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 چکیده
عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد،  با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به

بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز 
سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق دلیل وجود روایاتی در این زمینه،  هم به
 ضعف سندی و داللی روایاتی که مستند دلیل که اکثریت فقها به در حالی. شود نمی

طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد  طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به
 اقوال پس از نقد و بررسی. اند قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده

بن ابراهیم که از جملۀ روایات  شود که روایت غیاث و ادلۀ فقها در این زمینه نتیجه می
مستند قائالن به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر داللت نیز با 

طور مطلق حتی در  توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به
عنوان دلیل خاص منفصل،  لذا در نهایت این روایات به. اهد بودفرض احراز پرنده خو

شوند، مبنی بر  سبب تخصیص عموم آیۀ سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می
شود، حتی اگر پرندگان در حرز  وجه اجرا نمی هیچ اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به

 .نیز بوده باشند
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 مقدمه
یکی از مسائل مهم و مبتال به در جامعۀ امروزی و از فروعات مترتب بر شرطیت حرزیت 

قبل از هر . عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، مسئلۀ سرقت پرنده است اموال به
 :توان به چند دسته تقسیم کرد که عبارتند از میچیز باید در نظر داشت که مصادیق حرز را 

دار و مغلق و  های قفل ای که حرزیت آنها تقریباً اتفاقی است، مانند مکان دسته. ١
 ).٣٤٦: ٤ ، ج١٤٢٠ یمری، صراشد ؛٤٨٣: ٣ ج، ١٤١٠حلی، (غیره 
غیره ها و کاروانسراها و  ای که عدم حرزیت آنها اتفاقیست، مانند حمام دسته. ٢

 ).١٣٥ :٧ ج ،١٤٠٥ ی،خوانسار ؛١٠٤: ١٦ ، ج١٤١٨ طبایی،طبا(
 وجود اقوال و روایات مخالف و موافق، دلیل حرزیت آنها به ای از مصادیق که دسته. ٣

: ١٤١٥قمی، (مانند حرزیت اشیا نسبت به اجیر و مهمان . مورد اختالف قرار گرفته است
 ). ٧١٧: ١٤٠٠ی، ؛ طوس٤٤٧
دلیل  چه در صورت احراز، حرزیت آنها مورد اتفاق است، بهای از اشیا که اگر دسته. ٤

وجود یک سری از روایات، از نظر تعدادی از فقها حکم اشیای محرز را ندارند، بلکه این 
اشیا حتی اگر در حرز هم باشند باز هم حد قطع بر سارق این دسته از اشیا اجرا 

 :١٤١٣ ،یعکبر(حرز باشد مانند میوه بر روی درخت در صورتی که درخت م. شود نمی
 حر(های معدنی همچون سنگ مرمر   و پرنده و سنگ)١٦١: ٤ ج ،١٤٠٨ ،یحل ؛٨٠٣

 .)٣٥٤: ٤١ ج ،١٤٢٢یی،  خوی؛ موسو٤٥٦: ٨ ج ،١٤١٢عاملی، 
همچنین بررسی دستۀ سوم نیز خارج . بررسی دستۀ اول و دوم خارج از بحث ماست

نوان مصادیق مشتبه حرز بررسی از محل بحث خواهد بود و در باب سرقت تحت ع
البته توجه به این نکته نیز الزم است که چون در حرزیت موارد مذکور اختالف . شود می

نظر وجود دارد، پس بحث از آنها چون این موارد موضوعاً خارج از عنوان حرز هستند، 
گر بنای عبارت دی به. آید شمار می عنوان بحث از خروج تخصیصی این موارد از حرز به به

فقهایی که قائل به عدم اجرای حد قطع در این موارد هستند این بوده است که موارد 
آیند و نفی حکم از باب سالبه به  شمار نمی مذکور گرچه در حرز باشند، اصالً محرز به

 رعایت کمیّت مقاله تنها دلیل اما بحث از دستۀ چهارم که اینک به. انتفاء موضوع است
یعنی حکم سرقت پرنده مورد بحث ماست، از باب خروج حکمی و یک مورد از آن 

آیند، منتها  شمار می تخصیصی است، یعنی آن موارد اگر در حرز باشند، مسلماً محرز به
 البته در مورد میوه بر روی درخت در صورتی که درخت  ـبر نظر تعدادی از فقهابنا

توانند حکم اموال   نمی ـ)٤٩٩: ١٤ ج، ١٤١٣عاملی، ( محرز باشد از نظر مشهور فقها
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حال با حفظ . محرز را دارا باشند و تحت حکم آن قرار گیرند، بلکه مستثنا از آن هستند
این مطالب، بین آرای فقها در حکم سرقت پرنده و با توجه به بعضی از روایات، اختالف 

 .پردازیم شود که ما در جستار حاضر به بررسی آن می نظر دیده می
 

  فقها در حکم سرقت پرندهاقوال. ١
در مورد سرقت پرنده باید گفت که گروهی از فقها قائل به تحقق حکم سرقت پرنده 

پس در صورتی که پرندگان در حرز باشند، سرقت . مانند حکم سرقت سایر اموال هستند
 .آنها موجب اجرای کیفر حد قطع خواهد بود

عاملی، ( ، شهید ثانی)١٦١: ٤ ، ج١٤٠٨حلی، ( از جملۀ این فقها، محقق حلی
و از فقهای معاصر  )٤٩٨: ٤١ تا، ج بی نجفی، (؛ صاحب جواهر)٤٩٤ـ٤٩٣: ١٤، ج ١٤١٣

فاضل  (هللا فاضل  و آیت)٤٩٨: ٣ ، ج١٤١٢ یگانی، گلپاموسوی( هللا گلپایگانی نیز آیت
 .  هستند)الحدود ؛ همان، درس خارج فقه٥٢٥: ١٤٢٢لنکرانی، 

: ٨، ج ١٤١٢حر عاملی،  ( فقها از جمله شیخ حر عاملیدر برابر این قول بعضی از
هللا وحید خراسانی   و آیت)٣٥٤: ٤١ ، ج١٤٢٢خویی،  موسوی(هللا خویی   و آیت)٤٥٦

وجه حد قطع  هیچ  معتقدند که سرقت پرنده به)٤٩٤: ٣ ج ،١٤٢٨ی،  خراسانوحید(
 . ندارد، اگرچه در حرز نیز باشد

 
 ت پرندهادلۀ اقوال فقها در حکم سرق. ٢

 و عموم )٣٨: مائده(»...والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما«عموم آیۀ سرقت : دلیل قول اول
است، که بر قطع دست سارق ) ٢٧٧ـ٢٧٦ و ٢٤٩ـ٢٤٣: ٢٨ ج ،١٤٠٩حر عاملی، (روایاتی 

 ).٢٢٠: ١٦ ج ،١٤٠٦دوم،  مجلسی؛ ٤٩٧: ٤١ تا، ج بی نجفی،(کنند  داللت می
 خویی که از جملۀ طرفداران قول دوم است، در مقام استدالل بر هللا آیت: دلیل قول دوم

 :این روایات عبارتند از. کنند فتوای خود به روایات وارده در این زمینه تمسک می
أُتِيَ بِالْکُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ ) ع(أَنَّ عَلِیّاً ) ع(عَبْدِ اللَّهِ  بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِي روایت غِیَاثِ  .١

 ج ،١٤٠٧ ،یطوس؛ ٢٣٠: ٧ ج، ١٤٠٧ ،ینیکل(مَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَاأَقْطَعُ فِي الطَّیْرِ حَ
 .)٢٨٥: ٢٨ ج ،١٤٠٩ ،یعامل حر؛ ٦٠: ٤ ج ،١٤١٣ی، ؛ قم١١١: ١٠

مردی را که کبوتری را سرقت کرده : فرمود) ع(بن ابراهیم گوید که امام صادق  غیاث
من دست : ردند و حضرت نیز دست وی را قطع نکرد و فرمودآو) ع(بود، نزد امام علی 
 .کنم ای را بدزدد، قطع نمی کسی را که پرنده
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حد قطع را بر سارق پرنده ) ع(شود، امام   که در این روایت مالحظه می طور همان
لذا . اجرا نکردند، بدون اینکه بین دو صورت احراز و عدم احراز پرندگان تفصیلی دهند

 اطالق و عدم تفصیل، عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده حتی در فرض مقتضای این
 .احراز پرندگان است

قَالَ لَاأَقْطَعُ فِي  «در جمله) ع(توضیح آنکه با توجه به سیاق این روایت و بودن امام 
نیز برای » »الطیر« در مقام بیان یک قاعدۀ کلی، باید گفت که الف و الم در واژۀ »الطَّیْرِ

 به تبع آن مفید استغراق و عموم است، البته بنا بر نظر کسانی که محلّی به الف جنس و
با توجه به این مبنا که الف و الم مفید استغراق است، باید . و الم مفید استغراق است

 که متکلّم از آن اراده کرده است، توسعه یا ادوات عموم، مدخول را در آن محدوده: گفت
طبیعت » طیر«از ) ع(اگر مراد امام » لَاأَقْطَعُ فِي الطَّیْرِ« در عبارت مثالً. دهند یو تعمیم م

دهد و لذا شامل تمام   ی باشد، الف و الم نیز همان طبیعت را توسعه میمطلقۀ ال بشرط قسم
شود و حکم، به تمام افراد آن، تعلق   یم...) اعم از طیر در حرز یا غیر حرز و (افراد طیر 

