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مظاهر الرحمة
يف العقوبات ال�سرعية

ال�سرقة اأمنوذًجا

إعداد: 
د. علي بن عبدالعزيز اخلضيري

جامعة امللك سعود
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املقدمة

فإن اهلل  تعالى قد سمى نفسه ووصف ذاته العلّية بأسماء وصفات كلها 
كمال، ومن بني هذه األسماء الرحيم، وهو املوصوف بالرحمة، وإن من آثار 

رحمته على هذه األمة أن جعل نبيها األمي رحيًما، كما قال< عنه: 
)ۇ    ۆ  ۆ( ]التوبة :128[ وصفه ربه في الكتب السابقة 

بأنه: )ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک( ]الأعراف:157[، وكانت 
 ) گگ   گ   گ   ک   )ک   أجمعني:  للناس  رحمة  كلها  بعثته 
]الأنبياء[، وال يكاد يخطئ نظر الناظر في كل حكم من أحكام شريعته إال 

ويجد آثار هذه الرحمة.
وال يبصر آثار هذه الرحمة إال من خالط اإلميان بشاشة قلبه، وأبصر 
يكون  األف��راد  في  يكون  كما  وه��ذا  دة،  متجرِّ ببصيرة  الشريعة  حقائق 
السنة  أهل  املنصورة  الطائفة  صفات  أعظم  من  فكان  اجلماعات،  في 

واجلماعة أنهم: أرحم اخللق باخللق.
أما من عمي بصره، وقصر فهمه، فرمبا الك لسانه بعض الشبهات 

ضد بعض هذه التشريعات.
وهذه الشبهات تظهر وتزداد في أزمنة االستضعاف وتسلُّط األعداء.
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ومن بني هذه التشريعات التي كثر الكالم حولها، واتهمت من خاللها 
الشريعة السمحة بالعنف والتشدد والقسوة: العقوبات واحلدود الشرعية.
هذه  في  احلديث  محل  وه��و  السرقة،  احل��دود: حد  ه��ذه  بني  وم��ن 

الورقة، وذلك ببيان مظاهر الرحمة في هذا احلد.
أهمية املوضوع وأسباب االختيار:

تتلخص األهمية وأسباب االختيار في النقاط التالية:
أواًل: إبراز جوانب الرحمة ومظاهرها في احلدود الشرعية.

ثانًيا: إظهار بعض خصائص التشريع اجلنائي في اإلسالم من خالل 
الفروع الفقهية.

ثالًثا: اإلجابة عن بعض الشبهات املثارة ضد احلدود الشرعية.
مشكلة البحث:

في  اجلنائي  التشريع  حقائق  بعض  على  التسلط  في  املشكلة  تكمن 
اإلسالم من قبل بعض األعداء، فكانت هذه الورقة لتوضيح ما انطوت 

عليه هذه الشريعة من الرحمة والشرف في إقامة احلدود.
منهج البحث:

املنهج الذي سار عليه الباحث هو املنهج االستقرائي االستنباطي. 
إجراءات البحث:

تتلخص اإلجراءات التي سار عليها الباحث في النقاط التالية:
باملوضوع،  مباشرة  صلة  لها  وال��ت��ي  الفقهية  املسائل  جمع  أواًل: 

واإلعراض عما ليس له صلة باملوضوع.
ثانًيا: عند اإلشارة إلى اخلالف، فإني أذكر القول املشهور في املذاهب 
األربعة مع رأي ابن حزم من الظاهرية، وأعرض عن الروايات 
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واألوجه والطرق في املذاهب.
ثالًثا: إذا حكي اإلجماع في مسألة فإني أوثقه من مظانِّه، دون اإلشارة 

إلى كتب املذاهب الفقهية التي لم حتك اإلجماع.
رابًعا: أذكر أهم األدلة في املسائل وال أطيل في عرضها.

خامًسا: في التعاريف اقتصر على تعريف واحد يكون هو األقرب في 
توضيح املعنى.

أذكر  فإني  الستة  الكتب  في  كان  ما  األحاديث:  تخريج  في  سادًسا: 
اجلزء والصفحة ورقم احلديث، وما كان خارجها فإني اقتصر 

على اجلزء والصفحة فقط.
سابًعا: أنقل كالم األئمة في احلكم على األحاديث باختصار.
ثامًنا: أخرج اآلثار من مصادرها، وال التزم نقل احلكم عليها.

أو  اشتبهت  إذا  إال  مختصرة  احلاشية  في  اذكرها  املصادر  تاسًعا: 
تطابقت فأذكر اسم املؤلف.

عاشًرا: في فهرس املراجع ال التزم ذكر اسم الكتاب كاماًل وال اسم 
املؤلف كذلك إذا كان معروفا.

خطة البحث:
تتضمن خطة البحث مقدمة ومتهيًدا وأربعة مباحث وخامتة.

أما املقدمة ففيها: أهمية املوضوع وأسباب اختياره، ومشكلته ومنهجه 
وإجراءاته وخطته.

وأما التمهيد ففيه أربعة مطالب:
  املطلب األول: تعريف الرحمة في اللغة واالصطالح.

  املطلب الثاني: تعريف السرقة في اللغة واالصطالح.
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  املطلب الثالث: األلفاظ املشابهة.
  املطلب الرابع: احلكمة من تشريع حد السرقة.

املبحث األول: مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد السرقة.
املبحث الثاني: مظاهر الرحمة في إثبات حد السرقة.
املبحث الثالث: مظاهر الرحمة في تنفيذ حد السرقة.

والقوانني  األدي��ان  في  األم��وال  على  االعتداء  عقوبة  الرابع:  املبحث 
الوضعية.

اخلامتة وفيها: أبرز النتائج التي توصلت إليها.
وإلى بيان مفردات اخلطة.
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التمهيد

املطلب األول
تعريف الرحمة في اللغة واالصطالح

تعريف الرحمة في اللغة:
والرأفة.  والعطف  الرقة  على  يدل  واح��ٌد  أصٌل  وامليم  واحل��اء  ال��راء 
والرحم: عالقة القرابة، ثم سميت رحم األنثى رحًما من هذا؛ ألن منها 
ما يكون ما يُرحم ويُرق له من ولٍد)1(. قال الراغب: )والرحمة رقة تقتضي 
في  وتارة  اجملردة،  الرقة  في  تارة  تستعمل  وقد  املرحوم،  إلى  اإلحسان 

اإلحسان اجملرد عن الرقة، نحو: رحم اهلل  فالًنا()2(.
وفي االصطالح:

إذ   � القيم  ابن  تعريف  أمثلها  من  تعريفات،  بعدة  الرحمة  عرفت 
يقول:

العبد، وإن كرهتها نفسه  إلى  املنافع واملصالح  )صفة تقتضي إيصال 
ت عليها(  فيدخل في التعريف ما يتعلق باالبتالء من اهلل  لعبده، فهو  وشقَّ
وإن كان فيه مشقة على العبد ورمبا سخط العبد من هذا االبتالء، إال أنه 
قد انطوى على ألوان من رحمة اهلل  بعبده التي قد يدركها العبد وقد ال 

مقاييس اللغة )498/2( باختصار.    )1(
مفردات القرآن )ص:347(.    )2(
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يدركها. ومثله تأديب الوالد لولده فهو قد يكون فيه شيء من الضرب ورفع 
الصوت، لكنه ال يخرج عن دائرة الرحمة التي تنفع االبن وال تضره.

املطلب الثاني
تعريف السرقة في اللغة واالصطالح

تعريف السرقة في اللغة:
وستر.  خفاء  في  شيء  أخذ  على  يدل  أصل  والقاف  وال��راء  السني 
من  مأخوذ  املعنى  وه��ذا  مختفًيا)1(.  ع  تسمَّ إذا  السمع  استرق  ويقال: 

مسارقة النظر)2(.
وفي االصطالح:

يقول:  إذ  قدامة  ابن  تعريف  أمثلها،  من  لعل  تعريفات،  بعدة  عرفت 
)أخذ املال على وجه االختفاء واالستتار()3(.

املطلب الثالث
املصطلحات املشابهة

أواًل: النهبة:
أصل النهب الغنيمة، وهي: أخذ املال على وجه القهر والغلبة مع العلم به)4(.

مقاييس اللغة )154/3(. باختصار    )1(
انظر: النظم املستعذب )323/2(.    )2(

املغني )416/12(. وكثير من احلنابلة أخذ بتعريف ابن قدامة مع تغيير في بعض األلفاظ، وزيادة     )3(
في ذكر الشروط، والشروط في احلقيقة ال تدخل من حيث األصل في احلدود. وُقْل مثل ذلك 
الهداية )354/5(،  العناية شرح  في تعريفات املذاهب األخرى. انظر: بدائع الصنائع )65/7(، 
الشامل في فقه اإلمام مالك )953/2(، شرح حدود ابن عرفة )ص:504(، كفاية النبيه في شرح 

التنبيه )349/17(، حتفة احملتاج )124/9(، كشاف القناع )129/6(.
انظر: النظم املستعذب )323/2(، البيان )433/12(.    )4(
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ثانًيا: الغصب وهو:
االستيالء على حق غيره قهًرا وظلًما)1(.

والفرق بني النهبة والغصب: أن الغصب يتحقق في العقار واملنقول، 
ولذا عبر عنه في التعريف باالستيالء وليس األخذ، بخالف النهبة فهي 
في املنقوالت فقط، وهذا أيًضا يترتب عليه اعتماد املنتهب على الهرب، 

بخالف الغاصب فهو غير محتاج إلى ذلك)2(.
ثالًثا: االختالس وهو:

الذي يأخذ الشيء عياًنا ثم يهرب)3(، من غير مغالبة)4(.
االختالس هو سرعة  في  املعتبر  أن  واالختالس:  النهبة  بني  والفرق 
له  تتحقق  البداية حتى  في  املالك  يستغفل  ولذا  النهبة؛  األخذ بخالف 

السرعة في األخذ)5(.
رابًعا: اخليانة وهي:

أخذ ماٍل خفية من مالكه، مع إظهاره له النصيحة واحلفظ)6(.

املطلب الرابع
احلكمة من حترمي السرقة

التشريع اإلسالمي مليء باحلكم واألسرار التي من تأملها علم لطف 
اهلل  بعباده ورحمته بهم، ويظهر هذا جلًيا في احلدود الشرعية، وملا كان 

املبدع )15/5(، املطلع )ص:274(.    )1(
ينظر: املال املأخوذ ظلًما )373/1(.    )2(

النظم املستعذب )323/2(، البيان )433/12(.    )3(
حترير ألفاظ التنبيه )ص:327(.    )4(

انظر: حاشية ابن عابدين )94/4(، شرح الزركشي على اخلرقي )69/4(،  كشاف القناع )129/6(.    )5(
حاشية الروض املربع )355/7(. ويظهر أن كلمة »خفية في التعريف ال حاجة لها، فهو يأخذه من     )6(

صاحبه مباشرة، فكيف يكون خفية!.
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األمر متعلقا بعقوبة تقام على اجلاني، تولى اهلل < تشريع احلدود بنفسه، 
ولم يكل أمرها إلى العباد، لتفاوت تقديرهم واختالف أفهامهم وطبائعهم 
في التعامل مع العقوبات، ولم يكلفهم  ما ال يطيقون، وهذا من رحمته 

 بعباده.
وتتمثل حكمة مشروعية حد السرقة في النقاط التالية:

أواًل: احلدود رحمة من الله في أرضه.
حال هذه احلدود في األرض كحال الوالد مع ولده إذا وقع في الزلَّة، 
به استقامت حاله وفهم خطأه وتعلم من  إن تركه متادى ولم يرعو، وإن أدَّ
أبيه، فكان تأديبه رحمة به، وكحال الطبيب الذي يصرف الدواء الكريه، 
ويأمر بقطع العضو املتآكل من املريض حتى يستصح البدن كله، وحتصل 

الراحة والنشاط للجسد.
ثانًيا: حفظ املال.

-الدين  اخلمس  ال��ض��رورات  حفظ  على  السماوية  الشرائع  اتفقت 
والنفس والعقل والعرض واملال- وجوانب مراعاة هذه الضرورات كان في 
تشريع شرائع حتفظ هذه الضرورات من جهة اإليجاد، ومن جهة العدم.

فجاء حد السرقة حلفظ هذا النوع من الضرورات وهو املال، الذي 
هو عصب احلياة، وفتنة الناس في الدنيا، ولو ترك الناس بدون إقامة 
احلد القتتل الناس فيما بينهم، فكان من رحمة اهلل  بهم أن شرع هذا 

احلد حتى ال تضطرب أحوال الناس.
ثالًثا: استقرار أحوال الناس واطمئنانهم.

