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 :تعريف الفقه الجنائي: المطمب األكؿ 
إّىً لتقديـ تعريف شاهل لٍذا الىكع هف الفقً اإلسبلهي يككف هف 

: عمى حدي"الفقه، كالجنائي " البلـز عميىا أف ىعّرؼ كبل هف هصطمحي 
: تعريف الفقه: الفرع األكؿ

ل الّمغة: لغة-أ   كهىً قكلً ءالفٍـ، الفطىة كالعمـ بالشي:  بأّى1ً عّرفً ٌأ

  ې  ې   ى  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ :تعالى

  ی  ی  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئېئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئوئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

 78:النساء چ    جئ     حئ   مئ  ىئی  ی    

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   چ : كقكلً تعالى أيضا

أي ها ىفٍـ . 91: هود چ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ  ڍ  ڇ  ڇ  ڍڇڇ
. كثيرا هها تقكؿ ظاٌرا كاف الكبلـ أها خفيا

. الفٍـ العهيق الذي يقتضي بذال لمجٍد العقمي: كقيل ٌك
ْرِعيَّة العممية المكتسب مف أدلتها    : اصطبلحا–ب  ـِ الشَّ ُهَك اْلعمـ ِباأْلَْحَكا

 2 التفصيمية

                                           
 دمحم بف هكـر بف عمى، أبك الفضل، جهاؿ الديف ابف هىظكر األىصاري الركيفعى -1

بيركت - دار صادر : ىشر ،بعدٌا  ، كها12/91لساف العرب : ٌػ711: تاإلفريقى 
 . ق 1414- الثالثة : ،الطبعة

: ت عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسىكي الشافعّي، أبك دمحم، جهاؿ الديف -2
-دار الكتب العمهية :  ، ىشر1/11ىٍاية السكؿ شرح هىٍاج الكصكؿ: ٌػ772
ـ 1999- ٌػ1420األكلى : لبىاف، الطبعة-بيركت
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 تعريف الجريمة  : الفرع الثاني
 : في المغة : أ

ل المغة ي، كالُجْرـُ : كالُجْرـُ  : "الجريهة بأّىٍا عّرؼ ٌأ الذَّتْىُب، : التَّتعدِّ
ٌَُك الَجِريَهُة، كقد   َيْجِرـُ َجْرهًا كاْجَتَرـَ كَأْجَرـ، َجَرـَ َكاْلَجْهُع َأْجراـٌ كُجُركـٌ، َك

َك ُهْجِرـ كَجِريـٌ  ٍُ ـْ َجِريهة كَأْجَرـ،  َف ٍِ ـْ َكَعَمْي ٍِ َجَىى ِجىاية، كَجُرـَ ِإَذا : كَجَرـَ ِإَلْي
.  كَجرَّت َيُجرُّر ِإذا َجَىى ِجَىاَيةً ،كالجـر ٌك القطع َعُظـَ ُجْرُهً َأْي َأذىب،

ا الرَّتُجلُ : الَجِريَرُة، كالَجِريرةُ : كالُجرُّر  ٍَ َكَقْد َجرَّت َعَمى . الذَّتْىُب َكاْلِجَىاَيُة َيْجِىي
ـْ ِجَىاَيةً  ٍِ ًِ َكَ ْيِرِي َجِريَرًة َيُجرُّرٌا َجّرًا َأي َجَىى َعَمْي ذا هصداقا ، (1)  "َىْفِس ٌك

ڑ  ڑ  ک                  ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ : لقكلً تعالى

 چ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ڻڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

   .40األعراؼ
     يستفاد هف ٌذا التعريف أف الجريهة في المغة تعىي الفعل الذي 

  . يستٍجف، كال يستحسف
 بالىظر في هختمف الهصادر الفقٍية   :مفهكمها في االصطبلح :   ب

المفع الغالب الهستعهل لدى الفقٍاء في أفعاؿ التعدي عمى  كجدت أفَّت 
 :الىفس، كها دكىٍا ٌك لفع الجىاية، كفيها يمي التهثيل

ُكلُّ ِفْعٍل َمْحُظكٍر َيَتَضمَُّف : َكاْلِجَناَيةُ : " عرفها بعض الجنفية فقاؿ- أ
َجَنى َعَمى َنْفِسِه : َضَررًرا، َكَيُككُف َتاَرةًر َعَمى َنْفِسِه، َكَتاَرةًر َعَمى َ ْيرِِ ، ُيَقاؿُ 

َكَجَنى َعَمى َ ْيرِِ ، َفاْلِجَناَيُة َعَمى َ ْيرِِ  َتُككُف َعَمى النَّْفِس َكَعَمى الطََّرِؼ 

                                           
بعدٌا ، هحّهد بف هحّهد بف عبد الرّزاؽ  ، كها12/91لساف العرب : ابف هىظكر- 1

تاج العركس هف : ٌػ 1205: تالحسيىي، أبك الفيض، الهمّقب بهرتضى، الزَّتبيدي 
ر القاهكس   دار الٍداية : رىشهجهكعة هف الهحققيف، :  ، الهحقق31/385جكٌا
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َكَعَمى اْلِعْرِض َكَعَمى اْلَماِؿ، َكاْلِجَناَيُة َعَمى النَّْفِس ُتَسمَّى َقْتبلًر َأْك َصْمبًرا َأْك 
ا   1 ..."َحْرقًرا، َكاْلِجَناَيُة َعَمى الطََّرِؼ ُتَسمَّى َقْطعًرا َأْك َكْسرًرا َأْك َشجِّ

ْرِع : " البابرتي فقاؿ كعّضد ها ذٌب إليً أبي الفضل    إالَّ َأنَُّه ِفي الشَّ
ـٍ َشْرعًرا َحلَّ ِبالنُُّفكِس، َكاأْلَْطَراؼِ   2."ُخصَّ ِبِفْعٍل ُمَحرَّ

َحْرِبيٍّ َنْفَس  إْتبَلُؼ ُمَكمٍَّف َ ْيرِ : أها الهالكية فعرفكا الجريهة بأىػٍا - ب
ا ِبِه َأْك َجِنيَنُه  إْنَساٍف َمْعُصكـٍ َأْك ُعْضَكُ  َأْك اتَِّصاالًر ِبِجْسِمِه َأْك َمْعنًرى َقاِئمًر

ا َأْك َخَط ًر ِبَتْحِقيٍي َأْك ُتْهَمةٍ    3 ."َعْمدًر
الجنايات جمع جناية، أعـ : " ٌي فقاؿ الغزي  كأما الشافعية فعرفها- ت

 4   . " مف أف تككف قتبل أك قطعا أك جرحا

                                           
عبد هللا بف هحهكد بف هكدكد الهكصمي البمدحي، هجد الديف أبك الفضل الحىفي  =
الشيخ هحهكد أبك دقيقة :  ، عميٍا تعميقات5/22الختيار لتعميل الهختار ا:ٌػ683: ت

ا- كصكرتٍا دار الكتب العمهية )القاٌرة - هطبعة الحمبي : ، طبع ، (بيركت، ك يٌر
 . ـ1937-  ٌػ 1356

دمحم بف دمحم بف هحهكد، أكهل الديف أبك عبد هللا ابف الشيخ شهس الديف ابف  - 2
 ، 10/203العىاية شرح الٍداية : ق 786: الشيخ جهاؿ الديف الركهي البابرتي ت

 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ : دار الفكر، الطبعة: الىاشر
شرح هختصر خميل : ٌػ1101: دمحم بف عبد هللا الخرشي الهالكي أبك عبد هللا ت-  3

بدكف طبعة كبدكف : بيركت، الطبعة– دار الفكر لمطباعة :  ، الىاشر8/2لمخرشي 
 لكاهع الدرر في ٌتؾ أستار الهختصر :دمحم بف دمحم سالـ الهجمسي الشىقيطي : تاريخ،
دار الرضكاف راجع تصحيح الحديث : ، تصحيح كتحقيق1/8« هختصر خميل»شرح 

الشيخ أحهد بف الىيىي، : اليدالي بف الحاج أحهد الهقدهة بقمـ حفيد الهؤلف: كتخريجً
.  ـ2015-  ٌػ 1436األكلى، : هكريتاىيا ،الطبعة- دار الرضكاف، ىكاكشكط: طبع

دمحم بف قاسـ بف دمحم بف دمحم، أبك عبد هللا، شهس الديف الغزي، كيعرؼ بابف قاسـ - 4
القكؿ =  فتح القريب الهجيب في شرح ألفاظ التقريب :ق918: تكبابف الغرابيمي 

       كالىشر،  الجفاف كالجابي لمطباعة: رىش ،1/267الهختار في شرح  اية االختصار 



5 

 

اِمَمِة ِلْمِجَناَيِة ِباْلَجاِرِح، :"فقاؿ الُبَجْيَرِهيّ كزاد كضكحا ٌذا التعريف  الشَّ
ُـّ ِمْف َتْعِبيرِِ  ِباْلِجَراحِ  ٍل َفِهَي َأَع  بف الرفعةكأّيدي  1".َكِبَغْيرِِ  َكِسْحٍر، َكُمَثقَّ

صدكر ما يؤثر في الشيء، مقترناًر باألذى، حتى : كأصل الجناية:" فقاؿ
  2"جنى عميه: مف شتـ إنساف يقاؿ

ُكلُّر ِفْعِل ُعْدَكاٍف َعَمى َىْفٍس : َكاْلِجَىاَيةُ  " :  فقاؿ ابف قداهةكأما الحنابمة- ث
ي َعَمى اأْلَْبَداِف،  ًِ التَّتَعدِّ ا ِفي اْلُعْرِؼ َهْخُصكَصٌة ِبَها َيْحُصُل ِفي ٍَ َأْك َهاٍؿ َلِكىَّت

ْتبَلًفا ًبا، َكَسِرَقًة، َكِخَياَىًة، َكاِ  ٍْ  3." َكَسهَّتْكا اْلِجَىاَياِت َعَمى اأْلَْهَكاِؿ َ ْصًبا، َكَى

إتياف  " :  إذا يمكف القكؿ أف الجريمة كفقا لهذ  التعريفات هي
فعل محـر معاقب عمى فعمه، أك ترؾ فعل محـر معاقب عمى تركه، أك هي 

. فعل أك ترؾ ما نصت الشريعة عمى تحريمه، كالعقاب عميه
    كها يهكف القكؿ أف الفقً الجىائي اإلسبلهي لـ يضع تعريفا هحددا 

 كبالتالي أفسح الهجاؿ لمهجتٍديف أف يضعكا التعريف الذي ،لمجريهة
يتىاسب هع زهاىٍـ، فالجريهة هتعددة كهتطكرة حسب الزهاف كالهكاف 

. كاألشخاص

                                                                                                           

ٌػ  1425األكلى، : لبىاف الطبعة- دار ابف حـز لمطباعة كالىشر كالتكزيع، بيركت 
  ـ2005/
 التجريد لىفع :ٌػ1221: تسميهاف بف دمحم بف عهر الُبَجْيَرِهّي الهصري الشافعي  - 1

هىٍج الطبلب اختصري زكريا األىصاري )حاشية البجيرهي عمى شرح الهىٍج = العبيد 
هطبعة :  الىاشر2/129 (هف هىٍاج الطالبيف لمىككي ثـ شرحً في شرح هىٍج الطبلب

ـ 1950- ٌػ 1369:  تاريخ الىشر،بدكف طبعة: الحمبي الطبعة
 أحهد بف دمحم بف عمي األىصاري، أبك العباس، ىجـ الديف، الهعركؼ بابف الرفعة  -2
هجدي دمحم سركر باسمـك : تح : 15/303 كفاية الىبيً في شرح التىبيً :ٌػ710: ت

 .2009األكلى، ـ : دار الكتب العمهية الطبعة: الىاشر
    .8/259الهغىي: قداهة الهقدسيابف -3
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لٍذا الهصطمح هسهيات عىد الفقٍاء ، كقد : مسميات هذا المصطمح 
: حصل لي بالتتبع ها يمي 

درج عمى ٌذا أكثر العمهاء كاشتٍر :  ، أك باب الجىايات كتاب الجنايات- 
ة ؿ، كأكثر الحىاب(3)، كبعض الشافعية(2) ، كبعض الهالكية(1)عىد الحىفية 

 ، كسبب التسهية بالجىايات فيها يبدك، بالىظر إلى الدافع هف ىشكء (4)
الجىاية، أي ها يدفع إلى إحداث الجىاية، كذلؾ يتهثل فيها يقـك بً الشخص 

.  -بالّنظر إلى الفعل اإلجرامي –عمى كجً االعتداء كالتجىي 
ذا عىد بعض الشافعية  : كتاب الجراح-  ، (6)، كبعض الحىابمة (5)ٌك

كسبب التسهية بذلؾ أىً لها كاىت الجراحة أكثر ، (7)كالقرافي هف الهالكية 
باب - 3(8) كاألطراؼ سهيت بذلؾ ، عمى الىفسكاالعتداء ،طرؽ القتل
كسبب التسهية بالدهاء . (9)كدرج عمى ٌذا أكثر الهالكية  : أحكاـ الدماء

                                           
بدائع : ق587 عبلء الديف، أبك بكر بف هسعكد بف أحهد الكاساىي الحىفي ت - 1

الثاىية، : دار الكتب العمهية الطبعة:  ، ىشر7/233الصىائع في ترتيب الشرائع
ـ 1986- ٌػ 1406

 أبك الكليد دمحم بف أحهد بف دمحم بف أحهد بف رشد القرطبي الشٍير بابف رشد -2
- دار الحديث :  ، الىاشر4/177بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد: ق595: الحفيد ت

 ـ 2004- ٌػ 1425: بدكف طبعة تاريخ الىشر: القاٌرة الطبعة
  .5/2حاشية الجهل عمى شرح الهىٍج  . 9/122ركضة الطالبيف 3- 

  .5/2891، كشاؼ القىاع 6/5 شرح هىتٍى اإليرادات 4
  7/245ىٍاية الهحتاج ، 121/ 2 الكجيز ألبي حاهد الغزالي 5-

  374/ 8حكاشي الشركاىي كابف قاسـ 
 .  46/ 6، شرح الزركشي عمى هختصر الخرقي 11/443 الهغىي -6
  .12/271الذخيرة - 7
. 4/2هغىي الهحتاج - 8

ب الجميل 9  -   . 8/2 ، شرح الزرقاىي 8/134 ، حاشية الخرشي 8/289هكٌا
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ألف  الب ٌذي الجرائـ فيٍا إراقة الدهاء، أك أف أحكاـ ٌذي الجرائـ كضعت 
 . (1)لحهاية ٌذي الدهاء

كفيها يظٍر لي أف سبب  .كها عىد الهاكردي في الحاكي : كتاب القتل - 
سهيت ، لها كاف القتل أعظـ طرؽ اإلعتداء عمى الىفس ، التسهية بذلؾ 

. كها عىد البغػكي في التٍذيب : كتاب القصاص- 5بذلؾ 
 .(2)كها عىد ابف حزهفي الهحمى . كتاب الدماء ، كالقصاص ، كالديات - 
(2). 
 .(3)كها عىد البخاري في صحيحً كتاب الديات - 

كأكرد البخاري تحت ٌذي الترجهة ها يتعمق بالقصاص، ألف : قاؿ ابف حجر
كل ها يجب فيً القصاص يجكز العفك عىً عمى هاؿ فتككف الدية 

.  (4)أشهل
: أقساـ الجرائـ :  الفرع الثالث

 :ـ  قساألى ثبلثة إبالىظر إلى الجريهة، كالعقكبة ء لعمها امقس
 ٌي التي يككف االعتداء فيٍا عمى الهجتهع كمً، كلذلؾ حق :جرائـ الحدكد

. هللا  البا عمى حق العباد
ثـ إىٍا ثابتة بىصكص قطعية الداللة كالثبكت حيث ال يجكز هعٍا 

ي بٍذا هحددة، كهعيىة، كيهكف تمخيصٍا في الزىا، كالقذؼ، : االجتٍاد، ٌك
  .كالشرب، كالترقة، كالحرابة، كالردة، كالبغي

                                           
  2/54  التشريع الجىائي لعبد القادر عكدة -1
. 10/213  الهحمى البف حـز-2

. 10/212  فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3-
. 10/213 ـ ف -4
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 كيقصد بٍا تمؾ الجرائـ التي تقع عمى ىفس : كالدية، جرائـ القصاص
، (1)اإلىساف، كعمى أطرافً، كقد قدر لٍا الهكلى عز كجل عقكبة القصاص

ي خهس أىكاع(2)كالدية القتل العهد، كالقتل شبً : ، حيث تجب لؤلفراد، ٌك
العهد، كالقتل الخطأ، كالجىاية ها دكف الىفس، كتككف عهدية كذلؾ هثل 

. الجرح كالضرب، كتككف  ير عهدية هثل الجرح كالضرب
 هف أكثر أك بعقكبة عميٍا يعاقب التي الجرائـ ٌي : جرائـ التعازير

 عدـ عمى الشريعة جرت كقد التأديب، التعزير كهعىى التعزير، عقكبات
 العقكبات هف هجهكعة بتقرير كاكتفت تعزيرية، جريهة كل عقكبة تحديد
 أف لمقاضي كتركت بأشدٌا، كتىتٍي العقكبات بأخف تبدأ الجرائـ لٍذي
 ، الجريهة ظركؼ يبلئـ بها جريهة كل في العقكبات أك العقكبة يختار

  .الهجـر كظركؼ
 أك الحدكد جرائـ في الحاؿ ٌك كها هحدكدة  ير التعزير كجرائـ

 .تحديدٌا اإلهكاف في كليس كالدية، القصاص جرائـ
ك بعضٍا عمى الشريعة ىصت كقد   كقت كل في جريهة يعتبر ها ٌك
 عمى الىص األهر ألكلي كتركت كالرشكة، كالسب، األهاىة، كخياىة كالربا
ك اآلخر، بعضٍا  األهر ألكلي تترؾ لـ الشريعة كلكف هىٍا، األكبر القسـ ٌك
 ها بحسب التحريـ يككف  أف أكجبت بل الجرائـ ٌذي عمى الىص في الحرية
 كأف العاـ، كىظاهٍا هصالحٍا عف كالدفاع كتىظيهٍا الجهاعة حاؿ تقتضيً

  .العاهة كهبادئٍا الشريعة لىصكص هخالفاً  يككف  ال
 ٌذي في التشريع حق األهر أكلي إعطاء هف الشريعة قصدت كقد

 الصحيحة، الكجٍات كتكجيٍٍا الجهاعة، تىظيـ هف تهكيىٍـ الحدكد

                                           
. سىتعرض إلى تعريفً أكثر عىدها ىشرح جريهة القتل- 1
. ىفس الهبلحظة- 2
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 كهعالجة عىٍا، كالدفاع الجهاعة، هصالح عمى الهحافظة هف كتهكيىٍـ
 .الطارئة الظركؼ

 مف كتعازير، دية، أك كقصاص حدكد، إلى الجرائـ تقسيـ أهمية تظهر 
 :يمي فيما سنبينها كجك  عدة
 هف سكاء ، هطمقاً  العفك فيٍا يجكز ال الحدكد جرائـ : العفك حيث مف :أكالًر 

 أحدٌها عفا فإذا لمدكلة، األعمى الرئيس أي األهر كلي هف أك عميً الهجىي
 ها إذا كخاصة العقكبة عمى كال الجريهة عمى لً أثر ال لغكاً  عفكي كاف

 .القاضي إلى األهر كصل
 عفا فإذا عميً، الهجىي هف جائز فالعفك القصاص جرائـ في أها

 الدية، هقابل القصاص عف يعفك أف عميً فممهجىي أثري، العفك عمى ترتب
 .الجاىي هىً أعفى أحدٌها عف عفا فإذا أيضًا، الدية عف يعفك أف كلً

 جرائـ في العقكبة عف يعفك أف األعمى الدكلة لرئيس كليس
 لمهجىي هقرر الجرائـ هف الىكع ٌذا عف العفك ألف ٌذي، بصفتً القصاص

 كاف أكلياء لً يكف كلـ قاصراً  عميً الهجىي كاف إذا لكف لكليً، أك عميً
 ال هف كلي السمطاف أف الشرعية القاعدة إذ كليً، لمدكلة األعمى الرئيس
 الهجىي كلي بصفتً العفك الدكلة لرئيس يجكز الحالة ٌذي كفي لً، كلي
  .هجاىاً  العفك يككف  أال كبشرط أخرى، صفة بأي ال عميً،

 -األعمى الدكلة رئيس أي– األمر فمكلي التعازير جرائـ في أما
 أثري لعفكي كاف عفا فإذا ،العقكبة عف العفك كحي الجريمة، عف العفك حي

  .الشخصية عميً الهجىي حقكؽ  عفكي يهس ال أف بشرط
 يمس  عما إال التعازير في يعفك أف عميه لممجني ليس لكف
 .المحضة الشخصية حقكقه

 عف عميً الهجىي عفك فإف الجهاعة تهس الجرائـ كاىت إذا أها
ف ىافذاً  يككف  ال الجريهة أك العقكبة  العقكبة تخفيف إلى الكاقع في أدى كا 
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 تقدير حيث هف التعازير جرائـ في كاسعة سمطة لمقاضي ألف الجاىي، عمى
 يعتبر عميً الهجىي عفك أف شؾ كال العقكبة كتخفيف الهخففة، الظركؼ

 .هخففاً  ظرفاً 
 كجب الجريهة ثبتت إذا الحدكد جرائـ في  :القاضي سمطة حيث مف :ثانياًر 
 عميٍا يزيد كال شيئاً  هىٍا يىقص ال الهقررة بعقكبتٍا يحكـ أف القاضي عمى
 يكقف أف كال أخرى، عقكبة الهقررة بالعقكبة يستبدؿ أف ، لً كليس شيئًا،
 بالعقكبة الىطق عمى قاصرة الحدكد جرائـ في سمطتً إذ العقكبة تىفيذ

 .فقط لمجريهة الهقررة
 العقكبة تكقيع عمى قاصرة القاضي فسمطة القصاص جرائـ في أها

 .الجاىي قبل هف ثابتة الجريهة كاىت إذا الهقررة
 بً الحكـ تعذر أك القصاص في حقً عف عميً الهجىي عفا إذا كأها

 عميً الهجىي يعف لـ ها بالدية يحكـ أف القاضي عمى كجب شرعي لسبب
 .عىٍا

  .تعزيرية بعقكبة يحكـ أف القاضي عمى كاف عفا إذا  أها
 .كاسعة سمطة -سىبيف كها– التعازير في كلً
 العقكبة ىكع اختيار في كاسعة سمطة فيٍا فممقاضي التعازير جرائـ أها

ا،  الجريهة ظركؼ بحسب خفيفة أك شديدة عقكبة يختار أف فمً كهقداٌر
،  إلى بٍا يرتفع أف كلً درجاتٍا، أدىى إلى بالعقكبة يىزؿ أف كلً كالهجـر