باشد، الف و الم نیز آن ) طیر محرز: مانند(طبیعت مقیّده » طیر« راد متکلم ازگیرد و اگر م  یم
  دهد و مقتضی آن است که تمام افراد طیر محرز، مشمول حکم  يطبیعت مقیّده را توسعه م

لذا وظیفۀ ادوات عموم، .  باشدیا  قیود مختلفهیطور است اگر طبیعت، دارا باشند و همین
حسب آنچه از  شمرده شده و توسعه نیز به) ه اسم جنس استک(توسعه و تعمیم مدخول 
در نتیجه مدخول الف و الم یعنی طیر اگر بخواهد مطلقه باشد، به . مدخول اراده شده، است

کمک مقدمات حکمت، مطلقه بودن مدخول   ابتدا باید بهییعن. مقدمات حکمت نیاز است
برای تبیین این مطلب، (ثابت شود )  استیکه طبیعت مهمله و ال بشرط مقسم(الف و الم 

  )٤٤٨: ٢ ج، ١٤٢٩ ،ی؛ اصفهان١٤٤ـ١٤٣: ١ ج، ١٤٣٠ ،یخراسانآخوند : رک
با توجه به آنچه آمد، در مقام بحث هیچ مانعی برای تمسک به مقدمات حکمت 

که مثالً مراد از طیر، ( و قرینه بر تقیید اند در مقام بیان بوده) ع(وجود ندارد؛ زیرا امام 
اند، و قدر متیقن نیز در مقام تخاطب وجود ندارد و لذا مقصود  نیاورده) محرز استطیر 

...  ال بشرط از حرز و عدم حرز و ی است، یعنی، طبیعت مطلقه و ال بشرط قسم»طیر«از
حال با احراز طبیعت مطلقه ال بشرط قسمی، باید گفت که الف و الم، این طبیعت . است

بع آن در نهایت باید گفت که حکم به عدم اجرای حد قطع مطلقه را توسعه داده و به ت
شود اعم از آنکه در  در این روایت شامل تمامی مصادیق و افراد طیر در هر شرایطی می

 .حرز یا خارج از حرز باشند و غیره
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توجه به این نکته الزم است که بعضی از دانشمندان اصولی همچون صاحب کفایه، محلی به 
دانند، بلکه الف و الم را همانند الف و الم در واژۀ  صورت وضعی مفید استغراق نمی الف و الم را به

 و در این مقام معتقدند که استغراق مستفاد از مقدمات حکمت یا اند زینت دانسته» الحسین«
 ). ١٤٥ :١ ج، ١٤٣٠ ،آخوند خراسانی: برای تبیین این مطلب، رک(قراین دیگر است 

توان از جنبۀ تمسک جستن به مقدمات  بنا، در مقام بحث میبا در نظر گرفتن این م
 .حکمت، شیوع و استغراق اطالقی را نتیجه گرفت

صورت وضعی باشد و هم بنا بر  بنابراین هم بنا بر مبنای اول، از اینکه استغراق به
صورت اطالقی باشد،  مبنای دوم و اینکه استغراق مستفاد از مقدمات حکمت و به

ای در هر صورتی خواه پرنده در حرز باشد  که حد قطع بر سارق هر پرندهتوان گفت  می
 .شود یا اینکه محرز نباشد و غیره اجرا نمی

 :اما در رابطه با سند این روایت باید گفت سند این روایت در کافی عبارت است از
بن   عن محمدیبن عیس بن محمد  عن أحمدیبن یحی بن یعقوب عن محمد محمد

 ) ... ع(أن علیا ) ع(عبدهللا  بن ابراهیم عن أبي ز عن غیاث الخزاییحی
 :و در تهذیب عبارت است از

 یبن یحی  عن محمدیبن عیس بن محمد بن علی الطوسی عن أحمد بن الحسن محمد
 ) ...ع(أن علیا ) ع(عبدهللا  عن أبيبن ابراهیم  عبدهللالخزاز عن 

 :الفقیه عبارت است از و در کتاب من الیحضره
 ) ...ع(أن علیا ) ع(هللا  عبد بن إبراهیم عن أبي بن بابویه عن غیاث بن الحسین بن علی محمد

اند، اما در عین حال صحیح  عالمه مجلسی سند این روایت را مجهول شمرده
دلیل مجهولیت سند این روایت آن است ). ٢١٩: ١٦ ج ،١٤٠٦، دوم یمجلس(دانند  می

بن ابراهیم آورده شده که از نظر  إبراهیم بدل غیاثبن  که در نسخۀ تهذیب، عبداللّه
االخیار عالمه مجلسی، شرح  هویت رجالی مجهول است و از آنجایی که کتاب مالذ

شود، عالمه مجلسی سند این روایت را در نهایت  تهذیب شیخ طوسی محسوب می
ۀ کافی و اما باید در نظر داشت که آنچه در این مقام صحیح بوده، نسخ. داند مجهول می

بن  بن ابراهیم آمده است، نه عبدهللا الفقیه است که در آن غیاث کتاب من الیحضره
 ،ییخو یموسو(بن ابراهیم است  بن یحیی خزاز راوی کتاب غیاث زیرا محمد. ابراهیم

در نتیجه با توجه به اینکه شخصیت رجالی . بن ابراهیم نه عبدهللا) ٢٣٢: ١٣ ج تا، بی
 . ناخته شده است، سند این روایت مجهول نیستبن ابراهیم ش غیاث
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با توجه به اینکه تمامی افراد (این روایت از منظر رجالیونی همچون عالمه خواجویی 
در زمرۀ روایات صحیحه در نظر گرفته ) قرارگرفته در اسناد آن، راویان امامی ثقه هستند

 ).٢٣٢: ١٤١٣یی، خواجو(شود  می
دانند؛   همچون مجلسی اول این روایت را موثق مینظران دیگر اما بعضی از صاحب

 اول، یمجلس(و در عین حال ثقه است  ١زیرا غیاث از منظر وی عامی بتری مذهب
  ).١٧٥ :١٠ ج ، ١٤٠٦

 .البته بررسی مفصل سند این روایت در قسمت نظریۀ مختار خواهد آمد
لَاقَطْعَ فِي رِیشٍ ) ع(الَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَقَالَ قَ) ع(عَبْدِاللَّهِ  روایت السَّکُونِيِّ عَنْ أَبِي. ٢

 ،یعامل حر؛ ١١٠: ١٠ ج، ١٤٠٧ ،یطوس؛ ٢٣٠: ٧ ج ،١٤٠٧،ینیکل(یَعْنِي الطَّیْرَ کُلَّهُ 
 .)٢٨٥ :٢٨ ج ،١٤٠٩

هیچ : فرمودند) ع(کنند که امیرالمؤمنین  نقل می) ع(گوید که امام صادق  سکونی می
 .نی تمامی پرندگان نیستیع) حیوانات پردار(قطعی در ریش 

صورت مطلق  گونه تفصیلی و به بدون هیچ) ع(شود، امام  طور که مالحظه می همان
لذا اطالق این روایت نیز همانند . دانند حکم سرقت پرنده را، عدم اجرای حد قطع می

 .روایت قبلی، مقتضی اجرا نکردن حد قطع حتی در فرض احراز پرندگان است
که نکره است، در » ریش«روایت با توجه به قرار گرفتن واژۀ توضیح آنکه در این 

) ع(چنانچه امام . توان عموم را استظهار کرد می» لَاقَطْعَ فِي رِیشٍ«سیاق نفی در عبارت 
نیز در مقام تبیین مراد خود پس از آوردن عبارت فوق، در ادامه عموم را نتیجه گرفت و 

 از راه ٢یبنابراین پس از احراز طبیعت مطلقۀ ال بشرط قسم. »یَعْنِي الطَّیْرَ کُلَّهُ «:فرمود
توان  طور که تفصیل آن در بحث داللی روایت اول گذشت، می مقدمات حکمت، همان

                                                                                                                                                                             
 ااهتی با شیعه و شباهتی ببتریون یک قسم از زیدیه هستند که شب: فرق مذهب بتری با مذهب عامی این است. ١

) ع( منینؤباالصاله حق خالفت و وصایت با امیرالم: گویند شباهت آنان به شیعه در این است که می. عامه دارند
 لذا بعد از این تفویض خالفت آنها حق ،کرد و رضایت دادتفویض این حق را به آنها ) ع(  اما خود حضرت،است
شباهت است، به شیعه ) ع( منینؤائلند والیت باالصاله متعلق به امیرالمبنابراین از این جهت که ق. شود می

شباهت جهت تفویض، خالفت حق دیگران شد، به اهل سنت  در نهایت به: گویند دارند و از این جهت که می
 .)٨٢: ١، ج ١٤١٩؛ شبیری زنجانی، ٢٣٣ :تا  بیکشی،: ک.برای تبیین این مطلب، ر( دارند

 اخذ شود، یصورت مهمله و ال بشرط مقسم  بلکه به، اخذ نشودیال بشرط قسم صورت مطلقه  بهزیرا اگر نکره، . ٢
 ی، اقتضا)پرندگان غیر محرز( مراد از آن نکره استشک  بی طبیعت مهمله، فقط نسبت به آنچه یسلب و نف
 جزئیّه ۀ در قوّه موجبرساند از جهت اینکه در منطق بیان شد که مهمله،  ی را دارد و لذا عموم را نمیسلب و نف

