
 
                                                                                                         Journal of Fiqh and Usul 

 Vol. 52, No. 4, Issue 123                                              123، شمارۀ پیاپی 4، شماره پنجاه و دومسال 
 Winter 2021                                                                                             101-123، ص 1311 زمستان

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v52i4.80361 
 

 الحاق مشاهد مشرّفه به حرم  لیو دال یمبان
 * حکم یاجرا ریو تأخ هید ظیدر تغل

 
 یله مرز ل انیدکترسلمان عل

 مشهد یدانشگاه فردوس یحقوق اسالم یفقه و مبان یآموخته دکتر انشد
Email: salman.aliyan@yahoo.com 

 1یدکتر محمدصادق علم
 مشهد یدانشگاه فردوس استادیار

Email: sadegh.elmi37@gmail.com 
 یدکتر محمدحسن حائر 

 مشهد یدانشگاه فردوس استاد
Email: haeri-m@um.ac.ir 

 چکیده
فه مشاهد ،یامام هانیفق دگاهید از ایآ که است پرسش نیا به پاسخ صدد در نگارندگان نوشتار نیا  در مشررف

 ه،یرد ظیتغلر خصوص در سؤال نیا به پاسخ در شوند؟یم ملحق یمکف  حرم به حکم، یاجرا ریتأخ و هید ظیتغل

 دسرته سه هانیفق حکم، یاجرا ریتأخ مورد در اما اند،کرده رد گرید یبرخ و رفتهیپذ را الحاق هان،یفق از یبرخ

 .اندرفتهیپذ را آن سوم ۀدست و شده دیترد دچار گرید ۀدست ؛کرده ینف را الحاق یادسته اند:شده
فه مشاهد که دهدیم نشان حاضر ۀمقال یهاافتهی  رگذارنرد؛یتأث حکرم یاجررا ریترأخ و هیرد ظیتغل در مشرف

فه مشراهد بره احتررام را الحاق نیا لیدل هانیفق غالب چراکه  ریترأخ در اسرت یادکردنیر انرد کرده ذکرر مشررف
 حرد درء بره مربوط ثیاحاد و اطیاحت اصل وارده، اتیروا اماکن، نیا حرمت حفظ وجوب بر عالوه مجازات،

 است  الحاق دگاهید کننده تیزتقوین
 

فه، مشاهد حرم، ها:کلیدواژه   حکم یاجرا ریتأخ ه،ید ظیتغل مشرف

 

 

                                                 
 99/90/8901: یینها بیتصو خی؛ تار90/90/8901وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 

 نویسنده مسئول.  8



 809 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          889

The Foundations and Arguments for Attaching the Holy Shrines 

to Haram  in terms of Blood Money Increase and Postponement 

of Executing the Sentence 
Salman Alian Lellah Marzi, Ph.D. Ph.D. Graduate of Islamic Jurisprudence and 

Principles of Islamic law, Ferdowsi University of Mashhad 

Mohammad Sadegh Elmi, Ph.D. Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad 

(corresponding author) 

Mohammad Hassan Haeri, Ph.D. Professor, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract  

The present article seeks to answer the question whether from the viewpoint of 

Imami jurists the holy shrines are attached to Mecca Haram in terms of blood money 

increase and postponement of executing the sentence. In answering this question, as 

regards blood money increase, some jurists have accepted the increase and some 

others have refused it. But as far as postponement of executing the sentence is 

concerned, jurists are divided into three categories; a group have refused the 

attachment; a second group have become hesitant and a third group have accepted 

attachment. The findings of this article show that holy shrines affect blood money 

increase and postponement of executing the sentence; since most jurists have 

mentioned respecting the holy shrines as the reason for this attachment. It should be 

noted that with regard postponement of executing the punishment, in addition to the 

necessity of respecting these sites, the narrated Hadiths, the principle of precaution 

and the narrations concerning repellence of Hadd reinforce the attachment opinion.  
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 . مقدمه9

 قرآنمسلمانان و در  حرمترین قداست و ارزش حرم الهی بر کسی پوشیده نیست؛ چراکه حرم مکه مهم
یرا 1اساس، فقیهان امامی معتقدنرد کسری کره در حررم الهری جررمکریم حرم امن خوانده شده است  براین

ثاًل شرود؛ مرو تعزیرر می دلیل هتک حرمت آنجا مشمول تغلیظ دیهرا مرتکب شود، عالوه بر حد به2جنایتی
و  حرد زنرا و تعزیرر دلیل هتک حرمت، مشمول تشدید مجرازات  شیخ مفید ارتکاب زنا در حرم خدا را به

غالب فقیهان امامی نیز قریرب بره همرین منرمون را در کالمشران  3  287دانسته است  مفید،  تغلیظ دیه
  یرا اگرر 3/442ادریس، ؛ ابن2/323براج، ؛ ابن898 ،  النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی طوسی،اند  آورده

وی ملزم به پرداخت یك دیۀ کامل  شود؛ به این بیانکسی در حرم خدا مرتکب قتلی شود، کیفر او تغلیظ می
ادریرس، ؛ ابن773-5/777، الخالف ، ؛ طوسری243 شرود  مفیرد،و یك سوم از هر جنسی از دیات می

؛ 232دیلمری، ؛ 414زهرره، ابن؛ 414/ 4، غایه المراد فالی رالرن ت الال اادرالاد، عاملی جزینی ؛3/323
    2/507خمینی، 

یا جنایتی را مرتکرب و سر س بره حررم  فقیهان امامی در خصوص کسی که در خارج از حرم خدا جرم
دلیل هتک حرمت حرم، در حرم جایز ندانسته و فتروا الهی پناهنده شود، اجرای حدود، قصاص، تعزیر را به

تا مجرم یا جانی از آنجا خارج شود، اما در مورد کسی کره در داخرل حررم الهری اند به تأخیر و تعویق داده
هرا در دلیل هتک حرمت حرم، قائل به اجررای حکرم مجرازات آنمرتکب جرم یا جنایتی شود، اکثر آنان به

شرهید ؛ 3/452؛ حلری، 2/112 ،المبسوط فی فقه اامامیه، ؛ طوسی283-287اند  مفید، خود حرم شده
    41، خویی؛ 14/381 ،سالك األفهامم ثانی،

