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 -2یل یا عبادی الذین اسراواعلی انفسه ال تقنطوامن رحره

 -1مقدم
باتویه به اینکه ،توبه ،یکی از درهای رحر وریسران مستحک
می باشد وانجام

خداوند برای نجات ویاری بندگان از مصصی

آن به دالیل مختلف شرعی وعقلی ویانونی وایب وضروری اس
علرای اسالم نیز درویو آن اتفاق نظر دارند ودر متن یرآن
کری ،مکراراً ،مورد امروتاکید وایع شده اس

.

2

اهلل ان اهلل یغفر الذنو یریصاً

2-وتوبوا الی اهلل یریصا ایه الرومنون لصلک تفلحون

3

4

3-یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اهلل توبه نصوحا

در روایات اسالمی نیز ،آثاراراوانی برای توبه ذکر شده که به

از طر دیگر توبه باالترین طهارت روحی محسو ومورد تاکید

برخی از آنها اشاره می گردد  -1بخش

اراوان شر ویانون یرارگراته اس  ،وزیباترین ورساترین ویه

سیلات به حسنات -3محبو خدا شدن  -4رستگاری وآسای

مرکن برای عذ خواهی بنده از درگاه خداوند متصال می باشد

روزی -6بازیابی شخصی

که در یبال این عرل ،خدای کری نیزثوا
مطهرین عنای می

مضاعف وپاداش

کند.

وآرزوی طوالنی وتسویف وتاخیر ااکندن آن میباشد الذا
ضرورت دارد که دراین مقاله  ،این دستورمه شر ویانون،مورد

،2ص 61راغب اصفهانی ،مفردات

یرارگیرد.

 -2زمرر53/
 -3نور31/
 4تحری 8 /

 1-1توبه

 1-2حد

توبه ،در لغ ازریشه تا به مصنای ریو وبازگش ودر اصطال
به مصنای پشیرانی یلبی واستغفارلسانی وترک یوارحی وعزم
یدی برای عدم انجام آن در آینده می باشد 1

بندگان به سوی کرال واطرت الهی اس

مشترک لفظی یا مصنوی میان خداوند وبندگان

حددر لغ

به مصنای مرز ومنع  ،حایل میان دو شیی ودر

اصطال حقویی به مصنای مجازات وعقوبتی اس که مویب نو
ومیزان وکیفی ایرای آن در شر مقد

توبه ،نخستین گام بنده برای تهذیب اخالق وسیرالی اهلل
وبازگش

 -1ابن منظور ،لسان الصر

.

الفاظ یرآنص169

واز سوی دیگر ،بزرگترین ومهرترین مانع آن ،هوای نفس

نقد وبررسی

ابدی  -5اازای

گناهان -2تبدیل

این واژه،

 1-3تصزیر

که هر

تصزیر ،در لغ به مصنای رد ومنع وتادیب ودر اصطال حقویی،

گاه به بنده نسب داده شود،با کلره (الی )،استصرال می شود و

به مصنای مجازات وعقوبتی اس که شامل حد ویصاص ودیات

وهرگاه این

نری شود ،وبه مویب یانون درموارد ارتکا محرمات شرعی یا

بنده از گناه به سوی خداس

به مصنای بازگش

اس

مصین شده اس 1

واژه به خدا نسب داده شود،با کلره (علی) استصرال وبه مصنای
غفران وبخش

خداوند ودادن توایق توبه به بندگان اس

.

از 80بارآمده اس

.

این واژه ومشتقات

در یرآن کری بی

یرآن کری در آیات متصددی مردم را به توبه وریو از گناه،
تشویق وترغیب نروده که اینک به برخی از آنها اشاره می گردد.

نقض مقررات حکومتی تصیین واعرال می گردد و ولی نو
ومویب ومقدار کیفی

ایرای آن مشخص نیس

ودر اختیار

دادگاه می باشد
 1-4منصوصات شرعی
به تصزیراتی اطالق می شود که در شر مقد

برای یک عرل

حرامی مصین شده که مقدار ونو وکیفی آن نیز مشخص شده
اس

 1-5حق اهلل و حق النا

 1-7حد زنا

عبارت از امتیاز واختیار وتوانایی که به مویب یانون برای

مفهوم زنا در یانون مجازات اسالمی ،عبارت اس از یرا مرد

شخص مصین شده تا بتواند به وسیله آن از چیزی منتفع شود

بین آنها نباشد ونیز از موارد وطی به

وبه دو یس تقسی
الف:حق النا
نروده اس

شود:

وزنی که علقه زویی
شبهه ه نباشد

 :حقی که یانون گذاربرای ااراد یامصه لحاظ

پس زنای مویب حد ،با ادخال آل اصلی مردانگی به ار زنی
که اصالتاً برای وی حرام بوده وبدون ویود عقد نکا دائری یا

.

حق اهلل :منظور از آن  ،حقوق عرومی یامصه که یانون

موی ونیز بدون شبهه،به اندازه حشفه تحقق پیدا می کند این

گذاردر راستای حفظ مصالح و یلب منااع عرومی و داع

عرل شنیع با چهار مرتبه ایرار،وشهادت بینه عدول وعل یاضی

مفاسد ایتراعی وضع وپی

بینی نروده اس

.

ثاب می شود حد آن بر حسب مورد ،یتل ،ری ،یلد ،حلق
،نفی بلد می باشد این حد در برخی موارد به مویب نص شر

 1-6مصاذیر یانونی و

مقد

یضایی:

ویانون سایط می شود که اینک به یکی از عوامل سقو

آن که توبه مجرم می باشد ،می پردازی با ویود ادله شرعی

اموری هستند که توسط یانون گذار احصاء و مصین شده اند که

یرآن کری

خاصی آن ها ،از بین بردن ترام مجازات یا ک نرودن مجازاتی

اقها نیز بر این اس که توبه مجرم یبل از اثبات یرم ،مویب

اس که برای اصل عرل مقررشده اس

.

،سن

حضرات مصصومین وحک

عقل ،ایرا

سقو حد می شود ولی توبه مجرم بصد از اثبات یرم با بینه
،تاثیری در سقو مجازات

ندارد.

