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 چکیده

 به مقاله پیش رو، که .مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است از یکی
 خاصی شرط آیا«: پردازد، در پی پاسخ به این سؤاالت است که برخی از این شرایط می

 که نماید اجرا را حدود تواند می کسی تنها آیا دارد؟ وجود حدود مجریِ شخص در
 اسالم آیا است؟ چگونه تعزیرات در حکم این نباشد؟ مشابه گناه یا گناه آن عامل خود،

 دارد؟ او حکم در تأثیری گناهکار، توبه آیا است؟ شرط حد، مجریِ در نیز عدالت و
 موجِب به گناهکار هرچند کس، هر که این یا و است؟ چگونه حد جرایا ناظرین حکمِ
 »نماید؟ اجرا دیگران مورد در را حد آن تواند باشد، می حد آن

اجرای حدود : دهدمی تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان های یافت
، بنابر نظر مربوط به حق هللا توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد

فقها، بر خالف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد 
 .تواند حد را جاری کندتوبه نماید، می
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 مقدمه. ١
ب گناه یکی از احکام اسالمی آن است که اجرای حد الهی توسط کسی که خود مرتک

در این مقاله در مورد این . موجب حد شده است، صحیح نبوده یا بر خالف احتیاط است
قانون گذار . موضوع، دالیل آن، روایات مربوطه و نظرات فقها به تفصیل بحث شده است

های اسالمی و به ویژه حدود بر اساس فقه  در این چند دهه تالش کرده است مجازات
ای از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ص این حکم مصوبهاسالمی باشد ولی در خصو

وجود ندارد و لذا در این مقاله سعی شده است بر اساس عرف قانونی و قضایی، راهکاری 
 . قانونی برای اجرای این حکم فقهی ارائه شود

 ها سؤال این به پاسخ پی در پردازد، حد می مجریِ شرایط برخی به که مقاله این
 آن برای مجریِ خاصی شرط آیا نموده، امر آن اجرای به شارع که یحدود«: که است
 گناه یا گناه آن عامل خود، که نماید اجرا را حدود تواندمی کسی تنها آیا دارد؟ وجود
 حد، مجریِ در نیز عدالت و اسالم آیا است؟ چگونه تعزیرات در حکم این نباشد؟ مشابه
 چگونه حد اجرای ناظرین حکمِ دارد؟ او حکم در تأثیری گناهکار، توبه آیا است؟ شرط
 در را حد آن تواند باشد، می حد آن موجِب به گناهکار هرچند کس، هر اینکه یا و است؟
 »نماید؟ اجرا دیگران مورد

اند، اما در  برخی فقها در کتب فتوایی و استداللیِ خود اجماالً به این موضوع پرداخته
لزوم متحد «، »محدویت این حدود و شمول تعزیرات«: خصوص ابعاد مختلف آن، از جمله

» تفاوت در اثبات حد با اقرار و بینه«، »شرط اسالم و عدالت«، و »بودن گناه گناهکار و مجری
ای ، صرفا به بیان فتوا اکتفا کرده و معموال ادله»راهکار اجرای حد توسط مجریِ گناهکار«و 

کتب مختلف فقها از شیخ طوسی، تا امام خمینی بهره این مقاله، که از . اندبر آن اقامه نکرده
برده، در کنار بحث از حرمت یا کراهت اجرای حد توسط گناهکار، در پژوهشی نو، سعی 

 . کند جوانب مختلف آن را بررسی، و نتایجی مبتنی بر ادله فقهی ارائه نمایدمی
 ،٣ج ،٣٣ ؛٥٠٣ص ،٣ج ،٣٢[تفصیل اقوال فقها به این شکل است که برخی از فقها 

صراحتا حکم به حرمت اجرای حد توسط گناهکار ] ٢٠١ص ،٢٦ ؛٤٠٦ص ،٨ ؛٥٢٠ص
؛ ٧٠، ص١٣ج ،٦٠؛ ١٧٣، ص٢ج، ٣٦ [اند، یا ظاهر کالمشان بر حرمت داللت داردداده
؛ ٤٢٥، ص٧؛ ٤١٢، ص٦؛ ٤٥٤، ص٣، ج٣؛ ٥٢٨، ص٢، ج٥؛ ٧٠١، ص٣٤؛ ٧٦١، ص٥٩
خی از فقها این حکم را آنقدر حتی بر]. ٤٠٣، ص٨ و ٥٨٢، ص٤٩؛ ٥٥٤، ص٢، ج٢

 ]. ١٦، ص٥١ [انداند که به عنوان یکی از قواعد فقهیه ذکر کردهواضح دانسته
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؛ ٢٧٠، ص٢٠؛ ٢٢٨، ص٢ج، ١٩[در میان فقهای معاصر برخی قائل به حرمت هستند 
] ٤٣٦ـ٤٣٥، ص١ج ،٦٤ [و یا معتقدند که مقتضای ادله، و اقوی] ٢٤٥، ص٤٢ و ٣٨، ص٢١

ام خمینی احوط را حرمت اجرای حد توسط گناهکار و اقوی را کراهت این ام. حرمت است
اند که برخی از شاگردان و معاصرین ایشان بیان کرده]. ٤٦٧، ص٢ج، ١٨ [اندحکم دانسته

 ]. ١٦٤، ص١ج ،٦٣؛ ١١١، ص٦٦ [حرمت اگر اقوی نباشد احوط است
اجماع و اتفاق نبوده و البته باید اشاره کرد که این مسئله از مسائلی است که مورد 

: فتوی دادن در مورد آن دشوار است به طور مثال عالمه حلی در دو کتابش آورده است
، ٢ج، ٣٦؛ ٣٢٠، ص٣٧ [کنداش است، رجم را اقامه نمیکسی که حد الهی بر عهده

، در برخی ]٦٨، ص١٣ج ،٦٠؛ ١٧٣، ص٢ج، ٣٦ [؛ که این ظاهر در حرمت است]١٧٣ص
؛ اما ]٢٤٦، ص٣٩ [ل فقهای دیگر را نیز مشعر به حرمت دانسته استدیگر از کتبش، اقوا

، و در دو کتاب دیگرش ]٣٩ [ای به اصل موضوع نکردهدر برخی از کتابهایش اصال اشاره
 ]. ٥٣١، ص٣، ج٤١؛ ٣٢٠، ص٥ج، ٤٠ [در حرمت یا کراهت ابراز تردید نموده است

، ٢٧ [کراهت تردیدی وجود ندارداند که گویا در ای سخن گفتهبرخی از فقها به گونه
و اختالف در این است که آیا اجرای حد توسط گنهکار حرام است یا خیر؟ ] ٩٧، ص٩ج

، ١٥؛ ٣٨٩، ص١٤، ج٢٨؛ ١٠١، ٩، ج٢٧؛ ٩٣٩، ص٤ج، ٥٦[که صریح برخی از فقها، 
، ٣٢؛ ٣٢٠، ص٤ج، ٣١ [یا مشهور] ٤٧١، ص١٠ج، ٤٤ [مذهبِ اصحاب] ٤٤٩، ص٨ج
، ٣٢[و یا اکثر ] ٤٣٣، ص١ج ،٦٤؛ ٢٢٨، ص٢ج، ١٩؛ ٥٢٠ ص،١٥ج، ٣٣؛ ٣٤٩، ص٣ج
 . بر عدم حرمت، و کراهت است] ٢٥٨، ص٦ج ،٦١؛ ٥٢٠، ص١٥ج، ٣٣؛ ٣٤٩، ص٣ج

، ٥، ج٨ [اند اند و نظری بیان نداشته در این میان، برخی هم در موضوع تردید کرده
 ]. ٣٢٠، ص٤ج، ٣١؛ ٥٩٧، ص٣، ج١٠؛ ٤٨٤، ص٤ج، ٤٥؛ ٣٤٥، ص٤ج، ٤٣؛ ٤٥ص
توان نتیجه گرفت در این بین، اجماعی بر هیچ یک از حکم حرمت وکراهت نابراین میب

 . لذا الزم است ابتدا ادله هر یک از حرمت و کراهت، بررسی شود] ٤٣٣، ص١ج ،٦٤[. وجود ندارد
 

