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 دهيچک

از اصانا   يکايهاا، گونه نيک از ايو خطا برابر است و در هر  عمدشبهه در قتل عمد، يمقدار د

کاه  ين وجاود در صاورتيشود. با اياند، پرداخت مه مشخص کردهيد يها براکه فق ياگانهشش

ن سه نوع يک از ايدر هر  پردازديکه م يند، سن و سال صد شتريه برگزيد عنوانبهشتر را  ،يجان

 عمدشبهقبال قتل که در  يين شترهايو عناو يات سنيقتل متفاوت است. فقها در رابطه با خصوص

نه، پنج نظر مختلف اساتنبا  يزم نيدرا شانيا سخنان ستند. ازين يک رأير شوند، بيپرداخت م

و  ينش شتران پرداختيهرکدام، چاست که در يات گوناگونين اختال  نظرها، روايشود. منشأ ايم

 باا نوشاتار، نياا در ف شده است. نگارنادهيگر توصيات ديمتفاوت با روا ياگونهسال آنها، بهوسن

( ره)ينيخم امام ديدگاه شده تا آن بر يليتحل -يفيتوص يکرديرو با و ياتابخانهک روش از استفاده

 .بپردازد فقها گريد با شانيا هينظر اشتراک و زيتما وجوه به و نموده يبررس خصوص، نيدرا را

 عمدشابهه قتال يان ديايتع ششم در هين خصوص را نظري)ره( در اينيدگاه امام خميد توانيم

ر يياگر، پس از طرح احتمال تخيکدي ات بريح رواياعتقاد به عدم ترج يپدر ن ايشامحسوب کرد. 
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  مقدمه

ن شده ييه تعي، دييو خطا عمدشبهقتل  يقتل عمد، مجازات قصاص و برا يبرا يدر فقه اسالم

دم، به اخذ  يايا اوليابد ييان نميقصاص جر يلي، به دالزين حال، گاه در قتل عمد نياست. با ا

در  يپرداخت هين صورت ديشود. در اين قصاص ميگزيه جايجه دينتدهند و دريت ميه رضايد

است که  يه، تا زمانيد يمت و ارزش ماليث قياز ح ين برابريسه نوع قتل مذکور، برابر است. ا

ه، شتر در نظر گرفته شود، با يپرداخت د يرا اگر براياشد؛ زه انتخاب شده، شتر نبيد عنوان بهآنچه 

ز يآنها ن يعتًا ارزش ماليقتل، مختلف است، طب گانهنکه سن و سال شتران در انواع سهيتوجه به ا

ده يکش يمطرح است و به مواد قانون يفقه يهاتنها در کتاب ،ين چگونگياالبته متفاوت خواهد بود. 

شوند، تفاوت يه پرداخت ميد عنوان بهکه  ينکه فقها در خصوص سن شترانيغم اريرا علينشده است؛ ز

به اين مقوله ، ينيالزامات تقن يبرخ ياقتضا به ،1392مصوب  ياند، قانون مجازات اسالمقائل شده

و  عمدشبهدر قتل عمد،  يان شتران پرداختيم يز تفاوتيسابق ن ي. قانون مجازات اسالمپرداخته است

ه يدر مورد د ،289ن، تنها در ماده . مقنّنه منعکس نساخته استين زميدر ا يليننهاده و تفص ييخطا

شود الزم است که سن آن ين مييه تعيد عنوانبهکه شتر  يه موارديدر کل : »...دارديقتل عمد اظهار م

 .(222: 1392)ميرمحمدصادقي،  «م شده باشداز پنج سال گذشته و داخل در سال شش

ن يا. مفصلي در اين زمينه يافت، مباحث يفقه يهادر کتاب توانمي است که يرحالن ديا

که با رجوع به  يادارد؛ به گونه يشتري، نمود بعمدشبهه قتل ينه ديخصوص در زمهمباحث ب

همراه  يينظرهانگونه قتل، با اختال ين سن و سال شترها در اييافت تعيتوان دريم يمنابع فقه

مت يث قيه از حيش ديا افزايتواند موجب کاهش ين عرصه ميدر ا يدگاهير دنش هياست. گز

فقها در  يهادگاهيد ياست، با بررس ي، ضرورينظر فقهه، از نقطهين پايباشد. بر ا يو ارزش مال

از  ين امر، خاليهم ا يحقوق نظرنقطهنکه از يصائب نائل آمد. مضافاً ا ياجهينه، به نتين زميا

 عمدشبهه قتل ين ديينه تعيها، در زمين بررسيحاصله از ا جهينتبسا را چهيزست؛ يده نيفا

ه يزان ديم يريپذانعطا  يشتر در راستايجاد مجال بيکشور، بتواند موجب ا ييتوسط نهاد قضا

 ن شده باشد.ييتع

ه امام يدادن نظرآمده، با مالک قرارر دريرشته تحر بهنه ين زمين نوشتار که در هميا 

ز يفقها و ن يق آرايدق يضمن بررس ، بر آن است تاعمدشبهه قتل يخصوص د)ره( در ينيخم
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آن، مورد  يو فقه يفکر عقبه مهي)ره( را به ضمامام هيوجوه افتراق و اشتراک آنها، نظر ساختنروشن

وزه خود، که امر از شيپ يفقها راثيم عنوان بهشان را ين رهگذر، نظرگاه ايکاوش قرار دهد و از هم

ن رو در ادامه پس از يل قرار دهد. از هميباشد، مورد تحليز ميمقنن ن يقانونگذار يدر کشور ما مبنا

ح يتشر عمدشبهه قتل يفقها در د ي، اختال  آرا«قتل»و « هيد» :همچون يم اساسيمفاه يبررس

 .شوديارائه م در يک چارچوب خاص ،نهين زمي)ره( در اه اماميشود و آنگاه نظريم

 مي. مفاه1

 هي. د1-1

 افزودن و «واو» آن الفعلفاء حذ  از پس که «يدي ،يود» فعل از مأخوذ است يمصدر «هيد» واژه

 اصل، در ،«يود» ماده .(383 :15، ج1414 منظور،ابن) است شده نمودار شکلنيبد آخرش، به «هاء»

 لحاظ با و (73 :13، ج1402 ،يمصطفو) است امتداد در بودن روان و داشتن انيجر يمعنا ديمف

 بعد انسان از که يآب قه،يطر و روش :همچون يگوناگون يمعان در آن، مشتقات مناسبت، نيهم

