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Abstract 

One of the punishments for theft is amputation and one of the important issues in 

this regard is how to execute the punishment of thieves who do not have the organ to 

be amputated. The fundamental question is whether the absence of the organ to be 

amputated causes the theft punishment to become cancelled? A group of jurists have 

tended to amputate another organ; however, there are different views on which 

organ should be amputated. On the contrary, most of the jurists have not accepted 

such a view and have argued about them in detail. From the point of view of this 

group, the cancellation of the subject of the sentence cancels the sentence itself and 

the hadd punishment (amputation) in such cases rather than becoming applicable to 

another organ. The present paper attempts to study and evaluate the views of jurists 

and their principles on this issue. First, it is hypothesized that the thief has the organ 

to be amputated at the time of the robbery, but after the robbery and before the hadd 

is executed, he loses that organ, and then it is hypothesized that the thief does not 

have the organ to be amputated at the time of the robbery. In this way, a correct 

judgment can be presented among the different opinions of the jurists. Finally, the 

laws in this regard are discussed and some suggestions are presented. 
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در صورت نبود عضو متعلق قطع در  سرقت سقوط حد

 فقه شیعه و حقوق ایران

 7پوری ، عبداهلل بهمن9سهراب بهادری، *1یجوق ق عهابوالفضل ع یشاهی 

 یرانتهران، ا یان،دانشگاه فرهنگ یات،ه الهگرو یار،. دانش1

  یرانتهران، ا ی،فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزم ی،دکتر ی. دانشجو2

 یرانا یاسوج، یاسوج،دانشگاه  یات،گروه اله یار،. استاد9
  

 (29/23/1931؛ تاریخ پذیرش: 29/22/1930تاریخ دریافت: )

 چكیده

ی ساارقان ی مجازات اجرای چگونگ، نهیزم نیااست. از موضوعات مهم در  در حد سرقت، قطع عضو ها مجازاتی از کی

در صورت نباود عضاو متعلاق قطاع، حاد       ایآکه  است نیایستند. پرسش بنیادین نۀ حد اقامدارای محل  کهخواهد بود 

چه عضوی  که مسئله نیا؛ البته در اند کردهگرایش پیدا  گریدی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو منتفسرقت 

 آنهاا باه   مفصال طور  اند و به رفتهینسذی را دگاهید نیچنفقیهان  شتریبگوناگون است. در مقابل،  ها دگاهیدباید قطع شود، 

 نیچنا و مجازات حاد )قطاع( در    شود یمی منتف زین حکم، خود حکمی موضوع انتفاگروه، با  نیا دید. از اند گفتهپاسخ 

ی فقیهاان و  ها دگاهید کهتالش شده است  رو شیپ. در نوشتار ابدی ینمانتقال  گریدضو ی ساق  خواهد بود و به عا مسئله

ساارق در هنگاام سارقت،     کاه ی بررسی خواهد شد فرض. ناست دی شونابیارزو  دهیواکاو مسئله نیاۀ دربار آنهای مبان

 کاه ی فرضا د و ساسس باه   شاو  یمعضو  نیاۀ حد، فاقد اقام، ولی پس از سرقت و پیش از استی عضو متعلق قطع دارا

ی آرا انیمی حیصحرهگذر قضاوت  نیا، پرداخته خواهد شد؛ تا از استسارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع 

 .زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است  نیاها در  قانون انیپاارائه شود و در  هانیفقماتلف 

   واژگا  ک یدی

 .قطع ، سرقت، سقوط حد، عضو،ریتعز
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 1022، بهار 1، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 19-122ات صفح
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 مسئله انیب. 1

 ،اصال در مجاازات ساارق    کاه حاد سارقت آماده     یاجرا یچگونگ ۀدربار یفقهدر متون 

 یا گوناه  به ؛شود یمناست چهار انگشت دست راست قطع  ۀمرتبدر  که، آن است بیترت به

چا  از مفصال قادم،     یپاا دوم،  ۀمرتبا بماناد؛ در   یبااق دسات   کفانگشت شست و  که

 ۀمرتبا در  تینهادر سوم، حبس ابد و  ۀمرتببماند؛ در  یباقاز پشت پا  یقسمت که یا گونه به

، یحلا  محقاق ؛ 111: 2 ج :1011، یآب؛ فاضل 12: 1010، یدریک) استچهارم، قتل سارق 

 - 219 :3، ج ب1012، یثاان  دیشاه ؛ 110: 2ج  ،الف 1012، یحل؛ عالمه 109: 0ج  ،1021

عضاو   یدارا یولا ، کناد  یما بار سارقت   نیناست، یفرد کهاست  ییجا اشکال(. ولی 211

ساارق هنگاام سارقت، دسات      که افتد یماتفاق  یموارد، مثالً، ستینماصوص محل قطع 

...  ایا ، مرض یسوز آتشچون قصاص، تصادف،  یلیدالپس از سرقت به  یولراست دارد، 

سارق قبل از سرقت  نکهیا ای استفاقد دست  ،فاقد دست راست شده و در هنگام مجازات

اسات؟ در   یمنتفدر صورت فقدان عضو متعلق قطع، حد سرقت  ایآ. بودد دست راست فاق

 یگار یدباه عضاو    نکاه یا ای شود تبدیل می ریتعزبه  یحدمجازات  ایآصورت سقوط حد، 

 که یموارد ۀدر هم حکم نیا، آیا ریتعزبه  یحدمجازات  لیتبد؟ در صورت ابدی یمانتقال 

 یموردتنها در  یحدمجازات  لیتبد نکهیا ای؟ و بودخواهد  یجاراست،  یمنتفمتعلق قطع 

 یضارورت تاأمل   ،متعلق حد، دست راست باشد؟ با توجه به اختالف نظر فقیهاان  کهاست 

، دارای آثار ها دگاهیدباور به هر یک از این  آنکه ژهیو به، مشاص است مسئله نیادر  یفقه

 کاه اثر را دارد  نیاوط حد قطع، سق دگاهید رشیپذعملی فراوانی خواهد بود. برای نمونه، 

در  کاه را در پای دارد   یمجاازات و ساقوط   شاود  یما هم اعمال  یبعد یها سرقتنسبت به 

 ناواهد بود.وابسته مرتبه از سرقت  کیبه  ،در نظر گرفته شده است و اثر آن یبعدمراتب 

 است: شدهتوجه  ریز یمحورهابه در نوشتار حاضر 

فاقاد عضاو    ،هنگاام سارقت   کاه  یکسا سابت باه   عدم سقوط حد قطاع ن  ایسقوط . 1

 ؛استق قطع لماصوص متع



  75 یرانو حقوق ا یعهسقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه ش 

دست راسات   یداراهنگام سرقت  که یکسعدم سقوط حد قطع نسبت به  ایسقوط  .2

 ؛ستینپس از سرقت، دارای عضو ماصوص  یولاست، عضو ماصوص متعلق قطع بوده 

 ؛در صورت سقوط حد ممکن است ادشدهیاز موارد  کیحبس ابد در هر  .9

 در صورت سقوط حد ممکن است. ،مذکوراز موارد  کیدر هر  ریتعز .0

 .شود یمتبدیل  ریتعزدر صورت عدم موضوع، حد به  کهموارد قطع  نییتب .1

 محل بحث نییتب .2

 :  اند شده مسئله نیا متعرض؛ فقیهان در دو فرض استفاقد دست راست  کهدزدی  ۀدربار

پس از ثباوت سارقت و پایش از     یول ،هدست راست بود یداراسارق هنگام سرقت . 1

 ؛دهد یمحد قطع، دست راست را از دست  ۀاقام

  ؛سارق پیش از سرقت فاقد دست راست بوده است .2

 عضو پس از ثبوت سرقت یانتفا .3

شاده اسات،    حکمو به قطع آن  بودهدست راست  یداراسارق هنگام سرقت  که یفرضدر 

چون قصاص، تصاادف و ... دسات    یلیدال، به حد قطع ۀاقامپس از سرقت و پیش از  یول

 یجاا  باه چا  وی   یپا ایدست چ   که ندیگو یمفقیهان  .دهد یمراست خود را از دست 

قطع دست راست است و  ،ناست ۀمرتبحد سرقت در  رایز؛ شود ینمدست راست او قطع 

: 01ج  ،1020، ینجفا ؛ 122: 10، ج 1019، یثاان  دیشاه چا  )  یپاا  اینه قطع دست چ  

 (.902: 1011، یزیتبر؛ 191

 ۀ سقوط حدادل. 1. 3

 با انتفای موضوع حکم یانتفا ۀقاعد .1. 1. 7

 کاه  آنجاا . از دیآ یمشمار  به احکامدر استنباط مهم مسائل  ۀو موضوع از جمل حکمتناسب 

سسس بعاد از تعلاق    ،عضو موجود بوده که یحالقطع به دست راست تعلق گرفته، در  حکم

 یمنتفا  زیا نقطاع   حکام موضاوع،   یانتفابا  جهینتدر  ؛طع شده استبه عضو، عضو ق حکم
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ی، گاان یگلسا؛ موساوی  191 :01ج  ،1020؛ نجفی، 211، 3ج ب: 1012، یثان دیشه) شود یم

 .(020: 1022 ،یلنکران؛ فاضل 121 :21 ، ج1019ی، سبزوار؛ 111 :9ج  ،1012

 لیدلعدم  .9.  1. 7

قائل به انتقال قطع به دست چا    ،ن با استناد به آنبتوا کهوجود ندارد  یلیدل مسئله نیادر 

ی، لا یاردب؛ موساوی  191 :01ج  ،1020، ینجفشد ) گریدچ  و انتقال قطع به عضو  یپا ای

؛ 020 :12، ج 1010ی، هناد ؛ فاضال  202 :19ج  ،1029ی، لیاردب ؛ مقدس900 :9ج  ،1021

 .(021: 1022، یلنکران؛ فاضل 121 :21ج  ،1019ی، سبزوار

 اجماع   .7. 1. 7

ی در آن وجاود نادارد و تماام فقیهاان در     اختالفمورد اتفاق فقیهان واقع شده است و  مسئلهاین 

