
 

 
 قانون مجازات اسالمی در تقریر مجازات مُحارَبه 283ماده  بررسی مبانی فقهی

 
 1یانیاد ینیمسلم حسدیس

 (28/12/99تاریخ پذیرش مقاله:  -14/5/99)تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

یکی از جرائمی که شارع مقدس برای مجازات آن حد و اندازه تعیین کرده است، جرم 
شیدن اسلحه بر روی مردم مرتکب قتل و محارَبه است، مُحارِب کسی است که با برک

، به دار کشته شدنیفر چنین عملی و کشود،  یمجَرح و غارت اموال و سلب امنیت 
شده است،. منتها، فقیهان از دیرباز تاکنون در  یینتعو تبعید  وپا دستآویخته شدن، قطع 

ی از فقیهان در ااند، عدهکیفیت انتخاب مجازات چهارگانه دارای دو دیدگاه متفاوت بوده
این باورند که تعیین یکی از مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است که به  همه ادوار بر

، عده دیگر بر این باورند که رعایت تناسب بین جرم در مقابلدیدگاه تخییر معروف است، 
کند نه اختیار قاضی، که به دیدگاه ترتیب ی و مجازات نوع مجازات را تعیین میارتکاب

قانون مجازات اسالمی آمده است که انتخاب هریک از امور  283عروف است. در ماده م
یل طرفین و استفاده از قرائن دالچهارگانه به اختیار قاضی است، در این مقاله با بررسی 

عدل و انصاف و وحدت  قاعده با هماهنگعقلی و نقلی و نکات ادبی، دیدگاه ترتیب را 
تواند پشتوانه فقهی برای اصالح قانون مجازات اسالمی و می رویه قضائی یافته است، که

 ی احکام صادره قضائی باشد.ساز شفافهمچنین گامی در 
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 مقدمه

است و اند که نظم الزمه الینفک زندگی اجتماعی امروزه این واقعیت را همگان پذیرفته
مقررات  ازجملهای برای تنظیم روابط اجتماعی خود به قانون از این منظر هر جامعه

شده است که تشریع حدود به  یانبجزائی نیازمند است. در فلسفه تشریع حدود اسالمی 
ها و سرکشی های مردم است. جهت مصلحت عموم و جلوگیری از فساد و انتشار زشتی

ستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند حدود، کیفرهای منصوص شرعی ه
یر و برکت و آثار مفید خعادی حق تصرف در آن را ندارد. امام باقر )ع( در  گذار قانونو 

، 7[االرض أزکیَ فیهَا مِن مَطرٍ أربعینَ لَیلةً و ایَّامَها  یفِفرماید: حَدٌّ یُقامُ اجرای حدود می
از باران چهل  تر برکت باگردد مین اقامه میحدی که در ز ]1، ح 308، ص 18ج 

یُحییِ االرضَ بَعدَ مَوتِهَا... فرمودند: "است. امام کاظم )ع( در تفسیر آیه شریفه  روز شبانه
انگیزاند که عدالت را  یبرمکند بلکه مردانی را یله باران زنده نمیوس بهخداوند زمین را 

شود. بعد فرمودند: یقیناً اجرای نده میزنده کند، سپس زمین به خاطر احیای عدالت ز
، ح 308، ص 18، ج 7[حدود در راستای اقامه عدالت سودمندتر است از چهل روز باران 

و این نفع رسانی برای آن است که سالمت و امنیت در یک جامعه اساس همه  ]3
ها است. یکی از جرائمی که شارع مقدس برای آن مجازات تعیین کرده و حد  یتموفق

آن در قرآن آمده، مُحارَبه است. موضوع  محارَبه، اخالل در امنیت جامعه است، که برای 
است، تا هم پیشگیری از وقوع جرم  مرتکب آن، مجازات سخت و سنگینی تعیین شده

وَ التَّحقیق أنَّ الحدودَ موانعٌ قبلَ الفعل، "عبرتی برای مجرم و دیگران.  درس همباشد و 
 لعلم بشَرعیَّتهَا یَمنعُ االقدامَ علیَ الفِعل و ایقاعُها بَعدَهُ یَمنَعُ العَودَ الیهِزواجرٌ بعدَه، ای ا

شود و پس از . یعنی علم به تشریع حدود، افراد را از ارتکاب مانع می]296، ص1، ج 3[
عده  .بین فقها دو نظریه وجود دارد مجازات محارب،درخصوص دارد.  یبازم، از تکرار اجرا

ای معتقدند قاضی در انتخاب یکی از مجازات چهارگانه مخیر است؛ و در مقابل گروهی 
دیگر از فقها معتقدند قاضی موظف است با رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات 

 ها را برگزیند. یکی از آن
 

 پیشینه تحقیق

ارِب به نحو تخییر ینکه حکم مجازات مُحدر ا، فقهای امامیه عصر حاضراز دیرزمان تا 
شیخ  ]296، ص 18؛ 450، ص 17[اند، شیخ صدوق نظر داشتهاست یا ترتیب، اختالف
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، ص 4، ج 9[، محقق حلِّی ]505، ص3، ج 12[یس حِلی ابن ادر، ]804، ص 44[ مفید
، 25[، شهید ثانی ]250، ص 2، ج 23[، شهید اول ] 246، ص 9، ج 10[، عالمه حلی ]181

، ج 27[، طباطبائی ] 392، ص4، ج 33[، فاضل مقداد ]8، ص ،15 ، ج26؛ 367، ص 4ج 
، ص 2، ج 45[و بیشتر متأخرین و جمعی از معاصرین همانند امام خمینی  ]208، ص 10

... بر  ]535، ص25، ج 16[، روحانی ]653، کتاب الحدود، ص 31[، فاضل لنکرانی ]493
اسناد داده است، طبق  ها کتاببیشتر دیدگاه تخییر هستند، و فاضل هندی قول تخییر را به 

یدن سالح یکی از جرائم قتل نفس، غارت اموال، جَرح و برکشاین دیدگاه اگر محارب با 
های ضَرب یا ترسانیدن مردم را مرتکب شده باشد، حاکم مخیَّر است که یکی از مجازات

  .] 639،ص10، ج34[ کند اعمالو تبعید را در مورد او  وپا دستچهارگانه قتل، صَلب، قطع 
، ص 20[ین و معاصرین همانند شیخ طوسی متأخرای دیگر از قدما و در مقابل عده

