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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
 ،يهدف البحث إلى بيان مسألة السرقة بين األقارب، ال سيما األصول

وذوي الرحم، ومعالجتها في الفقه اإلسالمي، ثم مقارنتها بقوانين  ،والزوجين ،والفروع
 واألردني. ،والسوري  ،والكويتي ،العقوبات المصري 

عن السرقة بين األقارب تناول أولهما الحديث  :احتوى البحث على مبحثين
في الفقه اإلسالمي، فذكر سرقة األصول من الفروع، وسرقة الفروع من األصول، 

تناول ثانيهما السرقة بين األقارب في ِتْلكم و والسرقة بين الزوجين وذوي الرحم، 
 القوانين مقارنًة بالفقه اإلسالمي.

من مناهج بما يشتمل عليه  -واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي
 المالئم لمحتوى البحث، والمناسب لتحقيق أهدافه. -واالستنباط ،االستقراء

وأبرزها: أن هناك توافًقا بين  ،أهمُّها ،وخلص البحث إلى نتائج عدة
االتجاهات القانونية وبعض األقوال الفقهية المختلفة في الفقه اإلسالمي، وأن هناك 

مي وهذه القوانين من حيث ترتُّب العقوبة على اختالًفا جوهريًّا بين التشريع اإلسال

 الرسقة بني األقارب يف الفقه اإلساليم
  مقارنة بقانون العقوبات

 : إعداد
 فهد عبد الرحمن الكندري د.

 ةم الفقه المقارن والسياسة الشرعيالمدرس بقس
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السرقة بين األقارب، بصرف النظر عن نوع هذه العقوبة، وأن الحدَّ يسقط في الفقه 
 وع من األصول، وكذا بين الزوجين.اإلسالمي عند سرقة األصول من الفروع، والفر 

قه اإلسالمي الف مقارنة ،ذوو الرحم ،األصول والفروع، السرقة :الكلمات المفتاحية
 بالقانون.
 المقدمة:

 ،ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ونستعينه ،إن الحمد هلل، نحمده
ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

 أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.
 أما بعد:

األسري والقرابة من أهم الروابط التي حرصت الشريعة اإلسالمية،  فإن الرباط
وكذلك القوانين الوضعية على تقويتها وتماسكها، ولو كان ذلك على حساب إيقاع 

 العقوبة؛ فالعقوبة ليست َأولى من المحافظة على هذا الرابط والكيان.
بينهم، أو  اتكالمنازع ،ع بين األقارب تحت مبررات مختلفةوالسرقة التي تق

ُتمّثل نموذًجا لمبدأ مراعاة الرباط األسري والقرابة، وتقديمها  - العقوق، أو غيرها
على جانب إيقاع العقوبة، واألمر ال يقف عند حدِّ مراعاة هذا الرباط، بل يضاف 
إلى ذلك أن هذه السرقة تعتريها كذلك الشبهة؛ حيث إن األصل بين األقارب هو 

ط ف، ممَّا قد يؤدي في بعض األحيان إلى تداخل هذا المعنى مع وعدم التكلُّ  ،التبسُّ
كحد  ،و ُتخفِّف العقوبة، وخاصة الحدودأ ،المعنى الجنائي؛ ممَّا ُيشكِّل ُشبهًة ُتسِقط

 السرقة. 
 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في معالجة النزاعات التي تحصل بين األقارب، خاصة 
كالسرقة، وذلك من خالل تغليب المحافظة على  ،ةإذا تطورت إلى أبعاد جنائي

هم في عدم تعميق هذه النزاعات سري على الجانب العقابي؛ مما يسالكيان األ
 والسعي إلى عودة العالقات بينهم.وتجذيرها، ويفتح مجااًل واسًعا لإلصالح 
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 إشكالية الدراسة:
 تكمن اإلشكالية في أمرين:

لقرابة، وبين حفظ فظة على الكيان األسري واتحقيق الموازنة بين المحا األول:
 من خالل إيقاع العقوبة الرادعة.  الحقوق الشخصية

بيان ضابط القرابة التي يتحقق فيها الظروف المخففة من الظروف  األمر الثاني:
 العادية في إيقاع العقوبة.

 حدود الدراسة:
أم رِحًما،  ،أم فروًعا ،أصواًل  ،تتناول الدراسة السرقة بين األقارب، سواء أكانوا

من خالل كتب  تناول في إطار الفقه اإلسالميوهذا الوألحقت الدراسة بهم الزوجية، 
وشروح أحاديث األحكام، مقارنًة  ،المذاهب الفقهية المعتمدة، وكتب أحكام القرآن

بقانون العقوبات والجزاء في بعض الدول العربية، وهذه القوانين هي: قانون 
 األردني، وقانون الجزاء الكويتي.صري، والسوري، و العقوبات الم

 الدراسات السابقة:
 تم الوقوف على دراستين في موضوع الدراسة:

قهية والنصوص حكم السرقة بين األقارب في ضوء االجتهادات الفالدراسة األولى: 
بحث مقدم إلى المجلة الجامعة، العدد الثاني  حسين الطاهر، القانونية، د. أحمد

 م.2009سنة  عشر،
وهي دراسة مختصرة، واقتصرت على بعض مسائل السرقة بين األقارب، ولم 

 تتوسع في األدلة والمناقشات.
السرقة بين األقارب في القانون األردني مقارًنا مع القانون السوري  الدراسة الثانية:

م إلى مجلة علوم الشريعة والقانون،  والمصري، د. عماد محمود عبيد، بحث مقدَّ
 م.2016، السنة 2، ملحق 43المجلد 

 وهي دراسة قانونية، لم يتطرق فيها الباحث إلى الفقه اإلسالمي.



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-238- 

ما ،ويالحظ أن الدراسات السابقة إما فقهية تمتاز هذه  على حينقانونية،  وا 
الدراسة بأنها جمعت بين الدراسة الفقهية والقانونية في إطار واحد من ناحية، 

ائل فقهية متعلقة بالموضوع لم تتعرض لها الدراسات إضافة إلى التوسع بمس
 السابقة من جهة أخرى.

 منهج الدراسة:
بما يشتمل عليه من مناهج  -استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي

وزوجية،  ،ورِحم   ،وفروع ،أصول :فقّسم الباحث القرابة إلى -واالستنباط ،االستقراء
بما هو واقع الخالف بين الفقهاء قديًما، ثم قارن واستقرأ األقوال في كل قرابة منها 

 ذلك ببعض القوانين العربية، مع التحليل والموازنة.
 خطة الدراسة:

الدراسة اشتملت على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمراجع 
 والمصادر.
شكاليتها، وحدودها، والدراسات السابقة،  المقدمة: ذكرت فيها أهمية الدراسة، وا 
 الدراسة وخطتها. ومنهج

 .المبحث األول: السرقة بين األقارب في الفقه اإلسالمي
 وفيه أربعة مطالب:

 .سرقة األصول من الفروعالمطلب األول: 
 .سرقة الفروع من األصولالمطلب الثاني: 
 .السرقة بين ذوي الرحمالمطلب الثالث: 
 وفيه فرعان:

 .حارمالسرقة بين ذوي الرحم من غير المالفرع األول:  
 .السرقة بين ذوي الرحم من المحارمالفرع الثاني:  

 .السرقة بين الزوجينالمطلب الرابع: 
 



 أبحاث
 في الفقه اإلسالمي األقارب السرقة بين

  فهد عبد الرحمن الكندري د. انون العقوباتمقارنة بق

 

 

 

 

-239- 

 وفيه فرعان:
 .سرقة أحد الزوجين من اآلخر من مال غير محرز عنه الفرع األول:
 .سرقة أحد الزوجين من اآلخر مااًل محرًزا عنه الفرع الثاني:

 .القانون مقارنة بالفقه اإلسالمي المبحث الثاني: السرقة بين األقارب في
 :انلبمطوفيه 

 .السرقة بين األقارب في القانون المطلب األول: 
 .مقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي في السرقة بين األقاربالمطلب الثاني: 

 : وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة
 فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث األول
 ب في الفقه اإلسالميالسرقة بين األقار 

 :ول من الفروعسرقة األص المطلب األول:
ن علوا، سواء أكانوا من  اختلف الفقهاء في إقامة الحد على األب أو األم وا 

ن نزلوا، على ثالثة  ،ِقبل األب أم من ِقبل األم، فيما لو سرقوا من أموال أبنائهم وا 
 أقوال:

ليه ذهالقول األول ، وهو قول جمهور (1)ب الحنفية: ال ُيقام عليهم الحد. وا 
سحاق ،، وهو قول الثوري (4)، والحنابلة(3)، وبه قال الشافعية(2)المالكية  .(5)وا 

نة، واإلجماُع، والمعقول:  وحجتهم في ذلك: الكتاُب، والسُّ
فباآليات الدالة على وجوب اإلحسان إلى الوالدين، والرفق بهما،  أما الكتاب

 ورحمتهما، ومن ذلك:
 خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱلى: تعا-قال 
 َّ حض جض مص

(6). 
 

                                                 

(، ابرن نجريم، 7/70(، الكاسراني، بردائع الصرنائع )5/142شررح فرتح القردير ) انظر: ابن الهمام،( 1)
 (.5/62البحر الرائق )

 ،(، ابررن عبررد البررر8/96(، الخرشرري، شرررح مختصررر خليررل )12/156انظررر: القرافرري، الررذخيرة )( 2)
 (.24/142االستذكار )

لنووي، روضة الطالبين (، ا4/162(، الشربيني، مغني المحتاج )6/163انظر: الشافعي، األم )( 3)
(10/120.) 
(، المررررداوي، اإلنصررراف 7/445(، ابرررن مفلرررح، المبررردع )10/284انظرررر: ابرررن قدامرررة، المغنررري )( 4)
(10/278.) 
 (.10/284انظر: ابن قدامة، المغني )( 5)
 .83سورة البقرة: اآلية ( 6)
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 َّ ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ُّٱتعالى: -وقال 
(1). 

 َّ ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ تعالى:-وقال 
(2). 

 وجه الداللة:
كرامهما في حياتهما، والدعاء  ،أمر األنبياء ببر الوالدين -تعالى–أن هللا  وا 

ا أَخذا من مال أوالدهما إحسان لهما بعد وفاتهما، وليس في قطع أيديهما فيم
 .(3)إليهما، أو شكر لهما، أو رحمة بهما

بأنه ليس في اآليات ما يدل على دعواهم  نوقش هذا االستدالل من اآليات
-من إسقاط القطع عن الوالدين بما سرقا من مال أوالدهما، فاستداللهم بقوله 

 نوقش من وجهين:  َّىن نن ُّٱتعالى: 
كما أوجبه لمن ذَكرهم بعدهما في اآلية  ،اإلحسان إليهما: أن هللا أوجب األول

الكريمة، فإذا كان وجوُب اإلحسان إليهما موجًبا إلسقاط قطع أيديهما بسرقة أموال 
كذوي القربى،  ،في إسقاط القطع عمن ُذكر بعدهما أوالدهما؛ فإن اآلية تكون ُحجةً 

 .(4)وال قائل بذلك وغيرهم؛ لوجوب اإلحسان إليهما، ،واليتامى، والمساكين
وهذا ما ال يقولونه؛ فظهر تناقضهم، وبطل "رحمه هللا:  -قال ابن حزم

 .(5)"احتجاجهم
إقامتها  أن األمر باإلحسان إلى الوالدين ليس فيه منٌع من إقامة الحدود، بل الثاني:

  ىب نب مب زب ُّٱتعالى: -بنص القرآن؛ لقوله  عليهم من اإلحسان إليهم

                                                 

 .36سورة النساء: اآلية ( 1)
 .24، 23سورة اإلسراء: اآليتان ( 2)
 (.11/344ر: ابن حزم، المحلى )انظ( 3)
 (.143 – 24/142ابن عبد البر، االستذكار )و ، المرجع السابق( انظر: 4)
 (.11/344ابن حزم، المحلى )( 5)



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-242- 

َّ يب
بإقامة الحدود؛ فإقامتها على من ُأقيمت عليه إنما هي ، وقد أمرنا (1)

 .(2)وتطهير لمن ُأقيمت عليه ،إحسان إليه، كما أنها تكفير
 َّ جب هئ مئ  خئ حئ جئ ُّٱتعالى: -واستداللهم بقوله 

–، فإن هللا (3)
َّ  حنجن يم ىم مم خم ُّٱيقول:  -تعالى

، ولم يكن وجوب الرحمة لبعضنا (4)
 .(5)عضمسقًطا إلقامة الحدود بعضنا عن ب

َّ  ىت نت مت زت ُّٱتعالى: -واستداللهم بقوله 
، ومن الشكر إقامة ( 6) حقٌّ

 -تعالى–عليهما، وليس من مقتضى شكرهما إسقاط ما أمر هللا  -تعالى–أمر هللا 
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱتعالى: -فقد قال ، (7)فيهما
 .(9)، ومن القيام بالقسط إقامُة الحدود عليهم(8) َّىن من خن حن