؛ 020: 12، ج 1010ی، هناد )فاضال   اناد  دادهفتاوا   گار ید، به عدم انتقال قطع به عضو مسئله نیا

؛ 101: 10: ج 1011یی، طباطبااا؛  191: 01، ج 1020ی، نجفاا؛ 122: 10، ج 1019ی، ثااان دیشااه

لاۀ  ادی از کا ی زیا ن هانیفقی از فقیهان، اجماع برخ دید(. از 919: 01ب، ج 1022یی، خوموسوی 

 (.121: 21، ج 1019ی، سبزوار) استسقوط حد قطع در صورت فقدان عضو ماصوص 

 بن حجاج عبدالرحمن ۀصحیح .7. 1. 7

و در  کناد  یما دزدی پرسیدم که دزدی  ۀ: از امام صادق درباردیگو یمبن حجاج  عبدالرحمن

، ساسس دزدی  شاود  میو پایش قطع  کند یم، سسس دوباره دزدی دشو یمنتیجه دستش قطع 

؟ حضارت فرماود: در   دخواهد شصورت آیا عضوی از وی قطع  آیا در این ،کند یمدیگری 

پیش از اینکه بیشتر از یاک دسات و    گذشت یم )ص(آمده است: پیامبر اکرم )ع(کتاب علی

: من از پروردگار خودم حیا دارم کاه بارای چناین ساارقی     فرمود یم )ع(پا قطع کند و علی

 رود یما و پایی باقی نگذارم که باا آن راه   کند یمدستی باقی نگذارم که با آن خود را تطهیر 

که بارای ساارق    است نیاکه اصل بر  دیآ یبرماز این روایت  7(.12: 12ج  ،1021)طوسی، 

                                                                                                                                        
فتقطاع رجلاه، ثامّ     سارق ، ثامّ ی دهفتقطاع یا   رقسالساّلم( عن السارق ی هیعلبن الحجاج قال: سألت ابا عبد الل ه ) عبدالرحمن. »1

 



  77 یرانو حقوق ا یعهسقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه ش 

 :1022ی خود را انجاام دهاد )فاضال لنکرانای،     دستی گذاشته شود تا با آن کارهای ضرور

پای بارد کاه     مسئلهدر این  1به مقاصد شریعت توان یماز این روایات  رسد یمنظر  (. به021

حتماً یک دست باقی بماند  ،برای انسان خواهد یمکه شارع  است چنیننگاه شارع به انسان 

 (. 122 :10ج  ،1010برایش مهم است )شهید ثانی،  و این

 ریتعز امكان. 2. 3

شود؟ در ماورد   تبدیل می ریتعزی به حدمجازات  ایآدر صورت سقوط حد،  کهاست  نیاساال 

ی از برخا  نکاه یای کا وجود دارد: ی دگاهید، دو مسئله نیابعد از سقوط حد قطع در  ریتعزثبوت 

ق در ساار  هیا علثابات   حکم رایزی است؛ منتفهم  ریتعزعالوه بر سقوط حد،  که اند گفتهفقیهان 

ی شاود،  منتف حکم نیا که یصورت در، حد قطع خواهد بود و استدست راست موجود  که یزمان

حد وجاود نادارد )فاضال     کهیی است جا ریتعزمورد  رایزوجود ندارد؛  ریتعزی ثبوت برایی جا

ثابت اسات   ریتعزی فرض نیچندر  کهی از فقیهان قائلند برخ(. اما در مقابل، 021: 1022ی، لنکران

ی حاد  بارا ی محلا  رایز(؛ 211: 9ب، ج  تا یبی، روحان؛ حسینی 010الف:  1012ی، حلفهد  ن)اب

فهاد   ؛ ابان 010الاف:   1012ی، حلا فهاد   )ابن شود یمتبدیل  ریتعزحد به  جهینتوجود ندارد؛ در 

قطاع دسات    کهاز آنجا  نکهیا ا( ی900: 9: ج 1021ی، لیاردب؛ موسوی 119: 1ب، ج 1021ی، حل

دست راست بعد از سرقت مفقاود شاود،    کهی صورتی دست راست در جا هبی چ  پا اچ  ی

ی موجاب تعلاق گارفتن حاد     فرضا  نیچنا و سارقت در   دیا آ ینما شمار  حد سرقت ناست به

 (.902: 1011ی، زیتبرکند ) ریتعزسارق را  تواند یم حاکم، شود ینم

                                                                                                                                        
 دیا  مان  اکثار  قطعی قبل ان یمضو آله(  هیعلی الل ه صل الساّلم(: ان  رسول الل ه ) هیعلیّ )عل کتابی فقطع؟ فقال:  هیعلهل  سرقی

 ....«.هایعلی مشی ی بها، او رجلًاستنجی داًی ان ال ادع له یربّیی من نستحی إن : قولالساّلم( ی هیعلیّ )عل کانو رجل، و 
، مصاالح و اهادافی اسات کاه شاارع در      هاا  حکمات . مقاصد شریعت در اصاطالح، عباارت از غایات، اسارار،     1

کار رفته و به مارور زماان    و جعل احکام در نظر گرفته است. این اصطالح، ناست در اهل سنت به ها یقانونگذار
کاار بارد، محقاق حلای باود. وی       ح را در شایعه باه  در شیعه نیز استعمال شده است. ناستین کسی که این اصطال

دانست، ولی مقاصد شرع را در جاهایی معتبار دانساته اسات     هرچند کشف مصالح را از دسترس انسان به دور می
 به بعد(.  221: 1932؛ علیشاهی، 109: 1029)نک: محقق حلی، 
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 عضو پیش از سرقت یانتفا .4

هنگام سارقت، فاقاد دسات راسات باشاد. بار        سارق به کهیی است جافقیهان  انیماختالف در 

 نکاه یا ای، خواه سارق به هنگام سرقت، اصالتاً فاقاد عضاو متعلاق قطاع باشاد یا      دگاهیداساس 

ی، نجفا ) ستینی فرقفقدان عضو باشد،  نیای و ... دچار ماریبی مانند قصاص، ا عارضهۀ واسط به

، 1021ی، عاامل ؛ ترحینای  909 :1011ی، زیا تبر؛ 021: 1022ی، لنکران؛ فاضل 191: 01، ج 1020

سارق به هنگاام   که یموردفقیهان بیشتر در  کهآن است  انگریبی فقهمراجعه به متون . (910: 3ج 

 مسائله  نیا ا متعارض ۀ اول سارقت،  مرتبا ۀ مجازات درباری عنسرقت فاقد دست راست باشد، ی

 کاه خواهد بود آن  تر حیصح، صورت فقدان دست راست است. ولی آنهایۀ مباحث تکو  اند شده

ی جاار مباحاث   نیا ااز موارد قطع، سارق فاقد موضوع قطع باشاد،   کگفته شود هرگاه در هر ی

ی چا ،  پاا ۀ اول و چه در صاورت فقادان   مرتبی برا، چه در صورت فقدان دست راست است

 فاقد دست و پا باشد.   نکهیاۀ دوم سرقت باشد و چه مرتبی برا

 فقدان دست راست و وجود دست چپ

 ،سارق در هنگاام سارقت   کهاست  یموردمحور مباحث در  نکهیامجال با توجه به  نیادر 

ساارق هنگاام    که خواهد بود، سان از صورتی باشدفاقد عضو ماصوص متعلق حد قطع 

 نیچنا در  کاه  آیاد  پایش مای  دست چ  اسات. سااال    یداراسرقت فاقد دست راست و 

 نیچنا  تاوان  یما ؟ اباد ی یمانتقال  گریدبه عضو  نکهیا ای شود یم یمنتفحد قطع  ایآ ی،مورد

 سه دیدگاه وجود دارد: کهگفت 

 گرید. انتقال به عضو 1. 4

سارق هنگام سرقت فاقاد عضاو متعلاق قطاع ا       که یصورتدر  کهاز فقیهان معتقدند  یبرخ

قطاع باه    نکاه یادر  انیم نیا؛ در ابدی یمانتقال  گریددست راست ا باشد؛ حد قطع به عضو  

 فقیهان وجود دارد: انیمدر  دگاهید، دو ابدی یمانتقال  یعضوچه 

 قطع دست چپ .1. 1. 7

 اباد ی یما در صورت نبود دست راست، حد قطاع باه دسات چا  انتقاال       کهباورند  نیای بر برخ
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: 9، ج 1019ی، حلا ؛ عالماه  121: 1010ی، دریا ک؛ 022: 1021حمزه،  ؛ ابن111ب: 1022ی، طوس)

یی جاا  هجابا مذکور در حاد قطاع،    دگاهید. بر این اساس (111: 1ب، ج 1021ی، حلفهد  ؛ ابن100

 .کردی دست راست، دست چ  سارق را قطع جا به توان یمی، عندارد ی امکانقطع  محلدو  نیب

 «همایدیأالسارق و السارقۀ فاقطعوا » یۀآاطالق  .1. 1. 1. 7

( 91)مائده: « همایدیاالسارق و السارقۀ فاقطعوا »یۀ آدیدگاه، اطالق  نیای ها استداللی از کی

ی آن قطاع دسات   مقتضاا دست بوده و  کردنیۀ مذکور، نص در قطع آبه این بیان که  است

، «یدیا ا(. »111: 9، ج 1012ی، گاان یگلسا؛ موسوی 020: 12، ج 1010ی، هند)فاضل  است

(. از 919: 01ب: ج 1022یی، خاو )موساوی   ردیا گ یما  دست راست و دست چ  را دربار 

ی، طوسا ید دست چ  او قطع شود )با، استارق فاقد دست راست س کهی فرض، در رو نیا

، هیآ نیاعموم  رایز(؛ 022: 1021حمزه،  ؛ ابن100: 9، ج 1019ی، حل؛ عالمه 111ب: 1022

ی، زیا تبر) سات ینی قطع دست چ  سارق دارد و صرف قطاع دسات راسات ماراد     اقتضا

دارد، واجب خواهاد   امکان که ییجابر آن داللت دارد تا  هیآ آنچه( و امتثال هر 909: 1011