، 10[ید اسکافی به نقل عالمه حلی ابن جن ]47، ص8، ج 22؛ 458، ص5، ج 21؛ 720
 201، صص 11[حلِّی  ابن زهره، ]252، ص 8[، ابوالصالح حلبی ]110، م 257، ص9ج 
ص  2، ج29[براج طرابلسی  ، قاضی ابن]241، ص13[ی سعید حل بن ، یحیی]202و 

، قطب ]579، ص 41، ج 47[، صاحب جواهر ] 207، ص4، ج 24[، شهید اول ]553
،  وحید خراسانی ]319، ص 1، ج 46[یی خوهللا  یتآ، ]387، ص 2، ج 15[راوندی 

 بر دیدگاه ترتیب هستند و ]318، ص 3، ج 43[، مکارم شیرازی ]499، ص 3، ج 48[
حتی در نُکَت االرشاد بر آن ادعای اجماع شده است. طبق این دیدگاه حاکم باید در 
انتخاب مجازات تناسب بین کیفر با جرم ارتکابی را رعایت کند؛ به این بیان اگر محارب، 

یختن، دار آوشود. و اگر مرتکب قتل و غارت شود، با به مرتکب قتل شود کشته می
ای عبرت، به دار آویخته شود. اگر فقط اموال را غارت کند، کشته یا اول کشته شود و بر

شود، قصاص و تبعید شود. اگر فقط  وجرح ضربدست و پای او بریده شود. اگر مرتکب 
. برخی از فقیهان ]532، ح/131، ص10، ج 22[ موجب ترس و وحشت شود تبعید شود
ی کردند؛ با این خودداردر آن ، از ورود بیشتر ها آنپس از نقل دو دیدگاه و اشاره به ادله 

استدالل که اجرای حدود از اختیارات امام معصوم است، تحقیق در آن از وظیفه ما 
. از برخی از فقیهان مثل شهید اول چنانکه ]166، ص7، ج 14؛ 665، ص6[ 1خارج است

                                                                                                                                                                        

. به نظر این عده، اگر اجرای مجازات به نحو ترتیب باشد که بحثی نیست و اگر به نحو تخییر باشد، معلوم 1
 کند و طبعاً در انتخاب مجازات به مقدار جرم صورتکسی را ضایع نمی یچهاست که امام معصوم حق 

ی این دیدگاه به علت ارتباط به حوزه اختیار و بررسای ندارد. از نقد  یدهفاگرفته نظر دارند. پس بحث در آن 
 شود. یمی خودداریط در عصر غیبت، برای رعایت اختصار و خروج از موضوع الشرا جامعفقیه 
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است و برای هردو دیدگاه ادعای اکثریت و  شده  نقلگذشت و عالمه حلی دو نظر 
 .]653، کتاب الحدود، ص31؛ 25/532، 16[است شهرت شده 

لزوم رعایت ترتیب در "الزم به ذکر است که اخیراً یک مقاله علمی پژوهشی با عنوان
به چاپ  "کاوشی نو در فقه"نامه علمی پژوهشی در فصل "اجرای مجازات مُحارب

صالح ماده یی بر مبانی دیدگاه تخییر، انقدهایسندگان مقاله با ایراد و نورسیده است 
نهادن  ضمن ارج  ]30-7صص 92، 40[ اند.قانون مجازات اسالمی را خواستار شده 283

، برخی از نقدهای مقاله بر دیدگاه تخییر مورد تأمل و ارزشمندمباحث مفید  طرحبه 
ینکه خواهد آمد باابررسی کرده است،   هللا حقاست. همچنین محارَبه را صِرفاً با رویکرد 

 است.   الناس و حق هللا حقمتعلق که محارَبه 
 نظر اختالفمورد اختالف است. علما در مجازات راهزن  مسئلهمذاهب اربعه نیز  نظر از

دارند که آیا مجازات یادشده در آیه محارَبه به نحو تخییر است یا ترتیب؟ حنفیه و شافعیه 
است. زیرا کیفر باید که در آیه آمده گونه ایو حنابله، قائل به ترتیب هستند، به همان

مالک بن جرم ارتکابی باشد؛ هرچند بینشان در کیفیت ترتیب اختالف است... اما  اندازه به
میزان مجازات راهزن را به اجتهاد و نظر حاکم و مشورت با فقها دانسته، حاکم باید  انس

اینکه بر  تر است را انتخاب کند، نهمجازاتی که دارای مصلحت بیشتر و از فساد بازدارنده
 .]409، ص5، ج 5؛ 5470، ص 7، ج 49[اش باشد. طبق خواسته نفسانی

دارد که حد محارَبه یکی بیان می 1392مصوب  282قانون مجازات اسالمی در ماده 
از چهار مجازات: اعدام، صَلب، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد است. و در ماده 

و این با ] 114، ص35[مخیَّر شمرده است،  ها عقوبتقاضی را در انتخاب یکی از  283
 نماید.عدالت قضائی و وحدت رویه قضائی ناسازگار می

 
 نوآوری تحقیق

در « أو»یل دیدگاه طرفین، توجه به دیگر معانی کلمه دالنوآوری تحقیق در بازخوانی 
ادبیات عرب، رعایت قاعده عدل و انصاف در داوری، وحدت رویه قضائی، تبیین ادله با 

 ویکرد دوگانه جرم محارَبه و... است. ر
 

 محارب کیست؟

حَرباً، در  –یَحرُبُ  -مُحارَبه مصدر باب مفاعَلة از ماضی حاربَ، ثالثی مجرد آن حَرَب 
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ی تاراج و غارت کردن است. حُرِبَ الرجُلُ مالَه، تمام دارائی آن مرد غارت به معنالغت 
محارَبة با او پیکار کرد، مُحارَبه به  -ارِبُ یُح –شد و چیزی برایش باقی نماند. حَارَبَ 

 ". در اصطالح فقهی، طبق تعریف محقق حلی]124، 41[معنای جنگ کردن است 
اش را از غالف بیرون بکشد برای ترساندن مردم، در محارِب کسی است که اسلحه»

ز در . شهید اول نی]180، ص 4، ج 9[« خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر یا خارج شهر
محارَبه عبارت است از برهنه کردن سالح در خشکی یا دریا، در »نویسد. تعریف آن می

