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( .1نویسندهی مسئول) ،دانشیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت 1395/03/23 :ـ تاریخ تصویب)1395/09/21 :

چکیده
قانونگذار قانون مجازات اسالمی در ماده  ،268ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده
است ،از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ،به میزان  4/5نخود
طالی مسكوك (ربع دینار) است .این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است
و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیشگفته در برخی موارد حكم به قطع ید صادر نمودهاند ،لیكن
قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار
است .تحدید نصاب سرقت به خمس دینار ،ثلث دینار و دینار کامل ،در کنار نظر مختار مشهور
فقیهان ،اقوال موجود در مسئله را تشكیل میدهند.
جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت ،در نهایت
قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است .مقتضای قاعده درء ،مفاد
اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح ،بخشی از مستندات مختار نگارندگان میباشند.
کلیدواژگان :حد سرقت ،نصاب ،خمس دینار ،ربع دینار ،ثلث دینار ،دینار کامل
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مقدمه
خداوند در آیه  38سوره مائده مجازات جرم سرقت را تشریع نموده است« :وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَكَالً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملى
فارغ از اشكالتی که بعضی از معاصران در دللت آیه سرقت بر قطع دست سارق نمودهاند ،1و
دیدگاه برخی از فقها که اجرای حدود را در عصر غیبت اصولً جایز نمیدانند

(طوسی ،1418 ،ج،7

ص4۰7؛ ابن ادریس ،141۰ ،ج ،2ص24؛ ابن فهد ،14۰7 ،ج ،2ص326؛ خوانساری ،جامعالمدارك ،14۰5 ،ج،5

ص ،)411و مختار برخی دیگر که معقتد به تعطیلی حدود مستلزم قتل و جرح یا قتل و رجم هستند
(بهاءالدین عاملی ،1429 ،ص162؛ فاضل هندی ،1416 ،ج ،1۰ص ،)477مشهور فقیهان امامی هم دللت آیه را
در وجوب قطع دست سارق تام میدانند و هم اجرای حدود را در عصر غیبت جایز میشمارند.
لیكن قطع دست سارق در نزد فقیهان منوط به تحقق و ثبوت شرایطی بوده و بدون قید و شرط
نیست .فقهای امامیه در این باره اتفاق نظر دارند که بریدن دست سارق منوط به رسیدن قیمت مال
مسروقه به حد نصاب است (عالمه حلی ،1413 ،ج ،9ص .)227حتّی از عامه نیز جز آنچه از ابوالحسن
بصری نقل شده که قائل به وجوب حد قطع در مطلق سرقت شده است (فخر رازی ،142۰ ،ج ،4ص،)193
باقی فقها در تحقق حد سرقت رسیدن قیمت مال به مقدار معینی را لزم دانستهاند ،هرچند ایشان نیز
مانند امامیه در تعیین میزان آن دچار اختالف شدهاند (بهنسی198۰ ،م ،ص.)38
مشهور فقیهان امامی در تعیین ارزش مال مسروق رسیدن قیمت آن به ربع دینار را لزم

دانسته2

و در نقطه مقابل نوادری از قدما و برخی از معاصران دیدگاه مشهور را نپذیرفته و مقتضای ادلّه باب
را در تأیید قول رایج تام نیافته و به اقوال دیگری گرویدهاند که در متن مقاله بدان اشاره خواهد شد.
ناگفته نماند آنچه ضرورت و اهمیت نگارش مقاله حاضر را دو چندان میکند اجرای عملی
حكم قطع ید در محاکم قضایی است .با وجود اینكه قانونگذار به تبع متون فقهی ،اثبات سرقت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1موسوی غروی معتقد است ید در آیه سرقت در معنای کنایی قدرت و توانایی به کار رفته است ،یعنی باید دست سارق را از مقام
و قدرت قطع نموده و توان و ابزار دزدی را از او گرفت .وی علت استظهار خود را اجمال در معنای «ید» و «قطع» میداند و معتقد
است غرض آیه قطع دست حقیقی سارق نبوده است .وی در تحكیم سخن خود به لغت عرب ،و روایات استناد میکند (موسوی
غروی ،1387 ،صص.)2۰۰-2۰6
 .2قانونگذار قانون مجازات اسالمی نیز ،هم در قانون سابق(بند  9ماده  198ق.م.ا مصوّب  )137۰و هم در قانون لحق (بند «چ» ماده
 268ق.م.ا مصوّب  )1392از دیدگاه رایج پیروی کرده و با مشهور فقیهان همراه شده است.
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حدی را با صعوبت همراه نموده و دست کم  14شرط را در تحقق آن لزم دانسته است (ماده 268
ق.م.ا) ،لیكن مشاهده میشود که در برخی موارد با اجتماع شرایط لزم ،از جمله تحقق حد نصاب،
حكم مزبور به موقع اجرا گذاشته شده است ،لذا بازخوانی مجدد مبانی فقهی نصاب حد سرقت با

 .1اقوال فقیهان و مستندات ایشان
مطابق آنچه از تتبع در کلمات اصحاب ظاهر میشود ،فقهای امامیه در بحث مذکور چهار موضع
متفاوت در پیش گرفتهاند .علت اتخاذ مواضع گوناگون توسط ایشان ،گستردگی روایات باب از
یكسو و تعارض مدلول روایات مزبور با یكدیگر ،از سوی دیگر است.
 .1وجوب حد قطع در سرقت به میزان یك چهارم دینار (قول مشهور).
 .2وجوب حد قطع در سرقت به میزان یك پنجم دینار.
 .3وجوب حد قطع در سرقت به میزان یك دینار.
 .4وجوب حد قطع در سرقت به میزان یك سوم دینار.
 .1-1قول اوّل
دیدگاه نخست منتسب به مشهور فقیهان امامی است .شیخ صدوق در هدایه

(صدوق،1418 ،

ص ،)296شیخ مفید در مقنعه (مفید ،1413 ،ص ،)8۰2سیّدمرتضی در انتصار (سید مرتضی ،1415 ،ص،)537
شیخ طوسی در خالف (طوسی ،1415 ،ج ،5ص ،)411مبسوط (طوسی ،1387 ،ج ،8ص )19و نهایه (طوسی،
 ،14۰۰ص ،)714حلبی در الكافی فی الفقه (حلبی ،14۰3 ،ص ،)411سلّار دیلمی در مراسم (دیلمی،14۰4 ،
ص ،)26۰محقق در شرایع (محقق حلی ،14۰8 ،ج ،4ص ،)161مختصرالنافع (محقق حلی ،1418 ،ج ،1ص)224

و نكت النهایه (محقق حلی ،1412 ،ج ،3ص ،)32۰علّامه در ارشاد الذهان (عالمه حلی ،141۰ ،ج ،2ص،)182
تحریرالحكام (عالمه حلی ،142۰ ،ج ،5ص ،)356قواعدالحكام (عالمه حلی ،1413 ،ج ،3ص )555و تبصره
المتعلمین (عالمه حلی ،1411 ،ص ،)188فخرالمحققین در ایضاح الفوائد (فخرالمحققین ،1387 ،ج ،4ص،)52۰
شهید ثانی در روضه (شهید ثانی ،1412 ،ج ،9ص )221و مسالك (شهید ثانی ،1413 ،ج ،14ص ،)492فیض
کاشانی در مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،2ص ،)91نجفی در جواهرالكالم (نجفی ،14۰4 ،ج،41
ص ،)495طباطبایی در ریاضالمسائل (طباطبایی ،1418 ،ج ،16ص ،)98فاضل هندی در کشف اللثام (فاضل
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هندی ،1416 ،ج ،1۰ص )575و از فقهای معاصر امام خمینی در تحریرالوسیله (خمینی ،1421 ،ج ،2ص،)484
فاضل لنكرانی در تفصیلالشریعه (لنكرانی ،1422 ،ص ،)522سبزواری در مهذّب الحكام

(سبزواری،

 ،1413ج ،28ص ،)77روحانی در فقه الصادق (روحانی ،1412 ،ج ،25ص ،)497بهجت در جامعالمسائل
بخشی از موافقان این قول را تشكیل میدهند.
صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع)« :قلت ألبی عبداللّه :فی کم یقطع السارق؟ قال :فی
ربع دینار» (حر عاملی ،14۰9 ،ج  ،28ص ،)243صحیحه عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع)« :ل یقطع ید
السارق إلّا فی شیء تبلغ قیمته مجناً و هو ربع دینار» (همان) و معتبره سماعه بن مهران از امام صادق(ع):
«قال :قطع أمیرالمؤمنین فی بیضه» قلت :و ما بیضه؟ «قال :بیضه قیمتها ربع دینار» قلت :هو أدنى حدّ
السارق؟ فسكت» (همان ،ص ،)244بخشی از مستندات روایی قول مشهور به شمار میروند.
 .2-1قول دوّم
برخالف قول اول این دیدگاه شهرت چندانی ندارد .برخی از فقیهان دیدگاه مزبور را در نهایت
صراحت به شیخ صدوق نسبت دادهاند

(فیض کاشانی ،بیتا ،ج ،2ص91؛ نجفی ،14۰4 ،ج ،41ص469؛

طباطبایی ،1418 ،ج ،16ص .)1۰۰لكن استقصا در آثار صدوق چنین استظهاری را بر نمیتابد؛ زیرا وی
در هدایه به صراحت مطابق قول مشهور فتوا داده است« :أدنى ما یقطع فیه السارق ربع دینار» (صدوق،

