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 .غة العربيةلالملخص بال
بلميةُعمىُميزافُالعدؿُكاإلنصاؼ،ُحيثُإنياُحددتُمقػاديرُالمؤيػداتُالشػرعيةُقامتُالشريعةُاإلس

المترتبػػةُعمػػىُارتكػػابُالجػػرافـُبمختمػػلُأنكاعيػػاُلتحقيػػفُاألمػػفُكالسػػمـُفػػيُالمجتمػػعُالمسػػمـ،ُكرسػػمتُ
لكػلُجريمػػةُأركانيػػاُالخاصػػةُبيػػا،ُكمػعُىػػذهُالصػػرامةُكالشػػدةُفػػيُتقػديرُالعقكبػػاتُإالُأنػػوُفػػيُالكقػػتُ

قكاعدُتضمفُبيػاُعػدـُإقامػةُالعقكبػةُإالُإذاُكانػتُالجنايػةُكاممػةُاألركػاف،ُثابتػةُثبكتػًاُنفسوُكضعتُ
الُيدعُمجااًلُلمشؾُفيُككنياُجريمةُتسػتحفُالعقكبػة،ُكمػفُىنػاُجػاءتُىػذهُالرسػالةُلمناقشػةُالخمػلُ

قػدُالكاقعُعمىُالركفُالمعنكؼُلجريمػةُالسػرقة،ُكايػافُاألثػرُالمترتػبُعمػىُكجػكدهُبمختمػلُأشػكالو،ُُك
ُالتالي:تناكلتُجزفياتُىذاُالمكضكعُفيُثبلثةُفصكؿُعمىُالنحكُ

ُ،ُمفُخبلؿُمبحثيف:كعقكاتياُ،كأركانياُ،حقيقةُالسرقةتناكلتُفيوُُ،الفصل الول
ُ.عقكبةُجريمةُالسرقةُالثاني:و ،ُكأركانياُ،حقيقةُجريمةُالسرقةُ،الول

ُخبلؿُمبحثيف:،ُمفُالسرقةالخملُفيُالركفُالمعنكؼُلجريمةُُ،الثانيالفصل 
ماىيةُالخملُفيُالركفُالمعنكؼُُ،الثانيو كشركطو،ُُكعناصرهُ،الركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقةُ،الول

ُلجريمةُالسرقة.
ُمباحث:ُة،ُمفُخبلؿُثبلثاصرُالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقةأثرُالخملُفيُعنُ،الثالثالفصل 
فػػيُنيػػةُالجػػانيُعمػػىُُأثػػرُالخمػػلُ،يالثــانو ،ُفػػيُعمػػـُالجػػانيُعمػػىُجريمػػةُالسػػرقةُأثػػرُالخمػػلُ،الول

ُ.يُإرادةُالجانيُعمىُجريمةُالسرقةأثرُالخملُفُ،الثالثو ،ُجريمةُالسرقة
ُالنتافج،ُكالتكصيات،ُكالفيارسُالعامة.ُلتتضمفُُالخاتمةثـُجاءتُ
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Abstract 
 

The Islamic Sharia is based on justice and fairness, as it has identified 

the required evidences that lead to the different punishments of crimes. 

This has the aim of achieving security and peace in the society. This 

means that each crime has its own pillars. However, this observed 

firmness in implementing the prescribed penalties is associated with 

several requirements and rules to ensure that all the specified pillars of a 

crime are observed. This means that penalties are only applied if a crime 

was confirmed without any doubt. This is the scope of this dissertation, 

which aims to discuss the defect observed in the moral side of theft 

crimes and to highlight its different consequences. The study has 

addressed these issues in three chapters as follows: 

Chapter one deals with the nature of theft, its pillars, and its 

punishment. This has been tackled through two sections: 

Firstly, the reality of the theft crime and its pillars, and secondly: the 

punishment of theft crime. 

Chapter two, the defect in the moral aspect of the theft crime. This has 

been tackled through two sections: 

Firstly, the moral aspect of the offense of theft, and its elements and 

conditions, and secondly, the nature of the moral aspect defect in the 

theft crime. 

Chapter three, impact of the defect in the moral aspect of the theft 

crime. This has been tackled through three topics: 

Firstly, impact of the defect observed in the offender’s knowledge on 

the theft crime, secondly, impact of the defect observed in the offender’s 

intention on the theft crime, and thirdly, impact of the defect observed 

in the offender’s will on the theft crime. Finally, the conclusion 

presented the results, recommendations, and general indexes. 
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 الىــــــــــــــــــداء
ُبكاسعُرحمتوُكجميلُعفكهُكغفرانو.ُإلىُركحُكالدتيُالحبيبة،ُتغمدىاُهللا

ُ
فيُمكاصمةُرحمتيُالعمميةُعمىُتبارؾُكتعالىُالفضلُبعدُهللاُُذؼُكافُلوالُعزيزإلىُكالدؼُال

ُُخير.ُعنيُكلُهللاُُإلىُىذهُالمحظةُالسعيدةُفجزاهُمراحمياُكصكالًُُاختبلؼُ
ُ

كافُلياُدكرُفيُتشجيعيُعمىُمكاصمةُالتعميـُكامكغُُيحفظياُهللا،ُكالتالغاليةُُإلىُزكجةُأبي
ُاليدؼُالمنشكد.

ُ
ُليُبالتكفيفُكالسداد.تعالىُإلىُإخكانيُكأخكاتيُالذيفُكانتُألسنتيـُتميجُبالدعاءُإلىُهللاُ

ُ
ُيـ.اءُالذيفُعطركاُترابُفمسطيفُبدمافإلىُأركاحُالشيد

ُ
ُ.مرريفُالبحثُمفُأجلُإتماـُىذاُاألكيسرُليُطُساعدنيُيعُمفإلىُجم

ُ
ُالقبكؿ.ُتعالىُمفُهللاًُاُيالمتكاضعُراجُىذاُالعملثكابُأىدؼُ
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 الشكر والتقدير
ُّللاَُ"انطبلقًاُمفُقكلوُملسو هيلع هللا ىلص:ُ ر  ُي ْشك  ُالَناس ُُال  ر  ُي ْشك  ُ.(1)"م ْفُال 

لقبكلوُاإلشراؼُُالحولي حامد ماىر :الدكتورالستاذ فضيلة إلىُأتكجوُبجزيلُالشكرُكالعرفافُ
رشاداتوُالتيُكافُلياُاألثرُالكاضحُفيُإنجازُىذاُرسالةالعمىُىذهُ ،ُكعمىُجيكدهُكتكجيياتوُكا 
ُ ُالكريميفُالعمل، ُاألستاذيف ُإلى ُكالعرفاف ُكخالصُالتقدير ُكاالمتناف ُالشكر ُبجزيل ُأتقدـ كما

ُ.عضكؼُلجنةُالمناقشةُ
 .سالم عبدهللا أبو مخدة ة الدكتور:فضيل

 .بسام حسن العف :فضيلة الدكتور
وُلمرسالةُمفُتكجيياتُسديدةُمماُنقدماسيعمىُماُشكرىـُأُكلتفضميـُبقبكؿُمناقشةُىذهُالرسالة،ُ

 يسيـُفيُإثراءُىذهُالدراسةُكيزيدىاُأىمية.
الذيفُكافُُعةُكالقانكُففيُكميةُالشريُإلىُجميعُأعضاءُالييفةُالتدريسيةُكالشكرُمكصكؿُأيضاًُ

 ليـُاألثرُالبالغُفيُتحصيمناُالعممي.ُ
كماُالُيفكتنيُأفُأتكجوُبالشكرُإلىُكاحةُالعمـُكراعيةُالعمماءُالجامعةُاإلسبلميةُلدكرىاُالمميزُ

ُ.كرفعتوُفيُكافةُالمياديفُفيُمجاؿُالبحثُالعمميُكالعملُعمىُالنيكضُبالمجتمعُالفمسطيني
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 المقدمة

يميفُبجبلؿُكجيوُكعظيـُُالحمدُهللُعمىُماُشرعُمفُالديفُكىدػُإلىُالصراطُالمستقيـ،ُحمداًُ
ُُك ُأفُدمحماًُسمطانو، ُكأشيد ُالعدـ، ُبعد ُمفُأكجدنا ُأفُالُإلوُإالُهللاُشيادة ُكرسكلو،ُُأشيد عبده

األمـ،ُكعمىُُؼاألمـُإلىُخيرُالعربُكالعجـ،ُفصمكاتُرايُكسبلموُعمىُىادالمبعكثُمفُخيرُ
ُـ.مُ صحبوُمصابيحُالدجىُكالظُ آلوُُك

ُكبعدُ...
،ُتتمثلُىذهُالغاياتُفيُحفعُساميةكغاياٍتُُلمشريعةُاإلسبلميةُأىدافًاُنبيمةمماُالُشؾُفيوُأفُ
الضركرياتُالُبدُمفُصيانتياُ،ُكىذهُكالنفسُكالعقلُكالنسلُكالماؿُ،الديفُ:الضركرياتُالخمس

ُلناُ ُالذؼُارتضاه ُاألرضُعمىُالكجو ُكعمارة ُكاستقرارُالمجتمعات، ُاإلنسانية، ُالحياة الستقامة
ُكاليبلؾُمقكماًُ ُمفُاالعتداء ُكافُحفعُالماؿُكصيانتو ُكألجلُىذا لتحقيفُغاياتُُرفيساًُُرانا،

فقط،ُبلُقدُانتيجُاُالنيجُىيُمفُسارتُعمىُىذليستُالشريعةُالساميةُُكالشريعةُاإلسبلمية،ُ
ُفيُحفعُأمكاؿُالناسُكصيانتياُمفُالضياع.ُمحمكداًُُالقانكفُالكضعيُمساراًُ

،ُكمفُىذهُ(1)كألجلُىذهُالغاياتُفإفُالشريعةُاإلسبلميةُقدُأرستُالمؤيداتُالحديةُكالتفكيضية
ُحفظاًُ ُيعتبر ُالذؼ ُالسرقة، ُذلُالمؤيداتُحد ُترسي ُإذ ُكالشريعة ُاالعتداء، ُمف ُفإنياُلمماؿ ؾ،

تشترطُتحقفُأركافُالجريمةُلتطبيفُالعقكبة،ُكمفُىذهُاألركافُالركفُالمعنكؼُالذؼُيعتبرُذاُ
،ُكلكفُمختاراًُُأىميةُبالغةُفيُقياـُالمسؤكليةُالجنافية،ُكق ك اـُىذاُالركفُعمىُككفُالجانيُمدركاًُ
ُالمتعددة ُبأنكاعو ُالخمل ُكىذا ُاالختيار، ُأك ُاإلدراؾ ُىذا ُعمى ُخمل ُيطرأ ُكاليزؿُُقد كاإلكراه

لوُأثرُيمنعُأكُيخفلُُكغيرىا،ُىلُيمكفُأفُيككُفُبلؿُالعقميُكالسكرُكالصغرُكالجيلكاالخت
فمَماُكافُلمركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقةُأىميةُبالغةُفيُقياـُالعقكبة،ُفإننيُعمدتُُ؟مفُالعقكبة

ُا ُتطبيف ُعمى ُالمعنكؼ ُالركف ُفي ُالخمل ُأثر ُدراسة ُالمتكاضع ُالبحث ُىذا ُلجريمةُفي لعقكبة
ُالسرقةُفيُالشريعةُاإلسبلمية.

ُُُُ

ُ
ُ

                                                 

المغةُعمى:ُردُاألمرُإلىُالغير،ُانظر:ُالرازؼ،ُمأخكذةُمفُالتفكيض،ُكيطمفُالتفكيضُفيُُالتفويضية:ُ(1)
ُانظر:1/517ُمختارُالصحاحُ)ج ُالتصرؼُفيُأمرُمفُاألمكرُآلخر، ُجعلُحرية ُكفيُاالصطبلحُىك: ،)

(.ُكالمرادُىناُبالمؤيدات290ُ(؛ُأبكُحبيب،ُالقامكسُالفقييُ)ص1/139قمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ)ج
 ياُالشريعةُإلىُالحاكـ،ُفيقدرىاُحسبُماُيراهُمفُمصمحة.التفكيضية:ُالتعزيراتُالتيُتككم
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 أىمية البحث وأسباب اختياره:
ُتنبعُأىميةُالبحثُمماُيمي:

 ُ؛ُتيُالُبدُمنياُألؼُمجتمعُإنسانيمفُمقاصدُالشريعةُاإلسبلميةُالميـُككنوُيتعمفُبمقصد
،ُكىذاُالمقصدُىكُحفعُالماؿُألصحابوُسكاءُمفُجيةُا لكجكدُأكُلكيُتستقيـُالحياةُكتدـك

ُالعدـ.
 ُالعدؿلم ُبقيمة ُكثيف ُارتباط ُمف ُلو ُالشريعةُُا ُليا ُدعت ُالتي ُالقيـ ُكل ُتتصدر التي

ُلت ُإال ُجاءتُالشريعة ُفما ُالناجزةاإلسبلمية، ُُ؛حقيفُالعدالة ُتُ إذ ُإالُال ُبتكفركجبُعقكبة
ُكحص ُالجريمة، ُكلكُكأركاف ُارتكابيا، ُفي ُاليقيف ُدُ ُؿ ُثبكتيا ُالشؾُفي ُعفُتطرؽ ُالحد فع

 ُاني.الج
 ُجياتُالتحقيف.مفُعملُأىلُاالختصاصُمفُالقضاةُُكأنوُيشغلُحيزًاُكبيرًا 
 ُُفي ُليككف ُأىميتو ُفي ُيزيد ُكىذا ُالمكضكع، ُىذا ُتتناكؿ ُمستقمة ُعممية ُدراسة ُكجكد عدـ

 متناكؿُالباحثيف.
 ُالخملُفيُالركفُالمعنكؼُعمىُتطبيفُال ُالجرافـأثر لذلؾُُ؛عقكبةُغيرُمنضبطُفيُجميع

 التحرؼُلبيافُأثرهُفيُعقكبةُالسرقة.ُُكنحتاجُلمبحثُ
 

 مشكلة البحث:
ُبغيرُكجوُحف،ُكضعتُالشريعةُاإلسبلميةُ ُكانتُالسرقةُاعتداءُعمىُأمكاؿُالناسُكأكميا لّما

ُُأفُالشريعةُجعمتُلمسرقةُأركاناًُعقكبةُصارمةُليذهُالجريمة،ُكرغـُككفُىذهُالعقكبةُصارمةُإال
تمامياُتككفُالعقكبةُالمقررةُلياُفيُالشريعة،ُإالُاالشرافطُُككشرافطُمعتبرة،ُبقياـُتمؾُاألركافُُك

ىذهُُفيُبيفيؤثرُعمىُالعقكبة،ُفبالتاليُنُ،ُمماياأفُىذهُاألركافُتصيبياُعيكبُتقدحُفيُتمام
ُالدراسةُأثرُالخملُفيُالركفُالمعنكؼُعمىُجريمةُالسرقةُفيُالشريعةُاإلسبلمية.

ُ
 أسئلة البحث:

 ُبالخمل؟ماُالمقصكد 
 ُ؟مخملتكييلُالفقييُلماُال
 ُ؟ىُالقصدُالجنافيُفيُجريمةُالسرقةأنكاعُالخملُالكاقعُعمماُىي 
 ماُىكُالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقة،ُكماُىيُمككناتو؟ 
 ؟عقكبةُلجريمةُالسرقةىلُىناؾُأثرُلمخملُالحادثُفيُالركفُالمعنكؼُعمىُتطبيفُال 
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 فرضيات البحث:
 ُلمخمل،ُُك ُفقييُلو.التكييلُالمفيـك
 لخملُالحادثُبالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقة.اُأثر 
 

 ىدف البحث:
ُييدؼُالبحثُإلى:

 .ُبيافُالمرادُمفُالخملُكالتكييلُالفقييُلو
 .الكشلُعفُأنكاعُالخملُالكاقعُعمىُالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقة 
 السرقةُإظيارُأثرُالخملُفيُالركفُالمعنكؼُعمىُالعقكبةُلجريمة. 
ُ
 

 منيج البحث:
ُالكتبُسُك ُإلى ُبالرجكع ُكذلؾ ُاالستقرافي، ُالتحميمي ُالكصفي ُالمنيج ُالبحث ُىذا ُفي ُأَتب ع  ؼ

عمىُُسافراًُُالفقوُاإلسبلميُأكُغيرهالمعتمدةُالتيُتناكلتُمكضكعُالبحثُسكاءُكافُفيُمجاؿُ
ُالنحكُالتالي:

 ُالقكؿُالخبلفية،ُأذكرُاألقكاؿُالفقييةُفيُالمسافل ُالقكؿُالراجح،ُكمؤخرًا المرجكحُفيُُمقدمًا
ُ ْكر  ُالراجحُمفُُكُثـُأتناكؿُاألدلةُلكلُقكؿ،ُسببُالخبلؼُماُأمكفُذلؾ،نظرؼ،ُثـُذ  ْكر  ذ 

 الترجيح.ُمسكغاتاألقكاؿُُك
 الصفحة،ُكالتفصيلُُكُالجزءُكُاسـُالكتابُاسـُشيرةُالمؤللُأكُعافمتو،ُثـُعندُالتكثيفُأذكر

 فيُقافمةُالمراجع.
 رُرقميا.عزكُاآلياتُالكريمةُإلىُسكرىاُمعُذك 
 أمكف،ُماُلـُتكجدُفيُُماالحكـُعميياُنقلُتخريجُاألحاديثُالنبكيةُمفُمصادرىاُاألصمية،ُُك

 صحيحيُالبخارؼُكمسمـ.
 الحكـُعميياُقدرُالمستطاع.نقلُتخريجُاآلثارُمفُمصادرىاُاألصمية،ُُك 
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 الدراسات السابقة:
يُكتبُالفقوُمفُتعرضُليذاُبعدُاطبلعيُعمىُمفرداتُىذاُالبحثُبيفُطّياتُالكتب،ُلـُأجدُف

ُالمكضكعُ ُىذا ُتناكلت ُعممية ُرسافل ُكال ُبذاتو، ُمستقل ُكمكضكع ُالمختمفة ُبحيثياتو المكضكع
بدراسةُشاممة،ُإالُأفُىناؾُمؤلفاتُحديثةُتعرضتُليذاُالمكضكعُبيفُثناياىاُلبعضُالمسافلُ

ُفيُمسافلُمتفُر ُاألحكاـ ُكالُأنكرُتناكؿُالبعضُليذه ُذاتُالصمة، ُفيُأبكابُالفقوُالمتفرقة قة
 كالقانكف،ُكأخصُبالذكر:

 .كتابُ"ُالتشريعُالجنافيُاإلسبلميُمقارناُبالقانكفُالكضعي"،ُلمدكتكرُعبدُالقادرُعكدة 
 ُُفيُالحدكدُكالقصاص"،ُإللياـُدمحمُعميُطكير،ُعاـ ُالشبيةُكأثرىا رسالةُعمميةُبعنكافُ"

 .ـ2008
رقةُمفُأجزاءُبحثي،ُلكفُمفُتمؾُالدراساتُلقدُاشتممتُتمؾُالدراساتُالسابقةُعمىُأجزاءُمتف

مفُاقتصرُعمىُماُيعيبُالركفُالمعنكؼُلمجريمةُبإيجازُكاختصار،ُكمنياُماُتناكؿُمكانعُتنفيذُ
العقكبةُلكلُالجرافـُبشكلُعاـُمعُالمقارنةُبالقانكف،ُكلـُتتناكؿُتمؾُالدراساتُأجزاءُدقيقةُتتعمفُ

ُبمكضكعُالبحث.
كماُيتعمفُبوُمفُُ،لتحرؼُعفُحقيقةُالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقةكماُيضيفوُىذاُالبحثُىكُا

ُالسرقةُمفُعناصر ُيصيبُالركفُالمعنكؼُلجريمة ُكالتركيزُخاصةُعمىُما خملُيقدحُفيو،ُ،
ُ،ُكذلؾُفيُالشريعةُاإلسبلمية.فيؤثرُعمىُالعقكبة

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 ىيكلية البحث:
ُ:تاليةكففُالخطةُالمقدمة،ُكثبلثةُفصكؿ،ُكخاتمة،ُُفقدُنظمتُالبحثُفي

ُ
 ، وفيو مبحثان:حقيقة السرقة وأركانيا وعقوبتيا: الفصل الول

ُحقيقةُجريمةُالسرقةُكأركانيا.المبحث الول: 
ُعقكبةُجريمةُالسرقة.المبحث الثاني: 

ُ
 ، وفيو مبحثان:السرقةالخلل في الركن المعنوي لجريمة : الفصل الثاني

ُكشركطو.ُالسرقةُكعناصرهُنكؼُلجريمةالركفُالمعُالمبحث الول:
ُماىيةُالخملُفيُالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقة.ُالمبحث الثاني:

ُ
 ، وفيو ثلثة مباحث:اصر الركن المعنوي لجريمة السرقةأثر الخلل في عن: الفصل الثالث
ُ:ُأثرُالخملُفيُعمـُالجانيُعمىُجريمةُالسرقة.المبحث الول
ُ.نيُعمىُجريمةُالسرقةالجاُنيةأثرُالخملُفيُ:ُالمبحث الثاني
ُالجانيُعمىُجريمةُالسرقة.ُإرادةأثرُالخملُفيُُالمبحث الثالث:

ُ
 الخاتمة:
التكصيات،ُكالفيارسُالعامة.أىـُالنتافج،ُُكُأظيركتشمل:ُ



 

 

 

ُُ
 

 
 
 
 
 
 
 

 الول الفصل
 حقيقة السرقة وأركانيا وعقوبتيا
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 المبحث الول: حقيقة جريمة السرقة وأركانيا.
 

 قيقة جريمة السرقة.المطلب الول: ح
 : تعريف الجريمة لغة واصطلحاا:أولا 
 الجريمة لغة:أ. 

ُفيُالمغةُيأتيُعمىُمعافُمتعددة رـ  ،ُكالج  ـ  ر   منيا:ُ،لفعُالجريمةُمأخكذُمفُالفعلُج 
 .(1)قطعتوُيقاؿُجرمتُالنخل،ُأؼُالقطع: .1

ُألىمو،ُأؼُالكسب: .2 (2)يكسبُليـُكقكلناُخرجُفبلفُيجـر
 

ُُالحمل: .3 ُتعالىقولو كفيو  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :

[ٴۇ
 .(4)الُيحممنكـُحمبًلُآثماًُُ،ُأؼ(3)

رمًا،ُأؼ:ُفنقكؿُالذنب: .4 ُالرجلُج  5ُ)أذنبُذنبًا،ُأجـر  ڻ ڻ] :ُقولو تعالىكمنوُ(

[ڻ
(6). 

ُالذنب. :ىوبلحيُطلمعنىُاالصىذهُالمعانيُإلىُاُكأقرب
ُ

 الجريمة اصطلحاا:ب. 
ُكك ُإلىُالجريمة، ُالفقياء ُالُمفُحيثُتباينتُنظرة ُالمترتبُعمييا افُالتبايفُمفُحيثُالجزاء

 :للجريمةحقيقتيا،ُفنجدُأفُالفقياءُسمككاُاتجاىيفُفيُتعريفيـُ
ُ.(7)محظكراتُشرعيةُزجرُهللاُتعالىُعنياُبحدُأكُتعزيز"الفقياءُالقدامىُبأنيا:ُ"ُياعًرف .1
 

                                                 

ُ.(1/445)جُ(ُابفُفارس،ُمقاييسُالمغة1)
ُ.(31/385)جُ(ُالزايدؼ،ُتاجُالعركس2)
ُ[.8المافدة:ُ](3ُ)
ُ.(1/365)جُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةُالمعاصرةمختار(4ُ)
ُ(.1/1087)جُمحيط(ُالفيركزُآبادؼ،ُالقامكسُال5)
ُ[.40األعراؼ:ُ](6ُ)
ُ.(322ص)ُالماكردؼ،ُاألحكاـُالسمطانية(7ُ)
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فعموُأكُترؾُفعلُُمعاقبُعمىُالفقياءُالمعاصركفُالجريمةُبأنيا:"ُإتيافُفعلُمحـر عَرؼ .2
ُ ُ.(1)ُالترؾُمعاقبُعمىُتركو"محـر

ُتعريفًاُ ُكاآلخرُعرفيا ُعامًا، ُتعريفًا ُعرؼُالجريمة ُأحدىما ُأف ُالسابقيف يبلحعُعمىُالتعريفيف
خاصًا،ُفالفقياءُالمعاصركفُجعمكاُالجريمةُفيُكلُمعصيةُأكُخطيفةُنيىُالشارعُعنيا،ُسكاءُ

ُكا ُكسكاء ُمعنكيًا، ُأك ُماديًا ُالفعل ُأكاف ُأك ُدنيكية ُالعقكبة ُمعنىُنت ُيخرج ُلـ ُكعميو خركية،
ُالجريمةُعندىـُعفُالمعنىُالمغكؼُليا.

ُع ُالمترتب ُالمادؼ ُالفعل ُفي ُالجريمة ُمعنى ُفحصركا ُالقدامى ُينفذىاُأما ُدنيكية ُعقكبة ميو
ُالقضاء.

ُ
 التعريف المختار:ت. 

رعيةُزجرُهللاُتعالىُعنياُمحظكراتُشُ:وىوالتعريلُالمختارُىكُماُذىبُإليوُالفقياءُالقدامى،ُ
ُبحدُأكُتعزير.

ُ
 ث. أسباب الختيار:

ُرىا.فكباُكُفرُالذنكبيفُبيفُصغايتففُمعُمعيارُالشريعةُفيُالتفُرُالتعريل.1ُ
ُاعتداءُعمىُأمفُكسبلمةُالمجتمع.ُحصرُالجريمةُفيماُفيوالتعريلُ.2ُ
ُىذاُالتعريل.ُي ظيرُمدػُخطكرةُالفعلُالمحظكرُالذؼُيدخلُفيُنطاؽُحدكدُالتعريل.3ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ(.1/57ج)ُالتشريعُالجنافيُ(ُعكدة،1)
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 ثانياا: تعريف السرقة لغة واصطلحاا:
 السرقة لغة: أ.

 .(1)مصدرُالفعلُسرؽ،ُكىك:ُأخذُالشيءُمفُالغيرُخفية
ُكىذاُالمعنىُيتففُمعُجكىرُالمعنىُاالصطبلحيُلمسرقةُفيُالفقوُاإلسبلمي.

 
 السرقة اصطلحاا:ب. 

المغكؼ،ُبقطعُالنظرُعفُككنياُسرقةُُالمعنىلشرعيُلمسرقةُفيُحقيقتوُعفُالُيختملُالمعنىُا
تستكجبُالقطعُأـُال،ُإذُإفُأخذُالماؿُمفُالغيرُخفيةُيعتبرُسرقة،ُسكاءُكافُالمأخكذُنصابًاُ

كلكفُتعددتُتعريفاتُ،ُ(2)لقيامياُعمىُاالختفاءُأكُمجنكنًا؛ُأكُأقلُمنو،ُأكُكافُاآلخذُصغيراًُ
ؿُالشركطُالتيُيراىاُكلُمذىبُالستيفاءُعقكاتيا،ُالفقياءُلمسرقةُالمكجبةُلمقطعُبناءُعمىُتناُك

 التعريفات:كفيماُيميُذكرُىذهُ
 ة:يفتعريف الحن .1

عشرةُدراىـُأكُمقدارىاُخفيةُعمفُىكُمتصدُلمحفعُُأخذُالعاقلُالبالغ"ُعرفياُالكماؿُبفُاليماـ:
ُ.(3)"مماُالُيتسارعُإليوُالفسادُمفُالماؿُالمتمكؿُلمغيرُمفُحرزُببلُشبية

 تعريف المالكية: .2

ُا ُ"بفُعرفةعرفيا ُأخرجوُمفُُأخذُمكملُحراًُ: ُلغيرهُنصابًا، ُمحترمًا ُأكُمااًل الُيعقلُلصغره،
 .(4)"حرزهُبقصدُكاحدُخفيوُالُشبيةُلوُفيو

 تعريف الشافعية: .3

ُحكـُاالسبلـُنصاباُمفُالماؿُالذػُيقصدُمممختارُالالعاقلُالبالغُالأخذُ"ُعرفياُالشيرازؼ: تـز
 .(5)فيو"ُالُشبيةُلوإلىُسرقتوُمفُحرزُمثموُ

 تعريف الحنابلة: .4

ُالحجاكؼ: ُل"ُعرفيا ُمحتـر ُماؿ ُشبيةأخذ ُال ُمثمو ُحرز ُمف خراجو ُكا  ُكجوُُغيره ُعمى فيو
 .(6)االختفاء"

                                                 

ُ.(3/154)جُ(ُابفُفارس،ُمقاييسُالمغة1)
ُ.(1/347)جُالحدكدُكالتعزيزاتُعندُابفُالقيـ(ُُأبكُزيد،2ُ)
ُ.(5/354)جُ(ُابفُاليماـ،ُفتحُالقدير3)
ُ.(10/234)جُالمختصرُالفقييُ،بفُعرفة(ُا4)
ُ.(3/353)جُبالشيرازؼ،ُالميذُ(5)

ُ.(4/274)جُاإلقناعُالحجاكؼ،ُ(6)
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ُلمحد ُالمكجبة ُالسرقة ُحقيقة ُفيُتحديد ُالتعريفاتُالسابقة ُالغيرُُ،تتفف ُالمكملُماؿ كىيُأخذ
ماُثبتُمفُالنصكصُعندُمىُخفية،ُإالُأنياُتختملُفيماُبينياُفيُذكرُبعضُالقيكد،ُبناًءُع

ُُك ُصحة، ُمنيـ ُفريف ُالسرقةُكل ُحقيقة ُعمى ُالكقكؼ ُالبعضُأراد ُألف ُأك ُكاستنباطًا، فيمًا،
ُتكافرهُمفُقيكد،ُكالبعضُاآلخرُأرادُبيافُحقيقةُالسرقةُفيُ المكجبةُلمقطعُفضَمفُتعريفوُماُيمـز

ُ.(1)طُالقطعأنوُسيشرحُبعدُذلؾُشرُكُذاتياُمفُغيرُقيكدُاعتمادًاُعمى
ُ

 التعريف المختار:ت. 
ُالتعريفاتُ ُىذه ُبيفُمضاميف ُيجمع ُالباحثُأف ُحاكؿ ُفييا ُكالنظر ُتعريفاتُالفقياء ُبياف بعد

 :فيكون تعريف السرقة كالتاليليخرجُبتعريلُجامعُمانع،ُ
من الغير بالغاا نصاباا من حرز مثلو ل شبية لو فيو على محترماا أخذ المكلف المختار مالا 

ُ.د تملكووجو الخفية بقص
ُ

 ث. أسباب الختيار:
 طُالسرقةُالمكجبةُلحدُالقطعُفيُالشريعةُاإلسبلمية.يشملُجميعُشرُكُالتعريل. 1
 .مانعُمفُدخكؿُحاالتُالسرقةُالتيُالُتكجبُحدُالقطعُالتعريل. 2
 

 :المختار شرح التعريفج. 
ُُ،المكلفال الباحث: "أخذ المكلف المختار" ق. 1 ُالعاقل، ُالشخصُالبالغ ُيخرجُُكىك اذلؾ

ُ ُالمكرهُوالمختار،الصبيُكالمجنكف، ُبو ُخرج ُُ؛قيد ُغير ُالمكره ُفيُألف ُإال ُفعمو مسؤكؿُعف
 ايةُالقتل.جن
ألفُالسرقةُليستُمحصكرةُفيُالنقكدُُ؛كلـُأقلُنقكداًُُماالًُُ:قلتُقال الباحث: "مالا محترماا". 2

عةُلُماؿُأجازتُالشريكُ،ُليشملمحترماًُُوقلت:،ُفقدُتككفُفيُأشياءُعينيةُأخذتُمفُحرزىا
ُاكتسابوُكحيازتوُكتممكو،ُكىكُقيدُخرجُبوُالماؿُالحراـ.

كىكُقيدُخرجُبوُُ،خريازةُشخصُآليشملُكلُماؿُمكجكدُفيُح قال الباحث: "من الغير". 3
 .اآلخذُماؿ

ُالقطعُفيُقال الباحث: "بالغاا نصاباا" . 4 ُبمغُالقدرُالمكجبُلعقكبة ُقد أؼُأفُالماؿُالمأخكذ
 .اإلسبلميةُالشريعة

                                                 

ُ.(30)صُ(ُالكبيسي،ُأحكاـُالسرقةُفيُالشريعةُكالقانكُف1)
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حسبُماُدرجُعميوُُلبلحتفاظُبالماؿُلُماُيصمحُمكاناًُكىكُكُقال الباحث: "من حرز مثلو". 5
 ُ.عرؼُالناس

كجو،ُُمفُأؼخذُفيُىذاُالماؿُحفُمعتبرُأؼُأنوُليسُلآلقال الباحث: "ل شبية لو فيو" . 6
ُ كأخذُالزكجُمفُماؿُزكجتو،ُكاألبُمفُماؿُابنو.

عفُأعيفُالناس،ُكىكُقيدُخرجُُأؼُأنوُأخذُالماؿُمستتراًُُو الخفية"وجقال الباحث: "على . 7
ُ،ُكالمغتصب،ُأكُأخذهُبخفةُيدُكالمختمس.بوُمفُأخذُالماؿُجياراًُ

ُقال الباحث: "بقصد تملكو" . 8 ُنزع ُبنية ُأخذه ُأنو ُأؼ ُبوُُعنو،ُصاحبويد ُخرج ُقيد كىك
 المستعيرُكاليازؿ.
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 .ن جريمة السرقةأركا: المطلب الثاني
،ُكبالنظرُ"محظكراتُشرعيةُزجرُعنياُالشرعُبحدُأكُتعزيزلتعريلُالسابفُلمجريمةُ"مفُخبلؿُا

ُتكافرىاُفيُالسمكؾُالعتبارهُجريمةُ فيُمضمكفُىذاُالتعريلُيتضحُأنوُيشتملُعمىُأركافُيمـز
البلزمةُلتجريمو،ُُتستحفُالعقكبة،ُإذُالُيمكفُاعتبارُالسمكؾُجريمةُإالُإذاُتكافرتُفيوُاألركاف

ُلقطعُ ُمتشكفة ُتأت  ُفييُلـ ُكيسرىا، ُىكُإالُدليلُعمىُكماؿُالشريعة ُاألركافُما ُىذه ككجكد
األيدؼُكاألعناؽ،ُبلُكضعتُلذلؾُكموُأركانوُكضكابطو،ُفإذاُانتفىُركفُمفُتمؾُاألركافُالتيُ

ُكضعتياُالشريعةُالغراءُانتفتُالجريمة،ُكبالتاليُتنتفيُالعقكبة.
ُ:(1)وىيُ،اُثبلثةُأركافُالبدُمفُتكافرىاُالستيفاءُالعقكبةالجريمةُلي

ُالفعلُكيعاقبُعميو.الركن الشرعي .ُأ ُ:ُكىكُكجكدُنصُيحـر
ةُسكاءُكافُإتيافُثلُفيُالفعلُالمككفُلمجريماإلجراميُالمتماُ:ُكىكُالسمكؾالركن المادي .ُب

 طبيعةُماديةُمحسكسة.أكُترؾ،ُكىكُذكُ

ُمعُالعمـُبأفُالشارعُيحرمو.كىكُاتجاهُإرادةُالُالركن المعنوي: .ُت  جانيُالرتكابُالفعلُالمحـر

ىذهُىيُاألركافُالكاجبُتكافرىاُفيُالجريمة،ُإالُأفُالبعضُيرػُأفُىذهُاألركافُىيُأركافُ
ُالمشرعُبصددُكلُجريمةُعمىُحدة،ُكجريمةُ عامةُالُتغنيُعفُكجكدُأركافُخاصةُيتطمبيا

 وىما:افُيختصافُبيا،ُالسرقةُمثبًلُلياُركن
 .ذُالماؿُخفيةأخ .1

 .قصدُالتممؾ .2

ُ.(2)لكفُالحقيقةُأفُاألركافُالخاصةُمجردُتطبيفُلؤلركافُالعامةُعمىُجريمةُمعينة
ُتكافرىاُ كبعدُالنظرُفيُاألركافُالعامةُكالخاصةُلجريمةُالسرقة،ُتبيفُأفُلياُثبلثةُأركافُيمـز

ُكلُركفُعمىُحده.فيُفعلُالسرقةُالعتبارهُجريمةُيعاقبُعميوُبالحدُالمقدر،ُكلنتحدثُعفُ
 
 
 
 
 

                                                 

؛ُعكدة،ُ(21ص)ُشرحُقانكفُالعقكباتُالخاصُ،ُُنكر،(99ص)ُحكاـُالعامةُفيُالقانكفُالجنافيبدكؼ،ُاألُ(1)
ُ.(1/97)جُالجنافيالتشريعُ

ُ.(197ص)ُشرحُقانكفُالعقكباتُ؛ُعالية،(152ص)ُـُالعامةُلقانكفُالعقكباتاألحكاُ(ُأبكُخطكة،ُشرح2)
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 الركن الشرعي: النص المحرم.
ُالفعػلُكيحظػره،ُفػبلُيعتبػرُالفعػلُجريمػةُمعاقػبُعميػوُ يتمثلُالركفُالشرعيُفيُكجكدُنصُيحػـر

قػػديمًاُُإالُإذاُكػػافُىنػػاؾُنػػصُشػػرعيُيحرمػػو،ُكيفػػرضُعقكبػػةُمقػػدرةُعمػػىُإتيانػػو،ُكمػػفُالمقػػرر
كىػػػػذاُمبػػػػدأُاسػػػػتنتجوُفقيػػػػاءُالتشػػػػريعُالجنػػػػافيُ،ُ(1)الُجريمػػػػةُكالُعقكبػػػػةُإالُبػػػػنص""حػػػػديثًاُمبػػػػدأُُك

فُالنصكصُالقرآنيةُكالنبكيةُقدُةُالنبكيةُاستنتاجًاُسافغًا،ُإذُإاإلسبلميُمفُنصكصُالقرآفُكالسن
،ُ(2)دلتُعمىُالعملُبمضمكفُىذاُالمبدأُلكػفُلػـُيكػفُىنػاؾُنػصُكاضػحُالداللػةُعمػىُالعمػلُبػو

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]ُ:ىتعالقولو كمفُىذهُالنصكصُ

[مئ حئ جئ ی ی ی ی
ــــــــو،ُ(3)  ەئ ائ ائ ى ى]ُ:تعــــــــالى وقول

[ەئ
إالُُةُينػزؿُعقػابُكالُيكصػلُسػمكؾُبالحرمػأنػوُالمفُخبلؿُىػذهُالنصػكصُيتضػحُفُ،(4)

ُ.دُالنصُالداؿُعمىُذلؾجُ إذاُكُ 
ُفيُجرافـُ ُدقيقًا ىذاُكقدُطبقتُالشريعةُاإلسبلميةُمبدأُ"الُجريمةُكالُعقكبةُإالُبنص"ُتطبيقًا

كالقصاص،ُكمنياُحدُالسرقة،ُكيظيرُىذاُجميًاُفيُاألدلةُالتيُنصتُعمىُحرمةُالسرقةُالحدكدُ
ُ:وىيُ،كعقكاتيا

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]:قولو تعالى .1

[ڤ
(5). 

ُّللَا ُالَسار ؽُ "ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقاؿ:ُقاؿعن أبي ىريرة رضي هللا عنو،  .2 هُ ُل ع ف  ُي د  ُف ت ْقط ع  ة  ُالب ْيض  ،ُي ْسر ؽ 
هُ  ُف ت ْقط ع ُي د  ْبل  ُالح  ي ْسر ؽ   .(6)"ك 

ُقاؿعن عائشة رضي هللا عنيا،  .3 ُإ الَُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقالت: ُالَسار ؽ  ُي د  ُت ْقط ع  ين اٍرُال  ُد  ُر ْاع  ُف ي
د اع   .(7)"اًُف ص 

 

                                                 

 (1/105،ُالتشريعُالجنافيُ)جعكدةُ(1)
ُ(.16)صُمنصكر،ُالجرافـُالحديةُكالتعزيراتُ(2)
ُ[.59القصص:ُ](3ُ)

 .[15]اإلسراء:ُُ(4)

ُ[.38المافدة:ُ]ُ(5)
ُ[.6783ُرقـُالحديثُ:8/159بابُلعفُالسارؽُإذاُلـُيسـ،ُُ/ارؼ،ُالحدكدالبخارؼ:ُصحيحُالبخ]ُ(6)
ُ[.1684ُرقـُالحديثُ:3/112،ُحدُالسرقةُكنصابيابابُُ/،ُالحدكدمسمـ،:ُصحيحُ]مسمـ(7ُ)
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ُالركن المادي: أخذ مال الغير خفية. 
ُعمىُماُيدكرُف ُالصدرُمفُالتحدثُلـُت رتبُالشريعةُاإلسبلميةُعقابًا يُخمجاتُالنفسُكثنايا

ُع ْفُأ َمت ي"ُ::ُقاؿُملسو هيلع هللا ىلصقاؿعن أبي ىريرة رضي هللا عنو، ،ُ(1)باإلثـُكالمعصية ز  اك  م اُُإ َفُّللَا ُت ج 
ا ي  ُأ ْنف س  ُب و  َدث ْت ُت ت ك َمـُُْح  ُأ ْك ُت ْعم ْل ـْ ُل  ا ُىُ (2)"م  ُفإذا ُفإنوُالُُـَُ، ُبخطيفة ُبلُالمسمـ يعاقبُعمييا،

ُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقاؿقاؿ:ُ ،عن ابن عباس رضي هللا عنوتكتبُلوُحسنةُكاممة،ُ ن ات  س  ُالح  ت ب  إ َفُّللَا ُك 
ا ن ًةُك  س  ه ُح  ْند  اُّللَا ُل و ُع  ت ب ي  اُك  ْمي  ُي ْعم  ـْ ن ٍةُف م  س  ُب ح  ـَ ،ُف م ْفُى  ُذ ل ؾ  ُب َيف  ُث ـَ م ةًُك الَسيّ ف ات  ـَُم  ُى  ،ُف إ ْفُى ك 

مُ  ث ير ٍة،ُك  اٍؼُك  ْعٍلُإ ل ىُأ ْضع  ُض  اف ة  ُم  ْبع  ن اٍتُإ ل ىُس  س  ُح  ه ُع ْشر  ْند  اُّللَا ُل و ُع  ت ب ي  اُك  م ي  م  اُف ع  ـَُب ي  ْفُى 
ُى ـَُ ُى ك  ُف إ ْف م ًة، ام  ُك  ن ًة س  ُح  ه  ْند  ُع  ُل و  ُّللَا  ا ت ب ي  ُك  ا ْمي  ُي ْعم  ـْ م  ُف  يّ ف ٍة يّ ف ًةُُب س  ُس  ُل و  ُّللَا  ا ت ب ي  ُك  ا م ي  م  ُف ع  ا ب ي 

ةًُ د  (3)"ك اح 
الُيكصلُجريمةُكالُعقابُعميوُماُداـُأنوُلـُيترجـُإلىُسمكؾُُـَُ،ُكعمىُىذاُفإفُاليُ 

ُفمكُىـَُ المسمـُبسرقةُماؿُلشخصُما،ُكلـُيسرقو،ُفبلُيعتبرُذلؾُجريمةُكالُيترتبُُخارجي،
ُنفَُ ُلك ُلكف ُعقكبة، ُسرقعميو ُالمعتبرةذ ُبشركطيا ُُتو ُحينيا ُيككف ُمستحقًاُقد ُجرمًا ارتكب

ُ.(4)لمعقكبة
فقدُقررُعمماءُالفقوُالجنافيُاإلسبلميُقاعدةُ"الُجريمةُكالُعقكبةُبغيرُمادياتُُترتيباا عليو
شخص،ُكلكُ،ُكىذاُمبدأُارتضتوُالقكانيفُالكضعيةُبعدُأفُكانتُتحاسبُعمىُنيةُال(5)محسكسة"

ُأمرين:،ُكلعلُالعمةُفيُاشتراطُالمادياتُلقياـُالجريمةُابرُعنيتعُلـُتصدرُمنوُسمككيات

ُالدليلُعمىُ .1 قامة ُكا  ُالدليل، ُالقضافيُالمبنيُعمىُإقامة ُالنظاـ اشتراطُالمادياتُمتففُمع
 .(6)المادياتُمستطاعُبخبلؼُالنكاياُكاألفكار

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]ُ:تعالى هللا قالإفُالشرعُلـُيكمفناُإالُبماُىكُفيُطاقتنا،ُ .2

[ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
،ُكعدـُاعتبارُالركفُالمادؼُ(7)

ُتكميلُا ُفيو ُالجريمة ُقدرتيا؛لقياـ ُليسُفي ُبما ُالبشرية ُالركفُُلطاقة ُتشترط ُلـ ُلك ألنو

                                                 

ُكالحكـ؛ُالسبلمي،ُ(11/327)جُفتحُالبارُؼ(ُابفُحجر،1ُ) ُ.(3/1045)جُجامعُالعمـك
:ُرقػػػـُالحػػػديث7/46ُكالسػػػكراف،ُبُالطػػػبلؽُفػػػيُاإلغػػػبلؽُكالكػػػرهُالبخػػػارؼ:ُصػػػحيحُالبخػػػارؼ،ُالطػػػبلؽ/ُبػػػا]ُ(2)

5269.]ُ
 [.6491:ُرقـُالحديث8/103ُة،ُبابُمفُىـُبحسنةُأكُبسيفُالبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالرقاؽ/]ُ(3)
ُ.(274)صُالجريمةُفيُالفقوُاإلسبلميُ(ُأبكُزىرة،4)

 .(361)صُحسني،ُالفقوُالجنافيُاإلسبلميُ(5)

ُ(ُالمرجعُالسابف.6)
ُ[.286البقرة:ُ](7ُ)
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ُذلؾُمحاسبةُاألفرادُعمىُالنكاياُكالخكاطرُالتيُليسُفيُمقدكرُالبشرُاالطبلعُ المادؼُلمـز
ُبمعرفةُأفعاليـُكالمحاسبةُعمييا.ُتكميلُفيو،ُكلكنناُمكمفيفُعمييا،ُكماُليسُفيُمقدكرناُال

ُتحقفُالركفُالمادؼُفيُالجريمة  لكيُيستطيعُمفُخبللوُإثباتُالجريمة.ُ؛كعميوُفإنوُيمـز

ُ
ىذاُكقدُطبقتُالشريعةُاإلسبلميةُمضمكفُقاعدةُ"الُجريمةُكالُعقكبةُبغيرُمادياتُمحسكسة"ُ

ُكا ُالحدكد ُجرافـ ُفي ُدقيقًا ُمادياتُتطبيقًا ُالشريعة ُفاشترطت ُالسرقة، ُحد ُكمنيا لقصاص،
ُالركفُ ُفي ُالنظر ُكاإمعاف ُخفية"، ُالغير ُماؿ ُفيُ"أخذ ُتتمثل ُلكصلُالفعلُجريمة محسكسة
ُتكافرىاُفيو،ُكلكلُمنياُشركطو،ُكنظرًاُ المادؼُلمسرقةُيتبيفُبكضكحُأفُلوُأراعةُعناصرُيمـز

ُأىـُىذهُالشركطُبذكرُط،ُسيكتفيُالباحثافلُالمتعمقةُبتمؾُالشرُكلمخبلؼُفيُكثيرُمفُالمس
ُ.ماُأمكفُذلؾُفيُالحاشيةُالخبلؼُالكاردُعميياعُالتنبيوُعمىُم
 

ُ:السارق ُالعنصر الول:
ُتكفرُشركطُمعتبرةُفيوُالستيفاءُالعقكبة ُ،الُيتـُفعلُالسرقةُإالُبكجكدُفاعموُكىكُالسارؽ،ُكيمـز

ُوىي:
 التكليف: .1

،ُحػػػػػرًاُأـُعبػػػػػدًا،ُمسػػػػػممًاُأـُذميػػػػػًاُأـُءُكػػػػػافُذكػػػػػرًاُأـُأنثػػػػػىعػػػػػاقبًل،ُسػػػػػكاُأفُيكػػػػػكفُالسػػػػػارؽُبالغػػػػػاًُ
ُ.حدُعمىُالصغيرُكالمجنكُفُ،ُفإنوُال(1)مستأمناًُ

ــي رضــي هللا عنــو،  ُ"ُ:قػػاؿُملسو هيلع هللا ىلصقػػاؿ:ُعــن عل ػػف  تَػػىُي ْسػػت ْيق ع ُك ع  ـ ُح  ُالَنػػاف  ػػف  ػػْفُث بل ث ػػٍةُع  ـ ُع  م ػػ ف ػػع ُاْلق  ر 

ُكُ  ـ  تَػػىُي ْحػػت م  ُح  تَػػىُي ْعق ػػلُ الَصػػب ىّ  ُح  ْجن ػػكف  ُاْلم  ػػف  ،ُكألنػػوُإذاُسػػقطُعػػنيـُالتكميػػلُفػػيُالعبػػادات،ُ(2)"ع 
يمنػػعُىػػذاُمػػفُُكاإلثػػـُفػػيُالمعاصػػي،ُفالحػػدُالمبنػػيُعمػػىُالػػدرءُبالشػػبيةُأكلػػىُباإلسػػقاط،ُلكػػفُال

ُ.(3)ألفُالجنايةُشرطُلمعقكبةُكليستُشرطًاُلكجكبُضمافُالماؿُضمافُالماؿُالمسركؽ؛
ُ
ُ
ُ

                                                 

(؛ُابػػف5/139ُالجمػػل،ُحاشػػيةُالجمػػلُ)ج(؛4/230ُج)ُ(؛ُابػػفُرشػػد،ُبدايػػةُالمجتيػػد7/9ج)ُ(ُالعينػػي،ُالبنايػػة1)
ُ(.9/127قدامة،ُالمغنيُ)ج

[ُقػاؿ4403ُحػديثُرقػـُُ:4/141ُحداًُُرؽُأكُيصيبسكد،ُاألقضية/ُبابُالمجنكفُيأبكُداكد:ُسنفُأبيُدا](2ُ)
ُ(.9/403جُ،يحُكضعيلُأبيُداككدصح:ُصحيحُ)ُانظر:ُاأللباني