 .)٤٤٨: ٢ج  ،١٤٢٩ ؛ اصفهانی،٤٧١ و ٤٧٠: ٣، ج ١٤١٥جزائری، ( است



  ٢٧  مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

 یا »لَاقَطْعَ فِي رِیشٍ« در سیاق نفی در عبارت) ریش(گفت که قرار گرفتن طبیعت مطلقه 
، سبب توسعه و »نِي الطَّیْرَ کُلَّهُیَعْ« از جهت قرار گرفتن لفظ کل بر روی آن در عبارت

استغراق معنای آن شده است و لذا حکم به عدم اجرای حد قطع در این روایت، در 
نهایت شامل تمامی مصادیق و افراد طیر در هر صورتی اعم از آنکه در حرز باشند یا 

 .شود می... خارج از حرز و 
 :ر کافی عبارت است از که سند آن ددر رابطه با سند این روایت باید گفت

بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلي عن السکوني عن  بن یعقوب عن علي محمد
 ) ...ع(قال قال أمیرالمؤمنین ) ع(عبدهللا أبي

 :و در تهذیب عبارت است از
بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلي عن  بن علی الطوسی عن علي بن الحسن محمد

 ) ...ع(المؤمنین  ال أمیرقال ق) ع(عبد هللا  السکوني عن أبي
 القدر و عارف به بن یعقوب کلینی، امامی ثقه، جلیل ، محمد)نقل کافی(در نقل اول 

طوری که نجاشی در مورد وی  به) ٤٣٩ : ١٤٢٧؛ همان، ٣٩٥: تا ی، بیطوس(اخبار است 
برد  کار می  به» أثبتهم« و »الناس في الحدیث أوثق« و »شیخ أصحابنا«: تعابیری همچون

بن علی طوسی  بن حسن نیز محمد) نقل تهذیب(در نقل دوم ). ٣٧٧ :١٤٠٧ ،ینجاش(
: ١٤٠٧ی، نجاش(القدر و شیخ و رئیس طائفه و اصحاب امامیه است  امامی ثقۀ جلیل

بن  همچنین طریق وی نیز به علی) ٣٠٦ : ق١٣٨٣؛ حلی، ١٤٨: ق١٣٨١ی، حل؛ ٤٠٣
ای صحیح  گونه شک و شبهه دون هیچاش بر تهذیب ب ابراهیم با در نظر گرفتن مشیخه

با حفظ این مطلب، . )١٩٤: ١١ جتا،  بی ،یی خویموسو؛ ٢٧٥: حلی، الخالصه(است 
از این روایت امامی ثقه و از اجالست ) کافی و تهذیب( بن ابراهیم در هر دو نقل علی

بن هاشم   همچنین پدر وی نیز ابراهیم)١٠٠ : ق١٣٨١ی، حل؛ ٢٦٠ : ١٤٠٧ی، نجاش(
 در هر دو نقل گرچه توثیق خاص ندارد، بنا بر مذهب تحقیق از طریق قراینی، قمی

ترین این قراین اینکه اصحاب و عالمان بزرگ شیعه،  امامی ثقۀ جلیل است که مهم
 : اند  نگاشتهی در شرح حال این راوی و شیخ طوسی، نجاشیهمچون کش

پذیرش روایات، شیوۀ  زیرا قمیین در »انّه اول من نشر احادیث الکوفیین بقم«
توانستند نسبت به روایات ابراهیم و انتشار آن  یاند و نم ای را متحمل بوده سختگیرانه

از این جنبه عدم طرد او از جانب مشایخ قم، دلیل بر نهایت وثاقت او . تفاوت باشند یب 
 ،یمازندران یحائر؛ ٤٦٤ـ٤٦٢: ١ج، ١٣٦٣ بحرالعلوم،: برای تبیین این مطلب، رک(است 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٢٨

 لذا با توجه به این ).٣١٨ـ٣١٧: ١ ج تا،  بی،ییخو یموسو؛ ٢١٨ـ٢١٣: ١ ج، ١٤١٦
طوری که حتی بعضی از دانشمندان رجالی  مطلب نباید در وثاقت او شک داشت، به

 :١٤٠٦، طاووسابن  (کنند بن طاووس در وثاقت وی ادعای اجماع می همچون سید
بن ابی  روایت با توجه به بودن اسماعیل منتها سند روایت در هر دو نقل از این )١٥٨

؛ ٢٧٨: ٢ ج ،١٤١٢ ،یحل؛ ٤٨٥: ٢ ج، ١٤١٧ ،یوسفی(عنوان راوی عامه  زیاد سکونی به
؛ ٥٨: ١٤ ج، ١٤٠٦ اول، ی؛ مجلس٢٥٢: ١ ج، ١٤٠٧ ،یحل (موثق )٩٣: ٩ ج ،١٤١٣همان، 

 ،یی خوی؛ موسو٤٥ـ٤٢: ٢ ج، ١٤١٦ی، مازندران یحائر؛ ١٦٣ـ١٦١: ٤ ج، ١٤١٧ ،ینور
بن یزید نوفلی البته بنا بر اینکه وی نیز در اواخر   و همچنین حسین)١٠٨ـ١٠٥: ٣ جتا،  بی

برای تبیین (، موثقه است )٤٩٢: ٧ جتا،  بی ،یلی اردبمقدس (عمر خودش غالی شده باشد
 ).١٨٦: ١ ج، ١٤١٦؛ تبریزی، ١١٤: ٦ جتا،  بی ،یی خویموسو :وثاقت نوفلی، رک

 
 ۀ فقها در حکم سرقت پرنده نقد و بررسی ادل. ٣

در این قسمت از بحث، جا دارد که سخنان فقهای قائل به قول اول و دوم در رابطه با 
نظر فقها در  که منشأ اختالف(بررسی روایات دال بر عدم اجرای حد قطع بر ساق پرنده 

 . آورده شود) مسئلۀ حاضر است
روایتی که : گوید ن روایات میمحقق حلی که از طرفداران قول اول است، در مورد ای

 ).١٦٢: ٤ جحلی، (مقتضایش عدم ثبوت حد قطع در سرقت پرنده است، روایت ضعیفی است 
شهید ثانی نیز که همرأی با محقق حلی است، در مسالک در ذیل سخن مرحوم 

: ١٤، ج ١٤١٣عاملی، (محقق، اعتقاد دارد ضعف مذکور از ناحیۀ سند این روایات است 
همچنین مقتضای ظاهر عبارت صاحب جواهر نیز آن است که روایات دلیل ). ٤٩٤ـ٤٩٣

طوری که صاحب جواهر پس از آوردن سخن مرحوم  قول دوم، از نظر سند ضعیفند، به
کند که هیچ فقیهی به مضمون این روایات عمل نکرده است  محقق، در ادامه ادعا می

 ).٤٩٨: ٤١تا، ج  ی، بینجف(
 هللا خویی گذشت، باید در نظر داشت که چنانکه در کالم آیتالبته این نکته را نیز 

صورت مطلق بر عدم ثبوت حد قطع بر سارق  عالوه بر روایت سکونی، روایت غیاث نیز به
 .چنانکه صاحب جواهر در کالم خود این روایت را نیز آورده است. کند پرنده داللت می

شود، در این مورد   اول محسوب میهللا گلپایگانی نیز که از طرفداران دیگر قول آیت
معتقد است که بعضی از روایات در زمینۀ حکم سرقت پرنده وارد شده است که حکم 

کند، در نتیجه هیچ قطعی در سرقت پرنده نیست،  سرقت آن را از اطالق آیه استثنا می



  ٢٩  مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

یز به ولی باید در نظر داشت که این روایات از نظر سندی ضعیفند، عالوه بر اینکه فقها ن
 ).٧٦: ٣، ج ١٤١٢ی، گانیگلپاموسوی ( اند آن عمل نکرده

 شود شارحان سخن محقق حلی که خود از طرفداران قول طور که مالحظه می همان
 .دانند اول هستند، ضعف روایات دلیل قول دوم را از باب سند می

 هللا خویی که از طرفداران قول دوم است، در جواب این ولی باید دانست که آیت
 :گوید دسته از فقها می

بر فرض صحت سخن صاحب جواهر ـ اینکه فقها به این روایت عمل نکرده باشند و 
ویژه با  از آن اعراض کنند و روی برگردانند ـ هیچ اثری از این اعراض وجود ندارد، به

اند، در این روایات مناقشه  توجه به اینکه بعضی از فقهایی که به این روایات عمل نکرده
که از نظر ما هیچ دلیلی برای  اند، در حالی  و قائل به ضعف سند این روایات شدهاند ردهک

صورت صریح  بن ابراهیم؛ زیرا نجاشی به خصوصاً در روایت غیاث. این مناقشه وجود ندارد
لذا اگر اجماع بر بودن ). ٣٠٥ :١٤٠٧ی، نجاش(بن ابراهیم شده است  قائل به توثیق غیاث
 مثل حکم سرقت سایر اموال دیگر باشد، ما نیز قائل به تحقق حکم حکم سرقت پرنده

سرقت پرنده مثل حکم سرقت غیر آن از اموال دیگر هستیم، ولی اگر اجماعی در این 
صورت مطلق و در تمامی صور بر  زمینه وجود نداشته باشد، اظهر عدم ثبوت حد قطع به

