتالمال بپردازد.
در نظریه سوم ضمان بر عهده بیتالمال است .ثمره این تفاوت در صورت عدم کفایت بیتالمال در پرداخت
دیه ظاهر می شود؛ که اگر حاکم را واسطه در ضمان بدانیم مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده حاکم است و اگر
ضمان را مستقیما بر عهده بیتالمال بدانیم مسؤولیت پرداخت دیه رأساً ساقط میشود.
نظر سوم ،نظر مشهور فقها از جمله شیخ در کتاب قفه تطبیقی خود است (طوسى289 ،6 ،1407 ،؛
عالمه حلّى546 ،8 ،1413 ،؛ عالمه حلّى347 ،5 ،1420 ،؛ عالمه حلّى510 ،3 ،1413 ،؛ عمیدى،3 ،1416 ،
567؛ فاضل هندى)379 ،10 ،1416 ،؛ در مستند این حکم روایتی که سابقاً ذکر شد را بیان نمودهاند.
 -2-1-3نقد و بررسی
از آنجا که فسق شهود ،مصداقی از خطای قاضی دانست .چون خطا در لغت به معنی نقض الصواب
است(جوهرى .)47 ،1 ،1410 ،گروهی دیگر آن را به ضد الصواب معنا نمودهاند (ابن منظور .)65 ،1 ،1414 ،از
قول اصمعی نقل شده است «:یقال أَصابَ فالنٌ الصوابَ فأَخطأَ الجواب؛ معناه أَنه قَصَدَ قَصْدَ الصوابِ و أَراده،
فأَخْطَأَ مُرادَه ،و لم یَعْمِدِ الخطأَ و لم یُصِبْ :وقتی گفته میشود که فالنی ،اقدام ،جهت انجام کار درست نمود،
اما در پاسخ خطا کرد ،به این معناست که قصد درستی داشت و آن درست را اراده نمود ،اما در مرادش به خطا
رفت ،ولی قصد خطا نداشت و کار درست را انجام نداد (ابن منظور.»)535 ،1 ،1414 ،
طبق این تعریف ،با وجود قصد شخص به انجام کار درست ،خطا به اشتباه غیرعمد معنی میشود .برخی
لغت دانان نیز ،خطا را در مقابل عمد قرار دادهاند (ابن اثیر جزرى ،بیتا .)44 ،2 ،به هر حال در این مورد،
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اشتباهی از قاضی در صدور حکم سر نزده است .اگر بینه جرح نمیشد حکم به درستی صادر می شد .اما
اکنون با جرح بینه نمیتوان خطا را به قاضی منتسب کرد.
اما در روایتی که از امام امیرالمؤمنین علی (ع) درباره طریقه ی جرح و تعدیل شهود بوسیله ی رسول
خدا (ص) نقل شده است(حر عاملی .)240 ،27 ،1409 ،چنین استنباط می شود که جرح و تعدیل وظیفه و
تکلیف قاضی است؛ زیرا طبق این روایت رسول خدا (ص) وقتی عدالت یا فسق شاهدی برایش معلوم نبود از
قبیله و کسب و منزل شهود سوال می فرمود و بعد دستور می داد که نام مدعی و مدعی علیه و شهود و
شهادت آنها در دونسخه تنظیم شود و هر یک را به دست یکی از اصحاب خاص خود می داد تا هر کدام
بروند و پنهان از دیگری در محل زند گی شهود تحقیق کنند .اگر نتیجه تحقیقات آنها دال بر عدالت و فضیلت
شهود بود حضرت آن گروهی که شهادت به عدالت این دو شاهد را داده بودند همراه با خود دو شاهد حاضر
می فرمود و اگر آن گروه عدالت این شهود را تأیید میکردند .حضرت مطابق شهادت شهود حکم میدادند.
ولی اگ ر نتیجه تحقیقات دال بر بدی شهود بود حضرت بعد از حاضر شدن گروهی که شهادت بر بدی این
شهود دادهاند همراه با خود شهود (و اثبات بدی آنها) شهادت آنها را رد مینمودند.
حال که تعدیل و جرح شهود وظیفه و تکلیف قاضی است پس جرح شهود را میتوان مصداق خطای
قاضی دانست و به این دلیل مسؤولیت پرداخت دیه را بر عهده بیتالمال دانست.