 ،1418ص . )296مشارالیه در المقنع نیز چنین دیدگاهی از خود بروز نداده است ،بلكه صرفاً به ذکر
روایات موجود در مسئله بسنده نموده است (صدوق ،1415 ،ص .)444همچنان که در من لیحضر نیز
صرفاً اخبار باب را ذکر کرده است (صدوق ،1413 ،ج .)45 ،4بنابراین انتساب چنین دیدگاهی به صدوق
ظاهراً صحیح نیست.
دیگر فقیهی که چنین دیدگاهی به وی منتسب است ابن جنید میباشد که علّامه در مختلف
سخنی دال بر تمایل وی به این دیدگاه را ذکر کرده است (عالمه حلی ،1413 ،ج ،9ص.)227
اما به نظر میرسد اولین کسی که به صراحت دیدگاه اخیر را مختار خویش قرار داده است عالمه
مجلسی باشد .وی با این استدلل که روایاتی که دللت بر وجوب حد قطع در یك پنجم دینار دارند،
از یك سو از لحاظ سند قویتر و از سوی دیگر مخالف فتاوای عامه هستند ،اخبار دال بر خمس را
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نسبت به سایر روایات باب دارای رجحان مییابد

(مجلسی ،14۰6 ،ج  ،16ص198؛ همو ،14۰4 ،ج،23

ص.)342
دیدگاه مجلسی متروك فقیهان بعد از وی گشت و با اقبال ایشان مواجه نشد تا آنكه در دوره
المنهاج اولین فقیهی است که در بین معاصران با عالمه مجلسی هم رأی شده است .ایشان پس از
بررسی روایات باب در نهایت مقتضای ادله را همان مختار مرحوم مجلسی میداند (خویی ،1422 ،ج،41

ص . )355این دیدگاه اقبال برخی از شاگردان محقق خویی را نیز در پی داشته است .از باب نمونه
وحید خراسانی با عبارت زیر موافقت خود را با دیدگاه فوق نمایان میسازد« :المشهور بین األصحاب
أنه یعتبر فی القطع أن تكون قیمة المسروق ربع و قیل یقطع فی خمس و هو األظهر» (خراسانی،1428 ،

ج ،3ص . )494میرزا جواد تبریزی دیگر فقیهی است که از عبارات وی نوعی تمایل به دیدگاه محقق
خویی استنباط میشود (تبریزی ،1417 ،صص.)331-332
شبیری زنجانی (زنجانی ،1428 ،ص )671و صادقی تهرانی (صادقی تهرانی ،1412 ،ص )281دیگر فقهای
معاصری هستند که طریق محقق خویی را در مسئله پیمودهاند.
علیرغم اینكه این قول چندان شهرتی در بین فقها نیافته است ،لكن روایات مختلفی در تأیید آن
وارد شده است .صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)« :أدنى ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار»
(حر عاملی ،14۰9 ،ج ،28ص ،)243صحیحه حلبی از امام باقر(ع)« :یقطع السارق فی کلّ شیء بلغ قیمته
خمس دینار» (همان ،ص ،)246و صحیحه دیگر محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)« :أدنى ما تقطع فیه ید
السارق خمس دینار» (همان ،ص ،)247گوشهای از روایات مؤید این قول هستند.
 .3-1قول سوّم
از ابن ابی عقیل عمّانی منقول است که وی قائل به رسیدن قیمت مال به یك دینار در تحقق
نصاب حد سرقت بوده است« :قال ابن أبی عقیل :و السارق عند آل الرسول(علیهم السالم) یقطع فی
کلّ شیء سرق إذا بلغ قیمة ما یسرق دینارا فصاعدا» (عالمه حلی ،1413 ،ج ،9ص .)227البته به نظر میرسد
وی در این قول منفرد است و بررسی اقوال فقیهان امامی موافقی برای وی در مسئله نشان نمیدهد.
صحیحه أبوحمزه از امام باقر(ع)« :سألت أباجعفر فی کم یقطع السارق؟ فجمع کفّیه ،ثمّ قال« :فی
عددها من الدراهم» (حر عاملی ،14۰9 ،ج ،28ص ،)245خبر صدوق از امام علی(ع)« :و روی أنّه یقطع فی
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عشره دراهم» (صدوق ،1415 ،ص ،)444روایت جعفریات از امام علی(ع)« :لیقطع الكفّ فی أقلّ من
دینار أو عشره دراهم» (ابن اشعث کوفی ،1414 ،ص ،)14۰و روایت عامّه از ابن عبّاس« :قطع رسول اللّه ید
رجل فی مِجَنّ قیمته دینار أو عشره دراهم» (ابوداود ،14۰8 ،ج ،4ص ،)136همگی بر لزوم رسیدن قیمت

 .4-1قول چهارم
ظاهراً دیدگاه چهارمی نیز در مسئله وجود دارد که قائل به تحقق حد نصاب در ثلث دینار است.
برخی از فقیهان این قول را نیز در شمار اقوال موجود در مسئله ذکر نمودهاند

(مرعشی نجفی،1424 ،

ص .)132البته صاحب جواهر تصریح کرده است که در بین فقها موافقی برای این دیدگاه نیافته است
(نجفی ،14۰4 ،ج ،41ص .)497لیكن نگارنده با جستجو در کلمات فقها دیدگاه یكی از معاصران یعنی
محمد اسحاق فیاض کابلی را همسوی با این قول یافته است .وی معتقد است« :مشهور بین اصحاب
در بریدن دست دزد این است که قیمت مال دزدیده شده باید به مقدار ربع دینار باشد ...و گفته شده
که در خمس دینار دست دزد بریده مىشود ،و لكن اظهر آن است که در ثلث دینار بریده مىشود»
(فیاض کابلی ،1426 ،ص.)666
معتبره أبوبصیر از امام صادق(ع)« :قال :قطع أمیرالمؤمنین رجلًا فی بیضه قلت :و أیّ بیضة؟ قال:
بیضه حدید قیمتها ثلث دینار» (حر عاملی ،14۰9 ،ج ،28ص ،)246و معتبره سماعه از آن حضرت« :سألته
على کم یقطع السارق؟ قال :أدناه على ثلث دینار» (همان) ،از مستندات این قول به شمار میروند.
 .2ارزیابی و نقد دالیل
همانگونه که مشاهده میشود عمده دلیل اختالف آرای فقیهان ،وجود روایات مختلف و
متعارض در فرض مسئله است .آنچنان که ذکر گردید در اثبات هر یك از دیدگاهها روایتی وجود
دارد که قابلیت استناد جستن به آن وجود داشته باشد و در هر یك از اقوال چهارگانه مذکور دست
کم یك روایت صحیح السند و معتبر وارد شده است (خویی ،1422 ،ج ،41صص.)355-357
با التفات و عنایت به نكات فوق فقهای امامی نیز بیشتر نقد خود را متوجه روایات نموده و در
اثبات مدعای خود ابتدا به تحلیل و ارزیابی اخبار باب پرداختهاند.
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امّا نكتهای که در ابتدا باید بدان اشاره شود این است که اگر امكان استظهار از ادلّه و روایات
مختلف وجود نداشته باشد و در نصاب حد سرقت شك شود ،مقتضای قاعده درء ،التزام به پذیرش
روایتی است که برای تحقق نصاب حد سرقت وجوب رسیدن مال مسروق به یك دینار را لزم
که افزون بر ورود ضرر و زیان جسمی ،ممكن است موجب ایراد خسارت معنوی و کاهش قدر و
منزلت شخص در نزد عموم و جامعه شود ،بنابراین برای فتوا به جواز قطع دست ،وجود دلیل قطعی
لزم است و در غیر این صورت فرض مسئله مجرای قاعده درء خواهد بود ،زیرا قدر متیقّن از ادلّه،
قطع دست در قبال سرقت مالی به قیمت یك دینار است ،و مقدار کمتر از آن مشكوك و محل
اختالف است و با قاعده مزبور دفع میشود.
همچنانكه مفاد اصل احتیاط نیز در مسئله اقتضای قطع دست در سرقت مالی به اندازه یك دینار
و بیشتر را دارد و با سرقتی کمتر از این میزان نمیتوان قائل به جواز قطع دست شد ،زیرا یك دینار
قدر مسلّم و متیقن از ادلّه بوده و باقی مشكوك است و برای اثبات وجوب قطع در نصاب کمتر از
این میزان احتیاج به دلیل قطعی وجود دارد ،خصوصاً از این جهت که بنای شارع و مذاق وی نیز در
حدود مبتنی بر تخفیف است.
بنابراین در یك جمعبندی کلی میتوان گفت هم مقتضای قاعده درء و هم عمل به مقتضای
احتیاط ،نتیجه یكسان دارد و آن ثبوت حد قطع در یك دینار و عدم تحقق آن در کمتر از این میزان
است.
 .1-2نقد قول اوّل (ربع دینار)
همانگونه که اشاره شد این دیدگاه موافقت مشهور فقیهان امامی را در پی داشته است .باید گفت
فقهایی که مختار خود را قول به تحقق حد نصاب در ربع دینار دانستهاند ،از وجود روایات متعارض
و گوناگون باب بیخبر نبوده و از آنجا که اصل (عدم تحقق حد قطع) نیز با آنها همراه نبوده است،
در صدد اثبات دیدگاه خویش با اتكا به استدللهای گوناگون بر آمدهاند .ایشان عمدتاً به شهرت
موجود در مسئله و اجماع ادعایی برخی از فقیهان استناد نموده و دو عامل فوق را از عوامل ترجیح
روایات ربع دانستهاند .صاحب «الدرالمنضود» از این دسته فقهاست که پس از بررسی روایت باب
در پایان چنین نظر خود را ابراز میکند« :در مجموع اجماعات منقول و شهرت موجود در مسئله،
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موجب تقویت روایت ربع و پذیرش این دیدگاه نزد کسانی است که معتقدند عمل مشهور موجب
تقویت روایات شده و اعراض مشهور موجب بیاعتباری آن میشود ،اگرچه چنین روایاتی در نهایت
اعتبار باشند و موافقت فقها باعث تقویت روایات میشود ،اگرچه در نهایت ضعف و سقوط باشند»
صاحب جواهر نیز با پذیرش وجود روایات معارض ،روایات دال بر ربع را به علّت وجود شهرت
عظیمه و اجماعات منقوله دارای رجحان میداند (نجفی ،14۰4 ،ج ،41ص .)496همچنانكه صاحب
ریاض در اثبات مختار خویش به شهرت قول مزبور در بین اصحاب و اجماع موجود در مسئله استناد
میکند (طباطبایی ،1418 ،ج ،16ص .)1۰1عبارت مرعشی نجفی نیز مؤید چنین رویكردی است« :فعند
التعارض یقدّم ما دلّ على الربع ،للشهرة العظیمة و اعتضادها باإلجماعات» (مرعشی نجفی ،1424 ،ص.)135
لزم به ذکر است که شیخ طوسی در خالف با عبارت« :دلیلنا :إجماع الفرقه و أخبارهم» (طوسی،