 (.129: 10، ج 1019ی، ثان دیشهبود )

 رو نیا ا، از اسات « دست راسات »، هیآ نیادر « یدیا»مراد از  اتیروادر  کهشده  اشکال

، ج 1012ی، گاان یگلسا؛ موساوی  193: 01، ج 1020ی، نجف)استدالل ناتمام خواهد بود  نیا

را باه  « یدیا ا» کاه ی لا یدل کاه اند  است، گفتهبه دست ر هیآ نیا دییتقدر پاسخ به (. 132: 9

محمادبن   تیروااگر هم در  که هیتوج نیااطالق دارد؛ با  زیناست  کرده دیمقدست راست 

دسات   کهیی است آنجااز  قنیمتبه دست راست شده است، قدر  دیمقو « یدیا»آمده  سیق

: 9: ج 1012ی، گاان یگلسا؛ موساوی  020: 12، ج 1010ی، هناد فاضل راست موجود باشد )

دست راست مفقود  کهی نیست مورد( و شامل 919: 01ب، ج 1022یی، خوموسوی ؛ 111

ی بر قطع دسات چا  در صاورت فقادان دسات راسات       مبن هیآبه اطالق  جهینتاست، در 

: 1011ی، زیا تبر؛ 111 - 111: 9، ج 1012ی، گاان یگلساجسات )موساوی    تمساک توان  می

دسات راسات    کاه یی اسات  جا، اجماعاً اتیروا با هیآ نیا صیتاصاز  قنیمت( و قدر 909

 کاردن نسابت باه قطاع     هیا آ، در صورت فقدان دست راست، اطالق نیبنابراموجود باشد. 
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ی بار لازوم قطاع دسات چا       مبنا ی اطالق نیچنبه  توان یمو  ماند یمی باقدست همچنان 

وی ؛ موسا 020: 1022ی، لنکرانا ؛ فاضال  213: 19، ج 1029ی، لیاردب)مقدس  کرداستدالل 

 نیچنا باا   آنهاا مفااد   کاه وجاود دارناد    اتیروادو دسته از 7(.111، 9: ج 1012ی، گانیگلسا

 :سازد ینمی بر قطع دست چ  در صورت فقدان دست راست مبنی دگاهید

 حد سرقت ۀکنند ا یب اتیروا .9. 1. 1. 7

 اتیا روادر  کاه باا ماوارد قطاع     کاه شاده   اشاکال )انتقال حد قطع به دست چ (  دگاهیدبه 

حاد سارقت    عناوان  باه ی از قطع دست چ  سان، اتیروادر  رایزاند، در تعارض است؛  دهآم

ی چ  در سارقت دوم  پاو آنچه آمده، قطع دست راست در سرقت اول و قطع  ستینمطرح 

شاود   دیاده نمای   اتیرواحد سرقت در  عنوان بهخاصی  عضودو مورد، قطع  نیا ریغو  است

دو مورد قطع عضو، در صاورت سارقت مجادد     نیااز  (. بعد122: 10، ج 1019ی، ثان دیشه)

که تنها باید دسات راسات قطاع     دهد یمۀ سوم حبس ابد حد آن است و این نشان مرتبی برا

و پاس   شاود  یمی چ  قطع پاسرقت،  تکرارو در صورت  شود ینمشود و دست چ  قطع 

: 9، ج 1012، یگاان یگلسا)موساوی   اباد ی یما دو مورد، حد سرقت به حبس ابد انتقاال   نیااز 

، دسات  کناد بار سرقت  نیاولی برای مردهرگاه  کهآن است  نهیزم نیادر  اتیروا(. مفاد 132

ی بارا ی چ  او قطع خواهد شاد و در سارقت   پا، تکرارو در صورت  شود یمراست او قطع 

 عبارتند از: اتیروا نیا نیتر مهمی از برخبار سوم، حبس ابد عقوبت سارق است. 

و  دیبر یمدست راستش را  ،کرد یمبار اول سرقت  یبرا یمرد، هرگاه )ع(امام صادق .1

باار ساوم سارقت     یبارا و اگار   کردناد  یما چ  او را قطع  یپادر صورت سرقت مجدد، 

 داد یما قارار   الماال  تیا باو را از  یهاا  ناه یهزو  دکر یممحکوم را به حبس ابد  یو، کرد یم

 2(.211: 21ج  ،1023ی، عامل؛ حر 09 :0ج  ،1019، هیبابو ابن)

                                                                                                                                        
ی، لا یاردباست، اطالق ندارد. )موسوی  ردهک دیمقرا به دست راست  هیآ حکم کهی لیدلی از فقیهان برخ. از نگاه 1

 (911: 9، ج 1021

ی، فهان عهاد ثالثهۀ خلهده السهجن و      سریال، فان عاد قط  رجله نهیمالساّلم:إذا سرق الرجل أواً قط  ی هیعل نیالمؤمن ریأم کان. 2
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 دست چپ یبقادال بر لزوم  اتیروا .7. 1. 1. 7

از دسات   ریا غ گار ید یعضودر جهت عدم جواز قطع  توان یم کهوجود دارند  زین یثیاحاد

 : کرداستناد  آنهابه  ،چ  یپاراست و 

 سیقمحمدبن  حهیصح (الف

، دست کردرقت : هرگاه سکردقضاوت  نیچندر مورد دزد  )ع(یعلفرمود: امام  )ع(امام باقر

و اگار باار    کانم  یمچ  او را قطع  یپا کرد،سرقت  گریدو اگر بار  کنم یمراستش را قطع 

؛ تاا بتواناد باا آن    گاذارم  یم یباقراستش را  یپاو  کنم یم یزندان، او را کردسرقت  یگرید

؛ تا بتواند با آن غذا باورد و خود را باا  گذارم یم یباقو دست چسش را  کندحاجت  یقضا

 کاه  کانم رها  یا گونه بهسارق را  که کشم یمو فرمود: من از خداوند خجالت  کند ریتطه آن

و فرماود:   کنم یم یزندانرا  یو، ردیبماو  که یزمانمن تا  یولانجام دهد،  یکار   یهنتواند 

را  یعضاو  گار یدچا  ساارق،    یپاا دسات راسات و    کاردن بعد از قطع  )ص(خدا امبریپ

 .(211: 21ج  ،1023، یعامل؛ حر 229 - 222 ،1 ج ،1021ی، نیکل)7دیبر ینم

 بن هالل عبداهلل تیروا (ب

چا    یپادست راست و  دنیبرعلت  ۀدربار )ع(بن هالل از امام صادق ، عبداهللیتیروادر  

دسات راسات    کاه  یهنگام. یکرد یخوبو حضرت در پاسخ فرمود: چه پرسش  دیپرسدزد 

نادارد. پاس اگار     ستادنیا ییتواناو  افتد یمشود، به سمت چ   دهیبرراست او  یپاو  یو

                                                                                                                                        
 (.210ا  211: 21ج  ،1023ی، عامل؛ حر 229: 1، ج 1021ی، نیکل. )برای مطالعۀ بیشتر نک: المال تیبمن  هیعلأنفق 

ی السَّارِقِ: إِذَا سَهرَقَ قَطَعْهتُ   فِالسالم  هیعل نَیالْمُؤْمِنِ رُیأَمِی قَض»السالم، قَالَ:  هیعلی جَعْفَرٍ أَبِ: عَنْ سٍیْقَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ . 1

 هَها یْعَلَی مْشِه ی یَمْنه یُالْرِجْلَهُ  تَرَکْتُی سَجَنْتُهُ، وَ أُخْرقَ مَرَّةً ی، ثُمَّ إِذَا سَرَسْریُالْی قَطَعْتُ رِجْلَهُ أُخْر، وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً نَهُیمِیَ

هُ ی أَسْهجُنُ لکِنِّه ، وَ ءٍ یْبِشَ نْتَفِ ُیَلَا أَتْرُکَهُیِی مِنَ اهللِ أَنْ لَأَسْتَحْی إِنِّی بِهَا، وَ قَالَ: سْتَنْجِبِهَا وَ یَ أْکُلُی یَسْریُالْ دَهُی الْغَائِطِ، وَ یَإِلَ

)برای مطالعۀ بیشاتر   «وَ رِجْلِهِ دِهِو آله مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَ هیعلی اهلل صلی السِّجْنِ، وَ قَالَ: مَا قَطَ َ رَسُولُ اهلل فِ مُوتَی یَحَتّ

 (.211: 21، ج 1023ی، عامل؛ حر 222: 1، ج 1021ی، نیکلنک: 
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 7(.101: 10ج ، 1023، ینیکل) ستدیباراست  تواند یمشود،  دهیبرچسش  یپادست راست و 

ماورد   وجه  یه بهدست چ   که شود یم مشاص یخوب به اتیروادسته  نیااز  نیبنابرا

 کاردن  رذکا از باب  ،اتیروا نیاو نام بردن از خصوص دست راست در  ستینقطع  حکم

باه   آنهادر  که یاتیروا (.131 :9ج  ،1012ی، گانیگلسا)موسوی  ستین« دی» قیمصاداز  یکی

حاد سارقت در    یاجرا نکهیادر  دارند نیاظهور در  یهمگ، است حد سرقت پرداخته شده

دو  نیا ااز  ریا غو  باوده چ   یپادوم با قطع  ۀمرتبناست با قطع دست راست و در  ۀمرتب

دسات چا     جاه ینتاشاره نشده است. در حد سرقت  عنوان بهخاص  یعضومورد، به قطع 

 یپاا  ایا عادم قطاع دسات چا       لیدالبه  ،دوم ۀدست اتیروادر  آنکه گرید. شود ینمقطع 

