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 چکیده

المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ  ر مواردی که بیتد
ن پرسش المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ ای ؛ در این موارد آیا بیتدیه همراه  است

ف همین امر، عالوه بر اینکه موجبات اختال. پاسخ مانده است در متون فقهی و قانونی بی
ی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضای

در این نوشتار با واکاوی . المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند بیت
المال از دیگر سو، نتیجه گرفته شده  یل مسئولیت بیت تغلیظ دیه از یک سو، و دالیهادل

 تخصیص د شده، عام و مطلق بوده و نصوص وارد شده در این باب، یایهاست که ادل
 مغلظه ۀالمال در پرداخت دی تواند مبین مسئولیت بیتدلیل دیگری که می. نخورده است

در این میان، اشکاالتی  . تغلیظ شده استۀباشد، قایل شدن به حقیقتی مستقل، برای دی
المال که  ر مصرف از بیتیاط دچون تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، لزوم احت

 . اندممکن است به این استدالل وارد شود نیز طرح و پاسخ داده شده

 
   . مغلظهیه دیـ  حرم مکهـ های حرام ماهـ  بیت المالـ تغلیظ ـ دیهها واژهکلید 

    

 طرح مسأله
اما در  ؛کردن استکردن و غلیظ تاکید، به معنای تشدید کردن،لغت در ،»تغلیظ« یواژه

افزون بر دیه معمول است و  م،شود که به مقدار یک سوای گفته می  به دیه،اصطالح
 یا در  ـالحجه، محرم القعده، ذی  رجب، ذی ـهای حرام برای مواردی چون قتل در ماه

 . حرم مکه مقرر شده است
به ی آن  مستند به روایات و مورد اتفاق فقیهان است، اما در تسرّ،حکم تغلیظ دیه

 با اسباب تغلیظ دیه همراه و از مواردی باشد که ،یعنی اگر قتل. المال اختالف است بیت
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 مسئول پرداخت  ـ به عنوان مهمترین منبع مالی در جهت مصالح عمومیــالمال  بیت
 تغلیظ اختصاص به موردی دارد که ،آن است، آیا باز هم دیه مغلظه خواهد بود؟ یا حکم

 تل است؟متوجه قا، پرداخت دیه
 ،در اثر ازدحام جمعیت،  اگر شخصی در حرم مکه معظمه یا ماه حرام،عنوان مثاله ب

کشته شود یا قاتل وی فوت یا فرار کند و قاتل یا عاقله او متمکن از پرداخت نباشند، 
همچنین اگر یا خیر؟ صورت تغلیظ شده خواهد بود ه  ب،المال پرداخت دیه از سوی بیت

 در ،الدم ر حکم یا تیراندازی مامور مجری قانون، انسان محقوندر اثر خطای قاضی د
المال پرداخت خواهد   از بیت و آیا دیه افزایش یافته،های حرام به قتل رسیده باشد ماه

المال در  شد؟ در این نوشتار برای پاسخ به این سوال با مفروض دانستن مسئولیت بیت
 با توجه به روایات و آثار ، قابل طرح استپرداخت دیه، صور مختلفی که برای تغلیظ دیه

مکتوب فقیهان، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با لحاظ اصل عدم تفسیر موسع قوانین 
حرم مکه حقیقتی  های حرام و ی قتل در ماه جزایی، و با تقویت این نظریه که دیه

 .  اثبات شده است،مستقل دارد، فرضیه تعمیم
 

  تغلیظ دیهیادله
 اما روایات فراوانی وجود دارد که ؛ی وجود ندارد نصّ، در رابطه با تغلیظ دیه،آندر قر

 با استناد به آنها مورد پذیرش فقیهان قرار گرفته است که در ذیل به ،حکم تغلیظ دیه
 : شود آنها اشاره می

 روایت کلیب اسدی ١ـ١
 ،رسد به قتل میهای حرام   کسی که در ماهیشود که دیه سوال می) ع(از امام صادق 

 ١یک دیه و ثلث آن: فرمایند چه مقدار است؟ امام می
معتبر و قابل اعتماد است و راویان آن ثقه و مورد عنایت ، از نظر سند، این روایت

های حرام شده و نوع قتل نیز  ال از وقوع قتل در ماهؤس، در روایت. اصحاب هستند
ب ظاهر روایت که اطالق دارد، از رسد که برحس لذا به نظر می. مشخص نگردیده است

خوئی،  (را شامل شود) عمد، شبه عمد، خطا( انواع قتل ی همه، تغلیظ دیه،یک سو
 ).٣٥١له أ، مس)ع(؛ مرکز المصطفی ٢/٢٠٠، مبانی تکمله المنهاج
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 اختصاص به قتل نفس دارد و قابل تعمیم به جراحات ، حکم تغلیظ،و از سوی دیگر
؛ ١٥/٣٢١، االفهاممسالک ؛ شهید ثانی، ٤/٢٤٦؛ محقق اول، ٣/٣٢٣ابن ادریس، ( نیست
؛ ٣/٦٦٧، قواعد االحکامحلی،  ؛ عالمه١٠/١٨٤، شرح اللمعه الروضه البهیه فیهمو، 

 .)؛ خوئی، همو٤٣/٣٠؛  نجفی، ١١/٣١٤؛ فاضل هندی، ١٤/١٨٥طباطبایی، 
 بن رئاب روایت علی ١ـ٢

های  رد شخصی که فردی را به خطا در ماهدر مو) ع(کند که از امام باقر  زراره نقل می
 اوست تغلیظ یای که برعهده دیه«:  امام فرمودند؛دمکر پرسش ،حرام به قتل رسانده

 ».١های حرام روزه بگیرد پی در ماه در ای را آزاد کند یا دو ماه پی شود و باید بنده می
بن زیاد که در   زیرا سهل؛ مورد مناقشه است،سند این روایت، برخالف روایت پیشین

طوسی، :  نکـ. ( از سوی علمای رجال تضعیف شده است،ی سند آن قرار دارد زنجیره
از جهت متن نیز ضبط ). ١٨٥؛ نجاشی، ١/٢٩، معجم رجال حدیث؛ خوئی، ٣/٢٦١همو،

تغلظ علیه «، »تغلظ علیه الدیه«ها به جای  در بعضی از نسخه؛ چنانکه آن مختلف است
له حکم تعزیر أدر این صورت مس. )٤/٢٩٧ ،االحکام تهذیبوسی، ط (آمده است» العقوبه

این روایت به جهت ضعف سند و ، رو از این.  متمایز خواهد شد،کند و از دیه پیدا می
 . قابل استناد نخواهد بود، اختالف در متن

 روایت ابان بن عثمان ١ـ٣
یا (ی پرسیده که در حرم ی کس ی دیه درباره) ع( از امام باقر ، زراره،براساس این روایت