 ،يموريت ؛862 :1412 ،ياصفهان راغب) شونديم استعمال...  و دره لگاه،يس شود،يم خارج بول از

 آن از .(997 :2، ج1391 د،يعم) بهاستخون ،يفارس زبان در آن معادل که زين هيد .(36-37 :1391

، 1412 ،يقرش) گرددمي پرداخت ،خون شدن جارى و ريختن درمقابل که شده خوانده هيد رو،

 يعبارات با را هيد معموالً شيخو يهاکتاب )ره( درينيه و ازجمله امام خميامام يفقها .(194 :7ج

 :اندکرده فيتعر نگونهيا مشابه،

 عبارت هيد ؛ال أو مقدر له كان سواء دونها ما أو نفس في رالحّ لىع بالجناية الواجب المال هي الدية

 خواه شود؛يم واجب آزاد، يانسان نفس   از کمتر اي نفس بر تيجنا راديا واسطهبه که يمال از است

 :15، ج1413 ،يدثانيشه ر.ک: ؛553 :2، جتايب ،ينيخم امام) نباشد خواه و باشد نيمع آن مقدار

 .(248 :تايب ،ينيمشک ؛4 :43ج ،1404 ،ينجف ؛315

 با که انيب نيبد. است حکومت و ارش به نسبت آن شمول ف،يتعر نيا در تأمل درخور نکته

 تيجنا درقبال که يرمقدريغ مال ندانسته، شر  را بودن مقدر که عبارت يانيپا بخش به توجه

 که است يدرحال نيا. شوديم داخل هيد عنوان تحت است، ارش و حکومت شامل و شوديم پرداخت

 آورده هيد فيتعر در «ييخو محقق» چنانکه شود؛يم اطالق مقدر مال بر تنها هيد معتقدند فقها يبرخ
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 که است يمال هيد :ذلك نحو أو الجرح أو الطرف أو النفس على الجناية في المفروض المال هي ةيالد» :است

 .(229 :42، ج1422 ،ييخو)« است شده نيمع ،آن مانند اي و جراحت اي عضو اي نفس بر تيجنا درقبال

 رخ روآن از صرفاً بلکه نباشد، دگاهيد تفاوت از برآمده ر،يتعب در اختال  نيا رسديم نظربه

 آن بر نيهمچن و اندداشته نظر هيد واژه يلغو کارکرد به شتريب نخست، دسته هانيفق که نموده

 همسئل از شانيا ادکردي مهم، نيا ديمؤ. ندينما يرويپ آن، مرسوم و مألو  فيتعر از که اندبوده

 هيد واژه که احتمال نيا بر يهمگ که است الذکرفوق فيتعر ارائه از پس حکومت و ارش

 ذکرشدهف يان تعري)ره( پس از بينيچنانکه امام خم .اندگذاشته صحه باشد مقدر مال مخصوص

مقدر، به ارش ريه غيبسا د و چه بالدية: المقدر و الحكومة، و باألرش المقدر غير يسمى ربما و ...» د:يافزايم

 .(553 :2، جتاي، بيني)امام خم« ه اطالق گردديه مقدر، ديو حکومت نامبردار شود و بر د

 ،يقيحق نه و ياالسمشرح است يفيتعر که جاآن از باشد، هرچه هيد فيتعر ،يرو هر به  

 شود، بردهيپ آن قيدق مفهوم به باشد قرار اگر و شده ائهار هيد مفهوم از يتصور جاديا يبرا تنها

 ديشا شود؛ روشن قشيدق تيماه تا گردد يبررس آن به مربو  مسائل و احکام يستيبا ريناگز

 چيه ،يحل عالمه و يحل محقق ،يطوس خيش چون يبزرگ هانيفق که بوده علت نيهم به

 .اندنداده ارائه هيد از يفيتعر

 يمفهوم در را هيد واژه فقه، تبع به ،ياسالم مجازات قانون در زين ونگذارقان که است يگفتن

 نموده ميتقس رمقدريغ و مقدر گونه دو بر را آن قتيدرحق و کارگرفتههب حکومت و ارش از اعم

 و مقدر هيد ب،يترتبه ،1392 مصوب يانون مجازات اسالمق 449 و 448 ماده در چنانکه است؛

 .  دينمايم فيعرت را ارش اي رمقدريغ

 ستيدو دار،سال شتر صد: است گانهشش موارد نيا از يکي ه،يامام فقه در کامله هيد مقدار

 .(554 :2، جتاي، بينيامام خم) نقره درهم هزارده اي و گوسفند هزار طال، ناريد هزار حله، ستيدو گاو،

 عموماً  که شوديم اعالم و نييتع هيقضائ قوه توسط هيد زانيم هرساله حاضر، عصر در البته

 رينظا و هامهيب حق اديز نرفتن باال همچون يمالحظات لحاظ با هم آن شتر، صد متيق براساس

 .(219-217 :1، ج1392 ،يرمحمدصادقيم) رديپذيم صورت آن
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 . قتل1-2

 . قتل در لغت و اصطالح1-2-1

سازد، در نظر گرفته شود، يکه روح را خارج م يبه لحاظ فرد اگر يخارج شدن روح از بدن آدم

خارج شدن روح،  واسطهن مهم باشد که بهيا ،رد و آنگاه که کانون توجهيگيم« قتل»عنوان 

 يراغب اصفهانشود. ياطالق م« الموت»رسد، بر خروج روح از بدن، يبه اتمام م شخص يزندگان

 سد:ينوين خصوص ميدر ا

 بفوت اعتبر إذا و قَتْل   يقال لذلك المتولّي بفعل اعتبر إذا لكن كالموت، الجسد عن الروح إزالة القَتْل   أصل

 که ازاله يازاله روح از بدن است اما هرگاه به اعتبار کس يمعنااصل قتل همانند موت، به ؛موت يقال الحياة

 نظر گرفتهشخص، در يافتن زندگيان ياعتبار پاو هرگاه که به شوديد، قتل گفته مينظر آکند دريروح م

 .(655 :1412، ي)راغب اصفهان نديگويشود، به آن موت م

قتل در فقه  ياصطالح يات است. معنايکشتن و سلب ح يمعنلغت، به ن قتل دريبنابرا 

 «ازهاق الروح» يمعن را فقها عموماً قتل را بهيآن است، ز يلغو يعرض معناز، همين ياسالم

