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 چکیده
 قانون 872 ماده در را یحد سرقت مجازات ،یعیش فقه در آن قیعم یهاشهیر به توجه با رانیا حقوق

 سارق راست دست انگشتان قطع اول، مرتبه یبرا مجازات نیا است. گنجانده 2998 مصوب یماسال مجازات

 ثابت طیشرا یامتم در و مطلق صورتبه سارق راست دست انگشتان قطع ایآ که است نیا مقاله پرسش است.

 مورد یفرض یفقه کتب در شود؟ینم اجرا دی قطع حد و خوردیم صیتخص اصل نیا خاص موارد  در ای است

 ای شودیم اجرا یو مورد در راست دست قطع حد ایآ باشد نداشته چپ دست سارق چنانچه که قرارگرفته بحث
 در و رفتهیپذ ذکرشده فرض در را راست دست قطع به قول سنت و کتاب به استدالل با فقها مشهور ر؟یخ

 روش به یاتکا با نگارندگان رو، شیپ مقاله در اند.داده حیترج را قطع عدم به قول فقها از یگروه مقابل،

 که یفرض در که استوارند دهیعق نیا بر گروه دو ادله یابیارز یپ در و یفقه اصول به توجه با و یفیتوص یلیتحل

 اجراقابل یفرد نیچن خصوص در سرقت حد و شود قطع یو راست دست دینبا باشد چپ دست فاقد سارق

 را یموضع مقنن و نشده پرداخته نکته نیا به 2998 مصوب یاسالم ازاتمج قانون در نکهیا به توجه با .ستین

 است. دهیگرد مطرح قانون، متن در مطلب نیا ینیبشیپ و اصالح شنهادیپ نکرده اتخاذ اثباتا   ای ا  ینف
 سرقت حد د،ی قطع سرقت، ها:کلیدواژه
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Abstract  

The Iranian law, given its deep roots in the Shiite jurisprudence, has incorporated the 

punishment of haddi theft in article 278 of the Islamic Penal Code of 2013. The 

punishment is, for the first time, amputation of the thief’s right fingers. The question 

of this paper is whether amputation of thief’s right fingers is an absolute ruling and 

must be administered in all circumstances or in specific cases, this principle is 

restricted and the amputation of the right hand is not administered. A hypothesis has 

been discussed in Islamic jurisprudential books: where the thief lacks the left hand is 

it permitted to administer the hadd of amputation of the right hand to him? The 

famous Islamic jurists, relying on the Holy Quran and Sunna have accepted the 

viewpoint that in such case the right hand is amputated; on the contrary, a group of 

Islamic jurists have preferred non-amputation. In the present paper, through an 

analytical-descriptive method and taking into account the Usul-al-Fiqh principles, and 

after evaluating the evidences of the two groups, the authors have concluded that in 

case the thief does not have the left hand, his right hand mustn’t be amputated and 

the hadd of theft is not applicable to him.  

Given the fact that the Islamic penal law of 2013 has not dealt with this issue and the 

legislator has not adopted a positive or negative attitude, it has been recommended in 

this paper to amend the law and prescribe this issue therein. 
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 مقدمه

شده و مذموم  های گذشته که بشر در مسیر نظم و قانون قرارگرفته، سرقت ازجمله رفتارهای نهیاز زمان
هتای شده است. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستتردگی سترقت، مجازاتمحسوب می

( دیتن استالم بترای سترقت، 309شده استت ممیرمحمتد صتادقی، یک در نظر گرفتهمتفاوتی نیز برای هر 
َو »فرمایتد  مجازات سنگینی در نظر گرفته است. خداونتد در ستوره ماهتده در متورد مجتازات ستارقین می

عنوان کیفری ن را بهانتد، دستتشا، و مرد و زن دزد را بته ستزای آنچه کرده«الساِرُق َو الساِرَقُة َفاْقطُعوا َأْیِدَیُهَما
 1از جتانب ختدا ببریتد.

شده است. به طورکلی سرقت در های خاصی در نظر گرفتهبرای سرقت در حقوق موضوعه نیز مجازات
های ختاص( و های ستاده و سترقتهای مستوجب تعزیر مسترقتقانون مجازات اسالمی به دو نوع سرقت

هتای در نظتر ( عمتده مجازات894/ 8زراعتت،؛ 848شده است ممیرمحمد صتادقی،سرقت حدی تقسیم
های مستوجب تعزیر  شالق و حبس تعزیری است؛ لکن برای مجازات سترقت شده برای انواع سرقتگرفته

سترقت در مرتبته اول »آمده بترای  2998قانون مجازات اسالمی مصوب  872طور که در ماده حدی همان
از پایین برآمدگی است و در مرتبه سوم، حبس ابتد و قطع دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق 

 «.در مرتبه چهارم، اعدام است
عنوان یکتی از شتود مجتازات قطتع دستت بتهآنچه مطمح نظر است و در این جستار بدان پرداخته می

طور که بیان کردیم حد سترقت بترای مرتبته شده برای سرقت است. هماندر نظر گرفته  ها و حدودمجازات
که انگشتت شستت و کتس دستت طوریطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، بهقاول 

باقی بماند و همین مطلب نیز در قانون مورد تأیید قرارگرفته است. فرضی که در کتب فقهتی بته آن پرداختته 
رای جایی است که سارق در صورت شمول حد سرقت بر وی و باوجود تمامی شرایط بشده است مربوط به

اجرای حد سرقت در مرتبه اول چنانچه فاقد دست چتپ باشتد آیتا در چنتین فرضتی نیتز اجترای حتد در 
بته شترح و بستط ایتن مبحتث « و لو لم یکن لته یستار»شود؟ غالبا  فقها ذیل عنوان خصوص وی اجرا می

ل مانده است و اند لکن این مطلب در قانون مجازات اسالمی مغفوپرداخته و نظریات خویش را تبیین نموده
ای نگردیده است که این خود جای اشکال دارد و درخور بود که در قانون مجازات اسالمی که بتا بدان اشاره

گرفت. آنچه در ایتن پتهوهش بتدان های فراوان به تصویب رسیده، این مهم مورد توجه قرار میفراز و نشیب
ست سارق در اجرای حد سترقت بترای مرتبته شود، بررسی عقلی و نقلی قطع انگشتان دست راپرداخته می

 دهد که اگر دست چپ سارق براثر قصاص یتا حتوادد دیگتر قطتعاول است و به این سؤال مهم پاسخ می

                                                 
   با ترجیة محید مهدی فوالدوند.90 و 93 آیات سوره مائده 0
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توان حکم به قطع دست راست وی داد؟ آیا با اجرای حکم قطع دست راست سارق شده باشد، آیا بازهم می
شده است و با اجرای حد هتر دو دستت ختویش را از طعبرای فردی که بر اثر عواملی دست چپ وی نیز ق

دهد، رفتاری عادالنه خواهیم داشت؟ و این حکم با موازین و ملزومات شارع در اجترای حتدود و کس می
عنوان قانون بنیادی در حقوق کیفری ایران، وامدار فقه مذاق شارع همخوانی دارد؟ قانون مجازات اسالمی به

ها فراز و نشیب و بتا امتا و اگرهتای فتراوان بته تصتویب رستیده استت در سال پویای شیعی است و پس از
خصوص این مسئله پاسخی دارد یا خیر؟ اگر در قانون برای این مسئله پاسخی در نظر گرفتته نشتده استت، 

 تواند این نقیصه را جبران کند؟گذار ایران چگونه میقانون
پهوهش مستقلی انجام نگرفته است، در نوشتار حاضر برای ، جستاربا توجه به اینکه در زمینه سؤال این 

شود و سپس از رهگذر بیان ادلته ایشتان و نقتد و تبیین این موضوع ابتدا کالم فقها و نظریات ایشان ذکر می
 پردازیم.های مطروحه در سنجه فقاهت، به تبیین نظر برگزیده میارزیابی استدالل

 
 اقوال فقیهان

 شود اقوال فقها در این مسئله به سه دسته تقسیم می حسب تتبع صورت گرفته
مهمین قول مختار مشتهور فقهتای عظتام در مستئله نیتز  اول  قاهالن به قطع دست راست سارق مطلقا  

 باشد(می
 دوم  قاهالن به عدم قطع دست راست سارق در فرضی که سارق فاقد دست چپ باشد.