فه نیز در تغلیظ دیه که آیا از دیدگاه فقیهان امامی،  این ایده استاین مقاله در صدد بررسی  مشاهد مشرف
فه  آیا تر،به تعبیر روشن ؟شوندو در تأخیر اجرای حکم، به حرم مکه ملحق می کسری کره در مشراهد مشررف

دلیل هتک حرمت حرم پیرامبر ص  و حررم نچه در حرم الهی گذشت، بهمرتکب جرم یا جنایتی شود مثل آ
توان حکم مجازات وی را در آنجا شود؟ و آیا میامامان معصوم ع  مشمول تغلیظ دیه و تشدید مجازات می

عنوان یکری از منراب  جاری ساخت؟ پاسخ این سؤاالت و سایر مسائل مربوط، با استناد به ادله و روایات به
 ای مشخص خواهد شد  احکام و قواعد موجود و با ابزار استنادی و کتابخانه استنباط

فه در تغلیظ دیههای مقالۀ حاضر نشان مییافته و ترأخیر اجررای حکرم تأثیرگرذار  دهد که مشاهد مشرف
فه به حررم  هستند  در خصوص پیشینۀ بحث باید گفت که تحقیق مستقلی دربارۀ مبانی الحاق مشاهد مشرف

                                                 
 .امثال آن زنا و .مثل سرقت،. یعنی عملی برخالف  شرع )قانون( را مرتکب شد .8

 .و امثال آن یا إیجاد جرح یا قطع عضو نظیر قتل نفس محترمة .0

 «ی حرم اهلل و... حد للزنى و عزر النتهاكه حرمة حرم اهلل...و من زنى ف». 9

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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طور محردود و پراکنرده لیظ دیه و تأخیر اجرای حکم از دیدگاه فقیهان امرامی وجرود نردارد و تنهرا برهدر تغ
اجتهادی به این تحلیلیرو در تحقیق حاضر با روشی توصیفیخورد؛ ازاینمطالبی در این زمینه به چشم می

 امر خواهیم پرداخت 
 

 . مفاهیم بحث2

 . حرم1-2
    حرریم کعبره، َحرَرم1/833ن حرمت آن جایز نیست  شرتونی، حرم مصدر و جایی است که شکست

بنا بر    730، راغب اصفهانی  نامیده شده؛ زیرا خدای تعالی در آن مکان بیشتر چیزها را تحریم کرده است
که مساحت تقریبی آن شانزده فرسخ است  حسرینی شریراز ، باشد مشهور مراد از حرم، شهر مکه می قول
92     

 هد مشّرفه. مشا2-2
  )3/398شود  فراهیدی، مشاهد جم  مشهد به محل اجتماع و حنور مردم گفته می

فه را به حرم پیامبران و امامان معصوم ع  نسبت داده است  فری   روض الجنرانشهید ثانی مشاهد مشرف
حررم مشاهد تنها اختصاص به معصوم دارد کره شرامل »گوید:    مشکینی می7/851، شرح ارشاد االذهان

بیت ع  و مشهد انبیای معصوم مثل حرم ابراهیم خلیل ع  و سایر انبیا در قدس و پیامبر ص  و امامان اهل
شرود، امرا ایرن واشه شرامل مشراهد غیرر معصرومان مثرل حررم سرید قبر آدم و نوح در حررم علری ع  می

    575-573مشکینی،   ر ک:« شودعبدالعظیم ع  در ری و فاطمۀ معصومه س  در قم و    نمی
 . تغلیظ )تشدید( 3-2

از    2/449منظور، ؛ ابن8/4998گیری است  حمیری، دادن و سختمعنای شدتتغلیظ  تشدید  به
 های قنا، حدود و دیات و نیز امر به معروف و نهی از منکر استفاده شده است این واشه بیشتر در بحث

دیگرری تغلریظ  یکی تغلیظ قولی و اند:اشاره کردهنوع تغلیظ  در مجموع، فقیهان در مباحث فوق به دو
خشن در گفتار  شهید اول در بحث مراتب امر به معروف  تغلیظ قولی یعنی برخورد تند و  .رفتاری عملی و

اما تغلیظ عملری یعنری   ،84 ،لمعه الدمشقیهال، و نهی از منکر به تغلیظ قولی اشاره کرده است  شهید اول
الحرام و اند از: ارتکاب زنرا در مسرجدعمل  برخی از مصادیق تغلیظ عملی عبارتبرخورد تند و شدید در 

فه و     ر ک: صاحب    43/78؛ 842-845-41/844جواهر، مشاهد مشرف
مورد مجرم  معنای افزودن مجازات مقرر در قانون نسبت به جرم معین درتشدید مجازات در حقوق، به

تشدید  اعمال  212مورد جرم آن مجرم است   جعفری لنگرودی،  علت اوضاع و احوال موجود درمعین به
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صورت افزایش میزان مجازات، افزایش تعداد مجازات، تبدیل به مجرازات شردیدتر مجازات ممکن است به
    792 نوروزی فیروز،  باشد… و

 
 . الحاق مشاهد مشرّفه به حرم الهی در تغلیظ دیه9

حرم پیامبر ص  و مشاهد امامان معصوم ع  را ملحق به حرم  ا،در مسئلۀ زن به اتفاق فقیهان امامی
النهایاله  طوسری، 1؛287 مفید، اند دانستهتعزیر مشمول  عالوه بر حد،ها را الهی و ارتکاب زنا در آن مکان

 شرهید ثرانی، ؛ 3/334  ،قواعد ااح ام، ؛ عالمه حلی3/444 ادریس،ابن؛ 898  ،فی مجردالفقه والفتاوی
در این مسئله عالوه بر هتک حرمت    7/488خمینی، ؛ 10/481،فاضل هندی؛ 14/400، فهاممسالک اا

توان به دالیل فقیهان امامی بدین شررح اشراره کررد: آمده، می   و دیگران243که در بیان شیخ مفید  مفید، 
 ؛13/333؛ طباطبرائی، 344-41/343 جواهر،اعتبرار عقلری  صراحب 2 ،12/4طباطبائی، عدم خالف  

از باب  4 30/824روایت امام علی ع  دربارۀ نجاشی شاعر  بروجردی،  و 3 84-13/83مقدس اردبیلي، 
 مالک تجری 

نظر وجود دارد  بعنری از فقیهران، حررم پیرامبر ص  و اما در مسئلۀ قتل، میان فقیهان امامی اختالف  
هرا را مشرمول تغلریظ و تشردید انمشاهد امامان معصوم ع  را به حرم الهی ملحرق و وقروع قترل در آن مک