 ،1415ج ،5ص )413و در استبصار با عبارت« :عندنا» (طوسی ،1387 ،ج ،4ص ،)241ادعای وجود اجماع
در مسئله نموده است .شهید ثانی نیز در مسالك (شهید ثانی ،1413 ،ج ،14ص ،)493تحدید نصاب سرقت
به ربع دینار را به «مذهب» نسبت داده است که ظاهراً مقتضای کالم وی این است که قائل شدن به
دیدگاه مخالف مشهور برخالف مذهب شیعه است.
ابن ادریس در سرائر (ابن ادریس ،141۰ ،ج ،3ص ،)483ابن زهره در غنیه (ابن زهره ،1417 ،ص،)623
فاضل مقداد در کنز العرفان (فاضل مقداد ،1425 ،ج ،2ص ،)35۰و سبزواری در مهذّب الحكام (سبزواری،

 ،1413ج ،28ص )77از دیگر فقهایی هستند که به نوعی ادعای وجود اجماع در مسئله نمودهاند.
لیكن در مورد اجماع ادعایی باید گفت استدلل به اجماع در بحث مذکور چه از جهت صغری
و چه از جانب کبری محل مناقشه بسیار جدی میباشد؛ زیرا چگونه میشود با وجود تصریح به
مخالفت از سوی عالمه مجلسی ،محقق خویی و برخی از فقهای دیگر ،ادعای وجود اجماع در مسئله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « .1و على الجملة فاإلجماعات المحكیة و الشهرة المحققة توجب تقویة روایات الربع و القول به عند من یقول بتقویة الروایة بذلك و
أن إعراض ا لمشهور یسقطها عن العتبار و إن کانت بحسب السند فی غایة العتبار ،و موافقتهم تقوّیها و إن کانت فی غایة الضعف و
السقوط».
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نمود؟ 1مگر اینكه گفته شود خروج و مخالفت فرد معلومالنسب مخل به تحقّق اجماع نمیباشد ،که
در این صورت با محظور دیگری مواجه خواهیم شد و آن این که به دلیل مدرکی یا حداقل محتمل
المدرکیه بودن (وجود روایات متعدد در مسئله) کاشفیت اجماع به شدّت محل تردید خواهد بود؛
واسطه کشف قول معصوم (ع) است ،و از آنجا که مستند اجماع مدرکى معلوم و در دسترس فقیه
است ،وی مىتواند بدان مراجعه کند تا اگر آن دلیل نزد وى معتبر باشد طبق آن فتوا دهد و گرنه آن
را رد کند .ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرك آن است و جز آن اعتبار بیشترى ندارد
(بجنوردى ،1418 ،ج ،2ص168؛ فاضل لنكرانى ،143۰ ،ج ،3ص.)2۰8
بنابراین حتی در فرض پذیرش وجود اجماع و صرف نظر از اشكال صغروی (مخالفت برخی از
فقیهان و عدم تحقق اجماع در مسئله) ،ایراد کبروی آن یعنی مدرکی بودن اجماع مورد نظر به حال
خود باقی است و همانگونه که گفته شد قوام و اعتبار اجماع مدرکی به قوام و اعتبار مدرك آن
بوده و با وجود دلیل لفظى نمىتوان به دلیل لبى استناد نمود.
در مورد شهرت ادعایی نیز باید اذعان نمود حجیّت و عدم حجیّت شهرت ،خود مبنایی است که
محل مناقشه فقی هان بوده و بعضی از اعالم معاصر از اساس منكر اعتبار آن شدهاند (خویی ،1377 ،ج،2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ممكن است گفته شود منظور از اجماع معتبر ،اجماع همه فقها در تمام ادوار نیست تا مخالفت امثال عالمه مجلسی و محقق خویی
مضر به آن باشد؛ بلكه منظور اجماع فقهای متقدم یعنی فقیهانی است که پیش از دوره شیخ طوسی میزیستهاند؛ علت اعتبار چنین
اجماعی نیز آن است که ایشان به عصر معصومان(ع) نزدیكتر بوده و به احتمال زیاد به مدارکی دسترسی داشتهاند که شاید به ما
نرسیده باشد .در پاسخ به این اشكال میت وان گفت اولً :از لحاظ صغروی این سخن محل اشكال است و حتی در فرض پذیرش این
استدلل نیز اجماعی در مسئله وجود ندارد؛ زیرا همانگونه که گذشت ابن ابی عقیل عمّانی ،فقیه سده چهارم هجری قمری ،که خود
از فقیهان متقدم امامی است و در کنار ابن جنید اسكافی لقب «قدیمین» را یدك میکشند و حتی برخی وی را نخستین فقیه شیعی
دانستهاند که در آغاز غیبت کبری فقه را تهذیب کرد و نظر اجتهادی را به کار بست و بحث در اصول را از فروع جدا ساخت
(بحرالعلوم ،14۰5 ،ج ،2ص ،)22۰خود از مخالفان اجماع ادعایی مزبور است؛ و ثانیاً :از لحاظ کبروی نیز چنین استظهاری محل تأمل
است؛ زیرا اگرچه فتاوای قدما به موجب قرب زمانی به عهد معصومین(ع) و کمی واسطهها و دسترسی بیشتر به اسناد و مدارك،
میتواند اعتبار بیشتری داشته باشد ،اما از یك سو احاطه و تسلط به فتوای فقهای متقدم و نقل آن ،برای مدعی اجماع ،با توجه به
پراکندگی فقیهان در بالد مختلف و خاصه از جهت فقدان وسایل ارتباط جمعی و عدم امكان طبع کتاب و نشر فتوا در سطح گسترده
در اعصار سابق ،بسیار بعید به نظر میرسد؛ و از سوی دیگر شاید دقت متأخران در استخراج و استنباط احكام بیش از دقت قدما بوده
و آنها با بساطت بیشتری استنباط کرده و فتوا میداده اند؛ بنابراین این دیدگاه که نظر متقدمان کاشفیت بیشتری از قول معصوم دارد
صرف احتمال بوده و نمی تواند مورد تكیه قرار گیرد .برخی از اندیشوران در استدلل بر عدم تفاوت اجماع قدما و متأخران دلیل
دیگری را نیز ذکر کردهاند (جزایری ،1415 ،ج ،4ص38۰؛ جناتی ،137۰ ،صص.)213-212
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ص . )24۰بنابراین صرف استناد به شهرت در مسئله کافی برای اثبات قول مشهور نبوده و اقامه ادلّه
دیگری در اثبات مختار ایشان لزم است ،خاصّه از این جهت که فرض مسئله از امور خطیره بوده و
اهتمام شارع در نفوس و دما مستلزم احتیاط بیشتر در مسئله است و امكان حصول شبهه با توجه به
سازد.
البته برخی از موافقان قول مشهور ،قائل شدن به اعتبار ربع دینار را ،در مقایسه با روایاتی که
نصاب سرقت را خمس دینار میدانند ،موافق با قاعده درء و سازگارتر با عمل به احتیاط یافتهاند،
لیكن خود اعتراف کردهاند که چنین استظهاری صرفاً در مورد قائالن به خمس میتواند مورد استناد
قرار گیرد و با عین همین استدلل میتوان روایات دال بر ثلث یا یك دینار کامل را بر روایات ربع
ترجیح داد (طباطبایی ،1418 ،ج ،16ص.)1۰1
 .2-2نقد قول دوّم (خمس دینار)
اگرچه همانگونه که ذکر گردید این دیدگاه ابتدا توسط عالمه مجلسی تقویت شده است ،لكن
برجستهترین فقیهی که مختار خویش را این قول قرار داده و در اثبات رأی خود به نقد دیدگاه رایج
پرداخته است ،محقق خویی میباشد .وی اقوال غیر مشهور موجود در مسئله را به علت اعراض
اصحاب ،و مخالفت آنها با ظاهر کتاب نپذیرفته و اخبار وارده را حمل بر تقیه نموده است .ملخّص
استدلل ایشان در نقد دیدگاه مشهور نیز چنین است1« :ـ روایاتی که دللت بر تحدید حد نصاب به
ربع دینار دارند مطابق با دیدگاه مشهور در نزد عامّه هستند ،بنابراین حمل کردن این روایات به تقیه
نزدیكتر است2 .ـ حتی با چشم پوشی از این مسئله ،نهایت امر این است که روایات متعارض هستند
و در این صورت ترجیح با روایات خمس است ،به علت موافقت آنها با ظاهر کتاب( »1خوئی،1422 ،
ج ،41صص)358-359
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا» (مائده .)38 :توضیح اینكه :مقتضای اطالق در آیه سرقت ،وجوب قطع در مطلق سرقت است،
چه مال مسروق قلیل باشد چه کثیر ،و لیكن از دلیل خارجی فهمیده میشود که در مقدار کمتر از خمس ،قطع دست لزم نمیآید،
بنابراین از اطالق آیه در مقدار کمتر از خمس دست برداشته میشود ،و اما تخصیص زاید (احتمال لزوم مقداری زاید بر این مقدار)
ثابت نشده است ،به علت معارضه این روایات با روایاتی که خمس دینار را معتبر دانستهاند ،پس این روایات (که دللت بر اعتبار ربع
دینار دارند) از ناحیه مخالفت با ظاهر آیه کنار گذاشته میشوند.
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مفاد قاعده درء ،به اعتبار اختالف روایات نیز استناد به شهرت مزبور را با محظور جدی مواجه می
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لیكن به نظر میرسد بر مختار محقق خویی ایرادات عدیدهای وارد است و تمامی ادلّه استنادی
وی مخدوش میباشند:
 .1اشكال نخست این است که اعراض وی از روایتی که دللت بر تحدید نصاب سرقت به یك
موجب خروج روایت از حجیّت میدانند قابل استناد است ،در حالی که ایشان چنین دیدگاهی نداشته
و معتقدند شهرتی که خود هیچ دلیلی بر حجیت ندارد چگونه میتواند لحجتی را حجت کرده و یا
حجتی را لحجت کند (خویی ،1377 ،ج ،2صص .)2۰1-2۰3این اشكال از چشم فقیهان نیز پنهان نمانده
و صاحب جامع المدارك بدان تفطّن یافته است« :ما ذکر فی وجه عدم األخذ باألخبار الدالّة على
اعتبار ما سوى الربع و الخمس من المخالفة للمقطوع به بین األصحاب و المخالفة لسائر األخبار ،فیتمّ
على مسلك من یعتنی بالشهرة بین األصحاب ،فیأخذ بالمشهور مع ضعف الخبر و ل یعمل بالخبر
الصحیح مع عدم عمل المشهور بالخبر ،و المشهور لم یعملوا بما دلّ على اعتبار الخمس» (خوانساری،