ملا يجد الناس األمان على أموالهم يكون في ذلك حتقيق لألمن في 
بالدهم، وراحة وطمأنينة في نفوسهم، ويظهر أثر ذلك على مجتمعهم، 
فاجملتمعات التي يكون فيها أمان على املال يكون فيها االنتاج واالزدهار 
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والراحة واالستقرار، وهذه نعمة من اهلل  ال يعرف قدرها إال من فقدها، 
ولذا قال النبي : »من أصبح منكم آمًنا في سربه، معافى في بدنه، 

عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا بحذافيرها«)1(.
ة حدود تقام لعاش الناس يأكل بعضهم بعًضا، يتسلط  فلو لم يكن ثمَّ
الوضيع.  على  والشريف  الصغير،  على  والكبير  الضعيف،  على  القوي 

فكانت حياتهم حياة اجلاهلية األولى.
رابًعا: القناعة مبا كتب الله للعبد من الرزق.

أسباب  أعظم  من  فإنه  السرقة  على  السارق  إقدام  نرى سبب  حني 
ذلك  وفعله  والثراء،  الكسب  زيادة  بقصد  املال  على  اإلق��دام: احلصول 
ناجت عن عدم قناعته مبا كتب اهلل  له من رزق؛ ولذا كانت عقوبته معاملة 
له على نقيض مقصوده، وذلك بقطع يده، ثم رجله إن عاد، وهما أقوى 
أداتني لإلنسان في حتصيل رزقه، فكانت العقوبة من أنسب العقوبات 

التي تناسب اجلرمية)2(.

أخرجه ابن ماجه في سننه )1387/2، ح4141(، والبخاري في األدب املفرد )ص:112(، والبيهقي     )1(
في شعب اإلميان )10/13(. قال العقيلي: »سلمة بن عبيداهلل بن محصن: مجهول في النقل، وال 

يتابع على حديثه من جهة تثبت، وال يعرف إال به«. الضعفاء )552/2(.
ينظر: التشريع اجلنائي اإلسالمي )652/1(.    )2(
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املبحث األول
مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد السرقة

من  اختل شرط  وإذا  توفرها،  من  بد  ال  السرقة شروط  إلقامة حد 
هذه الشروط فال يجوز إقامة احلد على املعتدي، كل هذا احتراًزا من 
للناس أن هذا احلد، إمنا  وتبياًنا  االعتداء على بدن اإلنسان إال بحق، 
وليس  أموالهم،  لهم على  األمن  بالعباد، وحتقيق  الرحمة  أراد اهلل  منه 

املراد شفاء الغيظ واالعتداء على اخللق بغير حق.
وهذه الشروط ميكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام:

القسم األول: الشروط الواجب توفرها في السارق.
القسم الثاني: الشروط الواجب توفرها في املسروق.

القسم الثالث: الشروط الواجب توفرها في املسروق منه.
وإلى بيان هذه الشروط بأقسامها

القسم األول: الشروط الواجب توفرها في السارق.
الشرط األول: التكليف وهو: أن يكون السارق بالًغا عاقاًل؛ فال قطع 
على صغير ومجنون، باتفاق العلماء)1(. والدليل على ذلك: حديث عائشة 
 عن النبيS أنه قال: »رفع القلم عن ثالث: عن النائم حتى يستيقظ، 

وعن الصبي حتى يحتلم، وعن اجملنون حتى يعقل«)2(.
حكى االتفاق: ابن حزم في مراتب اإلجماع )ص:220(، وابن رشد في بداية اجملتهد )230/4(.    )1(

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )224/41(، وأبو داود في سننه )139/4، ح4398(، =    )2(
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باتفاق  مكرًها،  س��رق  من  على  قطع  فال  االختيار؛  ال��ث��ان��ي:  ال��ش��رط 
العلماء)1(. والدليل على ذلك: قول النبي -عليه الصالة والسالم-: »إن اهلل  
والنسيان وما استكرهوا عليه«)2(. وثبت عن عمر  أمتي اخلطأ  وضع عن 
أنه قال: )ليس الرجل أميًنا على نفسه إذا أجعته، أو أوثقته، أو ضربته()3(. 

وألن اإلكراه شبهة يُدرأ بها احلد)4(.
ذلك  فيدخل في  اإلسالم:  بأحكام  ملتزًما  يكون  أن  الثالث:  الشرط 

املسلم والذمي)5(، فيقام عليهما احلد باتفاق العلماء)6(.
أما املسلم فبسبب عصمته، وأما الذمي فاللتزامه بأحكام اإلسالم)7(.

واختلف في املستأِمن)8( على قولني:
القول األول: ال تقطع يده. وإليه ذهب احلنفية والشافعية)9(.

= والنسائي في الكبرى )265/5، ح5596(، وابن ماجه في سننه )658/1، ح2041(. قال النسائي: 
الباري البن رجب )294/5(،  الباب صحيٌح إال حديث عائشة؛ فإنه حسن) فتح  »ليس في هذا 
وقال البخاري: »أرجو أن يكون محفوظا(. علل الترمذي الكبير )ص:225(، وصححه ابن املنذر  

في األوسط )387/4(، وابن العربي في عارضة األحوذي )157/6(.
مراتب اإلجماع )ص:221(.    )1(

والبيهقي  وابن حبان في صحيحه )202/16(،  ابن ماجه في سننه )659/1، ح2045(  أخرجه     )2(
في الكبرى )584/6(. وقد أنكر احلديث أبو حامت في العلل )116/4( واإلمام أحمد في العلل 
البنه عبداهلل )561/1(، وقال ابن العربي: »واخلبر وإن لم يصح إسناده، فإن معناه صحيح باتفاق 

العلماء«. أحكام القرآن )163/3(.
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )411/6(، وابن أبي شيبة في مصنفه )493/5(، والبيهقي في     )3(
الكبرى )588/7(، وصححه ابن القيم في زاد املعاد )189/5(، وابن حجر في الفتح )329/12(.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )344/4(، شرح احمللي على املنهاج )197/4( مطالب أولي     )4(
النهى )246/6(.

عقد الذمة هو: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل اجلزية والتزام أحكام امللة. وهو عقد     )5(
مؤبد. كشاف القناع )222/7(.

حكى االتفاق: ابن عبدالبر في التمهيد )393/14، وابن رشد في بداية اجملتهد )230/4(، وابن     )6(
قدامة في املغني )451/12(. 

ينظر: حتفة احملتاج )150/9(.    )7(
املستأمن بكسر امليم اسم فاعل، ويصح الفتح اسم مفعول، وهو: احلربي الذي دخل دار اإلسالم     )8(
بأمان طلبه. من غير استيطان. ينظر. حترير ألفاظ التنبيه )ص:325(، كشاف القناع )194/7(، 

رد احملتار )166/4(.
بدائع الصنائع )67/7(، البحر الرائق )54/5(، الوسيط )479/6(، روضة الطالبني )142/10(.    )9(
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القول الثاني: تقطع يده. وإليه ذهب املالكية واحلنابلة)1(.
واألقرب القول الثاني، ويدل لذلك:

القياس على حد القذف، فكما أنه يجب إقامته على القاذف، فكذلك 
السارق بجامع أن كاًل منهما حد وجب حلفظ ضرورة من الضروريات 

اخلمس، فالقذف متعلق بالعرض، والسرقة متعلقة باملال)2(.
احلربي  فكذلك  الذمي،  يد  تقطع  أن��ه  فكما  الذمي:  على  القياس 

املستأمن، بجامع أن كاًل منهما دخل بالد املسلمني بعقد أمان.
وألن السرقة من الفساد في األرض، فال يقر عليها، واحلد حق هلل 

تعالى ال حق للمسروق منه)3(.
الشرط الرابع: انتفاء الشبهة.

املرتكب  عليها  يكون  التي  احلال  هي:  الفقهاء  عند  بالشبهة  وامل��راد 
عنده نوع عذر في ارتكاب اخلطأ، عذًرا يبيح سقوط احلد عنه شرعا)4(.
انتفت  إذا  إال  املسروق  على  احلد  يقام  ال  أنه  على  العلماء  وجمهور 
ما  املسلمني  عن  احلدود  »ادرءوا  احلديث:  في  ُروي  ملا  عنه)5(؛  الشبهة 
في  يخطئ  أن  اإلم��ام  فإن  سبيله،  فخلوا  مخرج  له  كان  فإن  استطعتم، 

العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«)6(.
البن  الكافي   ،)101/8( خليل  على مختصر  اخلرشي  )1169/3(، شرح  الثمينة  اجلواهر  عقد     )1(

قدامة )71/4(، شرح منتهى اإلرادات )377/3(.
ينظر: املغني )451/12(.    )2(

شرح اخلرشي على مختصر خليل )102/8(.    )3(
استفدت هذا التعريف من تعريف محمد أبو زهرة في كتابه اجلرمية والعقوبة.  )ص:179( فهو     )4(

قريب منه.
خالف في هذه املسألة: ابن حزم الظاهري فلم ير درء احلد بالشبهة لعدم ثبوت احلديث عنده،     )5(
وهذا من حيث األصل، وإال فهو يوافق جمهور العلماء في بعض صور الشبه التي يدرء بها احلد؛ 

لورود قرائن وأدلة أخرى تدل على دفع  احلد عن احملدود. احمللى )57/12(.
أخرجه الترمذي في جامعه )33/4، ح1424( والدارقطني في سننه )62/4(. وأعله الترمذي،     )6(
قال  الصحابة،  من  جماعة  عن  جاء  وقد  )ص:228(،  للترمذي  الكبير  العلل  في  كما  والبخاري 

البيهقي: »وروينا في ذلك عن عمر بن اخلطاب وعبداهلل بن مسعود  وغيرهما، =
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: )ال قطع  فال قطع في عام اجملاعة، باتفاق العلماء)1(؛ لقول عمر
في ِعذق، وال عام َسنة()2(.

وما جاء عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، أن رقيًقا حلاطب سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن اخلطاب، فأمر 
عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: »أُراك تُجيعهم«. ثم قال 
منَّك ُغرًما يشق عليك«، ثم قال للمزني: »كم ثمن ناقتك؟«  عمر: »واهلل ألُغرِّ
عمر:  فقال  دره��م«،  أربعمائة  من  أمنعها  -واهلل-  كنت  »قد  املزني:  فقال 

»أعطه ثمامنائة درهم«)3(.
العلماء)4(،  قول جمهور  على  امل��ال،  بيت  من  من سرق  على  قطع  وال 
خالًفا للمالكية وابن حزم من الظاهرية)5(؛ ملا ُروي من حديث ابن عباس 
 S أن عبًدا من رقيق اخُلُمس سرق من اخُلُمس، فرفع ذلك إلى النبي 
= وأصح الروايات فيه عن الصحابة: رواية عاصم عن أبي وائل عن عبداهلل بن مسعود من قوله«. 

السنن الكبرى )207/9(.
مراتب اإلجماع )ص:221(.    )1(

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )242/10(، وابن أبي شيبة في مصنفه )28/10(. وضعفه األلباني     )2(
في اإلرواء )80/8(.  قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا احلديث؟ فقال: العذق: النخلة، 
وعام سنة: اجملاعة. فقلت ألحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة ال تقطعه؟ 

قال: ال، إذا حملته احلاجة إلى ذلك، والناس في مجاعة وشدة. البدر املنير )679/8(.
عمر  عن  ثابت  حديث  »فهذا  الشافعي:  اإلمام  قال   .)748/2( املوطأ  في  مالك  اإلمام  أخرجه     )3(
يقضي به باملدينة بني املهاجرين واألنصار«. األم )641/8(، وقال ابن حزم »فهذا أثر عن عمر 

كالشمس«. احمللى )307/12(.
حتفة   ،)326/17( النبيه  كفاية   ،)218/3( احلقائق  تبيني   ،)269/6( الطحاوي  مختصر  شرح     )4(
احملتاج ))131/9(، احملرر )158/2(، كشاف القناع )157/14(. وعند الشافعية تفصيل وخالف 
لطائفة  أفرز  إن سرق مما  نظر  املال،  بيت  مال  من  »إذا سرق  فقال:  النووي  املسألة ساقه  في 
مخصوصني وليس السارق منهم، قطع، قال اإلمام: وكذا الفيء املعد للمرتزقة تفريًعا على أنه 
ملكهم، وإن سرق من غيره، فأوجه، أحدها وهو مقتضى إطالق العراقيني: ال قطع، سواء كان 
غنًيا أو فقيًرا، وسواء سرق من الصدقات، أو مال املصالح، والثاني: يقطع، وأصحها: التفصيل، 
فإن كان السارق صاحب حق في املسروق، بأن سرق فقير من الصدقات، أو مال املصالح، فال 
قطع، وإن لم يكن صاحب حق فيه، كالغني، فإن سرق من الصدقات، قطع، وإن سرق من املصالح، 
فال قطع على األصح؛ ألنه قد يصرف ذلك إلى عمارة املساجد والرباطات والقناطير فينتفع بها 

الغني والفقير« روضة الطالبني )118-117/10(.
عيون املسائل )473/1(، الذخيرة )154/12(، احمللى )311/12(.    )5(
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فلم يقطعه، وقال: »مال اهلل  سرق بعضه بعًضا«)1(. وألن له في املال حقا، 
فيكون شبهة متنع وجوب القطع، كما لو سرق من مال له فيه شركة)2(.