بپردازد و  باید یک دیه و ثلث آن را«: اند  به قتل رسیده است؛ امام فرموده،)های حرام ماه
ای را آزاد کند و شصت مسکین را طعام  های حرام روزه بگیرد و بنده دو ماه پیاپی در ماه

ال ؤرسد که س آن به نظر می، سند این روایت نیز معتبر است و با توجه به متن .»٢بدهد
 قرینه بر آن است که مراد قتل ،ی جمع زیرا طرح کفاره؛از تغلیظ دیه در قتل عمد باشد

 .عمد است
آمده است که اگر به ضم حاء و راء به صورت » الحرم فی«عبارت ، در متن این روایت

 اما در این که ؛اشهر حرم به معنای ماههای حرام خواهد بود: جمع خوانده شود، یعنی
                                                                                                                        

تغلـظ  : سألته عن رجل قتل رجال خطا فی الشهر الحرام قـال : قال) ع(ابی جعفر  بن رئاب، عن زراره عن   علی  عن«. ١
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 .)١٩/١٥٠ ،ملیحر العا( »..لزمه
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مشهور .  اختالف نظر وجود دارد،نه های حرام ملحق است یا ا حرم مکه نیز به ماهآی
، تحریراالحکام؛ حلی، ١٠/٣١٦،تهذیب االحکامطوسی، : نکـ (اند فقیهان درآن توقف کرده

، الروضه البهیه فی شرح اللمعه؛ همو، ١٥/٣٢٠، مسالک االفهامشهیدثانی، ؛ ٢٦٨
؛ خوانساری، ٤٧١، المختصر النافع محقق حلی، ؛٢٥ ج،سلسله الینابیع الفقهیه؛ ١٠/١٨٣
، الصالحین تکمله منهاج؛ خوئی، ٤٣/٢٦،٢٧،٢٩؛ نجفی، ١٤/٣٢٨؛ محقق اردبیلی، ٦/١٧٣

 قتل در حرم مکه را نیز موجب تغلیظ دیه دانسته ،؛ ولی امام خمینی)٢١٢، مساله ٩٦
 .)٢٣، مساله ٥٠٣/ ٢خمینی،  امام (است

 که به جهت مدرکی )٤٣/٢٦نجفی،:  نکـ (یز مستند شده است به اجماع ن،تغلیظ دیه
توان گفت که تنها مستند  می، رو  از این؛تواند دلیل مستقلی قلمداد شود نمی، بودن آن

 . روایات یاد شده هستند،حکم تغلیظ
  

 مغلظهی هالمال در پرداخت دی  مسئولیت بیتیادله
 اطالق و عموم روایات تغلیظ دیه ـ١

 مغلظه تصریح یالمال در پرداخت دیه که به مسئولیت بیت نابع استنباط، دلیلیدر میان م
شاید به همین دلیل است که در متون فقهی به این بحث .  وجود ندارد،داشته باشد

 ،بنابراین. المال را فراهم آورده است پرداخته نشده و موجبات اختالف در مسئولیت بیت
 . المال باشد ترین مستند مسئولیت بیت یظ دیه، مهمبدیهی است که روایات ناظر به تغل

هم از جهت ، در میان روایات نیز آنچنان که پیشتر  تبیین شد، روایت کلیت اسدی
واکاوی این   با،از این رو. معتبر و مورد اعتماد فقیهان است، صدور و هم از حیث متن

المال از  مسئولیت بیتتوان خالء موجود در  روایت و اثبات مطلوب به استناد آن، می
 . کردحیث تغلیظ دیه را مرتفع 

  کلیب اسدییهصحیح
دیته؟  سألت ابا عبدهللا عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما: قال«کلیب اسدی عن 
 .)٤/٧٠؛ صدوق، ١٤٩/ ١٩ ،حر العاملی (» و ثلثةقال دی

 از ،اطالق دارد این روایت عالوه بر این که از جهت نوع قتل ،شود چنانکه مالحظه می
 ی روایت ناظر به پرداخت دیه،چه آنکه. آن نیز مطلق استی حیث پرداخت کننده

 ی که بر پرداخت کننده آن  بی؛مقتول در فرضی است که درماه حرام به قتل رسیده باشد
 مقتول ی مغلظهیوقتی معمول است که دیه، پس مدلول روایت. آن داللتی داشته باشد
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 زیرا در ؛المال باشد ه مسئولیت آن متوجه خود قاتل یا عاقله او یا بیت خوا؛پرداخت شود
ممکن است گفته شود که هرچند .  برخالف نص روایت عمل شده است،غیر این صورت

 لکن در برخی دیگر از روایات این ، اطالق دارد، دیهیاین روایت از جهت پرداخت کننده
  اینمانند.  شخص قاتل است،ظ شدهتصریح شده که مسئول پرداخت دیه تغلی، باب

الحرم؟  رجل قتل فی: السالم قلت البی جعفر علیه: بن عثمان عن زراره قال  ابان: روایت
 .)حر العاملی، همو (»...  و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من اشهر الحرم ةعلیه دی: قال

 ، چه؛ست همان قاتل ا، مغلظهیظاهر روایت فوق آن است که مسئول پرداخت دیه
اگرچه روایت کلیب اسدی اطالق داشته و ، به این ترتیب»  و ثلثةعلیه دی«: امام فرمودند

المال، مستلزم  قتل در ماه حرام را اعم از این که جانی مسئول پرداخت دیه باشد یا بیت
داند، اما با مضمون سایر روایات که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار داده  تغلیظ دیه می

 یالمال مسئولیتی نسبت به دیه توان گفت که بیت  می،از این جهت. ید خورده استتقی
در پاسخ باید گفت روایاتی که تغلیظ دیه را نسبت به قاتل قرار . تغلیظ شده ندارد

 ، مغلظه نبوده و از این جهتیاند در مقام سلب مسئولیت غیر جانی نسبت به دیه داده
 . توان به اطالق روایت کلیب تمسک کرد  می،رو از این. بیانی  ندارند

 جانی ی مغلظه را برعهدهیرسد روایاتی که پرداخت دیه  به نظر می،عالوه بر این
بای، :  نکـ ( شخص جانی باشد، ناظر به مواردی است که مسئول پرداخت دیه،داند می
 چه آن ؛تاز باب تغلیب اس» علیه دیه و ثلث«توان گفت تعبیر امام به   هرچند می.)٧٤
 .  متوجه خود قاتل است، در اغلب موارد، دیه،که

 مغلظه اطالق دارد و ی دیهیاز جهت پرداخت کننده، حاصل آن که روایت کلیب
. گیرد  در بر می،المال نیز مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد موردی که بیت

ی قتل که کفاره راجع به ،روایت مذکور توان گفت درد مییّؤهمچنین به عنوان م
 .اختصاص به شخص حقیقی دارد نیز سخنی گفته نشده است