ان ذکر است که يالبته شا .(69 :3، جتايان، ب)عبدالرحم داننديخارج ساختن جان و روح م يعني

ان يبلکه همواره در ضمن ب ؛اندعام آن ارائه نداده يمعنا از قتل به يفيه غالبًا تعريامام يفقها

قت يحقف و دريژه، قتل را تعريو يطيموجب قصاص، که عبارت است از قتل عمد همراه با شرا

 سد:ينويم ن رابطهيف ايصاحب جواهر در تعرچنانکه  ؛اندف نمودهيتوص

 في المزهق لنفس المساوية و المكافئة بالبدن التعلق من إخراجها و المعصومة النفس إزهاق

خارج ساختن نفس  ؛عدوانا عمدا األعلى أو اآلتية الشرائط من غيرهما و الحرية و اإلسالم

ده در اسالم و با شخص اخراج کنن يکفو و مساواخراج آن از تعلق به بدن شخص هم معصومه و

ا خارج ساختن جان شخص برتر از يکه در ادامه خواهد آمد  يطير از آن از شرايت و غيحر

 .(11 :42، ج1404، ي)نجف تجاوز و عدوان يش، به عمد و از رويخو

 هو» کنند:يف مينگونه تعريان موجب قصاص نفس، قتل را ايب يز در پين )ره(ينيامام خم

همراه با  يصورت عمد خارج کردن جان معصومه به ؛اآلتية الشرائط مع عمدا المعصومة النفس إزهاق

 .(508 :2، جتاي، بيني)امام خم« ديآينده ميکه در آ يطيشرا
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بودن،  يعدوان :ط تحقق قتل موجب قصاص هماننديبه برشمردن شرا ،در ادامه )ره(امام

شه فقها يجه گرفت که قتل در انديتوان نتيه مين پاياپردازند. بري.. م. ت وين و حريدر د تکافو

تر، قطع قير دقيا به تعبيساختن روح از تن و  خارج» :، عبارت است از)ره(ينيجمله امام خمو از

  .«گريد يتعلق روح از بدن شخص

 . انواع قتل1-2-2

 عنصر لحاظ. شونديم ليتشک يروان و يماد ،يقانون عنصر سه از ميجرا که همهبل ،نه تنها قتل

 بلکه ست؛ين يکاف ييتنهابه قانونگذار ينواه و اوامر نقض که معناست نيبد جرم تحقق در يروان

 ءسو تين تظاهر جرم، ارتکاب. باشد فاعل اراده و خواست جهينت ديبا مجرمانه فعل ترک اي فعل

 را آن وقوع کمدست اي بخواهد را يفعل نيچن فاعل، نکهيا به مشرو  است، مجرم يخطا اي و

 عمد، به جرم ميتقس رهگذر نيهم از. باشد آگاه قانونگذار ينواه و اوامر نقض به و دهد تمالاح

 باشد، داشته را آن جهينت حصول قصد و رفتار قصد فاعل هرگاه. شوديم داريپد عمدشبه و خطا

 جهينت آنکه بدون باشد، داشته فعل قصد فاعل اگر صورتنير ايدر غ ؛شوديم محسوب «عامد»

 و محتمل ،يارتکاب فعل بر جهينت نيا ترتب و کند طلب شوديم حاصل آن از که را يارمانهمج

 فعل در زين گاه. است «يخاط» زد،ينپره فعل ارتکاب از فاعل کنيل باشد، ينيبشيپ قابل

 شده «عمدشبه» جرم مرتکب حال، نيا در که است خطاکار آن درنتيجه يول دارد عمد شيخو

م يتقس ييو خطا عمدشبهعمد،  :گونهه، قتل بر سهين پايبر ا .(337-336 :1392 ،يلياردب) است

 تيلئومس ،يارتکاب جرم نوع فراخور به که است نيا مذکور ميتقس ثمرات از يکي شود.يم

 بودن، عمد درصورت قتل، جرم ارتکاب در که روست نيهم از. بود خواهد متفاوت مجرم ييجنا

 باشد، ييخطا قتل اگر و بپردازد هيد يستيبا بودن عمد شبه رتدرصو و شوديم قصاص قاتل

 .است عاقله بر هيد پرداخت

 گونه دانسته و ضابطهعه، قتل را بر سهيش يفقها ز همانند قاطبهي)ره( نينيامام خم 

 ان کرده است:يگونه بنيرا ا ص آنيتشخ

 به قتل قصد به عمد الاشک بدون. است محض خطاي يا عمد شبيه يا است محض عمد يا ،قتل

 يفعل قصد به است همچنين و کندمي پيدا تحقق شودمي کشته او مثل به نوعاً که يکار وسيله

 کنديم پيدا تحقق عمد که است اين ظاهر بلکه باشد، نکرده قتل قصد اگرچه ؛کشديم نوعاً  که

 به قتل، رجا به را او که يکس مانند - قتل تحقق رجا به - شودينم کشته آن به غالباً که يکاربه
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 کشته آن به غالباً که را فعلي نمايد قصد که است آن عمدهيشب. بيفتد اتفاق قتل پس بزند عصا وسيله

 اتفاق قتل پس بزند آن مانند و تازيانه با تأديب جهت را او اينکه کما نکند، قصد را او قتل و شودنمي

 مباشر او که يصورت در بيفتد اتفاق قتل او از که يدرصورت پزشک معالجه است قبيل اين از و افتد

 است قبيل اين از و. کند تجاوز حد از که يدرصورت کردن ختنه است قبيل اين از و. باشد معالجه

 يخطا. باشد نموده قصد را قتل آنکه بدون شودينم کشته آن به غالباً که يچيز با يعدوان زدن

 همچنين و فعل که است آن شود؛يم تعبير نيست، آن در ياشبهه که يخطاي به آن از که محض

 و بخورد يانسان به پس بيندازد را يسنگ يا نمايد يمرَ را يشکار که يکس مانند ننمايد، قصد را قتل

 او و بخورد ديگر انسان به پس بزند تير را ميمهدورالد انسان  که يجاي است قبيل اين از و. بکشد را او

 .(350-349 :4، ج1425، يم)اسال برساند قتل به را

جه و يکه در قتل عمد هم قصد فعل است و هم قصد نت از آنچه بيان شد مي توان دريافت

عمد، قصد  هيکه در قتل شبيحالجه، درينه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نت ييدر قتل خطا