در هر صورت حکم به پرداخت دیه از بیتالمال در صورتی که قاضی مستند به شهادت گروهی ،حکم
قتل یا قطع را صادر نماید و بعد از آن فسق شهود ظاهر شود؛ حکم نیکویی است که فتوای فقها آن را تأیید
میکند .اما اگر جرح شاهدان جزء خطای قاضی قلمداد گردند ،مشمول روایتِ اشاره شده خواهند بود و به
استناد این روایت دیه بر عهده بیتالمال است .ولی اگر جرح شهود از مصادیق خطای قاضی دانسته نشوند؛
صرفاً به استناد قاعدهی احترام خون مسلمان ،1دیه مقتول بر عهده بیتالمال است؛ زیرا نمیتوان دیگران را
محکوم به دیه نمود.
ثمره این اختالف در آن زمان است که مشهود علیه مسلمان نباشد و فسق شهود معلوم گردد .اگر مستند
حکم ،روایت باشد ،دیه بر عهدهی بیتالمال است .اما اگر مستند آن را قاعده مذکور بدانیم ،نمیتوان چیزی را
از بیتالمال به مقتول غیر مسلمان یا ولی وی داد؛ زیرا این قاعده تنها شامل مسلمین میشود.
.1مستند این قاعده روایات متعددی است با عبارت ( دم االمراء ال مسلم ال یبطل)که طبق این قاعده اگر مسلمانی کشته شود (نه بمیرد) و
نتوان مرگ او را به شخص یا اشخاصی مستند نمود نباید خون او پایمال شده و بیتالمال موظف به پرداخت دیه وی است.
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 -2-3قصور قاضی
مراد از قصور قاضی ،صرف کوتاهی نیست؛ بلکه کوتاهی بدون عمد را قصور گویند .کوتاهی عمدی را
تقصیر گویند .در صورت کوتاهی عمدی که منجر به صدور حکم قصاص بیگناهی شود ،سه حالت متصور
است:
حالت اول :محکوم له (ورثهی مقتول) ظالم و مباشر نیست .ظالم به این معنا که نمیداند حق با آنها
نیست .در این صورت محکوم علیه (ورثه فرد بیگناهی که قصاص گردیده) حق قصاصِ قاضی را دارد.
حالت دوم :محکوم له هم ظالم است هم مباشر .در این صورت ضمان بر عهده محکوم له است.
حالت سوم  :محکوم له ظالم است ،ولی مباشر نیست .در این صورت محکوم علیه یا ولی وی بین قصاصِ
قاضی و محکوم له مخیر است (روحانى.)69 ،25 ،1412 ،
اما قصور به دو دسته تقسیم میشود :قصور قاضی در تشخیص موضوع و قصور قاضی در تعیین حکم.
الف) قصور قاضی در تشخیص موضوع :از روایات استفاده می شود که توجه به جوانب مختلف
موضوعِ قضاوت و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از وظایف مسلم قاضی است (محقق داماد.)132 ،4 ،1406 ،
برای نمونه برخی از فقها در باب ظهور فسق شهود ،پرداخت دیه از بیتالمال را مشروط به عدم تفریط قاضی
در تبیین عدالت دانستهاند(عالمه حلّى .)546 ،8 ،1413 ،در حالی که تبین عدالت شهود ،از اموریست که
مربوط به موضوع میشود ،در هر موضوعی فرق میکند .با توجه به مفهوم شرط ،میتوان نتیجه گرفت که
اگر قاضی در تبیین عدالت شهود تفریط نمود ،دیه از بیتالمال پرداخت نمیشود بلکه بر عهده قاضی است.
اما با توجه به آنکه از کلمه تفریط کوتاهی عمدی متبادر به ذهن است؛ این احتمال نیز وجود دارد که مراد از
تفریط در اینجا مطلق کوتاهی نباشد بلکه مراد کوتاهی عمدی باشد .لذا قصوری که از قاضی در تشخیص
موضوع سر می زند را شامل نمیشود.
ب) قصور قاضی در تعیین حکم :با توجه به اهمیت مقام قضاوت ،دو شرط ویژهی تعیین شده
برای قضاوت ،اجتهاد و عدالت است .بنابراین قاضی میتواند با قوهی اجتهاد خود فروع را به اصول برگرداند و
حکم را در هر مورد استخراج کند؛ از طرف دیگر قوه عدالت مانع خروج وی از راه حق است .با وجود این دو
قوه و بنای قضاوت اسالمی بر پایههایی چون قاعده درأ و اصل احتیاط در دماء ،احتمال چنین خطایی بسیار
کم است.
