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Abstract 

In Islamic jurisprudence and law, Qasamah has been stated as one of the 

proofs of the lawsuit in crimes such as murder, wound, and amputation. 

Regarding the collection of the traditions of the infallibles and also the 

historical background about Qasamah, the doubt and the denial of any jurist 

and lawyer in this jurisprudential establishment, in which Qasamah is the 

reason of proof, seems unnecessary. Therefore, this research aims to 

examine the question of why the Imams (AS), while strongly emphasizing 

the consolidation of Qasamah and the expressing its irregular nature and the 

likelihood of establishing Qasamah as a legal reason, have been restricted 

Qasamah to specific cases. In addition, this research studies the evidences of 

Qasamah documentation and analyzes the possibility of the reason for its 

rejection, as well as further deduction in the traditions. It should also be 

mentioned that the research does not study the conditions of the lawth and 

the number of oaths necessary for murder, wound, and amputation of the 

organ. The result of the research shows that Qasamah is not a reason of 

proof. The problems and doubts about the implementation of Qasamah have 

been explained in this regard. Therefore, it is suggested that the legislator 

carries out the necessary examinations and makes the necessary changes in 

the Islamic Penal Code.   
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 قسامه بازپژوهی فقهی و حقوقی

 *امیر احمدی

 رانینور تهران، ا امیگروه حقوق، دانشگاه پ یعلم أتیه عضو ،اریاستاد
 (10/04/1399؛ تاریخ پذیرش :1398/ 24/11تاریخ دریافت :)

 

 چكیده

بیران درده    عضرو  جرر  و قعر   ، قتل جنایاتی ماننددر  ،ایکی از ادلۀ اثبات دعو عنوان بهقسامه  یاسالم و حقوق در فقه

 و انکار که دبهه قسامه خصوص در و همچنین صبغۀ تاریخی احادیث رسد با توجه به مجموعه نظر می است. در ابتدا به

رو هرد  از ایرن پرشوه      ازایرن . بادرد  مورد  بی ،فقهی، که قسامه دلیل اثبات است این تأسیسدر  هر فقیه و حقوقدان

آن و  برودن  ضمن تأکید ددید بر تثبیرت قسرامه و بیران ماهیرت خرال  قاعرده       )ع(ائمهچرا بررسی این دبهه است که 

انرد. مضرافاد در ایرن پرشوه       عنوان دلیل درعی، قسامه را منحصر به موارد خاص دانسته احتمال تأسیسی بودن قسامه به

مستندات قسامه و واکاوی احتمال دلیل نفی بودن آن و نیز تردقین بیشرتر در احادیرث وارده مرورد معال ره       بررسی ادلۀ

های الزم در قتل، قعر  و جرر     بر این موارد دایان ذکر است که در این پشوه  درایط لوث و ت داد قسم . عالوهاست

باره مشکالت و دربهات پری     بات نیست و در این پشوه  بیانگر این است که قسامه دلیل اث ۀنتیج. نشده استبررسی 

عمرل   دود که قانونگذار در این خصوص تدقیق و بررسری الزم را بره   رو پیشنهاد می روی اجرای قسامه در  دد. ازاین

 .آورد و در قانون مجازات اسالمی تغییرات الزم را اعمال کند

   واژگان كلیدی

 .فقه جزا،  قسامه، قصاص، لوث
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 همقدم. 1

قسامه در ردیف دالیل ، هفقیهان عامی و امامی های باکتجزایی اسالم و در و حقوق در فقه 

اثبات جنایات قرار گرفته و با توجه به دواهد تراریخی در دوران جاهلیرت قسرامه وجرود     

ولی در قسامه اثبات  ،استمدعی  بر عهدۀ ادر تمامی دعاوی، اثبات دعو اغلبدادته است. 

متهم است. بنابراین در صورت فقدان بینه و عدم اقرار متهم و برا   ۀبر عهددر جنایات  ادعو

قسرامه، ایرن امرر     ۀوجود درایط خاص مانند وجود لوث، با تقاضای ولی دم مقتول بر اقام

 توسط حاکم درع اجرا خواهد دد.

 مانند قصراص  مختلفی های قالب در قسامه، ۀقاعد ۀاقام عدم یا اقامه باید افزود که نتایج

 حرل  بدون آزادسازی متهم نیز و مختوم امر اعتبار تحقق با همراه برائت و دیه پرداخت نفس،

رودن درد کره    آمده عمل بههای  با بررسی(. 32: 1394احمدی، )ند ک می پیدا تجلی موضوع

و قسرامه از منصوصرات دررعی محسروب      اسرت  امرده یندر قرآن از قسامه بحثی به میران  

جرز   وجود دارد و به نظر اکثریت فقهرا )بره   نظر اتفاق خصوصاین دود. در بین فقها در  می

جایی است که لوث وجود دارد. تمرام فقهرای    ،دود تنها موردی که قسامه اجرا می  حنفیه(،

براره    مذاهب اسالمی مشروعیت قسامه را به استناد سرنت نبروی و احادیرث وارده در ایرن    

ز فقها در استفاده و استناد به احادیث در فتاوی رسد جم  کثیری ا نظر می ولی به اند. پذیرفته

زیرا قسامه را دلیل اثبات جنایرات   ،اند خود و در استنباط از احادیث وارده راه را ادتباه رفته

برا پنجراه قسرم اولیرای دم      ،درود  که از باب لوث در قتل عمد ایجاد مری  یظندانند و با  می

و  سرت ینما به نظر این معلرب صرحی    د. اکرمقتول، قاضی حکم به قصاص صادر خواهد 

. بحرث  دده استنیز این بحث گنجانده  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب  اکنون هم

با رویکردی جدید در  318 مادۀ تبصرۀدر  1392دیگری که قانون مجازات اسالمی مصوب 

امه قسر  ۀ، این است که اگر مدعی ظر  مدت سه ماه اقامر کرده استبینی  قسامه پی  ۀاقام

اعتبرار امرر    ۀقسامه را نکند، متهم آزاد و رها خواهد دد و قاعد ۀاقام ۀد یا از متهم معالبکنن

این کار قانونگذار برای جلروگیری از صردمات    ۀرسد فلسف نظر می د. بهدو مختوم محقق می

 اجتماعی و روانی به متهم بادد.
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را احتیراط در دم   قسرامه  ۀن و فقها با توجه به روایرات، حکمرت پرذیرش قاعرد    امحدث

؛ محقرق دامراد،   95: 26، جق1414؛ روحرانی،  114: 19، جق1414عراملی،  ر )حر 1داننرد  می

بر احتیاط در دماء مقتول، احتیاط در دماء  است که عالوه (، حال سؤال این305: 4ج ،1397

به تدقیق و پشوه  بسریار نیراز دارد و    ها پرس متهم نیز الزم و جایز نیست. پاسخ به این 

