
  
  

   ی ادله بازخوانی نصوص و
  تجویز کیفر اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب خمسه

  
 1فرزاد پارسا

  )7/12/1400 تاریخ پذیرش مقاله: -13/5/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

اند. در  شرب خمر گناهی کبیره است که جمهور فقها مجازات آن را از حدود دانسته
الم شده و در باقی مذاهب هشتاد اعبرخی مذاهب کیفر شرب خمر چهل ضربه شالق 

دانند. سوال این پژوهش، مجازات جرم شرب خمر در صورت تکرار  ضربه را کیفر آن می
آن، بعد از اثبات و اجرای این کیفر است. در پاسخ گروهی قائل به اعدام چنین شخصی 

ه اول، اند. از میان گرو شده و برخی دیگر مجازات سالب حیات را برای او در نظر نگرفته
ای برای بار  برخی اعدام را برای تکرار جرم در بار سوم و بعضی برای بار چهارم و عده

اند. برخی از قائالن به اعدام در بار چهارم این مجازات را حد دانسته  پنجم تجویز کرده
کنند. نافیان اعدام هم دو دسته هستند؛  و برخی دیگر آن را از باب تعزیر عنوان می

اند، اما گروه دوم بر این باورند که  چنین مجازاتی را از اساس نفی کرده گروهی وجود
چنین کیفری در ابتدا وجود داشته، اما بعداً با دلیلی دیگر که آن هم محل نزاعشان 

ای شده است. در  باشد، منسوخ شده است. هر کدام از این اقوال مستند به ادله می
ی جان و  به مراقبت و لزوم احتیاط در مسألهی اکید شرع  نهایت، با نظر داشت توصیه

حیات مسلمین در آیات و روایات متعدد، و نیز با توجه به اصل کیفرزدایی به جای 
کیفرزایی و لزوم ارائه تفسیری مضیق در امور کیفری، ترجیح پژوهش عدم تجویز اعدام 

  در جرم مورد بحث تحت هر عنوان و بابی است.
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  . مدخل1
مایعی است که مست کننده شامل هر خمر با وجود اختالف در معنای آن، به باور فقها 

باشد. نوشیدن و شرب خمر، عملی است که از قبل از اسالم رواج داشته و چنان در 
به همین  داشتند. جامعه جاهلی رسوخ یافته بود که اعراب به سادگی از آن دست برنمی

چند مرحله برای ابد حرام شد. این عمل از کبائر و از نگاه  دردلیل به صورت تدریجی و 
جمهور در زمره حدود است. برخی مذاهب مجازات آن را چهل ضربه دانسته و تشدید 

اند، اما برخی دیگر از مذاهب کیفر آن  آن را تا هشتاد ضربه و از باب تعزیر جایز دانسته
تکرار جرائم حدی مجازات اند. فقهای مذاهب در باب  ه شالق عنوان کردهرا هشتاد ضرب

اختالف دارند. در فقه امامیه این موضوع در همه حدود به نوعی وجود دارد و تکرار 
ای  دانند، موضوعی که رحیم نوبهار در مقاله جرائم حدی را موجب تجویز کیفر اعدام می

به بحث  »اعدام برای تکرار جرائم حدی بازخوانی مستندات فقهی حکم«تحت عنوان 
در باب آن پرداخته است و بالتبع در خالل آن به جرم شرب خمر نیز و کیفر تکرار آن از 

 برایمنظر فقه امامیه اشاره داشته است. امامیه جز اختالف در دفعات تکرار شرب خمر 
اختالف بسیار بیشتر  حکم به کیفر اعدام، اختالف دیگری ندارند. اما در فقه غیر امامیه،

 تاکید و حتی تا انکار این کیفر است. به همین دلیل با توجه به اهمیت جان مسلمانان و
از آن و پذیرش آن به عنوان یک از ضروریات خمسه، این پژوهش  حمایت بر اسالم دین

با طرح این سوال که مذاهب اسالمی چه رویکردی در باب تجویز کیفر اعدام برای تکرار 
تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و مقارن،  -شرب خمر دارند؟ و در یک مطالعه توصیفی جرم

در پی تبیین دیدگاه این علما و ادله و مستندات فقهی آنان و تبیین رأی راجح از میان 
پاسداری تمام و کمال از جان مسلمانان به عنوان یک ضرورت و  برایها  این دیدگاه

  باب آن است. رعایت هر چه بیشتر احتیاط در
  
  . تبیین محل نزاع2

محل نزاع علما و موضوع این پژوهش، شخصی است که با وجود علم به خمر بودن و 
حرمت شرب خمر و به اختیار اقدام به شرب خمر کند و حد قبالً چند بار بر او اجرا شده 

  رند:گی باشد. لذا موارد زیر خارج از محل نزاع بوده و محل بحث این پژوهش قرار نمی
اگر کسی شرب خمر را حالل بداند، عملش انکار ضروریات اسالم بوده و موجب  -1

  شود و در صورت اعدام، قتلش از باب ارتداد است و نه شرب خمر. خروج از دین می
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 صرفا باشد. چنین شخصی نشده قبالً حد اما کند، خمر شرب بار چند کسی اگر -2
  شود. می جلد

و هر عذر معتبر دیگر و یا کسانی از  -معتبر -ه یا جهلکسانی که در حالت اکرا -3
که حسب دین و باور  -البته در صورت رعایت ضوابط و قوانین دولت اسالمی -اهل کتاب

  کنند، فاقد مجازات هستند. می خمر خود اقدام به شرب
  
  . دیدگاه علما3

باب فقهای مذاهب خمسه در خالل بحث از شرب خمر و برخی موضوعات دیگر، در 
جرم شرب خمر اختالف نظر دارند. دیدگاه آنان به صورت تکرار تجویز کیفر اعدام در 

  شرح زیر قابل طرح است:
  
  اول: اعدام . قول1- 3

اند.  مر تجویز و کیفر گذاری کردهگروهی از علما مجازات اعدام را در تکرار جرم شرب خ
وارده در این موضوع،  اتروای برخی دراگر قبال حد شرب خمر بر وی جاری شده باشد. 