 المال در پرداخت دیه  اطالق روایات ناظر به مسئولیت بیتـ٢
 مبتنی برروایاتی است که توجه به ،المال در پرداخت دیه  مسئولیت بیت،در متون فقهی

 مدنظر خ این سؤال برای یافتن پاس مضمون روایات را؛له استأ مسآنها راهگشای حلّ
 در ،المال  بیت گاهتوان به چنین برداشتی نزدیک شد که دهیم که آیا می قرار می

این همانی صدق ی  رابطه،شود؟ و به عبارت دیگر  جایگزین قاتل می،پرداخت دیه
توان چنین گفت که در اسالم خون مسلمان دارای ارزش و  کند یا نه؟ بطور کلی می می

 باید ،اگر چنین امری رخ دهد. د خونی بر زمین به ناحق ریخته شوداحترام است و نبای
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 جبران آن به دوصورت ممکن است؛ اگر قاتل عمداً اقدام  .به نحو مقتضی جبران گردد
 ،گر در عمل خود تعمدی نداشته باشد اباید قصاص شود و، به چنین کاری کرده است

اما اگر قاتل یا بستگانش، به .  دیه بپردازد،باید در عوض خونی که بر زمین ریخته
گیرد تا  نظر قرار می المال مدّ  پرداخت دیه از بیت،دالیلی، توانایی پرداخت نداشته باشند

توان به را می»  مسلمءالیبطل دم امری« فقهی یقاعده. خون مسلمان پایمال نشود
ددی از  روایات متع،در این خصوص. عنوان یکی از مبانی فقهی این موضوع مطرح کرد

رسد در   به نظر می.نقل شده است که تحت بررسی قرار خواهد گرفت) ع(اهل بیت 
گیرد و از  المال قرار می  بیتیه باید پرداخت شود، همان برعهدهظ مغلیجایی که دیه
برای روشن شدن این امر به  رو از این. گردد المال پرداخت می  توسط بیت،طرف جانی

 . رددگ برخی از آنها اشاره می
  روایت ابوبصیرـ١ـ٢

 مسئول پرداخت دیه قلمداد شده، فرضی است که ،المال یکی از مواردی که بیت
 .  مانند فرار قاتل؛دریافت دیه از قاتل ممکن نیست

در مورد شخصی که مرتکب قتل عمد شده و پس از آن ) ع(امام صادق  ابوبصیر از
امام در . ال کرده استؤدسترسی نیست، سای که دیگر به او  ده به گونهکراقدام به فرار 
شود والّا از   مقتول از اموال او گرفته میی دیه، مالی دارد،اگر قاتل«: اند پاسخ فرموده

مقتول را امام ی  دیه،بستگان او با رعایت االقرب فاالقرب و اگر بستگانی نداشت
 .)١٩/٣٠٢حر العاملی، (» . نباید هدر رود،زیرا خون مسلمان؛ پردازد می

 در صورت نداشتن ، قاتل استیظهور روایت این است که همان دیه که برعهده
 همان را پرداخت ،در صورت نداشتن فامیل، امام شود و  مال، از اقربای قاتل گرفته می

 به ، نشانگر مسئولیت پرداخت دیه،کند تا خون مسلمان هدر نرود؛ محتوای روایت می
های حرام  حال پرسش این است که اگر این امر در ماه. صورت امری سلسله مراتبی است

 و در صورت وجود این سلسله مراتب،  یا خیر؟رخ دهد، همین سلسله مراتب وجود دارد
 شود یا نه؟  می،اصل تغلیظ دیه نیز شامل فرایند سلسله مراتبی یاد شده

در ، اده باشدهای حرام اتفاق افت ماه صورتی که قتل در  در،با توجه به روایت ابوبصیر
 مقتول از اموال آن برداشته یباید دیه، صورت فرار قاتل و عدم امکان دسترسی به وی

 از بستگان او با ،مغلظه است و اگر قاتل مالی نداشته باشد، شود که در این صورت دیه
 یدیه، شود و اگر بستگانی نداشت مغلظه دریافت میی دیه،رعایت االقرب فاالقرب

 .  زیرا خون مسلمان نباید هدر رود؛پردازد ول را امام می مقتیمغلظه
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 ،کارهای سیاست جنائی اسالم رسد که یکی از راه به نظر می، با توجه به این روایت
 همچنین ؛المال در پرداخت دیه است برای پایمال نشدن خون مسلمان، مسئولیت بیت

کند که برای پایمال نشدن  اقتضاء می، علیه یا اولیاء دم حمایت اجتماعی از حق مجنی
 همانند مسئولیت قاتل در پرداخت دیه باشد که روایت ،المال  آنها مسئولیت بیتحقّ

 . ابوبصیر شاهد این مدعاست
  روایت سکونیـ٢ـ٢

 قاتل یکی دیگر از مواردی است که مسئولیت پرداخت دیه را متوجه ،عدم شناسایی
از ) ع(امام صادق  «امع حدیثی ذکر شده،روایتی که در مجبرطبق . سازد المال می بیت

 در اثر ازدحام ،در صورتی که کسی: فرمود) ع( علی امیر المؤمنینپدرش نقل فرمود که 
 فوت کند که معلوم نباشد چه ،در کنار چاهی یا روی پلی روز جمعه یا عید یا عرفه یا

؛ ١٢٣ ،٤/١٢٢ صدوق، (».المال است بر بیت  اویکسی او را به قتل رسانده است، دیه
 .)٢/٣٤٠؛ کلینی، ٢/٥٠٢، التهذیبطوسی، 

در اثر ، های حرام  ماهیرسد که در صورتی که فردی در روز جمعه سوالی به ذهن می
 کشته شود و یا در عید قربان و روز عرفه که در ماه حرام است و نیز در ،ازدحام جمعیت

 یدیه مغلظه المال باید یا بیت آ،های حرام به قتل برسد کنار چاهی یا روی پلی در ماه
  کافی است؟، کاملهییا پرداخت دیه آن را به اولیاء مقتول بپردازد و

 زیرا مضمون ؛ باید دیه را مغلظه بپردازد،المال  بیت،رسد که در این موارد به نظر می
از . باشد  قابل تعمیم به این موارد نیز می،روایات متعددی که ظهور در تغلیظ دیه دارد

متوجه قاتل است، ، زمانی که پرداخت دیه توان گفت که تا مین در این موارد آن رو که
 ،دلیل عدم شناسائی قاتله صورت مغلظ است، اما زمانی که پرداخت دیه به دیه ب

،  دیگر مغلظ نخواهد بود؛ دلیل و بیانی برای تفاوت در پرداخت،شود المال می متوجه بیت
 .    جود ندارد و،بین مسئولین پرداخت دیه

