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چکیده
دیه مالی است که در صورت قتل شخص و عدم وجود جمازات و به عنوان بدل نفس، پرداخت آن الزم می شود. بدیهی 

است که مقتول امکان استفاده از دیه را نداشته و در عین حال منی توان دیه را بدون مالک دانسته و آن را به حال خود 

رها کرد. به مهین دلیل علام در مورد مالک و وارث دیه اختالف دارند. برخی بر این اعتقادند که می توان آن را در ردیف 

اموال متوفا و ماترک وی حمسوب کرد و برخی دیگر عقیده بر این دارند که مستقیامً باید آن را به ورثه مقتول انتقال 

داد و برخی تفصیالت دیگری را مطرح ساخته اند. پذیرش هر کدام از این اقوال، توابع و آثار خاصی را به دنبال دارد. 

مجهور فقها با استدالل به برخی ادله نقلی و اینکه دیه بدل نفس مقتول است آن را در شامر ماترک وی حلاظ کرده اند. 

در مقابل گروهی با این استدالل که دیه بعد از فوت شخص واجب شده و در نتیجه، شخص اهلیت متلک بر اموال را 

از دست خواهد داد، معتقد به انتقال مستقیم دیه به ورثه هستند و برخی دیگر رأی به اخراج بخشی از افراد از شامر 

وارثان دیه داده اند. ترجیح این پژوهش بعد از مقایسه ادله و دیدگاههای مذکور در این باب، مالک دانسنت مقتول بر 

دیه و در نتیجه ماترک و میراث بودن دیه است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 132-142 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
وقتی انسانی از دنیا می رود یا به قتل می رسد، اموال وی 

که در زمان حیات در مالکیت داشته و در اصطالح ماترک 

نام هناده شده است، به صورت ارث و بر اساس قواعد و 

ضوابط نظام توریثی حاکم، در میان وراث تقسیم می شود. 

توریثی  نظامهای  در  آنان  سهم االرث  و  احتاملی  وراث 

اموالی  است.  پژوهش  این  بحث  از  خارج  و  متفاوت 

یقینی  صورت  به  خود  حیات  زمان  در  مقتول  یا  متوفا  که 

اما  می شود،  حمسوب  وی  ماترک  است،  داشته  متلک  در 

اموالی که مالکیت شخص بر آهنا دارای معارض است، 

خواهان  و  معارض  رفع  به  منوط  ماترک  در  احتسابشان 

است. اموالی هم وجود دارند که سبب آهنا در زمان حیات 

مالکیت  یعنی  آن،  نتیجه  اما  می شوند،  ایجاد  شخص 

شخص بر آن و قبض آن توسط وی، در زمان حیات رخ 

نداده و رشایط متلک آهنا بعد از وفات وی فراهم می شود. 

ماترک بودن این اموال به علت ایجاد سبب مالکیت آن در 

زمان حیات متوفا، گرچه به نظر مربهن و خالی از اشکال 

موضوعیت  پژوهش  این  در  آن  باب  در  بحث  اما  است، 

ندارد. نکته قابل ذکر اینکه، ماترک بودن این اموال، زمینه 

را برای استیفای دیون متوفا از آهنا فراهم می سازد، و در 

غیر این صورت امکان استیفا وجود ندارد.

وجود  عدم  صورت  در  می رسد،  قتل  به  شخصی  وقتی   

عدم  یا  و  قصاص  از  عفو  یا  غیرعمد-  قتل  در  قصاص- 

امکان حکم به قصاص به دلیل وجود یک مانع -در قتل 

عمد- پرداخت دیه الزم می شود. دیه در لغت به معنی حقی 

است که برای مقتول در نظر گرفته می شود. اصل آن از 

»ودیته ودیًا« مشتق شده و مجع آن دیات و »هاء« در آن، 

از واو است1 و جرجانی و فیومی آن را »اعطای  عوض 

مال بدل نفس« تعریف کرده اند2. نجفی از فقهای شیعه 

آن  دیگر  جایی  در  و  مقتول«3  رقبه  »عوض  را  قتل  دیه 

و  می کند4  معرفی  علیه«  جمنی  نفس  قیمت  و  »عوض  را 

1. الصحاح، ج6، ص2521؛ القاموس املحیط، ج1، ص1342. 
2. املصباح املنیر، ج2، ص654؛ التعریفات، ج1، ص142. 

3. جواهر الکالم، ج28، ص98. 
4. همان، ج28، ص292. 

بحرالعلوم دیه را »بدل النفس املضمونة علی من أتلفها5« 

عنوان داشته است. احناف دیه را رصفًا بدل نفس معرفی 

کرده و در جنایات وارده بر اعضای بدن واژه »ارش« را 

به کار برده اند6 و مالکیه آن را »مالی كه بر اثر قتل انسانی 

آزاد در عوض خونش واجب می شود« دانسته اند7. شافعیه 

دیه را »مال واجب در جنایت بر شخص آزاد در نفس و 

غیرنفس«8 و حنابله آن را به معنی »پرداخت مال واجب 

به مقتول یا ولی مقتول به سبب جنایت« تعریف کرده اند9.

با توجه به تعاریف سابق، دیه قتل، بدل نفس مقتول بوده و 

به سبب جنایت قتل وی، پرداخت این مال الزم شده است 

و نیز این نکته قابل برداشت است که دیه چون بدل نفس 

بعد از  بر نفس است، لذا پرداخت آن  و حمصول جنایت 

مرگ جمنی علیه الزم می شود.

مجله:  از  دارد،  وجود  سوابقی  پژوهش  این  حوزه  در 

دیه  ارث  »بررسی  موضوع  با  کارشناسی ارشد  پایان نامه 

در حقوق ایران« نوشته آزاده فالح حتت راهنامیی: مسعود 

علوم  دانشکده  در  رجب زاده  علیرضا  مشاوره:  و  الربزی 

در  که  کار  غیرانتفاعی  عالی  آموزش  مؤسسه  از  انسانی 

سال 1392 نوشته شده است. نویسنده در این پایان نامه 

است.  کرده  بررسی  حقوقی  نگاه  از  رصفًا  را  موضوع 

هم چنین مقاله ای با عنوان »ارث  دیه« نوشته حمسن ایزانلو 

تابستان 1389  و عباس میرشکاری موجود است که در 

و  حقوق  دانشکده  جمله  حقوق،  فصلنامه  دو  شامره  در 

علوم سیاسی دانشگاه هتران به چاپ رسیده است. در این 

نوشته موضوع مورد پژوهش از منظر فقه امامیه و قانون 

مدنی بحث شده است.

پژوهش،  موضوع  سؤال  پیش گفته،  مطالب  به  توجه  با 

این است که چون دیه بدل نفس مقتول است، مقتول را 

می توان مالک دیه دانست تا در نتیجه دیه در شامر اموال 

مقتول احتساب شده و در هنایت از طریق ارث به وراث 

5. بلغة الفقیه، ج4، ص91. 
6. البحر الرائق، ج8، ص373.