 ،14۰5ج ،7ص.)144
 .2این سخن محقق خویی که سایر اقوال موجود در مسئله به استثنای خمس ،در بین اهل سنت
طرفدارانی دارد و حتی قول به ربع دینار دیدگاه رایج در بین اهل سنت میباشد ،در نهایت صحّت
است (خویی ،1422 ،ج ،41ص358؛ ابن قدامه ،بیتا ،ج ،1۰ص .)239لكن تمام بحث در این است که قول به
لزوم ربع دینار و دیگر اقوال موجود در مسئله در بین ایشان اجماعی نیست تا گفته شود امام
معصوم(ع) ناگزیر از رعایت تقیّه بوده است و به همین خاطر است که مشاهده میشود خود اهل
سنّت نیز به چنین دیدگاهی ملتزم نبوده و احدی متعرض آنها نشده است ،آنچنانکه تنها شیخ طوسی
در خالف هشت دیدگاه مختلف از ایشان نقل میکند (طوسی ،1415 ،ج  .)411-413/5به دیگر عبارت
فرض مسئله از امور اجتهادی است که عامّه نیز در آن دارای اقوال مختلف هستند و در چنین شرایطی
حمل این اخبار بر تقیّه غیر واضح و بسیار بعید است و به همین علت است که شهید ثانی به مناسبتی
در کتابالنكاح مسالك در نقد احتمال وجود تقیه در بعضی از اخبار باب مینویسد« :و کونه للتقیّة
غیر جیّد ،ألنّها مسألة اجتهادیّة و المخالفون مختلفون فیها ...و حینئذ فحمل مثل هذا على التقیّة غیر
واضح» (شهید ثانی ،1413 ،ج ،7ص.)54
افزون بر اینكه مطابق عبارت محقق خویی ،قول مشهور در بین اهل سنت وجوب حد قطع در
ربع دینار می باشد ،بنابراین قول به تحدید حد نصاب به یك دینار یا ثلث دینار که مشارالیه صدور
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آنها را نیز از روی تقیه دانسته است ،جزو آرای مشهور در فقه عامه نیستند تا رعایت تقیه در مورد
آنها لزم باشد .در مورد دیدگاه ابن ابی عقیل استدلل دیگری را نیز میتوان ارائه نمود و آن اینكه
روایت صحیح السندی که دللت بر مختار وی دارد از امام محمدباقر(ع) روایت شده است ،بنابراین
دانست ،زیرا در زمان امام محمدباقر(ع) چنین دیدگاهی در بین ایشان مشهور نبوده است .همچنین
روایت دیگری که مؤید قول عمّانی است از امام علی(ع) صادر شده و اصولً در مورد روایت مزبور
تقیه معنای محصلی نخواهد داشت .موسوی اردبیلی از فقهایی است که با پذیرش استدلل فوق در
این زمینه مینویسد...« :و أمّا حملها على التقیّة لموافقتها لرأی جماعة من العامّة کأبی حنیفة و أصحابه،
فقد یدفعه أنّ الخبر الصحیح من هذه الطائفة قد روی عن أبی جعفر(ع) ،و فی زمنه لم یكن القول
بالدینار مشهوراً بینهم حتّى یصدر الحدیث تقیّة ،و أیضاً أنّ الخبر الثالث من هذه الطائفة روی عن أمیر
المؤمنین(ع) و لمعنى للتقیّة فیها» (موسوی اردبیلی ،1427 ،ج ،3ص.)128
 .3استناد محقق خویی به اطالق آیه سرقت نیز با اشكال مواجه است ،زیرا همانگونه که برخی
از فقها بدین امر تصریح کردهاند« :أنّ اآلیة فی مقام بیان أصل الحكم فال یؤخذ بإطالقها ،و ل أقلّ
من الشبهة الدارءة» (مرعشی نجفی ،1424 ،ص.)137
آیه سرقت صرفاً در مقام بیان اصل حكم است و راجع به کیفیت و جزئیات سرقت نمیتوان به
اطالق آن تمسك جست و به عبارتی دقیقتر در مقام بیان بودن آیه احراز نشده است و از این جهت
مقدّمات حكمت کامل نیست و حداقل این است که با وجود شبهه نمیتوان به اطالق آیه استناد
نموده و آیه را در مقدار بیش از خمس دارای اطالق دانست.
صاحب جامع المدارك نیز استناد به اطالق آیه را مخدوش دانسته است .ایشان معتقدند با وجود
کثرث قیود و شروط برای قطع دست ،نمیتوان به اطالق آیه استناد جست ،همچنانكه فقها در بحث
صحیح و اعم (وضع الفاظ عبادات و معامالت برای خصوص معنای صحیح آنها یا اعم از صحیح و
فاسد) معتقدند این بحث ثمرهای ندارد ،زیرا آیاتی از قبیل «أَقِیمُوا الصَّالةَ» در مقام بیان نبوده و صرفاً
در مقام تشریع هستند (بنابراین نمیتوان به اطالق آنها استناد جست) (خوانساری ،14۰5 ،ج ،7ص.)145
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نمی توان با این استدلل که این دیدگاه موافقت با رأی ابوحنیفه دارد صدور آن را از روی تقیه
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 .3-2نقد قول سوّم (ثلث دینار)
با توضیحاتی که در سطور فوق ارائه گردید ،به بسیاری از اشكالتی که بر قول سوم وارد شده
است از قبیل اعراض مشهور از اخبار ثلث و حمل روایات باب بر تقیه نیز پاسخ داده شد .از نظر
به روایات ثلث دینار قطعاً خالی از وجه نخواهد بود ،لیكن با وجود روایات مزبور از آنجا که عمل
به مفاد این روایات مطابق با احتیاط ،موافق با قاعده درء و اصل تخفیف در حدود است ،روایات
فوق از این جهت دارای رجحان میباشند ،زیرا آنچه مسلم و قطعی است جواز قطع ید در سرقتی به
میزان یك دینار است و ادعای امری زاید بر این مقدار محتاج مؤونه زاید و دلیل قطعی است و این
احتمال با اصل احتیاط در نفوس و دماء و قاعده درء حد دفع میشود.
با این وجود همانگونه که اشاره شد یكی از فقهای معاصر مختار خویش را تحقق حد نصاب در
ثلث دینار قرار داده است .وی در تبیین مختار خویش چنین استدلل کرده است که معتبره سماعه از
امام صادق(ع)« :سألته على کم یقطع السارق؟ قال :أدناه على ثلث دینار»

(حر عاملی ،14۰9 ،ج،28

ص ،)246به دللت مطابقی ،نصّ در تحدید نصاب قطع به ثلث دینار است ،و به دللت التزامی نیز بر
عدم قطع در کمتر از این مقدار دللت دارد و در این صورت مدلول التزامی این روایت با مدلول
التزامی روایاتی که قائل به تحقق نصاب سرقت در ربع و خمس دینار هستند تعارض پیدا کرده و
همگی ساقط میشوند و در نهایت با سقوط مدلول التزامی هر یك از روایات ،مدلول مطابقی روایت
دال بر ثلث بالمعارض مانده و بدان عمل میشود (فیاض کابلی ،بیتا ،ج ،3صص)3۰2-3۰3

