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اإلنسانيةالشرعية في المجتمعات  مة الحدودااق أهمية  

السياسال  ترضتالت الالل النالنانين نالتشالضيرات التال   اإلسالل كتاب عن  بتأليف منشغلا  كنتبينما 
نضيات اللزمالالت لانالالا  فالال   يالالات    فالالا التالالضفالال   ناتالال ت تمامالالا كانالالتالتالال   نضدت فال  النالالضان الكالالضي 

ا مالن الض ياالت ي تطبين ا أنننجدت ب ،( الدين والنفس والعقل والنسل والمال )نه    مال  المجتمالت تمامالا
ا بالالالتضاجت  ناالن يالالاض ا  اإلسالاللميتنالنيمالال  فالال  مجتمراتنالالا  األخلقالال نأن ترطيا الالا كالالان سالالببا نكالال لس سالالببا

مباشالضاا فال   الالالت الخالضاب نالالدماض الالال س  الة فال  سالالنضيت بسالبب مفالاهي  الغنيمالالت نالترفالي  الجديالد  التالال  
ن فال  المسسسالات ناالماللس الرامالت نالخااالت ناستشالض  ألعال الدماض ال ائة الناتال  اا ضت نعمات 

ا عجزت الدنلت عن مكاف ته   فرة السضقت  تل ااب  مبا ا

        أو التشااريف فااي حااد الق ااا  اإلساايميبالقااانون  ياخاا فكااان الساااال الممااا لمااا ا لااا 
 ) السرقة والحرابة (؟

وفي ساورية هال حادا ماا حادا  اإلسيميلا ا ا القانون هو المعمول به في العلو كان ه
) السارقة مثال اغلباه لايس بفعال حرباي  كاانووالخراب الكبير الا   حال  األميكبضياع 

   .(..ونمب المال العاا والخطف واالحتيال 

 وبخا ة السرقة والحراب  اإلسيميةشرعية الحدود ال إقامة أهميةلم ا بدأت ابحا عن 

اعتمالالدت دضا ضئيسالاليا لاتشالالضيت نالشالالضيرت اإلسالاللميت ماالال تجراالالجمير الالا  اإلسالاللميتالدسالالاتيض دت أن فنجالال
لجالالان لمضاجرالالت التشالالضيرات نترالالديا ا بمالالا يتفالال  مالالت المبالالاد  غالبيالالت الالالدنة التشالالضيت النتالالر  نشالالكات 

   األساسيت ف  الشضيرت اإلسلميت.

ل الدند التال  تم الة الناعالد  األساساليت فال  الناالا  الجنالائ  اإلساللم ، ي  أن ترطيالة هال   نتبدأ بتشضيرات ا 
ال دند يرتبض خضنجا اضي ا عال أ كا  النضآن الكضي  نسنت الضسنة الكضي ، نيتناقض تماما مالت كنننالا 

، فالنن يقامالت ال الدند الشالضعيت  شربا مساما نسمن بديننا أشد اإليمان نن الض  عاالل تراليماله كالة ال الض 
الجضيمالالت مالالن جالال نضها، خااالالت برالالد أن أخفنالالت هالال  التالال  تكفالالة انتاالالا   يالالا  النالالا  نأمالالن   نتستأاالالة 

   .التشضيرات النتريت ف  م اضبت الجضيمت

مست دفا ف   لس ماا ت الجماعت  ن خال  النف  البشضيت هن أعا  نأدض  بما ينفر ا نيتضها،أل
ض أن ا مندمت عال ماا ت الفضد، فاما أعضض النا  عن  دند هللا اتطضبت منازين   نشاعت باعتبا

 بين   الجضائ  نالفتن، نادق هللا الراي  ي  يننة َوَمن يَ تَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه   

نه  تضجت يلل نضيات اللزمت لانا  ف   يات    فا التض أه  منااد الشضيرت اإلسلميتأن من 
: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.خم   

.نقد انت ج اإلسل  أسانبين ضئيسين لا فاا عال ه   التضنضيات نتمان استمضاضها  

غضساله فال  نفال  المسالا  مالن ناز  تاعالت اإلساللميت ن لالس بمالا الجم ال   ينبت من نف  المسالا   اتاله:  األول 
دين  قنس ي ماه عال االناضاف عن نالناز  الشالض ناإلقبالاة عاالل أسالباب الخيالض لاله نلغيالض  مالن النالا ، 

 .ط الض نالتتالامن نالترالانن عاالل الخيالضنبما يضسيه اإلسل  ف  المجتمت اإلسلم  من دعالائ  الم بالت نال
نب الضد  نالجزاء لكة من اضتكب جضما من شأنه اإلخاللة بالتالضنضيات الخمال  سالالفت ف ن أساالثاني 

الالال كض، نهالال ا األسالالانب ال الالان  هالالن الالال س ينالالن  عايالاله الناالالا  الجنالالائ  اإلسالاللم ، نلالال لس شالالض  هللا ال الالدند 
نالناا  ل مايت ه   التالضنضيات، ف الد الالضد  ي مال  الالدين، نناالا  الناالا  نالديالت ي مال  األنفال ، 

لشضب ي م  الرنة، ن د الزن  نالن ف ي ميان النسة نالنف  اإلنسالانيت فيمالا ينبغال  أن يتالنفض ل الا ن د ا
من ط اض  نعفت ني اان، ن د السضقت ي م  األمناة، ن د ال ضابت ي م  األنف  ناألمناة مرا نينالض 

 األمن بين النا .