7. کفایة الطالب الربانی، ج2، ص387.
8. مغنی املحتاج، ج4، ص53. 

9. االقنــاع فی فقه االمام امحد بن حنبل، ج4، ص199؛ کشــاف القناع، 
ج6، ص5.
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و  والدین  نیز  می برند.  ارث  دیه  از  نیز  زوجین  می برند. 

مهه اوالد صلبی  و اوالد اوالد و پایین تر، به ترتیب میراث 

سهم  آن  از  االنثیین«  حظ  مثل  »للذکر  قاعده  حسب  و 

دیه سهم االرث  از  ذکور  تنها  پدری  از خویشان  می برند. 

می برند. اما اگر تنها وارثان شخص، خویشان اناث پدری 

یا خویشان مادری بودند، دیه به بیت املال می رسد13. اما در 

کتاب اخلالف بعد از بیان این نکته که »مجیع فقها معتقدند 

که دیه به صورت ارث به مجیع وراث از مجله زوج و زوجه 

می رسد« می گوید: در این خصوص از علی)ع( دو روایت 

از مجله زوج و  وجود دارد: روایت نخست: مهه وراث و 

زوجه دیه را به ارث می برند و این قول صحیح است. شیخ 

در ادامه دلیل قول صحیح را دو چیز دانسته است: 1- 

امجاع علامی شیعه؛ 2- از عمر بن خطاب نقل است که در 

مورد ماجرایی قضاوت کرد و گفت: »ال ترث الزوجة من 

دیة زوجها.« تا اینکه وی از صحابه سؤال کرد و ضحاک 

نورث  بأن  الینا  کتب  النبی)ص(  »إن  گفت:  سفیان  بن 

عمر  فرجع  فورثناها  زوجها  دیة  من  الضبابی  أشیم  إمرأة 

عن ذلک و ورثها14.« ایشان در جایی دیگر استناد به آیه 

َسلََّمٌة ِإىَل  ؤِْمَنٍة َوِدیٌة مُّ »َوَمن َقَتَل ُمؤِْمنًا َخَطئًا َفَتْحِریُر رََقَبٍة مُّ

َأْهِلِه15« کرده و دیه را برای وارثان ثابت کرده و می فرماید: 

»و األهل عبارة عن مجیع هوالء16.« روایت دوم: دیه از آن 

عصبه است و کسانی چون زوج و زوجه و أخت که عاقله 

نیستند، از دیه ارث منی برند17. وی در ادامه اظهار داشته 

است که دیون و وصایای مقتول از دیه اش قابل پرداخت 

و استیفاست و این قول عامه فقها است18.

از  که  کرد  برداشت  چنین  می توان  دیدگاه،  این  حسب 

دیون  دلیل  مهین  به  اوست،  مال  مقتول  دیه  ایشان  منظر 

استناد  به  و  است  پرداخت  قابل  آن  از  وی  وصایای  و 

مهین مالکیت مقتول، بعد از وی به طریق ارث به وراث 

منتقل می شود. حمقق حلی در تأیید این بحث می فرماید: 

13. النهایة، ص277. 

14. اخلالف، ج4، ص115. 

15. نساء، 92. 

16. املبسوط، طوسی، ج7، ص54. 

17. اخلالف، ج4، ص115؛ النهایة، ص672.

18. اخلالف، ج4، ص115.

منتقل  شود؟ یا اینکه با توجه به عدم اهلیت مقتول جهت 

مال  دیه  مقتول،  مرگ  از  بعد  دیه  حصول  و  اموال  متلک 

منتقل  وراث  به  مستقیم  صورت  به  بلکه  و  نبوده  مقتول 

فقهی  آثار  و  احکام  احتامالت  این  از  کدام  هر  می شود؟ 

اطالعات  گردآوری  روش  دارد.  به دنبال  را  خود  خاص 

حتقیق،  روش  و  اسنادی  و  کتابخانه ای  پژوهش  این  در 

مطالب  است.  حمتوا،  حتلیل  نوع  از  توصیفی-حتلیلی 

گردآوری شده و در یک فرآیند منطقی با مقارنه و تطبیق 

آراء و بیان نظرات گوناگون پیرامون موضوع، ذکر و نقد و 

بررسی می شود. جتزیه و حتلیل مطالب به روش کیفی و با 

استفاده از موازین و ضوابط فقهی خواهد بود.

دیدگاه فقها در باب مالکیت دیه مقتول
فقهای مذاهب مخسه در جواب سؤال این پژوهش چنین 

اظهارنظر کرده اند:

1( دیدگاه فقهای شیعه
و  دانسته  ارث  را  مقتول  دیه  شیعه  فقهای  از  گروهی 

معتقدند حسب فرائض معین شده در رشیعت میان ورثه 

او تقسیم می شود و زوجین هم از یکدیگر دیه را به ارث 

و  داییها  و  ألم  اخوات  و  »إخوه  به  معتقدند  اما  می برند، 

خاله ها« چیزی از این دیه داده منی شود10. صاحب جواهر 

هم می گوید دیه را خویشان نسبی و سببی به ارث می برند، 

حمل  را  بحث  این  وی  خطا.  دیه  یا  باشد  عمد  دیه  خواه 

امجاع دانسته و معتقد است اختالفی در این باره نیست، 

مادر، در  از طریق  منتسب  معتقد است که خویشان  اما 

ارث  عدم  مشهور  رأی  و  هستند  اختالف  حمل  شیعه  فقه 

بردن آنان است11. وی روایات منقول در باب عدم توریث 

موارد  یا  و  تقیه  یا  ضعف  بر  محل  را  هم  دیه  از  زوجین 

دیگری کرده است12. شیخ طوسی هم چنین رأیی را دارد 

و می گوید: جز إخوة و أخوات مادری، یا دیگر خویشان 

مادری، مجیع ورثه که وارث مال هستند، از دیه هم ارث 

10. املقنعــة، ص702؛ فقــه الرضا، ص290؛ املهــذب، ج2، ص163؛ 

حتریر الوسیله، ج2، ص368. 
11. جواهر الکالم، ج39، ص46. 

12. ر.ک: همان، ج39، ص47. 
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پرداخت  آن  از  دیونش  لذا  است،  میت  اموال  شبیه  دیه 

ادامه  شده و وصایایش از آن اجرا می شود19. ایشان در 

در خصوص وارثان دیه گفته اند: خویشان مؤنث و مذکر 

از طرف پدر و نیز زوج و زوجه از دیه ارث می برند، اما 

قول  ادامه  در  وی  منی برند.  ارث  مادر  طرف  از  خویشان 

دیگری در این خصوص نقل کرده که می گوید: هر کس 

وارث مال باشد، وارث دیه نیز هست20. حسب این دیدگاه 

دوم خویشان مادری هم در صورتی که وارث مال باشند، 

این قول مهان روایت نخست  نیز هستند. پس  وارث دیه 

دیگری  در جای  ایشان  ابی طالب)ع( است.  بن  از علی 

گفته اند: دیه در حکم مال مقتول است و دیون و وصایای 

وی از آن قابل پرداخت و تنفیذ است. خویشان نسبی و 

ارث بردن  موضوع  اما  بود،  خواهند  دیه  وارث  مهه  سببی 

خویشان مادری حمل خالف است21.

