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چکیده
حدّ سرقت یکی از حدود الهی است که اجرای آن در حفظ نظم و امنیت جامعه نقشی مهم و کلیدی را ایفا
میکند .اما اجرای این حدّ به دلیل آن که با قطع عضوی از بدن مرتکب جرم همراه است ،مستلزم احراز
جمیع شرایط الزم میباشد و با توجه به اهمیت حفظ جان و سالمت افراد ،حکم نمودن به اجرای آن،
نیازمند دقت کافی در ادله اثبات آن است .لیکن مسئله مورد بحث این است که با وجود اتحاد نظر در اصل
اجرای حدّ سرقت در میان مذاهب اسالمی ،در مورد شرایط سرقت مستوجب حدّ ،چگونگی اجرای آن و
میزان قطع عضو در دفعات مختلف ارتکاب جرم اختالفنظرهایی در میان علمای امامیه و اهل سنت
مشاهده میگردد که در برخی موارد با یکدیگر کامالً در تضاد میباشند .در این مقاله دیدگاهها و نظرات
فقهای شیعه و سنی در این زمینه بررسی شده و تفاوتهای میان آنها بر اساس ادله ارائه شده توسط هر
یک از طرفین بیان شده است.
واژگان کلیدي:سرقت ،حدّ قطع ،اسالم ،امامیه ،اهل سنت .
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مقدمه
در قوانین جزایی اسالم سرقت را به دو نوع حدّی و تعزیری تقسیم میکنند .اگر سارق ،مال مسروقه و
نحوه ارتکاب سرقت دارای اوصاف تعیین شده در شرع باشد ،حدّ سرقت بر سارق جاری میشود که قطع
ید میباشد و اگر هر کدام از آنها فاقد اوصاف مشروط باشند ،سرقت انجام شده در زمره سرقتهای
مستوجب تعزیر بوده و سارق عالوه بر ردّ مال ،بنا به نظر حاکم تعزیر نیز میشود .فقها با آن که در بیشتر
ابواب فقه پیش از ورود در اصل بحث ،ابتدا به تعریف موضوع بحث میپردازند ،اما در خصوص سرقت
بدون پرداختن به تعریف آن ،به بیان شرایط سرقت مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را
تعریف کردهاند که آن تعاریف نیز جامع و مانع نیست .به عنوان مثال عالمه حلی(ره) در «تذکره الفقها»
آورده است « :السرقه أخذ مال المحفوظ؛ سرقت بردن مال محفوظ است(».عالمهحلی،1420،ج،9ص)142
در کتاب «کشف اللثام عن قواعد االحکام» سرقت چنین تعریف شده است « :السرقهُ أی أخذ مال الغیر من
ح رزه بغیر إذنه صریحاً و ال فحویّ و ال بشهاده حال مستتراً منه؛ سرقت عبارت است از گرفتن مال غیر از
حرز بدون اذن صریح یا قرائن دال بر رضا یا شاهد حال ،به صورت مخفیانه(».فاضل-
اصفهانی،1420،ج،10ص )568فرید وجدی مطابق فتوای ابوحنیفه سرقت را چنین تعریف میکند « :اَلسَّرقَةُ
 ...هِی اَخْذَ الْعاقِلِ الْبالِغِ عَشَرَةَ دَراهِمَ مَضْرُوبَةٌ مِنْ حِرْزٍ بِمَکانٍ اَوْ حافِظٍ ال شُبْهَةَ فیهِ ،خُفْیةً؛ سرقت این است
که انسان عاقل و بالغ ده درهم مسکوک را از حرز (مکان یا صندوق یا محفظه) که شبههای در آن نباشد ،به
طور پنهانی بردارد ».در این تعریف تقریباً تمامی قیود سرقت حدّی ،البته طبق فتوای ابوحنیفه ،بیان شده
است ،ولی در آن قید نشده که ده درهم متعلّق به دیگری باشد و یا اگر اموال دیگری غیر از درهم بود،
تکلیف چیست؟ برخی دیگر از فقهای حنفی تعریف سرقت را بسط داده و گفتهاند« :سرقت گرفتن مال
محترم دیگری است از حرزی که شایستگی آن را دارد ،بدون شبهه و بطور پنهانی ».فقهای شافعیه نیز عموماً
تعریف یکسانی را از سرقت بیان نمودهاند و گاهی نیز تنها به تعریف سارق پرداختهاند .به عنوان مثال در
برخی از منابع فقه شافعی در تعریف سرقت چنین آمده است که «سرقت گرفتن مال دیگری است به طور
پنهانی،