 2الصفحة  نظمة وقوانين أالسياسي  اإلسالم
 

  خطورة جريمتي السرقة والحرابة: 

 أهميالتعاالل  اإلساللم لال لس اكالد التشالضيت  الالدفا  عالن المالاة مالن طبيرالت اإلنسالان،نالماة عاب ال يالا ، 
ناإلسالل  لالي  مجالضد ترالالي  منج الت ل فالضاد فنالط، نلكناله ديالن يالنا    ، اانت   عنالد االفالضاد نالمجتمالت

 نن الفضد ناألسض  نالجماعت نالدنلت بة نالمجتمت اإلنسان  بأسض سش

 فَقَال: َيا رسوَل َّللاه أَرأَيت إْن جاَء َرُجٌل يُِريدُ أَْخذَ ملسو هيلع هللا ىلص ، قاَل: جاء رُجٌل إِلَى َرسُول َّللاه عْن أَب  هُضيض 

 فَأْنت َشهيدٌ : قَالَ  ققَاَل: أَرأَْيَت إْن قَاتلني؟   . قَاتِْلهُ  : قَال قَاَل: أَرأَيت إْن قَتلَني؟ فَال تُْعِطِه مالكَ  لَماِلي؟ قَا

 قَاَل: أَرأَْيَت إْن قَتَْلتُهُ؟ قَالَ  : هَُو فِي النهارِ  ( ضنا  مسا 

ِ و مْن قُتِل دُوَن ماِلِه فُهو َشهيدٌ، ومْن قُتَل دُوَن دِمِه فُهو شهيدٌ، َوَمْن قُتِل دُوَن ِدينِِه فَهو : يقولُ ملسو هيلع هللا ىلص رسُول َّللاه

 .رواه أَبو داود، .شهيدٌ، ومْن قُتِل دُوَن أْهِلِه فُهو شهيدٌ 

ننقايت المجتمالت يرتبض جضما خطيضا يترين دفره  ألنهاالعتداء عن  دفت المرتدسمف ن  ه ا تمن نيدخة 
 نن  سينت عال الدنلت باعتباضها النائمت عال ماال  النا  الضاعيت لشه ا الناجب نمنه، 

فالطمت ف  ماة الغيالض ناالعتالداء عاياله يالن  عالن خبالل فال  الطبالت نفسالاد فال  الالنف ، نلال لس كانالت جالضائ  
نيزاء األمناة من أبشالت الجالضائ  سالناء مالن  يالل أغضاتال ا الخبي الت أ  مالن  يالل متالاعفات ا الخطيالض ، 

ف  ال الب  نالسالجن، ناألشالغاة الشالاقت المسقتالت  نتر ا الناننن المدن تضكزت الرننبات الت  ت ا خطنض
ان الاء عالن ااالت هال   الرننبالات عالاجز   نالمسبد  ف  الدنة الت  تأخ  ب  ا النن  من الرننبات، نمت  لس

بة لنالد أسال مت الرننبالات النتالريت فال  ازديالاد األمالض ، ازدادت الجضائ  عددا ناستف ات ننعاالسضقت بة 
سنءا ألن الرننبات السالبت لا ضيت ترطة الجان  فتض  سالجنه نتاالادض عاياله ضزقاله نضزق أسالضته فيتفالاق  

 قتت عاي ا. اإلسلم أما ف  الناننن .، نفت ت باب سضقت الماة الرا  فيرند لاسضقت األمض عايه
:عقوبة السرقة والحرابة في اإلسيا  

مراشه ين شضيرت اإلسل  ت يئ لامجتمت اإلسلم   يا  كضيمت يجد في ا كة فضد ما يسد  اجته نيكف  
عال أسا  سنس بما يغنيه عن الرنز نالطمت ف  ماة الغيض، ندين اإلسل  ي ض عال أن كة المسا  

كما ي ض  عال  عال ماة اخيه ال ض دمه نماله نعضته، نيطاب من المسا   عال المسا   ضا 
 ماة نفسه،

فكالان  الد السالضقت هالن ناج ت الشضيرت اإلسلميت جضيمت  السضقت نال ضابت برنالنبتين ضادعتالين فرالالتين، 
، نكالان  الد ال ضابالت هالن النتالة ي ا نجال  قطت اليد اليمنل متل تنافضت شضائط يقامت ال د نانتفت الشالب ات 

ستيلء عال المالاة أ  لال  يكالن ماال نبا بال لس، نقطالت اليالد عن ال ضابت النتة سناء كان  لس ما نبا باال
اليمنل نالضجة اليسض  ي ا نج  عن ال ضابت االستيلء عال المالاة دنن قتالة، نالسالجن ي ا كانالت ال ضابالت 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في  اور السارقة والحراباة التاي ال تتاوافر لمجضد يخافت النا  نقطت الطضي . 
 لشضيرت اإلسلميت تراقب عاي ا ترزيضا بالرننبت الت  يضاها اإلما  مناسبت،فنن ا فيما شروط الحد،

، نيضمنن الالا ن نالالنق االنسالان ال تتفال  مالالت المدنيالت نالتنالد عننبالت النطالالت المتشالككين أن برالالض عبالض نلنالد  
لرنف نالغاطت، نهسالء يضكزنن الناض عال شد  الرننبت نيتناسنن فااعالت الجضيمالت نآ اضهالا الخطيالض  با

ال ن نال ت النل   جضيمالت السالضقت نمتالاعفات ا الخطيالض ،عال المجتمت، أن   يتباكنن عال يالد سالاضق أ الي  
 ناستنضاض  يخطض بباة المشفنين عال أيد قايات تنطت ف  سبية أمن المجمن 