لیكن از نظر نگارنده دیدگاه محقق کابلی بسیار عجیب مینماید ،زیرا اینگونه به ذهن تبادر می
شود که گویا وی تمامی روایات باب را ندیده است! وگرنه چگونه میشود صرفاً لسان معتبره سماعه
را نص در تحدید نصاب و تنها دللت همین یك روایت را از نوع مطابقی دانست؟! حال آنكه لسان
بسیاری از روایات دیگر نیز به مانند معتبره سماعه نص در مطلوب میباشند و به دللت مطابقی بر
مفاد خویش دللت میکنند .از باب نمونه صحیحه محمد بن مسلم از این دسته روایات است .وی
میگوید :از امام صادق(ع) پرسیدم در چه مقدار دست سارق قطع مىشود؟ حضرت فرمودند :در
ربع دینار .از امام پرسیدم :براى دو درهم؟ حضرت فرمود :در ربع دینار ،به هر اندازه که دینار باشد.
از امام پرسیدم :آیا کسى که کمتر از ربع دینار سرقت کرده ،نام سارق بر او صادق است و نزد
خداوند سارق محسوب مىشود؟ حضرت فرمودند :هر کس از مسلمانى چیزى سرقت کند که وى
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نگارنده در فرض فقدان روایاتی که دللت بر تحدید نصاب سرقت به یك دینار دارند ،امكان اخذ
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آن را در سلطة خویش دارد ،نام سارق بر او صادق است و او نزد خداوند سارق محسوب مىشود،
ولى دستش تنها براى یك ربع دینار یا بیشتر قطع مىشود و اگر بنا باشد که دست سارقان در کمتر
از ربع دینار قطع شود ،همة مردم را دست بریده مىیابى!» (حر عاملی ،14۰9 ،ج ،28ص.)243
و صحیحه دیگر وی از همان حضرت« :أدنى ما تقطع فیه ید السارق خمس دینار» (همان ،ص ،)247از
جمله روایاتی هستند که لسانی شبیه به لسان روایت مورد ادعای مشارالیه دارند.
اصولً باید اذعان نمود روایات باب غالباً به دللت مطابقی بر مفاد خویش دللت میکنند و اکثر
آنان نیز اگر نگوییم نص در معنای خود ،دست کم ظاهر در معنای خویش هستند و این نكتهای است
که فقهای امامیه از آن غافل نبودهاند و با التفات و عنایت به این مطلب اخبار باب را همچنان دارای
تعارض یافته و در صدد یافتن راه حلی برای رفع تعارضات و گرهگشایی از مسئله مزبور بر آمدهاند.
بنابراین باید گفت مدلول التزامی روایات ثلث با مدلول مطابقی روایات ربع و خمس تعارض
دارند؛ نه اینكه مدلول التزامی این روایات با هم تعارض داشته باشند؛ بنابراین اگر در این تعارض،
بنابر تساقط است مدلول التزامی و مطابقی همه این روایات ساقط میشوند و به مدلول مطابقی روایت
ثلث نیز نمیتوان استناد کرد.
 .3تبیین قول مختار
به نظر میرسد تنها دیدگاهی که با توجه به سیاست کیفری اسالم میتوان از آن دفاع کرد،
تحدید حد سرقت به یك دینار است ،در اثبات این مدعا میتوان به مسلّمات سیاست جنایی اسالم
از قبیل :قاعده درء حد به شبهه ،مبنی بودن حدود بر تخفیف و تسامح و اصل احتیاط در نفوس و
دماء

استناد کرد1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ممكن است گفته شود حدودی مانند قذف و سرقت که حقالناس هستند مبتنی بر تخفیف نبوده و صرفاً تسامح و تخفیف در حقاهلل
جاری میشود؛ در پاسخ باید گفت اولً :موضوع بحث نوشتار حاضر یعنی نصاب حد سرقت دارای دو جنبه است؛ اصل حد سرقت
(قطع ید) که از حقوق الهى است و بازگرداندن مال مسروق که از حقالناس محسوب میشود .باید گفت حتی با پذیرش استدلل
فوق جنبه حقاللهی قضیه با حصول شبهه برداشته مىشود و صرفاً آنچه مورد تسامح و اغماض قرار نمیگیرد حقوق مالی خواهد بود؛
ثانیاً :این سخن که در حق الناس تخفیف و احتیاط جریان ندارد محل تأمل است؛ چرا که اگرچه برخی از حدود در زمره حقالناس
محسوب میشوند؛ اما مقتضای اطالق قاعده درء و ورود «ال» بر سر «الحدود» ،عمومیت قاعده مزبور است؛ خاصه از این جهت که
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مفاد اجمالى قاعده درء آن است که در مواردى که استحقاق مجازات متهم ،به جهتى محل
تردید و مشكوك باشد؛ به موجب این قاعده بایستى جرم و مجازات را منتفى دانست .این قاعده از
نظر حقوقدانان اسالمى از قواعد تفسیرى است و با قاعدهى «تفسیر به نفع متهم» در حقوق جزایى
در موارد متعددى به این قاعده استناد کرده و بر طبق آن فتوا دادهاند .در مسائل جزایى هرگاه شبههاى
پیش آمده است فقهاى امامیه و عامه با تعابیرى مانند «لنّه من الشبهه الدارئه»

(شهیدثانی ،1413 ،ج،8

ص15؛ نجفی ،14۰4 ،ج ،41ص559؛ سرخسی ،14۰6 ،ج ،9ص )96قائل به عدم مجازات متهم شدهاند.
آنچه قاعده درصدد بیان آن است چیزى جز این نیست که در موضوع جان آدمى و نقص عضو،
قاعده احتیاط جارى مىشود و مادام که از هر جهت ،به وجوب حد اطمینان حاصل نشود ،شارع
اسالم اجازه اجراى آن را صادر نخواهد کرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود؛ زیرا در
مسئله دماء و نفوس آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع براى ما مسلم مىشود آن
است که تا جایی که ممكن است باید احتیاط نمود (بجنوردی ،14۰1 ،ج ،1ص.)184
اصل احتیاط نیز که در بحث جاری از مستندات مختار نوشتار حاضر است ،در برخى موارد با
قاعدهى درء وحدت مجرا پیدا مىکند .این حالت در شبهات مربوط به عنصر قانونی جرم نیز صادق
است .در این نوع شبهات که مجازات از متهم برداشته مىشود ،با اصل احتیاط نزدیكى پیدا مىکند؛
بدین صورت که هرگاه تردید شود که آیا متهم مرتكب عمل ممنوعى شده که مستوجب عقوبت
خاصی باشد ،به مقتضاى اصل احتیاط نسبت به حفظ جان و عرض مسلمان ،باید مجازات از متهم
برداشته شود.
به دیگر عبارت با تردید در عنصر قانونی جرم ،براى فقیه تردید حاصل مىشود که آیا متهم
مشمول مجازات خاص است یا خیر و آیا تكلیف در مورد او اجراى حد است یا درء حد؟ در اینجا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در حدودی مانند حد سرقت به جهت آنكه پاى جان و نقص عضو در کار است ،حاکم باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را
به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه تردید ،از اجراى آن جلوگیرى نماید .برخی از محققان در تقویت سخن مزبور چنین استدلل
کردهاند که درست است که حقوق الناس مبنى بر مداقّه میباشند ،اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى است؛ ولى در
دماء و نفوس ،آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده مىشود ،این است که تا آنجا که امكان دارد باید احتیاط
نمود .ایشان در اثبات مدعای خود به استشهادات کثیری از متون فقهی امامیه اشاره داشتهاند (محقق داماد ،14۰6 ،ج ،4صص81-85؛
موسوی بجنوردی ،1376 ،ج ،1ص.)97
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به مقتضاى مبنى بودن حدود بر تخفیف و مسامحه و اهتمام شارع به حفظ دماء و نفوس ،فقیه مكلّف
است در این قبیل موارد به مقتضاى احتیاط رفتار کرده ،مجازات را از متهم بر دارد.
اینكه در حدود ،سیاست جنایی اسالم مبنی بر تخفیف و مسامحه است ،جزو مسلّمات فقه اسالمی
(فاضل آبی ،1417 ،ج ،2ص549؛ عالمه حلی ،1414 ،ج ،6ص86؛ نجفی ،14۰4 ،ج ،41ص« ،)298أنّ الشبهة تدرأ
الحدود ،و هی مبنیّة على التخفیف» (فاضل هندی ،1416 ،ج ،1۰ص« ،)616ان الحدود مبنیة على التخفیف
و التسامح» (منتظری ،بیتا ،ص )158بر این اصل مسلم صحّه نهادهاند.
دقت در متون دینی و روایات ائمه اهل بیت (علیهمالسالم) نیز این دیدگاه را تأیید میکند که
اصولً قوانین جزائی اسالم در مرحله اثبات جرم بر پایه تخفیف و تسامح بنا نهاده شده است

