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تاملّی فقهی پیرامون استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف
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چکیده

حد قذف یکی از حدود شرعی است که در مواد قانونی نیز بدان پرداخته شدد و در مداد ی  260ق.م.ا
مصوب  1392بحث ارثرسیدن حد قذف به ورثه مقذوف و استثناء زوجین از ارث بردن حد قذف مطرح شد
است .باتوجه به اینکه فقها و قانونگذار جمهوری اسالمی ایران زوجین را از ارث بردن قذف محروم دانستهاند
هدف اصلی این پژوهش بررسی ادلّه فقهی استثناءشدن زوجین از ارث بردن حد قذف است؛ البته به عندوان
نکته مقدماتی دیدگا فقها در مورد اصل حکم به ارث رسیدن حد قذف نیز بررسی شد است .ایدن پدژوهش
با استفاد از منابع فقهی و روایی با نگاهی انتقادی به دیدگا فقها و قانونگذار در زمینه استثناء زوجین از ارث
بردن حد قذف سامان یافته است .آنچه به عنوان نتیجه مطرح شد  ،با توجه به عمومات به ارثرسیدن حد و
نبود دلیل برای استثناء زوجین ،استثناء مذکور در کالم بسیاری از فقها و ماد ی  260ق.م.ا بدون پشدتوانه و
نادرست به نظر میرسد .در پایان با توجه به این نتیجه ،پیشنهادی در زمینه تغییدر مدتن مداد ی  260ق.م.ا
ارائه شد است.
کلید واژه :حدود ،قذف ،ارث زوجین ،ارث قذف.

تاریخ پذیرش1397/10/15 :
 -1تاریخ وصول1397/3/11 :
* استادیار گروه فقه و باها ح وقهوس اسه بحن دا هکاه وبهوا سهاسواران سهاسوارن ایهرا ( ویسهدهه بسهلول
m.zarghi@hsu.ac.ir
** عضو هولت علمح گروه وقوس خصوصحن بوسس آبوزش عالح غور دولتح روزبها ساران ساران ایرا .
Hch.choopani@yahoo.com

68

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال پانزدهم /شمار پنجا و چهار

 -1طرح مسأله
یکی از حدودی که در احکام جزائی اسالم مد نظر فقها و حقوقدانان قرار گرفته حد قذف است .در
جزئیات مرتبط به این حد مطالب فراوانی وجود دارد که برخی در پژوهشهای مستقل بررسی شد و برخی
دیگر مورد بررسی جدی قرار نگرفته است .از جمله این مباحث به ارثرسیدن حد قذف است .ماد ی 260
ق.م.ا مصوب  1392در زمینه به ارثرسیدن این حد مقرر میدارد« :حد قذف اگر اجرا نشد و مقذوف نیز
گذشت نکرد باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد و هر یک از ورثه میتواند تعقیب و
اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرد باشند» .1این ماد خود تلفیقی از دو ماد ی  163و
 164قانون مجازات اسالمی مصوب  1370است .ماد ی  163ق.م.ا سابق بیان میداشت« :حد قذف اگر
اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل میگردد» و در ماد ی  164نیز آمد بود« :حق مطالبه حد قذف به همه
وارثان بجز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو
کرد باشند» .تفاوت چندانی در مفهوم کلی این دو ماد و ماد  260ق.م.ا مصوب  1392دید نمیشود.
مباحث فقهی عمیقی در مسأله به ارث رسیدن حد قذف در کتب فقهدی مطدرح اسدت .دو مسدأله بده
عنوان مباحث مقدماتی در این نوشتار مطرح است .1 :آیا از نظرگا مبنایی فقهی ،اصالً حد قذف قابدل ارث
بردن است یا خیر؟  .2به ارثرسیدن حد قذف ،مربوط به حالتی است که قذف قبل از فوت مقذوف رخ داد
باشد یا حالتی که قذف پس از فوت مقذوف واقع شد باشد را نیز شامل میشود؟ در ادامده ایدن دو مسدأله
تحت عناوین مستقل بررسی شد است؛ اما آنچه به عنوان سؤال اصلی این پژوهش مطرح است اینکه آیدا
پشتوانه فقهی محکمی بر استثناءکردن زوجین از ارثبردن حد قذف وجود دارد یا خیر؟
 -2به ارث رسیدن حد قذف
در زمینه به ارث رسیدن حد قذف دو احتمال وجود دارد ،احتمال اول موروثبودن حد قدذف اسدت کده
مشهور فقها قائل به آن هستند و احتمال دوم به ارث نرسیدن حد قذف که ظاهر برخدی روایدات مؤیدد آن
است.
برای قول مشهور ادله ای اقامه شد است .دلیل اول اینکه حد قذف از جمله حقالناس است و روایات

 .1این ماد دارای تبصر ای است که خود نیاز به بررسی مستقل دارد و خارج از مباحث این مقاله است.
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مؤ ید این مطلب است از جملده ایدن روایدات ،روایدت صدحیحه حلبدی از امدام صدادق که اسدت کده
میفرمایند« :إذا قذف العبد الحر جلد ثمانین و قال هذا من حقوق الناس»ککلینی172 ،14 ،1429 ،؛ صدوق،
52 ،4 ،1413؛ طوسددی72 ،10 ،1407 ،؛ طوسددی228 ،4 ،1390 ،؛ فددی 374 ،15 :1406 ،؛ حددر عدداملی،
« 180،28 ،1409هرگا عبد ،انسان آزادی را قذف کند هشتاد تازیانه میخورد و فرمودند حد قذف از جمله
حقوق آدمیان است» و چند روایت دیگر که حد قذف را از جمله حقالناس به حسداب آورد اسدت ککلیندی،
182 ،14 ،1429؛ طوسی73 ،10 :1407 ،؛ طوسدی229 ،4 ،1390 ،؛ فدی 376 ،15 ،1406 ،؛ حدر عداملی،
 181 ،28 ،1409و  182با توجه به حقالناس بودن این حد ،میتوان گفت قابل ارث رسیدن نیز مدیباشدد
که مؤید این نکته روایاتی از جمله روایت عمار ساباطی از امام صادق که است که میفرمایند:
«حد مانند دیه و مال و زمین نیست که به ارث برسد ولی اگر هر یک از ورثه پیگیدر آن شدود و آن را
مطالبه کند او عهد دار حد خواهد بود و هر کس از ورثه که حد را رها کند حقی ندارد و ایدن مانندد مدردی
است که فردی را قذف کند و مقذوف دو برادر داشته باشد ،اگر یکی از این دو قاذف را عفدو کندد دیگدری
میتواند حقش را مطالبه کند زیرا مقذوف مادر هر دوی اینها است و عفو نیز حق هردوی آنهاست.»1
روایت حسنه محمد بن مسلم از امام محمد باقر که نیز داللت بر همین معنا کارث رسیدن حد قدذف
دارد که در صفحات آتی متن این حدیث آمد است .فقهای بسیاری با استدالل بده ایدن روایدات قائدل بده
موروث بودن حد قذف شد اند کطوسی406 ،5 ،1407 ،؛ ابن زهر 428 ،1417 ،؛ بیهقی520 ،1416 ،؛ عالمه
حلددی420،5 :1420 ،؛ شددهید ثددانی189 ،9 ،1410 ،؛ هندددی537 ،10 ،1416 ،؛ نجفددی423 ،41 ،1404 ،؛
خوانساری104 ،7 ،1405 ،؛ خویی317 ،41 ،1422 ،؛ روحانی 473 ،25 :1412،عالو بر روایات ،اجماه نیدز
دلیل دیگری است که شیخ طوسی مدعی آن شد کطوسی 406 ،5 ،1407 ،و در میان متأخران و معاصران
نیز برخی این ادعا را تکرار کرد اند کنجفی423 ،41 ،1404 ،؛ سبزواری19 ،18 ،1413 ،؛ خویی،41 ،1422 ،