ُ.(7/67)جُبدافعُالصنافعُ(ُالكاساني،3)
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  :ي المال المسروق(أن ل يكون للسارق شبية ف) يةانتفاء الشب .2

ُكافُلمسارؽُشبيةُفيُالماؿُالمسركؽ،ُفبلُقطعُعميو ُبالشبيات،ُكتنتجُُ؛إذا ألفُالحدكدُتدرأ
ُالشبيةُعفُالحفُ ُغيرُمحدالغيرُىذه ُشافعًا ُلككنو ،ُ(1)دمستقرُلمسارؽُفيُالماؿُالمسركؽ،

 في: وتتمثل ىذه الشبو
 .(2)األصلُمفُالفرعُكالشريؾُمفُشريكوكسرقةُُشبية الملك: 2,1
كالسرقةُمفُُ،كسرقةُصاحبُالديفُمفُغريمو،ُكالمحاربُمفُالغنيمةُشبية الستحقاق: 2,2

 .(3)بيتُالماؿُأكُمفُالماؿُالعاـ
 .(4)كسرقةُالزكجافُأحدىماُمفُاآلخر،ُكالفرعُمفُاألصلُشبية النفقة: 2,3

ُ
ُ:المسروق العنصر الثاني: 
ُ:منيا،ُىُالسارؽُفإنوُالبدُمفُتكافرُشركطُمتعددةُفيُالماؿُالمسركُؽلكيُيقاـُالحدُعم

 أن يكون مالا منقولا مادياا: .1

خرُمنقكاًلُيمكفُنقموُمفُمكافُإلىُآُالبدُفيُالمسركؽُالذؼُتقطعُبوُيدُالسارؽُأفُيككفُماالًُ
ُلمنقلُبفعلُ ُأكُقاببًل ُبطبيعتوُكأثاثُالبيتُكالذىب، السارؽُكيدـُدكفُتمل،ُسكاءُكافُمنقكاًل

 .(5)جدارُكأخذُأنقاضو
ُفميستُمحبلًُ ُالمعنكية ُاألمكاؿ ُأما ُكالخشب، ُكالحديد ُماديًا ُالماؿ ُيككف ُأف ُ؛لمسرقةُكيشترط

،ُكألنياُغيرُمحرزةُفبلُيتحقفُفيياُلككنياُحقكقًاُمجردةُغيرُقابمةُلمنقلُكحفُالتأليلُكاإلبداع
ُ.(6)شرطُاإلحرازُالمعتبرُفيُكجكبُالقطع

ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ.(318)صُجرافـُالحدكدُكأحكامياُالشرعيةُ(ُعبادة،1)
ُ؛ُالشػرايني،ُمغنػيُالمحتػاج(13/608)جُ؛ُالمخمي،ُالتبصرة(4/109)جُلبمدحي،ُاالختيارُلتعميلُالمختار(ُا2)

ُ(.5/471)ج
ُ(.10/279ُج)ُ؛ُالمرداكؼ،ُاإلنصاؼ(2/766ج)ُ(ُالخمكتي،ُكشلُالمخدرات3)
ُ(؛ُابػػػػػػػفُمفمػػػػػػػح،ُالمبػػػػػػػدع5/472ج)ُ(؛ُالشػػػػػػػرايني،ُمغنػػػػػػػيُالمحتػػػػػػػاج2/77ج)ُ(ُمػػػػػػػبلُخسػػػػػػػرك،ُدررُالحكػػػػػػػاـ4)
ُ(.7/445ج)
ُ(.3/208ج)ُ(؛ُابفُرشد،ُالمقدماتُالمميدات3/149ج)ُ(ُالسمرقندؼ،ُتحفةُالفقياء5)
ُ.(2/485)جُالتشريعُالجنافيُ(ُعكدة،6)
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 مالا محترماا: أن يكون  .2
:ُكػػػلُمػػػػاؿُأكجػػػػبُالشػػػارعُفيػػػػوُضػػػػمانًاُعمػػػىُمتمفػػػػو،ُكالطعػػػػاـ،ُكالمبػػػػاس،ُعنػػػىُبالمػػػػاؿُيُ  المحتػػػػـر

،ُسػكاءُكانػتُفػيُحيػازةُاًُكاألثاث،ُفبلُقطعُعمىُمفُسرؽُخمرًاُأكُخنزيرًاُأكُآالتُليػكُأكُصػنم
ُ.(1)ألفُأعيافُىذهُاألشياءُمحرمةُلذاتياُكالُضمافُلمتمفياُمسمـ؛مسمـُأـُغيرُ

 
 أن يبلغ نصاباا: .3

ُالذؼُيقطعُ ُالمسركؽ ُفي ُمحدد ُقدر ُاشتراط ُعمى ُالصحابة ُكفعل ُالسنة ُمف تضافرتُاألدلة
عن األدلةُعمىُذلؾُ،ُكمفُ(2)بسرقتوُالسارؽ،ُكىكُراعُدينارُذىبًا،ُأكُماُكافُقيمتوُراعُدينار

ُالسَُ"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُقالت:ُقاؿعائشة رضي هللا عنيا،  ُت ْقط ع ُي د  ُإ الَُال  دار ؽ  اع  ين اٍرُف ص  ُد  ذاُ(3)"اًُُف يُر ْاع  ،ُكا 
ُالُقطع ُفإنو ُالسارؽ، ُلقطع ُالنصابُشرطًا ُالنصاب؛ُكاف ُأقلُمف ألنوُُعمىُمفُسرؽُقدرًا

ُيعتبرُتافيًا،ُكأخذُالتافوُالُيمحفُضررًاُبصاحبو،ُكالُينقصُمالو.
بُفعلُالسرقةُكأخذُالماؿُمفُتكاأؼُبزمافُاُر،ُ(4)كالعبرةُفيُتقديرُالماؿُالمسركؽُبكقتُالسرقة

ُحرزه.
ُ

                                                 

(؛9/305ُ)جُنظػػػر:ُعمػػػيش،ُمػػػنحُالجميػػػلاءُفػػػيُالمػػػاؿُالمسػػػركؽُأفُيكػػػكفُمحترمػػػًا،ُا(ُشػػػرطُجميػػػكرُالفقيػػػ1)
ةُفػػػاعتبركاُىػػػذاُالشػػػرطُفيػػػأمػػػاُالحن(؛6/129ُ)جُكشػػػاؼُالقنػػػاعُ،البيػػػكتي(؛7/332ُ)جُركضػػػةُالطػػػابيفُ،النػػػكرُؼ

ُ.(4/84الحاشيةُ)جُابفُعابديف،انظر:ُُ"،متقوماا كلكفُعبركاُعنوُبعبارةُأخرػ،ُكىي:ُ"أفُيككفُالماؿُ
؛ُكاتفػػػفُالحنفيػػةُكالمالكيػػػةُكالحنابمػػػةُمػػػعُ(5/465)جُمغنػػػيُالمحتػػػاجُالشػػرايني،ُ(ُىػػذاُقػػػكؿُالشػػػافعية،ُانظػػػر:2)

فقاؿُالحنفيػة:ُيقػدرُالنصػابُبعشػرةُدراىػـ،ُكقػاؿُالمالكيػة:ُُالشافعيةُفيُاشتراطُالنصابُلكفُاختمفكاُفيُتحديده،
أكُماُقيمتوُثبلثةُدراىـُفيُغيرىا،ُكاختمفػتُالركايػةُمقدارُالنصابُراعُدينارُذىبًاُأكُثبلثةُدراىـُكلُفيُجنسوُ

عنػػدُالحنابمػػةُعمػػىُثػػبلث،ُاألكلػػى:ُقػػدرُالنصػػابُراػػعُدينػػارُذىبػػًاُأكُثبلثػػةُدراىػػـُأكُمػػاُقيمتػػوُثبلثػػةُدراىػػـُمػػفُ
ُغيرىمػػػاُبػػػأدنىُاألمػػػريف،ُكالثالثػػػة:ُقػػػدرُ غيرىمػػػا،ُكالثانيػػػة:ُقػػػدرُالنصػػػابُراػػػعُدينػػػارُذىبػػػًاُأكُثبلثػػػةُدراىػػػـُكيقػػػـك

ُابُراػػعُدينػػارُأكُثبلثػػةُدراىػػـ،ُكاألصػػلُالػػدراىـ،ُفػػإذاُنقػػصُراػػعُالػػدينارُعػػفُثبلثػػةُدراىػػـُلػػـُيقطػػعُسػػارقو،النصػػ
؛ُابػفُ(2/944اإلشػراؼُعمػىُمسػافلُنكػتُالخػبلؼُ)جُ،نصػرابػفُُ؛(7/77)جُبدافعُالصػنافعُانظر:ُالكاساني،

رطكاُالنصػػػاب،ُتشػػػيػػػاءُكلػػػـُيميػػػكرُالفق،ُكلكػػػفُالظاىريػػػةُكالحسػػػفُالبصػػػرؼُخػػػالفكاُج(9/105)جُالمغنػػػيُقدامػػة،
،(4/230)جُالمجتيػػػػػدُفػػػػػأكجبكاُالقطػػػػػعُبسػػػػػرقةُالقميػػػػػلُكالكثيػػػػػر،ُانظػػػػػر:ُابػػػػػفُرشػػػػػد،ُبدايػػػػػة ىُالمحمػػػػػُ؛ُابػػػػػفُحػػػػػـز

ُ.(11/351)ج
ُ(.12،ُص)(ُتقدـُتخريجو3)
؛ُالرحيبػاني،ُمطالػػبُأكلػػيُ(3/209)جُ(؛ُابػفُرشػػد،ُالمقػدماتُالمميػػدات5/54ج)ُ(ُابػفُنجػػيـ،ُالبحػرُالرافػػف4)

ُ.(6/232)جُالنيي
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 أن يكون محرزاا: .4
ُ.(1)"المكضعُالحصيفُالذؼُجرتُالعادةُبحفعُالماؿُكالمتاعُفيو"ُ:إفُالمقصكدُبالحرزُىك

كالشارعُالحكيـُلـُيجعلُلمحرزُضابطًاُمحددًاُفأطمقوُكلـُيقيدهُبشيءُمعيف،ُكماُأطمقوُالشارعُ
ُتكفُلو ُلـ ُإلىُالعرؼُإذا ُأفُُيككفُمرجعو ُالُشؾُفيو ُكمما ُشرعيةُكالُعرؼُلغكؼ، حقيقة

فيُكقتُأكُفيُمكافُراماُالُُالحرزُيختملُباختبلؼُاألمكاؿُكاألحكاؿُكاألكقات،ُفماُكافُحرزاًُ
ُ.(2)خرلؾُفيُكقتُأكُمكافُآيككفُكذ

ُوينقسم الحرز في الشريعة السلمية إلى قسمين:
ـــانحـــرز ب 4,1 خمػػػوُأحػػػدُإالُبػػػإذف،ُمثػػػل:ُالػػػدكرُكالخػػػيـُ:ُىػػػكُالمكػػػافُالمعػػػدُلئلحػػػرازُالُيدالمك

ُ.(3)كالخزافف
ذف،ُمثل:ُالمساجدُكاألسكاؽ،ُدخلُإليوُببلُإي ُُكعدُلئلحرازُىكُمكافُلـُيُ :ُالحافظحرز ب  4,2

ُبغيره ،ُإالُبكجكدُحافعُكـُالصحراء،ُفبلُيككفُحرزاًُكموُحُ ألفُالمكافُبذاتوُحُ ُ؛كسميُحرزًأ
ُ.(4)أـُلـُيقصدقصدُالحفع،ُ

 
ُ:لثالث: المسروق منوالعنصر ا

ُلقياـُجريمةُا ُالماؿُمنو؛يمـز ذ  أحدُتحتُيدُُألفُالمسركؽُإذاُلـُيكفُلسرقةُكجكدُشخصُأ خ 
 شرطان:،ُكالُعقابُعمىُأخذىما،ُكيشترطُفيُالمسركؽُمنوُ(6)أكُمترككاًُُ(5)كافُمااًلُمباحاًُ

 
                                                 

ُ.(4/158)جُ،ُالمكسكعةُالفقييةالككيتيةكقاؼُ؛ُكزارةُاأل(4/233)جُ(ُابفُرشد،ُبدايةُالمجتيد1)
ُالتػػاجُكاإلكميػػلُ،؛ُالعبػػدرُؼ(3/149)جُانظػػر:ُالسػػمرقندؼ،ُتحفػػةُالفقيػػاءُ(ُالحػػرزُشػػرطُعنػػدُجميػػكرُالفقيػػاء،2)

ُكعنػػػدُالظاىريػػػةُالُ؛(440الػػػركضُالمراػػػعُ)ص،ُبيػػػكتي؛ُال(7/332)جُ؛ُالنػػػككؼ،ُركضػػػةُالطػػػالبيف(8/414)ج
،ُالمحمىُُ:أكُغيرُمحرز،ُانظرُيعتبرُالحرزُشرطًاُبلُيقطعُمفُسرؽُمااًلُمحرزاًُ ُ.(11/322)جابفُحـز

ُ؛ُالرافعػػػػي،ُالعزيػػػػزُشػػػػرحُالػػػػكجيز(9/305)جُالجميػػػلُح؛ُعمػػػػيش،ُمػػػػن(7/73)جُ(ُالكاسػػػاني،ُبػػػػدافعُالصػػػػنافع3)
ُ(.11/195)ج
؛ُ(8/172)عمػػىُمختصػػرُخميػػلُُ(؛ُالزرقػػاني،ُشػػرحُالزرقػػاني4/104)ُلتعميػػلُالمختػػارُاالختيػػارُالبمػػدحي،ُ(4)

ُ.(4/278)ُاإلقناعُالحجاكؼ،(؛10/121ُالنككؼ،ُركضةُالطالبيفُ)ج
ؾُفيُاألبحارُكاألحجػارُىكُالذؼُالُمالؾُلوُكليسُفيُحيازةُأحد،ُكالطيرُفيُالسماءُكالسمُالمال المباح: (5)

(؛ُكزارةُاألكقػػػػػاؼُالككيتيػػػػػة،ُالمكسػػػػػكعةُالفقييػػػػػة1/299ُ)جُ،ُانظػػػػػر:ُابػػػػػفُنجػػػػػيـ،ُاألشػػػػػباهُكالنظػػػػػافرفػػػػيُالجبػػػػػاؿ
ُ(.1/131)ج
لتػيُيمقػيُصاحبوُعفُحيازتػو،ُكفضػبلتُالطعػاـُكالمبلبػسُكاألمتعػةُاُىىكُالماؿُالذؼُتخمُالمال المتروك:ُ(6)

ُ(.1/421،ُانظر:ُالسمرقندؼ،ُعيكفُالمسافلُ)جبياُصاحبياُتخمصًاُمنيا
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 أن تكون لو يد على المال المسروق: .1
،ُسكاءُكانتُىذهُ(1)كدةُتحتُيدُمسمـ،ُأكُذمي،ُأكُمستأمفتقطعُيدُالسارؽُإذاُسرؽُعينًاُمكج

نماُكجبُ(2)اليدُيدُصحيحةُكيدُالمالؾُكالككيل،ُأكُيدُغيرُصحيحةُكيدُالغاصبُكالسارُؽ ،ُكا 
ُالقطعُعمىُكلُمفُاعتدػُعمىُماؿُتحتُيدُالغيرُحفاظًاُعمىُاألمكاؿُكصيانتياُمفُاليدر.

 المطالبة بالمال )الخصومة(: .2

ذاُلـُي طالبُالمسركؽُمنوُبالماؿتقطعُيدُالسارؽُإالُينبغيُأفُ
ُألفُإقامةُالحدُتتكقلُعمىُُ؛(3)

ُبمالو ُكمطالبتو ُحضكره ُفيمـز ُكالُدعكػُمنو، ُالحسبة، ُبشيادة ُيثبتُالقطع ُفبل ُكعميو يثبتُ،
شبيةُفيُالحد،ُكإباحةُصاحبُالماؿ،ُأكُتكفرُاإلذفُُثُ ر ُكُْلكقكعُاالحتماؿُالمُ ُالسارؽ؛بإقرارُ
الُيمنعُىذاُمفُحبسُالسارؽُحتىُيحضرُمفُلوُالخصكمة،ُكثبكتُالماؿُُ،ُلكف(4)بالدخكؿ

ُ.(5)المسركؽُفيُذمةُالسارؽُلممجنيُعميو
 
 

                                                 

ُعمىُالسارؽُإذاُكافُالمسركؽُمنوُمستأمنًاُعمىُقكليف:ُلحدإقامةُااختملُالعمماءُفيُكجكبُُ(1)
ليػػوُذىػػبُالمالكيػػةُكالحنابمػػةُكزفػػرُمػػفُ القػػكؿُاألكؿ:ُكجػػكبُإقامػػةُالحػػدُعمػػىُالسػػارؽُإذاُسػػرؽُمػػفُالمسػػتأمف،ُكا 

عُ؛ُابػػػفُالحاجػػػب،ُجػػػام(10/145ابػػػفُمفمػػػح،ُالفػػػركعُ)ج؛ُ(2/32)جُة،ُانظػػػر:ُابػػػفُرشػػػد،ُبدايػػػةُالمجتيػػػدالحنيفػػػ
ُ.(1/522)جُاألميات

ليػػػوُذىػػػبُالحنفيػػػةُكالشػػػافعية،ُانظػػػر: ُالقػػػكؿُالثػػػاني:ُعػػػدـُإقامػػػةُالحػػػدُعمػػػىُالسػػػارؽُإذاُسػػػرؽُمػػػفُالمسػػػتأمف،ُكا 
ُ(.10/142(؛ُالنككؼ،ُركضةُالطالبيفُ)ج7/264الشيباني،ُاألصلُ)

ُ(ُيشػترطُفػػيُالمسػػركؽُمنػػوُأفُتكػػكفُلػوُيػػدُصػػحيحةُعمػػىُالمػػاؿُالمسػركؽُباتفػػاؽُالفقيػػاء،ُكأمػػاُإذاُكانػػتُيػػد2)
المسركؽُمنوُغيرُصحيحة،ُكسرؽُمنوُسارؽ،ُفاختملُالفقياءُفيُحكمو،ُفػذىبُالحنفيػةُإلػىُإقامػةُالحػدُعمػىُ

السػارؽُُىقػكؿُعنػدُالشػافعيةُإقامػةُالحػدُعمػُالسارؽُمػفُالغاصػبُدكفُالسػارؽُمػفُالسػارؽ،ُكيػرػُالمالكيػةُكىػك
السػارؽُأكُالغاصػب:ُانظػر:ُالسارؽُمػفُُىإقامةُالحدُعمعدـُحنابمةُفذىبكاُإلىُمفُالسارؽُأكُالغاصب،ُكأماُال

(؛3/363ُ(؛ُالشػػيرازؼ،ُالميػػػذبُ)ج4/195؛ُالزرقػػاني،ُشػػػرحُالزرقػػانيُ)ج(5/360ج)ُفػػػتحُالقػػديرُ،بػػفُاليمػػاـا
ُ(.6/144البيكتي،ُكشاؼُالقناعُ)ج

فمػنيـُمػفُقػاؿُُكالخصكمةُشرطُعندُالحنفيةُكالشافعيةُكالحنابمة،ُمػعُاخػتبلفيـُفػيمفُتصػحُفيػوُالخصػكمة،ُ(3)
عُكالمستعير،ُكمنيـُمفُقاؿُتقبػلُمػفُالمالػؾُكنافبػوُكُكػذلؾُالغاصػبُألفُيػدهُيػدُت قبلُمفُالمالؾُكنافبوُكالمكد 

ُ(؛7/58)جةُيػػابنر:ُالعينػػي،ُالانظػػُضػػماف،ُكمػػنيـُمػػفُقػػاؿُتقبػػلُمػػفُالمالػػؾُكنافبػػوُكالغاصػػبُكمػػثميـُالسػػارؽ،ُ
كعنػػػدُالمالكيػػػةُالُتعتبػػػرُالخصػػػكمةُُ،(1/676)جُ؛ُالبيػػػكتي،ُالػػػركضُالمراػػػع(13/339المػػػاكردؼ،ُالحػػػاكؼُ)ج

ُ.(2/116)جُالتميمي،ُالجامعُلمسافلُالمدكنةُشرطًاُإلقامةُالحد،ُانظر:
ُ(.46)صُ(ُالشبيمي،ُفقوُالحدكد4)
ُ(.24/35)ج،ُالمكسكعةُالفقييةُالككيتية(ُكزارةُاألكقاؼ5ُ)
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ُ:العنصر الرابع: فعل الخذ
ُوىما:،ُيشترطُفيُفعلُاألخذُشرطاف

ُ:الخفية .1
ُكتع ُالمجنيُعميوُكدكفُرضاه، ُدكفُعمـ ُعمىُالماؿُمستترًا ُالسارؽُباالستيبلء تبرُكىيُقياـ

الخفيةُشرطًاُجكىريًاُالكتماؿُالركفُالثانيُمفُأركافُجريمةُالسرقة،ُإذُبياُتعرؼُالسرقةُمفُ
ُسارقاًُ(1)غيرىا ُيعتبر ُغيبتو ُأك ُنكمو ُشخصُأثناء ُمتاع ُأخذ ُفمف ُبخبلؼُ(2)، ُأخذهُ، ُلك ما

خفة،ُكالًُاُإذاُاعتمدُعمىُالقكة،ُكيككفُمختمسًاُإذاُاعتمدُعمىُالسرعةُكالمجاىرةُفإنوُيككفُمنتيب
ُالحالتيف؛يثبتُال ُفيُكبل ُُقطع ُ"النبي عليو الصلة والسلم قالألف اف فٍُ: م ىُخ  ُع  ُُل ْيس  ك ال 
ْنت ي بٍُ ُم ْخت م ٍسُق ْطعُ ُم  ُ.(4)،ُكألنوُيمكفُدفعيماُبرجاؿُاألمفُكالسمطاف،ُأكُطمبُالغكث(3)"ُك ال 

ُ
 تمام الخذ: .2

ُإلى ُالسارؽُبإيصاؿُيده ُقياـ ُبلُالُالُيكفيُفيُالسرقة ُاألخذ،ُُالمسركؽُخفية، ُمفُتماـ بد
ُ:(5)أمرينكيتحقفُذلؾُباجتماعُ

ُأفُيخرجُالمسركؽُمفُحيازةُالمجنيُعميو.2,1ُ
ُأفُيدخلُالمسركؽُفيُحيازةُالجاني.2,1ُ

فإذاُلـُيتكفرُأحدُىذيفُاألمريفُيختلُركفُالسرقة،ُكتسقطُالعقكبةُالمقدرةُعفُالجاني،ُكتككفُ
ُ.يقدرهُاإلماـعقكاتوُالتعزيزُحسبُماُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ.(95)صُلشريعةالعاني،ُفقوُالعقكباتُفيُا(،ُالعمرؼُُك2/275)جُسكعةُالجنافية(ُبينسي،ُالمُك1)
ُ(.2/462)جُ(ُعكدة،ُالتشريعُالجنافي2)
[ُقاؿُابف1448ُُ:ُرقـُالحديث4/52سُكالمنتيب،ُالترمذؼ:ُسنفُالترمذؼ،ُالحدكد/ُبابُالخاففُكالمختم](3ُ)

ُ(.4/184حجر:ُصحيحُ)ُانظر:ُالتمخيصُالحبير،ُج
ُ(.20/76المطيعي،ُتكممةُالمجمكعُ)ج(4ُ)
ُ(.2/121جلمكناسي،ُشفاءُالغميلُ)(؛ُا7/42ج)ُ(ُالعيني،ُالبناية5)
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 .عقوبة جريمة السرقة: المبحث الثاني
ُ

 .تعريف العقوبة: المطلب الول
 أولا: العقوبة لغة:

،ُفيقػػػاؿ:ُعاقبػػػوُبذنبػػػوُعقابػػػػًاُ(1)العقكبػػػةُفػػػيُالمغػػػةُاسػػػـُلمعقػػػاب،ُكالعقػػػابُىػػػكُالمؤاخػػػذةُبالػػػذنب
 .(2)كمعاقبة،ُأؼ:ُأخذهُبو

ُالذنبكسميتُالعقكبةُبيذاُاالسـ،ُألنياُتككفُآخراًُ ،ُكثان ي 
(3). 

 
 ثانياا: العقوبة اصطلحاا:

ألفُالحػػػدُمػػػانعُمػػػفُارتكػػػابُُ؛عػػػرؼُاإلمػػػاـُالمػػػاكردؼُالعقكبػػػة،ُكأطمػػػفُعمييػػػاُمصػػػطمحُالحػػػدأ.ُ
سببيا،ُحيثُقاؿ:ُ"كالحدكد:ُزكاجرُكضعياُهللاُتعاليُلمردعُعفُارتكابُماُحظرُكترؾُمػاُأمػرُ

 .(4)بو"
نيا:ُ"الجزاءُالمقررُلمصمحةُالجماعةُعمىُعصيافُأمرُكعرفياُالدكتكرُعبدُالقادرُعكدةُبأب.ُ

ُ.(5)الشارع"
ف،ُفاألكؿُيقررُأفُىذاُالزاجرُسببوُالمخالفة،ُكيقعُمفُأجلُالحفاظُعمىُالتعريفيفُمتقارااُككبل

مصمحةُالمجتمع،ُككذلؾُالثانيُحيثُاعتبرُتحقيفُمصمحةُالجماعةُمرتبطُبكجكدُجزاءُيمنعُ
ُالمخالفة.

 

 
 

                                                 

ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقييةعبدُالمنعـ،ُُ(،1/243)جُبفُسيده،ُالمحكـُكالمحيطُاألعظـاُ(1)
ُ(.2/525)ج
ُ(.15/213)جُ(ُالرازؼ،ُمختارُالصحاح2)
ُ(.4/78)جُ(ُابفُفارس،ُمقاييسُالمغة3)
ُ(.15/325)جُ(ُالماكردؼ،ُاألحكاـُالسمطانية4)
ُ(.1/524)جُالتشريعُالجنافي(ُعكدة،5ُ)
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 .عقوبة السرقة: المطلب الثاني
ُ ُالغيرذُ قد ُماؿ ُأخذ ُنصتُعمىُحرمة ُاإلسبلمية ُالشريعة ُأف ُآنفًا ُكأكجبتُعقكبةُُكر خفية،

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ:قولو تعالىجاءُفيُصارمةُلذلؾ،ُ

[ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
،ُفاآليةُصريحةُفيُكجكبُقطعُأيدؼُالسارقيفُكالسارقات،ُكمفُالمتففُ(1)

ُاليمنىُ ُبيفُالفقياءُأفُاليد ُالقطععميو ُبيا ىيُالتيُي بدأ
ُابفُمسعكدُ(2) ُجاءُفيُركاية ُكما ،

ُ.(4)،ُكتقطعُيدُالسارؽُمفُالرسغ(3)فاقطعكاُأيمانيما":ُ"رضيُهللاُعنو
 

ُفعممناُ،اليميفُىيُسرقةُبأكؿُالمقطكعةُاليدُأفُفيُاألمةُتختملُلـ"ُ:قال أبو بكر الجصاص
ُعمىُيدؿُاالثنيفُمفُاأليدؼُجمعوُفيُلمفعاُفظاىرُ،أيمانيماُأيدييماُبقكلوُتعالىُهللاُمرادُأف
،ُ(5)"[ڳ گ گ گ گ ک ک]:ُتعالى كقولوُمنيماُكاحدُكلُمفُالكاحدةُاليدُالمرادُأف
ُإلييماُاأليدؼُأضاؼُلماُكذلؾُ،الجمعُبمفعُإليياُأضافوُكاحدُقمبُمنيماُكاحدُلكلُكافُلما

 .(6)اليمنى"ُيكىُمنيماُكاحدُكلُمفُاليديفُإحدػُالمرادُأفُعمىُدؿُالجمعُبمفع
ُائشة رضي هللا عنيافعن عكجاءُفيُالسنةُالصحيحةُماُيدؿُعمىُقطعُيدُالسارؽُكالسارقة،ُ

داًُ"ُقاؿُملسو هيلع هللا ىلص:ُ:قالت اع  ين اٍرُف ص  ُد  ْاع  ُإ اَلُف يُر  ُالَسار ؽ  ُت ْقط ع ُي د  بقطعُاليدُ ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُ،ُككماُأمرُ(7)"ال 
 .(9)يدُالمخزكميةُالتيُسرقتُعُ طُْ،ُككذلؾُقُ (8)داءُصفكافاليمنىُلسارؽُُر

العفكُعفُعقكبةُالقطعُسكاءُمفُالمجنيُعميوُأكُالقاضيُأكُالحاكـ،ُماُُىذاُكقدُمنعُالشارع
ُ.(10)داـُاألمرُقدُكصلُإلىُكليُاألمر
                                                 

 [.38ُالمافدة:](1) 
البجيرمػػي،ُحاشػػيةُالبجيرمػػيُ(؛8/413ُج)ُالعبػػدرؼ،ُالتػػاجُكاإلكميػػل(؛7/86ُالكاسػػاني،ُبػػدافعُالصػػنافعُ)جُ(2)
 .(9/121ج)ُابفُقدامة،ُالمغني(؛4/227ُ)ج
ُ(.8/407الطبرؼ،ُجامعُالبيافُ)جُ(3)
(؛5/495ُ(؛ُالشػرايني،ُمغنػيُالمحتػاجُ)ج12/183خيرةُ)ج(؛ُالقرافػي،ُالػذ9/133السرخسي،ُالمبسػكطُ)جُ(4)

ُ(.1/677البيكتي،ُالركضُالمراعُ)ج
ُ[.4]التحريـ:ُُ(5)
ُ(.4/62ج)ُالجصاص،ُأحكاـُالقرآفُ(6)
ُ(.12،ُص)تخريجوُتقدـُ(7)
 (.2/160الخطابي،ُمعالـُالسنفُ)ج(8)
 ُ(.12/35أبكُالطيب،ُعكفُالمعبكدُ)جُ(9)

 .(2/453ج)ُابفُرشد،ُبدايةُالمجتيدُ(10)
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ُ:قاؿُلسارؽ؟ُأتشفع:ُقالكاُلو،ُفتشفعُبسارُؽُالزايرُعمىُكامرَُ":ُقاؿُ،(1)الحنفي الفرافصة عن
 .(2)عنو"ُعفاُإفُعنوُهللاُعفاُفبلُاإلماـ،ُإلىُبوُيت ُأ ُُفإذاُاإلماـ،ُإلىُبوُيؤتُلـُماُنعـ،"

ألفُحدُالسرقةُإذاُكصلُلمحاكـُكافُحقًاُهلل،ُُكزُالشفاعةُلمسارؽُعندُكليُاألمر؛كماُأنوُالُتج
يُُْ،عنيا هللا رضيعائشة  عنفبلُيحلُألحدُالعفكُكالُالشفاعةُفيو،ُ ْرأ ة ُأ َفُق ر  ُالم  ْأف  ُش  ـْ ًشاُأ ى َمي 

ُف ق الُ  ؟ ـ  َم س  ُك  م ْيو  ُع  َمىُهللا  ُص  ُّللَا  كؿ  ُر س  ا ُف يي  ـ  مّ  ُي ك  م ْف ُك  ُف ق ال كا: ق ْت، ر  ُاَلت يُس  َية  كم  م ْفُالم ْخز  ُك  كا:
َمىُهللا ُ ُّللَا ُص  كؿ  ُر س  ْيٍد،ُح بُّ ُز  ام ة ُْبف  ُإ اَلُأ س  م ْيو  ُع  ُي ْجت ر غ  كؿ  ُر س  ام ة ،ُف ق اؿ  َمم و ُأ س  ُف ك  ـ  َم س  ُك  م ْيو  ع 

:ُإُ  ُق اؿ  ،ُث ـَ ُف اْخت ط ب  ـ  ُق ا ُّللَا ،ُث ـَ كد  د  ْفُح  ُم  دٍّ ُف يُح  ُأ ت ْشف ع  "ُ: ـ  َم س  ُك  م ْيو  َمىُهللا ُع  ُّللَا ُص  ُأ ْىم ؾ  ا َنم 
ُف ي ر ؽ  ان كاُإ ذ اُس  ُك  ـْ ،ُأ َني  ـْ ُق ْبم ك  يف  َد،ُاَلذ  ُالح  م ْيو  ُأ ق ام كاُع  يل  ُالَضع  ـ  ُف يي  ر ؽ  كه ،ُك ا  ذ اُس  ُت ر ك  ُالَشر يل  ـ  ي 

ى ا ُي د  ق ْتُل ق ط ْعت  ر  َمٍدُس  ُم ح  م ة ُب ْنت  ـ ُّللَا ُل ْكُأ َفُف اط  ُ.(3)"ك اْي

 التالي:ُعمىُالنحكُالباحثُذكرىمالسارؽ،ُيفيُمسألتيفُتتعمقافُبعقكبةُاُىذاُكقدُاختملُالفقياء

ُالمسروق. (4)المسألة الولى: ضمان
فُلـُيقطعُالسارؽُ عُالسارؽُكالعيفُقافمةُردتُإلىُصاحبيا،ُكا  ُق ط  اتففُالفقياءُعمىُأنوُإذا

،ُأؼُضمافُالمسركُؽ ُ.(5)فعميوُالغـر
 ثلثة أقوال:عمىُُإذاُكافُالمسركؽُتالفاًُُكلكنيـُاختمفكاُفيُاجتماعُالضمافُمعُالقطع

 القول الول:
ُ.(6)ذىبُالشافعيةُكالحنابمة،ُكىكُممافُالسارؽُقيمةُالمسركؽُمطمقًاُباإلضافةُإلىُقطعوض
 

                                                 

الفرافصةُبػفُعميػرُالحنفػيُاليمػامي،ُمػفُأىػلُالمدينػة،ُزكجُابنتػوُعثمػافُبػفُعفػافُرضػيُهللاُعنػو،ُاختمػلُ(1)
المحققػػكفُفػػيُصػػحبتو،ُفمػػنيـُمػػفُأقػػرُلػػوُبالصػػحبة،ُكمػػنيـُمػػفُعػػدهُمػػفُالتػػابعيف،ُانظػػر:ُُالسػػخاكؼ،ُالتحفػػةُ

ُ(.5ُ/276صابةُفيُتمييزُالصحابةُ)ج(؛ُابفُحجر،ُاإل2/372المطيفةُفيُتاريخُالمدينةُالمشرقةُ)ج
:ُرقػػـُالحػػديث5/473ُالتشػػفعُلمسػػارؽ،ُُمػػاُجػػاءُفػػيُبػػابُالحػػدكد/ُابػػفُأبػػيُشػػيبة،ُمصػػنلُابػػفُأبػػيُشػػيبة،]ُ(2)

ُ(.4/547ُجُ-4631[ُقاؿُابفُحجر:ُمكقكؼُ)انظر:ُإتحاؼُالميرة،ُرقـ8075ُ
ُ.[3475:ُرقـُالحديث4/175ُ،ُحديثُالغارُ/ُبابأحاديثُاألنبياءالبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُ]ُ(3)
الضػػػمافُفػػػيُالمغػػػةُمصػػػدرُضػػػمف،ُكىػػػكُااللتػػػزاـُكالتغػػػريـ،ُانظػػػر:ُمختػػػار،ُمعجػػػـُالمغػػػةُالعرايػػػةُالمعاصػػػرةُُ(4)
(،ُكيطمػػفُالضػػمافُفػػيُاالصػػطبلح2/414ُ(؛ُعبػػدُالمػػنعـ،ُمعجػػـُالمصػػطمحاتُكاأللفػػاظُالفقييػػةُ)2/1371)ج

(؛ُقمعجػػػي1/575ُمثػػػلُلػػو،ُانظػػػر:ُالكفػػػكؼ،ُالكميػػػاتُ)عمػػىُردُمثػػػلُالتػػػاللُإفُكػػػافُمثميػػًاُأكُقيمتػػػوُإفُكػػػافُالُ
 (.1/285ُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ)ج

ُ(؛20/99المطيعػػي،ُتكممػػةُالمجمػػكعُ)جُ؛(4/234)جُ(؛ُابػػفُرشػػد،ُبدايػػةُالمجتيػػد7/70ج)ُ(ُالعينػػي،ُالبنايػػة5)
ُ.(9/130)جُابفُقدامة،ُالمغني

ُ.(10/289)ُاؼ؛ُالمرداكؼ،ُاإلنص(5/494)جُ(ُالشرايني،ُمغنيُالمحتاج6)
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ُالقول الثاني:
ُقطععدـُضم ُالمسركؽُإذا ُكابفُشبرمة،ُُكُمذىبُالحنفيةُ،ُكىكافُالسارؽُقيمة قكؿُالثكرؼ،

ُ.(1)كعطاء،ُكابفُأبيُليمي
 

 القول الثالث:
الُفبلفإنوُيضمفُقيمةُالمسركؽُإُالسارُؽُإذاُقطع  .(2)كىكُمذىبُالمالكية،ُفُكافُمكسرًا،ُكا 

 
  سبب الخلف:

ُُيبدكُأفُسببُالخبلؼُفيُىذهُالمسألةُيرجعُلؤلسبابُالتالية:
ُاالختبلؼُاألصكليُفيُالزيادةُعمىُالنصُىلُىيُنسخُأـُال؟.1ُ

فمفُقاؿُإفُالزيادةُعمىُالنصُنسخُلـُيكجبُعمىُالسارؽُضمافُالمسركؽُإذاُقطع،ُكُمفُ
ُُبأفُالزيادةُعمىُالنصُبيافُأكجبُعمىُالسارؽُضمانةُالمسركؽُسكاءُقطعُأـُلـُيقطع.ُقاؿُ
ُ
ُ.(3)االختبلؼُفيُقاعدةُ)التضميفُيقتضيُالتمميؾ(.2ُ

فمفُقاؿُبأفُضمافُالمسركؽُيقتضيُممؾُالسارؽُلو،ُلـُيجمعُبيفُالقطعُكالضماف،ُكمفُقاؿُ
ُُبأفُالمضمكفُالُي ممؾُأكجبُالقطعُكالضمافُمعًا.ُ

ُ
ُ.(4).ُمدػُعصمةُالماؿُالمسركُؽ3
فمفُقاؿُإفُالماؿُالمسركؽُمعصكمًاُأكجبُالضماف،ُكمفُقاؿُأفُالماؿُالمسركؽُخرجُمفُ 

ُأفُيككفُمعصكمًاُحقًاُلممالؾُبداللةُكجكبُالقطعُقاؿُبعدـُالضماف.
 
 
 
 

                                                 

ُ.(5/157)جُنظاـُكجماعة،ُالفتاكؼُالينديةال(1ُ)
ُ.(2/438)جُايةُالطالب؛ُأبكُالحسفُالمالكي،ُكف(4/235)ُ(ُابفُرشد،ُبدايةُالمجتيد2)

ُ(.7/363الزحيمي:ُدمحم،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ)جُ(3)
 (.7/85الكاساني،ُبدافعُالصنافعُ)جُ(4)
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 الدلة:
 أدلة القول الول القائل بوجوب ضمان المسروق مطلقاا:

 قكؿُلمذىبيـُبالقرآفُكالسنةُكالمعقكؿ.استدؿُأصحابُىذاُال
 القرآن:من أولا: 

[ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]ُ:قولو تعالى
(1). 

 :وجو الدللة
ُكتعالىُأفُهللا ُُسبحانو ُاالعتداء ُالمسركؽُبإتبلفو،ُأكجبُرد ُاعتدػُعمى ُقد ُفالسارؽ بمثمو،

 .(2)زجرُكالردعفيعتدػُعميوُبتضمينو،ُكىذاُمفُبابُالمعاممةُبالمثل،ُلم
ُ.(3)"عميوُؼُ عدُّ عميوُفيُماؿُأكُبدفُأفُيتعدػُبمثلُماُتُ ُؼُ عدُّ كيجكزُلمفُتُ "ُقال الشوكاني:

 
 السنة:من ثانياا: 

ي وُ قاؿ:ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ُرضي هللا عنو عن سمرة بن جندب دّ  َتىُت ؤ  ذ ْتُح  اُأ خ  ُم  م ىُاْلي د   .(4)"ع 
 وجو الدللة:

كالسارؽُأخذُالمسركؽُفمزموُضمانوُ،ُأكجبُالحديثُضمافُكلُماُأ خذُحتىُي ؤدػُلصاحبو
ُالردُكالضمافحتىُيردهُلصاحبو ُ.(5)؛ُألفُحقكؽُالعبادُمبنيةُعمىُالمشاحة،ُفمـز

يشملُالعاريةُكالغصبُكالسرقة،ُُكُصاحبياأؼُعمىُُ-اليدُماُأخذتُعمىُ-قكلو" قال السندي:
ُمنوُأفُالسارؽُي فُقطعُيدهكيمـز ُ.(6)"ضمفُالمسركؽُكا 

أخذتوُيدهُمفُماؿُُلحديثُدليلُعمىُأنوُيجبُعمىُاإلنسافُردُماا": آبادي أبو الطيبقال 
ُغيرىما ُأك ُإجازة ُأك ُبإعارة ُاستدؿُ،غيره ُكبو ُمالكو ُإلى ُيرده ُالمستعيرُُحتى ُبأف ُقاؿ مف

ُ.(7)"ضامف
                                                 

ُ.[194البقرة:ُ](1ُ)
ُ(.2/181ج)ُكىبة،ُالتفسيرُالمنيرُ:(؛ُالزحيمي1/237ج)ُالكشاؼُ(ُالزمخشرؼ،(2

ُ(.1/221ج)ُالشككاني،ُفتحُالقديرُ(3)
ضػعيلُُ:قػاؿُاأللبػانيُ[2400:ُرقـُالحػديث2/802ُ،ُالصدقات/ُبابُالعارية،ُوج:ُسنفُابفُماوماجُابف](4ُ)

،ُبخػػارؼُكلػػـُيخرجػػاهعمػػىُشػػرطُالُاإلسػػنادُصػػحيحىػػذاُالحػػديثُاكـ:ُقػػاؿُالحػػ،ُُك(5/348،ُالغميػػلُإركاء)ُانظػػر:ُ
ُ.(2303:ُرقـُالحديث2/55ُ)جُانظر:ُالحاكـ،ُالمستدرؾ

 (.2/96ج)ُالصنعاني،ُسبلُالسبلـُ(5)
ُ(.2/73ج)وُؼ،ُحاشيةُالسندؼُعمىُسنفُابفُماجلسند(ُا(6

 (.9/344أبكُالطيب،ُعكفُالمعبكدُ)جُ(7)
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 المعقول:من ثالثاا: 
كىكُالقطع،ُكحفُالعبدُُتمعُفيياُحقافُالُيمنعُأحدىماُاآلخر،ُحفُهللاُتعالىإفُالسرقةُقدُاجأ.ُ

 .(1)الكاًُكافُباقيًاُكضمافُقيمتوُإفُكافُىُكىكُردُالمسركؽُإف
انتُتالفةُكجبُردُقيمتيا،ُفماُفُالعيفُالمسركقةُكجبُردىاُإفُكانتُقافمة،ُككذلؾُإفُكأب.ُ

 .(2)كجبُرده،ُكجبُضمانو
 

ذا ضمن ل يقطع:طعإذا ق  بعدم ضمان السارق قيمة المسروق القائل  أدلة القول الثاني ُ، وا 
ُاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُلمذىبيـُبالقرآفُكالسنةُكالمعقكؿ.

 القرآن:من أولا: 
[ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ:قولو تعالى

3). 
ُو الدللة:وج

ُ:(4)عمىُعدـُالجمعُبيفُالقطعُكالضمافُمفُكجييفُالكريمةُباإلشارةُتدؿُاآلية
ُالضماف،ُ .1 ُأكجبنا ُفمك ُكالتماـ، ُمبنيُعمىُالكفاية ُكالجزاء ُالسرقة، ُجعمتُالقطعُجزاء أنيا

 ألصبحُالقطعُبعضُالجزاء،ُكايذاُيختملُالحكـُالشرعي.

 كالزيادةُعمىُالنصُنسخُلو.أفُإضافةُالضمافُلمقطعُىيُزيادةُعمىُالنص،ُ .2

 
 السنة:من ثانياا: 

ـ ُقاؿ:ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"ُ،عن عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنوأ.  ُإ ذ اُأ ق ي ُالَسار ؽ  ُي غ َرـ  ال 
دُُّ م ْيو ُاْلح   ُ.(5)"ع 

 وجو الدللة:
ُقطع ُفإذا ُاجتماعُالضمافُمعُالقطع، قيمةُُالسارؽُلـُيضمفُدؿُالحديثُصراحةُعمىُعدـ

ذاُ ُ.(6)ضمفُلـُيقطعالمسركؽ،ُكا 
                                                 

ُ.(20/99)جُالمجمكعتكممةُ،ُلمطيعي(ُا1)
ُ.(9/130)جُ(ُابفُقدامة،ُالمغني2)
ُ.[38ُالمافدة:](3ُ)
ُ.(7/84)ُ؛ُالكاساني،ُبدافعُالصنافع(9/133)جُ(ُالسرخسي،ُالمبسكط4)
ُالسػارؽ،ُالكبػرُػُسنفالالبييقي:ُ](5ُ) [ُقػاؿُالزيمعػي:ُحػديث17283ُرقػـُالحػديثُُ:8/481،ُالسػرقة/ُبػابُغػـر

ُ(.3/376منكرُ)انظر:ُالزيمعي،ُنصبُالراية،ُج
ُ(.9/117ج)ُالمغراي،ُالبدرُالتماـ(؛5/414ُجابفُاليماـ،ُفتحُالقديرُ)ُ(6)
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 المعقول:من ثالثاا: 
ُكالأ.  ُفبلُيجمعُبينيما؛إفُالتضميفُيقتضيُالتمميؾ، ُلكُحصلُقطعُُممؾُيمنعُالقطع، ألنو

 .(1)لحصلُفيُممؾُنفسوُكىذاُالُيجكز

فبلُجمعُـُحفُُراللُلؤلصكؿ،ُإذُإفُالقطعُحفُكالغُ إفُاجتماعُحقيفُفيُحفُكاحدُمخب.ُ
ُ.(2)بينيما

ُبسببُُأالقطعُعقكبةُتندُرُ.ج بالشبيات،ُكالضمافُغرامةُتثبتُمعُالشبياتُفبلُيجمعُبينيما
ُفيُحفُماُلُالكاحدُفعلُكاحدُكالقصاصُمعُالديةُكتأثيره،ُكىكُأفُالفع صارُبكمالوُمعتبرا

 .(3)بالشبياتُفبلُيبقىُشيءُمنوُليعتبرُفيُحكـُالضمافُكادكفُالفعلُالُيجبُالضمافُأيندُر

 
ل فل:  أدلة القول الثالث القائل السارق يضمن المسروق إن كان موسراا، وا 

 استدؿُأصحابُىذاُالقكؿُلمذىبيـُبالمعقكؿ:
 ألفُفيُضمانوُلممسركؽُفرضُعقكاتيف،ُارؽُالمعسرُالُيضمفُقيمةُالمسركؽ؛قالكاُبأفُالس

ماُمالوُبو،ُنُْضميفُبلُىكُردُلممسركؽُالذؼُأُ ألنوُحقيقةُليسُبتُ؛أماُالمكسرُفإنماُيرجعُالماؿ
 .(4)فيكُمكجكدُفيُمالوُالقافـ

ُ
 الرأي الراجح:

الراجحُفيُىذهُالمسألةُىكُقكؿُالجميكرُالقافلُبضمافُالسارؽُقيمةُالمسركؽُمطمقًاُباإلضافةُ
ُلألسباب التالية:إلىُقطعو،ُكذلؾُ

ُالسارُؽحديثُ" .1 ُيغـر ُالحديثُفبلال ُأىل ُجماىير ُضعفو "...ُُ ُحكـ، ُعميو قال عنو يبنى
ىذاُحديثُمختملُفيوُعفُالمفضلُ:ُ"وقال البييقي،ُ(5):ُ"ىذاُمرسلُكليسُبثابت"النسائي

ُابفُ فركؼُعنوُىكذا،ُكركؼُعنو،ُعفُيكنس،ُعفُالزىرؼ،ُعفُسعد،ُفإ فُكافُسعدُىذا
وُالمسكرُإبراىيـُبفُعبدُالرحمفُبفُعكؼُفبلُنعرؼُبالتكاريخُلوُأًخاُمعركًفاُبالركايةُيقاؿُل

بفُإبراىيـ،ُكالُيثبتُلممسكرُالذؼُينسبُإليوُسعدُبفُدمحمُبفُالمسكرُبفُإبراىيـُسماعُمفُا

                                                 

ُ.(5/414)جُ(ُالركمي،ُالعناية1)
ُ.(20/103)جُالمجمكعتكممةُُالمطيعي،(2ُ)

 (.9/157السرخسي،ُالمبسكطُ)جُ(3)
ُ.(22/194)جُالتميمي،ُالجامعُلمسافلُالمدكنةُ(4)

 (.8/92النسافي،ُسنفُالنسافيُ)جُ(5)
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فُكافُغيرهُفبلُنعرفوُكالُنعرؼُأخاه،ُ جدهُعبدُالرحمفُبفُعكؼُكالُرؤيتوُفيكُمنقطع،ُكا 
 .(1)"كالُيحلُألحدُمفُماؿُأخيوُإالُماُطابتُبوُنفسو

ذكرهُإنماُىكُمجردُاستحسافُمنوُكاجتياد،ُكىذاُيؤخذُبوُإفُاستدالؿُاإلماـُمالؾُبماُسبفُ .2
 ماُلـُيكفُفيُالمسألةُنصُصحيحُصريح.

إفُالقكؿُبعدـُضمافُالمسركؽُفيوُإضاعةُلحفُالمجنيُعميو،ُفالقطعُشرعُلمزجرُكالردع،ُ .3
ُالضمافُمعُالقطعُلممكازنةُ كلكفُالُيحصلُبوُفافدةُمحضةُلصاحبُالماؿ،ُفبالتاليُيمـز

 ةُعمىُحفُالشارعُكُالمحافظةُعمىُحفُالفرد.بيفُالمحافظ

ُبلُكردتُ .4 ُالداللةُتمنعُمفُإيجابُالضمافُمعُالقطع، ُتردُنصكصُصحيحةُصريحة لـ
نصكصُتدؿُبمفيكمياُعمىُكجكبُالضماف،ُكىيُمتفقةُمعُمقاصدُالشرعُمفُحفعُالحفُ

 العاـُكالحفُالخاص.