 منها: ،فقد استدلوا بأحاديث نةأما الس  
صلى هللا  –قال: سمعت رسول هللا –رضي هللا عنه –أ( ما رواه علي بن أبي طالب

 .(10)"ادرؤوا الحدود بالشبهاتيقول: " –عليه وسلم

                                                 

 .90سورة النحل: اآلية ( 1)
 (.345 – 11/344ابن حزم، المحلى )( 2)
 .23سورة اإلسراء: اآلية ( 3)
 .29سورة الفتح: اآلية ( 4)
 (.11/345محلى )ابن حزم، ال( 5)
 .14سورة لقمان: اآلية ( 6)
 (.11/345ابن حزم، المحلى )( انظر: 7)
 .135سورة النساء: اآلية ( 8)
 (.11/345ابن حزم، المحلى )( 9)
أمرا  ،وأبي هريرة ،وعلي ،فجاء من رواية عائشة وًعا وموقوًفا، فأما المرفوع منهالحديث ورد مرف (10)

ؤوا الحدود عن المسلمين ماا اساتطمت ، فاكن كاان لاه مخاروا فخلاوا "ادر رواية عائشة فجاءت بلفظ: 
أخرجرره الترمررذي فرري  .ساابيلها فااكن اإلمااا  أن يخطااف فااي المفااو خياار ماان أن يخطااف فااي المقوبااة"

 =(، والدارقطني في سننه4/33(، )1424الجامع، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحدود )ح/
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(، والبيهقررري 4/426(، )8163دركه، كتررراب: الحررردود، )ح/(، والحررراكم فررري مسرررت4/62(، )3097)ح/
في السنن الكبررى، كتراب: الجرراح )الجنايرات(، براب: بيران ضرعف الخبرر الرذي روي فري قترل المرؤمن 

(، والحرديث فري سرنده يزيرد برن زيراد، 8/57(، )15922بالكافر، وما جاء عن الصحابة في ذلك )ح/
، ت: 601ابررن حجررر )فرري تقريررب التهررذيب، ص  قررال عنرره الترمررذي: )ضررعيف فرري الحررديث(، وقررال

 (: )ضعيف(.8/25(: )متروك(، وقال األلباني )في اإلرواء 7716
، "ادرؤوا الحدود، وال ينبغاي لمماا  أن يمطال الحادود"األول منهما:  :وأما رواية عليّ  فجاءت بلفظين

دود بالشرررربهات أخرجرررره البيهقرررري فرررري السررررنن الكبرررررى، كترررراب: الحرررردود، برررراب: مررررا جرررراء فرررري درء الحرررر
(، وفرري سررند الحرررديث المخترراُر بررن نرررافع، قررال عنرره ابرررن حجررر )فرري تهرررذيب 8/414(، )17060)ح/

وأبرو  ،والنسرائي ،(: )قال أبو زرعة: واهري الحرديث، وقرال البخراري 119، ت: 70-10/69التهذيب، 
بالمناكير حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان يأتي 

أخرجرره البيهقرري فرري السررنن الكبرررى، كترراب: الحرردود،  ."ادرؤوا الحاادود"والثرراني:  عررن المشرراهير ...(.
( وقال: )في هذا اإلسناد ضرعف(؛ 8/414(، )17059باب: ما جاء في درء الحدود بالشبهات، )ح/

 ففي سنده المختار بن نافع، وقد سبق الكالم فيه.
أخرجرره ابررن ماجرره فرري  ."ادفمااوا الحاادود مااا وجاادت  لااه ماادفم ابلفررظ: "وأمررا روايررة أبرري هريرررة، فجرراءت 

(، 3/579(، )2545سررننه، كترراب: الحرردود، برراب: السررتر علررى المررؤمن ودفررع الحرردود بالشرربهات )ح/
ا، إبرررراهيم برررن الفضرررل 3/579قرررال األرنررراؤوط )فررري تحقيقررره لسرررنن ابرررن ماجررره  (: )إسرررناده ضرررعيف جررردًّ

 .الروايات الواردة فيه كلها ضعيفمرفوًعا ب فتبين من ذلك أن الحديثَ  متروك(.
 رضري هللا -وأما الموقوف منه، فجاء من أثر عمر، وابن مسرعود، ومعراذ، وعقبرة برن عرامر، وعائشرة

فكني إن أخطف في المفاو أحاب إلاي مان أن أخطاف فاي "األول:  :أما أثر عمر، فجاء بلفظين ،عنهم
اب: الحدود، باب: مرا جراء فري درء الحردود بالشربهات أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كت ".المقوبة

ل الحدود بالشبهات أحّب إلاي  "الثاني:  (، وقال: )منقطع موقوف(.8/414(، )17061)ح/ أن ُأعطِّّ ألأ
، أخرجه ابن أبي شريبة فري مصرنفه، كتراب: الحردود، براب: فري درء الحردود "من أن ُأقيمها بالشبهات

(: )قلررت: 7/345، 2316ل األلبرراني )فرري إرواء الغليررل، ح/(، قررا5/511(، )28493بالشرربهات )ح/
ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر، لكن قال السخاوى: وكذا أخرجه ابن حرزم فري اإليصرال 

 له بسند صحيح(.
ادرؤوا الحدود ما استطمت ، فكنك  إن تخطئوا فاي "األول منهما:  :وأما أثر ابن مسعود، فجاء بلفظين

ااا فااادرؤوا عنااه الحااد المفااو خياار ذا وجاادت  لمساال  مخرج  ، أخرجرره "ماان أن تخطئااوا فااي المقوبااة، وام
 =(،17062البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الحدود، باب: مرا جراء فري درء الحردود بالشربهات )ح/
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 : وجه الداللة
ن علوا -أن للوالدين في مال أوالدهم شبهًة؛ ألن الشارع جَعل مالهم  -وا 

بهات، وأعظم كمالهما في استحقاق النفقة ، ورد الشهادة فيه، والحدود ُتدَرأ بالشُّ
 .(1)الشبهات أخذ الرجل من مال جَعله الشرُع له، وأَمره بأخذه وأْكله

هذا حقٌّ فيما لو احتاجا إلى مال أوالدهما، ال في أخِذهما  نوقش هذا الدليل:
 .(2)ما ال حاجة لهما به، فإن ذلك ال يمنع وجوب القطع؛ لعدم الشبهة فيه

 

                                                                                                                            

أخرجره البيهقري فري السرنن  ."إذا اشاتبه الحاد فاادرؤو "والثراني:  (، وقال: )منقطع موقروف(.8/414)
(، وقررال: 8/414(، )17063كترراب: الحرردود، برراب: مررا جرراء فرري درء الحرردود بالشرربهات )ح/ الكبرررى،
 )منقطع(.

أخرجره البيهقري فري  ".إذا اشاتبه الحاد فاادرؤو "بلفرظ:  فجراء ا أثر معاذ برن جبرل وعقبرة برن عرامروأم
 (،8/414(، )17063السررنن الكبرررى، كترراب: الحرردود، برراب: مررا جرراء فرري درء الحرردود بالشرربهات )ح/

 وقال: )منقطع(، بذات السند السابق لرواية ابن مسعود باللفظ الثاني.
فخلاوا  ساتطمت ، فاكن كاان لاه مخاروادرؤوا الحدود عن المسالمين ماا ا"وأما أثر عائشة فجاء بلفرظ: 

أخرجرره الترمررذي فرري  ."ساابيله، فااكن اإلمااا  أن يخطااف فااي المفااو خياار ماان أن يخطااف فااي المقوبااة
عررن  (، وقررال الترمررذي4/33(، )1424اب: مررا جرراء فرري درء الحرردود )ح/الجررامع، كترراب: الحرردود، برر

 نها: )أصح(.إالرواية الموقوفة على عائشة 
ن كان -فتبين من ذلك أن الروايات الموقوفة الواردة فيه قد صحح أهل العلم بعضها، وهذا الحديث  وا 

ي بالقبول، وقد قال ابن حجر )ف ن جمهور أهل العلم قد عملوا به، واحتجوا به، وتلقَّته األمةُ فإ ضعيًفا
إن اتفاقهم على تلقِّي خبر  غير مرا فري الصرحيحين برالقبول ولرو "(: 1/372النكت على ابن الصالح 

 ."كان سنُده ضعيًفا يوجب العمل بمدلوله
(، الشرريرازي، 24/142(، ابررن عبررد البررر، االسررتذكار )7/70انظررر: الكاسرراني، برردائع الصررنائع )( 1)

 (.7/445(، ابن مفلح، المبدع )3/285(، ابن قدامة، المغني )3/362المهذب )
 (.11/345ابن حزم، المحلى )( انظر: 2)
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ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطمت ، فكن صلى هللا عليه وسلم: "-وقوله  ب(
كان له مخروا فخل وا سبيلها فكن اإلما  أن يخطف في المفو خيٌر من أن يخطف 

 .(1)"في المقوبة
 وجه الداللة:

أن للوالد شبهتيِن في مال ولده: حقه في مال ولده، وواليته على مال ولده 
 .(2)الصغير

 المناقشة:
ونوقش الحديث: بأنه حديث ضعيف؛ ففي سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو 

 .(3)ضعيف
أن رجاًل قال: يا رسول هللا، إن لي  –رضي هللا عنه –واستدلوا بما روى جابر و(

ن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال النبيُّ  أنت صلى هللا عليه وسلم: " -مااًل وولًدا، وا 
 .(4)"ومالك ألبيك

 وجه الداللة: 
ن علوا-أن األب واألم  ن نزلوا  اإن أخذ -وا  فقد أخذا من مال أبنائهما، وا 

فإنما أخذا ماَلهما؛ لظاهر اإلضافة إليه بالم التمليك، وذلك يقضي ثبوت الملك 

                                                 

 .سبق تخريجه( 1)
 (.2/281( انظر: الشيرازي، المهذب )2)
 فيما سبق. ( راجع تخريج الحديث3)
ل (، وأبرررو داود، كتررراب: البيررروع، بررراب: فررري الرجررر11/503(، )6902( رواه أحمرررد فررري مسرررنده )ح/4)

(، وابن ماجه في سننه، كتاب: التجارات، براب: مرا للرجرل 5/390(، )3530يأكل من مال ولده )ح/
(، 838( واللفظ له، والحديث صححه األلبراني فري اإلرواء )ح/3/391(، )2291من مال ولده، )ح/

 (.3/391(، وسنن ابن ماجه )5/390(، وشعيب األرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود )3/324)
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فكان لهما شبهة الملك في هذا المال، وكل ذلك يمنع وجوب  ؛لهما من كل وجه
 .(1)القطع

 حديث من عدة وجو :نوقش استدالله  بال
 .(2)قد صحَّ نسخه بآيات المواريث وغيرها ،أنه خبر منسوخ األول:
 .(3)ن الالم ليست للتمليك، ولكنها على البر واإلكرام لهأ الثاني:

فإنه  ابنه درهًما وهو غير محتاج إليه أن األب إذا أخذ من مال الوجه الثالث:
ه  .(4)وال فرقَ  ،ضى بذلك على األجنبيأم كره، كما ُيق ،أحبَّ  ،ُيقضى عليه بردِّ

ن ولد  من كسبهحديث: " د( ، وفي لفظ: (5)"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وام
 .(6)"فكُلوا من كسب أوالدك "
 
 

                                                 

(، ابرن قدامرة، 8/96(، الخرشي، شرح مختصرر خليرل )7/70انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )( 1)
(، ابرررررن عبرررررد البرررررر، االسرررررتذكار 7/291(، القرطبررررري، الجرررررامع ألحكرررررام القررررررآن )10/285المغنررررري )

(24/142.) 
 (.24/142ابن عبد البر، االستذكار )( انظر: 2)
 ( انظر: المرجع السابق.3)
 (.24/142البر، االستذكار ) ابن عبد( انظر: 4)
(، 3528رواه أبرررو داود فررري سرررننه، كتررراب: اإلجرررارة، بررراب: فررري الرجرررل يأكرررل مرررن مرررال ولرررده )ح/ (5)
(، 6000(، والنسرررائي فررري السرررنن الكبررررى، كتررراب: البيررروع، بررراب: الحرررث علرررى الكسرررب )ح/5/388)
لتجررارات، برراب: (، وابررن ماجرره فرري سررننه، كترراب: أبررواب ا6/7(، )6003( و)ح/6002(، و)ح/6/6)

(، قرررررال األرنررررراؤوط )فررررري تحقيقررررره لسرررررنن ابرررررن ماجررررره 3/269(، )2137الحرررررث علرررررى المكاسرررررب )ح/
 (: )حديث صحيح(.5/388(: )إسناده صحيح(، وقال )في تحقيقه لسنن أبي داود 3/269
(، وأبررو داود فرري سررننه، كترراب: اإلجررارة، برراب: فرري 6/443(، )7001رواه أحمررد فرري مسررنده )ح/( 6)

(، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب: البيوع، براب: 5/390(، )3530ل من مال ولده )ح/الرجل يأك
(: 5/390(، وقرررال األرنررراؤوط )فررري تحقيقررره لسرررنن أبررري داود 6/6(، )6001الحرررث علرررى الكسرررب )ح/

 )صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن(.
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 وجه الداللة:
بأْخذه،  –صلى هللا عليه وسلم –نه ال يجوز قطع اإلنسان بأخذ ما أَمر النبيأ

 .(1)مااًل له، مضاًفا إليه –عليه وسلمصلى هللا  –وال أْخذ ما جَعله النبيُّ 
رحمه هللا: )فيدل على أن الرجل مشارك لوالده في ماله،  -قال الشوكاني

أم لم يأذن، ويجوز له أيًضا أن يتصرَّف به  ،فيجوز له األكل منه، سواء أِذن له
فه( رف والسَّ  .(2)كما يتصرف بماله، ما لم يكن على وجه السَّ

 المناقشة:
فال شيء عليهما؛  الوالدان من مال ولدهما حاجتهما نه إذا أَخذبأ وقد نوقش

 .(3)ألنهما أخذا حقَّهما، بخالف ما لو أخذا ما ال حاجة بهما إليه
 اإلجماااع:دليل 

 .(4)فقد أجمع الجمهور على أنه ال ُتقطع يُد الوالد فيما سرق من مال ولده
يخالفها أحد؛ فتكون رحمه هللا: )وهذه قضايا تشتهر ولم  -قال ابن قدامة

إجماًعا، وهذا يخصُّ عموم اآلية، وألن هذا إجماع من أهل العلم؛ ألنه قول من 
سمَّينا من األئمة، ولم يخالفهم في عصرهم أحٌد، فال يجوز خالفه بقول َمن بعدهم، 

 .(5)كما ال يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين(
 
 
 
 

                                                 

 (.7/445(، ابن مفلح، المبدع )10/285انظر: ابن قدامة، المغني )( 1)
 (.6/17الشوكاني، نيل األوطار )( 2)
 (.11/345ابن حزم، المحلى )( انظر: 3)
 ( .2/264(، )3723انظر: ابن القطان، اإلقناع في مسائل اإلجماع )( 4)
 (.10/285ابن قدامة، المغني )( 5)



 (97العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-248- 

 فمن عدة أوجه: أما الممقول
: للشبهة في هذه الجريمة، والحدود ُتدرأ بالشبهات، ووجه الشبهة فيها: شبهة  أوال 

 ؛(2)، وألن مال كلِّ واحد منهما مرصٌد لحاجة اآلخر(1)استحقاق النفقة في الجملة
 فأوَرث ُشبهًة.

أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه؛ فال يقطع بالسرقة من  ثاني ا:
 .(3)ماله
 .(4)لجريان االنبساط بينهم باالنتفاع في المال والدخول في الِحرز ا:ثالث  

أن قطع األصول لسرقة مال الفروع ُيفضي إلى قطع الرحم، وهو حرام، وما  رابم ا:
 .(5)أفضى إلى حرام فهو حرام

 وقد نوقش هذا كله من وجهين:
هما؛ ألنهما أخذا فال شيء علي الوالدان من مال ولدهما حاجتهما أنه إذا أخذ األول:

 .(6)فقد أخذا ما ال حقَّ لهما فيه بهما إليه حقَّهما، وأما لو أخذا ما ال حاجة
احتاجا إليه مسقًطا  أنه لو كان وجوب الحق لألبوين في مال الولد إذا الثاني:

إذا سرقا من مال ولدهما ما ال يحتاجان إليه، وال حق لهما فيه؛  للقطع عنهما
ط القطع عن الغريم الذي له حقٌّ في مال غريمه إذا سَرق فوجب ضرورة أن َيسق
 .(7)منه ما ال حق له فيه

                                                 

 (.11/345(، ابن حزم، المحلى )9/130ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج )( 1)
(، ابررن القاسررم، حاشررية 4/262(، البكررري، إعانررة الطررالبين )4/162اج )الشررربيني، مغنرري المحترر( 2)

 (.7/367الروض المربع )
 (.7/367ابن القاسم، حاشية الروض المربع )( 3)
(، ابرررن نجررريم، البحرررر الرائرررق 3/205(، الميرررداني، اللبررراب )1/620شررريخي زاده، مجمرررع األنهرررر )( 4)
(5/62.) 
 (.7/70( الكاساني، بدائع الصنائع )5)
 (.11/344ابن حزم، المحلى )( انظر: 6)
 المرجع السابق.( انظر: 7)
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ليه ذهب الظاهريةإ: القول الثاني وابن  ،، وبه قال أبو ثور(1)نه يقام عليهم الحد. وا 
 .(2)المنذر

نة، والممقولوحجته  في ذ  .لك: الكتاُب، والس 
  جه ين ىن ُّٱتعالى: -قوله  (3)فلظاهر أما الكتاب

ابًنا من أجنبي، وال خص في األموال مال  -تعالى–، فلم يخص هللا (4)َّمه
وال أهمله،  ،أجنبي من مال ابن، ولو أراد هللا تخصيص األب من القطع لما أغفله

فصحَّ أن القطع واجب على األب واألم إذا سَرقا من مال ابِنهما ما ال حاجة بهما 
 .(5)إليه

نة إن دماءك  وأموالك  عليك  هللا عليه وسلم: " صلى -فلقول النبيِّ  وأما الس 
 .(6)"حرا ٌ 

 ٱ:وجه الداللة
لم يخص ابًنا من أجنبي،  –صلى هللا عليه وسلم –كاآلية السابقة، أن النبي

صلى هللا عليه  –وال خص في األموال مال أجنبي من مال ابن، ولو أراد النبي
طع واجب على األب أن يخصص األب من القطع لما أغفله؛ فصح أن الق –وسلم

 .(7)واألم إذا سرقا من مال ابنهما ما ال حاجة بهما إليه
 

                                                 

 (.11/344ابن حزم، المحلى )( انظر: 1)
 (.10/285(، ابن قدامة، المغني )5/142انظر: ابن الهمام، شرح فتح القدير )( 2)
 ( انظر: المرجعين السابقين.3)
 .38سورة المائدة: اآلية ( 4)
 (.11/346ابن حزم، المحلى )( انظر: 5)
(، 1218)ح  ،صرلى هللا عليره وسرلم-رواه مسلم في صحيحه، كتراب: الحرج، براب: حجرة النبري ( 6)
(2/886 – 892.) 
 (.11/346( انظر: ابن حزم، المحلى )7)
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فألن موجَب السرقِة القطع ورّد المال لمالكه، والردُّ واجٌب على  أما الممقول
 .(1)فكذلك القطع ؛رق مال ولده، وهو غير محتاج إليهاألب إذا س

بنه. وبه قال أشهب من : ُيقام الحد على الجد إذا سرق مال ابن االقول الثالث
 .(2)المالكية

 .(3)أنه ال ُيقضى له بالنفقة عليه؛ فُقطع لسرقة ماله كاألجنبي ووجه قوله :
 رأي الباحث:

ال ُتقطُع يُد  هو رأي القائلين بأنه -هللا أعلمو -الذي يترجح في هذه المسألة
ن علوا-األب واألم   بسرقة مال أبنائهما؛ وذلك لما يلي: -وا 

 استدلوا به.لقوة ما  (1)
 ولدفع االعتراضات الواردة عليها بالتالي: (2)
أما اعتراضهم على االستدالل باآليات اآلمرة باإلحسان إلى الوالدين، والشكر  –أ 

حمة بهما، في إيجاب القطع لهما، والنهي عن التأفُّف، والقيام بالقسط لهما، والر 
القطع، فتكون مخصصة،  فمردود بالنصوص التي احتجَّ بها القائلون بعدم ؛عليهما

بهات أخُذ الرجل من مال جَعله الشرع له، وأَمره  ودرًءا للحدِّ بالشبهة، وأعظُم الشُّ
 .(4)بأخِذه وأكِله

 

                                                 

 .(11/345) ابن حزم، المحلىانظر: ( 1)
افي، الذخيرة (، القر 7/185(، الباجي، المنتقى )7/291انظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )( 2)
(12/156.) 
 (.7/185انظر: الباجي، المنتقى )( 3)
 (.10/285ابن قدامة، المغني )( انظر: 4)



 أبحاث
 في الفقه اإلسالمي األقارب السرقة بين

  فهد عبد الرحمن الكندري د. انون العقوباتمقارنة بق
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، وأنه (1)"ادرؤوا الحدود بالشبهاتوأما اعتراضهم على االستدالل بحديث: " –ب 
بأنَّ شبهة  (2)فمردود عليه ؛ة إليهما به من مال ولدهماال شبهة لهما فيما ال حاج

 .(3)"أنت ومالك ألبيكاالستحقاق متمكنة هنا بنص حديث: "
، (4)"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطمت  ...وأما تضعيفهم لحديث: " –ج 

ن كان في سنده مقافمردود عليه  ن األمة قد تلقَّته بالقبول، وقد فإ بأن الحديث وا 
حين تلقِّي خبر غير ما في الصحيرحمه هللا: )إن اتفاقهم على  -قال ابن حجر

 .(5)يوجب العمل بمدلوله( بالقبول ولو كان سنده ضعيًفا
فقولهم بأن  ؛(6)"أنت ومالك ألبيكوأما اعتراضهم على االستدالل بحديث: " –د 

الالم ليست للتمليك مردوٌد عليه بأن ظاهر اإلضافة إليه بالم التمليك يقتضي ثبوت 
، ولو قلنا بأنها (7)لملك، وذلك يورُث شبهة؛ فيمنع القطعالملك له، أو ُيثبت شبهة ا

فإن مال الولد وزكاته عليه، وهو موروث عنه، إال أن للوالد أن يأكل من  لإلباحة
 .(8)أم لم يأذن ،مال ولده، سواء أِذن الولد

 دِّ ما أخذه وهو غير محتاج إليهوأما قياسهم األب على األجنبي في وجوب ر  -ه
اديث التي احتّج بها أصحاب القول األول، والتي أِذن فيها الشارع فمردوٌد باألح

 باألكل من كسب األبناء؛ فهي شبهة، والحدود تدَرأ بالشبهات.

                                                 

 ( سبق تخريجه.1)
 (.10/284انظر: ابن قدامة، المغني )( 2)
 .سبق تخريجه( 3)
 .سبق تخريجه( 4)
 .(1/372( ابن حجر، النكت على ابن الصالح )5)
 .سبق تخريجه( 6)
 (.7/71اني، بدائع الصنائع )الكاس( انظر: 7)
 (.6/17الشوكاني، نيل األوطار )( انظر: 8)
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وأما قولهم بإيجاب إسقاط القصاص عن الغريم الذي له حق في مال غريمه إذا  –و
قياس مع  سرق منه ما ال حق له فيه، قياًسا على األب لو قام بذلك؛ فمردود بأنه

الفارق، والفرق بينهما وجود اإلذن من الشارع للوالدين بأن يأخذا من مال ولدهما، 
 وأن يأكال منه، بخالف الغريم.

ولضعف استدالل القائلين بإقامة الحد على األبوين إذا سرقوا مال أبنائهم  (3)
ن نزلوا بآية:   َّ مه  جه ين ىن ُّٱوا 

إن ، وحديث: "(1)
ادرؤوا الحدود والحديث مخصصاِن بحديث: "، فإن اآليَة (2)"...دماءك 

 .(4)لما سبق ؛ولألب ُشبهة في مال االبن ،(3)"بالشبهات
وأما قولهم بأن موجب السرقة القطع ورّد المال لمالكه، وردُّ المال واجٌب على 

فكذلك القطُع مردوٌد بوجود  ؛سرق مال ابنه وهو غير محتاج إليهاألب فيما لو 
. الفرق بين الرد للمال  والقطع؛ فالقطع عقوبة بدنية، بخالف الردُّ

ألنه ال ُيقضى له بالنفقة  ؛وا بقطع الجد بسرقة مال ابن ابنهوأما قول من قال (4)
، (5)عليه، فُقطع لسرقة ماله كاألجنبي؛ فمردود بأن الجد ُمدل  بابنه، فكان كاألب

ن لم  ،األب واألم رحمه هللا: )أحب إليَّ أالَّ ُيقطع األجداد من ِقبل -وقد قال مالك وا 
 .(6)تجب لهم النفقة(

 
 
 

                                                 

 .38سورة المائدة: اآلية ( 1)
 .سبق تخريجه( 2)
 .سبق تخريجه( 3)
 (.3/361الشيرازي، المهذب )( انظر: 4)
 (.7/185الباجي، المنتقى )( انظر: 5)
 (.292-7/291) ( انظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن6)
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 :سرقة الفروع من األصول المطلب الثاني:
ن نزلوا، إذا سرقوا من  ،اختلف الفقهاء في إقامة الحد على األبناء والبنات وا 

ن علوا، على ثالثة أقوال: ،مال األب واألم  وا 
ليه ذهب الحنفيةالقول األول ، (2)قال بعض المالكية ، وبه(1): ال ُيقام عليهم الحد. وا 

سحاق ،، وبه قال سفيان(4)، والمذهب عند الحنابلة(3)وهو قول الشافعية ، (5)وا 
 .(6)والحسن

 .وحجتهم في ذلك: الكتاب والمعقول
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱتعالى: -فقوله  أما الكتاب
 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل
  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني

 َّ جخمح جح مج  حج مث هت مت خت حتجت هب
(7). 