 سوم  توقس در مسئله
 راست سارق مطلقا  . قائالن به قطع دست 1

إذا سرق و »ذیل عنوان  المبسوطای به موضوع مورد تنازع نکرده است و در اشاره النهایهشیخ طوسی در 
قول به قطع دست راست سارق را در فترض فقتد دستت چتپ اقتوی « یساره مفقودة أو ناقصة قطعت یمینه

ول را پذیرفته است و معتقد شتده نیز در نهایت همین ق خالف(. در 2/44دانسته است مطوسی، المبسوط، 
بایست دست راست وی برای حد سترقت در مرتبته اول قطتع که سارق فاقد دست چپ باشد میدرصورتی

(. محقق حلی پس از ذکر نظر شیخ طوسی و نیتز بیتان نظتر مختالس، نظتر 448/ 5خالف، الشود مهمو، 
 (264/ 4مشهور را پسندیده است ممحقق حلی، شرایع االسالم، 

؛ همتو، إرشتاد 484/ 8المه حلی نیز نظر مشهور را پذیرفته است معالمه حلی، تبصتره المتعلمتین، ع
 (.892/ 8تحریر األحکام، و، ؛ هم224/ 8األذهان، 

مشهور علمای متأخر و معاصر به تبعیت از شیخ طوسی همین نظر را پذیرفته و سارقی که بترای مرتبته 
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ست چپ است، حال چه این فقدان دست چپ به علتت نقتص شود و فاقد داول مرتکب سرقت حدی می
داننتد و معتقدنتد شده باشد، را مستوجب اجرای حتد میمادرزادی باشد یا در قصاص یا حوادد دیگر قطع

بایست دست راست وی به خاطر حد سرقت قطع شتود و فقتدان دستت چتپ را موجتب چنین سارقی می
شتهید ؛ 111/ 9گلپایگتانی،؛ 544/ 4اند مفخر المحققتین،استثنای وی از عموم قطع دست راست ندانسته

؛ همتو، 862/ 4؛ همتو، حاشتیه االرشتاد، 929/ 8؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، 862/ 4اول، غایة المراد، 
؛ 494/ 8؛ خمینتی، تحریتر الوستیله، 484/ 8؛ شتیرازی،595/ 42، صاحب جتواهر؛ 582/ 24مسالک، 

/ 4المترام،  ة؛ همو، غایت852/ 9؛ صمیری، تلخیص الخالف، 429/ 8؛ طبرسی،959/ 9،اردبیلی موسوی
؛ حتاهری، 297/ 22؛ عاملی، مفتاح الکرامه، 829/ 26؛ مجلسی، مالذ االخیار، 529/ 8حلی، قطان؛ 946

 (.925/ 9شرح الصغیر، ال؛ حاهری، 299/ 26ریاض، 
 . قائالن به عدم قطع دست راست سارق در صورت عدم وجود دست چپ2

جنید اسکافی اولین کسی است که عقیده به عدم قطع دست راست در صورت فقدان دستت چتپ، ابن
اند کته عقیتده (. پس از ایشان نیتز از میتان متتأخران و معاصتران فقهتایی برخواستته950جنید،داشته مابن

 اند چنانچه سارق فاقد دست چپ باشد حکم قطع انگشتان دست راست در مرتبته اول سترقت اجتراداشته
؛ وحیتتد 589/ 85؛ روحتتانی، 229/ 22؛ شوشتتتری،964؛ تبریتتزی،224/ 22شتتود مفاضتتل هنتتدی،نمی

 (.982/ 5؛ بهجت،496/ 9خراسانی، 
 . توقف در مسئله3

تمتامی نظترات را بتا ادلته آن بیتان نمتوده استت و  السرقه علی  ویوا الایرا مرعشی نجفی در کتاب 
ای از ابهام نهاده و صراحتا  نظتری را نپذیرفتته خویش را در پرده استدالالت را نیز بیان نموده است لکن نظر

 ای تمایل به نظر مخالس را استنباط نمود.گونهتوان از عبارات وی به( البته می959است ممرعشی نجفی، 
صاحب الزبدة الفقهیه نیز فقط به ذکر نظرات پرداخته است. لکن هیچ نظری ابتراز ننمتوده استت و در 

کته در  المهیب و  الماتصیر( ابن فهد حلی در هر دو کتتابش 924/ 9عاملی،ترحینی س کرده ممسئله توق
محقق حلی نگاشته است نیز در مسئله مردد مانده و فقتط بته ذکتر نظترات مختلتس  المختصرشرح کتاب 

 (.224/ 5اند مابن فهد حلی، پرداخته
وشته است در مسئله مردد شده است با محقق حلی ن ارشاد االذها محقق اردبیلی نیز در شرحی که بر 

( همچنین عالمه مجلستی در 864/ 29این تردید را بیان نموده است ممحقق اردبیلی، « فتأمل»بیان عبارت 
( محمتد استحاق 97کتاب خویش صرفا  به بیان اقوال پرداخته است ممجلسی، حدود و قصاص و دیتات، 

( وی همچنین در 667ت مفیاض، رساله توضیح المساهل، فیاض کابلی، نیز نظر صریحی را بیان ننموده اس
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 (.945/ 9کتاب دیگرش نظری صریح ابراز ننموده است مفیاض، منهاج الصالحین، 
برخی از فقها پس از ذکر سایر شقوق مسئله حد سرقت متعرض مسئله پهوهش حاضر نگردیده است و 

؛ 422/ 8؛ طبرستی،546/ 8براج،؛ ابن429/ 9ادریس، هیچ نظری در این خصوص ابراز ننموده است مابن
انتد و البتته متا در ای نکرده( آنچه مبرهن است شمار زیادی از فقها به بحث حاضر اشاره288/ 2سعید، ابن

بسا بتوان این عدم ذکر موضوع را بته انحتا وجوی این فقیهان و نیز علت عدم ذکر موضوع نیستیم چهجست
 ین مقاله خارج است.مختلس تفسیر نمود که از حوصله ا

 
 شدههای ارائه تبیین و بررسی ادله دیدگاه

 بیان دالیل قول مشهور:
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأیِدیُهما». اطالق آیه شریفه  2 اِرُق َو السَّ  «َو السَّ

برای سترقت چهار حّد مختلس وجود دارد. حّد مرتبه اول قطع انگشتتان دست راست است، حّد مرتبه 
ی چپ، حّد مرتبه سوم حبس ابد و حّد مرتبه چهارم قتل است؛ لذا نباید بگتوییم  حتد سترقت دوم قطع پا

