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«امنیت فضای مجازی»: فصل دوم

تعریف امنیت فضای مجازی.2.1
«فضای مجازیتهدیدهای برابر در فضای مجازی دارایی های حفاظت و مقاوم سازی »

تهدیدهای امنیتی فضای مجازی.2.2

«احکام امنیت فضای مجازی»: سومفصل 

:  سخت افزار سرقت .3.1
همراهتلفن حّد سرقت 

ن سرقت تلفن همراه از جیب صاحب آکه بود این بحث ما در باب حّد سرقت 

؟شامل حکم قطع دست می شود یا نه



:سکونیموثقه

أ ِتيُّ:قَالُّعهُِّاللََُّّعْبدَُّأِبيَعنُّالسَّك وِني َُّعنُّالن َّْوَفِلي َُّعنُّأَبِيهَُِّعنُِّإبْ َراِهيمَُّْبن َُّعِلي ُّ-
َقِميِصهُِّنُّمَُّطرََُّّقدَُّكانَُِّإنُّْفَ َقالُّرَج ل ُّم ُّك ُِّمنَُّدرَاِهمََُّطرََُّّقدُِّبَطرَّار ُّعاْلم ْؤِمِنينَُّأِمير ُّ

.َقطَْعت ه ُّالدَّاِخلَُّقِميِصهُِِّمنَُّطرََُّّكانُِّإنُّْوَُّأْقطَْعه َُّلمُّْاْْلَْعَلى



َُّدرَاِهَمُِّمْنُّك م ُّرَُّ ُّاْلم ْؤِمِنيَنُّعُِّبَطرَّار َُّقْدَُّطرَّ ُّأ ِتَيَُّأِمير  ج ل 
ُِّمْنَُّقِميِصِهُّاْْلَْعَلىَُّلْمَُّأْقطَْعه ُّوُّ ُِّمْنَُّقِميِصِهُّالدَّاِخِلَُّقطَعُّْفَ َقاَلُُِّّإْنَُّكاَنَُّقْدَُّطرَّ ت هُِّإْنَُّكاَنَُّطرَّ

تاسرومعنایبه«االعلی»کلمهباطن،وزیرمعنایبه«الداخل»کلمهقرینهبه-
(نیستمراداینجادر(اسفل)پایینمقابلدرباالمعنایاینبنابر)

:اولاحتمال-
صقمیصفتالداخلواالعلی+شدهحذفقرینهبهکهاستالدراهمطرّ مفعول-
زیریناهنپیرازکهباشدپوشیدهپیراهندوبایدکهاستاینیدقطعبرایشرط-

باشدشدهدزدی
هدارینگآندرراپولهاکهجایییازیرینلباسزدنبرحرزشکستناینجادر-

(بحسبهشیءکلحرز).استیافتهتطبیقمی کنند،



َُّدرَاِهَمُِّمْنُّك م ُّرَُّ ُّاْلم ْؤِمِنيَنُّعُِّبَطرَّار َُّقْدَُّطرَّ ُّأ ِتَيَُّأِمير  ج ل 
ُِّمْنَُّقِميِصِهُّاْْلَْعَلىَُّلْمَُّأْقطَْعه ُّوُّ ُِّمْنَُّقِميِصِهُّالدَّاِخِلَُّقطَعُّْفَ َقاَلُُِّّإْنَُّكاَنَُّقْدَُّطرَّ ت هُِّإْنَُّكاَنَُّطرَّ

:دوماحتمال-
فمحذوموصوفبرایصفتوطرّ مفعولالداخل+استنشدهحذفطرّ مفعول-
باشددهزداخلیجیبیاآستینازکهمی گیردصورتدستقطعصورتیدریعنی-

بیرونیجیبیاآستینازنه
راشدستباشدزدهلباسشرویازاگرکهمی شودگونهاینروایتمعنایپس-

.می کنمقطعرادستشباشدزدهلباسشداخلازاگرولینمی کنمقطع

زیریلباسوروییلباسدستقطعبهحکممعیاراولمعنایطبقکهآنخالصه-
.استلباسزیرولباسرویحکممعیاردوممعنایطبقواست

دیفرکهکنیدفرض:می شودمعلومفروضبرخیدرنیزدومواولمعنایفرق-
فنتلاگربدزدند،راهمراهشتلفناوکتجیبازاگرحالاستپوشیدهکت

لیونیستجارییدقطعدومواولمعنایطبقباشدکتروییجیبدرونهمراه
قطعاستروییلباسکتچوناولمعنایطبقباشدکتدرونبغلجیبدراگر
یدقطعشدهدزدیدهلباسزیرازچوندوممعنایطبقونیستجاریید

