
1 

 

 

 کارگزاران متخلف یمجازات مضاعف برا  لزوم 
 

  انیو دارا نیگناه منتسب بودن خطا و"ترسخت تر ونیسنگ"از 1سوره احزاب   30 هیدر چند نوبت با استناد به آ یاهلل خامنه ا تیآ

 .2اندسخن گفته هیآ نیطبق ا نهایمجازات ا "یبرابر  دو"  از مضاعف بودن و اند؛ و فتهگمیدر حکومت اسال تیموقع

 :شانینظر ا ریتقر •

  )ص( در صورت مرتکب گناه و امبریزنان پ  یبرا هیکه در آ -ود(  شمی=عذابش دوچندان نیلها العذابُ ضِعفَ ضاَعف یُ) حکم .1

 تیسرا ، یو کارگزاران حکومت اسالم تیوال نیرا به منتسب  -آمده است  (نةٍیمنکنَّ بفاحشةٍ مب  اتی)من  فحشا شدن

 هند. دمی

 تی. خصوصندارند ی تیخصوص غمبریپ  یها؛ اما زناست غمبریپ  یهاخطاب به زن [هی]آ نیا" : ندیوگمیمثال به مداحان -

جامعه داشته  در یممتاز و ریخط تیو موقع شتریشما هرکدام انتساب ب  است. من و  غمبریبه پ  انتساب غمبر،یپ   یهازن 

  ،میجام دهان یی ما خطا  . اگرشتریمن از شما ب و  میفرق دار  ،مردم  گریبا د در ما هم هست...  تیخصوص نیهم  م،یباش

 "3تر است تر و سختنیسنگ ست؛ین  یمردم عاد یما مثل خطا یخطا

 .ندکمیگناه را مضاعف   ، "یحقوق   تیشخص"  شان و   :جهینت

 !یانند نه صرفا اخرودمی "یجهان نیمجازات ا"را هم شامل   هیدر آ "عذاب مضاعف"منظور از  .2

عذابتان دوبرابر است.  ، بکند  ی[ کار خالفامبری]زنان پ   هر کدام از شما" گفتند:  هیبا استناد به آ ی در جمع مسئوالن قضائ -

چوب  ستیدو  ،دیاگر شما انجام ده ،چوب خوردن دارد متعال صد  یخدا شیپ   ،زن اگر بکند کیرا که  یهمان کار یعنی

 ."4دیغمبریچرا؟ چون زن پ  ؛زنند یبه شما م

برابر   دو ،امبری زنان پ  یکه برا فحشاء زنان است؛ یبات احصان( برا)در صورت عدم اث انهیتاز از صد هیکنا صدچوب،

 مارد. شمی

  ن یزند؛ ایسالمت قوه را بهم م ند و کمی انتیخ هیکه در قوه قضائ ی کس" گفتند:  یبا مسئوالن قضائ   گرید ی در نوبت -

 "5برابر مجازات شود دو  دیبا "نیلها العذابُ ضِعفَ ضاَعفیُ"

 . یدر محکمه اله یاست نه مجازات اخرو یو توسط دستگاه قضائ   یجهان نیدر مجازات ا حیصر که

 
  ی و گناهِ بزرگ آشکار ستهیهرکس از شما کار ناشا امبر یهمسران پ یا 1

 کار برخدا آسان است.  نی ود و اشمیمرتکب شود عذابش دو چندان 
/با مسئوالن قوه  7/4/94  یقضائ  نی حان/با مسئولبا مدا 5/5/84در 2

 5/4/98هیقضائ 

 با مداحان 5/5/84روز والدت حضرت فاطمه )س( 3
 5/4/98 هی با مسئوالن قوه قضائ   دارید 4
 7/4/94 یبا مسئوالن قضائ   دارید 5
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 .6دارند  "یدوبرابر"به مجازات  حیتصر ی دارند: گاه ریدو تعب "نیضِعفَ"درباره  .3

  یی گر ما خطاا ... میمردم فرق دار گرید  با اما –نم کمیرا ادعا ن نیا–برابر  دو  میوگمیالبته ن " است: نیا رشانیتعب گاه و