مشراهد حررم مدینره و  و وقروع قترل دردانسرته  دلیل فاقد را الحاقي اند و بعنی دیگر، چنیندانسته
ندانستهامامان است   النهایهشیخ طوسی در  اند  ازجمله موافقان الحاق، ع  را مشمول تغلیظ 

هرر کرس » :نویسرددیه دانسرته و می غلیظت ع  را مثل حرم الهی مشمول امامانوی وقوع قتل در مشاهد 
شرود  مشمول پرداخت دیه و ثلث دیه میمرتکب قتل دیگری در حرم شود، در صورت موافقت با اخذ دیه، 

 المهذببراج در ابن قاضي 3  258طوسی،   «خاطر هتک حرمتخاطر ارتکاب قتل و ثلث دیه، بهدیه، به

                                                 
 «.و من زنى فی حرم اللّه أو حرم رسوله أو حرم أحد من األئمّة یوجب التعزیر تغلیظ العقوبة». 8
   «عدم الخالف فیه»گلپایگانی نیز همین دلیل را در كالمش آورده است.  «یظهر بالخالف». 0
حرمت محترمات را جایز  داند و هتكهای شریف، امر الزم و بدیهی است و عقل آن را معتبر میرعایت حرمت مکان»« رو یؤیّده االعتبا»... . 9

 «. داندنمی

، ثُمَّ حَبَسَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَدٍ، فَضَرَبَهُ تِسْعَةً نَ جَلْدَةًوَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِی» . 4
 «  طَارِكَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَوَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً، فَقَالَ :مَا هَذِهِ الْعِلَاوَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ لِتَجَرُّئِكَ عَلَى اللَّهِ وَ إِفْ

فردای  زندانی شد. شب یكدستور حضرت  به سپس زدند، او به تازیانه على)ع( هشتاد و بود خورده ابشر رمضان روز ماه نجاشی شاعر در»
خاطر جرئت تو در برابر خدا و بود؟ حضرت فرمودند: به چه براى اضافه یا امیرالمومنین این كرد: سؤال تازیانه دیگر زد، ونهسی آن روز

جرئت بر ) ماه مبارك رمضان به حرمتىبى، تعزیر زائد بر حد، هم بر در این روایت رمضان. ماه هب حرمتىبى یعنی-افطارت در روز ماه رمضان 
كه اگر مالك صرفاً افطار بود، حرمتی قابل تعمیم به محل بحث خواهد بود. درحالیو بیتعلق پیدا كرد و هم بر افطار در آن ماه  شرب خمر(

 قابل تعمیم نبود.
و أخذت منه الدّیة، كان علیه دیة و ثلث: دیة للقتل و ثلث الدّیة النتهاكه حرمة الحرم... و كذلك الحکم فی  حرم...و من قتل غیره فی ال ». 5
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، با ذکر کلمرۀ ت ال النهایهمحقق حلی در  المش آورده است همین منمون را در کبه نیز قریب   2/313 
 گفته و ندانسته بعید را جواهر الحاق مذکورصاحبو  1 3/405نظر شیخ طوسی را نیکو شمرده  « َحَسن»

گوید: وی س س در تعلیل این بیان خود می«  نیست بعید مکه،  تغلیظ به منوره در الحاق مرقدها » است:
 قط ، این هتك حرمت در طورکه به است حرم مکه حرمت خاطر هتكبه لیظ در حرم تغلیظ مذکور  تغ»

دیرۀ نفرس »نویسرد: می تحریالر   عالمره حلری در 43/21  2«دارد مکه وجود شدیدتر از حرم منوره مراقد
 شود: وقوع قتل در حرم الهی و حرم رسول خدا ص  یا یکی از مشراهدوسیلۀ سه امر، تغلیظ و تشدید میبه
 3  2/228«   ع مامانا

، سبب تغلیظ دیه را سه امر دانسته است که دلیل سوم این است که جنایت در حرم مکه یرا فهد حلیابن
   4  440 ع  واق  شود  امامان یکی از مشاهد مدینه یا

بره تعلیرل موجرود  هترک شرود امرا باتوجههرچند واشۀ قتل در کالم فقیهان امامی شامل اقسام قتل می
در کالم آنان، تنها شامل قتل عمد است؛ چراکه در دیگر اقسام قتل، قاتل قصد هتک حرمت ندارد حرمت  

شود به همان دلیل فوق شامل جنایت عمردی به قتل و جرح و ضرب تقسیم میو واشۀ جنایت نیز که در فقه 
 بوده؛ پس تغلیظ، خاص عمد است 

در حررم خردا و نیرز در مشراهد تغلریظ ثابرت نکتۀ قابل ذکر اینکه در ارتکاب جنایت نسبت به اعنرا 
؛ 5/587 ،تحریالر ااح الام که در کالم فقیهان نیز به آن تصرری  شرده اسرت  عالمره حلری،نیست، چنان

   18/380 ، دیاض المسائل طباطبایی،
اسرت  وی مسرئلۀ الحراق را رد کررده و  سالرائرادریرس در ازجمله مخالفان الحاق در مسئلۀ قترل، ابن

 3  3/384«  ندارد وجود الحاق آن بر اجماع و سنت کتاب، از دلیلي» گوید:می
    14/182ریاض مقتنای اصل، عدم الحاق است  طباطبایی، به نظر صاحب

فه مشاهد و مدینه مکه، حرم در بر فرض پذیرش تغلیظ»است:  اردبیلي گفته مقدس  با توانرا نمي مشرف
انرد  نیز همرین نظرر را تأییرد کرده  7/558خمینی    و امام 79/82سبزواری  2  14/221«  قیاس کرد آن

                                                                                                                   
 «السّالم.مشاهد األئمة علیهم

 «ء ذكره الشیخان، و هو حسن.و أمّا قوله: و كذلك الحکم فی مشاهد األئمة علیهم السَّالم فشی». 8
 «أن من المعلوم كون التغلیظ المزبور النتهاك الحرمة التی هی فیها أشد فی الحرم قطعا ...المنورة بذلك فی التغلیظ و ال یبعد إلحاق المراقد». 0

 «نهایةو یتغلّظ هذه الدّیة بأمور ثالثة و هی الوقوع فی حرم اللّه تعالى و حرم رسوله أو أحد مشاهد األئمّة)ع( على ما أفتى به الشیخ فی ال». 9