از

جایی

که
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داری
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قدامه،1365،ج،3ص482؛بهوتی،1387،ج،6ص )129از مجموع تعاریفی که در کتب فقهی شیعه و سنی در
مورد سرقت به عمل آمده ،این نتیجه به دست میآید که فقها با توجه به حکم شرعی سرقت و قیود و
شرایط آن به تعریف سرقت پرداختهاند ،که البته این تعریفها نیز تا حدّی ناقصاند .بنابراین ،یا باید سرقت
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را به گونهای تعریف کنیم که اختصاص به سرقت حدّی داشته باشد و یا از همان مفهوم لغوی پیروی کنیم
که شامل سرقت تعزیری هم بشود و شرایط و قیود سرقت حدّی جداگانه ذکر شود ،چنانچه اکثر قریب به
اتفاق فقها بدون پرداختن به تعریف سرقت ،تنها به بیان شرایط سرقت مستلزم حدّ اکتفا
کردهاند(.دهقان،1379،ص )39لذا در آن مواردی که سرقت فاقد اوصاف بیان شده برای سرقت حدّی است،
از مصادیق سرقت تعزیری محسوب میگردد .اما مسئله مورد بحث آن است که در سرقتهای مستوجب
حدّ ،نحوه اجرای حدّ چگونه است و در هر مرتبه چه عضوی و از چه ناحیهای قطع میگردد؟ و چرا با
وجود اتفاق نظر مذاهب اسالمی در اصل حدّ سرقت ،در نحوه اجرای این حدّ ،اختالف نظرهای فاحشی
وجود دارد و ادله هر یک از مذاهب بر نظر خود چیست؟ به همین دلیل ابتدا حدّ سرقت را از دیدگاه قرآن
کریم بررسی مینمائیم که ریشه و اصل تشریع حدّ سرقت از آن شروع میشود و سپس ادله روایی فرق
مختلف در خصوص نحوه اجرای حدّ سرقت مورد بررسی قرار میگیرد.
حدّ سرقت در آیات قرآن کریم
در بررسی حکم سرقت ،در آیات قرآن کریم با دو گروه از آیات مواجه میشویم :گروه اول آیاتی هستند که
با عمومات خود بر حرمت تصرف غیرمجاز در اموال دیگران داللت دارند ،مانند آیه  188سروه بقره « :و ال
تأکُلُوا أموالّکُم بَینَکُم بِالباطِلِ...؛ و اموالتان را در میان خودتان به ناحق نخورید» که «أکل مال» کنایه از تصرف
در آن است و یکی از مصادیق تصرف باطل در مال غیر ،سرقت میباشد .لذا این قبیل آیات با عمومات
خود حکم به حرمت سرقت و سایر تصرفات غیرمجاز در اموال دیگران مینمایند .گروه دوم شامل دو آیه
میباشد که در آنها به بیان حکم کلّی حدّ سرقت پرداخته شده است و مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن
کریم ،توضیح و تبیین احکام آن به سنت پیامبر اکرم(صلیاهللعلیهوآله) و ائمه معصومین(علیهمالسالم)
واگذار شده است.
 .1وَ السّارقُ و السّارقهُ فاقطعُوا أیدیهُما جزاءً بما کسَبا نکاالً من اهللِ وَاهللُ عزیزٌ حکیمٌ(.مائده)38،5،
«و مرد و زن دزد ،دستشان را ببرید به سزای کاری که کردهاند ،به جهت کیفری که از جانب خداوند معین
شده است ،و خدا مقتدر غالب و دارای حکمت است ».این آیه داللت بر وجوب قطع دست مرد و زن دزد
میکند و کیفیت و تفصیل آن ،در روایات مشخص شده است(.غیاثیکرمانی،1383،ص )246در چند آیه قبل
از این آیه ،احکام محارب ،یعنی کسی که با تهدید به اسلحه ،آشکارا متعرض جان ،مال و نوامیس مردم می-
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شود ،بیان شده است و در این آیه ،به همین تناسب ،حکم دزد یعنی کسی که بطور پنهانی و مخفیانه اموال
مردم را میبرد بیان گردیده است و نخست میفرماید :دست مرد و زن سارق را قطع کنید :و السّارق و
السّارقه فاقطعوا ایدیهما . ...در اینجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده است ،در حالی که در آیهای که به
بیان حدّ زناکار میپردازد ،زن زاینه مقدم بر مرد زانی ذکر شده است .این تفاوت شاید به خاطر آن باشد که
بیشتر سرقتها به وسیله مردان انجام میشوند و در مورد ارتکاب زنا ،عامل و محرک مهمتر ،زنان بیبند و
بار هستند(.طباطبایی،1367،ج،5ص )537شیخ محمدعلی صابونی ،از فقهای اهل سنت ،در این خصوص
میگوید« :در این آیه ،سارق بر سارقه مقدم شده است ،اما در آیه زنا ،زانیه بر زانی مقدم شده است .راز این
مسأله در این است که مرد نسبت به زن جرأت و جسارت بیشتری برای دزدی کردن دارد ،اما اگر زنا از
جانب زن باشد ،قبیحتر و زشتتر است .پس هر کدام با مقام و جایگاه ذکر خود تناسب
دارد(.صابونی،1389،ج،1ص« )592فأقطَعُوا» ،گاهی مراد از قطع ،بریدن بدون جدا کردن است ،مثل «بَرَیتُ
القلمَ فَقَطعتِ السکّینُ یدی؛ قلم را تراشیدم و ناگهان چاقو دستم را برید ».قطع در این جا به معنای بریدن
است ،نه جدا کردن و گاهی مراد از قطع عالوه بر بریدن ،جدا کردن هم میباشد .پس قطع دو معنی دارد و
برای هر دو قسم محتمل است .لکن بیان شرعی ،حکم به اراده معنی دوم میکند که عبارت از جدا کردن
میباشد(.فاضلمقداد،1431،ج،2ص )318البته گروه قلیلی عقیده دارند که مقصود از قطع ،جرح است و عده
اندکی نیز بر این باورند که مقصود از قطع ،پیشگیری از دزدی است(.گرجی،1380،ص« )185ید» در لغت
یعنی دست و در عرف بر عضو و اندام مخصوص از شانه تا سرانگشتان اطالق میشود و در شرع از آرنج
تا سرانگشتان ،همان طور که در آیه وضو آمده است ،و از مچ تا سرانگشتان ،همان طور که در کتاب تیمّم
آمده است .البته در اجرای حدّ ،به عقیده ما شیعیان ید بر اصابع و انگشتان ،نه چیز دیگر ،اطالق میشود،
همان گونه که خدای متعال میفرماید « :فویلٌ للَّذینَ یکتُبُونَ الکتابَ باَیدیهم؛ پس وای بر آنان که با دست
خود چیزی مینویسند(».بقره )79،2،در آیه حدّ سرقت ،مراد و منظور روشن و واضح نیست ،بنابراین هیچ
یک از آن احتماالت بر دیگری بهتر و شایستهتر نخواهد بود .در نتیجه لفظ ید مجمل و مبهم خواهد ماند.
برخی گفته اند که لفظ ید مجمل و مبهم نیست ،چون در اوّلی حقیقت و در بقیه مجاز است و از این رو
است که به پایینتر از شانه «بعض الید» ،یعنی «برخی از دست» گفته میشود و لفظ ید ظهور در تمام دست
دارد .بر اساس این نظر است که خوارج قائل به قطع دست دزد از شانه هستند .اما این آیه داللت بر قطع و
جدا کردن از شانه ندارد و قول و نظر خوارج هم به دلیل کفرشان که نتیجه انکار یکی از ضروریات دین
اسالم است ،باطل و بیاساس میباشد .بنابراین بدون توسل به تفاسیر وارده از رسول اکرم(صلیاهللوعلیه-
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وآله) و ائمه طاهرین(علیهمالسالم) معنای حقیقی «ید» روشن نخواهد بود و مجمل و مبهم خواهد
بود(.فاضل مقداد،1431،ج،2ص )319در ادامه این آیه چنین آمده است « :جزاء بما کسبا نکاال من اهلل؛ این
کیفری است در برابر اعمالی که انجام دادهاند و مجازاتی است از طرف خداوند» .در حقیقت در این جمله
اشاره به آن است که اوالً این کیفر ،نتیجه کار خودشان است و چیزی است که برای خود خریدهاند ،و ثانیاً
هدف از آن پیشگیری از گناه و جرم و بازگشت به حق و عدالت است ،زیرا نکال به معنی مجازاتی است
که به منظور پیشگیری و ترک گناه انجام میشود .این کلمه در اصل به معنی لجام و افسار است و سپس به
هر کاری که جلوگیری از انحراف کند گفته شده است .به عبارت دیگر کلمه «نکال» به معنای عقوبتی است
که به مجرم میدهند تا از جرایم خود دست بردارد ،و دیگران هم با دیدن آن عبرت بگیرند .در پایان آیه
برای رفع این توهم که مجازات مزبور عادالنه نیست ،میفرماید« :و اهلل عزیز حکیم» یعنی خداوند توانا و
قدرتمند است و بنابراین دلیلی ندارد که از کسی انتقام بگیرد و همچنین حکیم است و نیازی ندارد که کسی
را بیحساب مجازات کند(.مکارم شیرازی،1367،ج،4ص)374