 .تىفيذٌا إيقاؼ أك العقكبة بتىفيذ يأهر أف كلً األقصى، حدٌا
 أثر أي الهخففة لمظركؼ ليس :المخففة الظركؼ قبكؿ حيث مف :ثالثاًر 
 كاىت هٍها الزهة الهقررة فالعقكبة كالدية، كالقصاص الحدكد جرائـ عمى

ا الهخففة فممظركؼ التعازير جرائـ في أها .الجاىي ظركؼ  ىكع عمى أثٌر
ا، العقكبة  أدىى إلى بٍا يىزؿ كأف خفيفة، عقكبة يختار أف فممقاضي كهقداٌر
 .تىفيذٌا يكقف أف كلً حدكدٌا،
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 الحدكد جرائـ إلثبات الشريعة تشترط :الجريمة إثبات حيث مف:رابعاًر 
 فجريهة الشٍادة، إال دليل يكف لـ إذا الشٍكد، هف هعيىاً  عدداً  كالقصاص

 كبقية كقكعٍا، كقت الجريهة يشٍدكف  شٍكد أربعة بشٍادة إال تثبت ال الزىا
 .األقل عمى شاٌديف بشٍادة إال تثبت ال كالقصاص الحدكد جرائـ
 .كاحد شاٌد بشٍادة فتثبت التعازير جرائـ أها
 

 مجمكعة القكاعد" مما تقدـ يمكف تعريف الفقه الجنائي اإلسبلمي ب نه 
 ".كاألحكاـ المبينة لمجرائـ كالعقكبات 

 : عّرفتٍا الهكسكعة فقالت :اْلُعُقكَبةُ تعريف : الفرع الرابع
ٌَُك اْلَجْرُي َبْعَد اْلَجْرِي َكاْلَكَلُد َبْعَد : العقكبة ِفي المُّرَغةِ - أ َهْأُخكَذٌة ِهَف اْلَعِقِب، َك

ِـّ . اْلَكَلدِ  َها َيَتَعاَقَبافِ : َكاْلُعْقَبُة ِبالضَّت ٍُ اُر، أِلىَّت ٍَ . الىَّتْكَبُة َكاْلَبَدؿ َكالمَّتْيل َكالىَّت
ٌِيَ َكِفي ااِلْصِطبَلحِ - ب ا َّللاَّتُ :   ٍَ ْدِع َعِف - َعزَّت َكَجل - َزَكاِجُر َشَرَع ِلمرَّت

ـِ اْلُعُقكَبِة  اَلِة َحَذًرا ِهْف َأَل ٍَ ا َذِكي اْلَج ٍَ اْرِتَكاِب َها َحَظَر َكَتْرِؾ َها َأَهَر، ِلَيْرَدَع ِب
َكاِجرُ .  ٌَِذِي الزَّت َرٍة : َك هَّتا َأْف َتُككَف َ ْيَر ُهَقدَّت ا َكاِ  َرًة، َفُتَسهَّتى َحدًّ ِإهَّتا َأْف َتُككَف ُهَقدَّت

 1. َفُتَسهَّتى َتْعِزيًرا
 هف استخبلص أىكاع العقكبات، كاالالـ الشرعية التكيجري   كقد تهكف 

: تىقسـ اآلالـ الشرعية إلى ثبلثة أقساـ: " فقاؿ
. كالتعزيرات.. كالحدكد .. القصاص 

ي زكاجر كجكابر هعًا، فٍي زكاجر لمعباد عف ارتكاب الهحظكرات، كترؾ  ٌك
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ  : تعالى لقكلًالهأهكرات

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  چ  :  تعالى، كقكل179ً: البقرة چۈ  ۈ  

                                           
 35/39الهكسكعة الفقٍية الككيتية :  الككيت–كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلهية  - 1

. ( ٌػ1427 - 1404هف ):  جزءا ، الطبعة45: ، عدد األجزاء
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   ڄ   ڄڦ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦٿٺ    ٿ

ي كذلؾ جكابر، فالعقاب عميٍا هكفر ،2الىكر  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ٌك
 1." لمذىب

ء الذي يستحقه الجزاءهذ  التعريفات أن العقوبة هي يستفاد مف 
نظير إتيانه لنهيه المبّيف أو الحكيـ  الجاني نظير معصيته ألمر الشارع 

. بنصه

يككف الفعل جريهة بثبلثة  : ةشركط اعتبار الفعل جريـ:  الفرع الخامس
  :شركط

 .أف يككف الفعل أك الترؾ هها ىٍى هللا كرسكلً عىً - 
 .أف يككف الفعل أك الترؾ هحرهًا هف هللا كرسكلً - 
 أك هفكضة إلى ، كالحدكد،كالقصاص: أف يككف لمفعل عقكبة في الشرع - 

 .كالتعزير: القاضي
كأساس اعتبار الفعل جريهة ٌك ها فيً هف األضرار كالهفاسد كالشركر      

 .لؤلفراد كالجهاعات كاألهـ

العقكبات في اإلسبلـ هبىية  :أصكؿ العقكبات الشرعية: الفرع السادس
 .رحهة العباد كاإلحساف إليٍـ بكف الشر عىٍـ -  : :عمى األصكؿ اآلتية

 .الهساكاة بيف الجريهة كالعقكبة فبل ظمـ كال جكر- 
، سكاء كاف حاكهًا أك هحككهًا،  - الهساكاة بيف الىاس، فيعاقب كل هجـر

 . ىيًا أك فقيرًا، شريفًا أك كضيعًا، رجبًل أك اهرأة
 .كفاية العقكبة لمردع كالزجر لقطع دابر الشر -

                                           
يـ بف عبد هللا التكيجري  - 1 : ، الىاشر4/619هكسكعة الفقً اإلسبلهي:  دمحم بف إبرٌا

 . ـ2009-  ٌػ 1430األكلى، : بيت األفكار الدكلية الطبعة
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 .أف العقكبة ال يؤاَخذ بٍا إال هف ارتكب هكجبٍا -
 .إذا ثبتت الجريهة كجب عمى كلي األهر تىفيذ عقكبتٍا؛ إقاهة لمعدؿ -
 .أف تككف العقكبة هشركعة هف هللا كرسكلً بحد أك تعزير -

 :أقساـ العقكبات الشرعية:  الفرع السابع
بالنظر في مختمف النصكص الشرعية التي بّينت العقكبة نجد ب ّف 

:    لها عدة أنكاع كأقساـ أذكر منها
ي عمى ىكعيف  العقكبة األصمية: األكؿ :   ٌك
:  لمعقاب عف الجرائـ الهتعمقة عقكبة مقدرة شرعاًر -  أ 
ا هتعمق بحق الهجتهع ، كذلؾ إما بحي   عّز كجلّ -     ، ألّف ضرٌر

ها . كحد القطع لمسرقة، كحد الجمد لمزىا، كالشرب، ك يٌر
ا هتعمق بحق الشخص الكاحد ، كذلؾ هثل  ، أك بحي العبد-  ألّف ضرٌر

 . حد القصاص لمقتل العهد
ي العقكبة عقكبة  ير مقدرة في أ مبها كتسمى العقكبة التعزيرية - ب  ٌك

ي كل ها ِسكى جرائـ القصاص،  الهفركضة عمى جرائـ التعازير، ٌك
 كالخياىة كىحك كالحدكد هثل جريهة الخمكة باألجىبية، كأكل الربا، كالغش،

 .ذلؾ
ٌَي العقَبة التي تتبع العقَبة األصمية َتكَو   العقكبات التبعية: الثاني

و جىاية ٌَي التي لن يىص عميٍا ػب هػالزهة لٍا بىاء عمى ها ارتك
.  القاضي َلكىٍا تابعة َالزهة لعقَبتً األصمية

، فإىً يحرن هو الهيراثػل شخص شخصا هتعهدا فهثبل لَ قت
ق ػَلكي تمحؿ، ة القتػو عقَبػتحق هػبع لها اسافحرهاىً هو الهيراث ت

ٌىاك عقَبة أصمية حتى تمحق بٍا تككف الهتٍن عقَبة تبعية البد أو ػب
. عقَبة تبعية
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َهو ،صَر أو يصدر الحكن بعقَبة تبعية عمى اىفرادٌا ػيتلذلؾ ال 
شٍادة فعدن األٌمية ال يشترط أو يصدر بً حكن ػاذف لمػة القػذلك عدن أٌمي

.            ن  بعقَبة القذف   ػدَر الحكػَإىها يكفي الىعدان األٌمية صؿ هستق
ٌَي العقَبة التي تمحق بالجاىي ىتيجة ها : العقكبات التكميمية: الثالث

ة  أصمية َلكو بشرط أو يىص ػا عقَبػتحق عميٍػارتكبً هو جىاية اس
ي رقبتً بعد ػعميٍا القاضي بجاىب عقَبتً األصمية كتعميق يد السارق ف

قطعٍا َذلك لمزجر َحتى يىظر السارق لٍا فيتذكر السبب َها جر عمى 
َكذلك لتكَو عبرة ، سً هو الخسارة بهقارىة ذلك العضَ الىفيس ػىف

فإو التعميق هترتب عمى القطع َلكو ئة ة الرديػا َساَسػلغيري فتىقطع بٍ
ي تشبً العقَبات التبعية ألو كبل ػالبد أو يىص القاضي َيحكن بذلك فٍ

ا أو العقَبة ػهىٍها هترتبة َتأتي بعد عقَبة أصمية َلكو الفرق بيىٍه
او ػحرهػل التبعية تأتي هباشرة دَو أو يىص القاضي أَ يحكن بٍا هث

أو يحكن القاضي بٍا د أها العقَبة التكهيمية فبل ب، ثالهيرا و ػهػل القات
 . كها َضحت سابقا  

  : العقكبة البدلية: الرابع
ىها ، العقكبات البدلية ٌي عقكبات أصمية قبل أف تككف بدلية كا 

تعتبر بدال لها ٌك أشد هىٍا إذا اهتىع تطبيق العقكبة األشد؛ فالدية عقكبة 
أصمية في القتل شبً العهد كلكىٍا تعتبر عقكبة بدلية بالىسبة لمقصاص في 

كالتعزير عقكبة أصمية في جرائـ التعازير كلكف يحكـ بً بدال ، القتل العهد
.  هف القصاص أك الحد إذا اهتىع الحد أك القصاص لسبب شرعي

ي العقكبات التي تقع عمى ىفس اإلىساف :العقكبات النفسية: الخامس   ٌك
 .دكف جسهً كالىصح كالتكبيخ كالتٍديد
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 جريمة السرقة: المطمب الثاني
كها بّيىا سابقا فإّف جرائـ الحدكد كثيرة في الفقً اإلسبلهي، كألجل 

هٍا، كسىبدأ  بجريمة بياىٍا فإىىا سىعهد في ٌذا الكقت الضيق إلى دراسة ٌأ
، حيث أّىىا سىعّرفٍا لغة، كاصطبلحا، كىبيف أركاىٍا، كالعقكبة السرقة

: الهقدرة لٍا، ككذا كسائل إثباتٍا، كفيها يمي إيضاح لٍاتً الهسائل
ل الّمغة فقالكا: تعريف السرقة لغة:الفرع األكؿ اِرُؽ ِعْنَد : " عرفٍا ٌأ السَّ

اْلَعَرِب َمْف َجاَء ُمْسَتِتراًر ِإَلى ِحْرٍز َفَ َخَذ ِمْنُه َما َلْيَس َلُه، َفِإْف َأْخَذ َمْف 
َظاِهٍر َفُهَك ُمْخَتِمس كُمْسَتِمب كُمْنَتِهب كُمْحَتِرس، َفِإْف َمَنَع ِممَّا ِفي َيَدْيِه 

كجاء في هعجـ هقاييس .(1) "َخِفيَ : كَسِرَؽ الشيُء َسَرقاًر . َفُهَك َ اِصبٌب 
. (2)أصل عمى أخذ الشيء في خفاء كستر: السيف، كالراء، كالقاؼ: الّمغة

ل الفقً : اصطبلحا:الفرع الثاني ب األربعة –  عرفٍا ٌأ بتعاريف – الهذٌا
: تكاد تككف هتطابقة هع التعريف المغكي، كفي هايمي التفصيل

ا بتعاريف هتعددة فقاؿ الكاساىي بأّىٍا:تعريفا لحنفية: أكال اأْلَْخُذ : عرفٌك
 (3)«...َعَمى َسِبيِل ااِلْسِتْخَفاِء 

َأخذ َماؿ اْلَغْير عمى َسِبيل اْلخفية َمَع  : "  السهرقىدي ٌي كقاؿ
اِرؽ َعاِقبل َبالغا، َكِمْنَها  ف يككف اْلَمْسُركؽ أشرائطها ِمْنَها َأف يككف السَّ

َماال ُمَتَقّكما َحتَّى َلك سرؽ اْلخمر َكاْلِخْنِزير َكجمد اْلميَتة َفِإنَُّه اَل قطع 
َعَمْيِه، َكَلك سرؽ حرا َصِغيرا َفَماَت ِفي َيد  َأك مرض َفبَل َشْيء َعَمْيِه َكَلك 

َأَصاَبته آَفة مف اْلُكُقكع ِفي اْلِبْئر َأك افتراس  
بع يضمف أِلَنَُّه َتْضييع َلُه، َكِمْنَها َأف يككف الَماؿ اْلَمْسُركؽ ُمَقدرا  السَّ

 1عندَنا ِبعْشَرة َدَراِهـ

                                           
  كها بعدٌا، 155 / 10ابف هىظكر، لساف العرب - 1
. 154 / 3هعجـ هقاييس المغة - 2
 .  كها بعدٌا65 / 7الكاساىي، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، - 3
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َكِهَي َأْخُذ اْلَعاِقِل اْلَباِلِغ ِنَصابًرا ُمْحَرزًرا، َأْك َما : " كزاد الكثير هىٍـ فقالكا
  2."ِقيَمُتُه ِنَصابًرا ِمْمكًرا ِلْمَغْيِر اَل ُشْبَهَة َلُه ِفيِه َعَمى َكْجِه اْلُخْفَيةِ 

َأْخُذ ُمَكمٍَّف  " :ٌذا كقد أضاؼ بف عابديف حدا جديدا لمتعريف فقاؿ
ْخَراِج ُخْفَيةًر  ا َأْك ِمْقَدارَها َمْقُصكَدةًر َظاِهَرَة اإلِْ ـَ ِجَيادًر َناِطٍي َبِصيٍر َعَشَرَة َدَراِه

ِفي َداِر اْلَعْدِؿ ِمْف ِحْرٍز  ِممَّا اَل َيَتَساَرُع إَلْيِه اْلَفَسادُ  ِمْف َصاِحِب َيٍد َصِحيَحةٍ 
 3" اَل ُشْبَهَة َكاَل َتْ ِكيَل ِفيِه َفُيْقَطُع إْف َأَقرَّ ِبَها َمرَّةًر َطاِئعًرا

 َأْخُذ َماِؿ اْلَغْيِر ُمْسَتِترًرا :"عّرفٍا بف رشد فقاؿ ٌي:  تعريف المالكية:ثانيا
 .(4)..."ِمْف َ ْيِر َأْف ُيْؤَتَمَف َعَمْيِه،

َأْخُذ ُمَكمٍَّف ُحرِّا اَل : " كعضد بف عرفة ها ذٌب إليً بف رشد فقاؿ
ا ِلَغْيرِِ  ِنَصابًرا َأْخَرَجُه ِمْف ِحْرٍز ِبَقْصٍد َكاِحٍد  َيْعِقُل ِلِصَغرِِ  َأْك َماالًر ُمْحَتَرمًر

 5..."ُخْفَيةًر اَل ُشْبَهةًر َلُه ِفيهِ 
. (6)" َأْخُذُ  ُخْفَيةًر ِمْف ِحْرِز ِمْثِمِه ِبُشُركطٍ : "قالكا ٌي :تعريف الشافعية: ثالثا

                                                                                                           

: تدمحم بف أحهد بف أبي أحهد، أبك بكر عبلء الديف السهرقىدي : تحفة الفقٍاء- 2
 3/154:  ٌػ540ىحك 

:  ٌػ743: تعثهاف بف عمي بف هحجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحىفي - 3
ْمِبيِّ   . 3/212تبييف الحقائق شرح كىز الدقائق كحاشية الشِّ

: تابف عابديف، دمحم أهيف بف عهر بف عبد العزيز عابديف الدهشقي الحىفي - 4
 .4/82رد الهحتار عمى الدر الهختار : ٌػ1252

ب الجميل 445 / 2بداية الهجتٍد البف رشد - 1  .306 / 6، هكٌا
شرح هختصر خميل : ٌػj :1101دمحم بف عبد هللا الخرشي الهالكي أبك عبد هللا - 2

  8/91لمخرشي 
زكريا  كها بعدٌا، 165 / 6، األـ لمشافعي 158 / 4الشربيىي، هغىي الهحتاج - 6

: ٌػ926: تبف دمحم بف أحهد بف زكريا األىصاري، زيف الديف أبك يحيى السىيكي 
 ،دمحم بف قاسـ بف دمحم بف دمحم، أبك عبد 5/90الغرر البٍية في شرح البٍجة الكردية
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، كزاد (1)"َأْخُذ اْلَماِؿ َعَمى َكْجِه ااِلْخِتَفاءِ ": فقالكا ٌي:  الحىابمة تعريف:رابعا
إذا أخذ الممتـز نصابا مف حرز مثمه : " أبك الىجا ٌذا التعريف شرحا فقاؿ
كعضد ٌذا صالح بف فكزاف بف عبد ، 2" مف ماؿ معصكـ ال شبهة له فيه

أخذ ماؿ عمى كجه االختفاء مف مالكه أك نائبه، إذا : " هللا الفكزاف فقاؿ
كاف هذا اآلخذ ممتزما ألحكاـ اإلسبلـ، ككاف الماؿ الم خكذ بمغ النصاب، 
كقد أخذ  مف حرز مثمه، ككاف مالؾ الماؿ الم خكذ معصكما، كال شبهة 

. 3" لآلخذ منه
لقد خالفكا الجهٍكر في تعريفٍـ لمسرقة فقاؿ بف  :الظاهرية تعريف: خامسا
ِرَقَة ِهَي ااِلْخِتَفاُء : " حـز اَل ِخبَلَؼ َبْيَف َأَحٍد ِمْف اأْلُمَِّة ُكمَِّها ِفي َأفَّ السَّ

اِرَؽ ُهَك اْلُمْخَتِفي ِبَ ْخِذ َما َلْيَس َلُه، َكَأنَُّه  ْيِء َلْيَس َلُه، َكَأفَّ السَّ اَل ِبَ ْخِذ الشَّ
ـَ ِفي َذِلَؾ اْشِتَراَط اْلِحْرِز َفَقْد  ـُ، َفِمْف َأْقَح َمْدَخَل ِلْمِحْرِز ِفيَما اْقَتَضاُ  ااِلْس
ْرِع َما اَل  َعى ِفي الشَّ ْجَماَع َعَمى َمْعَنى َهِذِ  المَّْفَظِة ِفي المَُّغِة، َكادَّ َخاَلَف اإلِْ

ِتهِ   4."  َسِبيَل َلُه إَلى ُكُجكِدِ ، َكاَل َدِليَل َعَمى ِصحَّ

                                                                                                           

القكؿ الهختار : ٌػ918 تهللا، شهس الديف الغزي، كيعرؼ بابف قاسـ كبابف الغرابيمي 
  1/285في شرح  اية االختصار 

عبلء الديف أبك  ، 145 / 5تقي الديف دمحم بف أحهد الفتكحي، هىتٍى اإلرادات - 1
اإلىصاؼ :ٌػ885: تالحسف عمي بف سميهاف الهرداكي الدهشقي الصالحي الحىبمي 

  10/253في هعرفة الراجح هف الخبلؼ 
هكسى بف أحهد بف هكسى بف سالـ بف عيسى بف : الهستقىع في اختصار الهقىع-  2

 (ٌػ968: الهتكفى)سالـ الحجاكي الهقدسي، ثـ الصالحي، شرؼ الديف، أبك الىجا 
1/221 
  2/550الهمخص الفقٍي- 3
أبك دمحم عمي بف أحهد بف سعيد بف حـز األىدلسي القرطبي : الهحمى باآلثار- 4

  12/311 (ٌػ456: الهتكفى)الظاٌري 
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: يستفاد مف هذ  التعريفات
أف الجمهكر مّتفي عمى أّف السرقة هي استيبلء الغير عمى ماؿ الغير *

: مف حرز  مستترا، كبهذا يختمفكف مع الظاهرية الذيف ال يفرقكف 
كبيف أخذي – الهكاف الذي يحفع فيً الهاؿ – بيف أخذ الهاؿ هف الحرز - 

. هف الهكاف العاـ حيث أّىٍـ يعتبركف األهر سكاء
كها أىٍـ ال يفرقكف بيف أف يرتكب الهجـر جريهتً هستترا أك هجاٌرا 

 قكلً أك ىاٌبا أك هختمسا؛ ألّف األهر عىدٌـ سكاء هستدليف في ذلؾ بظاٌر
  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ  :تعالى

  .38:الهائدة    چڤ    ڤ   ڤ  
باألحاديث الىبكية الصحيحة التي سىتعرؼ عميٍا  كعدـ أخذٌـ

.  الحقا
اختمف عمماء الحنفية مع الجمهكر أيضا في مس لة الماؿ المسركؽ، * 

حيث أّىٍـ يعتبركف أّف السرقة ال تككف إال في الهاؿ الذي يبمغ الىصاب 
ـ، كأف ال يككف هها يتسارع إليً الفساد ك عشرة درٌا ، -سريع التمف – ٌك

ا . كذلؾ هثل الفكاكً كالمحـك ك يٌر
حيث يجـر الفعل لهجرد كقكعً عمى هاؿ أما الجمهكر فبل يركف ذلؾ - 

الغير سكاء كاف هها يتسارع إليً الفساد أـ لـ يكف كذلؾ هع تكفر بعض 
.  الشركط التي سىتعرؼ عميٍا عىد هعرض الكبلـ عف األركاف

كما يستفاد مف هذا التعريف أيضا أف جريمة السرقة تت سس عمى * 
: مجمكعة مف األركاف كهي

. األخذ الخفي- 
. السارؽ - 
. الماؿ المسركؽ - 
: المسركؽ منه ، كفيما يمي إيضاح لهذ  األركاف- 
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: األخذ الخفي: الركف األكؿ:الفرع الثالث 
ـ ركف تىبىي عميً جريهة السرقة كقد اّتفق الجهٍكر  ٌذا الركف ٌك ٌأ

