
 المحاضرة الثانية:1فقه مالكي وأصوله م س

 :منه المسروق في تعتبر شروط 

 السارق عن الحد   فيُدرأ(: 1) بماله ويطالب معلوًما منه المسروق يكون أن - 1

 السرقة ثبتت بأن مجهوًًل، منه المسروق كان إذا - للمالكية خالفًا - الجمهور عند

 دعوى على تتوقف الحد إقامة ألن المسروق، المال صاحب هو َمن يُعرف ولم

 من يمنع ًل هذا أن غير الجهالة، مع الدعوى تتحقق وًل حكمه، في من أو المالك

 .المال ملكية ويدعى الخصومة حق له من يحضر حتى السارق حبس

 :فائدة

( المذهب وهي الروايتين إحدى في وأحمد والشافعي، حنيفة أبو) الجمهور ذهب

 أمية بن صفوان لحديث بماله، منه المسروق مطالبة: الحد إلقامة يشترط أنه إلى

ًدا المسجد في فنام المدينة قدم: أنه  تحت من رداءه فأخذ سارق فجاء رداءه، متوس ِّ

 به فأمر ،- وسلم عليه هللا صلى - النبي إلى به فجاء السارق، صفوان فأخذ رأسه،

 هو هذا، أُرد لم إني: صفوان فقال يده، فقطع - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 أن قبل فهاَل »: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فقال صدقة، عليه

 (.1) «به؟ تأتيني

 المطالبة تشترط ًل أنه إلى - أحمد عن األخرى الرواية وهو - مالك ذهب بينما

 بحديث متعقب وهو بماله، منه المسروق مطالبة اشتراط فيها ليس إذ اآلية لعموم

 .اآلية لعموم مخصص وهو صفوان،

 مالًكا منه المسروق يكون أي(: 2) المسروق على صحيحة يد له يكون أن - 2

 ونحو مستأجًرا أو مرتهنًا دائنًا أو مستعيًرا أو مودًعا أو لمالكه وكياًل  أو للمسروق

 .وإحرازه المال حفظ في المالك عن ينوبون هؤًلء ألن ذلك؛

 سارقًا، أو له غاصبًا يكون كأن المال على صحيحة يد منه للمسروق يكن لم فإذا

 من ألن الحد ، عليه يقام ًل أنه إلى - عندهم الراجح في - والشافعية الحنابلة فذهب

 .فأخذه ضائعًا ماًلً  وجد فكأنه أخرى يد من يأخذ



 يد ألن فيه، له شبهة ًل محرًزا ماًلً  سرق ألنه الحد، عليه يقام: المالكية وقال

 مرجوح قول وهو غصبه، أو سرقته رغم عليه باقية تزال ًل المال لهذا المالك

 .للشافعية

 يد   فهي ضمان يد يده ألن فيقطع - الغاصب من السارق بين الحنفية وفَرق

 أمانة يد وًل مالك يد ليست يده ألن يقطع فال السارق من السارق وبين - صحيحة

 .صحيحة تكون فال ضمان، يد وًل

 اعتبار على دليل وًل غيره، حرز في دام ما الحد عليه يقام أنه واألظهر: قلت

 .أعلم وهللا عدمها، من عليه يده صحة

 هللا صلى - لقوله مسلًما يكون بأن(: 3) الدم معصوم منه المسروق يكون أن - 3

 فيحد ذميًّا، أو(. 4) الحديث...«  عليكم حرام وأموالكم دماءكم إن»: - وسلم عليه

 .الفقهاء جمهور عند الذمي سرق إذا الذمي أو المسلم السارق

 الذمي أو المسلم السارق على الحد يقام فال حربيًّا منه المسروق كان إذا وأما

 .لهما بالنسبة هدر الحربي مال ألن الفقهاء باتفاق

 المسلم على الحد يقام ًل: والشافعية - زفر عدا - الحنفية فقال المستأمن، مال وأما

 .الحرب دار من أنه باعتبار اإلباحة شبهة ماله في ألن ماله، من سرق إذا

 سرق فإذا معصوم، المستأمن مال: - الحنفية من وزفر - والحنابلة المالكية وقال

 .الحد عليه أقيم ذمي أو مسلم منه

 :المسروق المال في تعتبر شروط: ثالثًا

 (:1( )شرًعا محترًما) متقَوًما ماًلً  يكون أن - 1

 اللهو، وآًلت والميتة والخمر كالخنزير الشرع، نظر في له قيمة ًل ما سرق فلو

 ويحسن الفقهاء، عامة عند عليه قطع فال - والصنم والصليب المحَرمة، والكتب

 :التالية الفوائد على التنبيه ههنا



 قمة وكانت خمر، فيها آنية سرق من أن الحنفية من يوسف وأبو المالكية يرى( أ)