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأیِدیُهما»قطع دست است، بلکه اطالق آیه شریفه  اِرُق َو السَّ توستط روایتات بته حتّد در « َو السَّ
انگشت دستت راستت ستارق و بتاقی مرتبه اّول تقیید شده است و نهایتا  اجماع فقهای شیعه بر قطع چهار 

تتوان اطالقتی را گذاشتن کس دست و انگشت ابهام است. ازجمله روایات وارده و همچنین منطوق آیته می
برای قطع دست راست سارق استنباط نمود که این اطالق حتی فرض مقطوع بتودن دستت چتپ را هتم در 

 گیرد.برمی
انتد یکتی از عبتارات شتیخ در مبسوط اشاره نمودهغالب فقهای بعد از شیخ طوسی به عبارات شیخ در 

چهتارم اگتر ستارق »مبسوط عموم ادله است. ازجمله در عبارت صاحب الزبده الفقهیه چنین آمده استت  
شده باشد یا مادرزاد دست چپ نداشتته باشتد؛ ولتی دستت دست چپ نداشته باشد حال در قصاص قطع 

قت حدی گردد آیا دست راست وی بترای حتد سترقت عیب باشد و سپس مرتکب سرراست وی سالم و بی
شود و اکثر فقهتا نیتز از شود یا خیر؟ شیخ طوسی در المبسوط بیان داشته است دست وی قطع میقطع می

اند و دلیل ایشان نیز عموم ادله وارده در باب حد سرقت است که قطع دست راست را مقید وی تبعیت نموده
 (.929/ 9، عاملی اند مترحینیبه هیچ فرضی نکرده

( و منظتور ایشتان 226/ 9محمدرضا موسوی گلپایگانی نیز عباراتی با همین مضمون دارد مگلپایگانی،
گیری از ادله قطع ید راست سارق است کته آن را بته همین اطالق« لعموم ادله»و « الطالق ادله»از عبارت 

چپ باشد یا حتی در بعضتی فتروض هیچ فرضی مقید ننموده است و حتی در فرضی که سارق فاقد دست 
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بایست قطع گردد. باوجود این اطالق چنانچه دست چپ یا دست راست وی فلج باشد نیز دست راست می
توان فرض فقدان دست چپ را مستمسکی برای عدم اجرای حد سترقت در مرتبته اول نمتود و از دیگر نمی

واهیم نمود که موافقان ایتن قتول در شترایطی نظر نمود. البته در ادامه بیان خقطع دست راست سارق صرف
دارند و در فروضی خاص قاهل به عتدم قطتع دستت راستت ستارق در مرتبته اول دست از این اطالق برمی

 شوند.می
 . اطالق روایات وارده در این باب8

 چنانچه در اطالق آیه شبهه گردد، روایات مطلق متعدد هستند. در حقیقت آیته و روایتات وارده مطلتق
هستند و قطع انگشتان دست راست را به سالم بودن هر دودست و یا معیوب نبودن هر دودست یتا معیتوب 

انتد. بترای نمونته نبودن دست راست و قیودی دیگر از این قبیل ازجمله عدم فقدان دست چپ مقید ننموده
 توان به چند روایت معتبره و صحیحه در ذیل اشاره کرد می

نمایتد. وی بدالله بن هالل از امام صادق مع( سؤاالتی در بتاب حتد سترقت میالس( در این موثقه، ع
کند  علت قطع دست راست و پای چپ سارق چیست؟ چرا دست راست و پای راست وی را قطع سؤال می

فرمایند  سؤال خوبی است اگر دست راست و پای راست سارق را قطع کنند سارق به کنند حضرت مینمی
دهد ولی اگر از هر دو سمت وی قطع گردد، تعادل وی و توانایی ایستادن را از دست میافتد سمت چپ می

کننتد چطتور بایستتد حضترت فرمتود  قطتع پتا شود. سؤال کرد  باوجود اینکه پایش را قطتع میبرقرار می
رای که متداول است، صحیح نیست بلکه باید از کعب مبرآمدگی( بریده شود تا از قدمش مقداری بنحویبه

ایستادن و نمازخواندن باقی بماند و بتواند عبادت پروردگار بجتا آورد. ستؤال کترد دستت راستت را از چته 
کنند کنند و انگشت شصت را قطع نمیکنند؟ حضرت فرمود  فقط چهار انگشت را قطع میمحلی قطع می

فرماینتد  کتس دستت و ماند. امام مع( در بیان علت این حکم میدر چنین صورتی کس دست نیز باقی می
/ 22گذارند تا هنگام نماز بدان تکیه کند و صورتش را با آن بشوید محر عتاملی، انگشت شصت را باقی می

؛ مجلستی، 249/ 24؛ طوستی، تهتذیب، 69/ 4؛ ابن بابویه، من الیحضتره الفقیته، 885/ 7؛ کلینی،494
 1(.988/ 94؛ بروجردی،949/ 98؛ مجلسی، مرآة العقول، 448/ 25؛ فیض، 298/ 24روضة المتقین، 

فرمایند  اگر سارق دستگیر گردید باید دستش را از وسط ب( مرسله سماعه بن مهران از امام مع( که می
نمایند و چنانچه برای مرتبته کس قطع کنند مچهار انگشت( و در مرتبه دوم پای وی را از وسط قدم قطع می

                                                 
لن الّسارق  یأخبرن :ولن محّید بن یحیی  لن محّید بن الحسین  لن محیدبن لبدالم ّه بن هالل  لن أبیه  لن أبی لبد الم ّه ع  قال: قمت له 0

الیینهی ورجمهه الیینهی  حسن ما سألت! إذا قطعت یهدهلَِ م یقطع یهده الیُینی ورجمه الیسهری والتقطع یهده الیینی ورجمه الیینی؟ فقال: ما أ
قمت له: جعمهت فههدا   وـیهه   .سقط لمی جانبه األیسر ولم یقدر لمی القیام  فإذا قطعت یده الیینی ورجمه الیسری  التدل واستوی قائیًا

ویتر  من قدمه ما یقوم لمیه ویصمی  لکعبیقهوم وقهد قطعت رجمه؟ فقهال: إن القطهع لیس من حیث رأیت یقطهع  إنّیها یقطع الرجهل من ا
 قال: تقطع األربع أصابع ویتر  اإلبهام یعتیهد لمیها فی الهصالة ویغسل بها وجهه لمصالة. ویعبد الم ّه. قمت له: من أین تقطع الید؟
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رستد. محتر در زندان هم مرتکب سرقت گردید به قتل می گردد و اگرسوم مرتکب سرقت گردید زندانی می
؛ نتوری، 294/ 76؛ مجلسی، بحار االنتوار، 445؛ ابن بابویه، المقنع، 889/ 7؛ کلینی، 499/ 22عاملی، 

 .1(255/ 7؛ خوانساری،877/ 8 ،؛ کاشانی284/ 22
م که دستش بریتده ج( در روایتی مرسل، حارد بن حضیره چنین گوید  یک فرد حبشی را در مدینه دید

ها دستتم را قطتع کترد. کسی دستت را قطع کرد؟ پاسخ داد  بهترین انسان شده بود، از وی سؤال کردم  چه
هشت نفر بودیم که به خاطر سرقت دستگیر گردیدیم، نزد امیرالمؤمنین علی مع( بردند. نزد ایشان به سرقت 

گاه بودید  و سرقت گردید؟ گفتیم بلی. دستور داد انگشتانمان اعتراف کردیم. فرمودند  آیا به حرمت سرقت آ
را از آن قسمت که به کس دست متصل است قطع کردند و کس دست و انگشت شصت را بتاقی گذاشتتند. 
سپس ما را در منزلی محبوس کردند و به ما روغن و عسل دادند تا جای جراحات خوب شد سپس ما را نتزد 