کره برا    درده اسرت  دود. در این مقاله س ی  حد توان در این پشوه  به آن پرداخته می در

 د.دودالیلی محکم و با استداللی صحی ، اصل و چیستی قسامه رودن 

 پژوهش های پرسش. 2

این است که قسامه را چه کسی اجرا کرده است؟ اصل قسامه و مسرتند دررعی    سؤالحال 

 کند؟  و سایر جنایات را اثبات می قتل ایلوث چیست؟ آیا قسامه دعو

        . هدف پژوهش3

و نواقص قانون مجازات در این  خأل ماهیت قسامه و نیز بیاناز این پشوه  واکاوی هد  

  .است خصوص

 . اهمیت و ضرورت پژوهش4

ضرورت و اهمیت این تحقیق در ایرن   رو ازایندانند،  فقها قسامه را احتیاط در دم می برخی

قتی احتیاط در خون مقتول الزم است، احتیاط در جان متهم نیز اهمیت مضاعف است که و

رسد بهتر است قانونگذار با اصال  قانون به محاکم اجرازه دهرد ترا     نظر می دارد. بنابراین به

زیرا با توجره   کنند،حکم به قصاص را براساس قسامه کاه  دهند و به پرداخت دیه اکتفا 

قلمداد کرد و  در حل دبهات به  اتوان دلیل اثبات دعو سامه را نمیق ،به دالیلی که بیان دد

وارده در خرال  قاعرده برودن     هۀهمچنین دب د؛رمحاکم در اجرای صحی  عدالت کمک ک

 ۀنظری سازی در پی پیاده نودته این تواند به اهمیت پشوه  بیفزاید. و پذیرش آن می قسامه

 .است المال بیتیه از و در نهایت پرداخت د دلیل نفی بودن قسامه

                                                           
 ...«.انما وضعت القسامة احتياطا لدماء الناس» .1
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 پژوهش ۀپیشین. 5 

های بسیاری انجام گرفته، اما در مروارد کمری در خصروص ماهیرت      قسامه پشوه  ۀدربار 

قسامه و دلیل نفی بودن آن در اثبات دعاوی براساس استنباط از روایات و سایر ادله سرخن  

 عنوان بهد که فقط رکهایی اداره  توان به پشوه  در خصوص قسامه میرو  ازاینرفته است. 

 .             گرفته استدلیل اثبات در خصوص قسامه انجام 

قررائن و  » برا عنروان   (1386)  ایرزدی فررد  پشوه  توان به  ها می پشوه این  ۀاز جمل 

 «قسرامه »عنروان   با( 1383داورزنی )تحقیق و همچنین « امارات مخصوص در اجرای قسامه

 .اند ه و لوث و کیفیت آنها پرداختهکه به بیان ت ریف قساماداره کرد 

 مباني نظری پژوهش. 6 

 . مفهوم قسامه6.1

 . قسامه در لغت6.1.1

؛ حلّری،  391: 6، جق1409زحیلری،  اسرت ) کرردن    یراد  سروگند قسامه مصدر و به م نرای   

های کره اولیرای دم مقترول بررای      ه با فت  حر  قا ، ی نی قسمقسام(. 142: 2، جق1411

  جب ری ؛ 300: 4، ج1397؛ محقق دامراد،  226: 42، ج1367 نند )نجفی،ک یادعای خود یاد م

طریحری   ؛260ق: 1418، قیومی مقرى؛ 481: 12ج ،ق1405، منظور ابن ؛67ق: 1410 ،عاملی

 (.  504: 3، جق1408، نجفی

 . قسامه در اصطالح5.1.2

به این نام  قسم و از قسم گرفته دده و و ت دد عبارت است از زیادی فقهابرخی قسامه نزد 

؛ 210: 3، ج1387 )طوسری، 1اسرت زیراد  هرا در آن   اینکه ت داد قسمخاطر  هدود، ب نامیده می

هرایی   قسرامه قسرم  بنرابراین،   (.214: 5، جق1407 حلر،، فهد  ؛ ابن142: 2، جق1411 ،حلی

جروهری،  خورنرد )  سروگند مری   جداگانره  صرورت  بره هریک و که به گروهی تقسیم  است

                                                           
 .اليمين فالقسامه من القسم و سميت قسامه لتکثير اليمين فيهاالقسامه عند الفقهاء کثره  .1
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: 5، جق1407 حلّر،، فهد  ابندود ) صورت وجود لوث ثابت می ( و در2010: 5، جق1407

ی یقسامه، نام اولیرا (. همچنین 95: 26، جق1414؛ روحانی، 207: 4، ج ق1408؛ حلی، 214

 ؛481: 12، جق1405، منظرور  ابرن ) کننرد  می ادا قسم ،علیه که برای اثبات قتل بر مدعی است

 (.109: 4، ج1377 دربینی خعیب،

بین  که در های است سوگندقسامه آن »: دده استگری از قسامه بیان م نای متفاوت دی

، -درده اسرت  بره قسرامه کشرته     کس فالن-: دارند اظهار میو  ددهمقتول تقسیم  دم اولیاء

و  کنند دعوای قتل می ۀدخصی اقامو بر  دوند میمقتول جم  دم از اولیاء  ت دادیکه  زمانی

یراد  خرود   )قتل( بر ادعای سوگندپنجاه  هنگام در این، دلیل آنها در حد بینه و داهد نبادد

گفتره   هرم  قسرامه  خورنرد  سروگند برر قترل مری    که  ادخاصیبه در اینجا . همچنین کنند می

 (.504: 3، جق1408، نجفی  طریحی) «دود می

قسامه در ردیف  313 مادۀدر فصل چهارم در  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

دیگرر، غیرر از    ۀاست و در صرورت فقردان ادلر    های اثبات جنایت  هو از را ااثبات دعو ۀادل

سوگند منکر و وجود لوث، داکی برای اثبات جنایات )عمد و غیرعمد( و متهم برای دفر   

ند. دایان ذکر است که علمای اهرل سرنت قائرل بره اجررای      ک قسامه می ۀاتهام از خود اقام

در خصروص مراجرای    (ص)حردیث پیرامبر  ند و م تقدند که یستقسامه در جنایات بر اعضا ن

بادد و به اعضا  های یهودیان، فقط در مورد قتل می کشته ددن عبداهلل بن سهل در نخلستان

 (.110: 4، ج1377 )دربینی خعیب، نشده استو جوار  در آن حدیث اداره 

 ماهیت امضایي یا تأسیسي بودن احكام قسامه .7

 به آنهرا تاریخی که در ادامه  های ب ان در کتاورخفقهی و همچنین م های بافقها عامه در کت

 )ص(دانند و م تقدنرد کره پیرامبر    قسامه را به زمان جاهلیت مربوط می ۀدود، پیشین اداره می

 .کرده استبین اصحاب خود به قسامه حکم 

 . در نصوص امامیه7.1

مسرتند   نروان ع بهقلمداد کرد و  تأسیسیتوان قسامه را از احکام  در برخی نصوص امامیه می