 از: گفت که است نقل حمیری دیلم از مثال است، نشده جرم تکرار عدد به ای اشاره
ا: «کردم سوال خدا رسول ولَ یَ سُ هِ رَ نَّا اللَّ أَرْضٍ إِ عَالِجُ بَارِدَةٍ بِ هَا نُ الً بِ یدًا عَمَ نَّا شَدِ ذُ وَإِ خِ  نَتَّ
ابًا رَ نْ شَ ا مِ مْحِ هَذَ وَّ الْقَ تَقَ هِ ینَ لَ بِ ا یعَ عْمَالِنَ لَ أَ رْدِ یوَعَ نَا بَ الَدِ الَ. بِ لْ:« قَ رُ؟ هَ سْکِ الَ. »یُ تُ قَ لْ : قُ
عَمْ وهُ: «قَالَ. نَ نِبُ هُ ثُمَّ. »فَاجْتَ نْ جِئْتُ نِ مِ هِ بَیْ یْ تُ یَدَ لْ هُ فَقُ لَ لَ لِکَ مِثْ لْ: «فَقَالَ ذَ رُ؟ هَ سْکِ . »یُ
تُ لْ عَمْ: قُ وهُ: «قَالَ. نَ نِبُ مَّ. »فَاجْتَ تُ ثُ لْ نَّ: قُ رُ النَّاسَ إِ ارِکِیهِ غَیْ نْ: «قَالَ. تَ مْ َفإِ وهُ لَ رُکُ وهُمْ یَتْ لُ  »فَاقْتُ

اما در روایاتی که خواهد آمد، عددهای خاصی ]. 570ص ،29ج ،9 ؛292ص ،8ج ،20[
این گروه تفسیر واحدی از این رأی ای دیگر،  اند که حسب استناد به آنها و ادله ذکر شده

   و به شرح زیر قابل تقسیم هستند:اشته ند
برخی چون شیخ صدوق، شیخ مفید، شریف مرتضی، محقق حلی، شهید . 1- 3-1

؛ 455، ص 34[ثانی، ابن ادریس حلی، فاضل آبی، ابن براج، محقق اردبیلی، صاحب جواهر 
، 3؛ 465، ص14، ج32؛ 950، ص4، ج56؛ 477، ص3، ج2؛ 520، ص 31؛ 798، ص 36
] شیخ طوسی در 570، ص2، ج49؛ 197، ص13، ج17؛ 461، ص41، ج60؛ 536، ص2ج

، 3، ج48؛ 345، ص5، ج46در یک رأی [ -] و عالمه حلی712، ص 41یک رأی [
   شود. سوم اعدام می ] بر این باورند که اگر وی دوبار قبال حد شده باشد، در بار551ص
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  ی این گروه:  ادله
 ستناد دارند:به چند روایت ادر تایید رأی خود این گروه ) 1

 الخمر شرب من«: فرمایند روایت کرده است که می (ع) صادق امام از ابوعبیده - الف
  .]462، ص41، ج60؛ 189، ص9، ج48[ 1.»فاقتلوه عاد فإن فاجلدوه، عاد فإن فاجلدوه،

 من: هللا رسول قال: «فرمود که است نقل )ع(صادق از امام خالد بن سلیمان از - ب
  .]190ص ،9ج ،48[ 2.»فاقتلوه الثالثة عاد فإن فاجلدوه، ادع فإن فاجلدوه، شرب
 إذا(ص)  النبی کان: «فرمایند می که کرده نقل (ع)صادق  امام از کنانی ابوالصباح - ج
: قلت. عنقه ضرب ثالثة به أتی فإن ضربه ثانیة به أتی فإن ضربه، الخمر بشارب أتی

: قال ثانیة؟ أخذته إن أرأیت: لتق. ثمانین ضرب إنتشی شاربه أخذ إذا: قال النبیذ؟
 .]190ص ،9ج ،48[.»الخمر شارب یقتل کما یقتل: قال ثالثة؟ أخذته فإن: قلت. اضربه
 أقیم إذا کلها الکبائر أصحاب«: فرمایند می که کرده نقل (ع)کاظم  امام از یونس - د

، 9، ج48؛  72، ص4، ج35؛ 219، ص7، ج53[ .»الثالثة فی قتلوا مرتین الحد علیهم
  3.]477، ص3، ج2؛ 190ص

  : است طرح قابل سوال و ابهام چند (ع) کاظم امام از یونس روایت خصوص در
 محصنه، زنای مانند دارند، پی در را اعدام مجازات اول بار در خود حدود برخی -1
 سوم بار در اعدام اجرای بر »کلها الکبائر« لفظ ذکر با روایت این در چرا پس ارتداد؛
   است؟ نساخته مستثنی را ای کبیره هیچ و یافته شمول
بوده و اعدام را در صورت تکرار آنها تجویز کرده  حدود همه به ناظر روایت این -2
  . دارند غیر از اعدام دیگری حکم ،تکرار صورت در که هستند حد چهار آنکه حال است،
 تیح و اند نکرده عمل روایت این مضمون به طوسی شیخ چون فقیهان برخی -3
 فتوا روایت این مضمون با مخالف فقیهان از زیادی جمعکه  شده یادآور اردبیلی محقق
  . کاهد می روایت این اعتبار از گمان بی که هایی مخالفت اند، داده

 که نیست منتفی احتمال این: گوید می تحلیلی درضمن طرح این سواالت  نوبهار
. برنگیرد در را صرف عادی مجرمان و باشد خاصی معنایی بار دارای »الکبائر اصحاب«

 وهمنشین مصاحب معنای به اینجا در که اصحاب کلمه قرینه به آن از مقصود شاید

                                                                                                                                                                        
 .]356، ص3، ج61[اسناد روایت صحیح است.  .1
  .]356ص ،3ج ،61[اسناد روایت معتبر است. . 2
  .]356ص ،3ج ،61[. است صحیح روایت اسناد. 3
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 پیوسته که اند گرفته خوی بزهکاری و گنهکاری با چندان که است کسانی است،
 دست جرم ارتکاب از روی هیچ به و گناهانند و معاصی انواع همه همنشین و مصاحب
 .]31 ص ،63[. نددار برنمی
 فإن ضرب، شرب إذا«: اند فرموده که کرده نقل (ع)صادق امام از دراج بن جمیل -و
  .]190ص ،9ج ،48[ 1.»قتل عاد فإن ضرب، عاد،
در  که وجود دارد سوم بار در اعدام بر دال روایتی هم در منابع روایی اهل سنت -ه

 عاد فإن فاجلدوه عاد فإن هفاجلدو الخمر شرب إذا: «فرمایند می (ص)آن رسول خدا 
. اما این روایت با وجود درج در ]121، ص12، ج43؛ 349، ص13، ج16[ 2.»فاقتلوه

  شده است.سنت، مورد استناد فقهای اهل سنت واقع نمنابع روایی اهل 
، 31[شریف مرتضی مدعی اجماع طائفه بر اعدام شارب خمر در بار سوم شده است. 

هم وارده در این بحث اقوال برخی دیگر از ته در مورد . الب]250، ص1، ج30؛ 519 ص
در موضوع واحد،  ادعای اجماع شده است، لذا با توجه به عدم امکان اجماعات متعدد

  تواند صحت داشته باشد. چنین اجماعی نمی
 بازدارندگی که مجازاتی و دارد بیشتری بازدارندگی افرادی چنین برای اعدام ایجاب
 .]519 ، ص31[ .است اولی باشد داشته بیشتری

 صرفاً اعدام، این از هدف اگرچنین استداللی به نظر قابل قبول نیست، زیرا 
 درمانی، های شیوه چه باشد، مواجه چالش با امروزه شاید د،شو عنوان بازدارندگی

 را هدف این توانند می که دارند وجود دیگری جایگزین های مجازات و روانی و ای مشاوره
 کاستن یا برداشتن وبه جای کیفر زائی،  زدائی کیفر ، سعی دراین بر عالوه. ندکن تأمین

و تشویق دین اسالم است و در  تاکید مورد اعضا قطع یا حیات سالب های مجازات از
ها و سعی در درء حدود تاکید  آیات و روایات و قواعد مختلف به محافظت از جان انسان