شب یا روز برای ترساندن مردم، اعم از اینکه در شهر باشد یا در خارج شهر، اعم از آنکه 
. همچنین مقدس ]250، ص 2، ج 23[  «.محارب مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف

اش را در خشکی یا دریا، شب یا ی است که اسلحههرکسحارِب مُ» اردبیلی گفته است 
 ]664، ص 6[ «.روز، شهر یا خارج از شهر برای ترساندن مردم بیرون بکشد

شود. فقها سالح را اعم طبق تعاریف فوق محارب شامل مرد و زن، قوی و ضعیف می
شامل راهزنان و  اند از سالح برنده و غیر برنده، گرم و سرد. عنوان محارب رادانسته

شوند و در ها میدانند که موجب سلب امنیت راهسارقان مسلح و قاچاقچیان مسلح می
ی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سو بهکنند. اما کسی که زمین فساد می

کشد و ی یک یا دو نفر اسلحه میسو بههراس نشود و یا کسی به انگیزه عداوت شخصی 
دانند. استفاده از کلمه عمومی نداشته باشد، این عنوان را شامل او نمیعمل او جنبه 

مردم داللت بر آن دارد که در صدق عنوان محارَبه باید نوعی عمومیت در جرم وجود 
 .]101، ص 38[ داشته باشد... و اگر جنبه عمومی نداشته باشد محارَبه نیست

 است: گونه نیبدجُرم محارَبه در حقوق کیفری  اجزاءعناصر و  
یدن سالح توسط برکشیه اساسی ضرورت دارد، یکی دوپابرای تحقق محارَبه وجود 

مُحارِب که ناظر به رکن مادی جرم مُحارَبه است و دیگری وجود قصد ارعاب مردم و 
االرض که ناظر به سوءنیت خاص مُحارِب است، موضوع جرم یعنی آنچه جرم افساد فی

مردم به نحو مستقیم است و از حیث نتیجه هم جرم شود امنیت روی آن واقع می
مُحارَبه از جرائم مقید یعنی منوط به حصول نتیجه مجرمانه یعنی ارعاب مردم است، لذا 

یدن سالح توسط فردی، هیچ رُعب و هراسی در افراد ایجاد نشود جرم برکش وجود بااگر 
 محارَبه محقق نیست.

یُقَّتُلوا و یُصَلَّبُوا و "ست، بعید نیست که واژه الناس اهللا و حقمحارَبه، متعلق حق
تُقَطَّعَ ... به صیغه باب تفعیل که از معانی آن تکثیر است، برای افاده همین معنا باشد. 
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 –واالتیانُ بصیغةِ التفعیل لِمَا فیهِ مِنَ الزیادةِ "چنانکه در تفسیر روح المعانی آمده است 
 -آوردن  ]106، ص 6، ج 2[هِ حَقُّ الشَّرع ال یَسقُطُ بعَفوِ الوَلِی...مِن أنَّه لکَونِ -علیَ القِصَاص 

 – الناس حق –صیغه تفعیل برای این است که در آن معنائی زیادتر از قصاص  -افعال به 
محارب با کشتن،  شود. زیراهللا با عفو ولیِّ ساقط نمیوجود دارد؛ و به علت تعلق حق

الناس را تضییع کرده، و هم با نافرمانی خدا و ایجاد مجروح کردن، غارت کردن هم حق
هللا را، پس به نحو مشترک متعلق دو ناامنی و سلب امنیت عمومی و فساد در زمین حق

ستیفای حق دیگر احق است. اگر با عفو یا توبه زمینه استیفای یک حق از بین برود زمینه 
هللا باقی است و اگر با توبه حقهمچنان باقی است. اگر از سوی صاحبان حق عفو شود، 

، 2، ج 45؛ 251، ص 2، ج 23[ باقی است الناس حقهللا ساقط شود، قبل از دستگیری حق
از  الناس حقکند، ولی اش قبل از دستیابی بر او حد را ساقط میجهت توبه ینازا. ]493ص 

کدام را  یچهتیابی اش باقی است، البته توبه بعد از دسقصاص یا جَرح، ضمان مالی بر ذمَّه
آید و کند. محارب با کشتن هم بر گردنش قصاص و هم حد کشته شدن میساقط نمی

   .]353، ص 2، ج 32[کند را ساقط نمی هللا حقعفو اولیای دم از قصاص یا اموال 
 

 حکم محارب در قرآن

نَ یُحَارِبُونَ إنَّما جَزاءُ الذی"محارَبه، یکی از جرائمی است که حکم آن در قرآن آمده است 
هللاَ و رسُولَهُ و یَسعَونَ فِی االرضِ فَساداً أن یُقَتَّلُوا أو یُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أیدِیهِم و أرجُلُهُم 
مِن خِالفٍ او یُنفَوا مِنَ االرض ذلِکَ لَهُم خِزیٌ فِی الدنیَا و لهُم فِی االخرةِ عَذابٌ عَظیمٌ. االَّ 

 34-33مائده/ "تَقدِرُوا عَلَیهِم فَاعلَمُوا أنَّ هللاَ غَفورٌ رَحیمٌ. الذینَ تابُوا مِن قَبلِ أن
ی زمین درروخیزند و اقدام به فساد  یبرمو پیامبرش به جنگ  باخداها که کیفر آن

ها کنند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند و یا دست و پای آنمی
ها در دنیاست و در یی آنرسواد تبعید شوند، این ین خوسرزمبریده شود و یا از  برعکس

ها توبه ها که پیش از دست یافتن شما بر آنآخرت مجازات عظیمی دارند، مگر آن
 کنند، پس بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است.