 کاه  یفرضا در  کهآن است  یمقتض ها لیتعل نیا کهاشاره شده  یبعد یها سرقتراست، در 

: 1011، یزیتبرنشود )دست راست قطع  یجا به، دست چ  سارق بوددست راست مفقود 

تا با آن بتواناد   شود ینمبه پای چسش کاری گرفته »چون  یعبارات آنکه شتریب حیتوض(. 909

تا با آن بتواند غذا باورد و خاودش را   گردد ینمبه دستشویی برود و دست چسش نیز قطع 

رها  یا گونه هباینکه فرمود: من از پروردگار خودم حیا دارم از اینکه مجرم را  ای. 2تطهیر کند

و  3«آن وضاو بگیارد   ۀواساط  باه کنم که دستی نداشته باشد تا با آن خود را تطهیر کند و یاا  

 نکاه یا ایشود، نتواند راه برود  دهیبرراست  یپااگر  نکهیاموارد مشابه داللت دارند بر  ریسا

در  هاا  لیا تعل نیا ا؛ کناد  پااک خود را  نکهیا اینتواند غذا باورد  ،اگر دست چ  قطع شود

دست  یجا بهاگر دست چ   جهینتصادق است. در  زین باشددست راست مفقود  که یفرض

                                                                                                                                        
ی عَنِ السَّهارِقِ لِهمَ تُقْطَه ُ    أَخْبِرْنِالسالم، قَالَ: قُلْتُ لَهُ:  هیعلی عَبْدِ اهللِ أَبِ: عَنْ هِیأَبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ. »1

ی وَ مْنه یُالْ دُهُیَه مَا أَحْسَنَ مَا سَهأَلْتَ، إِذَا قُطِعَهتْ   »ی؟ فَقَالَ: مْنیُالْی وَ رِجْلُهُ مْنیُالْ دُهُی، وَ لَاتُقْطَ ُ یَسْریُالْی وَ رِجْلُهُ مْنیُالْ دُهُیَ

ی اسْهتَو ی، اعْتَهدَلَ وَ  سْهر یُالْی وَ رِجْلُههُ  مْنیُالْ دُهُ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ یَامِیَالْقِی عَلَ قْدِرْ، وَ لَمْ یَسَرِیْالْأَی جَانِبِهِ عَلی سَقَطَ مْنیُالْرِجْلُهُ 

 ...«. قَائِماً

 «.ی بهاستنجبها و ی أکلی یسریلا دهی الْغائط و یإل هایعلی مشی یمنیالْرِجْله  ترکت. »2

 «.بِهِ تَطَهَّرُأَوْ یَ بِهِ یسْتَنْجِلَهُ مَا یَ سَیْلَی أَنْ أَدَعَهُ رَبِّیِی مِنْ لَأَسْتَحْ. »9
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و  پااک خاود را   ایا سارق نتواند غاذا بااورد    که شود یمامر موجب  نیاراست قطع شود، 

دسات چا  هساتند، منافاات دارد      یبقاا دال بار   کاه  یاتیا رواموارد باا   نیاو  کنداستنجا 

؛ موسوی 910 -919: 01ج  ،ب1022، ییخو؛ موسوی 911: 9ج  ،1021ی، لیاردب)موسوی 

 .(132: 9ج  ،1012، یگانیگلسا

 ی چپپا. قطع 2. 1. 4

قطاع   ،اسات چا    یپاا باار دوم   یبرامحل قطع  نکهیابا توجه به  ایآ کهاست  نیاپرسش 

 است؟ زیجااول هرگاه دست راست مفقود باشد،  ۀمرتبچ  در  یپا کردن

را در صورت فقدان دسات راسات    گریدال قطع به عضو انتق کهاز فقیهان  یگرید ۀدست

 یجاا  بهچ  سارق  یپا ی،ا مسئله نیچندر  کهمعتقدند  نیشیپ دگاهید برخالف، اند رفتهیپذ

(. از 100: 2ج  ،1020بر اج،  ؛ ابن93: 1ج  ،الف1911، یطوس) شود یمقطع  اودست راست 

موارد به قطاع آن   یبرخو در  الجمله یف صورت بهکه  ستین ییاعضادست چ  از آنجا که 

 کاه  شاود  یم یعضوبه قطع  حکمفاقد دست راست است،  که یسارقشود، در مورد حکم 

ج  ،1022 ،یمریصا )فاضل  ابدی ینمقطع است و قطع به دست چ  انتقال  محل الجمله یف

چا    یپاا قطاع  ، گار ید یسو( و از 111 - 111 :9 ، ج1012ی، گانیگلسا؛ موسوی 901: 0

یعنی اگر ساارق   (191: 01ج  ،1020، ینجف)موارد حد سرقت است  یبرخدر  و الجمله یف

 نیا او در  شاود  یمچ  او قطع  یپا، کنددوم، بعد از قطع دست راست سرقت  ۀمرتب یبرا

علت انتقال  رایز؛ خواهد بودمورد  نیهممانند  ،زین استسارق فاقد دست راست  کهفرض 

: 19ج  ،1029ی، لا یاردب راست است )مقادس  دوم، فقدان دست ۀمرتبچ  در  یپابه قطع 

 ۀمرتبا در  که یصورتظاهر آن است، در  نیبنابرا .(912: 9 ، ج1021ی، لیاردب؛ موسوی 213

سارقت   حکمآن شده و  نیگزیجاچ   یپانداشته باشد،  امکانناست، قطع دست راست 

 (.020 :1022ی، لنکران)فاضل  شود یماجرا 

 کاه اسات   یکسسرقت  حکمچ ،  یپاانتقال به  کهشده گفته  دگاهید نیا لیدالدر ردّ 

از  یتاطا ناسات اجارا شاده باشاد و      مرتبۀقطع  حکمباشد و  کردهدوم سرقت  مرتبۀدر 

 یبارا دست راسات   یجا چ  به یپاقطع  ینیگزیجابر  یمبناول  مرتبۀدوم به  مرتبۀ حکم
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، ییخوندارد )موسوی  انتقال وجود نیابر  یلیدل کهدارد  لیدلبه  ازینناست سرقت،  مرتبۀ

(؛ 911: 9ج  ،1021ی، لا یاردب؛ موساوی  020: 1022، یلنکرانا ؛ فاضل 919: 01ج  ،ب1022

 یحکما به  یدبا ،و در هر مرتبه از سرقت ستین زیجامحل قطع عضو  ییجا هجاب، جهینتدر 

شاده اسات    دیا مقچا  باه سارقت دوم     یپاا قطع  رایزشده؛  نیمعآن  یبرا کهاقدام کرد 

 (.193: 01ج  ،1020، ینجف)

اسات و در   العل اۀ  مساتنب   اسیق لیقباز  ای رایز؛ ستیناستدالل تمام  نیا، یبرخاز نگاه 

 لیا دل نیا، استمحل قطع در سرقت  الجمله یفچ   یپا نکهیا: صرف که  ندیگو یمرد آن 

چا    یپاا  رایا ز؛ میشوچ   یپاقائل به قطع  ،در صورت فقدان دست راست که شود ینم

ناسات   مرتباۀ دست راست در  نکهیادوم سرقت است و آن هم بعد از  رتبۀممحل قطع در 

داللتی علت سرقت اول در صورت فقدان دست راست  چ  به یپابر قطع  نیاقطع شود و 

)موساوی   سات ین حیصاح حاد سارقت ناسات     عناوان  باه چا    یپا، قطع نیبنابراندارد؛ 

قطاع   که یبیترتچ  با  یپا دنکرقطع  رشیپذ(. افزون بر آن، 132: 9ج  ،1012، یگانیگلسا

 یثیحاد منافاات دارد. بارای نموناه در     زین است آمده اتیرواحد سرقت در  عنوان بهاعضا 

قطاع   ،دو ماورد  نیا او بعاد از   دگیر یمسارق بعد از قطع دست انجام  یپا: قطع خوانیم می

 یهاا  ناه یهزو  بوده به حبس ابد محکومسرقت  تکرارو در صورت  ردیگ ینمعضو صورت 

(. 211: 21ج  ،1023، یعاامل ؛ حار  229: 1ج  ،1021، ینیکل)7است نیمسلم المال تیباو از 

 ینیگزیجاا ، نیبناابرا چ  پس از قطع دست اسات؛   یپاقطع  کهصراحت دارد  تیروا نیا

 . ستین زیجاچ  برای دست راست  یپا

 گرید. سقوط حد قطع و عدم انتقال به عضو 2. 4

و به عضو  شود یمدر فقدان عضو متعلق قطع، حد ساق   که است نیافقیهان  شتریبدیدگاه 

                                                                                                                                        
 هیه علی عَبْهدِ اللّههِ   أَبِه نْ : عَرٍیبَصِی أَبِ، عَنْ بٍیْرُعَیی، عَنْ حْ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَنِیْالْحُسَیی، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حْمُحَمَّدُ بْنُ یَ. »1

مَهالِ   تِیْه بَمِهنْ   هِیْه عَلَی السِّجْنِ، وَ أُنْفِهقَ  فِبَعْدُ، فَإِنْ عَادَ حُبِسَ  قْطَ ُیُلَا، ثُمَّ دِیَالْقَطْ ُ رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْ ِ »السالم، قَالَ: 

 «.نَیالْمُسْلِمِ
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ماه  ؛ عال100 :0ج  ،1021ی، حلا  محقاق ؛ 101: 1021ی، حلسعید  )ابن ابدی ینمانتقال  گرید

: 0ج  ،الف 1010، یثان دیشه؛ 119 :2ج  ،1020ی، حلقطان  ابن؛ 903: 1ج  ،ب1022، یحل

باورمندان به انتقاال   ۀادلبه  مفصالًهان گروه از فقی نیا(. 119 :2ج  ،1011ی، آب؛ فاضل 202

از موضاع قطاع    یتاطا  لیا دلگذشته، باه   دگاهیدو به دو  اند پاسخ گفته گریدقطع به عضو 

اشااره   یا ادلاه باه   بیشاتر مجاال   نیا ا. در اند کرده اشکالشدت  به ی،شرع لیدلبدون اذن و 