 8"7تر استتر و سختنیسنگ ست؛ین  یما مثل مردم عاد  یخطا ،م یانجام ده

 

 برداشت:   ن یا یمستندات شرع

 . ستیتنها ن شانیا و ستیپشتوانه نیب شانی، حرف استین )ص(امبریمختص به زنان پ  حکم، نکهیدر ا .1

 .9د ی نمایفاطمه)س( را ملحق میهاشم و بنیهمه بن  -السندند حی صح یبرخ که– یمتعدد اتیروا

)ص( را  امبریاند. مناط عذاب مضاعف زنان پ توسعه داده "نید  یعلما"را بر   هیآ ،یمثل عالمه حل یکسان  زیبزرگ ن یفقها از

 .10اندبا قرابت به رسول اهلل شمرده "انش میاستفاده عل"

بوده و علمشان به احکام   شانیا بر ی ، شاهد وح)ص(امبریحبت با پ )ص( بخاطر شدت مصاامبریزنان پ  ،گرید یبرخ ریتعب به

 .11مضاعف است شانیبرا ، لذا عذاب ؛است یهیو بد  یمثل علم ضرور

  دو الزاما نه ولو–مضاعف   دیبا  یحکومت اسالم یحقوق  ی هات یو شخص تیوال نیمنتسب  ی جهان نیکه مجازات ا نبارهیدر ا .2

 توان استناد کرد:یم  یمتعدد ادله به باشد؛ -برابر

 :12با غرامت  متیقاعده تناسب غن .2.1

همان  "اگر به  رسد؛یبه او م "یمنفعت" ،ثیبود که از آن ح "یتیموقع" و "متی غن"  یکس یکه اگر برا انی ب نیبد

 
 همان  6
 5/5/84با مداحان  7
و   نی و مفسر نییلغو   نیبه چه معناست؟ ب   "نیضعف"و "الضعف" نکهیا 8

  "سه برابر"یو برخ "دو برابر"را  " ن یضعف" یفقهاء اختالف هست: برخ

  ای از اصل )دو برابر  شتریب   ای "بر اصل  یاو اضافه دی زا" ی( و برخده ی)ابوعب

/  99ص20ج انیبه: ترجمه مجمع الب لیتفص ی اند. برا( معنا کردهشتریب 

/ جامع  549و548ص2الفوائد ج ضاحی/ ا 335وص 334ص8ج انیالتب

 .دیو... رجوع کن 261تاص259ص10اصدجالمق 
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی الْوَشَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا   9

أَحْمَدُ ْبنُ عُمَرَ الْحَلَّالُ قَالَ: قُلْتُ لِأَِبی الْحَسَنِ ع أَخْبِرِْنی عَمَّنْ عَانَدَكَ وَ لَمْ  

مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ هُوَ وَ سَاِئرُ النَّاسِ سَوَاءٌ فِی الْعِقَابِ فَقَالَ کَانَ  یَعْرِفْ حَقَّکَ 

 . عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ عَلَیْهِمْ ضِعْفَا الْعِقَابِ

  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَاِبنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَِبی َنصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا-

ع قُلْتُ لَهُ الْجَاحِدُ مِنْکُمْ وَ مِنْ غَیْرِکُمْ سَوَاءٌ فَقَالَ الْجَاحِدُ مِنَّا لَهُ ذَْنبَانِ وَ  

 ( 378وص377ص1ج ی الْمُحْسِنُ لَهُ حَسَنَتَانِ.)الکاف

الطبرسی: روى محمد بن أبی عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن  -

عن علی بن الحسین زین  بن الحسین، عن أبیه،     علی بن عبید اهلل

 العابدین )علیه السالم(، أنه قال له رجل: إنکم أهل بیت مغفور لکم. قال: 