 .2فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمهِ و أصلحَ فإنَّ اهللَ یتُوبُ علیهِ إنَّ اهللَ غفُورٌ رَحیمٌ( .مائده)39،5،
«کسی که بعد از این ستم توبه کند و در مقام اصالح و جبران برآید ،خداوند او را خواهد بخشید ،زیرا
خداوند آمرزنده و مهربان است ».این آیه داللت میکند بر این که توبه سارق موجب سقوط عذاب اخروی
و حدّ دنیوی است ،به شرط آن که پیش از ثبوت شرعی سرقت ،توبه کرده باشد(.غیاثی-
کرمانی،1383،ص )247اگر مرد یا زن دزد توبه کنند ،یعنی بعد از آن که ظلم کردند ،خود را اصالح نمایند،
خدای تعالی توبهشان را میپذیرد ،برای این که خداوند متعال مالک آسمانها و زمین است ،و هر مالکی
میتواند در مایملک ،رعیت و ملک خود هر حکمی که صالح بداند جاری کند ،چه آن حکم عذاب باشد و
چه رحمت .لذا خداوند متعال میتواند سارق و سارقه را اگر توبه نکنند ،عذاب کند و اگر توبه کنند،
بیامرزد و در واقع این آیه راه بازگشت را به روی آنها گشوده است( .طباطبایی،1367،ج،5ص )539حال
این سؤال مطرح میشود که آیا به وسیله توبه تنها گناه او بخشوده میشود و یا این که حدّ سرقت ،یعنی
«بریدن دست» نیز ساقط خواهد شد؟ معروف در میان فقهای شیعه این است که اگر قبل از ثبوت سرقت در
محکمه توبه کند ،حدّ سرقت از او برداشته میشود .ولی هنگامی که از طریق دو شاهد عادل (بینه) ،جرم او
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ثابت شد ،دیگر با توبه حدّ ساقط نمیشود .در واقع توبه حقیقی که در آیه به آن اشاره شده ،آن است که
قبل از ثبوت حکم در محکمه انجام گیرد ،و گرنه هر سارقی هنگامی که خود را در معرض مجازات دید،
اظهار توبه خواهد نمود و موردی برای اجرای حق باقی نخواهد ماند .به تعبیر دیگر توبه اختیاری آن است
که قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گیرد ،وگرنه توبه اضطراری همانند توبهای که به هنگام مشاهده عذاب
الهی و یا آثار مرگ صورت میگیرد ،ارزشی ندارد .خداوند متعال به دنبال حکم توبه سارقان ،روی سخن را
به پیامبر اسالم(صلیاهللعلیهوآله) کرده و میفرماید « :الم تعلم ان اهلل له ملک السموات و االرض یعذب من
یشاء و یغفر لمن یشاء و اهلل علی کل شی قدیر؛ آیا نمیدانی که خداوند مالک آسمان و زمین است و
هرگونه صالح بداند در آنها تصرف میکند ،هر کس را که شایسته مجازات بداند مجازات و هر کس را که
شایسته بخشش ببیند ،میبخشد و او بر هر چیز توانا است»(.مکارمشیرازی،1367،ج،4ص )375مراد از ظلم
در «فَمَن تابَ مِن بَعدِ ظُلمهِ» ،سرقت و دزدی است و «إصالح» به معنای استمرار بر توبه است .اما در مورد
این که آیا حدّ به سبب توبه ساقط میشود یا خیر؟ ابوحنیفه گفته است ساقط نمیشود و این یکی از دو
قول شافعی نیز هست ،ولیکن شیعیان قائل به سقوط حدّ به سبب توبه قبل از ثبوت آن نزد حاکم و قاضی
شدهاند .با توبه حقیقی ،شهادت و گواهی وی پذیرفته میشود و این به دلیل قول خداوند متعال است که
فرموده است « :اِنَّ اهللَ غفورٌ رحیمٌ؛ به درستی که خدا آمرزنده و مهربان است(».فاضل-
مقداد،1431،ج،2ص )320ابوبکر عتیق نیشابوری معروف به سورآبادی ،در تفسیر این آیه چنین بیان میدارد:
« هر که توبه کرد از پس دزدی و بسامانید و کاال با خداوند داد ،به درستی که خدا توبه دهد او را و بپذیرد
توبه او و بیامرزد او را ،بدرستی که خدا آمرزگار است و بخشاینده تایبان را .این آیت سارق و عقوبت او در
شأن طعمه و یاران او آمدست(».سورآبادی،1381،ج،1ص )563سیوطى در باره شأن نزول این آیه خبرى از
ابن عمر نقل مىکند که« :در زمان پیامبر اسالم(صلیاهللوعلیهوآله) دست راست زنی را که سرقت کرده بود،
قطع کردند .زن گفت :اى رسول خدا ،براى من توبه است؟ پس خداوند آیه« فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ» سوره
مائده را نازل کرد(».اسالمی،1383،ص )224و اما اگر حدّ سرقت با بینه ثابت شده باشد ،حدّ با توبه هم
ساقط نمی شود ،ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد ،گفته شده است که مثل ثبوت با بینه ،حدّ حتمی و سقوط-
ناپذیر است .قول دیگر این است که امام و حاکم مخیر بین عفو و اجرای حدّ است و دلیل این قول ،سیره
عملی امیرالمؤمنین امام علی(علیهالسالم) میباشد ،زیرا ایشان سارقی را که اقرار به سرقت کرده و سپس
توبه نموده بود ،بخشیدند .اما باید توجه نمود که به هیچوجه حق مالک با توبه سارق ساقط نمیشود ،مگر
این ک ه مالک به طور صریح و آشکار ببخشد و نیز با قطع ید ،حق مالک نسبت به مال مسروقه ساقط نمی-
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شود ،بلکه واجب است عین یا قیمت آن به مالکش رد شود؛ اما ابوحنیفه معتقد است که هر دو با هم ،یعنی
قطع ید و غرامت که همان استرداد عین یا قیمت مال میباشد ،واجب نیست ،بلکه اگر دست دزد قطع شد،
دیگر غرامت از او ساقط میشود و اگر غرامت داد ،قطع ید ساقط میشود(.فاضل مقداد،1431،ج،2ص)321
سرقت و حدّ آن در روایات
در کتب روایی شیعه و سنی  ،روایات بسیاری به مسئله سرقت و باالخص حدّ سرقت و فروع آن اختصاص
یافتهاند .در مجموع ،این روایات را میتوان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود که روایات عام با عموم
خود بر حرمت سرقت داللت میکنند و روایات خاص به طور خصوص به مجازات و حدّ سرقت داللت
دارند .برخی از این روایات به شرح ذیل میباشند:
.1روایات عام
 .1عَن أبی بَصیرٍ عَن أبی جَعفرٍ(علیهالسالم) قالَ :قالَ رسولُاهلل(صلیاهللعلیهوآله) « :سِبابُ المُؤمِنِ فُسُوقٌ وَ
قِتالُهُ کُفرٌ وَ أَکلُ لَحمِهِ مَعصیَهٌ و حُرمه مالِهِ کَحٌرمَهِ دَمِهِ؛ ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر
است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) او
است(».کلینی،1367،ج،2ص )360در جمله سوم ،مراد از خوردن گوشت مؤمن ،غیبت کردن از او است .این
تعبیر برگرفته از این آیه شریفه است « :وال یغتب بَعضُکُم بعضاً ،ایُحب احدُکُم اَن یأکل لحم اخیه میتاً
فکرهتموه ،و اتَقوا اهلل إن اهللَ توابُ رحیم(».حجرات)12،49،
 .2عن أبیبکره عن النبی(صلیاهللعلیهوسلم) قال ... « :دِماءَکُم و أَموالَکُم  ...و أعراضَکُم حَرامٌ عَلیکُم کَحُرمَهِ
یَومِکُم هذا...؛ ابوبکر از رسول خدا(صلیاهللعلیهوسلم) نقل میکند که ایشان در ماه ذوالحجه و در روز عید
قربان فرمودند ... :همانا مال و جان و آبروی شما مانند این روز و این ماه و این سرزمین (مکه) محترم
هستند (. ...نیشابوری،1389،ج،1ص)647
 .3قال رسولُاهلل(صلیاهللعلیهوآله) « :مَن أَکَلَ لُقمَهَ حَرامٍ لَم تُقبَل لَهُ صَالهٌ أَربَعینَ لَیلَهً؛ کسی که یک لقمه
حرام بخورد ،خداوند چهل شب نماز او را قبول نمیکند(».مجلسی،1403،ج،3ص)314
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 .4قال رسولُاهلل(صلیاهللعلیهوآله) « :إن اهلل عزوجل حَرَّمَ الجنه جسداً غذی بحرامٍ؛ خداوند بهشت را بر
بدنی که از مال حرام تغذیه کرده ،حرام کرده است(».حلّّی،1410،ج،1ص)61
 .5قال رسولُاهلل(صلیاهللعلیهوآله) « :إِذا وَقَعَتِ اللقمَه مِن حَرامٍ فی جَوفِ العَبدِ لَعنَهُ کُلّ مَلکٍ فِی السّماوَاتِ
و فی االرض؛ هنگامی که لقمهای حرام در درون بدن انسانی قرار بگیرد ،تمامی فرشتگان زمین و آسمان او
را لعن میکنند(».راوندی،1407،ص25؛مجلسی،1403،ج،63ص)314
لزوم احترام به مال مؤمن در روایت اول و دوم ،به طریق اولی دال بر حرمت تصرف در مال مؤمن بدون