 يبلغ صليبًا سرق لو وكذلك الحد، عليه أقيم النصاب، تبلغ الخمر بدون اآلنية

 .حزم وابن يوسف أبي عند النصاب

 أو الصنم أو والفضة الذهب آنية أو اللهو آًلت سرق من أن الشافعية يرى( ب)

 سرق ما قيمة بلغت إذا الحد عليه يقام شرًعا، المحترمة غير الكتب أو الصليب

 .إفساده أو كسره بعد نصابًا

 .الحرز داخل يكسره بأن وقيدوه المالكية قال وكذلك

 المعصية على تعين ألنها نصابًا؛ إتالفها بعد بلغت وإن يقطع فال الحنابلة وأما

 على كان لو لكن الحد، تدرأ شبهة ذلك وفي وكسرها، أخذها في الحق له فكان

 :روايتان عندهم بسرقتها الحد إقامة ففي نصابًا تبلغ حلية اآلًلت هذه

 هذا ومدار قطع ًل: والثوري ومالك حنيفة أبو فقال ذمي، من خمًرا سرق إذا( أ)

 هللا صلى - هللا رسول أن جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث هو الخالف

 متخذ غير حاجة ذي من أصاب ما»: فقال المعلَق، الثمر عن سئل - وسلم عليه

 ومن والعقوبة، مثليه غرامة فعليه منه بشيء خرج ومن عليه، شيء فال ُخْبنة

 سرق ومن القطع، فعليه المَجن ِّ  ثمن فبلغ الجرين يؤويه أن بعد منه شيئًا سرق

 (.1) «والعقوبة مثليه غرامة فعليه ذلك دون

 من الثمار سارق عن القطع أسقط - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن الحنفية فرأى

 ليبسه الجرين من سارقه على وأوجبه لرطوبته، الفساد إليه يسرع ألنه الشجرة

 بإسراع ماليته نقصت ما كل في أصاًل  فجعلوه الفساد، إليه يتسارع ًل بحيث

 .إليه الفساد

 والرطوبة، اليبس على ًل المكاني الحرز على عندهم التعليل فمدار الجمهور وأما

 الشاة سارق عن القطع أسقط - وسلم عليه هللا صلى - أنه ويؤيده الصحيح وهو

 النسائي رواية ففي حرزها، فإنه عطنها من سارقها على وأوجبه مرعاها، من

 عليه هللا صلى - هللا رسول سئل: قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو لحديث

 الجرين ضمه فإذا معلق، ثمر في اليد تقطع ًل»: قال اليد؟ تقطع كم في: - وسلم

 قطعت المراح آوى فإذا الجبل، حريسة في تقطع وًل المجن، ثمن في قطعت



 (.2) «المجن ثمن في

 (3) المصحف؟ سارق يقطع هل( ز)

 المصحف سارق أن إلى - الحنابلة عند المذهب وهو - وأصحابه حنيفة أبو ذهب

 .إليه احتاج عمن منعه له ليس ألنه التعليم؛ حق فيه له ألن يقطع، ًل

 إلى والظاهرية الحنفية، من يوسف وأبو الحنابلة وبعض والشافعي مالك وذهب

 ابن وردَ  األموال، نفائس من يعدونه الناس ألن نصابًا؛ قيمته بلغت إذا يقطع أنه

 لم إذ المصحف في ًل فقط التلقين في التعليم حق بأن الحنفية شبهة على حزم

 بعًضا بعضهم تعليم الناس على فرض وإنما إجماع وًل سنة وًل قرآن يوجبه

 عهد في - عنهم هللا رضي - الصحابة جميع كان وهكذا وتحفيًظا تدريًسا القرآن

 مصحف هناك يكن لم أنه أحد من خالف بال - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 المصحف لصاحب أن وصحَ  المصحف، في حقًّا للسارق إن: قولهم فبطل ،... 