 یل طرفین توجه به دو نکته ادبی شایان توجه است: دالقبل از تبیین 
کند؛ به این معنا که مجازات مُحارب ه افاده حصر میکلمه إنَّمَا در آیه شریف-1

ها ها نیست. البته این با جمع دو تا از آنمنحصر در قتل و مابعد آن است و خارج از آن
 .]204، ص 4، ج 24[منافات ندارد 
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 ق(،761ین عبدهللا بن یوسف مصری )م/ الد جمالدانشمند شهیر نحوی ابن هشام  -2
که مسبوق به  یدرصورت« أو»است: کلمه  ذکر کرده« أو»رای تا حدود دوازده معنا ب

آید؛ با این تفاوت که در تخییر جمع دو طرف جایز ی باشد برای تخییر و اباحه میامرونه
نیست: تَزوَّج هِنداً او أختَها، کُلِ السَّمکَ أوِ اشرَبِ اللَّبن. ولی در اباحه جمع دو طرف 

لَبِثنَا یَوماً  "مثلالنَّحو. در مسبوق به جمله خبریه برای شک جایز است: تَعَلَّمِ الفِقهَ أوِ 
وَ إنَّا أو إیَّاکُم لعَلیَ هُدیً أو فِی ضَاللٍ  ". برای إبهام مثل113أو بَعضَ یَومٍ. مومنون 

. 147وَ أرسَلنَاهُ الیَ مِأةِ ألفٍ أو یَزیدونَ. صافات/ ". به معنای بَل مثل24مُبینٍ. سبأ 
. برای تقسیم مثل الکلمةُ إسمٌ أو فعلٌ أو 74ارَةِ أو أشَدُّ قَسوَةٍ. بقره /فَهِیَ کَالحِجَ

. به معنای إلَّا و 1 24/انسان واَل تُطِع مِنهُم آثِماً أو کَفوراً. "حرفٌ. به معنای جمع مثل
 . ]53، ص39؛ 36ص ،4[آید إلی و.... می

 انشاءخبریه در مقام  ها گوید: احتمال دارد جملهشهید اول پس از نقل برخی از آن
باشد، و أو برای تخییر باشد که جمع دو طرف جایز نیست، یا اباحه باشد که جمع جایز 
است، و احتمال دارد برای ابهام باشد. یعنی مجازات محارب یکی از این امور یا دوتای 

 ی ترتیبمعنا باهاست، یا تقسیم، یا برای تفصیل باشد... و این احتماالت منافاتی آن
ندارد، منتها در اینکه در ترتیب به نحو حقیقت و مشترک لفظی است یا مجاز؟ اختالف 

معانی مختلف  –ممکن است این  "فلعلَّ هذا مأخَذُ الوَجهین"گوید  است. در پایان می
 .]204، ص 4، ج 24[ مَدرک دیدگاه طرفین باشد -أو

 
 تبیین دالیل دیدگاه طرفین 

فقهای امامیه در مورد حد مُحارِب، قائل به تخییر  چنانکه گفته شد عده زیادی از
 هستند. در مقابل جمعی دیگر قائل به ترتیب. 

 

 الف( ادله دیدگاه تخییر

این  ازنظردر آیه شریفه در تخییر است. « أو»ترین دلیل بر دیدگاه تخییر ظهور کلمه مهم
ای قتل نفس، جَرح، ظهور در تخییر دارد و اگر از مُحارب یکی از کاره« أو»عده کلمه 

غارت اموال، ایجاد ترس و وحشت سر زند، حاکم شرع مخیَّر است که یکی از 
                                                                                                                                                                        

حُوا ما طابَ لکُم مِنَ فَانکِ " ...آید یمچنانکه واو که حقیقت در مطلق جمع است گاهی برای تخییر . 1
 .]168/ 4 ،28] .3نساء/" النساءِ مَثنیَ وثُالثَ ورُباع ...



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و سومل فقه و مبانی حقوق اسالمی، سا    288

اگر محارب کسی را کشته باشد  مثالًهای چهارگانه را در مورد او اعمال کند.  مجازات
تواند او را تبعید کند. یا اگر ایجاد وحشت و سلب امنیت کرده باشد حاکم شرع می

االقوی فی الحَدِّ تخییرُ الحاکم بین  و"... ورد او قتل را انتخاب کند تواند در محاکم می
الصَّلب والقَطع مخالفاً والنَّفی.... ما ذکرنا فی المسألة السابقة حدُّ المُحارب سَواء  القَتل و

اقوی در مجازات مُحارِب مخیَّر بودن  ]6و 5، م 493، ص 2، ج 45[قَتَل شَخصاً أو ال و... 
قبل گفتیم  مسئلهشتن، دار زدن، قطع من خِالف و نفی بلد است... آنچه در حاکم بین ک

 حد محارب است خواه کسی را کشته باشد یا نکشته باشد. 
کنند. مثل طرفداران این دیدگاه افزون بر آیه یادشده، به روایاتی نیز تمسک می

 انما جَزاءُ" )ع( عن قول هللا عزوجل اباعبدهللاقال سَألتُ  بن درّاج یلجمصحیحة 
... ایُّ شَئ ٍعَلیهِ مِن هذهِ الحدودِ الَّتی سَمَّی هللاُ عَزَّوجَلَّ؟ قال ذلِکَ الیَ االمام إن الذین

از  1، باب 533، ص 18، ج 7[شَاءَ قَطعَ و إن شَاءَ نَفیَ و إن شَاءَ صَلبَ و إن شَاءَ قَتلَ. .. 
امام صادق )ع( پرسیدم، اگر کسی  گوید: از اجرَّبن دَ یلمجَ. ]3ابواب حد المحارب ح 

شود؟ فرمودند: در اختیار امام است یک از این چهار حد بر او اعمال می کداممحاربه کرد 
کشد و اگر خواست قطع مِن خاِلف کند، اگر خواست نَفی بلد کند، اگر خواست به دار می

 "قول هللا عزوجل عبدهللا )ع( فی یابو روایة سَماعة بن مِهران عن  .کشداگر خواست می
انما جَزاءُ الذین... قال االمامُ فِی الحُکم فِیهِم بِالخِیَار، إن شَاءَ قَتَل و إن شَاءَ صَلبَ وَ إن شَاءَ 

و  ]9از ابواب حد المحارب ح  1، باب 536، ص 18، ج7[قطَعَ وَ إن شَاءَ نَفیَ مِنَ االرض 
کلُّ شَئٍ فِی القرآن أو فصَاحبُهُ "( همچنین روایات دیگر مثل روایت حریز از امام صادق)ع

. ]1بقیة کفارات االحرام، ح  از ابواب 14، باب 295، ص 9، ج 7[باِلخِیار یَختَارُ ما یَشاءُ 
قائلین این دیدگاه روایات  .آمده افراد در انتخاب اطراف آن مختارند« أو»جا که در قرآن هر

د برخی و اختالف در کیفیت ترتیب ترتیب را به علت مخالفت با ظاهر کتاب، ضعف در سن
 .]653، کتاب الحدود، ص31؛ 535،ص 25، ج 16[گذارند کنار می

 
 ب( ادله دیدگاه ترتیب

توان به جمع زیادی از فقیهان امامیه قائل به ترتیب هستند. برای دیدگاه ترتیب می
 اموری استناد کرد.