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در مورد کوتاهی قاضی در تعیین حکم ،کتب معتبر روایی قائل به ضمان مفتی در صورت خطاء در صدور
حکم شدهاند .مثالً شیخ حر عاملی بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ الْمُفْتِیَ إِذَا أَخْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ» به این مسأله
اختصاص داده است (حر عاملى )220 ،27 ،1409 ،و از آنجا که یکی از شرایط قاضی ،داشتن اهلیت فتوا
است ،پس عمومیت روایات این باب (کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ) قاضی را هم در بر میگیرد.از این رو صاحب جواهر
ضمان بیتالمال را مشروط به عبارت «لم یکن مق صرا فی االجتهاد :عدم کوتاهی یا تقصیر قاضی در
تشخیص حکم» دانسته است (نجفی .)79 ،40 ،1404 ،اما با توجه به آنکه کلمه مقصر ظهور در کوتاهی
عمدی دارد .در این صورت کالم صاحب جواهر نمی تواند موید ادعای مذکور باشد.
حاصل آنکه اگر منشاء خطای قاضی ،تشخیص حکم شرعی باشد؛ قاضی ضامن است .اما اگر منشاء
خطا تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد .در این صورت بیتالمال این خسارت را جبران می-
نماید.
حال مبنای این پرداخت ممکن است قاعده احترام خون مسلمان (لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) باشد.
همانگونه که کلینی نیز روایت باال را از امام علی (ع) در باب (الْمَقْتُولِ لَا یُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ( آورده است (کلینی،
 .)354 ،7 ،1407شیخ طوسی نیز این حکم را در باب من الیعرف قاتله ذکر نمود (شیخ طوسی.)755 ،1400 ،
و یا مبنای این پرداخت می تواند قاعده «بیت المال معد للمصالح» باشد همانگونه که برخی فقهای
متاخر(اردبیلی40،12 ،1403 ،؛ سبزواری )668 ،2 ،1423 ،و بسیاری از معاصرین بر این عقیده هستند
(تبریزی ،بیتا68 ،؛ موسوی اردبیلی .)274 ،1 ،1423 ،زیرا اگر قرار باشد قاضی را ضامن اینگونه خطاها
بدانیم؛ وی از ترس ضمان از حرفه خود دست می کشد و قضاوت که یکی از مهمترین مصالح مسلمین است
تعطیل میشود اما به نظر میرسد که هر دو احتمال خالی از قوت نبوده لذابرخی از فقها هر دو احتمال را
مطرح نمودهاند (سبحانی.)459 ،2 ،1418 ،
 -4خطای قاضی در قوانین
در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392یک ماده به این مطلب اختصاص داده شده است .ماده
 486بیان میدارد :هرگاه پس از اجرای حکم قصاص ،حد یا تعزیر که موجب قتل ،یا صدمه بدنی شده است
پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی ،رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود،
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دادگاه رسیدگیکننده مجدد ،حکم پرداخت دیه از بیتالمال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات ،جهت
رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود .درصورت ثبوت عمد یا تقصیر
از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی ،وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور ،حسب مورد به قصاص یا
تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم میشود.
باید توجه داشت که صدر این ماده عمومیت دارد؛ به این معنا که خواه این خطا به خاطر جرح بینه باشد
و خواه بدلیل قصور یا تقصیر قاضی ،مسؤولیت را بر عهده بیتالمال می داند .اما ذیل این ماده تقصیر قاضی
را جدا می سازد .یعنی در صورت ثبوت تقصیر از سوی قاضی ،وی را ضامن دانسته است.
البته باید توجه داشت که فقره دوم هم خالی از اشکال نیست زیرا در صورت تقصیر قاضی ،وی را هم
ملزم به قصاص یا تعزیر نموده و هم ملزم به برگرداندن دیه پرداخت شده به بیتالمال دانسته است .دو
احتمال در مورد این فقره از ماده میتوان مطرح کرد :احتمال اول اینکه واو بعد از تعزیرات به معنای «یا»
تفسیر شود که در این صورت حکم به قصاص یا تعزیر یا دیه در صورت ثبوت عمد قاضی اعمال می شود.