مصاذیر بر دو یس اس

:

الف -مصاذیر یانونی

 :مصاذیر یضایی -که البته هر کدام از

این باره چنین می نویسند«:من زنا وتا یبل ییام البینه علیه

کننده و تخفیف دهنده تقسی میشوند که

بصدییام الشهاده علیه

1عالمه حلی در مختلف الشیصه و شیخ طوسی درالرقنصه،دراین ها به مصا

بذ لک درأت التوبه عنه الحد ولو تا

اعرال مصاذیر یانونی  ،توسط داد گاه الزامی ولی اعرال مصاذیر

،ویب علیه الحد ول یجز لالمام علیه السالم الصفو عنه اان کان

یضایی اختیاری اس 1

ایرّعلی نفسه عند االمام( )ث اظهر توبته کان لالمام الخیار ای

زای عرومی ،اردبیلی ،محرد علی ص300وحقوق یزای عرومی

الصفوعنه او ای ایامه الحد علیه حسب ما یراه من الرصلحه ومتی

،باهوی محرد محرد ص304وحقوق یزای عرومی ،عظی

ل یتب ل یجز لالمام الصفو عنه علی حال»

زاده،شادی ص193

 -1یانون مجازات اسالمی ،ماده 221

مجازات اصوال با ایرای کامل آن سایط می شوند ولی در برخی

 -2عالمه حلی ،مختلف الشیصه ، 9 ،ص161

موارد ،عوامل دیگری نیز در شر مقد

ویانون مجازات اسالمی

بینی شده که مویب سقو مجازات می شود این

تریره «:هرکس زنا کند وسپس توبه کند یبل از ییام بینه حد

موارد در اصل یازده یانون مجازات اسالمی مصو 92آمده

بوسیله آن سایط می شودواگر بصد از ییام شهادت بر آنها توبه

احصا وپی

که یکی از آنها توبه مجرم می

کند حد برآن وایب اس وبرای امام علیه السالم نیز عفوی وی

باشد.

یائز نیس
در این اصل سصی شده که نق

توبه را در سقو مجازات

حدود از منظر اقه بطور یداگانه ومفصل مورد نقد وبررسی
یراردهی

.

کند

واگر شخص ایراربرعیله خودش نرایدسپس توبه

امام ( )اختیار دارد که او را عفو یا حد را برای وی ایامه نراید
بر طبق مصلحتی که حاک صال ومصلح

بداند وهرگاه توبه

نکند امام ( )حق ندارد که وی را عفو کند

تریره  :اگر مشهود یبل از ییام بینه توبه کند مشهور آن اس
نامشخص اس اما بصد ا ز ییام

حد از او سایط می شود ودلیل

بینه بدون اشکال حد سایط نری شود

2-شهید ثانی در شر لرصه در این باره چنین می

نویسد:

5-آی اهلل مکارم شیرازی در این باره می

نویسند:

« التوبه یبل ییام بینه تسقط الحد الزانی یلداًکان ام ریراًعلی

« اذا تا

الرشهور وال اذاتا بصدها اانه ال یسقط علی الرشهور ولو کان

مویب الحد ث تا کان االمام علیه ااسالم عفواو ایامه الحد

التوبه یبل القرار االولی،بالسقو وبصده یتخییراالمام ای ایامته

علیه ریرا ًکاناو غیره وال یبصد ثبوت التختیرلخیرامام اصل من

»1

نوابه ویسقط الحد لو تا یبل ییام البینه ریرا کان احد یلداًوال

توبه یبل از ییام بینه ،مویب سقو حد از زانی می شود واریی
ندارد که حد ری باشد یا یلد طبق نظر مشهور زمانی که بصد

یبل ایرارسقط الحد ایضا وهذا الرشهور ولو ایربرا

بصده ولیس االمام االیصفو بصد ییام البینه وله

یسقط لو تا

الصفوبصد القرارولو تا یبل االیرارسقط الحد» 1

از ییام بینه توبه کند طبق نظر مشهور حد سایط نریشود

تریره  :زمانی که شخص یبل از ایرار توبه کند به حد سایط

واگرتوبه یبل از ایرارباشد اولی سقو حد اس وبصد از آن امام

اس

واگر شخص ایرار کند به

در ایامه حد وایری حد ،مختار می باشد2

مویب حد وسپس توبه نراید امام حق دارد که او را عفو ویا

3حضرت امام خرینی در این باره چنین می« یسقط الحد لو تا

ایرای حد نراید واریی بین حد ری ویلد وغیره نیس وبصید

ارمایند:

ونیس

یبل ییام البینه ویراً کان وله الصفوبصد

حد سایط می شود اگر شخص یبل از ییام بینه توبه کند اریی
نری کند که حد ری باشد یا یلد وسایط نری شود اگر شخص
بصد از ییام بینه توبه کند امام ( ) حق ندارد که بصد از ییام بینه

باره می

در این

نویسند:

« لو تا الرشهود علیه یبل ییام البینه االرشهور سقو الحد
عنه ودلیله غیر ظاهر وامابصد ییامها اال یسقط بال اشکال »3
ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ
1شهید ثانی ،زین الدین 2 ،ص 3512خرینی ،سید رو اهلل ،التحریرالوسیله ،4 ،ص1863-خویی ،ابوالقاس ،مبانی تکرله النها 1 ،ص49

می شود اگرشخص یبل از ییام بینه توبه کند اریی ندارد که
وامام علیه السالم نیز حق دارد که بصد از ییام بینه اورا عفو کند
ویا امام علیه السالم حق دارد ایشان را بصد از ایرار عفو نراید
واگر یبل از ایرار توبه کند حد سایط می

شود.

1-مکارم شیرازی ،الحدود والتصزیرات ،1 ،ص241

اورا عفو کند
 -4آی

برای نوا امام نیز چنین اختیاری باشد ووحد سایط

آن حد ری باشد یا یلد ولی بصد از ییام بینه سایط نری شود

االیرارکرا مرّولوتا یبل االیرارسقط الحد

اهلل خویی رحره اهلل درمبانی تکرله الرنها

واین مشهور بین علراءاس

 2-2حد لوا

:

لوا  ،در یانون مجازات اسالمی عبارت اس

از دخول اندام

تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه دردبُرانسان مذکر اس  1لوا
در اصطال اقه عبارت اس
وغیره اس
یاضی ثاب

از وطی ذکور به ایقا

وادخال

که با چهار مرتبه ایرار و شهادت بینه عدول وعل
می شود حد ش یتل اس

که نو آن بر حسب

مورد ،یتل با شرشسیر ،انداختن از باالی کوه ،با آت
،ری و یا خرا کردن دیوار می

سوزندان

باشد.

به اتفاق اقهاء اسالم توبه مجرم ،یبل از ییام بینه ویبل از
ایرار،مویب سقو حد می شود و اریی بین انوا حدها ندارد

واگر بصد از ییام بینه توبه کند ،حد سایط نری شود وچنانچه
بصد از ایراربه آن توبه کند ،امام علیه السالم مخیر بین عفو
واستیفای حد اس

شود واریی ندارد که حد ،یتل یا ری یا یلد

باشد.

.