« .1إن الحد ال یورث کما تورث الدیة و المال و العقار و لکن من قام به من الورثه فطلبه فهو ولیه و من ترکه فلم یطلبه فال حق له و ذلدک
مثل رجل قذف رجال و للمقذوف أخوانکاخ فإن عفا عنه أحدهما کان لآلخر أن یطلبه بحقه ألنها أمهما جمیعا و العفو لهما جمیعدا»ککلیندی،
228 ،14 ،1429؛ طوسی ،تهذیب االحکام83 ،10 ،1407 ،؛ طوسی235 ،4 ،1390 ،؛ فی 543 ،15 ،1406 ،؛ حر عداملی. 208 ،28 ،1409 ،
تعارضی که در مفهوم این حدیث به نظر میرسد این است که ابتداء در حدیث آمد است «مثل رجل قذف رجالً» ولدی در ادامده حددیث در
مورد قذف یک زن صحبت شد است ،عالو بر این در ابتداء بیان داشته «مقذوف دو برادر داشدته باشدد» امدا در ادامده آمدد اسدت «زیدرا
مقذوف مادر هر دوی اینها است» در میان کتب حدیثی و فقهی تنها توجیهی که برای تعارض اول یافت شد این است که قذف مجدازاً بده
رجل نسبت داد شد است کگلپایگانی . 208 ،2 ،1412 ،برای تعارض دوم نیز تنها توجیهی که یافت شد ،این اسدت کده خطداب قداذف بده
برادران این زن بود است اما وراث او فرزندان او هستند کتبریزی. 248 ،1417 ،
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نگارندگان به ترجیحدهندگان احتمال دوم که به ارث نرسیدن حد قذف است دست نیافتند و ظداهراً در
حد احتمال است و قائلی ندارد .روایاتی که مؤید این احتمال است عبارتند از :روایت سکونی از امدام صدادق
که « :الحددال ال یددورث» ککلینددی182 ،14 ،1429 ،؛ طوسددی234 ،4 ،1390 ،؛ فددی 543 ،15 ،1406 ،؛ حددر
عاملی 46 ،28 ،1409 ،و  209روایتی از امام علی که « :ال یورث الحد» کابن اشدعث ،بدیتدا137 ،؛ ندوری،
25 ،18 ،1408؛ بروجردی . 592 ،30 ،1386 ،مستندات این احتمال از لحاظ سند و محتوا مدورد نقدد واقدع
شد است .ضعف سند روایت سکونی به دلیل شخصدیت راوی اسدت کنجفدی423 ،41 ،1404 ،؛ طباطبدائی
حائری 48 ،16 ،1418 ،چرا که شیخ طوسی وی را در زمر کسانی آورد است که اگر خبر موثقی در مقابل
خبر او باشد باید خبر او را رها کرد کطوسی 149 ،1 ،1417 ،البته برخی به دلیل موافق بودن این روایت بدا
دیدگا برخی از مذاهب عامه ،احتمال تقیهای بودن آن را نیز مطرح کرد اند کسدبزواری . 29 ،28 ،1413 ،از
حیث داللت نیز فقهای بسیاری این حدیث را حمل بر روایت عمار ساباطی کرد اند ،بدین معنا که بدا توجده
به توضیح روایت عمار ساباطی از معنای به ارث نرسیدن حد ،دیگر جایی برای تمسک به معنای این حدیث
باقی نمیماند ،زیرا در روایت عمار ساباطی آمد است که حد مانند اموال که بدون درخواست و پیگیری بده
ارث میرسند ،به ارث نمیرسد ،بلکه هر یک از ورثه که این حد را پیگیری و مطالبده کندد وارث آن اسدت
کطوسی234 ،4 ،1390 ،؛ شهید ثانی445 ،14 ،1413 ،؛ فاضل هندی537 ،10 ،1416 ،؛ نجفدی،41 ،1404 ،
423؛ خوانساری104 ،7 ،1405 ،؛ خدویی317 ،41 ،1422 ،؛ طباطبدائی حدائری49 ،16 ،1418 ،؛ سدبزواری
29 ،28 ،1413؛ تبریزی248 ،1417 ،؛ گلپایگانی  . 208 ،2 ،1412در مورد روایت امام علی که نیز هرچندد
فقها بحثی را مطرح نکرد اند ،اما اشکال سندی در اینجا نیز بده دلیدل مرسدل بدودن حددیث وجدود دارد و
همچنین اشکال محتوایی روایت سکونی بر این حدیث نیز وارد است.
با توجه به نکات فوق باید بیان داشت ،اشکال فقهی در به ارث رسیدن حد قذف وجود ندارد و از لحاظ
حقوق موضوعه نیز صراحت قانونی مواد پیش گفته بحثی در اصل به ارث رسیدن حد قذف باقی نمیگذارد.
 -3قذف در حال حیات یا قذف پس از فوت
نکته دوم مقدماتی این نوشتار این است که به ارث رسیدن حد قذف ،مربوط به حالتی است که قذف
قبل از فوت مقذوف رخ داد باشد یا حالتی که قذف پس از فوت مقذوف واقع شد باشد را نیز شامل می-
شود؟
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از میان روایاتی که به نحوی مرتبط به بحث ارث حدد قدذف هسدتند ،روایدت عمدار سداباطی کده در
صفحات قبل ذکر آن گذشت ،عام است و شامل قذف در حال حیات و قذف پس از حیات میگردد.
روایت دیگری که مرتبط به این بحث است روایت محمد مسلم است که بیان میکند:
«از امام باقر که در مورد مردی سؤال کردم که پسرش را متهم به زنا کندد ،ایشدان فرمدود :اگدر پددر
فرزندش را بکشد به خاطر او کشته نمیشود و اگر او را قذف کند به خاطر او تازیانه نمیخورد .گفدتم :اگدر
پدرش به مادرش تهمت بزند کحکم چیست؟ ایشان فرمود؟ اگر مادر را قذف و فرزند را از خدود نفدی کندد،
مادر و پدر مالعنه میکنند؛ حال فرزند نفی شد دیگر فرزند او نیست و زن و مرد جدا میشوند و زن تا ابدد
بر مرد حالل نمیشود .ایشان فرمود :و اگر در حالى که مادر پسر زند است به پسر بگویدد :اى پسدر مدادر
زناکار و فرزند زن را از خود نفى نکند ،به خاطر زن حدال مىخورد و زن و مرد از هم جدا نمىشدوند ،حضدرت
ادامه دادند :اگر در حالى که مادر پسر مرد است به پسر بگوید :اى پسر مادر زناکار و آن مدادر جدز همدین
فرزندى که از این مرد است ،وراث دیگرى ندارد که حق مادر را بگیرد ،در این صدورت حدد بدر مدرد اجدرا
نمى شود ،زیرا حق حد به فرزند این مرد از آن مادر منتقل شد است .ولى اگر آن مادر ،فرزندى از غیر ایدن
مرد داشته باشد ،او جانشین مادر خواهد بود و مرد به خاطر آن فرزند تازیانه مىخورد و اگر آن مادر ،فرزندى
از غیر این مرد ندارد اما خویشاوندانى دارد که عهد دار مطالبه حد مى شوند ،این مرد به خاطر آندان تازیانده
مىخورد».