 سرقة في واجب القطع أن فصح إليه، بأحد ضرورة ًل إذ أحد كل من منعه

 فاقطعوا والسارقة والسارق: }تعالى لقوله تكن لم أو حلية عليه كانت المصحف،

 .أعلم وهللا النافعة، العلم كتب في القول وكذلك(. 1{ )أيديهما

 :نصابًا المسروق يبلغ أن - 2

 سرقه وإذا يقطع، لم منه أقل سرق لو الذي األدنى الحد: هنا بالنصاب المراد

 .قطع

 نصابًا، المسروق المال بلغ إذا إًل الحد إقامة عدم إلى الفقهاء جمهور ذهب وقد

 من يقرب ما على كبيًرا اختالفًا النصاب هذا مقدار تحديد في اختلفوا لكنهم

 :أربعة المذاهب هذه وأشهر ،)!!( مذهبًا عشرين

 حنيفة أبي مذهب وهو(: 2) دراهم عشرة أو دينار في إًل يقطع ًل: األول

 (:3) يلي بما واحتجوا عطاء، قول وهو وأصحابه،

 عشرة دون فيما قطع ًل»: مرفوًعا جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث - 1

 (.4) «دراهم

َجن ِّ  ثمن دون فيما السارق يد تقطع ًل»: لفظ وفي  .«المِّ



 قَدره من ومنهم دراهم، بثالثة قََدره من فمنهم المجن، ثمن تحديد في اختلفوا وقد

 األخذ أن الحنفية فرأى بعشرة، قَدره من ومنهم بخمسة، قدرة من ومنهم بأربعة،

 .الحد تدرأ شبهة يورث احتماًلً  األقل في ألن أولى، باألكثر

 في رجاًل  - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قطع»: قال عباس ابن حديث - 2

 ًل أنه على فيه دًللة ًل بأنه: وأجيب( 5) «دراهم عشرة أو دينار قيمته مجن

 .دونه بما يقطع

 دراهم ثالثة أو الذهب، من دينار ربع بسرقته، القطع يجب الذي النصاب: الثاني

 الذهب من واحد كل أن بمعنى: غيرهما من دراهم ثالثة قيمته ما أو الفضة من

م الفضة أو الذهب غير من المسروق كان فإذا بنفسه، معتبر والفضة ِّ  وهذا قُو 

 عنهم هللا رضي - وعائشة وعلي وعثمان عمر عن مروي وهو الشافعي، مذهب

 ،(1) المنذر وابن واألوزاعي العزيز عبد بن وعمر السبعة، الفقهاء قال وبه -

 :وحجتهم

 إًل السارق يد تقطع ًل»: قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن عائشة حديث - 1

 (.2) «فصاعًدا دينار ربع في

 في صريح وهو المجَرد، الفعل من اًلستدًلل في أقوى قول   وهو: قالوا

 .لها عموم ًل فعل حكاية الواردة الصحيحة األخبار وسائر الحصر،

 هو فيما تقطعوا وًل دينار، ربع في اقطعوا»: بلفظ ُروي قد عائشة حديث أن - 2

 عشر اثنى والدينار دراهم، ثالثة يومئذ الدينار ربع وكان: قالت «ذلك من أدنى

 (.3) درهًما

 .اللفظ بهذا ضعيف وهو: قلت

 كلها، األرض جواهر في األصل ألنه الذهب، القيمة في عليه المعَول أن - 3

 بأن الدنانير، الزمان ذلك في النقد أصل أن على استدًلًلً  الخطابي نقل ما ويؤيده

 فعرفت( مثاقيل سبعة وزن: دراهم عشرة: )فيها يُكتب كان القديمة الصكاك

 .بها وحصرت بالدنانير الدراهم



: فصاعًدا دينار ربع في إًل يقطع فال الذهب إًل والكثير، القليل في يقطع: الرابع

 الحسن: والكثير القليل في القطع على ووافقه حزم، بن محمد أبي مذهب وهو

 :يلي بما لهذا واحتجوا ،(4) الشافعي أصحاب وبعض

 (.5{ )أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق: }تعالى قوله عموم - 1

 .والكثير القليل يشمل وهو: قالوا

 هللا لعن»: قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن هريرة أبي حديث - 2

