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امکانسنجي اجراي حد در سرقت اينترنتي

1

علمی -پژوهشی

احمد مرادخاني

*

چکیده
سرقت اينترنتي به عنوان نوع جديدي از جرم سرقت در دهههاي اخير در فضااي جااازي ر ز باه ر ز عوسا ه
يافته است اين حکايت از عدم بازدارندگي قوانين جوجود دارد .از جهمترين عواجل ض ف قوانين جرعبط به سارقت
اينترنتي ع زيزي دانستن جاهيت آن عفسير عبيين غير صحيح قانون جااازا اسايجي باا عوجاه باه جااد 12
قانون جرايم رايانهاي است اين در حالي است که سرقت اينترنتي از نظر جاهوي شرايط ارکان عشکيل دهند
جرم ،با سرقت فيزيکي حدي عفا عي ندارد .جقاله حاضر با استفاد از ر ش عوصيفي عحليلي ادله فقهي قاوانين
جوجود در جقام اجکانسناي اجراي حد در سرقت اينترنتي است پاسخگويي به اين پرسش است که آيا ع رياف
شرايط بيان شد درجورد سرقت فيزيکي در فقه قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رايانهاي جايباشاد دييال
قائلين به ع زيري بودن آن چيست آيا شرط هتک حرز اخذ جال در سرقت رايانهاي قابل عطبيا اسات کاه در
نهايت با رد دييل قائلين به ع زيري بودن آن ارائهي دليل بر انطباق کاجل شرايط ،حدي بودن سارقت اينترنتاي
به اثبا رسيد است .

کلید واژهها :فضاي جاازي ،سرقت اينترنتي ،سرقت حدي ع زيري ،قوانين جوضوعه ،جباني فقهي.

 -1تاریخ وصول1398/08/15 :

تاریخ پذیرش1399/10/21 :
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 -1مقدمه
فنآ ري عکنولوژي عوس ه آن در جواجع پيشرفته از طرفي جوجب سرعت اناام ع اجي بشري
جي گردد به دنبال خود رفا

آسايش را به ارجغان جيآ رد لي از طرف ديگر به عبع آن ،اَشکال

جختلف جديد جرم را به جود جيآ رد .استفاد از فضاي جاازي اينترنت افزايش کاربران آن

قوع

جرائم اينترنتي عوسط افراد يا عيمهاي بزهکاري سوء استفاد از آن در عرصه گوناگون فرهنگي ،سياسي،
اجنيتي اقتصادي جانند آن ،عب ا اجتماعي يرانگري را جوجب جيشود که نقش قانونگذار اقداجا
قانوني جانند ج ل

ضع قوانين جناسب با اهداف پيشگيري از جرائم يا ضع جاازا هاي بازدارند

جيعواند جهت ايااد سيجت فضاي جاازي اجنيت آراجش جاج ه بسيار عاثيرگذار باشد.
در عصر حاضر ظهور افرادي عحت عنوان هکر ( )Hackerيا رخنهگر به عنوان يک جتخصص رايانه
که از دانش فني خود با هدف جارجانه يا غير جارجانه در يک ساجانه رايانهاي از ر ش غيراستاندارد
استفاد جيکند جيعواند اجنيت رايانه را از بين ببرند ،قابل عوجه است 1.در جوارد غير جارجانه به استناد
بندهاي الف ،ب پ جاد  158ق .م .ا .عمل جيشود که در اين جقاله جورد بحث نيست .هکرهاي
جهاجم با اناام عمليا فيشينگ ( 2)Phishingيا رجزگيري علهگذاري ،اقدام به بدستآ ردن اطيعاعي
جانند جشخصا کاربري ،گذر اژ  ،اطيعا حساب بانکي غير آن ،از طري ج ل يک بگا  ،آدرس
ايميل جانند آن جينمايند.
هکرها در ابتدا اقدام به ساخت

طراحي بدافزارهايي جينمايند که به صور درگا اينترنتي يا

اپليکيشن ( )Applicationي ني برناجه ،طراحي شد است ،سپس آن را به عنوان يک لينک

(3)Link

ج تبر در اختيار کاربران اينترنتي قرار جيدهند کاربر را با فريب دادن ،ادار يا عحريک به ر د به لينک

هرچند در فرهنگ عاجه بيشتر از هکر ،هکر اجنيتي عصوير جيشود ي ني کسي که از دانش فني خود براي ر د به ساجانه رايانهاي
دسترسي به داد هايي که در دسترس آنها نيست سوء استفاد جيکند لي هک جيعواند عوسط شخصيتهاي جشر ع در جوق يتهاي
قانوني نيز جورد استفاد قرار گيرد .جانند هک کردن به جنظور جمعآ ري شواهد در جورد جارجان جنايتکاران ساير افراد جخرب بدخوا
جاج ه.
 .2اژ ٔ فيشينگ جخفف يا کوعهنوشت گزار ( Password Harvesting Fishingشکار گذر اژ کاربر از طري يک ط مه) است که
در آن حرف  Phبه جاي  Fبراي القاي جفهوم فريفتن جايگزين شد است.
 .3لينک يا پيوند نوعي پيوند دهند بين صفحا جختلف در اينترنت است .شما را از يک جسير به جسير ديگر جتصل جي کند .لينک جي-
عواند يک کلمه يا يک جمله باشد که صفحا اينترنت را به هم صل جيکند کاربر را از يک سايت به سايت ديگر يا از يک صفحه به
صفحه اينترنتي ديگر هدايت جي کند.
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چون پس از ر د کاربران عمام ف اليتهاي آنان عوسط هکر (برناجه نويس) قابل رؤيت

است اطيعا جحرجانه آنان را بدست جيآ رند سوء استفاد جيکنند ،براي نمونه  -که به عازگي اقع
شد  -هکرها براي کاربران پياجي عحت عنوان ابيغ يا ارجاع قضايي فرستاد

به شخص اعيم جي-

شود که از شما شکايت شد است ب د از ر د شخص به لينکِ ساخته شد جهت رؤيت ابيغيه قضايي،
درخواست جه جيشود کاربر ،اطيعا کار خويش را کاجيً ارد جينمايد از اين طري هکر اقدام
به سرقت اجوال شخص جينمايد .اهداف هکرها عنها جنحصر به جنافع جادي سود جالي نبود

