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.كند خارج حرز از را مال سارق :سرقت حدّ اجراي در چهارم شرط

:مي آيد پيش مسائلي اينجا در

 اول دفر و كنند كشف را رمزش و بدزدند را كارت يكديگر همكاري با سارق دو اگر -١
 كه  كندمي صدق كدامشان بر بزند را نهايي تأييد كليد دوم سارق و بزند را دستگاه رمز

؟چيست حكمشان كرده مال اخراج

 اول دفر و كنند كشف را رمزش و بدزدند را كارت يكديگر همكاري با سارق دو اگر -٢
 كه ي كندم صدق كدامشان بر بردارد را پول دوم سارق و بزند را تأييد كليد و دستگاه رمز

؟چيست حكمشان و كرده مال اخراج

 ولي نرسد نصاب حد به يك هر و بردارد پول كارت از بار چند يا دو سارق اگر -٣
؟نه يا است جاري سرقت حد آيا برسد، نصاب حد به آنها مجموع

 آن عام زدن مغازه در بي احتياطي با كارت صاحب بلكه نباشد مخفيانه رمز كشف اگر -٤
چيست؟ همسأل حكم باشد شنيده ديگران مثل سارق و باشد كرده افشا فروشنده براي را



 و بگذارد ديوار شكاف حفره درون يا در روي را دزدي كاالي اول نفر كه دزدي مسأله در

:دارد وجود قول چهار بردارد را آن دوم نفر

 نتفايا با و نشده صادر هيچكدام از تمامه به اخراج چون نشود قطع هيچكدام دست :اول قول

 در )٤٨١ .م( براج ابن قاضي و مبسوط در طوسي شيخ قول اين .مي شود منتفي حد شرط

.است ارشاد بر حاشيه در ثاني شهيد مختار و ارشاد در )٧٢٦ .م( حلي عالمه و مهذب

 و تهياف تحقق او وسيله به اخراج، جزء آخرين چون شود قطع بيروني فرد دست :دوم قول

 تاس آني امري حرز از خروج چون نيز و .است بوده نشده محقق تمامه به اخراج آن از قبل

 )٥٩٨ .م( ادريس ابن قول اين .است حركت آخر لحظه آن و مي گيرد صورت لحظه در كه

.است المنهاج تکملة در )١٤١٣ .م( خوئي محقق و )١١٣٧ .م( هندي فاضل  و



 قرار دزدي معرض در را كاال كه بوده كسي او چون شود قطع داخل فرد دست :سوم قول

 ديوار اول از حرز و است ديوار درون نقب چون .است كرده خارج حرز از و است داده

 اين .مي شود محسوب حرز از خارج بلكه نيست حرز عرفاً  نقب و مي شود شروع داخلي

  .است آورده الفائدة مجمع در اردبيلي محقق در كه است احتمالي

  االحكام مهذب در )١٤١٤ .م( سبزواري االعلي عبد سيد و )١٤١٣ .م( االمام سيدنا همچنين

.است داده فتوا قول اين به

 ساخته اند محقق را اخراج امدادي طور به دو آن چون .مي شود قطع دو هر دست :چهارم قول

 قطع يمبگوي اگر نيز و .باشند ساخته محقق را اخراج مشاركتي طور به كه آنست مثل و

 كرده نقل عده اي از شيخ را قول اين .سرقت حدّ  اسقاط براي مي شود راهي اين نشوند دست

.است



:نكاتي قابل ذكر است: قول مختار

زه نصاب بحث جايي است كه مبلغ كاال به اندازه دو نصاب برسد تا سهم هر يك به اندا -١

.گردد وگرنه هيچ يك قطع دست نمي شوند

ار حكم آنچه در كالم فقها مي توان سؤال كرد اين است كه ببينيم آيا اخراج از حرز معي -٢

قطع دست است يا اخراج از محل محرز مثل خانه معيار است؟ 

. در اينجا يك بار ديگر روايات باب حرز و اخراج را به اختصار مرور مي كنيم

: در باب حرز و اخراج چهار دسته روايات وجود دارد

كوني مثل موثقهء س. رواياتي كه به نحوي به عنوان حرز يا اخراج اشاره نداشت: دسته اول

:  كه صرفاً به برخي مصاديق حرز اشاره دارد و اشاره اي به مفهوم اخراج ندارد

قـُْفًال  َكَسرَ   َأوْ  بـَْيتاً  نـََقبَ  َمنْ  ِإالَّ  يـُْقَطعُ  َال 



:نكاتي قابل ذكر است: قول مختار

: در باب حرز و اخراج چهار دسته روايات وجود دارد

ه رواياتي است كه صرفاً به مفهوم حرز اشاره داشت و به مفهوم اخراج اشار: دسته دوم

نداشت، مثل 

:صحيحهء محمد بن مسلم

السَّاِرقِ  اْسمُ  َعَلْيهِ  يـََقعُ  فـَُهوَ  َأْحَرزَهُ  وَ  َحَواهُ  َقدْ  َشْيئاً  ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َسَرقَ  َمنْ  ُكلُّ 