 بیان ادله. ٢
 ادله حرمت اجرای حد توسط گناهکار. ٢ .١

، ١٢ [ برخی دیگر از کتب رواییو] ٥٣، ص٢٨، ج١٦[ ،در کتاب شریف وسائل الشیعه
از میان روایاتی که در این . بابی به این موضوع اختصاص داده شده است] ٢٨٣، ص٢٥ج

 : شودباب آمده است، چهار روایت اصلی بیان می
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 : روایت اول. ٢ .١ .١
زمانی که حضرت امیر برای رجم زنی بیرون رفتند، ایشان ایستادند و با صدای بلند 

آن عهد را با  )ص(عهدی کرده و پیامبر  )ص(ی مردم خداوند با پیامبرش ا«: فرمودند
کند بنابراین من منعقد نموده است که کسی که حدی از خداوند بر اوست حد اقامه نمی

. کندهر کس که بر او، مثل آن چیزی است که بر این زن است بر این زن حد اقامه نمی
باقی ماندند و ) ع( حضرت امیر و حسنین بدنبال این سخن مردم متفرق شدند و تنها

 ] ٥٤ـ٥٣، ص٢٨، ج١٦ [»... ایشان حد را اقامه نمودند
این روایت که مشایخ ثالثه در کتب کافی، تهذیب و من الیحضره الفقیه بر آن اعتماد 

 بْنُ مُحَمَّدُ«از جمله در کافی با دو سند . اند، با چندین سند مختلف بیان شده است کرده

 بَصِیرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ مَحْبُوبٍ ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِيِّ عَنْ یَعْقُوبَ

 مِنْ عِدَّةٌ«و] ١٨٧ـ١٨٥، ص٧ج، ٥٢ [»أَبِیهِ عَنْ مِیثَمٍ بْنِ صَالِحِ أَوْ مِیثَمٍ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ

 »اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ حَمَّادٍ بْنِ خَلَفِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مَّدٍمُحَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا
 شیخ طوسی در تهذیب نیز هر دو سند را نقل کرده. آمده است] ١٨٨، ص٧ج، ٥٢[
را  »حَمَّادٍ بْنِ خَالدِ«، »حَمَّادٍ بْنِ خَلَفِ«ولی در سند دوم، به جای ] ١١ـ٨، ص١٠ج، ٣٥[

همچنین شیخ صدوق که طبق معمول روایات من ]. ١١، ص١٠ج، ٣٥[. آورده است
 ]. ٣٢، ص٤، ج٤ [الیحضره الفقیه، به صورت مسند نقل کرده است

عالوه بر این، مورد اعتماد راویان بزرگ دیگر از جمله احمد بن محمد خالد برقی، 
، ٤٠ج ،٥٤؛ ٢٨٦، ص٢٣ج ،٥٣ [و همچنین دیگر فقها] ٣١٠ـ٣٠٨، ص٢ ، ج١١[

 . بوده است] ٢٤٥، ص٦ ج٤٨؛ ١٦٦ ص،١٧؛ ٢٧١، ص١٥ج، ٤٦؛ ٢٩٤ص
، مجلسی ]٦٨، ص١٣ج ،٦٠ [فقهای بزرگی مانند محقق اردبیلی در مجمع الفائده

، ٣٣ [، سید علی طباطبایی در ریاض المسائل]٣٤، ص١٠ ج،٥٣ [اول در روضه المتقین
برخی ].  ٢٤٤ص، ٤٢ [و آیت هللا فاضل لنکرانی در شرح تحریر الوسیله] ٥١٩، ص١٥ج

، ١ج ،٦٣ [روایت را صحیحه دانسته، و برخی] ٢٩٣، ص٢٧ج، ٢٤؛ ٢٧١، ص٢٠ [دیگر
نقلی که ] ٢٠، ص١٦ج ،٥٥[البته برخی از فقها . اند نیز روایت را حسنه دانسته] ١٦٥ص

اند؛ همچنین برخی نیز  را ضعیف خوانده] ٢٤٤، ص٤٢ [ها یا یکی از نقل در تهذیب آمده
که احتماال، ناظر به نقل ] ١٠١، ص٩، ج٢٧ [اند را ضعیف دانستهبه طور کلی روایت 

 ]. ٣٨، ص١١، ج٢٩ [باشد تهذیب می
 فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا، فَلَا یُقِیمُ«از نظر داللت، ظاهر نهی در عبارت 
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بعالوه . را در پی داشته است» اسُفَانْصَرَفَ النَّ«در تحریم است که در نتیجه، » عَلَیْهَا الْحَدَّ
 ،٦٣[. شدت عباراتی که در نهی آمده و تاکیداتی که در آن آمده با کراهت سازگار نیست

است که پیامبر با امام علی داشته است و ایشان » عهدی«این، : از این قبیل که]. ١٦٣، ص١ج
اشد چرا که این نامحتمل دهد موضوع فراتر از کراهت ببیان نمودند نشان می» با صدای بلند«

  ].٢٨٧، ص٢ج ،٦٥ [است که امر مکروهِ قابل اغماض مورد عهد پیامبر با امام باشد
 

 روایت دوم. ٢ .١ .٢
هر «: در مورد اجرای رجم در مورد مردی که اقرار کرده بوده فرمودند) ع(حضرت امیر 

، ١٦ [»اید برگرددکند و بکسی که مثل این عمل را را انجام داده است او را رجم نمی
و ] ١٨٨، ص٧ج، ٥٢ [این روایت نیز مورد اعتماد مرحوم کلینی در کافی]. ٥٣، ص٢٨ج

، ١٥ج، ٤٦؛ ٢٨٦، ص٢٣ج ،٥٣ [و دیگر فقها] ٨، ص١٠ج، ٣٥ [شیخ طوسی در تهذیب
 . قرار گرفته است] ٢٤٥، ص٦ج ٤٨؛ ١٨، ص٨ج، ٦٧؛ ٢٧١ص

اما باید توجه داشت که ] ٦٨، ص١٣ج ،٦٠ [هرچند این روایت، مرسله خوانده شده
و بعالوه با ] ٣٤٢، ص٢٨، ج١٦ [این روایت در برخی از کتب روایی از زراره نقل شده

، حجت ابن أبي عمیرتوجه به اینکه ابن ابی عمیر در راویان حضور دارد و مرسالت 
از این رو است که فقهای . این روایت معتبر است] ٢٣ و ٢٤٣ـ٢٤٢، ص٤٢[ هستند؛

یا حسنه ] ٢٤٣، ص٤٢؛ ١٦٢، ص١ج ،٦٣؛ ٩٧، ص٩، ج٢٧ [روایت را حسنهبزرگی، این 
، ٧ج ،٦٢ [و یا صحیحه] ٥٢١، ص١٥ج، ٣٣؛ ٣٨، ص١٠ج ،٥٣ [در حکم صحیحه

 . اند دانسته، و بر آن اعتماد کرده] ٤٣٤، ص١ج ،٦٤؛ ١٥٠، ص١٣؛ ٢٧٠، ص٢٠؛ ٥٣ص
 فِعْلِهِ فَلَا یَرْجُمْهُ وَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ«از نظر داللت نیز، ظاهر نهی و امر در عبارت 

، داللت بر حرمت رجم توسط شخص گناهکار و وجوب انصرافِ وی دارد و »لْیَنْصَرِفْ
 ]. ٢٤٣، ص٤٢ [ظهور آن در تحریم روشن است

 
 روایت سوم. ٢ .١ .٣

این حد، از «: در مورد اجرای رجمِ مردی که اقرار کرده بوده فرمودند) ع(حضرت امیر 
 بنابراین کسی که حقی از خداوند بر گرده اوست باید منصرف شود، و حقوق الهی است

