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  دانشگاه قم يقيتطب يرتفس يدكتر يدانشجو. 2
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  دهيچك

ـ   ةسـور  39و  38 يـات در آ ي،از حدود اله يكيعنوان  حكم مجازات سارق به زن  يـا بـر قطـع دسـت مـرد      يمائـده مبن
 يطبـاال، شـرا   يـات مفسران در شرح آ هاي گاه يدد يزفقها و ن يمقاله با استفاده از آرا ينشده است. در ا يانكننده ب سرقت

امكان سقوط حد سـرقت   ينشده است. عالوه بر ا يينتب تحد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرق ياجرا
ضـمن   يعه،ش يهانفق يشده است.در هر مورد عالوه بر آرا و نظرها يدر وجوه مختلف بررس يزسارق ن ةدر صورت توب

طـور   در هر مبحث به يقينفر يتفاوت آرا ياشده است مواضع اشتراك نظر  ياهل سنت، سع يفقها هاي يدگاهاشاره به د
  شود. يانب ياو گو هخالص

      يديواژگان كل
  .يدحد، سارق، سرقت، قطع، 
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  مقدمه. 1

ن يـك مجـازات   اعنو مائده، به ةسور 39 و 38 منبع فقه اسالمي در آيات ةقرآن كريم به مثاب
توبـه را عامـل    يطور اجمال كننده حكم داده است و به به قطع دست مرد و زن سرقت ،الهي

كــه بخشــي از  "حــدود" ةســقوط ايــن مجــازات دانســته اســت . ايــن حكــم در مجموعــ
ولي تفصيل مطلب در قـرآن كـريم نيامـده اسـت و      ،تلقي شده ،هاي اسالمي است مجازات

مال مورد سرقت  نظراظ سارق و چه از چه از لح مباحثي چون شرايط اجراي اين مجازات؛
مفهـوم سـرقت و    ةجوي شرايط و محـدود و به تبيين و جست ،و نيز شرايط سقوط اين حد

جـو  و دارد. روشن است كه اين جستنياز  اجراي حد آن در سنت (ديگر منبع فقه اسالمي)
نيـز شـاهد    در ايـن حـوزه   فقيهان و مفسران آيات مربوط دنبال كرد. يرا بايد در آثار و آرا

 هاي متفاوت بين فقهاي اهل سنت و شيعه هسـتيم.در ايـن نوشـتار،    اختالف نظر و برداشت
مائده از قبيل مفهوم  ةسور 39 و 38هاي مربوط در آيات  شناسي و تحليل واژه پس از مفهوم

نيز شروط سـقوط ايـن حـد در پرتـو      يد؛ شرايط اجراي حد سرقت و قطع و حد، سرقت،
مكتب اهل بيت عليهم السالم و اهل سنت بررسي شده است و عالوه بـر  هاي فقهي  ديدگاه
ديدگاه مفسران در مورد آيـات مـورد بحـث از نظـر دور نمانـده       فقيهان فريقين، يبيان آرا
ها اكتفا شده است  تنها به تبيين ديدگاه ،ضمن اينكه به لحاظ ظرفيت و گنجايش مقاله است.

  طلبد. مي يآنها مجال ديگرنقد  و و سخن از ترجيح و برتري آرا

  شناسي واژه. 2

  حد الف:

  حد در لغت به سه معنا آمده است:
   ؛)135: 1 تا، ج به معناي حاجز و حائل و جدايي بين دو چيز (فيومي، بي .1
شـود. چـرا    روست كه به دربان حداد نيز گفته مي به معناي منع و جلوگيري و از اين .2

 ؛)462: 2 ، ج1410 ،بيگانه است (جوهريكه دربان مانع ورود افراد 
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» حددت الدار احدها حدا«شود  وقتي گفته مي ،معناي پايان و انتهاي هر چيز است  به .3
 ؛يعني منتهي و پايان خانه را معلوم كردم (همان)

ارتكـاب   دليـل حد در شرع به معناي مجازاتي است كه شـارع آن را بـراي مكلـف بـه     
) تا تأديب و غير او از انجام آن معصيت باز 420: 3 تا، ج ي، بيمعصيت معين كرده (االزهر

چـون حـد بـين     ،بر هر سه معنـاي لغـوي اسـت    پذير . اين معناي شرعي تطبيقشود داشته
افكند و ممكن اسـت   شود و جدايي مي و ارتكاب معصيت و گناه حاجز و حائل مي انمكلف

چرا كـه حـد شـرعي     ،نهفته است» منع«معناي  ،زيرا در حد ،از معناي دوم گرفته شده باشد
براي اينكه  ،كند و نيز ممكن است كه از معناي سوم گرفته شده باشد افراد را از گناه منع مي

: 1 تا، ج (فيومي، بي يستو تخطي از آن جايز ناست آن روشن  ةحد عقوبتي است كه انداز
 ؛)420: 3 تا، ج ؛ االزهري، بي135

  ب: سرقت

صـورت پنهـاني اسـت. ايـن      و بردن آن بـه  ءسرق، به معناي گرفتن شي ةلفظ سرقت از ماد
بلكـه در همـان معنـاي لغـوي و عرفـي       ،كلمه اصطالح خاص شرعي يـا متشـرعه نيسـت   

است (مشـكيني،   شدهاستعمال شده است و احكام شرعي از حرمت و ضمان مترتب بر آن 
طـوري كـه    بـه  ،گيـرد  مي شود كه مالي را مخفيانه سارق به كسي گفته مي پس) 304: 1428

بـه آن شـخص مخـتلس، مسـتلب و      ،داند چون اگر اخذ مال پنهاني نباشد ال نميمصاحب 
  ؛)230: 2 تا، ج ؛ عبدالرحمان، بي304: گويند (همان منتهب مي

  ج: قطع

 .)103: 3 جدا كردن قسمتي از يك چيز اسـت (عبـدالرحمان، همـان، ج    ايدر لغت به معن

فصل الشـيء مـدركاً بالبصـر كاالجسـام او مـدركاً بالبصـيرة       «ست: راغب در مفردات آورده ا

خواه با چشم ديده شـود مثـل اجسـام يـا از      ،قطع به معناي جدايي است» كاالشياء المعقولة

همانند چيزهاي عقلي چنانكه قطع رحم به معنـاي دوري   ،طريق درك و بينش دروني باشد
   ؛)677 :1412و بازداشتن از نيكي است (راغب اصفهاني، 
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بريـدن بـدون جـدا    «گاهي بـه معنـاي    ،اين واژه در استعمال عربي عالوه بر معاني فوق
قلـم  «؛ »برئت القلم فقطعت السكين يدي«گويد:  كار رفته است. چنانكه شخص مي به» كردن

كه در اينجا قطع به معنـاي بريـدن بـدون جـدا كـردن      » را تراشيدم و ناگهان دستم را بريدم

فََلما سمعت ِبمكْـرِهنَّ ...  «فرمايد:  آنجا كه مي ،شده است فادهدر قرآن هم است است. اين معنا

زنـان دستهايشـان را    b كـه در داسـتان حضـرت يوسـف     )31: (يوسف »َقطَّعنَ أَيديهنَّ ...

مراد  ،مورد بحث ةدر آيالبته  .)350: 2 ، ج1419اگرچه قطع نكردند (فاضل مقداد،  ،بريدند
 ؛ع، قطعي است كه موجب فصل استاز قط

  د: يد

شود (عبدالرحمان،  يد در لغت و عرف بر عضو مخصوص از شانه تا سر انگشتان اطالق مي
لفظ يد بر آرنـج تـا سـر انگشـتان      ،) و در شرع349: 2 ؛ سيوري، همان، ج510: 3 تا، ج بي
اطـالق   )تيمم آمد ةچنانكه در آي(و از مچ تا سر انگشتان  )وضو آمده ةطور كه در آي همان(

ـ  .شـود (همـان)   شود و گاهي نيز بر انگشتان دست به تنهايي، اطالق مـي  مي  ةشـريف  ةدر آي

»  يِهمد بِأَيـ تَـابونَ اْلكْكُتبينَ يلَّذلٌ لي؛ بـراي آنانكـه بـا دسـت خـود چيـزي       79: (بقـره  »فَو(

  انگشتان است.» يد«مراد از  ،نويسند مي

  شرايط اجراي حد سرقت. 3

كـه   ةدو لفظ السارق و السـارق » و السارِقُ و السارِقَةُ َفاْقطَعوا أَيديهما...«فرمايد:  شريفه مي ةيآ

