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حد السرقة يف الشريعة اإلسالمية
رسائل رشعية متنوعة

تأليف

حممد بن عبد اهلل السبيل
إمام وخطيب املسجد احلرام
1437/10/21هـ
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رسائل شرعية متنوعة
1437/10/21هـ
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()1

املقدمة
احلمد هلل الذي أبدع ما صنع  ،وأحكم ما رشع  ،هدى من شاء
خريا ملعرفة األحكام  ،وبيان احلالل من
لإلسالم  ،ووفق من أراد به ً
احلرام ،أنزل كتابه تبيانًا لكل يشء وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني  ،فيه
رسائل رشعية متنوعة

شفاء ملا يف الصدور  ،وفيه مواعظ وزواجر لكل ذي قلب منيب  ،من
متسك به سعد يف الدنيا واآلخرة  ،ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكًا
وحيرش يوم القيامة أعمى  ،وأصيل وأسلم عىل خري نبي أرسل  ،املصطفى
من مجيع الربية  ،صاحب احلوض املورود ،واملقام املحمود  ،اللهم صل
وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وآله وصحبه ومن سلك طريقهم واهتدى
هبدهيم  ،وسار عىل هنجهم إىل يوم الدين .
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( )1البحث منشور يف جملة الفقه اإلسالمي  ،السنة العارشة ،العدد الثاين عرش 1999-1420 ،م ،
كام قامت رابطة العامل اإلسالمي بطباعة هذا البحث يف كتاب مستقل عام 1400هـ وكتب
تقديام للكتاب ومما جاء فيه قوله:
الشيخ حممد عيل احلركان األمني العام لرابطة العامل اإلسالمي
ً
ونظرا ألمهية هذا املوضوع وصالحيته لكل زمان ومكان فقد كلف جملس املجمع الفقهي
« ً
أحد أعضائه فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهلل السبيل بكتابة بحث عن حد الرسقة وإعداد دراسة
وافية تلم بأطراف املوضوع وتقديمه إىل املجلس فأعده فضيلته وقدمه إىل الدورة الثانية
للمجلس املنعقدة بمكة املكرمة يف 1399/4/26هـ وبعد دراسته من قبل أعضاء املجلس
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رأى املجتمعون باإلمجاع طبعه وتوزيعه لتعم الفائدة فجزاه اهلل خري اجلزاء  ،ونفع بمؤلفه
وإحساسا من األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي بمسئوليتها حيال
وبعلمه املسلمني .
ً
املسلمني يف كافة أنحاء املعمورة بنرش ما يفيدهم يف حياهتم ومآهلم فقد قامت بطبع هذا الكتاب
راجية من اهلل الكريم أن يعم نفعه الناس فيلتزم اجلميع بام فيه سواء كانوا حاكمني أو
حمكومني».
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أما بعد  :فإن اهلل سبحانه وتعاىل حد احلدود ،وفرض الفرائض ،رمحة
بعباده ،ولط ًفا هبم  ،وأمر عباده املؤمنني بتطبيق أحكام حدود الرشيعة عىل
حمظورا مما حرمه سبحانه .
من خالف أمره ،وارتكب
ً
وقد رتب سبحانه عقوبات معينة عىل خمالفات معينة  ،حفا ًظا عىل
حرمات اهلل ،ومحاية لبعضهم من بعض  ،وأوجب تطبيقها  ،وجعل لكل
ذنب عقوبة تناسبه ،وتكون عىل مقدار جرمه .
رسائل شرعية متنوعة

فأكرب أنواع املخالفات الرشعية التي بني العباد  ،هو القتل فرتب عليه
القتل  ،وذلك أن إزهاق روح العبد املسلم من أعظم املنكرات  ،ومن أكرب
الكبائر  ،ومن اإلفساد يف األرض  ،ومن البغي والعدوان .
إن القتل هنى اهلل عنه يف مواضع متعددة من كتابه فجزاء من ارتكب
هذه اجلريمة النكراء أن يقتل جزاء وفا ًقا  ،لقوله سبحانه وتعاىل   :ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

()1

.

أمورا جسيمة من
وحتت هذا احلد من الفوائد العظيمة إما أن تدفع ً
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الفتن  ،أو تطهر من ارتكب ذن ًبا وندم  ،أو حتقن دماء  ،لوال وجود هذا
أنفسا كثرية  ،ولذلك يقول عز
القصاص الستمر واستفحل  ،حتى يعم ً
وجل   :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ. 

فكم من املعاين يف هذه اجلملة ما يعجز العلامء عن اإلحاطة بمدلوهلا.
وملا كان القتل يقع بصفات كثرية وهيئات متعددة ومالبسات يف
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املوضوع ال حترص  ،اختلف حكمها بحسب تلك احلاالت .
فتارة يتعني القصاص وجيب إنفاذ احلكم  ،وتارة جيوز القصاص أو
الفداء  ،وتارة يتعني الفداء عىل تفاصيل معلومة للجميع يف كتب األحكام .

* * *
رسائل رشعية متنوعة
1437/10/21هـ
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متهيد
لقد بعث اهلل رسوله  يف زمان مضطرب تسوده الفوىض من مجيع
جوانبه دينًا  ،وعقائدً ا  ،وأخال ًقا  ،وجمتم ًعا يف غاية الفساد واالضطراب ،
يعبدون األحجار ويسجدون لألصنام  .وينكرون البعث والنشور  ،ينحت
حجرا وجيعله إهلًا له  ،ويطلب منه حوائجه  ،وحيبه كام حيب اهلل
أحدهم
ً
خالقه ورازقه أو أكثر  ،ويساويه بفاطر األرض والسامء يف العبادة والتأله .

رسائل شرعية متنوعة

سادت بينهم العصبية اجلاهلية ،وارتكاب الفواحش واملنكرات،
سلب وقتل وعدوان وبغي ،يغري بعضهم عىل بعض  ،فيقتل ويسلب
احلريات واألموال  ،ويبدد الشمل  ،ويعتدي عىل األعراض  ،ويفتخر هبذا
كله .
ومن مل يذد عن حوضه بسالحه

هيدم ومن ال يظلم الناس يظلم

فاحلق عندهم للقوة الغاشمة التي ال تعرف الرمحة وال العدل  ،هذه
أحوال العرب يف اجلزيرة  ،كام هو معلوم للجميع من أخبارهم وأشعارهم.
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وأما غريهم من سائر األمم فليست منهم ببعيد  ،فالظلم والطغيان
يسودهم  ،إال أنه منظم  ،قد يكون أخف وطأة حينًا  ،وقد يكون أشنع
وأبشع أحيانًا .
فلام بعث اهلل رسوله حممدً ا  باهلدى  ،دين احلق  ،وأنزل عليه
القرآن الكريم الذي أنزله اهلل تبيانًا لكل يشء  ،وهدى  ،ورمحة  ،وبرشى
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للمسلمني  ،سعد به املؤمنون ،فحل حمل الرشك التوحيد  ،ومكان التعلق
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بغري اهلل تعلق القلوب بفاطرها وإهلها  ،وصارت حمبتهم هلل وحده  ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ وزالت العصبيات ،وحلت حملها األخوة يف الدين ،
()1

واملحبة  ،والوئام  ،والتعاطف  ،والرتاحم  ،والعفة عن األعراض واألموال
والدماء  ،وساد األمن والعدل بقيادة الرسول الكريم واملنهج اإلسالمي
املستقيم  ،فصار القرآن منهجهم والنبي هادهيم ومرشدهم  ،فأمنت البالد .
رسائل رشعية متنوعة

وملا كان من طبيعة البرش الظلم واألنانية إال من رحم اهلل  ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ

()2

.

والظلم من شيم النفوس فإن جتد

ذا عفـــــة فلعـلة ال يظـــلم

فلهذا ال بد أن يشذ من يشذ عن اجلامعة اإلسالمية  ،إما بشذوذ
ينقص سلوكه اإلسالمي أو خيرجه عن اإلسالم .
فكان من حكمة أحكم احلاكمني  ،وأرحم الرامحني  ،أن رتب آدا ًبا
وحدو ًدا عىل مقدار ما حيصل من شذوذ  ،وذلك ليحصل األمن للكل ،
فإذا نزغ الشيطان أحدً ا منهم أو نَدَّ به عىل ارتكاب ما ينكره اإلسالم أرسع
1437/10/21هـ

يف إصالحه  ،وبودر يف عالجه  ،قبل أن يستفحل به األمر  ،ويرض نفسه
وغريه من املؤمنني .
وبني الرشع لنا السلوك املحظور واملنهي عنه  ،وزجرنا عنه  ،فمن
قوي إيامنه بربه  ،وغلب عقله هواه  ،واستوىل عليه خوفه ورجاؤه باهلل ،
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( )1سورة البقرة  ،آية . 165 :
( )2سورة إبراهيم  ،آية . 34 :
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كفاه زجر القرآن والسنة  ،وسلم من املهلكات  ،وسلم املسلمون من لسانه
ويده  ،ومن كان دون ذلك ممن ضعف إيامنه  ،وغلبه هواه  ،وقل خوفه
ورجاؤه  ،ونزعه الشيطان  ،واقرتف شي ًئا مما حظره الرشع ،فقد استحق
عقوبة تناسب ما ارتكب  ،والغرض منها إصالح حاله وتطهريه  ،ومحاية
املجتمع من رشه  ،ومن فشو الفساد واألخالق السيئة فيه .
وهذه العقوبات إما أن تكون عقوبة آجلة  ،أو عقوبة عاجلة حمددة ،
رسائل شرعية متنوعة

أو عاجلة غري حمددة  ،ومن العقوبات ما حددها القرآن الكريم  ،ومنها ما
حددته السنة  ،والكل حق ،فرتب عىل القتل القتل  ،وعىل الردة القتل ،
وعىل الزنا الرجم أو اجللد والتغريب  ،وعىل القذف اجللد  ،وعىل الرسقة
القطع  ،وعىل رشب اخلمر اجللد  ،عىل تفاصيل معلومة يف هذا كله .
وهنا ك عقوبات غري حمددة بحسب ما يراه أهل احلل والعقد بتوجيه
من العلامء  ،علامء الرشيعة يبينون مقدارها وهي معروفة للجميع باسم
التعزيرات الرشعية .
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هذه ملحة رسيعة وإشارة لطيفة الغرض منها الدخول يف املقصود من
هذا البحث وهو بحث حد الرسقة .

* * *
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تعريف السرقة
َّ ر
الرس َقة لغة  :م َسارقة اليشء بخفاء من مال أو حلظ أو سوامها  ،ومنه
اسرتق السمع إذا تسمع مستخف ًيا .
رس َق منه اليشء َ ،ي ْ ر
ورس َق ًة
رس ًقا – حمركة – وككتف َ َ ،
رسرق َ َ
ويقال َ َ :
– حمركة – َ ر
ورسقة كفرحة ورس ًقا .
رسائل رشعية متنوعة

والرسق َّ ر
قال القرطبي – رمحه اهلل – يف تعريف الرسقة  َّ « :ر
والرس َقة -
رسق ر
يرسق
بكرس الراء  -فيهام  :هو اسم اليشء املرسوق  ،واملصدر منه َ

رس ًقا – بفتح الراء – قاله اجلوهري  .وأصل هذا اللفظ إنام هو أخذ اليشء
َ
يف خفية من األعني  ،ومنه اسرتق السمع  ،وسارقه النظر .

رتا إىل حرز ،
قال ابن عرفة  :السارق عند العرب هو من جاء مست ً
فأخذ منه ما ليس له  ،فإن أخذه من ظاهر فهو خمتلس ومستلب ومنتهب
()1

وحمرتس  ،فإن متنع بام يف يده فهو غاصب  ،قلت  :ويف اخلرب عن رسول
اهلل « : وأسوأ الرسقة الذي يرسق صالته  ،قالوا  :وكيف يرسق صالته ؟
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()2

قال  :ال يتم ركوعها وال سجودها»  .أخرجه مالك يف املوطأ وغريه .
فسامه سار ًقا  ،وإن كان ليس سار ًقا من حيث هو موضع االشتقاق  ،فإنه
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( )1قال يف النهاية  : 367/1املحرتس هو الذي يرسـق يف حريسـة اجلبـل  ،يقـال  :حـرس حيـرس
حرسا  :إذا رسق فهو حارس وحمرتس .
ً
( 167/1 )2يف كتاب قرص الصالة  ،باب العمل يف جامع الصـالة  .وكـذلك أخرجـه البيهقـي يف
سننه  ، 210-209/8وعبد الرزاق يف مصنفه برقم (. )3740
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()1

ليس فيه مسارقة األعني غال ًبا » اهـ .
قلت  :ومن ذلك قول املتنبي :
وما املوت إال سارق دق شخصه

يصول بال كف ويسعى بال رجل

فاملوت ال يوصف بالرسقة  ،ولكنه ملا خفي أمره وجهل جميئه شبهه
به .
رسائل شرعية متنوعة

وأما الرسقة رش ًعا وفيام اصطلح عليه العلامء رمحهم اهلل فهي  :أخذ
مال حمرتم لغريه عىل وجه االختفاء من مالكه أو نائبه .
وحمرتزات التعريف :
«أخذ مال»  :أخرجت اهلبة أو العطية أو الصدقة .
و«مال»  :احرتاس عن نحو كلب .
و«حمرتم»  :أخرج غري املحرتم كاخلمر أو آهلة هلو ونحو ذلك .
و«لغريه» أخرج ماله فيه رشكة .
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و«عىل وجه االختفاء»  :أخرج الغاصب واملختلس واخلائن واملنتهب
ونحو ذلك مما يأيت بيانه يف ذكر الرشوط التي هي رشط القطع يف الرسقة إن
شاء اهلل.
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( )1اجلامع ألحكام القرآن . 164-163/6
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دليل القطع من القرآن الكريم :
واألصل الرشعي يف هذا احلد من حدود اهلل القرآن الكريم والسنة
واإلمجاع  .أما القرآن  :فقوله عز وجل  :ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ . 
()1

فتضمنت اآلية الكريمة احلكم واألمر بقطع يد السارق والسارقة ،
رسائل رشعية متنوعة

عقوبة ملن ارتكب هذه اجلريمة املنكرة  ،التي هي من كبائر الذنوب  ،محاية
وردعا للظامل املعتدي واملجرتئ عىل أموال الناس عن
لألموال املعصومة ،
ً
وإصالحا له  ،فربام كانت هذه العقوبة سب ًبا لرجوعه إىل
التامدي بظلمه ،
ً
وتطهريا له من هذه اهلفوة
وتكفريا
ربه ،وعدم متاديه يف اإلثم يف هذه احلياة ،
ً
ً

التي صدرت منه  ،فصار القطع فيه مصلحة للجاين بإصالح حاله ،

ومصلحة للمجتمع عن عبث العابثني ،ومتادي املبطلني  ،وفيه حصول
الطمأنينة واألمن عىل أموال الناس  .وقد قرئ شا ًذا « :فاقطعوا أيامهنام»
بدل «أيدهيام»  ،كام هي مروية عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه .
1437/10/21هـ

وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل  « :وهذه قراءة شاذة  ،وإن كان احلكم
()2
عند مجيع العلامء مواف ًقا هلا ال هبا  ،بل هو مستفاد من دليل آخر» اهـ .
وحكم القطع يف الرسقة هذا مما أقره اإلسالم  ،وقد كان معموالً به يف
اجلاهلية .
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( )1سورة املائدة  ،آية . 38 :
( )2تفسري القرآن العظيم . 17/3
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وقد قيل  :إن أول من عمل به قريش قطعوا يد رجل يقال له :
«دويك» موىل من خزاعة  ،وقد كان رسق كنـز الكعبة  ،وقيل  :إنام وضعه
قوم رسقوه منها عند ذلك الرجل ،فقطع به .
واحلكمة ظاهرة وواضحة يف حكم القطع؛ وذلك حلفظ األموال؛
ولعدم اجرتاء القوي عىل الضعيف ،ولوال ذلك لكان الضعيف هنبة
للقوي ،ومل يأمن الناس عىل أمواهلم .
رسائل شرعية متنوعة

وهلذا أمر اهلل عز وجل بالقطع فبني احلكم  ،وأمر بتنفيذه  ،واألمر إنام
هو ملن يملك التنفيذ  ،وهو صاحب الوالية .
وهذا من فوائد اخلالفة ومنافع والة األمور إذا قاموا بالعدل بني
الناس  ،كام قيل :
لوال اخلالفة ملن تأمن لنا سبل

وكان أضعفنا هنبـًا ألقوانـا

وأما اعرتاض بعض الزنادقة عىل حكم اهلل يف القطع فمنشأه عدم
شخصا واحدً ا
اإليامن  ،وقلة الفقه يف الدين  ،وفساد التصور حيث رحم
ً
1437/10/21هـ

معتد ًيا خمو ًفا جلامعة املسلمني  ،وال يرحم هذه املجموعة اآلمنة املساملة .
وهلذا ينقل بعض املفرسين عن أيب العالء املعري أنه اعرتض عىل هذا
احلد  ،وهو كون اليد تقطع يف ربع دينار مع أن ديتها مخسامئة دينار  ،وقال :
شعرا يقول فيه :
إن هذا تناقض  ،ونظم بذلك ً

Mohammad Altemssahy

يد بخمس مئني عسجد وديت

ما باهلا قطعت يف ربــع دينار

تناقض مالنا إال الســكوت له

وأن نعوذ بموالنا من النـــار
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وملا اشتهرت عنه هذه األبيات تطلبه العلامء  ،فهرب منهم  .واحلكمة
واحلمد هلل ظاهرة  ،فقد أجابـه القايض عبد الوهاب املالكي بقوله  :ملا
كانت أمينة كانت ثمينة  ،فلام خانت هانت  ،وأجاب بعضهم بقول :
يد بخمس مئني عسجد وديت

لكنها قطعت يف ربـع دينــــار

عـز األمانـة أغالها وأرخصها

ذل اخليانة فافهم حكمة الباري

رسائل رشعية متنوعة

وقد قال بعض العلامء  :هذا من متام احلكمة واملصلحة وأرسار
الرشيعة العظيمة  ،فإنه يف باب اجلنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد
بخمسامئة دينار لئال جيني عليها  ،ويف باب الرسقة ناسب أن يكون القدر
الذي تقطع فيه ربع دينار  ،لئال يسارع يف رسقة األموال  ،فهذا عني احلكمة
عند ذوي األلباب  ،وهلذا قال عز وجل   :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ  أي جمازاة عىل صنعها اليسء يف أخذ أموال الناس
بأيدهيم  ،فناسب أن يقطع ما استعان به يف ذلك  ،نكاالً من اهلل عىل هذه
()1

اجلريمة  ،وناسب ختم اآلية الكريمة هبذين االسمني « :العزيز احلكيم» ؛
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ملناسبة عزه سبحانه يف االنتقام من الظامل  ،وبيان احلكمة يف أمره وهنيه ،
ورشعه وقدره .
ثم نبه سبحانه باآلية بعدها إىل أن باب التوبة مفتوح حتى يف حق من
عمل هذا العمل الذي رتب عليه سبحانه هذا اجلزاء الرادع  ،ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ. 
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( )1سورة املائدة  ،آية . 38 :
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نادرة :
نقل ابن اجلوزي رمحه اهلل عن األصمعي قال  :قرأت هذه اآلية وإىل
جنبي أعرايب  ،فقلت« :والسارق والسارقة» إىل قوله «عزيز حكيم» فقلت :
هوا  ،فقال األعرايب كالم من هذا ؟
غفور رحيم  ،بدل عزيز حكيم  ،س ً
قلت  :كالم اهلل  .قال  :أعد  ،فأعدت «واهلل غفور رحيم » فقال  :ليس هذا
كالم اهلل  ،فتنبهت  ،فقلت « :واهلل عزيز حكيم» فقال :أصبت  ،هذا كالم
رسائل شرعية متنوعة

اهلل  ،فقلت  :أتقرأ القرآن ؟ قال  :ال  ،قلت  :فمن أين علمت أين أخطأت؟
()1

فقال  :يا هذا ! عز فحكم  ،فقطع  ،ولو غفر ورحم ملا قطع .
وسنذكر إن شاء اهلل يف اخلامتة اإلجابة عن اعرتاض بعض العرصيني
عىل هذا احلكم  ،مع ذكر يشء من املقارنة ببعض أعامهلم الوحشية يف هذا
الزمن .
دليل القطع من السنة النبوية :
روى البخاري ومسلم عن عائشة ريض اهلل عنها يف قصة املخزومية
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التي أمر النبي  بقطع يدها  ،ثم قام خطي ًبا فقال  « :أهيا الناس إنام أهلك
الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف تركوه  ،وإذا رسق فيهم
()2

الضعيف أقاموا عليه احلد » .
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( )1انظر  :زاد املسري يف علم التفسري  ،البن اجلوزي . 354/2
( )2ومتام القصة أن واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه  ،الفتح  512/6حديث رقم (،)3475
يف كتاب أحاديث األنبياء  ،ويف كتاب احلدود  ، 86/12باب  :إقامـة احلـدود عـىل الشــريف
والوضيع  .وأخرجه مسلم يف صحيحه  ،1315/3يف كتـاب احلـدود  ،بـاب  :قطـع السـارق
الرشيف وغريه.
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وروى البخاري ومسلم وأهل السنن عن ابن عمر ريض اهلل عنهام
«أن النبي  قطع يف جمن ثمنه ثالثة دراهم» ويف لفظ بعضهم « قيمته ثالثة
()1

دراهم » .
وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت  « :كان النبي  يقطع يد السارق
()2

يف ربع دينار فصاعدً ا » رواه البخاري ومسلم وأهل السنن وغريهم .
رسائل رشعية متنوعة

وروى مسلم وأمحد والنسائي وابن ماجه عن عائشة ريض اهلل عنها
( )1رواه البخاري يف صحيحه  ،الفتح حديث رقم( )6795و( ، )6796و( ، )6797و (،)6798
يف كتاب احلدود  ،باب  :قول اهلل تعاىل   :والسارق والسارقة  . ..ومسلم يف صحيحه بـرقم
( )1686يف كتاب احلدود  ،باب  :حد الرسقة ونصاهبا  .وأبو داود يف سننه  448/2يف كتـاب
احلدود  ،باب  :يف ما يقطع فيه السارق  .والرتمذي يف سننه  40/4حديث رقـم ( ، )1446يف
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باب  :ما جاء يف كم تقطع يد السارق من أبواب الرسقة  .والنسائي يف املجتبى  77/8يف كتاب
قطع السارق  ،باب  :القدر الذي إذا رسق السارق قطعت يده  .وابن ماجه يف سننه ، 862/2
حديث رقم ( )2584يف كتاب احلدود  ،باب  :حد السارق  .والدارمي يف سـننه  ، 173/2يف
كتاب احلدود ،باب  :ما يقطع فيه اليد  .والبيهقي يف سننه  .256/8ومالك يف املوطأ ،831/2
يف كتاب احلدود  ،باب  :ما جيب فيه القطع  .وأمحد يف مسـنده  ، 151/9حـديث رقـم 5157
و ، 226/9حديث رقم . 5310
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم ( )6789يف كتـاب احلـدود  ،بـاب  :قـول اهلل تعـاىل
والسارق والسارقة فاقطعوا  ، ...ومسـلم يف صـحيحه  ،حـديث رقـم ( )1684يف كتـاب
احلدود  ،باب  :حد الرسقة ونصاهبا  .وأبو داود يف سـننه  448/2حـديث رقـم ( ، )4383يف
كتاب احلدود  ،باب  :يف ما يقطع السارق  .والرتمذي يف سننه  40/4حديث رقم ( )1445يف
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باب  :ما جاء يف كم تقطع يد السارق من أبواب الرسقة  .والنسائي يف املجتبـى  72 ،71/8يف
كتاب قطع السارق  ،باب ذكر االختالف عىل الزهري  .وابن ماجة يف سننه  ، 862/2حـديث
رقم ( )2585يف كتاب احلدود  ،باب  :حد السارق  .والدارمي يف سننه  ، 172/2ومالـك يف
موطئـه  833 ، 832/2يف كتــاب احلــدود  ،بــاب  :مــا جيـب فيــه القطــع  ،وأمحــد يف مســنده
 ، 248/41حديث رقم (. ) 24725
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أن النبي  قال  « :ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار » ويف رواية
للبخاري  « :تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدً ا »  ،ويف رواية ألمحد « :اقطعوا
يف ربع دينار وال تقطعوا فيام هو أدنى من ذلك »  .وكان ربع الدينار يومئذ
مها  .ويف رواية :قال رسول اهلل  « : ال
ثالثة دراهم  ،والدينار اثنا عرش در ً
تقطع يد السارق فيام دون ثمن املجن » ،قيل لعائشة ريض اهلل عنها  :ما ثمن
املجن ؟ قالت  :ربع دينار.
رسائل شرعية متنوعة

وعن األعمش عن أيب صالح عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال  :قال
رسول اهلل  « : لعن اهلل السارق يرسق البيضة فتقطع يده  ،ويرسق احلبل
فتقطع يده» قال األعمش :كانوا يرون منها ما يساوي دراهم  .احلديث
()1

متفق عليه  ،لكن عند مسلم بدون قول األعمش .
وروى الطرباين يف األوسط عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه عن
()2

النبي  قال  « :ال قطع إال يف عرشة دراهم » .
وروى الرتمذي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال « :ال قطع إال
1437/10/21هـ

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه  ،حديث رقم ( )6783يف كتاب احلدود ،باب  :لعن السارق إذا مل
يسم  .ومسلم يف صحيحه  1314/3رقـم ( )1687يف كتـاب احلـدود  ،بـاب  :حـد الرسـقة
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ونصاهبا .
كام أخرجه النسائي يف املجتبى  65/8يف كتاب قطع السـارق  ،بـاب  :تعظـيم الرسـقة  ،وابـن
ماجة يف سننه  862/2يف كتاب احلـدود  ،بـاب  :حـد السـارق  ،والبيهقـي يف سـننه ، 65/8
وأمحد يف مسنده  406/12حديث رقم (. )7436
( )2معجم الطرباين األوسط ( . ) 7142
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()1

يف دينار أو عرشة دراهم » .
قال يف زجاجة املصابيح  :وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرمحن
عن ابن مسعود والقاسم بن عبد الرمحن مل يسمع من ابن مسعود .
وقال عيل القاري  :وهو صحيح لكن يف مسند أيب حنيفة الذي مجعه
احلصكفي من رواية ابن مقاتل عن أيب حنيفة عن القاسم بن عبد الرمحن
رسائل رشعية متنوعة

ا بن عبد اهلل بن مسعود عن أبيه عن عبد اهلل بن مسعود قال  « :كانت تقطع
اليد عىل عهد رسول اهلل  يف عرشة دراهم » ويف رواية  « :إنام كان القطع
يف عرشة دراهم »  .فهذا موصول مرفوع ولو كان موقو ًفا لكان له حكم
الرفع ؛ ألن املقدرات الرشعية ال دخل للعقل فيها  ،فاملوقوف فيها حممول
عىل املرفوع  ،وذكر رمحه اهلل أحاديث كثرية يف هذا الباب  ،فيها املرفوع
واملوقوف  ،ويأيت إن شاء اهلل الكالم عىل هذه األحاديث يف بحث نصاب
القطع يف الرسقة .
ولنقترص يف ذكر األدلة عىل هذه األحاديث  ،وسيأيت مزيد من األدلة
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عند البحوث اآلتية يف مواضعها اخلاصة هبا .
دليل القطع من إمجاع األمة :
وأما الدليل الثالث عىل القطع فهو اإلمجاع  ،وقد حكى اإلمجاع كثري
()2

من العلامء  ،منهم صاحب املغني  ،وصاحب الرشح الكبري  ،وشيخ
اإلسالم ابن تيمية  ،والنووي  ،وغريهم من العلامء .
Mohammad Altemssahy

( )1سنن الرتمذي حديث رقم ( )1446يف كتاب احلدود  ،باب  :يف كم تقطع يد السارق . 51/4
( ، 415/12 )2حيث قال  ( :وأمجع املسلمون عىل وجوب قطع السارق يف اجلملة ) .
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شروط القطع يف السرقة
ملا كانت اآلية الكريمة رصحية يف قطع يد السارق والسارقة  ،وقد
كثريا يف زمنه  وزمن اخللفاء الراشدين ،
كانت حوادث الرسقة وقعت ً
ونفذ  حكم القطع وبني ذلك بقوله وفعله  ،فصار فعله وقوله مبينًا هلذا

وموضحا للمقدار من املال الذي تقطع به اليد ،وكيفية الرسقة .
احلد ،
ً
اتضح من هذا أن اآلية الكريمة ليست عىل إطالقها ،بل جاءت مقيدة
رسائل شرعية متنوعة

بالسنة الصحيحة من قوله وفعله  . وقد أخرب اهلل عز وجل عن نبيه أنه
يبني للناس ما نزل إليهم من رهبم  ،فكان بيان حدود الرسقة ورشوطها من
مجلة ما بينه  لنا .
فلهذا تتبع العلامء رمحهم اهلل ما ورد يف السنة من رشوط وقيود
للرسقة  ،وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهلل .
فرشوط وجوب القطع ثامنية :
الرشط األول :الرسقة ،وهي أخذ املال عىل وجه االختفاء واالستتار.
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فيخرج هبذه القيود املنتهب ،واملختلس ،واخلائن  ،وذلك عم ً
ال بحديث
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أن النبي  قال  « :ليس عىل خائن وال
منتهب وال خمتلس قطع » احلديث رواه اخلمسة وصححه الرتمذي
()1