و قال: »نحن أحرى أن یجری فینا ما أجرى اهلل فی أزواج النبی  فغضب،

کما تقول، إنا نرى لمحسننا ضعفین    )صلى اهلل علیه و آله( من أن یکون

  ریمن العذاب«. ثم قرأ اآلیتین .)تفس من األجر، و لمسیئنا ضعفین

 ( 441ص4البرهان ج

خَرَجَ    قَالَ الشُّقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صأَْنبَأَِنی الطَّبْرِسِیُّ فِی إِعْلَامِ الْوَرَى  -

الْعَطَاءُ أَیَّامَ أَِبی جَعْفَرٍ وَ مَا لِی شَفِیعٌ فَبَقِیتُ عَلَى الْبَابِ مُتَحَیِّراً وَ إِذَا أََنا  

كَ  لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاكَ أََنا مَوْلَا  قُلْتُبِجَعْفَرٍ الصَّادِقِ ع فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَ

الشُّقْرَانُ فَرَحَّبَ ِبی وَ ذَکَرْتُ لَهُ حَاجَتِی فَنَزَلَ وَ دَخَلَ وَ خَرَجَ وَ أَعْطَاِنی  

مِنْ کُمِّهِ فَصَبَّهُ فِی کُمِّی ثُمَّ قَالَ یَا شُقْرَانُ إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ حَسَنٌ  

الْقَبِیحَ مِنْ کُلِّ أَحَدٍ قَبِیحٌ وَ إِنَّهُ مِنْکَ  مِنَّا وَ إِنَّ   مِنْکَ أَحْسَنُ لِمَکَانِکَ نَّهُوَ إِ

أَقْبَحُ وَعَظَهُ عَلَى جِهَةِ التَّعْرِیضِ لِأَنَّهُ کَانَ یَشْرَبُ.)المناقب بن شهرآشوب  

 ( 236ص4ج
 37ص1االحکام ج  ر یر.ك:تحر 10
 240ص2فقه القرآن ج یر.ك:کنزالعرفان ف 11
انصاف است و عقل مستقل   ا یقاعده عدالت   اتیقاعده جزء صغر  نی ا 12

  ه یمن له الغنم عل " ی. گرچه از قاعده لفظستیحکم به آن کاف  یبرا

را منحصر   ی که قاعده لفظ یتوان استفاده کرد ؛به شرط  یهم م "الغرم

  ه یةالفقی وال ینمونه ر.ك: دراسات ف  ی.برامیندان   یو غرامت مال متیدر غن

 565ص1ج ةی االسالمولةوفقه الد
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 خودش بپردازد. دی را با "گردشیپ " و  "غرامت" بزند، ی، خودش ضربه و ضرر"تیموقع

 بحث ما:  در

 است. تیو موقع متیغن کیو از مقامات بودن  "یحقوق تیشخص" -

  "مشدّد نیتوه"  ،قانون را ت، یموقع نیو افتراء به او در ا نیدارد. مثال توه "یمنفعت"صاحبش،   یبرا ت، یموقع نیا -

 دانسته است. 

 ینقد یتومان جزا ونیلیم 1 تا  50 ا یضربه شالق   74 ، یقانون مجازات اسالم 608طبق اصل  "یافراد عاد"به  نیتوه

سه تا  "از  ،از مجازات قبل ریغ  609طبق اصل  فهیانجام وظ نیدر ح" ی مقامات دولت کارکنان و "به  نیاما توه ؛دارد

ود. در  شمیآنها وارد  یالعموم جا یمدع ؛ستیخودشان هم ن  تیبه شکا ازین یهم دارد. در موارد "شش ماه  حبس

 ود!شمیاگر او هم ببخشد، پرونده بسته ن ی عنی ؛است "قابل گذشت ریغ " به آنها،  نیهم جرم توه یموارد

بزنند؛   یحقوق ت یو موقع گاهیجا نی)مثل رشوه و اختالس و...( ضربه به هم با خطا و گناه  ، مقامات نیحاال اگر خود ا -

 باشد؟!  یو فرد عاد یقیعادالنه است مجازاتشان اندازه شخص حق ایآ

 باشد!!!  یجرم عاد _گاهیبا خلل به همان جا_ باشد؛ اما جرم او مشدّد  نیتوه _یحقوق گاه ی بخاطر جا_به او  نیتوه