عالوه بر تفصیالت سابق، فقهای شیعه به روایات و ادله 

زیر هم استناد کرده اند:

1- در صحیح ابن سنان آمده است: »قضی أمیراملؤمنین)ع( 

أن الدیة یرثها الورثة االخوة و األخوات من األم، فإهنم ال 

یرثون من الدیة شیئًا22.«

2- »سألت أبااحلسن الرضا)ع( عن رجل قتل و علیه دین 

و أخذ اهله الدیة من قاتله، أعلیهم أن یقضوا الدین؟ قال: 

الدیة  أخذوا  إذا  أما  قال:  مل یرتک شیئا.  هو  و  قلت:  نعم، 

فعلیهم أن یقضوا الدین23.«

رجل  فی  أبی احلسن)ع(  عن  األزرق  یحیی  خرب  »فی   -3

قتل و علیه دین و مل یرتک ماال و أخذ أهله الدیة من قاتله 

أعلیهم أن یقضوا دینه؟ قال: نعم. قلت: هو مل یرتک شیئا. 

قال: إمنا أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه24.«

جعفر)ع(  بن  موسی  أبی احلسن  عن  أبوبصیر  »روی   -4

قاتله علی  أولیاؤه  قال: قلت: فإن هو قتل عمدا و صالح 

الدیة، فعلی من الدین علی أولیائه من الدیة أو علی إمام 

19. املخترص النافع، ص257.

20. همان جا.

21. رشائع االسالم، ج4، ص816؛ ر.ک: إرشاد االذهان، ج2، ص128.

22. جواهر الکالم، ج39، ص46.

23. همان، ج28، ص292.

24. همان جا.

املسلمین؟ فقال: بل یؤدوا دینه من دیته التی صالح علیها 

أولیاؤه فإنه أحق بدیته من غیره25.«

5- اگر مقتول در زمان حیات خود دچار قتل می شد، این 

افراد عاقله او منی شدند، لذا از دیه سهم نخواهند برد26.

از  بعد  به  آن  ارث  استحقاق  و  دیه  بر  مالکیت  گرچه   -6

مرگ به تأخیر افتاده است، اما دیه در شامر ماترک است 

و دیون از اصل آن و وصایا از یک سوم آن قابل پرداخت 

حیات  زمان  به  آن  استحقاق  سبب  زیرا  است،  استیفا  و 

حیاتش  زمان  در  وی  اگر  آن چنان که  برمی گردد،  مقتول 

دامی می هناد و بعد از مرگش صید در آن قرار بگیرد، به 

نیز دیه عوض نفس مملوک مقتول است،  تعلق دارد.  وی 

آن  مالک  در ضامن،  تالف  بدل  بر  مالکیتش  مانند  به  لذا 

هم خواهد بود27.

در مورد ارث بردن شخص قاتل، فقهای شیعه معتقدند که 

قاتل عمد از ترکه و دیه چیزی به ارث منی برد، اما در مورد 

قاتل خطا، این قتل را مانع ارث ندانسته اند. در مورد قتل 

شبه عمد دو دیدگاه وجود دارد. برخی گفته اند از ترکه ارث 

می برد، اما از دیه سهم ندارد. برخی دیگر معتقدند از دیه 

هم سهم می برد28.

2( دیدگاه احناف
دیه مقتول از نظر احناف، میراث وی برای مجیع ورثه اش 

بن  علی  از  شعبی  عامر  از  نیز  حسن  بن  حممد  است29. 

ابی طالب و عبدالله بن مسعود و زید بن ثابت نقل کرده 

که این بزرگواران هم در این مسئله حکم داده اند که جز 

به  دیه  و  می برند  ارث  به  هم  را  دیه  وارثان  دیگر  قاتل، 

مانند دیگر اموال- ماترک مقتول حمسوب شده و- به ارث 

برده می شود و فقط قاتل از دریافت آن حمروم می شود30. 

می گوید:  املوطأ  در  ضحاک  روایت  ذکر  از  بعد  شیبانی 

25. همان جا.

26. املقنعة، ص702؛ فقه الرضا، ص290؛ املهذب، ج2، ص163.

27. بلغة الفقیه، ج4، ص91.

28. اخلالف، ج4، ص396.

29. االصــل، ج6، ص585؛ رشح خمتــرص الطحــاوی، ج4، ص73؛ 

املبســوط، سرخسی، ج30، ص49؛ اجلوهرة النیرة علی خمترص القدوری، 
ج4، ص482.

30. االصل، ج6، صص6-7.
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دیه  در  وارثی  هر  که  معتقدیم  و  داریم  را  رأی  مهین  »ما 

و  زوجه  زن،  وارث  این  خواه  دارد،  سهم  قصاص  حق  و 

یا کس دیگری باشد و این قول ابوحنیفه و عامه فقهای 

ماست31.« استدالل احناف به ادله زیر است:

1- رسخسی می گوید: استدالل ما به حدیث ضحاک است 

که در آن آمده است که شیبان کالبی گفت: »َأَمرَِنی رَُسوُل 

َزْوِجَها  َعْقِل  ِمْن  َباِبی  الضَّ أَْشیَم  اْمرََأَة  ُأَورَِّث  َأْن  اللِه)ص( 

أَْشیَم32.« شیبانی در بحث مشاهبی نقل کرده که عمر بن 

خطاب منی خواست سهم االرث زن را از دیه شوهرش بدهد 

تا اینکه ضحاک بن سفیان شهادت داد که وی نامه ای از 

رسول خدا)ص( دریافت کرده مبنی بر اینکه سهم االرث 

زن أشیم ضبابی را از از دیه أشیم بدهد و عمر بن خطاب 

هم سخن او را پذیرفت33.

»إذا  نقل شده است که فرمود:  ابی طالب  بن  از علی   -2

أوىص الرجل بثلث ماله دخلت دیته فی تلك الوصیة34.«

3- حممد بن حسن شیبانی می گوید: »به ما نقل شده که 

علی بن ابی طالب دیه را بر وارثان تقسیم می کرد35.«

از  ابوحنیفه  از  از پدرش  از یوسف  منقول  4- در روایتی 

محاد از ابراهیم نقل است: »لكل وارث فی الدم نصیب36.«

روایات فوق به روشنی بیان گر این هستند که دیه در شامر 

بر  وارثان  دیگر  و  زوجه  و  است  مقتول  ملک  و  ماترک 

اساس سهم االرث خود از اموال و دیه مقتول ارث می برند 

و وصایای مقتول از حمل دیه قابل پرداخت است.