احتمال دوم اینکه یک تکلیف زائدی بر عهدهی قاضی تعیین نموده است که در فروض حکم به قصاص یا
تعزیر دیه هم باید به بیتالمال برگردانده شود .این مطلب با هیچ فرضی صحیح به نظر نمیرسد .زیرا در
صورت حکم به قصاص ،حق قصاص با ولی دم اوست و معنایی برای پرداخت دیه از سوی قاضی یا بیت-
المال وجود ندارد .در این صورت دو مجازات برای تقصیر وی در نظر گرفته شده است .بدیهی است در
صورت تعیین تعزیر نیز ت لفی درکار نبوده است که حکم به پرداخت دیه گردد .بنابراین به نظر میرسد احتمال
اول به تفسیر صحیح از قانون نزدیکتر باشد و منظور قانونگذار را تأمین نماید.
همچنین این ماده شامل تمامی احکام اشتباه از طرف دادگاه می شود؛ خواه منشأ این اشتباه ،تشخیص
حکم و خواه تشخیص موضوع باشد.
البته ممکن است بیان شود این حکم پیرامون اشتباه در تشخیص موضوع باشد؛ زیرا قضات امروزی
اگرچه مجتهد هم باشند باید حکم خود را از قوانین موضوعه کشور بدست آورند و از اعمال نظر شخصی منع
شده اند.
ولی ماده  58قانون مجازاتهای اسالمی مصوب سال 1370خالی از این اشکال بود؛ زیرا تصریح نموده
بود « :هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص  ...در این صورت
خسارت به وسیله دولت جبران می شود ،جبران اینگونه خسارات را بر عهده دولت است».
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در باب قصور قاضی در قانون مجازات اسالمی باید گفت که در ماده 192بیان میکند« :قاضی مکلف
است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند .همچنین طبق ماده  ...193دادگاه مکلّف است به
موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند» .بنابراین از این مواد و مواد مشابه بعدی آن در قانون مجازات،
استفاده میشود که عدم بیان حق جرح و تعدیل شهود یا عدم رسیدگی به دعوای جرح شهود تقصیر یا قصور
محرز و دیه از اموال قاضی گرفته خواهد شد.
 -5تعمیم حکم خطای قاضی
در فقه اسالمی پیرامون تعمیم حکم خطای قاضی به مواردی غیر از قاضی یا غیر از مسائل کیفری یا
غیر از محکوم علیه هم مباحثی مطرح شده است.
 -1-5سرایت حکم به قضات مقلد یا ماذون
همانگونه که قبالً اشاره گردید یکی از شرایط قضاوت اجتهاد میباشد .برخی از فقها این شرط را موضع
وفاق و اجماع میدانند(شهید ثانی283 ،2 ،1413 ،؛ شیخ طوسی207 ،6 ،1407 ،؛ شیخ طوسی99 ،8 ،1387 ،؛
عالمه حلی .)431 ،8 ،1413 ،ادعای اجماع فیض کاشانی مویدی قوی برای تحقق اجماع بر این شرط
محسوب میشود (فیض کاشانی ،بیتا)247 ،3 ،؛ زیرا به بیان شیخ انصاری وی از جمله کسانی است که
اعتنایی به اجماعات ادعا شده در کتب فقها ندارد (انصاری )34 ،1415 ،برخی چون سید محمد مجاهد این
شرط را موضع اجماع تمامی مسلمانان می دانند .زیرا فقهای عامه نیز اجتهاد را شرط در حاکم می دانند .اما
قضاوت غیر مجتهد را به شرط آنکه سلطان و پادشاه مقتدری وی را متولی منصب قضاوت نموده باشد،
تجویز نموده اند .این تجویز بخاطر ضرورت است (طباطبایی ،بیتا.)69 ،
ام ا در زمان ما با توجه به حجم دعاوی و کمبود قاضی مجتهد جامع الشرایط با آنکه اجتهاد در قضاوت
شرط است؛ اما تصدی منصب قضاوت برای غیر مجتهدینی که عالم به احکام و مسائل فقهی و حقوقی
هستند با اذن ولی امر مسلمین و ولی فقیه زمان جایز است .اگرچه این علم از طریق تقلید بدست آمده باشد
(امام خمینى .)67 ،3 ،1422 ،از سوی دیگر از آنجا که طبق مادهی  3قانون آیین دادرسی مدنی قضات
موظف به تطبیق دعوا بر قوانین هستند؛ در صورت مجتهد بودن قاضی و تعارض نظر وی درباره پروندهای با
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قانون ،پرونده مذکور به شعبه دیگری محول میشود؛ از این ماده معلوم می گرددکه قضات صرفاً تطبیق
دهنده پروندههای محوله بر مواد قانونی که از سوی مراجع صالحیت دار تدوین میگردد ،خواهند بود .پس
قضات فعلی مانند ابزاری در دست قوه قضاییه برای تشخیص موضوعات و تطبیق آنها بر مواد قانونی
محسوب میگردند.