حضرت امام خرینی رحرةاهلل علیه در تحریر الوسیله در این

1شیخ طوسی و عالمه حلی در این باره می« اذا تا

تریره :اگر یبل از ییام بینه ،توبه کند ،حد از وی سایط می

ارمایند:

االئط یبل ییام البینه سقط عنه الحد اان تا

باره می
بصد

ارمایند:

« لوتا الالئط ایقاباًاو غیره یبل ییام البینه سقط الحدولو تا

ییامها ل یسقط عنه الحد ویب علی االمام ایامته علیه وان

بصده ل یسقط ولوکان الثبوت با ایراره اتا الالمام عیه السالم

کان ید ایرّعلی نفسه ث تا وعل االمام منه ذلک یاز ان یصفو

الصفوواالیرا»

عنه2

کننده ایقابی وغیره یبل از ییام بینه توبه

تریره :اگر لوا

تریره :هرگاه الئط یبل از ییام بینه توبه کند حد از او سایط

کندحد سایط می شود واگر بصد از ییام بینه توبه کند حدش

می شود واگر بصد از ییام بینه توبه کند حد از او سایط نری

سایط نری شود وچنانچه ثبوت آن یرم با ایرار خودش

شود وبرای امام علیه السالم وایب اس که حد را برای وی ایرا

باشد وسپس توبه کند امام علیه السالم در ایرای حد وعفو

کند واگر شخص بر علیه خودش ایرار کندوسپس توبه نراید

مجرم مخیر اس

وامام علیه السالم نیز از آن آگاهی وعل داشته باشد ،حق دارد
که او را عفو کند
2-شیخ مفید در این باره می

.

5-آی اهلل خویی رحرةاهلل علیه در این باره می

ارمایند:

« اذا تا االئط یبل ییام البینه االرشهور انه یسقط عنه الحد

ارمایند:

ودلیله غیر ظاهر ولو تا بصده ل یسقط بال اشکال ولوایربه ول

« ان تا بصد ییام البینه علیه کان السطان بالخیار ای الصفوعنه
والصقا له وان تا یبل ییام البینه سقط عنه الحد »

تکن بینه کان االمام مخیراًبین الصفوواالستفا »3
تریره :هرگاه الئط یبل از ییام بینه توبه کند مشهور آن اس

تریر ه:اگر بصد از ییام بینه توبه کند حاک حق دارد که اورا

که حد از او سایط می شود ودلیل

عفویا عقا نراید واگر یبل ییام بینه توبه کند حد از او سایط

ولی اگر بصد از ییام بینه توبه کند بدون اشکال وخالای سایط

می

شود.

نری شود واگ ر ایرارکند وبینه ای در میان نباشد ،امام علیه
السالم در عفو واستیفای حد ،مختار اس

1یانون مجازات اسالمی ،ماده 2332-عالمه حلی مختلف الشیصه  9 ،ص 192والنهایه ص780

.

 1خرینی ،رو اهلل،تحریر الوسیله ،4 ،ص2002-خوئی ،ابوالقاس ،1 ،ص34

3شیخ مفید محرد بنرحرد،الرقنصه 7873-شهید ثانی در شر لرصه در این باره می

غیر ظاهر ونامصلوم اس

ارمایند:

« لوتا یبل ییام البینه سقط عنه الحد یتال کان الحد ام ریراً
او یلداً ولو تا بصده ل یسقط الحد وکذا لو تا مع االیرارولکن
یتخیراالمام ای الرقرّبین الصفو واالستیفاء کالزنا»1

2-3-حد

مساحقه:

مساحقه در لغ  ،به مصنای اینکه زنی  ،زن دیگر را وطی کند
و در اصطال یانون مجازات اسالمی  ،عبارت اس

از اینکه

انسان مونث اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی هرجنس خود
یرار دهد 1

حد مساحقه  ،صد ضربه شالق اس که در این حد  ،اریی بین
ااعل و مفصول  ،مسلران و غیر مسلران  ،محصن و غیر محصن
و عنف و غیر عنف ویود ندارد این یرم با چهار مرتبه ایرار و
می شود علرای اسالم

شهادت بینه عادل و عل یاضی ثاب

در مورد مساحقه نیز اتفاق و ایرا دارند که توبه مجرم یبل از
اثبات یرم  ،مویب سقو مجازات می شود و بصد از ییام بینه
 ،توبه مجرم  ،تاثیری در سقو حد

ندارد.

 ،یبل ان تراع الی االمام سقط عنه الحد  ،اان یام علیه بصد
البینه علیها ث تاب

بصد ذلک  ،ایی علیه الحد علی کل حال » 2
تریره  :اگر مساحقه کنند یبل از اینکه پی

نه زمانیکه بصد از ییام بینه توبه کند و امام مخیر اس  ،اگر زن
بصد از ایرار توبه کند  ،مثل زنا و لوا

.

 4حضرت امام خرینی (ره) در تحریرالوسیله در این باره میو لو ثبت

باالیرار اتاب

 ،یکول االمام علیه السالم مخیرا کرا

ای اللوا  ،والظاهر  ،ان نائبه مخیر ایضا »1
تریره  :حد سایط می شود با توبه یبل از ییام بینه  ،ولی بصد
از ییام بینه سایط نری شود واگر این عرل با ایرار ثاب شود

امام برده شود ،

توبه نراید  ،حد از او سایط می شود اگرچه بصد از آن علیه وی
ایامه بینه شود  ،حد برای او ایامه نری شود و اگر بینه علیه او
ایامه شود و سپس توبه کند  ،حد علیه او در هر صورت ایامه
می شود

که اورا عفو یا

و سپس زن توبه نراید  ،امام ( ) مخیر اس

ایرای حد نراید هرانطوری که در مبحث لوا هرینطور می
باشد و ظاهر این اس که نائب امام علیه السالم نیز در ایرای
حد و عفو وی مختار می

باشد.

 1-امام خرینی  ،سید رو اهلل  ،تحریرالوسیله  ، 4 ،ص 200

 2شیخ مفید در الرقنصه  ،در این باره چنین می نویسد  « :انتابتا یبل ییام البینه علیها بذلک  ،سقط عنها الحد والصقا
و ان تابتا بصد ییام البینه علیها  ،کان االمام علیه اسالم ای الصفو
عنها و الصقا لها بالخیار »3

کند  ،عقا و حد از آنها سایط میشود و اگر بصد از ییام بینه
توبه نراید  ،امام ( )  ،در عفو آن دو و یا ایرای حد برای آنها
باشد.