هدف-

هاي ديگري جانند جاسوسي جمعآ ري اطيعا (در زجان جنگ يا غير جنگ) ،جمعآ ري اطيعا
اقتصادي به جنظور لطمه زدن به افراد يا شرکتها ،غير آن جيعواند باشد ،لي آنچه به صور خاص در
اين جستار جورد جطال ه بررسي قرار خواهد گرفت سرقت اينترنتي است که جتأسفانه ر ز به ر ز ر به
گسترش است اين خود حکايت از نبود قوانين جاازاعهاي جناسب دارد .از اين ر يزم است در آغاز
جاهيت سرقت اينترنتي عبيين گشته ،سپس با عوجه به انطباق ع ريف سرقت حدي ،انطباق شرايط سرقت
حدي اهداف جورد نظر در جاازا هاي بازدارند  ،حدي بودن سرقت اينترنتي به اثبا برسد .زيرا يکي از
عواجل جوثر در رشد سرقت اينترنتي ،ع زيري پنداشتن آن به عبع عدم جاازاعهاي شديد حدي براي آن
است .نگارش عد ين عاديد نظر در برخي از قوانين جرعبط به جرائم اينترنتي به صور عام سرقت
اينترنتي به صور خاص جيعواند نقش جهمي را جهت بازدارندگي آن ايفاء نمايد .با عوجه به ع ريف
سرقت حدي عطبي آن بر سرقت اينترني همچنين جود شرايط فقهي حقوقي در سرقت حدي
احراز عناصر عشکيل دهند جرم در سرقت اينترنتي ،حدي بودن آن ثابت خواهد شد.
 -2تعريف سرقت اينترنتي و انطباق تعريف سرقت حدي بر آن
در فقه همچنين قوانين جمهوري اسيجي ايران ع ريف خاصي از سرقت اينترنتي به عمل نيآجد
است ،حتي در قانون جبارز با جرائم رايانهاي که به صور ييحه به جالس داد شد در  56جاد

25

عبصر در عاريخ  1388/3/5به عصويب جالس رسيد 1،هيچ ع ريفي از اين جرم صور نگرفته است به
 .1قانون جبارز با جرائم رايانهاي در سه بخش عنظيم شد است؛ در بخش ا ل ،جرائم جاازاعها ،در بخش د م آيين دادرسي بخش
سوم ساير جقررا عصويب گرديد .که در فصل سوم از بخش ا ل آن عنها طي د جاد ي ني جاد  12که جريوط به سرقت جاد 13
کيهبرداري رايانهاي را جطرح به بيان جاازا جرعبط به آن د پرداخته است در جاد  12که جربوط به جاازا سرقت رايانهاي است
هيچ ع ريفي ارائه نشد است.
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نظر جيرسد قانونگذار سرقت اينترنتي را از جمله جصادي سرقت ع ريف شد در قانون جاازا اسيجي
دانسته است .طب جاد  267قانون جاازا اسيجي سرقت عبار است از« :ربودن جال جت ل به غير»
لذا هرشخصي که جرعکب عمل سرقت شود عرف ا را سارق بداند جشمول اين حکم خواهد بود .بر
همين اساس سرقت اينترنتي را جيعوان عبار از «ربودن جال جت ل به غير از طري عکنولوژي رايانهاي
دانست» ناجيد شدن ي به عنوان سارق ا را از جصادي اين قانون قرار جيدهد .حصول شرايط ذکر
شد در جاد  268نيز جربوط به جشمول حکم قطع يد شدنِ سارق است نه بيان جصداق عحق عنوان
سارق .پس بين عحق شرايط عنوان جوضع شرايط عحق حکم فرق است .کساني که سرقت را با
ب ضي از شرايط اجراي حد ع ريف جينمايند در اقع عحق عنوان سرقت را از نظر عرف عمام شد جي-
دانند جانند ع ريف سرقت به گرفتن (ربايش) جال به صور جخفي پنهاني« .السرقة أخذ المال على جه
الخفية ايستتار» (جرعشى نافى )36 ،1424 ،يا بيان سرقت همرا با شرايط چنانکه شيخ طوسي در
بيان سارقي که حد بر ا اجب است جيفرجايد« :السارق الذي ياب عليهالقطع هوالذي يسرق جن حرز....
فان سرق انسان جن غير حرز ،لم ياب عليهالقطع» سارقي که قطع (يد) بر ا اجب است کسي است که
جال را از حرز ربود باشد  ...پس اگر انساني از غير حرز ربود باشد قطع بر ا

اجب نميشود».

(طوسي .)714 ،1400،اين کيم در حقيقت در جقام بيان شرايط است اعصاف شخص به سارق بودن را
ثابت جيداند .جرحوم شيخ طوسي در عفسير عبيان در عوضيح آيه شريفه (السارق السارقه )...جيفرجايند:
ظاهر آيه جقتضي عموم جوب قطع يد هر شخصي است که اقدام به سرقت نمود

چنانکه در جباحث

اصول بيان شد «الف يجي» که بر سر اسمهاي جشت (جانند سارق که اسم فاعل است) درجيآيد اگر
براي عهد نباشد افاد استغراق عموجيت جيکند نه ع ريف جنس( .طوسي ،بيعا )515 ،3،طب نظر ايشان
هر شخصي که در عرف جتصف به صف سرقت گردد ،حکم قطع شاجل ي جيگردد .ايشان حتي کيم
افرادي که آيه را جامل جيدانند جيگويند قطع يد جخصوص سارقان با شرايط خاص است چون آيه
شر ط خاص را بيان نکرد جامل است ،باطل دانسته به طور صريح جيفرجايند :هرشخصي که سارق
ناجيد جيشود قطع بر ا اجب است «ظاهر اييه يقتضي جوب القطع علي کل جن يسمي سارقاً» آيه
هيچ اجمالي ندارد بيان شر ط عنها براي خارج کردن سارقاني است که عحت حکم قطع يد (حد) قرار
نميگيرند( .طوسي ،بيعا.)515 ،3 ،
باعوجه به جطالب بيان شد در جرم بودن سرقت اينترنتي جسماي سرقت بودنش ،جاي اشکال
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شک باقي نميجاند بحث در شر ط ب د از جفر غ عنه بودن صدق سارق بر کاربر سارق است .بنابراين
سارق اينترنتي يکي از جصادي آيه شريفه «السارق السارقه فاقط وا ايديهما» جائد  38/خواهد بود با
احراز عحق شرايط اجراي حد ،سرقت اناام شد حدي است.
با عنايت به ع ريف قانوني شرايط جندرج در قانون برخي سرقت اينترنتي را به صور ذيل ع ريف
نمود اند « :سرقت اينترنتي عبار است از اين که کاربَر بالغ ،عالم