1

همانطور که مالحظه میگردد روایت محمد بن مسلم صراحت در ایدن دارد کده ارث حدد قدذف هدم
مربوط به حالتی است که قذف در حال حیات مقذوف واقع شد باشد و هم مربوط به حالتی است کده پدس
از فوت ،شخصی مورد قذف واقع شود؛ لذا با توجه به روایات نمیتوان موضع ارث حد قدذف را محددود بده
قذف در حال حیات دانست.
با بررسی کتب فقهی میتوان فقها را در طرح این بحث به دو دسته تقسیم نمود :دسته اول فقیهانی
هستند که قذف پس از فوت را طرح و مورد بررسی قرار داد اند کفاضل هندی537 ،10،1416 ،؛ طباطبائی
« .1سألت أبا جعفر که عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم یجلد له قلت فإن قذف أبدو أمده فقدال إن قدذفها و
انتفى من ولدها تالعنا و لم یلزم ذلک الولد الذی انتفى منه و فرق بینهما و لم تحل له أبدا قال و إن کان قال البنه و أمه حیه یا ابن الزانیه
و لم ینتف من ولدها جلد الحد لها و لم یفرق بینهما قال و إن کان قال البنه یا ابن الزانیه و أمه میته و لم یکن لها من یأخذ بحقها منده إال
ولدها منه فإنه ال یقام علیه الحد ألن حق الحد قد صار لولد منها و إن کان لها ولد من غیر فهو ولیها یجلد له و إن لم یکن لها ولدد مدن
غیر و کان لها قرابه یقومون بأخذ الحد جلد لهم» ککلینی113 ،14 ،1429 ،؛ طوسی ،تهدذیب االحکدام77 ،10 ،1407 ،؛ فدی ،15 ،1406 ،
372؛ حر عاملی. 196 ،28 ،1409 ،
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حائری . 48 ،16 ،1418 ،دسته دوم فقیهانی که قذف در حال حیات مقذوف را طرح مورد بررسی قرار
داد اند کطوسی ،الخالف406 ،5 ،1407 ،؛ عالمه حلی356 ،12 ،1414 ،؛ شهید ثانی189 ،9 ،1410 ،؛
نجفی423 ،41 ،1404 ،؛ مغنیه275 ،6 ،1421 ،؛ خویی316 ،41 ،1422 ،؛ وحید خراسانی. 488 ،3 ،1428 ،
البته اینگونه نیست که فقیهی منکر ارث حد قذف در یکی از دو حالت قذف باشد ،بلکه صرفاًًَ در طرح
بحث یکی از دو حالت مطرح شد است؛ کمااینکه برخی از بزرگان به تبع روایات هر دو حالت را طرح و
حکم آن را بیان داشتهاند کطوسی. 17 ،8 ،1387 ،
از نظر گا قانونی با توجه به اینکه ماد  163ق.م.ا مصوب  1370بیان میداشت« :حد قذف اگر اجرا
یا عفو نشود به وراث منتقل میگردد» .همچنین ماد ی  260ق.م.ا مصوب  1392مقرر میدارد« :حد قذف
اگر اجرا نشد و مقذوف نیز گذشت نکرد باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد و هر یک از
ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرد باشند» اینگونه برداشت
میشود که ارث رسیدن حد قذف مربوط به حالتی است که شخصی در حالت حیات قذف شد باشد اما قبل
از فوت تقاضای حد یا گذشت از حد نکرد باشد؛ چرا که اجراء یا گذشت از قذف در حالتی قابل تصور است
که مقذوف در حال حیات باشد .با توجه به روایات و دیدگا فقهاء که در سطور قبل ذکر آن گذشت ،ماد
 260ق.م.ا به مانند ماد  163ق.م.ا سابق از لحاظ ظهور در انحصار قذف به حالت حیات دارای نقص به
نظر میرسد .البته این نقص ،در تغییرات قانون مجازات  1392با اصالح ماد  139سابق که در قالب ماد
 245قانون جدید تغییر شکل داد به نوعی رفع شد .ماد  139سابق بیان میکرد« :قذف نسبت دادن زنا یا
لواط است به شخص دیگری» و قانون  245ق.م.ا مصوب  1392مقرر می دارد« :قذف عبارت است از
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرد باشد».
 -4استثناء زوجین از ارثبری حد قذف و ادلّه آن
با توجه به عمومات ارث و روایت عمار ساباطی که امام صادقکه میفرماید« :حد مانند دیده و مدال و
زمین نیست که به ارث برسد ولی اگر هر یک از ورثه پیگیر آن شود و آن را مطالبده کندد او عهدد دار حدد
خواهد بود و هر کس از ورثه که حد را رها کند حقی ندارد و این مانند مردی است که فردی را قذف کند و
مقذوف دو برادر داشته باشد ،اگر یکی از این دو قاذف را عفو کند دیگری میتواند حقش را مطالبه کند زیرا
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مقذوف مادر هر دوی اینها است و عفو نیز حق هردوی آنهاست .»1بحثدی در اینکده اصدل بدر ارث بدری
زوجین از حد قذف است باقی نمیماند؛ اما آیا این اصل با دلیلی تخصیص خدورد اسدت یدا خیدر نیداز بده
بررسی دقیق ادلّه مورد ادعا برای این استثناء و همچنین دیدگا فقها در این زمینه دارد.
برای یافتن ادلّه این استثناء ابتداء قائالن این قول را شناسایی و سپس ادلّهای که بدرای ایدن اسدتثناء
ذکر کرد اند کاوش شد است .با بررسی انجام شد در کتب فقهی متقدم بر شیخ طوسی ،فقها و یدا کتدب
فقهی این دور از لحاظ طرح این مسأله به چهار دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول :کتبی که به این مسدأله
به طور خاص اشار کرد اند که در این دسته تنها ،کتاب المقنعه اثر شیخ مفید قرار مدیگیدرد ،وی در ایدن
زمینه بیان میکند:
«اگر قاذف زوجهی مردی را قذف کند و به مرد بگوید :ای شوهر زن زناکار یدا بگویدد :زن تدو زانیده
است ،در این حالت اگر زوجه زند باشد حق حد از آن زوجه خواهد بود و اگر فوت شد باشد حق بده ورثده
ارث میرسد و زوج در این حد حقی ندارد» شیخ مفید دلیلی برای ایدن اسدتثناء بیدان نکدرد اسدت کمفیدد،
. 794 ،1413
دسته دوم کتبی که با وجود بحث مستقل در زمینه حد قذف ،مسأله ارث حد قدذف را طدرح و بررسدی
نکرد اند کابن جنید353-352 ،1416 ،؛ ابن أبی عقیل ،بیتدا170-169 ،؛ سدالّر دیلمدی257-255 ،1404 ،
شیخ صدوق443-441 ،1415 ،؛
دسته سوم کتبی که احکام پراکند ای در مورد حد قذف بیدان کدرد اندد امدا بده طدور منسدجم بددان
نپرداختهاند مانند االنتصار ،الناصریات و رسائل الشریف المرتضی ،آثار سید مرتضی ،الکدافی فدی الفقده اثدر
ابوالصالح حلبی و المقنع اثر شیخ صدوق .چهارمین دسته فقهایی هستند که یدا اثدری از آنهدا در دسدترس
نیست و یا در آثارشان نکتهای در مورد حد قذف یافت نشد  ،مانند ابن قولویه ،ابن ابی عقیل عمانی و ابدن
جنید اسکافی ،ابوالفتح کراجکی و محمد بن حسن جعفری ابویعلی .با توجه بده آنچده بیدان شدد ،در میدان
متقدمان بر شیخ طوسی تنها فقیه یافت شد که به این استثناء اشار کرد  ،شیخ مفیدد اسدت کده وی نیدز
دلیلی برای قول خود ذکر نکرد است.
در میان متأخران از شیخ طوسی تا فقهای معاصر ،دیدگا مشهور استثناء زوج و زوجه از ارث حد قدذف
است .بسیاری از این فقها هیچ دلیلی بر قول خود اقامه نکرد اند و به بیان حکم بسند کرد اند کابدن بدراج،
 .1نکاتی در مورد تعارض ظاهری مفاد این روایت در صفحات قبل بیان گردید.
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548 ،2 ،1406؛ ابن زهر 428 ،1417 ،؛ ابن ادریدس517 ،3 ،1410 ،؛ بیهقدی520 ،1416 ،؛ محقدق حلدی،
153 ،4 ،1408؛ همو346 ،3 ،1412 ،؛ قمدی587 ،1421 ،؛ عالمده حلدی187 ،2 ،1410 ،؛ همدو،3 ،1413 ،
547؛ همو408 ،5 ،1420 ،؛ همو 325 ،1421؛ شدهید اول232 ،4 ،1414 ،؛ شدهید ثدانی445 ،14 ،1413 ،؛
فی  ،بدیتدا85 ،2 ،؛ فاضدل هنددی537 ،10 ،1416 ،؛ نجفدی423 ،41 ،1404 ،؛ مغنیده275 ،6 ،1421 ،؛
خمیندی ،بدیتددا276 ،2 ،؛ گلپایگدانی206،2 ،1412 ،؛ تبریددزی247 ،1417 ،؛ فاضدل402 ،1422،؛ روحددانی،
. 474 ،25 :1412