5- دیه مال میت است، لذا دیونش از آن پرداخت شده و 

وصایایش از آن تنفیذ می گردد و کسانی که سایر اموالش 

را به ارث می برند، دیه او را هم به ارث می برند و استحقاق 

میراث به اعتبار زوجیت قائم تا زمان مرگ و پایان یافته با 

مرگ است، نه زوجیت قائم در زمان حال؛ و دیه نیز از این 

حیث به منزله سایر اموال شخص است37.

31. املوطأ، ج3، ص20.

32. املبسوط، سرخسی، ج30، ص49.

33. االصل، ج2، ص247.

34. همان، ج6، ص585.

35. همان جا.

36. اآلثار، ص161؛ االصل، ج6، ص585.

37. املبسوط، سرخســی، ج30، ص49؛ رشح خمترص الطحاوی، ج4، 

ص73.

3( دیدگاه مالکیه
از نظر مالکیه دیه به مانند اموال مقتول از او به ارث برده 

می شود و وراث مهه جز قاتل، از او ارث می برند38. قاضی 

اثر  در  دیه خواه  مالکیه می گوید:  بزرگان  از  عبدالوهاب 

قتل خطا یا عمد، به مانند ترکه موروث است، زیرا دیه مال 

مقتول است، چه بدل نفس اوست و دیونش از آن پرداخت 

ابن قطان، فقیه  تنفیذ می گردد39.  شده و وصایایش از آن 

دیه  می گوید:  و  دانسته  مقتول  میراث  را  دیه  هم  مالکی 

بر اساس کتاب خدا در میان زنان و مردان وارث تقسیم 

می شود و من در این باره خمالفی رساغ ندارم و مورد امجاع 

صحابه و تابعین و سایر فقهای مسلامن است40. منری نیز 

می گوید: علام اتفاق نظر دارند که دیه خطا به مانند سایر 

اموال مقتول به ورثه- ذوی الفروض و عصبه- می رسد41. 

استدالل مالکیه به ادله زیر است:

در  شیبانی-  حسن  بن  حممد  روایت  املوطأ-  کتاب  در   -1

دیة  من  ترث  واملرأة  امرأته  دیة  من  یرث  »الرجل  باب 

زوجها« این روایت ذکر شده است: »أخربنا مالك أخربنا 

ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب نشد الناس مبىن: من كان 

عنده علم فی الدیة أن یخربنی به فقام الضحاك بن سفیان 

أن  الضبابی  أشیم  فی  الله)ص(  رسول  إلی  كتب  فقال: 

ورث امرأته من دیته. فقال عمر: ادخل اخلباء حتى آتیك 

فلام نزل أخربه الضحاك بن سفیان بذلك فقىض به عمر بن 

اخلطاب42.«

»إعطاء  قاعده  مالکی،  فقه  اصول  و  قواعد  مجله  از   -2

است.  املوجود«  حكم  املعدوم  أو  املعدوم،  حكم  املوجود 

دیه  بر  مقتول  مالکیت  قاعده،  این  دوم  بخش  اساس  بر 

قبل از ازهاق روح مقدر شده تا در نتیجه بتوان آن را از 

ازهاق روح واجب  به سبب  دیه  زیرا  برد،  ارث  به  مقتول 

هنگام-  این  در  مقتول-  یعنی شخص  شده است و حمل- 

ندارد و در  اهلیت متلک مال را  قابلیت و  در زمان قتل- 

زمان حیات خود هم مالک این دیه نبوده است. لذا از نظر 

38. التوضیح، ج8، صص181و616.

39. املعونة، ص1354.

40. اإلقناع فی مسائل اإلمجاع، ج2، ص282. 

41. االستذکار، ج1، ص5079. 

42. املوطأ، ج3، صص19-20.
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مالکیه این موضوع دارای تعارض است، چه الزمه ارث 

بردن از مال شخص متوفا، متلک قبلی متوفا بر آن است، 

حال آنکه دیه قباًل ملک متوفا نبوده، بلکه به سبب ازهاق 

روح وی حادث شده است. پس جهت دفع این تعارض، 

برای مقتول حیات تقدیری در یک زمان جداگانه در نظر 

گرفته اند. در نتیجه دیه ابتدا در این حیات تقدیری مقتول، 

به مالکیت مقتول درآمده و به تبع استقرار مالکیت برای 

وی، امکان توریث این مال به ورثه فراهم می شود43.

4( دیدگاه شافعیه
مسلامنان  دانم  می  من  که  جایی  »تا  می گویند:  شافعی 

اتفاق نظر دارند که دیه موروث است، آن چنان که مال به 

ارث برده می شود44.« ماوردی با نقل مهین کالم از شافعی، 

متفق بودن موضوع کرده است45.«  بر  را محل  ایشان  کالم 

ابواسحاق شیرازی می گوید: دین مقتول و وصایای وی از 

دیه پرداخت و تنفیذ می شود.46ابن منذر می گوید: از علی 

بن ابی طالب روایت کرده ام که گفت: »تقسم الدیة عىل ما 

یقسم علیه املیراث« و این قول طاووس و شعبی و عمر بن 

عبدالعزیز و نخعی و زهری و شافعی است و گروهی از 

علام هم گفته اند دیه بر اساس فرائض اهلی تقسیم می شود 

و من هم به مهین رأی قائل هستم. وی در ادامه می گوید: 

غالب علام معتقدند که دیه در شامر ماترک میت است و 

دیونش از آن پرداخت شده و وصایایش از آن تنفیذ گشته 

و مازاد بر دیون و وصایا در میان مهه وراث و بر اساس 

کتاب خدا تقسیم می شود47.

شافعیه در تأیید رأی خود به ادله زیر استناد کرده اند:

1- سفیان بن حسین از زهری از سعید بن مسیب روایت 

به  حکم  عمر  و  شد  کشته  خطا  به  مردی  که  است  کرده 

به  عمر  نزد  مقتول  زن  کرد.  قاتل  عاقله  بر  دیه  پرداخت 

درخواست سهم خود از دیه شوهر آمد و عمر به وی گفت: 

»ال أعلم لك شیئا، إمنا الدیة للعصبة الذین یعقلون عنه.« 

پس ضحاک بن سفیان کالبی برخاست و گفت: »رسول 

43. الفروق، ج1، ص161.

44. األم، ج6، ص12. 

45. احلاوی الکبیر، ج12، ص99. 

46. املهذب فی فقه اإلمام الشافعی، ج2، ص183. 

47. اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، ج4، ص364. 

خدا)ص( در نامه ای به من امر کردند از دیه أشیم ضبابی 

سهم االرث زنش را بدهم.« پس عمر نیز سهم آن زن را 

داد48.

عباس  بن  عبدالله  از  وی  که  است  نقل  عکرمه  از   -2

روایت کرده که پیامرب)ص( فرمودند: »املرأة ترث من مال 

زوجها و عقله و یرث هو من ماهلا و عقلها49.«

که  کرده  نقل  جدش  از  پدرش  از  شعیب  بن  عمرو   -3

قضاوت رسول خدا)ص( بر این بود که دیه بر اساس سهم 

ورثه در میان آنان تقسیم می شود50.