وال قطع على الشريك إذا سرق من مال شريكه، على قول اجلمهور)3(، 
 ، خالًفا للمالكية وابن حزم الظاهرية)4(؛ ألن له في كل قدر جزًءا وإن قلَّ
لم يقطع األب بسرقة  إذا  فيصير شبهة كوطء األمة املشتركة)5(. وألنه 
مال ابنه لكون أن له فيه شبهة، فألن ال يُقطع بالسرقة من مال شريكه 

من باب أولى)6(.
عامة  ق��ول  في  سُفل،  وإن  ابنه  م��ال  من  الوالد  سرقة  في  قطع  وال 
العلماء)7(؛ وذلك لوجود شبهة امللك في مال الولد التي أخبر عنها النبي 
S بقوله: »أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال 

أواًلدكم من كسبكم، فكلوه هنيًئا«)8(.
وال قطع في سرقة الفرع من األصل، في قول جمهور العلماء)9(، خالًفا 
األب، وهي  مال  لالبن شبهة في  الظاهرية)10(؛ ألن  وابن حزم  للمالكية 
وكذا  الكبرى )282/8( وضعفه،  والبيهقي في  ابن ماجه في سننه )864/2، ح2590(،  أخرجه     )1(

ضعفه ابن حجر في التلخيص احلبير )194/4(، والبوصيري في مصباح الزجاجة )113/3(.
املغني )462/12(.    )2(

رد احملتار )94/4(،  البيان )471/12(، روضة الطالبني )117/10(، كشاف القناع )157/14(،     )3(
مطالب أولي النهى )243/6(.

التاج واإلكليل )417/8(، مواهب اجلليل )307/9(، احمللى )313/12(. ويشترط املالكية شرطان     )4(
للقطع وهما: أن يحجب الشريك عن شريكه -السارق- املال املسروق بأن أودعه عند آخر، وأن 

يسرق فوق حقه نصاًبا.
روضة الطالبني )117/10(.    )5(

املبدع )119/9(.    )6(
املبسوط )267/9(، تبيني احلقائق )220/3(، املدونة )535/4(، الذخيرة )156/12(، احلاوي     )7(

الكبير )348/13(، نهاية املطلب )287/17(، املبدع )445/7(، معونة أولي النهى )492/10(.
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )261/11(، وأبو داود في سننه )289/3، ح3530(، وابن ماجه     )8(

في سننه )769/2، ح2292(. وحسن إسناده األلباني في اإلرواء )325/3(.
الهداية شرح البداية )366/2(، اللباب شرح الكتاب )205/3(، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن     )9(
)ص:300(، نهاية احملتاج )444/7(، الهداية على مذهب اإلمام أحمد )ص:583(، الكافي البن 

قدامة )74/4(.
الكافي البن عبدالبر )1081/2(، املعونة )1427/3(، احمللى )343/12(     )10(
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استحقاق النفقة عليه)1(. وألن النفقة جتب في مال األب البنه حفًظا له، 
فال يجوز إتالفه حفًظا للمال)2(.

قول  في  عنه،  احمل��رز  اآلخ��ر  من  الزوجني  أحد  على سرقة  وال قطع 
عامة العلماء)3( خالًفا البن حزم من الظاهرية)4(؛ ألن كل واحد منهما يرث 
صاحبه بغير حجب، وال تقبل شهادته له، ويتبسط في مال اآلخر عادة، 

فأشبه الوالد والولد)5(.
س، في قول  تُخمَّ لم  التي  الغنيمة  أيًضا على من سرق من  وال قطع 
عامة العلماء)6(؛ وذلك ألن له فيها شبهة، وهو حقه املتعلق به، وهذه شبهة 

يُدرأ بها احلد، وصار كما لو سرق من مال مشترك بينه وبني غيره)7(.
وال قطع على من كان جاهاًل بتحرمي السرقة)8(؛ ألن عدم العلم شبهة 

يدرأ بها احلد)9(.
القسم الثاني: الشروط التي يجب توفرها في املسروق.

الشرط األول: أن يكون املسروق مااًل محترًما، وهذا باتفاق العلماء)10(. 
نهاية احملتاج )444/7(.    )1(

املغني )461/12(.    )2(
 ،)98/8( للخرشي  خليل  مختصر  شرح   ،)167/2( النيرة  اجلوهرة  )ص:111(،  املبتدي  بداية     )3(
كفاية الطالب الرباني )335/2(، احلاوي الكبير )346/13(، البيان )475/12(، املسائل الفقهية 

من كتاب الروايتني والوجهني )336/2(، معونة أولي النهى )494/10(.
احمللى )343/12(.    )4(
املغني )461/12(.    )5(

السير الصغير )ص:120(، تبيني احلقائق )221/3(، مناهج التحصيل )44/10(، الشرح الكبير     )6(
للدردير )337/4(، مختصر املزني )379/8(، العزيز شرح الوجيز )438/11(، شرح الزركشي 

على مختصر اخلرقي )562/6(، املبدع )119/9(. 
شرح الزركشي على مختصر اخلرقي )562/6(.    )7(

نص على هذا الشافعية واحلنابلة: انظر: الغرر البهية )98/5(، إعانة الطالبني )179/4(، شرح     )8(
منتهى اإلرادات )367/3(، نيل املآرب )371/2(. ودعوى اجلهل بالتحرمي ال تقبل ممن نشأ في 

بالد املسلمني، وإمنا تقبل ممن نشأ بعيًدا عن بالد املسلمني أو كان حديث عهد باإلسالم.
كشاف القناع )131/14(.    )9(

)10(    حكى االتفاق على املالية: ابن حزم في مراتب اإلجماع )ص:221(، وحكى اإلجماع على أن يكون 
محترما في بعض صوره كمن سرق خمرا من مسلم: ابن املنذر في اإلجماع )ص:160(، =
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ًما: خمًرا أو خنزيًرا أو كلًبا، وال من سرق آلة  فال قطع على من سرق محرَّ
لهٍو وأشباهها مما ال تعتبر في الشرع مااًل، وما ليس مبال ال حرمة له)1(. 

واحملترم يخرج غير احملترم، كمال احلربي)2(، فتجوز سرقته)3(.
الشرط الثاني: أن يكون املسروق منقواًل، وهذا أيًضا باتفاق العلماء)4(، 
ر  فال قطع على من سرق عقاًرا، وإمنا يعتبر من قبيل الغصوب التي يعزَّ
املسروق  نقل  عليها  يترتب  السرقة  أن  الشرط:  هذا  وتعليل  صاحبها. 

وإخراجه من حرزه، وهذا ال يحصل في العقار.
الشرط الثالث: أن يبلغ املسروق نصاًبا، في قول املذاهب األربعة)5(، 
ربع  اليد في  »تقطع   :S النبي  قال  قالت:  له: حديث عائشة   ويدل 
دينار فصاعًدا«)6(. وحديث ابن عمر  »أن النبي S قطع في مجن ثمنه 

ثالثة دراهم«)7(.
الشرط الرابع: أن يكون املسروق محرًزا. واملراد باحلرز هو: ما جرت 
العادة حفظ املال فيه)8(. وهو شرط عند عامة العلماء)9(. ويدل لذلك: 
=ونفى اخلالف في عدم القطع على من سرق األشربة احملرمة والطنبور ونحوه من آالت اللهو: 

ابن الهمام في فتح القدير )368/5(.
املبدع )430/7(.    )1(

احلربي هو: غير املسلم الذي لم يدخل في عقد الذمة، ولم يتمتع بأمان املسلمني وال عهدهم.     )2(
املوسوعة الفقهية الكويتية )104/7(.

شرح منتهى اإلرادات )368/3(.    )3(
الفقهية )ص:266(،  القوانني  التلقني )201/2(،  الهندية )180/2(،  الفتاوى  الهداية )368/2(،     )4(
املال   ،)277/4( اإلقناع   ،)78/4( قدامة  البن  الكافي   ،)455/12( البيان   ،)358/2( املهذب 
املأخوذ ظلًما )635/2(. والفقهاء رحمهم الله لم ينصوا على اشتراط هذا الشرط صراحة، لكن 
يدل عليه ظاهر كالمهم حينما فرقوا بني السرقة والغصب كما مر معنا في املصطلحات املشابهة، 

وكذلك يجعلون من الشروط إخراج املسروق من احلرز، وهذا ال يتحقق في العقار.
واإلكليل  التاج   ،)232/4( اجملتهد  بداية   ،)164/2( النيرة  اجلوهرة   ،)76/7( الصنائع  بدائع     )5(
)414/8(، الوسيط )457/6(، روضة الطالبني )110/10(، املمتع شرح املقنع )291/4(، كشاف 
القناع )134/14(. خالف في هذه املسألة: احلسن وداود وابن بنت الشافعي، وكذلك اخلوارج 

فقالو: ا يقطع في القليل والكثير. املغني )418/12(.
أخرجه البخاري في صحيحه )160/8، ح6789(، ومسلم في صحيحه )1312/3، ح1684(.    )6(
أخرجه البخاري في صحيحه )161/8، ح6795(، ومسلم في صحيحه )1313/3، ح1686(.    )7(

املقنع البن قدامة )ص:315( بتصرف. وانظر كالًما نفيًسا حول احلرز ذكره اجلويني في نهاية     )8(
املطلب )226/17(.

بدائع الصنائع )73/7(، االختيار لتعليل اخملتار )103/4(، املقدمات املمهدات )209/3(، =    )9(
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حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  عن رسول اهلل  S أنه سئل 
عن الثمر املعلَّق؟ فقال: »ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ ُخبنة)1( فال 
شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق 
ومن  القطع،  فعليه  اجملن  ثمن  فبلغ  اجَلرين)2(،  يُؤويه  أن  بعد  منه  شيئا 

سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة«)3(.
العلماء.  باتفاق  ُخفية، وهذا  املسروق  يكون أخذ  أن  الشرط اخلامس: 
الوديعة  في  واخلائن  والغاصب،  واخملتلس  املنتهب  على  قطع  فال  وعليه 
والعارية)4(، وال اجلاحد)5( في الوديعة وغيرها، إال اجلاحد في العارية عند 
النبي  عن  جابر   حديث  في  جاء  وقد  العلماء،  جمهور  دون  احلنابلة)6( 
= الفواكه الدواني )214/2(، عيون املسائل )ص:468(، األم )160/6(، كفاية األخيار )ص:485(، 
ابن املنذر  العدة شرح العمدة )ص:605(، منتهى اإلرادات )299/2(. وقد حكى اإلجماع عليه: 
في كتاب اإلجماع )ص:158(، واجلصاص في أحكام القرآن )587/2(، وابن هبيرة في اإلفصاح 
)205/2(. وذكر ابن املنذر انفراد احلسن مبسألة من جمع املتاع في البيت فإن عليه القطع، وأن 
عنه رواية أخرى مبوافقة اإلجماع، فلعله أراد بهذا أنه رجع عن هذا القول إلى قول عامة العلماء. 

وخالف ابن حزم من الظاهرية. احمللى )309/12(. 
اخلبنة: معطف اإلزار وطرف الثوب، أي: ال يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخنب الرجل، إذا خبأ شيئا     )1(

في ُخبنة ثوبه أو سراويله. النهاية )9/2(.
اجلرين هو: موضع جتفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. النهاية )263/1(.    )2(

أخرجه أبو داود في سننه )37/4، ح4390(، والترمذي في جامعه مختصًرا )576/3، ح1289(،     )3(
والنسائي في الكبرى )34/7، ح7404(. وقال الترمذي: »حديث حسن«.

النفس، والوديعة تقبض ملصلحة املالك.  العارية والوديعة: أن األولى تقبض ملصلحة  الفرق بني     )4(
ينظر: الشرح املمتع )329/14(.

لكنه  بها  يقر  اخلائن  بينما  يده،  في  التي  لألمانة  منكر  األول  أن  واخلائن:  اجلاحد  بني  الفرق     )5(
ينتقص منها.