رضایت وی میباشد که سرقت یکی از بارزترین این تصرفات میباشد .همچنین یکی از مصادیق لقمه حرام
و تغذیه از حرام ،لقمهای است که از راه سرقت به دست آمده باشد و قبول نشدن نماز در روایت سوم،
حرمت بهشت در روایت چهارم و لعن در روایت پنجم دال بر حرمت خوردن لقمه حرام است و خوردن
نیز کنایه از تصرف میباشد و این در حالی است که تصرف در مالی که از راه سرقت به دست آمده باشد
بارزترین مصداق أکل لقمه حرام بوده و لذا با این تفاسیر میتوان چنین نتیجه گرفت که روایات مذکور
داللت بر حرمت سرقت دارند.
 .2روایات خاص
 .1قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآله) « :أَربَعَهٌ التَدخُلُ بَیتاً واحِدَهُ مِنهُنَّ إِلّا خَرِبَ وَ لَمیُعمَر بِالبَرَکَهِ الخِیانَهٌ وَ
السَّرِقَهٌ وَ شُربُ الخَمرِ وَ الزِناء؛ چهار چیز است که یکی از آنها وارد خانهای نمیشود مگر آن که آن را
خراب میکند و برکت را میبرد .آن چهار چیز عبارتند از خیانت ،سرقت ،شرب خمر و زنا(».ابنابیجمهور
احسایی،1403،ج،1ص363؛صدوق،1368،ص)242
 .2حدثنا أبوبکر بن أبی شیبه و أبوکریب .قاال :حدثنا أبومعاویه عن األعمش ،عن أبی صالح ،عن أبی هریره
قال« :قال رسول اهلل(صلىاهللعلیهوسلم) :لعن اهلل السارق ،یسرق البیضة فتقطع یده ،و یسرق الحبل فتقطع
یده؛ خداوند سارق را لعنت کند که با دزدیدن تخم مرغ و طناب باعث میشود تا دستش قطع
گردد(».نیشابوری،1389،ج،1ص)665
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« .3عن محمد بن مسلم قال :قلت ألبی عبداهلل(علیهالسالم) :فی کم یقطع السارق؟ قال(علیهالسالم)« :فی ربع
دینار ».قال :قلت له فی درهمین؟ قال(علیهالسالم)« :فی ربع دینار ،بلغ دینار ما بلغ ».قال :قلت له :أرأیت من
سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه اسم سارق حین سرق؟ و هل هو عند اهلل سارق؟ فقال(علیهالسالم):
«کل من سرق من مسلمٍ شیئاً حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند اهلل سارق و لکن ال یقطع الّا
فی ربعِ دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق فیما اهل هو من ربعِ دینار اللقیت عامه الناس مقطعین؛ محمد
بن مسلم میگوید از امام صادق(علیهالسالم) سئوال کردم که در چه مقداری دست دزد قطع میشود؟
فرمودند« :در ربع دینار ».عرض کردم که برای دو درهم چطور؟ فرمودند« :در ربع دینار ،قیمت دینار به هر
اندازه برسد ».عرض کردم که آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده است نیز عنوان دزد صدق می-
کند و نزد خداوند سارق محسوب میشود؟ امام(علیهالسالم) فرمودند« :هر کس از مال مسلمانی ،چیزی را
که در حرز و محفظهای نگهداری میکند بدزد ،عنوان سارق بر او اطالق میشود و نزد خداوند نیز سارق
است ،ولی برای او کیفر قطع ید نیست مگر در ربع دینار یا بیشتر از آن .اگر دست سارقین در کمتر از ربع
دینار بریده میشد ،عموم مردم را دست بریده مییافتی(».طوسی،1390،ج،10ص ،99ح )384
 .4بخاری و مسلم از عایشه نقل میکنند« :عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِیَّةُ الَّتِى سَرَقَتْ فَقَالُوا
مَنْ یُکَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ(صلىاهللعلیهوسلم) وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِالَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ(صلىاهللعلیهوسلم).
فَکَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ(صلىاهللعلیهوسلم) فَقَالَ « أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» .ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ « یَا أَیُّهَا النَّاسُ
إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَکُمْ أَنَّهُمْ کَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِیفُ تَرَکُوهُ  ،وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِیفُ فِیهِمْ أَقَامُوا عَلَیْهِ الْحَدَّ  ،وَایْمُ اللَّهِ
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ یَدَهَا؛ زن یکی از سران قبیله بنیمخزوم سرقت کرد و قرار شد
حکم قطع دست به عنوان حدّ الهی درباره او به اجرا درآید ،قریش به دست و پا افتادند تا از قطع دست این
دختر اشرافزاده پیشگیری شود .آنها اسامه را که عزیز پیامبر(صلىاهللعلیهوسلم) بود واسطه قرار دادند و او
عدم اجرای این حدّ را از حضرت درخواست کرد .حضرت به او فرمود :آیا برای تعطیل شدن حدّ الهی
شفاعت میکنی؟ سپس حضرت به پا ایستاد و خطاب به مردم فرمود« :ای مردم پیشینیان به این جهت گمراه
شدند که اگر شخص آبرومندی سرقت می کرد او را رها میکردند و اگر بیچاره گمنامی سرقت میکرد ،حدّ
را بر او جاری میکردند به خدا سوگند اگر فاطمه دختر محمد هم سرقت کند ،محمد دستش را قطع
خواهد کرد»(بخاری،1422،ج،8ص160؛ نیشابوری،1389،ج،1ص)665
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 .5مردی نزد امیرالمومنین علی(علیهالسالم) آمد و به دزدی خود اعتراف کرد .حضرت(علیهالسالم) به او
فرمودند« :آیا چیزی از قرآن کریم را حفظ کردهای؟» سارق در جواب گفت که سوره بقره را حفظ است.
حضرت فرمودند« :دست تو را به سوره بقره بخشیدم ».اشعث اعتراض کرد که آیا حدّی از حدود خدا را
تعطیل میکنی؟ حضرت در جواب وی فرمودند« :تو چه میدانی؟ هنگامی که بینه اقامه شد ،امام و حاکم
اجازه عفو و بخشش ندارد زیرا خداوند متعال میفرماید« :الحافظون لِحدود اهلل»(مائده )33،5،اما زمانی که
مردی علیه خود اقرار به سرقت و دزدی کرد ،آنجا اختیار با امام و حاکم است و اگر صالح دید ،عفو می-
کند و اگر صالح را در مجازات دید ،عقاب و کیفر میدهد(».فاضل مقداد،1431،ج،2ص321؛
صدوق،1404،ج،4ص،62ح)5106
 .6عن عباده بن الصامت قال« :أخذ علینا رسولاهلل(صلىاهللعلیهوسلم) کما أخذ عن النساء :أن النشرک باهلل
شیئا ،و النسرق و النزنی  ...؛ عباده بن صامت میگوید :رسول خدا همان گونه که از زنان بیعت گرفت ،از
ما نیز بیعت گرفت که :با خداوند چیزی را شریک قرار ندهیم ،دزدی نکنیم ،زنا نکنیم و
(»...بخاری،1422،ج،8ص162؛ نیشابوری،1389،ج،1ص)668
اقسام حدّ سرقت
از دیدگاه شیعیان
در مورد اقسام حدّ سرقت ،آن چه که مورد اتفاق فقهای شیعه میباشد این است که با جمع تمامی شروط
الزم برای اجرای حدّ قطع در یک سرقت ،در مرتبه اول که سارق مرتکب چنین سرقتی شود ،چهار انگشت
دست راست وی ،به جز انگشت شست و کف دست ،قطع میگردد ،زیرا امام صادق(علیهالسالم) فرمودند:
«القطعُ مِن وسطِ الکفِّ و ال یقطع اإلبهامٌ...؛ دست سارق از وسط کف دست بریده میشود ولی انگشت
شست بریده نمیشود»(حرّعاملی،1374،ج،4ص251؛ کلینی،1367،ج،7ص )142در مرتبه دوم که سارق
مرتکب سرقت حدّی میگردد ،پای چپ او تا برآمدگی روی پا قطع میشود و پاشنه پا و نیمی از قدم او
باقی میماند زیرا در روایات آمده است که « ...تقطع رجله و یترک عقبه یمشی علیها
(»...صدوق،1404،ج،4ص63؛ طوسی،1390،ج،10ص )102در مرتبه سوم او را برای ابد حبس میکنند «فإن
عادَ ثالثه خلده السجن وأنفقَ علیه مِن بیتالمال(».صدوق،1404،ج،4ص )63و اگر برای چهارمین بار ،مثالً
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در زندان دزدی مستوجب حدّ کند ،حدّ او قتل است « فان سرق فی السجن
قتل(».شهیدثانی،1385،ج،13ص227؛ بروجردی،1387،ج،30ص917؛ صدوق،1404،ج،4ص )63همان طور
که مشاهده میشود در روایاتی که از ائمه اطهار(علیهمالسالم) وارد شده است ،حدّ قطع اختصاص به دست
راست دارد.
ادله شیعیان