است. يعنـي هـر مـرد و     »فاقطعوا«و خبر آنها  هستنداند و در جمله مبتدا  هم عطف شدهه ب

  د.كنيدست آنها را قطع  كنند،زني كه دزدي 
اين است كه آيا هر زن و مردي كه سرقت كنند، حـد در   شود ميالي كه اينجا مطرح ؤس

شوند.  آيا هر چيزي كه بدزدند شامل اين حكم مي ،بعد ةشود و در مرتب مورد آنها جاري مي
اما از آنجا كه ما اعتقاد داريم قرآن كليات را بيان و تفصـيل آن را بـه    ،مقتضي آيه عام است

دست آورد آيا اين عام تخصيص خورده  سنت بهبايد با مراجعه به  ،است كردهسنت واگذار 
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آيد كه مواردي از عمـوم آيـه خـارج شـده اسـت و       ؟ با بررسي روايات به دست ميخيريا 
اسـت و   كـرده مسروق شرايطي بيان  شيءسنت شريفه هم براي شخص سارق و هم براي 

سـمت  ايـن شـروط در ادامـه در دو ق    .شـود  تنها با وجود آن شرايط اجراي حد الزامي مـي 
د و از آنجا كه در مواردي بـين فقهـاي شـيعه و    شو شروط سارق و شروط مسروق بيان مي

 .خواهد شدبه اين موارد اختالفي هم اشاره  وجود دارد، اهل تسنن اختالف نظر

  شروط سارق) الف

  عبارتند از: ،ترين شروط سارق كه براي اجراي حد سرقت الزامي است برخي از مهم

  بودن مكلف. 1 

اند و هم اهل سـنت و منظـور از مكلـف كسـي      اصل اين شرط را هم فقهاي شيعه پذيرفته 
شـود   است كه عاقل و بالغ باشد. بنابراين بـر كـودك و مجنـون حـد سـرقت جـاري نمـي       

انـد كـه قطـع     كردهفقهاي اهل تسنن دليل اين امر را چنين بيان  .)20: 8 ، ج1351(طوسي، 
در حـالي كـه عمـل طفـل و ديوانـه       ،نايت شـود دست، مجازات كسي است كه مرتكب ج

همچنـين بـه حـديثي از     ). 100: 6 ج ،1405قابليت اتصـاف بـه جنايـت نـدارد (زحيلـي،      

رفع القلم عن ثالثة: عـن الصـبي حتـي يبلـغ و عـن      «فرمايد:  اند كه مي استناد كرده aپيامبر

)؛ تكليـف  130: 18 ، ج1408(محدث نـوري،   »المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستنقظ

شود؛ ديوانه تا زماني كه افاقه حاصل كنـد   تا بالغ شود: كودك نابالغ از سه گروه برداشته مي
  د و انسان خواب تا زماني كه بيدار شود.شوو عاقل 

شود. آنهـا   فقهاي شيعه نيز اجماع دارند بر اينكه دست سارق مجنون و غيربالغ قطع نمي
از محتواي خـود آيـه اسـتفاده     ،كه در باال ذكر شد a يامبرنيز عالوه بر استناد به روايت پ

ند كه خداوند بعد از دستور به قطع دست مرد و زن سـارق، آن را عقـوبتي از جانـب    نك مي
شخص غيرعاقل خـارج   ،داند با توجه به آنكه عقوبت را بايد عاقل تحمل كند پروردگار مي

 .)20: 8 شود (طوسي، همان، ج مي
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در اصـل اينكـه بـراي اجـراي حـد       ،فقها اعم از شيعه و سـني  ةبيان شد همبنا بر آنچه 
شـخص غيرمكلـف   اگـر  كـه  اينمتفق هستند. اما در  ،سرقت مكلف بودن سارق شرط است

طـور   شود، بين آنها اختالف نظر وجود دارد. اهل سنت به سرقت را تكرار كرد حكم چه مي
شـود و در صـورتي كـه     ف جاري نمـي اند كه حد سرقت در مورد غير مكل مطلق قائل شده

حكم همان عدم قطع است. مشهور فقهاي شيعه هم اين  كند،چنين شخصي چند بار دزدي 
) 313: 1417؛ تبريـزي،  343: 41 ، ج1413را نسبت به شخص مجنون قبول دارند (خويي، 

 اما در مورد شخص غيربالغ فقهاي شيعه اختالف نظر دارند. مشهور بين آنها اين اسـت كـه  
كننـد. دليلـي كـه بيـان      برند و او را تأديب و تعزير مي د، دستش را نميكراگر نابالغ سرقت 

مسئول نبودن كودك نابالغ و اينكـه   ةگويند اين موافق است با قاعد ند اين است كه ميكن مي
 ،نه چيزي بر او حرام است و نه واجـب  ،شود او شرعاً براي گفتار و كردارش مجازات نمي

شـيخ  فسـاد، صـالح بدانـد (    ةشود به آنچه كه قاضي براي از بين بردن مـاد  مي بلكه تأديب
   .)478: 14 ، ج1413؛ شهيد ثاني، 804: 1413مفيد، 

قائـل بـه تفصـيل     زمينـه اساس روايات معتبر در ايـن   اما برخي ديگر از فقهاي شيعه بر
مكـرر دزدي  صورت كه شخص غيربالغ اگر قبل از هفت سـالگي هـر چنـد     به اين ،اند شده
اما بعد از هفت سالگي در صورت تكرار دزدي بـار   ،شود حد سرقت بر او جاري نمي ،كند

ـ   يـا سـر انگشـتان او را مـي     كنند مياول و دوم عفو، بار سوم ادبش  چهـارم   ةبرنـد. در مرتب
 شود مثل فرد بالغ با او رفتار مي ،و اگر بار پنجم دزدي كند ندبر ميانگشتان او را از بند دوم 
سال داشته باشد  9. البته اين در صورتي است كه سارق خواهد شدو انگشتان او از بن قطع 

  ؛)219: 9 ، ج1413حلي،  عالمه ؛343-329 :41 ، ج1413(خويي، 

 ارياخت. 2

قطـع   ،اين شرط مورد اتفاق فقهاي اماميه و شيعه است. بنابراين دست كسي كه مكره باشـد 
نويسد: قيد ديگر براي قطع دست سـارق اختيـار    مي زمينه در اين 6 شود. شهيد ثاني نمي

اكراه و اجبار كرده  ،جوييم از مواردي كه شخصي را بر سرقت است و با اين قيد احتراز مي
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عنوان ادله در اين مقوله  به a حديث رفع از پيامبر .)479: 14 همان، ج باشند (شهيد ثاني،

  ؛»رفع عن امتي...«ذكر شده است 

 نداشتن تيالكم توهم. 3

مالكيت  ةاز ديگر شروط مورد اتفاق اجراي حد سرقت ميان فقهاي شيعه و اهل تسنن، شبه
الحـدود ُتـدرأ   «شود و طبـق اصـل    نداشتن است. چون توهم مالكيت سبب ايجاد شبهه مي

 ،ند و قطع دست يكي از مصاديق حدود اسـت شوسبب شبهات دفع مي  ؛ حدود به»بشبهات
بعـد معلـوم شـود مالـك      ،بنابراين اگر كسي گمان كند كه مالك مال اسـت و آن را بـردارد  

   .)253: 10 تا، ج ؛ ابن قدامه، بي480: 14 ، ج1413شود. (شهيد ثاني،  حد جاري نمي ،نيست
موضـوعي و در نتيجـه حكـم     ةفرمايد: اين از مصاديق جهل و شبه مي 6 امام خميني

موضوعي معموالً حكـم بـه رفـع مسـئوليت      ة. در شبهاستموضوعي  ةآن همان حكم شبه
   ؛)483: 2 تا، ج ، بي6 شود (امام خميني مي

 مسروقه مال نبودن مشترك. 4

هاي فقهاي فريقين در اينكـه   ديدگاه ،اگر شخصي از مال مشترك ميان خود و ديگري بدزدد
قائل  موضوعمتفاوت است مشهور فقهاي شيعه در اين  خير،شود يا  آيا حد بر او جاري مي

حـد جـاري    ،نصيبش يا كمتر بردارد ةاند اگر شخصي به انداز كرده اند و بيان به تفصيل شده
حـد بـر او الزم اسـت     ،شود. اما اگر به قدر نصاب قطع (يعني ربع دينار طـال) بـردارد   نمي

  ) 352: 5 ، ج1420عالمه حلي،  ؛320: 41 ، ج1413(خويي، 
اند و آن هنگامي است كه شخصي گمـان كنـد آنچـه را     ا كردهثنرا است حالتبرخي يك 
و سپس معلوم شود بيشتر از آن بوده است كه در ايـن  است نصيبش بوده  ةبرداشته به انداز

: 14 ، ج1413د (شهيد ثاني، شو شود زيرا با تحقق شبهه، حد دفع مي قطع واجب نمي ،مورد
482(.   