عن القسامه: أین کران برداها    (السرالم  علیه)سئلت ابا عبداهلل »در خبر ابی بصیر آمده است که: 
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(. در 362: 7، ج1367)کلینری رازی،  ...« ص لما کان ب د فت  خیبرر  اهلل رسولفقال کان قبل 

« من قبرل »دارد که احتمال این است که لفظ  خصوص این روایت صاحب جواهر اظهار می

من »قرائت دود از احکام تأسیسی و اگر « بلقِ من»بتوان به دو صورت خواند؛ ی نی اگر  را

توان  سایر عبارات روایت می ۀخواهد بود، اما و به قرین از احکام امضایی ،قرائت دود« قَبل

دنبرال آن اسرت،    بره  ؛«…لما کان ب د فت  خیبرر »فهمید که قرائت اول صحی  است؛ چون 

ا قرائرت  مر ا«. و آن زمانی که پس از فت  خیبر بود )صلی اهلل علیه و آله وسلم(مبراز سوی پیا»ی نی 

 (.229-231: 42، ج1367 دوم عبارت صحی  نیست )نجفی،

 در نصوص اهل سنت .7.2

جاهلیرت   را مربروط بره  قسرامه   اجررای  اولرین مرورد  برخی از کتب روایی اهل سنت نیرز  

؛ بخراری ج فری،   231: 3ج ،ق1417دادی، ؛ خعیرب بغر  2: 8، ج1348)نسرائی،   1اند دانسته

 (.79: 11تا، ج حزم، بی ؛ ابن236: 4، جق1401

طی طریرق  در حال خود  هادم با دترهای دخصی از بنی ی بود کهصورت بهاین موضوع 

و از او درخواست طناب برای بستن باری  به وی رسیدهادم  که دخص دیگری از بنیبود 

به وی داد. وقتری   ،ای بود های را که اجاره ی از طنابیک او هم که بر روی دترش بود کرد؛

مالک دتر از طناب دترش سؤال کرد و وقتی  ،به مقصد رسید و دترها را برای مالک  برد

او  یسرو  بره  ،با چوبی کره در دسرت دادرت    ،دنید که طناب را به دخص دیگر داده است

خصی از اهرل درهر یمرن    در این حالت د .کرد و او به حالت احتضار و مرگ افتاد پرتاب

فالنی مالک دترها، مرا به خاطر طنراب  »کنارش بود و از او خواست که به ابوطالب بگوید: 

ترو  »و سپس فوت کرد. ابوطالب پس از دنیدن این موضوع به مالک دترها گفرت:  « کشت

دو راه داری یا صد دتر دیه پرداخت کنی یا پنجاه نفر از خویشاوندان تو قسم یاد کنند کره  

، 1348)نسرائی،  « دروی  ای در غیر این صورت محکوم به قصاص مری  او را به قتل نرسانده

 (.236: 4، جق1401؛ بخاری ج فی، 231: 3، جق1417؛ خعیب بغدادی، 2: 8ج

                                                           
   ...اول قسامه کانت فی الجاهليه .1
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مواردی را باید مورد توجه قررار داد و آن اینکره در    ،که از این روایت پیداست همچنان

ماند. مضرافاد   پس جای برای قسامه باقی نمی ،تاین روایت داهدی بر قتل وجود دادته اس

البینره علری المردعی و الیمرین علری      » ۀابوطالب طبق قاعد ،طورکه از روایت پیداست همان

ند، اما در قانون مجازات اسالمی کناز خویشاوندان قاتل خواست که قسم یاد « المدعی علیه

کند؛ بنابراین از این مسرتند   قامه میایران و فتوای مشهور فقها، مدعی قتل، قسامه را اجرا و ا

رود. در ادامره در   کار نمی ی قتل بهاتوان نتیجه گرفت که قسامه برای اثبات دعو تاریخی می

 خصوص این موضوع مداقه و بحث خواهد کرد.

قسرامه را بره همران     (ص)پیرامبر »: گویرد  جری  نقل دده که می در صحی  بخاری از ابن

کرد و در مورد قتل یکی از انصار که اولیای او دعروی قترل    نبیاکه در جاهلیت بود  رودی

کنرد کره    عبراس نقرل مری    سپس بخراری از ابرن   ؛«کردبه قسامه قضاوت  ،علیه یهود دادتند

برر   داردعلیه دروع کرد و این قضریه داللرت    ابوطالب در خصوص قسامه قسم را با مدعی

 علریهم درروع کررده اسرت     از مردعی نیز در مورد قتل یکی از انصرار، قسرم را    اینکه پیامبر

 (.236: 4، جق1401 )بخاری ج فی،

قسرامه   ۀکه دربرار  یهای رسد با توجه به روایات و بحث نظر می طورکه پیداست به همان

ولی تأسیسی یا امضایی بودن قسرامه   ،در جاهلیت گفته دد، قسامه از احکام تأسیسی بادد

قسرامه چره تأسیسری و چره     رو  ازایرن کنرد.   بردادت ادتباه از روایات قسامه را جبران نمی

 ه،آمرد  عمرل  بردادت فقها از قسامه و اجرای آن ادتباه اسرت. برا بررسری بره     ،امضایی بادد

قسم اولیایی دم مقتول، بررای اثبرات قترل عمرد      50دواهدی برای اجرای قسامه و خوردن 

، که در ادامره بره   تنشده اسبه نظر قسامه اصالد اجرا  ،وجود ندارد و تا آنجا که بررسی دد

 دود. تحلیل بیشتر قضیه و ماهیت قسامه پرداخته می

 )دالیل( در قتل ا. قسامه در ردیف عدم دلیل اثبات دعو8

 خالف قاعده بودن قسامه .8.1

مردعی  ۀ بره عهرد   او کیفری، بار اثبات دعرو  مدنیاسالم، در تمام دعاوی اعم از  حقوقدر 
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برر  « علیره  البینه علی المدعی و الیمین علری المردعی  » ۀباید طبق قاعد مدعی رو ازایناست. 