 : وجه الداللة
 الداللة من اآلية من وجهين:

                                                 

(، الجصراص، 5/62(، ابرن نجريم، البحرر الرائرق )5/142ابن الهمام، شررح فرتح القردير )نظر: ( ا1)
 (.4/81أحكام القرآن )

(، القرطبررررري، الجرررررامع ألحكرررررام القررررررآن 12/156وابرررررن وهرررررب. القرافررررري، الرررررذخيرة ) ،قالررررره أشرررررهب( 2)
(7/291.) 
روضرررررررة الطرررررررالبين (، النرررررررووي، 4/162(، الشرررررررربيني، مغنررررررري المحتررررررراج )6/163انظرررررررر: األم ) (3)
(10/120.) 
(، البهررروتي، كشررراف 10/278(، المررررداوي، اإلنصررراف )10/286ابرررن قدامرررة، المغنررري )( انظرررر: 4)

 (.6/141القناع )
 (.10/286(، ابن قدامة، المغني )344 – 11/343ابن حزم، المحلى )( انظر: 5)
 (.10/286ابن قدامة، المغني )( انظر: 6)
 .61سورة النور: اآلية ( 7)
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األكل من بيوت هؤالء يقتضي إباحة دخول منازلهم  -تعالى–إباحة هللا أن  األول:
بغير إذنهم، فإذا جاز لهم دخول منازلهم بغير إذنهم؛ لم يكن مالهم محرًزا عنهم، 

 .(1)وال يجب القطع في السرقة من غير حرز
باحة األكل من أموالهم تمنُعهم وجوب القطع؛ لما لهم فيه من الحق أن إ الثاني:
 .(2)كالشريك

 بهذه اآلية من وجهين: وقد نوقش استدالله 
، وال بدليل ،ال بنص ،قاط القطع على َمن سرق من هؤالءنه ليس فيها إسأ األول:

نما فيها إباحة األكل  .(3)ار حرامال إباحة األْخذ، فاألكل حالٌل، ونقل ما في الد ،وا 
هؤالء يقتضي إباحة  األكل من بيوت -تعالى–أن قولهم إن إباحة هللا  الثاني:

 حب جب ُّٱأما سمعوا قول هللا:  ،دخول منازلهم فليس هذا االقتضاء في اآلية
 حم ُّٱتعالى: -، إلى قوله  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

 َّ حنجن يم ىم  مم خم
فنصَّ على أنه ال يدخل بالغ أصاًل على أحد  ،(4)

إال بإذن، ويدخل فيهم األبناء، حاشا ما ملكت أيمانهم واألطفال، فإنهم ال يستأذنون 
 .(5)إال في هذه األوقات الثالث فقط

 فمن وجهين: أما الممقول:
جريان االنبساط بينهم باالنتفاع في المال عادة، واإلذن في الدخول في  األول:
 .(6)ولذا امتنعت شهادته شرًعاحتى ُيعدُّ كل واحد منهما بمنزلة اآلخر،  ،الحرز

                                                 

 (.11/346ابن حزم، المحلى )( انظر: 1)
 المرجع السابق.( انظر: 2)
 (.247 – 11/346ابن حزم، المحلى )( انظر: 3)
 .59، 58سورة النور: اآليتان ( 4)
 (.11/347ابن حزم، المحلى )( انظر: 5)
(، الميررداني، 5/142(، ابررن الهمررام، شرررح فررتح القرردير )5/62( انظررر: ابررن نجرريم، البحررر الرائررق )6)

 (.7/291(، القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )3/205اللباب )



 أبحاث
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، وشبهة أن مال كل واحد (1)فكان كاألب ؛ولوجود الشبهة، شبهة اإلنفاق الثاني:
 ، والحدود ُتدرأ بالشبهات.(2)منهما مرصٌد لحاجة اآلخر

 المناقشة:
نوقش هذا الدليل: بأنه ال شبهة في ذلك قياًسا على قتل االبن قصاًصا 

 باألب.
 ،فلم يقطع بسرقة ماله ؛نع قبول شهادة أحدهما لصاحبهوألن بينهما قرابة تم (1)

 .(3)كاألب
وألن النفقة تجب في مال األب البنه حفًظا له؛ فال يجوز إتالفه بالقطع  (2)

 .(4)حفًظا للمال
ليه ذهب المالكيةالقول الثاني ، (6)، وبه قال بعض الحنابلة(5): ُيقام عليهم الحد. وا 

 .(8)وابن المنذر ،ثور، وبه قال أبو (7)وهو قول الظاهرية
 .: الكتاب والمعقولوحجته  في ذلك

 

                                                 

(، ابرررن حجرررر الهيتمررري، 12/156(، القرافررري، الرررذخيرة )5/62انظرررر: ابرررن نجررريم، البحرررر الرائرررق )( 1)
 (.9/130تحفة المنهاج )

 انظر: المراجع السابقة.( 2)
 (.7/145(، ابن مفلح، المبدع )10/286انظر: ابن قدامة، المغني ) (3)
 انظر: المرجعين السابقين. (4)
(، الرررردردير، 7/291(، القرطبرررري، الجررررامع ألحكررررام القرررررآن )12/156القرافرررري، الررررذخيرة )( انظررررر: 5)

 (.4/337الدردير والشرح الكبير )
 (.7/445(، ابن مفلح، المبدع )10/286ابن قدامة، المغني )( انظر: 6)
 (.11/344انظر: ابن حزم، المحلى )( 7)
 (.10/286قدامة، المغني )انظر: ابن ( 8)
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  جه ين ىن ُّٱتعالى: -فلظاهر قول هللا  أما الكتاب 

 .(2)فإنه عامٌّ؛ فيدخل فيه الولد إذا سرق من مال أبيه ؛(1)َّمه
فلضعف شبهة حق االبن في مال أبويه، بدليل أنه ُيحدُّ إذا  أما الممقول

ه، فصار كاألخ واألجنبي، بخالف األب إذا وطئ جارية  وطئ جارية أبيه أو ُأمِّ
 .(3)ابنه؛ لقوة شبهته

ليه ذهب  ،إن نهوه عن الدخول عليهم ،: يقام عليه الحدالقول الثالث فسرق. وا 
 .(4)بعض الفقهاء
 رأي الباحث:

ما ذهب إليه القائلون بعدم إقامة الحد  -وهللا أعلم -والذي يظهر ترجيحه
ن نزلوا، إذ ،على األبناء ن علوا؛ وذلك لما يلي: ،ا سرقوا مال األب واألموا   وا 

 لقوة ما استدلوا به. (1)
 ولدفع االعتراضات الواردة عليه: (2)

ن نزلوا-ألن قولهم بأنه ال شبهة لألبناء  ن -في مال اآلباء واألمهات  -وا  وا 
فمردود بوجود الفرق؛ فقتل االبن  - اًسا على قتل االبن قصاًصا باألبعلوا، قي

ن من مال أبيه؛ فله شبهة وال تهمة، بخالف سرقة االب ،ال شبهة فيهقصاًصا باألب 
 .(5)فكان كاألب ؛اإلنفاق

                                                 

 .38سورة المائدة: اآلية ( 1)
(، ابرررررن مفلرررررح، المبررررردع 10/286(، ابرررررن قدامرررررة، المغنررررري )7/185انظرررررر: البررررراجي، المنتقرررررى )( 2)
(7/445.) 
(، 8/96(، الخرشرررري، شرررررح مختصررررر خليررررل )5/142انظررررر: ابررررن الهمررررام، شرررررح فررررتح القرررردير )( 3)

 (.7/185الباجي، المنتقى )
(، قال الجصراص: )قرال عبيرد هللا برن الحسرن فري الرذي 4/81صاص، أحكام القرآن )الج( انظر: 4)

ن كانوا نهوه عن الدخول عليهم  فسرق؛ ُقطع(. ،يسرق من أبويه: إن كان يدخل عليهم ال ُيقطع، وا 
(، ابرررن حجرررر الهيتمررري، 12/156(، القرافررري، الرررذخيرة )5/62ابرررن نجررريم، البحرررر الرائرررق )( انظرررر: 5)

 (.9/130)تحفة المحتاج 
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 في الفقه اإلسالمي األقارب السرقة بين
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-257- 

ن نزلوا، إذا  ،ولضعف استدالل القائلين بإقامة الحد على األبناء والبنات (3) وا 
ن علوا-سرقوا مال األب واألم  باآلية، فإن للولد شبهة الملك في مال والده؛  -وا 

م الحرز؛ لوجود اإلذن بالدخول، ولما بينهما من لوجوب اإلنفاق عليه، ولعد
 .(1)فمنعت إقامة الحد ؛تي تمنع قبول شهادة أحدهما لآلخرالقرابة ال

 حد عليه فيما لو زنى بجارية أبيهوأما قياسهم القطع بسرقة ماله على إقامة ال
لعدم الشبهة فيه،  ؛فهو قياس مع الفارق؛ ألن الزنا بجارية أبيه يجب به الحدُّ 

 .(2)بخالف المال
 :السرقة بين ذوي الرح  المطلب الثالث:

 :قة بين ذوي الرح  من غير المحار الفرع األول: السر 
اتفق جمهور الفقهاء على إقامة الحد على القريب إذا سرق من أقاربه غير 

 .(3)والفروع غير المحارم ،األصول
 .واإلجماع، والمعقول : الكتاب، والسنة،وحجته  في ذلك

  جه ين ىن ُّٱتعالى: -: فلعموم اآلية في قوله ا الكتابأم 

 َّ مه

، فإنها بعمومها تعمُّ كل سارق خرج منه عمودا النسب، فيبقى ما (4)
 .(5)عداهما على مقتضى األصل

 

                                                 

 (.7/445(، ابن مفلح، المبدع )10/286انظر: ابن قدامة، المغني )( 1)
 انظر: المرجعين السابقين. ( 2)
(، ابررررن قدامررررة، 4/337(، الرررردردير، الشرررررح الكبيررررر )7/70انظررررر: الكاسرررراني، برررردائع الصررررنائع )( 3)

 (.11/344(، ابن حزم، المحلى )10/286المغني )
 .38سورة المائدة: اآلية ( 4)
 (.7/447انظر: ابن مفلح، المبدع )( 5)
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أنها  –رضي هللا عنها –فلعموم األخبار، ومنها حديث عائشة وأما السنة
قطع يد السارق إال في ربع "ال تُ يقول:  –صلى هللا عليه وسلم –سمعت رسول هللا

ا"  .(2)، وهذا عام؛ فتعمُّ كلَّ سارق، وخرج من عمومه عمودا النسب(1)دينار فصاعد 
رحمه هللا: )واتفقوا أنه من سرق ... ومن غير  -فقال ابن حزم وأما اإلجماع

، كما نقل الكاساني اإلجماع على (3)ذي رحمه ... فقد وجب عليه حد السرقة(
 .(4)سَرق من ذي رحم غير محرمالقطع فيما لو 

امع أنه ال ترد فبقياس األقارب غير المحارم على األجنبي، بج أما القياس
 .(5)فكذلك القطع فيما لو سرق أحدهما مال اآلخر ؛شهادة بعضهم لبعض

 : فمن وجهين:أما الممقول
 .(6)إن الُمباَسطة بالدخول من غير استئذان غير ثابتة في هذه القرابة عادة األول:
أن هذه القرابة ال تجب صيانتها من القطيعة؛ ولهذا لم يجب في العتق  الثاني:

 .(7)والنفقة وغير ذلك
 
 
 

                                                 

  جه ين ىن ُّٱأخرجررره البخررراري فررري صرررحيحه، كتررراب: الحررردود، بررراب: قولررره تعرررالى: ( 1)

، وفرري كررم ُيقطررع  وقطررع مررن الكررف، وقررال قتررادة فرري األم سررَرقت فُقطعررت شررمالها: )لرريس إال  َّ مه
(، 1684رقة )ح/(، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحدود، باب: حد الس6/491(، )6407ذلك(. )ح/

(3/1313.) 
 (.7/447انظر: ابن مفلح، المبدع )( 2)
 .135( ابن حزم، مراتب اإلجماع، ص 3)
 (.7/75( انظر: بدائع الصنائع )4)
 (.10/286انظر: ابن قدامة، المغني )( 5)
 (.7/75انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )( 6)
 انظر: المرجع السابق.( 7)
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 :الفرع الثاني: السرقة بين ذوي الرح  من المحار 
اختلفوا في إقامة الحد على القريب إذا سرق من مال أحد أقاربه من المحارم 

 ،والعمة، والخال ،واألخت، والعم ،األخ، من غير األصول والفروع؛ ك(1)ذوي الرحم
 على قولين: - والخالة

ليه ذهب الحنفيةالقول األول ، (3)، وبه قال بعض الحنابلة(2): ال ُيقام عليه الحد. وا 
 .(5)، وهو قول الثوري (4)وحكاه ابن أبي موسى في اإلرشاد مذهًبا ألحمد

 .في ذلك: الكتاب والمعقول وحجته 
 ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱتعالى: -فلقوله  أما الكتاب 
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

 خت حتجت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ

 َّ جخمح جح مج  حج مث هت مت
(6). 