وأخرجه احلاكم والبيهقي وابن حبان .
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( )1أخرجه أبو داود يف سننه  450/2يف كتاب احلدود  ،باب القطع يف اخللسة واخليانـة  ،وكـذلك
الرتمذي يف سننه  ، 42/4حديث رقم ( )1448يف أبواب الرسقة  ،بـاب  :مـا جـاء يف اخلـائن
واملختلس واملنتهب  .والنسائي يف املجتبى  ، 82 ،81/8يف كتاب قطع السارق  ،بـاب  :مـا ال
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وكذلك الغاصب وجاحد الوديعة ليس عليهام قطع ؛ ألن هذا ال
يسمى رسقة ،وهو مذهب مجاهري العلامء من أهل الفقه والفتوى .
قال يف املغني  « :فإن اختطف أو اختلس مل يكن سار ًقا  ،وال قطع
عليه عند أحد علمناه  ،غري إياس بن معاوية  ،قال :اقطع املختلس ؛ ألنه
يستخفي بأخذه فيكون سار ًقا  .وأهل الفقه والفتوى من علامء األمصار
رسائل رشعية متنوعة

عىل خالفه .وقد روي عن النبي  أنه قال « :ليس عىل اخلائن وال
املختلس قطع» .وعن جابر قال  :قال رسول اهلل « : ليس عىل املنتهب
()1

قطع» روامها أبو داود  ،وقال  :مل يسمعهام ابن جريج عن أيب الزبري ؛
()2

وألن الواجب قطع السارق  ،وهذا غري سارق» اهـ .
قلت  :قول صاحب املغني رمحه اهلل  :مل يسمعهام ابن جريج عن أيب
الزبري فيه نظر  .فقد جاء يف مصنف عبد الرزاق الترصيح بسامع ابن جريج
عن أيب الزبري  ،حيث قال  :أخربنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال  :قال يل
أبو الزبري  :قال جابر بن عبد اهلل  :قال رسول اهلل  « : ليس عىل املنتهب
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قطع  ،ومن انتهب هنبة مشهورة فليس منا » ليس مثلـنا  .قاله ابن جريج
()3

اهـ .
وأما جاحد العارية :ففيه خالف بني العلامء  ،هل يلحق بمن تقدم

Mohammad Altemssahy

قطع فيه  .وابن ماجه يف سننه  ، 864/2يف كتاب احلدود ،باب  :اخلائن واملنتهب واملختلس ،
والدارمي يف سننه  175/2يف كتاب احلدود  ،باب  :ما ال يقطع من الرساق .
( )1يف سننه  450/2يف كتاب احلدود  ،باب  :القطع يف اخللسة واخليانة .
( )2املغني . 416/12
( )3انظر  :مصنف عبد الرزاق  ، 206 / 10حديث رقم (. )18844
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مثل جاحد الوديعة واملختلس  ،أو أنه يقطع ويكون حكمه حكم السارق
لورود األحاديث بذلك ؟ فمذهب مجاهري أهل العلم أنه كجاحد الوديعة
ونحوه  ،ال يعد سار ًقا ،وال قطع عليه  .وهذا مذهب األئمة الثالثة وسائر
العلامء .
وأما اإلمام أمحد فعنه روايتان  :إحدامها كمذهب اجلمهور  :أنه ال
قطع عليه  ،اختارها بعض أصحابه ،منهم اخلرقي  ،وأبو إسحاق ،ابن
رسائل شرعية متنوعة

شاقال ،وأبو اخلطاب ،واملوفق ،وصاحب الرشح  ،وابن منجا  .قال املوفق:
وهو الصحيح إن شاء اهلل ؛ لقول رسول اهلل  « : ال قطع عىل اخلائن » ؛
وألن الواجب قطع السارق  ،واجلاحد غري سارق  ،وإنام هو خائن  ،فأشبه
()1

جاحد الوديعة»  .وجييب أهل هذا القول عن احلديث املتفق عليه يف شأن
املخزومية التي كانت تستعري املتاع  ،وجتحده  ،فقطع النبي  يدها  ،بأنه
إنام قطعها لكوهنا ترسق ،وجتحد العارية  ،فالقطع كان من أجل الرسقة؛ ال
جلحد العارية  ،ولكن ملا كانت قد اشتهرت بجحد العارية  ،صار وص ًفا
هلا ،وقد ورد أهنا رسقت قطيفة من بيت رسول اهلل  ، كام رواه األثرم
1437/10/21هـ

بإسناده عن مسعود بن األسود  .قال املوفق « :ويف هذا مجع بني األحاديث،
()2

وموافقة لظاهر احلديث ،والقياس ،وفقهاء األمصار  ،فيكون أوىل » .اهـ .
وأما الرواية الثانية عن اإلمام أمحد  :أهنا تقطع يد جاحد العارية ،
وهو مذهب أمحد  ،وقال به من الفقهاء إسحاق ؛ وذلك للحديث املتفق

Mohammad Altemssahy

( )1انظر  :املغني . 417/12
( )2انظر  :املغني . 417/12
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عليه يف شأن املخزومية التي كانت تستعري املتاع وجتحده  .قال اإلمام أمحد :
ال أعرف شي ًئا يدفعه  ،وهذه املسألة مما انفرد هبا أمحد عن األئمة  ،كام قال
صاحب املفردات يف نظمه :
وعندنا فجاحد العارية

يقطع كالسارق بالسوية

وقال صاحب اإلنصاف « :وعنه :يقطع جاحد العارية وهو املذهب،
رسائل رشعية متنوعة

نقله اجلامعة عن اإلمام أمحد رمحه اهلل  ،قال يف الفروع نقله واختاره اجلامعة
يف املحرر واحلاوي والزركيش هذا األشهر  ،وجزم به القايض يف اجلامع
الصغري ،وأبو اخلطاب والرشيف يف خالفيهام  ،وابن عقيل يف املفردات ،
وابن البناء  ،وصاحب الوجيز  ،واملنور  ،وغريهم  .وقدمه يف املذهب ،
واملحرر  ،والفروع  ،ونظم املفردات  ،وغريهم  ،واختاره الناظم وهو من
()1

املفردات ،وأطلقها يف اخلالصة والرعايتني»  .اهـ  .فهؤالء مجهور علامء
احلنابلة يرون القطع .
وقال الشوكاين رمحه اهلل « :قوله يف حديث ابن عمر بعد وصف
1437/10/21هـ

القصة  ،فأمر  بقطع يدها  ،وكذلك بقية األلفاظ املذكورة  ،وال ينايف
ذلك وصف املرأة يف بعض الروايات بأهنا رسقت  ،فإنه يصدق عىل جاحد
العارية بأنه سارق  ،كام سلف  ،فاحلق قطع جاحد العارية  ،ويكون ذلك
خمصصا لألدلة الدالة عىل اعتبار احلرز  ،ووجهه:أن احلاجة ماسة بني الناس
ً
إىل العارية  ،فلو علم املعري أن املستعري إذا جحد ال يشء عليه ؛ جلر ذلك إىل

Mohammad Altemssahy

( )1اإلنصاف . 253/10
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()1

سد باب العارية وهو خالف املرشوع» اهـ .
قال ابن القيم رمحه اهلل  « :وأما جاحد العارية  ،فيدخل يف اسم
رشعا ؛ ألن النبي  ملا كلموه يف شأن املخزومية املستعرية
السارق
ً
اجلاحدة ،قطعها  ،وقال « :والذي نفيس بيده لو أن فاطمة بنت حممد
()2

رسقت لقطعت يدها» فإدخاله جاحد العارية يف اسم السارق كإدخاله
()3

سائر أنواع املسكرات يف اسم اخلمر فتأمله» اهـ .
رسائل شرعية متنوعة

والذي يظهر أن هذا هو الراجح إن شاء اهلل  .ورد اجلمهور هذا
مشريا إىل حديث املخزومية ؛ ألنه خمالف لألصول  ،فهذا ال ينبغي
احلديث
ً

أن يقابل به نص املعصوم  ، فقوله  هو أصل األصول  ،وجيب تلقيه
بالرىض والتسليم  ،وجعله أص ً
ال بنفسه  ،فيكون جاحد العارية سار ًقا
يستوجب القطع بنص احلديث  ،أو يقال فيه  :إن هذه احلالة استثنيت من

عموم اشرتاط احلرز  ،كام استثنى  بيع العرايا من املزابنة .
الرشط الثاين  :كون املال املرسوق نصا ًبا  ،فال قطع يف اليشء القليل ،
1437/10/21هـ

وهو الذي مل يبلغ النصاب الرشعي الذي حدده  ، وهذا مذهب مجهور
العلامء  ،ومل خيالف ذلك إال احلسن وداود وابن بنت الشافعي واخلوارج ،
فإهنم قالوا :يقطع يف القليل والكثري لعموم اآلية  ،وللحديث املتفق عليه:

Mohammad Altemssahy

( )1نيل األوطار . 427/12
( )2تقدم خترجيه .
( )3اهلدي النبوي . 447/3

حد السرقة يف الشريعة اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 243
«لعن اهلل السارق يرسق البيضة  ،فتقطع يده  ،ويرسق احلبل ،فتقطع يده »

()1

()2

ذكر ذلك يف املغني .
أما اجلمهور فإهنم يستدلون باألحاديث الكثرية الواردة يف حتديد
نصاب الرسقة  ،ومنها حديث  « :ال قطع إال يف ربع دينار فصاعدً ا » متفق
عليه

()3

أيضا بإمجاع الصحابة ريض اهلل عنهم عىل اشرتاط
 ،ويستدلون ً

رسائل رشعية متنوعة

النصاب  ،وهذا ختصيص لعموم اآلية .
وأما اإلجابة عن حديث « :لعن اهلل السارق يرسق احلبل فتقطع يده
إلخ» فقيل  :املراد حبل السفينة  ،وبيضة احلديد  ،وقيل  :هو إخبار بالواقع،
أي أنه إذا رسق القليل كان سب ًبا لقطع يده بتدرجه إىل ما هو أكرب منه  ،قال
األعمش  :كانوا يرون أنه بيض احلديد  ،واحلبل كانوا يرون أن منه ما
يساوي دراهم .
أما حتديد قدر النصاب  ،ففيه خالف بني العلامء رمحهم اهلل  :فمنهم
من حدده بام قيمته ربع دينار أو ثالثة دراهم  ،ومنهم من حدده بربع دينار ،
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ومنهم من حدده بثالثة دراهم  ،ومنهم من حدده بعرشة دراهم  ،ومنهم
من قال  :مخسة دراهم  ،ومنهم من قال  :أربعة دراهم  ،ومنهم من قال :
مها  ،ومنهم من قال  :درهم واحد .
أربعون در ً
فمذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل  :ال تقطع اليد إال يف دينار أو

Mohammad Altemssahy

( )1تقدم خترجيه .
(. 418/12 )2
( )3تقدم خترجيه .
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عرشة دراهم  ،مستدالً بحديث احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن
()1

أبيه عن جده عن النبي  أنه قال  « :ال قطع إال يف عرشة دراهم » .
وروي عن ابن عباس قال  « :قطع رسول اهلل  يد رجل يف جمن
()2

دينارا أو عرشة دراهم» .
قيمته ً
وقد ذكر يف زجاجة املصابيح عدة أحاديث تدور عىل عبد اهلل بن
رسائل شرعية متنوعة

حكام هبذا املعنى .
مسعود ريض اهلل عنه  ،منها املوقوف  ،ومنها املرفوع ً
أيضا  :عطاء  ،وهو مروي عن عبد اهلل بن مسعود ،وابن عباس
وقال هبذا ً
ريض اهلل عنهام.
وأما مذهب اإلمام مالك وأمحد يف إحدى الروايتني عنه:أنه ربع
دينار ،أو ثالثة دراهم  ،أو ما قيمته ثالثة دراهم ،مستدلني بحديث عائشة
ريض اهلل عنها الذي رواه اجلامعة إال ابن ماجة  ،قالت  « :كان رسول اهلل
()3

 يقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدً ا»  .وبحديث عبد اهلل بن عمر
ريض اهلل عنهام « :أن النبي  قطع يف جمن ثمنه ثالثة دراهم»  .رواه
()4
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اجلامعة  .قال ابن عبد الرب  :هذا أصح حديث يروى يف هذا الباب ال
خيتلف أهل العلم يف ذلك .
ويقوم غريها
والرواية الثانية عن اإلمام أمحد  :أن األصل الورق ،
َّ
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( )1تقدم خترجيه .
( )2أخرجه أبو داود يف سننه  ، 449/2يف كتاب احلدود  ،باب  :يف ما يقطع فيه السارق .
( )3تقدم خترجيه .
( )4تقدم خترجيه .
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هبا  ،سواء كانت من الدنانري أو العروض  ،فإن نقص ربع الدينار عن ثالثة
دراهم فال قطع  ،وهذا مروي عن الليث  ،وأيب ثور ؛ ملا روى ابن عمر
()1

ريض اهلل عنهام «أن النبي  قطع يف جمن قيمته ثالثة دراهم» .متفق عليه .
تقوم بالدراهم ؛ ألن املجن قوم هبا  ،ومذهب اإلمام أمحد
وفيه أن العروض ّ
أن ك ً
ال من الذهب والورق أصل بنفسه ،وهذه إحدى الروايات عنه  ،وهي
مذهبه  ،وأن ما عدامها يقوم بأحدمها  ،فعىل هذا يقوم غري األثامن بأدنى
رسائل رشعية متنوعة

األمرين من ربع الدينار أو ثالثة الدراهم .
أما كون الدينار أصل  ،فلحديث عائشة ريض اهلل عنها املتفق عليه ،
()2

قالت « :كان رسول اهلل  يقطع يد السارق يف ربع دينار»  ،وتقدم أن
هذا مذهب الشافعي  ،وهو مروي عن عمر  ،وعثامن  ،وعيل ريض اهلل
عنهم  ،وهو قول الفقهاء السبعة ،وعمر بن عبد العزيز  ،واألوزاعي ،وابن
املنذر  ،فعندهم أن األصل هو ربع الدينار  ،ويقوم به غريه من الورق أو
العروض .
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أيضا ؛
وأما كون ثالثة دراهم أصل كربع الدينار  ،ويقوم هبا غريها ً
فلحديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام « أن النبي  قطع يف جمن ثمنه
()3

ثالثة دراهم»  ،ويف لفظ « :قيمته ثالثة دراهم»  .رواه اجلامعة  .وفيه أن
()4

العروض تقدر بالدراهم؛ ألن املجن قوم هبا  ،ويف املوطأ  « :أن عثامن
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( )1تقدم خترجيه .
( )2تقدم خترجيه .
( )3تقدم خترجيه .
( )4حديث رقم ( . ) 1521

 246ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبوث ورسائل شرعية

ريض اهلل عنه قطع يد سارق يف أترجة قومت بثالثة دراهم».وقال مالك :
وهي األترجة التي يأكلها الناس .
ومذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل  :أن النصاب ربع دينار  ،وهو
األصل  ،وتقوم سائر األشياء به  ،حتى ثالثة دراهم إذا نقصت عن ربع
دينار  ،فال تقطع فيها ؛ حلديث عائشة املتفق عليه  ،وهو قول مجع من
الصحابة  ،والفقهاء السبعة وغريهم ريض اهلل عنهم .
رسائل شرعية متنوعة