 وهو: قالوا (.6) «يده فتقطع الحبل ويسرق يده، فتقطع البيضة يسرق السارق،

 قيمة له ما كل فتقطع السرقة في فيه القطع يجب فيما حدَ  ًل أنه على جلي   نص  

 لحديث فيه، قطع فال أصاًل  له قيمة ًل الذي التافه الشيء وأما كثرت، أو قلَت

 هللا صلى - النبي عهد على سارق يد تقطع لم»: قالت - عنها هللا رضي - عائشة

 ذا منهما واحد   كل   وكان حجفة، أو ترس: المجن ثمن من أدنى في - وسلم عليه

 (.1) «ثمن

 فإنه -فقط- ذهبًا المسروق كان فإذا الذهب،: العموم هذا من حزم ابن استثنى ثم

 .ذلك في عائشة لحديث فصاعًدا، دينار ربع كان إذا يقطع

 .وقليلها كثيرها في يُقطع - عنده - المسروقات من الذهب دون ما ويبقى

 :تقدم مما الراجح

 مقدًرا النصاب جعل لكن والثالث، الثاني: األقوال هذه أقرب أن لي يترَجح والذي

 وألن الشافعية، أدلة من تقدم لما أقوى؛( جرام 0625. 1=  دينار ربع) بالذهب

 وهللا بالذهب، مقدرة قيمتها األزمان هذه في المتداولة الورقية والعمالت األشياء

 .أعلم

: فقيل...«.  يده فتقطع البيضة يسرق السارق هللا لعن»: حديث عن الجواب ويبقى

 :وقيل ،(2) الحبل وكذا فصاعًدا دينار ربع قيمتها يبلغ ما بالبيضة المراد

 (:3) السرقة وقت النصاب قيمة المعتبر



 الحرز، من إخراجه وقت النصاب قيمة المعتبر أن على األربعة المذاهب اتفقت

 بعد بلغته حتى زادت ثم السرقة، حين النصاب عن تقل المسروق قيمة كانت فإن

 .الحد   يقام فال الحرز، من إخراجه

 بعد نقصت ثم نصابًا، - الحرز من إخراجه وقت - المسروق قيمة كانت إن أما

 عين في النقص أكان سواء الحد   يقام: والحنابلة والشافعية المالكية فقال ذلك،

 تغي ر بسبب كان أم إخراجه، بعد السارق يد في بعضه هلك بأن المسروق

 .األسعار

 يد في هلك فإن المسروق عين في النقص كان فإن تفصيل، فيه: الحنفية وقال

 المذهب ففي األسعار تغي ر بسبب كان إن أما فيُحد ، النقص بهذا عبرة فال السارق،

: واألخرى الجمهور، قال كما فيحد   السرقة حين بالقيمة العبرة: األولى روايتان،

 دخل ًل ألنه الحد ، يقام فال الحكم قبل النصاب عن المسروق قيمة نقصت إذا

 .الحدَ  تدرأ شبهة يورث الحكم عند النقص وألن ذلك، في للسارق

 :محرًزا المسروق يكون أن - 3

زُ   ًل بحيث عادة، المال فيه يحتفظ الذي الحصين الموضع: - الفقهاء عند - اْلحرِّ

 .فيه بوضعه له مضي ِّعًا صاحبه يعد  

 حدَ  أن إلى( والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية) الفقهاء جمهور ذهب وقد

 المحرز غير المال ألن حرزه، من النصاب السارق أخذ إذا إًل يقام ًل السرقة

 ضائع

 (.1) صاحبه من بتقصير

 من رجاًل  سمعت: قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو بحديث الجمهور واحتج

 في توجد التي( 2) الحريسة عن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول يسأل مزينة