 .اند آوردهخود  یمدعااثبات  برای ،دسته از فقیهان نیا که شود یم

 باورمندا  به عدم انتقال ۀادل .1. 9. 7

 « درأ» ۀقاعد .1. 1. 9. 7

که در صورت شبهه، حاد سااق     است« درا» ۀقاعددر باب حدود،  یفقهقواعد  نیتر مهماز 

 یپاا  ایاز دست چ   اعم ،گریدباورمندان به عدم انتقال قطع به عضو  ۀادلاز  یکی .شود می

 :0ج  ،الاف 1010، یثاان  دیشهآمده است ) شیپ ۀشبهچ  در صورت فقدان دست راست، 

 (.131 :9ج  ،1012ی، گانیگلسا؛ موسوی 202

 «در دماء اطیاحت» ۀقاعد .9. 1. 9. 7

الاف،  1010ی، ثاان  دیشهقرار گرفته است ) هانیفقی از برخمورد استناد  زیندر دماء  اطیاحتۀ قاعد

 انیا م ایا آی دارد؟ گااه یجاه ، در حدود چا اطیاحت تیرعا کهشود  (. ساالی مطرح می202: 0ج 

ی از برخا ی وجود نادارد؟  تفاوتقتل است، ریغحد  کهی موارد ریساحد قتل است با  کهی موارد

تاام الزم اسات و    اطیا احت تیرعاقتل باشد، ریغ: اگر حد اند گفتهپرسش  نیافقیهان در پاسخ به 

)سایوری   شاود  یما سااق    اطااً یاحتی نفس بقای باشد، حد به جهت خوفحذر و  که یصورتدر 

 الزم است. اطیاحت تیرعا کهگفت  توان یم زین مسئله نیا(. در 910: 0، ج 1020ی، حل

 قنیمتبه قدر  اکتفا .7. 1. 9. 7

در  کاه هماان اسات    قنیمتا تجاوز شاود و قادر    قنیمتاز قدر  دینباخون محترم  اتنیردر 

ج  ،1021، یلا یدبار؛ موسوی 210 - 211 ،3ج  ،ب1012، یثان دیشه) شود دیده می اتیروا

و  شاود  یمهرگاه دست راست در سرقت ناست مفقود باشد، حد ساق   نیبنابرا .(911: 9
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به دست چ   کردنو عدول  شود یمچ  در سرقت دوم نباشد، باز هم حد ساق   یپااگر 

از قطع  قنیمتاز قدر  یتعددر صورت فقدان دست راست در سرقت ناست،  ،چ  یپا ای

 جاه ینت، در باوده شاارع   عیتشرحبس،  ایقطع اعضا  کهاز آنجا و  است اتیروامنصوص در 

وجاود نادارد،    ینصا و چاون   اسات شارع  یسوبر نص از  متوقف گریدعضو  کردنقطع 

 (.112 :2ج  ،1011، یآب)فاضل  ستین کاردر  یقطع

 اتیرواا   یتخط. 7. 1. 9. 7

ت اول قطاع  دسات راسات در سارق    کاه قطع عضو آمده است  بیترتدر مورد  اتیروادر 

به حابس اباد    محکومسوم سارق  مرتبۀو در  شود یم دهیبرچ  در بار دوم  یپاو  شود یم

 یعنای امار   نیا ا(. 120 ا 129 ،12، ج 1021، یطوس؛ 229: 1ج  ،1021، ینیکل) خواهد بود

دسات   یجاا  است ا مثالً قطع دسات چا  باه     تیروامورد  ریغدر  که یعضو کردنقطع 

 آنکاه ، بادون  کارد  یتاطا  اتیا رواشده در  مشاصاز مورد  هکاست  نیاراست ا مستلزم  

: 0 ، جالاف 1010، یثان دیشه؛ 210 - 211: 3ج  ،ب1012، یثان دیشهآن باشد ) یبرا یلیدل

 (.911 ،9ج  ،1021ی، لیاردب؛ مقدس 022: 2ج  ،1021، یرازیش ینیحس؛ 202

 تیاولو اسیق .1 .1. 9. 7

است؛  تیاولو، مفهوم بودهدست  کی یابقار لزوم ب دال اتیروااز   برگرفتهکه  یگرید لیدل

به قطع دست راست تعلق گرفته باشاد و   حکم یمورداگر در  کهاست  آناستدالل  بیتقر

 رایا ز؛ شاود  ینما قطع آن الزم است، قطاع   کهدست چ  سارق مفقود باشد، دست راست 

 ؛شودحکم دست چ   دنیبربه  که رفتیپذ توان یمحال چطور  ؛ماند یم یباقبدون دست 

 اا  919 ،01ج  ،ب1022، ییخاو )موساوی   سات ینآن واجب  کردنابتدائاً قطع  که یحال در

علات   قطع دست راست واجاب اسات، اماا باه     نکهیابا وجود  (.902: 1011، یزیتبر؛ 910

 .شود یمفقدان دست چ ، قطع آن ساق  

 سقوط حد به جهت سقوط موضوع .6. 1. 9. 7

که وقتای موضاوعی بارای حاد      است نیاآورد  توان یمیدگاه که برای این د یا ادلهیکی از 
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 چون موضاوعی بارای اجارا نادارد     ،شود یمحد هم ساق   خود خودبهوجود نداشته باشد، 

. بنابراین با انتفای موضاوع حکام، حکام و حاد باه موضاوع       (193 :01ج  ،1020ی، نجف)

 :1ج ، تاا  یبلسایگانی، )موسوی گ ابدی ینمانتقال  ،نیستمرتب  که با موضوع ناست  یدیگر

021 .) 

 توقف دگاهید. 3. 4

 محقاق ) اناد  کارده کتفاا  و تنها به نقل آرای فقیهان ا یخوددارنظر  ۀارائ، از هانیفقاز  یبرخ

 :0ج  ،1911، نیالمحققفاار ؛ 010 - 011: 1012، یحلا فهاد   ؛ ابان 100: 0ج  ،1021ی، حل

 نیا ( که31 ،2ج : تا یب، یشانکا ضیف؛ 911 ا 911: 0ج  ،1020ی، حل؛ سیوری 101 ا  102

 معنای توقف در دیدگاه است. امر به

 حد قطع نیگزیجامجازات  .5

عضاو متعلاق قطاع     یماورد اگار در   کهباورمندان به انتقال قطع اثبات شد  ۀادلاز نقد و رد 

 امکاان . حال با توجه به عدم ابدی ینمانتقال  گریدو به عضو  شود یممفقود باشد، حد ساق  

چاه  بایاد  دنبال سقوط حد سارقت،   حد سرقت در صورت فقدان عضو متعلق قطع، به ۀاقام

؟ از دو شاود  ینمدر نظر گرفته  یمجازات  یه نکهیا ایدر نظر گرفت؟  البدل یعل را یمجازات

در صورت فقدان عضاو   که یحدمجازات  نکهیا یکی: کردنگاه  مسئله نیابه  توان یممنظر 

در نظر گرفات و   یموارد نیچنمجازات در  عنوان بهبست،  کار آن را به توان یممتعلق قطع 

از مجاازات آن   یگار یدناوع   یجا بهسرقت  یحدنوع مجازات  کی ینیگزیجا نکهیا گرید

 نیچنا  یاد با ای جهینتو در  ستین زیجا یحداِعمال مجازات   یشرااز  یبرخعلت فقدان  به

د، کار دوم سرقت اقاماه   مرتبۀ ایاول  مرتبۀقطع عضو در  یحداگر نتوان مجازات  کهگفت 

 سات ین زیجاقطع عضو  یجا به یحداز مجازات  یگرید نوع عنوان بهحبس ابد  ینیگزیجا

 مرتبۀ نکهیا ای، سارق مجازاتی ندارد یحدهر نوع مجازات  ۀاقامعلت عدم جواز  به نکهیا ای

 سارق در نظر گرفت. یبرارا  ریتعز، یعنی، یحداز مجازات  یتر نییپا

 یی آن چراعدم ثبوت حبس ابد و . 1. 5

مجاازات ساارق در    عنوان بهحبس ابد را  توان ینمچرا در صورت فقدان عضو متعلق قطع، 
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 زیا نباور دارند، حبس ابد را  گریدبه عدم جواز انتقال قطع به عضو  که یهانیفقنظر گرفت؟ 

 لیا دل نیتار  مهام  .(03الاف:  1012، ییخو؛ موسوی 193: 01ج  ،1020، ینجف) اند رفتهینسذ

باه   اجیا احتاز ماورد آن   یتاطا سوم است و  مرتبۀحبس ابد، مجازات  کهاست  نیاایشان 

 تاوان  یما ، نیبناابرا (. 03الف: 1012یی، خو؛ موسوی 193: 01، ج 1020ی، نجفدارد ) لیدل

؛ کارد  یزنادان  شاه یهم یبراسارق را  توان ینمدر صورت فقدان هر مرتبه از قطع،  کهگفت 

 ایا اول  مرتبۀمجازات  عنوان بهسوم سرقت است و اگر آن را  مرتبۀجازات حبس ابد، م رایز

از موضاع   یتاط، بگیرند کار دوم در صورت فقدان عضو متعلق قطع در هر مرحله به مرتبۀ

 . استاذن شارع 

 ریتعز امكان. 2. 5

شادن حاد قطاع در     یمنتفا در ایان بحاث )   کهاین است  شود یمپرسش دیگری که مطرح 

 نیا ادر  ریا تعزوجود دارد؟ ثباوت   ریتعز امکان ایآت فقدان عضو ماصوص( عل سرقت به

؛ 193: 01ج  ،1020، ینجفا باه اثباات رسایده اسات )     هاان یفقاز  یاریبسا  کاالم در  مسئله