 قكةُاستدالليـُكسبلمتياُمفُاالعتراض. .5

ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.8/277)جُالبييقي،ُالسنفُالكبرُػ(1)
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ُالسرقة.(1)المسألة الثانية: تكرار

لمسارؽُإذاُسرؽُلممرةُاألكلى،ُكلكنيـُاختمفكاُُعمىُقطعُاليدُاليمنىسبفُالقكؿُبأفُالفقياءُاتفقكاُ
ُأربعة أقوال:فيُمحلُالقطعُإذاُكررُالسرقةُعمىُ

ُالقول الول:
فإفُسرؽُرابعةُمفُسرؽُلممرةُالثانيةُقطعتُرجموُاليسرػ،ُفإفُسرؽُثالثةُقطعتُيدهُاليسرػ،ُ

،ُكىكُمذىبُ ُفإفُسرؽُخامسةُحبسُكغـر ُاليمنى، الشافعيةُكالحنابمةُفيُركايةُقطعتُرجمو
ُ.(2)كقكؿُعندُالمالكية

 
ُالقول الثاني:

،ُتقطعُرجموُاليسرػ،ُفإفُسرؽُبعدىاُفبلُقطع؛ُبُمفُسرؽُبعدُقطعُيدهُاليمنى لُيحبسُكيغـر
ركؼُ،ُكبوُقاؿُالحسفُكالشعبيُكملمالكيةكقكؿُعندُاُكأحمدُفيُالمشيكرُكىكُمذىبُالحنفية

ُ.(3)رضيُهللاُعنيماُعفُعمرُكعمي
 

ُالقول الثالث:
ُفيُالسرقةُاألكلى ُكلكُسرؽُثالثةُالُقطعُُمفُقطعتُيمناه ُاليسرػ، ثـُسرؽُثانيةُتقطعُيده

ُالظاىرُؼ ،ُكىكُمذىبُابفُحـز ُ.(4)عميوُبلُيحبسُكيغـر
 

ُالقول الرابع:
دُفيُالخامسةُيقتل،ُكىكُمذىبُالشافعيُفيُالقديـُكمركػُعفُكالقكؿُاألكؿ،ُإالُأنوُإفُعا

ُ.(5)عثمافُكعمركُبفُالعاص

                                                 

فػػػػػيُيطمػػػػػفُ(،ُُك2/530إعػػػػػادةُالشػػػػػيءُمػػػػػرارًا،ُانظػػػػػر:ُالحمػػػػػكؼ،ُالمصػػػػػباحُالمنيػػػػػرُ)جالتكػػػػػرارُفػػػػػيُالمغػػػػػة:ُُ(1)
(؛ُقمعجػػي65ُيشػػبوُاإلعػػادة،ُانظػػر:ُالجرجػػاني،ُالتعريفػػاتُ)صكىػػكُ،ُاالصػػطبلح:ُاإلتيػػافُبالشػػيءُمػػرةُبعػػدُمػػرة

 (.42صكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ)
ُ؛ُالبيػػػػػػكتي،ُكشػػػػػػاؼُالقنػػػػػػاع(5/494)جُاج؛ُالشػػػػػػرايني،ُمغنػػػػػػيُالمحتػػػػػػ(9/295)جُ(ُعمػػػػػػيش،ُمػػػػػػنحُالجميػػػػػػل2)
(6/147).ُ
(؛ُالبغػػػػدادؼ،ُإرشػػػػاد10/286ُ)جُ؛ُالمػػػػرداكؼ،ُاإلنصػػػػاؼ(4/110)جُ،ُاالختيػػػػارُلتعميػػػػلُالمختػػػػاربمػػػػدحيل(ُا3)

ُ(.1/116السالؾُإلىُأشرؼُالمسالؾُ)ج
،ُالمحمى)ج(4ُ) ُ(.12/350ابفُحـز
ُ.(4/235)جُابفُرشد،ُبدابةُالمجتيدُ(؛17/261الجكيني،ُنيايةُالمطمبُ)جُ(5)
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 الخامس:القول 
،ُكىكُمذىبُعطاءأفُ ُ.(1)مفُقطعتُيمناهُكسرؽُثانيةُفبلُيقطع،ُبلُيغـر
 

ُ سبب الخلف:
ُُيرجعُسببُالخبلؼُفيُىذهُالمسألةُلؤلسبابُالتالية:

ُُاالختبلؼُفيُتأكيلُقكلوُتعالى:ُ"فاقطعكاُأيدييما"..1ُ
عيماُحاؿُالتكرار،ُكمفُقاؿُفمفُرأػُأفُاأليدؼُتطمفُعمىُاليدُاليمنىُكاليسرػُفقطُقاؿُبقط

ُُاأليدؼُتشملُاأليدؼُكاألرجلُمعًاُقاؿُبقطعياُعندُالتكرار.ُبأفُ
ُ
ُُاالختبلؼُفيُصحةُاألحاديث..2ُ

فمفُصححُحديثُأبيُىريرةُأكجبُالقطعُفيُاأليدؼُكاألرجل،ُكمفُضعفوُلـُيكجبُالقطعُفيُ
ُ.األرجل،ُكأماُحديثُجابرُفقدُاتففُالمحدثكفُعمىُضعفوُ

ُ
ُختبلؼُفيُاألمرُالمعمفُعمىُشرطُىلُيقتضيُالتكرارُأـُالُيقتضي..ُاال3

ُكمفُقاؿُالُيقتضيُ ُالثالثةُكالرابعة، ُالسرقة فمفُقاؿُيقتضيُالتكرارُقاؿُبكجكبُالقطعُبعد
ُالتكرارُمنعُالقطعُبعدُاألكلىُكالثانية.

 الدلة:
إن سرق ثالثة قطعت من سرق للمرة الثانية قطعت رجلو اليسرى، فُالقائلُأدلة القول الول

  يده اليسرى، فإن سرق رابعة قطعت رجلو اليمنى، فإن سرق خامسة حبس وغرم:
 ثارُكالقياسُكالمعقكؿ.لقكؿُلمذىبيـُبالقرآفُكالسنةُكاآلاستدؿُأصحابُىذاُا

 :القرآنمن أولا: 
[ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ:قولو تعالى

(2). 
 وجو الدللة:

مجاؿُُفبلُباإلجماعُالُيجكزُقطعيماُمعًا،ؼُكىيُاليدُاليمنيُكاليسرػ،ُُكأمرتُاآليةُبقطعُاأليد
 .(3)قطعُاليسرػُإالُفيُالسرقةُالثالثةل

                                                 

(.12/182القرافي،ُالذخيرةُ)جُ(1)

ُ.[38ُ]المافدة:(2)
ُالكتابُ(3)  (.7/326ج)ُالدمشقي،ُالمبابُفيُعمـك
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ُالسنة:من : ثانياا 
ُف اْقط ع كاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ"قاؿ:ُقاؿُُ،رضي هللا عنو عن أبي ىريرة اد  ه ،ُف إ ْفُع  ُف اْقط ع كاُي د  ُالَسار ؽ  ر ؽ  إ ذ اُس 

ُف اْقط ع كاُر ْجم وُ ر جُْ اد  ه ،ُف إ ْفُع  ُف اْقط ع كاُي د  اد  ُ.(1)"م و ،ُف إ ْفُع 
ُوجو الدللة:

لسبلـُأمرُبقطعُيدُمفُسرؽُثالثة،ُكىذاُالُيككفُإالُفيُاليدُاليسرػُإفُالنبيُعميوُالصبلةُكا
بعدُُيمنىلبعدُأفُقطعتُاليمنى،ُكبقطعُرجموُفيُالسرقةُالرابعة،ُكىذاُالُيككفُإالُفيُالرجلُا

ُ.(2)أفُقطعتُاليسرُػ

 
 اآلثار:من ثالثاا: 
 فُكالرجميف،ُكلـُيخالفيماُأنيماُقطعاُفيُخبلفتيماُاليديكعمرُرضيُهللاُعنيماُُأبيُبكرعفُ

 .(4):ُ"اقتدكاُبالذيفُمفُبعدؼُأبيُبكرُكعمر"و ملسو هيلع هللا ىلصلقول،ُ(3)بياُفعميماُسنةُيقتدػأحد،ُُك
 

 القياس:من : رابعاا 
ُ،ُفاليدُاليسرػُكالرجلُحداًُُجازُقطعوُ،ُفماُجازُقطعوُقكداًُعمىُالقطعُقكداًُُالقطعُحداًُُقاسكا

 .(5)اليمنىُجازُقطعيماُفيُالقصاص،ُفيجكزُقطعيماُفيُالحد
 

 المعقول:: من خامساا 
ُسقطُالحدُأ ُقطعُاليمنى،ُفما ُاليسرػُبداًلُمفُاليمنى،ُسقطُبيا ُفقطعُاليد فُاإلماـُلكُأخطأ

 .(6)يككفُقطعوُمستحقاًُُبقطعوُجازُأف
 
 

                                                 

ُ:ُصحيحُاأللباني[ُقاؿ3392ُ،ُحديثُرقـ4/239ُ،ُكغيرهُسنفُالدارقطني،ُالحدكدُكالدياتُالدارقطني:](1ُ)
ُ.(8/123جُالغميل،ُاءكُُر)ُانظر:ُإ

 (.13/322الماكردؼ،ُالحاكؼُ)جُ(2)
ُ.(6/147)جُالبيكتي،ُكشاؼُالقناعُ(3)
تحقيفُ)ُانظر:ُُ:ُصحيحاأللبانيقاؿُُ[3/338بابُمفُالحدُفيُالخمر،ُُ/الخطابي:ُمعالـُالسنف،ُالحدكد]ُ(4)

ُ[1/54جصفكةُالفتكػ،ُ
ُ(.13/323الماكردؼ،ُالحاكؼُ)ج(5ُ)
ُ(ُالمرجعُالسابف.6)



 

31 

 

تقطع رجلو اليسرى، فإن سرق بعدىا  القائل من سرق بعد قطع يده اليمنىأدلة القول الثاني 
 :مفل قطع؛ بل يحبس ويغر  

 ثارُكالمعقكؿ.بُىذاُالقكؿُلمذىبيـُبالقرآفُكاآلاستدؿُأصحا
 القرآن:من أولا: 

[ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ:قولو تعالى
(1).ُ

 و الدللة:وج
ُاال ُإلى ُاإلضافة ُقكلو:إف ُفي ُالجمع ُبمفع ُمفُُ[ٿ ٺ ]ُثنيف ُكاحدًا تستمـز

ُكاحدةُمفُكاال ألفُاألرجلُداخمةُفيُُلُسارؽ،ُكرجبًلُكاحدةُمفُكلُسارؽ؛ثنيف،ُفالمرادُيدًا
ُ.(2)األيدؼ

 
 ثار:من اآلثانياا: 

يدهُاليمنىُفإفُعادُُأنوُقاؿ:ُ"إذاُسرؽُالسارؽُق طعتُعفُعميُبفُأبيُطالبُرضيُهللاُعنو
،ُإنيُأستحيُمفُهللاُأفُأدعوُق طعتُرجموُاليسرػ،ُفإفُعادُضمنتوُالسجفُحتىُيحدثُخيراًُ

 .(3)رجلُيمشيُبيا"ُكليسُلوُيدُيأكلُبياُكيستنجيُبيا،ُ
 وجو الدللة: 

ُبلُيحبسُيستفادُمفُفعلُعميُرضيُهللاُعنوُأفُالسارؽُالُقطعُعم يوُفيُالثالثةُكالرابعة،
ُ.(4)إجماعاًُُذلؾُفكافُدكفُأفُينكرُعميوُأحد،ُكقضىُعميُبيذاُفيُمجمعُالصحابةُـ،كيغرَُ
 

ُالمعقول:من ثالثاا: 
ُ ُالجنس، ُمنفعة ُبقاء ُمع ُكالرجل ُاليد ُبقطع ُيحصل ُالزجر ُاليسرػُإف ُباليد ُينتفع ُأف فممسارؽ

كىذاُاليبلؾ،ُُنسُمطمقًا،ُمماُيؤدؼُإلىمنفعةُالجُتُ كُّ فُ بقطعُاليديفُكالرجميفُنُ كالرجلُاليمنى،ُُك
ُ.(5)فيُالسرقة،ُإذُالُفافدةُبباقيُالجسدُمعُقطعُاألطراؼُاألراعُالُيصمحُحداًُ

 
                                                 

 [.38ُ]المافدة:ُ(1)
ُ.(1/563)جُالتشريعُالجنافيعكدة،ُُ؛(2/414)جُ(ُالجصاص،ُأحكاـُالقرآف2)
ُ.[3166رقـُاألثرُُ:4/99كالديات،ُالدارقطني:ُسنفُالدارقطني،ُالحدكدُ](3ُ)

 (.7/52)جُالعيني،ُالعنايةُ(4)

ُ.(7/86)جُ؛ُالكاساني،ُبدافعُالصنافع(9/125)جُ(ُابفُقدامة،ُالمغني5)
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من قطعت يمناه في السرقة الولى ثم سرق ثانية تقطع يده اليسرى، أدلة القول الثالث القائل 
 :ولو سرق ثالثة ل قطع عليو بل يحبس ويغرم

 استدؿُأصحابُىذاُالقكؿُلمذىبيـُبالقرآف.
[ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] :ولو تعالىق

(1).ُ
ضافةُاألرجلُإليياُزيادةُيدؼُكىيُتشملُاليمنيُكاليسرػ،ُُكإفُهللاُأمرُبقطعُاأل وجو الدللة: ا 

 .(2)عمىُالنص،ُكلكُأرادُهللاُقطعُاألرجلُألمرُبذلؾ
 

 السارق يقطع في كل مرة، وفي الخامسة يقتل:القائل أدلة القول الرابع 
 صحابُىذاُالقكؿُلمذىبيـُبالسنة.استدؿُأ

َمىُهللاُ :ُ"قال عن جابر رضي هللا عنو ُص  ار ٍؽُإ ل ىُالَنب يّ  ُب س  يء  :ج  ُف ق اؿ  ـ  َم س  م ْيو ُك  ،ُف ق ال كا:ُاْقت م كهُ ُُع 
ُّللَاُ  كؿ  :ي اُر س  ،ُف ق اؿ  ر ؽ  ياْقط ع كهُ ُ،ُإ َنم اُس  ُج  ع ،ُث ـَ :ُف ق ط  ُالَثانُ ،ُق اؿ  ُب و  :ُاْقت م كهُ ء  ،ُف ق ال كا:ُي اُي ة ،ُف ق اؿ 
ُّللَاُ  كؿ  ُف ق اؿُ ر س  ، ر ؽ  ُس  ُإ َنم ا ياْقط ع كهُ :ُ، ُج  ُث ـَ ع ، ُف ق ط  : ُق اؿ  ،: ُف ق اؿ  ُالَثال ث ة ، ُب و  ُي اُاْقت م كهُ ُء  ُف ق ال كا: ،
ُّللَاُ  كؿ  :ر س  ،ُف ق اؿ  ر ؽ  ُأ تُ اْقط ع كهُ ُ،ُإ َنم اُس  ُال،ُث ـَ ُب و  :ُاْقت م كهُ ي  ة ،ُف ق اؿ  ُّللَاُ َراب ع  كؿ  :ُإ َنم اُ،ُف ق ال كا:ُي اُر س 

:ُاْقط ع كهُ  ،ُق اؿ  ر ؽ  ة ،ُف ق اؿُ ،ُف أ تُ س  ام س  ُاْلخ  ُب و  ْرن اه ُاْقت م كهُ :ُي  ُاْجت ر  ت ْمن اه ،ُث ـَ ُف ق  :ُف اْنط م ْقن اُب و  اب ر  ُج  ،ُق اؿ 
يُْ م  ر  ْين اه ُف يُب ْفٍر،ُك  ار ةُ ف أ ْلق  ج  م ْيو ُاْلح  ُ.(3)"ن اُع 

 وجو الدللة:
 .(4)أمرُفيُالخامسةُبالقتلفيُالسرقاتُاألراعُبالقطع،ُُكُأ م رُالنبيُعميوُالصبلةُكالسبلـ إف
 

 القول الخامس القائل أن من قطعت يمناه وسرق ثانية فل يقع، بل يغرم:أدلة 
ُالقكؿُلمذىبيـُبالقرآف:أصحابُىذاُاستدؿُ
ُ.(5)"ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ "ُتعالى:قال 

 

                                                 

 .[38ُ]المافدة:ُ(1)
ُ.(2/613)جُ؛ُابفُالعراي،ُأحكاـُالقرآف(4/192)جُ(ُابفُحجر،ُالتمخيصُالحبير2)
(3ُ ُالسارؽُيسرؽُمراراًُ]( ُالحدكد/ ُأبكُداككد:ُسنفُأبيُداككد، ُقاؿُاأللباني:4410ُُرقـُالحديثُ:4/142، ]

ُ(.8/123حديثُمنكرُ)ُانظر:ُإركاءُالغميل،ُج
ُ(.3/314ج)ُالخطابي،ُمعالـُالسنفُ(4)
 [.38المافدة:ُ]ُ(5)
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 الدللة:وجو 
ُ ُ"فاقطعكاُأف ُمسعكد ُابف ُبقراءة ُمفسرة ُاأليدؼ ُكجاءت ُبالتثنية، ُاأليدؼ ُقطع ُذكرت اآلية

ُكاحدًاُم ضافةُاالثنيفُإلىُاالثنيفُيمـز ُاليدُاليمنىُمفُالسارؽُكُاليدُفُكٍل،ُفتككُفأيمانيما"،ُكا 
 اليمنىُمفُالسارقة.

 
 الرأي الراجح:

ُاليدُ ُكقطع ُالثانية، ُالمرة ُفي ُلمسارؽ ُاليسرػ ُالرجل ُقطع ُىك ُالمسألة ُىذه ُفي ُالراجح القكؿ
ُالثالثة،ُ ،ُاليسرػُفيُالمرة كقطعُالرجلُاليمنىُفيُالمرةُالرابعة،ُثـُفيُالخامسةُيحبسُكيغـر

 وذلك لآلتي:
ذاُثبتُالحديثُفيكُالمعتمد. .1  ثبكتُحديثُأبيُىريرةُ"إذاُسرؽُالسارؽُفاقطعكاُيده....."،ُكا 

ُفإنوُالُيمكفُأفُ .2 ُكمعُىذا ُىكُفعلُصحابيُكليسُبحجة، إفُفعلُعميُرضيُهللاُعنو
صحيحًاُإالُلدليلُآخرُعنده،ُأكُلـُيصموُالحديث،ُأكُلـُُيخاللُعميُرضيُهللاُعنوُنصاًُ

 يثبتُعنده.

ُعميو،ُقاؿُفيوُ .3 ُابفاتففُالمحدثكفُعمىُضعلُحديثُجابرُ"جيءُبسارؽ...."،ُفبلُيعّكؿ 
ُ ُالبر: ُالُأصلُلو"عبد فُ(1)"حديثُالقتلُمنكر، ُكا  ُاتففُالفقياءُعمىُ، ُفقد ف ر ضُصحتو

ُأنوُالُ(2)"كخُالُخبلؼُفيوُعندُأىلُالعمـىذاُالحديثُمنسنسخو،ُقاؿُالشافعي:ُ" ،ُكمعمـك
 يباحُدـُمسمـُإالُبإحدػُثبلثُ)القتل،ُكالزنىُمفُالمحصف،ُكالردة(.

ي ناق شُأصحابُالقكؿُالثانيُحديثُأبيُىريرةُبعدةُاعتراضات،ُمنيا .4
(3): 

 .أنوُحديثُضعيل 

 ُفُسممناُبصحتوُفيكُمنسكخ،ُقالوُالنبيُعميو يةُاإلسبلـ،ُأكُالسبلـُفيُبداالصبلةُُككا 
ُلمكافقتوُأمرًاُكافُمعيكدًاُعندُالعرب.

ُبأنوُ ُاعتراضيـ ُكأما ُالعمماء، ُمف ُكثير ُعند ُثبتُكصح ُحديثُأبيُىريرة ُبأف كيجابُعمييا
كالُدليل،ُفيبقىُالعملُبحديثُأبيُىريرةُُ،النسخُيحتاجُإلىُدليل،ُفبلُيصح،ُألفُمنسكخحديثُ

ُالمعارض. ُيثبت حتى

                                                 

 (.24/195البر،ُاالستذكارُ)جُابفُعبدُ(1)
 (.4/190ابفُحجر،ُالتمخيصُالحبيرُ)جُ(2)
 (.11/232القارؼ،ُمرقاةُالمفاتيحُ)جُ(3)
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 المبحث الول: ماىية الركن المعنوي لجريمة السرقة وعناصره.

ُ
 المطلب الول: ماىية الركن المعنوي لجريمة السرقة.

ُسبفُالقكؿُبأفُجريمةُالسرقةُلياُثبلثةُأركاف،ُالركفُالشرعيُكالركفُالمادؼُكالركفُالمعنكؼ،
الركفُبفُبيانو،ُكفيُىذاُالمطمبُسيتناكؿُالباحثُكتحدثناُعفُالركنيفُالشرعيُكالمادؼُبماُس

 المعنكؼُلجريمةُالسرقةُبشيءُمفُالتفصيلُلتعمقوُبمكضكعُالبحث.
مماُالُشؾُفيوُأفُلمركفُالمعنكؼُأىميةُكبيرةُفيُمجاؿُالبحثُالجنافي،ُتبعًاُألىميتوُفيُتككفُ

ُ ُالمعاقبُعمييا، ُأفُيصدرُمفُالجانيُسمكؾُإجراميُذكُالجريمة ُالعقكبة ُالُيكفيُإلقامة إذ
 .(1)مظيرُمادؼ،ُبلُالبدُمفُتكافرُالجانبُالمعنكؼُالذؼُيدؿُعمىُإرادةُالفعلُكنتيجتو

 :أركانالجريمةُلياُثبلثةُ
 األكؿ:ُالجاني.ُالركفأ. 

 الثاني:ُالفعلُ)مادياتُالجريمة(.ُالركفب.ُ

 السابقيفُ)الجانيُكالفعل(.ُركنيفيةُتراطُبيفُالالثالث:ُعبلقةُمعنُكُالركفت.ُ

ُتمؾُاألركافُك ُـّ ُأىميتوُمفُالدكرُيعتبرُالركفُالثالثُأ ى  ُكيستمد ُبالركفُالمعنكؼ، ُكيعَبرُعنو ،
ُالمسؤُك ُكقياـ ُكصلُالسمكؾُبالجـر ُعمىُالجاني؛البارزُفيُتحديد ُالجنافية ُكجدُُلية ُإذا ألنو

ذ ُ.(2)اُانعدـُالقصدُانعدمتُالمسؤكليةُالجنافيةالقصدُكجدتُالمسؤكليةُالجنافية،ُكا 
فُُكث ُدُ حُْالتشريعُالجنافيُاإلسبلميُالمُ أىميةُبالغة،ُفقدُاعتنىُبوُفقياءُكافُلمركفُالمعنكؼُاُكلمَُ

،ُأماُالفقياءُالقدامىُ(3)عنايةُخاصة،ُكأطمقكاُعميوُمصطمحُقصدُالعصيافُأكُالقصدُالجنافي
ُأىم ُذا ُكاعتبركه ُالقصد ُع ر فكا ُالتبعة،فقد ُكتحمل ُالجريمة ُقياـ ُفي ُبابًاُُية ُلو ُيفردكا ُلـ كلكف

نماُجاءُالحديثُعنوُأثناءُتعريفيـُلمسرقةُأكُخبلؿُبحثُ خاصًا،ُكلـُيتكممكاُعنوُاستقبلاًل،ُكا 
ُالفقياءُ ُألسنة ُعمى ُكردت ُالتي ُبعضُالعبارات ُالباحث ُكسيذكر ُبالسرقة، ُالمتعمقة المسافل

ُومنيا:ُالقدامىُالمتضمنةُلمصطمحُالقصد،

                                                 

ُ.(صُأ)ُ(ُالشريل،ُدرجاتُالقصدُالجنافي1)
ُ.(ُالمرجعُالسابف2)
ُ.(1/323)جُالعتيبي،ُالمكسكعةُالجنافيةُ(3)
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نيةُنيةُفيياُخمر،ُكقيمةُاآلكمفُسرؽُآفيُفتحُالقدير:ُ"الُيعتبرُبالتبعُُقال ابن اليمام .1
ُكعميوُحميُكثيرُالُيقطع ُالمقصودألفُُ،تزيدُعمىُالنصابُالُيقطع،ُكمفُسرؽُجيبًا

 .(1)ليسُالماؿ"

ُأحكاـُاإلسبلـُنصُقال الشيرازي  .2 ابًاُمفُفيُالميذب:ُ"كمفُسرؽُكىكُبالغُعاقلُمختارُالتـز
 .(2)"إلىُسرقتوُمفُحرزُمثمو،ُالُشبيةُلوُفيوُكجبُعميوُالقطعُيقصد بوالماؿُالذؼُ

ُ
بكضكحُمدػُضركرةُتكافرُالقصدُالجنافيُلتماـُجريمةُالسرقة،ُكقياـُالمسؤكليةُمماُتقدـُيظيرُ

ُالجنافيةُعمىُالجاني،ُفماُالمرادُبالقصدُالجنافي؟ُكماُىكُالقصدُالجنافيُلجريمةُالسرقة؟
ُأولا: القصد لغة واصطلحاا:

 القصد لغة:أ. 
،ُكيأتيُالقصدُلمعافُ د  ُمتعددة:القصدُمصدرُالفعلُق ص 

[ ڦ ڦ ڤ ڤ]:ُمنوُقكلوُتعالى:الطريقاستقامة  .1
 .(4)المستقيـطريفُتبيفُالُأؼُ،(3)

 .(5)أتىُإليوُكاتجوُنحكهُقصده،ُأؼ:ُيقاؿ:ُإتيان الشيء .2

 .(6)اختارىاُكتعمدىاُقصدُالجريمة،ُأؼُ:ُمنوُقكلنا:الرادة والختيار والتعمد .3

 .(7)اعتمدُعميوكمنوُقصدهُيقصده،ُأؼُ:ُالعتماد والم   .4

ُىك ُالسابقة ُالمعاني ُمف ُبُكالمراد ُالشيء ُألنوُكُاختيارُكُإرادةإتياف ُالمعنىُُتعمد، األقربُإلى
ُاالصطبلحي.ُ

 
 القصد اصطلحاا:ب. 

ُ.(8)عميو"ُ:ُ"اتجاهُاإلرادةُلمفعلُأكُالترؾُالمعاقبالقصدُىك

                                                 

ُ.(5/369)جُ(ُابفُاليماـ،ُفتحُالقدير1)
ُ.(3/353)جُميذب(ُالشيرازؼ،ُال2)

 [.9]النحل:ُُ(3)
ُ.(36ُ-9/35)جُتاجُالعركس(ُالزايدؼ،4ُ)
ُ.(1/254)جُ(ُالرازؼ،ُمختارُالصحاح5)
ُ.(364ص)ُقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُكقمعجيُ(6ُ)
ُمرجعُسابف.ُ(ُالزايدؼ،7)
ُ.(1/652)جُ(ُالعتيبي،ُالمكسكعةُالجنافية8)
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 ثانياا: الجنائي لغة واصطلحاا:
 الجنائي لغة:أ. 

 .(1)ىكُاسـُمنسكبُلمجناية،ُكتأتيُالجنايةُبمعنيُالذنبُكالجـر
 الجنائي اصطلحاا:ب. 

ُشرعًا،ُسكاءُكقعُالفعلُعمىُنفسُأكُماؿُأكُغيرُذلؾالجنايةُىي:ُ" ُ.(2)"اسـُلفعلُمحـر

 
 ثالثاا: القصد الجنائي:

ُالفعلُيعرؼُالقصدُالج ُأكُتركوُمعُالعمـُبأفُالشارعُيحـر نافيُبأنو:ُ"تعمدُإتيافُالفعلُالمحـر
ُ.(3)أكُيكجبو"

 
ُالقصد الجنائي لجريمة السرقة:رابعاا: 

ُىو:يرػُالباحثُأفُالمرادُبالقصدُالجنافيُلجريمةُالسرقةُأ.ُ
 ."مع العلم بحرمة الفعل الغير بنية التملكمن  المكلف المختار مالا  نزع"
ُ

ُب.ُشرحُالتعريل:
ألفُفيياُنكعُاعتداءُكتسمطُعمىُماؿُليسُُ؛نزعُ:قلت "المكلف المختار "نزع :قال الباحث. 1

كيخرجُبوُالصبيُكالمجنكف،ُُمناطُالتكميل،ُاىمُالبالغُالعاقلُ؛ُألفالمكملُ:وقلتلوُفيوُحف،ُ
ُكالمختارُقيدُفيُالتعريلُخرجُبوُمفُكافُمكرىًا.

فُفيو،ُكاذلؾُيخرجُالماؿُالمممكؾُأؼُلـُيكفُلمسارؽُأدنىُح الغير" قال الباحث: "مالا من. 2

ُعارُكغيره.ؤجر،ُأكُمُ لمسارؽُلكنوُمُ 
ُف قال الباحث: "بنية التملك". 3 ُالماؿ ُجعل ُأنو ُحيازتوأؼ ُي ُبقصد ُمنو،ُُافحرم، صاحبو
ة،ُأكُ،ُكيخرجُبيذاُماُلـُيقصدُحرمافُصاحبوُمنوُكاألخذُبنيةُاالستعاُرتصرؼُفيوُبماُشاءيلُك

ُ.،ُكأيضًاُيخرجُمفُكافُيعتقدُأفُالماؿُغيرُمعصكـاالطبلعُأكُاليزؿ
ُجكازُُ"ال الباحث: "مع العلم بحرمة الفعلق. 4 ُبعدـ ُمسبقة ُدراية ُعمى ُالسارؽ ُيككف أؼ

ُاالعتداءُعمىُأمكاؿُالناسُبغيرُكجوُحف،ُكىذاُقيدُفيُالتعريلُخرجُبوُمفُكافُجاىبًل.

                                                 

ُ.(1/409)جُمعجـُالمغةُالعرايةُالمعاصرةُر،مختا؛ُ(1/70)جُ(ُأبكُحبيب،ُالقامكسُالفقيي1)
 (.1/67عكدة،ُالتشريعُالجنافيُ)جُ(2)
ُ.(355ص)ُالمرجعُالسابف(ُعكدة،3ُ)
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 .وشروطو لجنائي لجريمة السرقةالمطلب الثاني: عناصر القصد ا
الغيرُبنيةُُُمفالمكملُالمختارُماالًُُنزعذكرُآنفًاُبأفُالمرادُبالقصدُالجنافيُلجريمةُالسرقةُىك:ُ

ُتكافرىػػاُفػػيُقصػػػدُُ،ُكبػػالنظرُفػػيُىػػذاُيتبػػيففعػػػلالتممػػؾُمػػعُالعمػػـُبحرمػػةُال كجػػػكدُعناصػػرُيمػػـز
ادةُكنيػػةُالتممػػؾ،ُكنتنػػاكؿُىػػذهُالعناصػػرُالسػػرقةُالعتبػػارهُقصػػدًاُجنافيػػًاُصػػحيحًا،ُكىػػيُالعمػػـُكاإلُر

 التالي:عمىُالنحكُكشركطياُ
 العنصر الول: العلم:

 أولا: العلم لغة واصطلحاا:
 العلم لغة:أ. 

 يطمفُالعمـُفيُالمغةُكيرادُبوُمعافُمتعددةُمنيا:
 .(1):ُفيقاؿ:ُ"عممتُالشيء"،ُأؼ:ُعرفتوالمعرفة .1

 .(2):ُماُشعرت:ُكمنو:ُ"ماُعممتُبخبرُقدكمو"،ُأؼالشعور .2

 .(3):ُكقكلنا:ُ"تعمـُاألمر"،ُأؼ:ُأتقنوالتقان .3

 .(4):ُكمنوُ"عمـُالشخصُالخبر"،ُأؼ:ُأدركوالدراك .4

ُالمعانيُإلىُالمعنىُاالصطبلحيُىكُاإلدراؾ.ُىذهُأقربُك
ُ

ُالعلم اصطلحاا:ب. 
 .(5)الجرجانيُالعمـُبأنو:ُ"إدراؾُالشيءُعمىُماُىكُبو"عرؼُ .1

ُ.(6)حصكؿُصكرةُالشيءُفيُالعقل""ُ:كعرؼُصاحبُالتكقيلُبأنو .2
ُفإدراؾُ ُكاحد ُمنيما ُفالمعني ال ُكا  ُالمفع، ُاختبلؼُسكػ ُليسُبينيما ُمتفقاف، ُالتعريفاف كىذاف

ذاُكقعتُصكرةُاألمرُفيُالشيءُالُيككفُإالُب تصكرُالشيءُعمىُحقيقتوُفيُذىفُاإلنساف،ُكا 
ُف.لو،ُكايذاُيككفُالتعريفافُمتفقيُنسافُكافُمدركاًُعقلُاإل

ُ

                                                 

ُ.(2/254)جُ(ُاليركؼ،ُتيذيبُالمغة1)
ُ.(33/130)جُ(ُالزايدؼ،ُتاجُالعركس2)
ُ.(1/1140)جُالفيركزُآبادؼ،ُالقامكسُالمحيطُ(3)
ُ.(2/1541)جُاصرة،ُمعجـُالمغةُالعرايةُالمع(؛ُمختار320ص)ُقياءقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالف(4ُ)
ُ.(1/155)جُ(ُالجرجاني،ُالتعريفات5)
ُ.(1/246)جُ(ُالمناكؼ،ُالتكقيل6)
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 لقصد الجنائي:نياا: العلم من عناصر اثا
 :شرطانلجنافيةُعمىُالجانيُالعمـُالذؼُيقكـُبوُالقصدُالجنافيُلتحقفُالمسؤكليةُاكيشترطُفيُ

 العلم بتحريم السرقة:أ. 
،ُفاهللُ"الُجريمةُكالُعقكبةُإالُبنصُكاياف"مفُأعظـُالمبادغُالعامةُفيُالشريعةُاإلسبلميةُأنوُ

ُعمىُغيُّ تبارؾُكتعالىُلـُيكفُ ُليـُليحاسبُأقكامًا يـُكضبلليـُمفُغيرُإرساؿُالرسل،ُفيبينكا
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]ُ:تعالىهللا قال ف،ُكيزيمكاُعنيـُالجيل،ُالح

[  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
،ُفاآليةُالكريمةُجعمتُالجيلُعذرًاُ(1)

لكُلـُيكفُعذرًاُلماُيرفعُالمسؤكليةُكالمحاسبةُعفُالشخصُالكاقعُفيُالمخالفةُلمنيجُالحف،ُُك
 كافُىناؾُحاجةُإلرساؿُالرسلُكلماُكانكاُحجةُعمىُالناس.

ُالعقكبةُ ُإلقامة ُشرطًا ُيككف ُأف ُفاألكلى ُاألخركية، ُالعقكبة ُإقامة ُفي ُشرطًا ُالعمـ ُكاف ذا كا 
ُإالُإذاُكافُعالمًاُبتحريمو.  الدنيكية،ُكعمىُذلؾُفإفُالجانيُالُيعتبرُمسؤكاًلُعفُفعموُالمحـر

مسمـُبسرقةُماؿُمممكؾُلمغيرُكلـُيكفُعمىُعمـُبحرمةُالسرقة،ُسقطتُعنوُالعقكبةُُفإذاُقاـ
 الحدية.

كمعُىذاُفإفُالعمـُبالتحريـُالُيشترطُفيوُحصكؿُالعمـُحقيقة،ُبلُيكفيُفيُذلؾُإمكانيةُالعمـ،ُ
لُالعذرُالُيقب،ُكليذاُيقكؿُالفقياء:ُ"(2)فمتىُكافُالعمـُميسرًاُلممسمـُالُيقبلُمنوُعذرُالجيلُبو

ُاإلسبلـ" ُكسماعوُُ؛(3)بالجيلُفيُديار ُحقيقة ُإما ُاإلسبلـ ُلممكملُفيُدار ُيحصل ُالعمـ ألف
مكافُالمكملُمفُسؤاؿُأىلُالذكرُكالبحثُعفُ ُكا  ،ُأكُحكمًاُكشيكعُالنصُالمحـر النصُالمحـر

كـُىذاُالشرعُإنماُيمزمناُبعقال المام أبو زيد الدبوسي رحمو هللاالحبلؿُكالحراـ،ُ دُبمكغوُ:ُ"ح 
ُمرَُانُ َيُإُ  ُلما ُثـُُأفُهللاُتعالىُا، ُالعمـ، ُإالُكسعيا،ُكالُكسعُعمىُالعملُإالُبعد لـُيكملُنفسًا

 .(4)كحكمًاُبشيكعوُفيُقكمو"ُ،البمكغُنكعاف:ُحقيقةُبسماعُالخطاب
ُفيُالباديةُكالُيختمطُ ىذاُحاؿُمفُتيسرُلوُالعمـ،ُأماُمفُلـُيتيسرُلوُالعمـُكمفُكافُمقيمًا

مميفُأكُكافُحديثُعيدُبإسبلـُفيقبلُمنوُاالحتجاجُبجيلُاألحكاـ،ُكالُتقاـُعميوُالحدكدُبالمس
 .(5)ماُداـُالجيلُقافماًُ

                                                 

ُ.[59:ُالقصص](1ُ)
ُ.(355فيُالفقوُاإلسبلميُ)صُ(ُأبكُزىرة،ُالجريمة2)
ُ.(3/46)جُ،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةالبكرنك(3ُ)
ُ.(1/431)جُألدلة(ُالدبكسي،ُتقكيـُا4)
ُ.(20/252)جُ(ُابفُتيمية،ُمجمكعُالفتاكُؼ5)
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ُلمؤاخذةُالجانيُفإفُالجيلُبماُيترتبُعميوُمفُعقكبةُالُيعتبرُ ذاُكافُالعمـُبالتحريـُشرطًا كا 
ألفُالجيلُبالعقكبةُبعدُُلحد؛ـُيعمـُأنوُسيقطعُأقيـُعميوُاشرطًا،ُفمكُعمـُأفُالسرقةُمحرمة،ُكل

 .(1)كماُسيأتيُبيانوُالعمـُبالتحريـُالُيمنعُالعقكبة
ُكالدليلُعمىُىذاُقصةُماعزُرضيُهللاُعنوُ لَماُاعترؼُعمىُنفسوُبالزنى،ُكفيوُقكلو:ُ"ياُقـك

ُفماعزُكافُعالماًُ(2)ردكنيُإلىُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُفإفُقكميُقتمكنيُكغركنيُمفُنفسي" بحرمةُُ،
 الزنىُجاىبًلُبعقكاتو،ُكمعُىذاُلـُيسقطُعنوُحدُالزنى.

 
 ال من الغير دون رضى المجني عليو:علم الجاني بأخذ مب. 

تقدـُأفُمفُشركطُالمسركؽُمنوُأفُتككفُلوُيدُعمىُالمسركؽ،ُفمفُأخذُمااًلُمعتقدًاُأنوُمباحُ
 أكُمتركؾُخفيةُالُيعدُسارقًا.

تكاجدُتحتُيدُآخرُكفيُالحقيقةُىكُممؾُلو،ُفإنوُالُعقابُككذلؾُإذاُقاـُشخصُبأخذُماؿُم
رُالذؼُيأخذُالعيفُالمؤجرة،ُكالمعيرُكالمكدعُإذاُأخذُالعيفُ عميو،ُألنوُأخذُماُىكُممكو،ُكالمؤجّ 

 .(3)التيُأعارىاُأكُأكدعيا
يتُطعامًاُمفُبكالُيعدُسارقًاُمفُأخذُمااًلُلمغيرُمعتقدًاُرضاءُالمجنيُعميوُبأخذه،ُكمفُأخذُ

ُعدـُرضاءُالمجنيُعميوُُمفُأذفُلوُبالدخكؿ؛ ُمعتقدًا ُإباحةُاألخذ،ُكلكُأخذه ألفُاآلخذُىنا
 .(4)كتكفرُالرضىُبعدُذلؾُمفُالمجنيُعميوُفبلُحدُعميو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ُ.(8/664)جُ،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةالبكرنكُ؛(4/14)جُسنةُكأدلتوسالـ،ُصحيحُفقوُال(1ُ)
[ُقاؿُاأللباني:4420ُ:ُرقـُالحديث4/145ُرجـُماعزُبفُمالؾ،ُ/ُبابُُالحدكدُكد،أبكُداكد:ُسنفُأبيُدا](2ُ)

ُ(.7/354إركاءُالغميل،ُجإسنادهُجيدُ)ُانظر:ُ
ُ.(2/526)جُعكدة،ُالتشريعُالجنافي(؛10/132ُالنككؼ،ُركضةُالطالبيفُ)ج(3ُ)
ُ.(52)صُ(ُفرحات،ُالتشريعُالجنافيُاإلسبلمي4)
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 :العنصر الثاني: الرادة
 أولا: الرادة لغة واصطلحاا:

 الرادة لغة:أ. 
 يا:منُ،متعددةُىيُمفُالفعلُأراد،ُكتأتيُبمعافٍُ

 .(1)الطلب .1
ُ.(2)المشيئة .2

 لمعنىُاالصطبلحي.إلىُاىكُاألقربُُمعنىكىذاُالُ،(3)تقييم واع على أداء معين .3

ُ

 :الرادة اصطلحاا ب. 

تكجػػػػػوُالرغبػػػػػةُإلتيػػػػافُتصػػػػػرؼُدكفُغيػػػػػرهُمػػػػػفُ"ُ:ىػػػػػيُأفُاإلرادةُجػػػػاءُفػػػػػيُمعجػػػػػـُلغػػػػػةُالفقيػػػػاء
ُ.(4)التصرفات،ُكعمىُكجوُدكفُغيرهُمفُالكجكه"

 
 .من عناصر القصد الجنائيثانياا: الرادة 

أعطىُهللاُتبارؾُكتعالىُاإلنسافُحفُاإلرادةُكاالختيارُفيُإنشاءُأقكالوُكأفعالو،ُليميزهُبذلؾُعفُ
جميعُالمخمكقاتُالتيُخضعتُلسنفُهللاُالككنيةُدكفُانسبلخُأكُانقبلب،ُكفيُمقابلُىذهُالميزةُ

 ۅ ۋ]ُتعالى:هللا قال ،ُ(5)يياحملُاألمانةُكاسترعاهُعمبكملُهللاُتبارؾُكتعالىُاإلنسافُ

[ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
(6)ُ،

ياُحُ نُ كبحملُتمؾُاألمانةُيككفُاإلنسافُمعرضًاُلمثكابُكالعقاب،ُُفمفُخبلؿُتمؾُاإلرادةُالتيُمُ 
اإلنسافُيمكفُلوُأفُيطيعُأكامرُهللاُكيجتنبُنكاىيو،ُكماُيمكنوُأفُيعصيوُفيماُأمرُكيأتيُماُ

 ی ی ی ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]ُتعالى: هللا لقانيىُعنو،ُ

[ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ  جئ ی
(7) .ُ

                                                 

ُ.ُ(73)صُ(ُالحسيني،ُالكميات1)
ُُ.(1/103)جُ(ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب2)
ُ(.2/958ُج)ُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةُالمعاصرةمختار(3ُ)
ُُ.(53ص)ُمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءق(4ُ)
ُُ.(303ص)فيُالفقوُاإلسبلميُُ(ُأبكُزىرة،ُالجريمة5)
ُ.[72ُاألحزاب:](6ُ)
ُ.[5-3ُاإلنساف:](7ُ)
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حوُنُ ككماُمنحُهللاُعزُكجلُاإلنسافُحريةُاإلرادةُفيُسمكؾُطريفُاليدايةُأكُالضبلؿ،ُفكذلؾُمُ 
ُاألكامرُُك ُفيُتنفيذ ُاإلرادة ُفيُحرية ُكاممة ُإرادة ُلو ُفالمسمـ ُمسممًا، اجتنابُالنكاىيُحاؿُككنو

ىيُإرادةُمسؤكلةُيترتبُعميياُالجزاءُيو،ُسكاءُباألداءُأكُاالمتناع،ُُكلُالكاجبةُعمالقياـُبالتكالي
 إماُثكابُأكُعقاب،ُفبتكفرُاإلرادةُتتحقفُالمسؤكلية.

ُمحبلًُ ُيقع ُارتكابُ ُكمما ُكالسرقةُُلممسؤكلية ُالحنيل، ُالشرع ُفي ُالمحظكرة ُالجرافـ ُمف جريمة
ُكقعت ُإذا ُعفُفعمو ُفالسارؽُيككفُمسؤكاًل ُكتكفرتُلديوُُمثبًل، ُالمعتبرة، ُبشرافطيا ُالسرقة منو

 :باجتماع شرطين، ىماالرادة الكاملة وتتحقق ،ُاإلرادةُالكاممةُالرتكابُتمؾُالجريمة
 :إرادة المكلفأ. 
ُإالُمفُكافُيُ  ُفبلُيسأؿُجنافيًا ُعاقبًل، ُبالغًا ُالسرقة ُالمرتكبُلجريمة ُالمكملُككف عنىُبإرادة

ُاإلسبلـ ُفي ُكالتكميل ُُمكمفًا، ُعمى ُالبمكغيقكـ ُبعد ُالمتحقف ُالكامل ُفيـُُ؛العقل ُبو ليحصل
الخطاب،ُكبماُأفُجريمةُالسرقةُمعصيةُمنييُعنياُفبلُيخاطبُبياُإالُذكُعقلُمكتمل،ُيميزُ

قصدًاُأقدـُعمىُالسرقةُفإفُلوُ،ُفإذاُكافُالشخصُمكمفًاُُك(1)بيفُالضارُكالنافع،ُكالخيرُكالشر
ُفيُالجريمة كدُالعقلُالذؼُيدرؾُبوُخطكرةُالسمكؾُالمقدـُعميو،ُكأماُمفُلكجُ؛صحيحًاُمعتبرًا

كافُدكفُسفُالبمكغُفبلُيسأؿُجنافيًاُعفُأفعالوُلعدـُفيـُالتكاليلُفيمًاُصحيحًا،ُفبلُيككفُلوُ
ُـ " :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿُقاؿ:ُعن علي رضي هللا عنو، ،ُ(2)قصدُمعتبر ُالَناف  ْفُث بل ث ٍةُع ف  ُع  ـ  م  ُاْلق  َتىُُر ف ع  ح 

َتىُي ْعق لُ  ُح  ُاْلم ْجن كف  ـ ُك ع ف  َتىُي ْحت م  ُح  ُالَصب ىّ   .(3)"ي ْست ْيق ع ُك ع ف 
ُ

 :الرادة الحرةب. 

الُيكفيُُلقياـُالمسؤكليةُالجنافيةُعمىُالسارؽُأفُيككفُالجانيُمكمفًاُفقط،ُبلُالُبدُمفُكجكدُ
ُب ُبارتكابُالسرقة ُالجاني ُقياـ ُبيا ُكيقصد ُحرة، ُإذاُإرادة ُكالُريبُأنو رادتو، ُكا  محضُاختياره

ُعُ  ُمف ُيعاقب ُفبل ُالجنافية، ُالمسؤكلية ُانعدمت ُاإلرادة ُالنبكيةُدُ انتقت ُالسنة ُألف ُاالختيار، ـ
فعن وائل الحدُعمفُكافُمسمكبُاإلرادة،ُُترمي،ُكدرأأرشدتُإلىُاعتبارُاإلرادةُفيُالسمكؾُالجُ 

ُّللَا ُص ُاْست ْكر ى ْتُامُْ" قاؿ: ،رضي هللا عنو بن حجر كؿ  ُر س  م ىُع ْيد  ،ر أ ة ُع  ـ  َم س  ُك  م ْيو  ر أ َُُمىُهللا ُع  ف د 
م ىُالَُ َد،ُك أ ق ام و ُع  اُاْلح  ْني  اع  اب ي  ْيًراذ ؼُأ ص  اُم  ُل ي  ع ل  ْرُأ َنو ُج  ُي ْذك  ـْ ل  عقكبةُُكقعلـُيُ ملسو هيلع هللا ىلصُ،ُفالنبيُ(4ُ)"،ُك 

                                                 

ُُ.(1/150)جُآلمدؼ،ُاإلحكاـُُفيُأصكؿُاألحكاـ(ُا1)
ُ.ُ(2/524)جُسابف،ُفقوُالسنةُ(؛302)صفيُالفقوُاإلسبلميُُ(ُأبكُزىرة،ُالجريمة2)
ُ(.14،ُص)تخرجوُقدـت(3ُ)
[ُقاؿ1453ُ:ُرقـُالحديث4ُ/55ُُالمرأةُإذاُاستكرىتُعمىُالزنا،بابُالترمذؼ:ُسنفُالترمذؼ،ُالحدكد/ُ](4ُ)

ُ(.1/166األلباني:ُضعيلُ)انظر:ُضعيلُسنفُالترمذؼ،ُج
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ُالمكرىة ُالمرأة ُعمى ُالنفسُالجُ ألنُ؛الزنا ُأف ُرأػ ُاألمرَُيُم ُرُْو ُيكف ُفمـ ُ ُالمرأة، ُفي ُتتكفر ُلـ ة
ُبإرادتيا،ُكالُبمشيفتيا.

ُُوعليو ُالسرقة ُفيُقياـُجريمة ُالمعتبرة ُغيرُمعيبةفإفُاإلرادة ُحرة ألفُُ؛يجبُأفُتككفُإرادة
ُ.(1)العيبُفيُاإلرادةُيسقطُالعقكبةُالحدية،ُكيرفعُالتبعةُعفُالجاني

ُ
 التملك. العنصر الثالث: نية

 أولا: النية لغة واصطلحاا:
 النية لغة:أ. 