الكافي البن قدامة )71/4(، املنح الشافيات )730/2(. وهذا على املشهور من املذهب، والرواية     )6(
امرأة مخزومية  كانت  العلماء، ويستدلون بحديث عائشة  قالت:  توافق رأي جمهور  األخرى 
تستعير املتاع وجتحده، فأمر النبي S أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم 
قام  ثم  اهلل؟«  من حدود  في حد  »أتشفع  وقال:   S اهلل  رسول  وجه  فتلون  فيها،   S اهلل  رسول 
فخطب الناس فقال: »إمنا أهلك من كان قلبكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وإني -والذي نفسي بيده- لو فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها« ثم أمر بتلك املرأة التي سرقت فقطعت يدها. رواه البخاري )175/4، ح3475(، 
ومسلم )1315/3، ح1688( واللفظ له. قال اإلمام أحمد: )ال أعرف شيئا يدفعه(. وانظر نقاش 

هذه املسألة في: املغني )416/12(.
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S أنه قال: »ليس على خائن وال منتهب وال مختلس قطع«)1(. وفي إشارة 
التفريق بني السارق وغيره في احلكم  املعنى في  إلى  القيم  ابن  بديعة من 
يقول: )وأما قطع يد السارق في ثالثة دراهم، وترك قطع اخملتلس واملنتهب 
االحتراز  السارق ال ميكن  فإن  أيًضا،  الشارع  والغاصب، فمن متام حكمة 
منه، فإنه ينقب الدور ويهتك احلرز ويكسر القفل، وال ميكن صاحب املتاع 
االحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعًضا، 
فإن  واخملتلس،  املنتهب  بخالف  اق،  رَّ بالسُّ احملنة  واشتدت  الضرر  وعظم 
املنتهب هو الذي يأخذ املال جهرة مبرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا 
على يديه ويخلصوا حق املظلوم، أو يشهدوا له عند احلاكم، وأما اخملتلس 
نوع  من  يخلو  فال  وغيره،  مالكه  من  غفلة  على حني  املال  يأخذ  إمنا  فإنه 
تفريط ميكن به اخملتلس من اختالسه، وإال فمع كمال التحفظ والتيقظ ال 
ميكنه االختالس، فليس كالسارق بل هو باخلائن أشبه، وأيًضا فاخملتلس 
إمنا يأخذ املال من غير حرز مثله غالًبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك 
في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا ميكن االحتراز منه غالًبا 
القطع من  أولى بعدم  الغاصب فاألمر فيه ظاهر وهو  فهو كاملنتهب، وأما 
املنتهب. ولكن يسوغ كف عدوان هؤالء بالضرب والنكال والسجن الطويل 

والعقوبة بأخذ املال، كما سيأتي()2(.
القسم الثالث: الشروط الواجب توفرها في املسروق منه.

مطالبة املسروق منه السارَق مباله الذي سرقه، وهذا على قول جمهور 
ح1448(،   ،52/4( جامعه  في  والترمذي  ح4391،4392(،   ،138/4( سننه  في  داود  أبو  أخرجه     )1(
والنسائي في اجملتبى )88/8، ح4972(، وابن ماجه في سننه )864/2، ح2591(. كلهم رووه من 
طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. ولم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. كما قاله أبو 
داود وأحمد وأبو حامت وأبو زرعة، وقد تابع ابن جريج سفيان كما عند ابن حبان في صحيحه 
ح4975(،   ،89/8( والنسائي  ح4393(   ،138/4( داود  أبي  عند  مسلم  بن  واملغيرة   ،)311/10(

والترمذي )52/4، ح1448(. ينظر: نصب الراية )364/3( بتصرف.
إعالم املوقعني )80/2-81(. وانظر: إكمال املعلم )495/5(.    )2(
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العلماء)1(، خالًفا للمالكية)2(. وذلك ألن املال يباح بالبذل واإلباحة، فيحتمل 
أن مالكه أباحه إياه، أو أوقفه على املسلمني، أو على طائفة السارق منهم، 

أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت املطالبة لتزول هذه الشبهة)3(.
فإذا  السرقة،  حد  إلقامة  توفرها  يجب  التي  الشروط  جملة  هذه 
املسلم وعدم االعتداء  إلى األصل وهو عصمة  أو أحدها يرجع  اختلت 
عليه، فانظر إلى هذه الشروط كيف أنها تكاثرت في الشريعة حتى يقول 
القائل يصعب معها إقامة احلد إال في أضيق األحوال، كل ذلك دال على 
سماحة هذه الشريعة ورحمتها بالناس، وحياطتها في احلدود، وجعلها 
حتقق الهدف املنشود منها وهو: الزجر بأقل التكاليف، وتأديب اجلاني، 

واحلد من اجلرمية وتقليلها.

 ،)481/12( البيان  )ص:246(،  التنبيه   ،)170/2( النيرة  اجلوهرة  )ص:112(،  املبتدي  بداية     )1(
الشرح الكبير ألبي عمر ابن قدامة )290/10(، اإلنصاف )284/10(.

املدونة )527/4(، اإلشراف للقاضي عبدالوهاب )901/2(.    )2(
املغني )471/12(.    )3(
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املبحث الثاني
مظاهر الرحمة في إثبات حد السرقة

ال يثبت حد السرقة إال بأحد طريقني: الشهادة واإلقرار، وهذا باتفاق 
الفقهاء)1(.

الشاهد حتى تصح  توفرها في  بد من  فلها شروط ال  الشهادة:  أما 
شهادته، وهي:

األول: البلوغ، فال تصح شهادة الصبي، وهذا بإجماع العلماء)2(، والدليل 
قوله تعالى: )ڈ  ژ   ژ  ڑ( ]البقرة:282[. والصبي ليس 

من رجالنا.
يحتلم«)3(، وألن  الصبي حتى  القلم عن ثالث:...وعن  »رفع  وحديث: 

الصبي غير مقبول القول في نفسه، ففي حق غيره أولى)4(.
الثاني: العقل، فال تصح شهادة اجملنون، وهذا بإجماع العلماء)5(، وذلك 
حلديث: »رفع القلم عن ثالث:... وعن اجملنون حتى يعقل«)6(، وألن اجملنون 

ال يعقل ما يقول وال ما يضبطه، ومن هو كذلك ال يلتفت إلى قوله)7(.
حكى االتفاق: ابن رشد احلفيد في بداية اجملتهد )237/4(.    )1(

حكى اإلجماع: ابن املنذر في كتابه اإلجماع )ص:87(.    )2(
سبق تخريجه.    )3(

كشاف القناع )218/15(.    )4(
حكى اإلجماع: ابن املنذر في كتابه اإلجماع )ص:88-87(.    )5(

سبق تخريجه.    )6(
التاج واإلكليل )162/8(.    )7(
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العلماء)1(،  بإجماع  وهذا  الفاسق،  تقبل شهادة  فال  العدالة،  الثالث: 
وقد قال اهلل  تعالى: ) ڈ  ڈ  ژ  ژ( ]الطالق:2[.

الرابع: اإلسالم، فال تقبل شهادة الكافر على املسلمني، وهذا باتفاق 
العلماء أيًضا)2(. فإذا كانت شهادة الفاسق غير مقبولة، فالكافر من باب 
أولى؛ فهو ليس بعدل، وليس من رجالنا، وغير مأمون في الكذب علينا)3(.
بشهادة  إال  السرقة  في  الشهادة  تثبت  فال  والذكورة،  العدد  اخل��ام��س: 
رجلني اثنني، فال تقبل شهادة رجل واحد، وال شهادة النساء، وعلى هذا القول 
عامة العلماء)4(، وقد جاء في األثر عن الزهري قال: )مضت السنة من عهد 
رسول S واخلليفتني من بعده أال جتوز شهادة النساء في احلدود()5(. وألن 
القطع في السرقة مما يحتاط لدرئه وإسقاطه، ولهذا يندرئ بالشبهات، وال 

تدعو احلاجة إلى إثباته، وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى:) ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ( ]البقرة:282[، وأنه ال تقبل شهادتهن 

وإن كثرن ما لم يكن معهن رجل، فوجب أن ال تقبل شهادتهن فيه)6(.
ودليل العدد: أن هذا هو األصل في الشهادة، وال يخرج عن ذلك إال 

بدليل، وقد قال تعالى: )ڈ  ژ   ژ  ڑ( ]البقرة:282[.
حكى اإلجماع على ذلك: ابن رشد احلفيد في بداية اجملتهد )245/4( وأشار ابن املنذر إلى جملة     )1(
من األمور متعلقة باشتراط العدالة فقال بعد أن عدد أوصاف من تصح شهادته: وأجمعوا على 
أن شهادة الرجل...، وال يكون صاحب بدعة، وال شاعر يعرف بإذاية الناس، وال العب الشطرجن 
يشتغل به عن الصالة حتى يخرج وقتها، وال شارب خمر، وال قاذف للمسلمني، ولم يظهر منه ذنب، 
هو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب احملارم.... اإلجماع )ص:87(.  

حكى االتفاق ابن رشد احلفيد في بداية اجملتهد )246/4(. واستثنى مسألة الوصية في السفر     )2(
ففيها خالف في قبول شهادة الكافر.

ينظر: املغني )173/14(، النجم الوهاج )283/10(.    )3(
السارق يجب  يد  املنذر في اإلشراف )212/7(. فقال:...على أن قطع  ابن  وقد حكاه إجماًعا:     )4(
إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران مسلمان عدالن ووصفا ما يوجب القطع. فهذا يدل على 
أن القطع على هذه الصفة ال إشكال فيه، لكن لو وقع على خالف هذه الشهادة، فال يدل الكالم 
على املنع. ومثله ابن رشد في بداية اجملتهد )237/4(. خالف في اشتراط الذكورة: ابن حزم من 

الظاهرية. احمللى )476/8(.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )58/10(. وضعفه األلباني في اإلرواء )259/8(.    )5(

املغني )126/14(.    )6(
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أما اإلقرار: فال بد أن يكون املقر بالًغا عاقاًل مختاًرا، بال خالف بني 
إقرار الصبي وال اجملنون؛ وقد جاء في احلديث:  العلماء)1(. فال يصح 
»رفع القلم عن ثالث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، 

)ڍ   تعالى:   قال  وقد  أيًضا)3(،  املكره  وال  يعقل«)2(.  حتى  اجملنون  وعن 
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ( ]النحل:106[. وفي احلديث: »وضع عن 

أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«)4(.
وإذا أقر السارق بالسرقة، فيشرع تلقينه ليرجع عن اإلقرار، باتفاق 

العلماء)5(.
واختلف هل يكفي فيه اإلقرار مرة واحدة أو ال بد من اإلقرار مرتني، 

على قولني:
القول األول: يكفي إقراره مرة واحدة. وهو مذهب احلنفية واملالكية 

والشافعية)6(.
القول الثاني: ال بد أن يقر على نفسه مرتني. وهو مذهب احلنابلة)7(.
 S  ودليل القول األول: حديث عمرو بن سمرة   أنه جاء إلى رسول اهلل
رني، فأرسل إليهم  فقال: يا رسول اهلل  إني سرقت جماًل لبني فالن، فطهَّ

النبي S فقالوا: إنا فقدنا جماًل لنا، فأمر به النبي S، فقطعت يده)8(.
نفى اخلالف في املسألة: ابن قدامة في املغني )357/12، 360(، وابن مفلح في املبدع )394/7(.    )1(

سبق تخريجه.    )2(
منح   ،)397/3( للدردير  الكبير  الشرح   ،)248/1( النيرة  اجلوهرة   ،)223/7( الصنائع  بدائع     )3(
املغني  )ص:75(،  الشافعي  الفقه  في  التذكرة   ،)355/4( الطالبني  روضة   ،)420/6( اجلليل 

)264/7(، النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر )365/2(.
سبق تخريجه.    )4(

حكى االتفاق: النووي في شرحه على مسلم )195/11(.    )5(
الثمر   ،)334/2( الرباني  الطالب  كفاية   ،)360/5( العناية   ،)287/6( الطحاوي  شرح مختصر     )6(

الداني )ص:601(، األم )159/7(، مغني احملتاج )490/5(. 
الشافيات  املنح  )ص:449(،  املشبع  التنقيح   ،)147/3( صالح  ابنه  رواية  أحمد  اإلمام  مسائل     )7(

.)728/2(
أخرجه ابن ماجه في سننه )863/2، ح2588(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار )168/3(، =    )8(
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ودليل القول الثاني: حديث أبي أمية اخملزومي   أن النبي S أتي 
بلص قد اعترف اعتراًفا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول اهلل  S: »ما 
أخالك سرقت؟« قال: بلى، فأعاد عليه مرتني أو ثالًثا، فأمر به فُقطع، 
وجيء به، فقال: »استغفر اهلل  وتب إليه«، فقال: أستغفر اهلل  وأتوب إليه، 

فقال: »اللهم تب عليه« ثالًثا)1(.
واألقرب -واهلل أعلم- القول األول، وحديث أبي أمية وحده ال يكفي 
في الداللة؛ ألنه لو كان مجرد الفعل يدل على الشرطية لكان وقوع التكرار 

منه S ثالث مرات يقتضي اشتراطها، وال قائل بالثالث من العلماء.
فليس كل إقرار يعتبر إقراًرا، وال كل شهادة تعتبر شهادة، بل ال بد من 
توفر شروطهما، وهذا يدل على جانب التشديد في إثبات احلد، فليس 

كل أحد يستطيع إثبات احلد.

إسناد  »هذا  الزجاجة:  مصباح  في  البوصيري  قال   .)86/2( الكبير  املعجم  في  والطبراني   =
ضعيف؛ لضعف عبداهلل بن لهيعة«. )112/3(.