 ست.يدر کار ن ياجهيفعل هست اما قصد نت

 عمدشبهه قتل ي. د2

کسان است و آن ي، ييو چه خطا عمد شبهقتل، چه عمد باشد، چه  هيقدار د، ميدر فقه اسالم

و  عمدشبهه قتل ين ديان شد. بنابراين بيش از ايکه پ ياگانهاز اقالم شش يکيعبارت است از 

 اي و گوسفند هزار طال، ناريد هزار حله، ستيدو گاو، ستيدو شتر، همانند قتل عمد، صد ييخطا

ه يد عنوانبهمت آن، يا قيکه قرار باشد، گاو يصورتعنوان مثال درباشد. بهيم نقره درهم هزارده

ن سه نوع يان ايم رأس گاو، مالک خواهد بود. البته ستيپرداخت شود، در هر سه نوع قتل، دو

را يز است؛ف لحاظ شده يظ و تخفيآن، تغل يفايث استيه، از حيدر مقدار د يرغم تساويقتل، عل

 دو عمدشبهسال، در قتل  کي در قتل عمد1ه، طبق قانون و نظر مشهور فقها،يمهلت پرداخت د

ه پرداخت يد عنوانبهن همه، اگر آنچه يبا ا .ق.م.ا( 488)ماده  سه سال است ييسال و در قتل خطا

                                                             
نکه يا؛ اما در عقيده اندت، هميح روايتصرو خطا به علت ه قتل عمد يه در خصوص مهلت پرداخت ديامام ي. فقها1

و از  ياريند. بسصادر نشده، اختال  نظر دار يتيکه روا ا نه؟ از آنجا کهي، دوسال است عمدشبهه يمهلت پرداخت د
 يياز فقها همچون مرحوم خو ين فرض، دو سال است اما معدودي)ره( معتقدند مهلت پرداخت در اينيجمله امام خم

: 42ج ،1422، ييخو ؛557: 2تا، جي، بينيامام خم ر.ک:) اند و قائل به مهلت سه سال هستندرفتهيدگاه را نپذين ديا
 ت کرده است.يتبع )ره(ينيدگاه امام خمياز د يقانون مجازات اسالم 488گذار در ماده قانون(. 240 موسوعة
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قتل، تفاوت  گانهان انواع سهيز ميگر نيفا، از دو جهت ديشود، شتر باشد، عالوه بر مهلت استيم

و ابن  المبسو در  يخ طوسيشبارتند از: سن شتران و صفت آنان. د؛ آن دو جهت عوجود دار

اند و م کردهيمختلف تقسگونه ه آنها را بر سهيگانه قتل، دان انواع سهيپس از ب السرائرس در يادر

اند. سهح نمودهيف تشريظ و تخفيث تغلين سه نوع قتل را از حيه ايم، تفاوت دين تقسيدر ضمن ا

 باشند:ير ميبه قرار ز اندن شدهيقتل مع گانهه، که به حسب انواع سهيمتفاوت د گونه

در  يرا جانيه قتل عمد است؛ زيکه د فايسن، صفت و است ه مغلظه از سه جهتيد -1

که  يشتر ي)ح قِّه(، ساند ساله که داخل سال چهارم شده شتر سه يس يستينگونه قتل بايا

عالوه بر سختهفت ساله )خ لفه( بپردازد.  و چهل شتر ماده ذَعه()جَاند وارد پنج سال شده

 يعني ؛ر، متصف به وصف حمل باشندياخ چهل شتر هفت ساله يستيمذکور در سن، با يريگ

ه، از مال شخص ين مقدار ديقرار است که از به اين ين فايث استيظ از حيز باشند. تغليآبستن ن

 اخت شود. پرد يستيسال با کيو در ظر   يجان

را در قتل ياست؛ ز ييه قتل خطايکه د فايسن، صفت و است جهت ه مخففه از سهيد -2

به  فايث استيد، از حکنيه را پرداخت ميدر ظر  سه سال د يجان که عاقله يي، از آنجاييخطا

شود و سن شتران يز از او طلب نمين، شتر آبستن نيابر ف داده شده است. عالوه ياو تخف

 ه الزم شدهيد عنوان بهرا آنچه بر او يمراتب کمتر است؛ ز ه قتل عمد بهيز از دين يپرداخت

ست شتر ياند )بنت مخاض(، بساله که وارد سال دوم شده کي ست شتر مادهيعبارت است از: ب

اند )بنت شده سوم سال وارد که ياست شتر مادهياند )ابن لبون(، بنر که وارد سال سوم شده

 وارد که يشتر نفر ستيو ب (ح قِّه) اندشده چهارم سال داخل که ساله ست شتر سهيلبون( و ب

 . (جََذعه) اندشده يسالگ پنج

نکه ياست؛ چه ا عمدشبهکه مخصوص قتل  گريد ياز جهت «مخففه»و  ياز جهت «مغلظه»ه يد -3

شود، يمحسوب م ن جهت، مغلظهياست و از ا ين نوع قتل، سن و صفت شتران، همانند قتل عمديدر ا

سال،  کيگر، سه سال است و نه يد يبر قولدو سال و بنا يبر قوله، بنايکه مدت پرداخت د يياما از آنجا

 .(322 :3، ج1410س، يادرابن ؛116-115 :7، ج1387، يخ طوسي)ش ديآيحساب مبه فايث استياز ح يفيخود تخف

 يبرخ ياز سو عمدشبهل عمد و در قت يکسان دانستن سن و وصف شتران پرداختيرغم يعل

ستند و ين عقيده هان هميفق نه همهين زميس، لکن در ايادرو ابن يخ طوسياز فقها چون ش
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ر از آنچه در قتل عمد واجب يغ ييهااز گونهرا  عمدشبهدر قتل  ياز آنان، شتران پرداخت ياريبس

 شود. ينه پرداخته مين زمين در اشايا يهادگاهيان اقوال و ديدر ادامه به ب نند.دايشود، ميم

 اقوال فقها .1-2

 در است؛ يه مختلف قابل بررسي، در قالب سه نظرعمدشبهه قتل ياقوال فقها در خصوص د

ان، يشود و در پايدگاه با ذکر مستندات آنها، پرداخته مين سه ديک از ايهر  يواکاو نجا بهيا

 ح خواهد شد.ي)ره( تشرينيه امام خمينظر

 اول ديدگاه .1-1-2

خ يشاز  ،شيبود که در سطور پ يدگاهي، همان دعمدشبهه قتل يد نهيه نخست در زمينظر

 يعمدشبهدر قبال قتل  يس نقل شد که مطابق آن، شخص جانيادرو ابن المبسو در  يطوس

 که يشتر يس ،(ح قِّه) اندشده چهارم سال داخل که ساله سه شتر يس يستيکه مرتکب شده، با