عمى كجكب تكفري عدا الظاٌرية؛ ألّف بً يهكف التهييز بيف فعل السرقة، 
ك أخذ الهاؿ بالقٍر كالقكة  )النهب : كاألفعاؿ األخرى هثل  ) كالغصب، (ٌك
ك أخذ الهاؿ ظمها  ك أخذ الهاؿ بسرعة كعمى  فمة ثـ  ) كاالختبلس، (ٌك ٌك

. (الٍرب 
قياـ الجاني بإخراج الماؿ مف : " عمى أّىً– الجهٍكر – اّتفقكا ا ـؾ

. (1)"حرز  دكف عمـ مالكه كدكف رضا  
يفٍـ هف ٌذا التعريف أف هكجبات أك شركط تحقق ٌذا الركف تتهثل 

: في
: األخذ مف الحرز :الشرط األكؿ

يقصد بٍذا الشرط عىد الجهٍكر أف يأخذ الجاىي الهاؿ هف الهكاف 
الذي اعتاد صاحبً أك هالكً أف يحفظً فيً، ك حجتٍـ في ذلؾ الكثير هف 

: األحاديث الىبكية ك التي أذكر هىٍا
َعْف َعْبِد هللِا : "حديث رافع بف خديج أّف الىبي صّمى هللا عميً كسمـ قاؿ-

ْحمِف ْبِف َأِبي ُحَسْيٍف اْلَمكِّيِّ  َكاَل ِفي .  ُمَعمَّيٍ 1اَل َقْطَع ِفي َثَمر »: ْبِف َعْبِد الرَّ

                                           
ر الثهيىة 275 / 9الكاساىي، البدائع - 1  كها 331 / 3، ابف شاس، عقد الجكٌا

:"  كقاؿ ابف رشد الحفيد كها بعدٌا،150 / 5بعدٌا، الفتكحي، هىتٍى اإلرادات 
إىً ها شأىً أف تحفع بً األهكاؿ كي يعسر أخذٌا : كاألشبً أف يقاؿ في حد الحرز 

 . 4/320بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد".  هثل اإل بلؽ كالحظائر كها أشبً ذلؾ
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َحِريَسِة َجَبٍل، َفِإَذا آَكاُ   اْلُمَراُح َأِك اْلَجِريُف َفاْلَقْطُع ِفيَما َبَمَغ َثَمَف 
 2.«اْلِمَجفِّ 

، َأفَّت َرُسكَؿ َّللاَّتِ -  ِ ْبِف َعْبِد الرَّتْحَهِف ْبِف َأِبي ُحَسْيٍف اْلَهكِّيِّ كحديث َعْبِد َّللاَّت
ـَ َقاؿَ  ًِ َكَسمَّت اَل َقْطَع ِفي َثَمٍر ُمَعمٍَّي، َكاَل ِفي َحِريَسِة َجَبٍل »: َصمَّتى هللُا َعَمْي

 .(3)«َفِإَذا آَكاُ  اْلُمَراُح َأِك اْلَجِريُف َفاْلَقْطُع ِفيَما َيْبُمُغ َثَمَف اْلِمَجفِّ 
َكِبَهَذا َنْ ُخُذ، َمْف َسَرَؽ َثَمرًرا ِفي َرْأِس النَّْخِل، َأْك َشاةًر ِفي : " َقاَؿ ُهَحهَّتدٌ 

ـِ  اْلَمْرَعى، َفبل َقْطَع َعَمْيِه، َفِإَذا ُأِتَي ِبالثََّمِر اْلَجِريَف َأِك اْلَبْيَت، َكُأِتَي ِباْلَغَن
اْلُمَراَح، َكَكاَف َلَها َمْف َيْحَفُظَها، َفَجاَء َساِرؽٌب َسَرَؽ ِمْف َذِلَؾ َشْيئًرا ُيَساِكي 
، َكال  ـَ ، َفِفيِه اْلَقْطُع، َكاْلِمَجفُّ َكاَف ُيَساِكي َيْكَمِئٍذ َعَشَرَة َدَراِه َثَمَف اْلِمَجفِّ

ـُ ، ُيْقَطُع ِفي َأَقلَّ ِمْف َذِلؾَ  َكُهَك َقْكُؿ َأِبي َحِنيَفَة، َكاْلَعامَِّة ِمْف ُفَقَهاِئَنا َرِحَمُه
 َُّ  "4 

اَة : َكَأَراَد ِبَحِريَسِة اْلَجَبلِ : " قاؿ البغكي هعمقا عمى ٌذا الحديث الشَّ
ْيُء ِمَف اْلَمْرَعى، ُيَقاؿُ : اْلَمْسُركَقَة ِمَف اْلَمْرَعى،َكاالْحِتَراُس  : َأْف ُيْؤَخَذ الشَّ

اِرُؽ : ُفبلفٌب َيْ ُكُل اْلَحَرَساتِ  ـَ النَّاِس َفَيْ ُكُمَها، َكالسَّ ِإَذا َكاَف َيْسِرُؽ َأْ َنا
"  ُمْحَتِرسٌب 

 فمـ يشترط ٌذا الشرط حيث تقـك عىدٌـ السرقة كلك أما أهل الظاهر
ي أخذ السارؽ الهاؿ هف  ير حرز، هحتجيف بعهـك آية  هكضكع البحث ٌك

                                                                                                           

ك اسـ جاهع لمرطب، -2 يقصد بالثهر ها كاف هعمقا في الىخيل قبا أف يجد كيحرز، ٌك
ك شحـ الىخمة الذي في  كاليابس هف الرطب، كالعىب، ك يري،كأها الكثر فٍك الجهار، ٌك

 .كسطٍا
، أبك داككد 2/839الهكطأ -، هالؾ2/865، ابف هاجة 87-8/86أخرجً الىسائى -3
4/549 .
 .465الهكطأ، - 3
  1/236هكطأ هالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباىي-1
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ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   چ : قكلً تعالى 

 38: الهائدة چ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٹ
: ٌاتً بها يمي– رأيٍـ – ٌذا كقد رّد الجهٍكر حجتٍـ 

. السرقة عند أهل المغة هي المجيء مستترا ألخذ الماؿ مف الحرز-1
، كخاصة هىٍا لقد خصصت هاته اآلية الكثير مف األحاديث النبكية- 2

، كال عمى هف (1)التي تفيد أّف ال قطع عمى الصغير، كال عمى الهجىكف 
سرؽ هف حريسة جبل كال عمى الخائف كال عمى الىباش، كال عمى 

... ، ككذا التي تحّدد هقدار القطع ك ير ذلؾ(2)الهىتٍب
أي المكاف الذي يحظر  )ثـ إف الحرز إها أف يككف حرز بىفسً، 

عمى اآلخريف الدخكؿ إليه إال صاحبه أك مف ي ذف له، كالبيكت، 
أك حرز  (...كالخزائف، كالخيمة، كالصناديي، كالدكر، كالحكانيت ك يرها

ك الهكاف الذي يحرسً الحارس األجير . بغيري، ٌك
إّف هللا عّز كجّل : "  كها رّد الجهٍكر حجة الظاٌريف بالهعقكؿ فقالكا

قد جعل األمكاؿ مهي ة لبلنتفاع بها، فكانت مكضع أطماع الناس، كمكطف 
ر باتهـ، كاقتضت حكمته جّل ش نه اختصاص الناس بالممؾ؛ ألّف ترؾ 

النفكس في شجع دائـ، كحرص شديد لما  األشياء مباحة لمكل يجعل
لمفتف، كسبب النزاع  جبمت عميه مف األثرة، كحب الذات، فيككف ذلؾ مثارا

. المستمر
ثـ إّنه لّما كانت ر بة النفكس في الماؿ قكية، كشغفها به أمر 

مطبكعة عميه، ككجد االختصاص في الممكية كاف البد مف شيء ليحفظه 
                                           

عف الصبي حتى يحتمـ، كعف الهجىكف حتى : رفع القمـ عف ثبلثة» : قكلً ملسو هيلع هللا ىلص- 1
 6/138 ، الىسائي4/168أبك داكد.«يفيق، كعف الىائـ حتى يستيقع 

ركاي أحهد كالربعة، كصححً «ال قطع عمى ىباش كال هىتٍب كال خائف » ملسو هيلع هللا ىلص : قكلً- 2
 . 3/394الترهذي
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مف أخذ ماؿ الغير  فيه مف اختص به، كلذلؾ كجد النهي كالزجر عمى
.  بدكف رضا 

كعميه فإذا قاـ المالؾ بما طمب منه، كلـ يفّرط في صكف الماؿ مف 
ناحيته، ثـ اقتحـ الغير عميه م منه، كهتؾ ما به الصكف كاف مف الحكمة 

أف يعاقب بالقطع الرتكابه تمؾ الجريمة،  
إذا لـ يقـ المالؾ بما طمب منه كقّصر في الصكف انتفى القطع  أّما

 .لعدـ تماـ الجريمة بتفريطه
  :الترجيح

– يبدك أف ها ذٌب إليً الجهٍكر ٌك الراجح، كذلؾ لتكافق رأيٍـ 
هع الهفٍـك المغكي لهصطمح السرقة، كهع األحاديث الىبكية – اجتٍادٌـ 

  .الشريفة التي خصصت عهـك لفع آية الهائدة
 يترتب عمى أخذ الهاؿ هف  ير خفية، خركج الجريهة :أثر انعداـ الخفية

: هف دائرة جرائـ الحدكد إلى دائرة جرائـ التعازير كذلؾ هثل
حالة الخائف الذي يستكلي عمى ها كضع عىدي هف هاؿ الغير عمى سبيل - 

ك قكؿ  العارية، كالكديعة، كبذلؾ يككف قد ارتكب جريهة الخياىة، ٌك
الجهٍكر؛ ألىً استمـ الهاؿ هف هالكً عمى سبيل الحفع، كاألهاىة كاستدلكا 

.  سبق تخريجً"ليس عمى خائف، كال مختمس، كال منتهب قطع : " بحديث
. أما أهل الظاهر فقالكا ب ّنها جريمة حدية لظاهر اآلية

. أف يخرج السارؽ الماؿ مف حيازة المجني عميه: الشرط الثاني
 .أف يدخل الشيء المسركؽ حيازة السارؽ : الشرط الثالث

إذا يستفاد هف ٌذا كمً أىً إذا لـ تتكفر ٌذي الشركط فبل جريهة 
جريهة تعزيرية بسيطة، كذلؾ كهف يقـك بكسر باب ى حدية بل تتحكؿ إؿ

البيت فيضبط قبل أف يصل إلى الهاؿ الهراد أخذي فعقكبتً ٌىا ٌي التعزير 
. ألّىً لـ يتهكف هف إخراج الهاؿ هف حيازة هالكً
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 :السارؽ : الركف الثاني:     الفرع الرابع

يقصد بالسارؽ الشخص الذي يعقد العـز عمى االعتداء عمى أهكاؿ 
. الغير، كيستخدـ في ذلؾ الكسائل التي تهكىً هف تحقيق الىتيجة اإلجراهية

فمكي يسأؿ هسؤكلية جىائية اشترط الفقٍاء تحقق هجهكعة هف  لذلؾ
: الشركط ىذكر هىٍا

يقصد بً أف يككف بالغا عاقبل، كعميً فبل حّد : التكميف- الشرط األكؿ
 ير هكمفيف لمحديث الىبكي   كال عمى الهجىكف؛ ألىٍهاعمى الصبي،

الضهاف ألّىً ليس عقابا بل ٌك تعكيض عف  السابق،كلكف عمى كلّيٍها
 لعهـك (1)إتبلؼ هاؿ الغير، كيستكي في ٌذا أف يككف السارؽ ذكرا أك أىثى

... ". كالسارؽ كالسارقة: " اآلية
الحىفية كالهالكية كالشافعية –  اّتفق الجهٍكر :الحرية- :الشرط الثاني

لعهـك اآلية ... كجكب إقاهة الحد عمى الحر، كالعبد، كاألهة– كالحىابمة 
. (2)الكريهة

ٌذا كقد خالف الجهٍكر في ٌاتً الهسألة ابف عباس رضي هللا عىً 
هستدال بقياس القطع عمى الرجـ في الزىا، حيث ال يجب رجـ الرقيق إذا 

.  (3)زىا
الراجح ها ذٌب إليً الجهٍكر لعهـك اآلية، كلعدـ كجكد السىة الهخصصة 

". لآلية، ككذا عهل الصحابة رضي هللا عىٍـ أيضا 

                                           
 كها 140 / 12، الذخيرة 336 / 3 كها بعدٌا، عقد الجكار 284 / 9البدائع - 1

...  كها بعدٌا145 / 5بعدٌا، هىتٍى اإلرادات 
. ىفس الهصادر- 2
. ، كها بعدٌا282 / 9الكاساىي، - 3



24 

 

أف ال يككف السارؽ :  كيقصد بً -:عدـ اإلكرا – االختيار -:الشرط الثالث
ا، كاف يككف عالها بأف ها يقـك بً أهرا  ير هشركع، كأىً سيمحق  هكٌر

 .(1)ضررا بالغير
 لـ يشترط الجهٍكر اإلسبلـ إلقاهة الحد حيث يقاـ :اإلسبلـ-: الشرط الرابع

عمى الهسمـ، كعمى الذهي، كعمى الكافر، كعمى الهعاٌد، كعمى الحربي إذا 
. (2)دخل دار اإلسبلـ بأهاف

 أف ال يككف لمسارؽ في الشيء الهسركؽ :انتفاء الشبهة-:الشرط الخامس
: ،كذلؾ هثل(3)شبٍة
ك ها أكدي : شبٍة الدـ، كذلؾ هثل*  األب كاألـ إذا أخذا هف هاؿ ابىٍها، ٌك

، ككذلؾ األهر بالىسبة لبلبف 4"أنت كمالؾ ألبيؾ : " الحديث الىبكي الشريف
، ألف القطع يفضي إلى قطع ...كذكي األرحاـ هثل العهة كالخالة كاألخت

. الرحـ التي أهر هللا بكجكب صمتٍا
ك قكؿ األحىاؼ كالحىابمة - "  ككذلؾ لكجكد شبٍة اإلذف بالدخكؿ، ٌك

. (5)كالهالكية كالشافعية
كذلؾ األهر بالىسبة لمزكج كالزكجة، إذا سرؽ أحدٌها هاؿ اآلخريف بيت -

الزكجية فبل قطع، كأها إذا حديث ٌذا في  ير بيت الزكجية الذي يسكىاي 

                                           
. ، لـ يىص عمى ٌذا الشرط إال الحىابمة145 / 5هىتٍى اإلرادات، - 1
. 141 / 12، الذخيرة 284 / 9البدائع - 2
.  كها بعدٌا155 / 12 كها بعدٌا، الذخيرة 284 / 9البدائع - 3
  2/259أبك داكد- 1
خالف الظاٌر الجهٍكر كقالكا بقطع السارؽ هطمقا هحتجيف بظاٌر اآلية الكريهة، - 5

ك ير آبٍيف باألحاديث التي احتج بٍا الجهٍكر كالتي تدعك بصراحة إلى درء الحدكد 
ادرؤكا الحدكد عف الهسمهيف : "حديث عائشة الذي ركاي الترهذي قكلً: بالشبٍات هىٍا
". ادرؤكا الحدكد بالشبٍات: "، كحديث ابف عباس..."ها استطعتـ
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، كعىد الحىفية كالحىابمة كالظاٌرية يقطع (1)فعىد الهالكية كالشافعية يقطع
. لكجكد شبٍة إباحة الدخكؿ إلى البيت
 

 -:محل الجريمة – الماؿ المسركؽ : الركف الثالث: الفرع الخامس
ـ األركاف التي تتأسس عميٍا جريهة  يعد ٌذا الركف هف بيف ٌأ

السرقة، ككذلؾ ىجد الفقٍاء قد اشبعكا بحثً، ككضعكا لً شركطا لتحققً، 
: كهف ذلؾ أذكر اآلتي

كأف يككف  ،(2) أف يككف متقكما مطمقا عمى قكؿ األحناؼ:الشرط األكؿ
. (3)(المالكية كالحنابمة كالشافعية  )ماال محترما عمى قكؿ الجمهكر 

يفٍـ هف ٌذا الشرط أّف الفقٍاء اختمفكا في تحديد هاٌية الهاؿ 
. الهستكجب لمحد

فاألحىاؼ يركف بأىً يجب أف يككف الهاؿ هها يهكف أكمً، كتهمكً، 
كعمى ٌذا عىدٌـ ال قطع في سرقة الخهر هف هسمـ، سكاء كاف السارؽ 
هسمها أك ذهيا، ألىً ال قيهة لمخهر في حق الهسمـ، ككذا الذهي إذا سرؽ 

. هف ذهي خهرا أك خىزيرا ال يقطع ألىً  ير هتقـك عىدىا
ف كاف هاال الىعداـ تقكهً . كها ال يقطع في الهباح  ير الههمكؾ كا 

 بل سرقة ما ال يحتمل االدخار كال يبقى مف سنة إلى أخرى  كذلؾ *
الطعاـ الرطب كالبقكؿ : يتسارع إليً الفساد أىً ال قطع ال يعد هاال، هثل

. ، كعىد أبي يكسف يقطع(فٍي تافٍة  )كالفكاكً الرطبة 

                                           
. 306 / 9، البدائع 145 / 5هىتٍى اإلرادات  ( 5 ) 156 / 12الذخيرة - 1
ك ها اّكدي الكاساىي بقكلً - 2 ا: "  ٌك  اَل ُقُصكَر ِفي َماِليَِّتِه، َكاَل َأْف َيُككَف َماالًر ُمْطَمقًر

؛ أِلَفَّ َذِلَؾ ُيْشِعُر ِبِعزَِّتِه،  كَنُه َماالًر ُلُه النَّاُس، َكَيُعدُّ ُشْبَهَة، َكُهَك َأْف َيُككَف ِممَّا َيَتَمكَّ
ُلكَنُه َفُهَك َتاِفهٌب َحِقيرٌب  ، َكَما اَل َيَتَمكَّ ـْ .  67 / 7 البدائع " َكَخَطرِِ  ِعْنَدُه

. 147 – 146 / 5اإلرادات  ، هىتٍى153 – 152 / 12الذخيرة - 3
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 كهف كافقٍـ هف الشافعية كالحىابمة فيتفقكف هع األحىاؼ أما المالكية
في هسألة الخهر كالخىزير ككمب الصيد، كجمد الهيتة  ير الهدبكغ، 

. ، ألف الىصكص قد حرهتٍا...كاألضحية بعد الذبح
الزيت الىجس، : أها جمد الهيتة إذا دبغ، كبمغ الىصاب قطع، ككذا

كأكاىي – لمرخصة في المعب بٍا – كاألضحية قبل الذبح، كآالت الطرب 
ـ التي  ا،  كالصبي الصغير، كالدرٌا الذٌب كالفضة الهحرهة الهأهكر بكسٌر

. إلخ... فيٍا التهاثيل، ككتب العمـ،
حجة هؤالء أّف هاته األمكاؿ ك يرها يمكف بيعها كتممكها، كلذلؾ عدت " 

". سرقتها جناية تستكجب الحد 
 ".أنظر إلى أقكاؿ الفقهاء كحاكؿ الترجيح " 

ك أف يككف هاال لٍذا الشرط آخر قيدا ٌذا كقد أضاؼ األحىاؼ   ٌك
ك أف يككف هها يتهكلً الىاس  هطمقا ال قصكر في هاليتً كال شبٍة، ٌك

كيعدكىً هاال، ألف ذلؾ يشعر بعزتً كخطري عىدٌـ، كها ال يتهكلكىً فٍك 
ـ ركف هف أركاف جريهة  تافً، كعميً فبل يحرز كال يخبأ، كبذلؾ يىتفي ٌأ

: قطع اليد في هثل الحاالت التاليةتالسرقة، كهف ثـ ال 
إذا سرؽ صبيا حرا ال يقطع ألف الحر ليس بهاؿ عمى عكس الصبي  -

.  العبد الذي ال يتكمـ
كها ال يقطع في التبف كفي الحشيش كفي القصب كالحطب ألف الىاس - 

ا عىدٌـ . ال يتهكلكف ٌاتً األشياء لعدـ عزتٍا كقمة خطٌر
كها ال قطع في التراب كالطيف، كالمبف، كاآلجر، كالفخار كالزجاج -

. لتفاٌتٍـ
كها ال قطع في الحصير الهىسكج، كال في الكمب، كال في الفٍد، كفي -

. الهبلٌي هف الطبل كالدؼ كالهزهار
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كها ال قطع فيها ال يحتهل االدخار، كال يبقى هف سىة إلى سىة بل -
... (1)الطعاـ الرطب، كالبقكؿ كالفكاكً الرطبة: يتسارع إليً الفساد، كهف ذلؾ

إلخ 
مثل هذا الرأي ال يعكؿ عميه في عصرنا؛ ألف هاته األمكاؿ أصبحت " 

. اليـك مف األمكاؿ النفيسة، كالنادرة، كالمطمكبة
، كعميً فبل قطع في مممككا في نفسه– الماؿ –  أف يككف :الشرط الثاني

ف كاىت هف ىفائس األهكاؿ كالذٌب  سائر الهباحات التي يهمكٍا أحدٌـ، كا 
إلخ  ... كالفضة، كالطيكر، كاألسهاؾ، كالحبكب الهكجكدة في الجباؿ

ال قطع عمى هف سرؽ الكفف؛ ألىً ليس بههمكؾ : لذلؾ قاؿ الحىفية
ها أف يككف عمى همؾ  الحد، ألىً ال يخمك إها أف يككف عمى همؾ الهيت كا 

ل الهمؾ، كال كجً لمثاىي . الكرثة ال سبيل إلى األكؿ ألىً ليس هف ٌأ
القبر – يعري – الشخص الذي يىبش –  كها فبل تقطع يد الىباش 
ري أىً قاؿ(2)عف الهكتى ليأخذ أكفاىٍـ كحميٍـ أخذ : ، كاستدلكا بها ركى الٌز

ىباش في زهف هركاف في الهديىة فاجهع أصحاب رسكؿ المٍملسو هيلع هللا ىلص أىً ال 
. يقطع

أها الهالكية كالشافعية كالحىابمة فقالكا تقطع يدي، ألف القبر حرز لها 
فيً سكاء كاف في البيت أك في الصحراء إف أخرجً إلى كجً األرض، 

ٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  :كاستدلكا بقكلً تعالى

  .27 – 25: الهرسبلت  چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
. (3)"كالكفت الستر، فالدكر كفاة األحياء كالقبر كفاة األهكات " : قالكا