ُتطمفُفيُالمغةُعمىُالقصدُُُػىيُمصدرُلمفعلُنُك ُكالنية ُقصداً، ُيقصد ُأؼُقصد ينكؼُنية،
ُالقمبُإلىُالشيء ُ.(2)كعـز

ُالمعنىُىكُالمراد؛ُلقراوُمفُالمعنىُاالصطبلحي.كىذاُ
ُ

 :النية اصطلحاا ب. 
 :التعريفاتة،ُأبرزُىذهُعرؼُالفقياءُالنيةُبتعريفاتُمتعدد

 .(3)قصدُالشيءُمقترنًاُبفعمو"النيةُ:"ُنقلُاإلسنكؼُعفُالماكردؼُقكلوُ .1
 .(4)رادةُالباعثةُلمقدرةُالمنبعثةُعفُالمعرفة"كعرفياُالغزاليُبأنيا:"ُاإل .2
ُعمىُفعلُالشيءُتقراًاُالىُهللاُتعالى"اكعرفياُابفُمفمحُبأنيُ .3  .(5):"ُالعـز

تُالسػػابقةُكبمزيػػدُمػػفُاإلمعػػافُكالنظػػر،ُيتضػػحُأنػػوُالُفػػرؽُبػػيفُىػػذهُبعػػدُالكقػػكؼُعمػػىُالتعريفػػا
ُفػػػػيُحقيقػػػػةُاألمػػػػرُبيػػػػنيـُق ػػػػ كمػػػػعُرب،ُالتعريفػػػػاتُإالُمػػػػفُجيػػػػةُالمفػػػػع،ُفالقصػػػػدُكاإلرادةُكالعػػػػـز

اظ،ُبػػيفُمعػػانيُىػػذهُاأللفػػُفػػركُؽالُبإظيػػارُبعػػضبعػػضُعممػػاءُالمغػػةُُقػػاـُُالمفػػعُاالخػػتبلؼُفػػي
 .(6)اُقكيةكلكفُكجكهُالشبوُكالقربُبيني

 

                                                 

ُ(.130ُص)ُ(ُالدغيدؼ،ُاإلثباتُكخطةُالبحثُفيُجريمةُالسرقة1)
ُُ.(40/139)جُ(ُالزايدؼ،ُتاجُالعركس2)
ُُ.(20/137)جاليدايةُإلىُأكىاـُالكفايةُ،ُاإلسنكُؼ(3ُ)
ُُ.(171)صُ(ُالغزالي،ُاألراعيفُفيُأصكؿُالديف4)
ُُ.(1/361)جُ(ُابفُمفمح،ُالمبدع5)
ُُ.(1/153)جُ،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةالبكرنكُ(6)
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 (1)"كالنيةُىيُالقصدُكاإلرادة"ُرحموُهللا:ُقال ابن تيمية. 

 (2)عمـُأفُجنسُالنيةُىيُاإلرادة"اُ"ُرحموُهللا:ُويقول القرافي. 

ُفيُ ُتكسعًا ُمعناه ُغير ُفي ُالمفع ُاستعماؿ ُجية ُمف ُإال ُالتعريفات ُبيف ُاالختبلؼ ُكاف كما
"ُكالُيضرُككفُُ:رحموُهللاُقرافييقول الُكىذاُالتكسعُالُيكجبُالتضادُكاالختبلؼ،ُاالستعماؿ،

،ُأكُػكسعُفيو،ُفيستعملُأرادُكمرادهُنُكاالستعماؿُقدُيت أكُعنىُفإنياُُقصدُ،ُأكُأرادُكمرادهُعـز
ُبينياُبالترادؼ"ُىمتقاراةُالمعنىُحت ُ.(3)نكادُنجـز

ألكؿُيككفُالتعريلُاـ(ُالقصدُكاإلرادةُكالعُز)ُةلتفرقةُبيفُىذهُاأللفاظُالثبلثكعمىُرأؼُمفُتبنىُا
 :،ُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿعمر بن الخطاب رضي هللا عنوُىكُاألقربُلمرادُالشرع،ُكذلؾُلحديث

ُاأْل ْعم اؿُ " ا َياتُ ُإ َنم  ُن ك ُػُب النّ  ا ُم  ُاْمر ٍغ ُل ك لّ  ك ا  َنم ا
("4)ُ ،ُ ُيقلُاألعماؿُباإلرادات، ُاإلرادةُفكلـ قصد

ُ.كاـُالشرعيةالخاصةُالمحيمةُلمفعلُإلىُجيةُاألح

 
 ثانياا: التملك لغة واصطلحاا:

 التملك لغة:أ. 
التممػػػؾُمصػػػدرُتممػػػؾ،ُكىػػػكُامػػػتبلؾُالشػػػيءُقيػػػرًا،ُفيقػػػاؿ:ُتممػػػؾُالشػػػيء،ُأؼ:ُامتمكػػػوُأكُممكػػػوُ

 كىذاُالمعنىُىكُالمراد. .(5)قيراًُ
 

 التملك اصطلحاا:ب. 
 .(6)الحيازةُكاالنفرادُبالتصرؼ"":ُالتممؾُىك

ُ
ُنية التملك:تعريف 

ُ.(7)أخذُماؿُغيرُمستحفُبقصدُحيازتوُكالتصرؼُفيو""ُ:بأنياُنيةُالتممؾرػُالباحثُتعريلُي

                                                 

ُُ.(2/99)جمجمكعُالفتاكػُ(ُابفُتيمية،1ُ)
ُ.(1)صُ،ُاألمنيةافي(ُالقُر2)
ُابف.ُ(ُالمرجعُالس3)
ُُ[.1:ُرقـُالحديث1/6ُ،ُبدغُالكحي/ُبابُكيلُكافُبدغُالكحي،البخارؼ:ُصحيحُالبخارُؼ](4ُ)
ُ(ُ.1/339ُ)جُأبكُحبيب،ُالقامكسُالفقييُ(؛2/886)جُ،ُالمعجـُالكسيطإبراىيـُكآخركُف(5ُ)
ُ(.1ُ/146ُ)جُ(ُقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياء6)

مسركؽُماُشاء،ُكأفُييبو،ُأكُيبيعو،ُأكُيعيره،ُأكُيتمفو،ُأكُغيرُيقصدُبالتصرؼُفيو:ُأفُيفعلُالسارؽُبالُ(7)
 ذلؾُمفُكجكهُالتصرؼ.
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 .ة التملك من عناصر القصد الجنائيثالثاا: ني
تعتبرُجريمةُالسرقةُمفُالجرافـُالعمديةُالتيُيتطمبُفيياُتكفرُقصدُخاصُباإلضافةُإلىُالعمـُ

ُالقصدُفيُأخذُماؿُالغير ،ُفمفُيأخذُماؿُالغيرُالُيقصدُ(1)بنيةُالتممؾُكاإلرادة،ُكيتمثلُىذا
،ُالُيعتبرُبذلؾُسارقًا،ُكالُيتحملُالعقكبةُكالتصرؼُفيوُحيازتوُبأخذهُنزعُممكيةُصاحبوُعنوُأك

ُالممكيةُ الحدية،ُألفُخطكرةُالسرقةُتكمفُفيُاستباحةُماؿُمممكؾُلمغير،ُكبماُأفُالشريعةُتحتـر
لممكيةُبطكؽُالحرمة،ُفبلُيحلُألحدُأخذُُماؿُالغيرُقيرًاُالخاصةُلؤلفراد،ُفإنياُقدُطكقتُىذهُا

ق اشي عن عمو،  ية،ُسكاءُعمىُسبيلُالمجاىرةُأكُالخف ر ة الر  ُ:أفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿعن أبي ح 
ُاْمر ٍغُ" ُم اؿ  لُّ ُي ح  ْنوُ م ْسم ـٍُال  ُن ْفٍسُم  يب  ُوىو:حد،ُ،ُكتتحقفُنيةُالتممؾُبشرطُكا(2)"ُ،ُإ اَلُب ط 

 تلف:من الحرز بقصد التملك أو ال  أ. تمام الخذ
لغيرهُكيتمفوُفيُمكانو،ُبلُىكُمتملُلمماؿ،ُككذلؾُمفُأكلُطعامًا،ُُبلُيعدُسارقًاُمفُيأخذُماالًُف

ُماُداـُفعلُذلؾُفيُمحلُالسرقةُكلـُيخرجُبوُ أكُشربُشرابًا،ُأكُتطيبُبطيبُالُيعدُسارقًا
ُ.(3)جاكزُبوُالحزرُفيكُسارُؽخارجُالحرز،ُأماُلكُأخذهُكت

كمفُيأخذُمااًلُلبلطبلعُعميوُأكُعمىُسبيلُالمداعبة،ُالُحدُعميوُماُدامتُىناؾُقراففُتدؿُ
ُيستخمصيا ُالتممؾ، ُإرادة ُعدـ ُنيةُُالقاضيُعمى ُعف ُتكشل ُالتي ُالخارجية ُالمظاىر مف

ُ:(5)القرائن،ُكمفُىذهُ(4)السارُؽ
 .قياموُبفعلُاألخذُعبلنية .1
 اصُأبمغيـُعزموُعمىُردُالشيءُبعدُاالنتياءُمفُفحصو.استشيادهُُبأشخ .2
كجكدُصمةُقرابةُأكُعبلقةُصداقةُبينوُكايفُالمجنيُعميوُجعمتوُيقدـُعمىُاستعماؿُالشيءُ .3

 ثـُرده،ُأكُجعمتوُيمزحُمعوُفيأخذهُثـُيرده.
 ككفُالشيءُمعركضًاُلمبيعُيفحصوُكلُراغبُبالشراء. .4

 

                                                 

ُدغيدؼ،ُاإلثباتُكخطةُالبحثُفيُجرافـُالسرقة(؛ُال24/298كزارةُاألكقاؼُالككيتية،ُالمكسكعةُالفقييةُ)(1ُ)
ُُ(.130)ص

:6ُ/100ُ،ُعميػوُجػداراًُُأكُبنػىُفأدخمػوُفػيُسػفينةُمفُغصػبُلكحػاًُبابُ،ُالغضب/ُالكبرُػسنفُالالبييقي:ُ](2ُ)
ُُ(.2ُ/1268جُ-7656ُامعُالصغير،صحيحُالج)ُانظر:ُُ:ُصحيحاأللبانيُقاؿُ[11877رقـُالحديثُ

ُ(.130)صُالدغيدؼ،ُاإلثباتُكخطةُالبحثُفيُجرافـُالسرقة(؛7/438ُابفُمفمح،ُالمبدعُ)جُ(3)
ُ(.249ُ)صُ(ُجرادة،ُمبادغُقانكفُالعقكباتُالفمسطيني4)
.(38صاُ)ةُأسبابياُكاآلثارُالمترتبةُعمييجريمةُالسرقُ(ُمنصكر،5)
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 .المعنوي ومشروعيتو ماىية الخلل في الركن: المبحث الثاني
ُ

 .ماىية الخلل: المطلب الول
 أولا: الخلل لغة:

ُمنيا:ُ،متعددةُجاءتُكممةُالخملُفيُالمغةُعمىُمعافٍُ
 .(1)الضطراب في الشيء وعدم انتظاموأ.ُ

،ُأؼُفػػرجُفػػيُ(2):ُكمنػػوُقكلػػوُتعػػالى:ُ"فتػػرػُالػػكدؽُيخػػرجُمػػفُخبللػػو"الفرجــة بــين الشــيئينب.ُ
ُ.(3)يخرجُمنوُالمطرالسحابُ

ُ.(4)فيوُضعلُفيُرأيوُخمل،ُأؼُ::ُيقاؿالضعف والفسادت.ُ

 .(5):ُيقاؿ:ُاختلُاألمر،ُبمعنىُكقعُبوُخمل،ُأؼُعيبما يعيب الشيءث.ُ

ُ ُالسابقة ُالمعاني ُمف ُاُأفيتضح ُكاألقربُإلى ُالمراد ُالالمعنى ُىك ُاالصطبلحي معنىُلمعنى
ُطراب.ُاألخير،ُكىك:ُماُيعيبُالشيءُفيضعفوُكيفسدهُفيحصلُفيوُاالض

ُ
ُثانياا: الخلل اصطلحاا:

المتعددةُُلـُيقلُالفقياءُعمىُتعريلُمعيفُلمخمل،ُبلُكانكاُيتداكلكفُلفظةُالخملُفيُأبكابُالفقو
صلُبيفُشيفييفُمتغايرةُتظيرُمفُالسياؽ،ُفتارةُيقصدكفُبالخملُالفراغُالحاُلمتعبيرُعفُمعافٍُ

قامكاُإلىُصبلةُأفُيتراصكاُأكُيسدكاُالخملُكينبغيُلمقكـُإذاُأ"ُ:ر الحكامدر جاء في متقارايف،ُ
ثـُيسدُالخملُبيفُ"ُ:وقال صاحب الشامل في فقو مالك،ُ(6)كيسككاُبيفُمناكبيـُفيُالصفكؼ"

ُ، (7)المبفُكغيره" ُفيُالشيء، ُالفساد ُيقصدكفُبو فيُمعرضُُورد في الفواكو الدوانيكأحيانًا
ُيمي:الحديثُعفُأقسا كعُالثاني:ُعكسُىذا،ُكىكُأفُيككفُالن"ُـُالشركطُفيُعقدُالزكاجُما

ُالنكعُيمنعُ ُلمقتضىُالعقد،ُكشرطُأفُالُيقسـُليا،ُأكُيؤثرُعمييا،ُأكُالُينفف،ُكىذا مناقضًا

                                                 

ُ(.1/109عبدُالمنعـ،ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقييةُ)ج(1ُ)
 [.43]النكر:ُُ(2)
ُ.ُ(1/253ج)ُ،ُالمعجـُالكسيط؛ُإبراىيـُكآخركُف(1/96ج)ُمختارُالصحاح،ُ(ُالرازُؼ3)
ُ.ُ(199ص)ُ،ُمعجـُلغةُالفقياءكقنيبيُ(ُقمعجي4)
ُزؼ،ُمرجعُسابف.الرا(5ُ)
ُ(.1/90ُج)ُرُالحكاـُر(ُمبلُخسرك،ُد6)
ُ(.1/162ُج)ُ،ُالشاملُفيُفقوُمالؾدميرُؼ(ُال7)



 

46 

 

ورد في كمرةُيقصدكفُبوُالعيبُالحادثُفيُالشيء،ُ، (1)اشتراطو،ُكيؤدؼُإلىُالخملُفيُالعقد"
نوُإفُكافُمحدثًاُفيذاُتعميفُفيوُككجوُقكؿُابفُقاسـُأفُىذاُإذاُتطيرُعمىُأ"ُ:مواىب الجليل
ـُكافُالُتنجيزُنية كتارةُ، (2)"فيُالشرط،ُفكجبُمنوُالخملُالمشركطُخمبلًُ،ُكجْزـُالنيةُإذاُع د 

ُ ُاالضطراب، ُبو ُعفُُقال الشيخ ابن عثيمينيقصدكف ُحديثو ُسياؽ ُفي ُالممتع ُالشرح في
االقتصادؼُكالمادؼُُمفُالخملُقع،ُيظنكفُأفُماُأصابيـ"كىذاُىكُالكاُالتحاكـُإلىُهللاُكرسكلو:

ُ.(3)كالتخملُالمعنكؼُالعسكرؼ،ُبسببُماُىـُعميوُمفُأحكاـُالشريعة"
ُ

مماُسبفُيتضحُلناُأفُاستخداـُالفقياءُلمعنىُالخملُلـُيخرجُعفُالمعنىُالمغكؼُلو،ُكمعُىذاُ
كلبيافُدـُفيُالمغة،ُخرُلـُيستخآءُمصطمحُالخمل،ُكأرادكاُبوُمعنىُفقدُكردُعمىُألسنةُالفقيا

 الخلل:ذكرُأكاًلُبعضًاُمفُعباراتُالفقياءُالمتضمنةُلمصطمحُأىذاُالمعنىُ
1. "ُ ُقطع ُسيده،كال ُمف ُأك ُمفُعمىُمفُسرؽُذؼُرحـ، ُسُأك ُأكُهيدامرأة ُزكجُسيده، ُأك ،

ُالخللزكجتو،ُأكُمكاتبو،ُأكُمفُبيتُالماؿ،ُأكُمفُالغنيمة،ُأكُمفُماؿُفيوُشركة،ُلكقكعُ
سكطةُفيُالبعضُفيُماؿُاآلخر،ُكألفُالدخكؿُفيُالبعض،ُكُبُ فيُالحرزُلكجكدُاإلذفُفيُ

 .(4)لوُحقًاُفيُاكتسابُالمكاتب،ُكلوُنصيبُفيُبيتُالماؿ،ُكالمغنـ"
ُمفُالمقطكعُعمييـُصارُالقتلُلؤلكلياء" .2 فُكافُفييـُصبيُأكُمجنكفُأكُذكُرحـُمحـر ،ُكا 

ُ ُالكليُأكُصالحُسقطُالقصاص،ُكىذا ُفمكُعفا ُأنوُسقطُالحد، ألفُالجنايةُكاحدةُمعناه:
قامتُبالكل،ُفإذاُلـُيكفُفعلُبعضيـُمكجباُصارُفعلُالباقيفُبعضُالعمةُفبلُيترتبُعميوُ

ُالقافمةُُالحكـ. ُفؤلف ُالمحـر ُالرحـ ُذك ُكأما ُالسرقة. ُفي ُمر ُفمما ُكالمجنكف ُالصبي أما
ُفقدُحصلُ ُفيصيرُالقتلُإلىُاألكلياء،ُُالخللكالحرز، ُفيسقطُالحد فيُالحرزُفيُحقيـ

ُلكُقطعُبعضُالقافمةُعمىُالبعضُالُيجبُالحدكل ُفصارتُكدارُُ؛يذا ألفُالحرزُكاحد
ُ ُحقو ُفي ُاالمتناع ُألف ُقطعكا، ُمستأمف ُعمييـ ُالمقطكع ُفي ُكاف ُكلك فيُُلخللكاحدة،

 .(5)"الحرزُيعـُالكلُخللالعصمةُكذلؾُيخصو،ُك

                                                 

ُ.ُ(3/970ج)ُ(ُالعفراكؼ،ُالفكاكوُالدكاني1)
ُ.ُ(1/345ج)ُ(ُالرعيني،ُمكاىبُالجميل2)
ُ.(3/217ج)ُ(ُابفُعثيميف،ُالشرحُالممتع3)
ُُ.(4/109ج)ُاالختيارُُلتعميلُالمختارُ،يح(ُالبمد4)
ُُ(.116المرجعُالسابفُ)صُ،يحالبمدُ(5)
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لنباشُبمغةُأىلُي"،ُكىكُاالُقطعُعمىُالمختف"ُلوُعميوُالسبلـ:الُقطعُعمىُالمختفي،ُلقُك" .3
فيُالسرقةُكالممؾُكالماليةُكالحرز،ُكالمقصكدُكلُكاحدُمنياُيمنعُُالخللكألنوُتمكفُُ؛المدينة
 .(1)القطع"

كاُعميوُبرتَُُأفُالفقياءُأطمقكاُلفعُالخملُعمىُمعنىُخاصُبعدُالنظرُفيُالعباراتُالسابقة،ُيتبيف
 التيُيدرأُبياُالحد.ُسقكطُالعقكبةُعفُالجاني،ُكىذاُالمعنىُيترادؼُمعُالشبية

 
فإفُالخملُالكرادُعمىُالجريمةُبمنزلةُالشبيةُفيُالحد،ُكليذاُعميناُالكقكؼُعمىُمعنىُُوعليو

ُالشبيةُليتضحُلناُجميًاُالمرادُمفُمصطمحُالخمل.
ُ
 : تعريف الشبية لغة واصطلحاا:الثاا ث

 الشبية لغة:أ. 
،ُ(4)،ُكالشؾ(3)الشبيةُبمعنىُااللتباس،ُكتأتيُ(2)الشبيةُمأخكذةُمفُشبو،ُكالجمعُشبوُكشبيات

ُكقع ُأؼ: ُبعضُالشبيات، ُكقعُعميو ُأمر ُفبلُالشؾُُكُفيقاؿ: االلتباسُفيُصدؽُذلؾُاألمر،
ُيترتبُعميوُأثره.

 
ُالشبية اصطلحاا:ب. 

ُمنيا:ُ،عرؼُالفقياءُقديمًاُكحديثًاُالشبيةُبتعريفاتُمتعددة
ُ.(5)ليسُبثابت"ماُيشبوُالثابتُُك"ُعرفياُابفُنجيـُالحنفي،ُبأنيا: .1
ُ.(6)الشيءُالمجيكؿُتحميموُعمىُالحقيقة،ُكتحريموُعمىُالحقيقة""ُقاؿُالزركشي،ُبأنيا: .2

ُ.(7)ككنوُحبلاًلُأكُحرامًا"ُيقفماُلـُيت"ُكعرفياُالجرجانيُبأنيا: .3

 الحاؿُالتيُيككفُعميياُالمرتكبُأكُتككفُبمكضكعُاالرتكاب،ُ"ُكعرفياُأبكُزىرةُبأنيا: .4

ُ
                                                 

ُُُ.(3/217ج)ُ(ُالزيمعي،ُتبيفُالحقافف1)
ُُُ.(13/505ج)ُ(ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب2)
ُُ.(1ُ/161ج)ُمختارُالصحاحُ(ُالرازؼ،3)
.(2/1162ج)ُالمعاصرةُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةمختار(4ُ)
ُُ.(1/127ج)ُكالنظافرشباهُـ،ُاألي(ُابفُنج5)
ُ(.2/288ُج)فيُالقكاعدُُي،ُالمنثكر(ُالزركش6)
ُ(.124ُص)ُ(ُالجرجاني،ُالتعريفات7)



 

48 

 

ُبوُالمرتكُكيككفُمعيا ُكيستبدؿ ُعنو ُيسقطُالحد ُعذرًا ُمعذكرًا ُيعد ُأك ُفيُارتكابيا، بُمعذكرًا
ُ.(1)عقابًاُدكنو"

 .(2)الشيءُالغامضُالذؼُيصاحبُأمرًاُيمتنعُُتمييزهُعفُغيره""ُكعرفياُدمحمُالزحيميُبأنيا: .5

ُ
يبلحعُعمىُالتعريفاتُالسابقةُأفُمنياُماُعرؼُالشبيةُبشكلُعاـ،ُحيثُكجكدىاُفيُالعقكدُ

كالشؾ،ُُمعامبلتُكغيرىا،ُكمنياُماُعرؼُالشبيةُبالمعنىُالمغكؼُالذؼُيدكرُحكؿُااللتباسكال
ؽُلمعنىُالشبيةُفيُالعقكبات،ُكلكفُقدُقصرهُعمىُالشبيةُتطرَُُإالُأفُتعريلُأبكُزىرةُرحموُهللا

ُالكاردةُعمىُاألركاف،ُكلـُيتناكؿُالشبيةُالكاردةُعمىُكسافلُاإلثبات.
ُما يلي:بُ،يرػُتعريلُالشبيةالباحثُُكعمىُذلؾُفإف
خملُأكُعيبُيطرأُعمىُأحدُأركافُالجريمةُأكُكسافلُإثباتياُيمنعُمفُإيقاعُالحدُ"ُالشبية ىي:

ُ."عمىُالجاني

ُ
 شرح التعريف: .6
خملُأكُعيب؛ُألفُكلُقلت:  عيب يطرأ على أحد أركان الجريمة"قال الباحث: "خلل أو  6,1

ُيقدحُفيُتماـُالجريمةُيعتبرُشبية،ُ عمىُأحدُأركافُالجريمة؛ُلكيُالُيخرجُالركفُُوقلت:ما
المعنكؼُكالشرعيُمفُذلؾ،ُفقدُيتصكرُالبعضُأفُالشبيةُالحاصمةُفيُالركفُالمادؼُفقطُىيُ

ُماُتسقطُالعقكبة.
أؼُأفُالخملُقدُيعترؼُأدلةُإثباتُالجريمة،ُكاإلقرارُمفُ "أو وسائل إثباتيا" قال الباحث: 6,2

ُكد.مفُالشيالجانيُكالشيادةُ
ُكىكُقيدُخرجُبوُأؼُأنوُيدفعُالحدُقال الباحث: "يمنع من إيقاع الحد على الجاني" 6,3 ،

ُالتعزير؛ُألفُالشبيةُتسقطُالعقكبةُالحديةُكالُتسقطُالتعزير.
 
 
 
 

                                                 

ُ(.199ُص)فيُالفقوُاإلسبلميُُ(ُأبكُزىرة،ُالعقكبة1)
(.2/756ج)ُفلُاإلثباتُفيُالشريعةُاإلسبلميةدمحمُ،ُكساُ:(ُالزحيمي2)
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 .الخللاعتبار مشروعية : المطلب الثاني
ُبكضعُعقكباتُتميزتُالشريعةُاإلسبلميةُعفُغيرىاُمفُالشرافعُكالقكانيفُفيُالتشريعُالجنافي

أضفتُعمىُىذهُالعقكباتُألكانًاُمفُالسعةُلناسُالتيُتضرُبكمياتُالشريعة،ُُكمناسبةُألفعاؿُا
الُتكادُتجدىاُفيُالشرافعُكالقكانيفُاألخرػ،ُكيمكفُأفُنبيفُىذهُالسعةُفيُالعقكباتُ(1ُ)كاليسر

ُالن ُالشبيةُكالخملُفيُالحدكد،ُكىذه ظريةُقافمةُعمىُمفُخبلؿُإقرارُالشريعةُالسمحةُلنظرية
ُأصلين:

 أولا: اليسر ورفع الحرج.
مفُاالعتقاداتُالمقطكعُبياُلدػُالمسمميف،ُأفُالشريعةُقافمةُبمجممياُعمىُاليسرُكرفعُالحرجُُ

ُاإلنسانيةُ ُكانتياءُبأصغرُاألحكاـ،ُبشكلُيتكاففُمعُالفطرة ُابتداءُمفُالعقيدة ُاألمة، عفُىذه
األصلُمفُأىـُمميزاتُالشريعةُاإلسبلميةُفقدُتضافرتُمفُغيرُتكملُكالُتعنت،ُكلماُكافُىذاُ

ُعلى ذكر أىميا:ُالباحثُقتصريدُجاءتُتمؾُاألدلةُعمىُأكجوُ،ُكق(2)األدلةُعمىُإثباتو
ُمن القرآن. أ.
[﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]ُ:ىقولو تعال. 1

 ۇ ۇ ]ُ:قولو تعالى،ُ(3)

[ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ:أيضا قولو تعالى،ُ(4)

[ٹ
(5). 
 :وجو الدللة

ُرفعُالحرجُعفُالمكمفيف،ُ ُاآلياتُبمنطكقياُبشكلُكاضحُكصريحُعمىُتأصيلُمبدأ دلتُىذه
ُكنفيُالضيفُكالثقلُعفُاألمة ُكاف، (6)كالتيسيرُعمييـ، ذا ُشرعُبنصكصُالقرآفُُكا  ُالمبدأ ىذا

كبات،ُكذلؾُالعقبابُقدُظيرُبكضكحُفيُُنوإالُأ ،جميعُأبكابُالشريعةُاإلسبلميةُكعـَُصراحةُ
عفُكجكدُُـُتحقفُاألركافُينبئبرفعُالعقكبةُعفُأشخاصُلـُتتحقفُفييـُأركافُالجريمة،ُكعد

فيُحرجُكضيف،ُكلكفُالحرجُُالجانيلكُأقمناُالعقكبةُحاؿُكجكدهُألكقعناُإذُُخملُطرأُعمييا،
  ُمرفكع.ُ

                                                 

ُ.(38ص)ُصغير،ُاليسرُكالسماحةُفيُاإلسبلـال(1ُ)
ُ.(8ص)المرجعُالسابفُصغير،ُال(؛25ُص)ُصباح،ُاليسرُكرفعُالحرج(2ُ)
ُ.[78الحج:ُ](3ُ)
ُ.ُ[185البقرة:ُ](4ُ)
ُ.ُ[28النساء:ُ](5ُ)
ُ(.3/127ُُج)ُ(ُالجصاص،ُأحكاـُالقرآف6)
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[ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]"ُقولو تعالى:. 2
(1). 

 وجو الدللة:
ُميلُبماُىكُفكؽُالطاقةُكالكسع،ُكلكُكملُهللاُعزُكجلُأحدًاُبماُالُيقدرُنفتُاآليةُالكريمةُالتك

ُلوُبماُليسُفيُكسعو م فًا عميوُكالُيستطيعو،ُلكافُم ك 
كمفُالتكميلُبماُفكؽُكسعُاإلنسافُ، (2)

 .معُكجكدُخملُأكُعيبُيقدحُفيُتحقفُأركافُالجريمةُعميوُإقامةُالعقكبةكطاقتوُ
 
[ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] قولو تعالى: .3

(3)ُ ُقولو تعالى:،

[  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]
(4). 

 وجو الدللة:
ُحاؿُالضركرة ،ُكالخكؼُعمىُالنفسُمفُ(5)أفُهللاُتبارؾُكتعالىُخفلُعمىُاألمةُبإباحةُالمحـر

ُ ُفي ُعذرًا ُتعتبر ُالضركرة ُفإف ُكعميو ُالتمل، ُمف ُبعضُاألعضاء ُأك ُاليبلؾ، األحكاـُعامة
 .فيُإقامةُالعقكبةالمعتبرُُالجنافيُالضركرةُخملُيقدحُفيُالقصدُلعقكبات،ُألف،ُمنياُاالشرعية

ُ
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]ُقولو تعالى: .4

[گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
(6) 

 وجو الدللة:
نصتُاآليةُصراحةُعمىُجعلُاإلكراهُعذرًاُيرفعُاإلثـُكالعقكبةُعفُالمكره،ُفمفُأكرهُعمىُقكؿُ

ُكقمبو ُبمسانو ُكالُحرجُعميوُالكفر ُبكفره ُباإليمافُالُيحكـ ُفإفُ،(7)مطمفف ُيرفعُُكعميو اإلكراه
ألفُُ؛فركعُالشريعةسافرُُىاإلكراهُكالُيؤاخذُبو،ُفيحملُعمالكفرُحاؿُُمىالحرجُعفُالمكرهُع

 اإلكراهُخملُيؤثرُفيُاإلرادةُالكاجبُتكافرىاُلتماـُالحكـُالشرعي.

                                                 

ُُُ.[286البقرة:ُ](1ُ)
ُ.ُ(2/277ج)ُ(ُالجصاص،ُأحكاـُالقرآف2)
ُ[.173البقرة:ُ](3ُ)
ُُ[.119األنعاـ:ُ](4ُ)
ُ.(1/195ج)ُ(ُالقرطبي،ُالجامع5)
ُ[.106النحل:ُ]ُ(6)
ُُ(.181مرجعُسابفُ)صُ(ُالقرطبي،7)



 

51 

 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]" قولو تعالى: .5

[ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
(1)ُ  گ گ گ]ُقولو تعالى:و ،

[ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
(2). 

 وجو الدللة:
ُالشديدة ُالعقكبة ُالكريمة ُفيُُالرادعةُأكجبتُاآلية ُتتمثل ُأخركية ُعقكبة فيُحفُالقاتلُعمدًا،

كلـُتجعلُالغضبُكالمعنةُكالخمكدُفيُنارُجينـ،ُكعقكبةُدنيكيةُتتمثلُفيُقتلُالجانيُقصاصًا،ُ
كعميوُفالخطأُعذرُأقرهُ،ُ(3)عقكبةُالقاتلُخطأُكالعمد،ُفأكجبتُفيُحفُالقاتلُخطأُالكفارةُكالدية

يككفُُ،ُكأيضاًُعمىُقصدُالجانيُاًُكاقعُلككنوُخمبلًُُ؛الشرعُلرفعُالحرجُعفُالجانيُكالتخفيلُعنو
ُعذرًاُفيُسافرُفركعُالشريعة.

 
ُيدرؼُبوُألمرُإذفُمختملُعفُالقتلُالخطأُالذؼُال،ُفاكالقتلُىناُلمؤمفُبعمد"ُقال الشعراوي:

ُأفُيقع ُلمؤمالقاتلُإالُبعد ُأبداًُ.ُكجزاءُالقاتلُعمدًا ُفُىكُجينـ،ُكليسُلوُكفارة ُىكذا عُشُّ ب ُيُ .
،ُكلذلؾُيقاؿُفُالقاتلُقدُعاشُفيُفكرةُأفُيقتلألفُالتعمدُيعنيُأُ؛الحفُلناُجريمةُالقتلُالعمد

،ُككافُلُقدُعاشُالقتلُفيُتخيموُثـُفعموأؼُأفُالقات،ُصرارقتلُعمدُمعُسبفُاإلُنكف:فيُالقا
،ُكىذاُيعنيُأفُهللاُقدُغابُياُالقتلُأفُيراجعوُكازعوُالدينيالمفركضُفيُالفترةُالتيُيرتبُفي

ُدامدةُالتحضيرُلمجريمةُ-الجاني–ُعفُبالو ـُقدُعاشُذلؾُفيكُقدُغابُعفُهللا،ُفمكُ،ُكما
ُبالو ُهللاُفي ُباعلتراجُ-الجاني–ُجاء ُغاب ُقد ُاإلنساف ُداـ ُكما ُيُ ، ُهللاُفاهلل ُعف ُعفُغيُّ لو بو

 .(4)"رحمتو
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ[.92النساء:ُ](1ُ)
ُُ[.93النساء:ُ](2ُ)

 (.1/282)جُالكاحدؼ،ُالكجيزُ(3)

 (.4/2549)جُالشعراكؼ،ُتفسيرُالشعراكُؼُ(4)
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 :من السنةُب.
ُإ اَلُ"قاؿ:ُُ،عفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص ،بي ىريرة رضي هللا عنوأعن  .1 د  ُأ ح  يف  اَدُالدّ  ل ْفُي ش  ،ُك  ُي ْسر  يف  إ َفُالدّ 

رُ  ق ار ا كا،ُك أ ْبش  كاُك  د  دّ  م ب و ،ُف س   .(1)"كاغ 
لمعاذُبفُجبلُكأبيُمكسىُاألشعرؼُملسو هيلع هللا ىلصُقاؿُرسكؿُهللاُُ:قاؿ ،عن أبي بردة رضي هللا عنو .2

ُ ُعندما ُهللاُعنيماإبعثيما ُرضي ُاليمف ُ"ُ:لى ُك ال  ت ط اك ع ا ُك  ُت ن فّ ر ا ُك ال  ر ا ب شّ  ُك  ر ا ُت ع سّ  ُك ال  ر ا ي سّ 
 .(2)"ت ْخت م ف ا

ُ:بكؿُاألعرابيُفيُالمسجدحادثةُُقاؿ:ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُفي ،نوعن أبي ىريرة رضي هللا ع .3
ر يفُ " ث كاُم ع سّ  ُت ْبع  ـْ ل  ُك  ر يف  ُم ي سّ  ْثت ـْ اُب ع  ُ.(3)"إ َنم 

 :وجو الدللة
ُعةُمكضكعةُعمىتدؿُاألحاديثُداللةُكاضحةُعلُرفعُالحرجُكالثقلُعفُالمكمفيف،ُكأفُالشري

صاحبوُمغمكب،ُُلىُعدـُالتشددُفيُالديف،ُفإفإكةُلعمماءُالمسمميفُكعامتيـُوُدعالتيسيرُ،ُكفي
الُسيككفُعمميـُىدمًاُلمدعكةُاُ لىُهللا،ُُكإيفُكاليسرُفيُالدعكةُتباعُمنيجُالماكعمىُحممةُالدعكةُ

كيتجمىُرفعُالحرجُفيُاعتبارُالخملُالكاقعُعمىُالعقكباتُفيسقطياُُ،(4)أكثرُمفُككنوُخدمةُليا
منيا،ُألنوُليسُمفُالتيسيرُكرفعُالحرجُإيجابُعقكبةُعمىُصغيرُأكُُبعقكبةُأدنىُأكُيبدليا

 ُُمجنكفُأكُمكرهُكغيرىـ.
ُ
ُإ اَلُ"ُ:قالت ،عن عائشة رضي هللا عنيا .4 ْيف  ُأ ْمر  ُب ْيف  ـ  َم س  ُك  م ْيو  ُع  َمىُهللا  ُص  ُالَنب يُّ يّ ر  ُخ  م ا

،ُف إُ  ـْ ُي ْأث  ـْ ر ى م اُم اُل  ُأ ْيس  ْنوُ اْخت ار  ى م اُم  ُأ ْبع د  اف  ـ ُك  ْث ُاإل  اف  ُ.(5)"ذ اُك 
 وجو الدللة:

ُالإيجُالرفػػػفُكاليسػػػرُفػػػيُحياتػػػوُالعمميػػػة،ُفمػػػاُيفعػػػلُندُمػػػفُالنبػػػيُعميػػػوُالصػػػبلةُكالسػػػبلـُجَسػػػإ
،ُكاتضػػحُىػػذاُاليسػػرُفػػيُسػػيرتوُعميػػوُالصػػبلةُكالسػػبلـُ(6)األيسػػر،ُتركػػًاُلمتكمػػل،ُكطمبػػًاُلممطػػاؽ

                                                 

ُُ[.93:ُرقـُالحديث1/6ُالديفُيسر،ُبابُلبخارؼ،ُاإليماف/ُالبخارؼ:ُصحيحُا](1ُ)
ُ.[3038:ُرقـُالحديث4/65ُكماُيكرهُمفُالتاريخ،ُبابُالجيادُكاليسرُ/ُالبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُ](2ُ)
[ُقاؿُاأللباني:380ُ:ُرقـُالحديث1/103ُُاألرضُيصيبياُالبكؿ،بابُرة/ُأبكُداكد:ُسنفُأبيُداكد،ُالطيا](3ُ)

ُ(1/464جُ-2348صحيحُ)ُانظر:ُصحيحُالجامعُالصغيرُكزيادتو،ُرقـُ
ُ(.3/586)جُ(؛ُابفُعثيميف،ُشرحُرياضُالصالحيف4/191)جُالصغيرالصنعاني،ُالتنكيرُشرحُالجامعُُ(4)
:ُرقػػػػـُالحػػػػديث8/160ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ]البخػػػػارؼ،ُصػػػػحيحُالبخػػػػارؼ،ُالحػػػػدكد/ُبػػػػابُإقامػػػػةُالحػػػػدكدُكاالنتقػػػػاـُلحرمػػػػاتُهللا،ُُ(5)

6786.] 
 (.24/109العيني،ُعمدةُالقارؼُ)جُ(6)
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،ُكشػركطياُنًاُكمثمياُالعقكبةُعفُالػذيفُلػـُتكتمػلُلػدييـُأركػافُالجريمػةحينماُأسقطُالتكميلُأحيا
 .أفُالخملُفيُركفُمفُاألركافُيؤثرُسمبًاُعمىُتماـُالجريمةُمماُيدؿُعمى

ُ
ر ف ع ُالقمـُعفُثبلثٍة:ُعفُالَنافـُحتىُيستيقع ،ُ"ُقاؿ:ُملسو هيلع هللا ىلصُعفُالنبيُعن علي رضي هللا عنو، .5

ُحتى ُحتىُي عق لُ ُكعفُالَصبىّ  ـ ،ُكعفُالمجنكف  ُ.(1)"ي حت م 
ْفُأ َمت ي:ُ"قاؿُرسكؿُهللاُ:قاؿُعن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنو .6 ُع  ع  ض  ط أ ،ُُإ َفُهللا ُك  اْلخ 

ْسي افُ  م ْيوُ ك النّ  اُاْست ْكر ى كاُع  م   .(2)"،ُك 

  :وجو الدللة
كـُكالصباُكالجنكفُكالخطأُكالنسيافُيستدؿُمفُالحديثيفُأفُالنبيُعميوُالصبلةُكالسبلـُجعلُالن

،ُكيعتبرُ(3)ترفعُاإلثـُعفُصاحبيا،ُفبلُتمحقوُعقكبةُأخركية،ُكالُعقكبةُدنيكيةُكاإلكراهُأعذاراًُ
 فيُاعتبارُالخملُالم ت رتبُعميوُسقكطُاإلثـُأكُالعقكبة.ُيفكاضحُيفالحديثافُنص

ُ
 الجماع.ت. 

غيرُُـُإلىُيكمناُىذاُعمىُعدـُكقكعُالمشقةالسبلمةُمنذُزمفُالنبيُعميوُالصبلةُُكأجمعتُاأل
ُ(4)رفعُالحرجُعفُالمكمفيف.لشريعةُقافمةُعمىُاليسرُُكالمعتادةُفيُالتكاليلُالشرعية،ُكأفُا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.14و،ُص)تقدـُتخريجُ(1)
[ُقػػػاؿ2034ُ:ُرقػػػـُالحػػػديث1/695ُُطػػػبلؽُالمكػػػرهُكالناسػػػي،بػػػابُ،ُالطػػػبلؽ/ُو:ُسػػػنفُابػػػفُماجػػػوابػػػفُماجػػػ](2ُ)

ُ(.1/123األلباني:ُصحيحُ)ُانظر:ُإركاءُالغميل،ُج
 (.1/89)جُالسعدؼ،ُالتحفةُالراانيةُ(3)

ُُُ.(2/122ج)ُ(ُالشاطبي،ُالمكافقات4)
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 .(1)"ري"المشقة تجلب التيس الكبرى: القاعدة الفقييةث. 

 معنى القاعدة: .1
ُف ُحرجُعمىُالمكملُكمشقة ُعفُتطبيقيا ُالتيُينشأ ُفإفُالشرعُقدُأفُاألحكاـ يُنفسوُكمالو،

 .(2)العناءياـُبياُالصعكبةُُكخفلُعميوُتمؾُاألحكاـُكالتكاليلُعمىُنحكُالُيجدُفيُالق
 
 ضابط المشقة: .2

ُحظكرُكتجمبُالتيسيرُتمؾُالتيُفكُؽليسُكلُمشقةُجالبةُلمتيسير،ُفالمشقةُالتيُتجيزُفعلُالم
يُأساسياتُحياتوُمفُالنفسُكالماؿُطاقةُالبشر،ُإذاُأخذُبياُاإلنسافُتعرضُلؤلذػُكالضررُف

ُ.(3)كالعقلُكالمرض
 
 أسباب المشقة المعتبرة: .3

ُعمى ُعبلمة ُكانت ُكجدت ُإذا ُأسبابًا ُالمعتبرة ُلممشقة ُالفقياء ُتكجبُُذكر ُالتي ُالمشقة كجكد
ُ:(4)،ُكىذهُاألسبابُالمكجبةُلمتخفيلُكالتيسيرُفيُالعباداتُكغيرىاُسبعةالتيسير

 النقص.، و ر وعموم البلوى عسال، و الجيل، و النسيانو ، الكراه، و المرض، و السفر
ُ

ُمعتبُر ُأثرًا ُلمتخفيلُيتضحُأفُليا ُفيُمسألةُُاًُكمفُخبلؿُبيافُاألسبابُالمكجبة حاؿُكجكدىا
و،ُشرعية،ُفمثبًلُاإلكراهُكالنسيافُكالجيلُأسبابُمكجبةُلمتخفيلُكالتيسيرُفيُجميعُأبكابُالفق

ُخ ُفتكقع ُبابُالعقكبات، ُفي ُأثرىا ُأكُكيبرز ُالعقكبة ُفتسقط ُالجريمة، ُأركاف ُمف ُفيُركف مبًل
ُستبدؿُبأخرػُبماُيتناسبُمعُحاؿُالجاني.تُ 
ُ
 
 
 

                                                 

(؛ُالسبكي،1/64ُ(؛ُابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظافرُ)ج3/466عُ)جالزركشي،ُتنشيلُالمسامعُبجمعُالجكامُ(1)
 (.1/49األشباهُكالنظافرُ)ج

ُ(ُ.53ُص)ُزيداف،ُالكجيزُفيُشرحُالقكاعدُالفقييةُ(2)
(؛ُصػػػدقي،1/44ُ(؛ُالزامػػػل،ُشػػػرحُالقكاعػػػدُالسػػػعديةُ)ج1/461النممػػػة،ُالميػػػذبُفػػػيُعمػػػـُأصػػػكؿُالفقػػػوُ)ج(3ُ)

ُُُ.(45ص)ُغير،ُاليسرُكالسماحةُفيُاإلسبلـالص(؛1/218ُالكجيزُفيُإيضاحُقكاعدُالفقوُ)ج
.(108ُ–107ُص)ُ(ُالسيكطي،ُاألشباهُكالنظافر4)
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ُ.اا: سقوط الحد بالشبية والشك فيوثاني
ُعظيـُكأصيلُأ ُنجدُأفقامتُالشريعةُالغراءُعمىُمبدأ كافُاإلسبلـُُالُكىكُالعدؿ،ُكمفُىنا

ُميزافُالعدؿُفيُشتحري ُعمىُإقامة ُكأىـُكمياتُالشُرُىصًا ُكفركعيا، ُكأصكليا ُكجزيفاتيا، يعة
ُالجن ُالتشريع ُفي ُالعدؿ ُمبدأ ُتنزيل ُفي ُالمقررة ُالحدكدالقكاعد ُ"درء ُقاعدة ُاإلسبلمي، ُافي

ُ.(1)بالشبيات"
كبماُأفُالحدُعقكبةُتمحفُضررًاُفيُأحدُالكمياتُالخمسُالتيُجاءتُالشريعةُلحفظيا،ُكالُيحلُ

ُ ُالدليل ُكاف ُإذا ُإال ُعمييا ُالضرر ُكقياـُإيقاع ُالحد ُثبكت ُتضعل ُشبية ُيتضمف ُال قاطعًا
 .(2)الجريمة

ُالقاعدةُعمىُ ُىذه لذلؾُفإفُالعمماءُقدُاتفقكاُعمىُالعملُبقاعدةُ"درءُالحدكدُبالشبيات"،ُكانكا
ُ:على ذكر أىميايقتصر الباحث ُ،أدلةُشرعية،ُكجاءتُتمؾُاألدلةُعمىُأكجوُمتعددة

 .من القرآنأ. 
ُىقولو تعال  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]:

[ڦ
(3). 

 وجو الدللة:
ُىنصيبُقكمًاُبجيالة،ُفمفُبابُأكلُبالتثبتُعندُسماعُاألخبارُكراىةُأفُىأمرُهللاُتبارؾُكتعال

ُالتثبتُمفُتحقفُأرك افُالجريمةُالتثبتُفيماُيرتبطُبياُالحكـُعمىُالناس،ُكمنياُالحدكد،ُفيمـز
ُ.(4)بضررُنصبحُبعدهُنادميفُاًُنصيبُأحدُلفبلُ،ثباتُمفُالطعفكاممةُكسبلمةُأدلةُاإل

ُ
 .من السنةب. 