 ،يطوس خيش) 1بپردازد( خ لفه) ساله هفت يماده شتر چهل و( جََذعه) اندشده سال نجپ وارد

 هيالنهاخ در کتاب ياست که ش يحالن دريا .(322 :3، ج1410 س،يادرابن ؛116-115 :7، ج1387

 شود.يدگاه سوم به آن اشاره ميل ديده که ذيرا برگز يگريدگاه ديد

 دوم . ديدگاه2-1-2

ه ينکه ديا از شود، عبارت است هکه شتر پرداخت يصورتدر عمد شبهه يخصوص ددگاه دوم دريد

 چهارم سال داخل که ساله سه شتر سهو  يشود: سيم هنگونه شتران پرداختياز ا عمدشبهقتل 

و چهار شتر پنج ساله  يو س (جَذَعه) اندشده سال پنج وارد و سه شتر که يس ،(ح قِّه) اندشده

د در يخ مفيدگاه را شين ديه(. اي)ثَن هستند يريگجفت اند و آمادهشدهکه وارد سال ششم 

ه يدگاه با نظرين ديداست تفاوت ايکه پچنان .(735: 1413د، يخ مفي)ش2ار کرده استياخت المقنعه

بر خال   ،و سه نفر است ين است که اواًل: تعداد شتران حقه و جذعه، هر کدام سينخست در ا

 راو چه يش از سيب يستيبودند و بالتبع، شتران دسته سوم که لزومًا بانفر  يخ که سيقول ش

 ه هستند و نه خلفه.ير، ثنير شتر اخاو چه يًا: سيشوند. ثانين تعداد حصر مينباشند، در هم نفر

                                                             
 .«خلفة أربعون و جذعة ثالثون و حقة ثالثون. » 1

 .«الفحل طروقة كلها ثنية ثالثون و أربع و جذعة ثالثون و ثالث و حقة ثالثون و ثالث» . 2
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 سوم . ديدگاه3-1-2

د: ر باشنيبه قرار ز يستيبا عمد شبهدر قتل  ياز فقها معتقدند که شتران پرداخت يگريد دسته

 که ساله سه و سه شتر ي، س(لبون بنت) اندشده سوم سال وارد که ياو سه شتر ماده يس

دگاه از ين ديا .(خ لفه) ساله هفت ماده و چهار شتر يو س (ح قِّه) اندشده چهارم سال داخل

براج، )ابن 1طرح شده است المهذبابن براج در کتاب  يو قاض هيالنهادر کتاب  يخ طوسيش يسو

 .(738 :1400، يخ طوسيش ؛459، 2، ج1406

 چهارم . ديدگاه4-1-2

ده که در دو بخش از يبرگز عمدشبهه قتل يدر خصوص د يدگاهيد ع االسالميشرادر  يمحقق حل

ن باور يمنطبق است اما مرحوم محقق در قسم سوم آنها، بر ا هيالنهادر  يخ طوسيه شيشتران، بر نظر

 ،هين نظرين، وفق ايبراه پرداخت شود. بنايو چهار ثن يخلفه، سو چهار  يس يبه جا يستياست که با

 يس ،(لبون بنت) اندشده سوم سال وارد که ياماده شتر سه و يس عبارت است از: عمدشبهه قتل يد

 سال وارد که ساله پنج شتر چهار و يس و (ح قِّه) اندشده چهارم سال داخل که ساله سه شتر سه و

 دگاه را داردين ديز همين للمعهاد اول در يشه. (هيثَن) هستند يريگجفت آماده و اندشده ششم

 .(278 :1410د اول، يشه ؛229 :4، ج1408 ،يحل محقق)

 پنجم . ديدگاه5-1-2

ک به نظر سوم است؛ اما تفاوت آنها يار نزديث سن و سال شتران و نام آنها، بسينظر پنجم از ح

شتر  هس و يز سيو سه شتر بنت لبون و ن يس يجادگاه به ين دين جهت است که در اياز ا

 خلفه، به چهل نفر يتعداد شترها درنتيجهشود و ينفر شتر پرداخت م يکدام تنها سحقه، هر

 سد:ينوين رابطه ميدگاه است در اين ديکه معتقد به ا يرسد. عالمه حليم

 و لبون بنت ثالثون أنّها لسالما عليه علي عن ذكرناه ما طريقا أصّحهما فروايتان، العمد شبيه أمّا

ن آنها يترحيت وجود دارد که صحيه عمد دو روايه قتل شبينه ديدر زم: خلفة أربعون و حّقة ثالثون

 ي، سعمدشبهه قتل ينکه ديبر ا يه السالم نقل شده مبنيعل يث سند، آن است که از امام علياز ح

 .(563 :5، ج1420، يمه حل)عال شتر حقه و چهل شتر خلفه است يشتر بنت لبون، س

                                                             
 .«خلفة ثالثون و اربع و حقة، ثالثون و ثالث و لبون، بنت ثالثون و ثالث. » 1
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. (318 :15، ج1413 ،يد ثاني)شهت رفته اسيدگاه را پذين ديز اين مسالک االفهامدر  يد ثانيشه

و « متجه» يدگاهيحه، ديصح يتيل استناد به روايدل ه را بهين نظرين صاحب جواهر ايهمچن

ز ين ييمحقق خو .(20 :34، ج1404، ي)نجف 1د نموده استيقلمداد کرده و بر صحت آن تأک يرفتنيپذ

، يي)خوداند يه را مقبول مين نظرينه، اين زمياث وارده درياحاد يپس از بررس تکمله يمباندر 

 (.237: 42، ج1422

ن يالمؤمنرياز قول ام از امام صادق يتيدگاه که رواين ديان ذکر است که وفق مستند ايشا

ت يرا در روايه بودن آنهاست زياز ثن ن شده، اعمييتع يهما السالم است، حقه بودن شترهايعل

 آمده است:

شتر خلفه اعم از شتر چهل  لبون: بنت ثالثون و حقّة ثالثون و عامها بازل إلى ثنيّة بين خلفة .أربعون..