 .)٣٥٥: ٤١، ج ١٤٢٢موسوی خویی، (است سارقان پرنده 
 دوم، یمجلس(توجه به این نکته الزم است که بعضی از فقهای قائل به قول اول 

 )٨٠: ٢٨، ج ١٤١٣؛ سبزواری، ٥٧٨: ١٠ ج، ١٤١٦ ،یهند؛ فاضل ٢٢٠: ١٦ ج، ١٤١٠
اند یا حتی بعضی از آنها همچون مرحوم  متعرض ضعف سند روایات دلیل قول دوم نشده

 سند روایات دلیل قول ١)الحدود ارج فقه همان، درس خ؛٣٣٣ :١٤١٧ی، زیتبر (تبریزی
اند و مراد از ضعف روایات دلیل قول دوم را در کالم محقق، ضعف  دوم را صحیح دانسته

اند، بلکه  شده را بر مدعای قائالن به قول دوم نپذیرفته دانند و داللت روایات یاد داللی می
 :تند ازاز جملۀ این وجوهات عبار. اند آن را بر وجوهاتی حمل کرده

ربع دینار بنا بر قول (قیمت اقتصادی پرنده در این روایات، به حد نصاب قطع ) الف
 رسد؛ نمی) صحیح
 .پرندگان موجود در این روایت در حرز نیستند) ب

                                                                                                                                                                             
  :فرماید هللا تبریزی در این مورد می آیت. ١

و الظاهر الماتن ضعف هذه الروایات فان کان المراد ضعفها سندا فال یمکن المساعدة علیه خصوصا معتبرة غیاث «
و ان اراد ضعفها العدم عمل االصحاب باطالقها فلعلهّم حملوها علی االخذ من بن ابراهیم الذی وثقه النجاشی 

 .»...غیرالمحرز او عدم بلوغ القیمة ربع دینار 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٣٠

 نظریۀ مختار در حکم سرقت پرنده. ٤
شود که اجماعی بر قول اول تحقق نیافته است و  جو در عبارات فقها روشن میو با جست

گذشته از اینکه . اند ویژه قدما متعرض حکم این مسئله نیز نشده ی بسیاری از فقها بهحت
اند، بلکه حداکثر  یک از فقهای قائل به قول اول نیز ادعای اجماع بر مدعایشان نکرده هیچ
ی، نجف(توان گفت که در این زمینه مطابق با ادعای فقهایی همچون صاحب جواهر  می
این شهرت نیز موافق با سخنان قائالن به قول . هرت محقق است، ش)٤٩٨: ٤١تا، ج  بی

شود؛ زیرا مطابق با مدعای قائالن به قول  طور که گذشت، مدرکی محسوب می اول همان
 ضعف سندی یا داللی روایات دلیل دلیل اول، اعراض مشهور از روایات دلیل قول دوم به

شهور از روایات دلیل قول دوم لذا شهرت قول اول که الزمۀ اعراض م. قول دوم است
 . است، ارزش استنادی نخواهد داشت

 :تبیین مطلب مذکور از این قرار است
نظران معتقدند که اعراض مشهور فقیهان از یک روایت، سبب سقوط آن  غالب صاحب

طوری که حتی مرحوم نایینی هر گونه اشکالی را در این زمینه  شود به روایت از حجیت می
بر این اساس اگر روایتی از نظر سند صحیح ). ٧٨٧: ٤تا، ج  ی، بینیینا(ند دا منتفی می

باشد، ولی مشهور فقها از آن روی گردانده و بر خالف آن فتوا داده باشند، رویگردانی 
شود و آن را از  مشهور فقها از روایت، موجب خدشه و وهن و سستی در سند روایت می

نظران تصریح کردند که  که حتی بعضی از این صاحبطوری  به. کند درجۀ اعتبار ساقط می
اعتباری و  تر باشد، اعراض مشهور از آن، بیشتر نشانۀ بی هرچه روایت از نظر سند صحیح

هللا خویی چنانکه آمد،  در مقابل مشهور، آیت). ١٥٥: ١٣٧٤ی، نیمشک(ضعف آن است 
 سند آن روایت اعتباری و ضعف معتقد است که اعراض مشهور از یک روایت سبب بی

 .)٢٤١: ٢، ج ١٣٨٠یی، خوموسوی (کند  شود و آن را از حجیت ساقط نمی نمی
شود که آن  منتها باید دانست اعراض مشهور در صورتی موجب تضعیف روایت می

که در  در حالی. روایت در مرحلۀ اول صحیح باشد، سپس مشهور فقها از آن اعراض کنند
 ضعف روایاتی بوده که مستند قول دوم است و دلیل مسئلۀ فعلی تحقق اعراض مشهور به

نظران ذکر  شود که این غیر از سخنانی است که در کالم صاحب از واضحات محسوب می
نفسه صحیح  شد؛ زیرا اعراضی که در کالم آنها بود، اعراض با وجود روایاتی است که فی

در بحث مزبور بنا . شدنفسۀ روایات با  ضعف فیدلیل هستند، نه اعراضی که تحقق آن به
 ضعف روایات دلیل قول دوم، از آن روی علت بر ادعای قائالن به قول اول، مشهور فقها به

پس نفس شهرت مزبور از آنجایی . گرداندند که الزمۀ این اعراض، شهرت قول اول است
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از جنبۀ اینکه شهرت . که مدرکی است، همانند اجماع مدرکی ارزش استنادی ندارد
توان گفت  صورت می جماع در صورتی حجت است که مدرکی نباشد که در اینهمچون ا

چه بسا مشهور فقها به دلیلی استناد کنند که به دست ما نرسیده باشد و حال آنکه در 
فرض مسئله، مدرک قطعی این شهرت بنا بر مدعای خود قائالن به قول اول، ضعف روایات 

شود، منشأ این شهرت یعنی ضعف  ر گرفته میدلیل قول دوم است، لذا آنچه دلیل در نظ
عبارت دیگر از آنجایی که در فرض مزبور دلیل و مدرک  به. روایات دلیل قول دوم است

اند، باید بدون تکیه بر  شهرت ضعف روایاتی است که قائالن به قول دوم به آن استناد کرده
 آنان یلتش بر مدعاخود شهرت، به آن مدرك مراجعه کرد تا از صحت سند و میزان دال

اطمینان حاصل شود؛ زیرا شاید مشهور فقها در ضعف سند یا داللت روایات دلیل قول دوم 
شود، در ضعف سند روایات یا  رو می غافل باشند و مجتهدی که با شهرت مدرکی روبه

ای وارد کند و داللت روایات بر  داللت نکردن آن بر مدعای قائالن به قول دوم خدشه
تواند به  گونه موارد مجتهد نمی در نتیجه در این. ئالن به قول دوم را بپذیردمدعای قا

شهرت استناد کند، بلکه باید مستقیماً به مدرک این شهرت مراجعه کند و اگر آن را 
شده از نظر سند  که به اعتقاد وی دلیل یاد معتبر دانست به آن عمل کند و در صورتی

. نظر داللت نداشته باشد، باید از آن صرف نظر کندضعیف محسوب شود یا بر حکم مورد 
 .ای نیست جز اینکه روایات دلیل قول دوم از نظر سند و داللت بررسی شوند پس چاره

توجه به این نکته نیز الزم است که با ضعیف دانستن سند روایت غیاث، روایت 
نقل است و بنا  منفرد در صورت شود؛ زیرا سکونی در این سکونی نیز از حجیت ساقط می

روایتی که )  ٣٤٤: ٤ ، ج ١٤١٣ی، قم( بر نظر فقهای بزرگواری همچون شیخ صدوق
ولی با صحیح دانستن روایت غیاث، . سکونی در آن منفرد در نقل است، حجت نیست
عنوان روایت معتبری، پشتیبان  تواند به سکونی از آنجایی که منفرد در نقل نیست، می

 . لیل روایی قول دوم شودروایت غیاث و سبب قوت د
شود؛ زیرا  بن ابراهیم از نظر سندی صحیح محسوب می از نظر نگارندگان روایت غیاث

 :عبارت است از) ٢٣٠: ٧، ج ١٤٠٧ی، نیکل( کافیسند این حدیث در نقل 
بن   عن محمدیبن عیس بن محمد  عن أحمدیبن یحی بن یعقوب عن محمد محمد

 ) ... ع(أن علیا ) ع(عبد هللا  م عن أبيبن إبراهی  الخزاز عن غیاثییحی
 :عبارت است از) ١١١: ١٠، ج ١٤٠٧ی، طوس(و در نقل تهذیب 

 یعن محمدبن یحیی بن عیس بن محمد بن علی الطوسی عن أحمد بن الحسن محمد
 ) ...ع(أن علیا ) ع(هللا  عبد بن إبراهیم عن أبي الخزاز عن عبدهللا



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٣٢

 :عبارت است از) ٦٠: ٤، ج ١٤١٣ی، قم (الفقیه یحضره و در نقل کتاب من ال
 ) ...ع(أن علیا ) ع(هللا  عبد بن إبراهیم عن أبي بن بابویه عن غیاث بن الحسین بن علی محمد