بودن این کیفر مقبول نبوده و صرفاً یک احتمال است شده است. لذا توسل به بازدارنده 
 توان معلق بر یک احتمال کرد. و بدیهی است که امر مهمی چون کیفر اعدام را نمی

 شده بیشتر گناه بر او جسارت و جرأت کند می تکرار را جرمی ،جلد از بعد که کسی
 او مجازات ایدنب پس. است شده تهاون دچار و انگاشته کوچک را گناهان واقع در و

 تر بزرگ آنها از و متفاوت قبلی بارهای گناه با او گناه این زیرا باشد، قبلی مجازات همان
 . ]519 ص ،31[. است

                                                                                                                                                                        
  .]356ص ،3ج ،61[. است صحیح روایت اسناد .1
  ]349ص ،13ج ،16[سلیم اسد سند آن را حسن دانسته است.  حسین. 2
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 برای توجیهی عنوان به مرتضی شریف جانب از که گناه بر یافتن جسارت و تهاون
 آن دانستن مساوی اما است، دفاع قابل غیر و بزرگ گناهی گرچه شد، مطرح اعدام کیفر

 و کیفر این بودن بازدارنده دادن قرار بهانه نیز و ارتداد و محصنه زنای چون جرائمی با
 به مذاهب دیگر علمای از بسیاری تصریح وجود با آن، برای اعدام تجویز نتیجه در

 جان و دماء در احتیاط به شرع اکید توصیه به توجه با نیز و حکم این بودن منسوخ
آید، چه عالوه بر اینکه سبب  و مقبول به نظر نمی دارد بازنگری و لتأم جای مسلمین،

ی کیفر اعدام خواهد شد، خوف مفسده تسری این تفکر و  ی دائره ی بی ضابطه توسعه
 تلقی به دیگر جرائم را در پی خواهد داشت. 

 کرد استناد» ...امریء دم یحل ال« حدیث به کسی گوید: اگر شریف مرتضی می
 با و نشده عمل و علم موجب روایتی چنین و است واحد خبری این که است این جوابش

 قتل مستحق افرادی اسالمی شریعت در نیز. شود نمی ثابت احکام روایتی چنین مثل
  .]519 ص ،31[. نیستند روایت این لفظ در داخل که اند شده

اما  ]207، ص8، ج16[داند  این خبر را گرچه حسین سلیم اسد دارای سند حسن می
واْ وَالَ«چون آیه حتی اگر آحاد هم باشد، اما مویدهایی روایی و قرآنی دیگری  لُ فْسَ تَقْتُ  النَّ

رَّمَ الَِّتي هُ حَ قِّ إِالَّ اللَّ وا وَلَا« آیه نیز و] 33:اسراء[ »بِالحَ لُ فْسَ تَقْتُ تِي النَّ مَ الَّ رَّ هُ حَ لَّا اللَّ قِّ إِ حَ  بِالْ
کُمْ مْ ذَلِ اکُ هِ وَصَّ کُمْ بِ لَّ عَ ونَ لَ لُ عْقِ  ادفعوا بالشبهات الحدود أدرأوا« حدیث و] 151:انعام[ »تَ
دارد که مفهوم مندرج در آن را را ] 573ص ،4ج ،55[ »استطعتم ما المسلمین عن القتل

کند. در ثانی در بسیاری از مذاهب عمل به روایات آحاد تحت شرایط خاصی  تقویت می
 پذیرفته شده است.

ی دیگر معتقدند اگر شخص بخاطر شرب خمر قبال سه بار حد شده گروه. 2- 3-1
 در حلی عالمه و - رأی یک در طوسی شیخ شود. از امامیه، اعدام می چهارمباشد، در بار 

به این رأی قائل  ]59، ص8، ج40؛ 474-473، ص5، ج41 ؛249 ، ص45[ رأی یک
 حزم ابن جمله از و ظاهریه چون ابن تیمیه و ابن قیم، هستند. از غیر امامیه نیز گروهی

برخی از . شود می اعدام چهارم بار در تکرار، صورت در خمر شارب که هستند باور این بر
علمای این گروه، حکم اعدام برای شارب خمر در باب چهارم را غیر منسوخ و محکم و 

ب تعزیر اند. اما برخی دیگر چون ابن تیمیه و ابن قیم آن را از با علی الظاهر حد دانسته
 اعدام به امر اول بار همان )ص(پیامبر  بود، می حد اگر دانند، با این استدالل که می
، 3، ج5 ؛383- 382، ص1، ج29؛ 259، ص11، ج50 ؛217، ص11، ج64[ .کرد می



  273  اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب خمسه ی تجویز کیفر بازخوانی نصوص و ادله

؛ 31، ص4، ج37؛ 601، ص4، ج55؛ 609، ص4، ج7 ؛297- 296 ، ص2، ج12؛ 427ص
 قتل به امر که است این ادله تضایمق گوید: ابن قیم می .]271-264، ص40، ج65

 خمر شرب به زیاد مردم اگر یعنی است، مصلحت حسب و تعزیر بلکه نیست، حتمی
 اسالمی جامعه حاکم و امام و نشدند، گردان روی کار این از حد با و آوردند روی

 گاهی خطاب بن عمر هم دلیل همین به. کند می را کار این دید، قتل در را مصلحت
. کرد می جلد ضربه هشتاد گاهی و تراشید می را سرش گاهی و کرد می تبعید را شارب
- 296 ، ص2، ج12[. زدند می حد ضربه چهل فقط ابوبکر و (ص)خدا  رسول آنکه حال
 توضیحی در و کرده منتسب احناف به را قول این هم حنفی علمای از کشمیری .]297

 حدیث: گوید می »فاقتلوه بعةالرا في عاد وإن فاجلدوه الخمر شرب من« حدیث بر
 باید اما .اند نکرده عمل روایت این به اربعه ائمه از کسی: اند گفته ای عده اما. است صحیح
 بر حمل را - اعدام مجازات -آن و بوده به معمول احناف ما نزد حدیث این که گفت
 از بدعت لاه قتل که چنان آن است، جایز تعزیری اعدام ما نظر از زیرا کنیم، می تعزیر
  . ]174-173 ، ص3، ج52[. است جایز تعزیر باب

  
  ی این گروه ادله

 :از عبارتند آنها مشهورترین که دارند وجود خمر شارب قتل بر دال متعددی روایات) 1
 ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ، الْخَمْرَ، شَرِبَ مَنْ: «فرمودند(ص)  خدا رسول: عمر بن عبدهللا روایت - الف

   ]. 313، ص8، ج62[ 1».فَاقْتُلُوهُ شَرِبَ إِنْ ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ، شَرِبَ إِنْ ثُمَّ لِدُوهُ،فَاجْ شَرِبَ إِنْ
 فَاجْلِدُوهُ، الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ: «فرمودند (ص)خدا  رسول: عمرو بن عبدهللا روایت - ب
 2»فَاقْتُلُوهُ الرَّابِعَةَ شَرِبَ إِنْ ثُمَّ لِدُوهُ،فَاجْ الثَّالِثَةَ شَرِبَ إِنْ ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ، الثَّانِیَةَ شَرِبَ وَمَنْ