هماره ، فرآیند پرداخت سلسله مراتبی و اصل پرداخت دیهد، رسبنابراین به نظر می
 در تمامی فرآیند سلسله ،این رسوخ کند،زمانی که تغلیظ رسوخ می در جاری است و

 .جاری خواهد بودنیز مراتبی 
 والد  روایت ابیـ٣ـ٢

رداخت دیه را به عهده بگیرند،  که مسئولیت پد خویشانی نداشته باش،چنانچه قاتل
 .  مکلف به پرداخت دیه خواهد بود،المال برای حفظ حرمت خون مسلمان بیت

 نهاد عاقله ،در بین اهل ذمه: کند که امام فرمودند نقل می) ع(والد از امام صادق  ابی
از  خواه قتل باشد یا جراحت، دیه ،شوند  در جنایاتی که مرتکب می، بنابراین؛وجود ندارد
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 برای ؛گردد  جنایت به امام مسلمین باز می،شود و اگر مالی نداشته باشند اموال آنان گرفته می
 ).١٩/٣٠٠؛ حر العاملی، ٤/١٠٧صدوق، ( ... دهند  جزیه می،اینکه آنها به امام مسلمین

کند که لسان این  روشن می»  امام المسلمین رجعت الجنایه علی«تدقیق در عبارت 
 ، بنابراین؛المال و امام است ای است که گویا نفس آن جنایت متوجه بیت  به گونه،دلیل
 مغلظ باشد، ی جنایت در زمانی خاصّ توان نتیجه گرفت که در صورتی که دیه می
به همان نحو ، را به صورت مغلظ بپردازد؛ چون انتقال آثار جنایت المال نیز باید آن بیت

ه نقل شد) ع( از ائمه معصومین ، همین مضمونروایات دیگری به. المال است متوجه بیت
 :شودها ذیالً مالحظه میهایی از آناست که نمونه

در مورد مسلمانی که به قتل ) ع(نقل کرد که امام ) ع(سلیمان بن خالد از امام صادق 
رای چه کسی ب ، اینکه دیه چنین شخصیی دربارهرسیده و تنها دارای پدری نصرانی است،

 زیرا جنایت ؛شود المال مسلمانان قرار داده می  در بیت، چنین شخصییدیه: د فرمودن،است
 .)١٧/٥٥٥ ، حرالعاملی؛٤/٢٤٣، صدوق (المال مسلمین است  بیتیه برعهد،چنین شخصی

در ) ع( علی امیر المؤمنین: کند روایت می) ع( زراره از امام باقر ،روایت دیگری در
برد و باقیمانده را   مادرش ثلث اموال را به ارث میمورد میراث ابن مالعنه حکم کرد که

 .)٤/٢٣٦صدوق،  (او امام است) خطائی( زیرا مسئول جنایت ؛امام
 به ، با همان شکل اولیه، انتقال آثار جنایت،درهر حال مستفاد از این گونه روایات

 به همان نحو متوجه ، تغلیظی باشدی لذا هرگاه جنایتی مستوجب دیه؛امام است
 . المال خواهد شد یتب

  بن کهیلة روایت سلمـ٤ـ٢
ورثه است، متعهد به پرداخت   عالوه براین که وارث افراد بی، به عنوان ولی مسلمانان،امام

در مورد ) ع(  حضرت علیکهبن کهیل نقل کرده   ةکه سلمچنان ؛ها نیز خواهد بود آنیدیه
همانا من ولی او هستم و «: فرمودشخصی که مرتکب قتل خطا شده و خویشاوندی هم ندارد 

 .)٤/١٠٦صدوق، ( »شود ایمال نمیپردازم و خون مسلمان پ از سوی او دیه را می
ظهور در این نکته دارد که امام به » دی عنهؤانا ولیه و الم« عبارت ،در این روایت

د، امام از  همان مقداری را که باید قاتل بپرداز،بنابراین .پردازد  دیه را می،نیابت از قاتل
 .  مغلظه باشدی کامله باشد یا دیهی خواه دیه، دیه؛جانب او باید پرداخت کند

  روایت یونس بن عبدالرحمنـ٥ـ٢
 کند که  یونس بن عبدالرحمن، از امام باقر یا امام صادق علیهماالسالم نقل می

 ای  ولی قبل از پرداخت دیه به اولی،حضرت در مورد شخصی که مرتکب قتل خطا شده
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 خویشاوندی ،دیه را باید ورثه بپردازد و اگر برای قاتل«:  فرمودند، فوت کرده است،مقتول
این روایت نیز ) ١٩/٣٠٤حرالعاملی، (» .کندمیالمال پرداخت  نباشد، دیه را امام از بیت

ای را که   باید همان دیه،ظهور در این معنا دارد که ورثه و در صورت نبود ورثه، امام
 .  مغلظه باشدی کامله باشد و یا دیهی خواه دیه؛ بپردازد، قاتل استی هبرعهد

 مغلظه از اموال یهای حرام، دیه زیرا همانطور که در صورت وقوع جنایت در ماه
شود، در صورت فوت جانی، همان مقدار را عاقله باید بپردازد و اگر  جانی برداشته می

الیبطل «گرچه در روایت تعلیل . لمال باید بپردازدا قاتل عاقله نداشته باشد، همان را بیت
 دیه را مغلظه ،المال  لکن اگر بنا بود که عاقله و یا بیت،وجود ندارد»  مسلمءدم امری

 .شد نپردازد، این فرق باید بیان می
 یک دسته روایاتی هست که داللت بر این مطلب دارد که اگر ،عالوه بر این روایت

 وی به امام یا یاز امام نداشته باشد، اموال او و نیز دیهای غیر  شخصی هیچ ورثه
 در قبال ؛است» وارث من ال وارث له« امام ، به عبارت دیگر؛گردد المال منتقل می بیت

شود و مسئولیت پرداخت  سوب می او محیالمال نیز متقابالً عاقله چنین امری، بیت
 ؛پذیرد  قتل خطایی را میی دیه

هرکس خود را به «: آمده است) ع(حمدبن مسلم از امام صادق در روایت مچنانکه 
 و آنان نیز اقرار کنند که ولی او هستند در این صورت هم از او ارث کندقومی منسوب 

 )١٩/٣٠٤حرالعاملی، ( .»شوند  او محسوب مییبرند و هم عاقله می
 شخصی روایت بر این معنا داللت دارد که هرگاه امام و والی مسلمانان، وارث

 .  او نیز محسوب خواهند شدی به عنوان عاقله،محسوب گردد
عنوان ه  کسی که ولی ندارد، به امام بی ارث کسی که وارث ندارد و یا دیه،بنابراین

یا   فرار و و در پی آن کسی هم که جنایتی کردهی لذا دیه؛گیرد ولی مسلمین تعلق می
پس . المال پرداخت گردد باید از بیت.. .یا  کند و یا قدرت پرداخت ندارد و فوت می