داستان حضرت جواد(علیه السالم) و معتصم ،خلیفه عباسی ،در این زمینه معروف است که در آن ،پس از آن
که تمامی فقهای مذاهب اربعه حکم به قطع ید از مچ نمودند ،حضرت جواد(علیهالسالم) حکم قطع را این
چنین بیان نمودند که قطع دست باید از بیخ مفصل انگشتان باشد و کف دست باید سالمت بماند .دلیل این
حکم را هم روایت پیامبر اسالم(صلیاهللعلیهوآله) بیان کردند و فرمودند که پیامبر اکرم(صلیاهللعلیهوآله)
فرمودهاند« :سجده کردن برای خداوند عالم با هفت عضو بدن منعقد میشود و آنها صورت ،دو دست ،دو
پا و دو زانوی ایشان است ».سپس حضرت جواد(علیهالسالم) فرمودند« :اگر دست کسی از بند و یا از مرفق
قطع شود ،برای او کف دست باقی نمیماند تا این که برای خداوند سجده کند و حال آن که خداوند در
قرآن میفرماید« :وَ اَنَّ المساجدَ هللِ؛ اعضایی که با آنها خداوند عالم سجده میشود ،مخصوص به او بوده و
نباید قطع شوند(».میرخانی،1370،ج،5ص )242شیخ طوسی(ره) در کتاب «تهذیب االحکام فی شرح
المقنعه» از امام موسیبنجعفر(علیهالسالم) روایت میکند که ایشان فرمودند« :تقطَعُ یَد السَّارِق و یُترَکُ
اِبهامه و صَدر راحَته ،و تقطعَ رِجله و یُترَک عَقبَه یَمشی عَلَیها؛ دست سارق به گونهای قطع میشود که
شست و کف دستش باقی بماند و پای وی طوری قطع میشود که پاشنه او را باقی گذارند تا روی آن راه
برود(».طوسی،1390،ج،10ص )102امام صادق(علیهالسالم) از امیرالمؤمنین(علیهالسالم) نقل میکند که « :إِذَا
سَرَقَ الرَجُل أوالً قطعَ یَمینهُ ،فَإِن عَادَ قطعَ رِجلهُ الیَسرى ،فَإِن عَادَ ثالثهً خلده السِّجن وأنفقَ عَلیهِ مِن بیت-
المال؛ یعنی در مرتبه اول کف دست سارق قطع میشود و اگر تکرار کند ،پای چپش قطع میگردد و اگر
برای بار سوم دزدی کرد ،زندانی میشود و مخارج او از بیتالمال تأمین می-
شود(».صدوق،1404،ج،4ص63؛طوسی،1390،ج،10ص103؛عیاشی،1380،ج،1ص318؛
حرعاملی،1416،ج،28ص)256
از دیدگاه اهل سنت
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اما به نظر فقهای مذاهب اربعه اهل سنت به هیچ عنوان در اجرای حدّ سرقت نباید سارق کشته شود و
فقهای حنفی و حنبلی بر این نظرند که اگر دفعه اول است که بر دزد حدّ جاری میشود دست راست او از
مچ قطع میشود ،اگر دفعه دیگر مرتکب دزدی شد ،پای چپش از مچ قطع میشود و در دفعه سوم زندانی
میشود و آنقدر تازیانه میخورد تا توبه کند و به هیچ وجه نباید کشته شود .لیکن فقهای مالکی و شافعى
در این خصوص گفتهاند که حدّ سرقت در دفعه اول قطع دست راست ،در مرتبه دوّم قطع پاى چپ ،در
مرتبه سوّم قطع دست چپ ،در چهارمین بار قطع پاى راست و در نوبت پنجم حبس است(.موثق-
عاملی،1360،ج،3ص274؛ طبرسی،1406،ج،3ص )297در خصوص محل قطع دست ،نظر علمای اهلسنت
بر قطع ید از بند دست است که موضع تیمم میباشد؛ ولیکن خوارج میگویند دست از کتف قطع میگردد
که تمام دست است و برخی دیگر نیز گفتهاند که دست از مرفق یعنی آرنج قطع میشود .با این وجود ،آن
چه که میان اکثر فقها محل اجماع و اتفاق میباشد این مطلب است که در دفعه اول فقط یک دست از دو
دست دزد ،قطع می شود ،هر چند که این هم محتمل است که مراد یا دست راست باشد یا دست چپ،
چون لفظ ید بر هر یک از آن دو صدق میکند.
ادله اهل سنت
صابونی در این زمینه چنین میگوید« :فَاقطَعُوا أَیدیهُما» بر وجوب قطع دست در سرقت داللت دارد و فقها
اجماع دارند که دست راست دزد قطع میشود و مستند این فتوا این است که ابنمسعود این آیه را چنین
قرائت کرده است« :فَاقطَعُوا أیمانَهُما» یعنی دست راست مرد و زن سارق را قطع کنید .اما فقهای مذاهب
اهلتسنن در مورد محلی که دست دزد از آن جا قطع میشود ،اختالفنظر دارند .وی در مورد اختالفنظر
علمای اهلسنت چنین توضیح میدهد که« :روایت شده است که پیامبر اسالم(صلیاهللعلیهوآله) دست سارق
را از مچ قطع کردهاند .همچنین از عمر بن خطاب روایت شده که دست سارق را از مفصل مچ قطع میکرد.
پس این قول ،مورد اعتماد ،اطمینان و عمل فقهای سنی قرار گرفته است(».صابونی،1389،ج،1ص )599وی
در کتاب «روائع البیان فی تفسیر آیاتاالحکام من القرآن» نظر اهلسنت را در خصوص کیفیت قطع پا در
سرقت مرتبه دوم چنین بیان میدارد که« :اگر سارق برای بار دوم دست به سرقت زد ،در این حالت فقها
اتفاقنظر دارند که پای چپ او قطع میشود ،زیرا از پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) روایت شده است که فرموده-
اند « :إذا سَرَقَ السّارقُ فاقطَعُوا یدهُ ،ثمَّ إذا عادَ فاقطعُوا رجلهُ الیسری؛ هرگاه سارق دزدی کرد ،دست راست
او را قطع کنید و سپس اگر دوباره دست به سرقت زد ،پای چپ او را قطع کنید ».از عمر بن خطاب و
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علی(علیهالسالم) هم نقل نموده که آن دو نیز ابتدا دست سارق و بعد پای او را قطع میکردند و این کار در
محضر اصحاب رسول خدا(صلیاهللعلیهوآله) صورت میگرفت و کسی از آنها کار ایشان را مورد انکار
قرار نداده و رد نکردهاند و سپس چنین نتیجه گرفته است که این نشاندهنده اجماع آنها میباشد(.همان)
در نتیجه بنابر نظر شیعیان ،حاکم شرع پس از ثبوت سرقت ،درصورت فراهم بودن تمامی شرایط الزم برای
سرقت حدّی ،حدّ قطع را بر سارق جاری میکند و اگر اولین بار باشد که سرقت میکند ،چهار انگشت
دست راست او را قطع میکند و انگشت شصت او را باقی میگذارد و هرگاه دفعه دوم باشد که دزدی می-
کند ،از وسط ،پای چپ او را قطع میکند و پاشنه او را باقی میگذارد ،اما فقهای اهلسنت ،همانگونه که
بیان گردید ،بر این عقیده اند که دست دزد را از مفصل بین کف دست و ذراع و پای او را از مفصل بین
ساق و قدم آن باید قطع کرد .دلیل شیعیان بر نظر خود ،عالوه بر اجماع و اتفاقنظر علماء ،روایات
معصومین(علیهمالسالم) میباشد .حال اگر سارق برای بار سوم دست به سرقت بزند ،حنفیها و حنبلیها
معتقدند که دیگر قطعی صورت نمی گیرد ،لکن باید سارق مال دزدیده شده را ضمانت و تالفی کند و تا
وقتی که توبه کند ،زندانی میشود .نقل شده که ابوحنیفه گفته است من از خدا شرم دارم که دزد را بدون
دست و پا بگذارم و او دستی نداشته باشد که با آن غذا بخورد و پایی نداشته باشد که با آن راه برود .این
قول از عمر بن خطاب و بعضی از صحابه نیز روایت شده است .اما مالکیها و شافعیها می گویند اگر بار
سوم سرقت کرد ،دست چپ او قطع میشود و اگر بار چهارم سرقت کرد ،پای راستش قطع میشود.
(صابونی،1389،ج،1ص )600ولی به نظر شیعیان «  ...فی الثالثه یحبس أبداً  ،وفی الرابعه یقتل؛ پس اگر
سارق برای مرتبه سوم مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردید ،برای ابد حبس میگردد و اگر برای بار چهارم،
مثالً در زندان مرتکب دزدی گردید به گونهای که شرایط اجرای حدّ سرقت را داشت ،کشته می-
شود(.شهیداول،1406،ص)244
حدّ نصاب قطع
به نظر فقهای شیعه حدّ نصاب قطع ،یک چهارم مثقال شرعی طالی خالص است که مضروب به سکه
معامله باشد ،یا هر چه قیمت آن ربع مثقال ،یعنی  4،5نخود طالی مسکوک رایج
باشد(.میرخانی،1370،ج،5ص )239شهید ثانی(ره) در کتاب «مسالک األفهام» میفرماید « :یعتبر فی ثبوت
القطع علی السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا .ولکن اختلفوا فی مقداره ،فالمشهور بینهم أنه
ربع دینار من الذهب الخالص المضروب بسکه المعامله أو ما قیمته ربع دینار فال قطع فیما دون
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ذلک(».شهیدثانی،1413،ج،14ص )491بنابراین سرقت مالی که کمتر از