حال با لحاظ هر دو حیثیت قضات فعلی ( متصدی قضاوت یا ابزاری در دست حاکم شرع) میتوان گفت
حکم مذکور شامل حال آنها می شود .زیرا اگر آنها را متصدی قضاوت دانستیم قاضی محسوب شده و خطای
آنها بر عهده بیتالمال است و اگر در حکم ابزار قضاوت دانستیم باز خطای آنها را میتوان به قاضی ( قوه
قضاییه) منسوب نمود و بر عهده بیتالمال دانست .زیرا ادله مورد بحث چنین قضاتی را در بر میگیرد.
 -2-5سرایت حکم به غیر از محکوم علیه
در صورتی که در اثر خطای قاضی به غیر از محکوم علیه نیز آسیبی برسد مشهور فقها حکم به پرداخت
دیه از بیتالمال نمودهاند .بر ای نمونه اگر زنی باردار محکوم به حد زنا گردید و در اثر ترس از آن ،جنینش
سقط شد؛ محکوم علیه ،آن زن بوده که جنین وی ساقط شده است (مفید743 ،1413،؛ شیخ طوسى،1387 ،
64 ،8؛ شیخ طوسی279 ،4 ،1390 ،؛ محقق حلی158 ،4 ،1408 ،؛ عالمه حلّى347 ،5 ،1420 ،؛ شهید اول،
301 ،4 ،1414؛ شهید اول260 ،1410 ،؛ شهید ثانى .)474 ،14 ،1413 ،اما در این رابطه روایتی وجود دارد
که ظاهراً با این شهرت معارض است :روایت شده که خلیفه دوم زنى را که با مردان رفت و آمد داشت را
احضار کرد .ماموران عمر براى ابالغ دستور احضار پیش زن آمدند .آن زن نیز با دیدن آنها ترسید و هراسناک
با فرستادگان عمر همراه شد (چون آن زن باردار بود در اثر این ترس و هراس در بین راه) بچهاش سقط شد؛
این خبر به گوش عمر رسید .یاران پیغمبر (ص) را گرد آورد و از حکم این جریان و پول خون آن بچه پرسید.
همگى به یک زبان گفتند :تو اراده ادبکردن این زن را داشتهای و جز خیر و نیکى مقصود دیگرى نداشتهاى.
بنا براین چیزى بر تو نیست .امیرالمؤمنین (علیه السالم) که در انجمن بود در این باره هیچ سخن نمیفرمود
و خاموش نشسته بود .عمر گفت :اى ابا الحسن شما در این باره چه میفرمایی؟ حضرت فرمودند :آنچه گفتند
شنیدى .گفت :نزد شما چیست و شما چه میفرمایى؟ فرمودند :اینان گفتند آنچه شنیدى .گفت :شما را سوگند
می دهم که آنچه شما دانى در این باره بفرمایی؟ فرمودند :اگر این گروه (این حکمى که کردند) براى نزدیک
شدن و تقرب به تو بود که به تو خیانت کردند ،و اگر از پیش خود گفتند در حکم خدا کوتاهى کردند .حکم
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این مسأله این است که دیه و پول خون این طفل که از روى خطاء کشته شده بر تو است؛ زیرا کشتهشدن
این طفل از روى خطاء به واسطه تو بوده است! عمر گفت :به خدا سوگند از میان همه اینان تنها تو براى من
خیر خواهى کردى ،و به خدا از اینجا برنخیزى تا دیه و پول خون را از بنى عدى (مقصود عاقله عمر است.
زیرا وی از قبیله عدى بوده) بگیرى (و به صاحبش بپردازى) .پس امیرالمؤمنین (ع) همین کار را انجام داد
(مفید.)205 ،1 ،1413 ،
فقها این تعارض را چنین پاسخ دادهاند که عمر حاکم شرعی نبوده ،پس دیه قتلی که به واسطه خطای
وی انجام شده است بر عهده بیتالمال نیست (فاضل هندى379 ،10 ،1416 ،؛ نجفى241 ،41 ،1404 ،؛
شهید ثانى.)374 ،2 ،1412 ،
 -3-5سرایت حکم به غیر قاضی
فقها در مورد سرایت این حکم به اجرا کنند گان حکم قاضی مانند جالد یا حداد (شخصی که حد را اجرا
می نماید) با یکدیگر اختالف دارند.در تشریح این مطلب باید گفت که گاهی منشأ خطای جالد قاضی است و
گاهی خود جالد است .مثالً ،اگر قاضی به بریدن دست حکم داده ولی جالد به اشتباه پا را قطع نموده است،
یا قاضی به اجرای حد تازیانه حکم کرده ولی حداد به اشتباه حد رجم را اجرا کرده است.