 آن را از یی مغلظه  دیه،وارث در ماه حرام به قتل برسد، امام  شخص بی اگرهمانطور که
 متقابالً اگر چنین شخصی در ماه حرام مرتکب قتل خطا شود نیز ،کند جانی دریافت می

 .امام باید دیه را به صورت تغلیظ شده بپردازد
از مجموع روایات دالّ بر ارث بردن امام از دیه و پذیرش مسئولیت جنایت خطایي 

مندي از ارث و مسئولیت پرداخت ي متقابل میان بهرهتوان رابطهمي شخص بي وارث،
  .دیه را نتیجه گرفت
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  مغلظه به عنوان حکم مستقلی دیهـ٣
 المال باشد، مغلظه توسط بیت ی پرداخت دیهیت نظریهبِثتواند مُ دالیلی که می یکی از

نوع دیه را   دو،یعنی شارع.  تغلیظ شده استی برای دیه،حقیقتی مستقلبه قایل شدن 
کند   مصداق پیدا می، معمول که در اغلب موارد قتلی یکی دیه؛تشریع کرده است

 ،به عبارت دیگر .های حرام دارد  مغلظه که اختصاص به وقوع قتل در ماهیدیگری دیه و
 ،هن محصی، مثالً زنایابدتفاوت می مجازاتش ، با توجه به نوع آن،مانطور که در زناه

های حرام هم موجب   موجب قتل است، قتل در ماه،موجب رجم و زنای با محارم
ها سبب پرداخت  ها و مکان  مغلظه خواهد بود و ارتکاب قتل در سایر زمانیپرداخت دیه

 ، یک حکم مستقل محسوب شود، مغلظهی اگر دیه،بنابراین.  معمول خواهد بودیدیه
 یالمال نیز متعهد به پرداخت دیه گاه حتی ممکن است طرح این سوال که آیا بیت آن

؛ اند این مهم را برخی از فقیهان نیز مطمح نظر داشته. وجه باشد مغلظه است یا نه؟ بی
 : نویسد  ابن حمزه در الوسیله میچنانکه
ی قتل درحرم مکه یا در  یکی دیه: شود و قسم تقسیم می بر د،ی قتل عمد دیه

اش   دیه،پس مورد اول. ی قتل در غیر این مواضع و اوقات دیگری دیه های حرام و ماه
.... های حرام است  کامله برای قتل و ثلث دیه برای انتهاک حرمت حرم مکه و ماهیدیه

 اینکه قتل در حرم مکه یا  مگر؛فه استی قتل خطای محض نیز از هر جهت مخفّ و دیه
 ثلث زائد یواسطهه  موجب تغلیظ دیه ب،های حرام واقع شود که در این صورت در ماه
 .)٤٤٠ابن حمزه طوسی، ( ١است

 قتل را دو نوع دانسته؛ یکی یبا توجه به سخن ابن حمزه طوسی در الوسیله که دیه
قتل در غیر این مواضع و ی  های حرام و دیگری دیه ی قتل درحرم مکه یا در ماه دیه

المال  در مواردی که بیت.  دیه چه کسی باشدیکند که پرداخت کننده  فرقی نمی،اوقات
 باید ،ای که حق مجنی علیه است مسئولیت پرداخت دیه قتل نفس را دارد، هر نوع دیه

 دیه و ثلث آن است ،های حرام ی قتل در ماه اند دیه حتی فقهائی که گفته. شودپرداخت 
اند   نیز فرموده،های حرام است که دیه برای قتل و ثلث برای انتهاک حرمت حرم یا ماه

                                                                                                                        
االشهر الحرم، واالخـری دیـه القتـل فـی هـذه       احداهما دیه القتل فی الحرم، اوفی: و دیه العمد تنقسم قسمین« .١

و دیـه  ... دیته دیه کامله  للقتل و ثلث دیه النتها که حرمه الحرم و االشـهر الحـرم           : فاالول. المواضع، و االوقات  
 ».الحرم، او فی االشهر الحرم فانه یلزم التغلیظ بالزیاده الخطا مخففه من کل وجه، اال اذا وقع فی
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؛ حسینی ١١/٣١٥فاضل هندی،:  نکـ( ١که زائد دیه برای مقتول یعنی اولیاء دم است
 هرکسی که ،ی دیه  لذا پرداخت کننده؛ حق مجنی علیه است،بنابراین) ٩٠/٥٠شیرازی، 

؛ صدوق،  ٧/٣٠٢کلینی،  (.الیبطل حق مسلم« زیرا ؛ادا کند باید حق مجنی علیه را ،باشد
٤/١١٤( 

فاضل لنکرانی، گنجینه آرای :  نکـ( .فقیهان معاصرفتواي اغلب به ذکر است که  الزم
 سیستانی، اردبیلی، همان؛ نوری همدانی، همان؛ بهجت، همان؛  ؛ موسوی١٧٢سوالفقهی، 
  است؛المال  بیتی، بر عهده شده به صورت تغلیظ،ی مقتولآن است که دیه )همان

مکارم شیرازی،گنجینه آرای فقهی، :  نکـ (.مخالف دارند  نظر از ایشانبرخیچند هر
 .)همان ؛ صافی گلپایگانی،١٧٢سوال 

 به جهت تشدید مجازات ، مغلظهی ممکن است گفته شود که دیه،در این میان
زات قاتل با شدت بیشتر بوده  در حقیقت در صدد مجا،جانی بوده و شارع با تغلیظ دیه

در پاسخ . حقیقت دیه واحد خواهد بود  فرض دو نوع دیه منتفی و،در این صورت. است
به این سخن باید گفت که اوالً دلیل معتبری نداریم که تغلیظ دیه به جهت تشدید 

 . ای که موجب تخصیص اطالق روایت کلیب شود  به گونه؛مجازات جانی است
که تغلیظ به جهت تشدید مجازات جانی بوده باشد، باز موجب  نثانیاً بر فرض آ

 زیرا دلیلی وجود ندارد که مجازات مجرم علت ؛تخصیص حکم تغلیظ نخواهد بود
ثالثاً بر فرض . ای که حکم وجوداً و عدماً دائر مدار آن باشد  به گونه؛منحصره تغلیظ باشد

باشد و علت منحصره هم باشد، باز آن که تغلیظ دیه به جهت تشدید مجازات جانی بوده 
المال  ی پیشین، بیت زیرا بر طبق روایات یاد شده؛موجب تخصیص حکم نخواهد بود

شود و در این صورت بدیهی است که همان مسئولیت عیناً  جایگزین قاتل قلمداد می
یه دار د فزونی و تشدید در مق، در حقیقت،رابعاً تغلیظ دیه٢.المال خواهد بود متوجه بیت