روايتي است كه در باب غنيمت وارد شده است. چـون   ،شيعه در اين فتوا مستند فقهاي
اين مورد بـا سـرقت    دليل خاصي در روايت نيست، ،در مورد دزدي شريك از مال مشترك
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 ةبـه صـحيح   پـس مقايسـه شـده اسـت.     ،از غنيمت كه خود از مصاديق مال مشترك است
 b بـن سـنان گويـد: از امـام صـادق      عبداهللاند.  استناد كرده b عبداهللا سنان از امام صادق

امـام   آيـد،  پرسيدم كه آيا قطع بر او الزم مي ،شخصي كه از غنايم چيزي برداشته بود ةدربار
فرمودند: بايد ديد سهم او از غنايم چقدر است. اگر سـهم او بيشـتر از مقـداري اسـت كـه      

 ،اگر آنچه را برداشته است شود و سهمش به او داده مي ةشود و بقي تعزير مي ،برداشته است
او نيست و اگر آنچه برداشته بيشـتر از سـهم او و بـه     ةچيزي بر عهد ،مساوي سهم اوست

   .)289: 28 ، ج1408عاملي،  شود (حر دستش قطع مي ،ربع دينار برسد ةانداز
از سوي برخي فقهاي شيعه بيان شـده اسـت كـه موافـق      زمينه نظر شاذ ديگري در اين 

نت است. آنها بدون هيچ تفصيلي سرقت از مال مشترك را موجب اجراي حد فتواي اهل س
استناد است، نقل شده  b محمد بن قيس از امام باقر ةدانند و به روايتي كه در صحيح نمي
مـن  «فرمود:  ،اند كه آن حضرت در مورد شخصي كه كالهخودي از غنايم برداشته بود كرده

: 7 ، ج1407(كلينـي،  » كنم رداشته است، قطع نميدست كسي را كه از مال مشترك چيزي ب
اند كه آنچه برداشـته كمتـر    حمل كرده بر اين اما ديگران نفي قطع در اين صحيحه را .)223

   .)315: 1417نصيبش بوده است (تبريزي،  ةيا به انداز
يعنـي مشـترك نبـودن مـال      ،گونه تفصـيلي ايـن شـرط    فقهاي اهل سنت هم بدون هيچ

گويند براي دزد در اين مال نصيبي  دانند. آنها مي دزد الزم مي مسروقه را براي اجراي حد بر
 تـا، ج  كند (ابن قدامه، بـي  اي در اينجاست كه از وجوب قطع جلوگيري مي است. پس شبهه

   ؛)296: 10

 نباشد مال صاحب پدر سارق. 5

ايـن امـر شـامل جـد      ،آيـد  بدزدد، قطع دست الزم نمياگر پدري از مال فرزند خود چيزي 
ايـن حكـم عـالوه بـر اينكـه       .)44: 5 ، ج107شود (طوسي،  پدري هرچه باالتر رود نيز مي
بن مسلم كه در مورد حد قذف پدر و فرزند  محمد ةصحيح ،مورد اجماع فقهاي شيعه است

در مورد حد مـردي كـه    b گويد از امام باقر بن مسلم مي محمد يد آن است.ؤوارد شده، م
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شـود و   كشـته نمـي   ،حضرت فرمودند كه اگر او را بكشد ،به پسرش نسبت زنا داد پرسيدم
  خورد. تازيانه نمي ،اگر نسبت زنا به او بدهد

انـد.   را از راه قياس اولويت بيـان كـرده  مذكور حكم  ،برخي فقها با استناد به اين روايت
قتل فرزند جايز نباشد، اجراي حد سـرقت بـر    علتصورت كه وقتي قصاص پدر به  به اين

: 1387سـرايي،   سرقت مال او به طريق اولي جايز نخواهد بود (زراعت، مسجد دليلپدر به 
177(.   

انـد. مالكيـه    فقهاي اهل سنت هم اين شرط را بـراي اجـراي حـد سـرقت الزم دانسـته     
ارق پدر صـاحب مـال   يعني س ،گويند بين مالك مال و سارق قرابت از حيث تولد نباشد مي

اما برخـي از  » انت و مالك البيك«شود:  اي كه از حديث جابر ايجاد مي شبهه دليلبه  ،نباشد

رحـم را هـم شـامل     انـد كـه ذي   ها معتقد شده اند. مثالً حنفي دهداآن را گسترش  ةآنها، داير
در  ،يعني هر كس با مالك به نحـوي اقـوام بـوده و بـا او محرميتـي داشـته باشـد        ،شود مي

زيـر   ةآنها به آي .)82: 4 ، ج1405شود (جصاص،  صورت سرقت مال، حد بر او جاري نمي
  اند:   استناد كرده

رَج و الَ علَـي       « رِيضِ حـ لَـي اْلمـالَ ع و رَج رَجِ حـ َلي األعـالَ ع و رَجي حمَلي األعع سَلي

 أَو ُكموتينْ بأَن تَأْكُلُوا م ُكمأَنُفس     وت يـب أَو ُكمانإِخْـو وت يـب أَو ُكمات هـأُم وتيب أَو ُكمائآب وتيب

 أَو ُكمَخاالَت وتيب أَو ُكمالأَخْو وتيب أَو ُكماتمع وتيب أَو ُكماممأَع وتيب أَو ُكماتَلكْـُتم  أَخَوا مم

ُكميقدص أَو هحَفات61: (نور »م(.  

بر نابينا و افراد لنگ و بيمار گناهي نيست (كه با شما هم غـذا شـوند) و بـر شـما نيـز      «
خـود شـما    ةهاي فرزندان يا همسرانتان كه خان هاي خودتان [خانه گناهي نيست كه از خانه

هـاي پـدرانتان، يـا     خاصي] غـذا بخوريـد و همچنـين خانـه     ةبدون اجاز ،شود محسوب مي
هاي عموهايتان، يـا   هاي خواهرانتان يا خانه هاي برادرانتان يا خانه رانتان يا خانههاي ماد خانه
هاي  اي كه كليدش در اختيار شماست يا خانه هايتان يا خانه هايتان يا خاله هايتان يا دايي عمه

  ».بر شما گناهي نيست ،دوستانتان
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سـرقت از امـوال    لتعها بايد گفت كه جاري نشدن حد بر پدر به  حنفي ةدر نقد نظري
توان  دليل اجماع و دليل روايي خارج شده است. بنابراين نمي يك استثناست كه به فرزندان،

بلكه عمـوم   ،تسري داد )مادامي كه دليلي قطعي در دست نباشد(حكم آن را به ساير موارد 
  ؛)377: 2 ، ج1412؛ شهيد ثاني، 499: 5 ، ج1407(طوسي، د شو سرقت شامل آنها هم مي ةآي

 نباشد يسال قحط در يدزد. 6

سـالي اسـت. در    شروط بسيار اختالفي در لزوم اجراي حد سرقت، دزدي در قحط ةاز جمل
آنها روايت معتبر  ةاول اطالق دارند كه از جمل ةدو دسته روايت وجود دارد: دست زمينهاين 

» ةة اي عام مجاعاليقطع السارق في عام السن«فرمايد:  است كه مي b سكوني از امام صادق

و نيز رواياتي كـه  » گردد در سال قحطي دست سارق قطع نمي«)؛ 233: 7 ، ج1407(كليني، 
 از پدرش امـام بـاقر   b مانند روايت امام صادق ،اند طعام بودن مال مسروقه را شرط كرده

b  :عـاملي،   (حـر » اليقطع السارق في عام لسنة مجدبة اي في المأكول دون غيـره «كه فرمود

دســتش قطــع  ،)؛ كســي كــه در ســال قحطــي چيــز خــوردني را بــدزدد291: 28 ، ج1409
 ءچـه شـي   ،شـود  اول در سال قحطي دست سـارق قطـع نمـي    ةطبق روايات دست .شود نمي