النبی)ص( ورث امرأة  4- شعبی روایت کرده است: »أن 

من دیة زوجها، و ورث زوجا من دیة امرأته51.«

آن  مالک  مقتول  از طریق  وارثان  که  است  مالی  دیه   -5

می شوند، لذا به مانند سایر اموال مقتول، دین و وصایای 

مقتول از دیه هم قابل استیفا و پرداخت است52.

5( دیدگاه حنابله
به تفصیل  را  مسئله  این  حنبلی  مشهور  فقیه  ابن قدامه، 

مانند  به  مقتول  دیه  می گوید:  و  داده  قرار  بحث  مورد 

مورد  در  اما  می شود.  میراث وی حمسوب  اموالش،  دیگر 

نقل  ابی طالب  بن  علی  از  زیرا  دارد،  وجود  اختالف  آن 

روایت  در  و  دانسته  مقتول  میراث  را  دیه  وی  که  است 

که  مقتول  عصبه  فقط  است  معتقد  وی  که  آمده  دیگری 

عاقله او هستند، وارث دیه می باشند. عمر بن خطاب نیز 

ابتدا چنین دیدگاهی داشت، اما وقتی به وی خرب دادند 

پیامرب)ص( به زوجه از دیه شوهرش ارث داده اند، از این 

قول خود رجوع کرد. ابن قدامه در ادامه ماجرای عمر و 

ضحاک کالبی و روایت وارده در مورد اشیم را ذکر کرده و 

می گوید: امحد از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش نقل 

بین  میراث  العقل  أن  قىض  النبی)ص(  »أن  است:  کرده 

ورثة القتیل عىل فرائضهم.« نیز از عبدالله بن عباس نقل 

کرده است که رسول خدا)ص( فرمود: »املرأة ترث من مال 

زوجها و عقله ویرث هو من ماهلا وعقلها ما مل یقتل واحد 

48. احلاوی الکبیر، ج12، صص100-99؛ بحر املذهب، ج12، ص91.

49. احلاوی الکبیر، ج12، ص100؛ بحر املذهب، ج12، ص91.

50. احلاوی الکبیر، ج12، ص100؛ املجموع، ج18، ص440.

51. احلاوی الکبیر، ج12، ص100.

52. املهذب فی فقه اإلمام الشافعی، ج2، ص183.
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منهام صاحبه« و اما در اسناد این حدیث شخص جمهولی 

وجود دارد. هم چنین ابراهیم می گوید: پیامرب)ص( فرمود: 

»الدیة عىل املیراث و العقل عىل العصبة.« ابن قدامه در 

ادامه ضمن بیان قول ابوثور، می گوید: از امحد نیز چنین 

که  »شخصی  مسئله  در  نیز  خرقی  است.  شده  نقل  رأیی 

به  سپس  و  کرده  شخصی  برای  اموالش  ثلث  به  وصیت 

قتل رسیده و دیه اش اخذ شده« نقل کرده که یکی از دو 

روایت منقول از امحد این است که یک سوم از دیه نیز به 

موصی له داده می شود. اما در روایت دیگری از وی نقل 

است که از دیه چیزی به موصی له داده منی شود. ابن قدامه 

این  مبنای  می کند:  تبیین  چنین  را  اختالف  این  مبنای 

اختالف بر این است که دیه ملک میت می باشد، یا اینکه 

وجود  روایت  دو  این باره  در  است؟  وارث  ملک  ابتدا  از 

نفس  بدل  زیرا  است،  مقتول  ملک  دیه  نخست:  دارد: 

آن چنان که  اوست،  برای  هم  نفسش  بدل  پس  اوست، 

داده  او  به  حیاتش  زمان  در  هم  مقطوعش  اعضای  دیه 

و  دریافت جراحت  از  بعد  مقتول  اگر  هم چنین  می شود. 

قبل از وفات، قاتل را از دیه عفو کند، این عفو او صحیح 

مال  یک  دیه  نیز  ندارد.  را  ورثه  اسقاط  حق  اما  است، 

اموالش است. روایت  مانند سایر  به  موروث است، پس 

دوم: دیه از ابتدا ملک وارث می شود، زیرا زمان استحقاق 

دریافت دیه بعد از مرگ مقتول است، اما اموال و مالکیت 

ثابت شده میت، بعد از مرگش زائل می شود و میت دیگر 

از  دیه  بر  مالکیت  پس  داشت.  نخواهد  مالکیت  اهلیت 

ادامه  در  ابن قدامه  می شود.  ثابت  ورثه  برای  آغاز  مهان 

می گوید: مهه متفق هستند که اگر دیه قبل از جتهیز میت 

دریافت شود، هزینه جتهیز وی از دیه داده می شود، زیرا 

اگر میت فقیر باشد، جتهیز وی بر کسانی واجب است که 

نفقه اش بر عهده آنان بوده است. پس اولی این است که 

هزینه جتهیز از دیه پرداخت شود53.

آن چنان که در قول صاحب جواهر آمد، در فقه شیعه دیه 

را خویشان نسبی و سببی به ارث می برند، خواه دیه عمد 

باشد یا دیه خطا. وی این بحث را حمل امجاع اعالم کرده و 

معتقد است اختالفی در این باره نیست، اما معتقد است که 

53. املغنی، ج7، ص205. 

خویشان منتسب از طریق مادر، در فقه شیعه حمل اختالف 

هستند و رأی مشهور عدم ارث بردن آنان است54. عالوه بر 

این، در کنار آراء منقول از مذاهب اربعه، آراء دیگری هم 

به چشم می خورد. مثاًل رسخسی می گوید: برخی معتقدند 

زوج و زوجه سهمی از دیه منی گیرند، زیرا دیه بعد از مرگ 

واجب می شود و برخالف قرابت و خویشاوندی که قطع 

منی شود، زوجیت با مرگ قطع می شود55. قول مبنی بر عدم 

به  برخی57  و  مالک  به  حداد56  را  دیه  از  زوجین  توریث 

مالک و شافعی منسوب کرده و اظهار داشته اند که آنان 

در قصاص و دیه حقی برای زوجین قائل نشده اند، با این 

استدالل که وراثت، جانشینی است و جانشینی بر اساس 

خویشاوندی ایجاد می شود، نه به طریق سببیت )ازدواج( 

به اقوال  با توجه  اما  با مرگ منقطع می شود58،  و سببیت 

به  اقوال  این  انتساب  مذاهب،  دیدگاه  بحث  در  مذکور 

مالک و شافعی صحیح به نظر منی رسد.