واختلف العلامء يف ربع الدينار هل هو املرضوب خاصة ؟ أو قطعة
الذهب املساوية لذلك  ،وإن مل تكن مسبوكة كحيل النساء  ،أو قطعة ذهب
ونحومها يبلغ خالصهام ربع الدينار ؟ فمذهب أمحد  :أنه متى بلغ اخلالص
منها ربع دينار  ،ففيه القطع  ،قال اجلوزجاين ألمحد  :كيف يرسق ربع
دينار؟ فقال  :قطعة ذهب خامتًا أو حل ًيا  ،قال يف املغني « :وهذا قول أكثر
()1

أصحاب الشافعي» .
واختلف العلامء فيام إذا رسق نصا ًبا ثم بعد ذلك نقصت قيمته  ،أو
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ملكه ببيع أو هبة أو غريها  ،هل يسقط عنه القطع أو ال ؟
مذهب مالك والشافعي وأمحد  :أنه ال يسقط القطع عنه فيام إذا
نقصت قيمته .
وعند اإلمام أيب حنيفة  :أنه يسقط عنه ؛ ألن النصاب رشط  ،فتعترب
استدامته .
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( )1انظر  :املغني . 421/12
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واألئمة الثالثة يعللون بأنه نقص حدث بالعني  ،فلم يمنع القطع ،
كام لو حدث النقص باستعامله  ،وعندهم سواء حصل قبل احلكم أو بعده ،
مستدلني بعموم اآلية الكريمة  .وأما إن ملك العني املرسوقة هببة  ،أو بيع ،
أو غري ذلك من أسباب امللك  ،وكان ملكه هلا قبل الرفع للحاكم واملطالبة
هبا عنده  ،مل جيب القطع  .وهذا مذهب األئمة األربعة  .وقال يف املغني  :ال
نعلم فيه خال ًفا .
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وإن ملكها بعد املطالبة مل يسقط عند األئمة الثالثة  ،وهو قول
نائام يف املسجد عىل
إسحاق مستدلني بحديث صفوان بن أمية  ،قال  :كنت ً
مخيصة يل  ،فرسقت  ،فأخذنا السارق  ،فرفعناه إىل رسول اهلل  وأمر
مها  ،أنا أهبها له،
بقطعه  ،فقلت  :يا رسول اهلل  :أيف مخيصة ثمنها ثالثون در ً
أو أبيعها له ؟ قال  « :فهال كان قبل أن تأيت به »  .رواه اخلمسة ،وصححه
()1

ابن اجلارود واحلاكم .
أما يف مذهب أيب حنيفة فإنه يسقط عنه القطع معللني بأهنا صارت
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ملكه  ،فال يقطع يف عني هي ملكه ؛ وألن من رشط القطع املطالبة  ،ويعترب
دوامها  ،ومل يبق هلذه العني مطالب  .ولكن ال خيفى أن مذهب األئمة
( )1رواه أبو داود يف سننه  450/2حديث رقم ( ) 4394يف كتاب احلدود  ،بـاب  :مـن رسق مـن
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حرز  .والنسائي يف املجتبى  ، 62 ،61/8يف كتاب القطع  ،باب  :ما يكون حرزً ا وما ال يكون.
وابن ماجة يف سننه  466 ،465/2رقم ( )2595يف كتاب احلدود  ،باب من رسق من احلرز .
والدارمي يف سننه  ، 172/2يف كتاب احلدود  ،باب السارق يوهب منه الرسقة بعـدما رسق .
ومالك يف املوطأ  835 ، 834/2يف كتـاب احلـدود  ،بـاب  :تـرك الشـفاعة للسـارق إذا بلـغ
السلطان .
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الثالثة أرجح لوجود النص يف هذه املسألة .
الرشط الثالث  :من رشوط القطع يف الرسقة أن يكون املرسوق ماالً ،
كبريا  ،وهذا
فإن رسق ما ليس بامل كاحلر  ،فال قطع فيه
صغريا كان أو ً
ً

مذهب اإلمام أيب حنيفة  ،والشافعي  ،وأمحد  ،وهو قول أيب ثور  ،وابن

املنذر ،ويعلل أهل هذا القول بأن احلر ليس بامل .
ثم جرى االختالف فيام إ ذا كان عليه حيل أو ثياب ثمينة  ،هل يقطع
رسائل شرعية متنوعة

السارق هبا ؟ جلهم عىل أنه ال يقطع بذلك؛ ألهنا ليست مقصودة ؛ وألن يد
اللص ال تزال عليها ،وهذا مذهب أيب حنيفة  ،وأكثر الشافعية  ،ومذهب
أمحد  ،وفيه وجه يف مذهب أمحد أنه يقطع  .وقال هبذا أبو يوسف ،وابن
املنذر  .ويعلل أهل هذا القول بأنه رسق نصا ًبا من احليل أو الثياب  ،فوجب
القطع  ،كام لو رسقه منفر ًدا ؛ ولظاهر اآلية الكريمة .
وأما مذهب اإلمام مالك  :فإنه يقطع السارق برسقة احلر الصغري ؛
ألنه غري مميز أشبه العبد  ،وقال هبذا الشعبي ،واحلسن  ،وإسحاق  ،وهي
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صغريا  ،فعليه القطع يف قول األئمة
رواية عن أمحد  .أما فيام إذا رسق عبدً ا
ً

األربعة  ،بل هو قول مجاهري العلامء .

وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك  ،فقال  :أمجع كل من نحفظ
عنه من أهل العلم عىل ذلك  .وممن نقل عنه من غري األئمة األربعة :
احلسن  ،والثوري  ،وأبو ثور  ،وإسحاق .
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وممن نقل عنه اخلالف يف ذلك أبو يوسف رمحه اهلل  ،معل ً
ال بقوله :
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صغريا  ،كاحلر .
كبريا  ،ال يقطع برسقته
ً
من ال يقطع برسقته ً
ومما ال يقطع فيه من األشياء مما ورد استثناؤه عند العلامء  :الكأل ،
والثلج  ،والرتاب  ،يف قول مجهور العلامء؛ ألنه ال يتمول عادة  ،أما ما
يت مول عادة كالفخار  ،فإن فيه القطع  ،وإن كان ليس يف أصله وهو الرتاب
قطع  ،واختلف العلامء يف رسقة املصحف  ،هل يقطع سارقه  ،أو ال يقطع؟
رسائل رشعية متنوعة

فمذهب اإلمام أيب حنيفة :ال يقطع،وهو مذهب اإلمام أمحد.
وأما مذهب اإلمام مالك  ،والشافعي  :ففيه القطع  ،وهي رواية قوية
عن أمحد  ،اختارها مجلة من أصحابه  ،وهو قول أيب ثور  ،وابن املنذر ؛
لعموم اآلية الكريمة .
أما كتب العلم :ففيها القطع  ،يف قول مجهور العلامء؛ لعموم األدلة ،
وال يقطع يف رسقة آله هلو  ،وال يف حمرم  ،كاخلمر  ،وكتب البدع ،
والتصاوير املحرمة .
واختلف أهل العلم يف غري ما سبق من األموال  ،كالطعام  ،والثياب،

1437/10/21هـ

واحليوان من الصيد  ،والفخار  ،واألحجار  ،فعند اإلمام مالك والشافعي
وأمحد يف كل ذلك القطع مستدلني بعموم اآلية بام رواه أبو داود والنسائي
واحلاكم وصححه الرتمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ،أن النبي  قال  « :من أصاب بفيه من ذوي حاجة غري متخذ خبنة ،
فال يشء عليه  ،ومن خرج بيشء فعليه غرامة مثليه والعقوبة  ،ومن رسق
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()1

منه شي ًئا بعد أن يؤويه اجلرين  ،فبلغ ثمن املجن  ،ففيه القطع» .
وعند اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل  ،أن الطعام الذي يرسع إليه الفساد ،
كالرطب  ،أو الفواكه  ،أو الطبائخ  ،ال قطع فيه  ،مستدالً باحلديث الذي
()2

رواه أبو داود عن النبي  قال  « :ال قطع يف ثمر  ،وال كثر » ؛ وألن هذا

رسائل شرعية متنوعة

مباحا أصله يف دار
معرض للهالك أشبه بام مل حيرز  ،وكذلك ما كان
ً
اإلسالم  ،كالصيد  ،أو اخلشب غري املعمول  ،وكذلك الفخار  ،والزجاج ،
والزرنيخ  ،واللبرن – بكرس الباء – ال قطع يف ذلك كله  .ومذهب سفيان
الثوري رمحه اهلل أن ما يفسد يف يومه كالثريد  ،واللحم ال قطع فيه .
الرشط الرابع  :احلرز :
حمرزا بحرز مثله ،
من رشوط القطع يف الرسقة  :أن يكون املال
ً
وخيرجه منه  ،وهذا قول مجهور العلامء  ،وهو كاإلمجاع  ،وهو قول أكثر
أهل العلم ،وهذا مذهب عطاء  ،والشعبي ،وأيب األسود،وعمر بن عبد
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( )1أخرجه أبو داود يف سننه  449/2يف كتاب احلدود  ،باب  :ما ال قطع فيه  .والنسائي يف املجتبى
 ، 79 ، 78/8يف كتاب قطع السارق  ،باب  :الثمر يرسق بعد أن يؤويه اجلرين  .وابن ماجة يف
سننه  ،866 ، 865/2يف كتاب احلدود  ،باب  :من رسق مـن احلـرز  .واحلـاكم يف مسـتدركه
(. ) 8151
( )2رواه أبو داود يف سننه  449/2يف كتاب احلدود  ،باب  :ما ال قطع فيه .وكذا أخرجه الرتمـذي
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يف سننه  53 ، 52/4يف كتاب احلدود  ،باب  :ما جـاء ال قطـع يف ثمـر أو كثـر  .والنسـائي يف
املجتبى  81 ، 80/8يف كتاب قطع السارق  ،يف باب  :ما ال قطـع فيـه  .وابـن ماجـة يف سـننه
 ، 865/2حديث رقم ( )2593و ( )2594يف كتاب احلدود  ،باب  :ال يقطع يف ثمر وال كثر.
والدارمي يف سننه  ، 174/2يف كتاب احلدود ،باب  :ما ال يقطـع فيـه مـن الـثامر  .ومالـك يف
املوطأ  ، 839/2يف كتاب احلدود  ،باب  :ما ال قطع فيه  .وأمحد يف مسنده (. )17281
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العزيز  ،والزهري  ،وعمرو بن دينار  ،والثوري  ،ومالك  ،والشافعي ،
وأصحاب الرأي  ،وال نعلم عن أحد من أهل العلم خالفهم  ،إال قوالً
حكي عن عائشة واحلسن والنخعي  ،فيمن مجع املتاع  ،ومل خيرج به من
احلرز عليه القطع .
وعن احلسن مثل قول اجلامعة  ،وحكي عن داود أنه ال يعترب احلرز ؛
رسائل رشعية متنوعة

ألن اآلية ال تفصيل فيها  .وهذه أقوال شاذة غري ثابتة عمن نقلت عنه .
قال ابن املنذر  :وليس فيه خرب ثابت  ،وال مقال ألهل العلم إال ما
ذكرناه  ،فهو كاإلمجاع  ،واإلمجاع حجة عىل من خالفه  .وروى عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن رج ً
ال من مزينة سأل النبي  عن الثامر  ،فقال:
« ما أخذ يف غري أكاممه فاحتمل ففيه قيمته  ،ومثله معه  ،وما كان يف اخلزائن
()1

ففيه القطع إذا بلغ ثمن املجن »  .رواه أبو داود  ،وابن ماجه  ،وغريمها .
()2

وهذا اخلرب خيصص اآلية كام خصصناها يف اعتبار النصاب  .اهـ
قلت  :واحلديث الذي أورده صاحب املغني عن عمرو بن شعيب ؛
1437/10/21هـ

رواه أمحد  ،والنسائي مع اختالف يف بعض األلفاظ  ،وقد ساقه يف فتح
الغفار .
وملا تكلم ابن القيم رمحه اهلل يف بعض أقضيته  يف الرسقة قال :
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( )1رواه أبو داود يف سننه  ، 449/2يف كتاب احلدود  ،باب  :ما ال قطع فيه  .والنسائي يف املجتبـى
 ، 79 ، 78/8يف كتاب قطع السارق  ،باب  :الثمر يرسق بعد أن يؤويه اجلرين  .وابن ماجة يف
سننه  866 ، 865/2حديث رقم ( )2596يف كتاب احلدود  ،بـاب  :مـن رسق مـن احلـرز .
وأمحد يف مسنده (. )15804
( )2انظر  :املغني . 427- 426 / 12
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«السابع  :اعتبار احلرز  ،فإنه  أسقط القطع عن سارق الثامر من الشجرة ،
وأوجبه عىل سارقه من اجلرين  .وعند أيب حنيفة أن هذا لنقصان ماليته ؛
إلرساع الفساد إليه  ،وجعل هذا أص ً
ال يف كل ما نقصت ماليته بإرساع
الفساد إليه  .وقول اجلمهور أصح  ،فإنه  جعل له ثالثة أحوال  :حالة ال
يشء فيها  ،وهو إذا أكل منه بفيه  .وحالة يغرم مثليه  ،ويرضب من غري
قطع  ،وهو ما إذا أخذ من شجرة وأخرجه  .وحالة يقطع فيهام  ،وهو ما إذا
رسائل شرعية متنوعة

رسقه من بيده سواء كان قد انتهى من جفافه أو مل ينته ،فالعربة للمكان
واحلرز  ،ال ليبسه ورطوبته  ،ويدل عليه أنه  أسقط القطع عن سارق
()1

الشاة من مرعاها  ،وأوجبه عىل سارقها من عطنها  ،فإنه حرزها» اهـ .
قال ابن العريب يف أحكام القرآن الكريم يف الكالم عن احلرز« :ومل
أعلم من ترك اعتباره من العلامء  ،وال حتصل يل من هيمله من الفقهاء  ،وإنام
هو خالف يذكر  ،وربام نسب إىل من ال قدر له  ،فلذلك أعرضت عن
()2

ذكره» اهـ .
1437/10/21هـ

وحينام اعترب العلامء احلرز رش ًطا يف قطع يد السارق  ،ومل يرد عن
الشارع حتديد له  ،إال يف مسائل واقعية  ،عرفت باالستقراء عنه  ، علم
من ذلك أن هذا مرجعه ألهل العرف ؛ ألنه ال طريق إىل معرفته فر ًدا فر ًدا ،
إال من طريقه .وهذا من بعض املسائل التي يرجع فيها إىل العرف ،
كتحديد النفقة  ،والسكن  ،والكسوة  ،عند االختالف  ،وقبض املبيع
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( )1انظر  :زاد املعاد (. ) 54/5
( )2أحكام القرآن . 610/2
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والترصف ونحو ذلك  ،ومن املعلوم أن احلرز ختتلف أحواله باختالف
األزمان  ،واألمكنة  ،والوالة  ،والبادية  ،والقرى  ،واألمصار  ،ونوعية
املال  ،فحرز الذهب واملجوهرات خيتلف عن حرز الثياب واألمتعة
واألطعمة  ،وهذه ختتلف عن حرز اخلشب واحلديد واألسمنت  ،واألخرية
ختتلف عن حرز احليوانات ونحوها  ،واحلرز يف املدن خيتلف عن احلرز يف
القرى ويف العشش  ،وهي ختتلف عن حرز البادية من أهل اخليام وبيوت
رسائل رشعية متنوعة