1

تنها تعداد اندکی از فقها برای این استثناء دلیل اقامه کرد اند و عمد دلیل مدورد ادعدا ،اجمداه اسدت.
برخی از این بزرگان بیان داشتهاند« :زوجین از حد ارثی نمیبرند و همچندین سدایر وراث سدببی بده دلیدل
اجماعی که بسیاری ادعا کرد اند و این اجماه در اینجا حجت است» کروحانی. 474 ،25 ،1412 ،
برخی دیگر نیز «اجماه اجله» را دلیل این استثناء ذکر کرد اندد کسدبزواری . 28 ،28 ،1413 ،محقدق
اردبیلی در شرح کالم عالمه حلی که زوج و زوجه را از ارث حد قذف استثناء کرد بیدان مدیکندد« :بدرای
اینکه با قذف شوهر برای زوجه اذیتی حاصل نشد از ارث این حد استثناء شد و گویا اجماه نیز دلیدل ایدن
حکم است و سایر وراث سببی نیز اینگونهاندد ،بده دلیلدی کده گذشدت ،فتأمدل» کمحقدق اردبیلدی،1403،
. 166،13
محقق اردبیلی دیدگا عالمه حلی را مستدل به دو دلیل نمود است؛ دلیل اول ایشان که اذیت نشددن
زن به خاطر قذف شوهرش بیان شد  ،دارای دو اشکال به نظر میرسد ،اوالً :اذیتنشدن زوجه در همده جدا
صادق نیست و ثانیاً :اگر زن قذف شود نمیتوان گفت برای شوهرش اذیتی حاصل نمیشود و چه بسا ایدن
اذیت بیش از اذیت حاصل از قذف خواهر یا مادرش باشد ،لذا این استدالل نمیتواندد اثبداتکنندد اسدتثناء
باشد .دلیل دوم که بنا بر آنچه گذشت برخی دیگر از فقها نیز بدان اشار کرد اند اجماه است که در سدطور
بعد به طور مستقل مورد نقد قرار میگیرد .شاید همین اشکاالت دلیل بیان «فتأمل» در پایان کالم محقق
اردبیلی باشد.