  . ]581، ص11، ج9[
 خدا رسول از وی از مختلفی الفاظ با و مختلف طرق از روایت این. معاویه روایت - ج

نْ: «فرمودند که شده نقل )ص( بَ مَ رِ رَ شَ خَمْ وهُ الْ لِدُ نْ فَاجْ ادَ فَإِ وهُ عَ لِدُ نْ فَاجْ لِدُ عَادَ َفإِ  وهُفَاجْ
نْ عَةَ عَادَ َفإِ ابِ وهُ الرَّ لُ اقْتُ نْ«: است آمده دیگری های روایت در. »فَ رِبَ مَ رَ شَ خَمْ وهُ، الْ لِدُ نْ فَاجْ  َفإِ

                                                                                                                                                                        
 در شعبان صالح ایمن . اما]262، ص40، ج65[ است صحیح رجال آن، رجال و صحیح حدیث این. 1

  .]587، ص3، ج1[. داند می ضعیف را آن اسناد االصول، جامع کتاب بر تعلیقی
های بعدی را در  مختلف آن و نیز روایت احمد شاکر محقق کتاب این روایت و اسناد و طرق روایات. 2

 گزارشی مفصل و طوالنی مورد بحث قرار داده است.



 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     274

وهُ، عَادَ لِدُ نْ فَاجْ وهُ، عَادَ َفإِ لِدُ نْ فَاجْ عَةَ عَادَ َفإِ ابِ وا الرَّ بُ رِ اضْ هُ فَ نْ« و »عُنُقَ رِبَ مَ رَ شَ خَمْ  الْ
، وهُ لِدُ ، عَادَ نْفَإِ فَاجْ وهُ لِدُ نْ فَاجْ ادَ فَإِ وهُ، عَ لِدُ الثًا، فَاجْ نْ ثَ عَةَ عَادَ َفإِ ابِ وا الرَّ بُ رِ اضْ هُ فَ ، 38[. »عُنُقَ

وا إِذا«است:  آمده دیگری روایت در .]360، ص19ج بُ رِ رَ شَ مْ ، الخَ وهُمْ لِدُ مَّ فاجْ نْ ثُ وا إِ بُ رِ  شَ
مْ، وهُ لِدُ مَّ فاجْ نْ ثُ وا إِ بُ رِ وهُمْ شَ لِدُ مَّ ،فاجْ نْ ثُ وا إِ بُ رِ وهُمْ شَ لُ   . ]530، ص6، ج15[. »فاقْتُ

 قتل عدم بر دال روایت از متأخر روایت این: اند گفته معاویه روایت به استدالل ردّ در 
 اسالم تأخر: گویند می پاسخ در گروه این اما. است بوده متاخر معاویه اسالم زیرا است،
 صحابه از دیگر کسی از را آن راوی است ممکن چه نیست، مروی تاخیر مستلزم راوی،
  . ]265، ص40، ج65[. است  گرویده اسالم به وی از قبل که باشد کرده روایت
 سَکِرَ إِنْ ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ سَکِرَ إِذَا: «اند فرموده )ص( خدا رسول: ابوهریره روایت - د

 وی از دیگری روایت در. »عُنُقَهُ فَاضْرِبُوا ابِعَةَالرَّ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ سَکِرَ إِنْ ثُمَّ اجْلِدُوهُفَ
، 20[. »فَاقْتُلُوهُ الرَّابِعَةَ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ مِنْ« :است آمده

  .]474- 473 ، ص5، ج41: ة . و نک313، ص8ج
. ]474- 473 ، ص5، ج41[شیخ طوسی مدعی اجماع طائفه بر این قول است. ) 2

اجماعات متعدد در موضوع واحد، پذیرش  ادعای چنان که قبال ذکر شد با توجه به وجود
 .این دلیل صحیح نیست

 او چه است کرده استناد صدوق شیخ قول به طوسی گوید: شیخ عالمه حلی می) 3
 مانند به او مراسیل به و است ثقه صدوق و شود می کشته چهارم بار در که کرده روایت

شرب  از تر بزرگ محصنه غیر زنای گناه گوید: وی در ادامه می. شود می عمل مسانیدش
ایشان در  .]190، ص9، ج48[ شود. نمی کشته سوم بار در زانی آنکه حال خمر است،
خواهد بگویند که کیفر اعدام برای شارب خمر در بار چهارم، مجازات سنگینی  واقع می

تری است، کیفر اعدام در بار سوم  ر محصنه که گناه بزرگنیست، زیرا برای زنای غی
خواهند مجازات اعدام برای شارب  تجویز شده است. در این استدالل ایشان به نوعی می
قیاس در حدود  دانیم، چنان که می خمر در بار سوم را با قیاس بر حد زنا نفی کنند و

 مورد انکار بسیاری از علما واقع شده است. 
 شارب قتل خصوص در -الف: کند می استدالل چنین قول این تایید در یسیوط  )4
 خمر شارب مبین اعدام و فاقد معارض صریح و صریح و حدیث صحیح ده از بیش خمر
 نزد را شخصی اند گفته اینکه - ب. ندارند دلیلی نسخ مدعیان وجود دارد و چهارم بار در

 جلد را وی ایشان اما بود، کرده مرخ شرب چهارم بار برای که (ص) آوردند خدا رسول
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 مرسل روایت - 1: دلیل چند به ندارد، را احادیث این رد صالحیت نکرد، اعدام و زد
 زمان در پس. آمد دنیا به مکه فتح زمان در شخص این و است قبیصه روایت زیرا است،
 یتروا و درک را چیزی توانسته نمی و داشته ماه چند و سال (ص) دو خدا رسول وفات
 زیرا هستند، مقدم وی روایت بر احادیث آن حدیث، اتصال و صحت فرض بر -2. کند

 روایت -4. ندارد عمومیت و است معین ماجرایی این - 3. هستند بیشتر و تر صحیح
 و است عام تشریعی قول زیرا است، فعل بر مقدم قول و است فعل یک بیانگر قبیصه
 دیگران که دارند اختصاصاتی حدود رکت در صحابه -5. باشد خاص است ممکن فعل
 شوند، می فاسق آن با دیگران که چیزهایی بخاطر دلیل همین به. باشند می آن فاقد

 نعمان ماجرای ادامه در سیوطی. است آنان اختصاصات از این و شوند نمی فاسق صحابه
 خزاهأ«: گفت وی به خطاب خطاب بن عمر و بود کرده خمر شرب بار چند که آورد می را

 هللا یحب فإنه تطعنه ال«: فرمود وی به خطاب پیامبر (ص) اما »به ییؤت ما أکثر ما هللا
 با و کرده دریافت را رسولش و خدا به او محبت (ص) صدق خدا رسول پس .»ورسوله
 برخی به را افراد برخی تواند (ص) می خدا رسول زیرا کرد، تکریم را او اعدامش ترک
 اینکه مگر ،کنم قبول توانم نمی را روایت این - سیوطی - من پس. دهد اختصاص احکام
 خطاب بن عمر نیز. شود نمی یافت اینجا در که (ص) باشد خدا رسول از صریحی نص
 بدر اهل مورد در و بود بدر اهل از وی چون کرد، ترک را فالنی بر خمر شرب حد اقامه
 اقامه وقاص ابی بن سعد یزن .»لکم غفرت فقد شئتم ما إعملوا«: است حدیث آمده این
 صورت در صحابه پس. کرد ترک  کفار با درخشانش مبارزات بخاطر را ابومحجن بر حد