                                           
.  كها بعدٌا 67 /7البدائع - 1
 ـ ف ج ص- 2
.  كها بعدٌا164 / 12الذخيرة - 3
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، َعْف ، َعْف ِعْهَراَف ْبِف َيِزيَد ْبِف اْلَبَراءِ : كها استدلكا أيضا بقكلً ملسو هيلع هللا ىلص ًِ َعْف َأِبي
ـَ َقاؿَ  ًِ َكَسمَّت ِي، َأفَّت الىَّتِبيَّت َصمَّتى هللُا َعَمْي َمْف َعَرَض َعَرْضَنا َلُه، َكَمْف : " َجدِّ

ْقَناُ   َؽ َ رَّ . 1""َحَرَؽ َحَرْقَناُ ، َكَمْف َ رَّ
 كاستدلكا أيضا بإجهاع الصحابة، حيث لـ يىكركا القطع، كقاهكا 

   بقطع الىباش
 

 ٌذا شرط :أال يككف لمسارؽ فيه ممؾ كال ت كيل الممؾ: الشرط الثالث
أساسي قاؿ بً الجهٍكر كيقتضي أف يككف الهاؿ همكا خالصا لمهعتدى 

. عميً
يقطع : كقد خالف الجهٍكر الظاٌرية، كأبك ثكار، كابف الهىذر، فقالكا

  .السارؽ هطمقا سكاء كاىت لً شبٍة في هاؿ الهسركؽ أـ ال لعهـك اآلية
كذلؾ ٌذا شرط هٍـ جدا بحيث  :أف يبمغ المسركؽ النصاب: الشرط الرابع
 كهف بعدٌـ الفقٍاء إال الظاٌرية كبعض الهتكمهيف، أف ،اتفق الصحابة

. السارؽ ال يقطع إال إذا بمغ الهاؿ الىصاب 
لكف اختمفكا في هقداري، فذٌب الحىفية إلى أّف الحد ال يقاـ عمى 

ـ فها فكؽ  . (2)الهعتدي إال إذا كاىت قيهة الهسركؽ  عشرة درٌا
فقالكا يجب أف تككف – الهالكية كالشافعية كالحىابمة – أها الجهٍكر 

ـ خالصة – ديىار فصاعدا ¼  حاؿ إخراج الهاؿ هف – ثبلثة درٌا
. (3)الحرز
:  احتج الحىفية بأحاديث كثيرة ىذكر هىٍا:أدلة الحنفية: أكال
ِي، َقاؿَ -  ، َعْف َجدِّ ًِ َقاَؿ َرُسكُؿ هللِا َصمَّتى : حديث َعْهرك ْبِف ُشَعْيٍب، َعْف َأِبي

ًِ َكَسمَّتـَ  ـَ : " هللُا َعَمْي . (1) «"اَل َقْطَع ِفيَما ُدكَف َعَشَرِة َدَراِه

                                           
 8/79 ركاي البيٍقي في السىف-1
  . كها بعدٌا77 / 7البدائع - 2
.  كها بعدٌا169 / 6 كها بعدٌا، األـ 343 / 12الذخيرة - 3
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ًِ َكَسمَّتـَ  كحديث ابف هسعكد أّف الىبي-  اَل ُتْقَطُع اْلَيُد ِإالَّ : »َصمَّتى هللُا َعَمْي
ـَ  . (2) «"ِفي َعَشَرِة َدَراِه

:  احتّج الجمهكر ب دلة منها:أدلة الجمهكر:ثانيا
ُث، َأنََّها َسِمَعْت -  َعْف َعْمَرة، َأنَّها َسِمَعت َعاِئَشة رضي هللا عنها، ُتَحدِّ

ـَ َيُقكؿُ  اَل ُتْقَطُع اْلَيُد ِإالَّ ِفي ُرْبِع ِديَناٍر »: َرُسكَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِه َكَسمَّ
 3«َفَما َفْكَقهُ 
ل الظاٌر إلى عكس ها ذٌب إليً الجهٍكر   :الظاهرية: ثالثا ذٌب ٌأ

كالحىفية حيث قالكا بأف الىصاب ليس بشرط لمحد حيث يطبق في القميل ك 
ـ، كاحتجكا بظاٌر ك قكؿ الحسف البصري كالخكارج ك يٌر  قكلً الكثير، ٌك

  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ       :تعالى

 كبالحديث الصحيح الهركي عف الىبي ، 38: الهائدة چڤ  ڤ    ڤ   ڤ  
ًِ َكَسمَّتـَ  اِرَؽ، َيْسِرُؽ الَبْيَضَة َفُتْقَطُع  : » قاؿأّىً َصمَّتى هللُا َعَمْي ُ السَّ َلَعَف  َّ

. (4) "َقاَؿ اأَلْعَمُش « َيُدُ ، َكَيْسِرُؽ الَحْبَل َفُتْقَطُع َيُد ُ 
سبقت اإلشارة إلى ٌذا : أف يككف المسركؽ محّرزا : الشرط الخامس
 .الشرط فاىظري

 
 
 
 

                                                                                                           

أبك عبد هللا أحهد بف دمحم بف حىبل بف ٌبلؿ بف أسد : هسىد اإلهاـ أحهد بف حىبل- 1
  11/502 :ٌػ241: تالشيباىي 

 .51 / 4: ، الترهذي233 / 10عبد الرزاؽ، الهصىف - 2
  1312 /3الصحيح: هسمـ- 3
 . 8/5/159البخاري - 4
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: المسركؽ منه: الركف الرابع:الفرع السادس 
أف ال جريمة إذا كاف الماؿ  ير مممكؾ : " القاعدة العاهة ٌي

". لصاحبه 
يفٍـ هف ٌاتً القاعدة أىً لكي يجـر الفاعل كيقاـ عميً حد السرقة 
يجب أف يككف الهاؿ الذي استكلي عميً هف حرزي همكا لصاحبً كسكاء 

. كاىت الهمكية حقيقية أـ حكهية
كاشترطكا أيضا أف ال يككف لمسارؽ ىصيب في الهاؿ الذي سرؽ  - 

ال قطع عمى الذي سرؽ هف الهاؿ العاـ ألّف فيً شبٍة : هىً، كلٍذا قالكا 
ف اعتاد عمى األخذ  الشركة  ير أىٍـ اشترطكا أف يأخذ بقدر حاجتً، كا 

استكجب الحد 
أف ال يككف الهسركؽ هىً هتهردا عمى طاعة اإلهاـ، كعميً فإف كاف - 

كذلؾ سقط الحد في حق السارؽ بشرط أف يسمـ الهاؿ إلى اإلهاـ ليردي 
. عميٍـ بعد التكبة كالصبلح، أك يقسهً عمي كرثتً بعد هكتً

فرعا لمسارؽ حيث ال قطع عمى هف سرؽ - الهسركؽ هىً–أف ال يككف  - 
َعْف َجاِبِر هف هاؿ كلدي؛ألف في هالً شبٍة الهمؾ أك تأكيل الهمؾ، كحجتٍـ 

ِ، َأفَّ َرُجبلًر َقاؿَ  فَّ َأِبي ُيِريُد : ْبِف َعْبِد  َّ ا، َكاِ  ِ ِإفَّ ِلي َماالًر َكَكَلدًر َيا َرُسكَؿ  َّ
 1«َأْنَت َكَماُلَؾ أِلَِبيؾَ »: َأْف َيْجَتاَح َماِلي، َفَقاؿَ 

 كذلؾ ال قطع عمى هف سرؽ هف هاؿ ذي الرحـ الهحـر لتحقق :قالكا- 
 .ةشبً كثير

                                           
: ٌػ 273ابف هاجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيىي، كهاجة اسـ أبيً يزيد ت - 1

دار إحياء الكتب العربية : دمحم فؤاد عبد الباقي، طبع:  تحقيق2/769سىف ابف هاجً 
. فيصل عيسى البابي الحمبي- 
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العقكبة : الفرع السابع
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   چ   :قكلً تعالىبالىظر في 

كفي األحاديث ، 38: المائدة چ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
 ىجد بأف الفقٍاء قد اختمفكا في تقرير العقكبة،- الكثيرة–الىبكية الشريفة 
: كذلؾ كاآلتي

ُؿ َفَأْصُل اْلَهِحلِّ ِعْىَد ..."  :قالكا الحىفية- أ ، َأْصَحاِبَىا َطَرَفاِف َفَقطْ َأهَّتا اأْلَكَّت
ٌَُها ِرَقِة اأْلُكَلى، : َك اْلَيُد اْلُيْهَىى، َكالرِّْجُل اْلُيْسَرى َفُتْقَطُع اْلَيُد اْلُيْهَىى ِفي السَّت

 ًُ ِرَقِة الثَّتاِىَيِة، َكاَل ُيْقَطُع َبْعَد َذِلَؾ َأْصبًل، َكَلِكىَّت َكُتْقَطُع الرِّْجُل اْلُيْسَرى ِفي السَّت
ُر، َكُيْحَبُس َحتَّتى ُيْحِدَث َتْكَبًة ِعْىَدَىا ِرَقَة، َكُيَعزَّت  1"،َيْضَهُف السَّت

َك اْلَيُد اْلُيْهَىى َهَحلُّر اْلَقْطعِ َأهَّتا  : " فأكضح بف رشد فقاؿالهالكية أها - ب ٍُ  َف
ٍُكرُ  ًِ اْلُجْه ٌَُك الَّتِذي َعَمْي ، َكَأُبك ،ِباتَِّفاٍؽ ِهَف اْلُككِع، َك اِفِعيُّر  َكاْخَتَمَف َهاِلٌؾ، َكالشَّت

ٌَْل َيِقُف اْلَقْطُع  ـْ َعَمى َقْطِع الرِّْجِل اْلُيْسَرى َبْعَد اْلَيِد اْلُيْهَىى،  ٍِ َحِىيَفَة َبْعَد اتَِّفاِق
ـْ اَل؟  اِفِعيُّر ...ِإْف َسَرَؽ َثاِلَثًة؟ َأ ِإْف َسَرَؽ َثاِلَثًة ُقِطَعْت َيُدُي :  َكَقاَؿ َهاِلٌؾ َكالشَّت

ًُ اْلُيْهَىى، َكِكبَل اْلَقْكَلْيِف َهْرِكيٌّ َعْف  َّـت ِإْف َسَرَؽ َراِبَعًة ُقِطَعْت ِرْجُم اْلُيْسَرى، ُث
  .2" َقْكَؿ َهاِلٍؾ َكَأِبي َحِىيَفةَ : ُعَهَر، َكَأِبي َبْكٍر، أَْعِىي

ك عدـ قطع الرجميف هطمقا، - ج أها الظاٌرية فقد اختاركا رأيا هغايرا ٌك
ف عاكد هرة ثاىية ك ثالثة، كرابعة ال يجب  اليهىى بقطع اليدىكيكتف  فقط، كا 

                                           
 .  كهابعدٌا 86/ 7البدائع  - 1
أبك الكليد دمحم بف أحهد بف دمحم بف أحهد بف رشد القرطبي الشٍير بابف رشد  - 2

- دار الحديث :  الىاشر4/237 بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد:ٌػ595: تالحفيد 
أبك زكريا هحيي  . ـ2004- ٌػ 1425: بدكف طبعة تاريخ الىشر: القاٌرة الطبعة

    ،30/103الهجهكع شرح الهٍذب: ٌػ676: الديف يحيى بف شرؼ الىككي ت
 .دار الفكر: الىاشر

 



32 

 

في حقً عقكبة أخرى ألىً ال دليل عمى ذلؾ هف كتاب أك سىة صحيحة أك 
ىها يعزر فقط . إجهاع، كا 

 َأفَّت  َها ُرِكيَ َكَلَىا : " كها بّيف الكاساىي هذا كقد احتج أصحاب الرأي األكؿ
ًِ الثَّتاِىَيَة َكَقْد  َسيَِّدَىا َّـت ُأِتَي ِب ًُ  ُأِتَي ِبَساِرٍؽ َفَقَطَع َيَدُي، ُث َعِميًّا َرِضَي َّللاَّتُ َعْى

ًِ الثَّتاِلَثَة َكَقْد َسَرَؽ َفَقاؿَ  َّـت ُأِتَي ِب ًُ، ُث ًُ إْف َقَطْعت َيَدُي : َسَرَؽ َفَقَطَع ِرْجَم اَل َأْقَطُع
ًُ ِبَأيِّ َشْيٍء َيْهِشي إىِّي  ْف َقَطْعت ِرْجَم ُح، َكاِ  َفِبَأيِّ َشْيٍء َيْأُكُل ِبَأيِّ َشْيٍء َيَتَهسَّت

ًُ ِبَخَشَبٍة، َكَحَبَسًُ  ِ َفَضَرَب . أَلَْسَتْحِي ِهْف َّللاَّت
ًُ  ُأِتَي ِبَساِرٍؽ َأْقَطَع اْلَيِد، َكالرِّْجِل  َكُرِكَي َأفّ  َسيَِّدَىا ُعَهَر َرِضَي َّللاَّتُ َعْى

ًُ  َسيُِّدفَ  ًُ َفَقاَؿ َل ًُ َسُدكـُ، َكَأَراَد َأْف َيْقَطَع َعِميٌّ َرِضَي ا َقْد َسَرَؽ ِىَعااًل ُيَقاُؿ َل
 ًُ ًُ  َسيُِّدفَ - َّللاَّتُ َعْى ًِ َقْطُع َيٍد َكِرْجٍل َفَحَبَس ـْ ا إىَّتَها َعَمْي ًُ  َكَل ُعَهُر َرِضَي َّللاَّتُ َعْى

ـْ َيِزيَدا ِفي اْلَقْطِع َعَمى  َها َل ٍُ ًُ، َكَسيُِّدَىا ُعَهُر َكَسيُِّدَىا َعِميٌّ َرِضَي َّللاَّتُ َعْى َيْقَطْع
َحاَبِة  - َقْطِع اْلَيِد اْلُيْهَىى، َكالرِّْجِل اْلُيْسَرى، َكَكاَف َذِلَؾ ِبَهْحَضٍر ِهْف الصَّت

، ـْ ٍُ َها ُهْىِكٌر؛ َفَيُككَف إْجَهاًعا ِهْف  َرِضَي َّللاَّتُ َعْى ٍِ ًُ َأْىَكَر َعَمْي ـْ ُيْىَقْل َأىَّت َكَل
ـْ   ٍُ َحاَبِة  َرِضَي َّللاَّتُ َعْى الصَّت

ْجَهاِع، َكاْلَهْعُقكؿِ  ٍَِي َأىَّتا َكَلَىا َأْيًضا َداَلَلُة اإْلِ ْجَهاِع َف  ، َأهَّتا َداَلَلُة اإْلِ
َأْجَهْعَىا َعَمى َأفَّت اْلَيَد اْلُيْهَىى إَذا َكاَىْت َهْقُطكَعًة اَل ُيْعَدُؿ إَلى اْلَيِد اْلُيْسَرى، َبْل 
إَلى الرِّْجِل اْلُيْسَرى، َكَلْك َكاَف ِلْمَيِد اْلُيْسَرى َهْدَخبًل ِفي اْلَقْطِع َلَكاَف اَل ُيْعَدُؿ 
ًِ إَلى َ ْيِرِي  ا، َكاَل ُيْعَدُؿ َعْف اْلَهْىُصكِص َعَمْي ٍَ ا َهْىُصكٌص َعَمْي ٍَ ا؛ أِلَىَّت ٍَ إالَّت إَلْي
ا ِفي اْلَقْطِع  ٍَ ًُ اَل َهْدَخَل َل ا َعَمى َأىَّت ٍَ َفَدؿَّت اْلُعُدكُؿ إَلى الرِّْجِل اْلُيْسَرى اَل إَلْي

ِرَقِة َأْصبًل  . ِبالسَّت
ٌََذا الىَّتْكُع ِهْف ااِلْسِتْداَلِؿ َذَكَرُي اْلَكْرِخيُّر  ًُ َّللاَّتُ - َك – َرِحَه

َك َأفَّت ِفي َقْطِع اْلَيِد اْلُيْسَرى َتْفِكيَت ِجْىِس َهْىَفَعٍة ِهْف َكَأهَّتا اْلَهْعُقكؿُ   ٍُ  َف
ا َتُفكُت ِبَقْطِع اْلَيِد اْلُيْسَرى َبْعَد  ٍَ َي َهْىَفَعُة اْلَبْطِش؛ أِلَىَّت َهَىاِفِع الىَّتْفِس َأْصبًل، َكٌِ

ٌَاِلَكًة، َفَكاَف َقْطُع اْلَيِد  ٌَِذِي اْلَهْىَفَعِة  َقْطِع اْلُيْهَىى َفَتِصيُر الىَّتْفُس ِفي َحقِّ 
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، َكَكَذا َقْطُع الرِّْجِل اْلُيْهَىى َبْعَد َقْطِع الرِّْجِل  ًٍ ٌْبَلَؾ الىَّتْفِس ِهْف َكْج اْلُيْسَرى إ
اْلُيْسَرى َتْفِكيُت َهْىَفَعِة اْلَهْشِي؛ أِلَفَّت َهْىَفَعَة اْلَهْشِي َتُفكُت ِباْلُكمِّيَّتِة، َفَكاَف َقْطُع 
ًٍ اَل  ٌْبَلُؾ الىَّتْفِس ِهْف ُكلِّ َكْج ، َكاِ  ًٍ ٌْبَلَؾ الىَّتْفِس ِهْف ُكلِّ َكْج الرِّْجِل اْلُيْهَىى إ
 ًٍ ؛ أِلَفَّت الثَّتاِبَت ِهْف َكْج ًٍ ٌْبَلُؾ الىَّتْفِس ِهْف َكْج ِرَقِة، َكَذا إ ا ِفي السَّت َيْصُمُح َحدًّ

ًٍ ِفي اْلُحُدكِد اْحِتَياًطا  1..."ُهْمَحٌق ِبالثَّتاِبِت ِهْف ُكلِّ َكْج
 

َعف   فقد أجهعكا بها أخرجً الىسائي، ك يريأما أصحاب الرأي الثاني
، قاؿ ـَ : َجاِبر ْبف عبد  َّ ِجيء ِبسارؽ إلى النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِه َكَسمَّ

ِ، ِإنََّما َسَرَؽ، َفَقاؿَ : ، َفَقاُلكا«اْقُتُمك ُ »: َفَقاؿَ  : ، َقاؿَ «اْقَطُعك ُ »: َيا َرُسكَؿ  َّ
َـّ ِجيَء ِبِه الثَّاِنَيَة، َفَقاؿَ  ِ، ِإنََّما : ، َفَقاُلكا«اْقُتُمك ُ »: َفُقِطَع، ُث َيا َرُسكَؿ  َّ

َـّ ِجيَء ِبِه الثَّاِلَثَة، َفَقاؿَ : ، َقاؿَ «اْقَطُعك ُ »َسَرَؽ، َفَقاَؿ  ، «اْقُتُمك ُ »: َفُقِطَع، ُث
ِ، ِإنََّما َسَرَؽ، َفَقاؿَ : َفَقاُلكا َـّ ُأِتَي ِبِه الرَّاِبَعَة، «اْقَطُعك ُ »: َيا َرُسكَؿ  َّ ، ُث
، َفُ ِتَي «اْقَطُعك ُ »: ِإنََّما َسَرَؽ، َقاؿَ : َيا َرُسكَؿ  َِّ : ، َفَقاُلكا«اْقُتُمك ُ »: َفَقاؿَ 

َـّ اْجَتَرْرَناُ  : ، َقاَؿ َجاِبرٌب «اْقُتُمك ُ »ِبِه اْلَخاِمَسَة، َفَقاَؿ  َفاْنَطَمْقَنا ِبِه َفَقَتْمَناُ ، ُث
 2.َفَ ْلَقْيَناُ  ِفي ِبْئٍر، َكَرَمْيَنا َعَمْيِه اْلِحَجاَرةَ 

كاحتجكا أيضا بها ركاي الدارقطىي هف طريق الكافدي عف أبي ٌريرة 
ـَ عف الىبي َعِف النَِّبيِّ َصمَّى ، َعْف َأِبي ُهَرْيَرَة : "  قاؿَصمَّى هللُا َعَمْيِه َكَسمَّ

ـَ  اِرُؽ َفاْقَطُعكا َيَدُ  »:  َقاؿَ ، هللُا َعَمْيِه َكَسمَّ ْف َعاَد ، ِإَذا َسَرَؽ السَّ َكاِ 

                                           
  .7/86البدائع - 1
أبك داكد سميهاف بف األشعث بف إسحاؽ بف :  ، سىف أبي داكد8/90الىسائي - 2

ِجْستاىي  كعّمق عميً األرىؤكط (ٌػ275: الهتكفى)بشير بف شداد بف عهرك األزدي السِّ
هصعب بف ثابت : إسىادي ضعيف لضعف هصعب بف ثابت، كقاؿ الىسائي: " فقاؿ

ذا الحديث ليس بصحيح، كال أعمـ "  ليس بالقكي، كيحيى القطاف لـ يتركً، ٌك
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، فٍذا (1)"«َفِإْف َعاَد َفاْقَطُعكا ِرْجَمهُ ، َفِإْف َعاَد َفاْقَطُعكا َيَدُ  ، َفاْقَطُعكا ِرْجَمُه 
. الحديث صريح في أف القطع يتعمق بجهيع أطراؼ السارؽ 

كها استدلكا أيضا بفعل سيدىا أبك بكر رضي هللا عىً هع ذلؾ الرجل 
الذي أتى هف اليهف ككاف قطع اليد كالرجل فسرؽ عقد زكجتً فقاؿ رضي 

. (2)هللا عىً بقطع يدي اليسرى 
ِ َتَعاَلى التَّْكِفيُي؟ َقاَؿ َأُبك ُمَحمٍَّد ك : فأكضح بف حـز فقاؿ أّما الظاهرية ِبَاَّللَّ

 - ُ ِؿ َمرٍَّة ِبُعُمكـِ اْلُقْرآِف َكَما َذَكْرَنا -: َرِحَمُه  َّ اِرِؽ َكاِجبٌب ِفي َأكَّ َفَقْطُع السَّ
ـْ اْلَكِكيلُ -  ُ َكَنَع  3.َكَحْسبَنا  َّ

 اختمف الفقٍاء في ٌاتً الهسألة، حيث ذٌب :إثبات السرقة:الفرع الثامف
الجهٍكر إلى أىٍا ال تثبت جريهة ها لـ يرفع الهسركؽ هىً دعكى ضد 

. السارؽ 
أها الهالكية فقالكا إىٍا تثبت بشاٌديف عدلييف، كبإقرار هف السارؽ إف كاف 

. ذلؾ طكاعية
الذي ىهيل إليً ٌك قكؿ الجهٍكر ألف السرقة ٌي اعتداء عمى هاؿ 
الهسركؽ هىً، فٍك الهعىي األكؿ، ألىً يهكف العفك فيٍا إذا رضي بذلؾ 

ذا ها دؿ عميً أحاديث ىبكية شريفة  – قبل أف تصل إلى القاضي، ٌك
هٍا حادثة صفكاف بف أهية الذي يسافر إلى الهديىة فىاـ – راجعٍا  كهف ٌأ