طور که ذکر شد، امامی ثقۀ  بن یعقوب کلینی همان ، محمد)نقل کافی(در نقل اول 
: ١٤٠٧ی، نجاش(ی بن یحیی ابوجعفر عطار قم محمد. القدر و عارف به اخبار است جلیل
 یاشعر یعیس محمدبن احمدبنو ) ٣٤٠: ق١٣٨٣ ،ی؛ حل١٥٧ : ق١٣٨١ی، ؛ حل٣٥٤
 محمدبن و) ٣٥١  : ١٤٢٧ همان،؛ ٦١ : تا ی، بی؛ طوس٨٣  و٥٩: ١٤٠٧ی، نجاش (یقم
 نیز امامی ثقۀ جلیل )١٥٨ : ق١٣٨١؛ حلی،  ٣٤٤ و ١٥٩: ١٤٠٧ی، نجاش( خزاز ییحی

 شیخ و بن عیسی اشعری گفته شده که وی بن محمد حمدطوری که در مورد ا هستند، به
قمیینی که در پذیرفتن ) ٦١: تا ی، بی؛ طوس٨٣: ١٤٠٧ی، نجاش(است فقیه قمیین 

 .داشتندای  گیرانه حدیث و نسبت به انتشار آن شیوۀ سخت
طور که ذکر شد،  بن علی طوسی همان بن حسن ، محمد)نقل تهذیب(اما در نقل دوم 

القدر و شیخ و رئیس طائفه و اصحاب امامیه بوده و همچنین طریق وی  امامی ثقۀ جلیل
اش بر تهذیب صحیح  بن عیسی اشعری با در نظر گرفتن مشیخه بن محمد نیز به احمد

: ١٦ ، ج١٤٠٦، سی دوممجل؛ ٩٥: ٩ ج ،١٤١٩ ،یعامل ؛ ٢٧٦: ق١٣٨١حلی، ( .است
 زیرا با مراجعه به مشیخۀ )٣٣٣: ٥  ج ،یتفرش ؛١٧٩: ١٤١١مامقانی، ؛ ١٨٨ و ١٥٢، ١٤٩

بن  شود که شیخ طوسی در طریق خود به احمد شیخ طوسی بر این کتاب دانسته می
بن عیسی، چندین طریق را نقل کرده که بررسی هر یک از آنها بسی طوالنی  محمد

بن  بن محمد است، منتها باید دانست که عالمه در خالصه طریق نقل شیخ را به احمد
بن  بن محمد احمدبا حفظ این مطلب، ). ٢٧٦: ق١٣٨١ی، حل(داند  عیسی صحیح می

توجه به . طور که ذکر شد، امامی ثقۀ جلیل هستند ز همان خزای و محمدبن یحییعیس
بن ابراهیم در نقل تهذیب صحیح نیست،  این نکته نیز الزم است که قرار گرفتن عبدهللا

بن  گذشت، صحیح آن است که غیاثطور که در بررسی اولیۀ سند این روایت  بلکه همان
 .بن ابراهیم در این روایت باشد ابراهیم بدل عبدهللا
بن حسین معروف به شیخ  بن علی ، محمد)الفقیه یحضره نقل کتاب من ال(اما در نقل سوم 

طوری که بزرگان شیعه دربارۀ وی تعابیری همچون  القدر است، به صدوق، امامی ثقۀ جلیل
المحدثین و حافظ احادیث و ناقد اخبار و بصیر به رجال  امیه و رئیسشیخ و فقیه اصحاب ام

با ) ٤٣٩ : ١٤٢٧ ؛ همان،٤٤٤   : تا ی، بیطوس؛ ٣٦٢  و ٢٩٠: ١٤٠٧ی، نجاش(اند  کار برده به
اش بر کتاب من  بن ابراهیم با مالحظۀ مشیخه حفظ این مطلب، طریق شیخ صدوق به غیاث

 :نویسد اش می یخ صدوق در مشیخهالفقیه صحیح است؛ زیرا ش یحضره ال
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بن   عن سعد ـاللّه عنه  رضي ـبن إبراهیم فقد رویته عن أبي و ما کان فیه عن غیاث
 یبن یحی بن بزیع و محمّد بن إسماعیل ، عن محمّدیبن عیس بن محمّد عبداللّه، عن احمد
  ).٤٩٠ :٤ ج ،١٤١٣قمی، ( بن إبراهیم  الخزّاز، عن غیاث

بن  شود، طریق شیخ صدوق به غیاث بارت فوق مالحظه میطور که در ع همان
 :احتمال اول اینکه. ابراهیم، مشتمل بر دو احتمال است

بن  بن اسماعیل ، عن محمّدیبن عیس بن محمّد بن عبداللّه، عن أحمد عن ابیه عن سعد
 .بن إبراهیم بزیع، عن غیاث

 :احتمال دوم عبارت است از
 یبن یحی ، عن محمّدیبن عیس بن محمّد عن أحمدبن عبداللّه،  عن ابیه عن سعد

 .بن ابراهیم الخزّاز، عن غیاث
 بن ابراهیم در هر دو نقل محتمل از این طریق، بدون طریق شیخ صدوق به غیاث

 بن پدر شیخ صدوق که علیزیرا در هر دو نقل، . ای صحیح است گونه شک و شبهه هیچ
 نام دارد، از راویان امامی ثقۀ جلیل و از فقهای بزرگ و بن بابویه قمی  بن موسی حسین

طوری که  به) ٢٧٤: تا ، بیهمان ؛٤٣٢: ١٤٢٧طوسی، (معتمد بین اصحاب امامیه است 
یاد » شیخ و فقیه قمیین در عصر خود« از وی با تعابیری همچون دانشمندان رجالی

بن عبدهللا اشعری  ابوالقاسم سعد). ٩٤: ق١٣٨١لی، ؛ ح٢٦٢: ١٤٠٧نجاشی، (کنند  می
القدر و موثق و از استادان و بزرگان خاندان  قمی نیز در هر دو نقل، فقیه و محدثی جلیل

، نجاشي(کنند  ز او به نیکی یاد میطوری که بسیاری از رجالیون ا اشعری است، به
بن  احمد ).٧٩ : ١٣٨١؛ حلی، ٤٢٧ : ١٤٢٧؛ همان، ٢١٦ : تا ؛ طوسی، بی١٧٨ : ١٤٠٧
طور که   اشعری قمی هم در هر دو نقل محتمل از این طریق، همان یبن عیس محمد

بن بزیع در نقل اول، از  بن اسماعیل ابوجعفر محمّد. گذشت، امامی ثقه و از اجالست
طوری که علمای رجال در  القدر و بزرگوار شیعه بوده است، به حدثان امامی ثقۀ جلیلم

: نجاشی(اند  های بزرگ امامیه شمرده کتب خود او را از ثقات اهل حدیث و از چهره
در نقل دوم از این . )٥٦٤ : تا ؛ کشی، بی٣٦٤ : ١٤٢٧؛ طوسی، ١٤٠ : ق١٣٨١ی، ؛ حل٣٣١ 

 .القدر است ی خزاز چنانچه قبالً گذشت، امامی ثقۀ جلیلبن یحی طریق نیز محمد
 . بن ابراهیم صحیح هستند بنابراین هر دو نقل محتمل از طریق شیخ صدوق به غیاث

بن ابراهیم  حال با اثبات وثاقت تمامی راویان واقع در اسناد این روایت غیر از غیاث
ه، توجه به این نکته الزم است الفقی یحضره در هر سه نقلِ کافی و تهذیب و کتاب من ال



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٣٤

سند این روایت را از ناحیۀ این راویان ضعیف  که مشهور فقها نیز به شهادت عالمه خواجویی،
اند  عنه قرار داده المذهب بودن تمامی آنها را مسلم و مفروغٌ تلقی نکردند، بلکه وثاقت و صحیح

خواجویی، (اند  عیف دانستهبن ابراهیم سست و ض و تنها سند این روایت را از جهت غیاث
 .صورت خالصه، شخصیت رجالی غیاث را بررسی کنیم پس الزم است که به ).٢٣٢: ١٤١٣

شود  با مراجعه به اسناد روایات شیعه روشن می: بن ابراهیم باید گفت در مورد غیاث
صورت مطلق و بدون اتصاف به لقب  بن ابراهیم به که در بسیاری از این اسناد، نام غیاث

شود  جو در عبارات منابع رجالی شیعه دانسته میو همچنین با جست. یا کنیه آمده است
 . نظر وجود دارد که بین رجالیون در وثاقت غیاث اختالف

بن ابراهیم تمیمی اسیدی که از اهل بصره و ساکن  نجاشی معتقد است که غیاث
) ع(و امام کاظم ) ع (شود و از راویان امام صادق کوفه بوده است، راوی ثقه محسوب می

: ١٤٠٧نجاشی، (آورد  است و سخنی از بتری مذهب و عامی بودن وی به میان نمی
بن ابراهیم به  از غیاث) ع( در حالی که شیخ طوسی، در گروه اصحاب امام باقر )٣٠٥
 و در گروه اصحاب )١٤٢: ١٤٢٧طوسی، ( است بن ابراهیم بُتْری مذهب یاد کرده غیاث

کند که از امام  بن ابراهیم تمیمی اسیدی تعبیر می از وی به غیاث) ع(امام صادق 
  ).٢٦٨: ١٤٢٧طوسی،  (روایت کرده است) ع(و امام کاظم ) ع(صادق
 :ق١٣٨٣ی، حل( و ابن داود )٢٤٦: ق١٣٨١ی، حل( از رجالیون همچون عالمه یبرخ
یم را که در رجال بن ابراه ، غیاث)٦٥٨: ١تا، ج  مقدس اردبیلی، بی (یمحقق اردبیلو ) ٤٩١

اند،   دانستهی مذهب مذکور در کالم شیخ طوسی، یکی بترینجاشی توثیق شده است، با راو
 همان، ؛٤٤: ١٤٢٧یی، خواجو(که برخی دیگر از رجالیون همچون عالمه خواجویی  در حالی
 غیاث بن ابراهیم را که در سخنان ) ٧٦ :٥ ج، ١٤١٧ ،ینور(و میرزای نوری ) ٢٣٢ :١٤١٣

اند که در کالم شیخ طوسی به  بن ابراهیم دانسته شی توثیق شده است، غیر از آن غیاثنجا
 .شمار رفته است به) ع(بتری مذهب متصف شده و در شمار اصحاب امام باقر 

 :نویسد االحکام در مقام نقد سخنان گروه اول می صاحب مدارک
م، فإن النجاشي وثقه، لکن بن إبراهی  غیاثیلیس في هذا السند من یتوقف في شأنه سو...