  وجه الداللة:
 الداللة من اآلية من وجهين:

                                                 

هما رجرراًل واآلخررر امرررأة لررم يجررز لرره أن يتزوجهررا مررن أجررل الرررحم الررذي وهررم الررذين لررو كرران أحررد( 1)
 (.4/196بينهما. انظر: السرخسي، المبسوط )

(، الجصررراص، 3/220(، الزيلعررري، تبيرررين الحقرررائق )7/70بررردائع الصرررنائع )( انظرررر: الكاسررراني، 2)
ذي رحرم محررم، وأمرا  (. ويرى الحنفية أنه ال ُيقام عليه الحد إذا سرق من بيرت2/537أحكام القرآن )

 كبيت أجنبي مثاًل؛ فإنه ُيقطع. ،محرم من غير بيت ذي الرحم المحرمإذا سرق من مال ذي الرحم ال
 (.7/447(، ابن مفلح، المبدع )10/280المرداوي، اإلنصاف )( انظر: 3)
 (.7/447انظر: ابن مفلح، المبدع )( 4)
 (.7/291الجامع ألحكام القرآن )(، القرطبي، 4/81) ( انظر: الجصاص، أحكام القرآن5)
 .61سورة النور: اآلية ( 6)
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أباح األكل من بيوت هؤالء، وقد اقتضى ذلك إباحة  -تعالى–: أن هللا األول
إليها بغير إذنهم، فإذا جاز لهم دخولها لم يكن ما فيه محرًزا عنهم، وال  الدخول

 .(1)قطع إال فيما ُسرق من ِحرز
 ،: أن إباحة أكل أموالهم يمنع وجوب القطع فيها؛ لما لهم فيها من الحقالثاني

 .(2)ونحوه ،كالشريك
 : فمن وجوه:وأما الممقول

هتك الحرز، ولم يوجد هتك الحرز؛ ألن و  ،أن القطع ال يجب إال بأخذ المال األول:
ادًة، وذلك داللة اإلذن من كل واحد منهما يدخل منزل صاحبه بغير إذن  ع

 .(3)فلم يبق المال محرًزا في حق السارق  ؛ل معنى الحرزفاخت ؛صاحبه
ك حرام، والمفضي أن القطع بسبب السرقة فعٌل ُيفضي إلى قطع الرحم، وذل الثاني:

 .(4)فيندرئ الحد ؛إلى الحرام حرام
عليه أْن ُينفق على ذي رِحِمه عند الحاجة، فصار له  أن ذي الرِحِم المْحَرم الثالث:

؛ لثبوت حقه فيه (5)فأشبه السارق من بيت المال ؛بغير بدلبذلك حق في ماله 
؛ لثبوت الحق لبعضهم  بغير بدل يلزمه عند الحاجة إليه، فأورثت شبهًة تمنع الحدَّ

 .(6)آلخرفي مال بعضهم ا
 

                                                 

 (.4/81الجصاص، أحكام القرآن )( انظر: 1)
 .( انظر: المرجع السابق2)
 (.3/205(، الميداني، اللباب )7/75انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )( 3)
 (.7/75ع )(، الكاساني، بدائع الصنائ5/142ابن الهمام، شرح فتح القدير )( انظر: 4)
(، ابرن حررزم، المحلررى 9/152(، السرخسرري، المبسرروط )4/81انظرر: الجصرراص، أحكررام القررآن )( 5)
(11/346.) 
 (.11/346ابن حزم، المحلى )( انظر: 6)
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ليه ذهب المالكيةالقول الثاني ، وهو المذهب (2)، والشافعية(1): يقام عليه الحد. وا 
 .(4)، وهو قول الظاهرية(3)عند الحنابلة

نة، واإلجماع، والمعقولفي ذلك: الكتابُ وحجته    .، والسُّ
 

  جه ين ىن ُّٱعز وجل:  -فلعموم قوله هللا أما الكتاب

 َّمه

وسارقة، خرج منها عمودا النسب، فيبقى ما ، فإنها تعمُّ كل سارق (5)
 .(6)عداهما على مقتضى األصل

 المناقشة:
صة باإلجماع، قد ُخّص فيها  قد نوقش استداللهم بأن هذه اآلية مخصَّ
، والمجنون، وقرابة الوالدة، وغير الحرز، ومال فيه شركٌة للسارق، وكذا مال  الصبيُّ

 .(7)ارق؛ لوجود اإلذن بالدخول؛ فال يقطعالقريب، فهو ماٌل غيُر ُمحَرز في حق الس
نة أنها  –رضي هللا عنها –فعموم األخبار، ومنها حديث عائشة وأما الس 
ال ُتقطع يد السارق إال في ربع يقول: " –صلى هللا عليه وسلم –سمعت رسول هللا

ا ، فتعّم كل سارق خرج منه عمودا النسب، فبقي ما عداهما على (8)"دينار فصاعد 
 .(9)األصل مقتضى

                                                 

 (.7/185(، الباجي، المنتقي )7/291انظر: القرطبي، جامع أحكام القرآن )( 1)
 (.4/162ي، مغني المحتاج )(، الشربين7/335انظر: النووي، روضة الطالبين )( 2)
 (10/280(، المرداوي، اإلنصاف )10/286انظر: ابن قدامة، المغني )( 3)
 (.11/344ابن حزم، المحلى )( انظر: 4)
 .38سورة المائدة: اآلية ( 5)
 (.7/447(، ابن مفلح، المبدع )3/220الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )( انظر: 6)
 (.3/220حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )انظر: الشلبي، ( 7)
 .سبق تخريجه( 8)
 (.7/447انظر: ابن مفلح، المبدع )( 9)
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اإلجماع على ذلك، فقال:  -رحمه هللا -فقد نقل ابن المنذروأما اإلجماع، 
)وكل سارق من مال أبيه، أو أمه، أو أخيه، أو جدته، أو خاله، أو ذات محرم 

 .(1)منه؛ فعليه القطع(
 فمن وجوه: وأما الممقول

قرابة غير ذي ك ،فال تمنع القطع ؛ول الشهادة فيهاأنها قرابة ال تمنع قب األول:
 .(2)الرِحم الَمحَرم

 .(3)عدم الشبهة لهم في مال قريبهم الثاني:
نَّ مْلَك أحِدهما مبايٌن لمْلِك اآلخر، فيجب القطع؛ لوجود السرقة من حرز أ الثالث:
 .(4)كامل

أنه ليس بينهما والٌد وال ُجزئيَّة، فال تتمكن الشبهة ألحدهما في مال صاحبه؛  الرابع:
 .(5)مكبني األعما

ن الثابت بهذه القرابة بينهما حرمُة النكاح، فذلك ال يمنع وجوب القطع؛ أ الخامس:
 .(6)كما لو سرق من أخيه من الرضاعة

 رأي الباحث:
ترجيح ما ذهب إليه القائلون بوجوب إقامة الحد  -وهللا أعلم -والذي يظهر

غير األصول على القريب، إذا سرق من مال أحد أقاربه من المحارم ذوي الرحم 
 والفروع؛ لما يلي:

 قوة ما استدلوا به. (1)

                                                 

 .331ابن المنذر، اإلجماع، ص ( 1)
 (.7/447(، ابن مفلح، المبدع )10/287انظر: ابن قدامة، المغني )( 2)
 (.4/74الكافي )( انظر: ابن قدامة، 3)
 (.3/220لى تبيين الحقائق )الشلبي، حاشية الشلبي ع( انظر: 4)
 (.9/151السرخسي، المبسوط )( انظر: 5)
 المرجع السابق.( انظر: 6)
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  جه ين ىن ُّٱدفع االعتراض الوارد على االستدالل بآية:  (2)

 َّ مه
 ،الدليل بوجود الشبهة له في المالبقياسهم القريب على ما خصه  (1)

كقرابة الوالدة، بأنه ليس بين األقارب والٌد وال جزئيَّة، فال تتمكن الشبهة ألحدهما 
 ؛من أحدهما لآلخرخر، ذلك أن هذه القرابة ال تمنع قبول الشهادة في مال اآل

 .(2)كقرابة غير المحارم من األقارب، وبهذا قاَرن قرابة الوالدة ،فال تمنع القطع
ضعف أدلة القائلين بعدم إقامة الحد على القريب إذا سرق من مال قريبه؛  (3)

َّ...ىت نت مت زت ُّٱاستداللهم بآية:  ألن
ة الدخول إلى بأن فيها إباح (3)

قطع؛ مردوٌد عليه من ثالثة فال  ؛ب واألكل من أمواله، فاختل الحرزدار القري
 أوجه:

 .(4)ال إباحة األخذ ،: أن غاية ما تدل عليه اآلية إنما هو إباحة األكلاألول
: أن قياس جواز األخذ على جواز األكل ال يصح؛ ألنه قياس الضد على الثاني

 .(5)كل حالل، فال يصح قياس الحرام على الحاللواأل ،ضده؛ إذ األخذ حرام
-: أنه كيف يصح استداللهم بهذه اآلية مع ما ذهبوا إليه، وقد قال هللا الثالث
 .(7)، ومع هذا لو سرق من بيت الصديق ُقطع(6)َّٱجت هبُّتعالى: 

                                                 

 .38سورة المائدة: اآلية ( 1)
(، ابرررن مفلرررح، المبررردع 10/287(، ابرررن قدامرررة، المغنررري )9/151انظرررر: السرخسررري، المبسررروط )( 2)
(7/447.) 
 .61سورة النور: اآلية ( 3)
 (.11/346(، ابن حزم، المحلى )3/250) على تبيين الحقائق( الشلبي، حاشية الشلبي 4)
 (347 – 11/346انظر: ابن حزم، المحلى )( 5)
 .61سورة النور: اآلية ( 6)
(، الجصرررراص، أحكررررام القرررررآن 3/220( انظررررر: الشررررلبي، حاشررررية الشررررلبي علررررى تبيررررين الحقررررائق )7)
(4/81.) 
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ألنَّ كلَّ واحد  ؛ يجب إال بأخذ المال وهتك الحرزوأما قولهم بأن القطع ال
 حب جب ُّٱتعالى: -منزل صاحبه بغير إذن  عادًة؛ فمردوٌد بقوله منهما يدخل 
 حم ُّٱتعالى: -، إلى قوله  َّ مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

َّ حنجن يم ىم  مم خم
وَمن ُذكر  ،واألعمامُ  ،، ويدخل في ذلك اإلخوةُ (1)

 .(2)فلم ينتف الحرز ؛معهم، فإذا ثبت األمر باالستئذان انتفى حق الدخول بدخوله
ال تمنع فمردود بأن هذه القرابة  ؛ابة تشبه قرابة الوالدةإنه قر  :وأما قولهم

 .(3)ففاَرق قرابة الوالدة ؛كقرابة غيره ،الشهادة، فال تمنع القطع
 :السرقة بين الزوجين المطلب الرابع:

اتفق جمهور الفقهاء على أنه ال ُيقام الحد على الزوجة إذا سرقت من زوجها 
 .(4)منعهانفقتها، أو نفقة ولدها الواجبة مع 

 :بما يلي واستدلوا على ذلك
أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول هللا،  –رضي هللا عنها –بحديث عائشة (1)

إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه 

                                                 

 .59، 58سورة النور: اآليتان ( 1)
 (.11/347، المحلى )انظر: ابن حزم( 2)
 (.10/287( انظر: ابن قدامة، المغني )3)
(، الشررربيني، مغنرري 7/184(، البرراجي، المنتقررى )82–4/81) ( انظررر: الجصرراص، أحكررام القرررآن4)

(. قرررررال فررررري 11/349(، ابرررررن حرررررزم، المحلرررررى )7/447(، ابرررررن مفلرررررح، المبررررردع )4/162المحتررررراج )
(: )سرواء أخرذت قردر ذلرك 7/447، وقال فري المبردع )(: )لم تقطع، قواًل واحًدا(10/280اإلنصاف )

( 4/74أو أكثررر(؛ ألنهررا تسررتحق قرردر ذلررك، فالزائررد يكررون مشررترًكا، فاسررتحق أخررذه، وقيَّررد )فرري الكررافي 
عرردم إقامررة الحررد إذا كرران األخررذ بقرردر النفقررة، فقررال: )وال قطررع علررى الزوجررة إذا ُمنعررت نفقتهررا فأخررذت 

 بقدرها(.
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خذي ما يكفيك وولدك صلى هللا عليه وسلم: "-وهو ال يعلم، فقال 
 .(1)"بالممروف

ين الحالِّ إذا سرق  وألنها إنما أخذت (2) بقصد االستيفاء، كما في حقِّ ربِّ الدَّ
 .(2)أو غيره ،نصاًبا من المدين بقصد االستيفاء، سواء من جنس الدين

واختلفوا فيما لو سرق أحُدهما من مال اآلخر مااًل محرًزا عنه أو غير 
 محرز.