 و خمر مدمنین اما: گوید می ادامه در سیوطی. هستند رخصت شایسته لغزش داشتن
 که شریعت احکام از تجاوز و نماز ترک و بندگان به ظلم و فساد انواع به معروف فاسقان

 در که نیست شکی دهند، می انجام را کفریات انواع و کرده رها را خود مستی حال در
 چون برخی: گوید می ادامه در سیوطی. شوند می اعدام چهارم بار در خمر شرب صورت
 عراقی اما نداریم، سراغ اختالفی شخصی چنین نشدن اعدام مورد در ما اند گفته ترمذی

 بن عبدهللا از چه است، شده ثابت زمینه این در تالفاخ زیرا داند، می مردود را قضیه این
 لم فإن الخمر حد علیه أقیم برجل إئتوني«: است گفته که است نقل عاص بن عمرو
 في الخمر شرب قد برجل إئتوني«: است گفته دیگری روایت در و »کذاب فأنا أقتله
 ]. ابن266، ص40ج ،65: ـ . و نک379 - 383 ، ص1، ج29. [»أقتله أن عليَّ فلکم الرابعة
 این با دانسته احتجاج قابل غیر و منقطع این روایت، آن را به استدالل ردّ در حجر
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 بن عبدهللا از دیگران و مدینی جزمی باور به روایت، این راوی بصری حسن که استدالل
 را اعدام ترک بر اجماع روایت، این به استناد با که کسانی پس. است نداشته سماع عمرو
 ثابت روایت این صحت اگر حتی نیز. داشت نخواهند مستمسکی اند، کرده ردّ و نفی

 ،اعدام نسخ خبر که دلیل این به بوده معذور عمرو بن عبدهللا شاید گفت توان می گردد،
نیز در روایت دیگری از عبدهللا بن عمرو آمده ]. 80ص ،12ج ،6. [است نرسیده وی به

 ].80، ص12، ج6[ »لقتلته أقتله، أن استطعتو الخمر یشرب أحدا رأیت لو«است: 
اینکه استناد شده که رسول خدا (ص) در بار چهارم فرد شارب خمر را اعدام نکرد، ) 5

 تواند ناسخ قول باشد. پس شاید فعل نمی و است فعل از اقوی قول، در جواب باید گفت که
 ].32- 31، ص 4، ج37[ .است نکرده اعدام را شخص آن عذر یک (ص) بخاطر خدا رسول
به  - ابن حزم در نقد و شرحی طوالنی بر این ماجرا و روایات و ادله گروه مقابل) 6

گوید: حدیث وارده از جابر بن عبدهللا دال بر نسخ امر به قتل شارب خمر،  می -اختصار
صحیح نیست، زیرا فقط شریک قاضی آن را به صورت متصل از ابن منکدر و نیز زیاد بن 

اند و  ی از محمد بن اسحاق از ابن منکدر به صورت متصل روایت کردهعبدهللا بکائ
شریک و زیاد هر دو ضعیف هستند. نیز به صورت عنعنه از محمد بن اسحاق نقل شده و 
ابن اسحاق مدلس است. نیز حدیث قبیصه بن ذؤیب منقطع است و احادیث منقطع 

ز وی نقل شده است منقطع حجیت ندارند. نیز حدیث زید بن اسلم که از طریق معمر ا
است و حتی بر فرض صحت نیز حجیت ندارد، زیرا در این حدیث اشاره نشده که این 

بعد از امر رسول خدا به قتل رخ داده باشد، لذا  -یعنی ترک قتل شارب خمر - موضوع
ترک  -بخاطر امر ضعیف و غیر صحیح - یعنی قتل شارب خمر - ترک امر یقینی و ثابت

ست و حتی اگر صحیح هم باشد، ظن است. پس تعلق و استناد به آن حالل نی -اعدام
کسی را بخاطر شرب خمر سه بار حد  (ص)شود. نیز اگر رسول خدا  بطور کلی ساقط می

زده باشد، قبل از اینکه امر به قتل وی در بار چهارم کنند، مقتضی فرمان مجدد ایشان 
و  - و نه ترک قتل - ه بار دیگر استبه جلد وی و استئناف و از سرگیری جلد وی برای س

انگار که ایشان فرمان داده اند که اگر شرب کرد، جلد شود و اگر بار دوم و سوم تکرار 
کرد باز جلد شود و در بار چهارم کشته شود. در باب نسخ هم باید گفت که اطاعت از 

ت، مگر همه اوامر خداوند متعال و رسول او واجب است و نباید چیزی را منسوخ دانس
اینکه یقینی باشد، زیرا نسخ به معنی طرح کالم خدا و رسول است، پس نباید ادعای 
نسخ را پذیرفت، مگر در حالتی که نص جلی و بین دال بر نسخ آن وجود داشته، یا بر 
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منسوخ بودن آن اجماع باشد، یا تاریخ ثابت و روشنی داللت بر این کند که یکی از آنها 
خصوص این موضوع هم، امر به قتل در بار چهارم ثابت است، اما  ناسخ دیگری است. در

. وی در ردّ ادعای ]730- 716، ص 11، ج8[نسخ آن به صورتی صحیح ثابت نشده است. 
گوید: این ادعایی کذب است، زیرا عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن  اجماع بر موضوع می

نزد ما بیاورید اگر او را نکشتیم ما گوید: شارب خمر را  و می  عمرو قائل به قتل وی شده
 .]609، ص 4، ج7[کاذب هستیم. 

ابن قیم نیز به مانند ابن حزم، بعد از ذکر کالم عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن ) 7
 نقض در همین که است معتقد عمرو، قول به قتل را مذهب برخی از سلف دانسته و

ر رد ادعای گروه مقابل به نسخ قتل کند. ابن قیم د می کفایت آن ادعای نقض یا اجماع
داند و به مانند ابن حزم  این ادعا را صحیح نمی »ال یحل دم امریء مسلم... «با روایت 

- 267 ، ص40، ج65[معتقد است که این حدیث عام بوده و حدیث قتل خاص است. 
 . ]6/237به نقل از تعلیقه ابن قیم بر مختصر السنن منذری 271

 توجه با نیز و مساله حکم در اختالف همه این وجود با ازاتیمج چنین دانستن حد
  سنی و شیعه از منقول مختلف روایات در خمر شارب با (ص)پیامبر متفاوت برخورد به

 محل بودن تعزیر یا حد حیث از خمر شرب حکم اصل عالوه، به. آید نمی نظر به صحیح
 از هم آن و تکرار صورت در الخمر شارب قتل به حکم توان می چگونه پس است، خالف
 هللا حدود بحث در هم آن و مطروحه موارد به صحابه اختصاص ادعای نیز! داد؟ حد باب
 صحابه از یکی که زنی سرقت ماجرای در (ص) خدا رسول زیرا نیست، پذیرش قابل نیز