.جاریست



:استسیّارابیمسمعروایتدارد،ضعیفسندیبارامحتواهمینکهدیگریروایتو

َعنَُّْسيَّار ُّأَِبيع ُِّمْسمَُّعنُّالرَّْحَمنَُّعْبدُّْبنُّاللَّهُِّْبدُّعََُّعنَُّشم ون ُّْبنُّاْلَحَسنُّْبنُّم َحمَّدَُّعنُّزِيَاد ُّْبن َُّسْهل ُّ-
ِمنَُّْطرََُّّقدَُّْكانُِّإنُّْفَ َقالَُّدرَاِهمَُّر ْدنِهُِِّمنُّْرَج ل ُِّمنَُّطرََُّّقدُِّْبَطرَّار ُّأ ِتيُّعاْلم ْؤِمِنينَُّأِميرَُّأنَُّّعاللَّهَُِّعْبدُّأَِبي

.َقطَْعَناه ُّْسَِلُّاْْلََُّقِميِصهُِِّمنَُّطرََُّّكانُِّإنُّْوُّنَ ْقطَْعه َُّلمُّْاْْلَْعَلىَقِميِصهُِّ
.کرده اندامعنآستینخودبهراآنبرخیواستلباسآستینجلوییادهانهمعنایبهُرْدن-

«هردائ»«ردنهجایبهکهدیدهراروایتاینشیخخطبهکهکردهنقل(1070.م)اولمجلسی

و«االعلی»ازمرادقبل،روایتقرینهبه.استقلمسهونگاشتاینمی گویدهمووآورده

گاهینیزیفارسزباندر.استلباسرویوزیرمرادبلکهنیستلباسپایینوباال«االسفل»

.می رودبکارلباسزیرورومعنایبهلباسپایینوباالکلمهدو

دوهمان.آنستازربودنیازیرینیاپایینیلباسکردنپارهدستقطعشرطروایتایندر-

معناکهاستمحتملیعنی.استمحتملنیزروایتایندرگفتیمقبلروایتدرکهمعنایی

باشدرینزیلباسازاگرونداردقطعباشدروییلباسازاگرپوشیدهلباسدوکهباشداین

روی(جیب)ازاگرداردرووزیرکهباشدلباسیکفرضکهاستایندوممعنای.داردقطع

.داردقطعباشدلباسزیر(جیب)ازاگرونداردقطعباشدلباس



:استآمدهدیگرمنابعدرروایتاینمشابهروایات

ثَ َناقَالُّم وَسىَحدَّثَِنيم َحمَّد َُّأْخبَ َرنَااللَّهَُِّعْبد َُّأْخبَ َرنَا- ََُِّجد هَُِّعنُّأَبِيهَُِّعنُّأَِبيَحدَّ عَعِلّيا َُّأنَُّّم َحمَّد ُّْبنُّرَُِّجْع
َكانُِّإنُّْوَُّعَلْيهَُِّقْطعََُّفَلُّاْْلَْعَلىاْلَقِميصُِّمنَُّطرََُّّكانُّنُّْإُِّفَ َقالَُّدنَانِيرُّرَج ل ُّك م ُِّمنَُّطرَُِّّبَطرَّار ُّأ ِتيَُّلمَّا:قَالُّ
کهنشدمعلومچوننیستاتکاقابلنسخهنظرازکتاباین:اشعثیاتکتاب.َقطَْعَناه ُّالدَّاِخلُِّمنَُّطرَُّّ

بدانیحیصحسنداوکهطوسیشیخنزدنسخهوماستدستدراینککههندازآمدهنسخهبین

.باشدداشتهوجودهمانیاینداشته

.م)المغازلیناباستادوشافعیفقهایازکهاستالسقاءابننامبهفردینامسنددرعبدالّل :سند
کتاباحبصمنظورنیزمحمدواست«طالبابیبنعلیّ المؤمنینامیرمناقب»کتابصاحب(483

پدرنامواستالسالمعلیهجعفربنموسیامامنوهنامموسیواستاالشعثبنمحمدبنمحمد

یعنیپدرشازاسماعیلوبودهالسالمعلیهامامفرزندانازیکیکهاستموسیبناسماعیلاو

صادقرجعفامامکهاسماعیلجدیعنی)جدشازاوکهکردهنقلالسالمعلیهجعفربنموسیامام

.می کندنقل(استالسالمعلیه

مفعولنهاست«القمیص»صفت«االعلی»کهاستاولمعنایبهنزدیکبیشترحدیثاین:داللت

.استمنتفی«الداخل»بودنمفعولاحتمالدومفقرهدرچون«طرّ »

.استبودهواقعهدومی دهدنشانکهآمده«دنانیر»«دراهم»جایبهاینجادر:نکته



يَْأخ ذ َُّمنُّي  ْقَطع َُّلِكنُّوُّأ َعز ر ه َُّلِكن يوُّاْلخ ْلَسة ُِّهيُّوُّاْلم ْعَلَنةُِّالدََّغارَةُِِّفيَقْطعََُّلُّعَعِلي ُّقَالُّوُّ-
اْلَقِميصُّنُّمَُّطرَُِّّإَذاَقْطع ُّالطَّرَّارَُِّعَلىلَْيسُّوَُّقْطع ُّالث  َيابَُّيْسل ب ُّالَِّذيَعَلىلَْيسُّوُّي ْخِِيوُّ