الشعر .
فلهذا ال نرى أننا يف حاجة إىل رسد األمثلة يف نوعية احلرز  ،فهو
موكول يف كل قضية مل يرد فيها عن الشارع نص إىل احلاكم  ،وهو يستعني
بأهل اخلربة يف ذلك  .ولكن بقيت مسائل نص العلامء عليها  ،وحصل فيها
حرزا  ،أو ليست بحرز  ،منها  :مسألة اخليام
االختالف بينهم يف اعتبارها ً
وبيوت ا لشعر وما يشاهبهام  ،فإذا كانت منصوبة وفيها أحد نائم أو يقظان
فهي حمرزة هي وما فيها ؛ ألهنا جرت العادة بأن هذا هو حرزها  ،وإن مل
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يكن فيها أحد وال عندها حافظ  ،فال قطع عىل سارقها  ،وممن أوجب
القطع يف الرسقة من اخليمة والفسطاط :الثوري والشافعي واحلنفية  ،إال
أهنم قالوا :يقطع يف الرسقة من الفسطاط دون سارق الفسطاط نفسه ،
والقائلون بالقطع عللوا بأن هذا حرز ما جرت به العادة  ،فهو شبيه بحرز
ما فيها .
أما املوايش :فإن حرزها لي ً
ال يف األحواش واحلظائر أو بمبيت الراعي
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معها يف غري ذلك .
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وأما يف مراعيها فحرزها براعيها ونظره إليها  ،فام غاب عن نظره
منها ،فقد خرج عن احلرز  ،وأما اإلبل فإذا كانت باركة معقولة ومعها
راعيها فهي حمرزة  ،وإن مل يكن معها راع فليست حمرزة  ،وإن كان معها
الراعي  ،ولكن كانت غري معقولة  ،فيشرتط هنا أن يكون مستيق ًظا  ،فإن
نائام وهي غري معقولة فهي غري حمرزة .
كان ً
وأما إن كانت سائرة فحرزها أن يكون معها سائقها ،ويشاهدها
رسائل شرعية متنوعة

حمرزا  ،والصحيح :أنه ال يشرتط أن
كلها ،فام غاب منها عن برصه فليس ً
تكون مقطورة .
أيضا تكون حمرزة إذا كانت معها قائدها  ،ويكثر االلتفات
وكذلك ً
إليها  ،ويشاهدها كلها عند التفاته  ،وهذا مذهب احلنابلة والشافعية .
وأما اإلمام أبو حنيفة :فهو يرى أهنا ال تكون حمرزة بالنسبة للقائد ،
نادرا  .فيمكن
إال إن كان زمامها بيده ؛ ألنه يوليها ظهره وال يراها إال ً
أخذها وهو ال يشعر  ،وما تقدم من احلرز هو حرز هلا نفسها  ،وملا هو
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حممول عليها .
واختلف العلامء رمحهم اهلل يف حرز الثياب بالنسبة للحاممات العامة
والربط ونحوها  ،فأكثر العلامء عىل أنه إن رسق منها  ،وليس ثم حافظ فال
أيضا ،
قطع عليه  ،وإن كان هناك حافظ  ،فعند اإلمام أيب حنيفة ال قطع ً
جالسا عليها  ،وعللوا بأن الناس
وهي رواية عن اإلمام أمحد  ،إال أن يكون
ً
مأذون هلم بالدخول فيها  ،فجرى جمرى حالة الضيف إذا رسق من بيت
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قلت  :مسألة الضيف فيها خالف  ،وال يصح االستدالل إال بأمر
متفق عليه  ،والذي أرى أن مسألة الضيف الصواب أن فيها القطع ؛
للحديث الذي أخرجه مالك يف املوطأ يف قصة اليامين األقطع الذي رسق
()1

من بيت أيب بكر  ،وهو ضيف عنده  ،فقطعه أبو بكر ريض اهلل عنه .
وأما مذهب اإلمام مالك  ،والشافعي  ،ورواية عن أمحد  :أنه جيب
رسائل رشعية متنوعة

القطع إذا كان فيه حافظ  ،وهو املذهب  ،وهبذا قال إسحاق  ،وأبو ثور ،
وابن املنذر .
واختلف العلامء رمحهم اهلل يف مسألة رسقة الكفن من امليت يف قربه ،
حرزا  ،أو ليس بحرز ،فمن رأى أن القرب حرز
فهل يعترب يف هذه احلالة ً
حرزا مل يوجب القطع  ،الختالف رشطه .
قال :فيه القطع  ،ومن مل يره ً
فمذهب اجلمهور رمحهم اهلل أنه حرز  ،وأن عىل سارقه القطع  ،وهو
مذهب األئمة الثالثة  ،مالك  ،والشافعي  ،وأمحد  ،وهو قول احلسن ،
وعمر بن عبد العزيز  ،وقتادة  ،والشعبي  ،والنخعي  ،ومحاد  ،وإسحاق ،
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وأيب ثور  ،وابن املنذر  .مستدلني بعموم اآلية الكريمة  ،وبقول عائشة :
()2

«سارق موتانا كسارق أحيائنا »  .وبام روي عن ابن الزبري « أنه قطع
()3
نباش ًا»  ،وأن هذا يف العرف حرز  ،وحرز كل يشء بحسبه  ،وهو ملك
للميت  ،ووليه يقوم باملطالبة عنه .

Mohammad Altemssahy

( )1املوطأ حديث رقم ( ) 1526
( )2ذكر يف اإلرواء  74/8أنه مل يقـف عليـه إال أن ابـن أيب شـيبة أخـرج يف مصـنفه  75/11عـن
إبراهيم والشعبي قاال  ( :يقطع سارق أمواتنا كام يقطع سارق أحيائنا ) .
( )3عزاه البيهقي يف السنن الكربى  270/8إىل البخاري يف التاريخ .

 256ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبوث ورسائل شرعية

وعند اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل أنه ال قطع عليه  ،وبه قال الثوري ،
فأبو حنيفة يرى أن القرب ليس بحرز ؛ ألن الكفن ال مالك له ؛ ألن امليت ال
يملك ؛ وألنه ليس مملوكًا لوارثه ؛ وألنه البد من مطالبة املالك أو نائبه .
وهنا ليس ثم مالك .
وروي عن عمر بن اخلطاب  « :أنه أمر بقطع النباش» كام ذكر ذلك
()1

عبد الرزاق يف مصنفه .
رسائل شرعية متنوعة

أما إذا كان مع امليت يشء غري الكفن  ،إما زيادة يف الكفن عىل
املرشوع  ،أو نقود  ،أو فرش  ،أو تابوت  ،أو طيب  ،ونحو ذلك  ،مما هو
زائد عن حد الكفن الرشعي فإنه ال قطع عىل سارقه .
قال ابن العريب يف أحكام القرآن « :املسألة السابعة عرش  :يف النباش ،
قال علامء األمصار  :يقطع  .وقال أبو حنيفة  :ال قطع عليه ؛ ألنه رسق من
غري حرز ماالً
معرضا للتلف ؛ ال مالك له ؛ ألن امليت ال يملكه  ،ومنهم
ً
من ينكر الرسقة ؛ ألنه يف موضع ليس فيه ساكن  ،وإنام تكون الرسقة
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بحيث تتقى األعني  .ويتحفظ من الناس  ،وعىل نفي الرسقة عول أهل ما
وراء النهر  ،وقد بينا ذلك يف مسائل اخلالف  ،وقلنا  :إنه سارق ؛ ألنه تدرع
لباسا  ،واتقى األعني  ،وتعمد وقتًا ال ناظر فيه  ،وال مار عليه  ،فكان
الليل ً
بمنـزلة ما لو رسق يف وقت خروج الناس للعيد وخلو البلد من مجيعهم .
وأما قوله  :إن القرب غري حرز فباطل ؛ ألن حرز كل يشء بحسب

Mohammad Altemssahy

( 215-214/10 )1برقم ( )18885و (. )18887
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حاله املمكنة فيه ؛ ملا قدمناه  ،وال يمكن ترك امليت عار ًيا  ،وال يتفق فيه أكثر
من دفنه  ،وال يمكن أن يدفن إال مع أصحابه  ،فصارت احلاجة قاضية بأن
ذلك حرز .وقد نبه اهلل تعاىل عليه بقوله تعاىل   :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ 

()1

ليسكن فيه ح ًيا  ،ويدفن فيه ميتًا  ،وقوله  :إنه عرضة

أيضا معرض للتلف واإلخالق بلباسه  ،إال أن
للتلف  ،فكل ما يلبسه احلي ً
()2

أحد األمرين أعجل من صاحبه»  .اهـ
رسائل رشعية متنوعة

وجرى االختالف بني العلامء رمحهم اهلل يف رسقة باب املسجد  ،هل
فيه قطع  ،أو ليس فيه قطع ؟
فعند الشافعي رمحه اهلل  ،وبعض أصحاب مالك  ،وهو قول يف
حمرزا مثله  ،ال شبهة له فيه
مذهب أمحد  :أن عليه القطع ؛ ألنه رسق نصا ًبا ً
فلزمه القطع  ،كام يقطع يف رسقة باب الدار ،والدكان  ،ونحوها  ،باتفاق
العلامء .
والقول اآلخر  :أنه ال قطع فيه  ،وهو مذهب احلنفية ،معللني بأنه ال
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مالك له من املخلوقني  ،فال قطع فيه  ،كام أن حرص املسجد وقناديله ليس
فيها قطع يف قول اجلمهور  .وخالف مالك رمحه اهلل يف ذلك  ،لكونه مما
ينتفع به  ،فيكون له فيه شبهة ،كالسارق من بيت املال .
وعند اإلمام أمحد وأيب حنيفة  :لو رسق من ستارة الكعبة اخلارجية
فال قطع  ،إال أن القايض من أصحاب أمحد قال :هذا حممول عىل أهنا ليست
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( )1سورة النبأ  ،آية . 7-6
( )2أحكام القرآن . 612/2
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بمخيطة  ،أما إذا كانت خميطة  ،فخياطتها عليها حرز  ،فيقطع لرسقتها ،
ولكن الرواية األخرى عن أمحد  :أنه ال قطع عليه  ،ولو كانت خميطة  ،وهي
املذهب .
واختلف األئمة يف حكم الضيف إذا رسق من مضيفه.
فقول اجلمهور  :إنه إذا رسق من املكان الذي أنزله فيه  ،أو موضع له
حيرزه عنه  ،مل يقطع ؛ ألنه مل يرسق من احلرز  ،وإن رسق من املوضع
رسائل شرعية متنوعة

املحروز عنه  ،فعليه القطع  ،إال أن يكون قد منعه قراه  ،فال قطع عليه .
وهذا مذهب الشافعي ،وأمحد ،وظاهر مذهب مالك .
وأما أبو حنيفة  :فريى أنه ال قطع عليه يف حال من األحوال ؛ ألن
املضيف بسطه يف بيته وماله  ،فأشبه ابنه .
واستدل الشافعية  ،واحلنابلة بقصة الرجل األقطع الذي استضاف أبا
()1

بكر  ،ورسق حيل أهله  ،فقطعه أبو بكر ريض اهلل عنه .
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واختلفت الرواية عن أمحد يف مسألة الطرار الذي يرسق من جيب
اختالسا  ،فال قطع عليه  ،وإن كان يبط
الرجل  ،أو كمه  ،فإن كان خيتلس
ً
اجليب  ،فذهب أمحد إىل أن عليه القطع  .قال يف الفروع  :ويقطع الطرار
()2

عىل األصح .
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( )1تقدم خترجيه .
( )2الفروع . 280/11
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()1

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى  :وأما الطرار ،وهو البطاط
الذي يبط اجليوب  ،واملناديل  ،واألكامم  ،ونحوها  ،فإنه يقطع عىل
الصحيح  ،والرواية الثانية  :ال قطع عليه .
ومجيع ما سبق من املسائل التي ورد فيها ذكر احلرز ووجوب القطع ،
يشرتط فيها إخرا ج املتاع منه  ،وهذا باإلمجاع  ،وإن هتك احلرز  ،ومل خيرج
رسائل رشعية متنوعة

منه شي ًئا  ،فال قطع عليه  ،لكن لو اشرتك اثنان أحدمها :هتك احلرز ،
واآلخر  :رسق نصا ًبا  ،فعليهام القطع يف مذهب أمحد .
وعند اإلمام أيب حنيفة  :إذا كان املخرج قدر نصابني ،فعليهام .
وعند مالك  ،والشافعي :خيتص القطع باملخرج وحده؛ ألنه هو
السارق  .وبه قال أبو ثور  ،وابن املنذر .
وإذا هتك احلرز  ،وكان فيه ما قيمته نصا ًبا  ،لكن نقص عن النصاب
قبل إخراجه  ،كثوب َش َّقه  ،أو بطيخة قطعها  ،أو حيوان ذبحه ،فنقصت
قيمتها عن النصاب قبل إخراجها من احلرز  ،فال قطع عليه .
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الرشط اخلامس :
من رشوط القطع يف الرسقة :انتفاء الشبهة  ،فال قطع بالرسقة من
مال ابنه وإن سفل  ،وهذا مذهب األئمة األربعة ومجهور العلامء  ،وخالف
يف ذلك أهل الظاهر  ،وأبو ثور  ،وابن املنذر  ،فقالوا  :فيه القطع  .مستدلني
بظاهر اآلية وعدم االستثناء  ،وعدم اإلمجاع عىل ذلك  ،واستدل اجلمهور
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( )1جمموع الفتاوى . 333/28
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()1

بقوله « : أنت ومالك لوالدك»  ،وقوله « : إن أطيب ما أكل الرجل
()2

من كسبه  ،وإن ولده من كسبه»  ،ويف لفظ « :فكلوا من كسب أوالدكم».
« وال جيوز قطع اإلنسان فيام أذن النبي  له بأخذه  ،وال فيام جعله
النبي  من كسبه ؛ وألن احلدود تدرأ بالشبهات  ،وأعظم الشبهات أخذ
اإلنسان من مال جعله الشارع له  ،وأمره بأخذه وأكله »  .ذكر ذلك
()3