 1012، یروحاان حساینی  ؛ 013 :2ج : تا یب، ینیخم؛ موسوی 122 :21ج  ،1019، یسبزوار

؛ 910: 01ج  ،ب1022، ییخاو وساوی  ؛ م119 :2ج  ،1011: یآبا فاضل  ؛123 :21ج  ،الف

 ۀادلا  نیتار  مهم(. 211 :9ج  ،ب تا یب، یروحان؛ حسینی 912، 9ج  ،1021، یلیاردبموسوی 

 ، عبارتند از:ریتعزثبوت 

 مذاق شرع .1. 9. 1

 ناد یگو یما  ناان یا. اسات  7شرع مذاق کنند، یم استناد آن به دگاهید نیا معتقدان که یا ادله از یکی

 نیچنا و از ماذاق شارع    ساازد  ینما  عتیشار  ماذاق  با یموارد نیچن در سارق نکردن مجازات

 (.122: 21، ج 1019ی، سبزوارشود ) ریتعزی، باید سارق فرض نیچندر  که دیآ یبرم

                                                                                                                                        
که دلیل ظاهر و قطعای بارای اساتناد     م است در جایی. مذاق شریعت، سبک، آهنگ و روش شارع در جعل احکا1

 شاود  یما حکم وجود ندارد، ولی از آنجا که حکم، با روش شارع در آن احکام مناسبت دارد، حکم مسئله روشان  

 (.02: 1932)نک: علیشاهی، 
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 «عمل محرّم لکلّ ریالتعز» ۀقاعد. 9. 9. 1

را به این « کل من خالف الشرع فعیله حد او تعزیر ان باب»صاحب وسایل بابی را با عنوان 

اسات   نیاقاعده  یاجمال(. مفاد 10 :21 ج ق،1023عده اختصاص داده است )حر عاملی، قا

 یالها  محرماات از  شاک سرقت بادون   ۀمسئلقابل مجازات هستند؛ بنابراین،  محرمات یۀکل

 ریا التعز»یا عباارت مشاابه   « عمل محر م لکل  ریالتعز» ۀقاعدو مشمول عموم  دیآ یمشمار  به

در  کاه  شاود  یماستفاده  یمواردقاعده در  نیافقیهان،  ۀگفتساس . بر ااست« ۀیمعص کل  یف

قابال   یمعاص یۀکل(. بنابراین، 12: 20ج الف: 1012، یروحانحد وجود ندارد )حسینی  آنها

 جاه ینت، در شاود  یما محساوب   رهیا کب یمعاصا از  زیا نسرقت  کهمجازات هستند و از آنجا 

 .(021: 1022، یلنکران )فاضل شود یمثابت  ریتعزو  استقاعده  نیامشمول 

 سقوط حد در سرقت مجدد ریتأث .6

است  رگذاریتأث زین یبعد یها سرقتناست، در  مرتبۀمثال در  عنوان بهقطع  سقوط حد ایآ

 نیا او  شاود  یما ساارق ثابات    یبارا  یبعدمراتب  حکمدر صورت سرقت مجدد،  نکهیا ای

سقوط حد قطع در صاورت   ۀدیفاندارد؟  یبعد یها سرقتدر  یریتأث گونه  یه ،سقوط حد

سارقت   گریدسارق بار  نیااگر  که شود یمروشن  آنجافقدان عضو ماصوص متعلق قطع، 

چا  در   یپاقطع  رایز؛ شود ینمدوم قطع  مرتبۀمجازات سرقت  عنوان بهچ  او  یپا، کند

در سرقت ناست حد قطع دسات راسات اقاماه شاده باشاد، در       که شود یماجرا  یصورت

بار ساوم   یبرااگر  بلکهحد اقامه نشده است.  ،ناست مرتبۀدر  کهن است فرض آ که یحال

 یبارا دسات راسات    کهاست  ییجاحبس ابد در  رایز؛ شود ینم، حبس ابد کندسرقت  زین

 نیا ا ی،فرضا  نیچنا سرقت دوم قطع شده باشد، ولای در   یبراچ   یپاسرقت ناست و 

حاد   یصاورت ، حبس در دیگر نبه سا .(902: 1011، یزیتبرمجازات نبوده است ) بیترت

چا  قطاع    یپاا دست راست و  بیترت آن به یقبل مرتبۀدر دو  کهسوم سرقت است  مرتبۀ

 گار یدخاص به مجازات مراتاب   یا مرتبهحد سرقت در  یانتفااثر  یعنیامر  نیاشده باشد. 

شاده در صاورت    مجازات در نظر گرفتاه  رایز؛ کند یم تیسرا زیندر صورت سرقت مجدد 
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حاد   کاه  شود یماجرا  یصورتچهارم در  مرتبۀسوم و  مرتبۀدوم،  ۀمرتب یبرارقت س تکرار

بعادی، محال قطاع     یها سرقتآن اقامه شده باشد. بنابراین، اگر در  نیشیپ مرتبۀسرقت در 

مترتاب بار حصاول     ،حد قطع عضاو  رایزعضو موجود باشد، باز هم حد قطع ساق  است؛ 

 .(193: 01ج  ،1020، ینجفنشده است )که قطع حاصل  ، در حالیخواهد بودقطع 

 (1392در قانون مجازات اسالمی گذشته و کنونی )مصوب  مسئلهحكم  .7

مجاازات سارقت    انیبتنها به  1912مصوب  یاسالمقانون مجازات  221 ۀماددر  قانونگذار

 کاه  یسارقاندر خصوص  ها مجازات نیا ایآ کهنشده است  مسئله نیا متعرضو  کرده اکتفا

حد قطاع دارناد و    موضعهنگام سرقت،  نکهیا احد قطع هستند ی موضعفاقد سرقت  هنگام

؟ این ماده مقارر کارده باود:    ریخ ای ابدی یم انیجر، شود یمی منتفحد  موضعبعد از سرقت 

اول، قطع چهار انگشت دست راست ساارق   مرتبۀدر  (: الفاست ریزحد سرقت به شرح »

دوم،  مرتباۀ در  (ب ؛بماناد  یبااق دسات او   کفو  انگشت شست که یطور بهآن  یانتهااز 

از محل مساح او   یمقدارنصف قدم و  که ینحو به ی،برآمدگ نییپاچ  سارق از  یپاقطع 

چهارم، اعدام، ولاو سارقت در زنادان     مرتبۀدر  (د ؛سوم حبس ابد مرتبۀدر  (ج ؛بماند یباق

، نسبت به مجاازات  استفقیهان ملهم از نظر مشهور  قاًیدق کهماده  نیادر  قانونگذار«. باشد

نقص عضاو بعاد    نیا نکهیااز  اعمدچار نقص در عضو متعلق هستند؛  ینحو به که یسارقان

 بوده ساکتاصالً سارق قبل از سرقت فاقد عضو باشد،  نکهیا ایاز سرقت اتفاق افتاده باشد 

 نشده است.  یصور نیچنمجازات  متعرضو 

در  ،هاا  مجازات نیهم انیبضمن  1932می مصوب قانون مجازات اسال 211 ۀمادا در ما

هرگاه سارق، فاقاد عضاو متعلاق قطاع      .1ۀ تبصر: »دارد یممقرر  نیچنشده  اضافه یا تبصره

 .«شود یم یریتعز یها سرقتاز  یکیباشد، حسب مورد مشمول 

 1911در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  قانونگذار ،شود یمکه مالحظه  گونه همان

آورده اسات:   131 ۀ: اول اینکه در مااد گوید سان میحد سرقت « شرای »از  ،شدر سه با

 .1شرای  و خصوصیات زیر باشاد:   ۀکه دارای کلی شود یمسرقت در صورتی موجب حد »

در صدد بیاان   ،گانه شانزدهاین ماده با ذکر شرای  «. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد...



  90 یرانو حقوق ا یعهو متعلق قطع در فقه شسقوط حد سرقت در صورت نبود عض 

، 222 ۀدوم اینکاه در مااد   ؛نادارد کااری  ر شارای   شرای  ثبوت حد سرقت است و با ساای 

در صورتی حاد سارقت   »: دارد یمبیان  "فصل سوم: شرای  اجرای حد"با عنوان  قانونگذار

صاحب مال از سارق نازد قاضای شاکایت     .1که شرای  زیر موجود باشند:  شود یمجاری 

حد است کاه باه فرایناد    در صدد بیان شرایطی از اجرای  قانونگذاردر این ماده نیز «. کند...

و نه مرتب  به ما نحن فیه. ذکر این دو ماده هر چند باا موضاوع بحاث     ارتباط داردسرقت 

اهمیات   زیحاا از جهت بررسی شرای  و موانع اجارای حاد سارقت     ،ارتباط مستقیم ندارد

 .دارددر مواد ماتلف تفاوت « شرای » ۀاست. به تعبیر دیگر معنای واژ

سرقتی که فاقاد شارای  اجارای حاد باشاد و موجاب       »آمده است:  229 ۀدر ماد تاًینها

در ایان  «. اخالل در نظم یا خوف شده یا ... موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال است

که مانحن فیاه در ذیال   « سرقت فاقد شرای  اجرای حد است»در صدد بیان  قانونگذارماده، 

انون ساابق وارد اسات کاه در خصاوص     . البته این اشکال بر قداردتطبیق  امکانهمین ماده 

ن وموضوع مورد بحث صراحت ندارد که چنین عدم صراحتی، برخالف اصل صراحت قاان 

باه ساقوط    قائال بایاد   ،با توجه باه عماوم و اطاالق مااده     صرفاًاست و  پذیر بوده و تفسیر

 ۀداز حقوقدانان معتقدناد کاه ماا    یا عده، زمینهداد. در همین حکم مجازات شد و به تعزیر 

 ۀدن سرقتی است که جامع شرای  حد )مااد کراست و در مقام کیفر  222 ۀناظر به ماد 229

 (.291 :1910)شکری و سیروس،  است( 222ۀولی فاقد شرای  اجرای حد )ماد ،( بوده131

، شرای  ثبوت حاد سارقت   201در مادۀ  1932در قانون مجازات اسالمی مصوب  قانونگذار

که دارای تمام شرای  زیر باشاد، موجاب حاد     سرقت در صورتی: »کند یمرا در چهارده بند بیان 