پوشانیدند و حضرت فرمودند  اگر توبه نماید و نیت کنیتد کته دیگتر های مناسب ایشان بردند و به ما لباس
دهتد ولتی اگتر سرقت ننمایید برایتان نیکوتر است و پروردگار بین شما و انگشتانتان را در بهشت پیونتد می

؛ مجلستی، 864/ 7؛ کلینتی،582/ 22پیوندید محر عتاملی، توبه ننمایید، شما به انگشتانتان در جهنم می
 3(.984/ 94؛ بروجردی،446/ 25؛ فیض،898/ 24تقین، روضة الم

های فوق دقت شود هیچ قید یا شرطی در اجرای حدود اربعه سرقت ازجمله قطتع اگر به تمامی روایت
شده است که انگشتان دستت راستت ستارق در صورت مطلق گفتهنشده است و بهدست راست سارق بیان 

که کس دست و انگشت شصتت بتاقی نحویشود بهت قطع میمرتبه اول سرقت از ناحیه متصل به کس دس
بماند. مشهور فقها به عموم و اطالق این روایات استناد کرده و در مسئله اصلی پهوهش حاضر کته بررستی 

 اند.قطع دست راست سارق در فرض نبودن دست چپ است، به قطع دست راست قاهل شده
 اند ی متعین دانسته. روایات خاص که قطع دست راست را در هر فرض9

گتردد و الس( در روایتی صحیح، ابن سنان از امام صادق مع( ستؤال کترد  متردی مرتکتب سترقت می
دست راست یا دست چپ وی شل و ازکارافتاده است، چه حکمی دارد؟ امام مع( فرمودنتد  دستت راستت 

                                                 
الک   فإن  رق قطعت یده من وسطولنهم  لن أحید بن محیدبن خالد  لن لثیان بن لیسهی  لن سیاله بن مهران  قال: قال: إذا اخذ الّسا 0

 .لاد قطعت رجمه من وسط القدم  فإن لاد استودع السجن فإن سرق فی السجن قتل
الحارث  محیدبن یعقوب  لن الحسهین بن محید  لن معمی بن محید  لن لمّی بن مرداس  لن سهعدان بن مسمم  لن بعض أصحابنا لن 6

من قطعک؟ قال: قطعنی خیر الناس  إنّا أخذنا فهی سهرقه ونحهن  :فإذا هو أقطع  فقمت له ینهبن حضیرة قال: مررت بحب ّی وهو یستقی بالید
فأمر بنها فقطعهت أصهابعنا مهن الراحههه  .إلی لمّی بن أبیطالب ع فأقررنا بالسرقه  فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟ فقمنا: نعم نفر  فذهب بنا یهثیان

فأخ رجنا وـسانا فأحسن ـسوتنا  ثّم قهال  ت یطعینا فیه السهین والعسل حتی برئت أیهدینا  ثّم أمر بناوخمیت اإلبهام  ثم أمر بنا فحبسهنا فی بی
 .بأیدیکم فی النار لنا: إن تتوبوا وتصهمحوا فهو خیر لکم یمحقکم الم ّه بأیهدیکم فی الجنه  وإلّا تفعموا یمحقکم الم ّه
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متن الیحضتره ابویته، ؛ ابتن ب885/ 7؛ کلینی،848/ 4شود مطوسی، االستبصار، وی درهرصورت قطع می
 .1(69/ 4 الفقیه،

رستد شده است، یکی از طریق زراره به امام باقر مع( می ب( روایت ابن محبوب که از دو طریق روایت
رسد، البتته هتر دو ستند صتحیح استت. امتام و سند دیگر از طریق عبدالله بن سنان به امام صادق مع( می

شود و هرحال دست راستش قطع میت، اگر سرقت کند بهفرمایند  فردی که دست راست وی معیوب اسمی
در این حکم فرقی ندارد که دست وی سالم باشد یا فلج و اگر در دفعه دوم سرقت کرد، پای چپ وی قطتع 

گردد تا آسیبش بته المال پرداخت میشود و خارجش از بیتشود و در سرقت برای مرتبه سوم، حبس میمی
؛ همتو، 66/ 4؛ ابتن بابویته، متن ال یحضتره الفقیته، 252/ 7؛ خوانساری، 867/ 82مردم نرسد معاملی، 

 .3(442/ 25؛ فیض، 447المقنع، 
ای عتام جمله« تقطع یده الیمنی علی ّکل حال»طور که در این دو روایت مالحظه گردید، عبارت همان

 شود.است که در اکثر کتب فقهی برای اثبات قطع دست راست سارق بدان استناد جسته می
 

 بیان ادله مخالفان
 . روایات وارد شده در باب حد سرقت در کتب فقهی1

فتتوا داده  که اسکافی بتر آن الس( در مقابل مشتهور، روایت صحیحه عبدالرحمان بن حجاج قرار دارد
 .است

بریدنتد، و بتار  در این روایت راوی از امام صادق مع( در مورد سارقی که دست راست و پای چتپش را
پرسد که حکمش چیست؟ آیا باز قطع دست و پا درباره او هستت؟ امتام مع( مرتکب سرقت شد، می دیگر

در  کهوآله( از دنیا رفت درحالیعلیهاللهفرمود  در کتاب علی مع( این جمله وجود دارد که رسول خدا مصل
کنم ستارق ند حیا میفرمود  از خداومورد سارق بیش از یک دست و یک پا قطع نکرد. امیرمؤمنان مع( می

راوی گفت  اگر دست چتپ ستارقی را بته  .را بدون دستی که با آن تطهیر و پایی که بر آن راه برود رها سازم
برنتد و او کنند؟ امام مع( فرمود  دست راستش را نمیچه می جهت قصاص بریدند، سپس دزدی کرد، با او

 (349/ 4کنند مطوسی، االستبصار، را بدون ساق رها نمی
 عنوان مؤید ذکر نمود توان بهب( حدیث مفضل بن صالح را نیز می

                                                 
السالم  بن محّید بن لیسهی  لن ابن محبوب  لن ابن سهنان  لن أبی لبهدالم ّه لمیه محّیهد بن یعقهوب  لن محّیهد بن یحیی  لن أحیهد 0

 .فی رجل أشّل الید الیینی أو أشّل الّ یال  سرق. قال: تقطع یده الیینی لمی ـّل حال
ولن ابن محبوب   .جعفر ع محّید بن لمّی بن الحسهین بإسهناده لن الحسن بن محبوب  لن لالء  لن محّید بن مسمم  لن زرارة  لن أبی 6

  فإن لهاد فسهرق قطعهت صحیحه لن لبدالم ّه بن سهنان  لن أبی لبدالم ّه ع  أن األشّل إذا سهرق قطعت ییینه لمی ـّل حال  شهال ًء ـانت أو
 رجمه الیسری فإن لاد خمد فی السجن واجری لمیه من بیت الیال وـّ  لن الناس.
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در این روایت مفضل بن صالح از امام صادق مع( چنین روایت شده است  اگتر متردی سترقت کنتد و 
شود و پای چپ وی نیز قطع نخواهد شد لکتن اگتر دست چپش فلج شده باشد دست راست وی قطع نمی

یگتری را قطتع کنتد دستت فلتج وی قصتاص خواهتد شتد یعنتی دست چپ مردی فلج باشتد و دستت د
شتود محتر شود؛ لکن در مورد قصتاص دستت فلتج هتم قطتع میدرخصوص سرقت دست وی قطع نمی