 «مکان الجنایة، بأن یقع فی أحد الحرمین، أو أحد مشاهد األئمة علیهم السّالم. الثالث: 4
لحد، إذا جنى فی غیر حرم اإلمام الذی هو المشهد، ثم التجأ إلى المشهد، ضیّق علیه فی المطعم و المشرب، بان ال یبایع، لیخرج فیقام علیه ا». 5

 «الدیة و ثلث النه ال دلیل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع. الّا  انه إذا قتل فیه و أخذت منه الدّیة وجبت علیه
هل یوجد التغلیظ فی غیره مثل حرم مکة؟ الظاهر العدم، لعدم الدلیل، و القیاس على الشهر و كفارة الصید، غیر حجّة، و مع ذلك قال به » .6

 «الشیخان، و هما أعرف. و على تقدیره ال یقاس علیه المدینة و المشاهد.
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اطالق حرم تنها به حرم مکۀ معظمه که احکام خاصی دارد، انصرراف داشرته نره »گوید: فاضل لنکرانی می
فه به حرم  مکۀ معظمه دلیلری نرداریم؛ بنرابراین  چیز دیگری مثل صید و بر الحاق حرم مدینه یا مشاهد مشرف

   40/یعهتفصیل الشر«  ها مانند قتل در سایر اماکن عادی استنقتل در آن مکا
حررم پیرامبر ص  و مشراهد  رسد دیدگاه بزرگانی چون شیخ مفید و شیخ طوسی در الحراقبه نظر می

قابل دفاع اسرت؛ چراکره ایرن  به امامان ع  بیشتر  بزرگران دلیرل ایرن حرم الهی در تغلیظ دیه، 
م حرمت واحترام اماکن یاالحاق را  دشده، ذکرر و در فررض هترک حرمرت، الحراق را مسرلف

 اند فرض کرده
 

 . الحاق مشاهد مشرّفه به حرم الهی در تأخیر اجرای حکم4
ترین مسائل اجتماعی و از تکالیف مهم حکومت و یکی از ضروری اجرای حدوددر شریعت اسالمی، 

مطرابق قاعردۀ اولیره د، ترأخیر آن اگر حدی بر کسی ثابت شو رومتنمن بقای جامعۀ اسالمی است؛ ازاین
مثابرۀ تعطیرل قرانون الهری و سررپیچی در برابرر آن آن بدون دلیل، به اجرای و هر نوع تأخیر درجایز نیست 
در اجرای حدود حتی بررای یرك لحظره هرم جرای ترأخیر » شود  حنرت علی ع  فرمودند:محسوب می

کید شار رغمعلی 1  78/42 حرعاملی، « نیست حراکم حدود الهی،  بر وجوب اجرای ع مقدستوجه و تأ
اجرای حد یا قصراص ، جلوگیری از هتک حرمت اماکن مقدساز قبیل تواند در شرایط خاصی اسالمی می
 به تأخیر اندازد یا تعزیر را 

فه به حررم الهری در ترأخیر اجررای حکرم های ، دیردگاهفقیهان امامی در خصوص الحاق مشاهد مشرف
ای حررم دسرته اند:اند  این گروه به دو دسته تقسیم شدهای قائل به الحاق شدهاند: عدهمختلفی را بیان کرده

معصوم ع  را به حرم مکه ملحق و دستۀ دیگر تنها حرم مدینۀ پیامبر را بره حررم  امامانو   ص مدینۀ پیامبر
 اند اق را نفی کردهاند و دستۀ سوم الحاند  دستۀ دوم در مسئلۀ الحاق دچار تردید شدهمکه ملحق کرده

ازجمله موافقان الحاق، شیخ مفید است  وی قائل به الحاق مشاهد پیامبر ص  و امامران ع  بره حررم 
هر کس مرتکب جنایتی شود که موجب مجازات است، س س بره » آمده است: المقنعهالهی شده است  در 

خواهرد شرد کره نسربت بره مجررم   ع  از خاندان محمد ص  پناه ببرد، با او همان رفتاریامامانمشاهد 
جرا حرد برر اوجراری پناهنده به حرم شده است  اما اگر کسی در آن مکان مرتکب جنایتی شرود، در همان

شیخ طوسی نیرز قائرل بره  2 244 مفید، « شود؛ زیرا حرمت آنجا را شکسته و حق آن را نشناخته استمی
                                                 

 « فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ. (ع)عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ». 8

و من جنى ما یستحق علیه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد)ع( صنع به كما یصنع بمن یلجأ إلى الحرم مستعصما .  »0
 «مة الحدود علیه فإن كانت الجنایة منه فی المشهد أقیم علیه حد اهلل عز و جل فیه ألنه انتهك حرمته و لم یعرف حقهامن إقا
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 ع  امامران حکم در مشراهد»ی شده و گفته است: الحاق حرم پیامبر یا حرم یکی از امامان ع  به حرم اله
   وی در جرای دیگرر 258،  النهایاله فالی مجالرد الفقاله والفتالاوی طوسی،«  نیز مثل حکم حرم مکه است

حرد جراری  بر کسی که به حرم الهی و حرم پیامبر و یا حرم یکی از امامان ع  پناه بررده باشرد،»گوید: می
کنند کنند و از خریدوفروش و مشورت با او خودداری میگیری میختشود؛ بلکه در غذا و آب بر او سنمی

شود  پس اگر در حرم کاری کند که موجب حد باشد، حد تا از حرم بیرون بیاید، س س حد بر او جاری می
ی که باشدبر او جاری می     207همو، «  شود، هر نوع حدف

کید کرده شیخ مفید و شیخ طوسی ضمن تأیید الحاق و تساوی آن دو، اند که هیچ نوع بر این نکته نیز تأ
فه جاری نخواهرد شرد و بره  حدی از قبیل رجم، تازیانه، قط  دست و قتل، بر مجرم پناهنده به مشاهد مشرف

 افتد  تأخیر می
   4/480فاضل مقداد، نظر شیخ مفید و شیخ طوسی را قریب به صحت دانسته است  فاضرل مقرداد، 

   عالمره در 452-3/384ادریرس، یخ مفید و شیخ طوسی را تأیید کررده اسرت  ابنادریس نیز کالم شابن
 ع  تسرری داده امامران، مسئلۀ الحاق را تأیید کرده و حکم حرم الهی را به حرم پیامبر ص  و حررم تحریر