مع است. زیرا محارب کلمه أو در آیه شریفه برای تقسیم یا تفصیل یا مطلق ج-1
یک عنوان کلی است که دارای مصادیق مختلفی است، هم بر کسی که با برکشیدن 
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سالح مرتکب قتل، جَرح، غارت شود صادق است، و هم بر کسی که با برکشیدن سالح 
 انما جَزاء الذین یحاربون هللا و"فقط موجب سلب امنیت و وحشت شده، و جمله خبریه 

در آیه « أو»ریع مجازات و اقسام مجازات این عنوان کلی است. رسوله... در مقام تش
شریفه برای تنویع و تقسیم یعنی بیان انواع و اقسام یا مجموع مجازات است، نه در مقام 
انتخاب و تعیین مجازات، و در انتخاب نوع آن باید تناسب بین جرم ارتکابی و مجازات 

رگانه عنوان کلی مُحارب است، و تخصیص یگر موضوع کیفر چهاد عبارت  بهرعایت شود. 
ها به مصادیق و افراد موضوع را عقل با رعایت تناسب بین جرم و مجازات یا هریک از آن

 کنند.   روایات وارده تعیین می
در آیه شریفه ظهور در تخییر داشته باشد به دلیل عقلی « أو»که  برفرضمؤیِّد عقلی:  -2

 شود.رفع ید می -تخییر با رعایت ترتیب -تخییر مقیَّداز ظهور آن در مطلق تخییر به 
گوید: آیه یدهللا مدائنی میعبیی آیه پس از نقل روایت رواعالمه طباطبائی در بحث 

ی نیست، زیرا تردید بین ارتکاببه ترتیب بین حدود نسبت به جرم  اشعارشریفه خالی از 
 درو نامتعادل، بلکه مختلف  قتل، صَلب، قطع و نفی بلد، یعنی چند امر غیر متوازن

 .]332، ص 5، ج 28[و ضعف قرینه عقلی بر ترتیب است  شدت
نویسد: مقتضای تخییر آن است که بین اطراف تخییر تعادل و مکارم شیرازی نیز می

نزدیک باشند، روشن است که بین امور چهارگانه تعادلی نیست،  به همبرابری باشد یا 
بیِّن است، پس چگونه ممکن است خداوند حکیم در جرم  بلکه بینشان تفاوت و اختالف

، کتاب 43[احد بین قتل و صَلب و قطع مِن خالف و نفی بلد حکم به تخییر بکند؟  و
در بسیاری  اتفاقاًنگارد: یانی دیگر میب با. ایشان در تفسیر نمونه ]317، ص 3جالحدود، 

شود که برای دیده می وضوح  بهاز قوانین جنائی و قضائی دنیای امروز نیز این مطلب 
ای از جرائم در قانون گیرند. مثالً در پارهیک نوع جنایت چند مجازات را در نظر می
باره باز  یندراشده و دست قاضی را  یینتعمجازات، مجرم حبس از سه سال تا ده سال 

ین های زندان را تعیگذاشته است. مفهوم آن این نیست که قاضی مطابق میل خود سال
نماید، بلکه منظور این است چگونگی وقوع مجازات را که گاهی با جهات مخففه و گاهی 
با جهات تشدید همراه است در نظر بگیرد، و کیفر مناسبی انتخاب نماید. در این قانون 

ی این جرم و جنایت بسیار متفاوت چون نحوه واردشدهمهم اسالمی که درباره محاربان 
، 42[ است ذکرشدهها نیز متفاوت سان نیستند. طرز مجازات آناست و همه محاربان یک

یجه انتخاب قاضی باید با رعایت تناسب بین چند مجازات با چند درنت. ]361، ص4ج
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را انتخاب کند، و این همان  ها مجازاتی باشد، نه اینکه برای یک جرم یکی از ارتکابجرم 
 تخییر ترتیبی است. 

هفت روایت  –یت باب اول از ابواب حد محارب بیشترشان دلیل نقلی: از یازده روا -3
، 43؛ 210، ص 10، ج 27[و إن دَّل اکثرُهَا علیَ التَّرتیب "داللت بر ترتیب دارند  -

. و حتی گفته شد که ضعف برخی از روایات ترتیب با ]318، ص 3کتاب الحدود، ج 
 شود.ها جبران میعمل و استناد  مشهور به آن

 یعلمعاویه، عبیدهللا مدائنی، داوود طائی، بنست روایت خَثعَمی، برید از آن جمله ا
باید  از احکامو.. که انتخاب یکی  عبدهللا بن طلحهمسلم و روایت ، محمدبنبن حسان

یی بر دیدگاه ترتیب به صحیحه محمد بن مسلم از خوهللا  یتآمتناسب با جرم باشد، 
بن  یعلکند، اشتراک جواد)ع( تمسک می ز اماماحسَّان بنامام باقر)ع( و صحیحه علی

کند، زیرا که راوی آن بین هاشمی ضعیف و واسطی ثقَه خللی به روایت وارد نمی حسان
ملتزم شده است جز از ثقه  -بن حسان یعلاز پدرش و او از  -یم قمیبن ابراه یعل

ود که مقصود شروایت نکند. پس به مقتضی شهادت و التزام او در نقل از ثقه حکم می
 .]319، ص 1، ج 46[واسطیِ ثقه است  بن حسان یعل

خورد، و از طبق این دیدگاه اطالقات بقیه روایات به این دو روایت صحیح تقیید می
از امام صادق )ع( که فرمود: ذاکَ الیَ االمام إن شاءَ قطعَ و  رّاجبن دَ یلجمظهور روایت 

معاویه از بنءَ قَتلَ. در مطلق تخییر، به روایت بُرَیدإن شَاءَ صَلبَ و إن شاءَ نَفیَ و إن شا
امام صادق)ع( که فرمود: ذلکَ الیَ االمام یَفعلُ ما یَشاء، قُلتُ: فَمُفوَّضٌ ذلکَ الیهِ؟ قال:ال، 