. 467 – 466الهكطأ ... في الهسجد، كتكسد ركاءي، فجاء السارؽ فسرقً
 
 

                                           
  2434صححً األلباىي في اإلركاء.4/239الدارقطىي - 1
.  كها بعدٌا181 / 12الذخيرة - 2
: ٌػ456: أبك دمحم عمي بف أحهد بف سعيد بف حـز األىدلسي القرطبي الظاٌري -3

بدكف طبعة كبدكف تاريخ : بيركت، الطبعة– دار الفكر   ،12/344الهحمى باآلثار 
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 :دراسة لبعض النكازؿ: المطمب الثالث       

جريمة سرقة السيارات  :األكلىالمس لة :  الفرع األكؿ

ّهالجرائـ التي اىتشرت  :أ ػ تكصيف المس لة  تعد سرقة السيارات هف بيف ٌأ
كفشت بيف أفراد الهجتهعات اإلسبلهية، حيث يعهد الكثير هف الشباب إلى 
السطك عمى السيارة، كأخذٌا هف هختمف األهاكف التي اعتاد صاحبٍا عمى 
ركىٍا فيٍا ػػ سكاء في الحضر أك في البدك ػػ فٍل تعتبر ٌذي سرقة يقاـ عميً 

 الحد أـ ال ؟

 : ب ػ رأي العمماء

نجدهـ  قد فّرقكا بيف  بالنظر في آراء العمماء في هذ  المس لة
 :أمريف

أْف تسرؽ السيارة هف داخل هأربٍا الخاص بٍا ، ففي ٌذي الحاؿ ، :  األكؿ
تعتبر سرقة هف حرز، كيقاـ عمى السارؽ حد السرقة ،لكضكح األدلة عمى 

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          :قكلً تعالى : ذلؾ، كهىٍا

َعْف َعْبِد هللِا كقكلً ملسو هيلع هللا ىلص،   .38:الهائدة    چ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ
ْحمِف ْبِف َأِبي ُحَسْيٍف اْلَمكِّيِّ  َكاَل ِفي . اَل َقْطَع ِفي َثَمٍر ُمَعمَّيٍ »: ْبِف َعْبِد الرَّ

َحِريَسِة َجَبٍل، َفِإَذا آَكاُ   اْلُمَراُح َأِك اْلَجِريُف َفاْلَقْطُع ِفيَما َبَمَغ َثَمَف 
  .1«اْلِمَجفِّ 

ي ُهغمقة ،أك هف إحدى شكارع : الثاني أف تسرؽ السيارة هف أهاـ البيت ٌك
ات الجبمية ، ففي .... الهديىة أك هف عمى شاطئ البحر أكهف إحدى الهىتٌز

                                           
: تهالؾ بف أىس بف هالؾ بف عاهر األصبحي الهدىي : الهؤلف: الهكطأ - 1

  5/1216ٌػ، 179
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هثل ٌذي الحاالتاختمف العمهاء الهعاصركف في بياف الحكـ الشرعي عمى 
: قكليف 

:  القكؿ األكؿ

يـ  ك رأي الشيخ دمحم بف إبرٌا ػ رحهً هللا (1)ال تعتبر سرقة، ٌك
،كاختاري جهع هف القضاة ، كعميً العهل في الهحاكـ الشرعية في الههمكة 
يـ ػ رحهً هللا ػ  حيث جاء  العربية السعكدية، بهكجب فتكى الشيخ ابف إبرٌا

نما هك اختبلس : في فتكاي  أف أخذ السيارة مف أماـ البيت ليس بسرقة كا 
:   كفي فتكى أخرى لمشيخ .(2)، كاستعماؿ لماؿ الغير بدكف إذنه 

السيارة ليس حرزا كقكفها في السكؽ، أما إذا كاف فيها فهك حرز كلك " 
. (3)كاف نائما لجرياف العادة بذلؾ

فٍؤالء يركف كقكفٍا أهاـ الهىزؿ، ك يري ليس حرزا لٍا، كبالتالي  إذا
.  فٍي ليست سرقة

ليً ذٌب الشيخ عبدهللا الهطمق : القكؿ الثاني  ك الشيخ (4)تعتبر سرقة ، كا 
،حيث يركف أّف كقكفٍا أهاـ الهىزؿ، كأهاـ  يري هع إ بلقٍا (5)عبدهللا الطيار

. حرز لٍا 

إذا عىد تأهل الهسألة ، كالىظر فيٍا ، ىرى أّف سبب الخبلؼ يعكد 

                                           
يـ - 1  12/142 فتاكى كرسائل الشيخ دمحم بف إبرٌا
 .  12/142  ـ ف - 2
 12/142   ـ ف - 3
  عضك ٌيئة كبار العمهاء كالمجىة الدائهة لمبحكث العمهية كاإلفتاء في الههمكة -4

العربية السعكدية 
.   أستاذ الفقً في كمية الشريعة كأصكؿ الديف بجاهعة القصيـ -5
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هفٍـك  الحرز ، فٍل كقكؼ السيارة بٍذي الطريقة يجعمٍا هحّرزة،خاصة كأّف 
.  الشارع لـ يحدد هعىى الحرز

كالحرز ما ُعدِّ حرزا في العرؼ ، فإنه : قاؿ ابف قداهةػ رحهً هللا ػ 
لما ثبت اعتبار  في الشرع مف  ير تنصيص عمى بيانه ، ُعمـ أنِّه رد 

 (1 ).ذلؾ إلى أهل العرؼ

: كاألشبه أف يقاؿ في حد الحرز :  ػ رحهً هللا ػ (2)كقاؿ ابف رشد الحفيد
إنه ما ش نه أف تحفظ به األمكاؿ كي يعسر أخذها مثل اإل بلؽ كالحظائر 

.  (3)كما أشبه ذلؾ

كحرز الماؿ ما جرت العادة بحفظه فيه  :كجاء في كشاؼ القىاع 
 .4كيختمف باختبلؼ األمكاؿ كالبمداف كعدؿ السمطاف كجكر  كقكته كضعفه

ف تفاكتت تعاريف العمهاء لمحرز إال أىٍا تتفق عمى أف حرز كل  كا 
. شيء بحسبً ، كأىً ها جرت العادة حفع الهاؿ فيً

كالعرؼ الذي يقع الرجكع إليً كاعتباري كتحكيهً ٌىا في الحرز في 
: السرقة ٌك الذي تكافرت فيً الشرائط التالية 

أف يككف العرؼ الهراد تحكيهً ٌىا في القطع قائهًا عىد ٌتؾ - أ 
 .الحرز ككقكع السرقة 

                                           
. 12/427   الهغىي -1
دمحم بف أحهد بف رشد ، أألىدلسي ،الهالكي ،الشٍير بالحفيد ،كالهمقب بقاضي :  ٌك-2

..  4/320،شذرات الذٌب 595الجهاعة ، هات سىة 
.  4/320 بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد-3
.  6/3085   كشاؼ القىاع -4
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أف يككف العرؼ هطردًا أك  البًا كالعادة ال تطمق إال عمى ها - ب 
 .كثر 

 كل ها كرد بً الشرع هطمقًا، كال ضابط لػً فيً، كال في الّمغة 
ل العرؼ  كالحرز في السرقة يرجع إلى العرؼ كلذا يهكف اآلف هراجعة ٌأ

كعرؼ الىاس في حرز السيارات فإف كاف العرؼ أىٍا هحرزة عمى صفة ها 
كرد في السؤاؿ قطع بٍا كذلؾ بعد اكتهاؿ الشركط كاىتقاء الهكاىع كالشبٍات 

ال فبل  . كا 

لؾ مطمي االجتهاد في بياف الحكـ الشرعي لهذ النازلة 

 
 : جريمة خطف األطفاؿ القصر:الثانيةالمس لة :  الفرع الثاني

: تقديـ
ر اإلجراهية الخطيرة  تعّد ظاٌرة اختطاؼ األطفاؿ القّصر هف الّظكٌا
التي استجدت في عصرىا، حيث استفحمت بشكل  ير هسبكؽ، كأصبحت 
تٍدد أهف كاستقرار األفراد كالهجتهع عمى السكاء، كذلؾ لها لٍا هف أضرار 

جسيهة تفكؽ أضرار الجرائـ الحدية األخرى؛ ألىٍا تقع عمى شخص 
ضعيف ال يقدر عمى الدفاع عف ىفسً، كال عف هالً، كال عف عرضً، 

يبية هف أجل تحقيق  كخاصة إذا ها استخدـ الهعتدي كسائل تركيعية كتٌر
  ...هقاصدي اإلجراهية كالقتل، كاإليذاء الجسهي، كالفاحشة، كالفدية

إذا، فؤلجل تجمية هكقف الفقً اإلسبلهي هف ٌاتً الىازلة رأيت أّىً 
يجب بياف الهفٍـك المغكي كاالصطبلحي لمجريهة، كاألركاف التي تتأسس 

عميٍا الجريهة، ثـ العقكبة الهقررة لٍا هع تبياف إجراءات الهتابعة الجزائية، 
 :     كفيها يمي التفصيل هف خبل الهطالب التالية
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 ىظرا لككف ٌاتً الجريهة هف الجرائـ الحديثة فإىىا لـ ىقف عمى 
تعريف هحدد لٍا في الىصكص الشرعية، التي تىاكلت أركاىٍا كعقكباتٍا 

. بالبياف كالتفصيل
 لذلؾ كألجل تقديـ تعريف خاص بٍا، فإىىا سكؼ ىعّرج أكال عمى 

في قكاهيس الّمغة، ثـ بعد ذلؾ ىحاكؿ هف " االختطاؼ"هفٍـك هصطمح 
تهت بٍاتً الجريهة  لكصكؿ إلى كضع ؿخبلؿ االجتٍادات الفقٍية التي ٌا

: تعريف لٍا، كفيها يمي بياف ذلؾ هف خبلؿ الفركع التالية
 : في الّمغةاالختطاؼمفهـك : أ

ل المغة : إفَّ االختطاؼ اسـ مشتي مف مصدر الفعل: "قاؿ ٌأ
األخذ في : خطف، َيْخِطُف، خطفاًر، كالخطف هك االستبلب، كقيل هك

. (1)"سرعة، كاستبلب، كاختطفه، كتخطفه بمعنى كاحد
د القرآف الكريـ ٌذا الهعىى في أكثر هف آية حيث دلتَّت   ٌذا كقد عضَّت

ٹ : " جهيعٍا عمى هعىى األخذ عمى سبيل السرعة كهف ذلؾ قكلً تعالى

   ک    ک  ک  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ 

كقكلً  ،20: البقرة چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  ڱ  گک  گ  گ
  ڎ  ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌچ  :أيضا

ڍ  چ : كقكلً تعالى أيضا ،  67: العنكبوت چڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

 10: الصافات چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
األخذ لمشيء :  يظٍر هّها تقدـ أفَّت هعىى االختطاؼ في الّمغة يعىي

ي هصطمحات تفيد هعىًى عاهًا  بسرعة، كاستبلبً، كاىتزاعً بقكة، كسرعة، ٌك
أخذ األشياء بسرعة بمف فيهـ األطفاؿ سكاء تـ ذلؾ بعنف أك " يشهل 

 بغير ، أك ب ية كسيمة تمكف الخاطف مف القياـ بفعمه

                                           
. 3/13القاهكس الهحيط : آبادي ، الفيركز1/859لساف العرب : ابف هىظكر- 1
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: مفهكمه في الفقه اإلسبلمي: ب
 هف خبلؿ اّطبلعىا عمى هختمف كتب الفقٍاء الهتقدهيف لـ ىجد لٍـ 

تعريفا هحددًا لٍاتً الجريهة، كلعل السبب في ذلؾ يرجع إلى أّىٍا  لـ تكف 
هعركفة عمى عٍدٌـ،  ير أّىىا إذا قارىا بيف هفٍكهٍا الّمغكي، كبيف الهفٍـك 

 حكؿ هسألة سرقة (3)كلرأي بعض الفقٍاء(2) كلحرابة(1)المغكي لجريهة السرقة
الطفل الحر  ير الههيز ىجد بأّىٍا صكرة أك ىكع هف أىكاع جريهة السرقة، 

... -   الهدرسة، البيت، – هف هكاف حفظً  سيها إذا تـ خطفة
 ىجد بأىٍا ىكع (4) ثـ إّىىا إذا ىظرىا في تعريف الفقٍاء لجريهة الحرابة

سكاء بعىف -هف أىكاعٍا؛ ألف خطف األطفاؿ هف قبل الهعتدي الخاطف 
ابا ك تركيعا لمطفل، كألٌل، كهحاربة هلل كرسكلً - أك بغير عىف يعد إٌر

                                           
ل الغة بأىٍا-1  10/155لساف العرب : ، ابف هىظكر"أخذ الشيء خفية: " عرفٍا ٌأ

. 2/513القاهكس الهحيط : كها بعدٌا، الفيركز آبادي
ا بأىٍا-2 ل الطريق، كاإلفساد في األرض بسفؾ الدهاء كسمب : " عرفٌك إخافة ٌأ

تؾ األعراض بسبلح أك ببل سبلح، سكاءا ليبل أك ىٍارا في هصر أك في  األهكاؿ، ٌك
". فبلة

ب الجميل : ، الحطاب7/90بدائع الصىائع : الكاساىي الهحمى : ، ابف حـز8/428هكٌا
. 8/287الهغىي : ، ابف قداهة11/308
 هىٍـ السادة الهالكية ،كالحىابمة ، كالهسعكدي، حيث يركف بأف سرقة الطفل الحر -3

ذا عكس الشافعية كالحىفية ، ٌك  شرح البياف:  أىظر.  ير الههيز تستكجب الحدَّت
بداية : ، ابف رشد6/281، الهدكىة الكبرى 196-12/468الهسعكدي : الهٍذب
. 4/304حاشيتً عمى الشرح الكبير : ، الدسكقي12/451الهجتٍد 

ا بأىٍا-4 ل الطريق، كاإلفساد في األرض بسفؾ الدهاء كسمب : " عرفٌك إخافة ٌأ
تؾ األعراض بسبلح أك ببل سبلح، سكاءا ليبل أك ىٍارا في هصر أك في  األهكاؿ، ٌك

ب الجميل : ، الحطاب7/90بدائع الصىائع : الكاساىي: أىظر". فبلة ، ابف 8/428هكٌا
. 8/287الهغىي : ، ابف قداهة11/308الهحمى :  حـز
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ملسو هيلع هللا ىلص، خاصة إذا ها تـّ ألجل قتمً أك ألجل ضربً، أك ألجل ارتكاب الفاحشة 
. عميً
يظهر مما تقدـ بيانه أّف هاته الجريمة تعد مف الجرائـ الخطرة  

: التي تمحي بالجرائـ الحّدية ألنها تت لف مف جريمتيف حّديتيف، كهما
. السرقة، كالحرابة

أفعاؿ - ىكع–لٍذا فعمى كلي األهر أك القاضي أف يىظر في طبيعة 
االختطاؼ ألجل تكييفٍا تكييفا فقٍيا كي ال يخطئ في استصدار العقكبة  

: تعريفٍا بأّىٍا الهىاسبة لٍا، كعمى ٌذا يهكف
 ".أك انتزاع لؤلطفاؿ قصد تحقيي مقصد إجرامي جسيـ أخذ، ، أكءاعتدا" 
 أركاف الجريمة: ت

عمى التعريف السابق الفقٍي لٍاتً الجريهة يهكف استىباط   بىاء
: األركاف التي تتأسس عميٍا، كفيها يمي تفصيمٍا في الفرعيف التالييف
 تتحقق ٌاتً الجريهة في الفقً اإلسبلهي هف خبلؿ تكفر األركاف 

: التالية
 كيتهثل في اآليات كاألحاديث الىبكية التي جّرهت :الركف الشرعي: األكؿ

: هختمف أفعاؿ اختطاؼ األطفاؿ، كهف ذلؾ أذكر اآلتي
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  آية السرقة، قاؿ تعالى- أ

. 38: الهائدة    چ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ٹٿ         ٹ  ٹ   ٹ
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :قاؿ تعالى: آية الحرابة-  ب

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 33: الهائدة  چڱ  ں   ں  
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مف حمل عمينا » : ها ركاي ابف عهر رضي هللا عىً عف الىبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ- د
. (1)«السبلح فميس منا

ُ َعْنهُ : حديث العرىييف - ذ ا ِمْف ُعَرْيَنَة اْجَتَكْكا : َعْف َأَنٍس َرِضَي  َّ َأفَّ َناسًر
ـَ َأْف َيْ ُتكا ِإِبَل »الَمِديَنَة  ـْ َرُسكُؿ  َِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِه َكَسمَّ َفَرخََّص َلُه

َدَقِة، َفَيْشَرُبكا ِمْف َأْلَباِنَها، َكَأْبَكاِلَها ، َفَقَتُمكا الرَّاِعَي، َكاْسَتاُقكا الذَّْكَد، «الصَّ
 ، ـْ ـْ َكَأْرُجَمُه ، َفَقطََّع َأْيِدَيُه ـْ ، َفُ ِتَي ِبِه ـَ َفَ ْرَسَل َرُسكُؿ  َِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِه َكَسمَّ

كَف الِحَجاَرةَ  ـْ ِبالَحرَِّة َيَعضُّ ، َكَتَرَكُه ـْ  2..." َكَسَمَر َأْعُيَنُه
 إذا ٌاتً بعض الىصكص الشرعية التي اعتهد عميٍا الفقٍاء في 

تجريـ أفعاؿ اختطاؼ األطفاؿ، كثهة ىصكصا أخرى ال يتسع الهجاؿ 
. لسردٌا
ك كها عّرفً الفقٍاء :المخطكؼ: الثاني كل  " يقصد بً الطفل الصغير، ٌك

 . شخص لـ يصل إلى سف البمكغ
 يفٍـ هف ٌذا التعريف أف الجريهة ال تقـك إالَّت إذا كقع الفعل عمى 

الطفل الذي  لهيبمغ سف البمكغ الهقدر عىد الجهٍكر بسف الخاهسة عشرة 
بالىسبة لمكلد كالبىت، كسف الثاهىة عشرة بالىسبة لمكلد كالسابعة عشر لؤلىثى 

. عىد أبي حىيفة
 : الخاطف: الثالث

 يقصد بً الفاعل أك الهعتدي، كيتصكر أف يككف فردًا كاحدًا أك 
أكثر، حيث يشترط فيً أف يككف عاقبَل بالغًا، هسمهًا هصداقا لقكلً صمى 

عف الصبي حتَّى يبمغ، كعف النائـ : ُرفع عف ثبلثة»: هللا عميً كسمـ  
 .(3)«حتى يستيقظ، كعف المجنكنه حتَّى يفيي

 :فعل االختطاؼ: الرابع

                                           
 .3/178الفتح الكبير :  السيكطي-1
   2/130دمحم بف إسهاعيل أبك عبدهللا البخاري الجعفي:صحيح البخاري  - 2
 .1486السىف، كتاب الحدكد، رقـ الحديث :  البيٍقي-3
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 يقصد بً أخذ الطفل بقكة، كاىتزاعً هف هكاف تكاجدي بقصد ىقمً إلى 
هكاف أخر لتحقيق هقصد إجراهي، ٌذا كيتـ عادة ٌذا الفعل بطرؽ هتعددة 

: ىذكر هىٍا
يقصد باإلكراي كالقكة ٌىا أف يعهد الخاطف إلى إر اـ : اإلكراي كالقكة- أ

الطفل عمى التىقل هعً باستخداـ شتى أىكاع السبلح أك القكة العضمية 
ا، كها يهكىً أف يستخدـ القكة في إر اـ الطفل عمى ههارسة  ك يٌر

. الفاحشة
يقصد بٍها تعهد الخاطف عمى هغالطة الطفل : اإل راء كالخديعة- ب

. بكعكد هغرية، أك باستخداـ ألقاب هزيفة
. االختطاؼ ألجل أخذ الفدية- ج
: عقكبة اختطاؼ األطفاؿ في الفقه اإلسبلمي: ث

– لكقكعها – بناء عمى اعتبارها مف أخطر الجرائـ الحّدية لتعمقها    
بمخمكؽ ضعيف ال يقدر عمى الدفاع عف نفسه أك عف ماله أك عف 
عرضه، فإف الفقهاء المعاصريف قد ذهبكا إلى أنها تستكجب أشد 

 ك ير ذلؾ ، كالتهديد،سيما إذا استخدـ الخاطف القكة العقكبات ك أ مظها
  كالفاحشة،،مف الكسائل اإلكراهية، كارتكب بعد ذلؾ أفعاال خطرة كالقتل

: كأخذ الماؿ، ك فيما يمي بياف لبعض العقكبات التي تكمـ عنها الفقهاء
يقتل ثـ يصمب الخاطف، ك  : "(1)قالكا إذا خطف الطفل بالقكة ثـ قتمً- 1

 كالشافعية ك ،ٌذا بخبلؼ عقكبة الحرابة الهقترىة بالقتل، حيث قاؿ الحىفية
إها القتل أك : ٌي القتل دكف الصمب، كقاؿ الهالكية ٌي: ركاية عف أحهد

 .(2)"الصمب

                                           
 621جرائـ االختطاؼ :  أحهد العهري -1
 2بدائع الصىائع :  الكاساىي-2
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ك ، كارتكب الفاحشة كالزىا،إذا خطف بالقكة- 2  كالمكاط استحق القتل، ٌك
كالذي يترجح لنا في هذ  المس لة أف : " بقكلً " أحهد الهعهري "ها أكدي 

 .(1)"عقكبة جريمة االختطاؼ التي يصاحبها زنا أك لكاط هي القتل حدا
إذا خطف الطفل ألجل أخذ هالً استحق حد السرقة عمى قكؿ اإلهاـ - 3

 . كأحهد بف حىبل، كالهسعكدي،هالؾ
اب الهعهري - 4 أف : "إذا خطف دكف أف يفعل الفاحشة فقاؿ عبد الٌك

الخاطف إذا قاـ بأخذ إىساف حي كاختطفً فإىً يعاقب بقطع اليد كالرجل 
هف خبلؼ حّدا، سكاء قاـ بخطف هكلكد، أك طفل، أك أىثى إاّل إذا كقع 

يعاقب بقطع اليد ك كالخطف عمى أىثى فإف العقكبة تشدد عمى الخاطف 
2"الرجل هف خبلؼ هع التعزير بها يراي الحاكـ هىاسبا

                                           
  262جرائـ االختطاؼ، :  أحهد العهري -3
 622ـ ف،  - 4
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 :جريمة الحرابة: المطمب الرابع 
: تعريفها: الفرع األكؿ