 يلي:جاءتُأحاديثُمتعددةُتؤكدُعمىُدفعُالحدكدُبالشبياتُأذكرُبعضُمنياُكماُ
ْدف ًعا"ملسو هيلع هللا ىلص:ُعفُالنبيُُ،عن أبي ىريرة رضي هللا عنو .1 ُل و ُم  ـْ ْدت  ُم اُك ج  كد  د   .(5)"اْدف ع كاُاْلح 

                                                 

 (.2/678ُ(؛ُالعبدُالمطيل،ُالقكاعدُكالضكابطُالفقييةُالمتضمنةُلمتيسيرُ)ج1/271الشاطبي،ُالمكافقاتُ)جُ(1)
ُ(.7/125ج)ُ(ُالشككاني،ُنيلُاألكطار2)
ُ[6الحجرات:ُ](3ُ)
(.26ص)ُالحديدُ–يميف،ُتفسيرُالحجراتُعثُ(ُابف4)

:ُرقػػػـ2/850ُالسػػػترُعمػػػىُالمػػػؤمفُكدفػػػعُالحػػػدكدُبالشػػػبيات،ُبػػػابُ،ُالحػػػدكد/ُو:ُسػػػنفُابػػػفُماجػػػوابػػػفُماجػػػ](5ُ)
ُ(.8/31[ُقاؿُاأللباني:ُضعيلُ)ُانظر:ُإركاءُالغميل،ُج2545الحديثُ
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ُهللاُ،يارضي هللا عن عن عائشة .2 ُرسكؿ ُ"ُملسو هيلع هللا ىلصُأف ُم اُقاؿ: يف  ُالم ْسم م  ُع ف  كد  د  ُالح  اْدر ء كا
ُأ ْفُ ْف ُم  ْير  ُخ  ْفك  ُف يُالع  ئ  ُي ْخط  ُأ ْف ـ  م ا ُاإل  ُف إ َف ب يم و ، ُس  مُّكا ُف خ  ُم ْخر ج  ُل و  اف  ُك  ُف إ ْف ، اْست ط ْعت ـْ

ئ ُف يُالع ق كب ةُ   .(1)"ي ْخط 
،ُقاؿ:ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ:ُ"، رضي هللا عنو سعودعن عبد هللا بن م .3 ات  ب ي  ُب الشُّ كد  د  اْدر ء كاُاْلح 

ُم اُاْست ط ْعت ـُْ ْفُاْلم ْسم م يف  ُع   .(2)"اْدف ع كاُاْلق ْتل 
ُوجو الدللة:
إليوُالتأكيل،ُفإفُكافُإلىُعدـُإقامةُالحدُعمىُمسمـُإالُبدليلُمتيقفُالُيتطرؽُملسو هيلع هللا ىلصُأرشدُالنبيُ
فُأخطأُُىيةُأكُشؾُفيُثبكتُالحدُعميو،ُفعمىناؾُشب الحاكـُدفعُالحدُعفُالمتيـ،ُحتىُكا 

ُ.(3)الحاكـُفيُذلؾ،ُفخطأهُفيُالدفعُخيرُمفُخطأهُفيُإقامةُالحد
ُ
قاؿُلماُأتىُماعزُبفُمالؾُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُمعترفًاُبالزني،ُُعن ابن عباس رضي هللا عنيما .4

ُّللَاُ لوُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص:ُ" كؿ  ُي اُر س  ُال  ُق اؿ  ُأ ْكُن ظ ْرت  ُأ ْكُغ م ْزت  ُق َبْمت  َمؾ  ُي ْكن يُُ،ل ع  اُال  ْكت ي  ُأ ن  ق اؿ 
وُ  ُب ر ْجم  ُأ م ر  ُذ ل ؾ  ْند  ُف ع  ُ.(4)"ق اؿ 

ُوجو الدللة:
ُ ُتمقيفُالمقرُالرجكعُعفُاإلقرار، ُلسقطُعنوُيدؿُالحديثُعمىُجكاز ُلكُرجعُعفُإقراره كأنو

الحدكدُُءدُر"قاعدةُُىدُعفُالمقر،ُكىناُتتجمالحد،ُكايذاُيككفُالرجكعُعفُاإلقرارُشبيةُتدفعُالح
ُ.(5)بالشبيات"

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ُ[ُقاؿُاأللباني:ُضعيل1424ُُثُ:ُرقـُالحدي4/33ُدرءُالحدكد،ُبابُالترمذؼ:ُسنفُالترمذؼ،ُالحدكد/ُ](1ُ)
ُ(.8/29)ُانظر:ُإركاءُالغميل،ُج

ُ(.7/343،ُقاؿُاأللباني:ُضعيلُ)ُانظر:ُإكاءُالغميل،ُج(7/125ج)ُ(ُالشككاني،ُنيلُاألكطار2)
ُ(.1/293ج)ُفيضُالقديرُالمناكؼ:ُدمحم،ُ(؛4/201ج(ُابفُممؾ،ُشرحُالمصابيحُ)3)
رقػػـُُ:8/167لممقػػر:ُلعمػػؾُلمسػػتُأكُغمػػزت،ُمػػاـُاإلُؿىػػلُيقػػُكبػػابُحيحُالبخػػارؼ،ُالحػػدكد/ُالبخػػارؼ:ُصػػ](4ُ)

ُ.[6824الحديثُ
ُ(.31/159ج)ُ(؛ُابفُالممقف،ُالتكضيحُبشرحُالجامعُالصحيح24/3ج)ُ(ُالعيني،ُعمدةُالقارُؼ5)
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أفُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُأتيُبمصُقدُاعترؼُبالسرقةُكلـُيكجدُمعوُمتاع،ُُعن أبي أمية المخزومي، .5
ال ؾُ :ُ"فقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص اُإ خ  ر ْقتُ ُم  ُب وُ ُ:.ُق اؿُ س  ُأ ْكُث بل ًثاُف أ م ر  َرت ْيف  ُم  م ْيو  ُع  ع ُُب م ى.ُف أ ع اد  ف ق ط 

ُف ق اؿُ  ُب و  ىء  ت ْبُإ ل ْيوُ اْستُ ُ:ك ج  ُّللَا ُك  ُّللَاُ ْغف ر  ُأ ْست ْغف ر  ُإ ل ْيو.ُف ق اؿ  مُ :ُف ق اؿُ ُ،ُ ُك أ ت كب  ُت ْبُع  ـَ ُْيو .الَمي 
ُ.(1)"ث بل ًثا

 وجو الدللة:
ُكاضحة ُبالشبيةُفيُالحديثُإشارة ُلقفُالسارؽُعبارةُ؛ُألفُعمىُدفعُالحد ُالسبلـ النبيُعميو

 .(2)تدللُعمىُالرجكعُعفُاإلقرار،ُكلكُرجعُالمقرُلسقطُالحدُبشبيةُالرجكعُعفُإقراره
 
ُرُ "ُعن وائل بن حجر قال: .6 ْيد  م ىُع  ُع  ُّللَا ُص ُاْست ْكر ى ْتُاْمر أ ة  كؿ  ـ ،س  َم س  ُك  م ْيو  ر أ َُُمىُهللا ُع  ف د 

م ىُالَُ َد،ُك أ ق ام و ُع  اُاْلح  ْني  اع  اب ي  ْيًراذ ؼُأ ص  اُم  ُل ي  ع ل  ْرُأ َنو ُج  ُي ْذك  ـْ ل  ُ.(3)"،ُك 
ُوجو الدللة:

ُىةُعمإلكراهُكالُحاجةُإلقامةُشيادمفُلزموُشبية،ُكاُىنوُيدرأُالحدُعمأفيُالحديثُداللةُعمىُ
ُ.(4)تمؾُالشبيةُألفُالنبيُعميوُالسبلـُجعلُاإلكراهُشبيةُتدرأُبوُالحدُمفُغيرُتثبت

ُ
ُمفُمقاؿ، إالُحديثُابفُعباسُفيكُثابتُفيُصحيحُُيبلحعُأفُاألحاديثُالسابقةُالُتخمكا

ُعمىُأفُلياإلىُبعض،ُبعضياُكلكفُبضـُىذهُاألحاديثُُالبخارؼ، كيقكؼُُ،معتبراًُُأصبلًُُيدؿُّ
معتبرُفيُالشرعُُ-درءُالحدكدُبالشبيات–كأفُالمعنىُالعاـُالذؼُدَلتُعميوُُ،(5)عضاًُبعضياُب
ُـُىذاُالمعنىُحديثُابفُعباسُالثابت.كيدعُّ الحنيل،ُ

 
 
 
 
 

                                                 

[ُقػػاؿُاأللبػػاني:438ُ:ُرقػػـُالحػػديث:4/134ُالتمقػػيفُفػػيُالحػػد،ُبػػابُأبػػكُداككد:ُسػػنفُأبػػيُداككد،ُالحػػدكد/ُ](1ُ)
ُ(.8/114ظر:ُإركاءُالغميل،ُجضعيلُ)ُان

ُ(.9/110ج)ُ(؛ُالمغراي،ُالبدرُالتماـ11/247جالقارؼ،ُمرقاةُالمفاتيحُ)(2ُ)
ُ(.41،ُص)تخريجوُتقدـ(3ُ)
ُ(.9/69ج)ُ(ُالمغراي،ُالبدرُالتماـ4)

 (.4/574المباركفكرؼ،ُتحفةُاألحكذؼُ)جُ(5)
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 .ثار الصحابة الكرامآت. 
ت ب لو في رجل قيل لو .1 قاؿ:ُالبارحة،ُفقيلُلو:ُقدُُ؟متىُعيدؾُبالنساء":ُعن عمر أنو ك 

ُالزنا،ُفكتبُعمرمتُىمكت،ُقاؿ:ُماُعم أفُي ستحملُماُعمـُأفُُرضيُهللاُعنوُأفُهللاُحـر
ُالزناُثـُي خميُسبيمو هللاُحـر
(1)ُ.ُ

ُوجو الدللة:
ُلمحد،ُمماُيدؿُعمىُسقكطُالحدكدُفةاعتبرُالجيلُبالتحريـُشبيةُداُرُرضيُهللاُعنوُفُعمرإ

ُ.(2)بالشبيات
ا،ُفقالت:ُاستكرىنيُكهللاُياُأميرُأنوُأ تيُبامرأةُمعُرجلُفجرُبي"ُ:رضي هللا عنو عن علي .2

ُ.(3)"المؤمنيف،ُفدرأُعنياُالحد
 وجو الدللة:

أنوُقدُاعتبرُاإلكراهُشبيةُتدرأُالحد،ُكبالتاليُُيستدؿُمفُفعلُعميُبفُأبيُطالبُرضيُهللاُعنو
 .الُتقاـُالحدكدُفيُكجكدُالشبيةُالممكنة

 
 .جماعالث. 

قاعدةُ"درءُالحدكدُبالشبيات"،ُكانكاُعميياُأحكامًاُفُقديمًاُكحدثيًاُعمىُالعملُبُكأجمعُالمسمم
ُأنيـُاختمفكاُفيُتحديدُماُمفصمةُلكلُحدُمفُالحدكد،ُكمعُاتفاقيـُعمىُالعملُبالقاعدة،ُإال

.(4)شبيةُأـُالُيصمح

                                                 

[ُقاؿُاأللباني:ُمنقطعُ)ُانظر:17ُ-66ألثر:ُ:ُرقـُا8/425البييقي:ُالسنفُالكبرػ،ُالحدكد/ُدرءُالحدكد،ُ](1ُ)
ُ(.7ُ/343إركاءُالغميل،ُج

 (.3/386)جُابفُسبلـ،ُغريبُالحديثُ(2)

ُ[.357:ُرقـُاألثر:3/155ُالبزار:ُمصنلُالبزار،ُالحدكد/ُدرءُالحد،ُ](3ُ)
ُ(.10/155ج)ُالمغني(،ُابفُقدامة،5/249ُج)ُ(ُابفُاليماـ،ُشرحُفتحُالقدير4)



 

 

 

 






ُ




 

 
 الفصل الثالث

أثر الخلل في عناصر القصد 
 الجنائي على جريمة السرقة
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 ي علم الجاني على جريمة السرقة.المبحث الول: أثر الخلل ف
 

 .أثر الجيل على جريمة السرقة: المطلب الول
 .أولا: الجيل لغة واصطلحاا 

 الجيل لغة:أ. 
 ن:امعني،ُكيطمفُالجيلُكيرادُبوُ(1)الجيلُضدُالعمـ

 .(2)ذاُفعلُفعبًلُبغيرُعمـإ،ُإذاُلـُيعممو،ُكنقكؿُجيالة،ُ:ُفنقكؿ:ُجيلُالشيءعدم العلم .1
 .(4)كقكلناُجيلُرأيوُأؼُسفو:(3)السفو .2

ُ.إلىُالمعنىُاالصطبلحيُىكُالمعنىُاألكؿكالمعنىُالمرادُاألقربُ
 

 :الجيل اصطلحاا ب. 
ُاآلتي:كردُفيُكتبُالفقياءُتعريفاتُمتعددةُلمجيل،ُاذكرُمنياُ

 .(5)عرفوُابفُنجيـُبأنو:ُ"عدـُالعمـُعماُمفُشأنوُالعمـ" .1
 .(6)مـُعندُاحتمالوُكتصكره"ككماُعرفوُالبخارؼُبأنو:ُ"صفةُتضادُالع .2
ُنفسُ .3 ُفي ُعميو ُىك ُما ُخبلؼ ُعمى ُالمعتقد ُ"اعتقاد ُبأنو: ُالزركشي ُعند ُتعريفو كجاء

 .(7)األمر"
 .(8)كعرفوُالجرجانيُبأنو:ُ"اعتقادُالشيءُعمىُخبلؼُماُىكُعميو" .4

،ُكمنياُماُعرؼُبسيطاًُُيبلحعُعمىُالتعريفاتُالسابقةُأفُمنياُماُعرؼُالجيلُباعتبارهُجيبلًُ
عفُاألكصاؼ،ُكبالتاليُفإفُأرجحُُ،ُكالصكابُتعريلُالجيلُمجرداًُمركباًُُالجيلُباعتبارهُجيبلًُ

ُالتعريفاتُالسابقةُكأقراياُإلىُحقيقةُالجيلُىكُتعريلُابفُنجيـُالحنفي.
 

                                                 

ُ(.28/255ج)ُالعركس(ُالزايدؼ،ُتاج1ُ)
ُ(.1/713ج)ُ(ُابفُمنظكر،ُلسافُالعرب2)
ُ(.2/323ج)ُدركزؼ،ُتكممةُالمعاجـُالعرايةآفُ(3ُ)

ُ)جُ(4)  (.5ُ/3110الحميرؼ،ُشمسُالعمـك

ُ(.1/261ج)ُ(ُابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظافر5)
ُ(.4/330ج)ُرارسلُاألكشُ(ُالبخارؼ،6)
ُ(.1/101ج)ُ(ُالزركشي،ُالبحرُالمحيط7)
ُ(.80ص)ُجاني،ُالتعريفات(ُالجُر8)
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ُالمكتسبة.(2)األىمية(1)األصكليكفُالجيلُعارضًاُمفُعكارضُصنل تنبيو:

 
ُثانياا: أنواع الجيل:

عمماءُفيُترتيبُأنكاعُالجيل،ُكأبرزُىذهُالتقسيمات،ُىكُتقسيـُالجيلُمفُحيثُتنكعتُطراففُال
ُالمسؤكليةُالجنافيةُإلىُقسميف:

ُ:(3)جيل يصلح عذراا أ. 

 جيل حديث عيد بإسلم أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين. .1
عيشُفيُأكُيُيكجبُحدًا،ُككافُقدُأسمـُحديثاًُُمحرماًُُيعتبرُالجيلُعذرًاُإذاُارتكبُشخصُفعبلًُ

تخفىُعميوُكثيرُمفُاألحكاـُكلـُتتحُلوُفرصةُُباديةُبعيدةُعفُالمسمميف،ُألفُمفُأسمـُحديثاًُ
ُفيعذرُالنتشارُالجيلُفيُمجتمعوُكصعكبةُ ُعفُالعمـ، ُمفُيعيشُفيُدارُبعيدة ُكأما التعمـ،

ُلئلثـُكالعقكبة ُكيككفُذلؾُرافعًا ُ(4)السؤاؿ، ُرضي هللا عنو، ُحذيفة بن اليمانعن ، قاؿُقاؿ:
ُ "ُ:رسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص ة ،ُك ال  بل  ُص  ي اـ ،ُك ال  ُي ْدر ػُم اُص  َتىُال  ،ُح  ُالَثْكب  ْشي  ُك  اُي ْدر س  م  ُك  ـ  ْسبل  ُاإْل  ي ْدر س 

                                                 

جمعُعارض،ُكيطمفُفيُالمغةُعمىُالشيءُالمعترضُفيُاألففُكالسحابُكالجبل،ُكيطمفُعمىُُالعوارض:ُ(1)
ُ)ج ُالعركس ُتاج ُالزايدؼ، ُانظر: ُاألصل، ُخبلؼ ُالفقياء18/386ُالطارغ ُلغة ُمعجـ ُكقنيبي، ُقمعجي (؛

يُتطرأُعمىُاإلنساف،ُفتؤثرُفيياُبإزالتياُأكُ(؛ُكفيُاالصطبلحُالشرعيُيطمفُالعارضُعمىُاآلفةُالت1/300)ج
ُالعكارضُعندُ نقصانيا،ُأكُتغيرُبعضُاألحكاـُبالنسبةُلمفُعرضتُلوُمفُغيرُتأثيرُعمىُأىميتو،ُكتنقسـ
ُكالمرضُكغيره،ُكعكارضُ عمماءُاألصكؿُإلىُعكارضُسماكيةُالُدخلُلئلنسافُفييا،ُكالجنكفُكالنسيافُكالنـك

ُأفُتككفُمنو،ُكالجيلُكاليزؿُكالسكر،ُأكُتككفُمفُمكتسبةُتحصلُبإرادةُاإلنس افُأكُترؾُإزالتيا،ُكىيُإما
ُكا ُابفُغيره، ُانظر: ُالتقريرُكالتحريرُ)جأميرُحاجإلكراه، ُالكجيزُفيُأصكؿُالفقو2/172ُ، ُالزحيمي:ُدمحم، (؛

 (.2/554ُ(؛ُعبدُالمنعـ،ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقييةُ)ج1/495اإلسبلميُ)ج
(،ُكفي1/32ُتطمفُاألىميةُفيُالمغةُعمىُالصبلحية،ُانظر:ُإبراىيـُكآخركف،ُالمعجـُالكسيطُ)ج/ُالىلية:ُ(2)

ُأىميةُ ُاألكؿ: ُالقسـ ُإلىُقسميف: ُاألىمية ُكتنقسـ ُلمكجكبُكااللتزاـ. االصطبلحُالشرعيُتطمفُعمىُالصبلحية
ميةُالكجكبُإلىُأىميةُالكجكب،ُكىيُصبلحيةُالشخصُألفُتجبُلوُالحقكؽُكتجبُعميوُالكاجبات،ُكتنقسـُأى

ُكالقسـُ ُإلىُكفاتو. ُاستيبللو ُكتحصلُلمطفلُمنذ ُكأىميةُكجكبُتامة: ُالكجكبُلمجنيف، ُكأىمية كجكبُناقصة:
ُبيا،ُكتنقسـُأىميةُاألداءُإلىُأىميةُأداءُ الثاني:ُأىميةُاألداء،ُكىيُصبلحيةُاإلنسافُبأفُتككفُتصرفاتوُمعتدًا

أداءُقاصرة:ُكتثبتُلمطفلُالمميزُإلىُسفُالبمكغ.ُكلبلستزادةُانظر:ُالبخارؼ،ُكاممة:ُكتثبتُلمبالغُالعاقل،ُكأىميةُ
ُالسرخسي،ُأصكؿُالسرخسيُ)ج4/248كشلُاألسرارُ)ج ُالفنارؼ،ُفصكؿُالبدافعُ)ج2/340(؛ (؛1/313ُ(؛

ُ-1/84(؛ُالجديع،ُتيسيرُعمـُأصكؿُالفقوُ)ج1/79السممي:ُعياض،ُأصكؿُالفقوُالذؼُالُيسعُالفقيوُجيموُ)ج
88)ُ.ُ
 (.2/358(؛ُالتفتازاني،ُشرحُالتمكيحُ)ج1/338البزدكؼ،ُأصكؿُالبزدكؼُ)ج(3)
ُ(.3/169ج)ُ(ُالقرافي،ُشرحُتنقيحُالفصكؿ4)



 

61 

 

ُي ْبق ىُف يُاأْل ْرضُ  ُف بل  ُف يُل ْيم ٍة، َل ُك ج  ُع َز ُّللَا  م ىُك ت اب  ل ي ْسر ػُع  ُك  ق ة ، د  ُص  ُك ال  ، ؾ  ُآي ة ،ُُن س  ْنو  م 

ُاْلك م مُ  ه  م ىُى ذ  ن اُع  ْكن اُآب اء  :ُأ ْدر  ،ُي ق كل كف  كز  ُك اْلع ج  ُاْلك ب ير  ُالَشْيخ  ُالَناس  ُم ف  ت ْبق ىُط ك اف ل  ُإ ل و ُك  ة ،ُال 
ُإ ل و ُإ اَلُّللَاُ  :ُال  ـْ ْني  م ة :ُم اُت ْغن يُع  ُل و ُص  اُ"ُف ق اؿ  ُن ق كل ي  ُإ اَلُّللَا ،ُف ن ْحف  ة ،ُك ال  بل  ُم اُص  كف  ُي ْدر  ُال  ـْ ،ُك ى 

ُ ُي ْعر ض  ُذ ل ؾ  َل ًثا،ُك  ُث بل  م ْيو  ُع  َدى ا ُر  ُث ـَ ذ ْيف ة ، ُح  ْنو  ُع  ق ة ؟ُف أ ْعر ض  د  ُص  ،ُك ال  ؾ  ُن س  ي اـ ،ُك ال  ْنو ُص  ع 
م يُْ ُع  ُأ ْقب ل  ذ ْيف ة ،ُث ـَ :ُح  م ة ،ُتُ و ُف يُالَثال ث ة ،ُف ق اؿ  ُالَنارُ ي اُص  ُم ف  ـْ يي  ًثاُ،ْنج  ُ.(1)"ث بل 

كمفُىذاُالحديثُيستدؿُعمىُأنوُإذاُظيرُالجيلُكصعبُالسؤاؿُكلـُيصلُالعمـُإلىُففةُمفُ
ُالجيلُيبقييـُعمىُالعقيدةُ ُأفُعمـك ُليـُيرفعُعنيـُاإلثـُكالعقكبة،ُكما الناسُكافُذلؾُعذرًا

ُ.(2)اإلسبلميةُكالفطرةُالسميمة
 
 .اد الصحيحجيل في موضع الجتي .2

كىكُالجيلُالذؼُيككفُفيُمجاؿُيصحُفيوُاالجتيادُكالُيخاللُالكتابُكالسنةُكالُإجماعُاألمة،ُ
كيككفُشبيةُي درأُالحدُبو،ُكمفُق تلُكلوُكليافُفعفىُأحدىماُعفُالقصاصُثـُقتموُالثانيُكىكُ

ُالقصاصُباؽٍُ ُأف ُمنُيظف ُكاحد ُكجبُلكل ُكأنو ُالكماؿ، ُعمى ُلو ُفإنو ُقصاصُكامل، الُيـ
ُحصلُفيُمكضعُاالجتياد،ُككذلؾُالحاؿُفيمفُسرؽُماؿُزكجتوُظناًُُجيلألنوُُ؛قصاصُعميو

ُأ ُعميومنو ُحد ُفبل ُبو ُاالنتفاع ُحف ُلو ُدافرةُُ؛ف ُكالمنافع ُالزكجيف ُبيف ُمتصمة ُاألمبلؾ ألف
ُ.(3)بينيما

 
 .عدم العلم باللغة العربية .3

صكؿُإلىُفيـُتكاليلُالشرعُالتيُجاءُنزؿُالقرآفُالكريـُبمسافُالعربُكعمىُلغتيـ،ُكالُيمكفُالُك
مفُالمسمميفُخاصةُفيُأفريقياُُبياُالقرآفُالكريـُإالُبمعرفةُالمغةُالعراية،ُكمعُىذاُفإفُكثيراًُ

كأمريكاُكأكركباُكاليندُكغيرىـُالُيعرفكفُالمغةُالعراية،ُكالُيفيمكفُأدلةُالتكميلُالشرعية،ُفيلُ
 ىـُمطالبكفُبتمؾُالتكاليلُأـُال؟

مطالبةُغيرُالعربُبالتكاليلُالشرعيةُإالُبعدُتعمميـُالمغةُالعرايةُأكُُأنوُالُيصحُشرعاًُُالحقيقة
ألفُالقرآفُنزؿُبمغةُالعربُكالُسبيلُلفيـُتكاليفوُإالُُ؛ةُمعانيُأدلةُالتكميلُإلىُلغاتيـبعدُترجم

                                                 

[ُقاؿُاأللباني:4049ُرقـُالحديثُُ:2/1344ذىابُالقرآفُكالعمـ،ُبابُفتف/ُ،ُالو،ُسنفُابفُماجوابفُماج](1ُ)
ُ(.2/1342جُ-8073ُصحيحُ)ُانظر:ُصحيحُالجامعُالصغيرُكزيادتو،ُرقـ

 (.3/289)جُي،ُككثرُالمعانيُالدرارُؼنكالجُ(2)

(؛ُالحمكؼ،ُغمز2/367ُج)ُالتمكيحُعمىُالتكضيح(؛ُالتفتازاني،ُشرح1/342ُج)ُ(ُالبزدكؼ،ُأصكؿُالبزدكُؼ3)
ُ(.3/300ج)ُالعيكُف
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ُالعراية ُغيرُعرايُفعبلًُ(1)بالمغة ُفمكُارتكبُمسمـ ُكعميو بحرمةُكادعىُالجيلُُيستحفُحداًُُ،
الفعل،ُفإفُالحدُيسقطُعنوُلدعكاه،ُكيككفُجيموُبحرمةُالفعلُلعدـُمعرفتوُبالمغةُالعرايةُشبيةُ

ُ.(2)قكيةُتدرأُعنوُالحد
يذاُبماُركؼ:ُ"أفُرجبًلُكانتُلوُجاريةُقدُصامتُكصمتُكىيُأعجميةُلـُلكيمكفُاالستدالؿُ

ُإالُبحبمياُككانتُثيبًا،ُفذىبُإلىُعمرُبف ُفحدثو،ُفقاؿ:ُألنتُُتفقو،ُفمـُي ر ْعو  الخطابُفزعًا
الرجلُالُتأتيُبخير،ُفأرسلُإليياُعمر،ُفسألياُقافبًل:ُأحبمت؟ُقالت:ُنعـُمفُمرعكشُبدرىميف،ُ

ُبفُأبيُطالبُكعبدُالرحمفُبفُعكؼُرضيُهللاُعنيـُكصادؼُعندهُعثمافُبفُعفافُكعمي
رحمف:ُقدُكقعُعميياُالحد،ُ،ُككافُعثمافُجالسًاُفاضطجع،ُفقاؿُعميُكعبدُالفقاؿ:ُأشيركاُعميَُ

ُفقاؿُعثماف:ُ ُأنت، ُأشرُعمَي ُفقاؿ: ُأشارُعميؾُأخكاؾ، ُقد ُقاؿ: ُعثماف، ُيا ُأشرُعمَي فقاؿ:
أراىاُتستيلُبوُكأنياُالُتعممو،ُفميسُالحدُإالُعمىُمفُعممو،ُفأمرُبياُعمرُفجمدتُمافةُجمدةُ

ُ.(3)و"ثـُغرايا،ُكقاؿ:ُصدقتُكالذؼُنفسيُبيدهُكماُالحدُإالُعمىُمفُعمم
بأفُالُيقيـُحدُالرجـُعمىُُرضيُهللاُعنوُأشارُعمىُعمرُبفُالخطابُرضيُهللاُعنوُفعثماف

ُلياُبجيمياُبالمغةُالعرايةُلككنياُأعجميةُلـُتتمكفُمفُفيـُأحكاـُالشرع،ُرغـُ الجارية،ُمعتذرًا
ُأنياُتقيـُفيُمجتمعُمميءُبالصحابةُالكراـ.

ُلزاماًُ ُعُكلذلؾُكاف ُالعمل ُالمسمميف ُالتيُعمى ُبالمغة ُإلىُاألعاجـ ُالشريعة ُتعاليـ مىُإيصاؿ
يفيمكنيا،ُكذلؾُإماُبترجمةُمعانيُأدلةُالتشريعُإلىُلغاتيـ،ُأكُتعمـُلغاتيـُكنشرُأحكاـُالشريعةُ

ُطاففةُمنيـُ ُ.(4)ينذركاُقكميـُبيافأحكاـُالشريعةُُايتعممُكلعندىـ،ُأكُأفُيرسلُكلُقـك
 
 
 
 
 

                                                 

ُ(.5/489ج)ُالشرايني،ُمغنيُالمحتاجُ((1
ُ(.145ص)ُعقيمة،ُالشبياتُالمسقطةُلمحدكدُ؛(1/491ج)ُدمحم،ُالكجيزُفيُأصكؿُالفقوُ:(ُالزحيمي2)
[ُقػػػاؿُاأللبػػػاني:ُفػػػي17065ُرقػػػـُالحػػػديثُُ:8/415،ُدرءُالحػػػدكدبػػػابُُ/البييقػػػي:ُالسػػػنفُالكبػػػرػ،ُالحػػػدكد](3ُ)

(،ُكيعمػػفُزىيػػرُالشػػاكيشُعمػػىُحكػػـُاأللبػػانيُبػػأفُالحػػديثُركؼ7/342ُإسػػنادهُضػػعلُ)ُانظػػر:ُإركاءُالغميػػل،ُج
لدُالذؼُضعفوُاأللبانيُقدُتكبعُبعبدُالرزاؽُعفُابفُجريج،ُكابفُجريجُصرحُبأسانيدُصحيحة،ُكأفُمسمـُبفُخا

ُبالتحديث،ُكقدُتابعوُمعمرُبفُراشد،ُفيكُثابتُعفُعمرُكعثمافُببلُريب.
ُ(.1/491ج)ُدمحم،ُالكجيزُفيُأصكؿُالفقوُ:(ُالزحيمي4)
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ُ:(1)جيل ل يصلح عذراا ب. 

 في دار السلم.الجيل  .1
بيفُالمسمميف،ُكتيسرُلوُالعمـ،ُكأمكنوُالسؤاؿ،ُفبلُعبرةُبدعكاه،ُعىُالجيلُشخصُنشأُإذاُادَُ

ُفيُذلؾ ُكالعمة ُالعقكبة، ُيدفعُعفُصاحبو ُالجيلُُكالُيككفُالجيلُحينفذُعذرًا ُلكُاعتبرنا أننا
ُدارف ُفيمجأشبية ُالحرمات، ُعمى ُكاالعتداء ُالفساد ُباب ُبيذا ُلفتحنا ُلمحد ُالنفكسُُة أصحاب

ُ.(2)المريضةُإلىُاالعتذارُبالجيلُبعدُارتكابُجرافميـ،ُمماُيؤدؼُإلىُتعطيلُاألحكاـُكالحدكد
،ُكمفُارتكبُجريمةُالزناُمعُعمموُكيمحفُالجيلُبماُيترتبُعمىُالفعلُبالجيلُبحرمةُالفعل

ُفي ُيعذر ُفبل ُعمييا، ُالمترتبة ُالعقكبة ُيجيل ُلكنو ُبُبحرمتيا، ُبجيمو ُالحالة ألفُُالعقكبة؛ىذه
ُهللاُكحدكده،ُفبلُيعذرُبجيلُتبعاتو ُ.(3)ارتكابُالفعلُمعُالعمـُبحرمتوُفيوُجرأةُعمىُمحاـر

ُ
 الجيل بتفسير النصوص. .2

ُعىُشخصُأفُالنصُالُيدؿُعمىُالُيعدُالجيلُبمعنىُالنصُكتفسيرهُعذرًاُمسقطًاُلمحد،ُفمكُادَُ
ُفإآخرُيبيحُالفعلُالمُاًُالتحريـ،ُأكُأفُىناؾُنص ألفُالجيلُُفُىذاُالُيعفيوُمفُالعقكبة؛حـر

بماُكقعُفيُالشاـ،ُحيثُقاـُنفرُمفُالمسمميفُبشربُ،ُكيمثلُليذاُبمعنىُالنصُكالجيلُبالنص
ُالصالحاتُجناحُ ُكعممكا ُ"ليسُعمىُالذيفُءامنكا الخمرُمستحميفُليا،ُمستدليفُبقكلوُتعالى:

ُ.ُُ(4)ـفيماُطعمكا"،ُفأقيـُعمييـُالحد،ُكلـُيكفُخطؤىـُعذرًاُلي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

؛ُالتفتازاني،ُشرحُالتمكيحُ(339ُ-1/338البزدكؼ،ُأصكؿُالبزدكؼُ)ج(؛1/339ُالفنارؼ،ُفصكؿُالبدافعُ)جُ(1)
 (.2/358)ج

ُ.(116ص)ُكىبة،ُنظريةُالضركرةُ:الزحيميُ(2)
ُ(.2/15(؛ُالزركشي،ُالمنثكرُفيُالقكاعدُ)ج5/139الجمل،ُحاشيةُالجملُ)جُ(3)
 ُ(.1/373ج)ُعكدة،ُالتشريعُالجنافيُ(4)
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ُثالثاا: أثر الجيل على جريمة السرقة:
 حكم من سرق جاىلا تحريم السرقة.أ.ُ

بالتحريـ،ُكلـُيكفُمثموُيجيلُالحكـ،ُأماُإفُُاتففُالفقياءُعمىُقطعُيدُالسارؽُإفُكافُعالماًُ
ُ:قولينكافُمثموُيجيلُحكـُالسرقةُفاختمفكاُعمىُ

ُ:القول الول
ُيجيل ُمف ُعمى ُالحد ُيقاـ ُاألراعةُُال ُاألفمة ُمذىب ُكىك ُيجيمو، ُمثمو ُكاف ُإف ُالسرقة حكـ

ُ.(1)كجماىيرُالعمماء
 

ُالقول الثاني:
الُيعذرُأحدُبجيمو،ُكيقاـُحدُالسرقةُعمىُمفُعمموُأكُجيموُمطمقًا،ُكىكُقكؿُلئلماـُمالؾُ

ُ.(2)قكؿكالحنفيةُفيُ
ُ

ُسبب الخلف:
ُفيما عمـُمفُالديفُبالضركرة،ُفيلُُتمحكرُسببُالخبلؼُفيُتصكرُكقكعُالجيلُمفُالمسمـ

ُ؟لمعمكمةُمفُالديفُبالضركرةايمكفُأفُيجيلُالمسمـُاألحكاـُالعامةُ
الحدُعفُالجاىل،ُكمفُلـُيتصكرُكقكعُالجيلُقاؿُبكجكبُُءفمفُتصكرُكقكعُالجيلُقاؿُبدُر

ُالحدُعميو.
 

 الدلة:
 .مثلو يجيلو ل يقام الحد على من يجيل حكم السرقة إن كانالقائل  أدلة القول الول

 استدؿُأصحابُىذاُالقكؿُباألثرُكالمعقكؿ.
ُلثر:من اأولا: 

ُأمةُعن يحيى بن حاطب قال ُككانتُلو ُ"تكفيُحاطبُفأعتفُمفُصمىُمفُرقيقوُكصاـ، :
ُفذىبُإلىُ ُككانتُثيبًا، ُيرعوُإالُبحبميا ُفمـ ُتفقو، ُلـ نكايةُقدُصمتُكصامت،ُكىيُأعجمية

ُفقاؿ: ُفحدثو، ألنتُالرجلُالُتأتيُبخير،ُفأرسلُإليياُعمر،ُُفسألياُُعمرُبفُالخطابُفزعًا

                                                 

ُ؛(3/112ج)ُغنػيُالمحتػػاجالشػػرايني،ُم(؛4/409ُمالػؾ،ُالمدكنػةُ)جُ؛(3/14ج)ُبػدافعُالصػػنافعُي،الكاسػانُ(1)
ُ.(2/35ج)ُالبيكتي،ُكشاؼُالقناعُ(؛5/17ج)ُابفُقدامة،ُالمغني

ُ.(4/39ج)ُبفُعابديف،ُالحاشيةا؛ُ(4/509ج)ُمالؾ،ُالمدكنةُ(2)
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كصادؼُعندهُفإذاُىيُتستيلُبذلؾُكالُتكتمو،ُقافبًل،ُأحبمت؟ُقالت:ُنعـُمفُمرعكشُبدرىميف،ُ
فقاؿُأشيركاُُ-رضيُهللاُعنيـُ–عثمافُبفُعفافُكعمىُبفُأبيُطالبُكعبدُالرحمفُبفُعكؼ

دُالرحمف:ُقدُكقعُعميياُالحد،ُفقاؿ:ُأشرُعمي،ُككافُعثمافُجالسًاُفاضطجع،ُفقاؿُعميُكعب
ُخكاؾ،ُفقاؿ:ُأشرُعميُأنتُفقاؿُعثماف:ُأراىاُتستيلُبوأعميُياُعثماف،ُقاؿ:ُقدُأشارُعميؾُ

ُإالُعمك ُفميسُالحد ُالُتعممو، ُعمرُفجمدتُمافةُجمدمفُعمُىأنيا ُفأمرُبيا ُ،اياثـُغرَُُةمو،
ُ.(1)ممو"مفُعُىكالذؼُنفسيُبيدهُكماُالحدُإالُعمُ،صدقتكقاؿ:ُ

ُوجو الدللة:
درأُالحدُكىكُالرجـُعفُالجاريةُلجيمياُُكُقب لُرأؼُعثمافُرضيُهللاُعنوُإفُعمرُرضيُهللاُعنو

الجيلُبالتحريـُشبيةُتدرأُالحدُعفُصاحبو،ُكلكفُالُتمنعُُرضيُهللاُعنوُفاعتبربحكـُالزنى،ُ
ذاُكافُالجيلُيدرأُحدُال زناُفكذلؾُالحاؿُفيُسافرُمفُتعزيزهُإفُرأػُاإلماـُمصمحةُفيُذلؾ،ُكا 

ُ.(2)الحدكد
 

ُثانياا: المعقول:
ُ.(3)إفُعدـُالعمـُبحرمةُالسرقةُشبية،ُكالحدكدُتدرأُبالشبيات

 
ل يعــذر أحــد بجيلــو، ويقــام حــد الســرقة علــى مــن علمــو أو جيلــو القائــل  أدلــة القــول الثــاني

ُ.مطلقاا 
ُاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.

ُإفُحكـُالسرقةُمفُا الثابتةُبالكتابُكالسنةُُألحكاـُالعامةُالمعمكمةُمفُالديفُبالضركرة،قالكا
لـُتقبلُدعكاه،ُكيقاـُُعىُالسارؽُجيموُبحرمةُالسرقةبجيميا،ُفمكُادَُُأحدُفبلُيعذرُالصحيحة،
ُ.(4)ألنوُالُعذرُبجيلُالحدكدُالنتشارىاُكعمـُالناسُبياُ؛عميوُالحد

كأرػُأفُيقاـُالحدُكالُُ،رىميفُإنوُالُيؤخذُبوحديثُالتيُقالتُزنيتُبمرعكشُبد"قال مالك: 
ُ.(5)"يعذرُالعجـُبالجيالة

                                                 

ُ(.61،ُص)تخريجوُتقدـُ(1)
ُ(.3/73،ُشرحُمسندُالشافعيُ)(ُالرافعي2)
ُ(.6/130(ُالبيكتي،ُكشاؼُالقناعُ)3)
ُ(.1/335(ُالشافعي،ُالرسالةُ)4)

 (.4/509)جُمالؾ،ُالمدكنةُ(5)
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ُأسمـُالحرايُكجاءُإلىُدارُاإلسبلـُثـُشربُالخمرُقبلُأفُيعمـُأنياُ": ابن عابدين قال ذا كا 
فُزنىُأكُسرؽُأخذُبالحدُكلـُيعذرُبقكلوُلـُأعمـ ُ.(1)"محرمةُعميوُلـُيحد،ُكا 

 
ُالرأي الراجح:

ىذهُالمسألةُىكُالقكؿُاألكؿُالقافلُبأفُالجيلُبالتحريـُشبيةُيدرأُبياُالحدُعفُُالقكؿُالراجحُفي
ُالجاني،ُكذلؾُلؤلسبابُالتالية:

،ُإذُإفُ .1 ُالنفسُالجرميةُلـُتكفُمكجكدةُحاؿإفُالجاىلُلـُيتكفرُلديوُقصدُىتؾُالمحاـر
ُ"العقكباتُالُتناسبُالجريمة،ُكبالتاليُالُعقابُعميوُارتكاب قصدُُمفُإال،ُقاؿُالفقياء:

"  .(2)انتياؾُالمحاـر
 .(3)كجكبُالحدُتابعُلمتحريـ،ُكالتحريـُحكـُتكميفيُالُيثبتُمعُالجيل .2
ُبي .3 ُيدرأ ُشبية ُالجيل ُأكليعتبر ُبالشبية ُالحد سقاط ُكا  ُالحد، ُالشبية،ُُىا ُمع ُإعمالو مف

 فالشريعةُالغراءُأرشدتُإلىُدرءُالحدكدُماُاستطعناُإلىُذلؾُسبيبًل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.4/39)جُحاشيةابفُعابديف،ُالُ(1)

 (.7/428مكسكعةُالقكاعدُالفقييةُ)جالبكرنك،ُُ(2)

ُ(.1/15ج)ُؿُالفقوُالذؼُالُيسعُالفقيوُجيموأصُكُ:ُعياض،(ُالسممي3)



 

67 

 

 قيمة المسروق. م من سرق جاىلا حكب. 
،ُكلكفُلكُجيلُ(1)معُعمموُبوُيبمغُنصاباًُُسرؽُماالًُمفُأجمعُالفقياءُعمىُإقامةُالحدُعمىُ

،ُفيلُيقاـُعميوُالسارؽُقيمةُالمسركؽُبأفُظنياُأقلُمفُالنصابُثـُتبيفُأنياُقدُبمغتُنصاباًُ
المسركؽ؟ُاختملُالفقياءُفيُىذهُُالحدُأـُال؟ُبمعنى:ُىلُيشترطُإلقامةُالحدُعمـُالسارؽُبقيمة

ُأقوال:المسألةُعمىُثبلثةُ
 :ولالقول ال 

ُكاففُالعرؼُظنو،ُكىكُ ُبظفُالسارؽُإالُإذا ُالمسركؽ،ُكالُعبرة ُالسارؽُبقيمة الُيشترطُعمـ
 .(2)بعضُالحنفيةىكُقكؿُمذىبُالمالكيةُُك

ُ
ُ:ثانيالقول ال

مذىبُالفُجيلُقيمةُالمسركؽ،ُكىكُيشترطُعمـُالسارؽُبقيمةُالمسركؽ،ُفبلُيقاـُالحدُعمىُم
ُ.(3)بعضُالحنفيةُكقكؿُعندُالشافعيةقكؿُالحنابمةُُكعندُ

 
ُ:لثالقول الثا

ُنصاباًُ ُسرؽ ُمف ُفيقطع ُالمسركؽ، ُبقيمة ُالسارؽ ُعمـ ُيشترط ُعندُُال ُقكؿ ُكىك ُيجيمو، كىك
ُ.(4)الشافعيُكقكؿُأبيُيكسلُمفُالحنفية

 
 سبب الخلف:

قصدُالنصاب،ُفمفُاعتبرُقصدُالنصابُقاؿُبعدـُالقطع،ُُيرجعُسببُالخبلؼُإلىُمدػُاعتبار
ُكمفُلـُيعتبرُقصدُالنصابُأكجبُالقطع.

ُ
                                                 

ركضػةُالطػالبيفُُ(؛ُالنػككؼ،3/208؛ُابفُرشد،ُالمقدماتُالمميداتُ)ج(3/14ج)ُصنافع(ُالكاساني،ُبدافعُال1)
،ُكىػػذاُعمػػىُاالخػػتبلؼُبػػيفُالمػػذاىبُفػػيُقػػدرُالنصػػابُالمعتبػػػرُ(5/13ج)ُابػػفُقدامػػة،ُالمغنػػيُ(؛10/110)ج

ُلكجكبُالقطع.
ُنيػػػرداماُأفنػػػدؼ،ُمجمػػػعُاألبػػػُ؛(8/95ج)ُميػػػلرُخصػػػالخرشػػػي،ُشػػػرحُمخت؛ُ(12/148ج)ُ(ُالقرافػػػي،ُالػػػذخيرة2)
ُ(.1/614ج)
ُ(،ُالشػػػرايني،ُمغنػػػيُالمحتػػػاج3/178ج)ُركف،ُالفتػػػاكؼُالينديػػػةنظػػػاـُكآخػػػ؛ُ(9/102ج)ُالمبػػػدعُابػػػفُمفمػػػح،ُ(3)
ُ.(5/467ج)
ُ.(7/80ج)ُالكاساني،ُبدافعُالصنافع؛ُ(111مرجعُسابفُ)صالنككؼ،ُُ(4)
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ُالدلة.
ل يشترط علم السارق بقيمة المسروق، ول عبرة بظن السـارق إل إذا ول القائل أدلة القول ال 

 .وافق العرف ظنو
 استدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.

ُإفُالحرزُتبعُلمعرؼ،ُ .1 مماؿُكالثكبُكالجكربُيقطعُلُفإفُكافُالمسركؽُيصمحُحرزاًُقالكا
ُلمماؿُفبلُيقطعُبسرقتو،ُألفُالمقصكدُماُفيُالحرز،ُكأماُإفُكافُالُيصمحُحرزاًُُ؛بسرقتو

ُيبمغُنصاباًُ ُكمفُسرؽُلكحُخشبُلـ ُتابع، ُفيو ُبالسرقةُكما ُالمقصكد ،ُألفُالمسركؽُىك
ع،ُألفُالخشبُىكُالمقصكدُبالسرقةُكالُكتبيفُأفُفيوُمبمغُمفُالماؿُبمغُنصابا،ُفبلُقط

ُ.(1)قطعُفيوُلنقصانوُعفُالنصاب،ُككذلؾُالماؿُألنوُتابعُكالتابعُحكموُحكـُاألصل
 

يشترط علم السارق بقيمـة المسـروق، فـل يقـام الحـد علـى مـن جيـل ثاني القائل أدلة القول ال
 .قيمة المسروق 

 استدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.
 .(2)لعمـُبقيمةُالمسركؽُشبية،ُكالحدكدُتدرأُبالشبياتُحسبُاالستطاعةفقالكاُإفُعدـُا .1
 

وىو  ل يشترط علم السارق بقيمة المسروق، فيقطع من سرق نصاباا لث القائل أدلة القول الثا
 .يجيلو

ُاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.
قصدُالسارؽُلمسرقةُمفُحرزهُبقصدُالسرقة،ُفالعبرةُبُقيمتوُنصاباًُُإفُالسارؽُقدُأخرجُماالًُ .1

 .(3)بقصدُالنصابُال
 .(4)إفُالجيلُبقدرُالمسركؽُالُيؤثرُعمىُالحدُبخبلؼُالجيلُبصفتو .2
 
 
 

                                                 

ُ(.7/80ج)ُالكاساني،ُبدافعُالصنافع(1ُ)
ُ(.6/130ج)ُ(ُالبيكتي،ُكشاؼُالقناع2)
ُ.(5/467ج)ُالشرايني،ُمغنيُالمحتاج(3ُ)
ُ(.4/138ج)ُمطالبالسنيكي،ُأسنىُالُ(4)
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 الرأي الراجح:
ُكاففُظنوُ ُإالُإذا ُالسارؽُبالنصاب، ُاشتراطُعمـ ُالقكؿُبعدـ ُالفقياء كرجحُالباحثُمفُأقكاؿ

 يلي:العرؼ،ُكذلؾُلماُ
 فُىناؾُنصُشرعيُيبيفُحكـُالمسألة.رُإذاُلـُيكقكةُاستدالليـ،ُحيثُثبتُأفُالعرؼُمعتب .1
ُضعاؼُ .2 ُأماـ ُالفساد ُباب ُيفتح ُالنصاب ُقدر ُالجاىل ُعف ُمطمقًا ُالحد ُبسقكط ُالقكؿ إف

النفكسُالرتكابُجريمةُالسرقةُثـُاالعتذارُبالجيل،ُككماُأفُالقكؿُبعدـُسقكطُالحدُمطمقًاُ
باعُالعرؼُفيُحكـُىذهُعفُالجاىلُقدرُالنصابُيكقعُالمكملُفيُحرجُكمشقة،ُفكافُات

 المسألةُىكُاألكلىُبالصكاب.
ُ
ُ
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 .أثر النسيان على جريمة السرقة: المطلب الثاني
 :أولا: النسيان لغة واصطلحاا 

 النسيان لغة:أ. 
 ،ُكيطمفُالنسيافُعمىُأمريف:(2)ىكُخبلؼُالحفعُكالذكر،ُُك(1)النسيافُمصدرُنسي

 .(3)لشيء،ُأؼُغفلُعنو،ُفيقاؿ:ُنسيُاالذىول والغفلة .1
[ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ]كمنوُقكلوُتعالى:ُ"ُ،(4)الترك .2

(5). 
ُ.يالصطبلحألنوُأقربُالمعنييفُإلىُالمعنىُاالذىكؿُكالغفمة،ُُىكلمرادُلمعنىُاكا
ُ

 :النسيان اصطلحاا ب. 
 .(6)"زكاؿُالمعمكمةُعفُالفكرُمعُالعجزُعفُتذكرىاُفيُالحاؿ"النسيان ىو: 

ُ
ُ.(7)السماكيةُالتيُتطرأُعمىُاألىميةعكارضُالالنسيافُعارضًاُمفُُجعلُعمماءُاألصكؿُفائدة:

 
 :ثانياا: حكم النسيان

 ى ې ې ې ]:ُلقولو تعالى،ُ(8)اجتمعتُكممةُالفقياءُعمىُأفُالنسيافُمسقطُلئلثـُمطمقاًُ

[ائ ائ ى
ُإ َفُهللاُ :ُ"قاؿ:ُقاؿُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي ذر الغفاري رضي هللا عنو، ،ُ(9)

ع ُع ْفُأ َمت ي ض  ْسي افُ ُك  ط أ ،ُك النّ  م ْيوُ اْلخ  اُاْست ْكر ى كاُع  م  ُ.(10)"،ُك 
                                                 

 (.3/2207ج)لعرايةُالمعاصرةُغةُاملا،ُمعجـُمختارُ(1)

ُ(.40/74ج)ُالزايدؼ،ُتاجُالعركسُ(2)
 (.5/421ج)ُابفُفارس،ُمقاييسُالمغةُ(3)
ُ(.1/310ج)ُمختارُالصحاحُالرازؼ،ُ(4)
 [.67التكبة:ُ]ُ(5)
 (.479صقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ)ُ(6)
مفُالتصرفات،ُمعُالمطالبةُباألداءُإالُفيماُاسػتثناهُُاخذةُاألخركيةُلماُكقعُبسببُالنسيافكالمُؤفيسقطُاإلثـُُ(7)

 (.1/90؛ُالجديع،ُتيسيرُعمـُأصكؿُالفقوُ)ج(2/176،ُالتقريرُكالتحريرُ)جأميرُحاجابفُ،ُانظر:ُالشرع

ُاهُكالنظػػػػػافرالسػػػػػيكطي،ُاألشػػػػػب(؛2/162ُج)ُكُؽالقرافػػػػي،ُالفػػػػػُرُ(؛1/260ج)ُشػػػػػباهُكالنظػػػػػافرابػػػػفُنجػػػػػيـ،ُاألُ(8)
ُ(.1/188ج)

ُ[.286البقرة:ُ]ُ(9)
 .(14)،ُصتخريجوُتقدـُ(10)
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؛ُُفيُرفعُحكـُالنسيافُكىكُاإلثـفيذهُالنصكصُتدؿُعمىُأفُالنسيافُمرفكع،ُكىذاُالُيككفُإال
ُالنصكص ُت حملُعميو ُما ُ(1)ألفُعيفُالنسيافُكاقع،ُكىذا ُماُ، ُ"ىذا قاؿُابفُرجبُرحموُهللا:

ُ.(2)تحملُعميوُالنصكص،ُالُعمىُسقكطُاألحكاـُالمتعمقةُبالنسيافُكالخطأ"

ألفُالمنيياتُالُيمكفُتداركياُكالُتبلفيياُُ؛فيُالمنيياتُدكفُالمأمكراتُكيعتبرُالنسيافُعذراًُ
 .(3)ىاُكاإلتيافُبياُبعدُفكاتياُؤمكرات،ُفإنوُباستطاعةُالمكملُقضابخبلؼُالمأ

فُكافُالنسيافُعذراًُ ،ُفيكُيرفعُاإلثـُدكفُالضمافُمطمقاًُُفيُالمنيياتُإالُإنوُالُيككفُعذراًُُكا 
 .(4)إذاُكقعُاإلتبلؼ

 
 : أثر النسيان على جريمة السرقة.ثالثاا 

لقدُبحثُالفقياءُأثرُالنسيافُعمىُاألحكاـُالشرعيةُبشكلُعاـ،ُكلـُيعرضكاُألثرُالنسيافُعمىُ
لُخاص،ُكذلؾُلندرةُكقكعوُحقيقةُكعدـُتصكرهُإالُمفُالناحيةُالنظرية،ُإذُجريمةُالسرقةُبشك

ُأكُينسىُعقكات ُعممو، ُبعد ُينسىُأفُالسرقةُحراـ ُأفُنتصكرُإنسانا ُكذلؾُلكثرةُالُيمكننا يا،
 .(5)كألفُالعقكباتُمحددةُمعمكمةُمفُالديفُبالضركرةُفيصعبُنسيانياُ؛المنبياتُمفُحكلو

نماُفسكاءُقمناُبإمكافُكقكعُ النسيافُأكُعدمو،ُفإفُادعاءُالنسيافُكحدهُالُيعفيُمفُالعقكبة،ُكا 
،ُكىذاُعملُمفُالصعكبةُبمكاف،ُيجبُقبلُكلُشيءُأفُيثبتُالجانيُأنوُارتكبُالجريمةُناسياًُ

كليذاُكافُمبحثُالنسيافُقميلُاألىميةُىناُإذُيندرُأفُيستطيعُشخصُأفُيثبتُبدليلُمقنعُأنوُ
ُ.(6)ياًُارتكبُجريمةُالسرقةُناس

ثباتُكقكعُالنسيافُحاؿُالسرقةُمطمكبُشرعاًُ ألفُحقكؽُالعبادُمحترمةُكمعصكمةُلحاجتيـُُ؛كا 
كجبُضمانوُلحاجتوُإلىُماُيضمفُُ،كافتقارىـُإلييا،ُفإذاُأتملُأحدُحفُآخرُبأؼُكصلُكاف

ابتبلء،ُإذُيبتميُعبادهُبماُشاءُمفُأمرُكنيىُمعُغناهُعفُفييُمحضُحقو،ُكأماُحقكؽُهللاُ
ُ.(7)اليـأفع
 

                                                 

ُ(.1/6ج)ُابفُنجيـ،ُاألشباهُكالنظافرُ(1)
 (.83القحطاني،ُمجمكعةُالفكافدُالبييةُ)صُ(2)

ُ(.1/188ج)ُالسيكطي،ُاألشباهُكالنظافرُ(3)
 (.11/1194ج)ُ،ُمكسكعةُالقكاعدُالفقييةالبكرنكُ(4)
ُ(.1/380ج)ُفيعكدة،ُالتشريعُالجناُ(5)
ُالمرجعُالسابف.ُ(6)
ُ(.5/2217ج)ُالسغناقي،ُالكافيُشرحُالبزدكُؼُ(7)
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 المبحث الثاني: أثر الخلل في نية الجاني على جريمة السرقة.
 