 (.867/ 82عاملی، 
 (مادرءوا الحدود بالشبهات . تفسیر مضیق قوانین و قواعد کیفری و قاعده درأ8
قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتستاب  در بیان استدالل به قاعده مذکور باید گفت متن 

باشتد بایتد مجتازات را مشتکو  داشتن و استحقاق مجازات وی بنا به دالیلی آن به متهم یا میزان مسئولیت
منتفی دانست. تمامی فقهای امامیه بلکه فقهای اسالم در موارد متعددی فتتوای ختویش را برطبتق بته ایتن 

آمده است فقهای امامیه و ای پیشاند. در تمامی مساهل جزایی، هرگاه شبههن استناد کردهاند و به آقاعده داده
، صتاحب جتواهراند مبه مجازات نشتدن متتهم قاهتل شتده« الّنه من الشبهه الدارهه»عامه با تعابیری مانند 

41/553.) 
در حقوق « یر به نفع متهمتفس»دانان اسالمی از قواعد تفسیری است و با قاعده این قاعده از نظر حقوق

جزایی عرفی، از جهاتی یکسان است. باید برای روشن شدن مطلب گفت که در فقته امامیته، شتبهه گتاهی 
شتوند  حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی تقسیم می مربوط به

 حکمیه و موضوعیه.
یزی در تردید و شک باشد. جهل به حکم کلی ممکن شبهات حکمیه  منظور آن است که حکم کلی چ

. یا تعتارض نصتوص. 9. یا اجمال نص؛ 8. یا ناشی از فقدان نص معتبر است؛ 2است به سه طریق باشد  
، به علت فقدان نص معتبر  در ممنوعیت عملی  شود.تردید می -مانند استعمال دخانیات -مثال 

دانتد، ولتی بته موضتوع و ممنوعیت عمل را می شبهات موضوعیه  مقصود آن است که شخص حرمت
دانتد کته متایع حاضتر از داند که شرب خمر در استالم حترام استت؛ ولتی نمیحکم، جهل دارد. مثال  می
 مصادیق خمر است یا آب.

شود و روایاتی که جاهتل بته حکتم را تردیدی نیست که قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می
« الشتبهات»بنابراین، باید گفت که کلمه  شوند؛ام بوده و شامل تمامی شبهات میداند مطلق و عمعذور می

شود و در داللت قاعده نسبت به شامل شدن اقسام شبهه، کوتتاهی عام بوده و شامل تمام مصادیق شبهه می
 تتوان بته عتام بتودن قاعتده متذکور( در بحث پیش روی نیز می59/ 4و نقصی وجود ندارد. ممحقق داماد،

بته اینکته در صتورت نداشتتن دستت چتپ و نظتر بته استدالل کرد و در یک مثال چنین گفت که باتوجته 
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شود که آیا قطتع دستت شود شبهه ایجاد میمشکالتی که برای سارق در صورت قطع هر دودست ایجاد می
د ستارق راست در چنین صورتی جایز است یا خیر؟ و در اینجا باید گفت شبهه، مانع از حکتم بته قطتع یت

 خواهد گردید.
گونه گفت که اگرچه البته پس از بیان مطالب فوق باید عنوان داشت که درباره شمول قاعده درء باید این

شتود لکتن نسبت به شبهات موضوعیه نیز غالبا  نظر بر آن است که این قاعده شامل این نتوع شتبهه نیتز می
ل قاعده درء بر آن است و درباره شتامل شتدن محل بحث موضوع ما شبهه حکمیه است که قدر متیقن شمو

 قاعده بر محل بحث حاضر هیچ منعی نیست.
 . مطابقت با مذاق شرع9

تعاریس لغوی و اصطالحی آن را بیان نمود و همچنتین « مذاق شرع»هرچند ابتدا باید درباره اصطالح 
ق اثبات ادعا استتناد کترد. لکتن بته عنوان یکی از طربه کاربرد فقها از این عبارت پرداخت تا بتوان به آن به

 1شود.علت طوالنی شدن نوشتار حاضر از آن صرف نظر می
« متذاق شترع»در اصطالح  به آگاهی از سبک و سیاق و آهنگ شارع در تصویب و قرار دادن احکتام، 

کم شرعی را آید و فقیه با این آگاهی، توانایی فهم و در  حهای گوناگونی به دست میشود که از راهگفته می
 .بیندهای گوناگون سازگار میکند؛ زیرا این حکم را با روش شارع در آن زمینه یا زمینهپیدا می

ای که اگر حکم معتبر شناخته نشتود، آثتار گونهشود، بهدر بعضی موارد حکم مستند به مذاق شارع می
 3ای خواهد داشت.نشدهنامطلوب و پذیرفته 

                                                 
    العینو معناهایی مانند: مزه  طعم و چ یدن )فراهیدیاست گرفته شده « ذاق یذوق»است ـه از فعل  مذاق  مصدر مییی یا اسیی: در لغت 0
« آگاهی»  نیایدبیش از هیه در این واژه به چ م رخ می. مفهومی ـه دارد( 0431 و0410 /4 هیان  (  آگاهی یافتن از چیزی )جوهری 1/610

های ونهان در ها و زیباییـاریـند تا ریزههیان نیرویی است ـه شخص را توانا می« ذوق»ت: توان گف. میاستاین چ یدن  هیاست ـه دستیا
 .دادن هر ـاری استنامید ـه اشتیاق انجام« انگیزه»توان آن را هیان ( به لبارت امروزی می000/ 6 سخن را دریابد )طریحی

است.  هایدنیو آشام هایآوردن مزه خوردندستبه معنای چ یدن و به :دیگویممنظور ابتدا ماده ذوق و مذاق را در معنای مصدری آورده  ابن
صحاح »جوهری در  (.001/ 01ر  منظوابن)ـه آزموده شده و با تجربه آشکار شده است  شودگفته میـه این واژه به امری نیز افزاید میسپس 
ل»در تفاوت ـاربرد این واژه با  (.9/0431 جوهری)آورده است  «لسان العرب»مانند نیز هیین معنای ابتدایی و اطالق را « المغه ]خهوردن  « اـ 
آیهد مهی« اـهل»رود ـه آزموده اند  باشد )تنها آن را بچ ند( و در جایی ـه آزموده زیاد باشد  لفه  توان گفت: ذوق در جایی به ـار میمی

 (011/09  )زبیدی
از ذوق سهمیم و در  منضهبط  وهس از  یریگرع  فهم و در  جدیدی است ـه فقیه با بهره: مذاق شدیفرمایـاش  الغطاء در توضیح آن م 6

ای از چ ایی  بویایی و نطه  : هیان طور ـه ادراـات حسی  بهرهگویدوی از آن می. وی ـندویدا میوجو در مجیوع ادلّه  به آن دست جست
توان در التبار چنین یگیرد ـه نییی  قابل در  نیست. البته ـاش  الغطاء نتیجه مای دارد ـه با حواس ظاهردارد  لقل آدمی نیز مانند آن بهره

صاحب جهواهر  (.031/ 0ـاش  الغطا  )ـرد؛ زیرا این امر نیز از موارد نصوص است و خارج از آیات و روایات نیست تردید در  و فهیی 
( خهوئی در 16/ 6)ع  برای تیامی جزئیات  فقط به دنبال آیه و روایت نباشهد شارزبان : سزاوار است ـه فقیه آگاه به گویدمینیز در این باره 
طری  ووشش و  زنان  محفوظ داشتن خویش از فهیآید ـه وظفرماید: از مذاق شرع به دست میبرای مرجع تقمید میمرد بود استدالل بر شرط 