جختار بد ن اجاز با استفاد از

عکنولوژي رايانه اي سيستم جخابراعي ،قفل سايت يا فايلي را در جحيط جاازي اينترنت که جت ل به غير
است ،به اسطه به اجرا گذاشتن رجز ،سايت يا فايل جذکور را بشکند به ارزش ربع دينار ،داد هايي را که
ارزش جالي دارد ،کا ( )cutاز آن استفاد کند( ،ايزدي فرد پيردهي .)46 ،1389 ،نکتهاي که بايد در
بحث سرقت اينترنتي به آن عوجه شود اين است که سرقت بايد در خود جحيط جاازي اناام شود ي ني
جحيطي که به اسطه سيستمها سخت افزار يا نرم افزارهاي کاجپيوعري الکتر جغناطيس به جود
جيآيد بنابراين سرقت هايي که به اسطه به دست آ ردن کار بانکي افراد يا کد رجزها جشخصا
فرد حاصل جيشود سارق از اين طري شرايط يک سرقت فيزيکي را ايااد جيکند ،به عنوان سرقت
اينترنتي جحسوب نميشود.
ع ريف جذکور نيز با عوجه به قانوني که از فقه گرفتهشد است بيان گرديد
عحق

ع ريف سرقت حدي با

عطبي شر ط بر آن قابل انطباق است .در اداجه برخي از شر طي که در سرقت حدي ثابت است

لي عطبي آن بر سرقت اينترنتي جيعواند جحل اشکال قرار گيرد طرح بررسي جيشود.
 -3انطباق شرايط تحقق حدي شدن سرقت بر سرقت اينترنتي
ب ضي از فقهاء ع داد شرايط حدي بودن سرقت را شش شرط (طباطبايي ،بي عا )486 ،2 ،برخي
هفت شرط بيان نمود اند (جرعشى نافى )35 ،1424 ،حتي عد اي ع داد ديگري را ذکر کرد اند ،که با
جراج ه به کتابهاي فقهي آنچه به دست جيآيد اين است که اين اختيف ناشي از ذکر د يا چند شرط در
يک شرط يا جدا ذکر نمودن برخي از شر ط از يکديگر است .ليکن در فصل هفتم از بخش د م کتاب
حد د قانون جاازا اسيجي جصوب  1392/2/1قانونگذار طي د ازد جاد به جبحث سرقت پرداخته
است طب جاد  268قانون جذکور؛ سرقت در صورعي که داراي شرايط ذکر شد در همين جاد باشد،
جوجب حد دانسته شد

به عنوان سرقت حدي جحسوب جيگردد .در جاد  268ق .م .ا .چهارد شرط را

فصلناجه پژ هشهاي فقه حقوق اسيجي/سال هفدهم /شمار شصت چهار

150

ضمن بندهاي «الف» عا «ژ» بيان نمود است به صراحت بيان جيدارد که «سرقت در صورعي که داراي
عمام شرايط زير باشد جوجب حد است» .اين جاد شرايط عموجي جرم را ذکر ننمود

عنها به بيان شرايط

يژ سرقت حدي پرداخته است لي در کتب فقهي جواد ديگر جانند جاد  140شرايط عموجي نيز ذکر
جورد بحث قرار گرفته است.
شرايط ذکر شد جاد  268به شرح زير جيباشد -1 :شيء جسر ق شرعاً جاليت داشته باشد-2 .
جال جسر ق در حرز باشد -3 .سارق هتک حرز کند -4 .سارق جال را از حرز خارج کند -5 .هتک حرز
سرقت جخفيانه باشد -6 .سارق پدر يا جد پدري صاحب جال نباشد -7 .ارزش جال جسر ق در زجان اخراج
از حرز ،ج ادل چهار نيم نخود طيي جسکوک باشد -8 .جال جسر ق از اجوال د لتي يا عموجي ،قف
عام يا قف بر جها عاجه نباشد -9 .سرقت در زجان قحطي صور نگيرد -10 .صاحب جال از سارق
نزد جرجع قضائي شکايت کند -11 .صاحب جال قبل از اثبا سرقت سارق را نبخشد -12 .جال جسر ق
قبل از اثبا سرقت عحت يد جالک قرار نگيرد -13 .جال جسر ق قبل از اثبا جرم به جلکيت سارق در
نيايد -14 .جال جسر ق از اجوال سرقت شد يا جغصوب نباشد.
برخي از شر ط ذکر شد جربوط به سارق برخي جربوط به شي جسر ق است .که در اداجه بررسي جي-
گردد.
 -1-3شرايط مربوط به سارق
در فقه به عبع آن حقوق اسيجي با عوجه به ادله فقهي حقوقي شرطهايي براي سارق ذکر شد
است -1 :عاقل بودن  -2بالغ بودن  -3جختار بودن  -4عالم بودن  -5صاحب جال نبودن  -6پدر يا جد
پدريِ صاحب جال نبودن  -7در زجان قحطي نبودن سرقت.
 -1-1-3جرحوم صاحب رياض در بحث سرقت در فصل ا ل آن همچنين جحق حلي در بحث
سرقت جي فرجايند :سارقي که قطع يد ا اجب است سارقي است که به اسطه بلوغ عقل اختيار به
عکليف رسيد باشد شبهه دارئهايي جانند عوهم جالکيت جال جسر ق نداشته باشد .لذا باعوجه به شرايط
ذکر شد اگر غير بالغ يا جانون يا جکرَ اقدام به سرقت اينترنتي نمايد جحکوم به حد نميشود بلکه عنها
عأديب ع زير جيشود (طباطبايي ،بيعا485 ،2 ،؛ حلي ،جحق  .)160 ،4 ،در جاد  140ق .م .ا .آجد است:
جسؤ ليت کيفري در حد د ،قصاص ع زيزا عنها زجاني جحق است که فرد حين ارعکاب جرم ،عاقل،
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بالغ جختار باشد .در جاد  149حتي افرادي که دچار اختيل ر اني باشند به نحوي که جوجب فقد اراد
قو عمييز گردند را جانون جيداند جسئوليت کيفري ندارند .لذا با عوجه به جواد ذکر شد ديوانه جورد
حد قرار نميگيرد .اين قانون گرفته شد از شرع ر ايتي است که اجيرالموجنين (ع) از رسول خدا (ص)
نقل نمود است « :قلم از سه دسته برداشته شد از کسي که خواب است عا هنگاجي که بيدار شود از
ديوانه عا هنگاجي که عاقل شود از طفل عا هنگاجي که بالغ شود( ».جغربي 1385،ق .)194 ،1 ،
 .2-1-3از جمله شرايط عموجي جسئوليت کيفري بلوغ است که در ر ايت فوقالذکر جاد 140
 146ق .م .ا .به آن عصريح شد است .چنانکه در جاد  146قانونگذار جيگويد :افراد نابالغ جسئوليت
کيفري ندارند .عنها طب جاد  148ق .م .ا .اقداجا عاجيني عربيتي اعمال جيشود.
 .3-1-3شرط اختيار در کاربر جکرَ جاازا حدي ع زيري را نسبت به سارقي که از ر ي اکرا
يا اضطرار اقدام به سرقت نمود است برجيدارد .هرچند جکرَ با جضطر از جهت جوضوع با يکديگر فرق
دارند زيرا در اکرا عاجل بير ني جوثر است در حالي که در اضطرار شخص بر اثر عاجل در ني بد ن فشار
از ناحيه ديگري اقدام به سرقت جينمايد .لي از جهت حکم عدم اجراي حد جشترکند .حتي جاازا
ع زيري هم از آنها برداشته جيشود زيرا جشمول حديث رفع جيگردند (حلّى 1424 ،ق .)1،18 ،در اقع
علت عدم جسئوليت اين افراد عدم قصد آنها جيباشد .علت عدم ذکر شرط عقل ،بلوغ اختيار ،در جاد
 ،268ذکر اين شر ط به عنوان شرايط عموجي جسئوليت کيفري است که در جاد  140ق .م .ا .آجد است.
همچنين جاد  152ق .م .ا .دال بر رفع جسوليت جضطر است.
 .4-1-3شرط علم د صور را خارج جيکند .1 :جايي که شخص در حال خواب ،بيهوشي جانند
آن است که جشمول جواد  154 153ق .م .ا .جيشود .2 .صورعي که کاربر سارق ،عالم به جوضوع يا
حکم حرجت سرقت نباشد .ي ني نميداند فايل اطيعاعي جال ا نيست يا جيداند لي نميداند که
اجاز دستيابي به آن را ندارد .يا جوضوع را جيداند اجا حکم حرجت جاازا داشتن ارعکاب جرم را
نميدانسته که در اين صور حد از ا برداشته جيشود جورد از جوارد درء است حتي در صور شک
احتمال صدق ادعا هم باز شبهه عحق يافته حد از ا جرعفع جيگردد( .شهيدثاني)189 ،13 ،1385 ،
هرچند در جاد  155ق .م .ا .جهل به حکم را جانع از جاازا نميدانند لي با استثناء ذکر شد در اداجه
جاد عدم جسؤ ليت کيفري به اثبا جيرسد.
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 .5-1-3جالک نبودن سارق جوجب حد است لذا در جواردي که کاربر سارق ،جالک جالي باشد که
سرقت نمود حد بر ي جاري نميشود جثل جايي که جال ا را ديگران غصب کرد باشند جانند کپي
کردن اطيعا ارزشمندي که در بند «ز» جاد  268جطرح شد است لذا جمکن است شخص کاربر سارق
براي پس گرفتن انتقال اطيعا ارزشمند خويش (که داراي جاليت است) اقدام به سرقت اينترنتي کند
چنين سرقتي به عنوان سرقت حدي نخواهد بود.
 .6-1-3طب بند ج جاد  268اگر سارق پدر يا جد پدري صاحب جال باشد اقدام به سرقت
اينترنتي نمايد جشمول جاازا حدي نخواهند شد زيرا طب ر ايت نقل شد از پياجبراکرم (ص) اجوال
شخص از نظر شارع اجوال پدر جد پدري جحسوب جيگردد پياجبر جکرم اسيم (ص) جيفرجايند « :عو
هرچه داري هديهاي از طرف خدا هستي براي پدر ( ».فاضل هندي.)355 ،8 ،1416 ،
 .7-1-3شرط ديگري که جانع حدي شد سرقت است قوع ف ل سرقت در زجان قحطي است؛
اين شرط کاربر سارق جضطر را خارج جيکند جانند جايي که کاربر به علت نداشتن پول کافي جهت خريد
جواد غذايي در زجان کمبود قحطي که قيمتها افزايش پيدا جيکند اقدام به سرقت اينترنتي برداشت
انتقال جه جينمايد .طب بند «خ» جاد  268ق .م .ا .که جدلل به ر ايت است حد برداشته جيشود.
جرحوم کليني در ر ايتي از اجام صادق (ع) نقل جيکند که «در سال قحطي گرسنگي دست دزد قطع
نميگردد» (کليني )231 ،7 ،1407 ،البته اين جورد از جوارد اضطرار نيز جحسوب شد