 ففيه( 3) عطنه من أخذ وما نكال، وضرب مرتين، ثمنها فيها»: فقال مراتعها؟

 أخذ وما فالثمار هللا، رسول يا: قال «المجن ثمن ذلك من يؤخذ ما بلغ إذا القطع

 ومن شيء، عليه فليس( 4) ُخْبنة يتخذ ولم بفمه أخذ من»: قال أكمامها؟ في منها

 بلغ إذا القطع، ففيه أجرائه من أخذ وما نكال، وضرب مرتين، ثمنه فعليه احتمل

 (.5) «المجن ثمن ذلك من يؤخذ ما



 الثمار سارق عن القطع أسقط - وسلم عليه هللا صلى - فإنه الحرز، اعتبار وفيه

 الحديث وهذا الشاة، في وكذلك الجرين، من سارقه على وأوجبه الشجرة من

 (.6{ )ايديهما فاقطعوا والسارقة والسارق: }تعالى قوله لعموم مخصص

ْرزُ   (:1) نوعان والحِّ

 الدخول يُمنع لإلحراز، ُمعد    مكان كل وهو(: المكان حرز) بنفسه حرز - 1

 .والبيت كالدار بإذن، إًل فيه

 أحد   يُمنع ًل لإلحراز، ُمعد    غير مكان كل وهو(: الحافظ حرز) بغيره حرز - 2

: أي حافظ، عليه كان إذا إًل حرًزا يكون وًل والسوق، كالمسجد دخوله، من

 .يحرسه شخص

 الزمان باختالف يختلف وهو العرف، إلى يرجع مفهومه وتحديد الحرز وضابط

 والجور، العدل من السلطان حال وباختالف حفظه، المراد المال ونوع والمكان،

 .والضعف القوة ومن

ا، الحرز ليكون توافرها الواجب الشروط في الفقهاء اختلف ولذا  يقام وبالتالي تامًّ

 .الفروع كتب في مبسوط وهذا عنه، يسرق من على الحد

 :النبوة عهد في الوقائع عليه دلت مما األحراز من بعًضا وإليك

 :الثمار حرز( أ)

 - هللا رسول سأل فيمن - المتقدم - جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث دلَ 

 تخرين موضع وهو) الجرين أن المعلقة، الثمار عن - وسلم عليه هللا صلى

 الثمار سرقة أما القطع، ففيها الجرين من سرقت فلو الثمار، حرز هو( الثمار

 مضاعفًا، ثمنها يدفع بأن السارق يعَزر وإنما فيها، قطع فال أشجارها في المعلقة

 أنه - عنه هللا رضي - خديج بن رافع حديث لذلك ويشهد حبسه أو ضربه مع

 (.2) «َكثَر وًل ثََمر في قطع ًل»: يقول - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمع



 أن يشترطون الحنفية أن إًل( 3) األربعة األئمة منهم العلم أهل جماهير قال وبهذا

 هذا في مأخذهم إلى اإلشارة تقدمت وقد ليقطع، رطبة غير جافة الثمار تكون

 .ونقده

 :وفراشه نفسه حرز اإلنسان( ب)

 خميصة على المسجد في نائًما كنت: قال - عنه هللا رضي - أمية بن صفوان عن

 - النبي به فأتيت الرجل فأخذت مني، فاختلسها رجل فجاء درهًما ثالثين ثمنها لي

 أنا درهًما؟ ثالثين أجل من أتقطعه: فقلت ليقطع، به فأمر ،- وسلم عليه هللا صلى

 (.1) «به تأتيني أن قبل كان هال»: فقال ثمنها، وأنسئه أبيعه

 في كان سواء كان، أين عليه نائم هو الذي ولفراشه لثيابه حرر اإلنسان أن وفيه

 (.2) غيره أو المسجد

 - هنا - عندهم والحرز األربعة، المذاهب في - الجملة في - عليه متفق وهذا

 (.3) بالمكان ًل بالحافظ

 (4) ؟(النشال) الطَرار يُقطع هل

 اإلسالم، شيخ اختيار وهو وأحمد والشافعي مالك منهم العلماء جمهور ذهب ولهذا

 ما وهو واألكمام، والمناديل الجيوب يبط الذي: البَطاط وهو) الطَرار أن إلى

 يده أدخل أو المال، منه وأخذ الجيب شقَ  سواء يُقطع،( النشال: بالدنا في يسمى

، غير من فأخذه الجيب أو الكم في  .له تبع والكم بصاحبه، محرز المال ألن شق  

 ألن الكم، أو الجيب شق إذا إًل عليه قطع ًل الطَرار أن إلى حنيفة أبو وذهب

 أو الكم داخل في مصرورة الدراهم كانت إذا الشق بغير - عنده - يتحقق ًل الحرز

 !!يشقَه ولم الرباط حلَ  إذا فيما عندهم قطع فال وعليه الجيب،

 يوسف أبي قول وهو المتقدم، صفوان بحديث ويتأيد أقوى الجمهور وقول: قلت

 .الحنفية من

 فيه؟ لما حرًزا المسجد يعتبر هل( جـ) 