 :الفرع األول: سرقة أحد الزوجين من اآلخر ماال  غير محرز عنه
 لف الفقهاء في ذلك على قولين:اخت

: ال ُيقام على أحد الزوجين الحدُّ إذا سرق من اآلخر مااًل غير محرز القول األول
ليه ذهب الحنفية  .(6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)، والمالكية(3)عنه. وا 

 وذلك من وجهين: ،الممقولُ  وحجته 
 .(7)أن كل واحد منهما لم يسرق من حرز (1)
 .(8)ال سارًقا ،ئذ  خائًناوأنه يكون حين (2)

                                                 

صررحيحه، كترراب: النفقررات، برراب: إذا لررم ينفررق الرجررل؛ فللمرررأة أن تأخررذ بغيررر أخرجرره البخرراري فرري ( 1)
(، ومسرررررلم فررررري صرررررحيحه، كتررررراب: 5/2052(، )5049)ح/ ،علمررررره مرررررا يكفيهرررررا وولررررردها برررررالمعروف

 (.3/1388(، )1714األقضية، باب: قضية هند )ح/
ررا مرررَّ أن يكررون  (، وقررال فيرره: )وَمحلُّرره أْخررًذا163–4/162الشررربيني، مغنرري المحترراج )( انظررر: 2) ممَّ

جاحرررًدا أو ممرررراطاًل(، وقررررال: )وقررررد يقررررال ال حاجررررة إلررررى هررررذا؛ إذ الكررررالم فرررري السرررررقة، واألخررررُذ بقصررررد 
 االستيفاء ليس بسرقة(.

 (.222 – 3/220(، الزيلعي، تبيين الحقائق )7/75الكاساني، بدائع الصنائع )( انظر: 3)
 (.7/185انظر: الباجي، المنتقى )( 4)
 (. 4/162(، الشربيني، مغني المحتاج )10/120نووي، روضة الطالبين )انظر: ال( 5)
 (.7/447(، ابن مفلح، المبدع )10/287انظر: ابن قدامة، المغني )( 6)
 (.4/74انظر: الكافي )( 7)
 (.8/96(، الخرشي، شرح مختصر خليل )12/156القرافي، الذخيرة )( 8)
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ليه القول الثاني : ُيقام على أحدهما الحدُّ إذا سرق مال اآلخر غير المحرز عنه. وا 
 .(1)ذهب الظاهرية

 َّ مه  جه ين ىن ُّٱتعالى: -وذلك لظاهر قوله 
، فإنه (2)

 عامٌّ؛ فيدخل فيه الزوجان.
 : الراجح

الحد على أحد  والذي يظهر لي ترجيُح ما ذهب إليه القائلون بعدم إقامة
ْبهة؛ إذ لم يسرق أي  الزوجين إذا سرق من مال صاحبه غير المحرز عنه؛ للشُّ

 واحد منهما من ِحْرز.
 :الفرع الثاني: سرقة أحد الزوجين من اآلخر ماال  محرز ا عنه

 اختلف الفقهاء في ذلك على ثالثة أقوال:
آلخر المحرز عنه. : ال يقام الحد على أحد الزوجين إذا سرق مال االقول األول

ليه ذهب الحنفية ، وهو المذهب عند (5)، وهو قول للشافعي(4)، وبعض المالكية(3)وا 
 .(8)، وبه قال الشعبي(7)، وهو قول عمر(6)الحنابلة

نة واألثر والمعقول.وحجته  في ذلك  : السُّ
نة ل عن ئوكلك  راع، وكلك  مسصلى هللا عليه وسلم: "-فقوله  أما الس 

ل عن رعيته، والرجل راٍع على ئوير الذي على الناس راٍع، وهو مسمرعيته، فاأل
                                                 

 (.11/349ابن حزم، المحلى )( 1)
 .38ائدة: اآلية سورة الم( 2)
 (.3/220(، الزيلعي، تبيين الحقائق )7/75الكاساني، بدائع الصنائع )( انظر: 3)
 (، وقال: )وعدم قطع الزوجين أحسن(.12/156انظر: القرافي، الذخيرة )( 4)
 (.4/62(، الشربيني، مغني المحتاج )10/120انظر: النووي، روضة الطالبين )( 5)
(، ابررن مفلررح، المبرردع 10/287(، ابررن قدامررة، المغنرري )10/280اف )انظررر: المرررداوي، اإلنصرر( 6)
(7/447.) 
 (.10/287(، ابن قدامة، المغني )7/447انظر: ابن مفلح، المبدع )( 7)
 (.11/347ابن حزم، المحلى )( انظر: 8)
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لة ئو على بيت بملِّها وولد ، وهي مس ل عنه ، والمرأة راعيةٌ ئويته، وهو مسأهل ب
ل عنه. أالأ وكلك  راٍع، وكلك  ئولمبد راٍع على مال سيد ، وهو مسعنه ، وا

 .(1)"مسؤول عن رعيته
 ،جين أمين في مال اآلخر؛ فال قطع عليه: أن كل واحد من الزو وجه الداللة

 .(2)عكالمودَ 
 : المناقشة

 .(3)نوقش: بأن أحد الزوجين ُرّبما يحرز ماله عن اآلخر
ئه، "أن عبد هللا بن عمرو بن الحضرمي  وأما األثر فلما روى مالك في موطِّ

جاء بغالم له إلى عمر بن الخطاب، حيث قال له: اقطع يد غالمي هذا؛ فإنه 
المرأتي ثمنها ستون درهًما، فقال  ه عمر: ماذا سرق  فقال سَرق مرآةقال لسرق، ف
ق متاعأك عمر:   .(4)"أرسلها فليس عليه قطع، خادُمك  سرأ

نه إذا لم َيقطع عبده بسرقة مال زوجته؛ فهو أولى بعدم القطع أ: وجه الداللة
 .(5)بسرقة مالها

                                                 

رواه البخراري فرري صررحيحه، كترراب: العتررق، برراب: كراهيررة التطرراول علررى الرقيررق وقولرره: عبرردي أو  (1)
(، ومسرررلم فررري صرررحيحه، كتررراب: اإلمرررارة، بررراب: فضررريلة اإلمرررام العرررادل 9/285(، )2554ي )ح/أمتررر

(، 1829وعقوبرررررة الجرررررائر، والحرررررث علرررررى الرفرررررق بالرعيرررررة، والنهررررري عرررررن إدخرررررال المشرررررقة علررررريهم )ح/
(3/1459.) 
 (.11/347انظر: ابن حزم، المحلى )( 2)
 (.3/220الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )( انظر: 3)
(، 5/1229(، )3105أخرجررره مالرررك فررري موطئررره، كتررراب: السررررقة، بررراب: مرررا ال قطرررع فيررره )ح/( 4)

(، والبيهقرري فرري السررنن 4/251(، )3412والرردارقطني فرري سررننه، كترراب: الحرردود والررديات وغيررره )ح/
(، وابرن أبري 8/489(، )17303الكبرى، كتاب: السرقة، براب: العبرد يسررق مرن مرال امررأة سريده )ح/

(، قرال 5/519(، )28568في مصنفه، كتاب: الحدود، في العبد يسرق من مواله مرا عليره )ح/شيبة 
 وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين(.)(: 8/75، 2419األلباني )في إرواء الغليل، ح/

 (. 1/287(، ابن قدامة، المغني )3/221الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )( انظر: 5)
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 فمن عدة وجوه: وأما الممقول
، وال ُتقبل شهادته له، فأشبه أن كل واحد م األول: نهما يرث صاحبه بغير َحجب 

 .(1)الوالد والولد
 .(2)أنَّ لها ُشبهة، فهي تستحق النفقة، وهو يستحق الَحجر عليه الثاني:
لوجود  ؛فينتفع بماله عادةً  ،أن كل واحد منهما يدخل في منزل صاحبه الثالث:

ز األب ماله من ابنه، فسرقه النسب، وذلك يوجب خلاًل في الِحرز؛ كما إذا أحر 
 .(3)االبن

: ُيقام الحد على كل واحد منهما إذا سَرق ماَل اآلخر المحَرز عنه. القول الثاني
ليه ذهب جمهور المالكية ، وهي رواية عن (5)، وهو األظهر عند الشافعية(4)وا 

 .(8)، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر(7)، وهو قول الظاهرية(6)أحمد
نة، والمعقول.جته  في ذلكوح  : الكتاُب، والسُّ
 

                                                 

(، ابرررن قدامرررة، المغنررري 3/205(، الميرررداني، اللبررراب )3/221لعررري، تبيرررين الحقرررائق )انظرررر: الزي( 1)
(10/287.) 
 (.7/447(، ابن مفلح، المبدع )6/163الشافعي، األم )( انظر: 2)
 (.3/220(، الزيلعي، تبيين الحقائق )7/75انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )( 3)
(، الخرشي، شرح مختصر خليل 12/156ي، الذخيرة )(، القراف7/185انظر: الباجي، المنتقى )( 4)
(8/96.) 
 (.10/120(، النووي، روضة الطالبين )4/162الشربيني، مغني المحتاج )( انظر: 5)
(، المررررداوي، اإلنصررراف 7/447(، ابرررن مفلرررح، المبررردع )10/287انظرررر: ابرررن قدامرررة، المغنررري )( 6)
(10/280.) 
 (.11/347ابن حزم، المحلى )( انظر: 7)
 (.10/287(، ابن قدامة، المغني )11/347ابن حزم، المحلى )( انظر: 8)
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  جه ين ىن ُّٱتعالى: -فلعموم قول هللا  أما الكتاب

، فإنه يعمُّ كل سارق وسارقة، خرج منها عمودا النسب، فيبقى ما (1)َّمه
 .(2)عداهما على مقتضى األصل

نة "ال ُتقطع يد السارق إال في فلعموم األخبار الواردة، ومنها حديث:  أما الس 
ا"ر  ، فتعمُّ كل سارق خرج منه عمودا النسب، فبقي ما عداهما (3)بع دينار فصاعد 

 .(4)على مقتضى األصل
 فمن وجهين: وأما الممقول

أن كالًّ من الزوجين مكلَّف، وقد سرق ما ال شبهة له فيه من ِحرز مثله،  األول:
 .(5)فكان كاألجنبي

؛ كاإلجارة ال يسقط بها أن عقد النكاح عقُد منفعة، فال يؤثِّر ف الثاني: ي درء الحدِّ
 .(6)الحد عن األجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من اآلخر

، وبه (7): يقام الحد على الزوج دون الزوجة. وهو قول ثالث للشافعيالقول الثالث
 .(8)قال بعض الحنابلة

 .والمعقول ،نةفي ذلك: السُّ  وحجته 

                                                 

 .38سورة المائدة: اآلية ( 1)
(، ابررن قدامررة، المغنرري 4/162(، الشررربيني، مغنرري المحترراج )7/185البرراجي، المنتقررى )( انظررر: 2)
 (.7/447(، ابن مفلح، المبدع )10/287)
 .سبق تخريجه (3)
 (.4/162الشربيني، مغني المحتاج )( 4)
ابرررررن مفلرررررح، المبررررردع (، 10/287(، ابرررررن قدامرررررة، المغنررررري )7/162( انظرررررر: البررررراجي، المنتقرررررى )5)
(7/447). 
 (.4/162انظر: الشربيني، مغني المحتاج ) (6)
 (.4/162(، الشربيني، مغني المحتاج )7/335انظر: النووي، روضة الطالبين ) (7)
 (.7/447ح، المبدع )(، ابن مفل10/287ابن قدامة، المغني )( انظر: 8)
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نة  -صلى هللا عليه وسلم –خبرت النبيفلحديث هند بنت عتبة لما أ أما الس 
صلى هللا عليه وسلم:  -أن أبا سفيان ال يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال النبي

 .(1)"خذي ما يكفيك وولدك بالممروف"
أطلق يد الزوجة على مال  –صلى هللا عليه وسلم –: أن النبيوجه الداللة

 .(2)وال فرقَ  ،المستودعك ،زوجها تأخذ منه ما يكفيها وولدها، فهي مؤتمنة عليه
-؛ لقوله (3)حرَّم عليه القليل من مالها والكثير -تعالى–فإن هللا  وأما الزوج
 َّ منخن حن جن يم ىم مم  خم  ُّٱسبحانه وتعالى: 

-، وقوله (4)
 َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱتعالى: 

(5). 
 ،وكسوة ،ونفقة ،فألن للزوجة حقوًقا في مال الزوج من صداق أما الممقول

فكانت بذلك كالشريك، بخالف الزوج؛ فإنه ال حق له في مال  ؛وخدمة ،وسكن
 .(6)المرأة أصاًل، فوجب القطع عليه إذا سرق منها شيًئا؛ ألنه في ذلك كاألجنبي