جشمول حديث

رفع نيز جيگردد (حلّى 1424 ،ق.)1،18 ،
 -2-3شرايط مربوط به مال مسرق
برخي از شرايط ذکر شد در جاد  268ق .م .ا .در رابطه جال جسر ق است که همان گونه که اشار
شد در اين قسمت عنها به ذکر عحليل شرايطي پرداخته جيشود که جيعواند عوهم حدي نبودن سرقت
اينترنتي را ايااد کند.
 -1-2-3مالیت عرفي و شرعي داشتن مسروق
زجاني سرقت شي جوجب حد است که شي جسر ق در عرف جال جحسوب شد

شرع هم جاليت

آن را رد نکرد باشد لذا در سرقتهاي غير اينترنتي سرقت اشيايي جانند آي لهو قمار ،شراب ،خوک
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که عملک يا بيع آن براي جسلمانان صحيح جايز نيست (حلي ،عيجه 1420 ،ق ،)156 ،2 ،جوجب حد
نميشود حتي ضمانآ ر هم نيست چون جاليت شرعي ندارد (لنکراني.)539 ،1426 ،
در سرقت اينترنتي جاليت عرفي شرعي داشتن شي جسر ق شرط حدي شدن است ،در جاليت
داشتن اشياء گفته شد است :هر چيزي که نزد عرف جطلوب بود

قابليت انتفاع داشته باشد (حلي،

عيجه ،بيعا )162 ،1 ،نياز جردم را نيز رفع نمايد (بانوردي )29 ،2 ،1419 ،جرحوم شيخ انصاري نراقي
نيز در بحث شرايط عوضين در بيان جاليت جيفرجايند :جال آن چيزي است که نزد عقيء داراي جنف ت
جقصود (جطلوب) باشد( .انصاري9 ،4 ،1415 ،؛ نراقي .)304 ،14 ،1415 ،در حقوق نيز جال اينگونه
ع ريف شد است :هر چيزي که ارزش اقتصادي داشته باشد قابليت نقل انتقال عقويم به پول را
داشته باشد

اجکان اختصاص آن به شخص حقيقي يا حقوقي باشد ( .لنگر دي )52 ،1 ،1356 ،در

راستاي شرط جذکور جيعوان جال سرقت شد در فضاي جاازي را به د دسته عقسيم کرد؛ 1ا گاهي کاربر
با به دست آ ردن اطيعا شخص صاحب جال ارد حساب بانکي ي جيشود اجوال ا را کا ()cut
ي ني برداشت جيکند2 .ا گاهي هم کاربَر داخل حساب يا سايتِ داراي داد ها اطيعا خاص جيشود
آن را به فايل خود يا ديگري انتقال جيدهد .اطيعا

خاص جحرجانه جيعواند يک برناجه کاجل

اينترنتي ،يک کتاب الکتر نيکي يا يک نقشه طراحي ساختمان يا يک فيلمناجه ،ش ر يا آثاري که در
عرف داراي ارزش جالي است قابليت خريد فر ش دارد ،باشد در اين حالت کاربر از طري کا ()cut
کردن 1اطيعا