می نویسد  « :و لو تاب یبل البینه سقط الحد  ،ال اذا تاب بصد

1یانون مجازات اسالمی  ،ماده 2382-

عالمه حلی  ،مختلف الشیصه  ، 9 ،ص

3-

شیخ مفید  ،الرقنصه  ،ص 787

یذ

،به مصنای رمی به زنا ولو

اسالمی عبارت اس

اس

ودر یانون مجازات

از نسب دادن زنا یا لو به شخص دیگر

باشد.

این یرم با دوبار ایرارو شهادت بینه ثاب می شود که حد ش80
ضربه شالق می باشد وحد یذ ،حق النا

،وبا توبه سایط نری
،بینه ،عفو،لصان

شود ولی عوامل دیگری مثل تصدیق مقذو
،تقاذ ،مویب سقو حد می شود 1

3شهید ثانی در شر اللرصه الدمشقیه  ،نیز در این باره چنینها و یتخیر االمام  ،لو تاب بصد االیرار  ،کالزنا و اللوا

2-4-حد یذ

:

هر چند مرده

تریره  :اگر دو شخص مساحقه کنند  ،یبل از ییام بینه توبه

مختار می

تریره  :اگر زن یبل از ییام بینه توبه کند  ،حد سایط اس

ارماید  « :یسقط الحد بالتوبه یبل ییام البینه و ال یسقط البصده

1عالمه حلی در مختلف الشیصه می گوید  « :ان تا الرساحقهذلک البینه ل یق علیه الحد و ان یام

4-

شهید ثانی  ،شر لرصه  ، 2 ،ص 363

»4

1-عالمه حلی در مختلف الشیصه می ارماید

:

« الرشهور،ان للرقذو الصفو مطلقاً ولیس لالمام عیه السالم ان
یصفوعن القاذ علی حال بل ذلک الی الرقذو »2
تریره :مشهورآن اس

که برای مقذو مطلقا حق عفو دارد

وامام علیه السالم چنین حقی

ندارد.

2-شهید ثانی در شر لرصه می

ارماید:

« لو تقاذ الرحصنان برا یویب الحد ،عزرّا والحدّعلی احدهرا
لصحیحه ابی ولّاد عن ابی عبداهلل علیه السالم ":ویسقط الحد
بتصدیق الرقذو والبینه والصفوو بلصان الزو " »3

 5محرد یواد مغنیه در اقه االمام الصادق علیه السالم دراینباره می

ارمایند:

«مسقطات حد الرقذ

-1:هی ان تقوم البینه الشرعیه علی

تریره :اگر دو نفر محصن هردیگر را به مویب حد تقاذ

ثبوت ما رمی به القاذ

نرایند ،تصزیر می شود و برای هیچ کدام حدی یاری نری شود

یقرالرقذو بذلک ولو مره واحده  -3الصفو-4اللصان-5الصلح-6

به خاطر روای صحیح ابی ولّاد از امام صادق علیه السالم وکه

انتقال حق الرطالبه بالحد من الرقذو الی القاذ باالرث-7

می ارمایند حد یذ سایط می شود با تصدیق مقذو وبینه

التقاذ »2

وعفو ولصان

زویه.

تریره :مسقطات حد عبارت اس

3امام خرینی رحره اهلل علیه در این باره می«اذا ثب

الرقذو

ایرار مقذو

ارماید:

الحد علی القاذ ال یسقط عنه االّبتصدیق الرقذو

ولومره وبالبینه التی یثب بها الزنا وبالصفو،ولو عفی ث ریع عنه
ال اثر لریوعه وای یذ الزو

»4

از -1ایامه بینه شرعیه -2

-3عفو -4لصان  -5صلح -6انتقال حق یذ

یاذابه ارث -7تفاذ
 2-5حد

من الزنا واللوا

-2ان

به

.

مسکر:

مصر مسکر  ،از یبیل خوردن  ،تزریق  ،تدخین  ،بصورت ک

تریره :هرگاه حد برای یاذ ثاب شود از وی سایط نری شود
مگر با تصدیق مقذو

یا زیاد  ،یامد یا مایع  ،خالص یا ناخالص  ،از انوا گندم یا یو
 ،خرما یا عسل یا انگور  ،مویب حد اس
ایرار  ،شهادت بینه  ،ثاب

-یاندن مجازات اسالمی ،م245وم261

اس

این یرم با دو مرتبه

میشود حد آن  80ضربه شالق

این حد به اتفاق اقهای اسالم  ،با توبه مجرم یبل از

اثبات یرم و ییام بینه  ،سایط میشود ولی بصد از ییام بینه و

2-عالمه حلی ،مختلف الشیصه،9 ،ص275

بصد از اثبات آن  ،توبه  ،تاثیری در سقو حد ندارد و اگر مجرم

3-شهید ثانی ،شر لرصه ،ص369

بصد از ایرار توبه نراید  ،امام ( ) در ایامه حد و عفو آن مخیر

4-خرینی ،تحریر الوسیله،4 ،ص210

اس

هر چند یک بار باشد وبا بینه ای زنا با آن ثاب می شود وبا عفو

عالمه حلی در مختلف الشیصه و شیخ مفید در النهایه  ،می

،واگر عفو کند وسپس از عفوش ریو کند ،اثری برای آن ریو

گوید:

ویو نداردودر یذ زویه نیز ،حد آن با لصان سایط می
ای اهلل خوئی در این باره می

شود.

ارمایند:

«ال یسقط الحد عن القاذ اال بالبینه الرصدیه او بتصدیق من
یستحق علیه الحد او بالصفو ،نص لو یذ الزو ،زویته سقط
حد القذ

سایط نری شود مگر با بینه یا تصدیق

مقذو یا با عفو ،بلی اگر شوهر هرسرش را یذ کند،حد یذ
وی بالصان سایط می

« من تا من شر الخرر او غیره مرا یویب الحد او التادیب
یبل یبام البینه علیه  ،سقط عنه الحد  ،اان تا بصد ییام البینه
علیه ایی علیه الحد علی کل حال و ان کان ید ایر علی نفسه
و تا بصد االیرار یاز االمام الصفو عنه و ایامه الحد

له»

تریره  :هرکس از شر خرر و غیره به مویب حد و تادیب ،

باللصان»1

تریره:حد از یاذ

.

شود.

یبل از ییام بینه توبه کند  ،حد از او سایط میشود و اگر بصد از
ییام بینه توبه کند  ،حد براو ایامه میشود به هر صورت و
چنانچه شخصی بر علیه خودش ایرار کند و بصد از ایرار توبه

نراید  ،امام ( ) حق دارد که اورا عفو یا حد را برای او ایامه

تریره  :اگر شار خرر یبل از ییام بینه  ،توبه کند  ،مشهور ،

نراید.