شود ـهه مهورد نابراین اشتغال به افتاء و مرجعیت و ریاست  موجب میداری و امثال آن است و اجتناب از اموری ـه منافی با آن است. بخانه
 (.031/ 0ی ئخو)دهد د ـه شارع بدان رضایت نیینمراجعه فراوان مردان قرار بگیر



 000 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          011

ع فقهتی را بته دستت آورد. توان موارد زیادی از کاربرد ایتن اصتطالح در فتروبا مداقه در آثار فقهی می
که وی از نعمت دست چتپ محتروم باشتد، هرچند در خصوص مسئله قطع دست راست سارق درصورتی

ای رخ داده باشتد، در کتالم و صورت مادر زادی باشد یا در اثر اجرای قصتاص یتا ستانحهچه این فقدان به
ته است؛ لکن با در نظر گرفتن صورت نگرف« مذاق شرع»گفتار فقها بیان صریحی در خصوص استدالل به 

مبانی شارع در تسامح و تسهیل در اجرای حدود و قواعدی که در این باب مطرح است و با در نظتر گترفتن 
توان مذاق شارع را بدین نحو استنباط نمتود، فروعاتی که در این ابواب مختلس حدود مطرح شده است می

ارع مناسبت دارد عدم اجرای حد بر وی است تتا وی چنانچه سارقی فاقد دست چپ باشد آنچه با مذاق ش
 از نعمت هر دودست محروم نگردد.

 
 نقد و بررسی اقوال

انتد صورت مطلق و بدون قید و شرط آوردهای که مشهور برای قول به قطع دست راست سارق به. ادله2
یتد گفتت  ایتن اطتالق غالبا  روی عموم و اطالق آیه شریفه و روایات وارده است؛ لکن در این خصتوص با

تواند دلیل محکمی برای موضوع باشد چراکه غالب فقهای مشهور در خصوص فترض احتمتال خطتر نمی
 اند.جانی در صورت اجرای حد قاهل به عدم قطع دست راست شده

اگر احتمتتال خطتر جتتانی در قطتع دستت راستت »فرماید  امتام خمینی در مسئله سوم این باب می
یم، و این احتمال عقالیی با منشأ و اساس عقالیی باشتتد، ماننتتد اینکته طبیتب بته متا ناستالم ستارق ده

میرد یا احتمال مردنش قوی است، در این صورت، به خاطر اینکته بتر بگوید  اگر دستتش را قطع کنید، می
بریم، لیکن آیا دست چپ سالم یا دستت چتپ حیات و جان سارق محافظت کرده باشتیم، دستتش را نمی

در حقیقتت، « گردد؟ اشبه به قواعد عدم قطتع استت.ناسالم که در قطعش احتمال خطری نیست، قطع می
( به آن اشتاره کترده 95/ 2این کالم، استتثنایی از حکم فرع سابق است که شتیخ طوسی در کتاب مبسوط م

هالکتت  در چنین صورتی که پس از قطتع دست امکتان التیتام و بهبتودی نیستت و ختوف متر  و .است
طور شتود، بلکته بتهتوان گفت اطالقتات قطع دست راستت شامل این فرد نیتز میستارق وجود دارد، نمی

رغم اینکه در باب قطتع دستت راستت بنابراین مشهور به .حتم و یقین ادله مطلق از این مورد منصرف است
کنند؛ لکن در مورد فرضی کته یسارق در فرض مورد بحث به اطالق آیه شریفه و نیز روایات وارده استناد م

نمایند. علت این فتوای ایشان در قطع دست راست خوف جانی باشد قطع را جایز نشمرده و از آن عدول می
نیز همان خوف ضرر مستتر در این امر است. حال بحث این است که در صورت قطع دست راست سارقی 

شتود صال  چنین فرضی بدون خوف ضرر نمیکه دست چپ ندارد به طریق اولی خوف ضرر وجود دارد و ا
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إّنتی »طور که در صحیحه عبتدالرحمن بتن حجتاج از امیرالمتؤمنین علتی مع( نقتل گردیتده استت  همان
ال یمشی علیها طور که خود مشهور در بنابراین همان« ألستحیی من رّبی أن ال أدع له ید  ا یستنجی بها أو رج 

بایست از آن عدول نمتود و بته اند در خصوص موضوع بحث نیز میمواردی از اطالق روایات عدول نموده
رود اکتفا نمود. بنابراین دلیل اصلی مشهور در اثبتات حکتم روایت ذکر شده در باب که ذیال  بدان اشاره می

شتود؛ شتده متورد تقییتد واقتع میقطع دست راست در فرض پهوهش همان اطالق است که با مبحث گفته
تقطتع »صورت کلی بیان کرده است و بیان داشته است که وایات که حکم قطع را بهلکن درخصوص سایر ر

تتوان بتا تر ذکر آن گذشت معارضت دارد کته میسنان که پیشو این فراز نیز با صحیحه ابن« علی کل حال
تقیید این کلیت و اطالق به مواردی که ستارق دستت چتپ داشتته باشتد رفتع مشتکل نمتود. بنتابراین در 

قطع دست راست را در هر فرضتی متعتین « تقطع علی کل حال»روایات خاص که با قید عبارت خصوص 
توان بر آن اطالق اعتماد نمود سنان نمیاند نیز باید گفت  باوجود روایات متعارض مثل صحیحه ابندانسته

 سنان کشید.و به واسطه این روایات دست از امثال صحیحه ابن
ر بررسی اقوال مخالفان هرچند به حسب ظاهر یکی دو روایتت بتر فحتوای . بررسی ادله مخالفان  د8

سنان و دیگری حدیث مفضل بن صالح که حتی از جهتت ستندی نظر ایشان داللت دارد یکی صحیحه ابن
اند؛ لکن در مجموع و با در نظر گترفتن مبتاحثی چتون قاعتده درء و متذاق برخی به روایت دوم ایراد نموده

ر ایشان را بر قول مشهور ارجحیت داد. آنچه با مذاق حقوق معاصر نیز همسویی بیشتتری توان نظشارع می
دارد البته در کتب فقهی بحث است که چنانچه حد قطع دست اجرا نگردید در مراحل بعدی چته مجتازاتی 

 شود؛ لکن درنهایتت قتول بته عتدم قطتعاجرا گردد که به جهت جلوگیری از اطاله بحث بدان پرداخته نمی
 تواند بیشتر نظر شارع مقدس را تأمین نماید.می

 
 جایگزین حد قطع دست راست سارق در صورت فقدان دست چپ

با توجه به آنچه گذشت، به نظر نگارندگان، اجرای حد در این مورد خاص ممکن نیست؛ اما بحثی که 
بیتان شتد اکثتر قریتب طور که طرح است اینکه، مجازات سارق در این حالت چیست؟ هماندر ادامه قابل

 عنوان جایگزین حد، نیز مطرح نکرده باشند.اند لذا طبیعی مجازاتی بهاتفاق فقها وارد این بحث نشدهبه
قاهتل بته « التعزیر فتی کتل معصتیه»اند، با توجه به قاعده برخی از فقهایی که این بحث را مطرح کرده

؛ 597/ 42، صتاحب جتواهر؛ 448/ 25اند مفتیض کاشتانی، جایگزینی تعزیتر بته جتای ایتن حتد شتده
نیز بتا توجته  1933( از نگاه قانون مجازات اسالمی مصوب 968/ 9؛ موسوی اردبیلی، 226/ 9گلپایگانی،