مـ، ُأىثى، : الَحْربُ : حرب: " عرفٍا بف هىظكر فقاؿ:لغة- أ َىِقيُض السِّ
فُة كَأىٍا ُهقاَتَمٌة َحْرٌب، ا ُحُركبٌ ...كَأصُمٍا الصِّ ٍَ ـْ : َكُيَقاؿُ . ،َجْهُع ٍُ كَقَعْت َبْيَى

ـُ، ... َحْربٌ  ْم ـُ كالسَّت ْم ا ِإَلى الُهحاَربِة، َكَكَذِلَؾ السِّ ٍَ ٌَُبكا ِب َأىَّتُثكا الَحْرَب، أَلىٍـ ذ
َها ِإَلى الُهسالهِة فتَؤىث، َكَداُر الَحْرب ٍِ ٌَُب ِب ببلُد اْلُهْشِرِكيَف الَّتِذيَف اَل : ُيْذ

ـْ َكَبْيَف الهسمِهيف، ٍُ  َكَقْد حارَبه ُمحاَربةًر كِحراباًر، كَتحاَرُبكا كاْحتَرُبكا ُصْمح َبْيَى
ـِ، كِهْحرابٌ كحاَرُبكا ِبَمْعنًرى، َشديُد الَحْرِب، : كرُجٌل َحْرٌب كِهْحَرٌب، ِبَكْسِر اْلِهي
َكَقْكـٌ ِهْحَربٌة كرُجل ِهْحَرٌب . َصاِحُب َحْربٍ : ِهْحَرٌب كِهْحرابٌ : ُشجاٌع؛ َكِقيلَ 

 . 1 " َأُي هحاِرٌب لَعُدكِّي
:  اختمف الفقٍاء في تعريفٍا عمى الشكل التالي :اصطبلحا-  ب

اْلُخُركُج َعَمى اْلَمارَِّة أِلَْخِذ اْلَماِؿ َعَمى َسِبيِل  " :عرفٍا األحىاؼ بأىٍا
اْلُمَغاَلَبِة َعَمى َكْجٍه َيْمَتِنُع اْلَمارَُّة َعْف اْلُمُركِر، َكَيْنَقِطُع الطَِّريُي َسَكاءٌب َكاَف 
اْلَقْطُع ِمْف َجَماَعٍة، َأْك ِمْف َكاِحٍد َبْعَد َأْف َيُككَف َلُه ُقكَُّة اْلَقْطِع، َكَسَكاءٌب َكاَف 

، َكاْلَخَشِب، َكَنْحِكَها؛ أِلَفَّ اْنِقَطاَع العصا كالحجراْلَقْطُع ِبِسبَلٍح َأْك َ ْيرِِ  ِمْف 
، َأْك التَّْسِبيِب ِمْف  الطَِّريِي َيْحُصُل ِبُكلٍّ ِمْف َذِلَؾ، َكَسَكاءٌب َكاَف ِبُمَباَشَرِة اْلُكلِّ
ِرَقِة؛ َكأِلَفَّ  َعاَنِة، َكاأْلَْخِذ؛ أِلَفَّ اْلَقْطَع َيْحُصُل ِباْلُكلِّ َكَما ِفي السَّ اْلَبْعِض ِباإلِْ

َعاَنَة ِمْف اْلَبْعِض : َهَذا ِمْف َعاَدِة اْلُقطَّاِع َأْعِني اْلُمَباَشَرَة ِمْف اْلَبْعِض، َكاإلِْ
؛  ـْ َيْمَحْي التََّسبُُّب ِباْلُمَباَشَرِة ِفي َسَبِب ُكُجكِب اْلَحدِّ ْفِع، َفَمْك َل ِبالتَّْسِميِر ِلمدَّ
؛ َكِلَهَذا  ى َذِلَؾ إَلى اْنِفَتاِح َباِب َقْطِع الطَِّريِي، َكاْنِسَداِد ُحْكِمِه، َكَأنَُّه َقِبيحٌب أَلَدَّ

ِرَقِة َكَذا َهُهَنا  . 2" ُأْلِحَي التََّسبُُّب ِباْلُمَباَشَرِة ِفي السَّ
 

                                           
  1/302ٌػ، 711: لساف العرب- 1
  7/91البدائع : الكاساىي - 2
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قاطع الطريي لمنع : المحارب: "  الهالكية الهحارب فقالكاقعرؼ
ْف اْنَفَرَد  ـٍ َأْك َ ْيرِِ  َعَمى َكْجٍه َيَتَعذَُّر َمَعُه اْلَغْكُث َكاِ  سمكؾ َأْك َأْخِذ َماِؿ ُمْسِم

ِبيِّ َأْك َ ْيرِِ  ِلَيْ ُخَذ َما َمَعُه : ِبَمِديَنةٍ  ْيَكَراِف ِلَذِلَؾ َكُمَخاِدِع الصَّ َكَمْسِقيِّ السَّ
اِخِل ِفي َلْيٍل َأْك َنَهارٍ   1" ِفي ُزَقاٍؽ َأْك َداِر َقاِتٍل ِلَيْ ُخَذ الماؿ: َكالدَّ

ا بأىٍا ْلُبُركُز أِلَْخِذ َماٍؿ َأْك ِلَقْتٍل َأْك إْرَعاٍب ا: " أها الشافعية فعرفٌك
ْكَكِة َمَع اْلُبْعِد َعْف اْلَغْكِث  ا َعَمى الشَّ  .(2)"".ُمَكاَبَرةًر اْعِتَمادًر

ُهَك اْلُمَكاِبُر اْلُمِخيُف أِلَْهِل الطَِّريِي، : " كأها الظاٌرية فقاؿ بف حـز  
َسَكاءًر - َسَكاءًر ِبِسبَلٍح، َأْك ِببَل ِسبَلٍح َأْصبلًر - اْلُمْفِسُد ِفي َسِبيِل اأْلَْرِض 

، َأْك َنَهارًرا  َأْك ِفي َقْصِر اْلَخِميَفِة، َأْك - ِفي ِمْصٍر، َأْك ِفي َفبَلٍة - َلْيبلًر
ُمكا ِسَكى اْلَخِميَفِة - اْلَجاِمِع  ـْ ُيَقدِّ ـْ إَمامًرا، َأْك َل ُمكا َعَمى َأْنُفِسِه َسَكاءًر َقدَّ
ْحَراِء، َأْك َأْهِل َقْرَيٍة - َفَعَل َذِلَؾ ِبُجْنِدِ  َأْك َ ْيرِِ  - َنْفِسِه  ُمْنَقِطِعيَف ِفي الصَّ

، َأْك َأْهِل ِحْصٍف َكَذِلَؾ، َأْك َأْهِل َمِديَنٍة َعِظيَمٍة، َأْك َ ْيِر  ـْ انًرا ِفي ُدكِرِه ُسكَّ
ا َكاَف َأْك َأْكَثَر - َعِظيَمٍة َكَذِلَؾ  ِبيَل - َكاِحدًر ، َكَأَخاَؼ السَّ ُكلُّ َمْف َحاَرَب اْلَمارَّ

، َعَمْيِه : ِبَقْتِل َنْفٍس، َأْك َأْخِذ َماٍؿ، َأْك ِلِجَراَحٍة، َأْك اِلْنِتَهاِؾ َفْرجٍ  َفُهَك ُمَحاِربٌب
ـْ   3"  َكُثُركا َأْك َقمُّكا - َكَعَمْيِه

                                           
خميل بف إسحاؽ بف هكسى، ضياء الديف الجىدي الهالكي :هختصر العبلهة خميل - 1

دمحم بف أحهد بف :   ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير245 /1ٌػ776الهصري 
  4/348(ٌػ1230عرفة الدسكقي الهالكي 

الخطيب الشربيىي الشافعي : هغىي الهحتاج إلى هعرفة هعاىي ألفاظ الهىٍاج- 2
  5/498ٌػ 977

أبك دمحم عمي بف أحهد بف سعيد بف حـز األىدلسي القرطبي : الهحمى باآلثار- 3
  12/283: ٌػ456الظاٌري 
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بَلِح ِفي : "كأها الحىابمة فقالكا* ـِ ِبالسِّ اْلُمَحاِرُبكَف الَِّذيَف َيْعِرُضكَف ِلْمَقْك
ـْ اْلَماَؿ ُمَجاَهَرةًر  ْحَراِء، َفَيْغِصُبكَنُه  1" الصَّ

 
أدلة التجريـ : الفرع الثاني

 
ِارتكف العمهاء في تجريـ أفعاؿ الهحاربيف إلى ىصكص قرآىية، 

: كأخرى ىبكية أذكر هىٍا
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ :قكلً تعالى- 1

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگک  گ

 چ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

  34-33: المائدة
اْلَهْسَأَلُة  " :بف العربي سبب ىزكؿ اآلية فقاؿ لخص :سبب نزكؿ اآلية

ا: الثَّتاِىَيةُ  ٍَ ا َخْهَسُة َأْقَكاؿٍ : ِفي َسَبِب ُىُزكِل ٍَ  :َكِفي
ؿُ ا ِبيَل، َكَأْفَسُدكا : أْلَكَّ َد، َكَأَخاُفكا السَّت ٍْ ٌِْل اْلِكَتاِب؛ َىَقُضكا اْلَع ا َىَزَلْت ِفي َأ ٍَ َأىَّت

ـْ  ٍِ ًُ ِفي . ِفي اأْلَْرِض، َفَخيَّتَر َّللاَّتُ َىِبيَّت
ًُ اْلَحَسفُ : لثَّاِنيا . َىَزَلْت ِفي اْلُهْشِرِكيَف؛ َقاَل

َصمَّتى - َأفَّت الىَّتِبيَّت »َفَبَمَغَىا : َكَقاَؿ َقَتاَدةُ ... ،عريىًَىَزَلْت ِفي ُعْكٍل َأْك : الثَّاِلثُ 
ـَ  ًِ َكَسمَّت ى َعْف اْلُهْثَمةِ - َّللاَّتُ َعَمْي ٍَ َدَقِة َكَيْى ٌََذا . «َبْعَد َذِلَؾ َكاَف َيُحثُّر َعَمى الصَّت

ِحيِح، َزاَد  ا َعَمى ااِلْسِتيَفاِء ِفي َصِريِح الصَّت ٍَ ، َكَتَهاُه ـْ ٍِ ِت ِحيِح ِهْف ِقصَّت ِفي الصَّت
ٌَِذِي اآْلَيُة، َكَرَكاُي َجَهاَعةٌ : الطَّتَبِريُّر  . َكِفي َذِلَؾ َىَزَلْت 

                                           
أبك دمحم هكفق الديف عبد هللا بف أحهد بف دمحم بف قداهة الجهاعيمي الهقدسي ثـ - 1

:  الهغىي البف قداهة:ق620الدهشقي الحىبمي، الشٍير بابف قداهة الهقدسي ت 
9/144.  
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ٌَِذِي اآْلَيَة َىَزَلْت ُهَعاَتَبًة ِلمىَّتِبيِّ : الرَّاِبعُ  ـَ - َأفَّت  ًِ َكَسمَّت ِفي َشْأِف - َصمَّتى َّللاَّتُ َعَمْي
ًُ المَّتْيثُ  . اْلُعَرِىيِّيَف؛ َقاَل

َي َىاِسَخٌة ِلَها َفَعَل ِفي اْلُعَرِىيِّيفَ :  َقاَؿ َقَتاَدةُ :اْلَخاِمُس  ٌِ .
:"  ها ذٌب إليً بف العربي فقاؿالقرطبي ٌذا كقد عضد، كأباف 

ٌَِذِي اآْلَيِة، َفالَِّذي َعَمْيِه اْلُجْمُهكُر َأنََّها َنَزَلْت  اْخَتَمَف الىَّتاُس ِفي َسَبِب ُىُزكِؿ 
اؾِ ... ِفي اْلُعَرِنيِّيَف،  حَّ ِا َىَزَلْت ِبَسَبِب َقْكـٍ : َكُرِكَي َعِف اْبِف َعبَّاٍس َكالضَّ ٍَ َأىَّت

دٌ  ٍْ ـَ َع ًِ َكَسمَّت ـْ َكَبْيَف َرُسكِؿ َّللاَّتِ َصمَّتى َّللاَّتُ َعَمْي ٍُ ٌِْل اْلِكَتاِب َكاَف َبْيَى  ِهْف َأ
ِبيَل َكَأْفَسُدكا ِفي اأْلَْرضِ  َد َكَقَطُعكا السَّت ٍْ .  َفَىَقُضكا اْلَع
چ   چ  چ  چ : َكِفي ُهَصىَّتِف َأِبي َداُكَد َعِف اْبِف َعبَّتاٍس َقاؿَ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

  گ   گ  ڳ  ڳ  گژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

َنَزَلْت " َ ُفكٌر َرِحيـٌ  33:  المائدةچ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳڳ
ًُ َذِلَؾ َهِذِ  اآْلَيُة ِفي اْلُمْشِرِكيفَ  ـْ َيْهَىْع ًِ َل ـْ َقْبَل َأْف ُيْقَدَر َعَمْي ٍُ  َفَهْف ُأِخَذ  ِهْى

 ًُ ًِ اْلَحدُّر الَّتِذي َأَصاَب ـَ َعَمْي . َأْف ُيَقا
ٌََذا : َكِههَّتْف َقاؿَ  ِإفَّت اآْلَيَة َىَزَلْت ِفي اْلُهْشِرِكيَف ِعْكِرَهُة َكاْلَحَسُف، َك

ًُ َتَعاَلى ُي َقْكُل ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ  :َضِعيٌف َيُردُّر

كقكلً عميً ،  38: األنفال چھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   
ـُ َما َقْبَمهُ ): الصبلة ك  السبلـ ـُ َيْهِد ْسبَل ـٌ،(اإلِْ ًُ ُهْسِم ُؿ  َأْخَرَج ِحيُح اأْلَكَّ َكالصَّ

.  ِلُنُصكِص اأْلََحاِديِث الثَّاِبَتِة ِفي َذِلؾَ 
اِفِعيُّر َكَأُبك َثْكٍر َكَأْصَحاُب الرَّتْأيِ  اآْلَيُة َنَزَلْت ِفيَمْف : َكَقاَؿ َهاِلٌؾ َكالشَّت

ِبيَل َكَيْسَعى ِفي اأْلَْرِض ِباْلَفَسادِ    .َخَرَج ِمَف اْلُمْسِمِميَف َيْقَطُع السَّ
ا ِلَهَذا : َقاَؿ اْبُف اْلُمْنِذرِ  ، َكَقاَؿ َأُبك َثْكٍر ُمْحَتجِّ َقْكُؿ َماِلٍؾ َصِحيحٌب

ًُ َجلَّت : اْلَقْكؿِ  ٌَُك َقْكُل ْرِؾ، َك ٌِْل الشِّ ا َىَزَلْت ِفي َ ْيِر َأ ٍَ َكِفي اآْلَيِة َدِليٌل َعَمى َأىَّت
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ : َثَىاُؤيُ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگگ

 چ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

ْرِؾ ِإَذا َكَقُعكا ِفي َأْيِديَىا َفَأْسَمُهكا َأفَّت  34-33 :المائدة ٌَْل الشِّ ْجَهُعكا َعَمى َأفَّت َأ
ْسبَلـِ  ٌِْل اإْلِ ـُ، َفَدؿَّت َذِلَؾ َعَمى َأفَّت اآْلَيَة َىَزَلْت ِفي َأ ـْ ُتَحرَّت ٌُ .  ِدَهاَء

ٌَِذِي اآْلَيَة َلْيَسْت ِبَىاِسَخٍة ِلَذِلَؾ اْلِفْعِل، ألف  َكُحِكَي َعْف َجَهاَعٍة َأفَّت 
 ذلؾ كقع في هرتديف،

َها َقاؿَ  ـٍ َكِكَتاِب الىَّتَساِئيِّ َكَ ْيِرٌِ : اَل ِسيَّتَها َكَقْد َثَبَت ِفي َصِحيِح ُهْسِم
ُ ِإىَّتَها َسَهَل الىَّتِبيُّر َصمَّتى ًِ َكَسمَّتـ  َّ ـْ َسَمُمكا َأْعُيَف  َعَمْي َأْعُيَف ُأكَلِئَؾ أِلَنَُّه

ا ٌَِذِي اآْلَيُة ِفي الرَُّعاِة، َفَكاَف َهَذا ِقَصاصًر . الهحار بالهؤهف، َك
، : ُقْمتُ  اِفِعيُّر ًِ َهاِلٌؾ َكالشَّت ٌََب ِإَلْي ٌَُك َهْعَىى َها َذ ٌََذا َقْكٌؿ َحَسٌف، َك َك

  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ : َكِلَذِلَؾ َقاَؿ َّللاَّتُ َتَعاَلى

ـْ ِفي  ،34: المائدة چھ  ھ  ھ  ے   ٍُ َأفَّت اْلُكفَّتاَر اَل َتْخَتِمُف َأْحَكاُه
ـْ ِبالتَّتْكَبِة َبْعَد اْلُقْدَرِة َكَها َتْسُقُط َقْبَل اْلُقْدَرةِ  ٍُ َكاْلُهْرَتدُّر َيْسَتِحقُّر . َزَكاِؿ اْلُعُقكَبِة َعْى

ةِ  ًُ َكاَل ُيَخمَّتى - ُدكَف اْلُهَحاَرَبةِ - اْلَقْتَل ِبَىْفِس الرِّدَّت َكاَل ُيْىَفى َكاَل ُتْقَطُع َيُدُي َكاَل ِرْجُم
، َكاَل ُيْصَمبُ  ـْ ـْ ُيْسِم ًُ َبْل ُيْقَتُل ِإْف َل ًِ  َسِبيُم َأْيًضا، َفَدؿَّت َأفَّت َها اْشَتَهَمْت َعَمْي

ًِ اْلُهْرَتدُّر  ڻ  ۀ   ۀ  چ  َكَقاَؿ َتَعاَلى ِفي َحقِّ اْلُكفَّتارِ . اآْلَيُة َها ُعِىَي ِب

 چہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   

ٌََذا َبيِّفٌ " ِإالَّت الَّتِذيَف تاُبكا:"  َكَقاَؿ ِفي اْلُهَحاِرِبيفَ ، 38: األىفاؿ .  اآْلَيَة، َك
ِؿ اْلَباِب اَل ِإْشَكاَؿ َكاَل َلْكـَ َكاَل ِعَتاَب ِإْذ ُهَك  ْرَناُ  ِفي َأكَّ َكَعَمى َما َقرَّ

ُ َتَعاَلى   ڑڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑچ  :ُمْقَتَضى اْلِكَتاِب، َقاَؿ  َّ
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  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ

،   ،194:البقرة   چں  ں   ـْ  1..." َفَمثَُّمكا َفُمثَِّل ِبِه
: األحاديث النبكية- 
ُ  حديث ابف عهر رضي هللا عىً، الهتفق عميً-  َأّف َرُسكَؿ  َِّ َصمَّى  َّ

، َقاؿَ  ـَ بلَح َفَمْيَس ِمنَّا»: َعَمْيِه َكَسمَّ  . 2«َمْف َحَمَل َعَمْيَنا السِّ
ًُ ، َأفَّت الحديث الذي أكردي اإلهاـ البخاري كهسمـ -  َعْف َأَىٍس َرِضَي َّللاَّتُ َعْى

ـَ اْلَهِديَىَة،  ًِ َكَسمَّت َىاًسا ِهْف ُعَرْيَىَة َقِدُهكا َعَمى َرُسكِؿ هللِا َصمَّتى هللُا َعَمْي
ًِ َكَسمَّتـَ  ـْ َرُسكُؿ هللِا َصمَّتى هللُا َعَمْي ٍُ ٌَا، َفَقاَؿ َل ـْ َأْف َتْخُرُجكا »: َفاْجَتَكْك ِإْف ِشْئُت
َدَقِة، َفَتْشَرُبكا ِمْف َأْلَباِنَها َكَأْبَكاِلَها َّـت َهاُلكا ، «ِإَلى ِإِبِل الصَّ كا، ُث َفَفَعُمكا، َفَصحُّر

ـِ، َكَساُقكا َذْكَد َرُسكِؿ هللِا َصمَّتى هللُا  ْسبَل كا َعِف اإْلِ ـْ َكاْرَتدُّر ٌُ َعَمى الرَِّعاِء، َفَقَتُمك
ًِ َكَسمَّتـَ  ًِ َكَسمَّتـَ ، َعَمْي ـْ َفُ ِتَي َفَبَمَغ َذِلَؾ الىَّتِبيَّت َصمَّتى هللُا َعَمْي ، َفَبَعَث ِفي َأَثِرِه

ـْ ِفي اْلَحرَِّة، َحتَّى  ، َكَتَرَكُه ـْ ، َكَسَمَل َأْعُيَنُه ـْ ، َكَأْرُجَمُه ـْ ، َفَقَطَع َأْيِدَيُه ـْ ِبِه
 3«َماُتكا

 
األركاف : الفرع الثالث

هف خبلؿ األدلة، كتعاريف الفقٍاء يهكف استخراج األركاف التي 
: تتأسس عميٍا ٌاتً الجريهة 

ك قياـ الجاىي الهحارب بأفعاؿ هادية تمحق أضرارا  :الفعل اإلجرامي :أكال ٌك
بالغير، حيث أىً يقـك بجمب أسمحة حادة أك عصا أك حجر، أك هادة 

                                           
أبك عبد هللا دمحم بف أحهد بف أبي بكر : تفسير القرطبي= الجاهع ألحكاـ القرآف - 1

 .  6/150ٌػ ، 671بف فرح األىصاري الخزرجي شهس الديف القرطبي ت 
= لجاهع الهسىد الصحيح الهختصر هف أهكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسىىً كأياهً ا- 2

  9/4دمحم بف إسهاعيل أبك عبد هللا البخاري الجعفي : صحيح البخاري 
  3/1296 ، هسمـ7/123ـ ف - 3
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، كيترصد الهارة خارج الهدف أك داخمٍا لكي يأخذ هىٍـ أهكالٍـ أك ...ضارة
يعتدي عمى ىسائٍـ، أك يقـك بإفساد أفراد الهجتهع بالهكاد الهسكرة 

لؾ أف تتكسع بحسب ما ترا  يصدؽ عمى أفعاؿ الحرابة في زماننا 
...  كأّف أفعالها قد تطكرتخاصة

 يقصد بً الفاعل سكاء كاف فردا أـ جهاعة عىد الجهٍكر :المحارب: ثانيا
الحىفية، كالهالكية، كالظاٌرية، كالشافعية  ير أّف الهالكية، كالحىابمة قد –

ك جكاز أف يككف الهحارب اهرأة . زادكا عميٍـ شرطا آخرا ٌك
 :اختمف الفقٍاء في تقرير شركطً، كفيها يمي بياف لبعضٍا :شركطه