 المطلب الول: أثر الباعث على جريمة السرقة.
 أولا: الباعث لغة واصطلحاا:

 الباعث لغة:أ. 
،ُكالجمعُبكاعث،ُكيطمفُالباعثُعمىُالدافعُكالسبب ىكُاسـُفاعلُمفُب ع ث 
(1).ُ

 
 الباعث اصطلحاا:ب. 

 .(2)المصمحةُالتيُيبغيُالجانيُتحقيقياُمفُكراءُجنايتو،ُأكُالشعكرُالذؼُيدفعوُإلييا"ُالباعث:
ُ

 ثانياا: علقة الباعث بالنية:
لبيافُأثرُالباعثُعمىُنيةُالتممؾُفيُالسرقةُالبدُمفُبيافُدرجةُالباعثُفيُارتكابُالجريمة،ُ

ييا،ُكمفُث ـُبيافُعبلقةُالباعثُكعبلقتوُبالنية،ُفيبدأُالباحثُفيُتقسيـُاألعماؿُكأثرُالنيةُعم
 فيُالنية.

 أقسام العمال وأثر النية فييا:أ. 
،ُكالمقصكدُفيُ:ُطاعاتُكمعاصُكمباحاترفيسيةُثبلثةُأقساـُفيُأصمياُتعكدُإلىإفُاألعماؿُ
ُالبحث ُالُىذا ُالمعاصيُثانيالقسـ ُلذلؾُسيكىك ُالباحثُالحديثُعنوق؛ ُمفُُتصر ُغيره دكف

ُاألقساـ.
ُبديييا ُمف ُالقسـُتإف ُىذا ُأف ُُالشريعة ُفبليال ُبالنية، ُمكضعو ُعف ُتنقمبُُتغير ُأف يمكف
ُالمعصيةُطاعة َياتُ "ُ:،ُقاؿ:ُقاؿُملسو هيلع هللا ىلصعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنو، ُب النّ  ُاأْل ْعم اؿ  ا ُإ َنم 

ُاْمر ٍغُم اُن ك ُػ (3)"ك ا  َنم اُل ك لّ 
مفُماؿُُاًُالذؼُيطعـُفقيُرظفُأفُالمعصيةُتنقمبُطاعةُبالنيةُك،ُفيُ 

ُأك ُلكيُغيره، ُمدرسةًُُيسرؽ ُمسجدُيبني ُاًُأك ُف، ُال ُمعصيةًُُتخرجوالنية ُككنو ُظمماًُُكُعف
،ُفعن عائشة رضي هللا عنيا،ُتككفُالنيةُكالعملُكففُمقتضىُالشريعةأفُ؛ُألنوُالبدُ(4)كعدكاناًُ

                                                 

 (1/222ج)المعاصرةُُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةمختارُ(1)
 (.561)صُالجريمةُحقيقتياُكأسسياُالعامةُالشاذلي،ُ(2)
ُ(.43تقدـُتخريجو،ُص)ُُ(3)
ُالديفُ)جالغزالي،ُُ(4)  .(564-563)صُعُسابفمرجال؛ُالشاذلي،ُ(365-4/364إحياءُعمـك



 

73 

 

ُقاؿُملسو هيلع هللا ىلص ُف يُأُ "ُ:قالت: ُأ ْحد ث  ْف ُم  ُى ذ ا ْنوُ ْمر ن ا ُم  ُل ْيس  ا دُ ُم  ُر  ُف(1)"ف ي ك  ُُالخير، ُالمصمحة ُإنماأك
ُُاًُخيُرُماككنيُافعرفيُ  ُمصمحة ُكالمفاسدُُقاؿُ،بالشرعأك ُشرعًا، ُالمجتمبة ُ"المصالح الشاطبي:

المستدفعة،ُإنماُتعتبرُمفُحيثُتقاـُالحياةُالدنياُلمحياةُاألخرػ،ُالُمفُحيثُأىكاءُالنفكسُفيُ
ُ.(2)درءُمفاسدىاُالعادية"ُجمبُمصالحياُالعادية،ُأك

ُ
 :القصدالباعث في  علقةب. 

باطفُالُتنكشلُحقيقتوُإالُإذاُالُ؛ُألفإالُباألمكرُالظاىرةُالمنضبطةُياطُأحكامينالُتُ ُالشريعة
ُمحسكسةُدتجس ُالُ؛مممكسةُفيُصكرة ُبلي ُُلذا ُيفعميا، ُبسيفةُكلـ كتبتُلوُُقدُعاقبُمفُىـ

ُ.اإقداموُعمييُكعدـُمعصيةنزكعوُعفُالُمقابلحسنة؛ُ
يكتنفياُأمراف:ُعمـُكعمل،ُالعمـُيقدمو؛ُألنوُأصموُكشرطو،ُكالعملُيتبعو؛ُألنوُثمرتوُالجريمةُف

رادة،ُكقدرة الُُاإلنساففُ،كفرعو؛ُذلؾُألفُكلُعملُاختيارؼ،ُفإنوُالُيتـُإالُبثبلثةُأمكر:ُعمـ،ُكا 
لكيُُماُلـُيرد،ُفبلُبدُمفُإرادةالُيعملُكماُأنوُ،ُ؛ُألفُاإلرادةُفرعُعفُالعمـماُالُيعمموُيريد

ُيتـُالعمل.
ُ ُفيحتاجُاإلنسافُخمفُلقد ُكيخالفوُبعضُاألمكر، بحيثُيكافقوُبعضُاألمكر،ُكيبلفـُغرضو،

ُإلىُ ُبالضركرة ُفافتقر ُنفسو، ُعف ُالمنافي ُالضار ُكدفع ُنفسو، ُإلى ُالمكافف ُالمبلفـ ُجمب إلى
دراؾُالشيءُالمضرُكالنافعُحتىُيجمبُىذاُكييربُ فمكُأبصرُاإلنسافُالغذاء،ُ،ُ(3)ىذامعرفةُكا 

رغبةُفيو،ُكشيكةُباعثةُعميو؛ُإذُعندهُكعرؼُأنوُمكاففُلو،ُفبلُيكفيوُذلؾُلمتناكؿُماُلـُيكفُ
الرغبةُكاإلرادةُالُُك،ُشيكةالمريضُيرػُالغذاءُكيعمـُأنوُمكافف،ُكالُيمكنوُالتناكؿُلعدـُالرغبةُكال

ُت ُُفبلبدُمفكفي، ُحتىُيتـ ُتنتظرُالداعيةُُساففاإلنُ،العملالقدرة ُكالقدرة الُيتحرؾُإالُبالقدرة،
الباعثة،ُكالداعيةُتنتظرُالعمـُكالمعرفة،ُفإذاُجزمتُالمعرفةُبأفُالشيءُمكاففُكالُبدُكأفُيفعل،ُ
ُكانتيضتُ ُانبعثتُاإلرادة ُفإذا ُانبعثتُاإلرادة، ُباعثُآخرُصارؼُعنو كسممتُعفُمعارضة

ُ ُاألعضاء، ُلتحريؾ ُالقدرة ُالعمل، ُاالعتقادُُةفالقدُرتـ ُلحكـ ُتابعة ُكاإلرادة ُاإلرادة، خادمة
ُ.(4)كالمعرفة

                                                 

رقػػـُُ:3/184مػػىُصػػمحُجػػكرُفالصػػمحُمػػردكد،ُ]البخػػارؼ:ُصػػحيحُالبخػػارؼ،ُالصػػمح/ُبػػابُإذاُاصػػطمحكاُعُ(1)
 .[2697الحديثُ

 .(2/63)جالمكافقاتُ،ُالشاطبي(2) 
 .(120)صالمميجي،ُعمـُالنفسُالمعاصرُُ(3)
كفُالجنػػػافيُمبادفػػػوُاألساسػػػيةُُعػػػكض،ُالقػػػان(563ُ-562)صُالجريمػػػةُحقيقتيػػػاُكأسسػػػياُالعامػػػةالشػػػاذلي،ُُ(4)

 (.351كنظرياتوُالعامةُ)ص
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ُأكُالرغبةُُدافعانبعاثُالنفسُبإرادةُالنيةُعبارةُعفُالصفةُالمتكسطة،ُكىيُتككفُُعليو وبناء
ماُفيُالماؿإلىُماُىكُمكاففُلمُالباعث ُ.غرض،ُإماُفيُالحاؿُكا 

ُف ُكاالنبعاثُىكُالقصد ُعمىُالفعلالباعثُىكُالغرضُالمطمكبُتحقيقو، ُكالعملُكىككالعـز ،ُ
ُ.لمقياـُبالعملُانتياضُالقدرةُلخدمةُاإلرادةُبتحريؾُاألعضاء

ُ
ُ:أثر الباعث على نية التملك في جريمة السرقةثالثاا: 

ُإذاُسرؽُشخصُبباعثُالحقد،ُأكُإطعاـُالفقراءُمعُاستيفاءُشركطُالقطع،ُفيلُيقطعُأـُال؟
ُوجيين:الجكاب:ُنعـ،ُكذلؾُمفُ

يقاعوُكففُشركطوُالمكجبةُالنيةُال .1 معتبرةُفيُالجنايةُىيُالنيةُالتيُتتعمفُبالعملُالمادؼُكا 
لمعقكبةُالمقدرةُشرعًا،ُأماُماُسبفُىذهُالنيةُمفُرغبةُفيُتحقيفُمصمحةُما،ُالُيعتدُبو؛ُ
ذلؾُألنوُلكُتحقفُالباعثُأكُلـُيتحقفُفإفُىذاُالُيغيرُمفُكاقعُالعملُالمادؼُكماُيترتبُ

فُالغايةُيةُبركنيياُالمعنكؼُكالمادؼ،ُإذُإفُالباعثُخارجُدافرةُالعمميةُالجنافعميوُشيفا؛ُأل
ُعمىُالقياـُ ُالباعثُلديو ُفمفُكاف ُأركانيا، ُكاكتماؿ ُالجناية ُكقكع ُالباعثُتتحقفُبعد مف
ُالباعثُيتحقفُبعدُأفُتكتملُالجريمة،ُفيكُليسُ بجريمةُالسرقةُىكُبناءُمسجد،ُفإفُىذا

دليلُأفُكسافلُإشباعُالباعثُتتعدد،ُبينماُإشباعُقصدُالسرقةُليسُداخلُحدكدُالجريمة،ُب
 لوُإالُكسيمةُكاحدةُكىيُالقياـُبالسرقة.

ُ
المالؾُعمىُحسابُُاالغتناءنيةُُعندهأفُيككفُعندُالسارؽُنيةُالتممؾُُلحصكؿالُيشترطُ .2

ُفيُُلمسارُؽكالُأفُيككفُُ،الشرعي ُألفُُاإلضرارالنية ُالتممؾُتبالمالؾُالشرعي؛ عتبرُنية
إذُالُفرؽُفيُسارؽُمتىُتـُنزعُالممكيةُكالحيازةُكحرمافُالمالؾُمفُمالو،ُلدػُالُكجكدةم

الباعثُعمىُالسرقةُبيفُالحسفُكتحقيفُمصمحةُلشخصُما،ُمثلُاغناءُفقيرُكسدُحاجتوُ
فالباعثُكلكُكافُنبيبًلُالُُكايفُالسيءُكاالغتناءُعمىُحسابُالمالؾُكاالضرارُبو،ُ،كخمتو

مفُالغايةُُبغضُالنظرُعفُكمكتمبلُيعتبرُمتحققاُالجنافيُفالقصدُالجنافي،ينفيُالقصدُ
بدليلُأفُالسارؽُالمأجكرُلـُيكفُعندهُنيةُالتممؾ،ُكلكنوُقصدُالسرقةُكقصدُنزعُ،ُ(1)السرقة

ممكيةُالمالؾُاألصميُلمماؿ،ُفإنوُيقطعُبالرغـُأنوُلـُيتممؾُالماؿُالمسركؽُمماُيعنيُأفُ
فُلـُيقصدُالتممؾُلنفسوُأكُلغيره،ُلذلؾُليسُلمباعثُعبلقةُالعبرةُبالنزعُُبشكلُ نيافيُكا 

ُفيُتكصيلُالجريمة،ُكالُفيُالتأثيرُعمىُمكجبيا؛ُألنوُخارجُحدكدُالقصدُالجنافي.
                                                 

ُ(.88،ُالجرافـُالكاقعةُعمىُاألمكاؿُ)صنمكرُ(1)
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 المطلب الثاني: أثر اليزل على جريمة السرقة.
 أولا: اليزل لغة واصطلحاا:

 اليزل لغة:أ. 
،ُأكُالتكمـُبالكبلـُالذؼُالُيرادُبوُ(2)،ُكيرادُبوُاليذياف(1)مصدرُى ز ؿ،ُكىكُنقيضُالجدُّ ُاليزؿ
ُ.(3)معناه

ُيتففُفيُحقيقتوُمعُالمعنىُاالصطبلحي.ُكالمعنىُالمغكؼُلميزؿ
ُ

 اليزل اصطلحاا:ب. 
ُ.(4)"ىكُأفُالُيرادُبالمفعُمعناهُالُالحقيقيُكالُالمجازؼ،ُبلُيرادُبوُغيرىما"

ليزؿُفيُاألفعاؿُفمـُيقلُالباحثُعمىُمعنىُخاصُبو،ُىذاُتعريلُاليزؿُفيُاأللفاظ،ُكأماُا
لكفُمفُخبلؿُمعنىُاليزؿُفيُاأللفاظُيتضحُأفُاليزؿُفيُاألفعاؿُىك:ُالقياـُبفعلُماُالُيرادُ

ُبوُأثرهُعمىُالحقيقةُالمعتبرة.
 

ُ.(5)يعتبرُاليزؿُمفُعكارضُاألىميةُالمكتسبةُعندُعمماءُاألصكؿ: تنبيو

ُ
 يمة السرقة:ياا: أثر اليزل على جر ثان

لكنوُكافُىازاًل،ُفيلُُمفُسرؽُمااًلُمحرزًاُقدُبمغُالنصابُكمستكفيُجميعُشرافطُإقامةُالحد،
ُعميوُقطع؟

 ثلثة:الجكاب:ُليسُعميوُقطعُكذلؾُمفُكجكهُ
نماؤ الشريعة ل تنظر للجناية وحدىا عندما تقرر مسأ.  لى  ولية الجاني، وا  تنظر للجناية وا 

 .الجاني قصد 
ُا ُكعمىُىذا ُالجاني، ُالسرقةُقصدُُكُألساسُترتبُمسفكلية ُالجنافيُالمتطمبُفيُجريمة القصد

التممؾ،ُُنيةُفيكُنسيجُمركبُمفُقصدُعاـُكىكُالسرقة،ُكنيةُخاصةُكىيُ،مقترفُبنيةُالتممؾ

                                                 

ُ(.31/131الزايدؼ،ُتاجُالعركسُ)جُ(1)
ُ(.2/985إبراىيـُكآخركف،ُالمعجـُالكسيطُ)جُ(2)
ُ(.494صقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ)ُ(3)
 (.1/242ركتي،ُالتعريفاتُالفقييةُ)ج(؛ُالب257الجرجاني،ُالتعريفاتُ)صُ(4)
 (.4/357(؛ُالبخارؼ،ُكشلُاألسرارُ)ج1/183قطمكبغا،ُخبلصةُاألفكارُ)جُ(5)
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ُالقصدُحاؿُاتجاهُإرادةُالجانيُإلىُاالستيبلءُعمىُماؿ خراجوُمفُحيازةُا ُُكُالغيرُكيتحقفُىذا
 ُبدليل:زتوُبنيوُامتبلكو،ُصاحبوُلضموُإلىُحيا

ُأنوُُكمفُيأخذُالماؿُالمتنازعُعميوُمعتقداًُُ،أنوُيممكوُخرجُالماؿُممفُيممكوُمعتقداًُإفُمفُيُ ُ.1
ُُ،(1)فبلُيقطعُبوُنوُمباحأُصاحبُالحفُفيو،ُكمفُيستكليُعمىُماؿُمعتقداًُ ُةتكفرتُنيفينا

ُ.كلـُيتكفرُقصدُالسرقةُ،التممؾ
،ُبالرغـُمفُ(2)لُالقطعُعاـُالمجاعةُلعدـُتكفرُقصدُالسرقةأكقُرضيُهللاُعنوُفُعمرإُ.2

ُتكفرُنيةُالتممؾ.

كقتُاالستيبلءُعمىُالماؿ،ُمفُثـُالُُكنيةُالتممؾُففيُكلُىذاُكأشباىوُلـُيتكفرُقصدُالسرقة
ُالركفُ ُتكفر ُمف ُبالرغـ ُالسرقة، ُجريمة ُمعطيات ُتتكفر ُكال ُالسرقة ُتنيضُجريمة ُألف محل

رقةُالُيكفيُأفُيأخذُالجانيُماؿُالغيرُخفيةُكىكُعالـُبأفُىذاُالفعلُفيُجريمةُالسف،ُالمادؼ
،ُبلُيجبُأفُيتعمدُمعُذلؾُتممؾُالماؿ،ُفإذاُأخذهُكىكُالُيقصدُتممكوُلـُتتككفُجريمةُ محـر

.السرقة
تصبحُنيةُالتممؾُمفُالعناصرُاألساسيةُفيُجريمةُالسرقة؛ُألفُجريمةُالسرقةُالُُوبناء عليو 
ُ.ُ(3)إالُإذاُقصدُنزعُالشيءُبنيةُتممكوُيتحقفُمعناىاُُ

ُالشبيةُفيُعدـُقصدُُلذلك: ف  أخذُمتاعُالغيرُعمىُسبيلُالمزاحُالُيعدُمكجًباُلحدُالسرقة؛ُلتمكُّ
رادةُالمعب دخاؿُاليـُكالغيضُعميوُ(4)السرقةُكا  ،ُفيكُالُيريدُسرقةُُصاحبوُكلكفُيريدُالمزحُكا 

ُ.(5)فيكُالعبُفيُالسرقةُجادُفيُاألذية
ُالماؿُإفُكافُبحالوُأكُضمانوُإفُتملكا معُالعقكبةُُلكاجبُفيُمثلُىذهُالحاؿُعمىُالسارؽُردُّ

ُ.التعزيريةُعمىُفعموُإفُرأػُاإلماـُمصمحةُفيُذلؾ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                 

ابػػػػػفُالنجػػػػػار،ُمنتيػػػػػىُُُ،(20/94جالمجمػػػػػكعُ)تكممػػػػػةُُمطيعػػػػػي،الُ(؛363-3/360ج)ُالشػػػػػيرازؼ،ُالميػػػػػذبُ(1)
ُ.(155-5/154ج)راداتاإل

 (.6/304جالسفاريني،ُكشلُالمثاـُشرحُعمدةُاألحكاـُ)ُ(2)

 .(24/298ج)ُاألكقاؼُالككيتية،ُالمكسكعةُالفقييةكزارةُ؛ُ(1/414ج)ُالجنافيُلتشريعة،ُاعكدُ(3)
ُ(1/21)جُشرحُالسيرُالكبيرالسرخسي،ُُ(4)

(.3/299)جُاإلحكاـُشرحُأصكؿُاألحكاـ(؛ُابفُالقاسـ،11/188ُ)جالبنايةُُ،العيني(5) 
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 اليزل من عوارض الىلية:ب. 
ُكافُاليزؿُمفُعكارضُاألىميةُالمكتسبة، ُلـُيكضعُلوكىكُأفُُُإذا ُاليزؿُكُ،يرادُبالشيءُما

ُكافُ(1)بوُفصارُاليزؿُينافيُاختيارُالحكـُكالرضاُ،ماُكضعُلوُذؼُيرادُبوالضدُالجدُ ،فإذا
يعنيُاصدُلحقيقةُكمعناهُكمقتضاه،ُفيذاُاليزؿُىكُأفُيرادُبوُماُلـُيكضعُلو،ُأؼُأنوُغيرُق

كبلىماُمفُعكارضُاألىميةُُكُ،(2)فعلُأكُقكؿُليسُلئلنسافُفيوُقصدأنوُشبيوُالخطأُالذؼُىكُ
لمفعلُابتداءُُقاصدكالمخطئُغيرُقاصدُمعناه،ُغيرُُكُغيرُقاصدُفعلُالسرقةزؿُالمكتسبة،ُفاليا

ُفال ُفيُعدـُقصدُكغيرُقاصدُلمعناهُكنتيجتو، حقيقةُالفعلُكىيُالسرقة،ُمخطئُكاليازؿُاتفقا
ُالسرقة،ُ ُىك ُمعناه ُغير ُعمى ُالفعل ُأرد ُاليازؿ ُأف ُفي ُكافترقا ُالماؿ، ُتممؾ ُكىي كنتيجتيا

ُُكافترقاُفيُجزفية:ُبتداء،ُفيماُاتفقاُفيُجزفيتيف،كالمخطئُلـُيردُالفعلُا
ُاتفقا في جزئيتين: .1
ُعدـُإرادةُقصدُالفعل.1,1ُ
ُعدـُإرادةُنتيجةُالفعل.1,2ُ
 وافترقا في جزئية: .2

 كىيُإرادةُالفعلُالمادؼُالمجردُعفُالقصدُالجنافي،ُفاليازؿُأرادهُكالمخطئُلـُيرده.
مماُسُبالفعلُالمادؼُالمجردُعفُالقصدُالجنافي،ُكالمعاقبةُالجنافيةُمنكطةُبقصدُالجانيُكلي

ُالخملُيصلُإلىفيُمنظكمةُإُيعنيُأفُىناؾُخمبلًُ درجةُالشبيةُُقامةُالحدُعمىُالجاني،ُىذا
ُ.الُيكجبُالحد؛ُكذلؾُلشبيةُالخطأُسرقةالمزاحُباللذلؾُُالتيُبياُيسقطُالحد؛

 
 القياس على غيرىا ممن ل يجب فييا القطع.ُت.

ُالفقي ُذكر ُصكراًُلقد ُكذكركا ُالشبية ُانتفاء ُالقطع ُأفُمفُشركطُعدـ عمىُسبيلُالمثاؿُالُُاء
باتُعدـُقطعُيدُاليازؿُفيُالحصر،ُيمكفُمفُخبلؿُىذهُالصكرُأفُن عملُالقياسُعميياُفيُإث

ُوىي:السرقة،ُ
ُعمىُسرقةُالضيل.1ُ ،ُبجامعُاإلذفُفيُ(3)ضيلمفُماؿُالمُ ُالُتقطعُيدُالسارؽُىزاًلُقياسًا

ُُ،ُفإذا(4)حُيعتبرُإباحة،ُكاإلباحةُتسقطُالحداذفُبالمُزكٍل،ُفاإل بيفُأىلُحيُبأفُجرتُالعادة
                                                 

التقريػػػػرُ،ُأميػػػػرُحػػػػاجبػػػػفُاُ(؛2/272التمػػػػكيحُ)جشػػػػرحُني،ُ(؛ُالتفتػػػػازا4/357)جُكشػػػػلُاألسػػػػرارالبخػػػػارؼ،ُُ(1)
ُ(.2/194)جُكالتحبير

ُ.(278)صُ(؛ُالبركتي،ُقكاعدُالفقو42/271ج،ُالمكسكعةُالفقييةُ)الككيتيةُاألكقاؼكزارةُ(2) 
 .(20/91جالمجمكعُ)المطيعي،ُتكممةُُ(3)
 (.96مرجعُسابفُ)صالالمطيعي،ُُ(4)
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صاحبُالماؿُُرُإباحةُمفُصاحبُالماؿ،ُمالـُينوالمزحُيككفُفيُمثلُىذهُاألمكر،ُفإنياُتعتب
ُكالعادةُمحكمة.ُُحُمعو،امفُقبلُعفُمثلُىذهُاألساليبُفيُالمُز

ُ
قصدُالسرقةُكنيةُالتممؾُفيُعدـُتكفرُُمىُالمكره،ُبجامعالُتقطعُيدُالسارؽُىزاًلُقياسًاُع.2ُ

ُكنيةُ ُالسرقة ُقصد ُأك ُإرادة ُتكفر ُكذلؾُلعدـ ُباالتفاؽ، ُيده ُالُتقطع ُعمىُالسرقة ُفالمكره كٍل،
ُتملك.غيرمريدللالسرقةوقاصدغيروالهازلالتممؾُعندُالم كر ه،ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 .لجاني على جريمة السرقةأثر الخلل في إرادة ا: المبحث الثالث
ُ

 .أثر الصغر على جريمة السرقة: المطلب الول
 أولا: الصغر لغة واصطلحاا.

 الصغر لغة:أ. 
،ُكالصغير:ُىكُ(2)،ُكىكُمأخكذُمفُصغرُصغرًا،ُأؼُقَلُسنوُأكُحجمو(1)الصغرُضدُالكبر

ُكالُت ُتجمعُعمىُصغار، ُصفة ُكالصغيرة غار، ُكالجمعُص  ُسنو، جمعُعمىُالشخصُالذؼُقَل
 .(3)صغافرُإالُفيُالذنكبُكالمعاصي

 إلىُالمعنىُاالصطبلحي.ُقريبُلمصغرُالمعنىُالمغكُؼُك
 

 الصغر اصطلحاا:ب. 
 .(4)"كصلُيمحفُباإلنسافُمنذُكالدتوُإلىُبمكغُالحمـ"ُ:ىكالصغرُ

 
ُ.(5)الصغرُمفُالعكارضُالسماكيةُالتيُتطرأُعمىُاألىميةُاألصكليكُفُيعتبرُفائدة:

 
 :ر الصغر على جريمة السرقةياا: أثثان
 :حكم سرقة الصغير والصغيرةأ. 

ُلعدـُ ُكذلؾ ُسرقا، ُإذا ُكالصغيرة ُالصغير ُعمى ُحد ُال ُأنو ُعمى ُقاطبة ُالفقياء اجتمعتُكممة
،ُفبلُيسأؿُأحدُجنافياُإالُبعدُبمكغوُالحمـ،ُكالُيمنعُذلؾُمفُتأديبياُإذاُكاناُ(6)أىميتيماُلمعقكبة

رُمعاقبةُالمميزُبعقكبةُتأديبيةُكالضربُكالتكايخ،ُأكُبكضعوُفيُ،ُفيجكزُلكليُاألم(7)يميزاف

                                                 

ُ(.12/1321ج)ُ(ُالزايدؼ،ُتاجُالعركس1)
ُ(.2/1297ج)المعاصرةُُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةمختارُ(2)
ُ(.2/370ج)ُ(ُعبدُالمنعـ،ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقيية3)
ُسابف.المرجعُال(4ُ)

 (.1/323(؛ُالفنارؼ،ُفصكؿُالبدافعُ)ج4/371البخارؼ،ُكشلُاألسرارُ)جُ(5)
(؛ُالمػرداكؼ،5/489ُج)ُ،ُمغنيُالمحتاج(؛ُالشرايني12/140ج)ُ(؛ُالقرافي،ُالذخيرة7/4ج)ُ(ُالعيني،ُالبناية6)

ُ.(10/253ج)ُاإلنصاؼ
ُ(.132ج)ُمبادغُالتشريعُالجنافيُاإلسبلميُ(ُفكزؼ،7)
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مدرسةُإصبلحية،ُأكُبكضعوُتحتُمراقبةُخاصة،ُإلىُغيرُذلؾُمفُالكسافلُالتيُتؤدؼُإلىُ
 .(1)إصبلحُالصبيُكتأديبيو

ُ
 وحجتيم في ذلك:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ُقولو تعالي: .1

[ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
(2).ُ

 وجو الدللة:
،ُ(3)ُعزُكجلُلـُيكجبُاالستفذافُعمىُالصغيرُقبلُبمكغوُالحمـ،ُكأكجبوُعميوُبعدُالحمـإفُهللا

فالصبيُلـُيكملُبأحكاـُالشرع،ُكالُيخاطبُبياُإالُبعدُالبمكغ،ُكمفُىذهُالتكاليلُحدُالسرقة،ُ
 كبالتاليُالُيعاقبُصغيرُعمىُسرقتو،ُكالُيحاسبُعمىُفعموُمحاسبةُجنافية.

 
ُُقاؿ:ُ"قاؿ:ُلقدُعممتُأفُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُ،نورضي هللا ع يعن عل .2 ْفُث بل ث ٍةُع ف  ُع  ـ  م  ُاْلق  ر ف ع 

َتىُي ْعق لُ  ُح  ُاْلم ْجن كف  ُك ع ف  ـ  َتىُي ْحت م  ُح  ُالَصب ىّ  َتىُي ْست ْيق ع ُك ع ف  ـ ُح   .(4)"الَناف 
 وجو الدللة:

ُتدؿُعمىُعدـُكجكبُالتكاليلُعم ُ)رفع( ُفؤلفُىُاألصناؼُالثبلثةُكسإفُكممة ُعنيـ، قكطيا
 .(5)ألنوُمبنيُعمىُالدرءُفالحدكدُتدرأُبالشبياتُ؛يسقطُالحدُأكلى

 
 .(6)بجاريةُقدُسرقتُكلـُتحضُفمـُيقطعيا"بفُمسعكدُأ تيُعبدُهللاُ،ُقاؿ:ُ"عن القاسم .3

ُوجو الدللة:
عذرُيمنعُمفُإقامةُالحدُُلـُيقطعُعبدهللاُبفُمسعكدُيدُالجاريةُلعدـُالبمكغ،ُكعميوُفإفُالصغر

ُعمىُالجاني.

                                                 

ُ(.1/517ج)ُعكدة،ُالتشريعُالجنافي(1ُ)
ُ.[59النكر:ُ](2ُ)
ُ(.12/308ج)ُالقرطبي،ُالجامع(3ُ)
ُ(.14تقدـُتخريجو،ُص)(4ُ)
ُ(.1/370ج)ُالشككاني،ُنيلُاألكطار(5ُ)

السفُالتيُإذاُبمغياُالرجلُكالمػرأةُأقيمػتُعمييمػاُالحػدكد،ُبابُماُجاءُفيُيقي:ُالسنفُالكبرػ،ُالسرقة/ُالبي]ُ(6)
ُ.ُ[17209:ُرقـُالحديث8/458ُ
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ُ.(1)لعدـُتماـُاإلدراؾ،ُكبانتفاءُالقصدُتنتفيُالعقكبةُ؛الُيتكفرُلمصغيرُقصدُجنافيُصحيح .4
ُ

ُالصغيرُككُفالُيمنعُمفُنوُفإكلكفُمعُامتناعُإقامةُالعقكبةُالحديةُعمىُالصغيرُلعمةُالصغر،ُ
ألفُرفػعُالعقكبػةُعنػوُُ؛مفوُمفُماؿُالغيرفُماُسرقوُأكُأتكليوُعفُضماُماؿُمسؤكاًلُفيُمالوُأك

ُاألصػػػػميةُفػػػػيُالشػػػػريعةُ،ُكالقاعػػػػدة(2)الُيعفيػػػػوُمػػػػفُتحمػػػػلُتعػػػػكيضُالضػػػػررُالػػػػذؼُيمحػػػػفُغيػػػػره
الُينػافيُىػذهُالعصػمة،ُفػبلُيبػيحُُاإلسبلميةُأفُالدماءُكاألمكاؿُمعصكمة،ُكاعتبػارُالصػغرُعػذراًُ
ُ.(3)أسقطُالعقكبةُتمؾُالدماءُكاألمكاؿ،ُبمعنىُأفُالعذرُالُي سقطُالضمافُكلك

 
 :حكم مشاركة الصغير في سرقةب. 

أثارُالفقياءُصكرةُمفُصكرُالجنايةُعمىُالماؿُيرتكبُفيياُالسارؽُجنايتوُبمشاركةُمفُالُحدُ
عميو،ُفيلُتعتبرُالمشاركةُشبيةُتدرأُالحد،ُأـُيبقىُالمكملُمسؤكاًلُعفُجريمتو؟ُلمفقياءُثبلثةُ

 أقوال:
 القول الول:

 .(4)ماـُأحمدلئلكركايةُُمذىبُالمالكيةُكالشافعيةحده،ُكىكُيقطعُالشريؾُُك
 

 القول الثاني:
ُ.(5)ماـُأحمدإلاُأصحُالركايتيفُعفالُقطعُعمىُالشريؾ،ُكىكُقكؿُأبيُحنيفةُكدمحمُكزفر،ُُك

 
ُ:القول الثالث

ُتكل ُتكلىُالشريؾُ ُىالُيقطعُالشريؾُإذا ُإذا ُكأما ُإخراجُالنصابُمفُحرزه، ُاإلخراجُالصغير 
ُ.(6)ع،ُكىكُقكؿُأبيُيكسلُمفُالحنيفةطقُ 
 

                                                 

ُ(ُمفُالبحث.38(ُانظرُصفحة)1)
ُ(.7/67ج)ُافعُالصنافع(ُالكاساني،ُبد2)
ُ(.1/515ج)ُعكدة،ُالتشريعُالجنافي(3ُ)

ُ(؛ُالبيػػػػػػػػكتي،ُكشػػػػػػػػاؼُالقنػػػػػػػػاع5/489ج)ُالشػػػػػػػػرايني،ُمغنػػػػػػػػيُالمحتػػػػػػػاج(؛12/141ُج)ُالقرافػػػػػػػي،ُالػػػػػػػػذخيرةُ(4)
ُ(.6/129ج)

ُ(.9/140ج)ُ(؛ُابفُقدامة،ُالمغني7/67ج)ُ(؛ُالكاساني،ُبدافعُالصنافع7/4ج)ُالعيني،ُالبنايةُ(5)
ُ.مرجعُسابفالني،ُالكاساُ(6)
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 سبب الخلف:
 ىلُسقكطُالحدُعفُالصغيرُيكفيُإلسقاطوُعفُشريكو؟ .1

ُفمفُقاؿُبأنوُيكفيُمنعُالقطعُعفُالشريؾ،ُكمفُقاؿُبأنوُالُيكفيُأكجبُالقطعُعمىُالشريؾ.
ُ
 ىلُالمشاركةُتعتبرُشبيوُقكيةُيدرأُبياُالحدُأـُال؟ .2

يؾ،ُكمفُقاؿُبضعفياُأكجبُالقطعُالقطعُعمىُالشُرُةُلـُيرُ فمفُقاؿُبأفُالمشاركةُشبيةُقكي
ُالشريؾ.ُمىع
ُ

ُالدلة:
 .يقطع الشريك وحدهالقائل  أدلة القول الول

 استدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.
ُمفُسقكطُ .1 ألنوُقدُتكفرُفيُالصغيرُمعنىُُ؛القطعُعفُالصغيرُسقكطوُعفُالشريؾالُيمـز

 .(1)نىُغيرُمتحقفُفيُالشريؾع ُمفُإقامةُالحد،ُكىذاُالمعن ُمُ 
إفُالشريؾُقدُتكفرتُفيوُشركطُالسرقةُكاممة،ُفيقاـُعميوُالحد،ُكأماُالصغيرُفمـُتتكفرُفيوُ .2

 .(2)شركطُالسرقةُتامةُفبلُقطعُعميو
ُ

 .ل قطع على الشريكالقائل  أدلة القول الثاني
ُاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.

كالصغيرُكبلىماُقدُحصلُمنوُفعلُالسرقة،ُفإذاُامتنعُُالُتتجزأ،ُفالشريؾُكاحدةُإفُالسرقة .1
 .(3)القطعُعفُأحدىماُامتنعُعفُاآلخر

ُالحد،ُ .2 ُعنو ُسقط ُمف ُلمعاكنتو ُكالشريؾ ُلصغره، ُفالصغير ُيقطعاف، ُال ُكالشريؾ الصغير
ُقياساًُ ُعنو، ُالحد ُتدرأ ُشبية ُىنا ُفبلُُكالمعاكنة ُالقتل، ُفي ُكالناسي ُالعامد ُاشتراؾ عمى

ُبجرحُقصاصُعمىُأحدىما  .(4)غيره،ُلشبيةُأنوُقدُق ت ل 

                                                 

ُ(.6/133ج)ُالبيكتي،ُكشاؼُالقناعُ(1)
ُالمرجعُالسابف.ُ(2)
 (.7/67ج)ُافعالكاساني،ُبدافعُالصنُ(3)
ُ(.9/140ج)ُابفُقدامة،ُالمغنيُ(4)
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ُاإلخراجُ .3 ُباشر ْف ُكا  ُالمعنى، ُجية ُمف ُالكل ُمف ُحصل ُقد ُحرزه ُمف ُالمسركؽ ُإخراج إف
 .(1)البعض

ُ
ب من حرزه، وأما إذا الصغير  إخراج النصا ىل يقطع الشريك إذا تولالقائل  أدلة القول الثالث

 .طعق   الخراج الشريك  تولى 
 لوُبالمعقكؿ.استدؿُأبكُيكسلُعمىُقُك

ُاإلخراجُُقاؿ .1 ُتكلى ُفإف ُتابع، ُكاإلعانة ُالسرقة، ُفي ُاألصل ُىك ُالحرز ُمف ُاإلخراج إف
الصغيرُفيككفُقدُأتىُباألصل،ُكالُقطعُعميوُلعمةُفيوُكىيُالصغر،ُككذلؾُالشريؾُألنوُ

ألنوُأتىُباألصلُُ؛اُتكلىُاإلخراجُالشريؾُفإنوُيقطعتابع،ُكالتابعُلوُحكـُاألصل،ُأماُإذ
ُمفُسقكطُالحدُعفُإلخراج،ُكالُقطعُعمىُالصغيرُلصفةُمكجكدةُفيوُأصبلًُكىكُا ،ُكالُيمـز

 .(2)التبعُسقكطوُعفُاألصل
 

 :الرأي الراجح
القكؿُالقافلُبإقامةُالحدُعمىُالشريؾُكعدـُسقكطُالقطعُعنو،ُُالقكؿُالراجحُفيُىذهُالمسألةُىك

 التالية:كذلؾُلؤلسبابُ
كالقصدُالجنافيُ(،ُكقدُتػكفرتُىػذهُاألركػافُ،ُالفعلُ،محـرجريمةُثبلثةُأركاف)ُالنصُالإفُلم .1

 فيُالشريؾ،ُفيجبُعميوُالحد.
 الشريؾُىكُشخصُمكمل،ُفيقطعُألفُفعموُعمد،ُصدرُممفُىكُأىلُلمتكميلُكالعقكبة. .2
ُتعطيػػلُحػػدُُىطػػعُعمػػىُالشػػريؾ،ُفػػإفُىػػذاُسػػيؤدؼُإلػػلػػكُقمنػػاُبعػػدـُالق .3 السػػرقة،ُحيػػثُسػػيقـك

ُـيفمتػػكاُمػػفُالعقػػاب،ُكىػػذاُيفػػتحُبػػابُالشػػرُأمػػاُىارُمعيػػـُحتػػفُبإشػػراؾُالصػػغُكالجنػػاةُالبػػالغ
 حرمةُلماؿُأحد.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُىكالُتبقُ،دُالمجتمعسُ فُْضعاؼُالنفكسُفيُ 

ُ
ُ
ُ
 

                                                 

ُ(.7/67ج)عُبدافعُالصنافالكاساني،ُُ(1)
 رجعُالسابف.لماالكاساني،ُُ(2)
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 .أثر الجنون على جريمة السرقة: المطلب الثاني
ُأولا: الجنون لغة واصطلحاا:

 الجنون لغة:أ. 
 .(2)كُزكاؿُالعقلُأكُفسادُفيو،ُكالمجنكفُىكُذاىبُالعقلُأكُفاسدهكىُ،(1)الجنكفُمصدرُجفُّ

ُكىذاُالمعنىُىكُالمراد،ُلمكافقتوُالمعنىُاالصطبلحيُفيُالمقصكد.ُ
 

 :الجنون اصطلحاا ب. 
ُ ختبللوُبحيثُيمنعُجريافُاألفعاؿُكاألقكاؿُعمىُنيجُالعقلُإالُازكاؿُالعقلُأكُ"الجنكفُىك:

 .(3)"نادراًُ
ـــو: األداءُُأىميػػػةالعػػػكارضُالسػػػماكيةُالتػػػيُتقػػػعُعمػػػىُالجنػػػكفُعنػػػدُاألصػػػكلييفُمػػػفُُلصػػػنَُي ُُتنبي
ُ.(4)فتعدميا

 
 .ثانيا: حكم سرقة المجنون 

 التالية:،ُكذلؾُلؤلدلةُ(5)تفاؽُالفقياءابُمطبقاًُُتسقطُعقكبةُالسرقةُعفُالمجنكفُجنكناًُ
ُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنيا عن عائشةُأ. ُعف ،،ُ"ُ ث ٍة:ُف عُ رُ قاؿ: ُث بل  ُع ْف ـ  م  َتىُُاْلق  ُح  ـ  ُالَناف  ع ف 

،ُأ ْكُي ف يفُ  َتىُي ْعق ل  ُح  ُاْلم ْجن كف  ،ُك ع ف  َتىُي ْكب ر  ُح  ير  ُالَصغ   .(6)"ي ْست ْيق ع ،ُك ع ف 
 وجو الدللة:
،ُفالمجنكفُلعدـُتكفرُاإلرادةُالمعتبرةُشرعاًُُ؛(7)عمىُعدـُتكميلُالمجنكُفصراحةُيدؿُالحديثُ

ُ،ُكبالتاليُتنعدـُالمسؤكليةُعفُالمجنكف.كالقصدُقدُلعنصرُاإلدراؾفا

                                                 

ُ(.167ص)ُقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ(1)
ُ(.1/408ج)ُالمعاصرةُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةمختار(؛1/141ُج)ُ،ُالمعجـُالكسيطإبراىيـُكآخركُفُ(2)
 (.1/542ج)ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقييةعبدالمنعـ،ُُ(3)
(؛ُابفُعقيل،ُالكاضحُفي5ُ/2197ُ(؛ُالسغناقي،ُالكافيُشرحُالبزدكؼُ)2/330التفتازاني،ُشرحُالتمكيحُ)جُ(4)

 (.1/282(؛ُنكرؼ،ُدستكرُالعمماءُ)ج3/193أصكؿُالفقوُ)ج
(؛5/489ُ)جُلشرايني،ُمغنيُالمحتاجا(؛12/141ُ(؛ُالقرافي،ُالذخيرةُ)ج5/54ابفُنجيـ،ُالبحرُالراففُ)جُ(5)

ُ(.31/157(؛ُابفُالممقف،ُالتكضيحُلشرحُالجامعُالصحيحُ)ج2/129)جُالبيكتي،ُكشاؼُالقناع
[ُقػاؿ3432ُ:ُرقػـُالحػديث6/156ُالنسافي:ُسنفُالنسافي،ُالطبلؽ/ُبػابُمػفُالُيقػعُطبلقػوُمػفُاألزكاج،ُ]ُ(6)

ُ(.1/347جُ-1660ُ،وصحيحُابفُماجُ)انظر:ُصحيحُ:األلباني
 (.12/47أبكُالطيب،ُعكفُالمعبكدُ)جُ(7)
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ُّللَا ُقاؿ:ُ"عن أبي ىريرة رضي هللا عنو، ب.  كؿ  ُر س  ل  اهُ ُملسو هيلع هللا ىلصأ ت ىُر ج  ُف ن اد  د  ُف يُاْلم ْسج  ُ:ف ق اؿُ ُ،ك ى ك 
ن ْيتُ  ُإ نّ يُز  ُّللَا  كؿ  ُر س  دَُُ،ي ا َتىُر  ُح  ُع ْنو  ُم َراتٍُف أ ْعر ض  ُأ ْرا ع  م ْيو  ُع  ُأ ْرا ع ُُ،د  و  م ىُن ْفس  ُع  ي د  ُش  م َما ف 
ُ اه ُالَنب يُّ ع  اٍتُد  اد  ي  ن كفُ ُ:ف ق اؿُ ُملسو هيلع هللا ىلص،ش  ُج  ْنتُ ُ:ق اؿُ ُ،الُ ُ:ق اؿُ ُ،أ ب ؾ  ْلُأ ْحص  ـُُْ:ق اؿُ ُ،ف ي  ُُ،ن ع  ُالَنب يُّ ف ق اؿ 

م كهُ اْذى ب كاُب و ُف اُملسو هيلع هللا ىلص ُ.(1)"ْرج 

 وجو الدللة:
يدؿُالحديثُصراحةُعمىُأفُالتكميلُبالعقلُمفُشركطُإقامةُالحدُعمىُالجاني،ُفمكُلـُيكفُ

ُ.(2)كذلؾُلماُاستفسرُالرسكؿُملسو هيلع هللا ىلص،ُكلماُكافُفيُسؤالوُعفُآفةُجنكفُفافدة

ُ
ُينافيُُإفُت. ُُكُ؛القدرةالجنكف ُالبدفُكالعقل، ُبقكة ُتحصل ُالقدرة ُفبلُألف ُالعقل، ُيزيل الجنكف

العمـُُألفُ؛مىُاألداءُالُتتحقفُمفُدكفُالعمـيتصكرُمنوُالعمـُبالخطابُبدكفُالعقل،ُكالقدرةُع
ُعدـُ ُاألداء ُفات ذا ُكا  ُاألداء، ُيفكت ُكبالتالي ُبفكتو، ُالقدرة ُفتفكت ُالقدرة، ُأكصاؼ أخص

ُ.(3)الكجكب
ُ

الحدُعميوُخملُطرأُعمىُإرادتوُكىكُالمجنكفُيريدُالفعلُكىكُالسرقة،ُكلكفُحاؿُدكفُإقامةُُث.
ُالجنكف،ُفأصبحتُاإلرادةُناقصة.

ُ
ياُأماُإذاُارتكبُك،ُوجنكنحاؿُتوُمإذاُارتكبُجريًُاُعمتقطُجنكناًُُعفُالمجنكُفُكتسقطُالعقكبةُأيضاًُ

ُ.(4)كقتُإفاقتوُفإنوُيعاقبُعميياُإذاُتكافرتُشرافطياُاألخرُػ
ُالسرقةُعفُالمجنكفُلجنكنو ُبسقكطُحد ُقمنا ذا ُالُيسقكا  ُفإفُىذا ُُط، ُعنو ُفيكُممـز الضماف،
 .(5)عفُعمموُماُداـُالضررُناشفاًُُكامبلًُُبتعكيضُماُينشأُعفُجريمتوُمفُضررُتعكيضاًُ

ُ
ُ

                                                 

ُ[.6815:ُرقـُالحديث8/165ُلبخارؼ:ُصحيحُالبخارؼ،ُالجمعة/ُبابُمفُانتظرُحتىُيدفف،ُا]ُ(1)
الفاكيػػػػاني،ُريػػػػاضُاألفيػػػػاـُفػػػػيُشػػػػرحُعمػػػػدةُاألحكػػػػاـُ(؛4/222ُالزرقػػػػاني،ُشػػػػرحُالزرقػػػػانيُعمػػػػىُالمكطػػػػأُ)(2)
 .(5/218)ج
 (.217ص)ُيةُالجنافيةالمسؤكلبينسي،ُُ(3)
ُ(.12/141ج)ُالقرافي،ُالذخيرة(؛5/54ُابفُنجيـ،ُالبحرُالراففُ)جُ(4)
 (.2/77الرجراجي،ُرفعُالنقابُعفُتنقيحُالشيابُ)جُ(5)
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 .أثر الكراه على جريمة السرقة: المطلب الثالث
 :: الكراه لغة واصطلحاا أولا 
 الكراه لغة:أ. 

ُ،(2)أكرهُالشخصُعمىُاألمر،ُأؼُأجبرهُكقيرهُعميوُ،ُفيقاؿ:(1)هُكىكُالقيررُْاإلكراهُمأخكذُمفُالكُ 
 .(3)ره،ُأؼُعمىُمشقةهُكىكُالمشقة،ُيقاؿ:ُقاـُعمىُكُ رُْكمفُالكُ 

الجبرُالذؼُيقعُعمىُالشخص،ُفاإلكراهُفيُتعريلُالمغكييفُمتقاربُبمعنىُُالمشقةُأكُالقيرُُك
ُتففُمعُالمعنىُاالصطبلحي.كىذاُم

 
 :الكراه اصطلحاا ب. 