 برالدها يدأس تنطت  التختف  السضقت برد  لس يد نأال يتساءة هسالء، أي ما أهنن عال المجتمت: أن تنطت 
الرناب الناج  هن  لالس الال س ينتاالض عاالل الجضيمالت أن ن،  نيري  النا  مطمئنين عال أمنال   نأنفس  

نلي   لس ال س تنتاض عايه الجضيمت،    أن المشضعين النتريين ل  يسالتغاانا عننبالت اإلعالدا  بالنسالبت 
أن هالال   الرننبالالت أشالالد مالالن عننبالالت النطالالت فالال  السالالضقت  هن شالالس فيالاليلالالل برالالض الجالالضائ  الخطيالالض ، نمالالا مالال

 نال ضابت، فالربض  ي ن بالرننبت المناسبت نالفرالت ف  منانمت الجضيمت. 



 3الصفحة  نظمة وقوانين أالسياسي  اإلسالم
 

ألن قطالت اليالد يالسدس ناد ب ا تضنيت السضاق فيفكضنن مضاضا قبة اإلقدا  عاالل جالضيمت  ، ال فرننبت النطت
قالد  اضبالت الالدنافت  يلل نن  الكسالب، نننال  الكسالب يالسدس يلالل ننال  ال الضاء، نبال لس تكالنن الشالضيرت 

فالرننبالت في الا ،  متاد  تاالضف عالن جضيمالت السالضقت النفسيت الت  تدعن الضتكاب الجضيمت برنامة نفسيت
نقالالد أ بالالت التالالاضيل أن المجتمالالت اإلسالاللم  عنالالدما طبالال   مالالن التضنيالالت مالالا ياالالضف عالالن اضتكالالاب الجضيمالالت

المجرا نفسه كان يسعى إلقامة الحاد ال دند عا  آمنا مطمئنا عال أمناله نأعضاته نناامه،  تل أن 
نعنالدما ت الانن المجتمالت اإلساللم  فال  تطبيال  ال الدند كفير عان  نباه. عليه رغبة في تطمير نفسه والت
 .تسضب يليه الفساد نشا  فيه اإلجضا  نانساق مت تشضيرات الغضب 

تالاعفت  ناد  الا ناالاض النالا  ف  التاضيل أن هشالا  بالن عبالد الماالس عطالة  الد السالضقت سالنت، فت  نيضن
نا الالض الااالالن  فالال  البالالنادس نال ناتالالض، فامالالا تفالالاق  األمالالض، غيالالض آمنالالين عاالالل أنفسالال   نال أمالالنال   

ا ال د ناتطضبت األ ناة أعاد الرننبت كما شضع ا هللا ترال ، فكان اإلعل  باإلعاد   لاالنن  ن الد  كافيالا
 ال ننق ن فا األمناة نالنفن . 

ضغ  أن ما قطت من األيادس من  تطبيال  ال الدند ال يم الة يال عالددا تالئيل جالدا ال يالنازس مالا كالان ينطراله 
فمااي  . أن مالالا يسالالانس قتاالت السالالاضقين نتيجالت فراالالت  . الد قطالا  الطضيالال  مالن ضقالالاب األبضيالالاء فال  هجمالالت نا

أس أن ا ف   ات ا مانرت لاجضيمت، نالناقت أن هال   هال  سالمت ال الدند جميرالا،  عقوبة تتسا بطبيعة مانعة،

 فال د لغت هن المنت، نل لس عضف برض فن اء الشضيرت ال دند بأن ا منانت قبة الفرة زناجض برد ،

لرا  بشضعيت ا يمنت اإلقدا  عال الفرة نييناع ا برد  يمنت من الرند يليه )شضح فالت  النالديض البالن ا مجضد 
مالن بة أن االفت المنالت فال  عننبالت النطالت جلهالا مالا  كالض فال  تفساليض آيالت السالضقت  ، الجزء الضابت -ال ما  

ُ َيمِي م  َحِن  م  ):  سالنض  المائالد  ِ َء  َما ك ِسَ ِ َنَس ًَلِ َنَن َِّللك مِۗ  َن اَّللَِّ ِ َواَّللَّ ََ َا دَيْ ِديَ ُ  ُْوَُع ََ  ن َبَ  ( 38 )َوالسَّ  ِِقُ  َوالسَّ ِِقَُفُ فَ ِ َف
َق  قَِّح م   َ َغُف ُ  َيَلْ ِه ِ ِإنَّ اَّللَّ َ يَ تَُ ِه َوَدْصَلَح فَِإنَّ اَّللَّ َِ     )39(ِمن بَ ْعِد ظُْل

ابالن النالي ، ال كمالت مالن  الدس السالضقت نال ضابالت، فال كض فال   نتال نلند الرننبت منرا لاغيض من االضتكاب ف
 نترالاللسالب انه نض متاله أن من برالض  كمتاله  (-ن عن ضب الرالمين الجزء ال ان  كتابه )أعل  المنقري

بات ف  الجنايات الناقرت بين النا  برت   عال برض، ف  النفن  ناألبدان ناألعالضاض أن شض  الرنن
ناألمالناة، كالنتالة نالجالالضح نالنال ف نالسالضقت، فالالا ك  سالب انه نجالالن  الزجالض الضادعالت عالالن هال   الجنايالالات 
غايت األ كا ، نشضع ا عال أكمالة النجالن  المتتالمنت لماالا ت الالضد  نالزجالض، مالت عالد  المجالانز  لمالا 