صاحب الرشح الكبري .
رسائل شرعية متنوعة

أما رسقة االبن مال والده  :فكذلك ال قطع فيها عند األئمة الثالثة
رمحهم اهلل  ،وهو قول احلسن  ،وإسحاق  ،والثوري .
وعند مالك رمحه اهلل  :يقطع  ،وهو قول أيب ثور  ،وابن املنذر  ،وأهل
الظاهر  ،معللني بأنه يقاد بقتله  ،وحيد بزناه بجاريته  ،فهو كاألجنبي .
وأما اجلمهور  :فإهنم يعللون بأن بينهام قرابة متنع قبول شهادة
أحدمها لصاحبه  ،وألن النفقة جتب يف مال األب البنه حفا ًظا عليه  ،وال
جيوز إتالفه من أجل املال  ،وكل هذا من الشبه التي تدرأ احلدود .
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( )1أخرجه أبو داود  ، 259/2برقم ( ) 3530يف كتاب البيوع  ،باب الرجل يأكل من مال ولـده ؛
وابن ماجة يف سننه  ، 769/2يف كتاب التجارات ،باب ما للرجل مـن مـال ولـده  .وأمحـد يف
مسنده ( ) 6678؛ والطرباين يف معجمه الكبري  ، 279/7ويف املعجم الصغري . 8/1
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( )2أخرجه أبو داود  ، 259/2برقم ( )3528يف كتاب البيوع  ،باب الرجل يأكل من مـال ولـده ؛
والرتمذي ( )1369من أبواب األحكام  ،باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده ؛ والنسائي
يف املجتبى  212/7يف كتاب البيوع باب احلث عىل الكسب  ،وابن ماجة يف سننه  ، 769/2يف
كتاب التجارات  ،باب ما للرجل من مال ولده  .وأمحد يف مسنده (. ) 24032
( )3الرشح الكبري . 271/10
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وأما رسقة العبد من مال سيده  ،فال قطع فيها  ،يف قول مجهور العلامء
وهو كاإلمجاع  ،أو إمجاع  ،إال ما حيكى عن داود الظاهري مستدالً بعموم
اآلية الكريمة  ،ودليل اجلمهور ما روى السائب بن يزيد  ،قال  :شهدت
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  ،وقد جاء عبد اهلل بن عمرو احلرضمي
بغالم  ،فقال  :إن غالمي هذا رسق  ،فاقطع يده ،فقال عمر  :ما رسق ؟
رسائل رشعية متنوعة

مها  ،فقال  :أرسله  ،ال قطع عليه ،
قال  :رسق مرآة امرأيت  ،ثمنها ستون در ً
بعضا  ،ال قطع
خادمكم أخذ متاعكم  .ويف رواية  :مالكم رسق بعضه ً
()1

عليه .
وروي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أن رج ً
ال جاءه  ،فقال :
عبد يل رسق قباء لعبد يل آخر  ،فقال « :مالك رسق مالك »

()2

 .وهذه

إمجاعا  ،وهذا خيص عموم
قضايا تشتهر  ،ومل خيالف فيها أحد  ،فتكون
ً
()3

اآلية  .ذكر ذلك يف الرشح الكبري .
وال يقطع مسلم رسق من بيت مال املسلمني لوجود الشبهة ؛ ألن له
1437/10/21هـ

فيه نصي ًبا  ،وهذا مذهب األئمة الثالثة  ،وهو مروي عن عمر ،وعيل  ،وبه
( )1أخرجه مالك يف موطئه  840-839/2يف كتاب احلدود  ،باب مـا ال قطـع فيـه ؛ ومـن طريـق
مالك أخرجه الشافعي ( ، )1511والبيهقي يف الكربى  282-281/8يف كتاب الرسقة  ،باب
العبد يرسق من مال سيده ؛ وابن أيب شيبة يف مصنفه  83/11؛ والدارقطني يف سننه ،188/3
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يف كتاب احلدود والديات وغريه .
( )2أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  ، 281/8يف كتاب الرسقة  ،باب العبد يرسق من متاع سيده،
وعبد الرزاق يف مصنفه  211/10ؤثن ( )18867يف كتاب اللقطة  ،بـاب اخليانـة  ،وابـن أيب
شيبة يف مصنفه  ، 73/11يف كتاب احلدود  ،باب يف العبد يرسق من مواله .
( )3الرشح الكبري . 273/10
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يقول الشعبي  ،والنخعي ،واحلكم .
الرشط السادس :
مما يوجب القطع  :ثبوت الرسقة  ،وثبوهتا حيصل بشهادة عدلني  ،أو
إقراره  ،ويس تمر فيه حتى يقطع  ،ويشرتط يف ثبوت الرسقة بالبينة أن تكون
مسلام أو ذم ًيا ،
بشهادة رجلني مسلمني حرين عدلني  ،سواء كان السارق
ً
وهو باتفاق العلامء  ،ولكن رشط قبول شهادهتام أن يصفا الرسقة  ،واحلرز ،
رسائل شرعية متنوعة

وجنس النصاب وقدره ؛ ليزول االختالف  ،فإذا اجتمعت هذه الرشوط
وج ب القطع يف قول عامة العلامء  ،قال ابن املنذر  :أمجع كل من نحفظ عنه
من أهل العلم عىل أن قطع السارق جيب إذا شهد بالرسقة شاهدان  ،حران،
مسلامن  ،وصفا ما يوجب القطع  .وهذه الرشوط بالنسبة حلد القطع .
أما بالنسبة للامل فإنه يثبت بشاهد  ،ويمني  ،وباعرتافه مرة واحدة .
أما االعرتاف بثبوت احلد فاختلف العلامء فيه  ،فمنهم من قال  :إذا
اعرتف مرة واحدة وجب احلد  .وهذا مذهب أيب حنيفة  ،والشافعي  ،وهو

1437/10/21هـ

قول عطاء  ،والثوري  ،وعللوا بأنه حق ثبت باإلقرار  ،فلم يعترب فيه
التكرار .
أما مذهب أمحد فإنه ال بد من اعرتافه مرتني  ،وعليه مجهور أصحابه،
وهي من مفردات مذهب أمحد  ،قال يف نظم املفردات :
ومرتان عندنـا اإلقــــرار

من سارق النصاب االعتبار
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()1

قال يف املغني « :روي ذلك عن عيل،وبه قال ابن أيب ليىل،وأبو
يوسف ،وزفر،وابن شربمة ،مستدلني  :بام روى أبو داود بإسناده عن أيب
أمية املخزومي أن النبي  أيت بلص قد اعرتف فقال له « :ما إخالك
()2
رسقت  ،قال  :بىل .فعاد عليه مرتني أو ثال ًثا  ،فأمر به فقطع » ولو وجب
بأول مرة ملا أخره  .وروي  « :أن عل ًيا ريض اهلل عنه أتاه رجل  ،فأقر
بالرسقة فرده  .ويف لفظ « :فانتهره»  .ويف لفظ« :فسكت عنه»  ،ثم عاد بعد
رسائل رشعية متنوعة

()3

ذلك  ،فأقر  ،فقال له عيل  :شهدت عىل نفسك مرتني  ،فأمر به فقطع» .
واحلر والعبد يف ذلك سواء  ،وعن أمحد يف رواية مهنا أن العبد يعترب إقراره
أربع مرات  .وضعفها صاحب املغني  ،وسبقت اإلشارة إىل أن رشط
القطع يف اإلقرار استمراره عليه حتى يتم القطع  .وخالف يف ذلك ابن أيب
ليىل  ،وداود.
الرشط السابع من رشوط القطع يف الرسقة  :مطالبة املالك :
من رشوط القطع :أن يطالب صاحب املال بام رسق منه أو وكيله ،
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وإذا مل يطالب مل جيب القطع  ،ولو كانت الرسقة ثابتة بالشهود  ،أو اإلقرار ،
وهذا مذهب أيب حنيفة ،والشافعي  ،وأمحد .
(. 465-464/12 )1
( )2رواه أبو داود يف سننه  ، 447/2يف كتاب احلدود  ،باب التلقني يف احلد ؛ والنسائي يف سننه
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 60/8يف كتاب قطع السارق  ،باب تلقني السارق ؛ وابن ماجة يف سننه  866/2برقم
( )2597يف كتاب احلدود ،باب تلقني السارق  ،وأمحد يف مسنده برقم (. ) 22508
( )3أخرجه عبد الـرزاق يف مصـنفه  191/10رقـم ( )18783يف كتـاب اللقطـة  ،بـاب اعـرتاف
السارق  ،وابن أيب شيبة يف مصنفه  ، 494/9يف كتاب احلدود  ،باب يف الرجل يقر بالرسقة كم
يرد  ،والبيهقي يف الكربى . 275/8
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ومذهب مالك  :أنه يقطع  .وبه قال أبو ثور  ،وابن املنذر  ،وهي
رواية عن أمحد  ،واختيار الشيخ تقي الدين لعموم اآلية ؛ وألن موجب
القطع ثبت  ،فوجب إقامته بدون مطالبة كحد الزنا .
أما اجلمهور فإهنم عللوا بأن عدم مطالبة املالك حتتمل أنه أباحه له ،
أو وهبه إياه  ،أو أذن له يف الدخول فاعتربت املطالبة لتزول الشبهة ؛ وألنه
يف قصة صفوان بن أمية حينام قال  :يا رسول اهلل أنا أهبها له  ،قال له النبي
رسائل شرعية متنوعة

()1

 « : هال كان قبل أن تأتيني به » فدل عىل أنه لو حصلت اهلبة  ،أو البيع
له قبل رفعه لإلمام ملا قطع .
الرشط الثامن  :التكليف :
من رشوط إقامة احلدود كلها  :أن يكون اجلاين بال ًغا عاق ً
ال لقوله : 
« رفع القلم عن ثالثة  :النائم حتى يستيقظ ،والصغري حتى يبلغ  ،واملجنون
()2

()3

حتى يفيق » والنبي  قال ملاعز  « :أبك جنون ؟ قال  :ال»  ،فدل عىل
أن التكليف رشط يف إقامة احلدود  ،وحد الرسقة من مجلتها  ،وكذلك إذا
1437/10/21هـ

مكرها ،فال قطع عليه ؛ لقوله « :عفي عن أمتي اخلطأ
كان السارق
ً
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( )1تقدم خترجيه .
( )2رواه أبو داود حديث رقم ( ، )4398والنسائي حديث رقم ( ، )3432وابن ماجة حديث رقم
(. )2041
( )3متفق عليه  ،أخرجه البخاري  ،الفتح ( )5270يف كتاب الطالق  ،باب الطالق يف اإلغالق ،
ويف غريه  ،ومسلم يف كتاب احلدود  ، 1318/3باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا .
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()1

والنسيان وما استكرهوا عليه »  .وإذا متت رشوط القطع فإنه جيب أن
تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف  ،وهو الكوع مما ال خالف فيه
بني أهل العلم .قاله يف املغني لقراءة عبد اهلل بن مسعود  :فاقطعوا أيامهنام .
وهذا إن كان قراءة  ،وإال فهو تفسري  ،وقد روي عن أيب بكر  ،وعمر ريض
()2

اهلل عنهام أهنام قاال « :إذا رسق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع»  ،وال
خمالف هلام من الصحابة  ،وإذا رسق ثان ًيا  :تقطع رجله اليرسى  ،وهو قول
رسائل رشعية متنوعة

مجهور العلامء  .وحكي عن عطاء  ،وربيعة  ،وداود  :تقطع يده اليرسى .
وقال يف املغني  « :إن هذا شذوذ خمالف لقول مجاعة فقهاء األمصار
من أهل الفقه واألثر من الصحابة والتابعني ومن بعدهم  .كام هو قول أيب
بكر وعمر ريض اهلل عنهام ،وقد روي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي
 أنه قال يف السارق إذا رسق« :فاقطعوا يده ثم إن رسق فاقطعوا
رجله» »  .ولعموم قوله سبحانه   :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
()4( )3

ﮎ. 
()5
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ويكون قطع الرجل من مفصل الكعب  ،كام فعل ذلك عمر ريض اهلل
عنه

()6

 ،وهو قول اجلمهور  .وروي عن عيل ريض اهلل عنه أن يقطع من

( )1أخرجه ابن ماجة يف سننه  630/1يف كتاب الطالق  ،باب طالق املكره والنايس  ،والدارقطني
يف سننه ( ، )497واحلاكم (. )198/2
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( )2إرواء الغليل  ، 2430وقال األلباين  :قال احلافظ يف التلخيص  : 71 / 4مل أجده عنهام .
( )3أخرجه الدارقطني يف سننه  181/3رقم ( )364يف كتاب احلدود والديات .
( )4انظر املغني . 440/12
( )5سورة املائدة  ،آية . 33
( )6رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ) .
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()1

نصف القدم  .وهذا قول أيب ثور .
وعند قطع اليد أو الرجل ينبغي أن يؤخذ بأسهل وأرسع طريقة يف
القطع  ،سواء بسكني حادة أو غريها من اآلالت  ،وإذا وجد ما هو أيرس
وأرسع من السكني من هذه اآلالت احلديثة عمل به ؛ ألن املقصود هو قطع
العضو.
لكن هل جيوز أن يعمل له يشء من البنج لئال حيس بالقطع ؟ حيتاج
رسائل شرعية متنوعة

إىل حترير  ،فاألظهر  :اجلواز ؛ ألن املقصود القطع ال التعذيب .
ومن السنة أن تعلق يده يف عنقه بعد القطع ؛ ملا روي عن فضالة بن
عبيد « أن النبي  أيت بسارق فقطعت يده  ،ثم أمر هبا فعلقت يف عنقه»
()2

رواه اخلمسة إال أمحد  ،وفعل ذلك عيل ريض اهلل عنه  ،وتكلم العلامء يف
حديث فضالة ؛ ألنه من حديث احلجاج بن أرطاة  ،فضعفه النسائي وغريه
وصححه ابن السكن  ،وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية استحباب ذلك يف
()3

الفتاوى .
1437/10/21هـ

وال يقطع يف حال شدة برد أو حر  ،إن خيف من رسايتها  ،وال حامل
حتى تضع  ،وال مريض خيشى عليه من التلف  ،بسبب ذلك حتى يربأ .
( )1رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه (. ) 29186
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( )2رواه أبو داود يف سننه يف كتاب احلدود  ، 454/2باب يف تعليق يد السارق يف عنقه  ،والرتمذي
يف سننه  ، 4/3باب ما جاء يف تعليق يد السارق من أبواب الرسقة  .والنسائي يف سننه 85/8
يف كتاب قطع السارق  ،باب تعليق يد السارق يف عنقه ؛ وابن ماجة يف سننه  ،863/2يف كتاب
احلدود  ،باب تعليق اليد يف العنق  .وأمحد يف مسنده . 19/6
( )3انظر جمموع الفتاوى . 330/28
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واختلف العلامء فيمن رسق بعد قطع يده ورجله  ،أي رسق مرة ثالثة
 ،هل تقطع يده اليرسى  ،أو حيبس  ،وال يقطع منه يشء ؟ ذهب احلنابلة
واحلنفية إىل أنه حيبس يف الثالثة  ،وال يقطع منه يشء  ،وهو مروي عن عيل
ريض اهلل عنه واحلسن  ،والشعبي  ،والنخعي  ،والزهري  ،ومحاد  ،والثوري
.
رسائل رشعية متنوعة

والقول اآلخر  :تقطع يف الثالثة يده اليرسى  ،ويف الرابعة رجله
اليمنى  ،ويف اخلامسة يعزر وحيبس  ،وهذا مذهب مالك  ،والشافعي ،
ورواية عن أمحد  ،وهو مروي عن أيب بكر  ،وعمر وقتادة  ،وأيب ثور  ،وابن
أيضا مروي عن عثامن  ،وعمرو بن العاص  ،وعمر بن عبد
املنذر  ،وهو ً
العزيز  ،وعند هؤالء الثالثة أنه يقتل يف اخلامسة مستدلني بحديث جابر
()1