 نکرده اعالم مستثنی را خویش بزرگوار دختر حتی بود، شده وی مورد در شفاعت واسطه
مَا: «فرماید می و نَّ لَکَ إِ ینَ هَ نْ الَّذِ کُمْ مَ لِ هُمْ قَبْ نَّ وا أَ ا کَانُ رَقَ إِذَ مْ سَ یفُ فِیهِ رِ وهُ الشَّ رَکُ ا وَ تَ  إِذَ

رَقَ مْ سَ عِیفُ فِیهِ وا الضَّ هِ أَقَامُ لَیْ دَّ عَ حَ هِ ایْمُ وَ الْ وْ اللَّ تْ لَ رَقَ تُ فَاطِمَةُ سَ مَّدٍ بِنْ حَ تُ مُ عْ هَا لََقطَ  »یَدَ
 !کرد؟ فرض مستثنی را دیگران توان می چگونه پس. ]74ص ،8ج ،65[

 به بنا اما است، أظهر و أشهر بار چهار روایت گرچه که معتقدند هم برخی. 3- 3-1
 که معتقدند قبلی، گروه دو برخالف عده این البته. است واجب پنجم بار در اعدام روایتی

 شمار در حقیقت در گروه این پس. است شده منسوخ امت اجماع با بعدها حکم این
؛ 462، ص3، ج26: ـ نک[ .شد خواهد ذکر بعداً آنان ادله و رأی که هستند نسخ به قائالن

 . ]335، ص10، ج19؛ 31، ص4، ج37 ؛600- 599 ، ص4، ج55؛ 259، ص11، ج50
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  . قول دوم: عدم اعدام2- 3
این گروه نیز تفسیر و  اند. گروهی از علما مخالف کیفر اعدام برای تکرار در شرب خمر شده

 برخی  و کرده نفی اساس از را اعدام علما این از تفصیل واحدی از این رأی ندارند، برخی
  شود: ی آنان ذکر می در زیر تفصیل این دیدگاه ها و ادله. اند کرده عنوان منسوخ را آن دیگر
 باور این بر و کرده نفی اساس از را خمر شارب اعدام قاری علی مال و بغوی. 1- 3-2

 کشته خمر شارب که نشده این به قائل جدیدا چه و گذشته در چه کسی که هستند
   .]259، ص11، ج50 ؛334، ص10، ج19[. شود می

 گروهی از را اعدام به قول مال علی قاری خود زیرا نیست، صحیحو ادعا  این سخن
و در عین حال این توان قائل به عدم اعدام از اساس بود  است، لذا چگونه می کرده نقل
 - نیز ادله زیادی در فریقین بر وجود این مجازات گاه را از افرادی دیگر نقل کرد؟دید

داللت دارند که در این پژوهش به آنها  -البته با تفصیالتی که در آن آراء وجود دارد
  اشاره رفته است.

شافعی و جمهور اهل سنت و ائمه فتوا، از جمله امامان ابوحنیفه مالک و . 2- 3-2
شوکانی از زیدیه قائل به عدم قتل شارب خمر حتی در صورت تکرار شده و این حکم را 

اند. این گروه معتقدند حکم قتل  از عمر بن خطاب و سعد بن أبی وقاص هم نقل کرده
، 5، ج13؛ 217، ص 11، ج65[نسخ شده است در ابتدا وجود داشته، اما شارب خمر 

، ص 5، ج24؛ 386- 387، ص13، ج54؛ 292، ص16، ج10؛ 109، ص4، ج58؛ 27ص
، 40، ج65؛ 400، ص8، ج4؛ 401، ص2، ج33؛  3569، ص7، ج59؛ 332- 331
کرد او را تبعید و  گوید: در ابتدا اگر کسی شرب خمر می . ابن منذر می]266و 264ص

کردند، سپس این حکم به جلد نسخ شد و اگر کسی چهار بار تکرار می کرد  در غل می
، 12، ج6[و اجماع اهل علم نسخ شد.  ۀکشتند. اما حکم قتل به وسیله اخبار ثابت او را می

  . ]34، ص5، ج18؛ 80ص
 ذکر آن برای را صریحی ناسخ نسخ، به قائالن که است باور این بر گرچه صنعانی

 چهارم بار در (ص)خدا رسول که دارند استناد زهری از ابوداود روایت به صرفا و اند نکرده
اما واقعیت این است که قائالن به  ]31، ص4، ج37[. است نکرده اعدام را رخم شارب

  نسخ در این خصوص در سه دیدگاه اختالف دارند:
معتقدند که  ]298، ص5، ج64؛ 334، ص10، ج19و نووی [چون بغوی  گروهی -1

 اجماع کسی از علما چه در گذشته و چه در حال به چنین دیدگاهی قائل نشده و داللت
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 امرئ دم یحل ال« حدیث وسیله به که معتقدند دیگر گروهی - 2. اند دانسته آن ناسخ را
 »للجماعة المفارق لدینه والتارك الزاني والثیب بالنفس النفس ثالث یبإحد إال مسلم
برخی هم ضمن پذیرش وجود کیفر اعدام،  - 3. ]217، ص11، ج64[ است شده نسخ

 ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ رَالْخَمْ شَرِبَ مَنْ«معتقدند که روایت 
 »یَقْتُلْهُ فَلَمْ الرَّابِعَةِ فِي الْخَمْرِ بِشَارِبِ أُتِيَ أَنَّهُ« روایت با »فَاقْتُلُوهُ عَادَ فَإِنْ الرَّابِعَةِ فِي قَالَ

، 51[ کرده معرفی واحد خبر اب واحد خبر نسخ نوع از را آن رازی فخر نسخ شده است و
 بودن منسوخ از تر مقبول روایت این با را آن بودن منسوخ همام ابن و ]2475، ص6ج
بر خالف موارد  این روایت با نسخ زیرا است، دانسته ...»امریء دم یحل ال« روایت با آن

   .]302، ص5، ج14[. دارد تاریخ ثبوت به نیاز اند، قبلی که در ادامه هم ذکر شده
  :قائالن به نسخادله 

 ی زیر استناد دارند: نافیان کیفر اعدام به ادله
 چند روایت بیانگر منسوخ بودن کیفر اعدام هستند:. 1

 الخمر شرب من«: فرمایند می (ص)ذؤیب که پیامبر  بن قبیصة روایت زهری از - الف
». فاقتلوه لرابعةا أو الثالثة في عاد فإن فاجلدوه، عاد فإن فاجلدوه، عاد فإن فاجلدوه،

 ورفع فجلده، به أتي ثم فجلده، به أتي ثم فجلده، به أتي ثم فجلده، شرب قد برجل فأتي
گوید: زمانی که زهری این حدیث را بیان می کرد،  سفیان می 1».رخصة وکانت القتل،