 .1برخی از بزرگان فقط زوج را استثناء کرد اند کمفید794 ،1413 ،؛ طوسی726 ،1400 ،؛ ابن براج ، 548 ،2 ،1406 ،برخی نیز فقدط زوجده
را کمحقق اردبیلی 166 ،13 ،1403 ،اما با توجه به اینکه مثال بیان شد در این کتب مربوط به جایی است که زن یا مرد قذف شدد باشدد،
بعید به نظر میرسد که این فقهاء استثناء را محدود به یکی از زوجین بدانند.
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 -1-4بررسی ادعای اجماع بر استثناء زوجین از ارث حد قذف
ادعای اجماه اجله بر این استثناء یا ادعای حجیت اجماه در این مسأله ،از سدوی برخدی قدائالن ایدن
استثناء مطرح شد ،اما با توجه به آنچه تا حال گفته آمد ،گذشته از اصل حجیت اجماه کده بدا چدالشهدایی
مواجه است ،بر وجود چنین اجماعی نیز چند خدشه وارد است:
اولین خدشه اینکه در میان متقدمان بر شیخ طوسی تنها شیخ مفید در این مسأله قائل به استثناء شد
و از سایر قدما در این زمینه هیچ سخنی یافت نشد است که بتوان چنین ادعایی را مطرح نمدود .نده تنهدا
ادعای اجماه در این مورد قابل اثبات نیست که حتی ادعای شهرت بر این استثناء هم نمیتوان نمود.
خدشه دوم اینکه در میان متأخران نیز بسیاری هستند که به این مسأله یا نپرداختهاند یا ظاهراً به تبدع
شیخ طوسی استثناء را مطرح کرد اند ،اما دلیلی بر آن ذکر نکرد اند یا به تبع شدیخ طوسدی ادعدای اجمداه
نمود اند .آنچه بر بیپشتوانگی این استثناء میافزاید این است که با مطالعه آثار شیخ طوسی محل اجمداعی
که شیخ مطرح نمود  ،دارای ابهام است و چه بسا بتوان گفت وی نیز دلیلی بر اسدتثناء مطدرح شدد بیدان
نکرد است.
برای واکاوی این اجماه ،باید دید شیخ طوسی که ظاهراً ریشه ادعای اجماه در ایدن قدول بده حسداب
میآید در آثار خود چه نکاتی را در این بحث بیان کرد است .شیخ در المبسدوط در دو بداب از وارثدان حدد
قذف سخن به میان آورد است .وی در کتاب اللعان بیان میکند« :حال که ارث رسدیدن حدد قدذف ثابدت
شد ،چه کسی آن را ارث میبرد؟ گروهی گفتهاند :تمام ورثده نسدبی و سدببی ارث مدیبرندد مانندد مدال و
گروهی گفتهاند :این حد فقط به وراث نسبی میرسد نه سببی که ایدن دیددگا مدا اسدت و گروهدی دیگدر
گفتهاند :این حد فقط به عصبه ارث میرسد»کطوسی . 190 ،5 ،1387 ،دومین موضعی که این بحث مطرح
شد کتاب الحدود ،مبحث حد قذف است که با عباراتی کامالً شبیه آنچه بیان شد حکم اسدتثناء زوجدین را
بیان داشته و به هیچ دلیلی استناد نکرد است کهمان . 17 ،8 ،شیخ در کتاب الخالف نیز به این اسدتثناء در
دو باب اشار کرد است .وی در کتاب الحدود ،مبحث قذف بیان میکند« :ارث میبرند حدد قدذف را همده
خویشان نسبی که مال را به ارث میبرند ،نه خویشان سببی ،خوا با هم باشند یا منفرد .ابوحنیفه گفته است
حد قذف به ارث نمیرسد و شافعی گفته است :حد قذف به ارث میرسد مانند آنچه ما گفتیم اما اینکده بده
چه کسی آن را ارث میبرد؟ سه وجه وجود دارد؛ اول :مانند آنچه ما گفتدیم ،دوم :فقدط عصدبات مدرد ارث
میبرند ،سوم :این وجه مذهب شافعی است ،ارث میبرند حد قذف را همه مردان و زنانی که مال را به ارث
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میبرند ،از خویشان نسبی و سببی .دلیل ما اجماه شیعه و اخبارشدان اسدت کده در مبحدث لعدان ذکدر آن
گذشت» کهمو ،الخالف. 407-406 ،1407 ،
شیخ در کتاب اللعان مطالبی شبیه به همین را آورد و در آنجا نیز به اجماه شدیعه و اخبارشدان اسدتناد
کرد است.
با توجه به متن کتاب الخالف ،در مورد مرجع اجماعی کده شدیخ ادعدا کدرد  ،دو احتمدال وجدود دارد؛
احتمال اول :اجماه شیعه بر اصل به ارث رسیدن حد قذف ،احتمال دوم :اجماه شیعه بر استثناء زوج و زوجه
از ارث حد قذف .با توجه به بررسی انجام شد احتمال اول دارای سه وجه قوت است .وجده قدوت اول ایدن
است که شیخ اجماه و اخبار شیعه را در کنار هم به عنوان دلیل آورد است ،با بررسدی اخبدار مدورد ادعدا و
فهم مضمون آن میتوان دریافت که اجماه نیز مربوط به کدام یک از دو مسأله است .با وجود تتبع بسیاری
که انجام شد ،روایتی با مضمون استثناء زوج و زوجه از ارث حد قذف پیدا نشد؛ عالو بر این محققان کتاب
الخالف در ذیل کلمة اخبار در این متن ،خوانندگان را ارجاه به روایت عمار ساباطی داد اند که ایدن حددیث
در صفحات قبل بیان شد و مربوط به اصل ارث بردن حد قذف است و هیچ ارتباطی به استثناء زوج و زوجه
ندارد؛ لذا باید گفت اخبار مورد ادعای شیخ طوسی اخباری است که مربوط به اصل ارث حدد قدذف اسدت و
اجماه مورد ادعا نیز باید مرتبط به همین حکم باشد .وجه قوت دوم اینکه ،شیخ در کتاب المبسوط که بحث
در مورد وراث حد قذف را به طور مستقل از اصل به ارث رسیدن حد قذف مطرح نمود  ،بده اجمداه اسدتناد
نکرد است؛ اما در کتاب الخالف که این دو بحث با هم مطرح شد به اجماه استناد کرد است .ایدن خدود
میتواند شاهدی بر این باشد که اجماه مورد ادعا مربوط به اصل ارث رسیدن حد قدذف اسدت نده اسدتثناء
زوجین از این حق .آنچه این شاهد را بیشتر تقویت کند ،این است که اکثدر فقهدایی کده ایدن دو بحدث را
مطرح کرد اند ،در اصل به ارث رسیدن حد قذف ادعای اجماه نمود اند ولی بدرای اسدتثناء ادعدای اجمداه
نکرد و دلیل دیگری نیز ارائه نداد اند کنجفی423 ،41 ،1404 ،؛ سبزواری19 ،18 ،1413 ،؛ خدویی،1422 ،
 . 316 ،41سومین وجه قوت احتمال اول اینکه ،با بررسی انجام شد  ،به واقع نه تنها اجماه و حتی شهرتی
بر این استثناء وجود ندارد ،بلکه قبل از شیخ طوسی ،تنها شیخ مفید به عنوان قائل ایدن قدول یافدت شدد
است؛ لذا باید گفت اجماه بر مسأله دیگری ادعا شد نه بر این استثناء.
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بر این اساس میتوان گفت شیخ طوسی ادعای اجماه و اخبار شیعه را بدرای پاسدخ بده ابوحنیفده کده
دیدگاهش را مبنی بر عدم ارث حد ذکر کرد  ،آورد است ،نه برای پاسخ بده شدافعی کده ارث حدد را حدق
زوجین هم دانسته است.
با توجه به اشکاالتی که بر اجماه در زمینه استثناء زوج و زوجه وارد شد و بدا توجده بده اینکده ظداهراً
استدالل کنندگان به این اجماه ،آن را از شیخ طوسی وام گرفتهاند ،میتوان گفت دلیل اجماه قابلیت اثبات
این ادعا را ندارد.
 -2-4روایات مرتبط به این باب
برای اطمینان از نبود دلیل متقن برای استثناء زوجین از ارث بری حد قذف ،الزم به نظر میرسدد کده
رو ایات مرتبط به ارث حد قذف را بار دیگر مورد بررسی قرار دهیم.
روایات مرتبط به این بحث ،چهار روایت است که روایت عمار ساباطی در صدفحات قبدل بیدان شدد و
روایت سکونی 1به طور کلی هیچ بحثی در مورد زوجین و استثناء ندارند؛ اما روایت دیگری که ایدن روایدت
نیز در صفحات قبل بیان شد و برخی از فقهای معاصر این احتمال را داد اند که ممکن است به این روایدت
برای استثناء زوجین استناد شود کموسوی اردبیلی 366 ،2 ،1427 ،روایت محمد بن مسلم از امدام بداقر که
است که حضرت می فرماید:
«از امام باقر که در مورد مردی سؤال کردم که پسرش را متهم به زنا کندد ،ایشدان فرمدود :اگدر پددر
فرزندش را بکشد به خاطر او کشته نمیشود و اگر او را قذف کند به خاطر او تازیانه نمیخورد .گفدتم :اگدر
 .1روایت سکونی از امام صدادق که « :الحددال ال یدورث» ککلیندی182 ،14 ،1429 ،؛ طوسدی234 ،4 ،1390 ،؛ فدی 543 ،15 ،1406 ،؛ حدر
عاملی 46 ،28 ،1409 ،و  209روایتی از امام علی که « :ال یورث الحد» کابن اشعث ،بیتا137 ،؛ ندوری25 ،18 ،1408 ،؛ بروجدردی،1386 ،
 . 592 ،30مستندات این احتمال از لحاظ سند و محتوا مورد نقد واقع شد است .ضعف سند روایت سکونی به دلیدل شخصدیت راوی اسدت
کنجفی423 ،41 ،1404 ،؛ طباطبائی حائری 48 ،16 ،1418 ،چرا که شیخ طوسی وی را در زمر کسانی آورد است که اگدر خبدر مدوثقی در
مقابل خبر او باشد باید خبر او را رها کرد کطوسی 149 ،1 ،1417 ،البته برخی به دلیل موافقبودن این روایت بدا دیددگا برخدی از مدذاهب