 نه الجان  من الضد ....يست 

نطت أباال  نأضد  مالالن لسالضقت.....نعننبت السالالاضق بالالا تسال يل ألخالال   ين عالاندفرنقالب السالاضق بنطالالت اليالد 
الال س جرااله  )اليالد ( نل  تبا  جنايته  د الرننبت بالنتة فكان ألي  الرننبالات باله يبانالت الرتالن عننبته بالجاد

ب أشد من تضض السالاضق نعدناناله أعاال  نسيات يلل أ   النا ، نأخ  أمنال  ، نلما كان تضض الم اض
ت  يلل قطت يد  قطت ضجاه ليكف عدنانه نشض يد  الت  بط  ب الا، نضجااله التال  سالرل ب الا ،نشالض  أن 
يكنن  لس من خلف لئل يفنت عايه منفرت الش  بكماله، فكالف تالضض  نعدناناله، نض مالت بالأن أبنالل لاله 

 يدا من ش  نضجل من ش .

سالن  التال  تتسال  ب الا عننبالت النطالت فال  السالضقت نال ضابالت، هال  فال  ناقالت نممالا تنالد  جميراله يتتال  أن الن 
األمالالض ض مالالت عامالالت بالالالمجتمت فالال  مجمنعالاله  تالالل يالالتخا  مالالن شالالضنض هالالاتين الجالالضيمتين نأخطاضهمالالا 
النبيات، فنن التت يت بردد م الدند جالدا مالن األيالدس ناألضجالة بالنسالبت ألنالا  آ مالين خالاضجين عاالل  كال  

ألن الربالالض   ضيمالت تفتالالس بالاالف األبضيالالاء فال  أضنا  الال  نأبالدان   ن الالضنات  ،هللا، أهالنن ك يالالضا مالن تالالضس الج
 ت بماا ت مجضمين  بت جضم   نل  يدضأ عن   ال د شب ت.بماا ت النا  ف  مجمنع   نليس

نجاله الينالين  بالنت أن اإلسالل   الضي  كالة ال الض  عاالل أال ينالا  ال الد يال  الين يتبالين عاالل فالنمت  لس 
،  ال  أناله برالد  لالس يالدضأ ال الد بالشالب ات كالة  لالس تفاديالا اضتكاب الجض ، ن لالس بتشالدد  فال  نسالائة اإل بالات

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya39.html
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 تالالل يت نالال  أ ضهالالا الفرالالاة فالال  منالالت الجضيمالالت نتتالاليي  دند يال فالال   الالاالت اسالالت نائيت م تالالت لتنقيالالت ال الال
 الخناق عاي ا يلل أقال  د ممكن.

  الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليما حدا

ن الاء أن يكنن عاقل بالغا مختاضا فل  د عال اب  نال مجننن نال مكض  ن لس باتفاق الف :األنةالشضط 
ُرفِاف  القق ل اُا " :عن علي رضاي   عناه عان النباي  الى   علياه وسالا قااللننله اال هللا عايه نسا  

ت ِلا ، وعن المجنون حتى ي عقِقل   ت يقِقظ ، وعن ال بي حتى ي حق    ح حي   ."عن ثيثة: عن النائا حتى ي سق

تال  الخطالنقنلاله عاياله الاالل  نالسالالل   هنا عايالالهينَّ هللاَ ترالالل نتالت عالالن أُمَّ  أَ ، ن النسالالياَن ، ن مالا اْسالتُكض 

فن ا تنافضت ه   الشضنط نلكن كان الجان  متطضا لاسالضقت لالدفت ال اللس  ،( عبدهللا بن عبا : الضانس)

 فال  سالنض  البنالض  ) اللعن نفسه بأخ  مأكة أن ماب  أن ما أشبه  لس سالنط عناله ال الد نالترزيالض، قالاة ترال

ََ ِن اْ  وُرَّ  ِِْ اَّللَِّ ِ َف ِِمِي ِر َوَم ِ دُِ  هَّ بِ ِه ِلاَ  ِْ َم َوَحْ َم ا َتَف َوال دَّ ْ  ََ َِ َحرََّم َيَلْ ُنُم اْل َ َغُف ِإَّنَّ ٍ  َوَّلَل َي ِد  فَ َإ ِإْ َ َيَلْ  ِه   ِإنَّ اَّللَّ َق  َغ  ْ َر َا
 . )173قَِّح م  )

أفرأيت  ن   -نقد بين ضسنة هللا اال هللا عايه نسا  ما يكف   اجت المتطض بننله لاا ابت  ين سالألن  
رحوتتت      ةابتتتا  لجتتت خرجتتت .( وا شتتترافق ف:تتتل و  تتتت  وش ب وتتت  وا تتترف وش ب وتتت  ما طعتتتل احتجنتتتل ن تتت 

وش   يأتت  :قل و قلنل يل رستل      تل ي ت  شحتمنل  تا  تل  أخ ت  نذا اهتطر ن  ت ق قتل  رابا ا ونذ وذكره
 .وك   ختلف ف   بعم ذ ك فوردود ن   ب ريم   األ لا  :رابا ا ونذ ي و  ويشرف وش ي و (. قل 

،  لر ق نال ف  عا  السنت أس الن طنأسنط عمض بن الخطاب ال د عا  المجاعت قائل: ال ننطت ف  ا
بيت آخض ف  عا  السنت نيننة: لن ي اس النا  عال نكان ضت  هللا عنه يت  يلل أهة كة بيت أهة 

 أنااف بطنن   فكيف نأمض بالنطت؟.