1
4

دینار 1طالی خالص مسکوک به

سکه رایج است ،حدّ قطع ندارد و بنابر نظر صحیحتر ،تفاوتی نمیکند که عین

1
4

دینار باشد یا هم قمیت

آن(.همان،1385،ج،13ص )193و این حدّ نصاب باید در هر بار سرقت محقّق شود(.خلیلی،1390،ص)127
دلیل این نظر ،روایات متواتر واصله از ائمه اطهار(علیهمالسالم) میباشد ،مانند:
 .1عن عبداهلل بن سنان ،عن أبی عبداهلل(علیهالسالم) «قال :ال یقطع ید السارق إال فی شئ تبلغ قیمته مجنا و
هو ربع دینار»(طوسی،1390،ج،4ص240؛کلینی،1367،ج،7ص)221
 .2أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن أبی حمزة عن أبی عبداهلل(علیه-
السالم) قال « :ال تقطع ید السارق حتى تبلغ سرقته ربع دینار وقد قطع علی(علیهالسالم) فی بیضة حدید ،و
قال أبو بصیر سألت أبا عبداهلل(علیهالسالم) عن أدنى ما یقطع فیه السارق؟ فقال :فی بیضة حدید ،قلت وکم
ثمنها؟ قال :ربع دینار(».طوسی،1390،ج،4ص)238
فقهای اهل سنت در مقدار مالی که با سرقت آن دست سارق قطع میشود ،اختالف دارند .ابوحنیفه و ثوری
معتقدند که فقط با سرقت ده درهم و بیشتر یا سرقت مالی به ارزش همین مقدار ،دست سارق قطع میشود.
مالک و شافعی معتقدند که تنها با سرقت یک چهارم دینار یا سه درهم ،دست دزد قطع میشود و هر کدام
برای فتوای خود روایاتی را مستند قرار دادهاند که از لحاظ سند خالی از اشکال نیستند .دالیل ذکر شده
توسط آنها به شرح ذیل میباشند:
دالیل حنفیها
 .1به روایت عمرو بن شعیب از پدرش ،از جدّش عمرو بن عاص از پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) روایت شده
که ایشان فرمودهاند« :ال قَطعَ فیما دُونَ عَشَرَهِ دراهمَ؛ در سرقت مال کمتر از ده درهم ،دست سارق قطع
نمیشود(».صابونی،1389،ج،5ص)597
 .2از ابنعباس ،ابنمسعود ،ابنعمر و عطا روایت شده که گفتهاند« :فقط در سرقت ده درهم و بیشتر دست
سارق قطع میشود(».همان)
دالیل مالکیها ،شافعیها و حنبلیها

 1يک دينار :معادل يک مثقال طالي خالص.