سقو حد از وی می باشد لکن این مشکل اس و اظهر عدم

)2شهید اول و شهید ثانی در شر لرصه دمشقیه می

سقو حد اس

گویند:

اشکال و خال سایط می شود و زمانی که شار خرر نسب

« لو تا الشار الرسکر یبل ییام البینه علیه سقط الحد عنه ،
الصفو].»[2

باشد.

)5محرد یواد مصینه  ،در این باره چنین مریوم می

تریره  :چنانچه شار مسکر  ،یبل ییام بینه  ،توبه کند  ،حد
از او سایط میشود  ،ولی بصد از ییام بینه  ،توبه وی حد را سایط
نری کند اگر بصد از ایرار به شر خرر و مسکر توبه نراید ،
امام ( )  ،بین ایامه حد و عفو مجرم  ،مخیر می
)3امام خرینی (ره) در تحریرالوسیله می

به آن ایرار کند  ،امام علیه السالم بین عفو و ایامه حد  ،مخیر
و مختار می

وال یسقط الحد لو کان توبته بصدها و لو تا بصد ایراره بالشر
 ،یتخیر االمام بین ایامته علیه و

و اگر بصد از ییام بینه  ،توبه کند  ،حد بدون

باشد.

نراید:

«اذا تا الشار یبل تقوم البینه علی شربه  ،سقط الحد و اذا
تا بصد ها ل یسقط الحد و اذا تا یبل االیرار اال شئ علیه
و اذا تا بصد االیرار تخییر الحاک بین الحد و

الصفو].» [3

تریره  :هرگاه شار یبل از ییام بینه  ،توبه کند  ،حد سایط

ارماید:

می شود و اگر بصد از ییام بینه توبه کند  ،حد سایط نری شود

« لو تا الشار عنه یبل ییام البینه علیه بشربه سقط عنه الحد

و هرگاه شخصی  ،یبل از ایرار توبه کند  ،شلی برای وی نیس

و لو تا بصد ییامها  ،ل یسقط و علیه الحد و لو تا بصد االیرار

و اگر بصد از ایرار توبه کند  ،حاک بین حد و عفو مخیر می

اال یبصد تخییر االمام ای االیامه و الصفو و االحو له االیامه و

باشد.

بایع الخرر یستتا مطلقا اان تا ییل منه و اال ل یتب و ریع
استحالله الی تکذیب النبی صلی اهلل  ،یتل و بایع ما سواها  ،ال
یقتل و ان باعه مستحال و ل یتب »1

محاربه در یانون مجازات اسالمی  ،عبارت اس از کشیدن سال

تریره  :اگر شار یبل از ییام بینه  ،توبه کند  ،حد از او سایط
می شود و اگر بصد از ییام بینه توبه کند  ،حد وی سایط نری
شود و اگر بصد از ایرار توبه کند  ،امام علیه السالم در ایامه حد
و عفو وی مخیر می باشد و احو  ،ایامه حد برای اوس

و

اروشنده خرر  ،مطلقا توبه داده می شود و اگر توبه کند  ،از
وی پذیراته می شود  ،و اگر توبه نکند و حالل شرردن آن  ،به
تکذیب نبی مکرم منجر شود  ،کشته می شود و اروشنده غیر
از شرا و سکر  ،کشته نری شود  ،اگر توبه
ای

اهلل خویی می ارمایند  «:لو تا شار

 2-6حد

محاربه:

نکنند.

به یصد یان  ،مال  ،نامو
مویب نا امنی در محیط

مردم یا ارعا آنها  ،به طوری که
گردد]. [4

یرم محاربه ،با یک بار ایرار و شهادت دو شاهد عادل ثاب می
شود و حد آن از موارد زیر می

باشد:

الف -اعدام  - ،صلب - ،یطع دس راس و پای چپ  ،د-
نفی بلد و اختیارش در دس یاضی می

باشد.

1-شیخ طوسی در خال  ،در این باره چنین می

نویسد:

الخرر یبل ییام

« الرحار اذا تا یبل ان یقام علیه الحد  ،سقط بال خال و

البینه  ،االرشهور سقو الحد عنه کلنه مشکل و االظهر  ،عدم

ان تا بصد القدره علیه ال یسقط بال خال و ما یجب علیه من

السقو  ،و ان تا بصد ییامها ل یسقط بال اشکال و الخال

حدود اآلدمیین اال یسقط کالقصاص  ،والقذ  ،ضران االموال

و اذا ایر الشار الخرر بذلک و ل تکن بینه االامام مخیر بین

].»[5

الصفو و ایامه الحد علیه »2

تریره  :هرگاه محار یبل از ییام بینه توبه نراید  ،حد از او
سایط نری شود  ،بدون خال

و اگر بصد از یدرت به آن توبه

نراید  ،بدون خال سایط نری شود اما حقوق آدمی به هیچ
ویه سایط نری

گردد.

2-شهید اول و ثانی می

سقط عنه الحد و بدیهیه ان التوبه یبل الظفر تسقط عنه الحق
الصام اقط اما الحقوق الخاصه للنا

گویند:

اال تسقط و یطالب لها

و اذا تا بصد القبض علیه و الظفر به اال تجدید التوبه شیلا ای

«و لو تا الرحار یبل القدره علیه  ،سقط الحد  ،من القتل و
القطع و النفی

« اذا تا یاطع الطریق من تلقائ نفسه و یبل ان یقبض علیه

حق اآلدمی من القصاص ای النفس و الجر

و الرال و التوبته بصد الظفر و ال اترلها ای اسقا حد او غرم او
یصاص].»[6

سقو الحدود و الصقوبه

الدنیویه].»[9

تریره  :و هرگاه راهزن از عرل خودش یبل از دستگیری توبه
نراید  ،حد سایط می شود  ،اما حقوق خاصه مردم از وی سایط
نری شود و اگر بصد از یبض و دستگیری توبه نراید  ،توبه وی

تریره  :و اگر محار یبل از یدرت برآن توبه کند  ،حد سایط

در سقو حد و عقوب دنیوی اایده ای

ندارد.

می شود  ،یتل باشد یا یطع یا نفی بلد ولی حقوق آدمی ،
یصاص و مال سایط نری

شود.

3امام خرینی در این زمینه در تحریر الوسیله می«لو تا الرحار یبل القدره علیه  ،سقط الحد
 ،من القتل و الجر و الرال و لو تا بصد

نویسد:

2-7حد سری

:

مصنای سری

در یانون مجازات اسالمی عبارت اس

حقوق اآلدمی

مال متصلق به غیر می باشد ] . [10سری

علیه  ،ل یسقط

شرایط عامه  ،دارای شرایط زیر نیز می

الحد].... » [7

الف -شئ مسروق شرعا مالی

از ربودن

مویب حد عالوه بر
باشد:

داشته باشد  - ،مال مسروق

تریره  :اگر محار یبل از یدرت برآن توبه کند  ،حد سایط

در حرز باشد و حرز آن بصورت مخفیانه توسط سارق هتک شود

می شود نه حقوق آدمی  ،یتل  ،یر و مال و اگر بصد از

 - ،سارق  ،پدر و ید پدری مسروق نباشد و ارزش مال مسروق

دستگیری  ،توبه نراید  ،حد وی سایط نری

شود.