 ۀصحت ادعای خود بینه بیاورد و هر جا مدعی از آوردن بینه عاجز اسرت، یمرین بره عهرد    

محکم اصرل برائرت برخروردار     ۀعلیه از پشتوان زیرا مدعی ،است )منکر یا متهم( علیه مدعی

برر برائرت خرود اصررار      قسمبینه از طر  مدعی با توسل به  ۀاست و در صورت عدم ارائ

در قسررامه ایررن مررورد خرراص اسررت و مرردعی قسررم یرراد  (.8: 1394احمرردی، ) ورزد مرری

قررانون  319 مررادۀه قانونگررذار در کرر( بنررابراین چنان93: 26، جق1414)روحررانی، 1کنررد مرری

قسامه  ۀو متهم حاضر به اقام کندقسامه  درخواستاگر داکی از متهم  ،مجازات مقرر دادته

 د.دو د، تبرئه میکندود و اگر قسامه را اقامه  م به پرداخت دیه محکوم مینشود، مته

های دما حکمی مغرایر برا امروال     خداوند در خون»گویند که  فقها در خصوص قتل می

علیره اسرت    مردعی  ۀعهدمدعی و یمین بر  ۀعهدداده است؛ در اموال حکم کرده که بینه بر 

 )بابویره قمری،  « 2علیه و یمین برر مردعی اسرت   ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی 

 (.415: 7، ج1367کلینی رازی،  ؛67: 3ج ،ق1404

 دارد؛باره وجود   دالیل نقلی نیز در این مذکورعقلی  ۀبر قاعد دایان ذکر است که عالوه

 نقل فرمودند که )ص(از پیامبر که است )ع(هشام بن حکم از امام صادقاز  3روایت موجود

امرام  دیگرر   روایتری  درهمچنرین  و  «کرنم  حکرم مری   قسرم و  درهادت ما به د میانمن در »

)حرر  « بادرد  مری  منکرر برر   قسمبر مدعی و  بینه»که  فرمودندنقل  )ص(از پیامبر )ع(صادق

 (.415: 7، ج1367کلینی رازی، ؛ 170: 18، جق1414عاملی، 

ابویره قمری،   )ب انرد  بر این مستندات برخی فقها نیز قسامه را خال  قاعده دانسرته  عالوه

                                                           
 ...«.الحقوق کلها البينة على المدعی واليمين على المدعى عليه إال فی الدم خاصة» .1

ر ما حکم به فی اموالکم، حکم ان اهلل حکم فی دمائکم بغي»فی الموثق عن ابی بصير عن ابی عبداهلل عليه السالم قال:  .2

فی اموالکم ان البينة علی المدعی و اليمين علی المدعی عليه، و حکم فی دمائکم ان البينة علی من ادعی عليه و اليمين 

 .علی من ادعی لکيال یبطل دم امرئ مسلم
 «.ادعی و اليمين علی من ادعی عليه البينه علی منو روایت دیگر  قال رسول اهلل ص انما اقضی بينکم بالبينات و االیمان» .3
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(. بنابراین در ابتدا مدعی در محکمه باید 115: 19، جق1414؛ حر عاملی، 67: 3، جق1404

حتری   ،علیه برری اسرت   توسط مدعی، مدعی او تا زمان اثبات دعو کندی قتل را اثبات ادعو

 علیه موجود بادد.  اگر دالیلی بر متهم بودن مدعی

های اهل سرنت و امامیره آن را اسرتثنا برر     ر فقبیشتحال موردی را که باید متذکر دد و 

دود. منظور از لوث عبارت  که مستند آن بیان می است« لوث»بحث  ،دانند می مذکور ۀقاعد

 خمینری ) اسرت غالب بر وجرود جنایرت    ظنقوی یا  ظن ۀدهند نشاناز قرائن و اماراتی که 

 ۀ؛ مراد 227: 4، ج ق1408؛ حلری،  94: 26، جق1414روحرانی،  ؛ 533: 2، ج1390 ،موسوی

 قانون مجازات اسالمی(. 314

در وقروع   ظنّیره  ۀبر امرار  عالوه و اجرای قسامه، ثبرخی م تقدند که در محقق ددن لو

اجر بودن، م رو  به دررارت و  ف که قرائن و امارات خاصی مثل فسق، استجنایت، الزم 

وجرود   مه،ددمنی و عداوت ظاهری متهم با مقتول و عدالت ظاهری یادکنندگان قسا ۀسابق

از جملره مصرادیق    (.96و  95: 26، جق1414؛ روحانی، 25: 1386ایزدی فرد، ) دادته بادد

 اآلنگرواهی دهرد کره     یکره دراهد عرادل    استاین  ،ددهتحقق لوث که از لسان فقها بیان 

ده است یا دخصی ببیند که کسی تازه کشته دده و دخص دیگر با دی مرتکب قتل خصد

افررادی یرا در    نرزد   در خانره  یا درده  کشرته ایستاده اسرت؛ یرا   و انزدیک  آلود خونچاقوی 

 (.207: 4، ج ق1408ی، ل)ح بشود کشتهروستایی 

قانون مجازات اسالمی ترتب قسامه بر لوث را بیان و اظهرار دادرته    317 مادۀقانونگذار در 

د و اگر دو دلیل بر نفی اتهام می ۀکه در صورت حصول و وجود لوث، ابتدا از متهم معالباست 

 دود.  داکی نخواهد رسید و متهم تبرئه می ۀدیگر نوبت به قسامکند، متهم دلیلی اقامه 

از روایات وارده در  کی چیهرسد در  نظر می از روایات به آمده عمل بهبا توجه به بررسی 

و احتماالد فقها با توجه به قراین و مفهوم روایرات   نشده استقسامه از وجود لوث صحبتی 

داننرد   اند. برخی فقهای اهل سنت لوث را م تبر نمی قسامه دانسته ۀلوث را درط اقاموجود 

دهنرد   بیننرد و حتری قسرم را بره مردعی نمری       و لزومی به طر  بحث در خصوص آن نمی

 .دود می(. در ادامه روایات باب قسامه بررسی 227: 42، ج136)نجفی، 
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 . احادیث باب قسامه8.2

اند، برای مستند کردن رأی خود  امیه( که م تقد به اجرای قسامه ددهر فقها )اهل سنت و امبیشت

اند. ایشان م تقدند که پیامبر در زمان قتل یکری از انصرار    دهکراستناد  )ص(به سنت عملی پیامبر

روایری بره طررق و     هرای  باحکم به قسامه کردند. دایان ذکر است که این روایت پیامبر در کت

 مت ددی به یک صورت و یک لسان همانند نقل دده است.   الفاظ متفاوت و از ادخاص 

کره  درود   قسامه یراد مری   عنوان بهجزایی اسالم  حقوق از این حکم استثنایی درهنگامی 

انرد و   ، دراهد قترل نبروده   در موارد خراص  ااثبات دعو ۀیکی از ادل عنوان بهعدلین  داهدان

قسامه خال  قاعرده   رسی روایات،رسد با توجه به بر نظر می داهدی موجود نیست؛ ولی به

خورند؛ بلکره فرمودنرد کره طرر       دانستند که مدعیان قسم نمی می )ص(چون پیامبر ،نبادد

 ۀکره پیرامبر دربرار    اسرت مقابل ی نی قاتل قسم بخورد، که قسمتی از روایت مؤید این نظر 

گفتنرد: یرا   تل مدعیان ق. «دو داهد از غیر خودتان بیاورید»فرمودند:  اثبات قتل مرد انصاری

نفر از دما سوگند  50بنابراین : ! ما داهدی از غیر خودمان نداریم. حضرت فرموداهلل رسول