اي از فقهـاي   مسروق طعام باشد چه غير آن و چه شخص سارق مضطر باشد يا نباشد. عده
اند كه در چنـين سـالي اگـر شخصـي دزدي      شيعه با استناد به اين دسته روايات معتقد شده

شود و تفاوتي ندارد كه مـال مسـروق چـه چيـز باشـد (طوسـي،        كند، مطلقاً قطع ثابت نمي
 ةكننـد  دوم را در واقع مفسـر و تبيـين   ةاز فقها روايات دست يديگر ةعد .)432: 5 ، ج1407

براين طعـام بـودن مـال    اند و التزام به اطالق را قبـول ندارنـد. بنـا    اول دانسته ةروايات دست
  .)507: 4 تا، ج ؛ نجفي، بي2339: 1407اند (تبريزي،  مسروقه را شرط كرده

كـه در غيـر صـورت     اعتقـاد دارنـد  و  اند برخي ديگر از فقها اضطرار دزد را شرط كرده
اضـطرار و در   ةتنهايي و بدون مالحظـ  زدگي به شود زيرا قحطي دست او بريده مي ،اضطرار

تـا،   خميني، بـي امام صورت مستغني بودن سارق نقشي ندارد تا در تغيير حكم دخيل باشد (
  .)486: 2 ج
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فقهاي اهل سنت نيز اين شرط را ذكـر و آن را مقيـد بـه اضـطرار ومحـدود بـه طعـام        
هرگـاه سـارق در قحطـي و خشكسـالي غـذايي را      «گويد:  مي زمينهشافعي در اين  .اند كرده

گردد و اگر بـراي   دستش قطع مي ،نمايد و توانايي پرداخت قيمت آن را داشته باشدسرقت 
؛ ابن قدامه، 432: 5 (طوسي، ج» گردد دستش قطع نمي ،پرداخت قيمت توانايي نداشته باشد

  .)284: 10 تا، ج بي
بن انس نيز اين شرط را بيان و همانند شافعي آن را مقيد به اضـطرار   اوزعي استاد مالك

أنّ المحتاج إذا سـرق مـا يأكلـه فـال     «نويسد:  ه است. وي ميكردو در چيز خوردني  شخص

چيـز خـوردني را    ،اگـر محتـاج  «)؛ 288: 10 (ابن قدامه، همـان، ج » قطع عليه النه كالمضطر

  ؛»مضطر است ةزيرا او به منزل ،آيد بدزدد قطع دست الزم نمي

 شروط مال مسروق) ب

 مسروق ءماليت داشتن شي. 1

اين است كه آن چيز نزد مردم ارزش داشته باشد و در نگهداري آن  ،منظور از ماليت داشتن
بنابراين اگر كسـي شـراب يـا خـوك و پوسـت يـك        .)102: 6 بكوشند (زحيلي، همان، ج
ارزش و  انانچـون اينهـا در ميـان مسـلم     ،شود دستش قطع نمي ،حيوان مرده را سرقت كند

اين شرط مـورد اتفـاق    .)102: 6 ؛ زحيلي، همان، ج507: 41 تا، ج قيمت ندارد. (نجفي، بي
 ؛فقهاي فريقين است

 نصاب .2

 دزد، شرط است كه مال مسروق به نصاب برسد.   براي ثبوت قطع دست بر

فقهاي شيعه و اهل سنت است. اما در مـورد مقـدار آن    ةاصل اين شرط مورد اتفاق هم
نبايـد كمتـر از ربـع     ،شيعه، مقدار مال مسروق. طبق نظر مشهور فقهاي وجود دارداختالف 

: 41 تـا، ج  دينار طالي ضرب شده (مسكوك) باشد، تا حد سرقت اجرا شـود (نجفـي، بـي   
چــون شــيخ صــدوق و از ي ديگــر ةعــد ).19: 1387طوســي،  ؛328: 1417؛ تبريــزي،511

: 16 ج ،1406اند (مجلسـي ،  مقدار نصاب را يك پنجم دينار دانسته ،اهللا خوييتن آياخرأمت
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وارد  زمينـه اختالف، روايات متفاوتي است كه در اين  أمنش ).355: 4 تا، ج خويي، بي ؛196
 در چهار دسته قرار داد: توان مي . اين روايات رااند شده

كـه   ،رواياتي است كه بر اعتبار قيمت مسروق به قدر ربع دينار داللـت دارد  اول: ةدست 
  آنها روايات زير است: ةاز جمل

 فـي «: فقـال  السارق؟ يد تقطع كم في: b اهللا عبد ألبي: قلت: قال مسلم، بن محمد عن .1

: لـه  فقلـت : قال.»بلغ ما الدينار بلغ دينار، ربع في«: فقال درهمين؟ في: له قلت: قال.»دينار ربع

 اهللا عنـد  هـو  هـل  و السـارق،  اسم سرق حين عليه يقع هل دينار، ربع من أقل سرق من أرأيت

 عليـه  يقـع  فهـو  أحرزه، و حواه قد شيئا، مسلم من سرق من كل«: فقال الحال؟ تلك في سارق

 يـد  قطعـت  لـو  و أكثـر،  أو دينار ربع في إال يقطع ال لكن و السارق، اهللا عند هو و السارق، اسم

ـ روا مسـلم  بـن  محمـد  زا. »مقطعين الناس عامة أللفيت دينار ربع من أقل هو فيما السارق  تي

 قطـع  ديبا مقدار چه يبرا را دزد دست :داشتم عرضه b صادق امام خدمت گفت كه شده
 چطـور؟  درهـم  دو يبـرا  :داشـتم  عرضـه  :ديـ گو يمـ  .نـار يد چهارم كي يبرا :فرمود كرد؟

 بـن  محمـد  .باشـد  درهـم  چند ناريد متيق ينيبب تا ناريد چهارم كي يبرا فرمودند حضرت
 بـر  دزد نام ،بدزدد ناريد چهارم كي از كمتر كه يكس دييبفرما :داشتم عرض ديگو يم مسلم

 از كـس  هـر  :فرمـود  ؟است سارق خدا نزد دزد يم كه حال آن در او ايآ و ست؟ين صادق او
 او بـر  سـارق  عنـوان  ،است داده يجا حرز در را نآ صاحبش كه ددزبد را يزيچ يمسلمان
ـ  از دركمتـر  دستش يول ،ديآ يم حساب به سارق خدا نزد و است صادق  نـار يد چهـارم  كي

 يزيـ چ ،كننـد  قطـع  را دزد دسـت  هـم  نـار يد ربع از كمتر در باشد بنا اگر و. شود ينم قطع
ـ  ؛243: 28 ج ،يعامل حر( شوند يم دست يب مردم عموم كه گذرد ينم : 2 ج ،1416 ،يبحران

  ؛)295

 قيمته تبلغ شيء في اال السارق يد اليقطع« قال b عبداهللا ابي عن سنان بن عبداهللا عن .2

 دسـت  در جنـگ  در كـه  است يسپر مجن ؛)243: همان ،يعامل حر( »دينار ربع هو و مجنا

 مـت يق و كند برخورد آن به ،آمد مي دشمن يسو از كه تيري يا نيزه يا شمشير تا گرفتند مي
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 مثـال  عنـوان  بـه  را سپر قيمت امام نظر اين از .است بوده ناريد ربع ،روزگار آن در سپر كي
    ؛فرمودند بيان

 :ندآنها روايات زير ةداللت دارند كه ازجمل رواياتي است كه بر خمس دينار دوم: ةدست

ا  أَدنَـى  قَـالَ « b جعَفـر  أَبِي عنْ مسلمٍ محمدبنِ .1 مـ  ْقطَـعي  يـهف  د ارِقِ  يـ السـ  س ُخمـ 

 دسـت  قطـع  يبـرا  مقـدار  نيكمتـر  كـه  كرده تيروا b باقر امام از مسلم بن ؛محمد»ديَنار

 ؛است ناريد خمس ،سارق

س  قيمتُـه  بلَـغَ  ء َشي كُلِّ في السارِقُ يْقطَع َقالَ« b اللَّه عبد أَبِي عنْ اْلحلَبِي عنِ  .2 ُخمـ 

 هـر  در سـارق  دسـت  :فرمودند حضرت كهاست  كرده نقل b صادق امام از يحلب ؛ٍ»ديَنار

 شود؛ يم قطع ،برسد ناريد خمس به متشيق كه يزيچ

آنها روايتي اسـت كـه سـماعه از     ةازجمل و مقدار ثلث دينار داللت دارند سوم: بر ةدست