84

بررسی تطبیقی مجازات قطع عضو در حدّ سرقت از دیدگاه مذاهب اسالمی

 .1ب ه روایت ابوداود ،نسائی و ترمذی ،از عایشه روایت شده که گفت« :تُقطَعُ یدُ السّارقِ فی رُبعِ دنیارٍ؛
پیامبر(صلیاهللعلیهوآله)

دزد

دست

را

یک

در

دینار

چهارم

و

بیشتر

قطع

می-

کرد(.عبدالباقی،1380،ج،2ص)318
 .2به روایت احمد ،ترمذی و ابنماجه ،از عبداهلل بن عمر و نیز از عایشه نقل شده است« :قَطَعَ النَّبی(صلی-
اهللعلیهوآله) یدَ سارقٍ فی مِجَنٍّ ثمنُهُ ثالثَهُ دَرَاهِمَ؛ پیغمبر اسالم(صلیاهللعلیهوآله) دست شخصی را به خاطر
سپری

دزدیدن

که

درهم

سه

داشت،

ارزش

قطع

نمود(.بخاری،1422،ج،8ص161؛نیشابوری،1389،ج،1ص)665
 .3به روایت مسلم ،از عایشه نقل شده است که پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) فرمودند« :ال تُقطَعُ یدُ السّارقِ إلّا فی
رُبعِ دینارٍ فَصاعِداً؛ فقط به خاطر دزدیدن یک چهارم دینار و بیشتر از آن ،دست دزد قطع میشود ».این قول
از

ابوبکر،

عمر،

عثمان

علی(علیهالسّالم)

و

نیز

روایت

شده

است(.صابونی،1389،ج،1ص597؛نیشابوری،1389،ج،1ص)665
شیخ محمدعلی سایس ،از علمای مذهب شافعی ،در تبیین نظر ابوحنیفه معتقد است که طبق قاعده فقهی،
حدود با وجود شبهه ساقط میشوند و نادیده گرفتن احتیاط هم جایز نیست ،و از میان دو حکم منع و اباحه
نیز ،ممنوع بودن بر اباحه مقدم است ،لذا ترجیح مذهب حنفیها ممکن و محتمل میشود ،زیرا در مورد
ارزش سپری که در زمان پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) سرقت شده و به خاطر آن دست دزد قطع گشته است،
اختالف نظر وجود دارد .بعضی ارزش آن را سه درهم ،عدهای چهار ،عدهای دیگر پنج و برخی دیگر نیز
یک چهارم دینار و بعضی ده درهم دانستهاند .در نتیجه پذیرفتن قیمت بیشتر رجحان دارد ،چون در قیمت
کمتر ،شبهه عدم جنایت وجود دارد و حدود نیز با وجود شبهه ،ساقط میشوند .همچنین تعیین ارزش آن به
کمترین قیمت ،حدّ را هم در کمتر از ده درهم مباح میکند ،اما تعیین ارزش ده درهم برای آن ،حدّ را در
کمتر از ده درهم منع میکند و علّت منعکننده ،بر علّت مباحکننده مقدّم میباشد(.سایس،1421،ج،2ص)189
فقهای حنبلی نیز به مانند فقهای حنفی قائل به عدم قطع دست در مورد سرقتهایی است که در آنها شبهه
وجود دارد ،مانند سرقت از بیتالمال و یا از مال مشترک ،زیرا شبهه ایجاد شده و حدّ با شبهه ساقط میشود
و بر مبنای قیاس حدّ بر او جاری میشود ولی بر مبنای استحسان حدّی بر او نیست .فقهای مالکی قائل به
اقامه حدّ در مورد سرقت از بیتالمال و مال مشترک میباشند ،با این توضیح و تفسیر که اگر مال مشترک
مسروقه ،مثلی باشد باید بیشتر از نصف کل مال به اندازه نصاب را سرقت کند و اگر قیمی باشد زمانی حدّ
در مورد سارق اقامه میشود که آنچه سرقت میکند به اندازه دو نصاب باشد ،اگرچه تمام مال مشترک
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نباشد؛ زیرا حق او در مال یک نصاب و نصاب دوم حق شریک است و شرط است که مال مشترک در حرز
قرار داشته باشد(.صاوی،1418،ج،4ص25؛زحیلی،1420،ج،4ص435؛بهوتی،1384،ص )328البته باید توجه
نمود که رسیدن ارزش مال سرقت شده به حدّ نصاب قطع ،به تنهایی موجب اجرای حدّ قطع ید نمیشود و
میبایست سایر شروط بیان شده برای اجرای حدّ سرقت نیز فراهم بوده و موانع نیز برطرف گشته باشد .از
بررسی نظرات فقهای فرق مختلف اسالمی آشکار میگردد که در این زمینه ،اگر چه گاهی اختالفات
فاحشی میان علمای شیعه و اهل تسنن وجود دارد ،لیکن اصل شرایط الزم جهت اجرای حدّ سرقت در
میان همه آنها مشترک بوده و فقط در مسائلی چون نحوه اجراء ،میزان قطع و برخی جزئیات دیگر،
اختالفات بروز میکند .برخی از این شرایط مربوط به شرایط عمومی مسئولیت کیفری برای هر جرمی
هستند که شامل بلوغ ،عقل ،قاصد بودن ،مضطر نبودن و مکره نبودن میباشند .برخی دیگر از این شرایط
مربوط به اصل سرقت هستند که با فقدان آنها ،سرقت تحقّق نمییابد و عمل ربایش بدون این شرایط نه
سرقت حدّی است و نه سرقت تعزیری .این شرایط شامل التفات و توجه سارق به تعلّق مال به غیر و
حرمت دزدی و همچنین برداشت مال با عنوان دزدی میباشند .عده دیگری از شرایط الزم برای اجرای حدّ
سرقت مختص به سرقت حدّی است که عبارتند از :قرار داشتن مال در حرز ،هتک حرز توسط سارق چه به
تنهایی و چه با کمک دیگری ،رسیدن ارزش مال سرقت شده به حدّ نصاب قطع ،مغصوب نبودن حرز،
تناسب حرز با مال سرقت شده ،دولتی و وقفی نبودن مال ،نبودن رابطه ابوّت میان سارق و صاحب مال و
رخ ندادن سرقت در سال قحطی .وجود تمامی این شرایط برای اجرای حدّ سرقت ضروری بوده و در یک
س رقت ،اجرای حدّ به وجود همه این شرایط بستگی دارد و با فقدان تمام یا برخی از این شرایط ،عمل
ربودن مال دیگری ،سرقت تعزیری میباشد(.فتحی،1393،ج،2ص )211به عنوان مثال اگر میان سارق و
مسروقٌعنه رابطه ابوّت باشد ،حدّ قطع جاری نمیشود ،زیرا رسول اکرم(صلیاهللعلیهوآله) فرمودند« :انت و
مالک