ما چگونره   اهلل رسولیک نفر تا ما آن فرد را تحویل دما دهیم. آنها گفتند: ای  ۀبخورد دربار

ز خود نفی )در اینجاست که اولیا مقتول سوگند را ا 1یاد کنیمایم سوگند  بر چیزی که ندیده

اولیره   ۀیاد کنند )و در اینجا طبرق قاعرد  حضرت فرمود: پس یهودیان سوگند کردند( مجدد 

. همچنین اهل سنت و دی ه 2(114: 19ج ،ق1414رسد( )حر عاملی،  علیه می قسم به مدعی

                                                           
 ...کيف نُقسم علی ما لم نَرَ .1

السالم قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق کلها  وعنه، عن أبيه، عن ابن أبی عمير، عن برید بن معاویة، عن أبی عبداهلل عليه». 2

اهلل صلى اهلل عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت  البينة على المدعی واليمين على المدعى عليه إال فی الدم خاصة، فان رسول

األنصار رجال منهم فوجدوه قتيال فقالت األنصار: إن فالن اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله للطالبين: 

ال أقيده برمته فقالوا: یا أقيموا رجلين عدلين من غيرکم أقيده ]أقده[ برمته، فإن لم تجدوا شاهدین فأقيموا قسامة خمسين رج

رسول اهلل ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنکره أن نقسم على ما لم نرهفوداه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، وقال: إنما حقن دماء 

لف المسلمين بالقسامة لکی إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة ]من عدوه[ حجزه مخافة القسامة أن یقتل به فکف عن قتله وإال ح

 .«المدعى عليه قسامة خمسين رجال ما قتلنا وال علمنا قاتال، وإال أغرموا الدیة إذا وجدوا قتيال بين أظهرهم إذا لم یقسم المدعون
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؛ نسرائی،  208: 4، جق1411 انرد )نسرائی،   دهکربه الفاظ دیگری همین روایت قسامه را بیان 

؛ بخراری  101: 5ترا، ج  ؛ نیسرابوری، بری  878: 2، جق1406؛ مالک برن انرس،   7: 8، ج1348

بره  و  یستکه قسامه خال  قاعده ن گفتتوان  . بنابراین می1(120: 4و 8، جق1401 ج فی،

 المرال  بیرت مقترول را از   ۀهمین دلیل که خون محترم مسلمان پایمال نشود، پیامبر، خود دیر 

 سخن خواهیم گفت. پرداخت کردند، که در خصوص این موضوع

فرمودنرد:   امرام ، پرسیدمقسامه  در خصوص )ع(از امام صادق: »دده استنقل زراره از 

برود کشرته    یانچاهی که در محله یهودکنار انصار را اهل . مردی از بادد بله قسامه حق می

را در محله  مردمان ماگفتند: یکی از و ، حضور یافتند )ص(. انصار خدمت پیامبرپیدا کردند

گفتند: یا انصار فرمودند: دو داهد از غیر خودتان بیاورید.  . پیامبرپیدا کردیمکشته  یانیهود

یاد  قسمنفر از دما  50بنابراین : فرمودپیامبر ! ما داهدی از غیر خودمان نداریم. خدارسول 

ترا مرا آن    قسم بخوریرد(  50فردی که مشکوک هستید  ۀاز )ی نی دربار یک نفر ۀدربار کند

مشراهده  برر چیرزی کره     چره طرور  ما  خدا!را تحویل دما دهیم. آنها گفتند: ای رسول فرد 

بره رسرول   . انصار قسم یاد کنندفرمود: پس یهودیان  )ص(پیامبر ایم سوگند یاد کنیم؟ نکرده

آنها گنراهی   مشرک بودن که یدرحالیهود،  قسمشویم به ب: ما چگونه راضی خدا پاسخ دادند

« را پرداخرت  کردنرد و آن  دیه مقتولحکم به پیامبر  این هنگام. در بادد میتر از قتل  بزرگ

: 42، ج1367؛ نجفرری، 117: 19، جق1414؛ حررر عرراملی، 361: 7، ج1367)کلینرری رازی، 

نیز با الفاظ متفاوت همرین   )ع(از امام صادق بصیر خبر ابی . در سایر روایات از جمله2(229

                                                           
ان عبداهلل بن سهل االنصاري و محيصه بن مسعود فرجا » روایی اهل سنت نقل دده است: های کتاباز همچنین . 1

عبداهلل بن سهل فقدم محيصه فانی هو و اخوه حویصه و عبدالرحمان بن سهل الی الی خيبر فتفرقا فی جوانحها فقتل 

النبی فرهب عبدالرحمان ليتکلم لمکانه من اخيه فقال رسول اهلل ص.. کبر کبر.. فتکلّم حویصه و محيصه فذکرا شأن 

لوا: ال، قال: فتحلف یهود عبداهلل بن سهل فقال لهم رسول اهلل ص: أتحلفون خمسين یميناً و تستحقون دم صاحبکم، قا

 «.قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه رسول اهلل ص من عنده

سألت ابا عبداهلل ع عن القسامه فقال هی حق، ان رجال من االنصار وجد قتيال فی قليب منن قلنب   »گوید:  . زراره می2

من قلب یهود. فقال: ایتونی بشاهدین من  یهود فأتوا رسول اهلل ص فقالوا یا رسول اهلل انا وجدنا رجالً منا قتيالً فی قليب
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؛ 362: 7، ج1367 ،)کلینری رازی  دده اسرت اخت پرد المال بیتروایت بیان دده، که دیه از 

 (.23: 1386ایزدی فرد، 

 . دلیل عقلي بر عدم دلیل اثبات جنایات در قسامه8.3

 ،انرد  نفر که قتل را ندیرده  50با توجه به روایات وارده از اهل سنت و دی ه، قسم یاد کردن 

( ص)ه افراد بره پیرامبر  بیان دد ک مذکوررسد. همچنین در روایات  نظر می به غیرمنعقیامری 

ایم چگونه سوگند یراد   ما بر چیزی که مشاهده نکرده« »نُقسم علی ما لم نَرَه فیک و» :گفتند

دانستند که انصرار افررادی صرادق و     این خود مؤید این نکته است که پیامبر خود می .«کنیم

د. حتری  کننر  قسرم یراد نمری    ،انرد  درستکارند و هرگز بر چیزی که ندیده و مشاهده نکررده 

دهند و قسم آنها را قبول ندارند. با توجره بره    دانستند که انصار یهودیان را نیز قسم نمی می

و در نهایرت پرداخرت دیره از     ادنبرال نفری دعرو    به )ص(توان فهمید که پیامبر این نکته می

 المال بودند. بیت

گان از روی علرم  خورنرد  بادد که قسم در قسامه درط می»فقها به این نکته اداره دارند که: 