» عَلى َكم يْقطَع السارِقُ َقالَ أَدَناه عَلى ثُلُـث دينَـارٍ    َقالَ سأَْلتُه« نقل كرده است: b امام صادق

 ؛)246: 28 ج همان، (حر عاملي،

اين روايت را ابن حمـزه   يست.ي روشن نچهارم روايتي است كه محتواي آن تا حدود 

سألت اباجعفر كم يقطع السارق فجمع بـين كفيـه   «ين مضمون ه اب ،كند نقل مي b از امام باقر

 .)239: 4 ، ج1390(صدوق، » في عددها من الدراهم«ثم قال: 

اول كه حد نصـاب را ربـع دينـار     ةاهللا تبريزي از بين اين چهار دسته، روايات دستآيت
 نويسد: مي زمينه داند و در اين اند، ارجح مي بيان كرده

زيـرا ضـمير در    ،گيـرد  دوم (خمس دينار) قرار مي ةچهارم در همان طايف ةروايات دست
شـود خمـس دينـار.     صورت دو درهـم اسـت كـه مـي     گردد و در اين به كف برمي» عددها«

اند.  كدام از اصحاب ما به آن عمل نكرده هيچ ،دانند نار ميرواياتي هم كه حد نصاب ثلث دي
مانـد و   باقي مـي  اند، اول و دوم كه ربع دينار و خمس را مطرح كرده ةبنابراين روايات طايف

موافق عامه و معارض رواياتي است كـه ربـع دينـار را اعتبـار      ،چون روايات بيانگر خمس
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شود. بنابراين رواياتي كـه نصـاب را ربـع دينـار      ياند در مقام معارضه، به آنها عمل نم كرده
   .)331: 1417ماند (تبريزي،  باقي مي ،دانند مي

جمهور از مالكيه، شافعيه و حنابله در مورد حد نصاب با شيعه هم عقيده هسـتند و بـه   

مقـدار آن را   »تقطع اليد في ربع دينار فصـاعداً «: است كه فرموده a استناد حديثي از پيامبر

، 1407كه قيمتش اين مقدار باشد (طوسي، اند دانستهيك چهارم دينار شرعي از طال يا مالي 
ها نصاب در سـرقت را يـك دينـار يـا ده      اما حنفي .)5434: 7 تا، ج ؛ زحيلي، بي411: 5 ج

  .)204: 4 تا، ج داند (كاظمي [فاضل]، بي دو مي درهم يا قيمت يكي از اين
انـد و در توجيـه عـدم     را براي ثبوت قطع دست سارق اعتبار نكـرده  خوارج اين شرط 

شود (ابـن   سرقت؛ قطع دست الزم مي ةدليل عموم آي اند در قليل و كثير به شرط نصاب گفته
  ؛)241: 10 قدامه، همان، ج

 حرز از مال برداشتن. 3

 بدزدد. آيد كه مال را از حرز در صورتي قطع يد بر سارق الزم مي ،اساس اين شرط بر

آيـد   فقهاي شيعه و اهل تسنن اتفاق دارند بر اينكه در صورتي قطع يد بر سارق الزم مي
در حرز باشد. اما اگر از جايي بدزد كه هـر كـس در آن داخـل     است،  كه آنچه دزديده شده

آيـد   ها يا مكاني كه مأذون در دخول باشد، قطع الزم نمي چون كاروانسراها، گرمابه ،شود مي
   .)376: 2 ، ج1412ثاني، (شهيد 

داننـد كـه    : برخي مراد از حرز را موضـعي مـي  وجود دارددر تعريف حرز اختالف نظر 
) و برخـي  235: 1407مگر به اذن مالـك يـا نگهبـان (تبريـزي،      ،دخول به آن نيست ةاجاز

در مجمـوع   .)243: 9 ، ج1410كند (شـهيد ثـاني،    معتقدند حرز بودن را عرف مشخص مي
فت حرز دو نوع است: يكي حرز بنفسه و آن چيزي است كه ساخته و آماده شده توان گ مي
هـا،   مثل خانه ،صاحب حرز ممنوع است ةطوري كه ورود به آن بدون اجاز به ،عنوان حرز به

آيد چـه درب آن بـاز    اجراي حد سرقت الزم مي ،ها و اگر كسي چيزي از آنجا بردارد مغازه
عنـوان حـرز سـاخته     بغيره است و منظور چيزي است كـه بـه  باشد چه نباشد. ديگري حرز 
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كه در صورت محافظت توسـط   ،چون مسجد و مانند آنهممثل مجامع عمومي است نشده 
اما اگـر   ،شود شوند و دزدي از آنجا موجب اجراي حد سرقت مي نگهبان حرز محسوب مي

وجـب قطـع   دزدي از آنجـا م  پـس شـود.   حرز محسـوب نمـي   ،بدون حافظ و نگهبان باشد
 ).107: 6 شود (زحيلي، همان، ج نمي

اگر سارق چيزي را از جايگـاهي بـدزدد كـه هـر كسـي در آن       ،اساس آنچه بيان شد بر
قطـع   ،چون منزل پـدر  ،ذون در دخول باشدأشود و نگهبان ندارد يا از مكاني كه م داخل مي
 مسـتودع مـال   مـثالً  ،كه در دست وي اسـت بدزددآيد. همچنين است اگر مالي را  الزم نمي

بن  سليمان ةدر صحيح .)379: 2 ، ج1412شود (شهيد ثاني،  قطع ثابت نمي ،ودعي را بدزدد

   عـن الرجـل يسـتأجر اجيـراً      b عبـداهللا  سـألت ابـا  «چنين آمده اسـت:   زمينهخالد در اين 

       :14 تـا، ج  (كلينـي، بـي  » فيسرق من بيته هل يقطع يده؟ فقال هذا مؤتمن ليس سارق هذا خائن

155(.  
ـ   روايـت   ،آنهـا  ةدر خصوص اصل اين شرط هم روايات زيادي وجود دارد كـه از جمل

 (حـر » اليقطع إال من ثقب بيتاً اذ كسر قفالً«كه فرمود: است  b معتبر سكوني از ابي عبداهللا

   .)278: 28 ، ج1409عاملي، 

مدخل يـدخل فيـه   كل «كه فرمودند: است نقل كرده  b و نيز ايشان روايتي از امام علي

   .)279: 28 عاملي، همان، ج (حر» بغير اذن فسرق منه السارق فال قطع فيه

ن ه آكه اهل سنت هم باست در اين مقوله وارد شده  a از رسول اكرم يروايت ديگر
ال شد حكم خرمايي كه ؤمضمون روايت چنين است كه از آن بزرگوار س .اند استدالل كرده

هر نيازمنـدي كـه از آن بخـورد و بـا     «چيست؟ حضرت فرمودند:  ،بر درخت آويزان است
عنـوان   بايـد دو برابـر بـه    ،گناهي بر او نيست و اگر چيزي از آن با خود ببـرد  ،خودش نبرد

دسـتش قطـع    ،غرامت بپردازد و مجازات شود و هر كس آن را از محل نگهداريش دزديـد 
   ؛)336: 2 ، ج1410 (سجستاني،» شود مي
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 ينگهدار تيقابلداشتن  و مسروقه مال ننبود مباح. 4

گويد: در سـرقت   اين دو شرط را تنها ابوحنيفه از علماي اهل سنت ذكر كرده است. وي مي
؛ 23: 4 ، ج1379 د (كحاليي صـنعاني، شو شود، دست سارق قطع نمي مالي كه زود فاسد مي

هـاي   سـرزمين گويد: در سـرقت چيزهـايي كـه در     ). همچنين مي114: 6 ج زحيلي، همان،
... دسـت كسـي قطـع     مثـل پرنـدگان، هيـزم و    ،از آنها در اصل مباح است ةاسالمي استفاد

 شود (زحيلي، همان). نمي

اند و معتقدند كـه در هـر    شيعه و ساير مذاهب اهل سنت با نظر ابوحنيفه مخالفت كرده
حاالت  شريفه، اطالق آيه ةدليل عموميت آي به ،مجازات سارق قطع دست است ،دو صورت

يـك از انـواع دزدي از    شود. بنابراين هـيچ  مختلف دزدي و انواع اموال مسروقه را شامل مي
مگر آنكه دليل قـاطعي چـون روايـت آن را خـارج      ،دنشو زير پوشش اين حكم خارج نمي