 يحقه و س ي)بازل عام( و س هشت ساله که داخل در سال نهم شدهه( تا شتر ي)ثن داخل شش سال

 .(199 :29، ج1409، ي)حرعامل 2بنت لبون

 )ره(ينيدگاه امام خمي. د2-2

ه قتل يعنوان د که به يت صد شتريخصوص ه در مورديامام يکنون روشن شد که فقهاتا

م يه تقسيبر پنج نظر اين آرا را شيستند. در سطور پين يک رأيشوند بر يپرداخت م عمدشبه

)ره( است. ينيامام خم ز مطرح شود که متعلق بهين يدگاه ششميد ديان باين ميم. اما در اينمود

مذکور را  يهادگاهيک از ديچيفقها، ه رغم اشاره به مستندات آراييعل لهيالوس ريتحرشان در يا

ن نظر ياند. اان شد، ارائه نمودهيکنون بچه تامستقل و در عرض آن يمرجح ندانسته و نظر

قرار  يد مورد بررسيبا )ره(،دگاه اماميچه بهتر ددرک هر ياست که برا ييهافرضشيبر پ يمبتن

 شود:ين مطالب اشاره مينجا، به اهم ايدر ا رند.يگ

                                                             
 التي السالم عليه المؤمنين أمير عن السالم عليه الصادق عن سنان بن اهلل عبد رواية في بما العمل فالمتجه حينئذ و »....  1

 وفاقا الحامل هي و خلفة أربعون و حقة ثالثون و لبون بنت ثالثون أنها من الطرق بعض في صحيحا الثالثة المحمدون رواها

 .«التحرير و الغنية ظاهر و المقتصر و الجامع و المقنع و علي أبي عن للمحكي

 شِبْهِ  الَْخطَإِ ِفي (ع)الْمُؤِْمنِينَ  أَمِيرُ قَالَ َيقُولُ (ع)اللَّهِ  عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سِنَانٍ ْبنِ اللَّهِ عَبْدِ َعنْ»ن است: يت چني. نص روا2

 بَازِلِ ِإَلى ثَنِيَّةٍ بَيْنِ نْمِ خَلِفَةً أَرْبَعُونَ مِْنهَا الْإِبِلِ مِنَ مِاَئةٌ هِيَ وَ تُغَلَّظُ ذَلِكَ دِيَةَ أَنَّ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالسَّوْطِ يُْقتَلُ أَنْ الْعَمْدِ

 .«َلبُونٍ بِنْتَ ثَلَاثُونَ وَ حِقَّةً َثلَاثُونَ وَ عَامِهَا
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 ث مختلفي. وجود احاد1-2-2

کدام، شتران است که هر يات مختلفيث و روايفقها، وجود احاد و تشتت آراي اختالفات منشا

اند. مشخص کرده ياژهينش تعداد ويز چيخاص و ن يات سنيرا با خصوص عمدشبهه قتل يد

گر دارند که جمع آنان يکديبا  يث وارده، اختال  فراواني، احاديو سند يغ از مباحث رجالفار

ات، ين روايبا اشاره به اختال  ا )ره(ينيست. امام خميگر ممکن نيد يبدون طرح و طرد برخ

 سد:ينويم

 يعني «خلفه» چهل: است آمده روايتي در پس است؛ مختلف ،عمد شبه ديه در آرا و اخبار

 و باشدمي چهارم سال داخل که «حقه» سي و است شده ششم سال داخل که ثنيه، و لحام

 حقه سه و سي :است آمده ديگري روايت در و. است شده سوم سال داخل که «لبون بنت» سي

 «طروقه کلها» که ،«ثنيه» چهار و سي و است پنجم سال داخل که ،"جذعه" سه و سي و

 آنها بر فحل که باشندمي آنهايي يا باشند رسيده فحل با گيريتخم حد به آنها همه يعني ؛باشند

 است و «خلفه کلها» ،«طروقه کلها» عوض سومي روايت در و اندشده حامله آنها و کرده پيدا راه

 فحل طروقه از خلفه آنها همه»: است گفته و نموده جمع روايت دو آن بين چهارمي روايت در

 .(355 :4، ج1425، ي)اسالم «باشند

با  يثيد و احاديشتر جلوه نمايچه بسا ب يين اختال  روايا ،ييبا مراجعه به جوامع روا

 .(203-199 :29، ج1409 ،ي)حرعاملافت شود يز يگر نين ديمضام

 ت خاصيک رواي يح حتمي. عدم ترج2-2-2

 ،عمدقتل شبه ات بابيروا ي، با بررسييجواهر و محقق خو از فقها، همانند صاحب ياريهرچند بس

گر يون دماند و به مضدهيبرگز عمدشبهه قتل ينه ديژه در زميدگاه ويک دي درنتيجهت و يک رواي

 تواننديات نمين روايک از ايچ ين باور است که هي)ره( بر اينيلکن امام خم ؛اندات عمل نکردهيروا

ن رو يهم گر نصوص باشند. ازياز د يپوشواحد باشند و موجب چشم يد نظريمف يبه صورت جزم

 ياوهيل ندارند و غالبًا به شيات و داليبر ذکر روايي نکه بنايرغم ا يعل لهيالوس ريتحرشان در يا

 چي، همذکور ات بابيان چهار دسته از روايدارند، پس از بيش را ابراز مينظر خو ،ياستداللمهين

توان در ي، نمييروا ثيکنند که از حيله روشن ميوس نيدهند و بديح نميگران ترجيبر د ک راي

 شد. يدگاه واحدينه قائل به دين زميا
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 ر در مقام عمليي. تخ3-2-2

ان يستند و جمع ميقابل طرح ن ييسو، ازعمد شبهه يباب دث وارده درينکه احاديبا توجه به ا

)ره( ينير در عمل به آنها شد، امام خمييتوان قائل به تخيسو، مگريست و از ديز ممکن نيآنها ن

و  کنندياز اشکال قلمداد م يث را خاليک از احادير در رجوع به هريي، تخابتدا  ن اساسيبر هم زين

ان يکه ب يتيرواچهار دسته ک از يتواند بر اساس هريم «يجان»شوند که يب معتقد مين ترتيبد

، يشتران پرداخت يات سنيدر خصوص يگر، جانيش را بپردازد. به عبارت ديه خويشد، شتران د

ات، يان روايشان پس از بيه اين پاير است. بر اياند مخث آمدهيگستره احاد که در يبت به مواردنس

نسبت به  ير جانييه تخين، نظريبنابرا ؛بعيد غير بينها للجاني بالتخيير فالقول ...» کنند:يح ميتصر