حالتی که پرداخت   بنابراین در؛علیه یا اولیای دم است است که جبران خسارت مجنی
ناگفته نماند که این دلیل .  نیز دیه باید مغلظه پرداخت شود،المال است دیه برعهده بیت
 . داند نه کیفری ای است که ماهیت دیه را حقوقی می بر مبنای نظریه

های حرام قابل تصور است، هتک   درماهاحتمال دیگری که در خصوص تغلیظ دیه
 رو  از این.  حرمت بیشتری برخوردارندها از حرمت این ماههاست که نسبت به سایر زمان

  در حقیقت عالوه بر این که نفس محترمی،ها مرتکب قتل شود چنانچه کسی در این ماه
   ي قتل، مقدارر دیهها را نیز زیر پا گذاشته است و عالوه بحرمت این ماهرا از بین برده، 

                                                                                                                        
الزم دیه و ثلثا مـن ای االجنـاس کـان تغلـیظ     الشهر الحرام اوفی حرم مکه  ولو قتل فی«: نویسدعالمه حلی در قواعداالحکام می .١

  .)٣/٦٦٧، قواعداالحکامحلّی، (» و الزائد للتغلیظ للمقتول ای اولیائه و ان کان النتهاکه حرمه الزمان او المکان... وفاقاً لالکثر، 
 .نرم افزار پاسخگویی به محاکم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه. ٢
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المال  بنابراین در صورتی که بیت. ها باید بپردازد ثلث دیه را به جهت حرمت شکنی این ماه
 ؛ معمول را بپردازدیدیه  صرفاً باید مقدار،مسئولیت پرداخت دیه را به عهده داشته باشد

  .المال  نه بیت؛ حرمت شکنی ماه حرام توسط قاتل صورت گرفته است،چه آنکه
 علت تغلیظ دیه ،در هیچ روایتی توان گفت که اوالً در پاسخ به این احتمال نیز می
 فقهی مستند ی بیشتر استحسانی است و به ادله،ذکر نشده است و چنین برداشتی

 حکمت ،شود که هتک حرمت ماه حرامثانیاً از عبارات فقهاء هم برداشت می. نیست
 ثالثاً به ؛ دائر مدار آن نخواهد بود، حکم تغلیظ،نه علت؛ در این صورت. تغلیظ دیه است

مطلق » هر الحرم الحرم واشةثلث الدیه النتهاکه حرم«رسد که این عبارت فقها  نظر می
 ،هتک حرمت.  عالم به حرمت ماه حرام باشد یا جاهل به آن،که قاتل است و اعم از این

 مکره باشد یا ؛باشد قصد هتک حرمت داشته باشد یا نداشته ؛سهوی عمدی باشد یا
ی  زیرا واژه. کندحرمتی نسبت به حرمت ماه حرام صدق می  بی، در هر صورت؛نباشد
حرمتی است و با هتک که به   باب افتعال از ماده نهک است و به معنای بی، درانتهاک

 . معنای پرده دریدن است متفاوت است
کند که پرداخت   فرقی نمی، علت تغلیظ دیه باشد، به فرض این که هتک حرمت،بنابراین

 خصوصاً ؛کند  انتهاک حرمت صدق می،در هر صورت؛  آن جانی باشد یا غیر آنیکننده
 . ماهیت حقوقی داشته باشد و به عنوان مجازات و کیفر هم لحاظ نشود،براساس اینکه دیه

المال نسبت به   داللت بر مسئولیت بیت، کلیبی اطالق صحیحه، با توجه به این امر
 . تغلیظ دیه دارد

 علت تغلیظ دیه ،های حرام  اگر انتهاک ماه،نظر کردن از مطلبی که بیان شد با صرف
 به ،هللا کند که جبران هتک حرمت حق الناس می هللا و حق  ایجاد حق،باشد، هتک حرمت

 با پرداخت ، جعل کفاره صورت گرفته است و جبران هتک حرمت حق الناسیواسطه
 متعلق حق اولیای ، چون ثلث دیه،به این ترتیب١.بینی شده است پیش ،بیشتری در دیه

المال   بیت، حتی اگر مسئول پرداخت دیه؛ باید پرداخت شود،صورت هر  در،دم است
 .٢باشد

 هللا مطرح کرد و پرداخت مبلغ زائد بر دیه  چند ممکن است تغلیظ را صرفاً حق هر
 چنانکه ؛ ولی دم قرار داده است برایرا محل مصرف آن ، ولی خداوند،هللا است هم حق

 .در دیگر کفارات، مساکین را محل مصرف آن قرار داده است
                                                                                                                        

های حرام هم هتک حرمت ماه است  حترام و ارزش بیشتری دارند؛ بنابراین قتل در ماههای حرام ا   انسانها در ماه  . ١
 . کند الناس می کند و هم هتک حرمت مجنی علیه است که ایجاد حق هللا می که ایجاد حق

 .های تحقیقی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه نظریات وپاسخ. ٢
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 ممکن است گفته شود که تغلیظ دیه به جهت احترامی است که ،سرانجام آنکه
 یید نظریهؤتواند م چند می این احتمال نیز هر. علیه قایل شده است شارع برای مجنی

 به ،المال باشد، اما به همان دالیلی که پیشتر گذشت  سوی بیت مغلظه ازیپرداخت دیه
 .ویژه فقدان دلیل و استحسانی بودن آن، قابل پذیرش نخواهد بود

المال، عام و مطلق   روایات متضمن پرداخت دیه توسط بیتی همه،حاصل آن که
که به این معنی .  مغلظه رایگیرد و هم دیه می معمول را دربریبوده و هم دیه

 جایگزین کسانی است که در ابتدا دیه متوجه آنهاست و از آنجا ،المال در حقیقت بیت
 روایات یاد شده در موارد پرداخت دیه از یطول آنها قرار دارد، با مالحظه  درهک

جا که قاتل  پس هر. المال هم خواهد بود  متوجه بیت،المال، همان تعهد و پرداخت بیت
ش مکلف به پرداخت دیه مغلظه هستند و به جهت فرار یا فقدان یا ا یا بستگان او یا ورثه

المال   امکان استیفای دیه از آنها وجود ندارد، عیناً همان تعهد متوجه بیت،هر دلیل دیگر
که دلیلی   مگر آن، پرداخت کند،المال نیز باید دیه را تغلیظ شده یعنی بیت. خواهد بود

 . لی نیز وجود نداردمانع ظهور روایات شود که چنین دلی
 

 المال اشکاالت قابل طرح در مسئولیت پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت
  استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات ـالف

 المال به پرداخت دیه یک استثناء بر مسئولیت بیتیک اشکال قابل طرح این است که 
 موارد مشکوک، اصل شخصی بودن مسئولیت است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد و در

 در ، زیرا نسبت به اصل پرداخت دیه؛اصل بر عدم تکلیف نسبت به زاید بر دیه است
 بنابراین از اصل عدول ؛المال مسئولیت دارد  خاص وجود دارد که بیتمواردی نصّ