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )184/37(، وأبو داود في سننه )134/4، ح3480(، والنسائي     )1(
السنن  معالم  مقال«.  احلديث  هذا  إسناد  »في  اخلطابي:  قال  ح4877(.   ،67/8( اجملتبى  في 

.)301/3(
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املبحث الثالث
مظاهر الرحمة في إقامة احلد

شرعت هذه الشريعة الغراء احلد مبا يتوافق مع هذه اجلرمية، فال 
زيادة وال نقص، ومبا يكون سبًبا في قطع اجلرمية في اجملتمع. ويتمثل 

العدل والرحمة في إقامة احلد في النقاط التالية:
أواًل: ال يقيم احلد على السارق إال اإلمام أو نائبه، بإجماع العلماء)1(. 
فال يحق ألحد -حتى اجملني عليه- أن يتولى إقامة احلد. اقتداء بالنبي 
S وخلفائه الراشدين، فلم تقم احلدود إال بإذنهم، وألن احلدود حق هلل 
إذن  بغير  إلى االجتهاد، وال يؤمن معها احليف، فال جتوز  تفتقر  تعالى 

اإلمام)2( رحمة بالسارق.
ثانًيا: أن يكون القطع في اليد اليمنى التي هي أداة هذه اجلرمية، بال 
خالف بني العلماء)3(، أخًذا بقراءة ابن مسعود  السارق والسارقة فاقطعوا 

أميانهما )املائدة:38()4( وبهذا عمل النبي S وخلفاؤه الراشدون)5(.
حكى اإلجماع على ذلك: ابن رشد احلفيد في بداية اجملتهد )444/2(، وابن العربي في أحكامه     )1(

)334/3(، والرازي في مفاتيح الغيب )356/11(.
ينظر: املهذب )341/3(، الكافي البن قدامة )106/4(.    )2(

نفى اخلالف في املسألة: أبو بكر اجلصاص في كتابه شرح مختصر الطحاوي )314/6(، وابن     )3(
قدامة في املغني )440/12(، وحكى اإلجماع: الدميري في النجم الوهاج )193/9(، والقاضي أبو 

الطيب. نقله عنه في كفاية األخيار )ص:487(.
أخرجه البيهقي في الكبرى )270/8(. وقال: »هذا منقطع، وكذلك قاله إبراهيم النخعي إال أنه قال:     )4(
في قراءتنا: والسارقون والسارقات تقطع أميانهم«. وأثر إبراهيم: أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
)1464/4( وصحح إسناده احملقق. قال املاوردي بعد ذكر رواية النخعي: »وهذه القراءة وإن شذت فهي 
جارية مجرى خبر الواحد في وجوب العمل بها«. احلاوي الكبير )319/13(. وينظر: البيان )491/12(.

ينظر: احلاوي الكبير )319/13(، البحر الرائق )66/5(.    )5(
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ثالًثا: ويكون القطع في أول سرقة من مفصل كف اليد اليمنى، في 
قول عامة العلماء)1(؛ ألن »النبي S قطع رجاًل من املفصل«)2(. وألن اليد 
تطلق إلى مفصل الكف، وإلى املرفق، وإلى املنكب، وإرادة ما سوى األول 

مشكوك فيه، فال يقطع مع الشك)3(.
تقطع  وال  اليسرى  رجله  تقطع  فإنه  ثانية  مرة  للسرقة  عاد  إن  راب��ًع��ا: 
يده اليسرى، ألن املقصود الردع وليس التعذيب. ومن الرحمة به أن يكون 
في رجله اليسرى؛ ألن املشي على اليمنى أسهل فوجب قطع اليسرى لئال 
تتعطل منه منفعة بال ضرورة )4(، وألنه إذا قطعت اليسرى ميكنه املشي على 
ُروي في حديث  العلماء)6(. وقد  اليمنى)5(، وهو قول عامة  خشبة بخالف 
ثم إن  السارق: »إن سرق فاقطعوا يده،  S قال في  النبي  أن  أبي هريرة 
سرق فاقطعوا رجله«)7(. وهو قول أبي بكر وعمر  وال مخالف لهما في 
الصحابة، فكان كاإلجماع)8(. ويكون قطعها من مفصل الكعب من الساق، 

على قول عامة العلماء)9(، كما فعل عمر  )10(.
نفى اخلالف في املسألة: أبو بكر اجلصاص في شرح مختصر الطحاوي )314/6(، وابن قدامة     )1(
في املغني )440/12(. وشذت اخلوارج فقالوا: تقطع من املنكب. وهذا من عجيب األقوال فليس 
لهم سلف ولم يوافقهم عليه أحد من اخللف، ويدل على قلة العلم والوقوع في الشذوذ منذ القدم، 

والشدة والقسوة في أخذ األحكام. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )29/10(. وهو مرسل. نصب الراية )370/3(.     )2(

املمتع )311/4(.    )3(

املبدع )453/7(.    )4(

املمتع )312/4(.    )5(
الهداية )369/2(، مجمع األنهر )623/1(، النوادر والزيادات )442/14(، الشرح الصغير للدردير     )6(
)471/4(، التنبيه )ص:246(، فتح املعني )ص:583(، مسائل اإلمام أحمد للكوسج )3488/7(، 
اإلرشاد )ص:479(. نُقل اخلالف عن عطاء وربيعة وداود، وقد حكم عليه ابن قدامة بالشذوذ. 

املغني )440/12(.
أخرجه الدراقطني في سننه )239/4(، وفي إسناده الواقدي قال فيه اإلمام أحمد: كذاب. وقال     )7(
فيه البخاري: متروك احلديث. التعليق املغني على الدارقطني )239/4(. والبيهقي في معرفة 

السنن واآلثار )411/12(.
املبدع )452/7(.    )8(

املعونة   ،)104/4( اخملتار  الدر  على  احملتار  رد   ،)225/3( احلقائق  تبيني  على  الشلبي  حاشية     )9(
العمدة  املهذب )364/3(، مغني احملتاج )178/4(،  املمهدات )223/3(،  املقدمات   ،)1424/3(

في الفقه )ص:163(، الشرح الكبير ألبي عمر بن قدامة )292/10(.
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )185/10(.    )10(
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خامًسا: وإذا قطعت يده أو رجله فإنه يحسم بعد القطع، واحلسم هو: 
أن يغلي الزيت ثم يغمس العضو لتنحسم العروق وينقطع الدم حتى ال 
ميوت املقطوع. وقد ُروي أن النبي S أُتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا 
رسول اهلل  إن هذا قد سرق، فقال رسول اهلل  S: »اذهبوا به فاقطعوه 
ثم احسموه ثم ائتوني به«، فُقطع فأتي به، فقال: »تب إلى اهلل «، فقال: 
قد تبت إلى اهلل ، قال: »تاب اهلل  عليك«)1(. وقد قال احلسن: »من السنة 
حسم السارق«)2(. وهذا على سبيل الوجوب عند جمهور العلماء)3( خالًفا 
للشافعية، فإنهم يرون أنه مندوب)4(. واملقصود إذا حتقق بأي أمر كان 
فإنه يصح، فلو أوقف الدم بغير احلسم فال يظهر مانع من هذا، خاصة 

إذا كان بطريقة هي أخف في األلم من احلسم. واهلل أعلم.
سادًسا: حتدث العلماء عما يكون قبل قطع اليد، فقال املاوردي: )إذا 
أراد اإلمام قطع يد السارق، فينبغي أن يساق إلى موضع القطع سوًقا 
ألن  وذلك  تعيي()5(.  وال  شتم،  وال  بسب،  يقابل  وال  به،  يعنَّف  ال  رقيقا، 
عقوبات  والشتم  والسب  والتعيير  القطع،  وهي  واح��دة  عقوبة  عقوبته 

مستقلة زائدة، ال تُسلَّط على اجلاني إال بدليل، وال دليل يبررها هنا.
سابًعا: واشترط الفقهاء في القاطع: أن يكون مأموًنا عارًفا بالقطع، 

وأن يستخدم أحدَّ سكني وأمضاها)6(.
ثامًنا: وحتدث الفقهاء عن كيفية التعامل مع السارق عند إقامة احلد، 
مرسل.  وهو  )ص:204(،  املراسيل  في  داود  وأبو   ،)389/7( مصنفه  في  عبدالرزاق  أخرجه     )1(
وأخرجه الدراقطني في سننه موصوال )98/4(. قال ابن حجر في التلخيص احلبير: »ورجح ابن 

خزمية وابن املديني وغير واحد إرسالهى«. )185/4(.
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )31/10(.    )2(

حاشية الشلبي على تبيني احلقائق )225/3(، فتح القدير )394/5(، الفواكه الدواني )214/2(،     )3(
أسهل املدارك )180/3(، اإلنصاف )285/10(، كشاف القناع )169/14(.

أسنى املطالب )153/4(، العزيز شرح الوجيز )243/11(.    )4(
احلاوي الكبير )323/13(.    )5(
احلاوي الكبير )324/13(.    )6(
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وهي: أن يُجلس السارق ويُضبط؛ لئال يتحرك فيجني على نفسه، وتُشد 
الذراع، ثم توضع  يده بحبل وجترُّ حتى يتبني مفصل الكف من مفصل 
بينهما سكني حادة، ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة، أو توضع 
أوحى من هذا  وإن علم قطًعا  واح��دة،  املفصل ومتد مدة  السكني على 
»إن اهلل  كتب اإلحسان  التسهيل عليه؛ وحلديث:  الغرض  به؛ ألن  قطع 

.)2 على كل شيء«)1(
تاسًعا: وحتدثوا أيًضا عن اختيار الوقت املناسب في إقامة احلد على 
اجلاني، فقالوا: ال تقطع -أي: اليد- في شدة حر وال برد؛ ألن الزمان 
رمبا أعان على قتله، والغرض الزجر دون القتل. وال تقطع حامل حال 
حملها، وال بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها؛ لئال يفضي إلى تلفها وتلف 
سرق  ولو  نفسه.  على  يأتي  لئال  مرضه؛  في  مريض  يقطع  وال  ولدها. 
فقطعت يده، ثم سرق قبل اندمال يده، لم يقطع ثانًيا حتى يندمل القطع 
األول. وكذلك لو قطعت رجله قصاًصا، لم تقطع اليد في السرقة حتى 

تبرأ الرجل)3(.
وهذا يكشف لنا جانًبا من جوانب الرحمة في اجلاني نفسه، فليس 
الغرض االنتقام وال التشفي، وليس املقصود إبانة العضو وإزالته، وإمنا 

هو أمر فوق ذلك وهو تطهير اجلاني وردع اجملتمع عن اجلناية.

أخرجه مسلم في صحيحه )1548/3، ح1955(.    )1(
كشاف القناع )147/6( بتصرف يسير.    )2(

املغني )442/12(.    )3(
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املبحث الرابع
عقوبة االعتداء على األموال في األديان 

والقوانني الوضعية)))

حكيم  لدن  من  نزلت  أنها  الغراء  الشريعة  هذه  به  متيزت  ما  أعظم 
وكانت  الزمن،  قرًنا من  تتبدل طيلة خمسة عشر  ولم  تتغير  فلم  خبير، 

مناسبة لكل أحوال اجملتمعات ومتغيرات الزمان.
وأحكام هذه الشريعة منها ما هو ثابت محكم ال يقبل االجتهاد، ومنها 
ما هو متغير يقبل االجتهاد. فمن األول: حد السرقة إذا توفرت شروطه 

وأحكامه فإنه تقطع يد السارق ال محالة.
والعدل  التوازن  يحقق  األرض  وجه  على  قانون  وال  ديانة  يوجد  وال 
األموال  االعتداء على  نظرنا في جرمية  ولو  اإلسالم،  األرض غير  في 
وجوانب الرحمة فيها، لوجدنا هذه األديان والقوانني تغلب الرحمة في 
جانب دون آخر، فيختل عندها ميزان العدل، ومن ثم تكثر اجلرمية وال 
يتحقق املقصود من العقوبة، وتغليب الرحمة فيها: إما أن يكون في حق 
اجلاني على حساب اجملتمع، أو في حق اجملتمع على حساب اجلاني، أو 
موضوع هذا املبحث يحتاج إلى بحث مستقل، فهو واسع وطويل، لكن الباحث أراد اإلشارة إلى     )1(
العقوبات في بعض األديان واملذاهب والقوانني باختصاٍر -أرجو أال يكون مخاًل- من أجل املقارنة، 
مع ذكر للمدارس العقابية املعاصرة كيف نشأت وتطورت في فهم وحتديد العقوبة التي تقام على 
اجلاني أًيا كانت، حتى يعرف مدى قربها من أحكام هذه الشريعة وبعدها عنه، وأنها مهما وصلت 

من دراسات وأبحاث فلن تظاهي هذه الشريعة الغراء. 
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بالنظر إلى اجملتمع واجلاني مًعا وإغفال اجلناية وخطورتها. وسأشير 
األدي��ان  عند  امل��ال  على  املعتدي  على  تقام  التي  العقوبات  بعض  إل��ى 