4-آی اهلل خویی در این باره چنین مریوم می

در زمان اخرا از حرز  ،مصادل  4/5نخود طالی مسکوک باشد
ت -مال مسروق از اموال دولتی یا عرومی  ،ویف عام یا ویف

کنند:

بریهات عامه نباشد ث -صاحب مال از سارق نزد مریع یضایی
کند و یبل از اثبات  ،وی را نبخشد د -مال مسروق

«اذا تا الرحار یبل ان یقدر علیه سقط عنه الحد وال یسقط

شکای

عنه ما یتصلق به من الحقوق کالقصاص و الرال و لو تا بصد

یبل از اثبات یرم  ،تح ید مالک یرار نگیرد و یا تح مالکی

الظفر به ل یسقط عنه الحد کرا ال یسقط غیره من الحقوق

سارق در نیاید و -مال مسروق از اموال سریتی یا غصبی نباشد

].»[8

.

تریره  :هرگاه محار یبل از دستگیری و آن توبه کند  ،حد

یرم سری

با یک مرتبه ایرار و شهادت عدلین و عل یاضی

از وی سایط می شود ولی حقوق آدمی از یبیل یصاص  ،مال

ثاب

 ،سایط نری گردد و اگر بصد از دستیابی به او توبه نراید  ،حد

مرتبه دوم یطع پای چپ  ،در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه

از او سایط نری شود هران طوری که سایر حقوق سایط نری
گردد.

5-محرد یواد مغنیه  ،در این زمینه چنین مریوم می

می شود و حد آن در مرتبه اول یطع چهار انگش

چهارم یتل می

باشد.

1عالمه حلی در مختلف الشیصه میکند:

گوید:

 ،در

« اذا تا السارق بصد االیرار یاز لالمام علیه اسالم الصفو عنه و
ایامه الحد علیه حسب ما یراه ای الحال ویجب علیه رد السریه
علی کل

حال]. »[11

السالم یایز اس که وی را عفو کند و یا اینکه حد را برای وی
ایامه کند بر طبق مصلح و وایب اس که مال مسرویه را در
نراید.

نری شود و اگر توبه کند یا بصد از ییام بینه انکار کند  ،یطع
می شود و اگر یبل از ییام بینه و یبل از ایرار  ،توبه کند حد
از او سایط می شود و اگر بصد از ایرار توبه کند  ،یطع حتری
می شود و گفته شده  ،امام علیه السالم بین عفو و یطع مختار

نویسد:

الحد و یکفی ای الغرم للرال و الرسروق و االیرار به مره واحده
وال یطع علی السارق اال بررایبه الغری له و طلب ذلک من
الحاک و لو یام علیه البینه بالسریه و ایر
تریره  :اگر از ایرار به سری

باشد.

4-آی اهلل خویی در این باره چنین می

«لو ریع عن االیرار بالسریه اختیارا بصد االیرار مدتین ل یسقط

مرتین]» [12

بصورت اختیاری برگردد  ،حد

سایط نری شود و در پرداخ خسارت و بازگرداندن مل مسرویه
صاحب مال پی

یطع میشود یا نه ؟ احو  ،دومی و اریح  ،اولی اس

می

2-شهید اول و ثانی در این باره می

 ،یک بار ایرار کاایس

و اگر

بصد از ایرار یک مرتبه انکار کند  ،مال از او اخذ می شود و یطع

تریره  :هرگاه سارق بصد از ایرار توبه کند  ،برای امام علیه

هر صورت رد

می شود اگر دو مرتبه ایرار کند و سپس انکار کند  ،آیا دست

مگر اینکه

 ،یطصی برای سارق نیس

حاک شر رود و آنرا مطالبه کند  ،اگرچه

علیه وی بینه ایامه شود یا خودش دو مرتبه ایرار به سری کند

نویسد:

«یسقط الحد بالتوبه  ،یبل ثبوته و ال اثر لها بصد ثبوته بالبینه ،
اما اذا ثب باالیرار  ،افی سقوطه بها اشکال  ،و خال
 ،عدم السقو

و االظهر

].» [14

تریره  :حد سایط می شود با توبه یبل از ثبوت آن و اثری برای
توبه بصد از ثبوت

با بینه نری باشد اما اگر با ایرار ثاب شود

 ،در سقو آن اشکال و خال اس و اظهر عدم سقو آن می
باشد.

5-محرد یواد مغنیه می

نویسد:

.

3-امام خرینی در تحریرالوسیله می

« اذا تا السارق من تلقاء نفسه و یبل ان ثبت

نویسد:

عند الحاک بالبینه او االیرار اال حد و اذا تا بصد االیرار مرتین

«لو اییر البینه عند الحاک او ایر بالسریه عنده  ،لو عل ذلک
 ،ل یقطع حتی یطالبه الرسروق منه الو ل یراصه الی الحاک
ل یقطصه و لو عفی عنه یبل الراع  ،سقط الحد لو ایر مرتین
ث انکر اهل یقطع اوال االحو  ،الثانی و االریح  ،االول و لو
انکر بصد ایرار مره  ،یوخذ منه الرال و ال یقطع و لو تا او انکر
بصد ییام البینه یقطع و لو تا ابل ییام بینه و یبل االیرار ،
سقط عنه الحد و لو تا

بصد االیرار یتحت القطع و ییل :

یتخیر االمام علیه السالم بین الصفو و

کان الحاک مخیرا بین ان یقطع یده او یصفو

عنه]. » [15

تریره  :زمانی که سارق از عرل خودش  ،یبل از اینکه سری
با بینه یا ایرار پی

حاک ثاب شود  ،توبه نراید  ،حدی نیس

و هرگاه بصد از ییام بینه  ،توبه نراید  ،حد سایط نری شود و
حاک حق عفو ندارد و هرگاه بصد از دو بار ایرار  ،شخص توبه
نراید  ،حاک شر بین یطع ید و عفو وی مختار می

القطع].» [13

تریره  :اگر بینه نزد حاک ایامه شود  ،یا ایرار کند به سری
آن  ،یا آن را امام عل داشته باشد  ،یطع نری شود مگر اینکه
شخص مسروق از او مطالبه کند پس اگر پی
دست

السریه علیه

حاک نرود ،

یطع نری شود و اگر یبل از راع  ،عفو کند  ،حد سایط

2-8-بررسی نظرات و دیدگاه های علرای اهل سن

:

باشد.