حملُالغيرُعمىُأمرُيمتنعُعنوُبتخكيلُيقدرُالحاملُعمىُإيقاعو،ُكيصيرُ"راهُبأنو:ُي ْعر ؼُاإلك
ُ.(4)"منوُالغيرُخاففاًُ

 
ُ.ُ(5)يرػُاألصكليكفُأفُاإلكراهُمفُعكارضُاألىميةُالمكتسبةُالخارجةُعفُإرادةُالجانيُتنبيو:

 
 .: أنواع الكراهثانياا 

تمؾُفيُ،ُكاختمفكاُفيُبعضيا،ُكبالنظرُعمىُبعضيامتعددةُمفُاإلكراه،ُاتفقكاُُذكرُالفقياءُأنكاعاًُ
 متعددة:لىُأنكاعُإعتباريفُااألنكاعُنجدُأفُاإلكراهُينقسـُب

 .هأنواع الكراه باعتبار فعل المكر  أ. 
تباعُطرؽُمتعددةُكأساليبُمختمفةُمفُالضغكطُكالتيديد،ُتصنلُعمىُأراعةُاقدُيقكـُالمكرهُب

ُأشكاؿ:
 :(6)الكراه المعدم لإلرادة .1

ُُه،ُبحيثُالُقدرةُلوُكالُاختيار،ُكتككُفلةُفيُيدُالمكرُ هُكاآلالمكرُ ُفيوُيككُفُكىكُاإلكراهُالذؼ
                                                 

 (.85ص)ُقمعجيُكقنيبي،ُمعجـُلغةُالفقياءُ(1)
ُ(.3/1924ج)المعاصرةُُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةمختارُ(2)
ُ(.1/269ج)ُالرازؼ،ُدمحم،ُمختارُالصحاحُ(3)
ُ(.4/383ج)ُالبخارؼ،ُكشلُاألسرارُ(4)
 (.2/206،ُالتقريرُكالتحبيرُ)جأميرُحاج(؛ُابف4/538ُالبخارؼ،ُكشلُاألسرار)جُ(5)
الشافعيةُتناكلكهُفيُبابُالُيرػُالحنفيةُأفُىذاُالنكعُيسمىُإكراىًا،ُألفُالفعلُخارجُعفُقدرةُالمكر ه،ُكلكفُُ(6)

 (.6/129ابديفُ)،ُانظر:ُابفُعابديف،ُحاشيةُابفُعاإلكراه
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مػفُشػاىفُعمػىُُىمقُ كيمثػلُلػوُبػالمُ ُ،عػدـُالرضػاُكاالختيػارُمعػاًُهُتامػة،ُفيػذاُاإلكػراهُيُ سيطرةُالمكرُ 
فػيُالحػالتيفُيفقػدُهُذُيدهُعنكةُلمتصديفُعمىُعقدُمفُالعقػكد،ُفػالمكرُ خُ ؤُْشخصُليقتمو،ُأكُكمفُتُ 
ُ.(1)السيطرةُعمىُنفسوُمطمقاًُ

ُ
 معدم لإلرادة.الغير لكراه ا .2

قدُيقعُالشخصُتحتُطافمةُاإلكراه،ُفي عدـُالرضا،ُمعُبقاءُالقدرةُفيُاختيارُتنفيذُالفعلُمفُ
ُوىي:نكعُثبلثةُصكرُمفُاإليذاء،ُعدمو،ُكيأخذُىذاُال

 تام:الكراه ال 2,1
عدـُالرضا،ُكالتيديدُبالقتل،ُأكُقطعُعضك،ُأكُختيارُكيُ فسدُاالكىكُيُ ُممجئ،يسمىُاإلكراهُالُك
الُأفُالقدرةُباقيةُلديو،ُفيستطيعُ،ُإ(2)هُفيُضررُشديدُكحرجُكبيرتبلؼُالماؿُكمو،ُفيقعُالمكرُ إ

ُهُعميو.أفُيتحملُاألذػُفيُمقابلُعدـُقياموُبالمكرُ 
ُ
 الناقص:الكراه  2,1
دكفُتملُُرةُمفُاإلكراهُالتاـ،ُكيككفُالتيديدُفيوُبماقلُخطُكأكىكُُممجئ،الغيرُكراهُيسمىُاإلُك

ُكالضربُكالحبسُالنفسُأك ُيُ ُ،العضك ُُككىك ُالرضا ُخبلفاًُالُعدـ ُالحنيفة ُعند ُاالختيار ُيفسد
ُ.(3)لمجميكر

فُإكراهُالتاـُمفُحيثُفيُدرجةُاإلُىنوُيبقإالُإأقلُجسامةُمفُالتاـُُخطرهفُكافُاُ كراهُُكفيذاُاإل
ُرةُعمىُاختيارُالفعلُمفُعدمو.لوُالقدُىهُتبقالمكرُ 

ُ
 الكراه الدبي: 2,3

ه،ُكأحدُأصكلوُكيقعُالتيديدُفيُىذاُاإلكراهُبإلحاؽُاألذػُكالضررُأكُالحبسُبأحدُقرابةُالمكرُ 
ُ.(4)هُنفسوعمىُالمكرُ ُأكُفركعوُأكُحكاشيو،ُكالُيككفُالتيديدُكاقعاًُ

اليـُكالغـُكالحزفُعمىُماُسيبلقيوُأقرااؤهُهُب،ُبحيثُيصابُالمكرُ نفسياًُُإلكراهُىناُيككفُإكراىاًُفا
ُمبُمنو.اءُعدـُقياموُبماُطُ جرَُ

                                                 

 (.1/289ج)ُابفُمفمح،ُأصكؿُالفقوُ(1)
ُ(.1/88ج)ُالفقوُالذؼُالُيسعُالفقيوُجيموُأصكؿُ:ُعياض،(؛ُالسممي2/395ج)ُالتفتازاني،ُشرحُالتمكيحُ(2)
ُ(.96ُص)ُ،ُالشبياتُالمسقطةُلمحدكد؛ُعقيمةلمرجعُالسابفاالسممي،ُُ(3)
ُ(.6/253ج)ُدمحم،ُالفقوُاإلسبلميُكأدلتوُ:الزحيميُ(4)
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كراهُاألدبيُأخطرُكأشدُعمىُنفسُالُإنناُنجدُأفُاإلإ،ُ(1)ختبلؼُفيُاعتبارُىذاُإكراىاًُاالكمعُ
،ُبلُ(2)هلـُالنفسيُكالضيفُكاليـُلوُكقعُشديدُفيُنفسُالمكرُ هُمفُاإلكراهُالبدني،ُإذُإفُاألُ المكرُ 
سمطُالظممةُكالعصابات،ُفمفُت،ُلماُنراهُمفُاعتبارُمثلُىذاُاإلكراهُالحياةُالمعاصرةُتكجبُإف

يعتبرُُالفعلُىذاُفإفُكقاـُبو،ُُمبُمنوُأفُيفعلُأمراًُخطفتُزكجتوُأكُكلدهُأكُأحدُقرابتو،ُكطُ 
ُبُالفركع.تيلُالمعتبرُفيُكصياُعمىُالتفيمفُاألفعاؿُالتيُلئلكراهُأثرُعم

 
 .هراه باعتبار ما يصدر عن المكر  أنواع الكب. 

ُفيُكتابوُم،ُنصُعمييلممكر هُعميوُهمفُجيةُممارسةُالمكرُ إلىُنكعيفُينقسـُاإلكراهُ اُابفُحـز
لىُىذيفُالنكعيفُصراحة،ُبلُذكركىماُفيُسياؽُإُة،ُكلـُيتعرضُفقياءُالمذاىبُاألراعىالمحم

 وىما:،ُكراهالكبلـُعفُاإل
 الكراه القولي: .1
قكلو،ُكاإلكراهُعمىُقكؿُكممةُالكفرُأكُقذؼُُكالُقاصداًُُعمىُقكؿُلـُيكفُمختاراًُكراهُكىكُاإلُ

ُ.(3)،ُأكُإبراـُعقدُمفُعقكدُالمعامبلتُكالبيعُكالزكاجُكالعتفُكغيرىاؼءشخصُبُر
ُ
 الكراه الفعلي: .2

كلُكالشربُأكُالقتلُأكُسرقةُماؿُه،ُكاإلكراهُعمىُاألكىكُإجبارُشخصُعمىُفعلُأمرُلـُيخترُْ
ُ.(4)أكُارتكابُفاحشةلغيرُا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ؾُخبلفػًاُكلكػفُيمحػفُبػاإلكراهُاستحسػانًا،ُكذلػُكحقيقتػو،ُيرػُالحنفيةُأفُاإلكػراهُاألدبػيُلػيسُإكراىػًاُفػيُأصػموُ(1)
ُ(.24/144،ُانظر:ُالسرخسي،ُالمبسكطُ)جلماُعميوُجميكرُالفقياء

(.97ص)الشبياتُالمسقطةُلمحدكدُة،ُعقيمُ(2)

،ُالمحمىُ)جُ(3) ُ(.7/203ابفُحـز
ُف.لمرجعُالساباُ(4)
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 .شروط الكراه :ثالثاا 
 لتحقفُاإلكراهُالمعتبرُشرعًاُالُبدُمفُتكافرُالشركطُاآلتية:

ُىّددُبوُفبلُأ.  ُعمىُفعلُما ُعمىُتحقيفُماُتكعدُبو،ُفإفُلـُيكفُقادرًا أفُيككفُالمكر هُقادرًا
ُ(1)إكراه ُسمطاف، ُذا ُالمكر ه ُككف ُيشترط ُذلؾ(2)كال ُيستكؼُفي ُبل ُكالمصُكالمتغمبُُ، السمطاف

 .(3)كنحكه
ُ ُالمكر ه ُب. ُاألمر ُينفذ ُلـ ُإذا ُمفُعقابُسيتحقف ُبو ُت كعد ُما ُأف ُالمكر ه ُيغمبُعمىُظف أف
 .(4)عميو
عجزُالمكر هُعفُدفعُأذػُالمكر هُبمقاكمةُأكُاستغاثةُأكُىربج.ُ

(5). 
سُكغيرهُفيُالحاؿ،ُأكُفيُأفُيككفُتنفيذُالتيديدُعاجبًل،ُبمعنىُكقكعُالتيديدُكالقتلُأكُالحبد.ُ

،ُألفُالمكر هُلديوُ(6)الُقتمتؾُغدًا،ُفميسُإكراىاًُذاُقاؿُالمكر ه:ُاسرؽُماؿُفبلفُكاُ كقتُقريب،ُفإ
 مفُالكقتُماُيسمحُلوُبحمايةُنفسو،ُكأفُيطمبُالغكثُمفُحاكـُأكُعامةُالناس.

 
 رابعاا: أثر الكراه على جريمة السرقة.

 ؟السرقةُأـُالُحدالسرقة،ُفيلُيقاـُعميوُبُجريمةُقدُيكرهُشخصُعمىُارتكا
 قولين:اختملُالفقياءُفيُإقامةُالحدُعمىُالمكر هُعمىُ

 القول الول:
 .(7)الُحدُعمىُمفُسرؽُتحتُضغطُاإلكراهُمطمقًا،ُكىكُمذىبُالمالكيةُكالشافعيةُكالحنابمة

 القول الثاني:
 .(8)الحنفيةُالُيقاـُحدُالسرقةُعمىُالمكرهُإكراىًاُتامًاُفقط،ُكىكُمذىب

                                                 

 (.2/653الحكاـُشرحُمجمةُاألحكاـُ)جحيدر،ُدررُُ(1)
ذىبُأبكُحنيفةُإلػىُأفُاإلكػراهُالمعتبػرُالُيكػكفُإالُمػفُالسػمطاف،ُكخالفػوُفػيُىػذاُفقيػاءُالحنفيػة،ُفػاعتبركاُُ(2)

ُ(.9/232كالمتغمب،ُابفُاليماـ،ُفتحُالقديرُ)جالمصُكغيرهُكُأفُاإلكراهُيتحقفُمفُالسمطاف
 (.1/351ج)ُؿُالفقوُعندُأىلُالسنةُكالجماعةعالـُأصُكمُ:ُدمحم،السمميُ(3)
ُ(.2/437ج)ُالشرايني،ُاإلقناعُ(4)
ُ(.209السيكطي،ُاألشباهُكالنظافرُ)جُ(5)
 (.1/487لجنافيُ)ج(؛ُعكدة،ُالتشريعُا2/437الشرايني،ُاإلقناعُ)جُ(6)
(؛ُابػػف7/353ُشػػافعيُ)جالبغػػكؼ،ُالتيػػذيبُفػػيُفقػػوُال(؛4/486ُ،ُبمغػػةُالسػػالؾُألقػػربُالمسػػالؾُ)جاكُؼصػػالُ(7)

ُ(.4/71قدامة،ُالكافيُفيُفقوُاإلماـُأحمدُ)ج
 (.6/129ج)ُالحاشيةابفُعابديف،ُُ(8)
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 سبب الخلف:
ُفيُقبكؿُالفعلُكرفضو،ُأـُال؟ُىلُيشترطُفيُسقكطُالحدُعفُالمكرهُانتفاءُالقدرةُلديو

ُالتاـُكأكجبوُفيُغيره،ُكمفُقاؿُالُيشترطُذلؾُ فمفُقاؿُيشترطُذلؾُأسقطُالقطعُفيُاإلكراه
ُأسقطُالقطعُفيُكلُأنكاعُاإلكراه.

ُ
 الدلة.

 د على من سرق تحت ضغط الكراه مطلقاا:ل حأدلة القول الول القائل 
ُاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالسنةُكالمعقكؿ.

ُ.السنةمن أولا: 
ُع فُْالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُقاؿ:ُ"عفُ، رضي هللا عنو عن ابن عباس ع  ض  ْسي افُ ُأ َمت يُإ َفُهللا ُك  ط أ ،ُك النّ  ،ُاْلخ 

م ْيوُ  اُاْست ْكر ى كاُع  م  ُ.(1)"ك 
 لة:وجو الدل 

لُدّؿُالحديثُصراحةُعمىُرفعُاإلثـُكالمؤاخذةُعفُالمكر ه،ُكلـُيجعلُذلؾُفيُنػكعُدكفُآخػر،ُبػ
يل،ُفيػػكُعػػذرُصػػالحُلسػػقكطُالحػػدُدكفُدكفُتفصػػُبحكػػـُالخطػػأُكالنسػػيافألحػػفُاإلكػػراهُبعمكمػػوُ

ُ.(2)الضماف
 

 ثانياا: المعقول.
 .(3)أفُاإلكراهُشبيةُيدرأُبياُالحدُببلُتفرقةُبيفُنكعُكآخرأ.ُ

 .(4)أفُماُأكجبُعقكبةُعمىُالمختارُلـُيكجبُعمىُالمكرهب.ُ
ُ
 
 
 
 

                                                 

ُ(.53تقدـُتخريجو،ُص)(1) 
 (.13/88العيني،ُعمدةُالقارؼُ)جُ(2)

 (.9/328ج)ُعميش،ُمنحُالجميلُ(3)

ُ(.20/76ج)ُالمجمكعتكممةُ،ُمطيعيالُ(4)
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 ل يقام حد السرقة على المكره إكراىاا تاماا فقط.أدلة القول الثاني القائل 
ُاستدؿُأصحابُىذاُالقكؿُبالمعقكؿ.

نوُي فسدُاختيارُالجانيُكي عدموُالرضا،ُفيمحفُبحكـُالضركرة،ُألُ-الممجئُ-قالكاُإفُاإلكراهُالتاـ
ُبخبلؼُالناقص ُلميبلؾ، ُسيؤدؼُبنفسو ُالسرقة ُبتنفيذ ُيقـ ُلـ ُالممجئ-إف ُالُيفسدُُ-غير فإنو
ُ.(1)االختيارُكبالتاليُالُضركرةُتدفعوُلفعلُالسرقة،ُفيقاـُعميوُالحد

ُُ
 الرأي الراجح:

ُ:يليبعدُالنظرُفيُأدلةُالقكليفُيرجحُالباحثُالرأؼُالقافلُاإلكراهُيسقطُحدُالسرقةُمطمقًا،ُلماُ
بلُىكُُلعقكباتُكىكُدرءُالحدكدُبالشبيات،أفُىذاُالرأؼُالُيتعارضُمعُاألصلُالعاـُفيُا .1

مؤاخذةُعفُالمكر هُبمختملُأحكالومتففُمعُالنصكصُالشرعيةُالتيُترفعُاإلثـُكال
(2). 

نقصافُفيياُشبيةُالعدـ،ُكاإلكراهُألفُالُقكبةُيجبُتكافرىاُعمىُصفةُالكماؿ؛إفُشركطُالع .2
ؤدؼُإلىُنقصافُالكماؿُفيُاإلرادةُالتيُىيُعنصرُأساسيُمفُعناصرُبمختملُصكرهُي
 .(3)القصدُالجنافي

ُتنظرُلمجنايةُ .3 نما ُكا  ُتقررُالعقكبةُعمىُلجاني، ُعندما إفُالشريعةُالُتنظرُلمجنايةُكحدىا
ُأن لىُقصدُالجاني،ُكمعمـك ُاإلرادةُوُالُبدُمفُتكفرُشركطُالعتبارُقصدُالجانيكا  ،ُمنيا

ُكفيُ ُالجنافيُبعضُالعكارضُالتيُحكاالختيار، ُيشكبُالقصد ُبمختملُأنكاعو ُاإلكراه اؿ
رادتو. ُتفسدُاختيارُالجاني،ُفيرتكبُجريمتوُعمىُكجوُلـُيكفُبمحضُاختيارهُكا 

أفُاإلكراهُالُيمكفُضبطو،ُفيكُيختملُباختبلؼُاألشخاصُكاألزمافُكاألحكاؿ،ُفماُيككفُ .4
يُحفُشخصُآخر،ُكعميوُفإفُاإلكراهُإكراىًاُناقصًاُفيُحفُشخصُيمكفُأفُيككفُتامًاُف
ُبعمكموُيككفُمسقطًاُلمحدُدكفُالتفرقةُبيفُنكعُكنكع.

ُ
ُ
ُ

 
 

                                                 

 (.1/287دُالفقييةُكتطبيقاتياُ)جالزحيمي:ُدمحم،ُالقكاعُ(1)

 (ُمفُىذاُالبحث.50انظرُص)ُ(2)

 (.2/123(؛ُابفُالمكقت،ُالتقريرُكالتحريرُ)ج1/287الطحطاكؼ،ُحاشيةُالطحطاكؼُ)جُ(3)
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 .جريمة السرقة ىأثر الضرورة عل: رابعالمطلب ال
 :: الضرورة لغة واصطلحاا أولا 
 الضرورة لغة:أ. 

ُعمىُضركراتُكضرافر ُكيجمع ُاالضطرار، ُلمصدر ُاسـ ُالمغة ُفي ُالحاجةُ(1)الضركرة ُكىك ،
 .(3)الُيجكزُ،ُفنقكؿ:ُالضركراتُتبيحُالمحظكرات،ُأؼُالحاجاتُالممحةُتجيزُما(2)لشدةكا

 .مضركرةكالمعنىُالمغكؼُلمضركرةُيتففُفيُجكىرهُمعُالمعنىُاالصطبلحيُل
 

 :الضرورة اصطلحاا ب. 
أفُتطرأُعمىُاإلنسافُحالةُمفُالخطرُكالمشقةُالشديدة،ُبحيثُيخاؼُحدكثُ"ُالضركرةُىي:
ُكيتعيفُأكُُخطرُأكُأذؼ ُكتكابعيا، ُأكُبالماؿ، ُأكُبالعقل، ُأكُبالعرض، ُأكُبالعضك، بالنفس،

لمضررُعنوُفيُالغالب،ُُيباحُعندفذُارتكابُالحراـ،ُأكُترؾُالكاجب،ُأكُتأخيرهُعفُكقتوُدفعاًُ
ُ.(4)"ضمفُقيكدُالشرع

 
 :: حكم سرقة المضطرثانياا 

،ُفحفظتُلمغنيُمالو،ُكضمنتُلمفقيرُكازنتُالشريعةُاإلسبلميةُبيفُحفُاألغنياءُكحفُالفقراء
ُمطمفُالتصرؼُفيو ُأعطتُلصاحبو ُماؿُالغنيُأنيا ُحفظتُبو ُكمما ُكمؤنتو، ُكحرمتُحقو ،

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]ُ:ىتعال هللا قالاالعتداءُعميو،ُ

[ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
،ُكحفظتُلمفقيرُحقوُ(5)

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ]ُ:ىتعال هللا قاللمفقيرُفيُماؿُالغني،ُُكاجباًُُبأفُجعمتُنصيباًُ

ُفإ(6)"[ڱ ُالغنيُُُّذا، ُيعتدُ ُلمفقيرُ ُبذؿ ُكلـ ُالغنيُّ ُالفقيرُ ُحقو، ُماؿ ُاألمفُُعمى ساد
ُكاالستقرارُفيُالمجتمعُالمسمـ.

                                                 
 (.12/388ج)ُالزايدؼ،ُتاجُالعركس(1) 
ُ(.1/538ج)ُ،ُالمعجـُالكسيطإبراىيـُكآخركُفُ(2)
ُ(.2/1358ج)المعاصرةُُ،ُمعجـُالمغةُالعرايةمختارُ(3)
 (.68ص)ُكىبة،ُنظريةُالضركرةُ:الزحيميُ(4)
ُ.[29النساء:ُ]ُ(5)
ُ.[25ُ-24المعارج:ُ]ُ(6)
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ُإل سرقةُُىكلكفُقدُيمنعُصاحبُالماؿُحفُالفقير،ُفتصيبُالفقيرُحاجةُكشدة،ُمماُيضطره
ُ،ُأـُال؟المضطرُلمسرقةُحدُىغذافوُكقكتو،ُفيلُعم

اتففُالفقياءُعمىُأنوُالُحدُعمىُمفُاضطرُإلىُالسرقةُمفُماؿُغيرهُليدفعُبياُحاجتو،ُكأفُ
ُ.(1)ألمرُهللاُلنفسو،ُعاصٍُُمفُلـُيأخذُماُاضطرُإليوُفيُمعاشوُكمات،ُكافُقاتبلًُ

 وحجتيم في ذلك:
[   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ]ُ:ىقولو تعالأ. 

ُ:ىقولو تعالو ،ُ(2)

[ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ]
(3). 

 :وجو الدللة
،ُفمػاُكػافُمحرمػاًُ فػيُأصػموُُاآليةُنصتُصراحةُعمىُأفُضركرةُالجكعُالشديدُتبيحُأكلُالمحـر

،ُكالمضػطرُإلػىُسػرقةُمػاؿُالغيػرُ(4)مباحُحاؿُالضركرةُكالجكعُالشديد،ُكالُإثـُفػيُاإلقػداـُعميػو
ُلػػـُيقصػػدُالسػػرقةُكالفػػيُىػػذهُالحالػػةُُفالسػػارُؽبسػػببُالجػػكعُالشػػديدُغيػػرُمتعػػدُكالُقاصػػدُإلثػػـ،ُ

،ُبلُليسدُالرمفُكيدفعُالجكعُعنو،ُفبلُحدُعميو. ُانتياؾُالمحـر

 
[   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]ُقولو تعالى:ب. 

(5). 
 وجو الدللة:

ُالضركرة ُقاطعةُعمىُإثباتُنظرية ُدلتُداللة ُهللاُاآلية ألفُُ؛فيُكلُالمحرماتُالتيُفصميا
متُعفُالضركرةُفيُسياؽُالمطعكماتُفقط،ُكىذهُاآليةُبسطتُالضركرةُاآلياتُالسابقةُقدُتكم

ُمفُىذاُكجكدُاإلباحةُفيُكلُحاؿُكجدتُالضركرةُ ُمفُغيرُشرطُكالُصفة،ُفيمـز فيُكلُمحـر
،ُكالمضطرُإلىُغذاء،ُكلـُيجدُماُيحفعُبوُنفسوُجازُلوُاألخذُمفُماؿُالغير،ُكالُعقكبةُ(6)فيو

 عميو.
 

                                                 

(؛ُالنػػػػػػػككؼ،ُركضػػػػػػػةُالطػػػػػػػالبيف2/432ُ(؛ُالدسػػػػػػػكقي،ُحاشػػػػػػػيةُالدسػػػػػػػكقيُ)ج9/243الركمػػػػػػػي،ُالعنايػػػػػػػةُ)ج(1) 
ُ(.9/136(؛ُابفُقدامة،ُالمغنيُ)ج10/133)ج
ُ.[3:ُةالمافد]ُ(2)
ُ.[115النحل:ُ]ُ(3)
 (.1/81(؛ُالسعدؼ،ُتفسيرُالسعدؼُ)ج1/664أبكُحياف،ُتفسيرُالبحرُالمحيطُ)جُ(4)
ُ.[119األنعاـ:ُ]ُ(5)
ُ(.1/156ج)ُأحكاـُالقرآفُ،الجصاصُ(6)
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[ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]ُقولو تعالى:ت. 
(1). 

 وجو الدللة:
ُفيُدينو،ُ ُعميو ُتعكد ُإلىُاليبلؾُدكفُفافدة ُالنييُعفُأفُيمقيُاإلنسافُنفسو تضمنتُاآلية

ُعميوُأ ُألنوُبيذاُيمقيُنفسوُ؛فُيمتنعُعفُإنقاذُنفسوُمفُاليبلؾكعمىُىذاُفإفُالمضطرُيحـر
ُعنوُىإل ُمنيي ُكىك ُب(2)اليبلؾ ُكلك ُنفسو ُينقذ ُأف ُفيمزمو ُنفسوُ، ُعف ُليدفع ُالغير ُماؿ أخذ

الُيككفُقدُألق ُبنفسوُإلىُالتيمكة،ُكىذاُحراـ.ُىاليبلؾ،ُكا 
ُ

 .(3)"[ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ]ُقولو تعالى:ث. 
 وجو الدللة:

ُقتلُالنفسُبأؼُكسيمةُكانت،ُكالمضطرُالذػُيمتنعُعفُإنقاذُ دلتُاآليةُالكريمةُعمىُأنوُيحـر
ُمفُاليبلؾُفيمكتُيككفُقاتبلًُ ُيزيلُعنوُخكؼُ(4)نفسوُنفسو ُما ُفإفُلممضطرُسرقة ُكعميو ،

ُقاتبلًُ ُكاف ُامتنعُعفُىذا ُفإف ُميمكاًُُالتملُكاليبلؾ، ُلضركرةُنفسو ُالسرقة ُلو ُجاز ذا ُكا  ُليا،
ُعميو،ُكيعفىُمفُالمسؤكليةُالجنافية.حدُتُبوُفبلُألمَُُكحاجة

ُ
رَُ"،ُرضي هللا عنوُعن جابر بن سمرةج.  ُاْلح  بًلُن ز ؿ  هُ أ َفُر ج  ل د  ك  و ُأ ْىم و ُك  م ع  لُ ُ،ة ُك  ُر ج  إ َفُُ:ف ق اؿ 
تُُْين اق ًةُلُ  اُف م ر ض  ب ي  اح  ْدُص  ُي ج  ـْ م  ى اُف  د  ا.ُف ك ج  ْكي  اُف أ ْمس  ْدت ي  َمْتُف إ ْفُك ج  ْرى ا.ُُ:ف ق ال تُ ُ،ض  اْمر أ ت و ُاْنح 

حُْ ُش  د  َتىُن ق دّ  ُح  ا ُاْسم ْخي  ُف ق ال ت  ق ْت ُحُ ف أ ب ىُف ن ف  ُف ق اؿ  ن ْأك م و . ُك  ا ل ْحم ي  ُك  ا ُّللَا ُملسو هيلع هللا ىلصم ي  كؿ  ُر س  ،َُتىُأ ْسأ ؿ 
ُف ق اؿُ  أ ل و  ُف س  ُف أ ت اه  ًنىُي ْغن يؾُ : ُغ  ؾ  ْند  ُع  ُق اؿُ ى ْل ُق اؿُ ُ:. ُال . م كى ا: ُق اؿُ ف ك  ُف أ ْخب ر ه ُُ:. ا ب ي  اح  ُص  اء  ف ج 

ب ر ْنتُ ىُ :ُُف ق اؿُ ُ،اْلخ  اُبَلُك  ْرت ي  ْنؾُ ُ:.ُق اؿُ ن ح  ُم  ُ.(5)"اْست ْحي ْيت 
ُوجو الدللة:

ُ،ُكيدّؿُ(6)دّؿُالحديثُبمنطكقوُعمىُجكازُأكلُالميتةُلممضطرُحفاظًاُعمىُنفسوُمفُاليبلؾ

                                                 

ُ.[135البقرة:ُ]ُ(1)
ُ(.103ص)ُُنظريةُالضركرةُ،قاسـُ(2)
 .[29النساء:ُ]ُ(3)
ُ(.1/157ج)ُالجصاص،ُأحكاـُالقرآفُ(4)
[ُقاؿ3816ُ:ُرقـُالحديث3/358ُكد،ُاألطعمة/ُبابُالمضطرُإلىُالميتة،ُ]أبكُداككد:ُسنفُأبيُداُكُ(5)

 (.7/436األرنؤكط:ُإسنادهُحسفُ)ُانظر:ُجامعُاألصكؿ،ُج
 (.7/592(؛ُالصنعاني،ُالتحبيرُإليضاحُمعانيُالتيسيرُ)ج10/211أبكُالطيب،ُعكفُالمعبكدُ)ج(6)
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ُألفُُاُيحفعُبوُميجتوُإذاُلـُيجدُغيره؛الغيرُمُؿبمفيكموُعمىُأفُالمضطرُلوُأفُيأخذُمفُما
فُ،ُمقدـُعمىُحفعُماؿُالغير،ُإذفُإكالتملُتياُمفُاليبلؾالحفاظُعمىُحياةُالمضطرُكحماي
ُأكلُالميتةُلممضطرُإذاُكجدُ،ُبلُإفُبعضُالفقياءُ(1)حفعُالنفسُأعظـُمفُحفعُالماؿ يحـر

ُ.(2)مااًلُلمسمـُكيستطيعُاألخذُمنو،ُفيدفعُعفُنفسوُاليبلؾ،ُكذلؾُلحقوُالكاجبُفيُماؿُالمسمـ
ُ

ُقاؿ:ُمفُبنيُغبرُدُبفُشرحبيلُرجبلًُاؿ:ُسمعتُعبا،ُقعن أبي بشر جعفر بن أبي إياس. ح
ْكت وُ " ْنب بًلُف ف ر  ُس  ْذت  ا،ُف أ خ  يط ان ي  اف ًطاُم ْفُح  ُح  ين ة ،ُف أ ت ْيت  ُاْلم د  ٍة،ُف أ ت ْيت  ُم ْخم ص  ـ  اب ن اُع ا ك أ ك ْمت و ،ُُأ ص 

ا ن يُكُ  ر  ،ُف ض  اف ط  ُاْلح  اح ب  اء ُص  اف ي،ُف ج  ْمت و ُف يُك س  ع  ُالَنب يَُك ج  ذ ُث ْكا ي،ُف أ ت ْيت  ُملسو هيلع هللا ىلصُأ خ  ،ُف أ ْخب ْرت و ،ُف ق اؿ 
لُ  ُ:ُل مَرج  ًبا،ُك ال  اغ  اف ًعا،ُأ ْكُس  ُج  اف  ْمت و ُإ ْذُك  اُأ ْطع  اى بًلُم  ُج  اف  َمْمت و ُإ ْذُك  َدُإ ل ْيو ُملسو هيلع هللا ىلصُ،ُف أ م ر ه ُالَنب يُُّع  ،ُف ر 

ْسفٍُث ْكب و ،ُكُ  ُك  ـٍ،ُأ ْكُن ْصل  ا ْسٍفُم ْفُط ع  ُل و ُب ك  ُ.(3)"أ م ر 
  :وجو الدللة

ُمفُحافطُلمسمـُفيُعاـُمخمصة،ُأكُإذاُُكاضحُالداللةُعمىالحديثُ عدـُقطعُالسارؽُثمرًا
ُإلىُذلؾ ُفالنبيُملسو هيلع هللا ىلص(4)ألجأتوُضركرة ُيقطعُيدُمفُأخذُمفُالحافطُبلُأمرُلوُبكسفُمفُُ، لـ

ُفبلُقطعُعمىُمضطرُإذاُسرؽُماؿُغيرهُليدفعُعفُنفسوُاليبلؾ.ُأكُنصفو،ُكبالتاليطعاـُ

 
منيـُمفُيمنعوُمفُستةُآالؼُُاًُتكفيُحاطبُكترؾُأعبد"ُ:قاؿ،ُعبد الرحمن بن حاطبعن خ. 

ُالحاطبُيشمراف ُماؿ ُفي ُظيراًُُ،يعممكف ُذاتُيكـ ُإليُعمر ُعندهُفأرسل ىؤالءُُ:فقاؿُ،كىـ
ييـُماُكجبُعمىُالسارؽُكانتحركاُناقةُلرجلُمفُمزينةُاعترفكاُبياُأعبدؾُسرقكاُكقدُكجبُعم

ُ:طبثـُقاؿُلعبدُالرحمفُبفُحاُ،فأمرُعمرُأفُتقطعُأيدييـُثـُأرسلُكراءهُفردهُ،كمعيـُالمزني
ُكهللاُلكالُ ُأأما ُهللاُعميوُنيُأظفُأنكـ ُحـر ُما ُيجد تستعممكنيـُكتجيعكنيـُحتىُلكُأفُأحدىـ

ُ،كـُثمنياُ:ثـُقاؿُلممزنيُ،هللاُإذُتركتيـُألغرمنؾُغرامةُتكجعؾككفُكلُ،آلكموُلقطعتُأيدييـ
ُ.(5)"أعطوُثمافُمفةُ:قاؿُ،كنتُأمنعياُمفُأراعُمفةُ:قاؿ
 

                                                 

 (.207الفقوُ)ص(؛ُخبلؼ،ُعمـُأصكؿ2/139ُابفُعاشكر،ُمقاصدُالشريعةُ)جُ(1)
،ُالمحمىُ)ج(2) ُ(.7/426ابفُحـز
ُأكُحػافطُىػلُيصػيبُمنػو،ُُ(3) :2/770ُ]ابفُماجو:ُسنفُابفُماجو،ُالتجػارات/ُبػابُمػفُمػرُعمػىُماشػيةُقػـك

 (.2/31جُ-1816[ُقاؿُاأللباني:ُصحيحُ)ُانظر:ُصحيحُابفُماجو،ُرقـ2298ُرقـُالحديثُ
 (.5/309ابفُعبدُالبر،ُاالستذكارُ)جُ(4)

 [.18977:ُرقـُالحديث10/238ُسرقةُالعبد،ُبابُبدُالرزاؽ:ُمصنلُعبدُالرزاؽ،ُالمقطة/ُ]عُ(5)
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ُوجو الدللة:
أنوُالُلـُيقطعُالعبيدُكأمرُبصرفيـُكعذرىـُبالجكع،ُكيستفادُمفُىذاُُعمرُرضيُهللاُعنوإفُ
أكُأصابوُُقصدُحمايةُالنفسُمفُالتملُكاليبلؾ،غيرهُبعمىُمفُدعتوُالحاجةُإلىُأخذُماؿُحدُ

ُ.ُ(1)الجكعُفمـُيجدُماُيسدُبوُرمقو
 

ُ.(3)"،ُكالُفيُعاـُسنة(2)ذؽالُقطعُفيُعُ "،ُقاؿ:ُسمعتُعمر،ُيقكؿ:ُعن حصين بن جريرد. 

 وجو الدللة:
ُيستدؿُمفُأثرُعمرُأنوُالُيقاـُحدُالسرقةُعمىُمفُسرؽُثمرًاُمعمقًا،ُكالُعمىُمفُسرؽُمضطراًُ

،ُكىذاُماُطبقوُعمرُرضيُهللاُعنوُفيُعاـُالرمادة،ُحيثُ(4)إلييا،ُإذاُأصابتوُحاجةُكمجاعة
ُإنوُلـُقطعُمفُسرؽُكقتياُألنوُرأػُأفُأركافُالسرقةُالمكجبةُلمقطعُلـُتتكفرُكقتيا.

ُ
المضطرُمفُُيكمعُسقكطُالعقكبةُعفُالمضطرُإلىُالسرقةُلشبيةُاالضطرار،ُفإفُىذاُالُيحم

ُ ُإلالمسؤكلية ُالمضطر ُفيمـز ُالفقياء:ُىالمدنية، ُقاؿ ُقدرتو، ُعند ُالمسركؽ ُضماف ُالسرقة
إنماُىكُُفُإباحةُالمحظكرُفيُحاؿُاالضطرارُمطمقاًُإ،ُحيثُ(5)"االضطرارُالُيبطلُحفُالغير"

ُأبيحُفيُحا ف ُكا  ُيتعمفُبحفُاآلدميُفإنو ُفيما ُأما ُيتعمفُبحفُهللا، ُأنوُفيما ُإال ُالضركرة، ؿ
 .(6)أمكاؿُالناسُمصكنةُشرعاًُُألفُ؛مشركطُبضمانو

ُ
 

                                                 

 (.6/56القرطبي:ُسميماف،ُالمنتقىُشرحُالمكطأُ)جُ(1)

ػػػذؽُمػػػفُُالعـــذق:ُ(2) بفػػػتحُالعػػػيفُيطمػػػفُعمػػػىُالنخمػػػةُبحمميػػػا،ُقػػػاؿُعميػػػوُالصػػػبلةُكالسػػػبلـ:ُ"الُكالػػػذؼُأخػػػرجُالع 
كسػرُالعػيفُيطمػفُعمػىُالقنػكُمنيػا،ُأؼُغصػفُالنخمػةُبمػاُفيػوُمػفُرطػب،ُقػاؿُالجريمة،ُأؼُالنخمةُمػفُالنػكاة،ُكب

ػػػػػذؽُمعمػػػػػفُألبػػػػػيُالدحػػػػػداحُفػػػػػيُالجنػػػػػة"،ُانظػػػػػر:ُالزايػػػػػدؼ،ُتػػػػػاجُالعػػػػػركسُ عميػػػػػوُالصػػػػػبلةُكالسػػػػػبلـ:ُ"كػػػػػـُمػػػػػفُع 
(؛ُإبػػػراىيـُكآخػػػركف،ُالمعجػػػـُالكسػػػيط3/199ُ(؛ُابػػفُاألثيػػػر،ُالنيايػػػةُفػػػيُغريػػػبُالحػػػديثُكاألثػػػرُ)ج26/128)ج
ُ(2/1475مختار،ُمعجـُالمغةُالعرايةُالمعاصرةُ)ج(؛2/590ُ)ج
:ُرقػـُالحػديث5/521ُالرجػلُيسػرؽُالتمػرُكالطعػاـ،ُبػابُ]ابفُأبػيُشػيبة:ُمصػنلُابػفُأبػيُشػيبة،ُالحػدكد/ُُ(3)

 (.8/116قاؿُاأللباني:ُضعيلُ)ُانظر:ُإركاءُالغميل،ُجُ[28591

 (.1/287ابفُسبلـ،ُغريبُالحديثُ)ُ(4)
 (.1/292ج)ُكالضكابطُالفقييةُالمتضمنةُلمتيسيرُالعبدُالمطيل،ُالقكاعدُ(5)
ُ(؛ُالعبػػػػػػػدُالمطيػػػػػػػل،ُالقكاعػػػػػػػدُكالضػػػػػػػكابطُالفقييػػػػػػػة1/286ج)ُدمحم،ُالقكاعػػػػػػػدُالفقييػػػػػػػةُكتطبيقاتيػػػػػػػاُ:الزحيمػػػػػػػيُ(6)
ُ(.1/257ج)
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 :(1)الضرورة ضوابط

ُيشترطُلكجكدُحالةُالضركرةُأراعةُشركط:
أفُتككفُالضركرةُممجفةُبحيثُيجدُالفاعلُنفسوُأكُغيرهُفيُحالةُيخشىُمنياُتملُالنفسُ .1

 أكُاألعضاء.
أفُتككفُالضركرةُقافمةُالُمنتظرة،ُفميسُلمجافعُأفُيأكلُالميتةُقبلُأفُيجكعُجكعًاُيخشىُ .2

 منو.
كفُلدفعُالضركرةُكسيمةُإالُارتكابُالجريمة،ُفإذاُأمكفُدفعُالضركرةُبفعلُمباحُأفُالُيك .3

ُبحالةُ ُيحتج ُأف ُلو ُليس ُالطعاـ ُشراء ُيستطيع ُالذؼ ُفالجافع ، ُمحـر ُبفعل ُدفعيا امتنع
 الضركرةُإذاُسرؽُطعامًا.

ُلدفعيا،ُفميسُلمجافعُأفُيأخذُمفُطعاـُغيرهُإالُماُ ُيردُجكعو.أفُتدفعُالضركرةُبالقدرُالبلـز
ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                                 

ُ(.1ُ/577عكدة،ُالتشريعُالجنافيُ)جُ(1)
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 الخاتمة
 :النتائج أظير

 الركفُالمعنكؼُأىـُأركافُالجريمة؛ُألنوُيراطُبيفُمادياتُالجريمةُكالجاني. .1
يتككفُالركفُالمعنكؼُلجريمةُالسرقةُمفُثبلثةُعناصر،ُكىي:ُالعمـُبالتحريـ،ُكاإلرادة،ُكنيةُ .2

 التممؾ،ُكلكلُعنصرُشركطوُالمعتبرةُفيو.
اختبلؼُأثرهُعمىُالخمل،ُُكُاعتبارُكصُالشرعيةُمفُالقرآفُكالسنةُعمىُمشركعيةدلتُالنص .3

 فيُالحدكدُباختبلؼُأثرهُفيُالقصدُالجنافيُلمجريمة.
ماُأفُتككفُ .4 الشبيةُإماُأفُتككفُقكيةُتسقطُالعقكبةُالحديةُلمسرقةُكالجيلُبحرمةُالسرقة،ُكا 

 فيُسرقة.ُضعيفةُفبلُتسقطُالعقكبةُالحديةُكمشاركةُالبالغُالصغيرُ 
مياُكالُتسقطُعقكبةُالقطعُعفُالصغيرُكالمجنكفُلعدـُتكافرُعناصرُالقصدُالجنافيُبتما .5

 يسقطُالضماف.
إذاُشارؾُصغيرًاُاُشركطيفيوُأركافُالسرقةُُكُتالُيسقطُحدُالقطعُعفُالمكملُالذؼُتكافُر .6

 أكُمجنكنًاُأكُغيرىماُممفُالُحدُعميو.
لمحنفيةُبةُالحديةُلمسرقةُعندُجميكرُالفقياء،ُخبلفًاُيؤثرُاإلكراهُبمختملُأنكاعوُعمىُالعقُك .7

 حدُالسرقةُعفُالمكرهُإكراىًاُتامًاُالُغير.ُكاأسقطُالذيف
8. ُ ُسكاء ُالسرقة ُعقكبة ُعمى ُلمباعث ُأثر ُأـُكافأال ُالفقراء، ُكإطعاـ ُحسنًا سيفًاُُالباعث

 كاالنتقاـُمفُالمسركؽُمنو.
 كفرُالقصدُالجنافيُالمعتبرُفيُالقطع.لعدـُتُمفُإقامةُحدُالسرقة؛يعتبرُاليزؿُمانعًاُ .9
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ:التوصياتأىم 
 أكصيُزمبلفيُكمفُيعقبناُبتقكػُهللاُكحسفُالخمف،ُفبيماُالنجاةُفيُالدنياُكاآلخرة. .1
 أكصيُُالمختصيفُبالبحثُفيُمثلُىذاُالمكضكعُفيُجميعُالحدكد. .2
فػيُحػدُالسػرقة،ُكايػافُمكضػكعُالخمػلُكالشػبيةُقياـُفقياءُالشريعةُبعقدُندكاتُعمميػةُلبحػثُ .3

 سمةُالشريعةُفيُإقامةُالحدكد،ُكأفُالحدكدُمبنيةُعمىُالدرءُماُلـُتثبتُبدليلُقطعي.
اإلسػػػبلميةُتمييػػػدًاُلقيػػػاـُُشػػػريعةأفُيكػػػكفُىػػػذاُالجيػػػدُبدايػػػةُالنطبلقػػػةُجديػػػدةُلتقنػػػيفُالُأرجػػػك .4

 الخبلفةُاإلسبلميةُبإذفُهللاُتعالى.
لجامعػػػاتُكالمسػػػاجدُكمؤسسػػػاتُالمجتمػػػعُُمػػػفُخػػػبلؿُالمػػػدارسُكاُالشػػػبياتبيػػػافُحكػػػـُىػػػذهُ .5

 .كالمؤسساتُالشبابية،ُكاإلعبلـُبمختملُصكرهُالمدنيُ



 

 

 

 

 
ُ
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 المصادر والمراجع
ُ
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ُ
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 لمصادر والمراجعا
ُ.ُ)د.ط(.المعجـُالكسيط )د.ت(.ُ.أحمدُالزيات،ُحامدُعبدُالقادر،ُدمحمُالنجارُ،إبراىيـُمصطفى

ُدارُالدعكة.:ُةمجمعُالمغةُالعرايةُبالقاىُر
.ُالكتابُالمصنلُفيُاألحاديثُكاآلثار(.1409ُ.ُ)عبدُهللاُبفُدمحمُبفُإبراىيـابفُأبيُشيبة،ُ

ُ.مكتبةُالرشد.ُالرياض:1ُ.ُطكماؿُيكسلُالحكتتحقيف:ُ
المكتبُُ:)د.ـ(ُ.ُ)د.ط(.صحيحُالجامعُالصغيرُكزياداتو )د.ت(.ُ.دمحمُناصرُالديفُ،األلباني

ُاإلسبلمي.ُ
ُ ُ)د.ت(.ُإركاءُالغميلُفيُتخريجُأحاديثُمنارُالسبيلُـ(.1985.)ُناصرُالديفدمحماأللباني، .

ُ.ُبيركت:ُالمكتبُاإلسبلمي.2ط
ُالديفُاأللباني، ُ)دمحمُناصر ُتعميفضعيلُسنفُالترمذؼُـ(.1991. ُالشاكيش. ُزىير ُط: .1ُ.

ُ.المكتبُاالسبلميبيركت:ُ
ُحاج، ُأمير ُ)دمحمُبفُدمحمُبفُدمحمُابف ُـ1983. ُطكالتحبيرُالتقرير(. ُ)د.ـ(:2. ُالكتبُُ. دار

ُ.العممية
عبدُالرزاؽُ.ُتحقيف:ُاإلحكاـُفيُأصكؿُاألحكاـ.ُ)د.ت(.ُعميُبفُأبيُعميُبفُدمحماآلمدؼ،ُ
ُ.:ُالمكتبُاإلسبلمي.ُ)د.ط(.ُبيركتعفيفي

ُ ُدكزؼ، كز ُؼآف ُد  ُآف ُبيتر ُ)رينيارت ُـ2000. ُالعراية(. ُالمعاجـ ُطتكممة ُالعراؽ1. ُكزارةُ. :
ُ.عبلـكاإلُالثقافة

ُكزارةُاألكقاؼ.ُ:لككيتا.ُ)د.ط(.ُالمكسكعةُالفقييةُالككيتيةُ)د.ت(.ُ،األكقاؼُالككيتية
.ُ)د.ط(.ُحاشيةُالبجيرميُعمىُشرحُالمنيجـ(.1950ُ.ُ)سميمافُبفُدمحمُبفُعمرُالبجيرمي،

ُ.مطبعةُالحمبيُ)د.ـ(:
ُالعزيزُبفُأحمد ُ)د.ـ(:ُ)ُ.كشلُاألسرارُشرحُأصكؿُالبزدكُؼُ)د.ت(.. البخارؼ،ُعبد د.ط(.

ُدارُالكتابُاإلسبلمي.
ُُ،البخارُؼ ُعبدهللا. ُأبك ُإسماعيل 1422ُ)دمحمُبف ُالبخارُؼق(. ُبفُ.صحيح ُدمحمُزىير ُتحقيف:

ُ.دارُطكؽُالنجاةُ:.ُبيركت1ناصرُالناصر.ُط
ُالصدؼُببمشرز.ُ.ُ)د.ط(.ُكراتشي:قكاعدُالفقوـ(.1986ُالبركتي،ُدمحمُعميـُاإلحساف.ُ)

ُالرحمفُبُالبغدادؼ، ُالسُّ.)د.ت(.ُفُدمحمُبفُعسكرعبد الؾُإلىُأ شرؼُالمسالؾُفيُفقوُإرشاد
ُ.شركةُمكتبةُكمطبعةُمصطفىُالبابيُالحمبيُكأكالدهُ.ُمصر:3.ُطاإلماـُمال ؾ

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1.ُطالتعريفاتُالفقييةُـ(.2003)دمحمُعميـُاإلحساف.ُ،البركتي
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ُ.مطبعةُجاكيدُبريس.ُ)د.ط(.ُكراتشي:ُأصكؿُالبزدكُؼ.)د.ت(.ُعميُبفُدمحمالبزدكؼ،ُ
 :ُعادؿ.ُتحقيفالتيذيبُفيُفقوُاإلماـُالشافعي(.ُـ1997.ُ)الحسيفُبفُمسعكدُبفُدمحمالبغكؼ،ُ

 .دارُالكتبُالعمميةُ.ُ)د.ـ(:1طُأحمدُعبدُالمكجكدُكعميُدمحمُمعكض.
ُالشيخُتحُ.االختيارُلتعميلُالمختارـ(.1937ُالبمدحي،ُعبدُهللاُبفُمحمكدُبفُمكدكد.ُ) قيف:

ُمحمكدُأبكُدقيقة.ُ)د.ط(.ُالقاىرة:ُمطبعةُالحمبي.
)د.ـ(:ُُ.2ُ.ُ)د.ت(.ُطفيُالفقوُاإلسبلميُالمسؤكليةُالجنافيةُق(.1389أحمدُفتحي.)ُبينسي،

ُمؤسسةُالحمبيُكشركاهُلمنشرُكالتكزيع.ُ
رُالركضُالمراعُشرحُزادُالمستنقعُفيُاختصا.ُ)د.ت(.ُمنصكرُبفُيكنسُبفُإدريسالبيكتي،ُ
ُُ.دارُالفكرُلمطباعةُكالنشر.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُسعيدُدمحمُالمحاـ.ُتحقيف:ُالمقنع
.ُ)د.ط(.ُكشاؼُالقناعُعفُمتفُاإلقناع.ُ)د.ت(.ُمنصكرُبفُيكنسُبفُصبلحُالديفالبيكتي،ُ

ُ.دارُالكتبُالعممية)د.ـ(:ُ
ُدمحم.ُ،البكرنك ُبف ُأحمد ُبف ُالفقييةُـ(.2003)ُدمحمُصدقي ُالقكاعد ُب1طُ.مكسكعة :ُيركت.