عند أيب داود والنسائي « أن النبي  أمر بقتل السارق يف اخلامسة»  ،قال
يف الفروع  « :وقياس قول شيخنا  -يعني شيخ اإلسالم ابن تيمية  -أن
()2

السارق كالشارب يف الرابعة يقتل عنده إذا مل يتب بدونه»  .وقال يف
()3

1437/10/21هـ

اإلنصاف « :قلت  :بل هذا أوىل عنده ورضره أعم» .
ويستوي يف أحكام الرسقة  :احلر  ،والعبد  ،واحلرة  ،واألمة ؛ لعموم
قوله سبحانه  :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ وقد قطع النبي
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مرارا  ،والنسائي يف
( )1رواه أبو داود يف سننه  454/2يف كتاب احلدود  ،باب يف السارق رسق ً
سننه  84 ، 83/8يف كتاب قطع السارق  ،باب قطع اليدين والرجلني من السارق .
( )2انظر كتاب الفروع . 274/11
( )3انظر كتاب اإلنصاف . 17/18
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()1

()2

 سارق رداء صفوان  ،وقطع املخزومية .
قال يف املغني  « :أما احلر واحلرة  ،فال خالف فيهام  .وأما العبد
واألمة  ،فإن مجهور الفقهاء  ،وأهل الفتوى عىل أهنام جيب قطعهام بالرسقة ؛
إال ما حكي عن ابن عباس أنه قال  « :ال قطع عليهام» ؛ معل ً
ال بأنه حد ال
()3

يمكن تنصيفه ،فلم جيب يف حقهام  ،كالرجم ؛ وألن العبد ال يساوي احلر
()4

يف إقامة احلدود» .
رسائل شرعية متنوعة

وجيمع عىل السارق القطع والضامن  ،فرتد العني املرسوقة إىل
صاحبها ،وإن كانت تالفة غرم قيمتها  ،وقطع.
أما وجوب رد العني املرسوقة إذا كانت باقية عىل مالكها  ،فهذا مما ال
خالف بني أهل العلم فيه  ،وإن كانت تالفة ففيها اخلالف  :فمذهب
الشافعي  ،وأمحد  :أن السارق جيب عليه قيمتها  ،أو مثلها إن كانت مثلية ،
معرسا  ،وقال هبذا احلسن،
مورسا  ،أو
سواء قطع  ،أو مل يقطع  ،وسواء كان
ً
ً

والنخعي  ،ومحاد  ،والبتي  ،والليث  ،وإسحاق  ،وأبو ثور  .وقال هبذا
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مورسا  .ويعللون :بأنه اجتمع يف الرسقة حقان :
اإلمام مالك برشط كونه
ً

حق هلل  ،وحق لآلدمي  ،فاقتىض كل حق موجبه كالعبد  ،إذا كان مملوكًا ،

وأيضا :فإهنم ملا أمجعوا عىل أخذه
فإن متلفه جيتمع عليه الغرم  ،واجلزاء ً ،
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( )1تقدم خترجيه .
( )2تقدم خترجيه .
( )3رواه الدارقطني يف سننه  87/3يف كتاب احلدود والديات .
( )4انظر املغني . 450-449/12
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منه إذا وجد بعينه لزم إذا مل يوجد بعينه عنده أن يكون يف ضامنه قياس ًا عىل
سائر األموال الواجبة .
ومذهب اإلمام أيب حنيفة :ال جيتمع الغرم والقطع  ،فإن غرمهام قبل
القطع سقط القطع  ،وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم  .وقال هبذا عطاء ،
وابن سريين  ،والشعبي  ،ومكحول  .وهو قول مالك يف املعرس ،واستدلوا:
رسائل رشعية متنوعة

بحديث أخرجه النسائي عن عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهلل  قال :
()1

«ال يغرم السارق إذا أقيم عليه احلد » لكن قال احلافظ « :رواه النسائى
()2

أيضا  :بأن اجتامع
وبني أنه منقطع  .و قال أبو حاتم  :هو منكر »  ،وعللوا ً
حقني يف حق واحد خمالف لألصول ،وأن القطع بدل الغرم .
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( )1رواه النسائي يف سننه  ، 85/8يف كتاب قطع السارق  ،باب تعليق يد السارق يف عنقه ؛ وكذلك
أخرجه الدارقطني يف سننه  182/3يف كتاب احلدود والديات وغريه ؛ والبيهقي يف سننه
 ، 277/8يف كتاب الرسقة باب غرم السارق .
( )2انظر  :بلوغ املرام .262/1
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تتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ذكر اإلمام املحقق ابن القيم رمحه اهلل أقضيته  يف الرسقة يف كتابه
()1

زاد املعاد يف هدي خري العباد  ،ورأيت أنه من املستحسن نقلها هنا بعد
ذكر أقوال العلامء واختالفهم يف املسائل املتقدمة ؛ لتكون املسائل الواردة
فيها كاحلكم فيام تقدم االختالف به ؛ ألنه رمحه اهلل معروف بتتبع األدلة،
ونقدها  ،واالعتامد عىل ما صح به احلديث من غري تقيد بمذهب معني يف
رسائل شرعية متنوعة

كل مسألة اتضح له دليلها  ،كام هو معلوم باالستقراء من مؤلفاته .
قال رمحه اهلل :
«فصل يف حكمه  يف السارق :
قطع  سار ًقا يف جمن قيمته ثالثة دراهم  .وقىض أنه ال تقطع اليد يف
أقل من ربع دينار  .وصح عنه أنه قال « :اقطعوا يف ربع دينار  ،وال تقطعوا
فيام هو أدنى من ذلك » ذكره اإلمام أمحد  .وقالت عائشة  :مل تكن تقطع يد
السارق يف عهد رسول اهلل  يف أدنى من ثمن املجن  .ترس أو َج َح َفة .
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وكان كل منهام ذا ثمن  .وصح عنه  أنه قال « :لعن اهلل السارق يرسق
احلبل  ،فتقطع يده  ،ويرسق البيضة فتقطع يده » فقيل  :هذا حبل السفينة،
وبيضة احلديد .وقيل  :كل حبل وبيضة .وقيل  :هو إخبار بالواقع ؛ أي أنه
يرسق هذا فيكون سب ًبا لقطع يده بتدرجه منه إىل ما هو أكرب منه  .قال :
األعمش كانوا يرون أنه بيض احلديد  ،واحلبل كانوا يرون أن منه ما يساوي
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(. 453/3 )1
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دراهم .
وحكم يف امرأة تستعري املتاع وجتحده بقطع يدها  .وقال أمحد رمحه
اهلل :هبذه احلكومة وال معارض هلا .وحكم  بإسقاط القطع عن املنتهب
واملختلس واخلائن  .واملراد باخلائن ؛ خائن الوديعة .
وأما جاحد العارية  :فيدخل يف اسم السارق رش ًعا ؛ ألن النبي  ملا
رسائل رشعية متنوعة

كلموه يف شأن املخزومية املستعرية اجلاحدة ،قطعها  ،وقال  « :والذي نفيس
بيده لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها » فإدخاله جاحد العارية
يف اسم السارق كإدخاله سائر أنواع املسكرات يف اسم اخلمر  ،فتأمله .
وذلك تعريف لألمة بمراد اهلل من كالمه .
وأسقط  القطع عن سارق الثمر والكثر  ،وحكم أن من أصاب
منه شي ًئا بفمه وهو حمتاج  ،فال يشء عليه  ،ومن خرج منه بيشء فعليه
غرامة مثليه والعقوبة  .ومن رسق شي ًئا يف جرينه  ،وهو بيدره  ،فعليه القطع
إذا بلغ ثمن املجن  .فهذا قضاؤه الفصل وحكمه العدل .
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وقىض يف الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتني  ،ورضب نكال.
وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن املجن  .وقىض بقطع سارق رداء
صفوان بن أمية وهو نائم يف املسجد  ،فأراد صفوان أن هيبه إياه أو يبيعه
ترسا كان يف
منه ،فقال  :هال كان قبل أن تأتيني به  .وقطع سار ًقا رسق ً
صفة النساء يف املسجد  .ودرأ القطع عن عبد من رقيق اخلمس  ،رسق
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بعضا .رواه ابن ماجه  .ورفع إليه
اخلمس  .وقال  :مال اهلل رسق بعضه ً
سارق  ،فاعرتف  ،ومل يوجد معه متاع  ،فقال  :ما إخاله رسق  ،قال  :بىل ،
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فأعاد عليه مرتني  ،أو ثال ًثا  ،فأمر به  ،فقطع  .وجيء له بآخر  ،فقال :ما
إخاله رسق  ،فقال  :بىل  ،قال  :فاذهبوا به فاقطعوه  ،ثم احسموه  ،ثم
ائتوين به  ،فقطع  ،ثم أيت به النبي  ، فقال له  :تب إىل اهلل  ،فقال  :تبت إىل
اهلل  ،فقال  :تاب اهلل عليك .
ويف الرتمذي  :أنه قطع سار ًقا وعلق يده يف عنقه  ،وقال :حديث
حسن.
رسائل شرعية متنوعة

فصل يف حكمه  عىل من اهتم رج ً
ال برسقة :
روى أبو داود عن أزهر بن عبد اهلل  « :أن قو ًما رسق هلم متاع ،
أناسا من احلاكة  ،فأتوا النعامن بن بشري صاحب رسول اهلل ، 
فاهتموا ً
فحبسهم أيا ًما  ،ثم خىل سبيلهم  ،فأتوه  ،فقالوا  :خليت سبيلهم بغري
رضب  ،وال امتحان  ،فقال  :ما شئتم ؟ إن شئتم أن أرضهبم  ،فإن خرج
متاعكم ،فذاك ،وإال أخذت من ظهوركم  ،مثل الذي أخذتم من
ظهورهم ،فقالوا  :هذا حكمك  ،فقال  :حكم اهلل ورسوله . » 
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أمورا :
فصل  :وقد تضمنت هذه األقضية ً
أحدها  :أنه ال قطع يف أقل من ثالثة دراهم أو ربع دينار .
الثاين  :جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعياهنم  ،كام لعن
السارق  ،ولعن آكل الربا وموكله  ،ولعن شارب اخلمر وعارصها  ،ولعن
من عمل عمل قوم لوط  ،وهني عن لعن عبد اهلل بن محار  ،وقد رشب
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اخلمر  ،وال تعارض بني األمرين  ،فإن الوصف الذي علق عليه اللعن
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مقتض  ،وأما املعني فقد يقوم به ما يمنع من حلوق اللعن من حسنات
ماحية أو توبة أو مصائب مكفرة  ،أو عفو من اهلل عنه  ،فتلعن األنواع دون
األعيان .
الثالث  :اإلشارة إىل سد الذرائع  ،فإنه أخرب إن رسقة احلبل والبيضة
ال تدعه حتى تقطع يده .
رسائل رشعية متنوعة

الرابع  :قطع جاحد العارية وهو سارق رش ًعا كام تقدم .
اخلامس  :أن من رسق ما ال قطع فيه ضوعف عليه الغرم  .وقد نص
عليه اإلمام أمحد  ،فقال  :كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم .
وقد تقدم احلكم النبوي به يف صورتني  .رسق الثامر املعلقة والشاة من
املرتع .
السادس  :اجتامع التعزير مع الغرم  ،ويف ذلك اجلمع بني العقوبتني
املالية والبدنية .
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السابع  :اعتبار احلرز فإنه  أسقط القطع عن سارق الثامر من
الشجرة  ،وأوجبه عىل سارقه من اجلرين .
وعند أيب حنيفة أن هذا لنقصان ماليته إلرساع الفساد إليه  ،وجعل
هذا أص ً
ال يف كل ما نقصت ماليته بإرساع الفساد إليه  ،وقول اجلمهور
أصح  ،فإنه  جعل له ثالثة أحوال  :حالة ال يشء فيها  ،وهو ما إذا أكل
منه بفيه  .وحالة يغرم مثليه  ،ويرضب من غري قطع  ،وهو ما إذا أخذه من
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قد انتهى جفافه  ،أو مل ينته  ،فالعربة للمكان واحلرز  ،ال ليبسه ورطوبته .
ويدل عليه أنه  أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها  ،وأوجبه عىل
من رسقها من عطنها  ،فإنه حرزها .
الثامن  :إثبات العقوبات املالية  ،وفيه عدة سنن ثابتة ال معارض هلا ،
وقد عمل هبا اخللفاء الراشدون وغريهم من الصحابة  ،وأكثر من عمل هبا
عمر ريض اهلل عنه .
رسائل شرعية متنوعة

التاسع  :أن اإلنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان،
سواء يف املسجد أو يف غريه .
العارش  :أن املسجد حرز ملا يعتاد وضعه فيه  ،فإن النبي  قطع من
ترسا  ،وعىل هذا فيقطع من رسق من حصريه وقناديله وبسطه ،
رسق منه ً
وهو أحد القولني يف مذهب أمحد وغريه  ،ومن مل يقطعه  ،قال  :له فيها
حق ،فإن مل يكن له فيها حق قطع  ،كالذمي .
احلادي عرش  :أن املطالبة يف املرسوق رشط يف القطع ،فلو وهبه إياه
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أو باعه قبل رفعه إىل اإلمام سقط عنه القطع  ،كام رصح به النبي  ، وقال
لصفوان  :هال كان قبل أن تأتيني به .
الثاين عرش  :أن ذلك ال يسقط القطع بعد رفعه إىل اإلمام  ،وكذلك
كل حد بلغ اإلمام وثبت عنده ال جيوز إسقاطه  ،ويف السنن عنه إذا بلغت
احلدود اإلمام فلعن اهلل الشافع واملشفوع .
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الرابع عرش  :أنه ال يقطع إال باإلقرار مرتني  ،أو بشهادة شاهدين ؛
ألن السارق أقر عنده مرة  ،فقال  :ما إخالك رسقت  ،فقال  :بىل  ،فقطعه
حينئذ  ،ومل يقطعه حتى أعاد عليه مرتني .
اخلامس عرش  :التعريض للسارق بعدم اإلقرار وبالرجوع عنه ،
وليس هذا حكم كل سارق  ،بل من الرساق من يقر بالعقوبة والتهديد  ،كام
رسائل رشعية متنوعة