در ایان مااده قانونگاذار در صادد بیاان      «. مالیت داشته باشاد...  شرعاًمسروق  ء یشاست: الف( 

ایان باوده کاه در صادد      211در مادۀ  قانونگذارشرای  ثبوت حد سرقت است. اما نوآوری مهم 

هرگااه  »خوانیم:  قت است. در تبصرۀ یک این ماده میبیان حد سرقت، یعنی مجازات مرتکب سر

«. باشاد  یما ی تعزیری ها سرقتسارق فاقد عنصر متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از 

خاویی اسات. هرچناد ایان تبصاره       اهلل تیا آملهم از دیادگاه فقیهاانی چاون     ظاهراًاین تبصره 

زیاادی مرتفاع کارد، اماا از جهاات      قانون مجازات سابق را تا حاد   229مشکالت وارد بر مادۀ 



92  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

ی چاه ساارق قبال از    عنا تبصره مطلاق اسات؛ ی   نیادیگری نقد به آن وارد است: ناست اینکه 

ی عضو متعلق قطاع باشاد و   داراقطع باشد و چه سارق هنگام سرقت،  متعلقسرقت فاقد عضو 

حاد، باه   تبصاره مجاازات    نیا ابعد از سرقت عضو متعلق قطع را از دست داده باشد، بر اساس 

دارد: الاف(   اشکالاز چند جهت  زینتبصره  نیا رسد یمنظر  . با وجود این بهدشو تبدیل می ریتعز

ی مجاازات وجاود نادارد، در مقاام     اجرای براعضو متعلق قطع  کهی مواردتبصره نسبت به  نیا

عضاو متعلاق قطاع     کاه  یماوارد ی نسبت به ول، کند یم انیبی را صورت نیچن حکماست و  انیب

 ماند؛   می ساکتد دارد، اما شل اء است، وجو

خاطر اجارای   منشأ فقدان عضو به نکهیاتبصره مطلق است و تفصیلی میان  نیاب( همچنین 

کاه مطلاق فقادان عضاو      رسد یمنظر  به نیچنحد سرقت باشد یا غیر از سرقت، وجود ندارد و 

جه به وجاود قادر متایقن در    با تو رسد یمنظر  که به هرچند. است قانونگذارنظر  مدمتعلق قطع، 

فقادان عضاو اجارای     منشأکه  مقام تااطب و انصراف اطالقی منعقد نشود و در نتیجه در جایی

حد سرقت بوده باشد، خارج از مورد بحث باشد؛ اما با توجه به اصول منطقی و عقالیای چاون   

وع به نحاو  های کیفری، شایسته است برای رفع ابهام، موض اصل لزوم صراحت و تنصیص قانون

مذکور تبیین و حکم هر مورد بیان شود. شایان ذکر است که در نگاه برخی فقیهان، فقدان عضاو  

: 0، ج 1010اول،  دیشاه )ی نادارد  اشکال  یه گریدسرقت باشد، انتقال قطع به عضو  لیدل اگر به

؛ 129: 10، ج 1019ی، ثاان  دیشاه ؛ 191: 01، ج 1020ی، نجفا ؛ 111: 1، ج 1021ی، حل؛ 202

 سات ین زیجاا ی صورت(. به سان دیگر، انتقال عضو در 111: 9، ج 1012ی، گانیگلساموسوی 

فقادان   نیا ا، اگر گریدعبارت  از سرقت باشد. به ریغی گریدی از عوامل ناشفقدان عضو،  که

 گار یدی در انتقال مجازات قطع به عضاو  اشکال  یهسرقت باشد،  لیدلی از قطع به ناشعضو 

های کیفاری، اصال صاراحت     قانون خصوصاًاینکه در قوانین  تر مهممه وجود ندارد؛ ج( از ه

مساتفاد شاود و    حاًیصار  قانونگاذار نحوی که مقصود و مطلاوب   قانون باید مد نظر باشد، به

هرچند شاید انصراف به وضعیت خاصی داشته باشاد، باه تعبیار اصاولیان،      الذکر فوقتبصرۀ 

علات اطالقای کاه در ماوارد      استناد نیست و بهی ذوقی است و همیشه قابل ا نهیقرانصراف، 

 پذیر است. دارد، تفسیر گفته شیپ



  93 یرانو حقوق ا یعهسقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه ش 

 قانون مجازات اسالمی 278تحلیل تبصرۀ یک مادۀ 

 ماورد  حساب  باشاد،  قطاع  متعلاق  عضو فاقد سارق گاه هر: »است آمده ماده نیا کی ۀتبصر در

مراتاب    باه « ماورد حسب ». در این تبصره عبارت «باشد یم یریتعز یها سرقت از یکی مشمول

اگر در مرتبۀ اول حد سرقت ثابت شاد و   کهماتلف موضوع حد سرقت اشاره دارد؛ به این معنا 

. همچنین اگر در مرتبۀ دوم حد سرقت ثابات شاد   شود یمعضو متعلق قطع نبود، به تعزیر تبدیل 

عضاو متعلاق    همین ترتیب اگر در مرتبۀ اول . بهشود یم، به تعزیر تبدیل نبودو عضو متعلق قطع 

که گذشت، اجارای   گونه همان. چرا که شود یمقطع نبود در مراتب دیگر سرقت نیز، تعزیر ثابت 

 حد در مراتب دوم و سوم، به بودن عضو متعلق قطع در مرحلۀ اول منوط است.  

جماع آماده و علات ایان جماع       صورت بهدر این تبصره « تعزیری یها سرقت»عبارت 

است که در باش تعزیرات قانون مجازات اساالمی از مااده    تعزیری این یها سرقتبستن 

متفااوت بیاان    یهاا  مجاازات ماتلف و با  یها صورتسرقت تعزیری به  011تا ماده  011

سرقت مقرون به پنج شرط منادرج در مااده مساتوجب     011 ۀدر ماد لامثبرای است.  شده

اگار سارقت از ناوع     012 ۀیاا در مااد   ؛ضربه شالق است 10حبس از پنج تا بیست سال و 

ضربه شالق  10به حبس از سه ماه تا ده سال و  ،سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد

محارباه شاناخته    عناوان  باه اگر  ،و شوارع ها راهسرقت در  019 ۀیا در ماد ؛شود یممحکوم 

 ۀیاا مطاابق مااد    و شاود  یمضربه شالق محکوم  10به حبس از سه تا پانزده سال و  ،نشود

ن دو نفر یا بیشتر باشند و الاقال یکای   اهر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارق 010

جازای   ،صادق نکناد   آنهاا از آنان حامل سالح ظاهر یا مافی باشند و عنوان محاارب بار   

 ضربه خواهد بود. 10مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شالق تا 

 یریگ جهینت .8

 ۀادلا و  نیای تبماتلف فقیهان در مورد فقدان عضو متعلاق قطاع    یها هدگایدنوشتار،  نیادر 

 ایا فقیهان، در ساقوط حاد قطاع     یآرا قیتطباحصا شد و از رهگذر  آنها یسواز  شده ارائه

 رایا ز؛ رساد  یمنظر  به تر یرفتنیپذ، داند یم حیصحسقوط آن را  که یدگاهیدعدم سقوط آن، 

و  شاتر یبقاوّت   یداراقوط حاد قطاع بااور دارناد،     به سا  که یکسان دگاهید، ادلهبا تأمل در 
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. باا  داردمناقشه  جای، گریددیدگاه انتقال قطع به عضو  لیدالو  رسد یمنظر  به رتریپذ هیتوج

ساقوط حاد    لیا دال ۀو ارائا  هانیفقبه نقل از  گریدباورمندان به انتقال قطع به عضو  ۀادلرد 

بر ساقوط حاد    یمبن هانیفقمشهور  ، نظریدرست بهسرقت در فرض فقدان عضو متعلق قطع 

موضاوع،   یانتفابا  حکم یانتفا ۀ، اجماع، قاعداتیروااثبات شد.  ریتعزآن به  لیتبدقطع و 

باورمندان به سقوط حد قطع، در فرض فقدان عضاو متعلاق قطاع پاس از      ۀادل نیتر مهماز 

در دمااء،   اطیاحت ۀقاعد تیرعاحد سرقت هستند. وقوع شبهه،  ۀاقامثبوت سرقت و قبل از 

، گریدبر انتقال قطع به عضو  یمبن لیدلاز مجازات منصوص، عدم ثبوت  قنیمتبه قدر  اکتفا

هنگام سارقت فاقاد عضاو     کهاست  یسارقانشدن حد در مورد  یمنتفدال بر  ۀادل ۀاز جمل

بار   یمبنا  یاحکاام  نیچن که بوده آندسته از فقیهان  نیا. استدالل هستندماصوص متعلق 

 نکاه یادر قطع و حبس اسات، بادون    یشرعشارع در موضع اذن  حکماز  یطتاخروج و 

از دست راست وجاود داشاته باشاد و     ریغ یگریدبر انتقال قطع به عضو  الد یمعتبر لیدل

دارد نیااز  به اذن شارع  ی،موارد نیچنحبس سارق در  ای گریدانتقال قطع به عضو  نیهمچن

علات فقادان    در صورت سقوط حد قطاع عضاو باه    کهناگفته نماند است.  دهینرساذن  نیا که

قابال   یحاد از مجاازات   گرید یکی عنوان بهحبس ابد  ینیگزیجاعضو ماصوص متعلق قطع، 

علات عادم    باه  جهینت. در ستین زیجاقطع عضو  یجا بهاِعمال در زمان فقدان عضو ماصوص، 

 نیچنا را در  ریا تعز یعنی ی،حداز مجازات  یتر نییپا مرتبۀ یدبا، یحدجواز هر نوع مجازات 

در صورت  کهاز موارد حد قطع  کدامدر هر  ریتعزثبوت  لیدل نیتر مهمدر نظر گرفت.  یموارد