، 1367 نجفری، ؛ 531: 2، ج1390 موسروی،  خمینری « )مکفی نخواهد برود  نقسم یاد کنند و ظ

دایان ذکر است در روایات وارده از دی ه و سرنی کره    (.208: 4، ج ق1408حلی،  ؛256: 42ج

 ظرن زیررا خرود لروث     ،ب فقهی و روایی مستند درعی نداردانقل دد، بحث لوث در هیچ کت

بادد و باید از روی یقین بادرد! ایرن خرود     ظنند و نقل دد که قسم نباید از روی ک ایجاد می

 در روایات وارده باید بسیار ت مق و تدقیق کرد. رو ازایندارد!  تأملجای بسی 

  قسامه دلیل اثبات یا نفي؟ .9

داننرد و آن را در   مشهور فقهای اهل سنت و دی ه قسامه را دلیل اثبات در دعوای قترل مری  

 دود: قسامه بیان می ۀاند، که در ذیل نظر فقها دربار اثبات قتل آورده ۀدیف ادلر

                                                                                                                                        
غيرکم. قالوا یا رسول اهلل: ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول اهلل ص فليقسم خمسون رجالً منکنننم علنی رجنل    

 ندفعه اليکم. قالوا: یا رسول اهلل کيف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود. قال: یا رسول اهلل کيف نرض باليهود و منا 

 . «بمأه بعير من ابل صدقه )ص(فيهم من الشرک اعظم فوداه رسول اهلل
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کره پنجراه مررد از     بادد میاثبات دعوی در قتل، دو داهد مسلمان عادل یا قسامه  ۀادل»

را  قترل  بادرد،  مری  مرورد اتهرام   ی کهکه دخص یاد کنندقسم  کی کداممقتول هر دم اولیای 

؛ 252ق: 1411؛ عرراملی مکرری، 736ق: 1410دادی، )عکبررری بغرر« 1دررده اسررت مرتکررب

 ،بنابراین اگر به مناب  توجه درود  ،(198: 5ج ،ق1413حلی،  ؛514: 2، جق1404طباطبائی، 

  دانند. می ااثبات دعو ۀمشهور فقهای دی ه قسامه را از ادل

و  (ص)قسامه روایاتی از پیامبر خصوص، چون در میستیندر اینجا منکر و مخالف قسامه 

. اما به نظر قسامه حکم اثباتی نیسرت و  استکه بیانگر قاعده قسامه دده بیان  )ع(صومینم 

 یهرا  راهقسامه حکم نفی و دلیل نفی است نه دلیل اثبات! دایان ذکرر اسرت کره قسرامه از     

، زیرا در اسرالم برا توجره بره آیرات قررآن و       ستیناثباتی جنایات )چه عمد چه غیر عمد( 

که قصاص تا حد امکان اجرا نشود. بنابراین اگر برای اثبات قتل  روایات س ی بر این است

نقض قرض پی  خواهد آمد، چون قسامه برای اسقاط و اسکات خصرم   ،قسامه اجرا دود

که پنجراه   دده است. همچنین در روایات باب قسامه از مدعی خواسته دده استقرار داده 

اند و به همین دلیل چون مردعیان   را ندیده کنند که قاتل ولی مدعیان بیان می ،قسم اقامه کند

از آنهرا   )ص(پیرامبر  رو ازاینورزند.  از ذکر قسم امتناع می ،ندهست یمانیبااباوجدان و  افراد

علیره را کره از یهودیران     علیه را قسم دهند و چون مدعیان قتل، مردعی  خواهد که مدعی می

ا چگونه قبول کنریم؟ بنرابراین حتری    دانند و گفتند ما قسم قاتل ر افرادی مؤمن نمی ،ندهست

توان نتیجره گرفرت کره     ( نشدند. با این بیانات میها یهودیعلیه ) حاضر به قسم دادن مدعی

د، زیررا  کنر علیره واگرذار    این بود که از مدعی، قسم را نفی و بره مردعی   )ص(پیامبرهد  

بره پرداخرت    حکم )ص(کند. در نتیجه پیامبر دانست که مدعی قسم یاد نمی می )ص(رپیامب

، چرون  اسرت های اسکات خصم اولیای مقترول   قسامه از راه رو نیزاا کرد. المال بیتدیه از 

ای خشن برای دین اسالم سراخت   و نباید چهره استت و مالیمت أفدین حنیف دینی بر ر

                                                           
و ال تقوم البينه بالقتل اال بشاهدین مسلمين عدلين او بقسامه »: آمده استقسامه  خصوص در المقن هدر کتاب  .1

 «.خمسين رجال من اولياء المقتول یحلف کل واحد منهم باهلل یمينا انه قتل صاحبه
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تشرری  اسرالم سرازگار     ۀجلوه داد؛ بنابراین این امرر برا فلسرف    ییجو انتقامو اسالم را دین 

و ظرواهر   )ص(هرای غلرط از احادیرث و روایرات پیرامبر      نباید با بردادتچنین هم. ستین

، اکتفرا کررد.   دده اسرت بیان  )ع(ای از سوی امامان م صوم ای و توریه روایات که گاهاد تقیه

و فرن و تخصرص   اسرت  فهم روایت و دناخت سلسله راویان حدیث کاری برس مشرکل   

دهد بردادت فقهرا از روایرات    ود که نشان مید دالیلی بیان می رو ازاینطلبد،  خاصی را می

 باب قسامه ادتباه بوده است:

اولیرای   )ص(. در روایت قاتل مشخص نیست و به صر  ادعرا قترل برر وی، پیرامبر    1

خرواهی   مقتول را به قسم خوردن دعوت کرد و اولیای مقتول گفتند: ای پیامبر دما از ما می

هرد   تروان اسرتنباط کررد کره      مری رو  ازایرن م؟ ایر  قسم به قتلی بخوریم که داهد آن نبوده

 نفی قسم از اولیای مقتول بود نه اثبات قتل و جنایت. )ص(پیامبر

به  )ص(مدعی، قسامه را از خود نفی کرده و پیامبر ،که پیداست گونه همان. در روایات 2

ظراهر   رو ازایرن آن دخص را قسرم دهیرد.    ،هستید مظنونفرمایند که به هر کس  مدعی می

ند ک که مدعی آنها را م رفی می استایات مؤید این امر است که قسامه متوجه ادخاصی رو

د که دعوای کنمقتول تنگ  یخواهد عرصه را از اولیا نه خود مدعی! پس پیامبر در اینجا می

دم مقترول قسرم    یدر روایات هم اولیا ،کنید ه مشاهده میکقتل با قسامه اثبات نشود و چنان

انرد. همچنرین در    نمایند که دراهد قترل نبروده    کنند، و خوددان اقرار می یرا از خود نفی م

قسرم یراد    ،که داهد نبروده اسرت   یزیبر چند که ک گوید و اقرار می روایت وارده مدعی می