 ]. ٥٥، ص٢٨، ج١٦ [». کندحدود الهی را کسی که بر گردنش حدی است اقامه نمی
، ٧ج، ٥٢ [این روایت که با دو سند نقل شده، مورد اعتماد مرحوم کلینی در کافی
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 را با سند دیگری نقل کرده قرار گرفته و علی بن ابراهیم در تفسیرش آن] ١٨٩ـ١٨٨ص
، ٢٣ج ،٥٣ [اند فقها و محدثین دیگر نیز این روایت را نقل کرده]. ٩٧، ص٢، ج٥٠ [است
 ]. ٢٨٥، ص٢٥، ج١٢؛ ٢٧٢، ص١٥ج، ٤٦؛ ٢٩٣، ص٤٠ج ،٥٤؛ ٢٨٧ص

 انداز میان فقها، اگرچه برخی مانند محقق اردبیلی این روایت را مرفوعه تلقی کرده
، صاحب ]٣٩، ص١٠ج ،٥٣ [رحوم مجلسی اول، آن را قوی، اما م]٦٩، ص١٣ج ،٦٠[

 ، مرحوم خوانساری در جامع المدارک]٥١٩، ص١٥ج، ٣٣ [ریاض در ریاض المسائل
، آن را صحیح و ]٢٧٠، ص٢٠ [و آیت هللا خویی در مبانی منهاج] ٥٤، ص٧ج ،٦٢[

 . اند نیز این روایت را معتبر دانسته و به آن اعتماد کرده] ٢٨٨، ص٢ج ،٦٥[ برخی
فَلْیَنْصَرِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي «از نظر داللت نیز، ظاهر امر و نهی در عبارت 

] ٢٤٣، ص٤٢ [باشد، وجوب انصراف و حرمت رجم توسط شخص گناهکار می»عُنُقِه ِحَدٌّ
 بعالوه شدت عباراتی]. ٤٣٣، ص١ج ،٦٤ [و دلیلی بر خالف داللت این ظهور وجود ندارد

 ]. ١٦٣، ص١ج ،٦٣ [که در نهی آمده و تاکیداتی که در آن آمده با کراهت سازگار نیست
 

 روایت چهارم. ٢ .١ .٤
برای «: در مورد اجرای رجم در مورد مردی که اقرار کرده بوده فرمودند) ع(حضرت امیر 

، ١٦ [»کندگیرد کسی که خداوند از او مشابه آن حق را طلب میخداوند حقی را نمی
، ٤، ج٤ [این روایت مورد اعتماد شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه بوده]. ٥٥، ص٢٨ج

، ]٢٧٢ـ٢٧١، ص١٥ج، ٤٦ [، فقهای بزرگی مانند مرحوم فیض کاشانی در الوافی]٣٢ص
 ، آیت هللا خویی در مبانی منهاج]٥٢، ص٧ج ،٦٢ [مرحوم خوانساری در جامع المدارک

، آن را معتبر ]٤٣٥، ص١ج ،٦٤ [ الدر المنضودو آیت هللا گلپایگانی در] ٢٧١، ص٢٠[
 . اند دانسته بر آن تکیه کرده

، که آکد »فَإِنَّهُ لَا یَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ یَطْلُبُهُا للَّهُ بِمِثْلِهِ«از نظر داللت نیز، جمله خبری 
 . شود، داللت بر حرمت رجم توسط شخص گناهکار دارداز امر محسوب می

توان گفت اصل صدور این دسته روایات قطعی ی این چهار دلیل میبند در جمع
توان بر و ایراد سندی نمی] ٣٤٩، ص٣ج، ٣٢ [است و فی الجمله روایات معتبر هستند

و حتی برخی از فقها روایات دال بر این موضوع را مستفیض ] ١١٤، ص٦٦ [آن گرفت
 ]. ٥١٩، ص١٥ج، ٣٣؛ ٣٤٩، ص٣ج، ٣٢ [اند دانسته

، ٤٢؛ ١١٤، ص٦٦؛ ٤٠٦، ص٨ [اللت نیز، همانطور که برخی از فقهااز نظر د
بیان کردند ظاهر این روایات داللت بر حرمت دارند چرا که در روایات به ] ٢٤٤ص
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، ١٤، ج٢٨؛ ٩٧، ص٩، ج٢٧ [صراحت نهی شده است و نهی نیز، داللت بر حرمت دارد
ی از روایات آمده بعالوه همین که در برخ]. ٤٤، ص٥، ج٨؛ ٥٩٧، ص٣، ج١٠؛ ٣٨٨ص

اند، این امر نشان دهنده حرمت است  است که بخش زیادی از مردم صحنه را ترک کرده
 اند، محل را ترک نمایند و اال بعید است به خاطر کراهت، افراد پس از آنکه حاضر شده

 ]. ٢٤٣، ص٤٢[
جمله روایتی از . توان به عنوان مؤید اقامه کردعالوه بر روایات فوق، ادله دیگری نیز می

که از امام ] ٣٣، ص٤، ج٤ [که شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه بر آن اعتماد کرده
نقل شده است که فرمودند شخصی نزد حضرت عیسی به گناهی اقرار کرد و ) ع(صادق 

حضرت گفتند که همه حاضر شوند و شخص مذکور به مردم گفت کسی که برای خدا 
. د؛ که به جز حضرت عیسی و حضرت یحیی همه رفتنداش حدی است مرا حد نزن برعهده

، ١٢؛ ٢٧٤، ص١٥ج، ٤٦؛ ٥٦، ص٢٨، ج١٦ [این روایت که در کتب دیگر نیز ذکر شده است
بر اساس این . تواند اشاره به داستانی باشد که در انجیل یوحنا آمده استمی] ٢٨٤، ص٢٥ج

ند فرمود بگذارید اولین خواستند آن زن را سنگسار کن نقل حضرت عیسی به جمعی که می
به استناد این روایات، برخی از فقها، ] John٦٨ ,٨٦[ .نفر، کسی باشد که هیچ گناهی ندارد
 ]. ٢٥٨، ص٦ج ،٦١ [اند حضرت علی را با مسیح مقایسه کرده

به . بر این مطلب داللت داردافزون بر روایات اختصاصی، آیات و روایات اخالقی هم 
عنوان نمونه، طبق آیات قرآن، خداوند بارها از این نهی فرموده که چرا آمر و گوینده 

همچنین است در ]. ٣ و ٢یه آ، صف ٤٤، بقره آیه ١. [کندسخن، خود بدان عمل نمی
و » دو صد گفته چون نیم کردار نیست«: روایات و سنت عرفی؛ تا آنجا که گفته شده

جایی که . باشدمی» امرِ زبانی به معروف«، شدیدتر از »اجرای حدود« موضوعِ. ند آنمان
زند که خود نیز مرتکب همان عمل شخص، دیگران را به خاطر انجام عملی حد می«

کند، توجه اخالقی دهد که خود بدان عمل نمی؛ نسبت به جایی که دستوری می»است
 . انگیزدرا بیشتر بر می

، ٢ج، ١٨ [اندت که برخی از فقها حرمت را با احتیاط سازگارتر دانستهاز همین روس
چراکه مطمئناً انجام حد و مجازات توسط شخصی که خودش مرتکب همان گناه  ].٤٦٧ص

 و دیگران] ٣٠٢ـ٣٠١، ص٣ج، ٥٧ [شده، غیر اخالقی است، و بزرگانی مثل شیخ طوسی
توان گفت ادله اخالقی و عقل  بنابراین می.اندنیز آن را عرفا قبیح دانسته] ٢٥٨، ص٦ج ،٦١[

 ]. ٢٤٥، ص٤٢ [کند نیز ممنوعیت را تایید می"اعتبار"عملی و به قول برخی 
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 ادله کراهت اجرای حد توسط گناهکار. ٢ .٢
. همانطور که گذشت، گروهی از فقها، قائل به کراهت اجرای حد توسط گناهکار هستند

ای استقصاء کرده که در ادامه، ادله  ایشان، ادلهاین پژوهش، با جستجو در میان کلمات
 : شوداین گروه و اشکاالت هر یک، بیان می

اصل، عدمِ حرمت، و جواز اجرای حد توسط هر انسانی اعم از گنهکار و غیر . ٢ .٢ .١
؛ ٥٩٧، ص٣، ج١٠؛ ٤٧٢، ص١٠ج، ٤٤؛ ٣٨٩، ص١٤، ج٢٨؛ ٩٧، ص٩، ج٢٧[. او است