سيأيت إن شاء اهلل .
السادس عرش  :أنه جيب عىل اإلمام حسمه بعد القطع ،لئ ً
ال يتلف ،
ويف قوله  :احسموه  ،دليل عىل أن مؤنة احلسم ليست عىل السارق .
السابع عرش  :تعلق يد السارق يف عنقه تنكي ً
ال له وبه لرياه غريه .
الثامن عرش  :رضب املتهم إذا ظهرت منه أمارات الريبة ،وقد عاقب
النبي  يف هتمة  ،وحبس يف هتمة .
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املتهم إذا مل يظهر عنده يشء مما اهتم به ،
التاسع عرش  :وجوب ختلية َ
وأن ر
املتهم  ،فإن خرج ماله عنده  ،وإال رضب هو
املتهم إذا ريض برضب َ
مثل رضب من اهتمه إن أجيب إىل ذلك  ،وهذا كله من أمارات الريبة  ،كام
قىض به النعامن بن بشري ريض اهلل عنه  ،وأخرب أنه قضاء النبي .
العرشون  :ثبوت القصاص يف الرضب بالسوط والعصا .
فصل :
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وقد روى عنه أبو داود أنه أمر بقتل سارق ،فقالوا  :إنام رسق  ،فقال:
اقطعوه  ،ثم جيء به ثان ًيا  ،فأمر بقتله  .فقالوا  :إنام رسق  ،فقال  :اقطعوه ،
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ثم جيء به يف الثالثة  ،فأمر بقتله  .فقالوا  :إنام رسق  ،فقال  :اقطعوه  .ثم
جيء به يف الرابعة  ،فقال  :اقتلوه  ،فقالوا  :إنام رسق  ،فقال  :اقطعوه  ،فأيت
به يف اخلامسة فأمر بقتله  ،فقتلوه .
فاختلف الناس يف هذه احلكومة  ،فالنسائي وغريه ال يصححون هذا
ا حلديث  ،قال النسائي  :هذا منكر  ،ومصعب بن ثابت ليس بالقوي .
وغريه حسنه  ،ويقول هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده  ،ملا علم
رسائل شرعية متنوعة

الرسول  من املصلحة يف قتله  ،وطائفة ثالثة تقبله وتقول به  ،وأن
السارق إذا رسق مخس مرات قتل يف اخلامسة  .وممن ذهب إىل هذا املذهب
أبو مصعب م ن املالكية  ،ويف هذه احلكومة اإلتيان عىل أطراف السارق
األربعة  ،وقد روى عبد الرزاق يف مصنفه  « :أن النبي  أيت بعبد رسق ،
فأيت به أربع مرات  ،فرتكه  ،ثم أيت يف اخلامسة  ،فقطع يده  ،ثم يف السادسة
()1

رجله  ،ثم يف السابعة يده  ،ثم يف الثامنة رجله »  ،واختلف الصحابة ومن
بعدهم هل يؤتى عىل أطرافه كلها أم ال ؟ عىل قولني  :فقال الشافعي
ومالك وأمحد يف إحدى روايتيه :يؤتى عليها كلها  .وقال أبو حنيفة وأمحد
1437/10/21هـ

يف روايته الثانية  :ال يقطع منه أكثر من يد ورجل .
وعىل هذا القول  :فهل املحذور تعطيل منفعة اجلنس أو ذهاب
عضوين من شق؟ فيه وجهان  :يظهر أثرمها فيام لو كان أقطع اليد اليمنى
فقط  ،أو أقطع الرجل اليرسى فقط  .فإن قلنا  :يؤتى عىل أطرافه مل يؤثر
ذلك  ،وإن قلنا  :ال يؤتى عليها قطعت رجله اليرسى يف الصورة األوىل ،
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ويده اليمنى يف الثانية عىل العلتني  ،وإن كان أقطع اليد اليرسى مع الرجل
اليمنى مل يقطع عىل العلتني  .وإن كان أقطع اليد اليرسى فقط مل تقطع يمناه
عىل العلتني  ،وفيه نظر  ،فتأمل .
وهل قطع رجله اليرسى ينبني عىل العلتني؟ فإن عللنا بذهاب منفعة
اجلنس قطعت رجله  ،وإن عللنا بذهاب عضوين من شق مل تقطع  .وإن
رسائل رشعية متنوعة

كان أقطع اليدين فقط وع للنا بذهاب منفعة اجلنس قطعت رجله اليرسى .
وإن عللنا بذهاب عضوين من شق مل تقطع  ،هذا طرد هذه القاعدة  ،وقال
صاحب املحرر فيه  :تقطع يمنى يديه عىل الروايتني  ،وفرق بينهام وبني
مسألة مقطوع اليدين  ،والذي يقال يف الفرق  :إنه إذا كان أقطع الرجلني
فهو كاملقعد  ،وإذا قطعت إحدى يديه انتفع باألخرى يف األكل والرشب
والوضوء واالستجامر أو غريه  .وإذا كان أقطع اليدين مل ينتفع برجليه .
فإذا ذهبت إحدامها مل يمكنه االنتفاع بالرجل الواحدة بال يد  ،ومن الفرق
أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة امليش  ،والرجل الواحدة ال تنفع مع
()1
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عدم منفعة البطش» اهـ .
فصل :
أما بالنسبة لتطبيقه يف الدولة التي ال ينتمي إليها من عليه احلد ففي
الرشع ليس هناك فرق  ،فإنه ال خيلو من وجب عليه احلد  ،إما أن يكون
مسلام بني املسلمني  ،فإن إمام املسلمني يقيم عليه احلد  ،سواء كان من أهل
ً
البلد أو من بلد إسالمي آخر  .فإن عموم اآلية ظاهر يف ذلك ؛ ألن
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اخلطاب للمسلمني  ،وهذه العقوبة ملن ارتكب هذه اجلريمة .
كافرا حرب ًيا  ،فهذا معلوم شأنه  ،وأنه ال حرمة له ،
وإما أن يكون ً
وأنه مهدر الدم إذا مل يدخل بأمان  ،وإن كان ذم ًيا فقد بني العلامء رمحهم اهلل
أن أهل الذمة تقام عليهم احلدود كحد الزنى والرسقة ؛ وألن حتريم الرسقة
مما اتفقت عليه األديان  .والنبي  أقام حد الزنى عىل اليهودي واليهودية ؛
رسائل شرعية متنوعة

وألنه لو ترك تطبيق اجلزاءات عىل غري أهل البلد لعظم الفساد وعم الرش ،
مع أن املسلم بالذات يعتقد حتريم جريمة الرسقة مطل ًقا يف بلده ويف غريها .
هذا والعرف يف سائر البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية أن من دخل فيها
دخوالً مرشو ًعا فعليه االلتزام بام ألزمت به تلك الدولة رعاياها .
وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف الفتاوى:
« خاطب اهلل املؤمنني باحلدود واحلقوق خطا ًبا مطل ًقا كقوله :

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ وقوله   :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ إىل أن قال رمحه اهلل بعد ذكره وجوب إقامة احلدود
1437/10/21هـ

عىل كل قادر  ،قال بعد ذلك « :وكذلك لو فرض عجز بعض األمراء عن
إقامة احلدود واحلقوق أو إضاعته لذلك لكان الفرض عىل القادر عليه» ،
وظاهر كالم الشيخ أن ذلك لو حصل يف غري واليته  ،وعىل غري رعيته ،
فكيف إذا حصل االعتداء عىل رعيته ويف واليته ! فهو من باب أوىل  ،واهلل
سبحانه وتعاىل أعلم .
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إن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خلق اخللق  ،وهو العامل بام يصلح
عباده  ،ومع هذا فهو أرحم الرامحني  ،فرشع سبحانه هلم ما يناسب
أحواهلم  ،ويصلح معاشهم ومعادهم  ،فخلقهم  ،وعرفهم برهبم وبني هلم
احلكمة يف خلقه هلم  ،وأنه مل خيلقهم عب ًثا  ،ومل يرتكهم سدى  ،وبني هلم
رسائل رشعية متنوعة

طريق العبادة وسلوك الرصاط املوصل إليه وإىل دار كرامته  .ورشع هلم
األحكام  .وفصل اخلصومات فيام بينهم عند التشاجر  .ورتب الروادع
والزواجر الدنيوية واألخروية ؛ لينكف عن تعاطي الزور ذوو األلباب .
ووضع حدو ًدا معينة تقام عىل املتمردين عىل أمره وهنيه  ،أو عىل حقوق
عباده  ،وهذه احلدود فيها من املصالح العظيمة ما ال حيرصها قلم  ،وال
حيصيها كلم  .أشار القرآن الكريم إىل بعضها إشارة إىل ما وراءها  ،وتزيد
واقتناعا كل ًيا هبذه احلدود  ،وأهنا عني
املؤمن طمأنينة يف دينه وحكمة إهله ،
ً
املصلحة  ،ومن أنفع العالجات واألدوية ألمراض املجتمعات اخللقية
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ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ هلذا اقتنع هبا كل ذي لب صحيح  ،وعقل
رجيح ،وسالمة يف الفطرة  ،وحسن يف التصور  ،ونفر منها كل ذي هوى
وحمبة للرش والفساد والعلو يف األرض والطغيان والتجرب عىل عباد اهلل .
واحلقيقة أن أمثال هؤالء وإن كانوا أكثرية كاثرة هلم صولة وجولة يف
ميادين احلكم والتسلط عىل الناس  ،وهذا ليس بغريب  ،وأن حكمة اهلل
جل جالله وقدره نافذ ال مرد له  ،وهو القائل   :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

()1

ومن هبذه الصفة ممن فسدت تصوراهتم وخوت ضامئرهم عن احلق
واإلنصاف  ،ال عربة هلم  ،وال وزن هلم يف نقدهم وسخريتهم
واستحساهنم ،فإن فساد التصور وانعكاس األفهام يقلب احلقائق  ،وجيعل
احلق باط ً
منكرا  ،واملنكر معرو ًفا .
ال والباطل ح ًقا ،واملعروف ً
ومن يك ذا فم مر مريض

مرا به املاء الزالال
جيــــد ً

رسائل شرعية متنوعة

واهلل سبحانه وتعاىل أخرب أن املنافقني يأمرون باملنكر وينهون عن
املعروف  ،وهذا شأن من وصفنا من قديم الدهر وحديثه  .إذن فليس
بغريب يف وقتنا هذا ويف زماننا املظلم الذي ال يبرص أهله سوى طريق
الشهوات البهيمية  ،إال من رحم ريب  ،وليس بغريب أن يطعنوا يف أحكام
اهلل  ،وأن يعدوا حدود اهلل وحشية  ،وأهنا ال تتالءم مع حضارهتم املزعومة،
وتقدمهم املنعكس  ،ومن الغريب أنه يتناقضون  ،وال يشعرون  ،وحيسنون
القبيح  ،ويقبحون احلسن  ،من غري فرق صحيح .
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يقىض عىل املرء يف أيـام حمنتـه

حتى يرى حسنًا ما ليس باحلسن

فهؤالء ح ًقا هم أعداء اإلنسانية  ،قبل كل يشء  ،قبل أن يكونوا
أعداء الرشيعة واإلسالم  ،جتد أهنم يستعظمون قتل القاتل  ،ورجم الزاين ،
وقطع السارق  ،ويزعمون أن هذه وحشية  ،وأهنا ال تليق هبذا املجتمع
املتحرض بزعمهم  ،وأن هؤالء املجرمني ينبغي أن حيظوا بعطف املجتمع

Mohammad Altemssahy

( )1سورة األنعام  ،آية . 116

حد السرقة يف الشريعة اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 281
عليهم ؛ ألهنم مرىض بمرض نفساين جيب إصالحهم  ،وما علموا أن
األمراض تتفاوت  ،فمنها الذي يعالج باألدوية النافعة  ،ويربأ ،وأن منها ما
ال يصلحه إال برت ذلك العضو الذي حصلت فيه اآلكلة  ،وإال رسعان ما
يرسي إىل البدن كله  ،فيقتله  .فلم يفرقوا بني األمراض لضعف بصائرهم
هبذه العالجات املعنوية  ،ومن أين للعني املريضة أن تبرص الشمس يف نحر
الظهرية  ،وإال لو يعلمون مدلول قوله سبحانه  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
رسائل رشعية متنوعة

وما حتتها من املعاين  ،وما فيها من انكفاف الرشور  ،وحقن الدماء وسالمة
املجتمع ألذعنوا لذلك ،ولكن يقولون   :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ، والعجيب أن هؤالء الغربيني ومن
()1

سار عىل هنجهم يرون يف احلدود اإلسالمية شدة وقسوة ال تليق بعرصهم ،
ونسوا أهنم هم بأنفسهم يفعلون الوحشية واهلمجية  ،وما تقشعر منه
اجللود  ،ويشيب هلوله املولود  ،وتنخلع هلوله األفئدة  ،فاحلروب اهلمجية
التي يثريوهنا  ،واألعامل الوحشية التي يقومون هبا  ،والغارات التي يشنوهنا
عىل األبرياء من أناس مساملني  ،وأطفال آمنني  ،ونساء غافالت  ،وهتديم
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املنازل عليهم  ،وعىل من فيها  ،وما فيها  ،وختريب  ،وإفساد  ،ال لسبب ،
ولكن لتحقيق رغبة شخص  ،أو جمموعة أشخاص  ،أو حمافظة عىل سمعة ،
أو عىل كريس  ،أو إظهار للغلبة والسيطرة  .هذه األمور كلها يف نظرهم
عدل ورمحة  ،ولكن قتل القاتل وحشية ومهجية !! .
قتل امرئ يف غابة

Mohammad Altemssahy
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جريمــــة ال تغتفر
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وقتل شعب آمن

قضيـــة فيها نظر

هذا لسان حاهلم حتكيه لنا هذه األبيات  ،كم سمعنا  ،وسمع اجلميع
بمئات األلوف من النفوس تقتل ؛ لتثبيت كرايس الثوريني يف البالد
اإلسالمية  ،فض ً
ال عن غريها  ،وكأهنا عندهم وعند مسريهيم أشياء طبيعية،
ال هتتز هلا رؤوس  ،وال تتحرك ضامئر  ،وال أقالم  ،وال صحف  ،وال
حكومات  ،وال شعوب  ،بل وأدهى من ذلك أن تقوم ثورة يف دولة عربية ،
رسائل شرعية متنوعة

فيساندها جرياهنا الثوريون  ،وترسل رس ًبا من الطائرات احلربية عىل جزيرة
يسكن فيها ثالث آالف نفس  ،فيها بعض الزعامء  ،فتدك بني عشية
وضحاها عىل من فيها من نساء وأطفال وأبرياء  ،وال تسمى هذه وحشية
وال مهجية  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

()1

.

وال شك أن حكمة اهلل وحكمه يف قطع يد السارق عقوبة صارمة ،
ولكن فيها أمن الناس مجي ًعا عىل أمواهلم وأرواحهم  ،وهذه اليد اخلائنة
1437/10/21هـ

التي قطعت إنام هي عضو أشل تأصل فيها الداء  ،واملرض  ،وليس من
املصلحة أن نرتكها حتى يرسي هذا املرض إىل بقية اجلسم  ،وينترش يف
املجتمع كله  ،واقتضت حكمة اهلل وعزته أن تقطع ليسلم سائر البدن ،
أيضا  ،فالسعيد من وعظ بغريه ،فهذه اليد املقطوعة  ،كم
وهذا من رمحته ً
وحاجزا قو ًيا عن اإلقدام عىل هذه اجلريمة ،
كانت كفيلة بردع املجرمني،
ً
فحصل هبا األمن واالستقرار للمجتمع  ،فأين ترشيع هؤالء الرقعاء من

Mohammad Altemssahy
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ترشيع العزيز احلكيم الذي صان به النفوس واألموال واألعراض .
وكم من عائب قوالً
صحيحا
ً

وآفتـــه من الفهم الســقيم

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني  ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين .

رسائل رشعية متنوعة

* *

*
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