 إلى عدـ اشتراطً في الهحارب، فعىدٌـ كل هف الجمهكرذٌب : اإلسبلـ-
خرج ألخذ الهاؿ عمى سبيل الهغالبة، كقطع الطريق فٍك هحارب سكاء 

 .أكاف هسمها أك ذهيا، كذلؾ لعهـك الىص
 كبعض الحىابمة فيركف بأف الذهي الذي يقطع الطريق أما الظاهرية

. ليس بهحارب كذلؾ ألّف الىص لـ يشهمٍـ فٍـ ىاقضكا عٍد الذهة
كها لـ يشترطكا في الهجىي عميً أف يككف هسمها أك ذهيا، أك 

هعاٌدا ألف ٌؤالء ال يتسهكف بالعصهة الدائهة، كاحتجكا بعهل سيدىا عثهاف 
. رضي هللا عىً حيث قتل هسمها قتل ذهيا

 -:العقل كالبمكغ – التكميف - 
اّتفق الفقٍاء عمى ٌذا الشرط لكف اختمفكا في حاؿ ها إذا اشترؾ 

الصبية هع البالغيف ٌل يعاقبكف أـ ال؟ 
ذٌب األحىاؼ إلى سقكط الحد عف الصبي كالهجىكف باعتبار أىٍها 

ىها يعزراف، كيضهىاف الهاؿ، كها أّف دية قتيمٍها  ل الحد، كا  ليسا هف ٌأ
. عمى عاقمتٍها

ب فقالكا بأف الحق ال يسقط عف البالغيف ألىً حق هلل  أها بقية الهذٌا
. عز كجل
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 الفقٍاء في لزـك ٌذا الشرط في الهحارب، فذٌب اختمف :شرط الذككرة* 
 ظاٌر اآلية لـ يشر الحىفية إلى اشتراطً، كقاؿ الجهٍكر بعدـ لزكهً، ألف

. صراحة إليً
 لذلؾ فحجة األحىاؼ ضعيفة ألىٍا هبىية عمى أف الهرأة ضعيفة في 

بىيتٍا، كبالتالي فٍي ال تقدر عمى هكاجٍة الرجاؿ في البراري كالصحاري 
. بالسبلح

 كها أّف ٌذا الحق أف ٌذا التعميل  ير كجيً، كذلؾ لتكفر األسمحة 
حيث أف الهرأة بإهكاىٍا أف تستخدهٍا بكل سٍكلة – في زهاىىا – الهتطكرة 

. كلٍا أف تشترؾ هع الرجاؿ في االعتداء عمى الىاس
 ذٌب الجهٍكر كهعٍـ ابف حـز كأبك يكسف الحىفي إلى :حمل السبلح- 

ىها العبرة – السبلح - أىً ال عبرة بىكع الكسيمة  كال بكثرتٍا كال بقمتٍا كا 
. بقطع الطريق، كاإلفساد في األرض بكل أىكاعً

ك السبلح الحاد .  كأها الحىفية فدٌبكا إلى اشتراط السيف بعيىً ٌك
 اشترط الفقٍاء أف يحدث الفعل اإلجراهي عبلىية دكف تخفي :المجاهرة- 

ف اختطفكي  أك تستر، كعميً فإف أخذ الهعتديف الهاؿ هختفيف فٍـ سراؽ، كا 
فٍـ هىتٍبكف، ككذلؾ إف خرج الكاحد أك االثىاف عمى آخر القافمة فسمبكا 

ك هذٌب الحىفية كالشافعية كالحىابمة، كقريب هف ٌذا رأي بف  هىٍا شيئا، ٌك
إف المحارب هك المكابر المخيف ألهل الطريي، المفسد : " حـز حيث قاؿ

في سبيل األرض، سكاء بسبلح أـ ببل سبلح أصبل، سكاء ليبل أـ نهارا 
في مصر أـ في فبلة، أـ في قصر الخميفة أـ في الجامع سكاء، كسكاء 

كذلؾ كاحد أـ أكثر ... فعل ذلؾ بجند أـ بغير جند، منقطعيف في الصحراء
كل مف حارب المارة كأخاؼ السبيل بقتل نفس أك أخذ ماؿ، أك لجراحة أك 

. "النتهاؾ عرض فهك محارب 
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 يظٍر هها تقدـ أف هذٌب الظاٌرية كالهالكية ٌك الهذٌب األكسع، 
ىها يىسحب األهر  كاألشهل ألىً لـ يقتصر الحرابة عمى أخذ الهاؿ فقط، كا 

.  اآلية الكريهةتمؾعمى كل إفساد كها دلت عمى 
اّتفق الفقٍاء عمى أّىً يشترط في أف يككف هعصـك : المقطكع عميه- ج
. الدـ

: العقكبةالفرع الرابع  
اّتفق الفقٍاء عمى أّف عقكبة الحرابة ٌي إها القتل أك الصمب أك 

لكف اختمفكا هل تجب القطع أك الىفي هف األرض هصداقا لآلية الكريهة، 
 ترتيبا أـ تخييرا عمى الشكل التالي؟

هَّتا َأْف  " :الكاساىيقاؿ : الحنفية: أكال إهَّتا َأْف َيُككَف ِبَأْخِذ اْلَهاَؿ اَل َ ْيُر، َكاِ 
هَّتا َأْف َيُككَف ِبالتَّتْخِكيِف  َها َجِهيًعا، َكاِ  ٍِ هَّتا َأْف َيُككَف ِب َيُككَف ِباْلَقْتِل اَل َ ْيُر، َكاِ 

 ِهْف َ ْيِر َأْخٍذ، َكاَل َقْتٍل،
ـْ َيْقُتلْ  َفَمفْ -  ًُ ِهْف ِخبَلٍؼ،  َأَخَذ اْلَهاَؿ، َكَل  ُقِطَعْت َيُدُي، َكِرْجُم
ـْ َيْأُخْذ اْلَهاؿَ -   ُقِتَل، َكَهْف َقَتَل، َكَل
ًُ -  َقاَؿ َأُبك َحِىيَفَة َكَقَتلَ ، َكَهْف َأَخَذ اْلَهاؿَ -  ـُ -: َرِضَي َّللاَّتُ َعْى َها اإْلِ

 ،ًُ ـْ َيِقْط ْف َشاَء َل ًُ، َكاِ  ًُ َأْك َصَمَب َّـت َقَتَم ًُ، ُث ِباْلِخَياِر إْف َشاَء َقَطَع َيَدُي، َكِرْجَم
ًُ، َكِقيلَ  ًُ َأْك َصَمَب - إفَّت َتْفِسيَر اْلَجْهِع َبْيَف اْلَقْطِع َكاْلَقْتِل ِعْىَد َأِبي َحِىيَفَة : َكَقَتَم

ًُ َّللاَّتُ  ًُ َحتَّتى : ٌُكَ - َرِحَه ـُ َهْكِضَع اْلَقْطِع، َبْل َيْتُرُك ـُ، َكاَل َيْحِس َها ًُ اإْلِ َأْف َيْقَطَع
ٌَُها ُيْقَتُل، َكاَل ُيْقَطُع،  َيُهكَت، َكِعْىَد

ـْ َيْأُخْذ َهااًل، َكاَل َقَتَل َىْفًسا - ًُ اَل ُيْهِكُف ....  ُيْىَفى،َكَهْف َأَخاَؼ، َكَل َكَلَىا َأىَّت
ِر التَّتْخِييرِ إْجَراُء اآْلَيِة  ٌِ  ِفي ُهْطَمِق اْلُهَحاِرِب؛ أِلَفَّت اْلَجَزاَء َعَمى َقْدِر َعَمى َظا

ا ٍَ ٌَُك ُهْقَتَضى اْلَعْقِل، اْلِجَىاَيِة َيْزَداُد ِبِزَياَدِة اْلِجَىاَيِة، َكَيْىَتِقُص ِبُىْقَصاِى ٌََذا   
ْهِع َأْيًضا َقاَؿ َّللاَّتُ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى- َكالسَّت

  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ڀٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ
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 40الشكرى   چ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ٌَُك َجَزاٌء ِفي ،  َفالتَّتْخِييُر ِفي اْلِجَىاَيِة اْلَقاِصَرِة ِباْلَجَزاِء ِفي اْلَجَزاِء الَّتِذي 

ٌَُك َجَزاٌء ِفي اْلِجَىاَيِة  اْلِجَىاَيِة اْلَكاِهَمِة، َكِفي اْلِجَىاَيِة اْلَكاِهَمِة ِباْلَجَزاِء الَّتِذي 
ًُ َأفَّت اأْلُهَّتَة اْجَتَهَعْت َعَمى َأفَّت اْلُقطَّتاَع َلْك َأَخُذكا  اْلَقاِصَرِة ِخبَلُؼ اْلَهْشُركِع ُيَحقُِّق

. اْلَهاَؿ، َكَقَتُمكا اَل ُيَجاُزكَف ِبالىَّتْفِي َكْحَديُ 
ًُ اَل  ُر اآْلَيِة َيْقَتِضي التَّتْخِييَر َبْيَف اأْلَْجِزَيِة اأْلَْرَبِع َدؿَّت َأىَّت ٌِ ْف َكاَف َظا َكاِ 
ـِ اْلُهْخَتِمَفِة  ِر التَّتْخِييِر َعَمى َأفَّت التَّتْخِييَر اْلَكاِرَد ِفي اأْلَْحَكا ٌِ ُيْهِكُف اْلَعَهُل ِبَظا
ِرِي إَذا َكاَف َسَبُب  ٌِ كَرُة ِبَحْرِؼ التَّتْخِييِر إىَّتَها َيْجِري َعَمى َظا ِهْف َحْيُث الصُّر
ْيِد، َأهَّتا إَذا َكاَف  اْلُكُجكِب َكاِحًدا، َكَها ِفي َكفَّتاَرِة اْلَيِهيِف، َكَكفَّتاَرِة َجَزاِء الصَّت

ًِ َكَها ِفي َقْكلً َتَعاَلى ـِ ِلُكلٍّ ِفي َىْفِس        :ُهْخَتِمًفا َفُيَخرَّتُج َهْخَرَج َبَياِف اْلُحْك
 1..." إفَّت َذِلَؾ َلْيَس ِلمتَّتْخِييِر َبْيَف اْلَهْذُككِريفَ  ، 33: الهائدة  چ ڎ  ڈچ

َي َعَمى : " قاؿ ابف رشد: المالكية:ثانيا  ٌِ ٌَْل  ٌَِذِي اْلُعُقكَباِت  َكاْخَتَمُفكا ِفي 
:  التَّتْخِييِر َأْك ُهَرتَّتَبٌة َعَمى َقْدِر ِجَىاَيِة اْلُهَحاِرِب؟ َفَقاَؿ َهاِلؾٌ 

ًِ  إِ - ىَّتَها ْف َقَتَل َفبَل ُبدَّت ِهْف َقْتِم ، َكاِ  ًِ ًِ َكاَل ِفي َىْفِي ـِ َتْخِييٌر ِفي َقْطِع ، َكَلْيَس ِلئْلَِها
 ًِ ًِ َأْك َصْمِب ". التَّتْخِييُر ِفي َقْتِم

ـْ َيْقُتلْ  - ىَّتَها التَّتْخِييُر ِفي  - َكَأهَّتا ِإْف َأَخَذ اْلَهاَؿ، َكَل ، َكاِ  ًِ َفبَل َتْخِييَر ِفي َىْفِي
ًِ ِهْف ِخبَلؼٍ  ، َأْك َقْطِع ًِ ، َأْك َصْمِب ًِ . َقْتِم

ِبيَل َفَق ْ -  ، َأْك َكَأمَّا ِإَذا َأَخاَؼ السَّ ًِ ، َأْك َصْمِب ًِ ـُ ِعْىَدُي ُهَخيَّتٌر ِفي َقْتِم َها  َفاإْلِ
 ًِ ، َأْك َىْفِي ًِ اِد . َقْطِع ٍَ َكَهْعَىى التَّتْخِييِر ِعْىَدُي َأفَّت اأْلَْهَر َراِجٌع ِفي َذِلَؾ ِإَلى اْجِت

ـِ؛ َفِإْف َكاَف اْلُهَحاِرُب  َها ًُ الرَّتْأُي َكالتَّتْدِبيُر َفَكْجًُ اإْلِ ًُ َأْك ِههَّتْف َل اِد َقْتُم ٍَ  ااِلْجِت
ًُ؛ أِلَفَّت اْلَقْطَع اَل َيْرَفُع َضَرَريُ  ٌَُك ُذك ُقكَّتٍة . َصْمُب ىَّتَها  ًُ، َكاِ  ْف َكاَف اَل َرْأَي َل َكاِ 
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ًُ ِهْف ِخبَلؼٍ - َكَبْأٍس  َفَتْيِف . َقَطَع ٌَاَتْيِف الصِّ ًِ َشْيٌء ِهْف  ْف َكاَف َلْيَس ِفي َكاِ 
ْرُب َكالىَّتْفيُ  ٌَُك الضَّت ، َك ًِ . َأَخَذ ِبَأْيَسِر َذِلَؾ ِفي

ٌَِذِي اْلُعُقكَبَة  ، َكَأُبك َحِىيَفَة َكَجَهاَعٌة ِهَف اْلُعَمَهاِء ِإَلى َأفَّت  اِفِعيُّر ٌََب الشَّت َكَذ
، َفبَل ُيْقَتُل ِهَف  ًِ ا َعَمْي ٍَ ْرِع َتْرِتيُب َي ُهَرتَّتَبٌة َعَمى اْلِجَىاَياِت اْلَهْعُمكـِ ِهَف الشَّت ٌِ
ـْ  اْلُهَحاِرِبيَف ِإالَّت َهْف َقَتَل، َكاَل ُيْقَطُع ِإالَّت َهْف َأَخَذ اْلَهاَؿ، َكاَل ُيْىَفى ِإالَّت َهْف َل

ْطبَلِؽ، َكَسَكاٌء : َكَقاَؿ َقْكـٌ . َيْأُخِذ اْلَهاَؿ َكاَل َقَتلَ  ـْ َعَمى اإْلِ ٍِ ـُ ُهَخيَّتٌر ِفي َها َبِل اإْلِ
ـْ َيْأُخْذيُ  ـْ َيْقُتْل، َأَخَذ اْلَهاَؿ َأْك َل ـْ َل . َقَتَل َأ

ٌَْل َحْرُؼ  ِفي اآْلَيِة ِلمتَّتْخِييِر؟ َأْك ِلمتَّتْفِصيِل " َأْك " َكَسَبُب اْلِخبَلِؼ 
؟ َكَهاِلٌؾ َحَهَل اْلَبْعَض ِهَف اْلُهَحاِرِبيَف َعَمى التَّتْفِصيِل،  ـْ ٍِ َعَمى َحَسِب ِجَىاَياِت

. َكاْلَبْعَض َعَمى التَّتْخِييرِ 
 ًِ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : َكاْخَتَمُفكا ِفي َهْعَىى َقْكِل

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ًُ ُيْصَمُب َحتَّتى َيُهكَت ُجكًعا، :  ، َفَقاَؿ َقْكـٌ 33: ئدةهاؿا چڱ  ں   ں   ِإىَّت
ًُ ُيْقَتُل َكُيْصَمُب َهًعا: َكَقاَؿ َقْكـٌ  ـْ َهْف َقاؿَ . َبْل َهْعَىى َذِلَؾ َأىَّت ٍُ ٌَؤاَُلِء ِهْى ُيْقَتُل : َك

بَ  ٍَ ٌَُك َقْكُؿ َأْش َّـت ُيْصَمُب، َك َّـت ُيْقَتُل ِفي : َكِقيلَ . َأكَّتاًل، ُث ًُ ُيْصَمُب َحيًّا، ُث ِإىَّت
ـِ َكاْبِف اْلَهاِجُشكفِ  ٌَُك َقْكُؿ اْبِف اْلَقاِس . اْلَخَشَبِة، َك
َّـت ُيْصَمُب  ًُ ُيْقَتُل َأكَّتاًل، ُث ْمِب، - َكَهْف َرَأى َأىَّت ًِ ِعْىَدُي َقْبَل الصَّت ُصمَِّي َعَمْي
ـْ  ٍُ ًُ ُيْقَتُل ِفي اْلَخَشَبِة َفَقاَؿ َبْعُض ًُ، : َكَهْف َرَأى َأىَّت ًِ َتْىِكيبًل َل اَل ُيَصمَّتى َعَمْي

ًِ : َكِقيلَ  ِإَذا ُقِتَل ِفي اْلَخَشَبِة : َكَقاَؿ َسْحُىكفٌ . َيِقُف َخْمَف اْلَخَشَبِة َكُيَصمِّي َعَمْي
 ًِ ا، َكُصمَِّي َعَمْي ٍَ . ُأْىِزَؿ ِهْى



56 

 

 ًُ ًِ َقْكاَلِف َعْى بَلِة؟ ِفي ٌَْل ُيَعاُد ِإَلى اْلَخَشَبِة َبْعَد الصَّت ٌََب َأُبك َحِىيَفَة . َك َكَذ
ًُ اَل َيْبَقى َعَمى اْلَخَشَبِة َأْكَثَر ِهْف َثبَلَثِة َأيَّتاـٍ  ًُ َأىَّت  1.َكَأْصَحاُب

ـَ ْبِف َيْحَيى، َعْف َصاِلٍح َهْكَلى : الشافعية: ثالثا ي ٌِ ، َعْف ِإْبَرا اِفِعيُّر َرَكى الشَّت
 :التَّتْكَأَهِة، َعِف اْبِف َعبَّتاسٍ 

 ُقِتُمكا َكُصِمُبكا،   ِإَذا َقَتُمكا َكَأَخُذكا اْلَهاؿَ -
ـْ َيْأُخُذكا اْلَهاؿَ -  َذا َقَتُمكا َكَل ـْ ُيْصَمُبكا، َكاِ   ُقِتُمكا َكَل
ـْ َيْقُتُمكا- َذا َأَخُذكا اْلَهاَؿ َكَل ـْ ِهْف ِخبَلٍؼ،  َكاِ  ٍُ ، َكَأْرُجُم ـْ ٍِ  ُقِطَعْت َأْيِدي
ـْ َيْأُخُذكا َهااًل -  ِبيَل، َكَل َذا َخاُفكا السَّت   ُىُفكا ِهَف اأْلَْرِض َكُرِكَي َىْحُكُي َهْرُفكًعا،  َكاِ 

ًُ ِفي  ٌَِب، َقاَل ِر اْلَهْذ ٌِ ٌََذا ُقِتَل َكُصِمَب ِفي َظا َذا َثَبَت  ، "اْلُهْغِىي " َكاِ 
ْرِح " َك  ْمِب َبْعَد اْلَقْتِل، "الشَّت ْجَهاِع، َكالصَّت ًُ َعْفٌك ِباإْلِ ـٌ اَل َيْدُخُم ًُ ُهَتَحتِّ ، َكَقْتُم

ـَ اْلَقْتَل َعَمى : َكِقيلَ  ًُ َتَعاَلى َقدَّت ُؿ َأْكَلى، أِلَىَّت َّـت ُيْقَتُل، َكاأْلَكَّت ُيْصَمُب َأكَّتاًل، ُث
ًِ َتَعاَلى ْمِب، َكَقْكِل    ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ: الصَّت

 چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڳک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ

ًِ ،  158:البقرة بَلـُ - َكِلَقْكِل ًِ السَّت ـْ َفَأْحِسُىكا اْلِقْتَمةَ »-: َعَمْي ًُ « ِإَذا َقَتْمُت َكأِلَىَّت
ًِ َكَها َتْسُقُط  ًِ َفَقْط َلَسَقَط ِبَقْتِم َر َأْهُرُي، َكَلْك ُشِرَع ِلَرْدِع ٍِ ُشِرَع َرْدًعا ِلَغْيِرِي، ِلَيْشَت
ْمُب َحْتـٌ ِفي َحقِّ َهْف َقَتَل، َكَأَخَذ اْلَهاَؿ، َفبَل  َساِئُر اْلُحُدكِد َهَع اْلَقْتِل، َكالصَّت
ـُ اأْلَْصَحاِب، أِلَفَّت  ٍَِر، َذَكَرُي ُهْعَظ َيْسُقُط ِبَعْفٍك، َكاَل َ ْيِرِي، َكَيُككُف َحتَّتى َيْشَت

 ًِ ًُ َزْجُر َ ْيِرِي َكاَل َيْحُصُل ِإالَّت ِب ُيْصَمُب َقْدَر َها : َكَقاَؿ َأُبك َبْكرٍ )اْلَهْقُصكَد ِهْى
ْمبِ  ـُ الصَّت ًِ اْس ًُ َتاِبٌع ِلْمَقْتِل، ،(َيَقُع َعَمْي ـْ ُيْصَمْب أِلَىَّت ًِ َل ْف َهاَت َقْبَل َقْتِم  َكاِ 

 ًِ ًُ )َفَسَقَط ِبَفَكاِت ْف َقَتَل َهْف اَل ُيَكاِفُئ ،  (َكاِ  ْل ُيْقَتُل؟ )َكَكَلِدِي، َكَعْبٍد، َكِذهِّيٍّ ٍَ َف
 . (َقاِطُع الطَّتِريِق َعَمى ِرَكاَيَتْيفِ 

                                           
أبك الكليد دمحم بف أحهد بف دمحم بف أحهد بف رشد :بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد - 1
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ٌَُها ا ِفي : ِإْحَدا ٍَ َه ا ِفي "الرَِّعاَيِة " ُيْقَتُل، َكُيْصَمُب، َقدَّت ٍَ " ، َكَجَزـَ ِب
َىا، " اْلَكِجيِز  ًِ اْلُهَكاَفَأُة َكالزِّ ِ َتَعاَلى، َفبَل ُتْعَتَبُر ِفي ِلْمُعُهكـِ َكأِلَفَّت اْلَقْتَل َحدٌّ ّلِلَّت
ِرَقةِ   1".اْلِخبَلِؼ " اَل، َذَكَر اْلَقاِضي ِفي : َكالثَّتاِىَيةُ ، َكالسَّت

 
  :قاؿ بف قدامة: الحنابمة: رابعا
ٌَِب، إَذا َقَتَل َكَأَخَذ اْلَهاؿَ : اأْلُكَلى " - ِر اْلَهْذ ٌِ ًُ ُيْقَتُل َكُيْصَمُب، ِفي َظا ، َفِإىَّت

ًُ َعْفكٌ  ـٌ اَل َيْدُخُم ًُ ُهَتَحتِّ ٌِْل اْلِعْمـِ . َكَقْتُم ٌََذا ُكلُّر َأ : َقاَؿ اْبُف اْلُهْىِذرِ . َأْجَهَع َعَمى 
ٌِْل اْلِعْمـِ  ًُ ِهْف َأ ٌََذا ُكلُّر َهْف َىْحَفُع َعْى ًِ . ُرِكَي َذِلَؾ َعْف ُعَهرَ . َأْجَهَع َعَمى  َكِب