 :أنواع ثالثة أحد يكون أن من المسجد من سرقته يمكن ما يخلو ًل



 كالحصر: فيه لالستعمال المعدة أدواته من المسجد في وضعه يعتاد ما - 1

 (:1) سارقها قطع في العلم أهل اختلف فهذه ونحوها، والقناديل والبُُسط

 له ألن يقطع، ًل أنه إلى الحنابلة عند المعتمد وهو والشافعية الحنفية فذهب

قاء عن والشرب الفراش على الجلوس وهو حقًّا فيها  آًلت من ذلك ونحو الس ِّ

 مسلم غير ذميًّا كان كأن - حق فيها له يكن لم فإن الحَد، تدرأ شبهة وهي المسجد

 .قطع -

 - يعتبر السجد ألن حارس، به يكن لم إذا بما مقيَد الحنفية عند القطع وعدم

 .فيقطع به محرًزا يكون فإنه حارس للمسجد كان إذا أما بالحافظ، حرًزا -عندهم

 الحصر سارق أن إلى - والشافعية الحنابلة عند وجه وهو - المالكية وذهب

 .يُقطع والقناديل

 أو والشبابيك كاألبواب لتحصينه أو والسقف كالبناء المسجد لعمارة جعل ما - 2

 في - والحنابلة والشافعية المالكية فنصَ (: 2) المعلقة والقناديل كالستائر لزينته

 على الحد فيقام األشياء، هذه في بنفسه حرًزا يعتبر المسجد أن على - رأي  

 المسجد من يسرق من على الحد يقام ًل أنه: آخر رأى الحنابلة وعند سارقها،

 مالك ًل المسجد ألن به، لالنتفاع معدًّا كان أو وزينته لعمارته المسروق كان سواء

 سوا الحد تدرأ شبهة ذلك فكان به، المسلمين ًلنتفاع معد   وألنه المخلوقين من له

 .بالحافظ حرز من أو بنفسه حرز من السرقة اعتبرت

 (:3) للمسجد ًل له ملك هو مما المسجد في صاحبه يضعه ما - 3

 يعتبر ًل المسجد ألن المسجد، في صاحبه تركه متاًعا سرق من على الحد   يقام فال

 المتاع سرق إذا فأما إذن، بال إليه ويُدخل األموال، لحفظ المعدة األماكن من

 حديث يحمل هذا وعلى السارق، على الحد يقام فإنه( الحارس) الحافظ وجود حالة

 يد قطع - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن» - عنهما هللا رضي - عمر ابن

 (.4) «دراهم ثالثة ثمنه النساء صفة من ترًسا سرق رجل

 أصلهم على بناءً  مطلقًا المسجد من السارق قطع وجوب الظاهرية مذهب: فائدة

 (.1) شرًطا الحرز اعتبار عدم في



 :الحرز باعتبار متعلقة مسائل

 (2) األمانة؟ خائن أو العاريَة جاحد يقطع هل: األول

 به، طولب حينما وأنكره جحده ثم - النصاب يبلغ مما - شيئًا غيره من استعار من

 :قولين على بذلك قطعه في العلم أهل اختلف فقد

 وهو - الروايتين أشهر في أحمد اإلمام قول وهو العارية، جاحد يقطع: األول

 .القيم وابن حزم ابن له وانتصر الظاهرية، مذهب وهو - مذهبه في المعتمد

 :القول هذا وعمدة

 المتاع تستعير مخزومية امرأة كانت: قالت - عنها هللا رضي - عائشة حديث - 1

 أسامة أهلها فأتى يدها، بقطع - وسلم عليه هللا صلى - النبي فأمر وتجحده

 له فقال فيها، - وسلم عليه هللا صلى - النبي فكلَموا - عنهما هللا رضي - زيد بن

 عز هللا حدود من حد في تشفع أراك ًل أسامة، يا»: - وسلم عليه هللا صلى - النبي

 قبلكم كان من هلك إنما»: فقال خطيبًا - وسلم عليه هللا صلى - النبي قام ثم «وجل

 نفسي والذي قطعوه، الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق إذا بأنه

 (.3) «يدها لقطعت سرقت محمد بنت فاطمة كانت لو بيده

 فقال تمسكه، ثم الناس من الحلي تستعير كانت امرأة أن: عمر ابن حديث - 2

 ما وترد ورسوله، هللا إلى المرأة هذه لتتب»: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 فخذ بالل، يا قم»: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال ثم «القوم من تأخذ

 (.4) «فاقطعها بيدها

 والمالكية الحنفية من الجمهور مذهب وهذا: العارية جاحد على قطع ًل: الثاني

 بما المخزومية حديث عن أجابوا وقد أحمد، عن األخرى الرواية وهو والشافعية،

 :يلي

 من بدًلً ( سرقت) بلفظ - نفسها - عائشة عن آخر وجه من ثبت قد أنه - 1

 سرقت، التي المخزومية المرأة أهمتهم قريًشا أن: فعنها ،(وتجحده المتاع تستعير)