در آخر این اصل بطور ایرال  ،نظرات و دیدگاه های علرای
اهل سن را ذکر می کنی
حدود  4عدد می

به اتفاق مذاهب اربصه اهل سن ،

باشد:

1-حد زنا -2حد یذ

هرچنین حک محار
دستیابی به آن توبه

سایط نری شود  ،بصد از یدرت و

کند.

 1.الفقه علی مذاهب االربصه  ،الجریزی  ،عبدالرحران ،
-3حد شر خرر -4حد یطا الطریق

،5

ص 208

(محاربه)
صاحب الفقه علی الرذاهب االربصه  ،در این باره چنین می
نویسد:

1-حد

عبدالرحرن یریزی  ،در الفقه علی الرذاهب االربصه  ،می گوید

زنا:

« :اتفق االئره علی ان السارق اذا تا عن السریه  ،توبه صالحه

« من ایر بالزنا ث ریع ای االیرار  ،اختلف االئره ای حکره
الحنفیه و الشااصیه و الحنابله یالو  :ان ریع الرقر بالزنا ای یوله
یقبل ریوعه و ال یقام علیه الحد» 1

 ،ائره مذاهب چهارگانه  ،در حک آن اختال دارند و حنابل و
شااصی می گویند  :اگر مقر به زنا از ایرارش برگردد  ،ریوع
یبول می شود و حدی برای وی ایامه

نریشود.

عبدالرحرن یریزی در این باره چنین می نویسد « :و یسقط
الحد یاطع الطریق  ،اذا یاء الرحار الی االمام (علیه السالم)
او نائبه طائصا تائبا یبل القدره علیه اذا کان ل یقتل احدا واال
ویب یتله یصاصا ک اذا ل یصف ولی الدم و ان عفی  ،سقط
القصاص و ال یسقط احدالزنا و القذ و الشرا و القتل  ،اذا تا
بصدها بل یقام علیه الحد وال یسقط حک الرحار اذا تا بصد
القدره علیه »2

سری توبه وایصی و نصو کند و نشانه های آن ظاهر شود و از
ااصال خودش پشیران باشد و تصری یدی بر عدم برگش به
سری
می

در آینده داشته باشد  ،خدای متصال توبه اش را یبول
کند.
:

عبدالرحران یزیری در این باره می نویسد « :الشااصیه
والحنابله  :یالوا ان للرقذو الحق ای ان یصفو عن یاذاه ویسقط
بذلک الصفو حد القذ »2
تریره :شااصیه وحنابله می گویند  :هرانا مقذو حق دارد که
ا ز یاذ خودش بگذرد وبا این عفو وبخش
می

حد یذ

سایط

شود.

نتیجه کلی این اس که علرای اهل سن ،نیز یائل هستند که

تریره  :سایط می شود حد محاربه ( راهزن ) زمانیکه محار
پی

السریه مره ثانیه  ،اان اهلل التصالی  ،یقبل توبته » 1

4-حد یذ

خرر:

امام یا نائب

و ظهرت امارتها  ،و ندم علی ما سقط عنه و عزم علی الصود الی

تریره :ائره مذاهب اربصه  ،اتفاق دارند که هرگاه سارق  ،از

تریره  :هرکس ایرار به زنا کند و سپس از ایرارش ریو کند

2-حد شر

3-حد سری

:

توبه مجرم یبل از اثبات یرم با بینه  ،مویب سقو حد اس

 ،بصورت اختیاری و با توبه یبل از دستگیری

ولی بصد از آن ،تاثیری ندارد اما توبه مجرم ،یبل از اثبات یرم

و دس یابی بر آن  ،بیاید  ،به شرطی که احدی را نکشته باشد

با ایرار ،مطلقاً مویب سقو حد مجازات می شود ولی توبه

واال یتل وی از با یصاص وایب اس  ،به شرطی که ولی دم
عفو نکند و چنانچه ولی دم عفو کند  ،یصاص وی سایط می
شود و حد زنا و یذ و شرا و یتل سایط نریشود  ،اگر توبه
کند بصد از ییام بینه  ،بلکه حد برای وی ایامه می شود و

مجرم ،در سقو مجازات حد یذ تاثیری

ندارد.

1-یزیری ،عبدالرحران ،الفقه علی الرذاهب االربصه5 ،،ص204

عبدالرحرن  ،یزیری  ،الفقه علی مذاهب االربصه ،

،5ص

364

مویب حد( حبس ابد) اگر مرتکب در حین

در یرم سری

ایرای مجازات توبه کند ومقام رهبری آزادی او را مصلح بداند
با عفو ایشان از حبس ابد ،آزاد می شود و ه چنین رهبری می

3-1 :مواردی که توبه باعث سقو مجازات حد می
توبه در هره مورد به غیر از یذ

شود.

شود.

ماده 114ق م ا در این باره مقررمی دارد «:در یرائ مویب
حد به استثنای یذ ومحاربه» هرگاه مته یبل از اثبات یرم
،توبه کند وندام

واصال او برای یاضی محرز شود حد از

اوسقا می شود 1

یرم با ایرار توبه نراید ،امکان تقاضای عفو وی توسط رئیس
دارد.

مویب حد غیر ازیذ با ایرارثاب

شده باشد ،در صورت توبه

مرتکب حتی پس از اثبات یرم ،دادگاه می تواند ،عفو مجرم را
توسط رئیس یوه یضائیه از رهبری در خواس

نراید.

البته اگردر یرم زنا ولوا به عنف واکراه واغفال ،چنانچه حد
وی با توبه مجرم سایط شود مرتکب به حبس یا شالق تصزیزی
دریه  6ویا هر دو محکوم می شود که تبصره  2هران ماده در
این باره مقرر می دارد :در زنا ولوا ،هرگاه یرم به عنف یا اکراه
ی ا اغفال بزه دیده انجام می شود مرتکب در صورت توبه وسقو
مجازات به شر مندر در این ماده به حبس یا شالق تصزیری
دریه 6یا هر دوی انهامحکوم می

شود.

وهرچنین در حد محاربه نیز ،توبه مته یبل از دستگیری یا
تسلط بر او ،مویب سقو حد اس

چنانچه تبصره یک ماده

 114ق م ا به ان اشاره می کند
«توبه محاربه یبل از دستگیریبا تسلط بر او مویب سقو حد
می

3-2 :مواردی که توبه مته ،نق
1-حد یذ با توبه سایط نری

و تاثیری درسقو حد ندارد
شود.