، اصلی وجود نداردی  چنین دلیل یقینی، چون در مورد یک سوم زاید بر دیه.شود می
 . نیستخروج از اصل بنابراین مجوزی برای 

 ی اجازه،رسد که اوالً با توجه به مجموع روایاتی که به آن استناد شد به نظر می
 لذا جایی برای اجرای ؛خروج از اصل شخصی بودن مسئولیت با دلیل قطعی وجود دارد

 .المال از مسئولیت زاید براصل دیه وجود ندارد اصل برائت بیت
را حقوقی و جبران خسارت بدانیم، مسئولیت صورتی که ماهیت دیه  ثانیاً در

 زیرا اگر ؛ استثنا بر اصل شخصی بودن مسئولیت جانی نیست،المال به پرداخت دیه بیت
در  المال و  نه بیت؛ جانی استیعهده تحمل کیفر بر ماهیت دیه را کیفری بدانیم،

دم از سوی هر را حقوقی بدانیم باید جبران خسارت مجنی علیه یا اولیای  صورتی که آن
 . شخص و شخصیتی بشود
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  پایمال نشدن خون مسلمان ـب
ترین مبنای مسئولیت بیت  مهماشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که 

 ، این مبنا؛است که پایمال نشدن خون مسلمان است»  مسلمءالیبطل دم امری«المال 
ر دیه نیز خون خت ثلث زاید ب زیرا با عدم پردا؛قابل تعمیم نسبت به تغلیظ دیه نیست

 ١.شود مسلمان پایمال نمی
 ی زیرا وقتی پذیرفته شد که دیه؛رسد این اشکال نیز قابل پاسخ است به نظر می

 به ،»ثلث زاید« عدم پرداخت ، در آن صورت،مسلمان در ماه حرام حقیقتی مستقل دارد
 . معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمان است

 مقتول نسبت به ی متغیر و مردد بودن دیه، چنین سخنییزمه ال،و از سوی دیگر
ای   دیه، قاتل باشد، به این معنا که اگر مسئول پرداخت دیه؛مسئولین پرداخت دیه است

است و ) دیه کامله و ثلث آن( مثالً یکصد و سی و سه شتر ،گیرد که به مقتول تعلق می
 تنها به میزان ، مقتولی دیه،المال باشد مسئولیت متوجه بیت... در اثر اعسار قاتل، اگر
 . ای دشوار است  کامله است که قبول چنین مسالهیدیه

 حق اولیای دم است که نباید ، ثلث زاید بر دیه ـکه گذشت  چنانـعالوه بر آن 
  روایتچنانکه در) ٩٠/٥٠؛ حسینی شیرازی،١١/٣١٤فاضل هندی،  (پایمال گردد؛

؛ ٧/٣٠٢کلینی،  (.»الیبطل حق مسلم«: آمده است) ع( باقر  ابوعبیده از امامیمعتبره
 )٤/١١٤صدوق، 

 

 المال  لزوم احتیاط در هزینه کردن بیت ـج
المال که ثروت عمومی  لزوم احتیاط در هزینه کردن از بیتممکن است گفته شود 

 . دهد اصلی را نمیی  پرداخت مازاد بر دیهی اجازه،مسلمین است
توان به این نتیجه رسید که مسئولیت  از مجموع روایات می،شدهمانگونه که اشاره 

شود، به صورت تغلیظ شده   تغلیظ می،المال در پرداخت دیه، در مواردی که دیه بیت
جویی و احتیاط  صرفه  باید،المال ی برای طرح این شبهه که در مصرف بیتی لذا جا؛است
 حق اولیاء دم، این امر تعبیه شده  زیرا براساس ضرورت حمایت از؛ماند د، باقی نمیکر

 . است
 

                                                                                                                        
 .٢/٥٤قضایی، مسایل قانون مجازات، ج های  نشست. ١
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 نتیجه
 مستند به دالیل متقنی است که هرگونه ، مغلظهیالمال در پرداخت دیه مسئولیت بیت

اطالق روایت کلیب که هم از حیث سند و هم . سازدتردید را در این خصوص منتفی می
عالوه . المال است ترین دلیل بر تغلیظ دیه از سوی بیت  مهم،از جهت متن معتبر است

المال  المال در پرداخت دیه، آن است که بیت  ظاهر روایات ناظر به مسئولیت بیت،بر این
ای است که آنها به  به عنوان جانشین قاتل یا بستگان او متعهد به پرداخت همان دیه

دیل المال را تع  فقدان دلیلی که بتواند تعهد بیتی از این رو با مالحظه؛اند عهده داشته
دلیل دیگری که . وجه خواهد بود  بی،المال  عدم تغلیظ دیه از سوی بیتیکند، نظریه

 مغلظه باشد، استقالل یالمال در پرداخت دیه تواند توجیه کننده مسئولیت بیت می
ی  خود دو نوع است و دیه، قتل در حقیقتی به این جهت که دیه؛ مغلظه استی دیه

های حرام موجب  بنابراین قتل در ماه. کامله و معمول است یمغلظه قسمی در برابر دیه
 ؛شود  یک حکم تلقی می، پرداخت دیه به صورت تغلیظ شده،واقع  در. مغلطه استیدیه

گفتنی .  امری زاید بر آن است، کامله است و ثلث مازادی همان دیه،نه آن که حکم
مت ماه حرام و احترام است که احتماالت مختلفی چون تشدید مجازات جانی، هتک حر

 هرچند ممکن است در برخی ،به مجنی علیه که در تعلیل تغلیظ دیه ارایه شده است
توان   نمی، اما به جهت عدم تصریح در نصوص و استحسانی بودن آنها،موارد موجه باشد

حکم را دایر مدار آنها قرار داد و از تعمیم تغلیظ دیه از خود قاتل و وابستگان او به 
 مغلظه از سوی یهمچنین نباید پنداشت که پرداخت دیه. المال خودداری کرد بیت
 ، چه آن که حتی اگر ماهیت دیه؛المال با اصل شخصی بودن مجازات منافات دارد بیت

 در ،المال  همانند حکم پرداخت دیه توسط عاقله و بیت، این مورد،جزایی دانسته شود
المال نیز  احتیاط در هزینه کردن از بیت. ودحقیقت استثنائی براصل یاد شده خواهد ب

 احتیاط ، چه؛المال باشد  مغلظه از سوی بیتیتواند اشکال موجهی بر پرداخت دیه نمی
 مغلطه از ی درحالی که پرداخت دیه؛در فرضی منطقی است که شک وجود داشته باشد

 . هستند رخوردار مستند به روایات و نصوصی است که از هر حیث از اعتبار ب،المال بیت
 

 فهرست منابع
، قم، الحاوی لتحریر الفتاویسرائرالاحمد، ابوجعفرمحمدبن منصوربن  ابن ادریس حلی، .١