اسرار داراي ارزش اقتصادي ،اقدام به سرقت جيکند از اين طري انتقال اطيعا

صور جيگيرد .در حالت ا ل که حساب بانکي را انتقال جيدهد برداشت جيکند جاي شکي در عحق
سرقت نيست در حالت د م هم با عوجه به جاليّت دادها اطيعا ِ جحرجانه شخص ،جطلوبت ارزش
اقتصادي داشتن آن ،سرقت جال صدق نمود

سرقت اينترنتي جحق جيگردد جانند سرقت فيزيکي که

سارق کتابهاي قيمتي يا نقشههاي ارزشمند داخل حرز را جيربايد جيباشد.
 -2-2-3در حرز بودن مال مسروق
جرحوم شيخ طوسي در ع ريف حرز جيفرجايد :حرز عبار است از هر جايي که غير جتصرف (کسي
که ح عصرف دارد) در آن ح داخل شدن ندارد جگر با اذن ا  ،يا هر جکاني است که براي غير جتصرف
 1ا در ف ل کا ( ) cutکردن ،اطيعا از فايل يا سايت شخص به صور کلي برداشته جيشود لي جمکن است در پار اي از جوارد از
اطيعا جحرجانه شخص کپي( )copyگرفته شود اصل فايل باقي بماند که اين جشمول قانون کپي رايت اکل جال به باطل جيگردد.
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قفل بسته شد باشد ،يا صاحب آن ،آن جال را دفن (پنهان) کرد باشد( .طوسي )715 ،1400 ،جرحوم
صد ق در جقنع حرز را ع ريف ننمود

عنها در بيان حکم سرقت از حرز جيفرجايد :قطع عضو اجب

نيست جگر در جوردي که سارق جالي را از حرز يا از جاي جخفي شد بربايد (صد ق .)448 ،1415 ،اکثر
فقهاء ع ريف خاصي از حرز ارائه ننمود اند در اقع همان ج ناي لغوي حرز را جد نظر قرار داد اند .حرز
در ع ريف لغوي عبار است از :جکان جحافظت شد  ،ايمن شد  ،جکان جحکم استوار (جوهري،1410 ،
873 ،3؛ ابنجنظور )333 ،5 ،1414 ،جکاني که در آن چيزي حفظ جيشود (جحمود عبدالرحمان ،بيعا،1 ،
80؛ فيوجي ،بيعا )129 ،2 ،لذا قفل کردن جانند آن نسبت به جکان نگهداري جال در جقابل غير جتصرف
عنها بيان جصادي حرز جيباشد .که رجوع به عرف را جيک عشخيص حرز است (حلي ،جحق ،3 ،1412 ،
.)322
يکي از جوانع انطباق سرقت حدي بر سرقت اينترنتي همين بحث حرز است که ب ضي از فقهاء آن را
قابل انطباق نميدانند (ايزديفرد پيردهي )63 ،1389 ،لي از نظر عرف با عوجه به عناسب بين اشياء با
جکانهاي نگهداري آنها ،فايلهاي حا ي اطيعا شخصيِ اشخاص حقيقي حقوقي که رجزگذاري شد -
اند حرز جحسوب جيگردد .در اقع نگهداري اجوال ،اعم از پولها در حسابهاي بانکي يا نگهداري
اسناد اطيعا جحرجانه داراي ارزش جالي در فايلهاي جربوطه از نظر عرف «حرز» جحسوب جيشود.
در عحق شرط بودن حرز براي اجراي حد کفايت جيکند.
 -3-2-3هتک حرز نمودن
هتک حرز شرط ديگر در سرقت حدي است

فرقي نميکند سرقت فيزيکي باشد يا اينترنتي،

همان گونه که بيان شد هکرها از طري اناام فيشينگ با به اجرا در آ ردن کد رجزها يا برناجههايي که
خود آن را آجاد نمود اند جانند ساختن شا کليدها در سرقتهاي فيزيکي ،اقدام به هتک حرز فايلهاي
جورد نظر خود جينمايد در اصطيح اقدام به باز کردن شکستن قفل رجز عبور جينمايد در اقع
بدين سيله داخل حرز جيگردند هرچند حضور فيزيکي ندارد لي همانگونه که جيک صدق حرز عرف
صدق عرفي است جيک حضور هم صدق عرفي است بر اساس جباني فقهي ،سارق با ر د به حرز
برداشتن آن در سرقت اينترنتي عمل سرقت را اناام جيدهد.
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 -4-2-3خارج نمودن و اخذ مال از حرز
شرط ديگري که در سرقتهاي حدي جطرح جيباشد خارج کردن آن از حرز جيباشد صرف هتک
حرز کافي نيست ،جرحوم شيخ طوسي اين جطلب را به استناد ر ايتي در عهذيب از اجام صادق (ع) ايشان
از اجداد ،از اجيرالموجنين علي (ع) نقل نمود است که قطع نسبت به سارق اناام نميشود عا اينکه جال را
با سرقت خارج نمايد « لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ» (طوسي .)107 ،10 ،1407 ،لذا همان-
گونه که بيان شد در سرقت اينترنتي بايد کا ( )cutبرش که برداشتن از فايل انتقال است اناام شود
صرف کپي کردن يا ر د عدم کا کردن جوجب حد نميشود.
 -5-2-3مخفیانه بودن هتک حرز و سرقت
جرحوم صاحب رياض همانند ساير فقهاء در بيان شرايط سرقت حدي اين شرط را جطرح جينمايد:
«يأخذ سرا جختفيا» سارق جال جسر ق را به صور جخفيانه بربايد (طباطبايي ،بيعا )485 ،2 ،که اين
گرفتن جال اخذ جال در سرقت همانطور که در عوضيح شر ط گذشته ر شن شد در سرقت غير اينترنتي
هتک حرز اخذ جال خارج کردن آن به سيله اعضاي بدن غالبا به سيله دست اناام جيشود لي در
سرقت اينترنتي جراد از اخذ داد ها برداشتن به سيله اعضاي بدن نيست بلکه کا

()cut

انتقال

الکتر نيکي داد هاست ي ني همانطور که در سرقت فيزيکي سارق عين جال را جيربايد در سرقت اينترنتي
هم عين داد ها خارج جيشود از اين طري به صاحب آن اجوال (پول) يا داد هاي ارزشمند خسار