هبه

اهلل

ألبیک...؛

تو

و

هرچه

داری

هدیهای

از

طرف

خدا

هستی

برای

پدرت(».حرّعاملی،1374،ج،23ص )105و روایات دیگری نیز بر این مضمون داللت دارند .این حکم قابل
تسرّی به سرقت موال از بنده نیز میباشد و اگر آقا مال بنده خود را برباید ،حدّ قطع بر وی جاری نخواهد
شد(.میرخانی،1370،ج،5ص )240ولی اگر فرزند از مال پدر سرقت کند ،دستش قطع می-
شود(.نجفی،1390،ج،2ص )302همچنین اگر مادر از مال فرزندش بدزدد یا خویشاوندان اگر از مال یکدیگر
بدزدند ،دستشان قطع میشود(.خمینی،1386،ج،2ص )362اما بنا بر نظر فقهای فرق اربعه اهلسنت ،اگر
فرزند از پدر یا مادر خود سرقت کند ،حدّ قطع بر او جاری نمیگردد( .رازی،1389،ج،6ص )375و این
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تفاوت میان فتوای اهلسنت با شیعیان به دلیل استفاده آنها از قیاس در استنباط احکام میباشد که مؤکّداً
مورد نفی امامان معصوم(علیهمالسالم) و علمای شیعه میباشد .به عنوان مثالی دیگر ،یکی از شروط بیان
شده آن بود که باید سارق علم به حرمت ربودن مال غیر داشته باشد زیرا در این شرط جهل به حکم مدّ
نظر میباشد ،یعنی اگر سارق نداند که عمل سرقت حرام است ،به دلیل جهل به حکم حرمت سرقت و به
دلیل وجود شبهه ،مستوجب جاری شدن حدّ نمیباشد و تنها او را تعزیر میکنند .صاحب جواهر(ره)
شروط علم به تعلّق مال به غیر و علم به حرمت سرقت را از مصادیق وجود شبهه دانسته و آن را شرط
نبودن شبهه نامیده است و بر این عقیده است که شرط علم به تعلّق مال به غیر از مصادیق شبهه موضوعی و
شرط علم به حرمت ربودن مال غیر از مصادیق شبهه حکمی میباشد .منظور از شبهه را نیز شبههای دانسته
که موجب سقوط حدّ میباشد ،زیرا بریدن دست سارق از جمله حدود است و بنابر اجماع با وجود شبهه،
حدّ ساقط میشود(.نجفی،1390،ج،2ص )278از أبیعبیدهَ الحَذاء روایت شده است که« :قالَ أبوجعفر(علیه-
السالم) :لَو وَجَدتُ رَجُالً مِنَ العَجَمِ أَقَرَّ بِجُملهِ االسالمِ لَم یَأتِهِ شَیءٌ مِنَ التفسیرِ زَنَیَ أَو سَرَقَ أَو شَرِبَ الخمرَ
لَم أُقِم عَلَیهِ الحَدَّ إذا جَهِلَهُ إِلّا أَن تَقُومَ عَلَیهِ بَیِّنهٌ أَنَّهُ قَد أَقَرَّ بِذلکَ و عَرَفَهُ؛ امام باقر(علیهالسالم) فرمودند :اگر
فرد غیرعربی (فارسزبان) را که به اسالم به طور کلی اقرار نموده است ولی چیزی از تفسیر قرآن نمیداند،
ب ه جرم زنا یا سرقت و یا شرب خمر دستگیر نمودید ،به دلیل جهل وی ،بر او حدّ جاری نمیشود ،مگر آن
که دلیلی بر آگاهی وی بر احکام ارائه شود(».کلینی،1367،ج،7ص،159باب،159ح )2در نتیجه با توجه به
عام بودن لفظ شبهه ،چه شبهه نزد متهم باشد ،خواه شبهه موضوعیه و خواه حکمیه ،و چه نزد قاضی باشد،
اعم از این که از نوع شبهه موضوعیه باشد و یا از نوع شبهه حکمیه ،با وجود شبهه اثبات مجازات از متهم
برداشته میشود(.محقّقداماد،1379،ص )74در میان اهل سنت ،تنها در فقه شافعی(خطیب-
شربیتی،1369،ج،4ص )174و حنبلی(بهوتی،1387،ج،6ص )132شرط عدم وجود شبهه بیان شده است و
دلیل آن روایت رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآله) است که فرمودهاند« :اِدرؤُوا الحدود بِالشُّبُهات ...؛ اجرای حدود
را با شبهات ساقط کنید (» ...صدوق،1404،ج،4ص)58
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نتیجهگیري
با جمعبندی نظرات فقهای شیعه و همچنین نظرات بیان شده از سوی فقهای سایر مذاهب اسالمی ،میتوان
چنین نتیجه گرفت که در اصل اجرای حدّ سرقت اختالف نظری میان مذاهب اسالمی وجود ندارد و فقط
اختالفنظر در برخی شرایط و کیفیت اجرای حدّ میباشد .دلیل اصلی این اختالف نظرات در این است که
شیعیان عالوه بر روایات پیامبر اسالم(صلیاهللعلیهوآله) ،با مرجع قرار دادن روایات واصله از ائمه
معصومین(علیهمالسالم) ،به تبیین و تفسیر آیات قرآن کریم و سنت رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآله) پرداختهاند
و احکام حدّ سرقت را همچون سایر احکام شریعت از منبع پرفیض و اصیل آن بزرگان دریافت نمودهاند،
در حالی که مذاهب اهل سنت با مستند قرار دادن روایاتی که از لحاظ سند دارای وثوق کافی نیستند و
اعتماد بر نظر امامان مذاهب اربعه که سال ها با ایام حیات رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآله) و حتی صحابه ایشان
فاصله داشته و همچنین عدم پیروی از امامان معصوم(علیهمالسالم) و در نتیجه با فاصله داشتن از منابع
اصیل احکام الهی و بستن باب علم به دستورات شرعی ،رو به قیاس و رأی نموده و موجب تشتت آراء در
این زمینه شدهاند.
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 .38محققداماد ،مصطفی ،1379،قواعد فقه(بخشجزایی) ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
 .39مغنیه ،محمدجواد ،1427،الفقه علی المذاهب الخمسه :الجعفری ،الحنفی،المالکی ،الشافعی ،الحنبلی ،قم،
موسسه الصادق للطباعه و النشر.
 .40مکارمشیرازی ،ناصر ،1367،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
 .41موثق عاملی ،ابراهیم ،1360،تفسیرعاملی ،تهران ،صدوق.
 .42میرخانی ،سید احمد ،1370،آیات االحکام ،تهران ،موسسه خیریه مکتب ولی عصر(عج).
 .43نجفی ،محمدحسین ،1390،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،ترجمه اکبر نایبزاده ،تهران ،خرسندی.

 .44نیشابوری ،مسلمبنحجاج ،1389،مختصر صحیح مسلم ،ترجمه عبدالقادر ترشابی ،زاهدان ،حرمین.
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