ت ال  محقق حلی نیز در . 3/888است  تعبیر کرده « قیل» ااین مسئله را ب قواعداما در  1 ،5/374است   
    3/405به حرم الهی را نیکو شمرده است    ع امامان مسئلۀ الحاق حرمالنهایه 

   7/578 طباطبرایی، « شک آنچه بیران شرد مطرابق برا احتیراط اسرتبی»گوید: ریاض میصاحب
بعنی از علما بردون اینکره اسرتنادی »نویسد: مجلسی مسئلۀ الحاق را به بعنی از علما نسبت داده و می

 امامرانند، در این حکم  حرمت اجرای حد در حرم  حرم حنرت رسرول ص  و مشراهد مقدسرۀ بیاور
به کسری کره »آمده است:  جامع المسائل   در 12 مجلسی، « اندمعصوم ع  را به حرم مکه ملحق ساخته

ه شود  مگر آنکمعصوم ع ، حد جاری نمی امامانپناه به حرم در مکه برده و همچنین در حرم نبی ص  و 
شود ترا خرارج جنایت در حرم بوده باشد  چه جلد باشد و چه رجم، بلکه تنییق در مطعم و مشرب او می

   وی در جای دیگر، فتروای خرود را در مسرئلۀ الحراق حررم 5/785 بهجت، « شود و بر او اقامۀ حد شود
فۀ نبری و الحراق مشراهد مشر» ع  به حررم مکره اعرالم کررده و گفتره اسرت: امامانرسول خدا ص  و  رف

 همرو، « ها است، بلکه مطلق مساجد خرالی از وجره نیسرت ع  یعنی بالدی که قبر مقدس در آنامامان
همان حررم  مکره اسرت امرا دلیرل احتررام « حرم»، مراد از اتواد الفقاههبه نظر مکارم شیرازی در    5/480

اجرای حرد علیره مجرمران در  شود؛ چون ع  نیز میامامانعالوه بر حرم، شامل حرم رسول خدا ص  و 

                                                 
ه ال یحدّ من التجأ إلى حرم اللّه، أو حرم رسوله، أو أحد األئمّة علیهم السّالم بل یضیّق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج و یستوفى من». 8

 «الحدّ
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تنها به الحاق حرم پیامبر ص  بسنده  الوسیلهحمزه در    اما ابن354حرم آنان، با احترام آنان منافات دارد  
شررای ، مسرئلۀ    صاحب417 ع  نکررده اسرت  طوسری، امامرانای به حکم مشاهد نموده و هیچ اشاره

ری 1  4/779ا بیران نکررده اسرت  محقرق حلری، الحاق را با تردید بیان کرده و نظرر قطعری خرود ر صریمر
دلیل تردید ایشان این است که جواز قصاص در مشهد امام محتمل است؛ زیرا در جایی کره بره »گوید: می

شرود و برر اصرل جرواز دلیل وجود اجماع اصل  عدم وجوب تأخیر حق، خارج میشود، بهحرم پناهنده می
   در این 477-4/471«   اول  عدم تأخیر قصاص  مورد اعتماد است اساس قولماند؛ براینخود باقی می

حررم پیرامبر ص  و    اما گروهری از فقیهران الحراق 1/81مسئله سبحانی نیز توقف را اولی دانسته است  
 حررم یعنری و متعرارف، معهرود مراد از حرم را همان حرم و اندرا ن ذیرفته  ع  به حرم الهیامامانمشاهد 

جواهر   صراحبانرده  شریف دانسته و استنادات معتقدان بره الحراق را انکرار یرا تنرعیف کرده مک کعبۀ
 مراد از حرم، همان حرم هیچ دلیلی مبنی بر اثبات الحاق آن دو به حرم الهی وجود ندارد، بلکه»نویسد: می

امرام صرادق ع   در روایت ابوحمزه از   41/345  « مکه  شریف است کعبۀ حرم و متعارف یعنی معهود
َمْن از حنرت صادق ع  دربارۀ این قول خداوند متعال  »گوید: نیز همین مقصود ظاهر است  ابوحمزه می

نًا  پرسیدم  حنرت در پاسخ فرمودند: اگر سارقی در غیر مکه سرقتی کند یا جنایتی را مرتکب  َدَخَلهر کاَن آم 
« شرود مگرر اینکره از آن خرارج شرود، دسرتگیر نمیشود، س س به مکه فرار کند تا وقتی که در حرم  است

ای بره حررم پیرامبر ص  و مشراهد در این حدیث به ذکر حرم اکتفا شده و هیچ اشراره 2   4/772 کلینی، 
فه ع  نشده است  شهید ثانی در  فه ع  بره ررن لمعهمشرف ، مستند الحاق مسجد پیامبر ص  و مشاهد مشرف

در این خصوص، منب  صرالحی در »گوید: می مسالکوی در    1/704حرم الهی را ضعیف دانسته است  
 ع  با حرم الهی امامانحرم پیامبر ص  و مشاهد » نویسد:محقق اردبیلی می   14/387 « دست نیست
    14/773 مقدس اردبیلی، « شود؛ چراکه مقایسه باطل استمقایسه نمی

هرچنرد »نویسرد:  ع  بره حررم الهری، میامامرانخویی بعد از رد الحاق حرم پیامبر ص  و مشاهد 
فه بیشتر از حرم الهی باشد، اما این مسئله موجب ثبوت احکام حرم بررای آن  شرافت و حرمت مشاهد مشرف

شود  بدیهی است ثبوت حکم تاب  دلیل است و آن دلیل، اختصراص بره حررم الهری دارد؛ لرذا اماکن نمی
فه ع  به دانیم مرالک فقدان دلیل ممکن نیست و فرض این است که ما نمریخاطر اثباتش برای مشاهد مشرف

خاطر نبود دلیل، به همران    این گروه از فقیهان به47«  ثبوت حکم، تنها حرمت و شرافت حرم بوده است
فه را  حرم الهی که قدر متیقن اسرت بسرنده کررده و ترأخیر اجررای حکرم  مجررم پناهنرده بره مشراهد مشررف

                                                 
 «فی النهایةبه  قال  هل یلزم مثل ذلك فی مشاهد األئمة)ع( ى فی الحرم اقتص منه النتهاكه الحرمة ولوجن» .8