نمرنل  لس أن ال اجت الماست نالنضينت الدالت عال الجن  نأن ل  تاة يلل  د االتطضاض تكنن شب ت  
ادرؤوا الحدود عن »وفي اآلخر:   ( ادرؤوا الحدود بالشبهات)   تدضأ ال د لننله عايه الال  نالسل 

والمعنى: أن الواجب على والة األمور من العلماء واألمراء أن يدرؤوا الحدود   «المسلمين ما استطعتم

 ،بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد

 

نيناد به االستيلء عال ، الشرط الثاني للسرقة الموجبة للقطف وهو أخ  المال خفية بنية التملك
، فل قطت عال من يأخ  الماة ج اضا، ني هب به الماة م ة الجضيمت دنن عا  المجن  عايه نضتا  

يقوُل النهبيُّ صلهى هللاُ علَيه وسلهم: أن يأخ   عال نجه المكابض  نالنن  لما ضن  جابض ضت  هللا عنه 

"ليس على خائٍن وال ُمنتَِهٍب وال ُمختِلٍس قطٌع"، أي: ليس عليهم َحدُّ السهِرقِة، والمرادُ بالخائِن: هو الهذي 

مانةً كانْت عندَه، سواٌء على َسبيِل العاِريهِة أو الَوديعِة، فيَأُخذُها ثمه يُنِكُرها أو يدهعي َضياَعها، خان أ

والمرادُ بالمنتَِهِب: هو الهذي يَأُخذُ الماَل على وجِه الغلَبِة والقهِر، ويُطلَُق عليه أيًضا: المغتِصُب، والمرادُ 

اَل َجهًرا على حيِن َغفلٍة ِمن صاحبِه، ويَذَهُب به ُمسِرًعا، وإنهما ُجِعل الحدُّ بالمختِلِس: هو الهذي يَأُخذُ الم

جِر عنها، مقاَرنةً مع َغيِرها ِمن ُصَوِر َسْلِب األمواِل الهتي ربهما يَقِدُر  في السهِرقِة؛ ِلتَكوَن أْبلَغ في الزه

ِ أن يَُرده حقهه بالقَضاِء؛ ِلظُهوِر بي ِنتِ    .هصاحُب الحق 

  الناد الجنائ  نهن نيت التماالس نيت نال   لالس بأخال  المالاة مالت نيشتضط ل د السضقت أن يتنافض لد  الجان
نيت يتافته لنفسه عال نجه الماكيت مت عامه بأنه ممانس لغيض  نم ض  عايه نلي  له فياله شالب ت ماالس أن 

فن ا انتفل الناد الجنائ  ب  ا المرنل كأن يستنلل عال الماة بناد االتلف ناالنتفالا  المسقالت مالت    .



 5الصفحة  نظمة وقوانين أالسياسي  اإلسالم
 

يتاالالف المالاة قبالة الخالالضنن باله مالن ال الالضز انتنامالا مالن المجنالال  عاياله فالل قطالالت فال   لالس كاالاله قاالد الالضد أن 
   .النتفاء الناد الجنائ  ف  الجضيمت نهن نيت التماس

با  ناابا ف  الماة المسضنق أن يكنن منننال متمنال م تضما ممانكا لاغيض ف   ضز كما اشتضطت 
هن أساس  إلقامت  د . فل قطت ف  غيض المنننة من الرناضات نن نها ن لس لرد  يمكان ننا ا أك ضف

 نال قطت ف  غيض ما يتمنة كاألشياء التاف ت ال نيض   السضقت

عنااد جممااور الفقمااار لمااا روب عبااد   باان عماارو باان  )م ااان ( وال قطااف فااي ساارقة غياار المحاار  
أن رجالً من ُمزينةَ أتى رسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلهم فقال ياا رساوَل هللاِك كيا  ) العا  رضي   عنه

.  ترى في َحريسِة الجبِل؟ ُُ فقال: هي ومثلُه والنكاُل، وليس في شيٍء من الماشيِة قطٌع، إال فيما آواه الُمارا

، ففيه غرامةُ مثليه، وَجلَداُت نَكاٍل، قال: يا رسوَل  ، ففيه قطُع اليِد، وما لم يَبلُُغ ثمَن الِمَجن ِ فبلغ ثمن الِمَجن ِ

النهكاُل، وليس في شايٍء مان الثماِر المعلاِق قْطاٌع ، هللاِك كي  تَرى في الثمِر المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه و

، ففياه القْطاُع، وماا لام يبلاْغ ثماَن الِمَجان ِ ففياه  إال فيما آواهُ الجاريُن، فماا أُخاذَ مان الجاريِن فبلاَغ ثماَن الِمَجان ِ

  يلنسائصحيح ا (.غرامةُ مثليِه وجلداُت نَكالٍ 

هن عضف  ديل يلل عد  اشتضاط ال ضز لرمن  أيت السضقت. نتابط ال ضز طائفت من أهة الن هبت  
يختاف باختلف الزمان نالمكان نقن  الساطان نترفه نانتشاض نالنا  نعادت   ف   فا أمنال  ، 
لانطت أن يبا  المسضنق ناابا نقد اختاف الفن اء ف   كما اشتضط،  األمن نعدمه ننن  الماة نقيمته