ابن قطان، فقیه مالکی هم دیه را میراث مقتول دانسته و 

می گوید: دیه بر اساس کتاب خدا در میان زنان و مردان 

وارث تقسیم می شود و من در این باره خمالفی رساغ ندارم 

مسلامن  فقهای  سایر  و  تابعین  و  صحابه  امجاع  مورد  و 

و  دارند  دیدگاه شاذی  که  ظاهریه  از  عده ای  است، جز 

معتقدند دیه رصفًا به عصبه داده می شود و مستند آنان قول 

عمر است که بعدها وقتی ضحاک فرمان رسول خدا)ص( 

بر  و  کرد  قول رجوع  آن  از  بازگو کرد، عمر  برای وی  را 

بعد از  مبنای روایت ضحاک عمل کرد و خلفا و علامی 

عمر هم به مهین حکم داده اند و کسی با این رویه خمالفت 

نکرده است، جز عده ای که از خمالفت با روش مسلمین 

رشم و حیا منی کنند و آنچه ظاهریه از علی بن ابی طالب 

علام  می گوید:  نیز  منری  نیست59.  صحیح  می کنند،  نقل 

مقتول  اموال  سایر  مانند  خطا  دیه  که  دارند  نظر  اتفاق 

54. جواهر الکالم، ج39، ص46. 

55. املبسوط، سرخسی، ج30، ص49.

56. اجلوهرة النیرة، ج4، ص482.

57. اهلدایة رشح بدایــة املبتدی، ج4، صص168-167؛ تبیین احلقائق، 

ج6، ص114.
58. تبیین احلقائق، ج6، ص114.

59. اإلقناع فی مسائل اإلمجاع، ج2، ص282.
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به ورثه- ذوی الفروض و عصبه- می رسد، اما گروهی از 

ظاهریه قول شاذی دارند. اما من وجهی برای دیدگاه آنان 

قائل نیستم60.

و  برصی  حسن  و  علی  از  می گوید:  شافعی  ابن منذر 

ابی سلمة بن عبدالرمحن نقل است که آنان از دیه به إخوه 

که  داشته  اظهار  ابوثور  می گوید:  نیز  منی دادند.  ارث  ألم 

دیه در شامر ترکه میت نیست، زیرا بعد از وفات وی برای 

زمان  در  گاه  هیچ  میت  چه  است،  شده  واجب  ورثه اش 

حیات خود مالک دیه نبوده است، به سان قصاص که در 

زمان حیات شخص واجب نشده و بلکه برای ورثه و بعد 

نیز مهین گونه است و  از وفات میت واجب می شود. دیه 

وارثان بعد از وفات میت مالک آن می شوند و قضاء دین 

از چیزی واجب است که ملک میت باشد و او هیچ گاه 

رأی  ذکر  از  بعد  نیز  شیرازی  است61.  نبوده  دیه  مالک 

و  مقتول  دین  است:  گفته  ابوثور  که  کرده  نقل  شافعیه، 

وصیت وی از دیه پرداخت و تنفیذ منی شود، زیرا دیه بعد 

از مرگ واجب می شود62. ماوردی می گوید: در این زمینه 

فقط نقل قول شاذی از حسن برصی وجود دارد که وی 

گفته است: زوج و زوجه و اخوه الم از دیه ارث منی برند63.

آثار عملی احتساب دیه در اموال مقتول
مقتول  با  دیه  متلک  اولویت  دیدگاه مجهور،  اساس  بر   -1

بوده و ورثه ، تنها در صورت اخراج دیون و تنفیذ وصایای 

حق  اساس  این  بر  و  بود  خواهند  آن  متلیک  به  جماز  وی 

در  جدیدی  دارایی  به عنوان  و  بوده  حمفوظ  آن  بر  میت 

پرداخت دیون و تسویه بدهیهای مقتول قابلیت مرصف و 

کاربرد خواهد داشت و نتیجتًا بیشرت به رفع مشغولیت ذمه 

از مقتول کمک خواهد کرد64.

مجهور  جانب  از  ماترک  در  دیه  احتساب  به  توجه  با   -2

آن  بر  قوانین ارث حاکم  میان ورثه،  دیه  تقسیم  فقها، در 

60. االستذکار، ج1، ص5079.

61. اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، ج4، ص364.

62. املهذب فی فقه اإلمام الشافعی، ج2، ص183.

63. احلاوی الکبیر، ج12، ص99.

64. الوصایــا و املواریــث، ص218؛ جواهر الــکالم، ج28، ص292؛ 

املجموع، ج16، ص53.

بوده و لذا هر کدام از ورثه بر اساس سهم االرث خود از 

آن سهیم شده و از دخالت سلیقه ای و انحصار آن به یک 

فرد ممانعت به عمل خواهد آمد65.

3- استقرار دیه برای ورثه اساسًا به تلقی از مقتول و در 

مرتبه بعد از وی صورت گرفته و نتیجتًا با اولویت بخشی از 

آن در پرداخت دیون و طلبی که مقتول بر ذمه دارد، حقوق 

حفظ  بوده اند  ارتباط  در  مقتول  با  به نحوی  که  کسانی 

تنها در رشایط  به ورثه  دیه  متلیک مستقیم  و  خواهد شد 

امکان پذیر خواهد بود که مثاًل مقتول مستغنی از دیه بوده 

تسویه  و  پرداخت  جهت  الزم  مقدار  به  دیگری  اموال  و 

دیون در ماترک داشته باشد66 یا اینکه مقتول با جنایتی که 

بر خودش مرتکب شده و زمینه حرمان خود از دیه ای را که 

عاقله اش به ورثه پرداخت کرده اند، فراهم کرده باشد67.

4- بر اساس نظر مجهور اهل سنت دیونی که بر ترکه میت 

تعجیل  باشند  بوده  مؤجل  که  هر چند  باشد،  گرفته  تعلق 

از  بارز  منونه  شوند68  ادا  فورًا  تا  بود  خواهد  الزم  و  یافته 

زن  و صداق  مهر  می یابد  تعجیل  میت  فوت  با  که  دیونی 

این  از زوجین استقرار می یابد69.  با فوت یکی  است که 

مرتفع  نکاح  علقه  زوجین،  فوت  با  که  است  معنی  بدان 

این  بر  و  دارد  قرار  ذمه میت  بر  نشده و هم چنان مهریه 

اساس الزم خواهد بود تا نسبت به پرداخت آن از ماترک 

ماترک  جزو  دیه  که  صورتی  در  لذا  و  گردد  اقدام  متوفی 

باشد این قابلیت را خواهد داشت تا از آن پرداخت گردد. 

مثاًل  دیگران،  به  وی  جانب  از  وارده  خسارات  هم چنین 

اگر رضری به کسی زده باشد و یا به تعبیری دیگر ارش 

جنایتی را که در دوران حیاتش بر ذمه داشته و یا دیه ای 

تا ورثه اش  بود  باشد، الزم خواهد  بر وی واجب شده  را 

نسبت به پرداخت آن از ماترک وی اقدام کنند70.

ج7،  االنصــاف،  ص476؛  ج2،  االرادات،  منتهــی  رشح   .65

صص197و252؛ النهایة، ص277.
66. البیان و التحصیل، ج15، صص507و512.

67. املغنی، ج9، ص496؛ املبدع، ج9، ص425.

68. بدایه املجتهد، ج2، ص286.