  .)497: 41 تا، ج ؛ نجفي، بي558: 1373كند (ابن زهره، 

  حد سرقت. 4

اين عبـارت كـه خبـر     .»فاقطعوا ايديهما«فرمايد:  آيه در بيان حد سرقت مي ةخداوند در ادام

و ديگـري لفـظ   » قطـع «اجمـال دارد، يكـي لفـظ     نظراز دو » ةالسارق و السارق«است براي 

به دو معنـا   ،شناسي بيان شد طور كه در بحث مفهوم همان» قطع«توضيح اينكه لفظ  ،»ايدي«
ن بريدن، بدون جدا كردن است (خون انـداختن) و گـاهي   كار رفته است. گاهي مراد از آ هب

صـراحت  كدام از معاني  شريفه در هيچ ةمنظور عالمه بر بريدن، جدا كردن هم هست. اما آي
قطع  ،حكم سرقت b و ائمه a بايد از سنت استمداد جست. در زمان پيامبر ، پسندارد

نشـان   ،اي از سـنت  اخهعنـوان شـ   بـه  b دست و جدا كردن بوده است. پس تقرير معصوم
 ، 1419كه منظور از قطع، جدا كردن است نه صرف خون انـداختن (فاضـل مقـداد،     دهد مي
  جدا كردن است.» قطع« ةعالوه بر اين ارتكاز ذهني از واژ .)349: 2 ج

يكي اينكه صراحت ندارد كه كدام دسـت بايـد    ،اجمال دارد نظرهم از دو » ايدي«لفظ 
بر معاني متفـاوتي چـون كتـف،    » يد«قطع شود و ديگر اينكه چون در شرع مقدس و عرف 
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همـين   ،انگشتان، مرفق تا سر انگشتان، مچ تا سر انگشتان و خود انگشتان اطالق شده است
ـ   است اختالف در حكم آن شده  سببتعدد معاني  د قطـع شـود.   كه دسـت دزد از كجـا باي

  يك بر ديگري اولي و بهتر نيست. باشد و هيچ» يد«مصداق  شايدمعاني  ةچون هم
فقهـا   ةو همـ  انـد  اما اينكه كدام دست بايد قطع شود، روايات اين ابهام را برطرف كرده

دست راست او قطـع   ،اعم از شيعه و سني متفقند كه اگر سارق براي اولين مرتبه دزدي كند

قضـي  «قيس آمـده اسـت.    محمد بن ةروايات، روايتي است كه در صحيح ةاز جمل .شود مي

» في السارق اذا سرق قطعت يمينه و اذا سرق مرة اخري قطعت رجله اليسري bاميرالمؤمنين 

  ).255: 28 ، ج1409عاملي،  (حر
فقهـاي شـيعه متفقنـد در اينكـه      ،از كجا دست سارق را قطع كردبايد اما در مورد اينكه 

بايـد   )طوري كه كف دست و انگشتان ابهـام بـاقي بمانـد    به(ت از دست راست چهار انگش
بر همين » يد« ةين استناد است كه كلمه افتواي شيعه ب .)361: 4 ، ج1378د (طيب، شوجدا 

ونَ    «اندازه يعني انگشتان صادق است. چنانچه در قرآن كريم آمده است:  ْكُتبـينَ يذ لٌ للـَّ يـفَو

بِأَي َتاباْلكيِهمو اصل هم برائت از »  ... نويسند اي با دست خود مي واي بر آنها كه نوشته» «د

مگر دليلي قطعي به دست آيد. پس بايد به اقل مقداري كه اسم يد  ،زائد بر اين مقدار است
   .)350: 2 ، ج1419يعني انگشتان اكتفا كرد (فاضل مقداد،  ،شود آن را شامل مي

توان بيان كرد تا چهار انگشت را هم شيعه و هـم   صورت هم مي را به اينمذكور سخن  
اهل سنت قبول دارند ولي شيعه قبول نـدارد. پـس    ،اهل سنت قبول دارند و بيشتر از آن را

يعنـي قطـع چهـار انگشـت اسـت       ،كه همان نظر مشهور شيعه كردبه قدر متيقن بايد اكتفا 
   .(همان)

در دست است كه فقهاي شـيعه بـه    b اهل بيترواياتي هم از  ،عالوه بر اين استدالل
انـد: چهـار انگشـت      فتوا داده b و امام علي bرسول خدا  ةتبعيت از اين روايات و سير

مانـد. از    شود و كف دست او با انگشت ابهام (شست) بـاقي مـي   دست راست دزد قطع مي
قطـع  روايت شده است كه آن حضرت فرمود: تنهـا چهـار انگشـت سـارق      bامام صادق 
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(حـر   شود، تا با بقيه بتواند صورتش را براي نماز بشـويد و در نمـاز بـر آن تكيـه كنـد       مي
  ).252: 18 عاملي،ج

نقل شده است كه معتصم عباسـي در مجلسـي كـه     bدر روايت ديگري از امام جواد 
فقهاي اهل سنت در آن جمع بودند، سؤال كرد كه دست دزد را از كدام قسمت بايد بريـد؛  

ـ      ةبعضي گفتند: از مچ و به آي  ةتيمم استدالل كردند. برخي ديگـر گفتنـد: از مرفـق و بـه آي
دا از او خواسـت  وضو استدالل كردند. معتصم از آن حضرت توضيح خواست. حضرت ابت

آنچه آنها گفتند، خطاسـت.   ةنظر كند و چون اصرار كرد، فرمود: هم كه از سؤال خود صرف
تنها بايد چهار انگشت از مفصل انگشتان بريده شود و كف دست و انگشـت شسـت بـاقي    

كه سجود بايد بر هفت  aشد، امام به كالم پيامبر را جويا بماند. هنگامي كه معتصم دليل 
د (پيشاني و دو دست و دو سر زانوها و پاها) استدالل كرد و سپس افزود: اگـر از  عضو باش

ماند كه سجده كند، در حـالي كـه خداونـد      دستي براي او باقي نمي ،مچ يا مرفق بريده شود

  .)18: (جن و انّ المساجد للّه فرموده:

رد. خداست و آنچه را مخصوص خداست، نبايد قطع كـ  اين اعضاي هفتگانه مخصوص
اين سخن اعجاب معتصم را برانگيخت و دستور داد بر طبق حكم آن حضـرت دسـت دزد   

  ).490: 18 (همان ،ج را از مفصل چهار انگشت ببرند
مختلفي در ايـن   هايآيد) نظر دست مي طور كه از روايت باال به (همان فقهاي اهل سنت

گفتـه   يديگـر  ةاست و عـد  اند، برخي معتقدند از بند دست كه موضع تيمم بيان كرده زمينه
  اند از مرفق.

» يـد «اند از شانه تا نوك انگشتان. استدالل خوارج بر اين مبناست كه لفظ  خوارج گفته 
 ةچون اطالق يد از كتف تا سر انگشتان، اطالق حقيقي است و در بقي نيست،در آيه مجمل 

شـود. پـس    گفتـه مـي  » يدبعض ال«تر از شانه  است كه به پايين نظراز اين  ،معاني مجاز است

: 2 ، ج1419بايد تمام آن را قطع كرد (فاضل مقداد،  پس ،لفظ يد ظهور در تمام دست دارد
350(. 