  ينطت ف  الناية نالك يض لرمن  أيت النطت.أن الساضق  البرضشضط النااب. فيض  

ال تنطالالت فالال  ع الد ضسالالنة هللا فالال  الشالال ء ضن  أن عائشالت أ  المالالسمنين ضتالال  هللا عن الا قالالالت كانالالت اليالد 
التافه فكانت تنطت ف   مالن المجالن نهالن ينمئال  كالان  ا  مالن، نهال ا يشالاض  من الا يلالل أناله كالان ينمئال  مالاال 
خطيضا ن ن قيمت كبيض  فتنفي ا لمبالدأ التيساليض فال  ال الدند نامت الاال لنالنة ضسالنة هللا االال هللا عاياله نسالا  

ت  فنن كان له مخضن فخانا سبياه فنن اإلما  أن يخطئ فال  الرفالن ادضءنا ال دند عن المسامين ما استطر
ضأس أب  هضيض  نأبال  سالريد الخالدضس نيبالضاهي  النخرال  ف الدد الناالاب نخيض من أن يخطئ ف  الرننبت. 

 ج  من ال هب الخال " أن ما يرادة قيمت ا  17بأضبرين دضهما "

ال انيت عال عننبت الساضق نال خلف بين الفن اء أن ا النطت ناألاة ف   لس قنله ترال  "نالساضق  
 رنا أيدي ما جزاء بما كسبا نكاال من هللا .. اآليت نالساضقت فاقط

 كيف يقاا حد السارق :

ن  عالن أبال  بكالض عن أب  هضيض  أن ضسنة هللا اال هللا عايه نسا  قطت يالد سالاضق مالن الكالن  "نلمالا ض
نعمالض ضتال  هللا عن مالا أن مالا قالالاال ي ا سالضق السالاضق فالاقطرنا يميناله مالالن الكالن ". نفال  السالضقت األنلالالل 

 :تنطت يد  اليمنل باتفاق جم نض الفن اء فنن عاد لاسضقت برد قطت يد  اليمنل فند اختاف الفن اء

ضجاه اليسض  فنن عاد فل قطت برد  لالس نينمالا ي الب  يلالل مالد  غيالض مرينالت  تالل يمالنت أن  قطت البرض
تا ض تنبته استنادا لما ضن  أن عايا كض  هللا نجه أتل بساضق قطرالت يالد  نضجااله فاال  ينطراله نقالاة أنال  

شاض عايه أا ابه بنطراله قالاة ألست   من هللا من أال أد  له يدا يبط  ب ا نال ضجل يمش  عاي ا نلما أ
ي ا قتاته نما عايه النتة بأس ش ء يأكة الطرالا  بالأس شال ء يتنتالأ لااالل  بالأس شال ء يغتسالة مالن جنابتاله 
بأس ش ء ينن  عال  اجته؟. نضن  أن عمض أتل بضجة أقطت اليالد نالضجالة قالد سالضق فاسالتندعه السالجن 

 برد أن أشاض عايه عا  ب لس

 الُحدُودُ َحقُّ هللاِ تعالى، وليس ألََحٍد العَفُو عنها إذا ُرفِعَْت لإلماِم، وقد أََمَر هللاُ عزه وجله بقَْطعِ يِد السهارقِ 

 .جزاًء بما َكَسَب نَكااًل من هللاِ 

وفي هذا الحديِث يُخبُِر أبو هَُرْيرةَ رِضَي هللاُ عنه: "أنه رسوَل هللاِ صلهى هللاُ عليه وسلهم قال في الساِرِق" 

ةٍ، "فاْقَطعوا يَدَهُ"، أي: اْقَطعوا إْحدى يَدَْيِه وهي اليُْمنى،  َل َمره أي: في َشأْنِِه وُحْكِمِه: "إْن َسَرَق"، أي: أوه
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يَةً "فاْقَطعوا ِرْجلَهُ"، أي: إِْحدى ِرْجلْيِه وهي اليُْسرى، وفي تماِم تِلَك الروايِة عندَ "ثم إْن َسَرَق" ثانِ 

ةِ الرابعِة  ةِ الثالثِة "فاْقَطعوا يَدَه، ثم إْن سَرَق" للَمره ِ في السُّنِن واآلثاِر: "ثم إْن سَرق" للَمره البيهقي 

ثالثِة هو قَطُع يِده اليُسرى، وفي المرةِ الرابعِة قَْطُع ِرجِله "فاْقطعوا ِرجلَه" والمرادُ بالقطعِ في المرةِ ال

 .اليُمنى

 الشبمة وكل شبمة تسقط الحد وال تمنف التع ير.  بسبب(  اليد القطف)حاالت ال يقاا فيما حد السرقة  

ماة أن مكانا خااا ني ن لا  اض عد  النطت ي ا كان المكان عاما مفتن ا لاجم نض نال   -1
 عن الجان  ن لس لرد  كماة أضكان السضقت  ممنن بالدخنة فيه نالماة غيض 

ال ينطالالت النالالالد ي ا  االالات السالالضقت بالالين األاالالنة نالفالالضن  أن بالالين الالالزنجين أن بالالين الم الالاض .   -2
 .نالبنالت نالجالد نالجالد  مالن قبالة األب ناأل   ناألبالنناأل  بسضقت ماة نلد  سالناء فال   لالس األب 

فعن جابر رضي هللا عنه أن رجالً قال: يا رسول هللا إن لي ماالً وولداً ، وإن أبي يريد أن يجتاُ 

ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عان أبياه عان        مالي، فقال: "أنت ومالك ألبيك".