در جایی که منشأ خطای جالد قاضی است ،فقها جالد را در واقع آلت دست قاضی برای حکم
میدانند(شیخ طوسى .)61 ،8 ،1387،زیرا قاعده ی «تعلیق حکم به صفت مشعر علیت» است(سبحانی،
 .)459 ،2 ،1418به این توضیح که حکم ضمان بیتالمال معلق به خطای قاضی است .پس خطای قاضی به
عنوان علت موجود باشد ،معلول که ضمان بیتالمال است موجود می شود.
در مورد جالد ،ضمان را بر عهده وی میدانند (محقق حلی159 ،4 ،1408 ،و 164؛ ابن ادریس حلّى،
505 ،3 ،1410؛ شوشترى147 ،11 ،1406 ،؛ عالمه حلّى 184 ،2 ،1410 ،؛ عالمه حلّى371 ،5 ،1420 ،؛
شهید اول260 ،4 ،1414 ،؛ شهید ثانى 476 ،14 ،1413 ،و 524؛ اردبیلى .)258 ،13 ،1403 ،اما میتوان گفت
بدلیل رعایت مصالح مسلمین ،بیت المال مانند خطای قاضی پرداخت دیه را بر عهده بگیرد تا جالد نیز مانند
قاضی از ترس دیه ،منسب خود را رها نکند .البته به نظر میرسد که این مطلب به قیاس شبیهتر است تا
اینکه تنقیح مناط باشد.
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 -4-5سرایت حکم به غیر مسائل کیفری
شمول حکم خطای قاضی به دعاوی مدنی و مباحث مالی نیز مورد بیان فقها قرار گرفته است .توضیح
اینکه در مسائل مالی ،اگر عین محکومٌ به باقی باشد و خطا ظاهر شود ،باید به صاحبش که به خطا از او
گرفته شده است مال برگردد .ولی اگر عین تلف شده باشد ،طبق قاعدهی «علی الید» و «اتالف» متلف
ضامن آن است .اما اگر وی معسر باشد ،شیخ طوسی حکم به ضمان امام یا جانشین وی یعنی قاضی داده
است .وی در صورت رفع اعسار میتواند به معسر رجوع کند (شیخ طوسى .)250 ،8 ،1387 ،البته بر این قول
اشکاالتی گرفته شده است .زیرا ضمان به واسطه تلفِ مال بر عهده محکومٌ علیه است؛ پس دلیلی برای
انتقال آن بر عهده حاکم نیست (محقق حلی.)134 ،4 ،1408 ،
حال اگر مال قبل از رسیدن به محکومٌ له و اتالف آن توسط وی ،به دست قاضی رسیده باشد ،می توان
طبق قاعده تعاقب ایادی ،هم قاضی و هم متلف را ضامن دانست ،یعنی محکومٌ علیه میتواند به هر دو رجوع
کند؛ ولی اگر به قاضی رجوع کرد ،قاضی میتواند به محکومٌ له که متلف بوده رجوع کند (تبریزى ،بیتا،
.)609
 -6نتیجه گیری
از مجموع مطالب بیان شده نتایج زیر حاصل میشود:
 .1برای ضامن دانستن قاضی نمیتوان به قاعده احسان تمسک جست .در صورتی که بیتالمال را
مسؤول اشتباهات قاضی بدانیم ،دیگر وجهی برای ضمان قاضی وجود ندارد؛ زیرا برای یک مسأله نمیتوان
دو ضامن معرفی کرد.
 .2با ادله ی دیگر از جمله قاعده «بیتالمال معد للمصالح» و روایت مذکور از امیرالمؤمنین (علیهالسالم)
میتوان بیتالمال را مسؤول خطای قاضی دانست.
 .3در جایی که منشأ خطای قاضی جرح بینه باشد؛ از آن جهت که این خطا را نمیتوان به قاضی نسبت
داد پس شامل روایت امیر المومنین(ع) نمیشود .ولی در این مسأله میتوان طبق قاعده احترام خون
مسلمان ،بیت المال را مسؤول پرداخت این دیه معرفی نمود.