(حر

عاملی ،14۰9 ،ج ،28ص1.)46

شرایط بسیار سخت و پیچیدهای که در فقه به پیروی از روایات ،براى شهادت بر وقوع روابط
نامشروع و حدّ زنا تعیین شده است نمونهای بارز از دأب شارع در حدود است که تا حد ممكن
کوشیده است با تسامح و تخفیف با مسئله برخورد کرده و از اثبات جرم جلوگیری نماید .تعدد اقرار
لزم در اثبات برخی از جرایم نیز دیگر نمونه روحیه تساهل و تخفیف فقه اسالمی است ،زیرا آنچنان
که مسلم است در بسیارى از جرایم به یك بار اقرار مجرم ،حدّ شرعى اجرا نمىگردد ،بلكه به نوعی
راه گریز از ثبوت جرم را پیش روى مجرم قرار مىدهد ،قاضى تبعات اقرار را بیان مىکند تا شخص
از اقرار خود برگشت کرده و جرم ثابت نگردد.
اصولً با دقت در باب حدود ،لزوم احتیاط و تعدد اقرار در مباحث گوناگون آن مشخص می
گردد .از باب نمونه در اثبات جرایمی از قبیل زنا ،لواط ،تفخیذ و مساحقه ،چهار بار اقرار شرط بوده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1از باب نمونه قاعده «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس تشریعات جزایی اسالم را تشكیل داده و تا حدّ
زیادی تأمین کننده امنیّت متّهمان به جرایم است .همچنین نشان دهنده اهتمام عظیمی است که اسالم به حرمت و شخصیت انسانها
به خرج داده است .برای مثال چون مبناى حدود بر تخفیف و تسامح است ،اصول عقالیى در آن جارى نمىشود؛ با این توضیح که
قاعدتاً اگر متهم ادعاى نسیان و خطا و ...را بكند ،اصل در عدم نسیان و عدم خطا است؛ حال آنكه این اصول عقالیی در باب حدود
جارى نمىشوند؛ زیرا موضوع قاعده «درء الحد» عبارت است از حدوث شك و شبهه و چنانچه اصول عدمیه در این موارد جارى
شود موضوعى از براى جریان قاعده نمىماند و لغویت لزم مىآید؛ مثالً در مورد محارب و زانى و سارق در صورت حدوث شبهه
توبه آنان ،استصحاب عدم حدوث توبه جارى نمىشود و به مقتضاى عموم قاعده درء الحد ساقط مىشود ،مگر اینكه عدم توبه آنان
محرز شود (بجنوردی ،14۰1 ،ج ،1ص.)181
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و در جرایمی مانند شرب خمر ،قوادی ،قذف و سرقت موجب حد ،دو بار اقرار لزم است؛ البته
برای اثبات جنبه غیرکیفری جرایم یك بار اقرار کافی است و این تفكیك به وضوح بیانگر نهایت
اهتمام و احتیاط شرع مقدس در ورود آسیبهای جسمی و جانی به افراد است (عالمه حلی ،142۰ ،ج

قابل توجه است که چنانچه نصاب شهود در جرایمی مانند زنا و لواط رعایت نشود و برای مثال
سه نفر شهادت به زنا داده و نفر چهارم غایب باشد ،بر آن سه نفر حد قذف جاری شده و حتی منتظر
حاضر شدن شاهد غایب نیز نمیشوند (فاضل هندی ،1416 ،ج ،1۰ص423؛ روحانی ،1412 ،ج ،25ص.)397
در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که سه تن نزد امیرالمؤمنین (ع) بر علیه شخصی به زنا
شهادت دادند .حضرت فرمودند :چهارمی کجاست؟ گفتند :اکنون میآید .حضرت فرمان داد آن
سه

شاهد را حدّ قذف زدند (کلینی ،14۰7 ،ج ،7ص1)21۰

در روایتی دیگر امام صادق(ع) از قول امام علی(ع) نقل میکند که حضرت فرمودند« :در
صورتی که شاهد زنا باشم ،هرگز حاضر نیستم که اوّلین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم
که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم»( .صدوق ،1413 ،ج ،4ص2.)24

شایان توجّه است که در فرض مسئله بسیاری از فقیهان عنایت به نكات فوقالشعار داشته و در
استدلل بر اثبات مختار خویش ،موارد مزبور را جزو مرجّحات دیدگاه خود ذکر نمودهاند .از باب
نمونه محقق اردبیلی در مقام مقایسه روایاتی که دللت بر تحدید نصاب به خمس دینار دارند با
روایاتی که دللت بر لزوم رسیدن قیمت مال به ربع دینار دارند ،وجه رجحان روایات دسته دوّم را
اصل ،احتیاط در نفوس و دماء ،مبنی بودن حدود بر تخفیف و قاعده درء میداند (اردبیلی ،14۰3 ،ج

 ،13ص.)236
صاحب ریاض عمل به روایات دال بر لزوم ربع دینار را در مقایسه با روایات خمس ،موافق با
قاعده درء و سازگارتر با عمل به احتیاط میداند ،لیكن خود اذعان دارد بر اینكه با عین همین استدلل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« .1فِی ثَلَاثَة شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِالزِّنَى فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِیءُ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ(ع) حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ
نَظِرَةُ سَاعَة».
« .2لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَ َعةُ شُهُود عَلَى الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاج وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ
یَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَ َد».
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قائالن به تحدید نصاب به یك دینار بهتر میتوانند مدعای خود را اثبات نمایند (طباطبایی ،1418 ،ج

 ،16ص.)1۰1
صاحب «الدرالمنضود» نیز که از موافقان قول مشهور است به صراحت اذعان مینماید که در
قدر متیقن از ادلّه همین مقدار بوده و ثبوت حد قطع در بقیه موارد مشكوك است و جز با دلیل قطعی
نمیتوان به ثبوت حد ملتزم گردید« :ثم لو لم یمكن الستظهار من األدلة ،و الروایات المختلفة و
شكّ فی األمر فمقتضى قاعدة الدرء بالشبهة القول بالدینار ألن قطع ید الغیر فی غایة األهمیّة ل یقدم
علیه ال مع القطع بالجواز ،و القدر المتیقن هو قطعها ألجل الدینار فإن األقل منه مشكوك أن یقطع به
بخالف الدینار الكامل فإن القطع به مقطوع به هذا کما أنه لو أرید الحتیاط فالحتیاط أیضا یقتضی
القطع للدینار و ما زاد علیه ل ما نقص عنه ألن األول متیقن و اآلخر مشكوك فیه و على الجملة فالنتیجة
على األخذ بقاعدة الدرء و کذا على األخذ بالحتیاط واحدة و هی جعل المالك الدینار» (گلپایگانی،

 ،1412ج  ،3ص.)75
مسئله دیگری که قول به لزوم رسیدن قیمت مال مسروقه به یك دینار را تقویت میکند ،ابهام
در مقصود روایات از درهم و دینار شرعی است ،یعنی اگرچه فقها به پیروی از روایات تصریح
کردهاند که نصاب قطع باید به ربع یا خمس یا هر میزان از دینار طالى خالصى که سكه بر آن زده
شده باشد ،یا چیزى که قیمت آن به این میزان باشد برسد ،امّا تمام بحث بر سر این است که اگر
منظور از مسكوك همان مسكوك رایج باشد که ظاهراً چنین است (خمینی ،1421 ،ج  ،2ص ،)485ابتدا
باید مشخص شود که آیا منظور سكه رایج در زمان شارع مقصود بوده است یا سكه رایج در روزگار
کنونی؟ اگر گفته شود سكه طالی رایج در عصر صادقین(ع) مالك است ،باید گفت ظاهراً دینار
در زمان ایشان ارزش ثابتی نداشته و لذا برخی از فقها اختالف لسان روایات را بر اختالف ارزش
دنانیر حمل کردهاند (شریف کاشانی ،14۰4 ،ص .)76قرینهای که بر تأیید این قول میتواند وجود داشته
باشد این است که اکثر روایاتی که نصاب سرقت را تحدید به ربع کردهاند از امام صادق(ع) و اکثر
روایات خمس از امام باقر(ع) صادر شدهاند و با توجه به اختالف عهد آن بزرگواران (عهد اموی و
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عهد عباسی) و تأثیر رونق و عدم رونق اقتصادی بر ارزش دینار و مسكوکات رایج ،1بسیار محتمل
است که اختالف لسان روایات از این جهت بوده باشد .حال جای این پرسش است که مراد از ارزش
مسكوك رایج ،ارزش آن در زمان امام باقر(ع) بوده است یا ارزش آن در زمان امام صادق(ع)
مقصود از سكه رایج ،سكه طالی رایج در عصر کنونی است ،همچنان این سؤال مطرح میشود که
با توجه به اینكه در کشور ،تنها اقسام سكههاى طالى بهار آزادى به عنوان طالى مسكوك جریان
داشته که هیچ یك از آنها اولً خالص  24عیار نمىباشند و ثانیاً همانند سایر نقود مسكوکات ،رواج
واقعى ندارند ،آیا قیمت ربع دینار سكه طالى مسكوك غیرخالص و غیررایج مانند سكه تمام بهار
آزادى فعلى که ظاهراً  18عیار است یا قیمت ربع دینار طالى خالص غیر مسكوك را مىتوان مالك
قرار داد یا خیر؟ این ابهام هنگامی رخ واقعی خود را مینمایاند که توجه شود خود سكّه خوردن و
کاربرد پول در داد و ستدها یكى از مهمترین عوامل افزایش چشمگیر بهاى آن جنس مىشود .چه
بسا یكى از برجستهترین اسباب کاهش بسیار زیاد قیمت نقره در روزگار ما همین بیرون رفتن از
گستره پولهاى در گردش و از میان رفتن نیاز همگانى بدان ـ جز در هدفهاى مصرفى که بسیار
اندك است ـ باشد .بنابراین از آنجا که طال در روزگار کنونی بیشتر به عنوان مثمن به کار میرود و
نه ثمن و در نتیجه عدم رواج واقعی آن قطعاً بر قیمت آن تأثیرگذار است چگونه میتوان آن را معیار
قرار داده و میزان نصاب حد سرقت را با آن مقایسه کرد؟
باید گفت حتی در وزن دینار نیز اجماعی در بین فقها دیده نمیشود و بنا به نقل یكی از فقهای
حاذق معاصر« :دینار شرعى اگرچه بنابر نظر مشهور 3/4 ،مثقال طالی معمولى ،یعنى  18نخود است،
ولى ظاهراً وزن دینار شرعى از این مقدار بیشتر است و بنابر نظر برخى محقّقان دینار شرعى تقریب ًا
 4/24گرم و بنابر نظر برخى دیگر تقریبا  4/46گرم مىباشد .بنابراین نظر نصاب حدّ سرقت حدود
 ۰/9گرم مىباشد و تا ارزش مال دزدى به مقدار قطعى نصاب نرسد ،حدّ اجرا نمىگردد» (شبیری،