]320، ص 1، ج 46[ "و لکن نَحو الجَنایَه
بخواهد انجام بدهد،  هرگونهاین بر امام است  1

و  .است؟ فرمود: نه، بلکه به مقدار جنایت واگذارشدهر به او پرسد: یعنی این کا یمراوی 
روایت خَثعَمِی از امام )ع( که فرمود: لَیسَ ایُّ شَیءٍ شَاءَ صَنَعَ و لکنَّهُ یَصنَعُ بِهِم عَلیَ قَدرِ 

ها هرچه خواست انجام دهد، بلکه به مقدار جرمشان گونه نیست با آن ینا "جَنَایَتِهِم
إنَّهٌ "از امام صادق )ع( عبدهللا بن طلحهشود. همچنین به روایت ید می کند. رفعبرخورد 

جرمی  اندازه بهمحارب  ]10، ح247، ص 7، ج 37[یُحکَمُ علیَ المُحارِب بِقَدر مَا یَعمَل ...
ها در رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و شود، که همه اینکه مرتکب شده محکوم می

                                                                                                                                                                        

چون یکی از معانی کلمه نَحو اندازه و مقدار است یعنی باید اندازه و مقدار جنایت را مالحظه کرد و . 1
است  حدی متناسب با آن انتخاب کرد. البته صاحب جواهر بحق الجنایه آورده و مقصود ازآن حدی

 .]574، ص 41، ج 47[که به سبب آن جنایت مستحق و سزاوار جانی است. 
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فَعَلیهِ " شود  یموایات تخییر حمل بر تخییر ترتیبی کیفر مقتضی صراحت دارند، و ر
یجه درنت ]320، ص 1، ج 46] والصَّحیحَینیَرتفِعُ التَّنافِی بَینَ صَحیحةِ جَمیلِ بن دَراج 

 شود.دَرَّاج با دو صحیحه برطرف می بن یلجمتنافی بین روایت 
 

 ارزیابی و بررسی دو دیدگاه

تیب، دیدگاه ترتیب یا تفصیل دارای مرجحاتی به نظر از قوت ادله دیدگاه تربا صرف
 شرح ذیل است:

جمع هستند، و قاضی  یرقابلغدر قول به تخییر اقسام مجازات قسیم یکدیگر و  -1
ها را انتخاب کند؛ و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز مقتضی تواند یکی از آنتنها می

، مثالً غارت کردن باشد، انتخاب ی محاربارتکابصورت اگر جرم هاست، در اینیکی از آن
ارتکابی است. یا  از جرم تر سبکتر، و انتخاب تبعید خیلی  ینسنگقتل یا صَلب خیلی 

هم غارت و هم سلب امنیت، یا هم جرح و هم  -اگر محارب مرتکب چند جرم شده باشد
ر تر از جرم ارتکابی است، دتر و برخی سبکها سنگینانتخاب برخی از مجازات -غارت

توان دو یا سه شود، یا میصورتی در قول به ترتیب مجازات متناسب با جرم انتخاب می
 ها را انتخاب کرد، که بیان شد. تا از مجازات

دیدگاه تخییر باید بر مواردی حمل شود که مُحارب کسی را نکشته  بدون شک -2
تواند در ضی نمیباشد، زیرا با قتل و قطع و جرح، کشتن و قصاص او متعیَّن است و قا

مورد او مثالً نفی بلد را انتخاب کند و قائلین به تخییر نیز در چنین موردی به این امر 
إذا قَتَلَ تَحَتَّمَ القتلُ، و "هللا است. و مقدم بر حق الناس حقاند؛ چون قصاص تصریح کرده

است و قاضی اگر محارب کسی را بکشد کشتنش حتمی "لیسَ للِامام نَفیُهُ دَونَ قَتلِه 
 و ]247، ص 9، ج 10؛ 212، ص 4، ج 36[تواند تبعید را بجای کشتن انتخاب کند نمی

این مخالف با قول تخییر است، مگر اینکه گفته شود که قاضی در ما عدای قتل مخیر 
. همچنین روایات ]394، ص 4، ج 33[ است، که این قول ثالثی است و مستندی ندارد

مل شوند که اولیاء دم، مُحارب را عفو کرده یا محارب غیر تخییر باید بر مواردی ح
مُکافی را کشته باشد، حمل روایت بر این موارد بدون دلیل است. در ضمن کنار گذاردن 

با  -روایات ترتیب به علت مخالفت با ظاهر کتاب بال وجه است. زیرا ظهور آیه در تخییر
ز بین چند احتمال و ساقط است. إذا یک احتمال ا -توجه به معانی دیگر برای کلمه أو

 جَاءَ االحتمالُ بَطلَ االستداللُ.
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با عدالت قضائی اسالم است؛ زیرا عدل و انصاف ایجاب  هماهنگدیدگاه ترتیب  -3
کند که بین جرم ارتکابی و مجازات آن تناسب و هماهنگی باشد، قرآن در تناسب می

جَاءَ باِلسیِّئَة فال یُجزیَ اال مِثلَها وهُم  من و... "فرماید ی میطورکل بهبین جرم و مجازات 
شود و ستمی در حق او آن مجازات می مثل بههرکس بدی انجام دهد تنها  "ال یُظلمُون

مَن عَمِلَ سَیِّئةً فال یُجزَی اال مِثلَهَا ... هرکس بدی "( 160شود. ) انعام/روا داشته نمی
-( و در خصوص رعایت عدالت در داوری می40یابد.)غافر/ ینمآن کیفر  مانند بهکند جز 

( هرگاه میان مردم 58... واذا حَکَمتُم بَینَ الناس أن تَحکمُوا بِالعَدل. ..) نساء/"فرماید 
( 42کنید به عدل حکم کنید... و إن حَکَمتَ فَاحکُم بَینَهُم باِلقسطِ ...) مائده/  یمداوری 

ولی در دیدگاه تخییر، اگر محارب  ...قضاوت کن و عدلو اگر داوری کنی پس به قسط 
کسی را کشته باشد یا افرادی را مجروح کرده باشد و قاضی مخیر باشد که در مورد او 
تبعید یا حبس را انتخاب کند، یا در صورت ایجاد ناامنی و سلب امنیت قاضی  در مورد 

عدل در مقام او کشته شدن یا صَلب را انتخاب کند، این منافی با عدالت قضائی، قسط و 
هللا، بر حق الناس حقالناس و تقدم استیفای داوری است، زیرا محاربه به علت تعلق حق

هللا محض شود، محاربه تضییع حقالناس و قصاص میانتخاب تبعید موجب تضییع حق
 نیست تا قاضی در انتخاب یکی از مجازات مخیَّر باشد.