والقوانني الوضعية في النقاط التالية:
أواًل: لو نظرنا في جرمية السرقة ومتعلقاتها في العهد القدمي)1( عند 
اليهود، لوجدنا بعض اإلشارات التي تدل على إيقاع العقوبة على املعتدي:
في  ويشترط  مباشرة،  يعدم  فإنه  فباعه  إنساًنا  خطف  من  فمثال: 

اخملطوف أن يكون إسرائيلًيا)2(.
وكذلك أيًضا: يقتل السارق من الغنيمة، فقد جاء في كتابهم املقدس: 
)وقال يشوع: أيَّة مصيبة أوقعتها بنا اليوم! لهذا يعاقبك الرب. فرجمه 
بنو إسرائيل باحلجارة، وأحرقوا كل ماله بالنار، ثم رجموا اآلخرين()3(. 
ُرمي  يهوذا حني  من عشيرة  كرمي  بن  عاكان  يحكي قصة  النص  وهذا 
م للرب من املغامن عند فتح أريحا، وُرجمت  باحلجارة لسرقته بعض ما ُحرِّ
معه عائلته كلها بنني وبنات، وهي لم تشارك في اجلرمية، وكذلك اتبع 
أو غيرها -فضة وسبيكة ذهب  الغنيمة  الذي معه سواء كان من  باملال 

وبقر وحمير وخيمة كما جاء تعدادها في النص- وأُحرقت كلها.
فتبني أن بعض صور االعتداء على األموال قد وجدت عقوبتها عند 
اليهود، وأن عقوبته هي: اإلعدام رجًما باحلجارة، وليست العقوبة قاصرة 
على اجملرم، بل تعدت إلى عائلته كلهم، وأحلق بالعقوبة املال الذي ميلكه 
اجلاني، فهي عقوبة تشمل حتى احليوان الذي ال يعقل، واجلماد الذي ال 

يشعر، وهذا منتهى القسوة والشدة.
العهد القدمي هو: الكتاب الذي ابتدأ تنزيله على أنبياء بني إسرائيل ابتداء من موسى  -بني     )1(
القرن اخلامس عشر أو الثالث عشر قبل امليالد على خالف بينهم- وحتى أواخر القرن الرابع 
قبل امليالد، وهو زمن كتابة سفر مالخي آخر أسفار العهد القدمي. املدخل إلى العهد القدمي. 
للقس: صموئل يوسف )ص:17( نقاًل عن حقوق اإلنسان للشنيبر )ص:25(. وذكر الشنيبر بأن 

هذا االصطالح غير يهودي، وهو اصطالح مسيحي أطلق ليقابل العهد اجلديد.
سفر التثنية )24:7( نقاًل عن حقوق اإلنسان في اليهودية واملسيحية واإلسالم، للشنيبر )ص:56-55(.    )2(
      http://www.arabchurch.com/ArabicBible/gna/Joshua/7 :سفر يشوع االصحاح )7( نقاًل عن موقع    )3(
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ثانًيا: في القانون الروماني)1(: أنشأ القانون الروماني نظاًما متعلًقا 
باجلرائم والعقوبات، ونص على ما يتعلق بعقوبة السارق، وقد مر القانون 
إذا قبض على اجلاني في حال  القانون القدمي:  عندهم مبراحل، ففي 

تلبسه بالسرقة فإن القانون أباح االنتقام من اجلاني وقتله.
م غرامة مالية حددها  وإذا قبض عليه في غير حالة التلبس فإنه يغرَّ

القانون بضعف قيمة املسروق.
ويجوز االتفاق بني السارق واجملني عليه على التخلص من االنتقام أو 

العقوبة املالية.
القانون  مواد  تطور  ومع  جستنيان-  عهد  -في  العلمي  العصر  وفي 
متلبًسا  عليه  ُقبض  إذا  اجلاني  من  االنتقام  محل  الغرامة  فكرة  حلت 
باجلناية، وتقدر الغرامة بأربعة أمثال الشيء املسروق، وال يكون االنتقام 

من اجلاني إال بشرط أن يكون اجملني عليه في حالة دفاع شرعي)2(.
اجملني  وينفذها  القتل،  إلى  تصل  قاسية  العقوبة  كانت  كيف  فانظر 
عليه مباشرة دون حسيب وال رقيب، بل مبباركة القانون، ثم تغير احلال 

إلى االكتفاء بالغرامة فقط.
ثالًثا: وحني النظر في العقوبة التي تطبقها بعض القوانني الوضعية 
فيما قبل القرن التاسع عشر امليالدي، جند أبشع صور العقوبات التي 
األوصال  وتقطيع  في: احلرق  تتمثل  التاريخ،  مر  على  البشرية  عرفتها 
وصلم اآلذان وقطع الشفاه واللسان والوشم بأداة محماة في النار ولبس 
منذ  الروماني  اجملتمع  في  سائدة  كانت  التي  والنظم  القواعد  مجموعة  هو:  الروماني  القانون     )1(
إنشاء روما عام 754 قبل امليالد، حتى وفاة اإلمبراطور جستنيان عام 565 بعد امليالد. تطور هذا 
القانون بعد أن كان يحكم مدينة صغيرة إلى أن أصبح سارًيا على أهل إيطاليا، ثم أصبح نافًذا 
اخللود حتى  من  مكنه  ما  التطور  من  وبلغ  اتساعها.  بعد  بأسرها  الرومانية  اإلمبراطورية  على 
أصبح مصدًرا ملعظم قوانني دول العالم احلديث. القانون الروماني )5-6( بتصرف.  وانظر في 
تعريف وتقسيم وتاريخ القانون الروماني كتاب: الوجيز في احلقوق الرومانية وتاريخها )57-17( 

فهو مهم في فهم نشأة هذا القانون.
انظر: القانون الروماني )ص:454-453(.    )2(
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أطواق احلديد، وأشباهها مما هو مستبشع، ال تقبله النفوس السوية وال 
العقول اإلنسانية.

جرمية   )200( على  يعاقب  اإلجنليزي  القانون  املثال:  سبيل  فعلى 
باإلعدام، ومنها سرقة أكثر من شلن، وهو مبقدار هلالت يسيرة بالريال 

السعودي.
معظمها  ب��اإلع��دام  جرمية   )215( على  يعاقب  الفرنسي  والقانون 

جرائم بسيطة.
وكانت من وحشية القانون أنه ينزل العقوبة، ويحكم على األموات كما 
يحكم على األحياء، ويحكم على احليوانات واجلمادات كما يحكم على 

اإلنسان)1(.
رابًعا: في القرن الثامن عشر بدأ الفالسفة وعلماء االجتماع يعملون 
على إعادة صياغة مفهوم التعامل مع العقوبة، فكانت نظرة كثير منهم 
تتجه على التركيز على اجلرمية ومقدار جسامتها وأثرها على اجملتمع، 

مع إهمال اجملرم)2(.
تقوم  وهي  اإليطالية،  أو  العلمية  النظرية  ذلك  بعد  ظهرت  خامًسا: 
فمن  اجلرمية،  إلى  النظر  وإغفال  اجملرم،  شخصية  على  التركيز  على 
اجلرمية خفيفة،  كانت  وإن  حتى  عقوبته شديدة  كانت  باإلجرام  عرف 
وكل   .)622/1( عودة  عبدالقادر  الوضعي.  بالقانون  مقارًنا  اإلسالمي  اجلنائي  التشريع  انظر:     )1(
من كتب في القانون اجلنائي بعده عالة عليه في التأليف، بسبب متيزه في االستيعاب والعرض 

والتحليل والشرح.
ينظر: التشريع اجلنائي اإلسالمي )623/1(. ويندرج حتت هذه النظرية أربع مدارس، األولى:     )2(
مدرسة )روسو( تهدف إلى إبراز العقوبة بالعقد االجتماعي، ويرى أن املقصود من العقوبة هو 
حماية اجلماعة من اجملرم. الثانية: مدرسة )بكاريا( ويرى بأن العقوبة هي حق الدفاع يتنازل عنه 
األفراد للجماعة، وأن الغرض منها تأديب اجملرم وزجر غيره، وطبق هذا القانون الفرنسي بعد 
الثورة عام 1791م. الثالثة: مدرسة )بنثام( ويرى بأن العقوبة ال بد أن تكون كافية لتأديب اجلاني 
وزجر غيره، وال بد أن نطرد عن أذهاننا التفكير بالعقوبات الصارمة التي تنزل األذى باجلناة، وقد 
اقترح بأن تكون العقوبة مقتصرة على إدخالهم السجن أو نفيهم من األوطان. الرابعة: مدرسة 

)كانط( ويرى تبرير العقوبة بالعدالة، فال بد أن تكون العقوبة متطابقة مع اجلرمية املرتكبة. 
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ومن لم يعرف باإلجرام فإنه تكون عقوبته هينة حتى وإن كانت اجلرمية 
خطيرة.

تدعو  مدرسة  ظهرت  التطبيق،  في  النظريتني  إخفاق  بعد  س��ادًس��ا: 
للدمج بني األمرين وهو النظر إلى فكرة حماية اجملتمع، وكذلك شخصية 
كان  بل  املطلوبة،  النتائج  لم حتقق  أنها  تبني  التطبيق  مع  ولكن  اجملرم، 

إخفاقها أشد من النظريتني السابقتني.
سابًعا: هذه النظريات الثالث تقوم إما على النظر إلى اجلرمية دون 
اجملرم، أو على اجملرم دون اجلرمية، أو اجلمع في النظر بني األمرين، 
وملا تشكلت القوانني فيما بعد اتخذت كل دولة لنفسها اجتاًها بحسب ما 

تراه محققا للمصلحة اخلاصة بالنسبة لها.
الدولي  القانون  احت��اد  دعا  وتباينت  النظريات  تعددت  وملا  ث��ام��ًن��ا: 
الدولي-  اجلنائي  القانون  جمعية  محله  حل  -والذي  العقوبات  لقانون 
دعا إلى وجوب االسترشاد مبا تظهره التجارب، وأن أحسن نظام جنائي 

هو الذي يحقق نتائج أكيدة في مكافحة اجلرمية)1(.
تاسًعا: حني تكونت في القرن املاضي منظمات حقوق اإلنسان، وبدأت 
في االنتشار أخذت تؤكد على كرامة اإلنسان واحملافظة عليها، وأصبحت 

تنصُّ في مواثيقها على هذا املبدأ وتؤكد عليه. ومن هذه املواثيق:
كانون   /9 يوم  املتحدة  العامة لألمم  اعتمدته اجلمعية  الذي  اإلعالن 
جاء   )2( رقم  امل��ادة  في   )30- )د   3452 القرار  1975م  ديسمبر  األول/ 
فيه: أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة 
ة بالكرامة هو امتهان للكرامة اإلنسانية،  القاسية أو الال إنسانية أو احلاطَّ
ويدان بوصفه إنكاًرا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاًكا حلقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

التشريع اجلنائي اإلسالمي )625/1(. بتصرف.    )1(
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وفي املادة رقم )3( ال يجوز ألي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو احلاّطة بالكرامة 
حالة  مثل  االستثنائية  الظروف  باتخاذ  يسمح  وال  فيه،  تتسامح  أن  أو 
احلرب، أو حظر احلرب، أو عدم االستقرار السياسي الداخلي، أو أية 

حالة طوارئ عامة أخرى ذريعة لتبرير التعذيب.
وفي املادة رقم )4( على كل دولة أن تتخذ وفًقا ألحكام هذا اإلعالن 

الة ملنع ممارسة التعذيب وغيره... في إطار واليتها. تدابير فعَّ
وفي املادة رقم )7( على الدولة أن تكفل النص في قانونها اجلنائي 

على أن جميع أعمال التعذيب املعرفة في املادة )1( تعتبر جرائم)1(.
وهذا اإلعالن سبقه وصاحبه مواثيق كثيرة إقليمية ودولية تذكر مثل 
يد  منها: قطع  والتي  القاسية،  العقوبات  منع  إلى  وتشير  األم��ر)2(،  هذا 
األمر  بهذا  فانقلب  جرمية،  ذلك  وتَعد  بل  السرقة،  ثبوت  بعد  السارق 

فأصبح ما هو جزاء على اجلرمية جرميٌة بذاته.
املواثيق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان )691/1-692(. وقد وقع على هذه الوثيقة حتى عام 2002     )1(
م )139( دولة. انظر: جرمية التعذيب في القانون الدولي اجلنائي والقانون الداخلي )ص:128(.