کننده را مضاعف   نیمجازات توه مشدّد و ،اشیحقوق تیو شخص تیرا بخاطر هتک موقع شانیبه ا نیتوه قانونگذار

مردم را نسبت به دستگاه   دی اش را موجب شده و مثال دیحقوق تیو شخص تیهتک موقع  ،؛حاال که او با جرم خودکرده

از  ریغ   نی)ا شود؟!جرم اختالس و رشوه و... او افزوده   رجرم هم ب نیمجازات ا د ینبا  سست کرده، یدولت اسالم  ا ی یی قضا

 (دیدر ارتکاب جرم است/ دقت کن گاه یستفاده از جاسوء ا

 نشده است!  یمورد جرم انگار نیو عادالنه را لحاظ نکرده و در ا ینکته وجدان نی ا یقانون مجازات اسالم متاسفانه

کارگزاران   یجرائم و خطاها لهیبه وس یر افکار عمومدمیحکومت اسال یدر عرف واضح است وهن و سست کهیحال در

 کننده در اداره و مانند آن. نیتوه کیود تا  شمیحاصل  شتریب ،حکومت

 درباره تخلف کارگزارانش: )ع(نی المومن ریام رهیس .2.2

 : یمختلس عاد ایمجازات ابن هرمه با خائن   سهیمقا .2.2.1

 .14و خائن غاصب  سه نفر ثابت است: اختالسگر، یاقال برا "13ی بدن  ه یحبس ،همراه با تنب" عتیشر در

ربوده و فرار کرده   یزکیکه گوشواره از گوش کن ی)ع( مردنیالمومن ریام ، از امام صادق)ع( یسکون تیحسب روا به

[ او  دی]لذا بعنوان سارق دست او را نبر بلکه هجوم غارتگرانه است ستیکار سرقت ن نیمحکوم کرد: ا نیبود را چن

 . 15د یکن یرا کتک زده و زندان 

خائن   ایگر تر از اختالس نیسنگ ی مجازات _کرده انت یدر بازار اهواز بوده و خ شانیکه کارگزار ا_ابن هرمه  یبرا اما

 )که حبس و کتک است( قرار داد: یعاد

 به مردم  انتش یخ یاعالن عموم -

 انهیتاز 35آوردن از زندان در جمعه و زدن  رونیب -

 
همراه   ی گرید  یو حد است وبا مجازاتها ر یجهت تعز یحبس گاه 13

  ه یةالفقی وال یر.ك:دراسات ف عتیانواع حبس در شر  لیتفص یاست. برا

 446ص2ج

  یمحمد باقر خالص یالفقه الجعفر   یف نی ر.ك: احکام المحبوس 14

 139تاص133ص
 226ص7ج ی الکاف 15
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 ز یآمریبار و تحقخفت اریگرداندن در بازار بشکل بس -

 به استثناء وقت نماز( ) زکردنیپا را در زنج دو  -

 )ممنوع المالقات( عدم اجازه خلوت کردن با مالقات کننده -

 شود! انهیاو هم حبس و تاز ،داد یبه او دلدار ی اگر کس -

 )اال در صورت احتمال تلف شدن(. انیزندان ریزندان بخالف سا  اطیشبانه در ح یمنع هواخور  -

  گرید انهیتاز 35روز باز  30عد از گذشت ب ،تحمل داشت اگر توان و -

 16المالتیقطع حقوقش از ب -

  را با  شیمعاونان خو" بر کارگزار خائن است: یریگسخت ن یا دیاز عهدنامه مالک اشتر هم مو یقسمت مضمون

اثبات   یبرا جاسوسان تو به اتفاق آنرا گزارش کردند؛ گشود و  انتیاز آنان دست  به خ یکیاگر  .رینظر بگ ریدقت ز

و به   ریکن و آنچه را به دست آورده از او بگ  یبدن  هیاو را تنب .ستین گریبه شاهد د  یازیاست و ن یآن جرم کاف

 "17زیاو یبر او بگذار و طوق ننگ بر گردنش ب انتیدر آور و نشانِ خ یذلت و خوار

اما   ؛حبس و کتک است یفرد عاد یبرا مجازاتش انت، یچه خ ،ه چه اختالس بوده باشدجرم ابن هرم نکهیا جهینت

در   ی اضاف یهامضمون آن مجازات  .میشاهد عقوبت مضاعف در او هست ،بودن یبخاطر کارگزار حکومت اسالم

 دستور به مالک اشتر درباره کارگزاران هم هست. 