 . ]٣٢٠، ص٤ج، ٣١؛ ٣٤٥، ص٤ج، ٤٣
پاسخ این است که اصل عدم حرمت زمانی حجت است که دلیل دیگری دال بر 

و با وجودِ روایات متعدد، اصل عدم حرمت، تخصیص ] ٤٣٥، ص١ج ،٦٤ [حرمت نباشد
 . و حرمت اجرای حد توسط گناهکار قطعی خواهد بود] ٥٢٠، ص١٥ج، ٣٣ [خورده
رسد، برخی از آنها به نظر میای که در روایات گذشته، با توجه به مبالغه. ٢ .٢ .٢

چراکه لحن ]. ٥٤، ص٧ج ،٦٢؛ ٧٠، ص١٣ج ،٦٠ [برای ایجاد حکم حرمت کافی نیست
چگونه کسی «در واقع گویی در روایات چنین آمده که . تر استروایات با کراهت مناسب

 ].٤٣٦، ص١ج ،٦٤ [»کند؟که حد الهی بر عهده خودش است، اقدام به رجم می
ام معصوم به آن استناد کرده ممکن است دلیلی که ام: شوددر پاسخ گفته می

ای های اخالقیِ موضوع باشد، ولی اینگونه نیست که سخن امام صرفا توصیه جنبه
توان اینگونه استدالل کرد که چون که نمی ضمن این. ی برای گناه نکردن باشداخالق

چراکه احکام تکلیفی . دتواند دال بر حرمت باشسخنِ امام مطابق اخالق است، پس نمی
 .توانند متضمن نکات مهم اخالقی باشندحرمت و وجوب نیز، می

اگر چه مقتضای برخی روایات صحیح، حرمت است اما با توجه به اینکه . ٢ .٢ .٣
عمل کامل به این حکم اجرای حدود را دشوار و یا حتی تعطیل کند، قول به کراهت 

 چراکه واجد شرایط، پیدا نشود، حدود ].١٣٧، ص١٤؛ ١٥١، ص١٣[. نزدیکتر است
 . خداوند تعطیل شده، کسی نیست که گناهکار را حد بزند

شرط بسیاری از اعمال فقهی عدالت است و همانطور که پیدا : در پاسخ باید گفت
کردن افراد عادل برای قضاوت و شهادت و نماز جماعت دشوار نیست، برای اقامه حد نیز 

رای حدود مبتنی بر تخفیف هستند و شاید بتوان گفت اگر واقعا بعالوه اج. دشوار نیست
فرد عادلی که خود را پاک بداند برای اجرای حد وجود نداشته باشد، دلیل و لزومی برای 

؛ همچنان که در روایات مذکور، بسیاری از ]٤٨٤، ص٤ج، ٤٥ [اجرای حد وجود ندارد
 . افراد از صحنه اجرای حد خارج شدند

دستور ) ص(اند که پیامبر اکرم استدالل کرده» ماعز«خی فقها به قضیه بر .٢ .٢ .٤
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باید چنین ) ص(رجم وی را دادند، اگر اقامه حد توسط گناهکار حرام بود، پیامبر اکرم 
 ]. ٥٤، ص٧ج ،٦٢ و ٧٠، ص١٣ج ،٦٠ [فرمودموضوعی را بیان می

ما به ما نرسیده؛ ثانیا اوال ممکن است در قضیه ماعز هم بوده ا: شوددر پاسخ گفته می
؛ بنابراین مانعی ندارد که در ]٦٥، ص٣جبی تا، ، ٥٨[ نیز، منشا تشریع حکم هستند) ع(ائمه 

 . زمان اجرای حکم ماعز، چنین حکمی جعل نشده باشد و بعدا جعل شده باشد
با توجه به اطالق عمومات ضرورت اجرای حد، و بویژه ادله نهی از منکر که . ٢ .٢ .٥
 دارند حد رجم باید اقامه شود، اطالق این ادله، با چنین شرطی برای مجریِ حد، اقتضا

 ]. ٣٥٦، ص٤١، ج٣٠؛ ٣٢٠، ص٤ج، ٣١؛ ٣٤٥، ص٤ج، ٤٣ [منافات دارد
اوال مشروط شدن عموم اقامه حد به این شرط، هم معقول و هم : توان گفتدر پاسخ می

 هر شرط واجبِ دیگر، محکَّم ممکن است و با توجه به صحت روایاتی که گذشت، مانند
توان ادعا کرد خودِ اجرای حد و  خواهد بود؛ ثانیا همانطور که در دلیل اخالقی گذشت، می

 مجازات توسط کسی که خودش مرتکب همان جرم شده، منکر اخالقی و عرفا قبیح است
و به همین جهت و جهات دیگر است که برخی ] ٢٥٨، ص٦ج ،٦١؛ ٣٠٢ـ٣٠١، ص٣ج، ٥٧[

 . اند این استدالل را بسیار ضعیف دانسته] ٥٢٠، ص١٥ج، ٣٣ [قهااز ف
؛ ١٠٠، ص٩، ج٢٧[. اندشهید ثانی دلیل قول به کراهت را ضعف سند روایات دانسته. ٢ .٢ .٦
 . رسد دلیل اصلی برخی از فقها برای کراهت، همین باشدبه نظر می] ٣٨٩، ص١٤، ج٢٨

وایات اول، دوم و سوم صحیحه همانطور که گذشت، ر: شوددر پاسخ گفته می
، ٣ج، ٣٢ [ضمن اینکه توجه به تعدد روایات، به حدی که مستفیض دانسته شده. هستند

کند به ، این دلیل را نیز ناکارآمد می]١٦٢، ص١ج ،٦٣؛ ٥١٩، ص١٥ج، ٣٣؛ ٣٤٩ص
  ].٢٧١، ص٢٠ [اندحدی که حتی برخی از فقها سخن شهید ثانی را از غرایب دانسته

توان حکم به حرمت اجرای حد توسط و پس از دقت در ادله هر دو قول، میبنابراین 
 .گناهکار را قابل دفاع دانست

با فرض پذیرش این مبنا، الزم است بحث شود که کدام حد، مشمول این حکم 
 اند؟ یا در اجرای حد خاصی، این شرط وجود دارد؟آیا همه حدود اینگونه. باشد  می

 
 عزیرات حکم سایر حدود و ت. ٣

توان نتیجه گرفت ای که بر حرمت اجرای حد توسط گناهکار گذشت، می ادلهبا توجه به
که تمام این روایات، در مورد رجم  این حکم قطعا در مورد رجم جاری است؛ چرا

 اما آیا این حکم در مورد دیگر حدود یا تعزیرات، نیز جاری است؟. هستند
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 مول سایر حدودش. ٣ .١
؛ اما ]٦٨، ص١٣ج ،٦٠ [کندز نصوص، اختصاص حکم به رجم را بیان میظاهر برخی ا

توان گفت اگر چه موضوع این روایات رجم است، اما حکم حرمت در این روایات، به می
فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ « »لَایُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ«: علت خاصی از قبیل

فَإِنَّهُ لَا یَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ یَطْلُبُهُ اللَّهُ «و » رِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّفَلْیَنْصَ
پس همچنان که برخی فقها . باشندتصریح شده است که مانند کبرای کلیه می »بِمِثْلِهِ

، با توجه به کبرای ]٦٨ ص،١٣ج ،٦٠ [اندتصریح به عمومیت حدود در این حکم کرده
توان از موضوعِ رجم، الغاء خصوصیت کرد و کلیه و مالک حکم که در روایات آمده، می

 . آن مالک و علتِ حکم را در موضوعات دیگر از حدود مختلف جاری نمود
 
 شمول تعزیرات. ٣ .٢

ی برا«: در خصوص تعزیرات، ممکن است گفته شود در برخی از روایات فوق آمده است
، ١٦ [»کند گیرد کسی که خداوند از او مشابه آن حق را طلب میخداوند حقی را نمی

ای به حد ندارد، لذا با توجه به اینکه موضوع تعزیر در هیچ روایتی و اشاره] ٥٦، ص٢٨ج
نفی نشده، و با عنایت به قاعده کلی اخالق، حکم حرمت اجرای حد توسط گناهکار، به 