عامه ،احتمال تقیه ای بودن آن را نیز مطرح کرد اند کسبزواری . 29 ،28 ،1413 ،از حیث داللت نیز فقهای بسیاری این حدیث را حمدل بدر
روایت عمار ساباطی کرد اند ،بدین معنا که با توجه به توضیح روایت عمار ساباطی از معنای به ارث نرسیدن حد ،دیگر جایی بدرای تمسدک
به معنای این حدیث باقی نمیماند ،زیرا در روایت عمار ساباطی آمد است که حد مانندد امدوال کده بددون درخواسدت و پیگیدری بده ارث
میرسند ،به ارث نمیرسد ،بلکه هر یک از ورثه که این حد را پیگیری ومطالبه کند ،وارث آن است کطوسدی234 ،4 ،1390 ،؛ شدهید ثدانی،
445 ،14 ،1413؛ فاضددل هندددی537 ،10 ،1416 ،؛ نجفددی423 ،41 ،1404 ،؛ خوانسدداری104 ،7 ،1405 ،؛ خدددویی317 ،41 ،1422 ،؛
طباطبائی حائری49 ،16 ،1418 ،؛ سبزواری 29 ،28 ،1413؛ تبریزی248 ،1417 ،؛ گلپایگانی . 208 ،2 ،1412
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پدرش به مادرش تهمت بزند کحکم چیست؟ ایشان فرمود؟ اگر مادر را قذف و فرزند را از خدود نفدی کندد،
مادر و پدر مالعنه میکنند؛ حال فرزند نفی شد دیگر فرزند او نیست و زن و مرد جدا میشوند و زن تا ابدد
بر مرد حالل نمیشود .ایشان فرمود :اگر در حالى که مادر پسر زند است بده پسدر بگویدد :اى پسدر مدادر
زناکار و فرزند زن را از خود نفى نکند ،به خاطر زن حدال مىخورد و زن و مرد از هم جدا نمىشدوند ،حضدرت
ادامه دادند :اگر در حالى که مادر پسر مرد است به پسر بگوید :اى پسر مادر زناکار و آن مدادر جدز همدین
فرزندى که از این مرد است ،وراث دیگرى ندارد که حقّ مادر را بگیرد ،در این صدورت حددال بدر مدرد اجدرا
نمى شود ،زیرا حقّ حدال به فرزند این مرد از آن مادر منتقل شد است .ولى اگر آن مادر ،فرزندى از غیر ایدن
مرد داشته باشد ،او جانشین مادر خواهد بود و مرد به خاطر آن فرزند تازیانه مىخورد و اگر آن مادر ،فرزندى
از غیر این مرد ندارد اما خویشاوندانى دارد که عهد دار مطالبه حدال مى شوند ،این مرد به خاطر آندان تازیانده
مىخورد».
سند این روایت در نقل کافی عبارتند از :عَلِیُّ بْنُ إِبْرًَاهِیمَ عَنْ أًَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلًَاءِ بْنِ رَزِینٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِمُسْلِمٍ است .به نظر نویسندگان روایت از نظر سندی صحیح محسوب میشود؛ زیرا علی بن
ابراهیم کنجاشی ، 260 ،1365 ،ابراهیم بن هاشم قمی کخویی ،بیتا 291 ،1 ،ابن محبوب کخویی ،بیتا،6 ،
 96عال بن الرزین کحلی 235 ،1383 ،محمد بن مسلم ککشی 274-273 ،1490 ،ثقه به حساب آمد اند.
در مورد داللت این روایت باید گفت :همانگونه که از متن پیداست ،هیچ یک از فرازهای این روایت
داللتی بر محرومیت همسران از ارث حد قذف ندارد؛ زیرا در فرازی از روایت تصریح شد است :فًَإِنْ قًَذًَفَ
أًَبُو ُ أُمَّهُ...در فرازی دیگر نیز آمد است :وَ إِنْ کًَانًَ قًَالًَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّةٌ یَا ابْنًَ الزَّانِیَةِ ...و باألخر در فراز
پایانی نیز آمد است :وَ إِنْ کًَانًَ قًَالًَ لِابْنِهِ یَا ابْنًَ الزَّانِیَةِ وَ أُمُّهُ مَیِّتًَةٌ.
همانطور که مالحظه می گردد در دو فراز نخست ،افزون بر اینکه قاذف خودِ زوج است ،مقذوف نیز
زند بود لذا بحث از ارث حد قذف نمیتواند مطرح باشد؛ اما در مورد فراز پایانی اگرچه مقذوف مرد است
ولی در این روایت سؤال در موردی است که زوج ،زوجه را قذف کرد است ،نه جایی که شخصی دیگر
زوجه را قذف کرد باشد تا اینکه بحث از ارث حد قذف برای شوهر مطرح باشد.
بنابر آنچه گفته آمد روایت فوق نمیتواند جهت محرومیت همسران از ارث حد قذف مورد استناد قرار
گیرد.
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آخرین روایتی که بحث ارث حد قذف را مطرح کرد  ،روایت دیگری از عمار سداباطی اسدت کده نقدل
میکند:
«به امام صادق که گفتم :اگر مردى به مردى بگوید :اى پسر زن بدکار و منظورش زناست و مقذوف،
برادرى ابوینی دارد و یکى از این دو برادر ،از قاذف گذشت کرد ولى دیگرى مىخواهدد وى را ندزد حداکم
ببرد و او را تازیانه بزند ،آیا چنین حقی دارد؟ حضرت فرمود :آیا مادر او همان مادر کسدى نیسدت کده عفدو
کرد است؟ گفتم :آرى .آنگا حضرت فرمود :عفو در اختیار هر دو برادر است اگر مادرشان مرد است کدار
با هر دو است ولى اگر مادر زند است ،اختیار عفو با خود او است».1
سند این حدیث در نقل کافی عبارتند از :عَلِیُّ بْنُ إِبْرًَاهِیمَ ،عَنْ أًَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى ،عَدنْ أًَحْمَددَ بْدنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسى جَمِیعاً ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ هِشًَامِ بْنِ سَالِمٍ ،عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ.
به نظر نویسندگان روایت فوق نیز از نظر سندی صحیح محسدوب مدیشدود؛ زیدرا علدی بدن ابدراهیم
کنجاشی ، 260 ،1365 ،ابراهیم بن هاشم قمی کخویی ،بیتا 291 ،1 ،محمدد بدن یحیدی کنجاشدی،1407 ،
 354احمد بن محمد بن عیسی کنجاشی ،83 ،59 ،طوسی ،بیتا 61 ،ابن محبدوب کخدویی ،بدیتدا96 ،6 ،
هشام بن سالم کتفرشی 50 ،5 ،1418 ،عمار ساباطی کمحقق اردبیلی353 ،1 ،؛ خواجدویی163 ،3 ،1418 ،
ثقه هستند.
در مورد داللت این روایت باید گفت :این روایت نیز همانگونه که از متن پیداست داللتی بر
محرومیت همسران از ارث حد قذف ندارد؛ زیرا همانطور که مالحظه میگردد ،مقذوف ،تنها دو پسر دارد،
لذا در روایت سؤال شد که اگر یکی ببخشد دیگری میتواند حد قذف را به اجرا در آورد؛ پاسخ معصوم که
مثبت بود؛ بنابراین در روایت فوق مقذوف همسری ندارد تا بحث از ارثبری وی مطرح باشد.
 -5نتایج و پیشنهادها
با توجه به مطالب طرح شد  ،اختالفی در اصل به ارث رسیدن حد قذف به ورثه مقذوف وجدود نددارد،
خوا قذف در حال حیات مقذوف رخ داد باشد و خوا پس از فوت او .قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
 « .1قلت ألبی عبد اهلل که لو أن رجال قال لرجل یا ابن الفاعلة یعنی الزنى و کان للمقذوف أخ ألبیه و أمه فعفا أحدهما عن القداذف و أراد
أحدهما أن یقدمه إلى الوالی و یجلد أ کان ذلک له فقال أ لیس أمه هی أم الذی عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إلیهما جمیعا إذا کانت أمهما
میتة فاألمر إلیهما فی العفو فإن کانت حیة فاألمر إلیها فی العفو»ککلینی224 ،14 ،1429 ،؛ طوسی ،تهذیب االحکام82 ،10 ،1407 ،؛ فدی ،
539 ،15 ،1406؛ حر عاملی208 ،28 ،1409 ،
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نیز به این نکات تصریح کرد است؛ در مورد پاسخ به سؤال اصلی این نوشتار که چرایی اسدتثناء زوجدین از
ارث بری حد قذف است در مجموه باید بیان داشت :باتوجه بده عمومدات ارث بدری زوجدین از یکددیگر و
همچنین عموم روایت عمار ساباطی که تمام ورثه را شامل میشود ،باید بیان داشدت اصدل بدر ارث بدردن
زوجین از حد قذف است.
با وجود اینکه اصل بر ارث بری زوجین از حد قذف است ،نظر مشهور فقهای امامیه بدر اسدتثناء زوج و
زوجه از ارث حد قذف است .بسیاری از این فقها هیچ دلیلی بر قول خود اقامه نکرد و به بیان حکم بسدند
کرد اند .برخی از فقها برای این استثناء به اجماه استناد کرد اند که ایدن اجمداه دارای اشدکال صدغروی و
کبروی است؛ عالو بر اجماه در مجموه چهار روایت مرتبط به بحث ارث بردن از حد قذف نیز مورد استناد
فقها قرار گرفته که عبارتند از :روایت اول عمار ساباطی ،روایت سکونی ،روایت محمد بدن مسدلم و روایدت
دوم ساباطی که هیچ یک اشار ای بر استثناء زوجین از ارث بری حد قذف نکرد اندد .بندابر آنچده گذشدت
نتیجه پایانی این است که دلیلی بر محرومیت همسر از ارث حد قذف وجود ندارد.
بنا بر آنچه ذکر شد ،پیشنهاد می شود متن ماد  260ق.م.ا مصوب  1392به شکل زیر تغییر یابد:
«حد قذف اگر اجرا نشد و مقذوف نیز گذشت نکرد باشد و یا مقذوف در زمان قذف مرد باشدد ایدن
حد به همه ورثه منتقل میگردد و هر یک از ورثه میتواند تعقیدب و اجدرای آن را مطالبده کندد هدر چندد
دیگران گذشت کرد باشند».
فهرست منابع
 .1قانون مجازات اسالمی ،کبیتا .
 .2ابن ابى عقیل عمانى ،حسن بن على ،کبیتا  ،مجموعه فتاوى ابن أبی عقیل ،جامع :عبد الرحیم بروجردى ،محقق:
علىپنا اشتهاردى ،قم.
 .3ابن ادریس ،محمد بن احمد ،ک ، 1410السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوز علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 .4ابن اشعث ،محمد بن محمد ،کبیتا  ،الجعفریات ،مکتبه النینوى الحدیثه ،تهران.
 .5ابن بابویه ،محمالد بن على ،ک ، 1415المقنع ،مؤسسه امام هادى علیه السالم ،قم.
 .6ابن بابویه ،محمالد بن على ،ک ، 1415مجموعه فتاوى ابن بابویه ،جامع :عبد الرحیم بروجردى ،محقق :علىپنا
اشتهاردى ،مؤسسه امام هادى علیه السالم ،قم.
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 .7ابن بابویه ،محمالد بن على ،ک ، 1413من ال یحضر الفقیه ،محقق :على اکبر غفارى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسدته
به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 .8ابن براج ،عبد العزیز بن نحریر ،ک ، 1406المهذب ،محقق :جمعى از محققین و مصححین تحت إشراف شدیخ جعفدر
سبحانى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .9ابن زهر  ،حمز بن على ،ک ، 1417غنیه النزوه إلى علمی األصول و الفروه ،مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم.
 .10ابوالصالح حلبى ،تقى الدین بن نجم الدین ،ک ، 1403الکافی فی الفقه ،محقق :رضا استادى ،کتابخانه عمومى امدام
امیر المؤمنین علیه السالم ،اصفهان.
 .11اردبیلى ،احمد بن محمد ،ک ، 1403مجمع الفائد و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،محقق :آقدا مجتبدى عراقدى و
دیگران ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .12اسکافى ،ابن جنید ،ک ، 1416مجموعة فتاوى ابن جنید ،محقق :على پنا اشتهاردى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسدته
به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .13بروجردى ،حسین ،ک ، 1386جامع أحادیث الشیعه ،انتشارات فرهنگ سبز ،تهران.
 .14بیهقی نیشابوری کیدرى ،محمد بن حسین ،ک ، 1416إصباح الشدیعه بمصدباح الشدریعه ،محقدق :ابدراهیم بهدادرى
مراغى ،مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم.
 .15تبریزى ،جواد ،ک ، 1417أسس الحدود و التعزیرات ،دفتر مؤلف ،قم.
 .16تفرشى ،سید مصطفى ،ک ، 1418نقد الرجال ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .17حر عاملى ،محمد بن حسن ،ک ، 1409تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه ،مؤسسه آل البیت علدیهم
السالم ،قم.
 .18حلّى ،حسن بن على ،ک ، 1383رجال ابن داود ،انتشارات دانشگا تهران ،تهران.
 .19خمینى ،سید روح اهلل موسوى ،کبیتا  ،تحریر الوسیله ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،قم.
 .20خمینى ،سید روح اهلل موسوى ،ک ، 1421کتاب البیع ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سر  ،تهران.
 .21خواجویی ،اسماعیل ،ک ، 1413الفوائد الرجالیه ،مجمع البحوث اإلسالمیه ،مشهد ،چاپ اول.
 .22خوانسارى ،سید احمد ،ک 1405جامع المدارك فدی شدرح مختصدر الندافع ،محقدق :علدى اکبدر غفدارى ،مؤسسده
اسماعیلیان ،تهران .چاپ دوم.
 .23خویى ،سید ابو القاسم ،ک ، 1422مبانی تکملة المنهاج ،مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی ،قم.
 .24روحانى ،محمد صادق ،ک ، 1412فقه الصادق علیه السالم ،دار الکتاب ،قم.
 .25سبزوارى ،سید عبد األعلى ،ک ، 1413مهذّب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ،مؤسسه المنار ،قم ،چاپ چهارم.
 .26سالّر دیلمى ،حمزة بن عبد العزیز ،ک ، 1404المراسم العلویه و األحکام النبویه فی الفقه اإلمامیه ،محقق و مصدحح:
محمود بستانى ،منشورات الحرمین ،قم.
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 .27شهید اول ،محمد بن مکى ،ک ، 1414غایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد ،محقدق :رضدا مختدارى ،انتشدارات دفتدر
تبلیغات اسالمى حوز علمیه قم ،قم.
 .28شهید ثانى ،زین الدین بن على ،ک ، 1410الروضه البهیة فی شدرح اللمعده الدمشدقیه ،شدارح :سدید محمددکالنتدر،
کتابفروشى داورى ،قم.
 .29شهید ثانى ،زینالدین بن على ،ک ، 1413مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسة المعارف اإلسالمیه ،قم.
 .30طباطبائی حائرى ،سید على ،ک ، 1418ریاض المسائل فی تحقیق األحکدام بالددالئل ،محقدق :محمدد بهدر مندد و
دیگران ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
 .31طوسى ،محمد بن حسن ،ک ، 1390االستبصار فیما اختلف من األخبار ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران.
 .32طوسى ،محمد بن حسن ،ک ، 1407الخالف ،محقق :على خراسانى و دیگران ،دفتر انتشدارات اسدالمى وابسدته بده
جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .33طوسى ،محمد بن حسن ،ک ، 1387المبسوط فی فقه اإلمامیة ،محقق :سید محمد تقى کشفى ،المکتبده المرتضدویه
إلحیاء اآلثار الجعفریه ،تهران ،چاپ سوم.
 .34طوسى ،محمد بن حسن ،ک ، 1407تهذیب األحکام ،محقق :حسن موسوى خرسان ،دار الکتب اإلسدالمیه ،تهدران،
چاپ چهارم.
 .35طوسى ،محمد بن حسن ،ک ، 1417عد األصول ،محقق :محمد رضا أنصاری قمی ،ستار  ،قم.
 .36طوسى ،محمد بن حسن ،ک ، 1427رجال الشیخ الطوسی ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعده مدرسدین حدوز
علمیه قم ،قم ،چاپ سوم.
 .37عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،ک ، 1410إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،محقق :فارس حسدون ،دفتدر انتشدارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .38عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،ک ، 1420تحریر األحکام الشرعیه على مذهب اإلمامیه ،محقدق :ابدراهیم بهدادرى،
مؤسسه امام صادق علیهالسالم ،قم.
 .39عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،ک ، 1414تذکر الفقهاء ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
 .40عالمه حلّى ،حسن بن یوسف  ،ک ، 1421تلخیص المرام فی معرفة األحکام ،محقق :هادى قبیسى ،انتشارات دفتدر
تبلیغات اسالمی حوز علمیه قم ،قم.
 .41عالمه حلّى ،حسن بن یوسف  ،ک ، 1413قواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،دفتر انتشارات اسالمى وابسدته
به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .42عالمه حلّى ،حسن بن یوسف ،ک ، 1412نکت النهایه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوز علمیه
قم ،قم.
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 .43علمالهدی ،علی بن حسین ،ک ، 1415االنتصار فی انفرادات اإلمامیه ،دفتدر انتشدارات اسدالمى وابسدته بده جامعده
مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .44علمالهدی ،علی بن حسین ،ک ، 1417المسائل الناصریات ،رابطه الثقافه و العالقات اإلسالمیه ،تهران.
 .45علمالهدی ،علی بن حسین ،ک ، 1405رسائل الشریف المرتضى ،محقق :سید مهدى رجائى ،دار القرآن الکریم ،قم.
 .46فاضل موحدی لنکرانى ،محمد ،ک ، 1422تفصیل الشدریعه فدی شدرح تحریدر الوسدیله -الحددود ،حسدین واثقدی و
دیگران ،مرکز فقهى ائمه اطهار علیهم السالم ،قم.
 .47فاضل هندى ،محمد بن حسن ،ک ، 1416کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،دفتر انتشارات اسدالمى وابسدته
به جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .48فی