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 .4در فرض تقصیر قاضی ،محکوم له در صورت مباشرت و انجام ظلم و تعدی قصاص میشود و در غیر
این صورت قاضی قصاص میشود .در صورت ظالمبودن و عدم مباشرت وی ،ولی دم بین قصاص ایشان و
قاضی مخیر است.
 .5در صورت قصور قاضی در تشخیص موضوع ،دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در صورت تعیین
حکم اشتباه ،دیه بر عهده قاضی است.
 .6در زمانی که خطای قاضی بر غیر محکوم علیه خسارات وارد کند ،طبق نظر مشهور ،این خسارت از
بیتالمال پرداخت میشود.
 .7در مورد ضمان جالد و حداد باید گفت که در جایی که منشاء خطای آنها ،خطای قاضی باشد؛ دیه بر
عهده بیت المال است و اگر خطا از خود وی باشد دیه بر عهده خود ایشان است.
 . .8در دعاوی مدنی و مالی در مورد خطای قاضی باید دانست که در صورت وجود مال بیشک به
صاحبش بگردانده می شود .در صورت تلف مال ،اگر به دست قاضی نرسیده باشد ،متلف ضامن است .اگر مال
قبل از رسیدن به محکومٌ له و اتالف آن توسط وی ،به دست قاضی رسیده باشد ،میتوان طبق قانون تعاقب
ایادی ،مالک اصلی میتواند به هر یک از آنان به دلخواه رجوع کند .در صورت رجوع به قاضی ،او هم می-
تواند به متلف رجوع نماید.
 .9رد پای این مسأله را در اصول قانون اساسی و قانون جدید مجازات اسالمی نیز میتوان دید .اصل
 171قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مادهی  486قانون مجازاتها به این مسأله پرداخته شده است.
فهرست منابع
 .1قرآن کریم ،)1381( ،ترجمه علی مشکینی ،انتشارات الهادی ،قم ،چاپ دوم.
 .2ابن اثیر جزرى ،مبارک( ،بیتا) ،النهایه فی غریب الحدیث و األثر ،مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان ،قم ،چاپ
اول.
 .3ابن ادریس حلّى ،محمد ،)1410( ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 .4ابن بابویه ،محمد ابن علی ،)1413( ،من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،چاپ دوم.
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 .5ابن داوود حلّى ،حسن ،)1383( ،رجال ابن داود ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .6ابن قدامه ،عبداهلل ( ،بیتا) ،المغنی ،دارالکتب العربیه ،بیروت.
 .7ابن قدامه ،عبد الرحمن( ،بیتا) ،الشرح الکبیر ،دارالکتب العربیه ،بیروت.
 .8ابن منظور ،محمد ،)1414( ،لسان العرب ،دار الفکر  -دار صادر ،بیروت ،چاپ دوم.
 .9ابو الصالح حلبى ،تقىالدین ،)1403( ،الکافی فی الفقه ،کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیهالسالم،
اصفهان ،چاپ اول.
 .10اردبیلى ،احمد ،)1403( ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .11امام خمینی ،سید روح اهلل ،)1422( ،استفتائات ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،قم ،چاپ پنجم.
 .12انصاری ،مرتضی ،)1415( ،کتاب القضاء و الشهادات ،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى ،قم،
چاپ اول.
 .13بجنوردى ،سید حسن ،)1419( ،القواعد الفقهیه ،نشر الهادی ،قم ،چاپ اول.
 .14بحرالعلوم ،سید محمّدمهدی ،)1363( ،الفوائد الرجالیه ،تحقیق محمّد صادق بحر العلوم حسین بحر العلوم،
مکتبه الصادق ،بیجا ،چاپ اول.
 .15تبریزى ،جواد( ،بیتا)  ،أسس القضاء و الشهاده ،دفتر مؤلف ،قم ،چاپ اول.
 .16جوهرى ،اسماعیل ،)1410( ،الصحاح  -تاج اللغه و صحاح العربیه ،دار العلم للمالیین ،بیروت ،چاپ اول.
 .17حر عاملى ،محمد بن حسن ،)1409( ،وسائل الشیعه ،مؤسسه آلالبیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .18حسینى مراغى ،سید میرعبدالفتاح بن على ،)1417( ،العناوین الفقهیه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .19روحانى ،سید صادق ،)1412( ،فقه الصادق علیه السالم ،دار الکتاب  -مدرسه امام صادق علیهالسالم ،قم،
چاپ اول.