69. بدائــع الصنائــع، ج2، ص294؛ روضه الطالبیــن، ج7، ص263؛ 

کشاف القناع، ج5، ص150. 
70. بدائــع الصنائــع، ج7، ص226؛ رد املحتار، ج4، ص309؛ التاج و 

اإلكلیل، ج2، ص310؛ کشاف القناع، ج4، ص403؛ األم، ج4، ص19.
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نتیجه گیری
مجهور  قول  یعنی  مخسه،  مذاهب  فقهای  مجهور  نظر   .1

فقهای شیعه، احناف، مالکیه، مجهور شافعیه و یکی رأی 

دیون  و  بوده  ماترک  شامر  در  دیه  که  است  این  امحد،  از 

و وصایای احتاملی مقتول، آن چنان که از سایر اموال وی 

قابل استیفاست، از دیه نیز قابل پرداخت و تنفیذ است و 

حتی در روایت ابوبصیر اظهار شده که مقتول مستحق تر 

به دیه از وارثان است.

است:  رؤیت  قابل  قول  چند  مجهور،  رأی  مقابل  در   .2

الف( رأی دوم امحد و قول ابوثور شافعی بر این است که 

دیه در شامر ماترک نبوده و مستقیم به متلیک ورثه درمی آید؛ 

ب( دیه در شامر ماترک است، اما زوجین به دلیل انقطاع 

آنان  به  دیه  از  و  نبوده  وراث  شامر  در  مرگ،  با  زوجیت 

سهم االرث داده منی شود؛ ج( برخی عالوه بر زوجین، إخوه 

فقط  دیگر  عده ای  د(  نیاورده اند؛  وراث  شامر  در  را  ألم 

إخوه ألم را از ارث دیه حمروم کرده اند. از میان این چهار 

قول، فقط رأی اول، خمالف نظر مجهور مذاهب بوده و دیه 

را ارث مقتول ندانسته است، زیرا سه قول بعدی، دیه را 

وراث  از شامر  را  برخی  هر چند  دانسته اند،  مقتول  ارث 

خارج کرده اند.

ادعای  مجهور  دیدگاه  خصوص  در  مالکی  ابن قطان   .3

امجاع کرده  است. هم چنین برخی چون شافعی ماترک بودن 

دیه را مورد اتفاق دانسته اند. این ادعا با توجه به خمالفت 

تأمل  حمل  شافعی،  ابوثور  و  ظاهریه  برخی  از  منقول 

برخی  که  باشد  دلیل  این  به  شاید  البته  باشد.  می تواند 

معتقدند  و  دانسته  غیرمعتنابه  را  ظاهریه  خمالفت  علام  از 

خمالفت  وجود  با  و  نیست  امجاع  نقض  ظاهریه  خالف 

آنان، امجاع منعقد می شود. از این افراد می توان به قاضی 

جصاص،  اسفراینی،  ابواسحاق  استاد  باقالنی،  ابوبکر 

امام احلرمین و غزالی اشاره کرد. استدالل این افراد این 

به طرق  لذا  قیاس هستند،  منکر  ظاهریه چون  که  است 

و  هستند71  ظواهر  به  متمسک  و  ندارند  آگاهی  اجتهاد 

نیز می تواند به این دلیل باشد که این خمالفتها بعد از این 

71. البحر املحیط، ج4، صص471-472.

قائالن به توافق و امجاع بروز یافته باشد.

در  ابوثور،  و  شافعیان  دیدگاه  بازگومنودن  ضمن  نووی   .4

می گوید:  این موضوع  در  داده  اختالف رخ  مبنای  تبیین 

اقتضاء مذهب، ابتنای این اختالف بر این موضوع است 

در  دیه  بگوییم  اگر  می شود؟  واجب  زمانی  چه  دیه  که 

آخرین جزء از اجزاء حیات مقتول واجب می شود، در این 

صورت دین مقتول و وصایای وی از آن پرداخت و تنفیذ 

می گردد. اما اگر بگوییم بعد از مرگ وی واجب می شود، 

دین و وصایای وی از آن پرداخت و تنفیذ منی شود- و این 

تنها نتیجه قائل شدن به این دیدگاه است- نووی می گوید: 

شاید وی این دیدگاه دوم را اصح دانسته است72. فقهای 

صاحب  چه  دارند،  ترصیح  مبنایی  چنین  به  نیز  شیعه 

به  از حیات مقتول  دیه در آخرین جزء  جواهر می گوید: 

میت منتقل می شود، گرچه در قتل عمد باشد. الزم به ذکر 

جمازات  نوع  و  عمد  قتل  مورد  در  شیعه  علامی  که  است 

اصلی آن که قصاص یا دیه است یا تفصیل دیگری وجود 

دارد، اختالف دارند73.

ادله  از  مجهور،  جانب  از  مذکور  مستندات  بیشرت   .5

اتفاق نظر  روایات  این  بر  نوعی  به  مهه  و  است  نقلی 

و  خطاب  بن  عمر  قضاوت  ماجرای  خصوصًا  دارند، 

روایت ضحاک که مهه آن را پذیرفته و در منابع خود ذکر 

دارند  عقلی  دلیل  یک  جمموع  در  دوم  گروه  اما  کرده اند. 

و آن عدم اهلیت شخص مقتول در متلک دیه است، زیرا 

رصفًا اموالی از میت به ارث برده می شود که مالکیت میت 

قباًل بر آهنا ثابت شده باشد. اما باید گفت چنین استدالل 

در برابر روایت کثیر مجهور قابل دفاع نیست و چنان که 

می دانیم، حجیت ادله عقلی در نبود ادله نقلی است. نیز 

برخی دیگر از خمالفین، در کل ارث بودن دیه را پذیرفته اند، 

با  لذا  کرده اند.  مستثنی  را  الم  اخوه  و  زوجین  هرچند 

پژوهش،  این  ترجیح  مجهور،  ادله  قوت  و  کرثت  به  توجه 

حیات  زمان  در  مقتول  گرچه  زیرا  است،  مجهور  دیدگاه 

خود مالکیتی بر دیه نداشته است، اما دیه در نتیجه سلب 

حیات از وی حاصل شده و به نوعی از طریق مقتول این 

72. املجموع، ج18، ص440.

73. ر.ک: جواهر الکالم، ج25، ص244.
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مال به دست آمده است و ترجیح وراث جهت استفاده و 

هبره بردن از دیه و عدم مستحق دانسنت متوفا جهت پرداخت 

دیون و وصایایش از دیه خودش، بال مرجح به نظر می آید.

 - إرشاد االذهان الی احکام االیامن، حسن بن یوسف حلی،

قم، دفرت انتشارات اسالمی، 1410ق.

 - االستذکار، یوسف بن عبدالله منری، دمشق، دارالوعی،

1993م.

 - اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، حممد بن ابراهیم ابن منذر،

امارات، مكتبة مكة الثقافیة، 2004م.

ابن حزم، دار  بیروت،  شیبانی،  حسن  بن  حممد  االصل،   - 

2012م.