 . تواند تعزیر را جاری کندشود و شخصِ تعزیر خورده، نمیتعزیرات نیز تعمیم داده می
استفاده » حد«از روایات گذشته، از کلمه در دو روایت : توان گفتلکن در پاسخ می

» حد«توان گفت ناظر به همانوارد شده است و می» حق«شده و تنها در یک روایت کلمه 
. کند را بیان می» حق هللا«است و روایات حد، مخصص این روایت به حساب آمده و منظورِ از 
این روایت . ال مشهود استخصوصا اینکه این داللت، در روایت سوم از روایات چهارگانه کام

در جمله اول، به حق هللا اشاره کرده، و بالفاصله در جمله دوم حکم اقامه حد را بیان 
 »فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْیَنْصَرِفْ و َلَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ«: کند می

، در حکم اجرای حد توسط ]٢٩١، ص٢ج ،٦٥ [اندهبنابراین همچنان که برخی بیان کرد
گناهکار، بین انواع حدود تفاوتی وجود ندارد و حکم حرمتِ اجرای حد توسط گناهکار در 
مورد اجرای همه حدود الهی اعم از جرایم منافی عفت، و اعم از اینکه موجب قتل یا جلد 

از مأمورین حکومت و قوه قضائیه باشد، جاری بوده، و الزم است مجریِ حد در این موارد، که 
است، شخص صالحی باشد که خود مرتکب موجب آن حد نشده باشد؛ اما در خصوص 

توان حکم را نسبت به همه البته اگر قائل به کراهت باشیم می. تعزیرات، حرمتی وجود ندارد
  ].٣٥٧، ص٤١، ج٣٠ [حقوق الهی، عام دانست
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 ] نی را باید ترک کرده باشدمجری چه گناها[عدم تقیید به مماثل . ٤
پس از تبیین این نکته که حکم حرمت، اختصاص به رجم ندارد و در همه حدود جاری 

شود بایست خود، گناهکار نباشد، این بحث مطرح میاست، و مجری در هر حدی، می
که مجری باید از کدام حدود برئ باشد؟ آیا عالوه بر حدِّ مماثل، الزم است که از دیگر 

 د هم برئ باشد؟ حدو
برخی از . اقوال فقها در مورد قید مماثلت عمل مجرم و مجریِ حد، متفاوت است

، منع ]٤١٢، ص٦ [، و ابن حمزه طوسی]٥٣، ص٢٨، ج١٦ [فقها مانند مرحوم حر عاملی
اند، و فقهای بسیاری نیز مانند دانسته» مثله«اجرای حد توسط گناهکار را مقید به قید 

، ٣٦ [، عالمه حلی]٢٣٦، ص٢٥ [، شهید اول]٥٢٠ـ٥١٩، ص١٥ج، ٣٣ [محقق حلی
]. ٥٢٠، ص١٥ج، ٣٣ [و صاحب ریاض] ٦٨، ص١٣ج ،٦٠ [، محقق اردبیلی]١٧٣، ص٢ج

و مشابه آن، که » کسی که برای خداوند بر عهده او حدی است«: اندبه طور کلی آورده
ی که مرتکب به این معنا که کس]. ٩٧، ص٩، ج٢٧ [ظاهر در عدم تقییدِ حرمت است

همچنین برخی از فقها تصریح . تواند هیچ حدی را اجرا نمایدجرم حدی شده باشد، نمی
به این معنا که هرچند . اند که مالک، اصلِ حد استبه عدم تقیید حرمت کرده و آورده

مجریِ حد، مشمول حدّی غیر از حدّ مجرم باشد، باز هم جایز نیست حد را بر مجرم 
 ]. ٤٣٦، ص١ج ،٦٤ [جاری کند

یعنی . نیست» عینیت«، در کالم گروه اول، »مثل«البته باید توجه کرد که منظور از 
الزم نیست مجری مستحق رجم باشد بلکه صرف زناکار بودنِ مجری کافی است، و به 

 ]. ٣٨، ص١٠ج ،٥٣ [رسد این موضوع مورد اتفاق فقها باشدنظر می
است که حکم حرمت را با ] دوم و چهارمروایت اول، [دلیلِ قول اول، برخی روایات 

آورده که اگر چه صریح نیست، اما مشابهت بین دو حد، از آنها قابل برداشت » مثل«قید 
 ]. ٩٧، ص٩، ج٢٧؛ ٤٣٦، ص١ج ،٦٤ [است

اما مبنای نظر گروه دوم که حرمت اجرای حد توسط گناهکار را مقید به قید مماثل 
لَا «: ، و به صورت مطلق آورده»مثله« بدون قید دانند، روایت سوم است که حکم رانمی

عالوه بر . ای به مشابهت بین دو حد نداردو اصال اشاره »یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ
 . این، روایتِ در مورد حضرت عیسی نیز بر این معنا داللت دارد
رد شده، و حکم حرمت را دقت به این نکته که این روایات، به هنگام اجرای حد وا

 . باشدکند که قید مماثلت شرط نمیمطلق بیان کرده، معلوم می
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اند، در مقام اثبات شئ هستند که نفی ما ضمن اینکه روایاتی که قید مماثل را آورده
و این » .کسی که مثل آن گناه را کرده، حد نزند«گویند یعنی می. عداه را برعهده ندارند
» .کسی که مثل آن گناه را نکرده و گناه دیگری کرده، حد بزند«ه بدان معنا نیست ک

در واقع روایت متکفل بیان حکمِ کسی شده . بلکه سخنی از او به میان نیاورده است
 . است که گناهی مثل آن، بر عهده دارد، نه دیگری

همچنین در خصوص روایت اول که ذیلِ آن به عنوان دلیل قولِ اول بیان شد، برخی 
، که مطلق بیان شده، با ذیلش »لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ«: ها معتقدند صدرِ آنفق
بلکه، از آنجا . در تنافی نیست» فمن کان لله علیه مثل ماله علیها فال یقیم علیها الحد«

رای کند که ذیلِ آن، به عنوان یک مصداق بکه در یک متن آمده، قواعد بالغت اقتضا می
قاعده کلی آن است که اگر حد الهی بر : شودیعنی گفته می. قاعده کلی به حساب بیاید

تواند اقدام به رجم نماید، و یکی از مصادیق آن جایی است عهده مجری باشد، وی نمی
بنابراین ]. ١٦٥، ص١ج ،٦٣؛ ٤٣٧، ص١ج ،٦٤ [که مجری خود مشمول حد رجم باشد

 .  قول عدم تقیید به مماثل دانستتوان دلیلروایت اول را هم می
درجمله » الحد«عالوه بر این، همچنان که در بخش تعمیم حدود گذشت، اسم جنس 

لَا یُقِیمُ حُدُودَ «در » حدود هللا«و همچنین عموم کلمه  »لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ«
توان شود؛ پس میمناط حکم تحریم دانسته میبه عنوان علت و  »اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ

طور کلی کسی که حد بر  به این معنا که به. از اطالق و عموم این مالک استفاده کرد
بنابراین هرچند مجریِ حد، مرتکب گناهی غیر از . عهده اوست، نباید حد را اقامه کند

 . گناه شخص مجرم شده باشد، باز هم صالحیت اجرای حدود را ندارد
 اندبرخی از فقها اجرای حد را منحصر به مسلمانان عادل و اخیار مسلمین دانسته

و یا با استفاده از ] ٧٨١، ص٥٩؛ ٧٠١، ص٣٤؛ ٥٢٨، ص٢، ج٥؛ ٥٨٢ ٤٩؛ ٤٢٤، ص٧[
به هنگام اجرای حد » خیارالناس«سزاوار نیست جز افراد خوب و : اندگفته» الینبغی«لفظ 

؛ که با توجه به معنای ]٤١٢، ص٦؛ ٥٢٨، ص٢، ج٥ ؛٧٠١، ص٣٤[زنا، حاضر شوند 
؛ ٦٩؛ ٣١٣، ص٣ج، ٢٢[و داللت آن بر تحریم در روایات و کالم فقها، » الینبغی«کلمه 