، زیرا اگر قاضی در انتخاب یکی وحدت رویه قضائی مقتضی دیدگاه ترتیب است -4
از امور چهارگانه مخیرَّ باشد، مثالً در مورد جرم غارت در چهار حادثه چهار حکم مختلف 
بدهد، یا چند قاضی در جرم خاصی چند حکم مختلف بدهند، یکی قتل، دومی تبعید، 

در احکام قضائی و سلب  ومرج هرجسومی مجازات حبس را انتخاب کند و این موجب 
شود، که این قُضات بر چه اساسی در مورد عتماد مردم و سوءظن به دستگاه قضا میا

چنین احکام متفاوت سالمت  ینااند؟ و جرم ارتکابی واحد احکام متفاوت صادر نموده
ی در دیدگاه ترتیب در روایات فراوانی کیفر در صورتسازد، نظام قضائی را مخدوش می

، و این موجب وحدت رویه و حافظ سالمت نظام 1است شده مشخصهای ارتکابی جرم
قضائی است. لذا برخی از فقها با فتوا به تخییر رعایت تناسب بین جرم ارتکابی و 

وال یَبعُد أن یکونَ االولی له أن یُالحظَ الجنایَةَ ویَختار َما " اند.مجازات را مستحب دانسته
جرم مجازات مناسب را  مالحظه اببعید نیست که بهتر این باشد قاضی  "یُناسِبُها...

                                                                                                                                                                        

توان با جمع بین البته در روایات ترتیب کمی اختالف در کیفیت جرم و مجازات وجود دارد که می. 1
 .]319، ص 1، ج 46[ ها رفع اختالف نمود.آن
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. البته در قانون توصیه به امور استحبابی و ...جائی ]493، ص 2ج  45[انتخاب کند 
 یر بین اثبات و نفی، فعل و ترک هستند.داندارد، بلکه احکام قانونی اموری قطعی و 

 از قصاص و خسارت یا عفو از سوی اولیای الناس حقتوان پس از استیفای همچنین می
هللا از یکسری قواعد فقهی مثل تسامح در حدود و احتیاط در دماء دَم، در مقام استیفای حق

زیرا که حدود بر تخفیف  "و نفوس و قاعده دَرأ و... بر دیدگاه ترتیب کمک گرفت. 
  ]549، ص 2، ج 30[ "الزم است. ها جانگذاری شده و در آن رعایت احتیاط برای حفظ  یهپا

کلی در قرآن آمده  صورت به اش اندازهربه از جرائمی است که حد و نتیجه اینکه محا
سازد، یت )ع( مشخص میب اهلاست، ولی تعیین نوع کیفر برای جرم ارتکابی را روایات 

ها در قرآن آمده، ولی بیان همانند سایر احکام از واجبات و محرمات که کلیاتی از آن
 است. واگذارشدهیط و موانع به سنت شراجزئیات و 

 

 قانون مجازات اسالمی 283لزوم اصالحِ  ماده 

با توجه به ایرادات و نقدهای جدی بر مبانی فقهی دیدگاه تخییر، شایسته است که 
قانون مجازات اسالمی از دیدگاه تخییر به ترتیب و رعایت تناسب بین جرم  283ماده 
در مورد محارب صورت  1392ی و مجازات تغییر یابد. البته اصالحی که در سال ارتکاب

قانون مجازات سابق در کیفیت دار زدن محارب بود که  195گرفته مربوط به حذف ماده 
فقط از متن قانون  -یامدهای منفی اجرای آن در زمان حاضرپشاید به جهت  -آن را 

نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات ...  ینآئمجازات اسالمی حذف کردند، ولی 
به چگونگی اجرای  59و  58ش، با امضای رئیس قوه قضائیه، در ماده 27/3/1398مورخ 
 پرداخته است: شده حذفماده 

، پاهایش مقداری از قبله روبهکه دار شبیه صَلیب باشد، پشت به صلیب و  یندر ا
هایش را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی زمین فاصله داشته باشد، دست

ی باشد که ا گونه به، نحوه بستن نباید مأمورانروز، تحت حفاظت  ببندند، به مدت سه
موجب مرگ مصلوب شود و اگر بعد از سه روز فوت نکرده باشد او را رها سازند و 

 چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بالمانع است... 
گرند و َصلب قسیم قتل اینکه، طبق دیدگاه تخییر، اقسام قسیم همدی تأمل قابلنکته 

باشد، اگر قاضی حکم صَلب را انتخاب کند با توجه به نحوه بستن  بودن زندهباید در حال 
ی از خدمات پزشکی و... یعنی محارب برخوردارو زنده ماندن محارب پس از سه روز، و 
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او  "شریفه چند روزی از باالی دار به تماشای رهگذران بپردازد. آیا واقعاً مراد از آیه  صرفاً
ید درتهداز دیگر موارد کاربرد مجازات صَلب در قرآن،  بدون شکیُصَلَّبُوا و ....این است؟ 

(؛ و 41(؛ یا سرنوشت رفیق زندانی یوسف )یوسف/49و شعرا/ 24سَحَرَه )انعام/ مؤمنانفرعون 
. شود که صَلب و دار زدن یکی از شدیدترین نوع اعدام افراد بوده است... استفاده می

تر از کشتن، یعنی کشتن و همچنین در روایات ترتیب مجازات صَلب برای جرمی سنگین
دار زدن باشد یا پس از کشتن برای عبرت  صورت بهشده که کشتن  یینتعغارت کردن 

ی آن: بر خورداری اجرائنامه  ینآئیخته شود، ولی طبق دیدگاه تخییر و دار آودیگران به 
 صورت زنده بودن پس از سه روز  موجب بسی شگفتی است. محارب از اقدامات پزشکی در

 

 نتیجه

کسی که با برکشیدن سالح مرتکب قتل، جرح و غارت یا ترس و وحشت و سلب  -1
الناس، شارع مقدس هللا شده و هم حقشود، هم موجب تضییع حقامنیت جامعه می