سرقت در صورت فقدان هریک از شترایط موجتب حتد، حستب متورد »که بیان داشته است   371به ماده 
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قتانون مرقتوم کته چنتین آورده استت   371اده مت 1و نیز تبصره « های تعزیری استمشمول یکی از سرقت
کته « شتودهای تعزیری میهرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت»

که فتردی بترای مرتبته اول مرتکتب توان از مناط این دو ماده نیز استفاده نمود و مدعی گردید، درصورتیمی
ت، با توجه به مالکات و ادله ذکر شده از قطع دست راست سرقت مستوجب حد گردید و دست چپ نداش

های تعزیتری، منتدرج وی صرف نظر نموده و بجای آن وی را حسب مورد مشمول مجازات یکی از سرقت
 دانست. 1975در بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب 

 گیرینتیجه

دارد، بتین فقهتا اختتالف . در خصوص موردی که سارق فاقد دست چپ است و فقط دست راستت 1
شود یا خیر؟ مشهور فقها با توجه به اطالقات شده است که آیا دست راست سارق در چنین فرضی قطع می

اند لکن گروه دیگر ازجمله ابن جنید استکافی کته از موجود در این باب قول به قطع دست سارق را پذیرفته
توان پی بترد اند که با بررسی اقوال میرا پذیرفتهقدیمین محسوب است و نیز محقق خوهی قول به عدم قطع 

باشد و هم با مقتضای مذاق که نظر گروه مخالس هم از جهت بررسی و اطالق و تقیید روایات صحیح می
 شارع مطابقت دارد و درنهایت با مذاق حقوق موضوعه و دکترین حقوقی تطابق بیشتری دارد.

حد سرقت را ذکر نموده است. در تبصتره  2998می مصوب قانون مجازات اسال 872. مقنن در ماده 8
مشتمول یکتی از حستب متورد هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطتع باشتد، »همان ماده قید شده است   2

بدین ترتیب درخصوص فرضی که سارق فاقد دستت راستت معضتو متعلتق « شودمیهای تعزیری سرقت
موضوع پهوهش حاضر یعنی فرضی که فردی برای  قطع( باشد تعیین تکلیس نموده است؛ لکن درخصوص

باشد، در آن ماده و ستایر متواد قتانون اظهتارنظر شود ولی فاقد دست چپ میمرتبه اول مرتکب سرقت می
 2به اینکته فلستفه درج تبصتره گذار باید بدان پاسخ دهد آن است که باتوجهنگردیده است. سؤالی که قانون

ق متهم و ابتنای وی بر تسامح و تساهل است، چراکه در خصتوص ستارقی ، اهتمام مقنن به حقو872ماده 
شتده که فاقد عضو متعلق قطع است در کتب فقهی فتاوای دیگری نیز ذکر گردیده است ماننتد اینکته گفتته 

چنانچه سارق فاقد دست راست بود باید پای چپ وی قطع شود؛ اما با این وجود مقنن تبصره را بتر مبنتای 
تر به حال متهم است. حال باوجود ایتن ابتنتای مقتنن بتر تستامح و یب نموده است که مناسبفتوایی تصو

تر و تساهل و نظر به اینکه چنانچه سارقی فاقد دست چپ باشد، قطع دست راست برای وی بستیار ستخت
 بسا مجازاتی مضاعس محسوب شود و سارق باید ادامه زندگی را بدون هر دودستتآورتر است و چهعذاب

خویش ادامه دهد و با عنایت به اصولی چون قاعده درأ و تفسیر به نفع متتهم چترا مقتنن درخصتوص ایتن 
گذار، نگاه مجددی به این مبانی فقهی بیندازد و مجددا  موضوع بسا اگر قانونفرض سکوت کرده است؟ چه
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زات اسالمی اقدام و قتانون قانون مجا 872ای به ماده را مورد کاوش قرار دهد نسبت به درج و الحاق تبصره
را در این قسمت تصحیح نماید. جستار حاضر درنهایت پیشنهاد تصحیح و تکمیل قانون را در این قستمت 

 دارد.
 منابع

یم  ترجمه محمد مهدی فوالدوند. ، قرآن کر
 ق. 2924، تهران، مؤلس،مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقیآملی، محمد تقی، 

یر الفتاوی، دمن احبد محس، من ادریاب  ق. 2424، قم، دفتر انتشارات اسالمی، السرائر الحاوی لتحر
 ق. 2425، قم، مؤسسه امام هادی علیه السالم، المقنع، لین عدبمحه، مویابن باب

 ق. 2429، قم، دفتر انتشارات اسالمی، من ال یحضره الفقیه، ______________
 ق. 2446، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المهذب فی الفقه، رریحن نبز زیعدالبراج، عن باب
 .ق 2994، قم، منشورات رضی، نزهة الناظر فی الجمع بین األشباه و النظائر، دمن احی بحید، ییعن ساب

 ق. 2444، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، معجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 
 ق.2424؛ مشهد، مجمع البحود االسالمیة، المقتصر من شرح المختصر ،فهد حلي، أحمد بن محمد ابن 

 ق.2447قم، النشر اإلسالمي،  ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع __________،
 ق. 2424دار صادر،  -، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم

 ق. 2422، قم، منشورات دار الذخاهر، کتاب المکاسب، ندامیمحن مبیضرتاری، مصان
 ق. 2449، تهران، منشورات مکتبة الصادق، بلغة الفقیهبحر العلوم، محمد بن محمد تقی، 

 ق. 2445 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی،ةالطاهر  ةفی احکام العتر  ةر ضالحدائق النابحرانی، یوسس بن احمد، 
 ق. 2489، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، جامع أحادیث الشیعةبروجردی، حسین، 

 ق. 2486له، ، قم، دفتر معظمجامع المسائلبهجت، محمد تقی، 
 ق. 2487، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیةن، سدحمحی، ملامنی عیرحت

 ق. 2424، بیروت، دار العلم للمالیین، تاج اللغة و صحاح العربیة -الصحاح عیل بن حماد، جوهری، اسما
 ق. 2485، قم، انتشارات استقالل، التعلیقات علی شرائع اإلسالمحسینی شیرازی، صادق، 

 ق. 2482، قم، مدرسه امام باقر علیه السالم، منهاج الصالحینخراسانی، وحید، 
یخمینی، روح الّله،   ق. 2484، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ر الوسیلةتحر

 ق. 2482، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، کتاب البیع__________، 
 ق. 2445، قم، مؤسسه اسماعیلیان، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، دماری، احسوانخ

 ق 2424نشر مدینة العلم،  ، قم،تکملة المنهاجخوهی، سید ابو القاسم ، 
 ق 2488، قم، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوهي ره، مباني تکملة المنهاج،  __________
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 ق.2485نجس، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوهي،  ،التنقیح في شرح المکاسب __________،
 ق.2427قم، صاحب االمرم عج(،  ،الهدایة في األصول __________،
، قم، موسسه داهره المعارف فقته استالمي بتر متذهب اهتل بیتت مع( ،دراسات في علم األصول __________،