 رأي الباحث:
والذي يظهر ترجيحه ما ذهب إليه القائلون بعدم إقامة الحد على أحد 

 الزوجين إذا سرق من اآلخر؛ لما يلي:
 تدلوا به.قوة ما اس (1)
 دفع االعتراضات الواردة عليه. (2)

فقول صحيح، إال أن  الزوجين ربما يحرز ماله من اآلخرإن أحد  :أما قولهم
لكل واحد منهما الشبهة فيما لو امتدت يده إلى حرز اآلخر؛ لوجود المباسطة 

                                                 

 .سبق تخريجه( 1)
 (.11/349انظر: ابن حزم، المحلى )( 2)
 انظر: المرجع السابق.( 3)
 .20سورة النساء: اآلية ( 4)
 .4سورة النساء: اآلية ( 5)
(، ابن حزم، المحلرى 10/287(، ابن قدامة، المغني )4/162الشربيني، مغني المحتاج )( انظر: 6)
(11/349.) 
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؛ وهي أنفس من المال -بينهما في األموال عادة، وداللة ذلك أنها بذلت له نفسها
؛ كما إذا أحرز (1)المال أولى؛ ولهذا ال تقبل شهادة كل واحد منهما لآلخر فبذلُ 

 ماله عن ابن له، فسرقه هذا االبن.
الزوجين إذا ضعف استدالل المخالفين القائلين بوجوب إقامة الحد على  (3)

بعموم األدلة الواردة في الباب، والتي تعمُّ كل سارق  سرق أحدهما من اآلخر
فيدخل فيه الزوج والزوجة؛ لوجود الخلل في الحرز بوجود عدا عموَدي النسب، 

 .(2)اإلذن في الدخول، ولالنبساط بينهما في األموال عادًة، بخالف غيرهما
فمردوٌد بوجود  ؛ين مكلٌف سَرق ما ال شبهة له فيهوأما قولهم إن كالًّ من الزوج

 .(3)شبهة االنبساط بينهما في األموال عادة
فقياس مع الفارق؛ ألن عقد اإلجارة ال  جير والمستأجرأما قياسهم على األو 

 شبهة فيه ألحدهما في مال اآلخر، بخالف الزوجين.
 ،إقامة الحد على الزوج دون الزوجةضعف أدلة المفرقين الذين أوجبوا  (4)

إنما -صلى هللا عليه وسلم -فإنهم إذا كانوا استدلوا للزوجة بحديث هند  أن النبي
المعروف، دون ل زوجها إذا أخذت ما يكفيها وولدها بأطلق يد الزوجة في ما
فإنه يستدلُّ للزوج كذلك أنه ال يقام عليه الحد فيما لو  ؛الزوج في مال زوجته

 .(4)أخذ مال زوجته؛ لوجود شبهة االنبساط في األموال فيما بينهما عادةً 
؛ كما أنه لم تجر العادة والعرف أن تطلب الزوجة إقامة الحدِّ على زوجها (5)

إذ لو طلبت ذلك ألدَّى إلى التفريق بينهما بتطليق الزوج لها؛ إذ كيف ُيعاشر 
وتستقيم حياته مع من طالبْت بقطع يده من أجل مال قد دفعْتُه الحاجة إلى 

ضاعتها.  أخذه ! ويترتب على ذلك تفكيك األسرة وا 

                                                 

(، الشرررررلبي، حاشرررررية الشرررررلبي علرررررى تبيرررررين الحقرررررائق 3/221لزيلعررررري، تبيرررررين الحقرررررائق )ا( انظرررررر: 1)
(3/220-221.) 
 (.206-3/205(، الميداني، اللباب )5/63ابن نجيم، البحر الرائق )( انظر: 2)
 (.1/620( انظر: شيخي زاده، مجمع األنهر )3)
 المرجع السابق. (4)
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 المبحث الثاني
 السرقة بين األقارب في القانون مقارنة بالفقه اإلسالمي

 :السرقة بين األقارب في القانون  المطلب األول:
رتبت التشريعات الجزائية أعذاًرا في السرقة لحاالت معينة ُتخفَّف فيها العقوبة 
أو ُيعفى عنها بشكل كامل، وهذه الحاالت تعود العتبارات تتعلق بالرابط األسري، 

 أو بضآلة الشيء المسروق، أو بإعادة ما ُسرق في وقت محدد.
 :(1)خفيف في السرقة بين األقارب في القانون، يعود إلى سببينوالت

التي منها أخذ القانون الفرنسي؛  مانيةيعود إلى أثر تاريخي في الشريعة الرو  األول:
استناًدا  ؛والفروع من عقوبة السرقة ،واألصول ،حيث ُيعفي القانون الروماني الزوجة

ك العهد، والتي كانت تعتبر األسرة للمبادئ التي يقوم عليها نظام األسرة في ذل
وحدة مدنية، الِمْلكية فيها مشتركة، ولكلّ  من أفرادها حقٌّ شائع في أموالها؛ ومن ثم 

 لم يكن ألحدهم أن يرفع دعوى السرقة على اآلخر. هذا هو السبب القديم.
وهو السبب الحديث لهذا التخفيف، ويعود إلى اعتبار صيانة كيان األسرة  الثاني:

ولى بالرعاية من فرض العقوبة على هذه الجريمة، التي يمكن أن ينشأ عنها زرع أ
 األحقاد، وتشتيت األسرة، وهدم كيانها.

في طبيعة التخفيف في عقوبة السرقة بين  ثالثة اتجاهاتوتولد عن ذلك 
 هي: (2)األقارب، وهذه االتجاهات

ُمسقًطا لها؛ استناًدا للرابطة  :َمنُح السارِق ُعذًرا ُمِحالًّ من العقوبة، أي األول:
أو جناية، دون وضع أي  ،األسرية والزوجية، أيًّا كان وصُف جريمة السرقة، جنحة

قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة بالسرقة، بتقديم شكوى من 

                                                 

(، محمررررد سررررعيد نمررررور، شرررررح قررررانون العقوبررررات 298انظررررر: فررررتح هللا خررررالف، جرررررائم السرررررقة )( 1)
(2/422.) 
 (.970) ( انظر: عماد محمود عبيد، السرقة بين األقارب في القانون األردني2)
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القريب المجني عليه، واختار قانون العقوبات األردني هذا االتجاه؛ حيث جاء في 
 م وتعديالته( ما يلي:1960لعام  16( من القانون )رقم 425مادة )ال
يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثالثة . 1)

السابقة: إذا وَقعت أضراٌر بالمجني عليه بين األصول والفروع، أو الزوجين غير 
 األب واألم من جهة ثانية.المفترقين قانوًنا، أو بين األربة والربيبات من جهة، وبين 

عوقب بالعقوبة  لفاعل ُجرَمه في خالل ثالث سنواتإذا عاود هذا ا - . أ2
يشترط لتطبيق حكم  -ب  المنصوص عليها في القانون ُمخفًَّضا منها الثلثان.
 .تخفيض العقوبة إزالُة الضرر الذي لحق بالمجني عليه(
 ري سابًقا قبل تعديله.وهذا االتجاه كان هو رأي قانون العقوبات المص

كانت أمنُح السارِق عذًرا مخّفًفا للعقوبة في السرقة بين األقارب، سواء  الثاني:
أم جناية، ينقلب إلى عذر  ُمحلّ  للعقوبة عند إزالة الضرر، مع تقييد  ،السرقة جنحة

 حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في جنح السرقة بين األقارب،
 ديم شكوى من المجني عليه.على تق

( من قانون 660واختار القانون السوري هذا االتجاه، كما جاء في المادة )
 م وتعديالته( ما نصه:1949لعام  148العقوبات السوري )رقم 

ر إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة، ُيقضى عليهم  1)
ا منها الثلثان، إذا كان المجني عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون ُمخّفًض 

أو أزواجهم، أو من ذوي الوالية الشرعية أو الفعلية  ،أو فروعهم ،من أصولهم
 عليهم، ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.

ُقضي بالعقوبة المنصوص عليها  عاود المجرم جرمه خالل خمس سنواتر إذا  2
 (.في القانون ُمخفًَّضا منها الثلث

عدم النّصِ على منح عذر  ُمحلّ  أو مخفف للعقوبة، بل جعُل السرقة بين  الثالث:
األقارب من ضمن قائمة الجرائم التي تتقيد بها حرية النيابة العامة في تحريك 
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ًطا تحريك هذه الدعوى الدعوى العامة على طلب القريب المجني عليه، راب
 ومصيرها بيد المجني عليه.

وهذا االتجاه اختاره قانون العقوبات المصري، وقانون اإلجراءات والمحاكمات 
( من قانون العقوبات المصري 312؛ حيث جاء في المادة )(1)الجزائية الكويتي

 م وتعديالته( ما نصه:1937لعام  58)رقم 
 أو فروعه ،وجه أو زوجته، أو أصولهإضراًرا بز  ال تجوز محاكمة َمن يرتكب سرقةً )

إال بناًء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية 
حالة كانت عليها، كما له أن ُيوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت 

 شاء(.
رباء، وهو والقانون المصري السابق كان يرى االتجاه األول في سرقة األق

اإلعفاء من العقوبة، والسبب في هذا اإللغاء هو إساءة استعمال هذا اإلعفاء من 
 .(2)األبناء العاّقين، ومن بعض األزواج في ظروف الطالق

م( 1960لعام  16( من قانون الجزاء الكويتي )رقم 241وجاء في المادة )
 ما نصه:

ابتزاًزا، أو نصًبا، أو خيانة  )ال تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة، أو
إال بناء على طلب المجني  أو فروعه ،أمانة؛ إضراًرا بزوجه أو زوجته، أو أصوله

عليه، الذي له أن يوقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يوقف تنفيذ 
 الحكم النهائي على الجاني في أي وقت(.

 
 
 

                                                 

( انظررر: فاضررل نصررر هللا وأحمررد السررماك، شرررح قررانون اإلجررراءات والمحاكمررات الجزائيررة الكررويتي 1)
 (.432اء الكويتي )(، فيصل الكندري وغنام محمد، شرح قانون الجز 320-321)
 ن.ان السابقاالمرجع (2)
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 من خالصة ما تقد ، يالحظ ما يلي:
ن راعى الرابط األسري في معالجته لقضية السرقة بين األقارب، أن القانو  -

ما من خالل التخفيف في الجانب  ،إما من خالل إسقاط العقوبة أو تخفيفها، وا 
 اإلجرائي فيما يتعلق بتحريك الدعوى من جهة النيابة العامة.

توسع بعض القوانين في مراعاة األقارب في قضايا السرقة؛ حيث جعلت  -
والفروع، والزوجية، وذوي الوالية الشرعية وغيرهم، وهذا  ،شمل: األصولالقرابة ت

واضح في القانون السوري أكثر، وقريب منه األردني، بينما اقتصر القانون 
وهذا هو ما تم ترجيحه في  المصري والكويتي على األصول والفروع والزوجية،

 البحث.
 :مي في السرقة بين األقاربمقارنة بين القانون والفقه اإلسال المطلب الثاني:

من خالل ما تم عرضه في أحكام السرقة بين األقارب، سواء في الفقه 
يمكن تسجيل هذه  - نون الوضعي في بعض الدول العربيةفي القا وأ ،اإلسالمي

 ة بينهما، وهي على النحو التالي:النقاط في المقارن
: ما هي في ترتب العقوبة على أن المقارنة بين القانون والفقه اإلسالمي إن أوال 

السرقة بين األقارب، بصرف النظر عن نوع هذه العقوبة، والتي فيها اختالف 
 جوهري بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية.

العقوبة على  هناك اتفاق بين االتجاه األول في القانون الذي يرى عدم ترتب ثاني ا:
القول الفقهي و  -اختاره القانون األردني جاه الذيوهو االت- السرقة بين األقارب

 القائل بإسقاط الحد عنهم.
وهو - لثالث القائل بعدم إسقاط العقوبةكما أن هناك توافًقا بين االتجاه ا

 القول الفقهي القائل بعدم إسقاط العقوبة.و  -اختيار القانون المصري والكويتي
اه وسط بين االتجاهين تجوهو ا- اه الثاني القائل بتخفيف العقوبةبينما االتج

 عند إسقاط الحد قد يتوافق مع ما عليه المذهب المالكي القائل بأنه -في القانون 
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فإنه يجب على الحاكم إنزال عقوبة تعزيرية بداًل منها. وهذا نوع تخفيف في 
 .(1)العقوبة
 بالتفصيل في جهات -ثالثةباتجاهاته ال -امتاز الفقه اإلسالمي عن القانون  ثالث ا:
وزوجية، وهذا ما تفتقر إليه القوانين الوضعية؛  ،ورِحًما ،وفروًعا ،أصواًل  :القرابة

حيث جاء الكالم عن القرابة إجمااًل بال تفصيل، بصرف النظر عن قوة القرابة من 
 المجني عليه.