 المال:تیبه ب  یزننده عادو دستبرد  هیبن اب ادیحضرت با ز یمواجهه  سهیمقا .2.2.2

حضرت  .کرمان بود فارس و  و اهواز ینواح یاو در برخ نیجانش هیبن اب اد یز بصره بود، یعبداهلل بن عباس وال  یوقت

الَشُدَّن  رای او کب راًیصغ ئایش نیالمسلم ء یانک خُنتَ من ف یاقسم باهلل قسما صادقا لئن بلغن یان ": سدینویبه او م

راست که اگر به   یسوگند خورم،یبه خدا سوگند م :ی عنی 18مر اال لیالظهر ضئ لی الوفر ثق لیشدةً تدعک قل کیعل

 دستیکه ته رمیتو سخت بگ چنان بر ،یاکرده انتیخ ،اریبس ا ی من خبر رسد که در غنائم مسلمانان به اندك و 

 . "یو خوار گرد ریکند و حق ینیبر دوشت سنگ  یزندگ نهیو هز یشو

به حسب  کهیمارد در حالشمی یعقوبت نیچن  ،المال توسط کارگزارت یاز ب ریمقابل دستبرد صغ یحت نجایا حضرت

 
هَرْمَةَ خِیَاَنةً وَ کَانَ عَلَى سُوقِ الْأَهْوَازِ   عَنْ عَلِیٍّ ع: أَنَّهُ اسْتَدْرَكَ عَلَى اْبنِ 16

هَرْمَةَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ   تَبَ إِلَى رِفَاعَةَ فَإِذَا قَرَأْتَ کِتَاِبی هَذَا فَنَحِّ ابْنَفَکَ

لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ َنادِ عَلَیْهِ وَ اکْتُبْ إِلَى أَهْلِ عَمَلِکَ لِتُعْلِمَهُمْ رَأْیِی فِیهِ وَ لَا  

طٌ فَتَهْلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ  تَأْخُذْكَ فِیهِ غَفْلَةٌ وَ لَا تَفْرِی

 أَعْزِلُکَ أَخْبَثَ عُزْلَةٍ وَ أُعِیذُكَ ِباللَّهِ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا کَان 

یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ  

فَمَنْ أَتَى عَلَیْهِ ِبشَاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ مِنْ    فِی الْأَسْوَاقِ

مَکْسَبِهِ مَا شُهِدَ ِبهِ عَلَیْهِ وَ مُرْ ِبهِ إِلَى السِّجْنِ مِهَاًنا مَقْبُوضاً وَ احْزِمْ رِجْلَیْهِ  

هُ وَ َبیْنَ مَنْ یَأْتِیهِ ِبمَطْعَمٍ أَوْ  الصَّلَاةِ وَ لَا تَحُلْ َبیْنَ  بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ

مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً یَدْخُلُ إِلَیْهِ مِمَّنْ یُلَقِّنُهُ اللُّدَدَ  وَ  

بْهُ  یُرَجِّیهِ الْخَلَاصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا یَضُرُّ ِبهِ مُسْلِماً فَاضْرِ 

بِالدِّرَّةِ وَ احْبِسْهُ حَتَّى یَتُوبَ وَ مُرْ ِبإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَى صَحْنِ السِّجْنِ  

فِی اللَّیْلِ لِیَتَفَرَّجُوا غَیْرَ اْبنِ هَرْمَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجُهُ مَعَ أَهْلِ  

هُ طَاقَةً أَوِ اسْتَطَاعَةً فَاضْرِْبهُ َبعْدَ ثَلَاثِینَ یَوْماً  السِّجْنِ إِلَى الصَّحْنِ فَإِنْ رَأَیْتَ لَ 