و الیبعد أن یکون األصل فیه کالم الکشي نقال عن حمدویه، عن بعض . إنه بتري: قال العالمة
 ).١٠٧: ٦ ج، ١٤١١ ،ی عاملیموسو ( قوله یأشیاخه، و ذلک البعض مجهول فال تعویل عل

شود، مطابق با ادعای مرحوم موسوی عاملی منشأ سخن  طور که مالحظه می همان
منتها راویانی که . کند المه و طرفداران وی، سخنان کشی است که از حمدویه نقل میع

حمدویه از آنها بتری بودن مذهب غیاث را نقل کرده است، مجهول هستند؛ زیرا حمدویه 
 . اسم این راویان و مشایخ را ذکر نکرده است، لذا این نقل از جنبۀ ارسال معتبر نیست
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شود که این عبارت در رجال وی در مورد غیاث  شی دانسته میولی با مراجعه به رجال ک
: ٥ ، ج ١٤١٧نوری، ( چنانچه تعدادی از محققان نیز به این امر اشاره کردند. بیان نشده است

 .االحکام در این نقل دچار سهو قلم شده است ظاهراً نویسندۀ بزرگوار مدارک. ) ٧٧
یی، خو یموسو(ب فقهی خود مرحوم خویی از فقهای معاصر در تعدادی از کت

از جملۀ کسانی است که سخنان عالمه و ) ٣٨٢: ٢ ، ج ١٤١٨ همان، ؛٥٠٤: ١، ج ١٤١٨
بن ابراهیم که  پذیرد و در این زمینه معتقد است که آن غیاث رجالیون گروه اول را نمی

در رجال نجاشی مورد توثیق قرار گرفته و سخنی از بتری مذهب بودن وی آورده نشده 
تواند همان  قرار گرفته است، نمی) ع(و امام کاظم ) ع(ر شمار راویان امام صادق و د

 مذهبی خوانده یبن ابراهیم مذکور در کالم شیخ طوسی باشد که پس از بتر غیاث
 .جای گرفته است) ع(شدن، در شمار اصحاب امام باقر 

از . کند  میاو در معجم رجالی خود برای اثبات این مطلب دالیل متعددی را اقامه
 :جمله اینکه

و امام ) ع( که در سخنان نجاشی جزو راویان امام صادق یبن ابراهیم غیاث: دلیل اول
است، در » بن اسحاق الوراق بن ابان اسماعیل« کتابش یشمرده شده، راو) ع(کاظم 
بن  لذا غیاث. است» یهللا البرق  عبدبیبن ا بن ابان احمد اسماعیل« کتاب یکه راو حالی

) ق٢٨٠م  (یشمرد، چون ممکن نیست برق) ع(توان از اصحاب امام باقر  براهیم را نمیا
 .روایت نقل کند) بن ابان اسماعیل(با یک واسطه ) ع(از اصحاب امام باقر 

) ع(و امام کاظم ) ع( دیگر کتاب غیاثی که جزو راویان امام صادق یراو: دلیل دوم
کند و چون  ی نقل میتاب او را نیز برق خزاز است که کیبن یحی شمرده شده، محمد

روایت ) یمحمد بن یحی(با یک واسطه ) ع( از اصحاب حضرت باقر یممکن نیست برق
و امام ) ع(بن ابراهیم که در سخنان نجاشی جزو راویان امام صادق  کند، پس آن غیاث

 .ستبوده ا) ع( است که از اصحاب حضرت باقر یشمرده شده، غیر از آن غیاث) ع(کاظم 
 با یک یبن عیس بن محمد الفقیه آمده که احمد یحضره در مشیخۀ کتاب من ال: دلیل سوم

کند، در   یبن ابراهیم روایت م  خزاز است، از غیاثیبن یحی بن بزیع یا محمد واسطه که اسماعیل
 .با یک واسطه نقل کند) ع(تواند از اصحاب حضرت باقر   ی نمیبن عیس بن محمد که احمد حالی
 است نیز کتاب غیاث را با یکه در طبقۀ شاگردان برق) ق٣١٠م(حمید : یل چهارمدل

تواند از   یکه وی نم کند، در حالی  ینقل م)  نام داردی اللؤلؤیبن عل که حسن(یک واسطه 
 .با یک واسطه نقل کند) ع(اصحاب حضرت باقر 
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و امام موسی ) ع(م صادق  در شمار راویان امایبن ابراهیمی که در رجال نجاش بنابراین غیاث
بن ابراهیم است که شیخ طوسی آن را در کتاب رجالی  معرفی شده، غیر از آن غیاث) ع(کاظم 

 .)٢٣٣ـ٢٣٢: ١٣ ج تا، بی،ییخو یموسو( قرار داد) ع(خود در زمرۀ اصحاب امام باقر 
گو وجود دارد که خارج از موضوع و در صحت هر یک از این دالیل جای بحث و گفت

 یعنوان مثال اشکالی که بر کبرای دلیل اول وارد است، اینکه برق به. مقاله استاین 
الجارود  یبن سنان نیز از اب کند و روایت محمد یبن سنان نقل روایت م مکرراً از محمد

 مکرر از اصحاب حضرت یلذا برق. فراوان است) بوده) ع(که از اصحاب حضرت امام باقر (
شبیری : برای تبیین این مناقشات، رک(ه نقل کرده است با یک واسط) ع(امام باقر 
بن ابراهیم مذکور در کالم نجاشی  هر حال غیاث  ولی به)٩١ـ٨٧: ١ ، ج ١٤١٩زنجانی، 

الروایة  بن ابراهیم از راویان کثیر شمرده شود؛ زیرا غیاث) ع(تواند از اصحاب امام باقر  نمی
 مورد در سایر مصادر روایی ٦٠ حدود  مورد و٣٥طوری که در کتب شیخ صدوق  است، به

 از مشایخ نیز ی، از جماعت)ع(االنوار روایت دارد و عالوه بر روایت از امام صادق  همچون بحار
 موجود شیعه، حتی یک مورد یافت نشده یکدام از کتب حدیث  در هیچیکند، ول روایت می

که   کرده باشد، در حالیرا درك) ع( روایت کند که زمان حضرت باقر یاست که غیاث از کس
صالحیت اخذ حدیث ) ع(الروایة در دوران امام باقر  بسیار بعید است که این محدّث کثیر

لذا ). ٩٥: همان(کدام از اصحابشان روایتی نشنیده باشد  و هیچ) ع( از امام باقر یداشته، ول
عنوان راوی  غیاث مذکور در کالم نجاشی، غیر از غیاثی بوده که در کالم شیخ طوسی به

 .جای گرفته است) ع(بتری مذهب در شمار اصحاب امام باقر 
شده در کالم نجاشی و غیاثی که در کالم شیخ  حال با اثبات تعدد غیاث توثیق

شمرده شده، آنچه در اینجا مهم است، مذهب این ) ع(طوسی در شمار اصحاب امام باقر 
. رد و امامی بودن وی را متذکر نشدراوی خواهد بود؛ زیرا نجاشی فقط غیاث را توثیق ک

صورت خیلی خالصه از جملۀ  تحقیق کالم در مذهب این راوی بسیار طوالنیست، ولی به
 :توان بر امامی بودن وی آورد، عبارتند از شواهدی که می

 و ج ٣٢٢: ٢٤ و ج ١٢٥: ٢٣، ج ١٤١٠مجلسی دوم،  (یاز تأمل در روایات: شاهد اول
 بودن یکند، امام یکه غیاث نقل م) ٢٥٣ و ٧٣: ٥١ و ج ٢٣٠: ٤٥ و ج ٣٨٣ و ٢٤٢: ٣٦

 ).٤٧٧: ١٠ ، ج ١٤١٩حسینی عاملی،  (شود یاو استفاده م
بن ابراهیم است،  ترین روایت بر امامی بودن غیاث نوعی مهم از جملۀ این روایات که به

 از امام بن ابراهیم غیاث مطابق با مضمون این روایت،. االخبار خواهد بود روایت معانی
) ع(از پدرش امام حسین ) ع(از پدرش امام سجاد ) ع(از پدرش امام باقر ) ع(صادق 