 .20سبحانی ،جعفر ،)1414( ،کلیات فی علم الرجال ،مؤسسه نشر اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .21سبحانی ،جعفر ،)1418( ،نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه اإلسالمیه الغراء ،مؤسسه امام صادق (ع) ،قم،
چاپ اول.
 .22سبزوارى ،محقق ،محمدباقر بن محمد مؤمن ،)1423( ،کفایه األحکام ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
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 .23شوشترى ،محمدتقى ،)1406( ،النجعه فی شرح اللمعه ،کتابفروشى صدوق ،تهران ،چاپ اول.
 .24شهید اول ،محمد بن مکى( ،بیتا) ،القواعد و الفوائد ،کتابفروشى مفید ،قم ،چاپ اول.
 .25شهید اول ،محمد بن مکى ،)1410( ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه ،دار التراث  -الدار اإلسالمیه ،بیروت،
چاپ اول.
 .26شهید اول ،محمد بن مکى ،)1414( ،غایه المراد فی شرح نکت اإلرشاد ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى
حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .27شهید ثانى ،زینالدین بن على ،)1412( ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،حاشیه سلطان العلماء،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .28شهید ثانى ،زینالدین بنعلى ،)1413( ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسه المعارف
اإلسالمیه ،قم ،چاپ اول.
 .29شیخ طوسی ،محمد( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن دار االحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .30شیخ طوسی ،محمد ،)1407( ،الخالف ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
قم ،چاپ اول.
 .31شیخ طوسی ،محمد ،)1390( ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ اول.
 .32شیخ طوسی ،محمد ،)1387( ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه ،تهران.
 .33شیخ طوسی ،محمد ،)1400( ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى ،دار الکتاب العربی ،بیروت ،چاپ دوم.
 .34طاهرى ،حبیباهلل ،)1418( ،حقوق مدنى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
قم ،چاپ دوم.
 .35طباطبایی ،سید محمدحسین ،)1417( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ پنجم.
 .36طباطبایی ،سید محمد( ،بیتا) ،کتاب المناهل ،مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم ،قم ،چاپ اول.
 .37طبرسى ،فضل ،)1410( ،المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف ،مجمع البحوث اإلسالمیه ،مشهد ،چاپ
اول.
 .38عاملى ،سید جواد( ،بیتا) ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالّمه ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ اول.
 .39عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،)1410( ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
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 .40عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،)1420( ،تحریر األحکام الشرعیه على مذهب اإلمامیه ،مؤسسه امام صادق
(ع) ،قم ،چاپ اول.
 .41عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،)1381( ،رجال العالمه  -خالصه األقوال ،منشورات المطبعه الحیدریه ،نجف،
چاپ دوم.
 .42عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،)1413( ،قواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .43عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،)1413( ،مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 .44عالمه مجلسى ،محمد باقر ،)1406( ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،انتشارات کتابخانه آیهاهلل
مرعشى نجفى  -ره ،قم ،چاپ دوم.
 .45عمیدى ،سید عمید الدین بن محمد ،)1416( ،کنز الفوائد فی حل مشکالت القواعد ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .46فاضل هندى ،محمد ،)1416( ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .47فخرالمحققین ،محمد بن حسن ،)1387( ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم،
چاپ اول.
 .48فیض کاشانی ،محمد محسن( ،بیتا) ،مفاتیح الشرایع ،انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى -ره ،قم،
چاپ اول.
 .49کشّى ،محمد ،)1490( ،رجال الکشی ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ،مشهد.
 .50کلینى ،محمد بن یعقوب ،)1407( ،الکافی ،دارالکتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.
 .51گلپایگانى ،سید محمدرضا ،)1405( ،کتاب الشهادات ،دفتر آیهاهلل گلپایگانی ،قم ،چاپ اول.
 .52محقق حلی ،جعفر ،)1408( ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ دوم.
 .53محقق داماد ،سید مصطفى ،)1406( ،قواعد فقه ،مرکز نشر علوم اسالمى ،تهران ،چاپ دوازدهم.
 .54مفید ،محمّد ،)1413( ،االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد ،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،قم ،چاپ
اول.
 .55مفید ،محمد ،)1413( ،المقنعه ،کنگره جهانى هزاره شیخ مفید ،قم ،چاپ اول.
 .56موسوى اردبیلى ،سید عبدالکریم ،)1423( ،فقه القضاء ،قم ،چاپ دوم.
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 .57نجفى ،محمدحسن ،)1404( ،جواهرالکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ
هفتم.