 إًل عليه يجترئ ومن - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول فيها يكلم من فقالوا

 صلى - هللا رسول فكلم - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول حب   زيد بن أسامة



 (.1) بنحوه الحديث...«  هللا حدود من حد في أتشفع»: فقال - وسلم عليه هللا

 الزهري، عن معمر بها تفَرد األخرى ألن أرجح،( سرقت) ورواية: قالوا( أ)

 ًل ومعمر( سرقت) فقالوا الزهري عن موسى بن وأيوب ويونس الليث وخالفه

 !!شاذة فروايته يقاومهم

 أخي وابن ويونس شعيب تابعه بل اللفظ، بهذا يتفرد لم معمًرا بأن: وأجيب

 ابن حديث من صح قد ثم به، الزهري عن - أيًضا - موسى بن وأيوب الزهري

 فيتعادل هذا وعلى: الحافظ قال ولذا الحديث، فصحَ  تقدم كما بنحوه عمر

 .اهـ. الطريقين أحد اط راح من أولى فهو الجمع ويتعيَن الطريقان،

 وجحدت، استعارت واحدة ًلمرأة - الحديثين في - القصة أن شك ًل: قالوا( ب)

 القصة هذه في والجحد العارية ذكر وإنما للعارية، ًل للسرقة فقطعت سرقت أو

 جحد ألجل ًل السرقة على قُطعت أنها ويترَجح: قالوا صفتها، بخاص لها تعريفًا

 :أوجه من العارية

: العارية فيه ذكرت الذي الحديث آخر في - وسلم عليه هللا صلى - قوله: أحدها

 السرقة، في قطعت المرأة أن على)!!(  قاطعة دًللة وفيه «سرقت فاطمة أن لو»

 فاطمة أن لو: )ولقال ًلغيًّا، السرقة ذكر لكان الجحد ألجل قطعها كان لو إذ

 كل قطع لوجب العارية، جحد في قطعت كانت لو أنها: ثانيهما ،(العارية جحدت

 .العارية بطريق يكن لم ولو عليه ثبت إذا شيئًا، جحد من

 وًل خائن، على ليس»: - وسلم عليه هللا صلى - قوله يعارض ذلك أن: ثالثها

 .يقطع فال خائن، الجاحد والمستعير( 2) «قطع منتهب وًل مختلس،

 قطع ًل أن على وأجمعوا...  شذ من إًل به العمل على أجمعوا وقد: الحافظ قال

 .اهـ. طريق قاطع كان إن إًل المنتهب، على وًل ذلك غير في الخائن على

 :األوجه هذه القول هذا أصحاب وناقش

 المؤثر، أنه ًل للتعريف، العارية جحد ذكر إن: قولهم وأما»: القيم ابن فقال( أ)

 األحكام عامة أيدينا من لذهب - وكال وحاشا - مثله صح لو الفساد غاية في فكالم

 بمثلها يردون وًل العلم، أئمة يرتضيها ًل طريقة وهذه األوصاف، على المترتبة

 يبطل عمر ابن لفظ أن بيَن ثم «اًلتباع من المقلدين بعض يسلكها وإنما السنن،



 على القطع الروايتين إحدى في وترتيبه الحديث لفظ أن ويقويه: فقال القول، هذا

 الوصف على الحكم وترتيب سواء، حد على - الجحد على األخرى وفي السرقة،

 وجحد السرقة من كل القطع علة أن على دلَ  الروايتين من فكل بالعَلَمية، يشعر

 للسرقة ذكر فيه ليس عمر ابن حديث سياق أن ذلك ويؤيد انفراده، على العارية

 (.1) اهـ. ذلك في قطعت بأنها التصريح وفيه أسامة، من للشفاعة وًل

 في - وسلم عليه هللا صلى - بقوله الجمهور استدًلل عن( 2) وغيره هو أجاب ثم

 على دليل هو بل العارية، جحد ذم ينافي ًل بأنه «سرقت فاطمة أن لو» آخره

 كإدخال - السارق اسم في العارية جاحد - وسلم عليه هللا صلى - النبي إدخال

 فيكون كالمه، من هللا بمراد لألمة تعريف وذلك - الخمر اسم في المسكرات سائر

 على مقَدم والشرع شرًعا، سارق فهو - لغةً  سارقًا يسمَ  لم إن - العارية جاحد

 .اللغة

 منهما، كل في الخيانة بجامع الوديعة جاحد على العارية جاحد قياسهم وأما( ب)