خَمْسَةً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً َبعْدَ الْخَمْسَةِ وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً الْأُولَى وَ اکْتُبْ إِلَیَّ ِبمَا  

نِ رِزْقَهُ.  فَعَلْتَ فِی السُّوقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ َبعْدَ الْخَاِئنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِ 

 ( 404و403ص17)مستدرك الوسائل ج
خیانة اجتمعت بها   تحفّظ من األعوان فإن أحد منهم بسط یده الى 17

  العقوبة فی علیه علیه عندك أخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت

و أخذته بما أصاب من عمله ثمّ نصبته بمقام المذلّة و وسمته   بدنه

 ( 53تّهمة.)نهج البالغه نامه بالخیانة و قلّدته عار ال

سند    یدارا ی طوس خ یو فهرست ش یعهدنامه مالک اشتر در رجال نجاش

 معتبر است. 
  لیدر شرح نامه نوشته:ثق د یالحد  ی نهج البالغه.ابن اب 20نامه  18
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را   یمن هرگز دست کس" اش فرمود:حضرت درباره ، دی کالهخود از غنائم دزد  ی عاد  یمرد یوقت ،حیصح تیروا

 . "19نم کمیکه در آن سهم دارد قطع ن یزیچ دنیدزد یبرا

المال( تین مال )بآ؛ چون در باز اجازه حد سرقت نداد ،دیدزد یزیالمال چتیاز ب ی عاد  یکه مرد یگریمورد د در

 . 20بود بیسارق نص یبرا

  ،المال بودهتیاندازه سهم او از ب ایالمال ربوده شده کمتر تیکه فقهاء اتفاق نظر دارند که اگر آنچه از ب نروستیا از

 . 21ودشمین یدزد بر او جار "حد "

اگر دستبردش   یحت_ود اما اگر او کارگزار باشد شمی ریالمال حداکثر تعزتی دستبردش به ب یبرا یفرد نیچن

  یدر انتظارش بود؛ که عقوبت «ادیز»آن عقوبت سخت وعده داده شده به   _المال باشدتیاندازه سهمش از ب

 است.  یفرد عاد  کیمضاعف از 

 

 : هیتوص

  یبرا یاحکام مضاعف  نی کشور چن ی نخبگان ی. جا دارد در فضاآورد لیحکم دل نیا یتوان برایم زین نیاز ا ش یرسد بیم بنظر

شدن آن   یو روند قانون  بیتعق یاسیس– یفرهنگ  یشود و سپس در فضا یپژوهش و بررس  یحکومت اسالم نیکارگزاران و منتسب

 نبال شود. دمی اسال یمجلس شورا قیاز طر

  تیحماعدل در رابطه با مردم و مسئوالن؛   تیود و هم بخاطر رعاشمی شتریب نی کارگزاران و منتسب یبرا  یهم بازدارندگ نگونهیا

 .  ردیگمی  یزون ف می اسال تیاز حاکم یمردم

مردم    نیعقوبتش مثل مردم( موجب شکاف ب ،جرم خود آنها عقوبتش مضاعف/ ، هاآن هیل)جرم ع  موجود  ضیکه االن تبع کهیحال در

 شده است.   نیمسئول و

 

 99مهرماه / 5 / انیمحسن قنبر

 
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَِبی َنجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ ْبنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ   19

قَیْسٍ عَنْ أَِبی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ ِبهِ أَنْ  

حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا قَطَعْنَا  تُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ  

شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ فَقَالَ لَا تُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی  

 رَجُل 

داً لَهُ  أَخَذَ َبیْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَ

 فِیمَا أَخَذَ شِرْكٌ. 

سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ْبنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ  -

الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَِبی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع  

  بیمِنْ َبیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا َنقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ َنصِیباً. )تهذ أُتِیَ ِبرَجُلٍ سَرَقَ 

 ( 105وص104ص10االحکام ج
 همان  20
اهلل فاضل   تی الحدود آ  -لهیالوس ریشرح تحر   یف عة یالشر  لیرك: تفص 21
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