 د تعیین کرده است.و تبعی وپا دستمجازات او را کشته شدن، به دار آویخته شدن، قطع 
تواند یکی از مجازات ، بر این باورند که قاضی میادوارجمعی از فقیهان در همه  -2

در آیه « أو»ی محارب اختیار کند؛ و دلیلشان ظهور کلمه ارتکاباربعه را در برابر هر جرم 
شریفه در تخییر و برخی از روایات است، و روایات ترتیب را به علت مخالفت با ظاهر 

 گذارند.رآن کنار میق
، قائل به ترتیب هستند؛ یعنی انتخاب ادواردر مقابل جمعی دیگر در همه  -3

مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، دلیلشان ظهور کلمه أو در تقسیم و تنویع و 
ها، و آیه در مقام اصل تشریع مجازات و اقسام آن است نه در مقام انتخاب یکی از آن

 ر در تخییر به قرینه عقلی و نقلی باید از ظهور آن رفع ید شود.ظهو برفرض
، الناس حق: حمل تخییر بر غیر موارد اند عبارتدیدگاه تخییر، ایراداتی دارد که  -4

روایات و  به خالفتنافی با عدالت قضائی و ناسازگار با وحدت رویه قضائی، و...است، 
 است. دیدگاه ترتیب که از ایرادات یادشده برکنار

قانون مجازات اسالمی به علت ایرادات یادشده بر  283شایسته است که ماده  -5
مبانی فقهی آن به دیدگاه ترتیب اصالح، و مجازات محارب بر طبق دیدگاه ترتیب معیَّن 

ی در چگونگی حد صَلب از باب سالبه به انتفاء اجرائنامه  ینآئ 59و  58شود و ماده 
 موضوع حذف گردد.
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 ق( تهذیب االحکام، تهران، دارالکتب االسالمیه.1390)  . ـــــــــــــــ]22[
ق( اللمعة الدمشقیة فی فقه االمامیه، نجـف اشـرف،   1387شهید اول( محمد بن محمد، )) عاملی .]23[

 مطبعة االداب.
 یة المراد فی نکت االرشاد، قم، مرکز العلوم والثقافة االسالمیه.ق( غا1430. ـــــــــــــــ )]24[
ق( الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشـقیه، قـم،   1429الدین بن علی، )  ینزشهید ثانی( ) عاملی ]25[
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 مجمع الفکر االسالمی.
 معارف االسالمیه.ق( مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم، قم، مؤسسة ال1419) .ـــــــــــــــ ]26[
قم، انتشارات مؤسسـه  سائل فی بیان االحکام بالدالئل، ق( ریاض الم1423. طباطبائی، سید علی، )]27[

 آل البیت)ع(.
 ق( المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة االعلمی.1393ین، ) محمدحس)عالمه( سید  طباطبائی، .]28[
ق( المهذب، محقق سید عبـد الرسـول الجهرمـی،    1406)  طرابلسی، )قاضی( عبد العزیر بن براج، .]29[

 قم، مؤسسة النشر االسالمی.
ق( کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قـم،  1408الدین، حسن بن ابیطالب، )  ینزفاضل آبی،  .]30[

 مؤسسة النشر االسالمی.
ر الوسیله، قـم، مرکـز   یل الشریعة فی شرح تحریصق( تف1427هللا( محمد، )  یتآفاضل لنکرانی، ) .]31[

 فقه االئمة االطهار)ع(.
 ش( کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، انتشارات مرتضوی.1373السیوری)  عبدهللافاضل مقداد، مقداد بن  .]32[
 ق( التنقیح الرائع لمختصرالشرائع، قم، مکتبة ایة هللا المرعشی.1404) .ـــــــــــــــ]33[
ق( کشف اللثام عن قواعد االحکام، قم، مؤسسة 1424الحسن االصفهانی، ) فاضل هندی، محمد بن .]34[

 النشر االسالمی.
 ی جهانگیر منصور، تهران، نشر دیدار.آور جمعش( 1394قانون مجازات اسالمی)  .]35[
 ش( مسالک االفهام الی آیات االحکام، تهران، انتشارات مرتضوی.1365کاظمی، جواد، )  .]36[
 ق( الفروع من الکافی ، تهران، دارالکتب االسالمیه. 1379مد بن یعقوب) کلینی، مح .]37[
 ش( محشَّای قانون مجازات اسالمی، تهران، انتشارات مجد.1382گلدوزیان، ایرج، ) .]38[
 ق( تهذیب المغنی، تهران، المجمع العلمی االسالمی. 1412لجنة تنظیم الکتب الدراسیة، )  .]39[
کاوشـی نـو    "ی مجازات اسالمیدر اجرالزوم رعایت ترتیب  "ش( .1396هللا ) محبوبی، سید نصر .]40[

 .30-7، صص 92، شماره  و چهارمدر فقه، سال بیست 
 ش( المنجد فی اللغة واالعالم، قم، انتشارات اسماعیلیان .1362معلوف لویس، )  .]41[
 انتشارات اسالمیه. ش( تفسیر نمونه، تهران،1366هللا( ناصر،)  یتآمکارم شیرازی، ) .]42[
ــــــــــــــ]43[  ق( انورالفقاهة فی احکام العترة الطاهرة، قم، دارالنشر االمام علی بن ابیطالب)ع( .1434)  ـ.
 ق( المقنعه، قم، انتشارات جامعه مدرسین.1410مفید، )شیخ( محمد بن محمد عکبرائی، )  .]44[
 ؟ ( تحریر الوسیله، نجف اشرف، مطبعة االداب.)  هللا روحهللا( سید  یتآموسوی خمینی، ) .]45[
 م( مبانی تکملة المنهاج، نجف اشرف، مطبعة االداب.1975هللا( سید ابوالقاسم، ) یتآیی، )خوموسوی  .]46[
 م( جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، بیروت، داراحیاء التراث العربی.1981، )محمدحسننجفی، شیخ  .]47[
 .ن، قم، مدرسة االمام باقرالعلوم)ع(هللا( حسین، ) ؟ ( منهاج الصالحی یتآی، )وحید خراسان .]48[
 ، انتشارات دارالفکر.( الفقه االسالمی و ادلته، بیروتق1404وهبه زحیلی، ) .]49[