کاشانى ،محمد بن شا مرتضى ،ک ، 1406الوافی ،محقق :ضیاء الدین حسینی ،کتابخانه امدام امیدر المدؤمنین

علی علیهالسالم ،اصفهان.
 .49فی

کاشانى ،محمد بن شا مرتضى ،کبیتا  ،مفاتیح الشرائع ،انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى ،قم ،چداپ

اول.
 .50قمالى ،على بن محمد ،ک ، 1421جامع الخالف و الوفاق بین اإلمامیه و بین أئمه الحجاز و العدراق ،محقدق :حسدین
حسنى بیرجندى ،زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم ،قم.
 .51کشّى ،محمد بن عمر ،ک ، 1490رجال الکشی ،مؤسسه نشر دانشگا مشهد ،مشهد.
 .52کلینى ،محمد بن یعقوب ،ک ، 1429کافی ،دار الحدیث ،قم.
 .53گلپایگانى ،محمد رضا ،ک ، 1412الدر المنضود فی أحکام الحدود ،مقرر :على کریمى جهرمدى ،دار القدرآن الکدریم،
بیجا.
 .54محقق حلی ،جعفر بن حسن ،ک ، 1408شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،محقدق :عبدد الحسدین محمدد
على بقال ،مؤسسه اسماعیلیان ،بیجا ،چاپ چهارم.
 .55محقق حلی ،جعفر بن حسن ،ک ، 1412نکت النهایه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوز علمیده
قم ،قم.
 .56مغنیه ،محمد جواد ،ک ، 1421فقه اإلمام الصادق علیه السالم ،مؤسسه انصاریان ،قم ،چاپ دوم.
 .57مفید ،محمالد بن محمد ،ک ، 1413المقنعه ،کنگر جهانى هزار شیخ مفید ،قم.
 .58موسوىاردبیلى ،سید عبد الکریم ،ک ، 1427فقه الحدود و التعزیرات ،مؤسسه النشر لجامعده المفیدد رحمده اهلل ،قدم،
چاپ دوم.
 .59نجاشى ،ابو الحسن،ک ، 1407رجال النجاشی -فهرست أسماء مصنفی الشیعه ،دفتر انتشدارات اسدالمى وابسدته بده
جامعه مدرسین حوز علمیه قم ،قم.
 .60نجفى ،محمد حسن ،ک ، 1404جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،محقق :عباس قوچانى و علدى آخونددى ،دار
إحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ هفتم.
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 .61نورى ،حسین بن محمد تقى ،ک ، 1408مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.