، َكَأْصَحاُب الرَّتْأيِ  اِفِعيُّر ، َكَهاِلٌؾ، َكالشَّت ٌِْريُّر ًُ . َقاَؿ ُسَمْيَهاُف ْبُف ُهكَسى، َكالزُّر َكأِلَىَّت
ـْ َيْسُقْط ِباْلَعْفِك، َكَساِئِر اْلُحُدكدِ  ِ َتَعاَلى، َفَم ٌَْل ُيْعَتَبُر . َحدٌّ ِهْف ُحُدكِد َّللاَّت َك

ٌَُها ًِ ِرَكاَيَتاِف؛ إْحَدا اَل ُيْعَتَبُر، َبْل ُيْؤَخُذ اْلُحرُّر : التَّتَكاُفُؤ َبْيَف اْلَقاِتِل َكاْلَهْقُتكِؿ؟ ِفي
ِ َتَعاَلى، َفبَل  ٌََذا اْلَقْتَل َحدٌّ ّلِلَّت ، َكاأْلَُب ِبااِلْبِف؛ أِلَفَّت  هِّيِّ ـُ ِبالذِّ ِباْلَعْبِد، َكاْلُهْسِم

ِرَقةِ  َىا َكالسَّت ًِ اْلُهَكاَفَأُة، َكالزِّ . ُتْعَتَبُر ِفي
ـَ - ُتْعَتَبُر اْلُهَكاَفَأُة؛ ِلَقْكِؿ الىَّتِبيِّ : َكالثَّتاِىَيةُ -  ًِ َكَسمَّت اَل ُيْقَتُل »-: َصمَّتى َّللاَّتُ َعَمْي

ـٌ ِبَكاِفرٍ  ، َسَقَط . « ُهْسِم ًِ ًُ َلْك َتاَب َقْبَل اْلُقْدَرِة َعَمْي ًُ؛ ِبَدِليِل َأىَّت ًِ اْىِحَتاُه َكاْلَحدُّر ِفي
ـْ َيْسُقْط اْلِقَصاُص  ـُ، َكَل يًّا، َأْك . ااِلْىِحَتا ـُ ِذهِّ َكاَيِة، إَذا َقَتَل اْلُهْسِم ٌَِذِي الرِّ َفَعَمى 

ًُ ِهْف ِخبَلٍؼ، أِلَْخِذِي اْلَهاَؿ، َكَ ِرـَ  ًُ، ُقِطَعْت َيُدُي َكِرْجُم اْلُحرُّر َعْبًدا، َأْك َأَخَذ َهاَل
ًُ َكُىِفيَ  ـْ َيْأُخْذ َهااًل َ ِرـَ ِدَيَت ًُ َكَل ْف َقَتَم يِّ َكِقيَهَة اْلَعْبِد، َكاِ  هِّ َكَذَكَر . ِدَيَة الذِّ

ًُ ِلَغْيِر َذِلَؾ، ِهْثَل  ْف َقَتَم ًُ ِلَيْأُخَذ اْلَهاَؿ، َكاِ  ًُ إَذا َقَتَم ًُ إىَّتَها َيَتَحتَّتـُ َقْتُم اْلَقاِضي َأىَّت
َذا َقَتَل  ـٍ، َكاِ  َها، َفاْلَكاِجُب ِقَصاٌص َ ْيُر ُهَتَحتِّ ٍُ ًُ ِلَعَداَكٍة َبْيَى َأْف َيْقِصَد َقْتَم

ِ َتَعاَلى [ .  33: الهائدة] {َأْك ُيَصمَّتُبكا}: ُصِمَب؛ ِلَقْكِؿ َّللاَّت
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َها  ٍُ ْمِب َلْفًظا، َكالتَّتْرِتيُب َبْيَى ـَ اْلَقْتَل َعَمى الصَّت َكَلَىا َأفَّت َّللاَّتَ َتَعاَلى َقدَّت
ـُ  َثاِبٌت ِبَغْيِر ِخبَلٍؼ، َفَيِجُب َتْقِدي

ـْ َيْأُخُذكا اْلَهاؿَ : اْلَحاُؿ الثَّتاِىي-  ـْ ُيْقَتُمكَف َكاَل ُيْصَمُبكفَ َقَتُمكا َكَل ٍُ َكَعْف .  َفِإىَّت
، َفُيْصَمُبكَف،  ـْ ٍُ ـْ ُهَحاِرُبكَف َيِجُب َقْتُم ٍُ ـْ ُيْصَمُبكَف؛ أِلَىَّت ٍُ َأْحَهَد ِرَكاَيٌة ُأْخَرى، َأىَّت

ـْ َقاَؿ ِفيًِ . َكَالَّتِذيَف َأَخُذكا اْلَهاؿَ  ٍِ ؛ أِلَفَّت اْلَخَبَر اْلَهْرِكيَّت ِفي َكَهْف : َكاأْلُكَلى َأَصحُّر
ـْ َيْأُخْذ اْلَهاَؿ، ُقِتَل  ـْ ِبَأْخِذ اْلَهاِؿ َهَع ". َقَتَل َكَل ٍُ ـْ َيْذُكْر َصْمًبا؛ َكأِلَفَّت ِجَىاَيَت َكَل

ـْ أَْ َمَع، َكَلْك  اْلَقْتِل َتِزيدُ  ٍُ َعَمى اْلِجَىاَيِة ِباْلَقْتِل َكْحَدُي، َفَيِجُب َأْف َتُككَف ُعُقكَبُت
ٌَُىا،  ٌَا ا  ًِ َحدًّ ـِ اْلَقْتِل َكَكْكِى ـُ ِفي َتَحتُّر ٌَُىا اَلْسَتَكَيا، َكاْلُحْك ٌَا ْمُب  ُشِرَع الصَّت

ًِ إَذا َقَتَل َكَأَخَذ اْلَهاؿَ  ـِ ِفي . َكاْلُحْك
ـْ َيْقُتلْ : اْلَحاُؿ الثَّتاِلثُ -   ًُ َأَخَذ اْلَهاَؿ َكَل ًُ ُتْقَطُع َيُدُي اْلُيْهَىى َكِرْجُم ، َفِإىَّت

 ًُ ًِ ُسْبَحاَى ٌََذا َهْعَىى َقْكِل [ 33: الهائدة]  چ ڑ  ک ںچ: اْلُيْسَرى، َك
ـْ َيْأُخُذكا َهااًل -   ـْ َيْقُتُمكا، َكَل ِبيَل، َكَل ـْ ُيْىَفْكَف اْلَحاُؿ الرَّتاِبُع، إَذا َأَخاُفكا السَّت ٍُ  َفِإىَّت

ِ َتَعاَلى چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : ِهْف اأْلَْرِض؛ ِلَقْكِؿ َّللاَّت

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 1 ."33: الهائدة  چڱ  ں   ں  
 

نظرا ألهمية مكضكع العقكبة فقد تعّمدت النقل الحرفي ألقكاؿ 
المذاهب األربعة ف نظرها، كحاكؿ إيجاد أكجه الشبه، كأكجه االختبلؼ، مع 

 .  التركيز عمى بياف أصل الخبلؼ
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 : هّها تقدـ بياىً يظٍر اآلتي
 الفقٍاء عمى أّف الهحارب الذي يقطع الطريق عمى الىّاس ُيحّد اّتفق- 

بالعقكبات التي ىّصت عميٍا  اآلية الثالثة كالثبلثيف هف سكرة الهائدة التي 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ : قاؿ فيٍا عّز كجّل  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگک  ک  ک  گ

   چں   ں  
ٌل تجب ترتيبا أـ تخييرا بىاًء عمى اختبلفٍـ في تفسير  لكىٍـ اختمفكا- 

 الشكل التالي؟عمى " أك " هعىى حرؼ 
، ،المذهب الحنفي: أكال  اِفِعيُّ  يفيد" أك" إلى أّف حرؼ  كالحنبمي الشَّ

ـِ-  الترتيب  حيث يعاقب الهحارب بالعقكبة الهكافقة لىكع  الجـر - التَّْقِسي
ـِ َبْعَد َذِلَؾ : " أي يعاقب كها قاؿ بف عاشكر- الذي ارتكبً  َـّ َيْنَبِغي ِلئْلَِما ُث

 "- َأْف َيْ ُخَذ ِفي اْلُعُقكَبِة ِبَما ُيَقاِرُب ُجْرـَ اْلُمَحاِرِب َكَكْثَرَة َمَقاِمِه ِفي َفَساِد ِ 
ذا ها أّكدي - أي بهثل ىكع جرهً  إمَّا َأْف َيُككَف : "  بقكلً الكاساني، ٌك
هَّتا َأْف َيُككَف ِباْلَقْتِل اَل َ ْيُر، ،ِبَ ْخِذ اْلَماَؿ اَل َ ْيرُ  مَّا َأْف َيُككَف ِبِهَما  َكاِ  َكاِ 

مَّاَأْف َيُككَف ِبالتَّْخِكيِف ِمْف َ ْيِر َأْخٍذ، َكاَل َقْتلٍ ، َجِميعًرا   1 ."....، َكاِ 
ْرِع   أي  َأفَّ َهِذِ  اْلُعُقكَبَة ِهَي ُمَرتََّبةٌب َعَمى اْلِجَناَياِت اْلَمْعُمكـِ ِمَف الشَّ

َتْرِتيُبَها َعَمْيِه، َفبَل ُيْقَتُل ِمَف اْلُمَحاِرِبيَف ِإالَّ َمْف َقَتَل، َكاَل ُيْقَطُع ِإالَّ َمْف َأَخَذ 
ـْ َيْ ُخِذ اْلَماَؿ َكاَل َقَتلَ    2. اْلَماَؿ، َكاَل ُيْنَفى ِإالَّ َمْف َل

                                           
  7/93بدائع الصىائع في ترتيب الشرائع -  1
ذا ها عّضدي الجصاص بقكلً  -  2  إَذا َحاَرَب الرَّتُجُل َفَقَتَل َكَأَخَذ اْلَهاَؿ ُقِطَعْت : "ٌك

ـْ  ْف َأَخَذ اْلَهاَؿ َكَل ـْ َيْأُخْذ اْلَهاَؿ ُقِتَل َكاِ  ًُ ِهْف ِخبَلٍؼ َكُقِتَل َكُصِمَب َفِإْف َقَتَل َكَل َيُدُي َكِرْجُم
ـْ َيْأُخْذ اْلَهاَؿ ُىِفيَ  ـْ َيْقُتْل َكَل َذا َل ًُ ِهْف ِخبَلٍؼ َكاِ  أحكاـ " َيْقُتْل ُقِطَعْت َيُدُي َكِرْجُم

  .4/54القرآف
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أّىً يفيد " أك " ذٌب الهالكية إلى تفسير حرؼ : المذهب المالكي: ثانيا 
" : " التخيير، كلذلؾ  لخص بف رشد هذٌبٍـ عمى ٌذا األساس فقاؿ

َكاْخَتَمُفكا ِفي َهِذِ  اْلُعُقكَباِت َهْل ِهَي َعَمى التَّْخِييِر َأْك ُمَرتََّبةٌب َعَمى َقْدِر ِجَناَيِة 
ـِ َتْخِييرٌب ِفي :  اْلُمَحاِرِب؟ َفَقاَؿ َماِلؾٌب  ِإْف َقَتَل َفبَل ُبدَّ ِمْف َقْتِمِه، َكَلْيَس ِلئْلَِما

نََّما التَّْخِييُر ِفي َقْتِمِه َأْك َصْمِبهِ  َكَأمَّا ِإْف َأَخَذ اْلَماَؿ، ". َقْطِعِه َكاَل ِفي َنْفِيِه، َكاِ 
ـْ َيْقُتْل  نََّما التَّْخِييُر ِفي َقْتِمِه، َأْك َصْمِبِه، َأْك - َكَل َفبَل َتْخِييَر ِفي َنْفِيِه، َكاِ 

ـُ ِعْنَدُ  ُمَخيَّرٌب ِفي َقْتِمِه، . َقْطِعِه ِمْف ِخبَلؼٍ  َما ِبيَل َفَقْ  َفاإلِْ َكَأمَّا ِإَذا َأَخاَؼ السَّ
  1".َأْك َصْمِبِه، َأْك َقْطِعِه، َأْك َنْفِيِه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
َكَهْعَىى التَّتْخِييِر ِعْىَدُي َأفَّت اأْلَْهَر َراِجٌع ِفي : "   يقصد بالتخيير كها قاؿ بف رشد  - 1

 ًُ اِد َقْتُم ٍَ ًُ ااِلْجِت ًُ الرَّتْأُي َكالتَّتْدِبيُر َفَكْج ـِ؛ َفِإْف َكاَف اْلُهَحاِرُب ِههَّتْف َل َها اِد اإْلِ ٍَ َذِلَؾ ِإَلى اْجِت
ًُ؛ أِلَفَّت اْلَقْطَع اَل َيْرَفُع َضَرَريُ  ٌَُك ُذك ُقكَّتٍة َكَبْأٍس . َأْك َصْمُب ىَّتَها  ًُ، َكاِ  ْف َكاَف اَل َرْأَي َل - َكاِ 

ًُ ِهْف ِخبَلؼٍ  ، . َقَطَع ًِ َفَتْيِف َأَخَذ ِبَأْيَسِر َذِلَؾ ِفي ٌَاَتْيِف الصِّ ًِ َشْيٌء ِهْف  ْف َكاَف َلْيَس ِفي َكاِ 
ْرُب َكالىَّتْفيُ  ٌَُك الضَّت   . 4/29بداية الهجتٍد " .َك
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فهرس المصادر، كالمراجع 

دمحم بف هكـر بف عمى، أبك الفضل، جهاؿ الديف ابف هىظكر األىصاري - 
دار :  ىشر،لساف العرب،  كها بعدٌا : ٌػ711: الركيفعى اإلفريقى ت

 . ق 1414- الثالثة : بيركت ،الطبعة- صادر 
عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسىكي الشافعّي، أبك دمحم، جهاؿ الديف  - 
دار الكتب العمهية : ىٍاية السكؿ شرح هىٍاج الكصكؿ ، ىشر: ٌػ772: ت
ـ 1999- ٌػ1420األكلى : لبىاف، الطبعة-بيركت-
عبد هللا بف هحهكد بف هكدكد الهكصمي البمدحي، هجد الديف أبك الفضل  -

الشيخ : الختيار لتعميل الهختار، عميٍا تعميقات ا:ٌػ683: الحىفي ت
كصكرتٍا دار الكتب )القاٌرة - هطبعة الحمبي : هحهكد أبك دقيقة ، طبع

ا- العمهية   . ـ1937-  ٌػ 1356، (بيركت، ك يٌر



64 

 

دمحم بف دمحم بف هحهكد، أكهل الديف أبك عبد هللا ابف الشيخ شهس الديف - 
العىاية شرح الٍداية : ق 786: ابف الشيخ جهاؿ الديف الركهي البابرتي ت

 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ : دار الفكر، الطبعة: ، الىاشر
شرح : ٌػ1101: دمحم بف عبد هللا الخرشي الهالكي أبك عبد هللا ت- 

: بيركت، الطبعة– دار الفكر لمطباعة : هختصر خميل لمخرشي الىاشر
لكاهع : دمحم بف دمحم سالـ الهجمسي الشىقيطي : بدكف طبعة كبدكف تاريخ،

: تصحيح كتحقيق«  هختصر خميل»الدرر في ٌتؾ أستار الهختصر شرح 
اليدالي بف الحاج أحهد : دار الرضكاف راجع تصحيح الحديث كتخريجً

دار الرضكاف، : الشيخ أحهد بف الىيىي، طبع: الهقدهة بقمـ حفيد الهؤلف
 ٌػ  1436األكلى، : هكريتاىيا ،الطبعة- ىكاكشكط

دمحم بف قاسـ بف دمحم بف دمحم، أبك عبد هللا، شهس الديف الغزي، كيعرؼ - 1
فتح القريب الهجيب في شرح ألفاظ : ق918: بابف قاسـ كبابف الغرابيمي ت

الجفاف : ، ىشر1/267القكؿ الهختار في شرح  اية االختصار = التقريب 
- كالجابي لمطباعة كالىشر، دار ابف حـز لمطباعة كالىشر كالتكزيع، بيركت 

  ـ2005/ ٌػ 1425األكلى، : لبىاف الطبعة
: ٌػ1221: سميهاف بف دمحم بف عهر الُبَجْيَرِهّي الهصري الشافعي ت- 

هىٍج الطبلب )حاشية البجيرهي عمى شرح الهىٍج = التجريد لىفع العبيد 
اختصري زكريا األىصاري هف هىٍاج الطالبيف لمىككي ثـ شرحً في شرح 

: بدكف طبعة، تاريخ الىشر: هطبعة الحمبي الطبعة: الىاشر (هىٍج الطبلب
ـ 1950- ٌػ 1369

 أحهد بف دمحم بف عمي األىصاري، أبك العباس، ىجـ الديف، الهعركؼ -
هجدي دمحم : تح: كفاية الىبيً في شرح التىبيً: ٌػ710: بابف الرفعة ت

 .2009األكلى، ـ : دار الكتب العمهية الطبعة: سركر باسمـك الىاشر
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: ق587 عبلء الديف، أبك بكر بف هسعكد بف أحهد الكاساىي الحىفي ت - 
الثاىية، : دار الكتب العمهية الطبعة: بدائع الصىائع في ترتيب الشرائع، ىشر

ـ 1986- ٌػ 1406
 أبك الكليد دمحم بف أحهد بف دمحم بف أحهد بف رشد القرطبي الشٍير بابف -

:  ، الىاشر4/177بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد: ق595: رشد الحفيد ت
- ٌػ 1425: بدكف طبعة تاريخ الىشر: القاٌرة الطبعة- دار الحديث 

   ـ2004
الهكسكعة الفقٍية الككيتية :  الككيت–كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلهية  -

. ( ٌػ1427 - 1404هف ):  جزءا ، الطبعة45: ، عدد األجزاء
يـ بف عبد هللا التكيجري  - 1 هكسكعة الفقً اإلسبلهي :  دمحم بف إبرٌا

.  ـ2009-  ٌػ 1430األكلى، : بيت األفكار الدكلية الطبعة: الىاشر
دمحم بف أحهد بف أبي أحهد، أبك بكر عبلء الديف : تحفة الفقٍاء- 

 3/154: ٌػ 540ىحك : السهرقىدي ت
: عثهاف بف عمي بف هحجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحىفي ت- 

ْمِبيِّ :  ٌػ743  . 3/212تبييف الحقائق شرح كىز الدقائق كحاشية الشِّ
ابف عابديف، دمحم أهيف بف عهر بف عبد العزيز عابديف الدهشقي الحىفي - 
. 4/82رد الهحتار عمى الدر الهختار : ٌػ1252: ت
 كها 165 / 6، األـ لمشافعي 158 / 4الشربيىي، هغىي الهحتاج - 

زكريا بف دمحم بف أحهد بف زكريا األىصاري، زيف الديف أبك يحيى بعدٌا، 
 ،دمحم بف 5/90الغرر البٍية في شرح البٍجة الكردية: ٌػ926: السىيكي ت

قاسـ بف دمحم بف دمحم، أبك عبد هللا، شهس الديف الغزي، كيعرؼ بابف قاسـ 
القكؿ الهختار في شرح  اية االختصار : ٌػ918كبابف الغرابيمي ت 

1/285  
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عبلء  ، 145 / 5تقي الديف دمحم بف أحهد الفتكحي، هىتٍى اإلرادات - 
: الديف أبك الحسف عمي بف سميهاف الهرداكي الدهشقي الصالحي الحىبمي ت

  10/253اإلىصاؼ في هعرفة الراجح هف الخبلؼ :ٌػ885
هكسى بف أحهد بف هكسى بف سالـ بف : الهستقىع في اختصار الهقىع-  

عيسى بف سالـ الحجاكي الهقدسي، ثـ الصالحي، شرؼ الديف، أبك الىجا 
 1/221 (ٌػ968: الهتكفى)

أبك دمحم عمي بف أحهد بف سعيد بف حـز األىدلسي : الهحمى باآلثار- 
  12/311 (ٌػ456: الهتكفى)القرطبي الظاٌري 

ر الثهيىة 275 / 9 الكاساىي، البدائع -  331 / 3، ابف شاس، عقد الجكٌا
 كقاؿ ابف رشد  كها بعدٌا،150 / 5كها بعدٌا، الفتكحي، هىتٍى اإلرادات 

إىً ها شأىً أف تحفع بً األهكاؿ : كاألشبً أف يقاؿ في حد الحرز :" الحفيد
بداية الهجتٍد ".  كي يعسر أخذٌا هثل اإل بلؽ كالحظائر كها أشبً ذلؾ

 . 4/320كىٍاية الهقتصد
ابف هاجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيىي، كهاجة اسـ أبيً يزيد ت - 

دار : دمحم فؤاد عبد الباقي، طبع:  تحقيق2/769سىف ابف هاجً : ٌػ 273
. فيصل عيسى البابي الحمبي- إحياء الكتب العربية 

أبك الكليد دمحم بف أحهد بف دمحم بف أحهد بف رشد القرطبي الشٍير بابف - 
:  الىاشر4/237بداية الهجتٍد كىٍاية الهقتصد: ٌػ595: رشد الحفيد ت
- ٌػ 1425: بدكف طبعة تاريخ الىشر: القاٌرة الطبعة- دار الحديث 

: ٌػ676: أبك زكريا هحيي الديف يحيى بف شرؼ الىككي ت . ـ2004
. دار الفكر: الىاشر   ، 30/103الهجهكع شرح الهٍذب

أبك داكد سميهاف بف األشعث بف :  ، سىف أبي داكد8/90الىسائي - 
ِجْستاىي  : الهتكفى)إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عهرك األزدي السِّ

إسىادي ضعيف لضعف هصعب بف : " كعّمق عميً األرىؤكط فقاؿ(ٌػ275
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هصعب بف ثابت ليس بالقكي، كيحيى القطاف لـ : ثابت، كقاؿ الىسائي
ذا الحديث ليس بصحيح، كال أعمـ  " يتركً، ٌك

: أبك دمحم عمي بف أحهد بف سعيد بف حـز األىدلسي القرطبي الظاٌري 
بدكف : بيركت، الطبعة–  ، دار الفكر 12/344الهحمى باآلثار : ٌػ456

  طبعة كبدكف تاريخ
خميل بف إسحاؽ بف هكسى، ضياء الديف :هختصر العبلهة خميل - 

  ،حاشية الدسكقي عمى الشرح 245 /1ٌػ776الجىدي الهالكي الهصري 
ٌػ  1230دمحم بف أحهد بف عرفة الدسكقي الهالكي : الكبير

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