أعرابيا أتى للنبي صلى هللا عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاُ ماالي، فقاال : " أنات  جده أن

 ً   ." ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن  أوالدكم من كسبكم فكلوه هنيئا

 فمن   مالس الماة المسضنق مج نال نقد اختاف األئمت ف   ك  ه   المسألت أيتا ي ا كان   -3
فل تتأتل مالس الماة المسضنق مج نال  ،عد  النطت ألن   يشتضطنن لانطت الخانمت   يض

مرانما أن مج نال  ين كان المالسمتل  بتت عايه السضقت النطت البرض نيض  ، الخانمت 
 .غائبا أن  اتضا ألن  د السضقت    هلل فل يتنقف عال الخانمت 

ي ا كان الجان  دائنا لمالس الماة المسضنق ن لس بشضط أن يكنن المدين مماطل أن جا دا،   -4
نأن تنت السضقت برد  انة أجة الدين نال يزيد المسضنق عال    الجان  بما يسانس ناابا 

 الشب ت  ف  اعتناد  فن ا اختة شضط من ه   الشضنط نجب النطت النتفاء

ف  سضقت ال ماض نما شالاب  ا مالن النباتالات غيالض الم االند  كالالخ  نالجالزض نمالا ال  الب لاله أن   -5
ن يسالت اس  لالس داخالة كان له  ب نل  ي اد برد، ن لس بشضط أن تكنن ال مالاض عاالل الشالجض نأ

باألكة مالن غيالض يخالضان، فالن ا أخالضن ناالابا فالأك ض نجالب النطالت اسالتنادا عاالل  ) البستان (ال ضز
مان  :فقاال ؟فقد سائل النباي صالى هللا علياه وسالم عان الثمار المعلاق قنله عايه الال  نالسل  "

بنة فال شايء علياه، ومان خاري بشايء مناه فعلياه غراماة أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خ

أبو  رواه .عمثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القط

  ،األلباني وحسنه دداو

فال  جضيمالت السالضقت. ن لالس ي ا كالان الجالان  شالضيكا  ينتسالببمالسننط عننبالت ال الد عالن الشالضكاء   -6
باالتفاق بأن يتف  مالت الجالان  عاالل السالضقت نلال  يفرالة شاليئا مالن أعمالاة الجضيمالت. أن كالان شالضيكا 

أن عاالل اضتكالاب الجضيمالت أن كالان شالضيكا بالمسالاعد  بالت ضيض بأن شالجت الجالان  عاالل السالضقت 
 .يخضن شيئا من الماة  دنن أنيدله عال مكان الماة أن يساعد  

ي ا تماس الماة المسضنق برد السضقت نقبة ال ك  ن ائيا ف  الدعن  نقد اختاف الفن اء ف   ك   -7
  لس. 

نقاة المالكيت  النااب الم دد،كة نا د من     اتي ا تردد الجنا  ف  جضيمت السضقت نل  يبا   -8
ف  ه   ال الت نالجماعت مسضنق ال يمكن يخضاجه يال بترانن   جميرا قطرنا جميرا ين كان ال

 .تكنن  ينئ  كالنا د

ي ا كان له شب ت ماس ف  الماة المسضنق كشضكت أن است ناق ف  نقف نكالسضقت من بيت   -9
أما الغنيمت، أما بالنسبت لاسضقت من ماة الشضكت فند اختاف الفن اء في ا: الماة نالسضقت من 
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ينطت ألن له  نا فيه فيكنن  لس شب ت تدضأ  لسضقت من ماة النقف فنن كان الساضق مست نا فلا
. نأما بالنسبت لاسضقت من بيت ماة المسامين ال د عنه، فنن كان الساضق غيض مست   فالنطت

ي ا عند األئمت ال ل ت ألن لاساضق  نا ف  ه ا الماة فيكنن ه ا شب ت تدضأ ال د فل قطت ف
نخالف اإلما  مالس ف   لس فأنجب قطت الساضق من بيت الماة لترف شب ت ف  بيت ماة 

 المسامين سناء كان منتاما أ  ال، 

 :األحكاا الخا ة بحد الحرابة

قنة هللا ف  ه ا النن  من ال دند جضيمت ال ضابت نالشضنط الناجب تنافضها إلقامت ال د في ا األاة  

َا َدْو ُيَصلًَّلُ تباضس نترالل  ُل َن ِف اْْلَْقِض َفَسِدكا َدن يُ َقت َّ َْ ََلهُ َوَيْسَع َ َوَقُس َِ َءَماُ  الَِّذيَن ُُيَِقِبََُن اَّللَّ ََ دَْيِديِ ْم ِإَّنَّ َا َدْو ُُ َقوَّ
نْ َ ِ ِلَك ََلُْم ِخْمي  ِف الدُّ ا ِمَن اْْلَْقِض   ذََٰ َْ ْن ِخَإف  َدْو يَُِف ِِ م  ) ِ َوَدْقُءُلُ م مِۗ ِخَرِِ َيَذا   َي ْْ َا ِمن ( 33 َوََلُْم ِف ا ِإَّللَّ الَِّذيَن َبُب

َق  قَِّح م   َا َدنَّ اَّللََّ َغُف َُ  من سنض المائد .    )34(َُ ًْلِه َدن َُ ْقِدقُوا َيَلْ ِ ْم ِ فَِْيَل

الرمضان ، نأما ي ا  اة ناتف  الفن اء عال أن الرمة المكنن لاجضيمت يرتبض  ضابت ي ا  اة خاضن 
  لكنن فيه اغا ت داخة الرمضان ففيه الخلف