 .(557 :2، جتاي، بيني)امام خم« رسديد به نظر نميک از موارد مذکور، بعيانتخاب هر 

ر يتحرمبسو  بر  يکه شرح عهيل الشريتفصات يدر کتاب الد ياهلل فاضل لنکرانتيآ

د توانيات آمده است، مين اختالفات که در روايکنند که نفس اياست، اشاره م )ره(امام لهيالوس

رسد يبه نظر م .(30 :1418، ي)فاضل لنکران باشد ير بودن جانيجه مخيه و درنتين دييدال بر عدم تع

باشد که  يان نکتهيرا مطرح کند، هم ير جانييتا احتمال جواز تخ )ره( را برآن داشتهآنچه امام

 آمده است.  عهيل الشريتفصدر 

 ن روشيترا ، متقني. احت4-2-2

عنوان راهکار مواجهه با ات را بهيدر اخذ به روا ير بودن جاني)ره( ابتدا مخنکه اماميبا وجود ا

 يخلو ال لكن»سازد اما در ادامه با عبارت يمطرح م عمدشبهقتل  هيد نهينصوص مختلف در زم

ن راهکار را قابل يا .(557 :2، جتايب ،ينيخم امام) «ستياز اشکال ن ير خاليياما تخ ؛إشكال من

، ياندگرين رويشود. چه بسا علت ايگردان ميبه آن رو يبنديکند و از پايم يمناقشه معرف

ر بود، حتمًا ييم تخداشتند و مذاق آنها، مفهير مييات نظر به جواز تخيگر روان بوده که ايا

ات، آنگاه ين روايک از ايشد؛ لکن از نحوه صدور هر يم يا اشعارين امر اشاره يضمن آنها به ادر

وجه، چيهشود و بهيده ميه فهمين دين و تعييل به تعيشوند، تماينظر گرفته مدر که جداگانه

ر در اخذ ييبسا تخرد، چهيگينظر قرار م ، آنگاه که تعارض آنها مديستند. آرين نييتع د عدميمف

)ره( در ادامه، ه، امامين پايد. بر انريشان مورد التفات قرار گوه حل تعارضيش عنوانبهآنها، 

نشدن  يمالپا يکه در راستا ياطيکنند؛ احتيم يا  معرفياحت مسئلهن يدگاه را در اين ديبهتر
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 ييرد و از سويمورد عمل قرار گ يجان ياز سو يستياو با يايه و اوليعل يق و حقوق مجنح

رو  نيت شود. از ايله رعان مسئيز در اين يند که جانب حقوق جانيد تالش نمايز بايدم ن ياياول

 يا  جانياحت گريت تصالح و ديرعا سازد: نخستيون مما ، مکلف را به دو نکته رهنين احتيا

 شتر.ياخت مبلغ بدر پرد

 ا  به تصالحي. احت1-4-2-2

علت وجود نصوص مختلف، مکشو   مورد نظر به مسئلهت امر و حکم اهلل در يکه واقع يياز آنجا

و اگر کمتر باشد، ظلم  يشتر از حق باشد، اجحا  به جانياگر ب يافتيمبلغ در ييست و از سوين

مفسده و موجب برائت ذمه هر دو گردد و مانع  توانديکه م ين راهيدم است، لذا بهتر يايبه اول

ت دارند. ياست که هر دو به پرداخت آنها رضا ين بر شترانيظلم و اجحا  باشد، مصالحه کردن طرف

ن يالذمه نشوند. از همگر مشغولين، نسبت به طر  ديکدام از طرفچيشود هي، موجب من مصالحهيا

نند و حکم به مصالحه يبين ميا  را در تصالح طرفياحت، عمدشبهه قتل يد له)ره(، در مسئرو امام

ت اهلل فاضل ي، آلهير الوسيتحرشارح  يکرد از سوين رويا .(557 :)همان «التصالح فاألحوط» کنند:يم

خاص و در  ياهين دييبه عدم تع يشتريل بيد قرار گرفته است؛ هرچند تماييز مورد تأي، نيلنکران

 .(30 :1418 ،يلنکران فاضل)اند نشان داده ير جانييقت تخيحق

 زانين ميشتريدر پرداخت ب يا  جاني. احت2-4-2-2

ن، يمصالحه کردن طرف ،)ره(ينيامام خم يد که طبق مبنايان شد روشن گرديبر آنچه ببنا

د غافل شد و يگر که از آن نبايد يااما نکته است؛ عمدشبهه يحل و فصل د ين روش برايبهتر

 دين نمايقياست که  يا  او در پرداخت شترانين است، احتيمتع يجان ياف بريعنوان تکلبه

 للجاني»د: يفرماينه مين زميدر ا )ره(شده است. امام يکه بر ذمه داشته، بر يه قتلينسبت به د

 يا ، مقتضيگونه که لزوم عمل به احتن، همانيبنابرا .(557 :2، جتاي، بيني)امام خم« بأحوطها األخذ

مت يث قيبپردازد که از ح يشتران يجان ا  اقتضا دارديت احتين بود، رعايمصالحه طرف

 يجان ترديدبي ،نديز مصالحه نماين نيدم به کمتر از ا ياياگر اول ن ارزش را دارند؛ البتهيشتريب

 ش را نسبت به آنان ادا نموده است. يحق خو
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 جهينت

 يستيبا يجان اساس نيا بر. است ربراب و يمساو عمد و خطا، قتل با عمدشبه قتل هيد مقدار

 هزار طال، ناريد هزار حله، ستيدو گاو، ستيدو دار،سال شتر صد» گانهشش اقالم از يکي

از سه جهت ممکن است  وجود، نيا با. بپردازد ه،يد عنوانبه« نقره درهم هزار ده اي و گوسفند

فاست؛ ياست ،ث مهلتيز حا ن جهتيتفاوت باشد. اول ييعمد و خطا، شبهيه قتل عمدين ديب

مهلت  يسه سال به جان ،ييدو سال و قتل خطا عمدقتل شبه ک سال و دري ،را در قتل عمديز

شود شتر يه پرداخت ميعنوان دن مورد، اگر آنچه بهيه را بپردازد. عالوه بر ايشود تا ديداده م

قتل  هگانان انواع سهيم ،ها نيز وصف آنها که آبستن باشند يباشد، از لحاظ سن و سال شترها و ن