قٌ بِغَیْرِ مَکَّةَ أَوْ جَنَى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً؟ قَالَ إِنْ سَرَقَ سَارِ -سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» قَالَ: (ع))علیّ بن أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ. 0
 «( جِنَایَةً عَلَى نَفْسِهِ فَفَرَّ إِلَى مَکَّةَ لَمْ یُؤْخَذْ مَادَامَ فِی الْحَرَمِ حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهُ...
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فه به حررم الهری در ترأخیر اند  از ن ذیرفته نظر نگارنده، دالیلی وجود دارد که داللت بر الحاق مشاهد مشرف
دانرد  فاضرل عی می  اجماع، فاضل مقداد ازجمله کسانی است که مسئلۀ الحاق را اجمرا1مجازات دارد : 

   4/480مقداد، 
کسری کره در غیرر حررم »حکم از امام صادق ع  روایت کرد که حنرت فرمودند: بن  سنت، هشام7

 تهرذیب االحکرام،   طوسی،« شودمرتکب جنایتی شود و س س به حرم پناهنده شود، علیه او اقامۀ حد نمی
فه نیرزطور عام، لفظ حرم به روایتدر این  1  10/718 شرود؛ می عالوه بر حرم الهری شرامل مشراهد مشررف

تأییرد شرده اسرت   نیرز همرین مقصرود  3/452ادریس،  ابن السرائر  و 207 طوسی،  النهایةکه در چنان
پیرامبر  روایاتی وجود دارد که در آن از مدینه و مشاهد امامران نیرز، اطرالق حررم شرده اسرت  عالوه بر آن

امرام صرادق ع   2 1/795 ون،حیر ابن« مدینه حرم است، از کوه عیرر ترا کروه ثرور»خدا ص  فرمودند : 
خداونررد حرمرری دارد کرره مکرره اسررت و پیررامبر ص  هررم حرمرری دارد و آن مدینرره اسررت و » فرمودنررد:

البیت[ حرمی داریم کره شرهر قرم اسرت   مجلسری، امیرالمؤمنین ع  حرمی دارد که کوفه است و ما ]اهل
  ر ک: کتب روایی بیران شرده اسرتروایات دیگری نیز به همین منمون در دیگر  3 20/212، بحادااتواد

   513-14/510؛ حرعاملی، 4/584کلینی، 
در روایاتی کره اسرم حررم برر آن امراکن اطرالق شرده، »گفته است:  مفاتیح الشرائعفیض کاشانی در 

دربرارۀ فنریلت مشرهد شرریف  ادراد القلالوبصاحب    393/ 1«  ها استمناسب بزرگداشت آن مکان
شرود و های تربت کوفه و نجف این است کره عرذاب برداشرته میاز ویژگي»وید: گمنطقۀ کوفه و نجف می

امرام  وی در این خصوص حدیثی از«  برای کسی که در آن سرزمین دفن شود، محاسبۀ نکیر و منکر نیست
ای از کوهی است که خداوند بر فراز آن برا کوفه و نجف، قطعه»کند، حنرت فرمودند: ع  نقل میصادق 

ت کرد و آن را مقدس قرار داد و حنرت ابراهیم ع  را دوست خود و حنررت محمرد ص  را موسی صحب
امرام »گویرد: دراج میبنجمیرل4  2/431 دیلمی، « حبیب خود برگزید و آنجا را مسکن پیامبران قرار داد

ای بهشرت و هرهایم باغی از باغمیان منبرم و خانه’صادق ع  به نقل از پیامبر گرامی اسالم ص  فرمودند: 
منبرم بر دری از درهای بهشت است و نماز در مسجدم با هزار نماز در سایر مساجد بره جرز مسرجدالحرام 

های پیامبر ص  و خانۀ علی ع  ازجملۀ آن مساجد است؟ فرمودند: بله کند  عرض کردم: خانهبرابری می

                                                 
  «رِ الْحَرَمِ ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ قَالَ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ... فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فِی غَیْ (ع)ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ». 8
 «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( الْمَدِینَةُ حَرَمٌ مَا بَیْنَ عَیْرٍ إِلَى ثَوْرٍ...». 0

 «  هُوَ بَلْدَةُ قُمْ...  اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ الْکُوفَةُ، وَ اِنَّ الِمیرِالْمُؤْمِنینَ حَرَماً وَ نَةُ، وَهُوَ الْمَدی هُوَ مَکَّةَ، وَاِنَّ لِلرَّسُولِ حَرَماً وَ اِنَّ لِلّهِ حَرَماً وَ». 9

اتّخذ علیه  قدّس علیه تقدسیاً، و الغریّ قطعة من الجبل الذی كلّم اهلل علیه موسى تکلیماً، و :علیه السالم انّه قال روی عن أبی عبد اهلل». 4
  ( «جعله للنبیّین مسکناً محمداً صلى اهلل علیه وآله حبیباً، و م خلیال، وابراهی
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ی چون شیخ مفید و شیخ طوسری در رسد دیدگاه بزرگانبه نظر می1  4/558  کلینی،‘« تر استو بافنیلت
بیشرتر  به حرم پیامبر ص  و مشاهد امامان معصوم ع  الحاق حرم الهری در ترأخیر اجررای حکرم 

نقرل شرد، قابل دفاع است، زیرا وجوب حفظ حرمت واحترام آن اماکن به دلیل روایاتی که 
برنرد، از هرر ه آنجا پناه مییکی از آثار احترام این است که مجرمان و جانیانی که ب انکارشدنی نیست و

به درء 2اصل احتیاطآسیبی مصون باشند  عالوه بر آن،  نیز، این دیردگاه  3حدالواحادیث مربوط 
یت می  کنند را تقو

 
 گیری نتیجه

فه به حرم، ابتدا باید مقصود از حرم روشن شود  اگر بگوییم  در بحث الحاق و عدم الحاق مشاهد مشرف
فه بره حررم مشرکل میمنظور از حرم همان مسجد شرود؛ الحرام است، در این صورت الحاق مشاهد مشررف

چراکه قداست و ارزش مسجدالحرام در سط  باالتری از حرم پیامبر ص ، مسرجد کوفره، حررم حنررت 
فه قرار دارد  امرا اگرر بگروییم منظرور از حررم عرالوه برر  علی ع ، حرم امام حسین ع  و سایر مشاهد مشرف