اعتمادی به قاترل کره از    دلیل بی کند و به کند. بنابراین مدعی قسم را از خودش نفی می نمی

داند که اگرر قاترل را    به قتل را سوگند دهد؛ زیرا مدعی مییهودیان بود، حاضر نیست متهم 

ه کر الوصرف در ایرن برین در روایرت چنان     کند. م  قسم یاد می 50 یراحت بهقاتل  ،قسم دهد

خواهرد خرون مقترول     و نمی 1مدعی حاضر به قسم دادن متهم قتل نیست دود، مشاهده می

 ،درود  ه مشاهده مری کند. چنانک یدر نهایت حکم به دیه صادر م )ص(پای مال دود و پیامبر

                                                           
  .)ص(اهلل ول اهلل کيف نرض باليهود و ما فيهم من الشرک اعظم فوداه رسولقال: یا رس .1
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قسامه را اجرا نکرد و حکم به دیه کرد و حضرت هیچ اصراری نیز برر اجررای    )ص(پیامبر

ترا نشران دهرد کره قسرامه       هبا آنان با تلعف عمل کردرسد حضرت  نظر می به قسامه ندارد.

 .مخالف اصول درعی است

امه اصالد نامی از لوث بررده  حائز اهمیت دیگر این است که در روایات باب قس ۀ. نکت3

قترل بسریار بره لروث      خصوص بهنشده است، اما جای بسی تأمل است که فقها در جنایات 

وجرود نردارد و در روایرات     ،ند و اصالد لوثی و قرائن از کسی کره قاترل بادرد   کن تأکید می

 ،گفته درد طورکه  همان رو ازاین. دده استکلی از افراد یهود به نام قاتل نام برده  صورت به

قرانون مجرازات، لروث را قررائن و      315 مرادۀ لوث مستند درعی ندارد. قانونگذار نیرز در  

ارتکراب از جانرب مرتهم     ۀقاضی به ارتکاب جنایت یا نحرو  ظنداند که موجب  اماراتی می

فقدان قررائن و امرارات   »قانون مارالذکر مقرر دده است که:  315 مادۀدود. همچنین در  می

  حضرور فررد در محرل وقروع جنایرت، از مصرادیق لروث محسروب         موجب ظنّ و صر

 «. دود دود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می نمی

ابوطالب پس از معلر   که در ابتدای پشوه  گفته دد، در دوران جاهلیت  گونه همان. 4

یکی از دو راه را انتخاب کن یرا  »گوید:  می )متهم به قتل( به صاحب دتران ،ددن از جریان

ای؛ در غیرر   و یا پنجاه نفر از اهلت قسم بخورند که او را نکشته پرداخت کند دتر دیه بص

(. 236: 8، جق1401بخراری ج فری،    ؛2: 8، ج1348)نسرائی،  « کشرم  میاین صورت تو را 

علیه یا باید قسم بخورد که قاتل نیست یرا دیره پرداخرت کنرد.      ه رودن است، مدعیکچنان

دهرد و   خورد یا دیره مری   علیه قسم می باز در قضیه مدعی ،بادد بنابراین اگر قسامه تأسیسی

 رو ازایرن دم مقتول نگفت که پنجاه قسم بخورند و قاتل را قصاص کنند،  یابوطالب به اولیا

توان گفت که قسامه دلیل نفی است که قصاص اجرا نشود، و این خود جای بسی تأمرل   می

 است.

به ب رد قرانون مجرازات اسرالمی مصروب       313د رسد قانونگذار با اصال  موا نظر می به

زیرا خصم و خشرونت   کند،تواند از اجرای قسامه جلوگیری  قسامه می خصوصدر  1392

دم مقترول   یاولیای دم مقتول برای اثبات قتل و به دار آویختن قاترل بسریار اسرت و اولیرا    
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ادرکال درود کره    و قاتل را قصاص کنند. حال داید  ردهحاضرند پنجاه قسم یاد ک یراحت به

 قاضی چه اقدامی انجام دهد؟ ،قسامه اجرا نشود و لوث بادد اگر قتلی رخ دهد و

 توان گفت که در صورت وجود لوث قاضی نباید به قسامه اسرتناد  در این خصوص می

و به قاضی اختیار دهد که اگر  ندباره قانون را اصال  ک همچنین قانونگذار باید در این  کند.

محل و مستنداتی که لوث را ایجراد و ظرن قاضری را بره یقرین       ۀات و م اینبا وجود تحقیق

قاضی از علرم   رو ازایند. کن، رجوع استدرعی  ۀکند، به علم خود که یکی از ادل تبدیل می

صرادر   مغلعره  ۀدر غیر این صورت حکم به دیر  ،خود کمک بگیرد و حکم به قصاص دهد

 این نظر رسید. توان به د، که با کمی تأمل در روایات میکن

 گیری نتیجه .10

دادرسی اسالمی و نیز با توجره بره    خصوصتاریخی در  غۀبصبه احادیث وارده و  با توجه

قسامه در ردیف  خورندگان، وجود درایعی از جمله لوث و علم قاضی در علم و یقین قسم

ده بودن . دایان ذکر است که خال  قاعبوده استدر جنایات مورد توجه  ادالیل اثبات دعو

قسامه حدود کاربرد عملی آن را در محاکم افزای  داده و به همین دلیل قانونگذار با وجود 

قسامه فقط مخصوص جنایات  رو ازاین. است رفتهیپذلوث و نبود سایر دالیل قانونی آن را 

تسری ندارد. باید افزود که در پذیرش قسامه و خال  قاعده برودن   جرائمو در سایر  است

کره احتیراط در خرون مقترول الزم اسرت،       الوصف همچنران  توان دبهه ایجاد کرد. م  آن می

رسرد کره بهترر اسرت      نظرر مری   احتیاط در جان متهم نیز اهمیت مضاعف دارد. بنابراین بره 

قانونگذار با اصال  قانون به محاکم اجازه دهد تا حکم به قصاص را براساس قسامه کاه  

تروان   قسرامه را نمری   ،زیرا با توجه به دالیلی که بیان دد د،کنندهند و به پرداخت دیه اکتفا 

قلمداد کرد و در حل دبهات به محاکم در اجرای صرحی  عردالت کمرک     ادلیل اثبات دعو

کننرد و خرود    د؛ چون اوالد افرادی با وجود لوث در جنایات در نزد قاضی سوگند یاد میرک

ه به اوضاع و احوال گاهراد تراب  احساسرات    خورندگان با توج ثانیاد قسم ؛اند داهد قتل نبوده

گیرند و براساس حب و بغض و برای پایمال نشدن خون مقتول سروگند یراد    خود قرار می

و براساس اصل، متهم باید سوگند یاد کند نه مدعی  استثالثاد قسامه خال  قاعده  ؛کنند می
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توجره بره قسرامه محکروم بره      . در نتیجه محاکم نباید متهم به قتل را با کندقسامه  ۀقتل اقام