از  ینصا  کاه  خواهاد باود   یتیمعصدر مورد هر  ریتعز؛ اصل ثبوت شود یمعدم موضوع ساق  

 ایا « عمال محار م   لکال   ریا التعز» ۀقاعاد از آن تحات   کهاست  دهینرسشارع در مورد آن  یسو

 یاد با که دیآ یبرم نیچناز آن  که، مذاق شرع است گرید لیدل. شود یم ادی« ۀیمعص لکل  ریلتعزا»

 .ستین حیصح یمجازات گونه  یهسارق بدون  کردنشود و رها  ریتعز، سارق یموارد نیچندر 
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 کتابنامه

 ، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی.میکر قرآنا 

 ی.اسالم، چ دوم، قم: دفتر انتشارات هیالفق رهحضیا من ق(. 1019ی )عل، محمدبن هیبابو ابن .1

 .یاسالم، چ اول، قم: دفتر انتشارات المهذب .(ق 1020) زیعبدالعزبراج طرابلسی،  ابن .2

، چ اول، قام:  لۀیالفضه  لیه ن یإله  لۀیالوسه  .(ق 1021) یعلا ، محمادبن  یطوسحمزه  ابن .9

 .(ره) ینجف یمرعشاهلل  یتآ ۀکتاباانانتشارات 

، چ اول، قام: ماسّساۀ   للشهرائ   الجهام  . (ق 1021) دیساع ن با  ییا حی، یحلا ساعید   ابن .0

 .ۀیالعلمالشهداء دیس

، چ اول، مشاهد:  المختصهر  رهرا  مهن  المقتصر. (ق 1012، احمدبن محمد )یحلفهد  ابن .1

 .ۀیاطسالممجمع البحوث 

، چ رهرا المختصهر النهاف     یالبارع ف المهذبق(.  7011)اااااااااااااااااااااااااااا  .6

 .یاسالمدفتر انتشارات اول، قم: 

، چ اول، قام:  نیاسه یفقهه آل   یف نیالد معالم .(ق 1020) ی، محمدبن شجاعحلقطان  ابن .1

 .)ع(امام صادق ۀماسّس

 ، چ اول، قم: دفتر مالف.راتیأسس الحدود و التعز (ق 1011) یعلی، جوادبن زیتبر .1

، چ ۀیه وضهۀ البه ررا الر یف ۀیالفقه الزبدة .(ق 1021) نیحسمحمد  دیسی، عاملی نیترح .3

 .چهارم، قم: دارالفقه للطباعۀ و النشر

، چ ۀیمسهائل الشهرع   لیتحص یإل عۀیالش وسائل .(ق 1023) ی، محمدبن حسنعاملحر  .12

 .)ع(تیالب آل ۀاول، قم: ماسس

، چ اول، قام:  السهالم  هیه (. فقه الصهادق عل ق 1012) صادق دیسی، قمی روحانی نیحس .11

 .)ع(امام صادق ۀا مدرس دارالکتاب

: قام  ششام،  چ ،اإلسهالم  ررائ  یعل قاتیالتعل .(ق 1021) صادق دیس ،یرازیش ینیحس .12

 .استقالل انتشارات
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 ، چ چهارم، قم: ماسّسۀ المنار.األحکام مهذّب(. ق 1019) یعبدانعل دیسی، سبزوار .19

، چ اول، قام:  الرائ  لمختصهر الشهرائ    حیالتنق .(ق 1020) ، مقدادبن عبداهللسیوری حلی .10

 .(ره) ینجف یمرعشاهلل  یتآ ۀباانکتاانتشارات 

، چ یکنهون  یحقوق نرم در یاسالم مجازات قانون .(1910سیروس ) ،قادر ؛شکری، رضا .11

 نشر مهاجر. :چهارم، تهران

، چ اول، قام:  ررا نکت اإلررهاد  یالمراد ف ۀیغا .(ق 1010) یمکاول، محمدبن  دیشه .10

 . قم یۀعلم ۀحوز یاسالم غاتیتبلانتشارات دفتر 

 غاات یتبل، چ اول، قام: دفتار   اإلررهاد  ۀیحار .(ق 1010) یعلبن  نیالد نیزی، نثا دیشه .11

 قم. یۀعلم ۀحوز یاسالم

، چ ۀیرهرا اللمعهۀ الدمشهق    یف ۀیالبه الروضۀ .(ق 1012)ااااااااااااااااااااااااااا  .11

 .یداور یکتابفروشاول، قم: 

، چ رهرائ  اإلسهالم   حیتنق یمسالک األفهام إل .(ق 1019)ااااااااااااااااااااااااااا  .13

 .ۀیاإلسالممؤسّسۀ المعارف اول، قم: 

 .)ع(تیالب آل ۀ، قم: ماسّسالمسائل اضیر .(ق 1011بن محمد ) یعل دیسطباطبایی،  .22

 المکتبهۀ ، چ ساوم، تهاران:   ۀیه فقه اإلمام یف المبسوط .(1911، محمدبن حسن )یطوس .21

 .ۀیالجعفراآلثار  اءیإلح ۀیالمرتضو

ا   روتیا ب، چ دوم، یمجرد الفقه و الفتاو یف ۀیالنها .(ق 1022) اااااااااااااااااااااا .22

 .یالعرب الکتابلبنان: دار

، چ چهاارم، تهاران:   األحکهام  بیتههذ  .(ق 1021)ااااااااااااااااااااااااااااااااا  .29

 .ۀیاطسالم الکتبدار

، چ اول، مهان یأحکهام اإل  یاألذهان إله  إرراد .(ق 1012) وسفیبن  ، حسنیحلعالمه  .20

 .یاسالمدفتر انتشارات قم: 

معرفهۀ   یاألحکهام فه   قواعد .(ق 1019)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .21
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 .یاسالمقم: دفتر انتشارات  ل، چ اوالحالل و الحرام

 یعل ۀیاألحکام الشرع ریتحر .(ق 1022)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .20

 .)ع(امام صادق ۀسّس، چ اول، قم: ماۀیمذهب اإلمام

 احکاام  استنباط ندیفرا در عتیشر مذاق تیحج و مفهوم .(1932علیشاهی، ابوالفضل ) .21

 بوستان کتاب. ۀسسا، قم: میفقه

، چ رهرا مختصهر النهاف     یکشف الرمهوز فه   .(ق 1011طالب ) یاببن  ، حسنیآبفاضل  .21

 .یاسالمسوم، قم: دفتر انتشارات 

، ول، چ اررا ررائ  اإلسهالم  یالمرام ف ۀیغا .(ق 1022بن حسن ) ، مفلحیمریصفاضل  .23

 .یالهاد: دارروتیب

 - لۀیالوسه  ریه ررا تحر یف عۀیالشر لیتفص .(ق 1022) یموحد، محمد یلنکرانفاضل  .92

 .)ع(اطهار ۀائم یفقه مرکز، چ اول، قم: الحدود

، چ کشف اللثام و اإلبهام عن قواعهد األحکهام   .(ق 1010، محمدبن حسن )یهندفاضل  .91

 .یاسالم: دفتر انتشارات اول، قم

، ررا مشکالت القواعد یالفوائد ف ضاایإ .(1911حلی، محمدبن حسن ) نیفارالمحقق .92

 .انیلیاسماع ۀقم: ماسّس ،چ اول

 ۀکتاباانا ، چ اول، قام: انتشاارات   الشهرائ   حیمفات .(تا یب، محمد محسن )یکاشان ضیف .99

 .(ره) ینجف یمرعشاهلل  یتآ

 .ۀیاطسالم الکتب، چ چهارم، تهران: داریالکاف .(ق 1021) عقوبی، محمدبن ینیکل .90

، چ اول، قام:  عۀیبمصهباا الشهر   عۀیالشه  إصهباا  .(ق 1010) نیحسا ، محمدبن یدریک .91

 .)ع(امام صادق ۀماسس

، چ مسائل الحهالل و الحهرام   یاإلسالم ف ررائ  .(ق 1021، جعفربن حسن )یحلمحقق  .90

 .انیلیاسماع ۀدوم، قم: ماسس

 .)ع(تیالب آل ۀسسام :قم ،ااصول معارج .(ق 1029)ااااا اااااااااااااااااااا .91
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رهرا إررهاد    یالفائدة و البرههان فه   مجم  .(ق 1029) محمد بن، احمدیلیاردبمقدس  .91

 .یاسالم، چ اول، قم: دفتر انتشارات األذهان

، چ دوم، قام:  راتیه الحهدود و التعز  فقهه  .(ق 1021) میعبادالکر  دیس، یلیاردب یموسو .93

 .اهلل ترحم دیالمفمعۀ سۀ النشر لجاسما

مطبوعاات   ۀ، چ اول، قام: ماسسا  لۀیالوس ریتحر .(تا یب) الل ه روح دیس، ینیخمموسوی  .02

 دارالعلم.

، قام: نشار   وهشاتم  بیست، چ تکملۀ المنهاج .(ق 1012) ابوالقاسم دیسیی، خوموسوی  .01

 العلم. نۀیمد

اول، قام: ماسساۀ    ، چتکملۀ المنهاج یمبان .(ق 1022)ااااااااااااااااااااااااااااا  .02

 .یالاوئآثار اطمام  اءیإح

 .نا یب: جا یب، چا یب، نیالصالح منهاج .(تا یب)ااااااااااااااااااااااااااااا  .09

 ، جلاد أحکام الحهدود  ی(. الدر المنضود فق 1012) رضا محمد دیس، یگانیگلساموسوی  .00

 .میالکر، چ اول، قم: دارالقرآن 9

 ۀ، نسا1 ، جلدراتیوالتعز الحدود راتیتقر (.تا یبا )اااااااااااااااااااااااااااااااا .01

 .نا یب، جا یبخطی، 

، چ هفاتم،  رهرا رهرائ  اإلسهالم    یالکهالم فه   جهواهر (. ق 1020) حسن محمد، ینجف .00

 .یالعربالتراث  اءیحاط: دارروتیب
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