فه را بره حررم که و بخشی از اطراف آن است، در این صرورت میمسجدالحرام، شهر م تروان مشراهد مشررف
به روایات متعددی که قباًل بیان شد، قداست و ارزشی کره حررم پیرامبر ص ، حررم ملحق کرد؛ زیرا باتوجه

فه دارد، کمتر از قداست حرم یعنی شهر مکه و بخشی ا ز امام حسین ع  یا امام علی ع  و سایر مشاهد مشرف
کره اند  نگارنده نیز با قبول قول مشهور بر این باور است مشهور فقیهان بیان کردهکه چنان اطراف آن نیست،

فه  دلیرل آن  چون غالب فقیهان تأثیرگذار هستند؛ در تغلیظ دیه و تأخیر اجرای حکم،مشاهد مشرف
بهاهاحترام اماکن یادشده، ذکر کرد را دلیل روایرات و ند و حفظ حرمت و احترام آن اماکن 

سایر دالیلی که نقل شد، واجب و غیرقابل انکار است و در فرض هتک حرمت، الحراق را 
بر آن، در مسلم فرض کرده نیرز الاصل احتیاط و احادیث درء ، موضوع تأخیراند  عالوه  حد 

یت می  کند این دیدگاه را تقو
 
 
 

                                                 
عَلَى رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِی  مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بُیُوتِی (ص)یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ع)عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ». 8

مَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ جَمِیلٌ قُلْتُ لَهُ بُیُوتُ النَّبِیِّ ص وَ بَیْتُ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ  وَ صَلَاةٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْ
   «مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ أَفْضَلُ.  عَلِیٍ

 و مرتکب شبهات نشود. هر مکلفى مطابق اصل احتیاط، الزم است در برخورد با مسائل مشتبه احتیاط نماید .0

 .الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. 9
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 منابع
یم  ، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی قرآن کر

  ق1471، ، چاپ اولفروشی محالتی، کتاب، قمسداد العباد و رشاد العباد، محمدبنسینآل عصفور، ح
یب الحدیث و األثر، محمدبناثیر، مبارکابن  تا ، بی، چاپ اول، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیانالنهایة في غر
یرالفتاوی احمد، ادریس، محمدبنابن  ق 1410، چاپ دوم، انتشارات اسالمی،قم، دفتر السرائرالحاوی لتحر
 ق 1408، ، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمیالمهذبنحریر، براج، عبدالعزیزبنابن
، ، چراپ اولالله مرعشری نجفری ره ، قم، انتشارات کتابخانه آیةالوسیلة إلی نیل الفضیلةعلی، حمزه، محمدبنابن

  ق1408
  ق1385، البیت ع ، چاپ دوم، مؤسسۀ آل، قمم اإلسالمدعائمحمد، بنحیون، نعمانابن
  ق1412، مؤسسۀ امام صادق ع ، چاپ اول، ، قمغنیة النزوع إلی علمي األصول و الفروععلی، بنزهره، حمزةابن
 ق 1405، ، چاپ اول، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیةالجامع للشرائعاحمد، بنسعید، یحییابن
، ، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قرم، چراپ سروم، قممعجم مقائیس اللغةفارس، ، احمدبنفارسابن

  ق1404
، ، چراپ اول، مشرهد، مجمر  البحروإل امسرالمیةالمقتصر منن شنرا المصتصنر محمد،فهد حلی، احمدبنابن

  ق1410
  ق1414فکر للطباعة و النشر و التوزی ، چاپ سوم، ، دار ال، بیروتلسان العرب، مکرممنظور، محمدبنابن

، ، اصرفهان، کتابخانرۀ عمرومی امرام امیرالمرؤمنین ع ، چراپ اولالكافي في الفقهنجم، بنابوالصالح حلبی، تقی
  ق1403
  ق1478، چاپ دوم، له، دفتر معظم، قمجامع المسائل، محمدتقی، بهجت

 ق 1384، ، تهران، کتابخانۀ گنج دانش، چاپ پانزدهملوژی حقوقترمینو جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
، البیرت ع ، چراپ اول، قرم، موسسرۀ آلوسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشرعیهحسن، محمدبن حر عاملی،

 ق 1409
  ق1475، چاپ ششم، ، قم، انتشارات استقاللالتعلیقات علی شرائع اإلسالمحسینی شیرازی، سید صادق، 

 ق 1433، چاپ اول ، قم، دار الهالل،منهاج الصالحین )المعامالت(، حکیم، محمدسعید
  ق1472، ، نجف اشرف، دار الهالل، چاپ دوممسائل معاصرة في فقه القضاء___________، 

، ، چراپ اول، دار الفکرر المعاصرر، بیروتکالم العرب من الكلومشمس العلوم و دواء ، سعیدبنحمیری، نشوان
  ق1470

یر الوسیلة، اللهخمینی، روح  ق 1403، منشورات المکتبة االعتماد، چاپ چهارم، ، قمتحر
 ق 1477، ، قم، مؤسسة إحیاء آثار اممام الخوئي، چاپ اولمباني تكملة المنهاجخوئی، ابوالقاسم، 

http://lib.eshia.ir/الحكيم،_السيد_محمد_سعيد
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 ق 1341، چاپ اول، قم، الشریف الرضی، إرشاد القلوب، محمدبندیلمي، حسن
یب القرآنمحمد، بنراغب اصفهانی، حسین  ق  302 ،چاپ اول ، بیروت، دار الشامیة،المفردات فی غر

یعة اإلسالمیة الغّراء، سبحاني، جعفر  ق 1397، قم، مؤسسة اممام الصادق ع ، أحكام الدیات في الشر
قم، مؤسسه المنار دفترر حنررت آیةاللره، چراپ ، مهذب االحكام فی بیان حالل و الحرامسبزواری، عبداالعلی، 

  ق1413چهارم، 
ر دیلمی، حمزة ، ، منشرورات الحررمین، قمة و األحكام النبویة في الفقه اإلماميالمراسم العلوی، عبدالعزیزبنسالف

  ق1404، چاپ اول
، تهران، منظمرة االوقراف والشروون الخیریرة، دار االسروة اقرب الموارد فی فصح العربیة والشواردشرتونی، سعید، 

  1412للطباعة و النشر، 
، ، چراپ اول، بیرروت، دار الترراإل الردار امسرالمیةةاللمعة الدمشقیة في فقنه اإلمامین، مکیشهید اول، محمدبن

 ق 1410
، ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قرمغایة المراد في شرا نكت اإلرشاد_______________، 