 :) قاطت طضي  ( فيمن يرتبض م اضبا ناشتضط  

أن يكالالنن عالالاقل باالال  سالالن الرمالالض  مانيالالت عشالالض  سالالنت هجضيالالت نمختالالاضا نغيالالض متالالطض ألن الرنالالة  -1
   .نليت عال غيض الراقةسسا  التكايف ي  ال مسأ

 االختياض ألن المكض  ال يضاد  له فل م ة إلقامت ال د عايه،   -2

ف  قنله ترالل " ضمت عااليك  الميتالت "التضنضات تبي  الم انضات" ناقتداء عد  االتطضاض   -3
 ن اتطض غيض باغ نال عاد فل ا   عايه" نالد  نل   الخنزيض نما أهة لغيض هللا به فم

 : حد الحرابة

اختافنا ف  الرننبت الت  تنقت عال الم اضبين أخ ا من اآليت الم كنض ، ف هب برض الساف يلل أن اآليالت 
فيمالا يالضا   اسالما مالن هال   فيكالنن اإلمالا  بمنتتالل  لالس مخيالضا ض في الا بافالا )أن( تدة عال التخييالض ي  عبال

ت نقاطرا لاشض، فرماه هن  س  الداء، نالداء ف  ال ضابت ال ف  نن  مرين من الجضيمت، فمتل قالدض الرننب
اإلمالالا  عاالالل الم الالاضبين خيالالض بالالين أن يجالالض  عاالالي   أس نالالن  مالالن هالال   الرننبالالات نين لالال  ينتاالالنا نفسالالا نلالال  

مالكا ينالنة أن اإلمالا  يكالنن مخيالضا تنقيالت أس مالن هال   الرننبالات عاالل الم الاضبين ي ا لال  أما  .يأخ نا ماال
 ينتانا نفسا، فنن قتانا ف ن مخيض بين أن ينتا   نيااب   أن ينتا   فنط. 

بالين اآليت الكضيمت ليست لاتخييض نينما ه  لاتننيت ف  الرناب لتنالن  الجالضائ  ن هب برض آخض يلل أن  -

السضقت نالنتة نمجضد الخضنن بنن  لإلخافت نم اضبت الناا  ناألمن، نقد جرة هللا عننبالت لكالة نالن  مالن 
هال   الجالالضائ ، فمالالن قتالالة نأخالال  المالاة قتالالة ناالالاب نمالالن اقتاالالض عاالالل أخال  المالالاة قطرالالت يالالد  نضجاالاله مالالن 

 خلف نمن أخاف الطضي  نل  ينتة نل  يأخ  ماال نفل من األضض، 

 :سقوط حد الحرابة بالتوبة

تنبت الفاعة قبة الندض  عايه عمل بن  اآليت الكضيمت "يال ال ين تابنا من قبة أن تنالدضنا عاالي   فالأعامنا 
 بن د  طضينتين: قبة الندض  التنبت  نت ن  " نل  يخالف أ د من الفن اء ف   لس. أن هللا غفنض ض ي 

ي ا تضس الجان  فرة ال ضابت قبة عا  الساطات بالجضيمت نشخ  مضتكب الا بشالضط يعاللن تنبتاله  -1
 يلل النيابت الرامت بأيت نسيات كانت.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya34.html
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قبة ا نض قدض  الساطت عايه ألن التنبالت نين كانالت أمالضا بالين الربالد لاشضطت  ي ا سا  نفسه طائرا -2
نضباله يال أناله لكالال  يتضتالب عاالالل  االنل ا سالالننط ال الد ال بالد أن يت نالال  ما الض خالالاضج  ينالاط بالاله 

  .ال ك  ف   لس

نه  ف  أن جضائ  ال دند ال ت بت يال بنسائة ي بات م دد ،  اإلثبات المقرر في الشريعة اإلسيمية

 . نيضاد بالبينت ش اد  ضجاين عدلين، جمات ا ال تخضن عن اإلقضاض نالبينت

متالالل اقتنرالالت الم كمالالت ب بالالنت ن تالالل ال يفاالالت الفاعالالة مالالن الرنالالاب فناالالت عاالالل عنابالاله برننبالالت ترزيضيالالت 
 الجضيمت بأس دلية أن قضينت أخض . 

فالن ا ، كنضتين ال تنقالت يال عاالل الجضيمالت التامالت ب سالب الشالضنط المبينالت عننبت ال د ف  الجضيمتين الم  
اقتاض عمة الجان  عال مجضد الشضن  ف  الجضيمت فل تنقت عايه عننبت ال د نينما تنقالت عاياله عننبالت 

 ترزيضيت، 

ف  ال ضابت فنن كان الرائد قد اضتكب ما يستنجب النتة فننه ينتة نلن كالان قالد سالب  تنقيالت  الد   أما الرند
ألنلل، أما ي ا كان قد اقتاض عال اضتكاب ما ينجب  د النطت فنناله ال قطالت النطت أن السجن ف  ال الت ا

 .ي ا تكضض الرند فنن عننبته تكنن السجن المسبدنعايه ل هاب م ة النطت نيكتف  برننبت السجن 

 الالنة منتالالن  السالالضقت نمنتالالن   اإلسالاللميتم انلالالت لتبيالالان برالالض النالالنانين التالال  نضدت فالال  الشالالضيرت 
 السياس  . اإلسل قطا  الطضق نالت  ترط  انض  عن قناعد التشضيت المدن  ان 

 نهللا المنف 

  م مد الاكند