:و روايت دعائم االسالم

َعى َحتَّى َيْحوِيـََها اْلِحْرزُ َال يـُْقَطُع َمْن َسَرَق الزَّرَْع َو َال اْلغََنَم ِمَن اْلَمرْ 

.از مجموع اين روايت چنين فهميديم كه هتك حرز شرط اجراي حدّ سرقت است



:نكاتي قابل ذكر است: قول مختار

: در باب حرز و اخراج چهار دسته روايات وجود دارد

 هك ،:مثل دارد، اشاره خانه از اخراج يا اخراج عنوان به تنها كه است رواياتي :سوم دسته

:گذشت آن بحث

 َقدْ  وَ  ذَ ُأخِ  َفِإنْ  يـَُعاَقبُ  قَالَ  ءٍ  َشيْ  ِإَلى لَ َيصِ  َأنْ  قـَْبلَ  فَُأِخذَ  بـَْيتاً  ثـََقبَ  َرُجلٍ  :حلبي صحيحة

– اْلَقْطعُ  فـََعَلْيهِ  َمَتاعاً   َأْخَرجَ 

)بالمتاع( الدَّارِ  ِمنَ  بِهِ  َيْخُرجَ  َحتَّى اْلَقْطعُ  َعَلْيهِ  لَْيسَ  :سكوني موثقة

اْلبَـْيتِ  ِمنَ  بِالسَّرَِقةِ  جَ َيْخرُ  َحتَّى السَّاِرقِ  َعَلى َقْطعَ  َال  :عمار بن اسحاق معتبرة

اْلبَـْيتِ  ِمنَ  بِالسَّرَِقةِ  ْخُرجَ يَ  َحتَّى َقْطعٌ  السَّاِرقِ  َعَلى لَْيسَ  : زيد بن طلحة معتبرة



:نكاتي قابل ذكر است: قول مختار

: در باب حرز و اخراج چهار دسته روايات وجود دارد

  دارد، اشاره دو هر اخراج و حرز عنوان به كه است رواياتي :چهارم دسته

 َعِجْلُتمْ  َقالَ فَـ  َأَخُذوهُ  وَ  فـََعاَجُلوهُ  بـَْيتاً  نـََقبَ  بِِلصٍّ  أُِتيَ  َأنَّهُ   ص َعِليٍّ  َعنْ  :االسالم دعائم روايت
 َأَخذَ  وَ  ْيتَ اْلبَـ  َدَخلَ  َمنْ  َال  وَ  قـُْفًال  َكَسرَ   َمنْ  َال  وَ  بـَْيتاً  نـََقبَ  َمنْ  يـُْقَطعُ  َال  قَالَ  وَ  َضَربَهُ  وَ  َعَلْيهِ 

 ِألَِبي ِقيلَ  َأْفَسَدهُ  امَ  يـَُغرَّمُ  وَ  ُيْحَبسُ  وَ  َوِجيعاً  ْرباً ضَ  ُيْضَربُ  َلِكنْ  وَ  اْلِحْرزِ  ِمنَ  ُيْخرَِجهُ  َحتَّى اْلَمَتاعَ 
ارِ  ِفي السَّاِرقُ  ُوِجدَ  ِإنْ  وَ  ع اللَّهِ  َعْبدِ   قَالَ  َقْطعٌ  َعَلْيهِ  أَ  اْلبَـْيتِ  ِمنَ  َأْخَرَجهُ  وَ  اْلَمَتاعَ  َأَخذَ  َقدْ  وَ  الدَّ

الدَّارِ  ِحْرزِ  ِمنَ  ُيْخرَِجهُ  َحتَّى َال 

  .نيست اتكا قابل نظر اين از و است سند فاقد روايت اين
 كه است روشن چون است رفته بكار مجازي معناي به حرز اول جمله در كه اين ضمن

 زحر محل منظور كه اين مگر ندارد معنا حرز از اخراج باشد قفل مثل چيزي حرز اگر
  مثل است رفته بكار ديگري جاي به يكي محلّ و حال مناسبت به باشد

.است غالم روز چنین به جهانم، سلطان             است کام به معشوق و کف در می و بر در گل
 

 بخش معموالً چون نيز حرز محل و .الدار حرز محل من يا الحرز محل من يخرجه يعني
 هب ندارد، خصوصيت حرز از اخراج و است شده ذكر مي شود، محسوب خانه از انتهايي

.ديگر موثق روايات قرينه



:نكاتي قابل ذكر است: قول مختار

 انهخ از بخشي ديوار و در كه است روشن و است خانه از اخراج است معيار آنچه اين بنابر

  .دنمي كن صدق خانه از اخراج عرفاً نشود، خارج خانه از كاال تمام كه زماني تا و هستند