منصور بن معتمر و مخول بن راشد نزد وی بودند. پس زهری به آن دو گفت:  این 
اهل عراق ببرید و خبرش را به آنان بدهید تا بدانند که قتل به خاطر حدیث را برای 
، ص 6، ج15[ .، این حدیث استار چهارم منسوخ شده است و ناسخششرب خمر در ب

  . ]124، ص12، ج43؛ 536- 535
روایت نسائی از عبیدهللا بن سعید بن ابراهیم بن سعد از شریک بن محمد از  - ب

 اذا«فرمود:  (ص)منکدر از جابر بن عبدهللا که رسول خدا محمد بن اسحاق از محمد بن 
 یصل هللا رسول فاقتلوه فأتي الرابعة عاد فإن فاجلدوه عاد فإن فاجلدوه الرجل شرب
 إسحاق بن محمد از حرشي یموس بن و از محمد» یقتله فلم منا برجل وسلم علیه هللا
 من: «فرمود (ص)ول خدا جابر بن عبدهللا روایت شده که رس عن منکدر بن محمد عن

 عنقه فاضربوا عاد الرابعة فإن فاضربوه عاد فإن فاضربوه عاد فإن فاضربوه الخمر شرب
 قد الحد أن المسلمون یفرأ مرات نعیمان أربع وسلم علیه هللا یصل هللا رسول فضرب

                                                                                                                                                                        
 .]535، ص6، ج15[ حدیث صحیح است.. 1
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در روایت دیگری سفیان از زهری از قبیصة بن ذؤیب روایت ». رفع قد القتل وأن وقع
 ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ شَرِبَ إِذَا ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ«فرمود:  (ص)که رسول خدا  کرده
 فَجَلَدَهُ الْخَمْرَ شَرِبَ قَدْ بِرَجُلٍ یفَأُتِ». فَاقْتُلُوهُ الرَّابِعَةِ یفِ شَرِبَ إِذَا ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ شَرِبَ إِذَا
عَ فَجَلَدَهُ الرَّابِعَةِ یفِ بِهِ یأُتِ ثُمَّ فَجَلَدَهُ بِهِ یأُتِ ثُمَّ فَجَلَدَهُ بِهِ یأُتِ ثُمَّ  النَّاسِ عَنِ الْقَتْلَ فَرَفَ

 عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ إِذَا«گوید:  نیز روایت دیگری می .فَثَبَتَتْ رُخْصَةً وَکَانَتْ
 - وسلم علیه هللا یصل-  اللَّهِ رَسُولُ یفَأُتِ». فَاقْتُلُوهُ ادَعَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ
عَ فَضَرَبَهُ نُعَیْمَانُ لَهُ یُقَالُ اَألنْصَارِ مِنَ بِرَجُلٍ رَ قَدْ الْقَتْلَ أَنَّ الْمُسْلِمُونَ یفَرَأَ مِرَارٍ أَرْبَ  أُخِّ
 .]314-312، ص 8، ج62[ ».وَجَبَ قَدْ الضَّرْبَ وَأَنَّ

 این در مذکور روایات تمام: گوید می خود الصغیر العلل کتاب مقدمه در یترمذ. 2
 حدیث« -الف: روایت دو از غیر هستند، - منسوخغیر و  – به معمول علم اهل نزد کتاب
 والمغرب بالمدینة والعصر الظهر بین جمع سلم و علیه هللا یصل النبي أن عباس ابن

 أنه سلم و علیه هللا یصل النبي حدیث« -ب. »مطر وال سفر وال خوف غیر من والعشاء
  .]736، ص5، ج21[ .»فاقتلوه الرابعة في عاد فإن فاجلدوه الخمر شرب إذا قال

 إال مسلم امريء دم یحل ال«رافعی در شرح مسند شافعی در شرحی بر حدیث . 3
: نویسد می »نفس بغیر نفس قتل أو إحصان، بعد زنًا أو إیمان، بعد کفر: ثالث یإحد من

شافعی با احتجاج به این حدیث بیان داشته که شارب خمر در بار چهارم کشته 
سپس  - شافعی - شود، زیرا هیچ یک از آن سه مورد از وی روی نداده است. وی نمی
شناسیم که مخالف این باشد که اگر کسی بخاطر  نمی را گوید: کسی از اهل فتوی می

 - همان حدباید  م آن را انجام داد،چیزی چهار بار حد شد و سپس بار پنجم یا شش
شود و این دلیلی است بر اینکه حتی اگر امر  بر او جاری شود. پس وی کشته نمی - جلد

 . صنعانی]463و  58- 55، ص 3، ج26[به قتل ثابت و صحیح باشد، منسوخ شده است. 
 قتل عدم توضیح در ایشان که نموده ذکر و کرده نقل شافعی از را نسخ به نیز قول
 شرب قد به أتي ثم فجلده شرب قد برجل فأتي« روایت یعنی چهارم، بار در خمر شارب
 نسخ یرید هذا: «اند گفته »فجلده الرابعة به أتي ثم فجلده شرب قد به أتي ثم فجلده
. ]404، ص17، ج11. و نک: 32، ص4، ج37[. »العلم أهل بین فیه اختالف ال مما القتل

گوید: نسخ از  همین روایات را مثال آورده و می ،ا فعلجصاص حنفی نیز در بیان نسخ ب
 فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ عَادَ فَإِنْ فَاجْلِدُوهُ الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ«جهت فعل مانند روایت 

 فَلَمْ الرَّابِعَةِ فِي خَمْرِالْ بِشَارِبِ أُتِيَ أَنَّهُ«که با روایت » فَاقْتُلُوهُ عَادَ فَإِنْ الرَّابِعَةِ فِي قَالَ ثُمَّ
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 .]282، ص2، ج22[نسخ شده است » یَقْتُلْهُ
از نظر این گروه، هدف شارع از احادیث مورد استناد گروه اول و تجویز مجازات . 4

اعدام، ترهیب و ضرب شدید و امر به وعید است، تا فرد دوباره آن جرم را تکرار نکند، 
گوید بعد از این حدیث شخصی را نزد رسول  زیرا چنان که جابر، راوی حدیث می

و  اما ایشان وی را شالق زده آوردند که برای بار چهارم شرب خمر کرده بود، (ص)خدا
شود، اما منظور از آن وقوع فعل  گوید: گاهی امر به وعید وارد می نکشتند. خطابی نیز می

، 4، ج55 ؛259، ص11، ج50؛ 96 ، ص28[نیست، بلکه هدف، ردع و تحذیر است. 
گوید: اینکه رسول خدا  . طیبی هم می]124، ص12، ج43؛ 334، ص10، ج19؛ 600ص

مجاز از ضرب شدید و از باب » فاقتلوه«او را نکشته است داللت بر این دارد که لفظ 
 . ]2540-2541 ، ص8، ج42[مبالغه است. 