 ق.2429
 ق.2482، قم، مجمع الفکر االسالمي ،غایة المأمول __________،
 ق.2424قم، دار أنصاریان،  ،کتاب االجتهاد و التقلید __________،
 .ق2449قم، مدرسة دار العلم،  ،کتاب الحج __________،
 ق.2964قم، العلمیة،  ،کتاب الخمس __________،
 ق.2962قم، مدرسة دار العلم،  ،کتاب الصالة __________،
 ق.2424قم، مدرسة دار العلم،  ،کتاب الطهارة __________،
 ق.2444قم، مدرسة دار العلم،  ،کتاب النکاح __________،
 ق.2488ید الخوهي، قم، موسسة إحیاء آثار الس ،مصباح األصول __________،
 تا.قم، مکتبة الداوري، بي ،مصباح الفقاهة __________،
 ق.2429نا، جا، بيبي ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال __________،
 ق.2422؛ قم، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوهي، موسوعة اإلمام الخوئي __________،

 ق. 2428الدار الشامیة،  -دار العلم  ،، سوریهلفاظ القرآنمفردات أراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
 .2998، تهران، ققنوس، 1331شرح مختصر قانون مجازات اسالمی مصوبزراعت، عباس، 

 ق. 2424، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، غایة المراد فی شرح نکت اإلرشادشهید اول، محمد بن مکی، 
، قم، انتشارات دفتتر تبلیغتات استالمی، روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةال، شهید ثانی، زین الدین بن علی

 ق. 2428
 ق. 2424، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، حاشیة اإلرشاد، __________
 .ق 2429، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، __________

 2444، بیروت  دار إحیتاء التتراد العربتي، جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم صاحب جواهر، محمد حسن،
 ق.

 -، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی تلخیص الخالف و خالصة االختالفصیمری، مفلح بن حسن، 
 ق. 1401ره، 

 .ق 2484، بیروت، دار الهادی، غایة المرام فی شرح شرائع اإلسالم، ______________
حدیقة المؤمنین، قم، انتشارات کتابخانه  - الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافعطباطبایی، علی بن محمد علی، 

 ق. 2449آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، 
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یاض المسائل،، __________________  ق. 2429قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم،  ر
 .ق 2424مجمع البحود اإلسالمیة،  ،، مشهدن أئمة السلفالمؤتلف من المختلف بیطبرسی، فضل بن حسن، 

ینطریحی، فخر الدین بن محمد،   ق. 1411، تهران، کتابفروشی مرتضوی، مجمع البحر
 ق. 2444، بیروت، دار الکتاب العربی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی طوسی، محمد بن حسن،

 ش.2969هران، دار الکتب اإلسالمیة، ت ،االستبصار فیما اختلف من االخبار ،__________
یق الرشاد __________،  ق.2444تهران، مکتبة جامع چهلستون،  ،اإلقتصاد الهادي إلي طر
 ق.2449قم، مکتب اإلعالم اإلسالمي،  ،التبیان في تفسیر القرآن __________،
 ق.2449قم، النشر اإلسالمي،  ،الخالف __________،
 ق.2427نا، قم، بي ،الفقه العدة في أصول __________،
 ق.2422قم، المعارف اإلسالمیة،  ،الغیبة __________،
 تا.نجس، المکتبة المرتضویة، بي ،الفهرست __________،
 ش.2952تهران، المکتبة المرتضویة،  ،المبسوط في فقه االمامیه __________،
 ش.2964ان، دار الکتب اإلسالمیة، تهر ،تهذیب األحکام في شرح المقنعة للشیخ المفید __________،

 ق. 2484،بیروت، دار إحیاء التراد العربی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العاّلمةعاملي غروي، جواد بن محمد، 
وزارت فرهنتگ و ارشتاد  انتشتارات، تهتران، تبصرة المتعلمیین فیی أحکیام الیدین، سوسن یبنسی، حله حالمع

 ق. 2422اسالمی، 
یر األحکام الشرعیة علی مذهب االمامیة )ط ، __________________ آل  ةمؤسست ،، مشهدالقدیمة( -تحر

 ق. 2488البیت علیهم السالم، 
 ق.2424قم، آل البیت مع(،  ،تذکرة الفقهاء __________،
 ق.2924، لندن، االمام علي مع(، تهذیب الوصول الي علم األصول __________،
 ق.2427قم، نشر الفقاهة،  ،قوالخالصة األ __________،
 ق.2444قم، مکتب اإلعالم اإلسالمي،  ،مبادئ الوصول إلي علم األصول __________،
یعة __________،  ق.2429قم، النشر اإلسالمي،  ،مختلف الشیعة في أحکام الشر
 ق.2424مشهد، مجمع البحود اإلسالمیة،  ،منتهي المطلب في تحقیق المذهب __________،

 ق.2485قم، االمام الصادق مع(،  ،نهایة الوصول الي علم األصول ________،__
 ق.2482قم، دار الهجرة،  ،نهج الحق و کشف الصدق __________،

 ق ه 2426، قم ، دفتر انتشارات اسالمی، کنز الفوائد في حل مشکالت القواعدعمیدی، سید عمید الدین، 
 ق. 1410م، نشر هجرت، ، قکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

 ق. 2486قم، انتشارات مجلسی،  ،رساله توضیح المسائلفیاض، محمد اسحاق، 
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 تا.جلد، بی 9 ،منهاج الصالحین، _____________
 تا.کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السالم، بی ،، اصفهانالوافی، یضرتماهن شدبمحی، ماناشض کفی

 .ق 2484، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالم، معالم الدین فی فقه آل یاسیند بن شجاع، قطان حلی، محم
کتاب الطهتارة، قتم، انتشتارات دفتتر تبلیغتات  - منتقد المنافع فی شرح المختصر النافعکاشانی، مأل حبیب الله، 
 ق. 2482اسالمی حوزه علمیه قم، 

یعة الغراءکشف الغطاء عن مبهمکاشس الغطاء، جعفر بن خضر،  ، قم، انتشارات دفتر تبلیغتات استالمی ات الشر
 ق. 1433حوزه علمیه قم، 

 ق. 2447، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
 ق. 2428، قم، دار القرآن الکریم، الدر المنضود فی أحکام الحدودگلپایگانی، محمد رضا، 

 ق. 2424، بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، ر األنواربحامجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
 ق. 2442تهران، مؤسسه نشر آثار اسالمی،  ،حدود و قصاص و دیات، _____________________
 ق.2444، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، _____________________

، قم، انتشارات کتابخانه آیتة اللته مرعشتی ر فی فهم تهذیب األخبارمالذ األخیا_____________________، 
 ق. 2446ره،  -نجفی 

، قم، مؤسسه فرهنگی اسالمی روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیهمجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 
 ق. 2446کوشانبور، 

 ق. 2444نتشارات فراهانی، ، تهران، مؤسسه و ایک دوره فقه کامل فارسی، ______________________
 ق. 2422، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، المختصر النافع فی فقه اإلمامیةمحقق حلی، جعفر بن حسن، 

 ق. 2442، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، _________________
، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، من جواهر القاموستاج العروس د، محن مد بمحدی، میی زبضرتم

 ق. 1414
، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی السرقة علی ضوء القرآن و السنةمرعشی نجفی، سید شهاب الدین، 

 ق ه 2484ره،  -
، قم، دفتتر انتشتارات استالمی انمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 

 ق. 2449وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
 ق. 2487، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، فقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی، عبد الکریم، 

 ه ش 2996، تهران، نشر میزان، جرایم علیه اموال و مالکیتمیر محمد صادقی، حسین، 
، بیتروت، مؤسسته آل البیتت علتیهم الستالم، مستدرک الوسائل و مستنبط المسیائل، یقدتمحن مبنسیوری، حن

 ق. 2442