ارد

جيگردد.
 -4شبهات حدي نبودن سرقت اينترنتي
 -1 -4نبودن سرقت اينترنتي در عصر شارع
شبهه اي که در جورد سرقت اينترنتي جمکن است به ذهن بيايد اين است که اين نوع از سرقت در
زجان شارع جود نداشته است لذا جلح نمودن آن از جهت جوضوع به سرقت فيزيکيِ ج هود در عصر
شارع انطباق شرايط سرقت فيزيکي بر آن صحيح نيست.
نقد :در رد اين ادعا جيعوان بيان نمود که خيلي از جسائل در عصر حاضر به صور کنوني در زجان
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شارع نبود است .بخش عمد جباحث فقهي بحث ج اجي (اعم از عقد ايقاعا ) است که در حال
حاضر قواعد

شرايط ج اجي بر ج اجيعي که در فضاي جاازي اناام جيشود عطبي جيگردد .در

جباحث احکام هم ،که يکي از جباحث آن بحث حد د است عمل عطبي سازي ع ريف شرايط احکام
جربرطه ،ج قول نشانه پوياي فقه است ،بنابراين قوع سرقت اينترنتي در جواجع

ضع اجراي قوانين

جتناسب با آن بکارگيري سير عقيئيه در عبيين عطبي احکام جورد اجضا شارع است .جرحوم شهيد
صدر در اين بار جيفرجايد« :جقدار اجضاء شارع نسبت به سير عقيئيه اختصاص به زجان ج صوم ندارد به
عنوان جثال نميعوان اسباب حياز براي عمليک را به همان ابزار ج هود در عصر ج صوم جحد د کرد»
(صدر )246 ،1 ،1405 ،يکي از يژگيهاي بناي عقيء به خيف بناي جتشرعه يا سير شرعيه براي
حات بودن عدم لز م ج اصر سير با زجان شارع است .يژگي ديگر سير عقيئيه براي حايتش عدم
نياز به احراز عاييد شارع است لذا صرف عدم ردع شارع دليل بر اعتبار حايت سير است( .جظفر ،بيعا،
 )177 ،3پس عغيير زجان ابزار در سرقت اينترنتي در عحق جرم جوضوع سرقت از نظر عرف عقيء،
نقشي نداشته ع يين جاازاعهاي جتناسب با آن بر اساس قوانين شرعي جورد عاييد شارع است.
 .2-4عدم انطباق شرايط سرقت حدي
در ارعباط با جنطب نبودن شرايط سرقت حدي بر سرقت اينترنتي نسبت به د شرط اشکال ارد
شد است  .1عدم صدق حرز .2 ،عدم صدق اخذ.
 .1-2-4عدم صدق هتک حرز
در رابطه با سرقت اينترنتي از جهت حکم عکليفي همه فقهاء به دليل حرجت سرقت ،آن را حرام
جيدانند از جهت جسئوليت جدني نيز کاربر سارق در صور ايااد ضرر ،ضاجن جبران خسار است اجا
از جهت کيفر جاازا سارقين ب ضي از فقهاء به دليل عدم حضور فيزيکي ،حکم عدم جواز اجراي حدّ را
براي آن صادر کرد اند .دليل اين عد  ،عدم عحقّ هتک حرز در سرقت اينترنتي است( .جوسوي قرباني،
 )714 ،1389که در رد اين ادعا همانگونه که در قسمت  3-2-3بيان شد حضور الکتريکي جاازي
کاربر در حرز ديگران در عرف ،هتک ربايش جال جحسوب جيشود جحق ِ عنوان سارق است
جشول اطيق آيه جيگرداند.

ي را
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 -2-2-4عدم صدق اخذ مال در سرقت اينترنتي
عد اي در انطباق شرط اخذ جال از حرز در سرقت اينترنتي اشکال عدم صدق «اخذ» را بيان نمود -
اند به اين دليل حدي بودن سرقت اينترنتي را جورد خدشه قرار داد اند (ايزديفرد پيردهي)60 ،1389 ،
که در اداجه دييل نقد آن ذکر جيگردد.
 -1ادعاي عبادر اينکه آنچه از اژ «اخذ» در ع ريف سرقت به ذهن جتبادر جيشود اخذ فيزيکي
است چون در سرقت اينترنتي جالي به دست گرفته نميشود شرط سرقت حدي جنطب نميگردد .نقد:
با پذيرش انطباق ع ريف سرقت بر سرقت اينترنتي عوس ه اجضاء شارع نسبت به اجور عقييي عبادر زجان
شارع را نميعوان دليل عدم انطباق شرايط گرفت اي در عمام شرايط اين اشکال قابل طرح است حتي
نسبت به جال بودن جسر ق ،حرز اجثال آن اين جطلبي است که طرفداران ع زيري بودن سرقت هم
نميعوانند جلتزم شوند .لذا همانگونه که در عشخيص جوضوعا به عرف رجوع جيشود در ع يين «اخذ»
هم عرف برداشت الکتر نيکي را اخذ جيداند جيعوان گفت «اخذ کل شي بحسبه» اينکه گفته جيشود
کاربر سارق براي انتقال داد ها هيچ ف ل انف الي اناام نداد خيف اقع است زيرا کليدها عمليا
رايانهاي در اقع نقش ابزار را در سرقت ايفاء جيکنند.
 -2جحمد بن سنان در ر ايتي از اجام رضا (ع) نقل جيکند« :علت قطع يد سارق اين است که اشياء
را غالبا با دست اخذ جيکند» (عاجلي )242 ،28 ،1409 ،آيت اهلل جکارم نيز علت قطع يد در سرقت حدي
را همين اجر ذکر نمود است (جکارم شيرازي .)357 ،1 ،1427 ،جدعي لز م اخذ فيزيکي بر همين اساس
جاازا قطع يد را در سرقت حدي که غالباً با دست اناام جيشود نشانه اهميت اخذ فيزيکي را علت
اجراي حد دانسته است (ايزديفرد پيردهي.)60 ،1389 ،
نقد :در پاسخ به اين شبهه جيعوان گفت ا يً اهميت داشتن اخذ فيزيکي علت بودن آن را در
اجراي حد ثابت نميکند .به خصوص اينکه در ر ايت قيد «غالبا» آجد است که نشانه عدم علت بودن
است.
ثانياً در صور عکرار سرقت در جرحله د م پاي شخص قطع جيگردد با اينکه غالباً شخص با دست
دزدي جينمايد اين نيز شاهدي بر عدم عليت اخذ فيزيکي در جاازا حدي است.
 -3از جمله ادله جرد د دانستن جاازا حد در سرقت اينترنتي ،عدم بازدارندگي قطع يد بيان شد
است؛ هم نسبت به کاربري که در عکرار سرقت از حسگرهاي خاص جغز هوش خود استفاد جيکند
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هم نسبت به ساير کاربران.
نقد :در پاسخ جيعوان بيان داشت ا يً اناام سرقت اينترنتي عنها به سيله جغز هوش حسگرها
بسيار نادر در حکم ج د م است ثانياً اين جطلب که نسبت به ديگران هم بازدارندگي ندارد صرفا
گمانهزني بيان احتمال بي دليل است.
 -4دليل ديگري که در غير حدي بودن جاازا در سرقت اينترنتي جطرح شد است اين است که
در صور عکرار بايد جغز هوش شخص از بين بر د اين اجر خيف جقصود قانونگذار است .نقد :در
پاسخ جيعوان گفت :اينگونه جاازا ها در جرايم حدي از باب حکمت است نه علت ي ني شارع جقدس به
جنظور بازدارندگي از جرم چنين جاازا هاي را قرار داد است نه اينکه هر عضو درگير در جرم بايد نابود
شود به همين علت در صور عکرار جرم پاي شخص قطع جيشود که اين اجر شاهد ديگري در عدم
عليت قطع يد در اجراي حد است .از نظر شارع جقدس ايراد برخي لطما جسمي در اجراي حد جوجب
بازدارندگي جوثر نسبت به شخص ديگران است.
 -5دليل ديگري که جانع از اجراي حد دانسته شد عمسک به قاعد درء است که در جورد شبهه
جطرح جيشود لذا شک در اجراي حد ،در سرقت اينترنتي جوجب عمسک به اين قاعد دانسته شد است.
نقد :چنانکه قبيً اشار شد ايااد شبهه يا از ناحيه شبهه در جوضوع سرقت است يا حکم آن در بحث جا
هر د آن جنتفي است؛ زيرا همانگونه که عحليل شد شکي در سرقت بودن سرقت اينترنتي نيست
اطيق آيه صدق عرفي سرقت ،جبيّن عحق جوضوع سرقت است از طرف ديگر همانگونه که جرحوم
شيخ طوسي فرجودند با صدق سارق بودن بر کاربر ،حد بايد اجرا گردد جگر اينکه شرايط حد جوجود نباشد
با انطباق شرايط جايي براي شبهه قاعد درء باقي نميجاند.
 -6دليل ديگري که ادعا شد است عفسير جضي قوانين به نفع جتهم است بر اساس آن بايد
سرقت را ع زيري عفسير نمود.
نقد :عفسير قوانين در صور اجمال است با عوجه به صراحت قانون که در اداجه بيان جيشود
اجمالي باقي نميجاند عا نياز به عفسير شود .در اداجه برخي از دييل حدي بودن نيز ذکر جيشود.
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 -5ادله حدي بودن سرقت اينترنتي
 -1-5تحلیل قوانین