 جاحد إن إذ الفارق، مع قياس بأنه القيم ابن فاعترض عليه، قطع ًل أنه فينتج

 فَرط المتاع صاحب فإن الوديعة، جاحد بخالق منه، اًلحتراز يمكن ًل العارية

: بقوله الحافظ وتعقَبه المال، احتراز عدم عند ذلك يفعل إنما فهو ائتمنه، حيث

 - عنه هللا رضي - جابر حديث ثبت إذا حجة بمجردها تقوم ًل مناسبة وهي

 .اهـ «قطع...  خائن على ليس»

 واحدة امرأة أنها َهْبكَ »: فقال آخر وجه من الجمهور كالم حزم ابن وناقش( جـ)

 من ًل الرواة بعض لفظ من هو إنما السرقة ذكر ألن فيها حجة فال واحدة، وقصة

 صلى - النبي لفظ إنما. اًلستعارة ذكر وكذلك ،- وسلم عليه هللا صلى - النبي لفظ

 على يخرج فهذا «لقطعتها سرقت محمد بنت فاطمة كانت لو»: - وسلم عليه هللا

 :-( 3) السرقة ذكر يعني - وجهين

 .السرقة بلفظ عنها فيخبر سرقة اًلستعارة أن يرى الراوي يكون أن: أحدهما

 المستعير ألن مجاًزا؛ ًل صحيحة سرقة الجحد ثم اًلستعارة أن هو: اآلخر والوجه

ى غيره، مال من أخذ ما بأخذ مستخف فإنه غيره، لسان على أتي إذا  يور ِّ



 دون نفسها السرقة هي فهذه مختفيًا، مستتًرا يملكه ثم لغيره أو لنفسه باًلستعارة

 ًل العارية لفظ وكان خروج، أحسن ذكرنا عما خارًجا اللفظ هذا فكان تكل ف

 .اهـ. «أصاًل  آخر وجًها يحتمل

 غير الحرز أن: العارية لجاحد القطع عدم على الجمهور به استدل ومما - 2

 وهذا يده، تحت وجعله ماله على المستعير سلَط قد المعير إذ العارية، في متوف ِّر

 .فافترقا حرز من السرقة بخالف

 بيَنه ما على العارية بجحد المخزومية قطع في ثابت النص أن لوًل نعم،: قلت

 حديث وأما يقطع، العاريَة جاحد أن لي يظهر فالذي وعليه. الجمهور مناقشو

 جاحد عمومه من فيخرج - كالم وفيه - ثبت فلو( 1) «قطع خائن على ليس»

، إما العارية  .أعلم وهللا القيم، ابن ذكره الذي الفارق باعتبار وإما بالنص ِّ

 خالفًا - القيم ابن ومعهم - الفقهاء أطبق قد أنه يظهر فالذي: األمانة خائن وأما

 ولعدم( 2) «قطع خائن على ليس» جابر لحديث يُقطع؛ ًل أنه على حزم ًلبن

 .الحرز توفر

ف فإنه حزم ابن وأما  الحد ِّ  إلقامة شرًطا الحرز يعتبر وًل جابر، حديث يضع ِّ

 .بالصواب أعلم تعالى وهللا أصاًل،

 (3) النبَاش؟ يُقطع هل: الثانية المسألة

 .قبورهم في دفنهم بعد الموتى أكفان يسرق الذي هو: النبَاش

 المالكية منهم الجمهور فذهب سارقًا، اعتباره وفي حكمه في العلم أهل اختلف وقد

 سارق، النباش أن إلى حزم وابن - الحنفية من - يوسف وأبو والحنابلة والشافعية

 .فيقطع عليه، السرقة حد ِّ  ًلنطباق

 يأخذ ألنه سارقًا؛ يعتبر ًل أنه إلى والثوري، واألوزاعي ومحمد حنيفة أبو وذهب

 .يقطع وًل فيعَزر حرز، غير من وأخذه فيه، مرغوبًا وليس له، مالك ًل ما

 له حق ًل ما يأخذ ألنه سارقًا؛ النباش اعتبار من الجمهور قول والصواب: قلت

 -( 1) حزم ابن إًل - الجمهور يلزم لكن - القبر وهو - حرزه من خفية أخذه في

 .أعلم وهللا يبلغه، أظنه وًل نصابًا، الكفن قيمة كانت إذا إًل يقطعوه ًل أن



 