  ٣٧  مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

 یانّ« فرمایش پیغمبر خدا یپرسیدند، دربارۀ معنا) ع(المؤمنین  از امیر: روایت کرد که فرمود
) گذارندۀ دو چیز بزرگ در بین شمایم، کتاب خدا و عترتم یجا من به( »مخلّف فیکم الثّقلین

 که از فرزندان حسین هستند، و ی امام٩من و حسن و حسین و : کیست؟ فرمود» عترت«
، که قائمشان است، آنان از کتاب خدا جدا نگردند، و کتاب خدا هم از ایشان ی مهد  آنانینهم

 ).٩١ـ٩٠: ١٤٠٣قمی، (وارد شوند ) کوثر( بر پیامبر خدا بر لب حوض یجدا نشود، تا همگ
ای از  ایت که در بیان معنای ثقلین است، از بتریه که طائفهبدون شک صدور این رو

. را قبول ندارند) ع(زیدیه هستند، صحیح نیست؛ زیرا این طائفه ائمۀ بعد از امام حسین 
بن ابراهیم بتری نیست، بلکه امامی است  لذا این روایت شاید کاشف از آن باشد که غیاث

  ).٧٧ :٥ ج، ١٤١٧ ،ینور(
طور مطلق در کالم  ، و ثقه نیز به»ثقة«: گوید ی در مورد غیاث مینجاش: شاهد دوم

طور مطلق  ثقه به. )٩٨: ١ ، ج ١٤١٩زنجانی،  شبیری( بودن است ی دلیل امامینجاش
هایی که در اعتبار روایت دخیل هستند، مورد اعتماد و اطمینان   راوی از جنبهییعن

مورد » قولًا و مذهباً«ییعن» ثقة«الذ. شود  محسوب میی از آن جهات مذهب راوییک. است
در نتیجه توثیق نجاشی به نحو مطلق عالوه بر به همراه داشتن وثاقت . اعتماد است

، یالبته چون داللت ثقه بر مذهب راو. دنبال داشته باشد غیاث، امامی بودن وی را نیز به
 ثقه، یواقف« ندارد که مطلق نیاورند و بگویند ی، منافاتی است نه وضعیداللت اطالق

 .)١٤٧: ٢، ج ١٤١١ مامقانی، ( » ثقه، و مانند اینهایفطح
اما بعضی از رجالیون معتقدند که کالم نجاشی حداکثر بر وثاقت غیاث داللت 

کند؛ زیرا نجاشی فقط غیاث را توثیق کرده است، بدون اینکه متعرض امامی بودن  می
 . ) ٤٥: ١٤٢٧یی، خواجو (وی شود

 در کتاب خود مدعی است که من در یتوان گفت که نجاش  میدر جواب این مناقشه
این فهرست بنا دارم آنچه را که راجع به صحّت و فساد مذهب مؤلفان اطالع دارم، بیاورم و 

العهد به  کنند و قریب ی از امامیه نقل میالروایة است و کتابش را جماعت چون غیاث کثیر
 مانده باشد ی نجاشی مخفی مذهب او برا هم هست، از جملۀ غرایب است کهیزمان نجاش

لذا مطلق ذکر شدن .  نداده باشدی در کتابش به آن تذکرییا نجاشی مذهب او را بداند، ول
همراه داشتن اثبات  واژۀ ثقه از ناحیۀ نجاشی و عدم تعرض وی به مذهب غیاث، عالوه بر به

 ). ٧٤: ٥ ج، ١٤١٧ ،ینور(وثاقت غیاث، شاید دلیلی بر امامی بودن غیاث هم باشد 
هللا شبیری شاهد دیگری را نیز بر امامی  گذشته از دو شاهد فوق، آیت: شاهد سوم

عمیر است و طبق شهادت  یکند و آن اینکه غیاث از مشایخ ابن اب بودن غیاث ذکر می
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 و ثقه به )١٥٤ :١ ج ،١٤١٧ ،یطوس(عمیر ثقه هستند  یمشایخ ابن اب  همۀ یشیخ طوس
 لذا قرار )٩٩: ١ ج، ١٤١٩ ،یزنجانشبیری ( بودن است یال بر امامنحو اطالق نیز د

عمیر گذشته از داللت بر توثیق غیاث، خود از جملۀ  گرفتن غیاث در زمرۀ مشایخ ابن ابی
 .دالیل امامی بودن غیاث نیز خواهد بود

کند تا چه رسد به   بودن غیاث را اثبات میی امامیتنهای هر یک از این شواهد خود به
 . استیبن ابراهیم با توجه به این شواهد امام در نتیجه غیاث. جموع آنهام

بنابراین چون غیاث موثق و بنا بر قول اصح امامی نیز است، روایتش نیز در زمرۀ 
 .شود روایات صحیحه در نظر گرفته می

حال با اثبات صحت روایت غیاث، روایت سکونی نیز از جنبۀ عدم انفراد وی در نقل 
بنا بر مذهب تحقیق دلیلی بر حجیت خبر واحد جز سیرۀ شود؛ زیرا  معتبر میروایت 

طور که بر حجیت قول امامی  نداریم و سیره همان) که شارع آن را امضا کرده است(عقال 
کند، بر حجیت هر خبری که وثوق و اطمینان به صدورش از معصوم  ثقه داللت می

راوی احراز شود یا خیر و خواه اینکه راوی حاصل شود نیز داللت دارد، خواه وثاقت آن 
دارای مذهب انحرافی باشد یا چنین نباشد، بلکه احراز وثاقت راوی مقدمۀ حصول وثوق 
به صدور خبر است و مراد از وثوق، وثوق شخصی نیست، بلکه وثوق نوعی است و بنا بر 

ی بر شود، ولی عمل به حسن و ضعیف مبتن همین اساس عمل به صحیح و موثق می
حصول وثوق به صدورش است که گاهی تضافر حدیث اگرچه حسن یا ضعیف است، 

سبحانی، درس خارج اصول، بحث حجیت خبر واحد؛ (شود  سبب حصول وثوق می
 در بحث فوق نیز، با )؛ همان، درس خارج فقه القصاص و الدیات٦١ـ٦٠: تا بیهمان، 

اینکه روایات بر  مبنی بر کونیبه روایت س وجود عمل طائفه بنا بر ادعای شیخ طوسی
 نبودن روایاتی بر خالف آن دلیل به) ١٥٠ـ١٤٩: ١ ج ،١٤١٧ ،یطوس(خالف وی نباشد 

، ) با این روایت باشندپذیر طور که خواهد آمد، شاید جمع بلکه تمامی روایات همان(
در نتیجه این روایت از حیث سند . شود وثوق نوعی به صدور روایتش از معصوم می

توان گفت دلیل روایی از ناحیۀ قائالن به قول دوم از  لذا در مجموع می.  نداردیمشکل
 .حیث سند قوی و دارای اعتبار است

 :اما در مورد داللت روایات دلیل قول دوم نیز باید گفت
هللا تبریزی  طور که گذشت، تعدادی از فقهای قائل به قول اول همچون آیت همان

 سند روایات قول دوم را ضعیف )الحدود  درس خارج فقه؛ همان،٣٣٣ :١٤١٧ی، زیتبر(
دانند، بلکه ضعف این روایات را تنها از ناحیۀ داللت دانستند و در این مقام معتقدند  نمی
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که فقها این روایات را بر مواردی همچون حرز نبودن پرندگان یا اینکه پرندگان موجود 
) ربع دینار بنا بر قول صحیح (در این روایات قیمت اقتصادیشان به حد نصاب قطع

 .نمیرسد، حمل کردند
 باید دانست که ظاهر روایات دال بر عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده عاری از 

 .تخصیص و تقیید است
الاقطع  «از تعابیری همچون) ع(تبیین این مطلب چنین است که ظاهر عبارت امام 

پس حمل کردن حکم به . است» رطی« موضوعیت داشتن »القطع فی ریش« و »فی الطیر
عدم اجرای حد قطع در این روایات بر بودن طیر در غیر حرز و امثال آن، سبب از دست 

توانیم  بنابراین نمی.  و فرق قائل نشدن بین او با غیرش است»طیر«رفتن موضوعیت لفظ 
با توجه به ادلۀ قطع ید در جایی که مال در حرز باشد، کاری کنیم که پرنده از 
موضوعیت بیفتد و مرتکب خالف ظاهر شویم؛ زیرا ظاهر حجت است و گذشتن از کنار 

 ولو نسبت به ادلۀ »الاقطع فی الطیر «در نتیجه دلیلی همچون. راحتی ممکن نیست آن به
قطع ید در جایی که مال در حرز باشد، معارض است ولکن باید در نظر داشت چون 

منزلۀ خاص و دلیلی عاری از   است، به»طیر «ظاهر اولی این دلیل موضوعیت داشتن
 .شود تخصیص و تقیید محسوب می

که در این روایات قراینی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه قیمت  بله در صورتی
) ربع دینار بنابر قول صحیح(اقتصادی پرندۀ موجود در روایت به حد نصاب قطع 

. شود یح در نظر گرفته میهای مذکور صح رسد یا اینکه در حرز نیست، حمل نمی
چنانچه در مورد روایات دال بر عدم اجرای حد قطع بر اجیر و مهمان این مطلب روشن 
است که در این روایات قراینی همچون تعلیل موجود در این روایات وجود دارد که با 
توجه به آن، این روایات را بر خالف ظاهرشان بر سرقت اجیر و مهمان از غیر حرز حمل 