  �١٣١  آن ياجرا يطحد سرقت و شرا يقيتطب يبررس

و  يسـت در اشكال به نظر خوارج گفته شده حقيقي يا مجازي بودن لفظ يـد مشـخص ن  
(تقريرات درس اسـتاد   يسترا نسبت به ديگر معاني حقيقي بگيريم درست ن ااينكه يك معن

  .ابديني)ع

  تكرار دزدي و حد آن. 5

بار دزدي كرد و حد سرقت در مورد او جاري شد، سپس بار ديگر دسـت   اگر شخصي يك
طوري كه عقب پـا را   به ،كنند پاي چپ وي را از پايين برآمدگي ساق قطع مي ،به دزدي زد

ن اسـت  باقي بماند. اين حد سرقت در بـار دوم مـورد اتفـاق فـريقي     ،دهد كه بر آن تكيه مي
  ) .35: 8 ، ج1387(طوسي، 

سوم و چهارم بين فقهاي شيعه و اهل سنت اختالف نظـر   ةدر مورد حد سرقت در مرتب
سوم، سـارق   ةمعتقد است در مرتب b ، فقه شيعه به پيروي از روايات اهل بيتوجود دارد

ولو اينكه در زندان باشـد،   ،شود و در صورتي كه براي بار چهارم دزدي كند حبس ابدي مي
ـ  .)163: 4 ، ج1408(محقق حلي،  شود اعدام مي ، روايتـي  زمينـه روايـات در ايـن    ةاز جمل

پرسـيدند اگـر    b آن را نقل كرده است كه از امـام بـاقر  » الفقيه«است كه شيخ صدوق در 
كسي سرقت كند و دست راست او قطع شود و باز اقدام به سرقت كند و پاي چپ او قطع 

فرمودنـد   b امـام  .شـود  چه حدي بر او جاري مـي  ،سپس براي بار سوم دزدي كند ،ودش
گفت مـن حيـا    كرد و مي ت سوم به زندان ابد محكوم ميبجدم اميرالمؤمنين سارق را در نو

دست و پا رها سازم كه دستي براي طهارت و پـايي بـراي    خدا را چنان بي ةدارم كه اين بند
   .)244: 4 ، ج1390صدوق، خ شيراه رفتن نداشته باشد (
نه تنها بـا شـيعه اخـتالف     ،سوم و چهارم ةحد سرقت در مرتب ربارةفقهاي اهل سنت د

  خودشان نيز نظر واحدي ندارند. ،نظر دارند
سـوم و   ةاند بعد از قطع دست راست و پاي چپ سارق، در مرتب ها و حنابله گفته حنفي

بلكه او ضامن مال سرقت شده اسـت و تعزيـر و    ،شود چهارم دست و پاي سارق قطع نمي
نقل شـده كـه    b كنند كه از حضرت علي شود تا توبه كند و به روايتي استناد مي زندان مي
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دوم وقتي همان سـارق را   ةدست راستش را قطع كردند و دفع ،سارقي را نزد ايشان آوردند
مودند: دست ديگر او را قطـع  فر ،سوم كه او را آوردند ةپايش را قطع كردند و دفع ،آوردند

بـا   ،كنم، اگر قطع كنم با چه غذا بخورد و با چه چيز مسح كند و اگر پايش را قطع كنم نمي
   چه چيز راه برود، پس حضرت او را با چوب زدند و زندان كردنـد (بيهقـي، نصـب الريـه،     

 ).97: 6 ج به نقل از زحيلي، همان، ،374: 3 ج

دست چپش قطع  ،سوم سرقت كند ةاگر سارق مرتبكه د مذهب مالكي و شافعي معتقدن
 (ابن قدامه، شود پاي راستش قطع و سپس تعزير مي ،چهارم سرقت كند ةشود و اگر دفع مي

). آنهـا در ايـن مـورد بـه روايتـي كـه       369: 2 ، ج1415 ؛ بداية المجتهـد، 322 :4 همان، ج
اگر سرقت كرد دسـتش   :فرمودندكه در مورد سارق است نقل كرده  a ابوهريره از پيامبر
بعد پايش را قطـع كـن    ةدوم پايش و براي بار سوم دستش و براي مرتب ةرا قطع كن و دفع

  ).97: 6 ج (زحيلي، همان،
نقل ابوهريره را قبول ندارند و  حاضر،برخي از پيروان مذهب مالكي و شافعي در عصر 

سوم و چهارم نقل  ةت در دفعگويند چون روايت مستند و صحيحي در مورد تكرار سرق مي
   .در زمان ما عمل به قول حنفيه و حنابله اشكال ندارد (همان)است، نشده 

هاي  اين است كه اگر سارق سرقت شود ميتكرار سرقت مطرح  ديگر كه در بحث ةنكت
متعدد مرتكب شد و بعد از سرقت اول به او دست نيابند و بار ديگر مرتكب سرقت شود و 

هـاي گونـاگوني    بسته به نوع شـهادت شـاهدان، اجـراي حـد صـورت      ،يرندسپس او را بگ
  كند: شكل زير پيدا مي به

 بـه  يبرخ و اول سرقت به يبرخ اي دهند يگواه دوم و اول سرقت به شاهدان اگر  .1
 بر دست قطع تنها كه معتقدند سنت اهل و عهيش از اعم فقها ةهم ،دهند يگواه دوم سرقت

   ؛)97: 6 ج همان، ،يليزح ؛490: 2 ج تا، يب ،ينيخمامام ( است الزم او
 قطـع  را دسـتش  تـا  دارند نگه را او و بدهند يگواه اول يدزد به نسبت شاهدان اگر  .2
  :وجوددارد قول دو سرقت حد ياجرا مورد در ،دهند شهادت گرشيد يدزد به سپس و كنند
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انـد و در   شـده اي معتقد به تعدد قطع و در نتيجه لزوم قطع دسـت و پـا    عده قول اول:

پـس تعـدد    ،هم تـداخل ندارنـد   اند كه چون اسباب مستقل هستند و با استدالل چنين گفته
بن اعـين از   كه بكير كنند مي) همچنين به روايتي استناد 370: 4 تا، ج آيد (خويي، بي الزم مي
مضمون روايت چنين است كه از حضرت در مورد مـردي   است. روايت كرده b امام باقر

هاي  هاي متعدد مرتكب شده بود و شاهدان بعد از دستگيري بر سرقت شد كه سرقتال ؤس
اما پـاي او  شود،  ميسرقت اول، دست او قطع  علتحضرت جواب داد به  .او گواهي دادند

وقتي علتش را پرسيدند حضـرت جـواب دادنـد چـون      .شود سرقت ديگر قطع نمي دليلبه 
اما  ،قبل از اجراي حد سرقت اول شهادت دادند ،هاي اول و اخير او همگي شهود به سرقت

داشتند تـا دسـتش را قطـع كننـد و      دادند و او را نگه مي اگر آنها به سرقت اول شهادت مي
 عـاملي، همـان، ج   شد (حر پاي چپش هم قطع مي ،دادند سپس بر سرقت ديگر شهادت مي

   ؛)263: 28
داليلـي چـون عـدم     هستند و بـه از فقها قائل به عدم تعدد قطع  يديگر ةدست قول دوم:

اي كه موجـب دفـع    تعدد سبب اصل برائت (از وجوب قطع) و قيام شبهه دليلتعدد حد به 
انـد ضـعف سـند     گفته ،اند و همچنين راجع به روايتي كه ذكر شد استناد كرده ،دشوحد مي 

سند است از سوي رجاليون جرح شده است (شـهيد   ةبن زياد كه در سلسل چون سهل ،دارد
   .)281: 9، ج1410ثاني، 

  سارق ةتوب. 6

د     «بعد آمده است:  ةمائده، در آي ةسور 38 ةبعد از بيان حد سرقت در آي عـن ب مـ ن تَـاب َفمـ

يمحر َغفُور إِنَّ اللّه هَليع تُوبي فَإِنَّ اللّه َلحأَصو هآن كسي كه بعـد از سـتم   « )39مائده: ( »ظُْلم

ـ   ،كردن توبه كند و [كارهاي فاسد خويش را] اصالح نمايد  ،پـذيرد  او را مـي  ةخداونـد توب
  ».خداوند آمرزنده و مهربان است

دانند و اصالح را استمرار در توبـه و نـدامت    مفسران مراد از ظلم را در اينجا سرقت مي
اما  .)351: 2 ، ج1419؛ فاضل مقداد، 208: 4 جتا،  اند (كاظمي [فاضل]، بي كرده ااز گناه معن
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توبه تنهـا گنـاه شـخص     ةوسيل اين است كه آيا به ،الي كه اينجا ممكن است مطرح شودؤس
شود يا حـد سـرقت نيـز از او     شود و در نتيجه عذاب اخروي از او برداشته مي بخشوده مي

صورت كـه اگـر    به اين ،اند ساقط خواهد شد. فقهاي شيعه در اين مورد قائل به تفصيل شده
شـود   حد سرقت بر او جاري نمي ،نزد حاكم، توبه كند ،شخص سارق قبل از ثبوت سرقت

  ).351: 2 فقها اتفاق نظر دارند (فاضل مقداد، همان، ج ةو در اين مورد هم
نقل كرده است  b بن سنان از امام صادق به روايتي استناد شده كه عبداهللا زمينهدر اين 

السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الي اهللا عزوجل ترد سرقته الي صاحبها و «فرمودند: كه امام 

   ).232: 28 عاملي، ج (حر »ال قطع عليه

  اما اگر سارق بعد از ثبوت حكم نزد حاكم توبه كند، دو حالت دارد:
. شـود  ينمـ  ساقط توبه با حد ،)عادل نفر دو شهادت يعني( باشد نهيب با حاكم ثبوت  .1