 المرال  بیرت قصاص کنند و برای اینکه خون انسان پایمال نشود، حکم به پرداخرت دیره از   

. همچنرین  اسرت ند، که این امر خود با درع و عقل و عدالت کیفری بره نظرر سرازگارتر    کن

؛ چون قصاص فردی که با ظرن و گمران، مرتهم بره قترل      استروایات وارده مؤید این نظر 

درصدد اصرال    زمینهاری عقالنی نیست. بنابراین قانونگذر باید با پشوه  در این است، ک

استفاده کنرد   خصوصقانون مجازات برآید، و به قاضی اختیار دهد که از علم خود در این 

 المرال را  بیرت د، حکم بره پرداخرت دیره از    شگاه برای قاضی علم در جنایات ایجاد ن و هر

 د.کنصادر 
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 .داورى ، چ اول، قم:بتحقیق وت لیق السید محمد کالنتر، الدمشقية

 احمد تحقیق ،تاج اللغة و صحاا العربية  الصحاا ق(.1407) حمّاد بن اسماعیل جوهری، .9

 المالیین.  دارال لم ، چ چهارم، بیروت:5ععار، ج عبدالغفور

 ،عه النی تحصنيل مسنائل الشنریعه    وسنایل الشني   .ق(1414عاملی، محمد بن الحسن) حر .10
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 ، چ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث. 19و  18تحقیق: الشیخ محمد الرازی، ج 

السنرائر الحناوي   ق(. 1411)أبی ج فر محّمد بن منصور بن أحمرد برن إدریرس     ی،لح .11

 النشر االسالمی.   ۀسسؤ، چ دوم، قم: م2، ج یر الفتاويلتحر

المنذهب البنارع فنی    ق(. 1413الدین ابی ال باس احمد بن محمد بن فهرد )  ی، جماللح .12

نشرر   ۀسسر ؤ، چ اول، قرم: م 5، تحقیرق: دریخ مجتبری ال راقری، ج    شرا المختصر الننافع 

  االسالمی.

( محقرق حلر،  )حلری،  الدین ج فر بن الحسن بن یحیر، برن سر ید هرذلی      ،، نجملح .13

محقق/ مصح : عبدالحسین محمد  ، الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع .ق(1408)

  .اسماعیلیان ۀمؤسس:، قم چ دوم، 4ج ، عل، بقال

، تحقیق تاریخ بغداد او مدینة السالمق(. 1417خعیب البغدادی، ابی بکر احمد بن علی ) .14

 محمد علی بیضون )دارالکتب ال لمیۀ(. ، چ اول، بیروت: 3مصعفی عبدالقادر ععا، ج

معب ۀ  :النجف األدر  ، چ دوم،2ج تحریر الوسيله،. ق(1390) اهلل رو  ،خمینی موسوی .15

  .اآلداب

 ۀ، چ سروم، قرم: مؤسسر   26، جفقنه الصانادق  ق(. 1414، محمدصرادق ) حسینی روحانی .16

 دارالکتاب. 

 . دمشق: دارالفکر، چ سوم، 6، ج الفقه االسالمی و ادلتهق(. 1409) زحیلی، وهبه .11

، چ 4، جمغنی المحتاج إلی معرفه معانی أالفاظ المنهاجق(. 1377دربینی خعیب، محمد ) .18

 اول، بیروت: المعب ۀ: داراحیاء التراث ال ربی. 

، 2ج  )ط.ق(، م بالداالئلفی تحقيق األحکاریاض المسائل ق(. 1404طباطبائی، سید علی ) .19

 . الحیاء التراث )ع(البیت سسۀ آلؤچ اول، قم: م

، 3السید احمد الحسینی، ج تحقیق: مجمع البحرین، .ق(1408) طریحی نجفی، فخرالدین .20

 )دفتر نشر اسالمی(.  مکتب نشر الثقافۀ االسالمیۀ :چ دوم، قم

، 7ج  ی فقه اإلمامية،المبسوط فق(. 1387طوسی، أبی ج فر محمد بن الحسن بن علی ) .21

http://lib.eshia.ir/أبي_جعفر_محّمد_بن_منصور_بن_أحمد_بن_إدريس_الحلّي
http://lib.eshia.ir/أبي_جعفر_محّمد_بن_منصور_بن_أحمد_بن_إدريس_الحلّي
http://dlib.ical.ir/site/catalogue/266254
http://dlib.ical.ir/site/catalogue/266254
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 چ سوم، تحقیق محمدباقر البهبودی، قم: المکتبۀ المرتضویۀ. 

چ اول،  ،اللمعنة الدمشنقية   .ق(1411الدین )الشهید االول( ) عاملی مکی، محمد بن جمال .22

 قم: دارالفکر. 

سسرۀ  ؤ، چ دوم، قرم: م . المقنعنة ق(1410)الشریخ المفیرد( )   عکبری بغدادی، ابی عبداهلل .23

  المی.النشر االس

المحقرق: یوسرف    ،المصنباا المنينر   ق(.1418)أحمد بن محمد بن علری  ، قیومی مقرى .22

   .المکتبۀ ال صریّۀ ، چ دوم، بیروت:الشیخ محمد

 اکبرر  علیتحقیق:  الفروع من الکافی، ق(.1367ج فر محمد بن ی قوب ) کلینی رازی، ابی .25

 آخوندی.  -دوم، قم: دارالکتب االسالمیه ، چ 7غفاری، ج

 :، چ اول، بیرروت 2تحقیق: محمد فؤاد عبردالباقی، ج  المؤطأ، ق(. 1406بن انس ) مالک .26

 داراحیاء التراث ال ربی. 

، تحقیرق: محمرود   جواهرالکالم فی شنرا شنرائع االسنالم    (.1367نجفی، محمد حسن ) .27

 ، چ دوم، قم: دارالکتب االسالمیه. 42القوچانی، ج 

تحقیرق عبردالغفار    السنن الکبنري، (. ق1411نسائی، ابی عبد الرحمن احمد بن د یب ) .28

  دارالکتب ال لمیۀ. ، چ اول، بیروت:4، جسید کسروی حسن، سلیمان البنداری

ج  ي(،السننن الصنغر  سنن النسائی ). ق(1348نسائی، ابی عبد الرحمن احمد بن د یب ) .29
  )دارالفکر(. ، چ اول بیروت: دار احیاء التراث ال ربی8

 ، چ اول،5، جصنحيح مسنلم  ترا(.   )بی بو الحسن القشیریأ نیسابوری، مسلم ابن الحجاج .30

  بیروت: دارالفکر.

تهران:  وپنجم، ، چ سی4ج قواعد فقه )بخش جزایی(،(. 1397د مصعفی )یمحقق داماد، س .31

  مرکز نشر علوم اسالمی.

 .1392قانون مجازات اسالمی مصوب  .32
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