 ؛ق .   ه١٤١١، ٢، چ موسسه النشر االسالمی
محمد الحسون،  شیخ: ، تحقیق الی نیل الفضیلهالوسیلهطوسی، ، محمد بن علی ال ابن حمزه.٢

 ؛ق .  ، ه١٤٠٨، ١ مرعشی نجفی، چالعظمی... ا  مکتبه آیه،قم
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: ، تحقیقمجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، احمد بن محمد، )محقق( اردبیلی .٣
 ؛ق.   ، ه١٤١٦، ١نشر االسالمی، چال موسسه ،علی پناه اشتهاردی و دیگران، قم

 ؛تا الکتب العلمیه، بی در،، قمتحریر الوسیلهروح هللا،  خمینی، امام. ٤
، ٣ ش ،حقوق مجله فقه والمال در پرداخت دیه،  قلمرو مسئولیت بیت  بای، حسینعلی،.٥

 ؛١٠١ـ٧١صص
 ،قم، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهتفصیل حسن، المحمدبن شیخ  حر عاملی، .٦

 ق؛ .  ه١٤٠٩ ،١ موسسه آل البیت الحیاءالتراث، چ
 موسسه النشر ،، قمعالمهشرح قواعد المفتاح الکرامه فی  حسینی عاملی، محمدجواد، .٧

 ؛ق .   ه١٤١٩، ١ ، چاالسالمی
 ق؛ .   ه١٤٠٩ ،٢  دارالعلوم، چ، بیروت،الفقه یرازی، شسینیح. ٨
 ،)ع(موسسه االمام الصادق ،قم ،تحریر االحکام الشرعیهحسن بن یوسف بن مطهر، ) عالمه( حلی .٩

 ؛ق .  ه١٤٢٠، ١ چ
 ؛ق .   ه١٤١، ١  موسسه نشر االسالمی، چ،قم، فه الحالل و الحراممعر حکام فیقواعد اال، همو .١٠
سالم فی مسائل الحالل و شرایع االحسن، الجعفربن ابوالقاسم نجم الدین ، )محقق( حلی .١١

 ؛ق.  ه١٤٠٩، ٢ انتشارات استقالل، چ ،تهران، الحرام
حسین سید: ، تعلیقت القواعدایضاح الفوائد فی شرح اشکاال، )فخرالمحققین(بن مطهر    حلی، یوسف.١٢

 ؛ق. ه١٣٨٩، ١ موسسه اسماعیلیان، چ، الموسوی کرمانی و دیگران، قم
 ؛ق.   ه١٤٠٥ مکتبه الصدوق، ،، تهرانجامع المدارک خوانساری، احمد، .١٣
 ؛ق.   ه١٤١٣، ٥نا، چ  ، بیمعجم رجال حدیث خوئی، سیدابوالقاسم، .١٤
 ؛ق.   ه١٤١٠، ٢٨هر، چ  م،، قمتکمله منهاج الصالحین، همو .١٥
 ؛ق .   ه١٣٩٦، ٢ علمیه، چ ،، قممبانی تکمله المنهاج، همو .١٦
 ؛ق.  ، ه١٣٩٧، ٣ دارالکتب العربی، چ،، بیروتفقه السنه سید سابق، .١٧
 ، قم،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالمالدین بن علی،  جبعی عاملی، زینشهید ثانی،  .١٨

 ؛ق .  ، ه١٤١٦، ١یه، چموسسه المعارف االسالم
 تا؛  دارالعالم االسالمی، بی،بیروت، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، همو .١٩
 منشورات جماعه المدرسین ،، قممن الیحضره الفقیه بن بابویه القمی، علی  محمدبن،صدوق. ٢٠

 ؛ق .   ه١٤٠٤، ٢ الحوزه العلمیه، چ فی
 موسسه النشر ،، قمائل فی تحقیق االحکام بالدالئلریاض المس طباطبائی، سید علی، .٢١

 ؛١٤٢٢، ١االسالمی التابعه لجماعه المدرسین، چ
سید حسن موسوی خرسان، : ، تحقیق و تعلیقاالستبصار، جعفر محمد شیخ ابو طوسی،.٢٢

  ؛ش .  ، ه١٣٦٣، ١ دارالکتب االسالمیه، چ،تهران



  ٦٥ المال ولیت بیتتغلیظ دیه و مسئ

 

 دارالکتب االسالمیه، ،ی خرسان، تهرانسیدحسن الموسو: ، تحقیقتهذیب االحکام، همو .٢٣
 ؛ش.   ه١٣٦٥، ٤چ
 ؛تا  محمدی، بی انتشارات قدس،، قمالمجرد الفقه و الفتاوی نهایه فی همو، . ٢٤
 ؛ق.   ه١٤١٠، ١الحیاء التراث، چ) ع(البیت   موسسه آل،، قممدارک االحکام عاملی، سید محمد، .٢٥
 موسسه ،، قماالبهام عن قواعد االحکام  وکشف اللثام، فاضل هندی، محمدبن حسن .٢٦

 ؛ق.   ه١٤٢٤، ١النشراالسالمی، چ
 دارالکتب ،اکبر غفاری، تهران علی: ق، تحقیالکافیجعفر محمدبن یعقوب،  و کلینی، اب.٢٧

 ؛ش.  ، ه١٣٦٣، ٥ االسالمیه، چ
 ؛، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیهگنجینه آرای فقهی. ٢٨
 ت؛، معاونت آموزش و تحقیقا٢، ج مسایل قانون مجازاتهای قضایی،  مجموعه نشست. ٢٩
 ؛تا نا، بی ، بیفهرس علمی الهم مسائل الفقه الخالفی، )ص(مرکزالمصطفی . ٣٠
 ؛ق.   ه١٤١٠، ١االسالمیه، چ الدار،، بیروت٢٤، ج بیع الفقهیهالینااصغر،   مروارید، علی.٣١
 ؛ق.  ه  بن النعمان،١٤١٠، ٢سالمی، چنشر اال ال، قم، موسسهالمقنعه ،محمدمحمدبن  مفید، .٣٢
 ،سیدموسی شبیری زنجانی، قم: ، تحقیقرجال النجاشیالعباس، احمدبن علی،   نجاشی ابی.٣٣
 ؛ق .   ه١٤١٦، ٥ ، چوسسه النشر االسالمیم
: ، تصحیح و تحقیق و تعلیقجواهر الکالم فی شرح شرایع االسالممحمدحسن، شیخ  نجفی، .٣٤

 ؛ق .   ه١٤٠٤، ٣ دارالکتب االسالمیه، چ،رضا استادی، تهران
 .افزار پاسخگویی به محاکم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه نرم. ٣٥
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