 .توان موید موضوع تلقی کرداین حکم را می] ٧٠
 

 عفرو. ٥
 عدم تفاوت بین نحوه اثبات حد. ٥ .١

، ٢، ج٥؛ ٥٨٢، ٤٩؛ ٤٢٤ص، ٧[اند، اغلب فقها متذکر تفاوت بین نحوه اثبات حد نشده



  ١٩٥ اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه    

و یا ] ٥٥٤، ص٢، ج٢؛ ٤٥٤، ص٣، ج٣؛ ٤١٢، ص٦؛ ٧٨١، ص٥٩؛ ٧٠١، ص٣٤؛ ٥٢٨ص
اند که این حکم جریان دارد و تفاوتی بین اثبات حد با اقرار و بینه وجود تصریح کرده

؛ ٤٦٧، ص٢، ج١٨؛ ٣٥٧، ص٤١، ج٣٠؛ ٥٢١، ص١٥ج، ٣٣؛ ٣٥٠، ص٣ج، ٣٢[. ندارد
 ]. ٢٩١، ص٢ج ،٦٥؛ ٢٤٦، ص٤٢؛ ٤٤٠، ص١ج ،٦٤

بلکه اگر جرم با علم . البته موضوع منحصر به اثبات حد از طریق اقرار یا بینه نیست
قاضی اثبات شده باشد، ـ همانطور که اکنون عمدتا چنین است ـ باز هم به دلیل مالک 

، اجرای حد »لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ«: مطرح شده در روایات باب، مانند
 . توسط گناهکار، با توجه به اختالف برداشت از روایات، حرام و یا مکروه خواهد بود
است ولی بنابراین، هرچند روایات باب، در مورد جایی است که متهم به زنا اقرار کرده

توان حرمت اجرای حد توسط با توجه به اطالق و عمومِ متن و مالک روایات، نمی
 به آن موردِ خاص دانست؛ بلکه این حکم، در اثبات حد با اقرار، بینه، گناهکار را مختص

 . مورد پذیرش خواهد بود... علم قاضی و
 

 توبه مجری حد. ٥ .٢
شود که اگر وی بعد از بیان حرمت اجرای حد توسط گناهکار، این پرسش مطرح می

 به ظاهر روایت اول، که تواند حد را اقامه نماید؟ برخی فقها، با توجهتوبه کرده باشد، می
، بیان فرمودند که توبه یا عدم توبه فرقی »همه به جز امام علی و حسنین رفتند«: آورده

در اصل حکم ندارد؛ چراکه بعید است در آن ماجرا، هیچ یک از حاضران توبه نکرده 
بنابراین اجرای حد توسط ] ١٦٥، ص١ج ،٦٣؛ ٤٣٨، ص١ج ،٦٤؛ ٩٩، ص٩، ج٢٧[. باشد

 .اند در هر صورت مورد نهی است؛ که البته اینان نهی را ظاهر در کراهت دانستهگنهکار 
لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِي «: اما در مقابل، با توجه به مالک مطرح شده در روایات

با توجه به اینکه بنا بر اجماع فقها، توبه قبل از اثبات حد، : توان گفت، می»عُنُقِهِ حَدٌّ
ـ پس شخص ] ٤٣٥، ص١٠ج، ٤٤؛ ٣٠٧، ص٤١، ج٣٠[وط حد هللا است، موجب سق

بنابراین . آیدنبوده، خارج از دایره نهی به حساب می» مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ«توبه کننده، جزء 
، ٢، ج١٨؛ ٣٥٧، ص٤١، ج٣٠؛ ٤٥٤، ص٣، ج٣ [رسد همانطور برخی از فقهابه نظر می

اند و به ظاهر بیان کرده] ٢٤٥، ص٤٢؛ ٢٩٠، ص٢ج ،٦٥؛ ٤٣٩، ص١ج ،٦٤؛ ٤٦٧ص
نسبت داده شده است، اگر مجری حد توبه ] ٥٢١، ص١٥ج، ٣٣؛ ٣٥٠، ص٣ج، ٣٢ [فقها

 . تواند حد را اجرا نمایدکرده باشد، می
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البته باید در نظر داشت که طبق قاعده استصحاب، کسی که در سابق مرتکب 
شود تا وقتی که  فرض میگناهان موجب حد شده است، اصل این است که وی گنهکار

اند که گنهکار همچنین برخی، یکی از مصادیق توبه را آن دانسته. توبه او به اثبات برسد
خود به حاکم مراجعه و اقرار کند و حد جلد بر او جاری شود که این مراجعه و تحمل 

 رسد در موردی کهبه نظر می]. ٥٤، ص٧ج ،٦٢ [عذاب، نشانه توبه و طاهر شدن او است
ای که معلوم باشد تنها خود فرد از ابتدا تا انتهای پرونده تنها اقرار مطرح باشد، به گونه

 . تواند مصداقی از توبه قبل از اثبات حد باشددر تشکیل پرونده نقش داشته، می
توان چنین نظر داد که گناهکاری که توبه کرده باشد، در مجموع در مورد توبه می

ای باشد که اشخاص دیگری حاضر به البته اگر شرایط به گونه. ندتواند حد را اجرا ک می
های  حد را جاری نکند؛ چرا که هم جنبهاجرای حد هستند، شاید بتوان گفت بهتر است وی 

 . اخالقی موضوع بر آن داللت دارد و هم طبق اطالق روایت اول، عمل شده است
 

 گیری و راهکار اجرایی نتیجه. ٦
 : توان اینگونه نتیجه گرفت کهپیشگفته، میبا توجه به مطالب 

به دلیل روایات مستفیضه، اجرای هر یک از حدود، توسط گناهکاری که خود . ٦ .١
 باشد؛ مرتکب هر نوع جرم حدی شده، حرام می

این حکم از این جهت مطلق است که حد به هر طریقی از جمله اقرار، بینه و . ٦ .٢
 باشد؛ جرای آن حد توسط گناهکار، حرام مییا علم قاضی ثابت شده باشد، ا

» مَنْ فِي عُنُقِهِ حَدٌّ«اگر مجریِ گناهکار، قبل از اثبات حد، توبه نماید، از دایره . ٦ .٣
 تواند حد را جاری کند؛ بنابراین می. شوداش بریء میخارج شده و ذمه

ندگان کن  است و الزم نیست حاضران و نظارهحکم حرمت مختص مجری حد. ٦ .٤
 نیز، برئ از حد باشند؛ 

 ١١٧ و ١١٥بنابراین، و با توجه به پذیرش توبه، و روشی که برای توبه و احراز آن در ماده 
رسد رعایت این حکم دشوار  در نظر گرفته شده است، به نظر می١٣٩٢قانون مجازات اسالمی 

 . رای حد گزینش نمودتوان افرادی را که به جهت توبه گناهی ندارند، برای اجنباشد و می
تا مادامی که مجری حد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، الزم نیست قوه قضائیه در 

چراکه تجسس در این . مورد ارتکاب جرم مستوجب حق هللا یا توبه از آن تحقیق کند
و توبه امری نفسانی به حساب ] ٤٤٠، ص١ج ،٦٤ [گیردموارد مصداق حرام قرار می
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البته مناسب است به هنگام گزینش مجریان . گیردصورت می» هللا  و بینبینه«آید که  می
، به آنها »حکمِ حرمت اجرای حد توسط گناهکار«حد، و همچنین پذیرش شهادتِ شهود، 

... تفهیم شود؛ و ایشان نیز صرفا تصریح نمایند مستحق حدود، اعم از اعدام و شالق و
به نحوی شایسته، در قسم نامه هایی که توان این موضوع را نیستند؛ و همچنین می

نمایم که در زمان اثبات و اجرای این جانب اعالم می«: اکنون وجود دارد، ذکر کرد که
نماید و که هم عمل به روایات را تقویت می» حدود الهی، خود مشمول حد الهی نیستم

 . تر استهم از نظر عقل عملی و مسائل اخالقی و عرفی، مناسب
 
 منابع

  قرآن کریم.]١[
: ، قـم  ٢ جلد،   ع  اف  ن  ر ال   ص  ت  خ  م   ال  رح   ش  ی  وز ف   رم   ال  ف  ش  ک). ق.   ه ١٤١٠ ( ب  طال  ی   اب  ن  ب  ن  س  ، ح   ی  آب .]٢[

 . مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین
 اإلسـالمي   مؤسـسة النـشر   : ، قـم  ٣جلـد    ،السرائر). ق.   ه ١٤١٠ (د  م   اح  ن  دب  م  ح  ، م   س  ادری  ن  اب .]٣[

 . التابعة لجماعة المدرسین
مؤسـسة النـشر اإلسـالمي    : ، قـم ٤جلـد   من الیحضره الفقیـه، ). ؟ (علي بن ابن بابویه، محمد   .]٤[

 . التابعة لجماعة المدرسین
مؤسـسة النـشر   : ، قم٢جلد  ،المهذب فی الفقه). ق.   ه١٤٠٦ (ر ری ح  ن ن ز ب زی  ع  دال  ب  ، ع   راج   ب  ن  اب .]٥[

 . ي التابعة لجماعة المدرسیناإلسالم
منشورات مکتبـة آیـة   : قم ، ه ل ی ض ف  ال ل ی  ن ی  الالوسیلۀ). ق.   ه١٤٠٨ ( ی ل  ع ن دب م ح ، م  زه  م  ح  ن  اب .]٦[

 .  المرعشي النجفيیهللا العظم
: قــم ،غنیــة النــزوع الــی علمــی االصــول و الفــروع). ق.   ه١٤١٧ ( ی ل  ع ن زة ب م ، ح ره  زه ن اب .]٧[

 ). ع(مؤسسة اإلمام الصادق 
: ، قـم  ٥جلـد    ،المقتـصر مـن شـرح المختـصر       ). ق.  ه ١٤١٠ (د  م  ح   م  ن  بد  م  ، اح   ی  ل  د ح   ه  ف  ن  اب .]٨[

 . مجمع البحوث االسالمیة
مؤسـسة النـشر    : جلد، قـم   المهذب البارع في شرح المختصرالنافع،    ). ق. ه١٤١٣(ــــــــــ  . ]٩[

 . لمدرسیناإلسالمي التابعة لجماعة ا
جلـد   ،کنز الفوائد في حل مشکالت القواعـد      ). ق.   ه ١٤١٦ (د  م  ح   م  ن  ب  ب  طل  م  دال  ب  ، ع   ی  رج  اع .]١٠[

 . مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین: ، قم٣
 . دار الکتب اإلسالمیة: ، تهران٢جلد  ،المحاسن).  ش١٣٣٠ (د م ح  م ن دب م ، اح ی رق ب .]١١[
 . نا بی: ، قم٢٥جلد  ،جامع أحادیث الشیعة). ق.  ه١٣٩٩ ( ن ی س ، ح ردی روج ب .]١٢[
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 . نا بی: قم ،أسس الحدود والتعزیرات). ق.  ه١٤١٧ (واد ، ج زی ری ب ت .]١٣[
 . )س (دارالصدیقةالشهیدة: قم ،الحدودوالتعزیرات: تنقیح مباني األحکام). ق.  ه١٤٢٩( ــــــــــ .]١٤[
: ، مـشهد  ٨جلـد    ،هدایة األمة إلى أحکام األئمـة     ). ق.  ه ١٤١٤ (ن  س   ح  ن  دب  م  ح  ، م   ی  ل  ام  رع  ح .]١٥[

 . مجمع البحوث اإلسالمیة
، ٢٨جلـد   ، ه ع ری ش  ال ل ائ س م  ال ل ی ص ح  ت ی  ال ه ع ی ش  ال ل ائ   وسـ   ل  ی  ص  ف  ت). ق.   ه ١٤١٤( ــــــــــ   .]١٦[

  .إلحیاء التراث) ع(مؤسسة آل البیت : قم
: بیـروت  ،)ع(موسوعة کلمات اإلمام الحـسین      ). ق.  ه ١٤١٦ (وم   س  ام  ، ام )ع ( ی  ل   ع  ن  ب  ن  ی  س  ح .]١٧[

 . المعروف للطباعة و النشردار
تحریـر  ). ق.   ه١٣٩٠( خمینی، روح هللا، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایـران         .]١٨[

 .الکتب العلمیةدار: ، نجف اشرف٢جلد  ،الوسیلة
 . منشورات مکتبة اإلمام الخوئي: ، قم٢جلد  ،القضاء والشهادات). ق.  ه١٤٢٨ ( م اس ق وال اب ، سید ییو خ .]١٩[
مؤسسة إحیـاء آثـار   : قم ،الحدود  القضاء وـمباني تکملة المنهاج  ). ق.  ه١٤٢٢( ــــــــــ .]٢٠[

 . اإلمام الخوئي
 . نا بی: قم صالحین،تکملةمنهاج ال). ق.   ه١٤١٠( ــــــــــ .]٢١[
 . دار الهادي للمطبوعات: ، قم٣جلد  کتاب الطهارة،). ق.   ه١٤١٠( ــــــــــ .]٢٢[
 ،»بررسـی حجیـت مراسـیل ابـن ابـی عمیـر           «). ٧/١١/١٣٨٦ (محمـدتقی ،  دیاری بیدگلی  .]٢٣[

 . ١شماره ، نامه قرآن و حدیث پژوهش
جلـد   ،مهذب األحکام في بیـان الحـالل والحـرام        . )ق.   ه ١٤١٧ ( ی  ل  داالع  ب  ، سیدع   زواری  ب  س .]٢٤[

 ). قده( السید السبزواري یمکتب آیة هللا العظم: جا ، بی٢٧
 . منشورات دار الفکر: قم اللمعةالدمشقیة،). ق.   ه١٤١١ ( ی ک  م ن د ب م ح ، م د اول ی ه ش .]٢٥[
 مرکز األبحـاث و : قم ،اشیة المختصر النافعح). ق.   ه١٤٢٢ ( ی ل  ع ن ب  ن  دی  ال  ن  ، زی   ی  ان  د ث   ی  ه  ش .]٢٦[

 . الدراسات اإلسالمیة
منـشورات  : ، قم٩جلد  ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة). ق.   ه ١٤١٠( ــــــــــ   .]٢٧[

 . مکتبة الداوري
مؤسسة : ، قم ١٤جلد   مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم،     ). ق.   ه ١٤١٩( ــــــــــ   .]٢٨[

 . عارف اإلسالمیةالم
 . کتابفروشى صدوق: ، تهران١١جلد  ،النجعة في شرح اللمعة). ق.   ه١٤٠٦ ( ی ق دت م ح ، م ری ت وش ش .]٢٩[
 جواهرالکالم في شـرح شـرائع االسـالم،       ).  ش ١٣٦٤ (ر  اق   ب  ن   ب  ن  س  دح  م  ح  ر، م   واه   ج  ب  اح  ص .]٣٠[

 . الکتب اإلسالمیةدار: ، تهران٤١جلد 
، ٤جلـد   ،غایة المـرام فـي شـرح شـرائع اإلسـالم     ). ق.  ه١٤٢٠ ( ن س  ح ن  ب ح ل ف ، م ری  م  ی  ص .]٣١[

 . الهاديدار: بیروت
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 ،الشرح الصغیر فـي شـرح المختـصر النـافع        ). ق.   ه ١٤٠٩ ( ی  ل  دع  م  ح   م  ن   ب  ی  ل  ، ع   ی  ائباط  طب .]٣٢[
 . مکتبة آیة هللا العظمى المرعشي النجفي: ، قم٣جلد 

: ، قـم ١٥  و٣ جلد ، ل دالئ ال  ب رع  ش  ال    ام  ک   اح  ان  ی   ب  ی   ف  ل  ائ  سم  ال    اض  ری). ق.   ه ١٤٢٢(ــــــ   ــــ .]٣٣[
 . مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث

 . انتشارات قدس محمدي: قم ،یالفتاو النهایة في مجرد الفقه و). ؟ (ن س  ح ن دب م ح ، م ی طوس .]٣٤[
 . دار الکتب اإلسالمیة: ، تهران١٠جلد  ،االحکام تهذیب).  ش١٣٦٣ ( ــــــــــ.]٣٥[
مؤسـسة النـشر    : ، قـم  ٢جلـد    ،إرشاد األذهان ). ق.  ه ١٤١٠ (عالمه حلی، حسن بن یوسف     .]٣٦[

 . اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین
ت دفتـر   مرکـز انتـشارا   : قـم  ،تلخیص المرام في معرفة األحکـام     ). ق.  ه ١٤٢١( ــــــــــ   .]٣٧[

 . یتبلیغات اسالم
مؤسـسة النـشر اإلسـالمي التابعـة        : ، قم ٩جلد   ،مختلف الشیعة ). ق.   ه ١٤١٩( ــــــــــ   .]٣٨[

 . لجماعة المدرسین
 . انتشارات فقیه: هرانت ،تبصرة المتعلمین في أحکام الدین).  ش١٣٦٧( ــــــــــ .]٣٩[
: ، قـم ٥جلـد   رعیة علـی مـذهب اإلمامیـة،   تحریراألحکـام الـش  ). ق.   ه١٤٢٢( ـــــــــــ  .]٤٠[

 . )ع(مؤسسة اإلمام الصادق 
مؤسـسة النـشر اإلسـالمي التابعـة        : ، قـم  ٣جلد   قواعد األحکام، ). ق.   ه ١٤١٩( ــــــــــ   .]٤١[

 . لجماعة المدرسین
 د،الحـدو : تفصیل الشریعة في شرح تحریـر الوسـیلة       ). ق.   ه ١٤٢٢ (د  م  ح  ، م   ی  ران  ک  ن   ل  ل  اض  ف .]٤٢[

 . مرکز فقه األئمّة األطهار علیهم السّالم: قم
: ، قم٤جلد  ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع). ق.   ه١٤٠٤ ( ه ل دال  ب   ع  ن  داد ب   ق  داد، م   ق   م  ل  اض  ف .]٤٣[

 . مکتبة آیةهللا العظمی المرعشي النجفي العامة قم المقدسة
االبهـام فـی شـرح قواعـد      اللثـام و   کـشف ). ق.   ه ١٤١٦ ( حـسن   هندي، محمـدبن   فاضل .]٤٤[

 . مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین: ، قم١٠جلد  ،االحکام
 ایضاح الفوائد في شرح إشـکاالت القواعـد،  ). ق.   ه١٣٨٩ ( ن س  ح ن د ب م ح  ، م   ن  ی  ق  ق  ح  م  رال  خ  ف .]٤٥[

 . مؤسسة إسماعیلیان: ، قم٤جلد 
مکتبـة االمـام    : ، اصفهان ١٥ج ،الوافي). ق.   ه ١٤١١ (ی  ض  رت  م   اه   ش  ن  دب  م  ح  ، م   ی  ان  اش   ک  ض  ی  ف .]٤٦[

 . العامة) ع(أمیر المؤمنین علي 
 .١٣٩٢ مصوب قانون مجازات اسالمی. ]٤٧[
منـشورات مؤسـسة    : ، بیـروت  ٦جلد   ،)ع(مسند اإلمام علي    ). ق.   ه ١٤٢١ ( ن  س  ، ح   ی  ج  ان  ب  ق .]٤٨[

 . األعلمي للمطبوعات
 ،العـراق  بین أئمة الحجـاز و     الوفاق بین اإلمامیة و    جامع الخالف و  ). ؟ (د  م  ح  م  ن  ب  ی  ل  ، ع   ی  م  ق .]٤٩[

 . )عج(انتشارات زمینه سازان ظهور إمام عصر : قم
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مؤسسة دارالکتاب للطباعـة    : ، قم ٢جلد   تفسیرالقمي،). ق.   ه ١٤٠٤ ( م  ی  راه   اب  ن  ب  ی  ل  ، ع   ی  م  ق .]٥٠[
 . و النشر

تـسهیل المـسالک إلـى المـدارك فـي رؤوس           ). ق.   ه ١٤٠٤ ( ی  ل   ع  ن  ب   ه  ل  ال  ب  ی  ب  ، ح   ی  ان  شا  ک .]٥١[
 . بی نا: قم ،القواعد الفقهیة

 . الکتب اإلسالمیةدار: ، تهران٧جلد  األصول من الکافي،).  ش١٣٦٢ ( وب ق ع  ی ن د ب م ح ، م ی نلی ک .]٥٢[
 ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسـول       ). ق.   ه ١٤٠٣ (ی  ق  دت  مح   م  ن  رب  اق  ب  د  م  ح  ، م   ی  س  ل  ج  م .]٥٣[

 . دار الکتب اإلسالمیة: ، تهران٢٣ و ١٠جلد 
: ، بیـروت  ٤٠جلـد    بحاراألنوار الجامعة لدرر أخباراألئمة األطهار،    ). ق.   ه ١٤٠٣( ــــــــــ   .]٥٤[

 . مؤسسة الوفاء
مکتبـة آیـة    : ، قم ١٦جلد   ،هم تهذیب األخبار  مالذ األخیار في ف   ). ق.   ه ١٤٠٧( ــــــــــ   .]٥٥[

 . هللا المرعشي
 شرائع اإلسالم فـي مـسائل الحـالل و الحـرام،    ). ق.   ه١٤٠٩ ( ن س   ح  ن  رب  ف  ع  ج محقق حلی،    .]٥٦[

 . انتشارات استقالل: ، تهران٤جلد 
 التابعـة   مؤسـسة النـشر اإلسـالمي     : ، قم ٣جلد   النهایة و النکت،  ). ق.   ه ١٤١٢( ــــــــــ   .]٥٧[

 . لجماعة المدرسین
 . مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین: ، قم٣جلد أصول الفقه، ). ؟ (ا درض م ح ر، م ظف م .]٥٨[
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة     : قم ، ه  ع  ن  ق  م  ال). ق.   ه ١٤١٠ (د  م  ح   م  ن  دب  م  ح  د، م   ی  ف  م .]٥٩[

 . المدرسین
ــ ی  ف ان ره ب  و ال ده ای ف  ال ع م ج م). ق.   ه١٤١٦ (د م ح  م ن دب م ، اح ی ل ی  اردب دس ق م .]٦٠[ ــ رح  ش اد   ارش

 . مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین: ، قم١٣جلد  ،ان االذه
:  قـم  ،٦جلـد    علیـه الـسالم،   فقه اإلمام جعفـر الـصادق       ). ق.   ه ١٤٢١ (واد  دج  م  ح  ، م   ه  ی  ن  غ  م .]٦١[

 . النشر مؤسسة أنصاریان للطباعة و
، ٧جلد   جامع المدارك في شرح المختصرالنافع،    ). ق.   ه ١٤٠٥ (د  م  ، اح   اری  س  وان   خ  وی  وس  م .]٦٢[

 . کتابفروشى صدوق: تهران
ــا  .]٦٣[ ــانی، سیدمحمدرض ــوی گلپایگ ــدود و ). ١٣٨٦ (موس ــرات الح ــرات تقری ــع[ التعزی  منب

 . اسالمی مدارک و اطالعات ز مرک:، قم١جلد  ،]الکترونیکی
 . دار القرآن الکریم: ، قم١جلد  ،الدر المنضود في أحکام الحدود). ق.   ه١٤١٢( ــــــــــ .]٦٤[
نـشر    تنظیم وۀمؤسس: ، قم٢جلد  ،مباني تحریر الوسیلة). ق.  ه١٤٢٢ (د م ح ، م ی م   ق  ن  وم  م .]٦٥[

 . )قده(آثار اإلمام الخمیني 
ــری ت ن م .]٦٦[ ــم ، اده ی ق  و ال ق ح س واط و ال ل ا و ال زن  ال ث اح ب  م ی دود ف ح  ال اب ت ک). ؟ ( ی ل ع ن ی س ، ح ظ : ق

 . ر ک ف الدار
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دار إحیـاء   : ، بیـروت  ٨جلد   ،)ع (موسوعة أحادیث أهل البیت   ). ق.   ه ١٤٢٣( نجفی، هادی    .]٦٧[
 . التراث العربي للطباعة و النشر و التوزیع
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