 ،1428ص.)671
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1با این تقریب که زمان حیات امام باقر(ع) مصادف با حكومت امویان بود که در آن دوره اختالفات و خصومات داخلی به شدت
رواج داشته و نزد حكو مت سرمایه نقدی کافی وجود نداشت ،در نتیجه با کمبود طال قیمت دینار نیز بال بود ،لیكن در زمان امام
صادق(ع) حكومت دارای سلطه سیاسی و اقتصادی و ثروت فراوان بود ،در نتیجه با فراوانی طال قیمت آن نیز کاهش یافته بود (موسوی
اردبیلی ،1427 ،ج ،3ص)133
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ذکر این نكته لزم است که نوشتار حاضر درصدد اتخاذ موضع نسبت به موارد پیشگفته نیست
و تحقیق در هر یك از موارد فوق و تعیین ارزش دینار و درهم شرعی و عوامل مؤثر بر آن ،خود
مجال و مقال دیگری را می طلبد؛ لیكن هدف نگارنده از بیان مطالب فوق ،نشان دادن ابهامات و
دو چندان میکند.
آنچه از تأمّل و درنگ در تمامی این موارد و اشكالت به ذهن متبادر میشود این است که در
هرحال راجع به نصاب حد سرقت و حتی نحوه محاسبه آن ابهامات جدی و اشكالت اساسی وجود
دارد و یگانه طریقی که میتواند در فرض مسئله رهگشا باشد پیمودن طریق عقالیی یعنی لزوم عمل
به احتیاط و فتوا به قدر متیقن است و این درست همان مدلول قاعده مشهور و مسلّم درء الحدود
میباشد.
نتیجهگیری
فقیهان امامی در بحث از شرایط تحقق حد سرقت ،پس از فراغت از اصلِ لزومِ رسیدن قیمت
مال مسروقه به مقدار معیّن (نصاب) ،در تعیین میزان آن دچار اختالف شدهاند .گروهی که اکثریت
را تشكیل میدهند نصاب حد مزبور را ربع دینار دانسته و در نقطه مقابل شواذی از ایشان ادله استنادی
مشهور را تام نیافته و به اقوال دیگری گرویدهاند .تحدید نصاب سرقت به خمس دینار ،ثلث دینار و
یك دینار ،دیگر اقوال موجود در مسئله را تشكیل میدهند .عمده دلیل اختالف فقیهان ،وجود
روایات متعارض در فرض مسئله است؛ زیرا در اثبات هر یك از دیدگاهها روایتی وجود دارد که
قابلیت استناد جستن به آن وجود داشته باشد.
مشهور فقها شهرت موجود در مسئله و اجماع ادعایی را از عوامل ترجیح روایات ربع دانستهاند.
لیكن نگارنده تأکید دارد استناد به اجماع چه از جهت صغری (وجود مخالف در مسئله) ،و چه از
ناحیه کبری (مدرکی بودن) محل مناقشه جدی است .در مورد شهرت ادعایی نیز باید اذعان نمود
حجیّت و عدم حجیّت شهرت ،خود مبنایی است که محل مناقشه فقیهان بوده و بعضی از اعالم معاصر
از اساس منكر اعتبار آن شدهاند .بنابراین صرف استناد به شهرت در مسئله کافی نیست؛ خاصّه از این
جهت که فرض مسئله از امور خطیره بوده و اهتمام شارع در نفوس و دما مستلزم احتیاط بیشتر در
مسئله است.
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پیچیدگیها یی است که در فرض بحث موجود بوده و ضرورت احتیاط و درنگ بیشتر در مسئله را
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قائالن به تحدید نصاب سرقت به خمس دینار نیز به دو دلیل عمده استناد نمودهاند .1 :احتمال
صدور روایات دال بر ربع از روی تقیه (به علت موافقت آنها با دیدگاه رایج در اهل سنّت).2 .
موافقت روایات خمس با اطالق کتاب مجید (آیه سرقت) .ایرادی که به این استدلل وارد میباشد
معصوم (ع) ناگزیر از رعایت تقیّه بوده است و به دیگر عبارت فرض مسئله از امور اجتهادی است
که عامّه نیز در آن دارای اقوال مختلف هستند و در چنین شرایطی حمل این اخبار بر تقیّه غیرواضح
و بعید است؛ و ثانیاً :مقدمات تمسك به اطالق در آیه سرقت تام نبوده و آیه مورد اشاره صرفاً در
مقام بیان اصل حكم (تشریع مجازات سرقت) بوده است و اصولً راجع به کیفیت و جزئیات سرقت
نمیتوان به اطالق آن تمسك جست.
بنابراین با فرض عدم تمامیّت مستندات اقوال فوق ،دو دیدگاه دیگر در مسئله باقی میماند .از
نظر نگارنده در فرض فقدان روایاتی که دللت بر تحدید نصاب سرقت به یك دینار دارند ،امكان
اخذ به روایات ثلث قطعاً خالی از وجه نخواهد بود ،لیكن با وجود روایات مزبور از آنجا که عمل به
مفاد این روایات مطابق با احتیاط ،موافق با قاعده درء ،و اصل تخفیف در حدود است ،روایات فوق
از این جهت دارای رجحان میباشند ،زیرا آنچه مسلم و قطعی است جواز قطع ید در سرقتی به میزان
یك دینار است و ادعای امری زاید بر این مقدار ،محتاج مؤونه زاید و دلیل قطعی است و این احتمال
با اصل احتیاط در نفوس و دماء و قاعده درء از بین میرود.
فهرست منابع
 قرآن کریم.
 ابن ادریس ،محمّد بن منصور141۰( ،ق) ،السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى3 ،جلدی ،جلد  ،3چاپ دوم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمى.
 ابن زهره حلبى ،حمزه بن على1417( ،ق) ،غنيه النزوع ،چاپ اول ،قم :مؤسسه امام صادق(ع).
 ابن فهد حلّى ،جمال الدین14۰7( ،ق) ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع5 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ
اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 ابن قدامه ،عبداهلل بن احمد( ،بیتا) ،المغني ،با تصحیح محمدخلیل هراس 1۰ ،جلدی ،جلد  ،1۰چاپ پنجم ،قاهره:
مطبعه المام.
 ابوداود ،سلیمان بن اشعث14۰8( ،ق) ،سنن5 ،جلدی ،جلد ،4چاپ سوم ،بیروت :دارالفكر.
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این است که اوّل :تحدید نصاب سرقت به ربع دینار در بین عامه اجماعی نیست تا گفته شود امام
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 ابن اشعث کوفی ،محمد بن محمد1414( ،ق) ،الجعفريات-األشعثيات ،چاپ اول ،تهران :مكتبه نینوى الحدیثه.
 اردبیلى ،احمد بن محمد14۰3( ،ق) ،مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد االذهان 14 ،جلدی ،جلد
 ،13چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 بجنوردى ،محمد14۰1( ،ق) ،قواعد فقهيه2 ،جلدی ،جلد  ،1چاپ اول ،تهران :مؤسسه عروج.
 بحرالعلوم ،سیدمهدى14۰5( ،ق) ،الفوائد الرجاليه 4 ،جلدی ،جلد ،2چاپ اول ،تهران :مكتبه الصادق.
 بهجت فومنى ،محمدتقى1426( ،ق) ،جامع المسائل5 ،جلدی ،جلد  ،5چاپ دوم ،قم :دفتر معظمله.
 بهنسی ،احمد فتحی198۰( ،م) ،مدخل الفقه الجنائي االسالمي ،چاپ دوم ،بیروت :دارالشروق.
 تبریزى ،جواد بن على1417( ،ق) ،أسس الحدود و التعزيرات ،چاپ اول ،قم :دفتر مؤلف.
 جزایرى ،محمدجعفر1415( ،ق) ،منتهى الدرايه في توضيح الكفايه 8 ،جلدی ،جلد  ،4چاپ چهارم ،قم:
دارالكتاب.
 جناتی ،محمدابراهیم ،)137۰( ،منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسالمى ،چاپ اول ،تهران :کیهان.
 حائرى طباطبایى ،سید على1418( ،ق) ،رياض المسائل 16 ،جلدی ،جلد  ،16چاپ اول ،قم :مؤسسه آل البیت.
 حرّ عاملى ،محمد بن حسن14۰9( ،ق) ،وسائل الشيعه 3۰ ،جلدی ،جلد  ،28چاپ اول ،قم :مؤسسه آل البیت.
 حلبى ،ابوالصالح ،تقى الدین14۰3( ،ق) ،الكافي في الفقه ،چاپ اول ،اصفهان :کتابخانه امیرالمؤمنین(ع).
 خوانسارى ،سید احمد14۰5( ،ق) ،جامع المدارك في شرح مختصر النافع 7 ،جلدی ،جلد  ،7چاپ دوم،
قم :اسماعیلیان.
 خمینى ،سیدروح اللّه1421( ،ق) ،تحريرالوسيله 2 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ اول ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
 خویى ،ابوالقاسم1422( ،ق) ،مباني تكمله المنهاج ،موسوعه خویی 42 ،جلدی ،جلد  ،41چاپ اول ،قم :مؤسسه
إحیاء آثار الخوئی.