امحد بن  موسی  حنبل،  بن  امحد  االمام  فقه  فی  اإلقناع   - 

حجاوی، بیروت، داراملعرفه، بی تا.

ابن قطان، حممد  بن  علی  اإلمجاع،  مسائل  فی  اإلقناع   - 

قاهره، الفاروق احلدیثة، 2004م.

داراملعرفه، بیروت،  شافعی،  ادریس  بن  حممد  األم،   - 

1393ق.

 - االنصاف فی معرفة الراجح من اخلالف، علی بن سلیامن

مرداوی، بیروت، دارإحیاء الرتاث العربی، 1419ق.

 - اآلثار، یعقوب بن ابراهیم ابویوسف، بیروت، دارالكتب

العلمیه، 1355ق.

 - البحر الرائق رشح کنز الدقائق، زین الدین بن ابراهیم

ابن نجیم مرصی، بیروت، داراملعرفه، بی تا.

 - البحر املحیط فی اصول الفقه، حممد بن عبدالله زرکشی،

کویت، وزارة االوقاف و الشؤون اإلسالمیه، 1992م.

 - بحر املذهب فی فروع املذهب الشافعی، عبدالواحد بن

اسامعیل رویانی، بیروت، دارالكتب العلمیه، 2009م.

مسعود بن  ابوبکر  الرشائع،  ترتیب  فی  الصنائع  بدائع   - 

کاسانی، بیروت، دارالکتاب العربی، 1982م.

ابن رشد، بن امحد  املقتصد، حممد  املجتهد و هنایه  بدایه   - 

قاهره، مطبعه مصطفی البابی احللبی، 1395ق.

مکتبة هتران،  بحرالعلوم،  آل  حممد  سید  الفقیه،  بلغة   - 

الصادق، 1403ق.

بیروت، ابن رشد،  امحد  بن  حممد  التحصیل،  و  البیان   - 

دارالغرب اإلسالمی، 1408ق.

 - التاج و اإلكلیل ملخترص خلیل، حممد بن یوسف عبدری

قرناطی، بیروت، دارالفکر، 1398ق.

 - تبیین احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن علی زیلعی،

بوالق، املطبعة الكربى األمیریة، 1313ق.

مطبعة نجف،  مخینی،  روح الله  سید  الوسیله،  حتریر   - 

اآلداب، 1390ق.

 - التعریفات، علی بن حممد جرجانی، بیروت، دارالکتاب

العربی، 1405ق.

 - التوضیح فی رشح املخترص الفرعی، خلیل بن اسحاق

خدمة و  للمخطوطات  نجیبویه  مركز  قاهره،   جندی، 

الرتاث، 2008م.

حممدحسن االسالم،  رشائع  رشح  فی  الکالم  جواهر   - 

نجفی، هتران، دارالکتب اإلسالمیه، 1368ش.

علی بن  ابوبکر  القدوری،  خمترص  علی  النیرة  اجلوهرة   - 

حداد زبیدی، پاکستان، مکتبة احلقانیة، بی تا.

 - احلاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام الشافعی، علی بن

حممد ماوردی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1994م.

انتشارات دفرت  قم،  طوسی،  حسن  بن  حممد  اخلالف،   - 

اسالمی، 1414ق.

عمر بن  حممدامین  املختار،  الدر  علی  املحتار  رد   - 

ابن عابدین، بیروت، دارالفکر، 1412ق.

 - روضه الطالبین و عمده املفتین، یحیى بن رشف نووی،

بیروت، املکتبة اإلسالمیة، 1405ق.

بن جعفر  احلرام،  و  احلالل  مسائل  فی  االسالم  رشائع   - 

حسن حمقق حلی، هتران، استقالل، 1409ق.

 - رشح خمترص الطحاوی، امحد بن علی جصاص، بیروت،

دارالبشائر اإلسالمیه، 2010م.

 - رشح منتهی االرادات، منصور بن یونس هبوتی، بیروت،
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عامل الکتب، 1996م.

بن محاد اسامعیل  العربیة،  و صحاح  اللغة  تاج  الصحاح   - 

جوهری، بیروت، دارالعلم للمالیین، 1407ق.

الکتب، عامل  بیروت،  قرافی،  ادریس  بن  امحد  الفروق،   - 

بی تا.

املؤمتر مشهد،  ابن بابویه،  بن  علی  بن  حممد  الرضا،  فقه   - 

العاملی لإلمام الرضا)ع(، 1406ق.

بیروت، فیروزآبادی،  یعقوب  بن  حممد  املحیط،  القاموس   - 

مؤسسه الرساله، 1429ق.

یونس هبوتی، بن  القناع عن منت االقناع، منصور   - کشاف 

بیروت، دارالفکر، 1402ق.

 - كفایة الطالب الربانی لرسالة ابن ابی زید القیروانی، علی

بن خلف منوفی مالكی، بیروت، دارالفكر، 1412ق.

 - املبدع رشح املقنع، ابراهیم بن حممد ابن مفلح، ریاض، دار

عامل الكتب، 2003م.

داراملعرفه، بیروت،  رسخسی،  امحد  بن  حممد  املبسوط،   - 

1993م.

 - املبسوط، حممد بن حسن طوسی، هتران، املكتبة املرتضویة،

بی تا.

 - املجموع رشح املهذب، یحیى بن رشف نووی، جدة، مکتبة

اإلرشاد،  بی تا.

هتران، حلی،  حمقق  حسن  بن  جعفر  النافع،  املخترص   - 

مؤسسة البعثة، 1410ق.

املکتبة بیروت،  فیومی،  حممد  بن  امحد  املنیر،  املصباح   - 

العلمیة، بی تا.

 - املعونة علی مذهب عامل املدینة، عبدالوهاب بن علی قاضی

عبدالوهاب، مکه، مکتبة نزار مصطفی الباز، بی تا.

املنهاج، حممد بن الفاظ  معانی  الی معرفه  املحتاج  مغنی   - 

امحد خطیب رشبینی، بیروت، دارالفکر، 1415ق.

دارالفكر، بیروت،  ابن قدامه،  امحد  بن  عبدالله  املغنی،   - 

1405ق.

 - املقنعة، حممد بن حممد مفید، قم، دفرت انتشارات اسالمی،

1410ق.

- املوطأ، مالك بن انس، دمشق، دارالقلم، 1991م.

بن علی  بن  ابراهیم  الشافعی،  اإلمام  فقه  فی  املهذب   - 

شیرازی، دمشق، دارالقلم، 1992م.

 - املهذب، عبدالعزیز بن نحریر ابن براج، قم، دفرت انتشارات

اسالمی، 1406ق.

- النهایة، حممد بن حسن طوسی، قم، قدس حممدی، بی تا.

قم، انصاری،  بن حممدامین  املواریث، مرتضی  و  الوصایا   - 

کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.

مرغینانی، ابی بكر  بن  علی  املبتدی،  بدایة  رشح  اهلدایة   - 

بیروت، املكتبة اإلسالمیة، بی تا.
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