من األمور الالفتة في القانون اهتمامه بالجانب اإلجرائي في السرقة بين  رابم ا:
ا الجانب ال يوجد في الفقه اإلسالمي؛ مما يمنع من العمل به، األقارب، وهذ

 ين األقارب مراعاة للرابط األسري واالستفادة منه؛ ألن من أسقط الحد في السرقة ب
 كيف له أالَّ يأخذ بهذا الجانب اإلجرائي اعتباًرا لهذا الرابط أيًضا !

ا: ف في العقوبة في والتخفيومن خالل النظر في القرابة محل المراعاة  خامس 
والزوجية، وزاد  ،والفروع ،فإن القوانين المتقدمة اتفقت على مراعاة األصول القوانين

ناء على ما تم ترجيحه القانون األردني الربيبة، والقانون السوري الوالية الشرعية، وب
فإن القانونين المصري والكويتي يتوافقان مع ما تم ترجيحه في الدراسة  في الدراسة

 دون غيرهم.  ،والزوجية فقط ،والفروع ،قْصر التخفيف في العقوبة على األصول من
ا:  ،أصواًل  :تم ترجيحه في السرقة بين األقاربيرى الباحث بناًء على ما  سادس 
أن األقرب لهذا الترجيح هو االتجاه األول، وهو إسقاط  - وزوجية ،ورِحًما ،وفروًعا

ردني، مع ضرورة مراعاة التخفيف كذلك في العقوبة، وهو ما أخذ به القانون األ
 الجانب اإلجرائي، كما في االتجاه الثاني والثالث.

                                                 

ة، التشرررريع الجنرررائي اإلسرررالمي (، عبرررد القرررادر عرررود4/186ابرررن رشرررد، بدايرررة المجتهرررد )( انظرررر: 1)
(2/183.) 
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 الخاتمة
 .ل والمنة على إتمام هذه الدراسةهلل الفض

 وبعُد:
 التي توصلت إليها الدراسة: النتائجأله  فهذا ملخص  

ح الباحث في دراسته أن الحد يسقط في حالة السرقة بين األقارب  (1) في رجَّ
كل من: األصول من الفروع، والفروع من األصول، وفيما بين الزوجين؛ لوجود 
االنبساط فيما بينهم، وانتفاع كلّ  بمال اآلخر، مع ما فيه من تقوية الرابط 
األسري، وكلُّ ذلك له أهميته ومكانته في الشريعة اإلسالمية وفي القوانين، وهذا 

 َأولى من إيقاع العقوبة.
مسألة السرقة بين األقارب شبهٌة ليست بالقوية لكي تؤثر في  أن الشبهة في (2)

إسقاط حد السرقة بينهم، فيما إذا سرق أحدهما من اآلخر؛ النفراد كل واحد منهم 
بملكيته، والعمل على تنمية ماله، فال شبهة ألحد من األقارب في سرقة مال 

 قريبه.
وال الفقهية المختلفة في أن هناك توافًقا بين االتجاهات القانونية وبعض األق (3)

 الفقه اإلسالمي.
أن هناك توافًقا بين القانون وبعض األقوال الفقهية في نوع القرابة التي   (4)

 تخفف بها العقوبة، وهي: األصول، والفروع، والزوجية.
امتاز الفقه اإلسالمي عن القانون في تفصيل القرابة المستحقة للتخفيف،  (5)

 جانب اإلجرائي.وامتاز القانون بالتخفيف في ال
بضرورة االهتمام بالدراسات المقارنة بين الفقه اإلسالمي وتوصي الدراسة  

والقوانين، واستفادة الفقه اإلسالمي من الجوانب اإلجرائية في القانون، واستفادة 
من خالل األقوال الفقهية المتنوعة،  ثراء التشريعي في الفقه اإلسالميالقوانين من ال
 دلة األقوال ومآخذها.واالستفادة من أ

 !والحمد هلل رب المالمين
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 المراجعو  فهرس المصادر
، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد أحمد بن حنبل (1

هر(، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد 241الشيباني )المتوفى: 
 م، الناشر: دار الحديث، القاهرة.1995، سنة 1شاكر، ط

هر(، إرواء الغليل في 1420، محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى: انياأللب (2
م، الناشر: 1985، سنة 2تخريج أحاديث منار السبيل، إشراف: زهير، ط

 المكتب اإلسالمي، بيروت.
، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي (3

، سنة 1المنتقى شرح الموطَّأ، ط هر(،474القرطبي الباجي األندلسي )المتوفى: 
 ه، الناشر: مطبعة السعادة، مصر.1332

، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، الجامع الصحيح البخاري  (4
، سنة 3المختصر )صحيح البخاري(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ط

 ، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة، بيروت.1987
ان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى: ، أبو بكر عثمالبكري  (5

هر(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )وهو حاشية على فتح 1310
م، الناشر: دار الفكر 1997، 1المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، ط

 للطباعة والنشر والتوريع.
متوفى: ، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس )الالبهوتي (6

 هر(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، الناشر: دار الكتب العلمية.1051
، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرو ِجردي البيهقي (7

هر(، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 458الخراساني )المتوفى: 
 ن.م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا2003، سنة3ط
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، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي (8
، سنة 2هر(، سنن الترمذي، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، ط279)المتوفى: 

 ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.1975
، أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: الجصاص (9

ام القرآن، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار إحياء هر(، أحك370
 التراث العربي.

، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه النيسابوري، الحاك  (10
هر(، المستدرك على الصحيحين، 405المعروف بابن البيع )المتوفى: 

كتب ، الناشر: دار ال1990، سنة 1تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط
 العلمية، بيروت.

، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة ابن حجر الهيتمي (11
م، الناشر: المكتبة التجارية 1983المحتاج في شرح المنهاج، سنة الطبع: 

 الكبرى، مصر. 
 ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بنابن حجر المسقالني (12

 .هر(852حجر العسقالني )المتوفى: 
م، دار الرشيد، 1986التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، طبعة سنة  تقريب -

 سوريا.
ه، الناشر: مطبعة دائرة المعارف 1326، سنة 1تهذيب التهذيب، ط -

 النظامية، الهند.
النكت على كتاب ابن الصالح، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي،  -

مية، ، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسال1984، سنة 1ط
 المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

قرطبي ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي الابن حز  (13
 .هر(456الظاهري )المتوفى: 
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 المحلى باآلثار، الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت.-
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، الناشر: دار الكتب -

 لعلمية، بيروت.ا
، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي )المتوفى: الخرشي (14

 هر(، شرح مختصر خليل، الناشر: دار الفكر للطباعة، بيروت.1101
، فتح هللا خالف، جرائم السرقة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، سنة خالف (15

 م. 1997
ه(، سنن 385لمتوفى: ، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )االدارقطني (16

 الدارقطني، تدقيق: مكتب التحقيق بمركز التراث، طبعة مؤسسة الرسالة.
، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو أبو داود (17

ِجْستاني )المتوفى:  هر(، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب 275األزدي السِّ
م، الناشر: دار الرسالة 2009، سنة 1األرناؤوط ومَحمَّد كاِمل قره بللي، ط

 العالمية.
هر(، 1230، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: الدسوقي (18

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الناشر: دار الفكر.
، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد (19

داية المجتهد ونهاية المقتصد، هر(، ب595الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
 م.2004 -هر1425دار الحديث، القاهرة، تاريخ النشر: 

 743، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي )المتوفى: الزيلمي (20
ه، الناشر: المطبعة 1313، سنة 1هر(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط

 الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة.
هر(، 483ئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل )المتوفى: ، شمس األالسرخسي (21

 م، الناشر: دار المعرفة، بيروت.1993المبسوط، سنة الطبع: 
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، أحمد السماك، ونصر هللا، فاضل نصر هللا، شرح قانون اإلجراءات السماك (22
 م. 2007والمحاكمات الجزائية الكويتي، الطبعة األولى، 

بن العباس بن عثمان بن شافع ، أبو عبد هللا محمد بن إدريس الشافمي (23
م، 1990هر(، األم، سنة الطبع: 204المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 الناشر: دار المعرفة، بيروت.
، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي الشربيني (24

هر(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر: 977)المتوفى: 
 دار الفكر.

، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبي )المتوفى: الشلبي (25
، 1ه(، حاشية الشلبي )مطبوع في الهامش أسفل تبيين الحقائق(، ط1021
 ه، الناشر: المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة.1313سنة 

، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى: الشوكاني (26
، سنة 1هر(، نيل األوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، ط1250
 م، الناشر: دار الحديث، مصر.1993

، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي ابن أبي شيبة (27
هر(، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، تحقيق: 235العبسي )المتوفى: 

 ، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.ه1409، سنة 1كمال يوسف الحوت، ط
، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، يعرف بداماد أفندي شيخي زاد  (28

هر(، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، الناشر: دار 1078)المتوفى: 
 إحياء التراث العربي.

، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: الشيرازي  (29
 قه اإلمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية.هر(، المهذب في ف476

، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري القرطبي ابن عبد البر (30
هر(، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء 463)المتوفى: 
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األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار، تحقيق: عبد المعطي 
 –دمشق دار الوعي  -م، الناشر: دار قتيبة 1993، سنة 1أمين قلعجي، ط

 حلب.
، عماد محمود عبيد، السرقة بين األقارب في القانون األردني مقارًنا مع عبيد (31

القانون السوري والمصري، بحث مقدم لمجلة علوم الشريعة والقانون، األردن، 
 . 2016، السنة 2، ملحق 43المجلد 

شريع الجنائي اإلسالمي مقارًنا بالقانون ، عبد القادر عودة، التعودة (32
 الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت.

، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ابن قاس  (33
، سنة 1هر(، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط1392)المتوفى: 

 هر.1397
محمد بن قدامة ، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن ابن قدامة (34

 .هر(620)المتوفى: الجماعيلي المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي 
م، الناشر: دار الكتب 1994، سنة 1الكافي في فقه اإلمام أحمد، ط-

 العلمية.
 م، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.1983المغني، سنة الطبع -

الرحمن المالكي  ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالقرافي (35
م، 1994، سنة 1هر(، الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبزة، ط684)المتوفى: 

 الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت.
، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي (36

هر(، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني 671الخزرجي )المتوفى: 
براهيم أطف  م، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.1964، سنة 2يش، طوا 
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، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ابن القطان (37
هر(، اإلقناع في مسائل اإلجماع، تحقيق: حسن فوزي 628الفاسي )المتوفى: 

 م، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.2004، سنة 1الصعيدي، ط
، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى: يالكاسان (38

م، الناشر: دار 1986، سنة 2هر(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط587
 الكتب العلمية.

غنام محمد، شرح قانون الجزاء الكويتي،  غنام،فيصل الكندري، و ، الكندري  (39
 م.2006الطبعة األولى، 

هر(، سنن 273بن يزيد القزويني )المتوفى: ، أبو عبد هللا محمد ابن ماجه (40
ابن ماجه، تحقيق: شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، ومحمَّد كامل قره بللي، 

 م، الناشر: دار الرسالة العالمية.2009، سنة 1وَعبد الّلطيف حرز هللا، ط
، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى: مالك (41

، 2004، سنة 1: محمد مصطفى األعظمي، طهر(، الموطأ، تحقيق179
الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية، أبو 

 ظبي، اإلمارات.
، عالء الدين، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي المرداوي  (42

هر(، اإلنصاف في معرفة الراجح من 885الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
 الناشر: دار إحياء التراث العربي.، 2الخالف، ط

، مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: مسل  (43
هر(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 261

صلى هللا عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء 
 التراث العربي، بيروت.
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أبو إسحاق، برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد  ،ابن مفلح (44
م، 1997، سنة 1هر(، المبدع في شرح المقنع، ط884بن مفلح )المتوفى: 

 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: ابن المنذر (45

، سنة 1د. عبد هللا بن عبد العزيز الجبرين، طهر(، اإلقناع، تحقيق: 319
 هر.1408

، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الدمشقي الحنفي الميداني (46
هر(، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محيي الدين 1298)المتوفى: 

 عبد الحميد، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
هر(، البحر الرائق 970هيم بن محمد )المتوفى: ، زين الدين بن إبرا ابن نجي  (47

 شرح كنز الدقائق، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي.
، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )المتوفى: النسائي (48

هر(، السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب 303
م له: عبد هللا بن عبد المح م، 2001، سنة 1سن التركي، طاألرناؤوط، قدَّ

 الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
، محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، دار الثقافة نمور (49

 م. 2014للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة 
هر(، 676، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: النووي  (50

م، 1991، سنة 3تين، تحقيق: زهير الشاويش، طروضة الطالبين وعمدة المف
 عمان. -دمشق -الناشر: المكتب اإلسالمي، بيروت

هر(، 861، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )المتوفى: ابن الهما  (51
 شرح فتح القدير، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.