ر شرب ذؤیب روایت است که عمر بن خطاب ابومحجن ثقفی را بخاط بن از قبیصة. 5
بود، عمر  خمر هشت بار حد زد. پس اگر مجازات شارب خمر در بار چهارم اعدام می

 .]267، ص40، ج65[کرد.  چنین نمی
  
  پژوهش . جمع بندی و ترجیح4
که در باب آنها چند نکته قابل  در خصوص موضوع پژوهش، روایات زیادی نقل شد. 1

  ذکر است:
 منافی برخی و اعدام کیفر تجویز مبین اتروای این از برخی مضمون، لحاظ از - الف
بوده و برخی روایات مبین نسخ این کیفر  خمر شرب تکرار جرم در تجویزی چنین
 بسنده و خمر شارب از) ص(خدا رسول عفو و گذشت مبین هم روایات از برخی. هستند
 حق در خلفا سوی از دیگر رفتارهایی از حاکی روایات برخی و بوده جلد به کردن
  .است آنان سوی از اعدام کیفر اجرای عدم و خمر بینشار

 در را کیفر این اعدام، بر دال روایات از برخی جرم، تکرار عدد به اشاره حیث از - ب
و در برخی روایات  اند کرده تجویز پنجم بار در برخی و چهارم بار در برخی و سوم بار

  . نشده است ای به عدد تکرار جرم موضوع به صورت مطلق آمده و اشاره
 اما اند، دانسته صحیح علما را روایات این بیشتر روایت، صحت و سند لحاظ از - ج
  . اند شده عنوان منقطع یا مرسل یا آحاد هم روایات این از برخی
 و عدد و مضمون حیث از روایات در زیادی اختالف سویی از مطالب، این به نگاهی با
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 زیادی گروه توسطدر این جرم  اعدام نسخ ،دیگر سوی از و است مشاهده قابل سندیت
 دلیل همین به. است شده واقع تایید موردو به استناد روایاتی که ذکر شد،  علما از

 توجه با خصوصاً خمر، شرب تکرار برای اعدام تجویز برای متعارض روایات این به استناد
 لزوم نیز و المسلمین دماء از حمایت بر متعدد روایات و آیات در شریعت اکید توصیه به

 نظر به منطقی درء قاعده داشت نظر با نیز و کیفری امور در مضیق تفسیری ارائه
 در افراد قتل تجویز ،عالوه بر این. بدانیم تعزیر یا حد باب از را اعدام این گرچه آید، نمی

 صحیح نصوص به منصوص موارد به منحصر عنوان، هر ذیل و باب هر از اسالمی، شریعت
 .است شرعی قواعد و نصوص با متعارض غیر و الداللة صریح سناد،اال

ی پژوهش، سه دعوای اجماع وجود  چنان که مشاهده شد، در خصوص مساله. 1
دارد. برخی قائل به اجماع بر کیفر اعدام در بار سوم و برخی در بار چهارم شده و برخی 

ل ادعای علمای امامیه و سومی اند. دو اجماع او اجماع بر منسوخ بودن آن را نقل کرده
مدعای بخشی از اهل سنت است. اما چنان که مالحظه شد در هر دو طیف مخالفانی 
وجود داشتند و حتی کسانی چون محقق حلی وجود اجماع در این باره را اصوال ناممکن 

این سوال  این موضوع را با ] و ابوالصالح از فقهای متقدم امامیه311، ص 57[  دانسته
توان مدعی اجماع  ساخته که با وجود این همه اختالف نظر در مسأله، چگونه می اجهمو

با وجود این دعاوی متعارض، و وجود مخالفان در هر دو طیف ]. لذا 156، ص 25شد؟ [
 .آید ادعای اجماع در هر دو مذهب صحیح بنظر نمیمدعی، 

اند. اما برخی دیگر  د دانستهبرخی از قائالن به کیفر اعدام، این مجازات را از باب ح. 2
کنند که  اند، به عبارت دیگر اعدام را برای زمانی تجویز می آن را از باب تعزیر دانسته

جلد بازدارندگی نداشته و مجرم چنان عادت به شرب خمر کرده باشد، که تنها راه 
لقتل عزیر باتال«بازداشتن او، اعدام باشد، یعنی کیفری که برخی از مذاهب از آن به 

مواجه  اساسی با چالشی کیفر به عنوان حد، این احتساب فرض اما. برند نام می» سیاسة
عالوه بر تعارض این کیفر با جایگاه و حرمت دماء المسلمین در اسالم و نیز  زیرا است،

 در زیادی مخالفان کیفر این شد مالحظه که لزوم احتیاط در این خصوص، چنان
 اهل جمهور حتی و است اختالف تکثر دچار موضوع و دارد اسالمی مختلف مذاهب
 است مبرهن و کرده شبهه ایجاد اختالفات این پس. اند کرده اعالم منسوخ را آن سنت
 ساقط شبهه وجود صورت در و نیاورده را شبهات تاب بر اساس قاعده درء، حدود که
آن به وقتی که  نیز تعزیری و از باب مصلحت بودن این اعدام و محدود کردن .شوند می
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امیدی به اصالح مجرم نبوده و هیچ راه دیگری برای دفع شر او از جامعه وجود نداشته 
باشد، قابل پذیرش نیست، زیرا وجود یا عدم امید به اصالح، معیار منضبط و با 
چهارچوب مشخصی نبوده و در نتیجه تشخیص آن را با ابهام و اشکال مواجه خواهد 

رود و راه را برای  اهل و عدم احتیاط در باب دماء از آن میکرد، امری که خوف تس
رود که  این می خوف ی تفسیرهای افراطی و موسع در این حوزه باز خواهد کرد. نیز ارائه

 تسری یابد. جرائم دیگر به ای تلقی توسعه گرایانه و تفکر چنین
رهیز از قتل به مقدمه فوق، جهت التزام به فرمان شریعت مبنی بر پ به توجه لذا با

واْ َوالَ«ناحق در آیه  لُ رَّمَ الَِّتي النَّفْسَ تَقْتُ هُ حَ قِّ إِالَّ اللَّ وا وَلَا«] و نیز آیه 33[اسراء:» بِالحَ لُ  تَقْتُ
رَّمَ الَّتِي النَّفْسَ هُ حَ ا اللَّ قِّ إِلَّ حَ کُمْ بِالْ مْ ذَلِ اکُ هِ وَصَّ مْ بِ لَّکُ عَ ونَ لَ لُ عْقِ ت قاعده ]، رعای151[انعام:» تَ

وا«درء و احادیث و روایات وارده در خصوص اسقاط حدود در گاه شبهه چون  عُ  اِدْفَ
ودَ حُدُ تُمْ مَا اَلْ جَدْ هَا وَ عًا لَ وا«و » مَدْفَ ودَ ادْرَأُ حُدُ نْ اَلْ ینَ عَ مِ لِ مُسْ تُمْ مَا اَلْ عْ َتطَ سْ وا«و » اِ  ادْرَأُ
ودَ حُدُ اتِ اَلْ هَ  عن القتل ادفعوا بالشبهات الحدود اأدرأو«] و 31، ص8، ج20» [بِالشُّبُ

و دماء  جان مسأله در ] لزوم احتیاط573، ص4، ج55[ »استطعتم ما المسلمین
و  ترجیح زدائی و عدم توسیع دائره و تفسیر امور جزائی، کیفر مساله به توجه مسلمین،

 . تکرار جرم شرب خمر است خصوص اعدام در کیفر عدم تجویز توصیه این پژوهش،
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