از جمله دييل حدي بودن سرقت اينترنتي عحليل قانون جاازا اسيجي است :قانونگذار هم در
قانون جاازا اسيجي ساب

هم در قانون جاازا اسيجي  1392در فصل هفتم که جربوط به سرقت

است کاجي در جقام بيان سرقت حدي ع زيري است لذا ب د از ع ريف سرقت در جاد 267ق .م .ا .اقدام
به بيان عفصيلي شرايط سرقت حدي در جاد  268نمود است ب د از بيان جاازا حدي سرقت در جاد
 278عنها در عبصر يک آن جيگويد  :هرگا سارق ،فاقد عضو جت ل قطع باشد ،حسب جورد جشمول يکي
از سرقتهاي ع زيري جيشود .همچنين قانونگذار در جاد  651ق .م .ا .جصوب  1375در فصل بيست-
يکم از کتاب پنام (ع زيرا

جاازاعهاي بازدارند ) به بيان سرقتهاي ع زيري جاازا هاي جتناسب

با آن پرداخته است ،ع زيري بودن سرقت را در گر عحق د اجر دانسته است؛ ا ل :جاجع شرايط حد
نبودن ،د م :جقر ن به پنچ شرط بودن آن سرقت .1 ،قوع سرقت در شب .2 ،د نفر يا بيشتر بودن
ع داد سارقين .3 ،حاجل سيح بودن بودن(ظاهر يا جخفي) يک يا چند نفر از آنها .4 ،از ديوار باي رفتن
شکستن حرز  .5 ،...آزار عهديد افراد حين سرقت .با عوجه به صراحت قانون جذکور سرقت در صور
جاجع شرايط بودن ع زيري نخواهد بود در اين جاد سرقت اينترنتي هم استثناء نشد است .اين در
حالي است که قانونگذار در جاد  12قانون جبارز با جرايم رايانهاي جصوب  84/4/13تنها در جقام بيان
جاازا هاي ع زيري سرقت اينترنتي است نه ع ريف يا اقسام آن از جهت حدي يا ع زيري بودن ،در
جاد جذکور بيان جيدارد «چنانکه عين داد ها در اختيار صاحب آن باشد به جزاي نقدي» جحکوم جيشود
که اين در اقع کپي رايت خواهد بود خارج نمودن جال بر آن صدق نميکند پس شرط اجراي حد را
ندارد در اداجه همين جاد بيان نمود «در غير اين صور » ي ني اگر داد ها در اختيار صاحب آن نباشد
جحکوم به جاازا حبس جزاي نقدي جيشود .لذا اگر نگوييم جاد  12جامل است در حد صراحت
قانون جاازا اسيجي در بيان ع ريف شرايط نيست .در ع ارض عقديم ادله دليل قويتر (اقوي ديله)
بايد جقدم شود جفسر قرار گيرد.
 -2-5لزوم بازدارندگي مجازاتها
جبحث بازدارندگي جاازاعها يکي از جهمترين عواجل در بازگرداندن اجنيت سيجت آراجش به
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اجتماع جاج ه است ،اجا آنچه در سالهاي گذشته جشاهد جيشود افزايش جرايم اينترنتي به خصوص
سرقت است که هم نسبت به اشخاص حقيقي هم نسبت به اشخاص حقوقي صور جيگيرد اين
نشانه جناسبنبودن جاازاعهاي ع زيري است که غالباً در شکل حبس

جرايم جالي ع يين جيگردد.