 يشتران پرداخت يکه برا يو وصف يات سنيخصوص اوصا  و خصوصتفاوت وجود دارد. فقها در

 ياند که صد شتر پرداختمعتقد شده يمختلف دارند. برخ يعمد الزم است، پنج رأدر قتل شبه

را موصو  به  ن شترهايگر ايد يجذعه و چهل خلفه. برخ يحقه، س يس :د عبارت باشند ازيبا

و سه بنت لبون،  يس يااند. عدهه دانستهيو چهار ثن يو سه جذعه و س يو سه حقه، س يس

ن ياند که اآن شدههم بر  يااند و عدهشنهاد کردهيو چهار خلفه را پ يو سه حقه و س يس

ن يه باشند. در ايو چهار ثن يو سه حقه و س يو سه بنت لبون، س يد مشتمل بر سيشترها با

عمد ه قتل شبهيحه، شتران ديصح يتيات و استناد به روايروا يبا کنار نهادن برخ يان، گروهيم

)ره( با اشاره به مدرک ينياند. امام خمف کردهيحقه و چهل خلفه توص يبنت لبون، س يرا به س

ح يترج يگريات را بر ديک از رواي چيهستند، ه يات مختلفيها که روادگاهين ديک از ايهر

ن يترن و متقنيشان، بهتريا  استوار است. ايکنند که بر احتيمطرح م يگريد هيده و نظرندا

ن را در ين آنها دانسته و مصالحه طرفييعدم تع را عمد شبهن وصف شتران قتل يتع يراهکار برا

 ي)ره(، جانينيدگاه امام خمياساس دن بريکنند. همچنيم يا  معرفياحت ينه، مقتضاين زميا

او از حق  د که مطمئن شود ذمهيت نمايرعا ياگونها  را بهيپرداخت شترها، جانب احت د دريبا

 دارند. يمت باالتريبپردازد که ق ي، شتراندرنتيجهشده است و  يدم، بر ياياول
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 فهرست منابع

 قم: ،يالفتاو لتحرير الحاوي السرائر ،(ق1410) احمد بن منصور بن محمد ،يحل ادريسابن -

 .3، ج، چاپ دومقم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى نتشاراتا دفتر

 وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم: ،(البراج البن) المهذب ،(ق1406العزيز ) عبد قاضى براج،ابن -

 .2جلد :قم علميه حوزه مدرسين جامعه به

 دارالفكر روت:يب ،العرب لسان ،(ق1414) مکرم بن محمد الدين جمال ابوالفضل منظور،ابن -

 .15، چاپ سوم، جصادر دار - التوزيع و النشر و للطباعة

 .1ام، ج، چاپ سيزانيم نشر تهران: ،يعموم يجزا حقوق ،(1392) يمحمدعل ،يلياردب -

 جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر قم: ،الوسيلة ترجمه تحرير ،(ق1425) ي، علياسالم -

 .4کم، جيست و يچاپ ب، قم علميه حوزه مدرسين

، دارالعلم مطبوعات مؤسسه قم: ،الوسيلة تحرير ،(تايب) موسوي اهلل روح سيد ،خميني امام -

 .2، جچاپ اول

 .يدادرس نييآ انتشارات ز:يتبر ،هيد بر ديزا خسارت ،(1391) رالهيخ ،يموريت -

، مالسال عليهم البيت آل مؤسسه قم: ،الشيعة وسائل ،(ق1409) حسن بنمحمد ،عاملي حر -

 .29ج

 اإلمام آثار إحياء مؤسسة :قم ،المنهاج تكملة مباني ،(ق1422) موسوي ابوالقاسم سيد خويى، -

 .42، جالخوئي

 .دارالعلم روت:يب ،القرآن الفاظ مفردات ،(ق1412) محمد بننيحس ،ياصفهان راغب -

 .تراثال دار روت:يب ،اإلمامية فقه في الدمشقية اللمعة ،(ق1410) يمک بن محمد اول، شهيد -

 قم: ،اإلسالم شرائع تنقيح إلي األفهام مسالک ،(ق1413) علي عاملي بنالدين زين ،ثانى شهيد -

 .15و14، جاإلسالمية المعارف مؤسسة

 :روتيب ،يالفتاو و الفقه مجرد في النهاية ،(ق1400) حسن محمدبن جعفر ابو طوسى، خيش -

 .چاپ دوم ،العربي دارالکتاب

 المكتبة :تهران ،اإلمامية فقه في المبسوط ،(1387) ________________________ -

 .7، چاپ سوم، جالجعفرية اآلثار إلحياء المرتضوية
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 شيخ هزاره جهاني کنگره قم: ،المقنعة ،(ق1413) عکبري نعمان محمدبن محمدبن مفيد، خيش -

 .مفيد

 بمذه على الشرعية األحكام تحرير ،(ق1420) اسدي مطهر بنيوسف بنحسن ،يحل عالمه -

 .5، جالسالم عليه صادق امام مؤسسه قم: ،اإلمامية

 .2ويکم، ج، چاپ سيريرکبيام انتشارات تهران: ،ديعم فرهنگ ،(1391) حسن د،يعم -

 مرکز قم: ،اتيالد - الوسيلة تحرير شرح في الشريعة تفصيل ،(ق1421) محمد ،لنکراني فاضل -

 .السالم عليهم اطهار ائمه هيفق

 .7، چاپ ششم، جاإلسالمية الكتب دار :تهران ،قرآن قاموس ،(ق1412) اکبر علي سيد ،قرشي -

 ،الحرام و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع ،(ق1408) حسن جعفربن الدين، نجم ،يحل محقق -

 .4، چاپ دوم، جاسماعيليان مؤسسه قم:

 .3ج ،نايجا: ببي ،الفقهية األلفاظ و المصطلحات معجم ،تا(ي)ب ، عبدالمنعم،الرحمان عبد محمود -

 .نايب جا:يب ،الفقه مصطلحات ،(تايب) علي ميرزا ،مشکيني -

 و للترجمة الكتاب مركز تهران: ،الکريم القرآن کلمات في التحقيق ،(ق1402) حسن ،مصطفوي -

 .13، جالنشر

  .مدوازده چاپميزان،  تهران: ،اشخاص هيعل ميجرا ،(1392) نيحس ،يرمحمدصادقيم -

 التراث إحياء دار روت:يب ،اإلسالم شرائع شرح في الکالم جواهر ،(ق1404) محمدحسن نجفي، -

 .43و42، چاپ هفتم، جيالعرب