َقْطع ُّالُّْفَ َعَلْيهُِّاْْلَْسَِلُّاْلَقِميصُِّمنَُّطرَُّّفَِإنُّْاْْلَْعَلى
جاایندرگرچهدارد،رامعنادراحتمالدوهرامکانحدیثاینواستمرسلروایتسند

.استی ترقواولاحتمال«القمیص»بهضمیراتصالعدموکلماتترتیبوسیاقدلیلبه



احرازاب)باشدزیرینلباسازاگرکهکردهبرداشترااولمعنایروایتدواینازطوسیشیخ

:دنمی شوقطعدستشباشدروییلباسازاگرولیمی شودقطعدستش(دیگرشرائط

َِر ُّْبنُّم َحمَّدَُّعنُّيَ ْعق وبُّْبن ُّم َحمَّد ُّ- َعنَُّْعِميَرةَُّْبنُّفَُّسيَُّْعنُّْاْلَحِميدَُّعْبدُّْبنُّم َحمَّدُّنُّعَُّاْلك وِفي َُّجْع
...ِلس ُّاْلم ْختَُّي  ْقَطع َُّلُّوُّالطَّرَّار ُّوُّبَّا  ُّالنَُّّي  ْقَطع ُّيَ ق ول ُّعاللَّهَُِّعْبدُّأَبَاَسِمْعت ُّقَالَُّمْنص ور ُّ

وُّالطَّرَّارَُِّعنُّعاللَّهَُِّعْبدُّأَبَاَسأَْلت ُّقَالُِّبيح ُّصَُّْبنُِّعيَسىَعنَُّمْحب وب ُّاْبنَُّعنَُّسِعيد ُّْبن ُّاْلح َسْين ُّ--
.اْلم ْخَتِلس ُّي  ْقَطع َُّلُّوُّا  ُّالنَّبَُّّوُّالطَّرَّار ُّي  ْقَطع ُّفَ َقالُّاْلم ْخَتِلسُّوُّالنَّبَّا ُّ

ِإَذاأَنَّه َُّعَلىول َُّمْحم ُّي  ْقَطع ُّالطَّرَّارََُّأنَُِّّمنُّْنص ور ُّمََُّحِديث ُّوُّاْلَخبَ ر َُّهَذاَتَضمَّنَُّما:اْلَحَسنُّْبن ُّم َحمَّد ُّقَالُّ
ِمْسَمع ُّوُّالسَّك وِني ُّه َُّفصَّلََُّماَحَسبَُّقْطع ه َُّيِجب َُّفَلَُّلىاْْلَعُّْالث َّْوبُِّمنَُّطرَُِّّإَذافَأَمَّااْْلَْسَِلُّالث َّْوبُِّمنَُّطرَُّّ
بهمعنایبهاالختالس.استصحیحروایتودهرسند.عاللَّهَُِّعْبدُّأَِبيَعنُِّرَوايَ تَ ْيِهَماِفيَسيَّار ُّأَب و

.استکردنغصبوگرفتنکسیازراچیزیزور

:استآوردهاستبصاردراخبارایننقلازپسراکالمهمینمشابهشیخ

ِصيلُّالت ََُّّعَلىَنْحِمَله َمابَِأنُّْاْلَخبَ َرْينَُّهَذْينُِّفيفَاْلَوْجه ُّ َأَخذُِّإَذاأَنَّه ُِّمنَُّلنُّاْْلَوَُّّاْلَخبَ َرانَُّتَضمََّنه ُّالَِّذيِْ
َِْوقَاِني ُّاْلَقِميصُِّمنُّالطَّرَّار ُّ َذِلكَُّعَلْيهَُِّوَجبُّالتَّْحَتاِني ُِّمنَُّأَخذُِّإَذاوَُّقْطع َُّعَلْيهَُِّيك نَُّلمُّْاْل



کهداریمیروایتآوردهیدقطعاطالقبرایشیخکهروایاتیمقابلدرکهداشتتوجهباید

:استکردهنفیطّرارازرادستقطعمطلقصورتبه

ثَ َناقَالُّاللَّه ُّرَِحَمه ُّأَِبي- َعنُّأَبِيهَُِّعنَُّْحمَّد ُّم ُّْبنُّأَبَانَُّعنَُّأْحَمدُّْبنُّم َحمَّدُّنُّعََُّيْحَيىْبن ُّم َحمَّد َُّحدَّ
َِرَُِّعنُّالسَّك وِني َُّعنُّاْلم ِغيَرةُِّاْبنُّ وُّالطَّرَّارُِّىَعلَُّلَْيسُّقَالُّعَعِلي َُّعنُّأَبِيهَُِّعنُّم َحمَّد ُّْبنَُّجْع

ي ْخِِيوُّيَْأخ ذ َُّمنَُّطع ُّي  قَُّْلِكنُّوُّم ْعَلَنة َُّدَغارَة ُِّْلَن ََّهاَقْطع ُّاْلم ْخَتِلسُّ
یعنیه انددادتفصیلرامسألهحکمکهروایاتیآنبهزده اندتقییدراروایاتایناصحاب

.سیارابیمسمعروایتوپیشینسکونیروایت