  ق1414، چاپ اول
ارف االسرالمیة، چراپ ، قم، موسسة المعرمسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالمعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

 ق 1413، اول
یالروضة البهیة في شرا اللمعة الدمشقیة _________________،  ، انتشرارات سلطان العلماء ، قرم- المحشف

 ق 1417، ، چاپ اولدفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه قم
غرات اسرالمی حروزۀ ، انتشرارات دفترر تبلی، قمروض الجنان في شرا إرشاد األذهان_________________، 

  ق1407، ، چاپ اولعلمیۀ قم
، بیرروت، دار احیراء الترراإل العربری، جواهر الكالم فی شرا شرایع االسنالمباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب

 ق 1404چاپ هفتم، 
  ق1470، ، چاپ اول، دار الهاد ، بیروتغایة المرام في شرا شرائع اإلسالمحسن، بنصیمری، مفل 

یاض المسائل في تحقیق األحكام بالدالئل) ط، محمدبنبایی، علیطباط ، البیت ع ، قم، مؤسسۀ آلالقدیمة(-ر
 ق 1418، چاپ اول

  ق1400، ، چاپ دوم، دار الکتاب العربي، بیروتالنهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، حسنطوسی، محمدبن
 ق 1402، ، چاپ اولسالمیا ، قم، دفتر انتشاراتالصالف_______________، 
، تهران، المکتبة المرتنویة محیاء اآلثار الجعفریة، چاپ سوم، المبسوط فی فقه االمامیه_______________، 

 ق  1382
  ق1402، ، چاپ چهارم، دار الکتب امسالمیة، تهرانتهذیب األحكام_______________، 

http://lib.eshia.ir/الديلمي،_حسن_بن_محمد
http://lib.eshia.ir/السبحاني،_الشيخ_جعفر
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، قم، دفترر انتشرارات اسرالمی وابسرته بره جامعرۀ أحكام اإلیمان إرشاد األذهان إلییوسف، بنعالمه حلی، حسن
  ق1410، ، چاپ اولمدرسین حوزۀ علمیۀ قم

یر األحكام الشرعیة علنی منذهب اإلمامینة )ط_________________،  قرم، مؤسسرۀ امرام  الحدیثنة(-تحر
  ق1470، صادق ع ، چاپ اول

  ق1414، البیت ع ، چاپ اولقم، مؤسسۀ آل ،الحدیثة(-تذکرة الفقهاء)ط_________________، 
، ، چراپ اول، قم، دفتر انتشارات اسرالمیقواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام_________________، 

 ق 1413
یعة_________________،   ق 1413، ، چاپ دومقم، دفتر انتشارات اسالمی، مصتلف الشیعة في أحكام الشر

یر الوسیلة، مدفاضل لنکرانی، مح یعة في شرا تحر ، مرکز فقهی ائمه اطهار ع ، چراپ ، قمالحدود -تفصیل الشر
  ق1477، اول

الله مرعشی نجفری ره ، ، قم، انتشارات کتابخانۀ آیةالتنقیح الرائع لمصتصر الشرائععبدالله، فاضل مقداد، مقدادبن
 ق 1404، چاپ اول

، چراپ اول، ، دفتر انتشارات اسالمی، قمام و اإلبهام عن قواعد األحكامکشف اللث، حسنفاضل هندی، محمدبن
  ق1418

  ق1410، ، چاپ دوم، نشر هجرت، قمکتاب العین، احمدبنفراهیدی، خلیل
رسنالة فني العقنود و -الدر المنضنود فني معرفنة صنین النینات و اإلیقاعنات و العقنودعلی، بنفقعانی، علی

 ق 1418، ، چاپ اول مکتبة إمام العصر عج  العلمیة، قم، اإلیقاعات
 تا ، بی، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اولمفاتیح الشرایعمرتنی، شاهمحمدبن فیض کاشانی،

ه، قطب راوندی، سعیدبن   ق1405، ، چاپ دومالله مرعشی نجفی ره ، قم، انتشارات کتابخانۀ آیةفقه القرآنهبةاللف
 ق 1402، چاپ چهارم، ، دار الکتب امسالمیةامسالمیة ، تهران- طالكافي ، یعقوبینی، محمدبنکل

، ، بیرروتبحار األنوار الجامعة لندرر أببنار األئمنة األرهنار علنیهم السنالم، محمدتقیمجلسی، محمدباقربن
  ق1410، ، چاپ اولمؤسسة الطب  و النشر

 تا ، بی، مؤسسۀ نشر آثاراسالمی، چاپ اول، تهرانقصاص و دیات ___________________، حدود و
، ، چراپ دوم، قرم، مؤسسرۀ اسرماعیلیانشرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرامحسن، محقق حلی، جعفربن

 ق 1408
  ق1417، ، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمیالنهایة و نكتها_________________، 

، ، قرم، موسسرة المطبوعرات الدینیرة، چراپ ششرمالمصتصر النافع فی فقه االمامینه________، _________
 ق 1418

، البیرت ع ، چراپ اول، قم، مؤسسۀ آلذبیرة المعاد في شرا اإلرشاد، محمدمؤمنمحقق سبزواری، محمدباقربن



            809           حکم یاجرا ریو تأخ هید ظیالحاق مشاهد مشرّفه به حرم در تغل لیو دال یمبان        9911 زمستان

  ق1742
، انتشرارات کتابخانره آیةاللره مرعشری قم، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، الدینمرعشی نجفی، سید شهاب

  ق1415، ، چاپ اولنجفی قدس سره
 ق 1397فرهنگی دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، ، قم، مؤسسۀ علمیمصطلحات الفقه، مشکینی، علی

 ق 1413، ، قم، کنگره جهانی هزارۀ شیخ مفید، چاپ اولالمقنعهمحمد، مفید، محمدبن
 ق 1411، چاپ اول قم، علمیۀ حوزۀ مدرسین قم، جامعۀ ،البرهان و الفائدة مجمعمحمد، احمدبن مقدس اردبیلي،

چراپ  طالب ع ،ابیبن، مدرسه االمام علیقم (،انوار الفقاهه، )کتاب الحدود والتعزیرات، مکارم شیرازی، ناصر
  1344 ،اول

  1390میزان، چاپ اول،الله، حقوق جزای عمومی، تهران، بنیاد حقوقی نوروزی فیروز، رحمت