من املواثيق الدولية: أولها: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والذي اعتمد ونشر على املأل بقرار     )2(
اجلمعية العامة 217 ألف )د-3( املؤرخ في 10 كانون األول/ ديسمبر 1948م جاء في املادة )5( ال 
يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو احلاطة بالكرامة. 
ثم تاله بعد ذلك املؤمتر الدولي حلقوق اإلنسان في طهران في 13 أيار مايو 1968م وجاء فيه 
التأكيد على ما في الوثيقة األولى وضرورة تنفيذ ما فيها. ثم جاء بعده املؤمتر الدولي حلقوق 
اإلنسان املعقود في فينا خالل الفترة 14 إلى 25 حزيران/ يونيه 1993م وفيه التأكيد على هذه 

املواد.
       أما املواثيق اإلقليمية: فهناك االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه التابعة ملنظمة الدول 
األمريكية والتي بدأ بها في 28/ فبراير 1987م. وكذلك مشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعب 
في الوطن العربي الذي كان بدعوة من املعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم اجلنائية واملقام 
حلقوق  العربي  امليثاق  وآخرها  1986م.  ديسمبر  األول/  كانون   12-5 الفترة  في  بريطانيا  في 
اإلنسان الذي اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار مجلس جامعة الدول العربية 5427 املؤرخ في 
15 سبتمبر 1997م. كلها جاء في موادها ما ذكر في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. انظر في 
املعنية بحقوق اإلنسان )28/1، 29، 46( و)241/2، 488- الدولية  املواثيق  املواثيق:  مواد هذه 

.)510 ،489



132

عاشًرا: جاءت بعد ذلك الدول التي تأثرت بالقوانني الغربية، فأصبحت 
حني تكتب قانونها اجلنائي ال تذكر فيها قطع يد السارق مطلًقا، وإمنا 
املنظمات  هذه  مبادئ  مع  تتعارض  ال  بأنها  يرون  أخرى  عقوبات  تذكر 
القوانني،  في  املذكورة  هي  البديلة  األخ��رى  العقوبات  فكانت  الدولية، 

وذلك مثل: السجن والغرامة والتكليف باألعمال الشاقة ونحوها.
احلادي عشر: على سبيل املثال: القانون املصري)1( والقانون األردني)2( 
جاءت العقوبة فيهما على جناية السرقة متفاوتة بني السجن واألعمال 
الشاقة والغرامة بحسب اختالف احلاالت. واألعمال الشاقة قد تكون 

مؤبدة وهي التي تستغرق كل حياة احملكوم عليه)3(.

جرائم السرقات وإخفاء األشياء املسروقة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية )100-97(.    )1(
انظر تفصيل هذه احلاالت: شرح قانون العقوبات. القسم اخلاص. اجلرائم الواقعة على األموال.     )2(

.)77-57(
انظر: شرح قانون العقوبات. القسم العام. وفق أحدث التعديالت. )ص:413( وما بعدها.    )3(
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اخلامتة

بعد هذا االستعراض السريع لهذا املوضوع أسجل أبرز النتائج التي 
توصلت إليها:

أواًل: سمو هذه الشريعة وعلوها على جميع الشرائع والقوانني، فلم يكن 
األعضاء،  وبتر  التشفي  هو  السارق  على  احلد  إقامة  في  الهدف 
ولذا  اجملتمع،  وضبط  السلوك  وتقومي  املشكلة  معاجلة  هو  وإمن��ا 
كانت العقوبة بقدر اجلناية، وكانت محفوفة بشروط وضوابط ال بد 
من توفرها، وإال فاألنفس معصومة ال يجوز االعتداء عليها إال بحق.
ثانًيا: عدل الشريعة ورحمتها، وذلك حينما كانت العقوبة فيه حتقيًقا 
ملصلحة اجملتمع واجلاني واجملني عليه، وليس األمر فيه تغليب 
التي  الوضعية  القوانني  في  احلال  هو  كما  اآلخر،  دون  ألحدها 
انطلقت في نظرتها إلى عقوبة السرقة وشدتها، فرحمت اجلاني، 
فهو ضرورة من  املال،  الذي هو  عليه  املعتدى  وَغفلْت عن احلق 

ضرورات احلياة. 
ثالًثا: إذا أردت تقييم جتربة فال بد من النظر في نتائجها بعد التطبيق، 
وكل النظريات في فلسفة العقوبات كانت نتائجها الفشل وعدم 
حتقيق املقصود، فكان من الطبيعي أن تتغير هذه النظريات بعد 
كل فترة بتغيُّر عقول أصحابها، بخالف هذه الشريعة املباركة 
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التي بقيت قروًنا لم تتغير ولم تتبدل، فهي من لدن حكيم خبير، 
يعلم ما ينفع العباد ويصلح شأنهم.

رابًعا: لو نظرنا في حد السارق الذي هو قطع اليد مع الشروط املشترطة 
التخويف والزجر؛ إذ ال  في إقامة احلد لعلمنا يقيًنا بأن املراد 
تكاد تقطع اليد بعد التشديد في الشروط إال في القليل النادر. 
ولغة األرقام هي أقوى اللغات في قطع كل كلمة تقال حول هذه 
-اململكة  املباركة  البالد  هذه  في  املثال:  سبيل  فعلى  العقوبة، 
العربية السعودية- ملا كانت تقيم حد السارق في السرقة كانت 
قضايا قطع اليد قليلة جًدا، وإليك هذا اجلدول الذي يوضح لك 

هذه احلقيقة:
قة واملنقوضة الصادرة من  هذا اجلدول يوضح عدد القضايا املصدَّ
الدائرة األولى في احملكمة العليا املطلوب فيها حد القطع والتعزير:

1435ه�1434ه�1433ه�
نق�ضت�سديقنق�ضت�سديقنق�ضت�سديق

�سطو�سرقة�سطو�سرقة�سطو�سرقة�سطو�سرقة�سطو�سرقة�سطو�سرقة
454182014031

خامًسا: نظرة القوانني الوضعية إلى اجلرائم نظرة متذبذبة مضطربة 
اجلرائم  فمثاًل:  متغيرة،  فيها  العقوبة  كانت  ول��ذا  ثابتة،  غير 
األخالقية كالزنا والشذوذ اجلنسي واملثلية والبغاء تتجه القوانني 
مة، ولذا ملا اختل  إلى تشريعها وتنظيمها، بعد أن كانت أفعاال مجرَّ
بالدهم،  في  اجلرمية  معدالت  اتسعت  عندهم  اجلرمية  مفهوم 
مضبوط  فهو  اإلسالمية  الشريعة  في  اجلرمية  مفهوم  بخالف 
ال يتغير وال يتبدل؛ ولذا كانت معدالت اجلرمية في البالد التي 

تطبق احلدود الشرعية أقل بكثير من غيرها.
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سادًسا: تستفظع القوانني الوضعية واملنظمات الدولية عقوبة قطع يد 
السارق، وتعتبرها قاسية شديدة، بينما تستسهل عقوبة اإلعدام 
التي فيها إزهاق الروح وذهاب النفس، فمن رضي بهذه العقوبة 

كيف ال يرضى بعقوبة فيها ذهاب جلزء صغير من اجلسد!
ومثلها أيًضا: العقوبة باألشغال الشاقة املؤبدة والسجن مدًدا طويلة، 
فأيهما أرحم قطع اليد ثم ترك اجلاني حًرا طليًقا مع أهله وولده 
ومجتمعه، أم حبس حريته وإهانة كرامته وبقاءه في السجن! ثم إذا 
البريطاني املعاصر مايكل  خرج عاد إلى جنايته، حتى قال الكاتب 
هل: )فقد الغرب السيطرة على جرائم القتل والسطو املسلح، بينما 
تتحكم الدول اإلسالمية في ذلك باقتدار، إن سجوننا حتتجز اجلناة 
أطلقوا  محكوميتهم  انتهت  إذا  حتى  الزمان  من  فترة  السجون  في 
منعنا  أننا  وتكمن مشكلتنا احلقيقية  أخرى.  مرة  اإلجرام  ليعاودوا 
تطبيق العقوبات احلاسمة مثل عقوبة اإلعدام واجلرائم الكبرى()1(.
الفقهي-  اجملال  في  -خاصة  الباحثني  إخوانه  الباحث  يوصي  سابًعا: 
ورًدا  ومقارنة  وكتابة  بحثا  به  والعناية  املوضوع  بهذا  االهتمام 
للشبهات وتفنيًدا لالدعاءات، فال زالت املسألة بحاجة إلى دراسة 
وافية كافية، فهي سبيل من سبل املدافعة عن هذا الدين، وحتصني 
الدراسية  املواد  في  بذلك  والعناية  املغرضني،  دعاوى  من  أبنائه 
املتخصصة، خاصة في الدراسات العليا، يكون من ضمن مناهجها 

وفقراتها الدراسية الكالم على هذه الشبهات والرد عليها. 
وفي اخلتام هذا بعض ما ميكن أن يكتب في هذه الورقة اخملتصرة، 

وأخيًرا أضع القلم حامًدا ومصلًيا ومثنًيا.

جريدة الديلي ميل البريطانية 1997/10/1م، نقاًل عن موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم )259/8(.    )1(
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فهرس املصادر واملراجع

مكتبة . 1 حنيف.  صغير  حماد  أب��و  حتقيق:  امل��ن��ذر.  اب��ن  اإلج��م��اع. 
الفرقان. عجمان. ط: الثانية. 1420ه�.

أحكام القرآن. أبو بكر بن العربي. حتقيق: محمد عبدالقادر عطا. . 2
دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الثالثة. 1425ه�.

التراث. . 3 إحياء  دار  قمحاوي.  حتقيق:  اجلصاص.  القرآن.  أحكام 
بيروت. 1405ه�.

أبو . 4 محمود  تعليق:  املوصلي.  مودود  ابن  اخملتار.  لتعليل  االختيار 
دقيقة. مطبعة احللبي. القاهرة. 1356ه�.

األدب املفرد. البخاري. حتقيق: الزهيري. مكتبة املعارف. الرياض. . 5
ط: األولى. 1425ه�.

الرسالة. ط: . 6 التركي. مؤسسة  أبي موسى. حتقيق:  ابن  اإلرشاد. 
األولى. 1419ه�.

املكتب . 7 األلباني.  الغليل.  إرواء  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء 
اإلسالمي. بيروت. ط: الثانية. 1405ه�.

دار . 8 األن��ص��اري.  زكريا  الطالب.  روض  ش��رح  في  املطالب  أسنى 
الكتاب اإلسالمي. 

أسهل املدارك. شرح إرشاد السالك في مذهب اإلمام مالك. أبو . 9
بكر الكشناوي. دار الفكر. بيروت. ط: الثانية.  

اإلشراف على مذاهب العلماء.ابن املنذر. حتقيق: أبو حماد صغير . 10
األنصاري. مكتبة مكة الثقافية. رأس اخليمة. ط: األولى. 1425ه�.

اإلشراف. القاضي عبدالوهاب. حتقيق: احلبيب الطاهر. دار ابن . 11
حزم. بيروت. ط: األولى. 1420ه�.
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الدمياطي . 12 بكر  أبو  املعني.  فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبني  إعانة 
البكري. دار الفكر. بيروت. ط: األولى. 1418ه�. 

إعالم املوقعني. ابن قيم اجلوزية. حتقيق: طه عبدالرؤوف. مكتبة . 13
الكليات األزهرية. القاهرة. 1388ه�.

فان. ابن قيم اجلوزية. حتقيق: الفقي. مكتبة املعارف. . 14 إغاثة اهلل 
الرياض. 

حسن . 15 محمد  حتقيق:  هبيرة.  ابن  الصحاح.  معاني  عن  اإلفصاح 
الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: األولى. 1418ه�.

اإلقناع لطالب االنتفاع. احلجاوي. حتقيق: السبكي. دار املعرفة. . 16
بيروت.

األم. اإلمام الشافعي. دار املعرفة. بيروت. 1410ه�.. 17
اإلنصاف. املرداوي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: الثانية.. 18
األوسط. ابن املنذر. حتقيق: أبو حماد صغير األنصاري. دار طيبة. . 19

الرياض. ط: األولى. 1405ه�.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن جنيم. دار املعرفة. بيروت.. 20
بداية املبتدي. املرغيناني. مكتبة محمد علي صبح. القاهرة.. 21
بداية اجملتهد ونهاية املقتصد. ابن رشد احلفيد. مطبعة: . 22  .22

مصطفى احللبي. مصر. ط: الرابعة. 1395ه�.
بدائع الصنائع. الكاساني. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الثانية. . 23

1406ه�.
ط: . 24 جدة.  املنهاج.  دار  النوري.  قاسم  حتقيق:  العمراني.  البيان. 

األولى. 1420ه�
الكتب . 25 عبداهلل املواق. دار  أبو  التاج واإلكليل شرح مختصر خليل. 

العلمية. بيروت. ط: األولى. 1416ه�
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تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق. الزيلعي. املطبعة األميرية. بوالق. . 26
القاهرة. ط: األولى. 1313ه�.

حترير ألفاظ التنبيه. النووي. حتقيق: عبدالغني الدقر. دار القلم. . 27
دمشق. ط: األولى. 1408ه�.