   ؛)208: 4 ج تا، يب ،]فاضل[ يكاظم( است عهيش يفقها اتفاق مورد هم حكم نيا
 چون اي عده ،دارند نظر اختالف عهيش يفقها. باشد سارق خود اقرار با حكم ثبوت  .2

ـ تعط را آن سقوط و هستند حد سقوط عدم به قائل سيادر ابن . داننـد  يمـ  يالهـ  حـدود  لي
ـ  عفـو  تواند يم ،است ريمخ حاكم كه معتقدند يطوس خيش همچون ،فقها از گريد يبرخ  دكن

 حـد  يوقت كه است نيا آنها استدالل .)164: 4 ج ،1408 ،يحل محقق( كند يجار را حد يا
 قيـ طر بـه  ،شـود  ينم يجار يزان اقرار با ،است سرقت از تر بزرگ يگناه كه زناكار شخص

 .)208: 4 ج تا، يب ،]فاضل[ يكاظم( شود يم ساقط اقرار با هم يدزد حد ياول

شود كـه آن بزرگـوار هنگـامي كـه سـارقي بـه        تأييد مي b امام علي ةاين قول با سير
آيا چيزي از قـرآن حفـظ دارد؟ عـرض كـرد      ندبه او فرمود كرد،و سپس توبه  اقرارسرقت 

بقـره بخشـيدم.    ةبقره را حفظ هستم. حضرت فرمودند: دسـت تـو را بـه سـور     ةآري سور
كني؟ حضرت فرمود: تـو   يا حدي از حدود خدا را تعطيل مياشعث اعتراض كرد و گفت آ

 ،عفـو و بخشـش نيسـت    ةداني، هنگامي كه بينه اقامه شـده، امـام و حـاكم را اجـاز     چه مي

اما زماني كه مردي عليه خود بـه سـرقت و    .»الحافظون لحدود اهللا«فرمايد:  خداوند متعال مي
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كنـد و اگـر    مـي ت. اگـر صـالح ديـد عفـو     آنجا با اختيار امام و حاكم اس ،كرداقرار دزدي 
   .)129: 10 ، ج1407دهد (طوسي،  عقاب و كيفر مي ،خواست

ابوحنيفه بدون هـيچ تفصـيلي    .اختالف نظر دارند ،شخص دزد ةاهل سنت در مورد توب
اهللا اسـت (ابـن عربـي،     چون حق ،كند سارق، حد سرقت را اسقاط نمي ةمعتقد است كه توب

   .)70: 3 ، ج1409كياهراسي، ؛ 614: 2 تا، ج بي

ـ    اهللا را ساقط مي توبه حقكه گروهي از شافعيه معتقدند  إِالّ «شـريفه:   ةكند و بـه ايـن آي

ِهمَليوا عرلِ أَن َتْقدن َقبوا مينَ َتاباسـتناد  » شان توبه كننديمگر كساني كه قبل از دستگير«؛ »الَّذ

اما برخي ديگر از فقهاي شافعي مذهب، بـه   .)314: 1 تا، ج اند (ابن ادريس شافعي، بي كرده
چـون   ،توان در سقوط حد سارق استناد كـرد  اند كه به اين آيه نمي كردهوارداين نظر اشكال 

هـاي اسـالمي بـا اسـلحه      محارب است كه در سـرزمين  ةآيه در مورد آمرزش اعمال گذشت
و تحت حكم امام است و  انانمسلم ةكه سارق در قبض در حالي ،كنند مسلمانان را تهديد مي

  .)914: 2 تا، ج دليلي بر اسقاط حد جرم او وجود ندارد (ابن عربي، بي

  بخشش سارق از سوي مالك. 7

موجب سقوط حـد سـرقت    ،ش سارق و اينكه آيا اين بخشش از سوي مالكشبخ زمينةدر 
د حـاكم،  فقهاي شيعه معتقدند كه اگر مالك مال مسـروق قبـل از مرافعـه نـز     ةهم ،شود مي

شود. ولي پس از آنكـه مرافعـه    حد از او ساقط مي ،سارق را رها كند يا مال را به او ببخشد
   .)262: 1410را نزد حاكم برد، ديگر حق عفو ندارد (شهيد اول، 

بخشـش از  «كـه فرمودنـد:   است شده استناد  b در علت اين امر به روايت امام صادق

و الحـافظون  «به دليل قول خداي تعـالي   ،اند امام نبردهسارق تا وقتي است كه مرافعه را نزد 

حد را بايد  ،يعني امام و حكام حافظين حدود بوده و وقتي امر منتهي به آنان شد »لحدود اهللا

   .)233: 28 عاملي، ج توانند آن را تعطيل نمايند (حر جاري كرده و نمي
 ،اهللا اسـت  حـد سـرقت حـق    انـد:  اهل سنت نيز همين اعتقاد را دارند و به اتفـاق گفتـه  

. زيـرا  يسـت مجـرم ممكـن ن   ةبنابراين بعد از ثبوت آن احتمال بخشش، مصالحه و ابراء ذم
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ابوحنيفه اين قاعده  پسالناس باشد.  بخشش زماني از جانب صاحب مال اثر دارد كه از حق
 ج ،نهمـا  (زحيلـي، » اثر است مصالحه براي رفع حدود الهي باطل و بي«اند كه  را بيان كرده

6 :100.(  

 گيري نتيجه. 8

اسـت و ايـن    حكم كـرده به قطع دست مرد و زن سارق  ،مائده ةسور 38 ةقرآن كريم در آي
امـا روشـن    ،شـود  يكي از حدود تلقي مـي  ةهاي اسالمي به منزل مجازات ةحكم در مجموع

 فقهـا  يآرا ةجو كرد. با مطالعـ و است كه تفصيل اين حكم كلي را در پرتو سنت بايد جست
هر زن و  در مورد دست مي آيد كه نه است، ب b انو معصوم aكه بيانگر سنت پيامبر 

شـامل   ،نه هر چيزي كه بدزدنـد  شود و حد جاري مي ،مردي كه مرتكب سرقت شده است
احـراز شـروطي    ،ين ترتيب كه براي اجراي حد سرقت در مورد سارقه ا. باستاين حكم 

مشترك نبودن مال مسروقه و اينكه سارق  نداشتن، توهم مالكيت اختيار، چون مكلف بودن،
ولـي   ،ضروري است. اصل اين شروط نزد فريقين مورد اتفاق است ،پدر صاحب مال نباشد

از سوي ديگر مال مورد سرقت نيز بايـد   .برخي از آنها اختالف نظر وجود دارد ةدر محدود
در مـورد   د آن الزم اسـت. ماليت داشته باشد، از حرز برداشته شود و نصاب معيني در مـور 

هم شـيعه و هـم    ،تا چهارانگشت را حد سرقت و اينكه از كجا بايد دست سارق قطع شود،
بيشتر ار آن را قبول نـدارد ودر ايـن زمينـه روايـات اهـل      شيعه ولي  ،اهل سنت قبول دارند

  قرآن مستند و تعيين كننده هستند. ةشريف ةدر تبيين آي bبيت
فقهاي شيعه اتفاق نظـر دارنـد كـه     ش آن در سقوط حد سرقت،سارق و نق ةتوب ربارةد

ولـي   شود. حد سرقت بر او جاري نمي ،نزد حاكم توبه كند ،اگر سارق قبل از ثبوت سرقت
حد بـا توبـه    ،چنانچه ثبوت حكم با بينه باشد در مورد توبه بعد از ثبوت سرقت نزد حاكم،

اي شيعه قائل به عدم سقوط حـد سـرقت   برخي از فقه ،شود و اگر با اقرار باشد ساقط نمي
و برخي نيز معتقدند كه حاكم بين عفو و اجراي حد مخير است. اين در حالي است هستند 

كه بين فقهاي اهل سنت در موضوع سقوط حد سرقت با توبه، اختالف نظر فراوان است و 
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آيـد   دسـت مـي   هب مقالهرحال آنچه كه از مجموع مباحث اين ه به هاي متفاوتي دارند. ديدگاه
گيرانـه كـه همگـي     هاي سخت قرآن با شرايط و زمينه ةاين است كه حكم حد سرقت در آي

همراه شده است و در صورت اجتماع ايـن شـرايط اسـت     پذيرند، داراي منطق و مبناي فهم
  شود. كه حد اجرا مي
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