 خویى ،ابوالقاسم1377( ،ق) ،مصباح االصول(مقرر :حسینی بهسودی) 2 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ اول ،نجف اشرف:
مطبعهالنجف.
 روحانى ،صادق1412( ،ق) ،فقه الصادق(ع) 26 ،جلدی ،جلد  ،25چاپ اول ،قم :مدرسه امام صادق(ع).
 سبزوارى ،سید عبداألعلى (1413ق) ،مهذّب األحكام 3۰ ،جلدی ،جلد  ،28چاپ اول ،قم :مؤسسه المنار.
 سرخسى ،محمد بن احمد14۰6( ،ق) ،المبسوط ،جلد  ،9چاپ دوم ،بیروت :دارالمعرفه.
 سالّر دیلمى ،حمزه بن عبدالعزیز14۰4( ،ق) ،المراسم العلويه و األحكامالنبويه ،چاپ اول ،قم :منشورات
الحرمین
 سید مرتضى ،على بن حسین1415( ،ق) ،االنتصار في انفرادات اإلماميه ،چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 شبیرى زنجانى ،سید موسى1428( ،ق) ،المسائل الشرعيه ،چاپ اول ،قم :مؤسسه نشر الفقاهه.
 شریف کاشانى ،مال حبیب اهلل14۰4( ،ق) ،توضيح البيان في تسهيل األوزان ،چاپ اول ،قم :چاپخانه علمیه.
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 بجنوردى ،محمد ،)1376( ،فقه تطبيقي(بخش جزایی) ،چاپ اول ،تهران :نشر میعاد.
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 شهید ثانى ،زین الدین بن على1412( ،ق) ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه1۰ ،جلدی ،جلد  ،9چاپ
دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 شهید ثانى ،زین الدین بن على1413( ،ق) ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم15 ،جلدی ،جلد ،14
چاپ اول ،قم :مؤسسه المعارف اإلسالمیه.
 صدوق ،محمّدبن على1413( ،ق) ،من لیحضره الفقیه 4 ،جلدی ،جلد  ،4چاپ دوم ،قم :دفترانتشارات اسالمى.
 صدوق ،محمّدبن على1418( ،ق) ،الهدايه في األصول و الفروع ،چاپ اول ،قم :مؤسسه امام هادى(ع).
 صدوق ،محمّدبن على1415( ،ق) ،المقنع ،چاپ اول ،قم :مؤسسه امام هادى(ع).
 طوسى ،ابوجعفر ،محمد بن حسن1387( ،ق) ،المبسوط في فقه اإلماميه 8 ،جلد ،جلد  ،8چاپ سوم ،تهران:
المكتبه المرتضویه.
 طوسى ،ابوجعفر ،محمد بن حسن14۰۰( ،ق) ،النهايه في مجرد الفقه و الفتاوى ،چاپ دوم ،بیروت :دارالكتاب
العربی.
 طوسى ،ابوجعفر ،محمد بن حسن14۰7( ،ق) ،الخالف 6 ،جلدی ،جلد  ،5چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 طوسى ،ابوجعفر ،محمد بن حسن1418( ،ق) ،التبيان فى تفسير القرآن 1۰ ،جلدی ،جلد  ،7چاپ دوم ،بیروت:
دار احیاء التراث العربى.
 عاملى ،بهاءالدین1429( ،ق) ،جامع عباسى و تكميل آن ،چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 عالمه حلّى ،حسن بن یوسف1413( ،ق) ،مختلفالشيعه في أحكامالشريعه 9 ،جلدی ،جلد  ،9چاپ دوم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمى.
 عالمه حلّى ،حسن بن یوسف1413( ،ق) ،قواعد األحكام في معرفه الحالل و الحرام 3 ،جلدی ،جلد ،3
چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 عالمه حلّى ،حسن بن یوسف1411( ،ق)،تبصره المتعلمين في أحكام الدين ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه نشر
وزارت فرهنگ.
 عالمه حلّى ،حسن بن یوسف142۰( ،ق) ،تحرير األحكام الشرعيه على مذهب اإلماميه 6 ،جلدی ،جلد ،5
چاپ اول ،قم :مؤسسه امام صادق(ع).
 عالمه حلّى ،حسن بن یوسف141۰( ،ق) ،إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان 2 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ اول،
قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 عالمه حلّى ،حسن بن یوسف1414( ،ق) ،تذكره الفقهاء 17 ،جلدی ،جلد  ،6چاپ اول ،قم :مؤسسه آل البیت.
 فاضل آبى ،حسن بن ابى طالب1417( ،ق) ،كشف الرموز في شرح مختصر النافع 2 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ
سوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
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 صادقی تهرانی ،محمّد1412( ،ق) ،تبصره الفقها بين الكتاب و السنه ،چاپ اول ،تهران :دفتر معظمله.
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 فاضل مقداد ،مقداد بن عبداللّه1425( ،ق) ،كنز العرفان في فقه القرآن 2 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ اول ،قم:
انتشارات مرتضوى.
 فاضل هندى ،محمد بن حسن1416( ،ق) ،كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام 11 ،جلدی ،جلد ،1۰
چاپ اول ،قم :دفترانتشارات اسالمى.
فقهى ائمه اطهار(ع).
 فخر المحققین ،محمد بن حسن1387( ،ق) ،إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد 4 ،جلدی ،جلد ،4
چاپ اول ،قم :اسماعیلیان.
 فخر رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر142۰( ،ق) ،تفسير كبير 15 ،جلدی ،جلد  ،4بیروت :دار اإلحیاء التراث العربى.
 فیاض کابلى ،محمداسحاق1426( ،ق) ،رساله توضيح المسائل ،چاپ اول ،قم :انتشارات مجلسى.
( ________________ بیتا) ،منهاج الصالحين 3 ،جلد ،جلد  ،3بیجا :بینا.
 فیض کاشانى ،محمد محسن ابن شاه مرتضى( ،بیتا) ،مفاتيح الشرائع 3 ،جلدی ،جلد دوم ،چاپ اول ،قم:
انتشارات کتابخانه مرعشى.
 گلپایگانى ،سیدمحمدرضا موسوى1412( ،ق) ،الدر المنضود في أحكام الحدود ،چاپ اول ،قم :دارالقرآن
الكریم.
 مرعشى نجفى ،شهاب الدین1424( ،ق) ،السرقه على ضوء القرآن و السنه ،چاپ اول ،قم :کتابخانه مرعشى.
 مرعشى نجفى ،شهاب الدین14۰6( ،ق) ،منهاج المؤمنين 2 ،جلدی ،جلد  ،2چاپ اول ،قم :کتابخانه مرعشى.
 مجلسى دوم ،محمد باقر14۰4( ،ق) ،مرآه العقول في شرح أخبار آل الرسول 26 ،جلدی ،ج  ،23چاپ
دوم ،تهران :دارالكتب اإلسالمیه.
 مجلسى دوم ،محمد باقر14۰6( ،ق) ،مالذ األخيار في فهم تهذيب األخبار 16 ،جلدی ،ج  ،16چاپ اول ،قم:
کتابخانه مرعشى نجفى.
 محقق حلّى ،جعفر بن حسن1418( ،ق) ،المختصر النافع في فقه اإلماميه 2 ،جلدی ،جلد  ،1چاپ ششم ،قم:
مؤسسه المطبوعات الدینیه.
 محقق حلّى ،جعفر بن حسن14۰8( ،ق) ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام 4 ،جلدی ،جلد  ،4چاپ
دوم ،قم :اسماعیلیان.
 محقق حلّى ،جعفر بن حسن1412( ،ق) ،نكت النهايه 3 ،جلدی ،جلد  ،3چاپ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
 محقق داماد ،سیدمصطفى14۰6( ،ق) ،قواعد فقه 4 ،جلدی ،جلد  ،4چاپ دوازدهم ،تهران :مرکز نشر علوم
اسالمى.
 مفید ،محمّد بن محمد1413( ،ق) ،المقنعه ،چاپ اول ،قم :کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
 منتظرى ،حسینعلى( ،بیتا) ،كتاب الحدود ،چاپ اول ،قم :انتشارات دارالفكر.
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 فاضل لنكرانى ،محمد1422( ،ق) ،تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله-الحدود ،چاپ اول ،قم :مرکز
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 موسوى اردبیلى ،سیدعبدالكریم1427( ،ق) ،فقه الحدود و التعزيرات 4 ،جلدی ،جلد  ،3چاپ دوم ،قم :مؤسسه
النشر لجامعه المفید.
 موسوی غروی ،سید محمدجواد1387( ،ش) ،حجيت ظن فقيه و كاربرد آن در فقه ،چاپ اول ،تهران :نشر
اقبال.
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 وحید خراسانى ،حسین1428( ،ق) ،منهاج الصالحين 3 ،جلدی ،جلد  ،3چاپ پنجم ،قم :مدرسه امام باقر(ع).
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 نجفى ،محمدحسن14۰4( ،ق) ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم 43 ،جلدی ،جلد  ،41چاپ هفتم،