 صدق بازي زمين از خروج نشود خارج خط از كامالً توپ تا نيز ما زمان در امر اين نظير

 مي كنند وضع انسانها كه مقرراتي تدوين حسب و است اعتباري امري بازي گرچه نمي كند،

.دارد فرق خانه چون واقعي امور با بازي زمين و مي شود اداره

 شده والاق تشويش موجب و مانده مخفي نظرها از شايد كه است بحث در كليدي نكته اين

.است

.تنيس لطف از خالي عرفي تطبيقات از برخي بيان شرعي حكم اين به توجه با حال



 است لداخ آنچه اگر برداشت ديگري و گذاشت درب وسط اولي اگر كه گفته اند برخي -٣
 باشد نصاب اندازه به است داخل آنچه اگر و مي شود قطع خارج دست باشد نصاب اندازه به

 محل از خروج فتوا اين كه مي بينيم كنيم نظر دقت به اگر ولي .مي شود قطع خارج دست
 نصاب حدّ  از بيش مي شود خارج آنچه اگر كه است اجماعي و است روشن چون است نزاع
 نداشته تبعض قابليت كاال كه است جايي در بحث .مي شود قطع كنند اخراج دست باشد
 تبعض قابل عرفاً و است واحد كاالي يك كه لباسشويي ماشين و همراه تلفن مثل باشد

  .نيست
 اجزاء از هك اشيائي اول دسته :مي شوند تقسيم دسته دو به اشياء :گفت بايد توضيح در

 .شود آن نافتاد كار از موجب آنها تبعض و تقسيم كه طوري است شده تشكيل غيرهمسان
 به كاله، ش،كف پيراهن، اتومبيل، رايانه اي، كيس برق، شارژر صوت، ضبط همراه، تلفن مثل

 .مي شود خودش مفروض كاركرد بدون بلكه ندارد كاركرد نيم آن، از نيمي كه طوري
 آنها تبعض و تقسيم كه طوري شده اند تشكيل همسان اجزاء از كه هستند اشيائي دوم دسته

 كي مقدار مثل باشد داشته را كل كاركرد خودش، اندازه به آن، جزء هر كه مي شود موجب
.گوسفند گوشت شقه يك قند، كله يك لباس، بغچه يك ميل گرد، حبوبات، برنج، گوني

 يا در وسط و باشد اول دسته قسم از مي گيرد قرار ديوار شكاف يا در وسط كه چيزي اگر
 يك اال،ك آن چون نيست خانه از خروج معناي به آن از نيمي بودن بيرون گيرد، قرار شكاف

 از را آن كه نمي كند صدق بگذارند خانه بيرون را آن از بخشي اگر و است پارچه يك شيء
 شده هادهن بيرون كه نيمي يا مقدار آن و باشد دوم دسته از اگر ولي .است برده بيرون خانه

 و مي شود قطع دستش اول نفر مقدار همان اعتبار به گاه آن باشد سرقت حدّ  نصاب اندازه به
 طعق نيز دوم نفر باشد سرقت حدّ  نصاب اندازه به نيز خانه داخل باقيمانده مقدار اگر

  .باشد خط يك عرفاً شكاف مرز يا در مرز كه است صورتي در اين .مي شود



 اي اندازه به عرض اين و باشد عرض داراي عرفاً شكاف يا ديوار يا در مرز است ممكن -٤

 كه يكس نيز حال اين در .گيرد قرار عرض اين روي كاال كه طوري باشد، كاال از بزرگتر

.مي شود قطع دستش است منزل از بيرون

 كاال از بزرگتر يا اندازه به عرض اين و باشد عرض داراي عرفاً حرز مرز است ممكن -٥

 صدق منزل از اخراج هم باز .گيرد قرار عرض اين روي كاال از بخشي كه طوري باشد

.باشد كرده عبور عرض اين از كاال كل كه اين تا نمي كند



 خراجا يعني كرديم تعيين ما كه را مالكي عرف كه جا هر و است عرفي فعل يك اخراج -٦

 ودمي ش همان به حكم است كرده اخراج را مال نفر دو از يك كدام كه داد تشخيص خانه از

 .ديوار شكاف وسط يا باشد در وسط خواه

 همان از است شده صادر آنها از يك كدام وسيله به اخراج كه كرد شك عرف كه جا هر و

 .مي شود ساقط حدّ است شده محقق او مورد در شك كه

:دارد اشاره همين به كالمشان آخر در جواهر صاحب كالم كه مي رسد نظر به

 ال لحا على يكون أن أحدها :ثالثة أحوال من يخلو ال النقب في الوضع إن يقال قد و
 أخذه الذي جالخار  على حينئذ  القطع أن في ريب ال و الحرز، في البقاء صدق عن به تخرج

 أن يف ريب ال و ذلك، عن به خرج حال على يكون أن الثاني و الهتك، في المشارك من
 أن ثالثال و الحرز، خارج في له الواضع الحرز عن له المخرج الداخل على حينئذ القطع
 الشيخ، من سمعته كما  منهما أحد على القطع عدم فيه المتجه و فيه، يشك حال في يكون

 و شروط،الم في للشك المقتضي الحرز من اإلخراج هو الذي الشرط في للشك و للشبهة
 .العالم اهللا

 راجاخ عرفي صدق موضوع كه اين كرديم عرض جواهر صاحب كالم بر اضافه ما آنچه
.كاالست محل يا منزل از