جاازا هاي جالي به خصوص در جرايمي که حد شرعي دارند ناکارآجد غير کافي است .شاهد آن
پرداخت چندين برابري ديه يا اجوال سرقت شد عوسط جارجين به خصوص سارقين حرفهايست که
حاضر به پرداخت جبالغ زياد جهت جمان ت از اجراي حد هستند .جاازا حبس نيز عي بر عحميل
فرا ان هزينه نگهداري زندانيان به جاج ه نوعاً از عفوهاي جختلف برخوردار گشته ب د از جدعي شخص
رها جيشود حرفهايعر به کار خود اداجه جيدهد .حتي در جواردي حبس به جرايم جالي عبديل گشته
جارجان جتموّل سيله آزادي خويش را فراهم جينمايند.
عي بر جوارد ذکر شد از نقش زجان در عشديد جسؤ ليت کيفري نبايد غافل جاند چنانکه حمايت
کيفري از بز ديد عوسط جقنن در زجانهاي خاص جيعواند اجنيت اجتماعي جناسب را با ر زآجدي
کارآجدي به عموم جردم به صور عام به بز ديد به صور خاص هديه دهد( .يا ر جيئيان ،جوجني،
صابريان ،ر حاني جقدم )46 ،1400 ،عي بر ادله جطالب ذکر شد عوجه به اين نکته نيز يزم است که
بر اساس با رهاي ديني شارع جقدس که اضع حد د جاازا هاي حدي است راضي به ظلم در ح
هيچ جوجودي نيست ليکن عقينيت جصلحت صيانت سيجتي جادي ج نوي جاج ه در جواردي
جستلزم برخوردهاي شديد حدي است.
 -6نتیجه گیري
با پيشرفت علوم فنآ ري ظيفه فقهاء علماي علم حقوق پايش جستمر قوانين جهت ر زآجدي
کارآجدي آن با هدف ايااد اجنيت بيشتر جيباشد که رصد جرائم جديد جانند سرقت اينترنتي به خصوص با
گسترش رشد هکرها که اقدام به هک حسابهاي بانکي يا اطيعا جحرجانه داراي ارزش جالي جي-
نمايند داراي اهميت است.
با عوجه به ع ريف سرقت انطباق يا عدم انطباق شرايط سرقت حدي ،فقهاء نسبت به حدي بودن
يا ع زيريبودن سرقت اينترنتي اختيف نظر پيدا کرد اند که در جقاله حاضر ضمن بررسي اقوال ادله
طرفين به ر ش عوصيفي عحليلي حدي بودن سرقت اينترنتي به اثبا رسيد .انطباق ع ريف سرقت حدي
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بر سرقت اينترنتي فراگيري ادله سرقت حدي جانند آيه شريفه «السارق السارقه» همچنين انطباق
شرايط سرقت حدي ِذکر شد در فقه قانون جاازا اسيجي با عوجه به اهداف ضع حد د براي برخي
از جرايم ،از جمله نتايج ذکر شد جيباشد.
احراز شرايط جسئوليت کيفري در سارق اينترنتي در جواد  140به صور عام عطبي شرايط جندرج
در جاد  268رد دليلهاي جطرح شد عوسط طرفداران ع زيري بودن سرقت اينترنتي که نسبت به شرط
«هتک حرز» «اخذ جال» عرديد نمود بودن همچنين عحليل جواد قانوني نص بودن آن نسبت به
قانون جبازر با جرايم رايانهاي ،ع زيري بودن سرقت اينترنتي را جرد د دانسته است .از ديگر نتايج حاصله
عقدم قانون جاازا اسيجي بر جاد  12در صور ع ارض دانسته شد ،حتي ب د از عاديد نظر در قانون
جاازا اسيجي در سال  1392در ع ريف بيان شرايط سرقت اينترنتي هيچ عغييري در جواد جذکور به
جود نياجد.
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 .7حلّى ،عيجه ،حسن بن يوسف ( .)1420عحرير األحکام الشرعية على جذهب اإلجاجية .قم :جؤسسه اجام
صادق(ع).
 .8حلّى ،جحق  ،ج فر بن حسن ( .)1408شرائع اإلسيم في جسائل الحيل الحرام .قم :جؤسسه اسماعيليان.
 .9حلّى ،جحمد بن شااع القطّان ( .)1424ج الم الدين في فقه آل ياسين .قم :جؤسسه اجام صادق عليه السيم.
 .10شهيد ثاني ،زين الدين بن علي ( .)1385الر ضه البهيه في شرح اللم ه الدجشقيه .قم ، :دا ري.
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 .11صدر ،جحمدباقر ( .)1405بحوث في علم ايصول .قم :جکتب ايعيم ايسيجي.
 .12صد ق ،جحمّد بن على بن بابويه ( )1415المقنع .قم :جؤسسه اجام هادى عليه السيم.
 .13طباطبايي حائري ،سيد على (بيعا) .رياض المسائل .قم :جؤسسه آل البيت عليهم السيم.
 .14طوسى ،ابو ج فر ،جحمد بن حسن ( .)1407عهذيب األحکام .عهران :دار الکتب اإلسيجية.
 .15طوسى ،ابو ج فر ،جحمد بن حسن (بيعا) .التبيان في عفسير القرآن .بير  :دار احياء التراث ال ربي.
 .16طوسى ،ابوج فر ،جحمد بن حسن ( .)1400النهاية في جارد الفقه الفتا ى .بير  :دارالکتاب ال ربي.
 .17عاجلى ،حر ،جحمد بن حسن( .)1409سائل الشي ة .قم :جؤسسه آل البيت (ع).
 .18عاجلي ،حر ،جحمد بن الحسن ( .)1416عفصيل سائل الشي ه إلي عحصيل جسائل الشري ه.قم :آل البيت عليهم
السيم إلحياء التراث.
 .19فاضل هندى ،جحمد بن حسن ( .)1416کشف اللثام اإلبهام عن قواعد األحکام .قم :انتشارا اسيجى.
 .20فيوجى ،احمد بن جحمد جقرى (بيعا) المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للراف ي .قم :دار الرضي.
 .21کلينى ،ابو ج فر ،جحمد بن ي قوب ( .)1407الکافي .عهران :دار الکتب اإلسيجية.
 .22لنکرانى ،جحمد فاضل جوحدى ( .)1426رساله عوضيح المسائل .قم :نشر ايران.
 .23لنگر دي ،جحمد ج فر ج فري ( .)1356حقوق اجوال .عهران :انتشارا جش ل آزادي.
 .24جحمود عبد الرحمان ،عبدالمن م (بيعا) .ج ام المصطلحا

األلفاظ الفقهية .بير .

 .25جرعشى نافى ،سيد شهاب الدين ( .)1424السرقة على ضوء القرآن السنة .قم :چاپخانه آية اهلل جرعشى
نافى.
 .26جظفر ،جحمد رضا (بيعا) .أصول الفقه .قم :انتشارا اسيجى.
 .27جغربى ،ابو حنيفه ،ن مان بن جحمد عميمى ( .)1385دعائم اإلسيم .قم :جؤسسه آل البيت (ع).
 .28جکارم شيرازى ،ناصر .)1427( ،استفتاءا جديد .قم :انتشارا جدرسه اجام على بن ابى طالب عليه السيم.
 .29جوسوي ،ر ح اهلل قرباني ،حبيب .)1389( ،سرقت هاي اينترنتي عدالت در حد است يا ع زير .ساري :جاموعه
جقاي ا لين همايش جلي فقه جسائل جستحدثه (نوظهور) ،جرکز انتشارا عوس ه علوم.
 .30نراقى ،احمد بن جحمد ( .)1415جستند الشي ة في أحکام الشري ة .قم :جؤسسه آل البيت (ع).