التجارية . 28 املكتبة  الهيتمي.  حجر  ابن  املنهاج.  شرح  احملتاج  حتفة 
الكبرى. مصر. 1357ه�.

التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارًنا بالقانون الوضعي. عبدالقادر . 29
عودة. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: الرابعة عشر. 1419ه�.

التعليق املغني على الدارقطني. محمد شمس احلق العظيم آبادي. . 30
حتقيق: شعيب األرناؤوط وحسن شلبي وهيثم عبدالغفور. مؤسسة 

الرسالة. بيروت. ط: األولى. 1424ه�.
العلمية. . 31 الكتب  دار  العسقالني.  حجر  اب��ن  احلبير.  التلخيص 

بيروت. ط: األولى. 1419ه�.
التلقني. القاضي عبدالوهاب. حتقيق: محمد بو خبزة. دار الكتب . 32

العلمية. بيروت. ط: األولى. 1425ه�.
األوقاف. . 33 وزارة  والبكري.  العلوي  عبدالبر. حتقيق:  ابن  التمهيد. 

املغرب. 1387ه�.
ناصر . 34 املرداوي. حتقيق:  املقنع.  أحكام  املشبع في حترير  التنقيح 

السالمة. مكتبة الرشد. الرياض. ط: األولى. 1424ه�.
الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني. صالح األبي األزهري. . 35

املكتبة الثقافية. بيروت.
الترمذي. حتقيق: أحمد شاكر وعبدالباقي وعطوة. مكتبة . 36 جامع 

مصطفى احللبي. القاهرة. ط: الثانية. 1395ه�.
الوضعي . 37 القانون  في  املسروقة  األشياء  وإخفاء  السرقات  جرائم 
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والشريعة اإلسالمية. عبداحلميد املنشاوي. دار الكتاب اجلامعي. 
اإلسكندرية.

الداخلي. . 38 والقانون  اجلنائي  الدولي  القانون  في  التعذيب  جرمية 
محمد عبداهلل أبو بكر سالمة. املكتب العربي احلديث. اإلسكندرية. 

اجلرمية والعقوبة في الفقه اإلسالمي. العقوبة. محمد أبو زهرة. . 39
دار الفكر العربي. القاهرة.

اجلوهرة النيرة على مختصر القدوري. أبو بكر العبادي الزبيدي. . 40
املطبعة اخليرية. ط: األولى. 1322ه�.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الدسوقي. دار الفكر. بيروت.. 41
حاشية الروض املربع. عبدالرحمن ابن قاسم. ط: األولى. 1397ه�.. 42
األميرية. . 43 املطبعة  الشلبي.  احلقائق.  تبيني  على  الشلبي  حاشية 

بوالق. القاهرة. ط: األولى. 1313ه�.
احلاوي الكبير. املاوردي. حتقيق: علي معوض وعادل عبداملوجود. . 44

دار الكتب العلمية. بيروت. ط: األولى. 1419ه�.
حقوق اإلنسان في اليهودية واملسيحية واإلسالم. د. خالد الشنيبر. كرسي . 45

األمير سلطان للدراسات اإلسالمية املعاصرة. ط: األولى. 1430ه�.
الذخيرة. القرافي. حتقيق: محمد حجي وسعيد إعراب وبو خبزة. . 46

دار الغرب. بيروت. ط: األولى. 1994م.
رد احملتار على الدر اخملتار. ابن عابدين. دار الفكر. بيروت. ط: . 47

الثانية. 1412ه�.
اإلسالمي. . 48 املكتب  الشاويش.  حتقيق:  النووي.  الطالبني.  روضة 

بيروت. ط: الثالثة. 1412ه�.
زاد املعاد في هدي خير العباد. ابن قيم اجلوزية. مؤسسة الرسالة. . 49

بيروت. ط: السابعة والعشرون. 1415ه�.
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سنن ابن ماجه. حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار الفكر. بيروت.. 50
املكتبة . 51 الدين عبداحلميد.  داود. حتقيق: محمد محيي  أبي  سنن 

العصرية. صيدا. بيروت.
وهيثم . 52 األرناؤوط وحسن شلبي  الدارقطني. حتقيق: شعيب  سنن 

عبدالغفور. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط: األولى. 1424ه�.
السنن الكبرى. البيهقي. حتقيق: محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب . 53

العلمية. بيروت. ط: الثالثة. 1424ه�.
السنن الكبرى. النسائي. حتقيق: حسن شلبي. مؤسسة الرسالة. . 54

بيروت. ط: األولى. 1421ه�.
العلمية. . 55 الكتب  دار  األعظمي.  حتقيق:  منصور.  بن  سعيد  سنن 

بيروت. ط: األولى. 1985م.
السير الصغير. محمد بن احلسن.، حتقيق: مجيد خدوري. الدار . 56

املتحدة للنشر. بيروت. ط: األولى. 1975م.
الشامل في فقه اإلمام مالك. أبو البقاء بهرام الدمياطي. حتقيق: . 57

أحمد جنيب. مركز جنيبويه للمخطوطات. ط: األولى. 1429ه�.
على . 58 الواقعة  اجل��رائ��م  اخل��اص.  القسم  العقوبات.  قانون  ش��رح 

األموال. فخري احلديثي وخالد الزعبي. دار الثقافة. األردن. ط: 
األولى. 1430ه�.

التعديالت. . 59 أح��دث  وف��ق  ال��ع��ام.  القسم  العقوبات.  قانون  ش��رح 
األول��ى.  ط:  األردن.  الثقافة.  دار  أح��م��د.  توفيق  عبدالرحمن 

1433ه�.
شرح مختصر خليل. اخلرشي. دار الفكر. بيروت.. 60
العبيكان. . 61 دار  اجلبرين.  حتقيق:  اخلرقي.  على  الزركشي  شرح 

الرياض. ط: األولى. 1413ه�.
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الشرح الصغير.الدردير. دار املعارف. الرياض.. 62
الشرح الكبير. أبو عمر شمس الدين ابن قدامة. دار الكتاب العربي. . 63

أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا.
الشرح الكبير. الدردير. دار الفكر. بيروت.. 64
شرح احمللي على املنهاج. دار الفكر. بيروت. 1415ه�. مطبوع مع . 65

حاشيتي قليوبي وعميرة.
الشرح املمتع على زاد املستقنع. ابن عثيمني. دار ابن اجلوزي. ط: . 66

األولى. 1422ه�.
شرح النووي على صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي. بيروت. . 67

ط: الثانية. 1392ه�. 
العلمية. ط: . 68 املكتبة  الرصاع.  عبداهلل  أبو  عرفة.  ابن  شرح حدود 

األولى. 1350ه�.
شرح مختصر الطحاوي. اجلصاص. حتقيق: مجموعة من الباحثني. . 69

أعده للطباعة: سائد بكداش. دار البشائر. ط: األولى. 1431ه�
شرح منتهى اإلرادات. البهوتي. دار عالم الكتب. ط: األولى. 1414ه�.. 70
ومختار . 71 عبداحلميد  عبدالعلي  حتقيق:  البيهقي.  اإلمي��ان.  شعب 

الندوي. مكتبة الرشد. الرياض. ط: األولى. 1423ه�.
صحيح ابن حبان. املسمى اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان. . 72

الرسالة.  مؤسسة  األرن��اؤوط.  شعيب  حتقيق:  بلبان.  ابن  ترتيب: 
بيروت. ط: األولى. 1418ه�.

بيروت. . 73 كثير.  ابن  دار  البغا.  البخاري. حتقيق: مصطفى  صحيح 
ط: األولى. 1407ه�.

صحيح مسلم. حتقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث. . 74
بيروت.
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الكتب . 75 دار  قلعجي.  أمني  عبداملعطي  حتقيق:  العقيلي.  الضعفاء. 
العلمية. بيروت. ط: الثانية. 1418ه�.

عارضة األحوذي شرح جامع الترمذي. أبو بكر بن العربي. حتقيق: . 76
جمال مرعشلي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: األولى. 1418ه�.

العدة شرح العمدة. بهاء الدين املقدسي. حتقيق: صالح عويضة. . 77
دار الكتب العلمية. ط: الثانية. 1426ه�.

وع��ادل . 78 معوض  علي  حتقيق:  ال��راف��ع��ي.  ال��وج��ي��ز.  ش��رح  العزيز 
عبداملوجود. دار الكتب العلمية. بيروت. ط: األولى. 1417ه�.

حتقيق: . 79 شاس.  ابن  املدينة.  عالم  فقه  في  الثمينة  اجلواهر  عقد 
حميد حلمر. دار الغرب. بيروت. ط: األولى. 1423ه�.

التحقيق: سعد احلميد وخالد . 80 ابن أبي حامت. أشرف على  العلل. 
اجلريسي. الناشر: مطابع احلميضي. ط: األولى. 1427ه�. 

علل الترمذي الكبير. ترتيب: أبو طالب القاضي. حتقيق: السامرائي . 81
والنوري والصعيدي. عالم الكتب. بيروت. ط: األولى. 1419ه�.

العلل ومعرفة الرجال. اإلمام أحمد. حتقيق: وصي اهلل  عباس. دار . 82
اخلاني. الرياض. ط: الثانية. 1422ه�.

العناية شرح الهداية. البابرتي. دار الفكر. بيروت.. 83
عيون املسائل. القاضي عبدالوهاب. حتقيق: محمد علي بورويبة. . 84

دار ابن حزم. بيروت. ط: األولى. 1430ه�.
غاية البيان شرح زبد ابن رسالن. الرملي. دار املعرفة. بيروت.. 85
املطبعة . 86 األنصاري.  زكريا  الوردية.  البهجة  في شرح  البهية  الغرر 

امليمنية.
دار . 87 البلخي.  الدين  نظام  برئاسة  علماء  جلنة  الهندية.  الفتاوى 

الفكر. بيروت. ط: الثانية. 1316ه�
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فتح الباري. ابن حجر العسقالني. تصحيح: محب الدين اخلطيب. . 88
دار املعرفة. بيروت. 1379ه�.

فتح الباري. ابن رجب. حتقيق: طارق عوض اهلل . دار ابن اجلوزي. . 89
الدمام. ط: الثانية. 1422ه�.

فتح القدير شرح الهداية. الكمال ابن الهمام. دار الفكر. بيروت.. 90
فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين. املليباري. دار ابن حزم. . 91

بيروت. ط: األولى.
دار . 92 الفاكهاني.  القيرواني.  زيد  أبي  رسالة  شرح  الدواني  الفواكه 

الفكر. بيروت. 1415ه�.
القانون الروماني. توفيق حسن فرج. مكتبة مكاوي. بيروت. 1975م.. 93
القوانني الفقهية. ابن جزي. تصحيح: الضناوي. دار الكتب العلمية. . 94

بيروت. ط: األولى. 1418ه�.
الكافي. املوفق ابن قدامة. املكتب اإلسالمي. بيروت.. 95
الكافي. ابن عبدالبر. دار الكتب العلمية. بيروت. 1407ه�.. 96
البهوتي. حتقيق: جلنة من وزارة . 97 القناع على منت اإلقناع.  كشاف 

العدل. ط: األولى. 1421ه�.
احلصني. . 98 الدين  تقي  االختصار.  غاية  حل  في  األخ��ي��ار  كفاية 

دار  سليمان.  وهبي  ومحمد  بلطجي.  عبداحلميد  علي  حتقيق: 
اخلير. دمشق. ط: األولى. 1994م.

كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني. املنوفي. حتقيق: . 99
يوسف البقاعي. دار الفكر. بيروت. 1413ه�. 

حتقيق: . 100 الرفعة.  ابن  العباس  أبو  التنبيه.  شرح  في  النبيه  كفاية 
مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. 2009م.

محيي . 101 محمد  حتقيق:  امليداني.  عبدالغني  الكتاب.  شرح  اللباب 
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الدين عبداحلميد. دار الكتب العلمية. بيروت.
املال املأخوذ ظلًما وما يجب فيه في الفقه والنظام. طارق اخلويطر. . 102

دار أشبيليا. الرياض. ط: األولى. 1424ه�.
املبدع. برهان الدين ابن مفلح. دار عالم الكتب. الرياض. 1423ه�.. 103
املبسوط. السرخسي. حتقيق: خليل امليس. دار الفكر. بيروت. ط: . 104

األولى. 1421ه�.
عبدالرحمن . 105 زاده  شيخي  األبحر.  ملتقى  شرح  في  األنهر  مجمع 

املعروف بداماد أفندي. دار إحياء التراث. بيروت.
احملرر في الفقه. مجد الدين ابن تيمية. مكتبة املعارف. الرياض. . 106

ط: الثانية. 1404ه�.
احمللى باآلثار. ابن حزم. دار الفكر. بيروت.. 107
مختصر املزني. دار املعرفة. بيروت. 1410ه�.. 108
األول��ى. . 109 ط:  بيروت.  العلمية.  الكتب  دار  مالك.  اإلم��ام  املدونة. 
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