ای در این روایات وجود ندارد تا اینکه  کنیم، منتها در روایات مسئلۀ فعلی هیچ قرینه می
بلکه ظاهر این روایات که . بر وجوه مذکور در سخنان شارحان احادیث حمل شود

 .منزلۀ دلیلی عاری از تخصیص و تقیید است  بوده، به»طیر «موضوعیت داشتن
شود این  وایات وجود دارد که سبب میای در این ر البته شاید گفته شود قرینه

روایات بر موردی حمل شوند که پرندگان در حرز نباشند و آن اینکه در غالب موارد این 
 .اشیا در حرز نیستند

ای  اما باید این نکته را در نظر داشت بر فرض اینکه در گذشته چنین بوده باشد و خدشه



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٤٠

 قیاس نیز صحیح نیست؛ زیرا غلبه موجب بر صغرای این قیاس استداللی نباشد، کبرای این
 .شود، از جهت اینکه اطالق وقتی منصرف است که انصراف لغوی داشته باشد انصراف نمی

 :گانۀ ذیل باشد که عبارتند از   از امور سهیتوضیح اینکه منشأ انصراف، شاید یک
: ارد دی منصرف شود که غلبۀ وجودی مطلق، به فرد یا جمعییعن: یغلبۀ وجود) الف

 بماء، با توجه به اینکه بیشتر آب نجف از رود یجئن: مثالً اگر در نجف اشرف گفته شود
 .کند یبه آب فرات انصراف پیدا م»ماء«شود،  یفرات تأمین م

.  که مربوط به کمیّت بود، به کیفیت اشاره داردیاین غلبه بر خالف غلبۀ وجود: اکملیّت) ب
 .منصرف است) افضل(نگام استعمال، به فرد اکمل و أتمّ  دارد، هی مطلق که افراد زیادییعن

 داشته باشد، این کثرت ی خود، استعمال بیشتری از معانی در یکیاگر لفظ: کثرت انس) ج
 پیدا کند و لذا هنگام استعمال، یشود که آن معنا با لفظش انس بیشتر یاستعمال سبب م

ت امکان دارد که آن معنا اوّالً نادر بوده و صور در این. کند یلفظ به همان معنا انصراف پیدا م
 . و اسفل شمرده شودی نداشته باشد و ثانیاً فرد اکمل نباشد بلکه فرد أدنیغلبۀ وجود

شوند و  ی و اکملیّت، منشأ انصراف نمیدر علم اصول ثابت شده است که غلبۀ وجود
» انس لفظ با معنا«ازشود؛ زیرا ظهور  ی زایل میزود  است که بهی باشد، بدویاگر انصراف
 که اگر یا گونه  است، بهپذیر شود و این انس فقط از طریق استعمال تحقّق یحاصل م

که لفظ، وجه و  یشود، تا جای یاستعمال لفظ در یک معنا زیاد باشد، این انس زیاد م
اما اگر استعمال کمتر . شود ی می معنا خواهد شد و در نتیجه ظهور هم قویمرآة برا
پس قوّت و ضعف . شود ینس کمتر خواهد بود و در نتیجه ظهور هم ضعیف مباشد، ا

ظهور، به قوّت و ضعف انس لفظ با معنا بستگی دارد، و سبب آن، استعمال است نه 
 بیشتر استعمال شود، یاکمل بودن یا غلبۀ وجودی فرد و لذا هرچه لفظ در یک معنای

شد و چه نباشد و اعم از اینکه غلبۀ شود، چه آن معنا، فرد اکمل با یانس آن بیشتر م
 یدر نتیجه تنها کثرت استعمال، سبب ظهور انصراف. وجودی داشته باشد یا نداشته باشد

، ١٤٣٠ ،یخراسان آخوند( نیست ی خالف دو صورت قبل بدو شود و این انصراف به یم
 یسومو؛ ١٠٠: ١  ج، ١٣٧٠ ،یروانی؛ ا٤٥٤ـ٤٥٣: ١  ج، ١٤١٥ ،یجزائر؛ ١٣٨ـ١٣٧ :١ ج

 ).١٥١ـ١٥٠ :١٣٣٠ی، نیکاظم یتستر؛ ٢٤٠ :١٣٩٥ ،یحائر
بنابراین روایات دلیل قول دوم نه تنها از نظر سند صحیح، بلکه از نظر داللت بر 

عنوان دلیل خاص منفصل،  مدعای قائالن به قول دوم نیز تام هستند، پس این روایات به
م روایات وارده در باب و عمو) ٣٨: مائده(در نهایت سبب تخصیص عموم آیۀ سرقت 

شوند که  خصوصاً روایاتی می) ٢٧٧ـ٢٧٦ و ٢٤٩ـ٢٤٣: ٢٨ ج ،١٤٠٩ی، عاملحر (سرقت 
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دانند، مبنی بر اینکه حد قطع  حرزیت اموال را از جمله شرایط سرقت مستوجب حد می
 .شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند وجه اجرا نمی هیچ بر سارق پرندگان به

 
 گیری نتیجه

اگرچه اکثریت فقها به مقتضای روایاتی که دلیل قول به عدم اجرای حد قطع بر سارق 
پرنده حتی در فرض احراز آن است، عمل نکردند و آن را از نظر سند یا داللت ضعیف 
شمردند و به تبع آن قائل به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض احراز آن شدند، 

که از جمله دلیل روایی قول به عدم اجرای حد (بن ابراهیم  ثباید دانست که روایت غیا
شود  از نظر سند صحیح محسوب می) قطع بر سارق پرنده حتی در فرض احراز آن است

که به تبع آن روایت سکونی نیز که مضمونش مطابق با روایت غیاث است، از جهت عدم 
 پذیر وم از نظر سند مناقشهپس دلیل روایی قول د. دشو انفراد سکونی در نقل معتبر می

همچنین این روایات از نظر داللت بر مدعای قائالن به عدم اجرای حد قطع بر . نیست
سارق پرنده حتی در فرض احراز آن، با توجه به ظاهرشان تام هستند و مقتضایشان آن 

. شود است که حتی اگر پرنده در حرز هم باشد، باز هم حد قطع بر سارق آن اجرا نمی
عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیۀ سرقت و   نتیجه این روایات بهدر

شوند و به تبع آن حد قطع بر سارق پرندگان در  عموم روایات وارده در باب سرقت می
 .شود اجرا نمی) حتی اگر پرندگان محرز باشند(هر شرایطی 
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ـ   نهایة). ق١٣٩٥( محسن   ی، مصطف ی حائر یموسو].٥٧[ ، چـاپ اول،    األصـول   کفایـة  یالوصول ال

 .عة اآلدابنجف اشرف، مطب
، ١، چـاپ اول، ج  یالتنقیح في شرح العروة الوثق). ق١٤١٨(موسوی خویی، سید ابوالقاسم    ].٥٨[

 . ی لطفیقم، تحت اشراف جناب آقا
 .، قم، مؤسسۀ آفاق٢، چاپ سوم، ج  کتاب الطهارة- فقه الشیعة).ق١٤١٨ (----].٥٩[
 قم، مؤسسة إالحیـاء آثـار اإلمـام         ،٤١، چاپ اول، ج     المنهاج مبانی تکملة ). ق١٤٢٢  (----].٦٠[

 ). ره(الخوئي 
 .، قم، مؤسسه نشر الفقاهة٢، چاپ اول، ج االصول مصباح). ش١٣٨٠ (----].٦١[
 نا جا، بی ، بی١٣ و ١١ و ٦ و ٣ و ١، ج معجم رجال الحدیث ). تا بی (----].٦٢[
، اإلسـالم  شـرائع األحکام في شرح عبادات      مدارك). ق١٤١١ (یبن عل  ، محمد یموسوی عامل ].٦٣[

 ).ع(البیت  ، بیروت، مؤسسۀ آل٥چاپ اول، ج 
، ٣، چاپ اول، ج     الحدود الدرالمنضود فی احکام  ). ق١٤١٢(موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا      ].٦٤[

 .علی کریمی جهرمی، قم، دارالقرآن الکریم: هللا گلپایگانی، مقرر تقریرات درس خارج آیت
 .نا جا، بی ، بی٤، ج فوائد األصول ).تا بی(، محمد حسین ینائین].٦٥[
 . ی، قم، دفتر انتشارات اسالمالرجال). ق١٤٠٧(بن علي  نجاشي، أبی العبّاس أحمد].٦٦[
، بیـروت، داراالحیـاء     ٤١، چـاپ هفـتم، ج       جواهرالکالم). تا بی(بن باقر    نجفی، محمد حسن  ].٦٧[

 .التراث العربی
، قـم، مؤســسۀ  ٥ و ٤، چـاپ اول، ج  رکالمـستد  خاتمـة ). ق١٤١٧(نـوری، میـرزا حـسین    ].٦٨[

 ).ع(البیت  آل
، ج  النـافع  الرموز فی شرح مختـصر     کشف). ق١٤١٧(طالب، فاضل آبی     بن ابی  یوسفی، حسن ].٦٩[

 .، چاپ سوم، قم، دفتر انتشارات اسالمی٢
 ).ع(، قم، مدرسۀ امام باقر٣، چاپ پنجم، ج الصالحین منهاج). ق١٤٢٨(، حسین یوحید خراسان].٧٠[