ُ.مؤسسةُالرسالة
.ُحمدُعبدُالقادرُعطا.ُتحقيف:ُالسنفُالكبرُػ(.ُـ2003.ُ)أحمدُبفُالحسيفُبفُعميالبييقي،ُ

ُ.:ُدارُالكتبُالعممية.ُبيركت3ط
ْكرةالترمذؼ،ُ .ُتحقيف:ُبشارُسنفُالترمذؼُ-الجامعُالكبيرُـ(.1998ُ.ُ)دمحمُبفُعيسىُبفُس 

ُبلمي.عكادُمعركؼ.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُدارُالغربُاإلس
ُمكتبةُصبيح.:ُ.ُ)د.ط(.ُمصرشرحُالتمكيحُعمىُالتكضيح )د.ت(.ُ.التفتازاني،ُمسعكدُبفُعمر

ُ ُيكنسالتميمي، ُهللاُبف ُعبد ُ)دمحمُبف ُـ2013. ُالمدكنة(. ُلمسافل ُالجامع ُتحقيف: ُمجمكعة.
ُ.دارُالفكرُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُباحثيفُفيُرسافلُدكتكراه

:ُعبدُالرحمفُبفُ.ُتحقيفمجمكعُالفتاكُػ(.ُـ1995.ُ)يُالديفُأحمدُبفُعبدُالحميـتقابفُتيمية،ُ
ُ.:ُمجمعُالممؾُفيدُلطباعةُالمصحلُالشريلمدينةُالمنكرةال.ُدمحمُبفُقاسـ

ُيكسلُبفُعيسى. ُهللاُبف ُعبد 1997ُ)ُالجديع، ُالفقوـ(. ُأصكؿ ُعمـ ُطتيسير ُبيركت:ُ.1.
ُمؤسسةُالريافُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع.

ُُجرادة، ُجرادة. ُصابر ُالقادر 2010ُ)عبد ُالفمسطينيمبادغُـ(. ُالعقكبات ُقانكف 1ُط. ُغزة:.
ُمكتبةُآفاؽ.

ُعمي.ُ،لجرجانيا ُالعمماءُ.كتابُالتعريفاتُـ(.1983)ُعميُبفُدمحمُبف ُمف ُجماعة ُتحقيف:
ُ.دارُالكتبُالعممية:ُ.ُبيركت1بإشراؼُالناشر.ُط
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ُ ُالرازُؼالجصاص، ُعمي ُبف ُ)أحمد .1405ُ ُالقرآف(. ُأحكاـ ُتحقيف: ُقمحاكُؼ. .ُدمحمُالصادؽ
ُُ.دارُإحياءُالتراثُالعراي)د.ط(.ُبيركت:ُ

رُبفُسيدُعبدُهللاُبفُأحمدمحَمدُاالجكني،ُ ُـ(.1995ُ.ُ)لخ ض  ككث رُالم ع انيُالَدر ار ؼُفيُك ْشل 
يْحُالب خ ارُؼ ح  ُ.:ُمؤسسةُالرسالة.ُبيركت1.ُطخ ب اياُص 

ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدارُالفكر.حاشيةُالجملالجمل،ُسميمافُبفُعمرُبفُمنصكر.ُ)د.ت(.ُ
ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.معُاألمياتجاُ.ُ)د.ت(.الكردؼُالمالكيابفُالحاجبُُ،ابفُالحاجب
دارُُ.ُدمشف:2.ُطالقامكسُالفقييُلغةُكاصطبلحاًُ(.ُـ1988.ُ)سعدؼُأبكُحبيبأبكُحبيب،ُ
ُالفكر.ُ
ُحجر ُبفُدمحمُ،ابف ُعمي ُبف ُق(1379) .أحمد ُالبخارُؼ. ُشرحُصحيح ُالبارؼ ُ)فتح د.ط(.ُ.
ُ.دارُالمعرفةُ:بيركت
تمخيصُالحبيرُفيُتخريجُأحاديثُالرافعيُال(.ُـ1989ُ.ُ)أحمدُبفُعميُبفُدمحمابفُحجر،ُ
ُ.دارُالكتبُالعممية.ُبيركت:1ُ.ُطالكبير
.ُإتحاؼُالميرةُبالفكافدُالمبتكرةُمفُأطراؼُالعشرةـ(.1994ُ.ُ)أحمدُبفُعميُبفُدمحمُابفُحجر،

ُالناصر ُناصر ُبف ُزىير ُبإشراؼُد ،ُ ُكالسيرة ُالسنة ُخدمة ُمركز ُطتحقيف: ُالمدينة1ُ. .
ُ.فيدُلطباعةُالمصحلُالشريلُمجمعُالممؾُالمنكرة:
:ُ.ُتحقيفاإلقناعُفيُفقوُاإلماـُأحمدُبفُحنبلُ.ُ)د.ت(.شرؼُالديفُمكسىُبفُأحمدالحجاكؼ،ُ

ُُ.:ُدارُالمعرفة.ُ)د.ط(.ُبيركتعبدُالمطيلُدمحمُمكسىُالسبكي
،ُعميُبفُأحمدُبفُسعيد ُدارُالفكر.ُُ:.ُ)د.ط(.ُبيركتالمحمىُباآلثارُ)د.ت(.. ابفُحـز

يكسلُُ:تحقيف.ُكفايةُالطالبُالراانيُلرسالةُأبيُزيدُالقيركاني(.1412ُ.ُ)المالكيأبكُالحسفُ
ُ.دارُالفكر.ُ)د.ط(ُبيركت:ُالشيخُدمحمُالبقاعي

.1ُطُ.غمزُعيكفُالبصافرُفيُشرحُاألشباهُكالنظافرُـ(.1985)أحمدُبفُدمحمُمكي.ُ،الحمكُؼ
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:بيركت

ُ.الكمياتُمعجـُفيُالمصطمحاتُكالفركؽُالمغكية)د.ت(.ُُأيكبُبفُمكسىُالحسيني.ُ،حسينيال
ُمؤسسةُالرسالة.ُ:تحقيف:ُعدنافُدركيشُكأخركف.ُ)د.ط(.ُبيركت

ُ ُ)د.ت(. ُتحقيف:ُصدقيُدمحمُالبحرُالمحيطُفيُالتفسيرأبكُحياف،ُدمحمُبفُيكسلُبفُعمي. .
ُجميل.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُدارُالفكر.
.1ُتعريب:ُفيميُالحسيني.ُط.ُدررُالحكاـُ(.ـ1991)حيدر،ُعميُحيدرُخكاجوُأميفُأفندؼ.

ُ.دارُالجيلُُ:)د.ـ(



 

113 

 

:ُالمطبعةُ.ُحمب1.ُطمعالـُالسنف(.ُـ1932ُ.ُ)أبكُسميمافُحمدُبفُدمحمُبفُإبراىيـالخطابي،ُ
ُ.العممية
ُ ُهللاالخمكتي، ُعبد ُبف ُالرحمف ُ)عبد ُـ2002. ُ ُلشرحُ(. ُكالرياضُالمزىرات كشلُالمخدرات

ُالمختصرات ُأخصر ُدمحم. ُالعجميتحقيف: ُناصر ُط.ُبف .1ُ ُبيركت: ُالبشافرُ. دار
ُ.اإلسبلمية

ُ ُ)د.ت(. تحقيف:ُدمحمُمحييُالديفُُ.سنفُأبيُداكدأبكُداكد،ُسميمافُبفُاألشعثُبفُإسحاؽ.
ُ.المكتبةُالعصريةُ:عبدُالحميد.ُ)د.ط(.ُُبيركت

ُ ُأحمدالدارقطني، ُبف ُعمر ُبف ُ)عمي ُـ2004. ُالدارقطني(. ُتحقيفسنف ُاأل. ُشعيب ُرنؤكط:
ُ.:ُمؤسسةُالرسالة.ُبيركت1خركف.ُطكآ

:ُخميلُ.ُتحقيفتقكيـُاألدلةُفيُأصكؿُالفقو(.ُـ2001.ُ)عبدُهللاُبفُعمرُبفُعيسىالدبكسي،ُ
ُ.دارُالكتبُالعممية.ُ)د.ـ(:1ُ.ُطمحييُالديفُالميس

ُ)د.ت(.ُ،الدردير ُالدسكقيُعمىُالشرحُالشرحُالكبيرُعمىُمختصرُخميلُأحمد. ،ُمعوُحاشية
ُدارُالفكر.:ُبيركتُ)د.ط(.ُ.الكبير

.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُحاشيةُالدسكقيُعمىُالشرحُالكبيرالدسكقي،ُدمحمُبفُأحمدُبفُعرفة.ُ)د.ت(.ُ
ُدارُالفكر.

كخطةُالتحرياتُفيُجرافـُالسرقةُمقارنةُاإلثباتُـ(.2009ُمصطفىُدمحمُالدغيدؼ.ُ)ُالدغيدؼ،
ُلقاىرة:ُدارُالنيضةُالعراية.ا)د.ط(.ُ.ُبالشريعةُاإلسبلمية

.ُ:ُالشيخُعادؿ.ُتحقيفالمبابُفيُعمكـُالكتاب(.ُـ1998ؿ.ُ)عمرُبفُعميُبفُعادالدمشقي،ُ
ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.

ُالدميرُؼ :ُ.ُتحقيفالشاملُفيُفقوُاإلماـُمالؾ(.ُـ2008)ُ.بيراـُبفُعبدُهللاُبفُعبدُالعزيز،
ُ.مركزُنجيبكيوُلممخطكطاتُكخدمةُالتراث.ُ)د.ـ(:1ُ.ُطأحمدُبفُعبدُالكريـُنجيب

عّيُ (.ُـ2007.ُ)عبدُالكريـُبفُدمحمُبفُعبدُالكريـالرافعي،ُ :ُأبكُبكرُ.ُتحقيفشرح ُم ْسن دُالَشاف 
ُزىراف ُبكر ُمحَمد ُطكافل ُقطر1. ُاألكقاؼ. ُكزارة ُالشؤكفُُ: ُإدارة سبلمية ُاإل  كالشؤكف

سبلمية ُ.اإل 
ُالكريـ ُبفُدمحمُبفُعبد ُالكريـ ُعبد العزيزُشرحُالكجيزُالمعركؼُبالشرحُـ(.1997ُ.)الرافعي،

ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.1كآخركف.ُطعميُدمحمُعكضُ.ُتحقيف:ُالكبير
ُالقادر.ُ،الرازُؼ ُيكسلُالشيخُُُ.مختارُالصحاح ـ(.1999)دمحمُبفُأبيُبكرُبفُعبد تحقيف:

ُ.الدارُالنمكذجية:ُ.ُبيركت5دمحم.ُط
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.ُمطالبُأكليُالنيىُفيُشرحُغايةُالمنتيىـ(.1994ُالرحيباني،ُمصطفىُبفُسعدُبفُعبده.ُ)
ُ.ُ)د.ـ(:ُالمكتبُاإلسبلمي.2ط

ُ:ُأ ْحم د.ُتحقيفرفعُالنقابُعفُتنقيحُالشيابُـ(.2004.)الحسيفُبفُعميُبفُطمحةُ،الرجراجي
ُ .مكتبةُالرشدُلمنشرُكالتكزيع.ُالرياض:1ُكآخركف.ُطالسراحُبفُمحَمدُ

ُ ُ)دمحمُبفُأحمدابفُرشد، ُـ1988. ُالمقدماتُالمميدات(. ُالدكتكرُدمحمُحجي. ُطتحقيف: .1ُ.
ُ.دارُالغربُاإلسبلميبيركت:ُ
ُ ُرشد، ُأحمدابف ُالمقتصدُ(.ـ2004ُ)ُ.دمحمُبف ُكنياية ُالمجتيد ُبداية ُ)د.ط(. ُال. دارُقاىرة:
ُ.الحديث

.ُ)د.ـ(:3ُ.ُطمكاىبُالجميلُفيُشرحُمختصرُخميل(.ُـ1992.ُ)دمحمُبفُدمحمُبفُعبدرعيني،ُال
ُ.دارُالفكر

.ُ)د.ت(.ُإلىُشرحُالمنياجُنيايةُالمحتاجُـ(.1967العباس.) أبي بف دمحم الديف شمسُالرممي،
ُط.خ.ُمصر:ُمكتبةُمصطفىُالبابيُالحمبيُكأكالده.

ُ.:ُدارُالفكر.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(العنايةُشرحُاليدايةُ.)د.ت(.دمحمُبفُدمحمُبفُمحمكدالركمي،ُ
ُالكريـُزامل،ال ُعبد ُهللاُبف ُعبد ُبف ُالمحسف ُ)عبد ُُـ2001. ُالسعدية(. ُالقكاعد ُطشرح .1ُ.

ُ.دارُأطمسُالخضراءُلمنشرُكالتكزيعُ:الرياض
ُالرازُؽُالزايدؼ، ُعبد ُبف ُدمحم ُبف ُالقامكسُ)د.ت(.ُ.دمحم ُجكاىر ُمف ُالعركس ُتاج تحقيف:ُ.

ُدارُاليداية.ُ:)د.ط(.ُ)د.ـ(مفُالمحققيف.ُمجمكعةُ
ُ:.ُدمشف1طُة.القكاعدُالفقييةُكتطبيقاتياُفيُالمذاىبُاألراعُـ(.2006)دمحمُمصطفى.ُ،الزحيمي

ُ.دارُالفكر
ُ.ُدمشف:ُدارُالفكر.4)د.ت(.ُطالفقوُاإلسبلميُكأدلتو..)د.ت(.ُىب ةُالزحيميُكالزحيمي،ُُ 
.ُدمشف:ُجامعة1ُ.ُ)د.ت(.ُططُفيُأصكؿُالفقوالكسيُـ(.1997كىبةُبفُمصطفى.ُ)ُالزحيمي،

ُُدمشف.
:ُدارُ.ُدمشف2.ُطلكجيزُفيُأصكؿُالفقوُاإلسبلميا(.ُـ2006.ُ)مصطفىبفُدمحمُالزحيمي،ُ

ُ.ُالخيرُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع
 :ُدارُالفكرُالمعاصر.ُ)د.ط(.ُبيركتالتفسيرُالمنيرق(.1418ُ.ُ)كىبةُبفُمصطفىالزحيمي،ُ
ُالفقييةُـ(.1985)ُُبدرُالديفُدمحم.أبكُعبدُهللاُ،الزركشي ُالككيت3.ُطالمنثكرُفيُالقكاعد .ُ:

ُ.كزارةُاألكقاؼُالككيتية
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:ُ.ُ)د.ـ(1.ُطالبحرُالمحيطُفيُأصكؿُالفقوُ(.ـ1994.ُ)دمحمُبفُعبدُهللاُبفُبيادرالزركشي،ُ
ُ.دارُالكتبي

ُ.الفكرُلمطباعةُ:ُدار.ُ)د.ط(.ُبيركتشرحُمختصرُخميل.ُ)د.ت(.ُدمحمُبفُعبدُهللاالزركشي،ُ
ُ ُيكسلالزرقاني، ُبف ُالباقي ُعبد ُبف ُ)د.ت(.حمد ُمالؾُ. ُاإلماـ ُمكطأ ُعمى ُالزرقاني .ُشرح

ُ.دارُالكتبُالعممية)د.ط(.ُبيركت:ُ
ُ ُأحمدالزمخشرؼ، ُبف ُعمرك ُبف ُ)محمكد ُق1407. ُحقاففُغكامضُالتنزيل(. .ُالكشاؼُعف

ُ.دارُالكتابُالعراي.ُبيركت:3ُط
ُالقاىرة:ُُدارُالفكرُالجريمةُكالعقكبةُفيُالفقوُاإلسبلميـ(.1998ُأبكُزىرة،ُدمحم.ُ) .ُ)د.ط(.

 العراي.
ُمحجف. ُبف ُعمي ُبف ُعثماف ُكحاشيةُُق(.1313)ُالزيمعي، ُالدقافف ُكنز ُشرح ُالحقافف تبييف

ُُ.المطبعةُالكبرػُاألميريةُ:.ُالقاىرة1ط.ُالشمبي
ُ.دارُالمعرفةُ:كت.ُ)د.ط(.ُبيُرالمبسكطُـ(.1993).دمحمُبفُأحمدُبفُأبيُسيلُ،السرخسي

ُ.ُ)د.ط(ُبيركت:ُدارُالمعرفة.أصكؿُالسرخسيالسرخسي،ُدمحمُبفُأحمدُبفُأبيُسيل.ُ)د.ت(.ُ
.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُالشركةُشرحُالسيرُالكبيرـ(.1970ُالسرخسي،ُدمحمُبفُأحمدُبفُأبيُسيل.ُ)

ُالشرقيةُلئلعبلنات.
كريـُالرحمفُفيُتفسيرُكبلـُتيسيرُالُـ(.2000عبدُالرحمفُبفُناصرُبفُعبدُهللا.ُ)ُالسعدؼ،

ُ.ُ)د.ـ(:ُمؤسسةُالرسالة.1.ُتحقيف:ُعبدُالرحمفُبفُمعبلُالمكيحف.ُطالمناف
ُماحيُسعدؼ،ال ُدمحمُبف ُبف ُ)إسماعيل ُىػ1380. ُحديثًاُ(. ُاألراعيف ُشرح ُفي ُالراانية التحفة

ُ:ُمطبعةسكندريةاإل.1ُ.ُطكمعيا:ُشرحُاألحاديثُالتيُزادىاُابفُرجبُالحنبميُ-النككيةُ
ُ.دارُنشرُالثقافة

:ُفخرُالديفُ.ُتحقيفالكافيُشرحُالبزكدؼ(.ُـ2001.ُ)الحسيفُبفُعميُبفُحجاجالسغناقي،ُ
ُ.مكتبةُالرشدُلمنشرُكالتكزيع.ُ)د.ـ(:1ُطُ.سيدُدمحمُقانت

ُ ُهللاابفُسبلـ، ُبفُعبد ُبفُسبّلـ ُ)القاسـ .1964ُ ُـ ُغريبُالحديث(. ُدمحمُعبدُ. ُد. المحقف:
ُ.مطبعةُدافرةُالمعارؼُالعثمانيةاد:ُ.ُحيدرُآب1.ُطالمعيدُخاف

ُ ُأحمد.السبلمي، ُبف ُالرحمف ُعبد ُالديف ُكالحكـ ـ(.2001)زيف ُالعمكـ ُجامع ُشعيبُ. تحقيف:
ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيركت7.ُطكأخركُفاألرناؤكطُ

ُج يم وُ (.ُـ2005ض.ُ)عياضُبفُناميُبفُعُكُالسممي، يو  الف ق  ُالذؼُالُي س عُ  فقو  كؿ ُال  .1ُُ.ُطأص 
ُ.:ُدارُالتدمريةالرياض
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سفالسممي،ُ يفُبفُح  .ُةمعالـُأصكؿُالفقوُعندُأىلُالسنةُكالجماع(.ُق1427.ُ)دمحمُبفُحس 
ُ.دارُابفُالجكزُؼُ.ُ)د.ـ(:5ط

ُ.دارُالكتبُالعممية.ُبيركت:2ُطُ.تحفةُالفقياءـ(.1984ُ.ُ)ُبفُأحمدالسمرقندؼ،ُدمحم
(ُ ُأحمد. ُدمحمُبف ُبف ُنصر 1386ُالسمرقندؼ، ُاعق(. يفُُ.افلسمليكف ُالدّ  ُصبلح ُد. تحقيف:

ُ)د.ط(.ُبغداد:ُمطبعةُأسعد..ُالناىي
ُ ُالتتكُؼالسندؼ، ُاليادؼ ُعبد ُدمحمُبف ُماج.)د.ت(. ُابف ُسنف ُعمى ُالسندؼ ُ)د.ط(.ُةحاشية .
ُ.:ُدارُالجيلبيركت
ُ ُبفُدمحمُبفُزكرياالسنيكي، ُزكريا ُ)د.ت(. ُ)د.ط(.ُأسنىُالمطالبُفيُشرحُركضُالطالب. .
ُ.بلميدارُالكتابُاإلسُ)د.ـ(:
ُسيده، ُسيدهُابف ُبف ُإسماعيل ُبف ُ)عمي .2000ُ ُاألعظــ(. ُكالمحيط ُتحقيف:المحكـ عبدُُ.

ُ.دارُالكتبُالعمميةُ.ُبيركت:1.ُطالحميدُىنداكُؼ
ُبكرُ،السيكطي ُأبي ُبف ُالرحمف ُكالنظافرُـ(.1990).عبد ُبيركت1طُ.األشباه ُالكتبُُ:. دار

ُ.العممية
:ُدارُالكتبُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُأحمدُدمحمُشاكرتحقيف.ُةالرسال.ُ)د.ت(.ُدمحمُبفُإدريسُالشافعي،

ُ.العممية
تحقيف:ُأبكُعبيدةُمشيكرُبفُحسفُُ.المكافقاتُـ(.1997)إبراىيـُبفُمكسىُبفُدمحم.ُ،الشاطبي

ُ.دارُابفُعفافُُ:.ُ)د.ـ(1طُآؿُسمماف.
مغنيُالمحتاجُإلىُمعرفةُُ(ـ1994ُ.)الشرايني،ُدمحمُبفُأحمدُالخطيبُالشراينيُالشافعي

ُ.دارُالكتبُالعمميةبيركت:ُ.1.ُطانيُألفاظُالمنياجمع
مكتبُالبحكثُ:ُتحقيف.ُإلقناعُفيُحلُألفاظُأبيُشجاعاق(.1415ُ.ُ)دمحمُالخطيبالشرايني،ُ

ُ.دارُالفكر.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُكالدراسات
ُ.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.تفسيرُالشعراكُؼ.ُ)د.ت(.ُمتكليبفُدمحمُالشعراكؼ،ُ

ُعميُ ُدمحمُبف ُاألكطارُـ(.1993)بفُدمحم.الشككاني، ُالصبابطي.ُ.نيل ُالديف ُعصاـ ُتحقيف:
ُ.دارُالحديثُ:.ُمصر1ط

دارُابفُكثير،ُ.ُدمشفُكايركت:1ُ.ُطفتحُالقديرُ(.ىػ1414ُ.ُ)دمحمُبفُعميُبفُدمحمالشككاني،ُ
.ُدمشف1ُ.ُطفتحُالقديرق(.1414ُ.ُ)دمحمُبفُعميُبفُدمحمُالشككاني،ُ.دارُالكمـُالطيب

ُ.دارُالكمـُالطيبُكفُكثيرُدارُابُكايركت:
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.1ُ.ُطفبكينككالتحقيف:ُالدكتكرُمحَمدُُ.األصلـ(.2012ُالشيباني،ُدمحمُبفُالحسفُبفُفرقد.ُ)
. ُبيركت:ُدارُابفُحـز

ُُ،الشيرازُؼ ُ)د.ت(. ُبفُعميُبفُيكسل. ُالشافعيإبراىيـ ُاإلماـ تحقيف:ُدمحمُُ.الميذبُفيُفقة
ُ.ةدارُالكتبُالعمميُ:حجيُكآخركف.ُ)د.ط(.ُبيركت

ُ ُصباحصباح، ُمصباح ُمازف ُ)د.ت(. ُاإلسبلمية. ُالشريعة ُفي ُالحرج ُكرفع ُ)د.ط(.ُاليسر .
ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.

.4ُ.ُطالكجيزُفيُإيضاحُقكاعدُالفقةُالكميةـ(.1996ُ.ُ)دمحمُصدقيُبفُأحمدُبفُدمحمُصدقي،
ُ.مؤسسةُالرسالةُبيركت:
ُط(.ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(..ُ)د.اليسرُكالسماحةُفيُاإلسبلـ.ُ)د.ت(.ُفالحُبفُدمحمالصغير،ُ

يرُ (.ُـ2011.ُ)دمحمُبفُإسماعيلُبفُصبلحالصنعاني،ُ عُالَصغ  رْح ُالج ام  ُش  :ُد.ُتحقيفُ.الَتنكير 
ُ.مكتبةُدارُالسبلـُ:رياضال.1ُ.ُطمحَمدُإسحاؽُمحَمدُإبراىيـ

ُدارُالحديث.ُ:)د.ط(.ُ)د.ـ(ُ.سبلُالسبلـدمحمُبفُإسماعيلُبفُصبلح.ُ)د.ت(.ُُ،الصنعاني
ُالعزيز.ُ،بديفابفُعا ُالمحتارُعمىُالدرُالمختار ـ(.1992)ُدمحمُأميفُبفُعمرُبفُعبد ُ.رد
ُ.دارُالفكر:ُ.ُبيركت2ط

حاشيةُالطحطاكؼُعمىُمراقيُالفبلحُشرحُـ(.1997ُالطحطاكؼ،ُأحمدُبفُدمحمُبفُإسماعيل.ُ)
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.1.ُتحقيف:ُدمحمُعبدُالعزيزُالخالدؼ.ُطنكرُاإليضاح

ُ)ُأبك ُآبادؼ. ُالمعبكدُشرحُسنفُأبيُداكدق(.1415ُالطيب،ُدمحمُشمسُالحفُالعظيـ .ُعكف
ُ.ُبيركت:ُدارُالكتبُالعممية.2ط

ُ ُسمير. ُمقارنة ـ(.1998)عالية، ُدراسة ُالعقكبات ُقانكف ُبيركتُ.شرح المؤسسةُُ:)د.ط(.
ُ.الجامعيةُلمدراساتُكالنشر

تحقيف:ُسالـُدمحمُعطا،ُدمحمُ.ُاالستذكارُـ(.2000.ُ)يكسلُبفُعبدُهللاُبفُدمحمُالبر،ُابفُعبد
2000ُُ-1421ُالطبعة:ُاألكلى،ُ.ُدارُالكتبُالعمميةُ.ُبيركت:1.ُطعميُمعكض

.ُُالقكاعدُكالضكابطُالفقييةُالمتضمنةُلمتيسيرـ(.2003ُ.ُ)عبدُالرحمفُبفُصالحُ،العبدُالمطيل
ُ.عمادةُالبحثُالعمميُبالجامعةُاإلسبلمية.ُالمدينةُالمنكرة:1ُط

تحقيف:ُالدكتكرُع بدُُ.الكاضحُفيُأصكؿُالفقوـ(.1999ُفُعقيل،ُعميُبفُعقيلُبفُدمحم.ُ)اب
ُ.ُبيركت:ُمؤسسةُالرسالةُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع.1هللاُبفُع بدُالم حسفُالتركي.ُط

ُ ُ)د.ت(. ُمكسى. ُبف ُأحمد ُبف ُمحمكد ُالبخارُؼالعيني، ُصحيح ُشرح ُالقارؼ ُ)د.ط(.ُعمدة .
ُُ.ثُالعرايبيركت:ُدارُإحياءُالترا
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.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُمعجـُالمصطمحاتُكاأللفاظُالفقيية.ُ)د.ت(.ُعبدُالمنعـ،ُمحمكدُعبدُالرحمف
ُُدارُالفضيمة.

ُ ُالقاسـالعبدرؼ، ُأبي ُيكسلُبف ُ)دمحمُبف ُخميلُ(.1398. ُلمختصر ُكاإلكميل ُ)د.ط(.ُالتاج .
 .دارُالفكربيركت:ُ

ُالباركدؼُالعتيبي، ُالعالي ُعبد ُبف ُ)سعكد .1427ُ ُاإلسبلميةاُق(. ُالجنافية ُلمكسكعة .2ُط.
 )د.ـ(:ُ)د.ف(.

.ُ)د.ـ(:1ُ.ُطالشرحُالممتعُعمىُزادُالمستقنع(.ُىػ1428.ُ)دمحمُبفُصالحُبفُدمحمابفُعثيميف،ُ
ُ.ابفُالجكزُؼُدار

ُىػ(1426ُ)ُ.دمحمُبفُصالحُبفُدمحمُبفُعثيميف،ا ُ)د.ط(.ُشرحُرياضُالصالحيف. :ُرياضال.
ُ.دارُالكطفُلمنشر

:ُدارُرياضالُ.1.ُطالحديدُ–تفسيرُالحجراتُ(.ُـ2004.ُ)دمحمُبفُصالحُبفُدمحمابفُعثيميف،ُ
ُُ.الثرياُلمنشرُكالتكزيع

ُُ.دارُالكتبُالعمميةُ:بيركتُ.3.ُطأحكاـُالقرآفُـ(.2003)ُدمحمُبفُعبدُهللا.ُ،ابفُالعراي
ُُ.ردارُالفكُ:)د.ط(.ُبيركتُ.منحُالجميلُشرحُمختصرُخميلُـ(.1989)دمحمُبفُأحمد.ُ،عميش
ُ)عكد ُالقادر. ُعبد ُالجنافيُاإلسبلميُمقاُرُ(.ـ2005ة، ُالكضعينالتشريع ُبالقانكف .ُ)د.ط(ُ.ًا

ُ.تراثدارُالُ:القاىرة
ُ ُمكسىالعيني، ُبف ُأحمد ُبف ُمحمكد ُ)د.ت(. ُالبخارُؼ. ُصحيح ُشرح ُالقارؼ ُ)د.ط(.ُعمدة .

ُ.:ُدارُإحياءُالتراثُالعرايبيركت
ُ.دارُالكتبُالعممية.ُُبيركت:1ُ.ُطيةُشرحُاليدايةالبنا(.ُـ2000.ُ)محمكدُبفُأحمدالعيني،ُ

ُالديفالغزالي،ُدمحمُبفُدمحم.ُ)د.ت(.ُ ُ.ُ)د.ط(.ُبيركت:ُدارُالمعرفة.إحياءُعمـك
تحقيف:ُعبدُالسبلـُدمحمُىاركف.ُُ.معجـُمقاييسُالمغةُـ(.1979)ُأحمدُبفُفارس.ُ،ابفُفارس

ُ.)د.ط(.ُبيركت:ُدارُالفكر
.ُتحقف:ُدمحمُحسيفُفصكؿُالبدافعُفيُأصكؿُالشرافعُ.ـ(2006)ُ.الفنارؼ،ُدمحمُبفُحمزةُبفُدمحم
ُدارُالكتبُالعممية.ُ.ُبيركت:1دمحمُحسفُإسماعيل.ُط

ُالديفُأبكُطاىرُدمحمُبفُيعقكب.ُ،الفيركزُآبادؼ ُالقامكسُالمحيط ـ(.2005)ُمجد تحقيف:ُ.
ُ.مؤسسةُالرسالةُ:.ُبيركت8مكتبُتحقيفُالتراثُفيُمؤسسةُالرسالة.ُُط

ُق ُقاسـُاسـ،ابف ُدمحمُبف ُبف ُالرحمف ُ)عبد ُق1406. ُاألحكاـ(. ُأصكؿ ُشرح ُطاإلحكاـ .2ُ.
ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.
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:ُ.ُبيركت1.ُطمرقاةُالمفاتيحُشرحُمشكاةُالمصابيح(.ُـ2002.ُ)عميُبفُسمطافُدمحمالقارؼ،ُ
ُ.دارُالفكر

لقكاعدُمجمكعةُالفكافدُالبييةُعمىُمنظكمةُاـ(.2000ُ)ُالقحطاني،ُصالحُبفُم حَمدُبفُحسف.
ُ.ُالسعكدية:ُدارُالصميعيُلمنشرُكالتكزيع.1.ُتحقيف:ُمتعبُبفُمسعكدُالجعيد.ُطالفقيية
ُمكتبةُالقاىرة.ُ:)د.ط(.ُالقاىرةُ.المغنيُمكففُالديفُعبدُهللاُبفُأحمد.ُ)د.ت(.ُ،ةابفُقدام

دارُُ.ُ)د.ـ(:1.ُطالكافيُفيُفقوُاإلماـُأحمدُـ(.1994ابفُقدامة،ُعبدُهللاُبفُأحمدُبفُدمحم.ُ)
ُ.الكتبُالعممية

ُ.عالـُالكتبُ:)د.ط(.ُ)د.ـ(ُ.الفركُؽُ)د.ت(.. شيابُالديفُأحمدُبفُإدريسُ،القرافي
تحقيف:ُطوُعبدُالرؤكؼُُ.شرحُتنقيحُالفصكؿ )د.ت(.ُ.شيابُالديفُأحمدُبفُإدريسُ،القرافي

 شركةُالطباعةُالفنيةُالمتحدة.ُُ:.ُ)د.ـ(1سعد.ُط
ُالذخيرةـ(.1994ُ).شيابُالديفُأحمدُبفُإدريسُ،القرافي .1ُتحقيف:ُدمحمُحجيُكآخركف.ُط.

ُ.دارُالغربُاإلسبلميُ:بيركت
:ُدارُ)د.ط(.ُبيركتُ.األمنيةُفيُإدراؾُالنية.ُ)د.ت(.ُأحمدُبفُإدريسُبفُعبدُالرحمفالقرافي،ُ
ُ.العمميةُالكتب
دكنيُتحقيف:ُأحمدُالبُرُالجامعُألحكاـُالقرآف، ـ(.1964)دمحمُبفُأحمدُبفُأبيُبكر.ُ،القرطبي

ُ.دارُالكتبُالمصريةُ:القاىرةُ.2كآخركف.ُط
ُقاسـ.ُق ْطم ْكب غ ا، ُالديف 2003ُ)ُزيف ُالمنارـ(. ُاألفكارُشرحُمختصر ُحافعُخبلصة ُتحقيف: .

.1ثناءُهللاُالزاىدؼ.ُط ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُابفُحـز
ُ ُالفقياء ـ(.1988)ُحامدُصادؽُقنيبي.ُ،دمحمُركاسُقمعجيقمعجيُكقنيبي، ُلغة .2ُطُ.معجـ

ُُدارُالنفافسُلمطباعةُكالنشرُكالتكزيع.ُ:)د.ـ(
.2ُط.ُبدافعُالصنافعُفيُترتيبُالشرافعُـ(.1986)ُعبلءُالديفُأبكُبكرُبفُمسعكد.ُ،الكاساني

ُُ.دارُالكتبُالعمميةُ:بيركت
ُالكبيسي.ُ،الكبيسي 2003ُ)ُأحمد ُكالقانكُفـ(. ُاإلسبلمية ُالشريعة ُفي ُالسرقة .1ُطُ.أحكاـ

ُدارُالكتابُالجامعي.ُالعيف:
ُ ُ)عميُبفُدمحمالمخمي، ُـ2011. ُالتبصرة(. ُنجيب. ُالكريـ ُعبد ُأحمد ُالدكتكر ُطتحقيف: .1ُ.

ُ)د.ـ(:ُ)د.ف(.
ُ.ُ)د.ـ(:ُدارُالكتبُالعممية.1.ُطالمدكنةـ(.1994ُبفُأنسُبفُمالؾ.ُ)مالؾ،ُمالؾُ
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ُحبيبُالماكردؼ، ُدمحمُبف ُدمحمُبف ُبف ُالسمطانيةُ.)د.ت(.عمي ُدارُاألحكاـ ُالقاىرة: ُ)د.ط(. .
ُُالحديث.

ُُ،الماكردؼ ُبفُدمحمُبفُدمحم. 1999ُ)عمي ُالشافعيـ(. ُمذىبُاإلماـ ُفقو ُفي ُالكبير .ُالحاكؼ
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُبيركت1معكض،ُكأخركف.ُطُتحقيف:ُالشيخُعمي

تحقيف:ُدمحمُفؤادُعبدُُ.سنفُابفُماجة )د.ت(.. ابفُماجة،ُأبكُعبدُهللاُدمحمُبفُيزيدُالقزكيني
ُدارُإحياءُالكتبُالعراية.ُُ:الباقي.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(

ُ.لكتبعالـُا:ُ.ُُبيركت1طُ.معجـُالمغةُالعرايةُالمعاصرة  ـ(.2008)ُأحمدُمختار.ُ،مختار
دارُُ)د.ـ(:ُ.2.ُطاإلنصاؼُفيُمعرفةُالراجحُمفُالخبلؼُ.ُ)د.ت(.عميُبفُسميمافالمرداكؼ،ُ

ُ.إحياءُالتراثُالعراي
المسندُالصحيحُالمختصرُبنقلُالعدؿُعفُالعدؿُإلىُُبفُالحجاجُأبكُالحسف.ُ)د.ت(.ُ،مسمـ

ُدارُإحياءُالتراثُالباقي.ُُ:يركتتحقيف:ُدمحمُفؤادُعبدُالباقي.ُ)د.ط(.ُبُ.رسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلص
:ُعميُبفُ.ُتحقيفالتماـُشرحُبمكغُالمراـُلبدرا.ُـ(1994.ُ)الحسيفُبفُدمحمُبفُسعيدالمغراي،ُ

ُُ.دارُىجر.ُ)د.ـ(:1ُ.ُطعبدُهللاُالزاف
ُ.ُدارُعالـُالكتب.ُ)د.ط(.ُالرياض:ُالمبدعُشرحُالمقنع(.ُـ2003.ُ)إبراىيـُبفُدمحمابفُمفمح،ُ
ُ ُمفمح، ُدمحمُدمحمابف ُبف ُمفمح ُ)بف ُأـ1999. ُالفقو(. ُتحقيفصكؿ ُدمحمُ. ُبف ُفيد ُالدكتكر :
اف ح  ُ.:ُمكتبةُالعبيكاف.ُ)د.ـ(1.ُطالَسد 

ُ.ُتحقيف:ُعبدُهللاُبفُعبدُالمحسفُالتركي.الفركعـ(.2003ُابفُمفمح،ُدمحمُبفُمفمحُبفُدمحم.ُ)
ُ.ُ)د.ـ(:ُمؤسسةُالرسالة.1ط

الدكتكرُ.ُتحقيف:ُشفاءُالغميلُفيُحلُمقفلُخميل(ُـ2008.ُ)دمحمُبفُأحمدُبفُدمحمالمكناسي،ُ
ُ.ُالقاىرة:ُ)د.ف(.1.ُطأحمدُبفُعبدُالكريـُنجيب

.ُ)د.ط(.ُ)د.ـ(:ُدررُالحكاـُشرحُغررُاألحكاـمبلُخسرك،ُدمحمُبفُفرامرزُبفُعمي.ُ)د.ت(.ُ
ُدارُإحياءُالكتبُالعراية.

:ُدارُ.ُتحقيفامعُالصحيحالتكضيحُلشرحُالج(.ُـ2008.ُ)عمرُبفُعميُبفُأحمد،ُابفُالممقف
 .:ُدارُالنكادر.ُدمشف1.ُطالفبلحُلمبحثُالعمميُكتحقيفُالتراث

ُعبدُالعزيزابفُالممؾ،ُ ُالمطيلُبف  ُعبد  يف  ُالدّ  ُعزّ  ُبف  شرحُمصابيحُالسنةُ(.ُـ2012.ُ)محَمد 
ُة.:ُإدارةُالثقافةُاإلسبلمي.ُ)د.ـ(1.ُطتحقيف:ُلجنةُمختصةُمفُالمحققيف.ُلئلماـُالبغكُؼ

ُبفُعمى.ُ،فُمنظكراب ُ.دارُصادرُ:.ُبيركت3ط.ُلسافُالعربُق(.1414ُ)ُدمحمُبفُمكـر
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التكقيلُعمىُميماتُ(.ُـ1990ُ.ُ)بفُعميُدمحمُالمدعكُبعبدُالرؤكؼُبفُتاجُالعارفيفالمناكؼ،ُ
ُ.:ُعالـُالكتبقاىرةال.1ُ.ُطالتعاريل

فيضُالقديرُشرحُ(.ُق1356.ُ)دمحمُالمدعكُبعبدُالرؤكؼُبفُتاجُالعارفيفُبفُعميالمناكؼ،ُ
ُ.:ُالمكتبةُالتجاريةُالكبرُػ.ُمصر1.ُطالجامعُالصغير

ُنجيـ، ُدمحمُابف ُبف ُإبراىيـ ُبف ُالديف ُ)د.ت(.زيف ُالدقاففُ. ُكنز ُشرح ُالرافف ُالبحر ُ.2ُط.
ُ)د.ـ(:ُدارُالكتابُاإلسبلمي.

ُبفُدمحم.ُ،ابفُنجيـ ُكالنظافرُعمىُمذىبُأبيُح ـ(.1999)زيفُالديفُبفُإبراىيـ نيفةُاألشباه
ُ.دارُالكتبُالعمميةُ:.ُُبيركت1ط.ُالنعماف
ُابفُالنجار ُ)تقيُالديفُدمحمُبفُأحمد، ُـ1999. ُتحقيفمنتيىُاإلرادات(. ُهللاُبفُعبدُ. ُعبد :

ُة.:ُمؤسسةُالرسال.ُ)د.ـ(1.ُطالمحسفُالتركي
.ُعبدُالفتاحُأبكُغدةُتحقيف:ُ.السنفُالصغرُػـ(.1986ُُ.ُ)أحمدُبفُشعيبُبفُعميُالنسافي،
ُ.مكتبُالمطبكعاتُاإلسبلميةُمب:.ُح2ط

ُ.دارُالفكرُ.ُ)د.ـ(:2.ُطلفتاكػُالينديةاق(.1310ُنظاـُكآخركف.ُ)
.ُالفكاكوُالدكانيُعمىُرسالةُابفُأبيُزيدُالقيركاني(.ُـ1995.ُ)بفُسالـُأحمدُبفُغانـُالنفراكؼ،

ُ.دارُالفكر)د.ـ(:ُ
(ُ ُالرسكؿ. ُعبد ُبف ُالنبي ُعبد 2000ُنكرؼ، ُالعمماءـ(. ُطدستكر ُالكتب1ُ. ُدار ُبيركت: .

ُالعممية.
ُاْلم ق ار فُ .ُ(ـ1999.ُ)عبدُالكريـُبفُعميُبفُدمحمُنممة،ال ْقو  ُالف  كؿ  ُأ ص  ـ  ْم ُفيُع  .1ُ.ُطاْلم ي َذب 

ُ.:ُمكتبةُالرشدالرياض
ُ ُشرؼالنككؼ، ُبف ُيحيى ُالديف ُمحيي ُ)د.ت(. ُالميذب. ُالمجمكعُشرح ُ)د.ـ(: ُ)د.ط(. دارُ.
ُ.الفكر

.ُتحقيف:ُزىيرُالشاكيش.ُركضةُالطالبيفُكعمدةُالمفتيفـ(.1991ُ)النككؼ،ُيحيىُبفُشرؼ.ُ
ُ.ُبيركت:ُالمكتبُاإلسبلمي.3ط
تحقيف:ُدمحمُعكضُُ.تيذيبُالمغةُـ(.2001)ُأبكُمنصكرُدمحمُبفُأحمدُبفُاألزىرؼ.ُ،اليركُؼ

ُ.دارُإحياءُالتراثُالعرايُ:بيركتُ.1مرعب.ُط
ُدارُالفكر.ُ:)د.ط(.ُبيركتُفتحُالقدير.ت(.ُكماؿُالديفُدمحمُبفُعبدُالكاحد.ُ)دُ،ابفُالي ماـ
ُ ُدمحمالكاحدؼ، ُبف ُأحمد ُبف ُ)عمي ُالعزيزُ(.ق1415ُ. ُالكتاب ُتفسير ُفي ُالكجيز تحقيف:ُ.

ُ.دمشف،ُبيركت:ُدارُالقمـ.1ُ.ُطصفكافُعدنافُداككدؼ
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 الفيارس العامة
 أول: فيرس اآليات:

 رقم ـــــــــــــــــــةاآليــــــــــــُم
ُاآلية

ُالصفحة

 ســـــــــورة البقــــــــــــــــرة
135ُ13ُُ[ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]ُ.1

173ُ50,92ُُ[ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] .2

185ُ49ُ [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] .3

194ُ22ُُ[ڳ گ گ گ ک ک ک ک]ُ.4

286ُ13,48ُُ[ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]ُ.5

286ُ70ُ [ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ]ُ.6

ُســـــــــورة الـــنســـــــــــاء
28ُ49ُُ[ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ.7

29ُ92,94ُ [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]ُ.8

92ُ51ُ [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]"ُ.9

93ُ51ُُ[ڳ ڳ گ گ گ]ُ.10

ُســـــــــورة المـــائــــــدة
3ُ93ُ [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ]ُ.11

8ُ6ُُ[ۋ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ]ُ.12

,38ُ12,21,25,29,31ُ.[   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]ُ.13
32ُ

ُســـــــــورة النعـــــــــــــــــــــام
119ُ50,93ُُ[  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]ُ.14



 

113 

 

124ُ6ُُ[ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ]ُ.15

ُســـــــــورة العراف
40ُ6ُُ[ڻ ڻ ڻ ڻ]ُ.16

ُســـــــــورة التــوبــــــــــة
67ُ70ُُ[ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ]"ُ.17

ُة النــحــــــــــــــلســـــــــور 
106ُ50ُُ[ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]ُ.18

115ُ93ُ [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ]ُ.19

ُســـــــــورة الســــــــــــــــــراء
15ُ12ُُ[ەئ ەئ ائ ائ ى ى ]ُ.20

ُســـــــــورة الحج
78ُ49ُُ[﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]]ُ.22

ُســـــــــورة النور
59ُ80ُُ[پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] ُ.23

ُســـــــــورة القـــــــصـــــــــص
59ُ12,38ُُ[ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]ُ.24

ُســـــــــورة الحـــــــــــــــزاب
72ُ40ُُ[ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]ُ.25

ُســـــــــورة الجاثية
ُث20ُ-18ُ[ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]ُ.26

ُســـــــــورة الحجرات
6ُ55ُُ[ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] ُ.27
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ُمعارجســـــــــورة ال
25ُ92ُ-24ُ[ڳ ڳ گ گ گ] ُ.28

ُســـــــــورة النسان
5ُ40ُ-3ُ[ىئ       ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ] ُ.29
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 فيرس الحاديث واآلثار. ثانياا:
ُالصفحة والثر ثــديــرف الحــــط

80ُُ"ُُأ تيُعبدُهللاُبجاريةُقدُسرقتُكلـُتحض"
56ُُ"ُُ"ادرؤكاُالحدكدُبالشبيات

56ُُاُالحدكدُعفُالمسمميفُماُاستطعتـادرؤُك"
55ُ ُُُ"ادفعكاُالحدكدُماُكجدتـُلياُمدفعًا"
31ُُ"ُُ"إذاُسرؽُالسارؽُق طعتُيدهُاليمنى

30ُُ"ُُ"إذاُسرؽُالسارؽُفاقطعكاُيده،ُفإفُعادُفاقطعكاُرجمو
41,57ُُ"ُُاستكرىتُامرأةُعمىُعيدُرسكؿُهللاُفدرأُعنياُالحد"
95ُُ"ُُيتُالمدينة،ُفأتيتُحافطاًُأصابناُعاـُمخمصة،ُفأت"
30ُُُُاقتدكاُبالذيفُمفُبعدؼُأبيُبكرُكعمر""

53,70,90ُُ"ُُ"إفُهللاُكضعُعفُأمتيُالخطأُكالنسياف
13ُ "ُ"إفُهللاُكتبُالحسناتُكالسيفاتُثـُبيفُذلؾ

52ُُ"ُالُغمبوإحدُأإفُالديفُيسرُكلفُيشادُالديفُ"
94ُُُ"،ُنزؿُالحرةُكمعوُأىموُككلدهأفُرجبلًُ"

62,66ُُ"ُ"أفُرجبًلُكانتُلوُجاريةُقدُصامتُكصمتُكىيُأعجمية
22ُُ"سرقتُالتيُالمخزكميةُالمرأةُشأفُأىميـُقريشاًُُ"أف

72,43ُُ"ُإنماُاألعماؿُبالنيات
52ُُُُ"إنماُبعثتـُميسريفُكلـُتبعثكاُمعسريف"

58ُُ"ُُأنوُأ تيُبامرأةُمعُرجلُفجرُبيا"
64,95ُُ"ُُنيـُمفُيمنعوُمفُستةُآالؼمُاًُتكفيُحاطبُكترؾُأعبد"

32ُُ"جيءُبسارؽُإلىُالنبيُملسو هيلع هللا ىلص،ُفقاؿ:ُاقتمكه"ُ
14,41,53,80,84ُُعفُالنافـُحتىُيستيقع"ُُث،ُرفعُالقمـُعفُثبل"
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ُالصفحة والثر ثــديــرف الحــــط
12,16,22ُُ"الُتقطعُيدُالسارؽُإالُفيُراعُدينار"

96ُُ"ُُالُقطعُفيُعذؽ،ُكالُفيُعاـُسنة"
44ُُ"ُإالُبطيبُنفسُمنو"الُيحلُماؿُامرغُمسمـُ

25ُُُُ"الُي غَرـُالسارؽُإذاُأقيـُعميوُالحد"
56ُُ"ُُ"لعمؾُقبمتُأكُغمزتُأكُنظرت

12ُُ"ُ"لعفُهللاُالسارؽُيسرؽُالبيضةُفتقطعُيده،ُكيسرؽُالحبلُفتقطعُيده
19ُُُُ"ليسُعمىُخاففُكالُمنتيبُكالُمختمسُقطع"

 52ُ"فُإالُاختارُأيسرىما"ماُخيرُالنبيُملسو هيلع هللا ىلصُبيفُأمري
57ُُ"ُُ"ماُإخالؾُسرقتؾ

58ُُ"ُُمتىُعيدؾُبالنساء:ُقاؿ:ُالبارحة"
22ُُلسارؽ؟"ُأتشفع:ُقالكاُلو،ُفتشفعُبسارُؽُالزايرُعمىُ"مركا

73ُُ"ُمفُأحدثُفيُأمرناُىذاُماُليسُفيو"
ُردكنيُإلىُرسكؿُهللاُملسو هيلع هللا ىلصُفإفُقكميُقتمكني 39ُُ"ُ"ياُقـك

60ُُ"ُُرسُاإلسبلـُكماُيدرسُكشيُالثكب"يد
52ُُُُ"يسراُكالُتعسراُكبشراُكالُتنفرا"

ُ

 

 