2-حد محاربه پس از دستگیری وتسلط بر او با توبه سایط نری

3دیات ویصاص نیز با توبه مته سایط نری شود م1164-توبه مته ،بصد از اثبات یرم با بینه مسقط حد نیس

ماده  114یانون مجازات اسالمی ،مقررمی دارد :اگر یرائ

شود».

1.یانون مجازات اسالمی م 114

شود

وهرچنین در هره حدود غیر از یذ  ،اگر مته بصد از اثبات
یوه یضائیه از مقام رهبری ویود

278ق م ا

ومحاربه،یبل از اثبات

یرم واحرازاصال وندام مته برای یاضی مویب سقو حد
می

تواند مجازات او را به تصزیر تبدیل کند (تبصره  2ماده

3-3-تاثیر توبه در یرائ

.

تصزیری:

1توبه مته دریرائ تصریزی دریه6،7،8مویب سقو مجازاتتصزیرمی

گردد.

تفاوت نری کند که بصد از دستگیری باشد ویا یبل از دستگیری
2توبه متهمجازات

دریرائ

تصزیری دریه  1-5مویب تخفیف

تصزیرمیگردد.

ماده  115ق م ا ،مقررمی دارد  :در یرائ تصزیری دریه
6،7،8چنان چه مرتکب
توبه نراید و ندام

و اصال

او

برای یاضی

محرز شود مجازات سایط می شود و در سایر یرائ مویب
تصزیر دادگاه می تواند مقررات رایع به تخفیف مجازات را اعرال
نراید.

 3البته مقررات رایع به توبه ،دریرائشرعی،اعرال نری شود 1

تصزیرات منصوص

 4مقررات رایع به توبه ،درتکراریرای تصزیری نیز یاری نریشود.

5-ضران

3علراءو اقهای اسالم نیز بر ویو توبه اتفاق نظر دارند وتاخیر وتسویف آن را یایز نری

ایرای موضو توبه ،لغو ایدامات یبلی و تشدید

مجازات تصریزی خواهد که این نکته در ماده 117ق م ا ،پی
بینی شده اس

دانند.

4به اتفاق و ایرا اقهاء شیصه و اهل سن  ،توبه مته یبلمجازات حد

ازدستگیری واثبات یرم ،مویب سقو

میشود.

.

5-نق

«در مواردی که توبه مرتکب مویب سقو یا تخفیف مجازات
می گردد ،باید توبه واصال وتربی
احراز گردد وبه صر

و ندام

وی برای یاضی

ادعای مرتکب اکتفاء نریشود چنان
شود که مرتکب

چه پس از اعرال مقرارات رایع توبه ثاب

تظاهربه توبه کرده ،سقو مجازات و تخفیفات در نظر گراته

توبه مجرم بصد از اثبات یرم با ایرارخوی  ،در میان

اقها اختالای و اکثر انها یائل به عفو هستند ولی اهل
سن

یائل به سقو مجازات

هستند.

6-توبه مجرم ،بصد از اثبات یرم با بینه  ،مویب سقو

مجازات

حد نرشود

شده ملغی و مجازات ایرا میگردد و این موارد چنان چه ،

 7-در یانون مجازات اسالمی نیز ،توبه مجرم یبل از اثبات

مجازات از نو تصزیر باشد مرتکب به حد اکثر مجازات تصزیری

یرم و یا یبل از دستگیری و پس از احراز اصال و ندام

محکوم

میشود.

 6-مهل

وی توسط یاضی در هره حدود به غیر یذ مویب سقو

ارائه ادله توبه توسط مته

به مقام تصقیب یا

رسیدگی  ،یبل ازیطصی حک می باشد ماده  118مقرر می
دارد  :مته می تواند تا یبل از یطصی حک  ،ادله مربو به
توبه خود را به حسب مورد به مقام تصقیب یا رسیدگی ارائه
نراید.

مجازات حد

میشود.

8-توبه مته

بصد از اثبات یرم با ایرار خوی  ،در

هره حدود به غیر از یذ  ،زمینه عفوو بخش
مته توسط مقام رهبری را اراه می

نراید.

 9-توبه مته در سقو مجازات حد یذ  ،یصاص و دیات و

نتیجه نهایی

منصوصات شرعی مطلقاً تاثیری

از مجرو مطالب ارائه شده دراین مقاله ،مطالب زیر به عنوان

10-توبه مجرم  ،در یرائ تصریزی  6،7،8نیز مویب سقو

نتیجه نهایی  ،استخرا واستنبا می
1-توبه در لغ

گردد.

به مصنای ریو و بازگش

ندارد.

مجازات و در سایر یرائ ( )1-5مویب تخفیف مجازات می
و دراصطال به

مصن ای پشیرانی یلبی از گناه و استغفار زبانی و ترک یوارحی

گردد.

سپاسگزاری

و عزم یدی بر عدم انجام ان در آینده و انجام عرل صالح و
یبران گذشته می

باشد.

2توبه ،ازآموزه های موکد یرآن کری و احادیث اسالمی اسو در یانون مجازات اسالمی مصو  ،92نیز این نهاد برای یلو
گیری و پی

گیری از تکرار یرائ و اصال مجرمین پی

بینی شده اس

.

از مصئاونئ
حرئایئ

محترم پژوهشئئئی دانشئئئگئاه تبریز بئه خئاطر
مصنوی و هرکئاری در ایرای پژوه

حئاضئئئر

سپاسگزاری میشود.
از خان شئئهال سئئتوده به خاطر بازبینی متن مقاله و ارائه
نظرهای ساختاری تشکر و یدردانی میشود.
از داوران محترم بئه خئاطر ارائئه نظرهئای سئئئاختئاری و
علری سپاسگزاری میشود.

نگئارنئدگئان بر خود الزم میداننئد از آیئای دکتر عبئداهلل
علیزاده به خاطر مطالصه متن مقاله حاضئر و ارائه نظرهای
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Abstract:
The issue of repentance is one of the most important educational and moral teachings of the
Holy Quran and Islamic traditions and has a special place and status in the holy Sharia of Islam.
The truth of repentance is man's return to God, and it is a reaction on the part of man to his
unworthy
behavior,
who
has
spent
his
life
in
divine
sin.
Recently, in the criminal law of Iran, the jurisprudential sources of the institution of repentance
have been legislated to prevent the recurrence of crimes and the correction of criminals, and it
has been dealt with in the eleventh chapter of the second part of the Islamic Penal Code
approved
in
1992.
In this article, the concept of the importance and effects of the role of repentance in the fall of the
hadd punishment from the perspective of jurisprudence and law, as well as the views and
opinions of famous jurists are discussed. It is hoped that it will be noticed and studied by
respected students and other interested parties.
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