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 ممخص البحث
الحمد اهلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، سيدنا محمد 

 كعمى آلو كأصحابو األطيار الطيبيف، كبعد:

مف حفظ الديف ك حفظ النفس  اإلسبلمية حماية الضركريات الخمسمف مقاصد الشريعة  
إلى نظاـ حياة متكامؿ، كحفظ العقؿ كحفظ العرض كحفظ الماؿ كىذا مف أىـ مقاصدىا؛ لمكصكؿ 

فإف قياـ المجتمع اإلسبلمي مرىكف بصيانة مصالحو كحمايتو ضد أم اعتداء أك انتياؾ كأم 
 اعتداء عمييا يعد جريمة كمعصية.

نفسو لزعزعة األمف كتيديده كقطع الطريؽ عمى  لو كؿرابة عقكبة لكؿ مف تس  كحد الحً 
هلل كلرسكلو كساعو باألرض فسادان،  ـ فيك محاربيـ كأعراضيـ كأمكاليالناس كاالعتداء عمى أركاح

فالجرائـ التي تمس النفع العاـ في المجتمع _كالتي تسمي الحدكد_ تككف عقكبتيا أشد قسكة؛ كذلؾ 
 لحفظ المجتمع كصيانتو مف االنحبلؿ.

رابة، لذلؾ فإف ىذا البحث تناكؿ مكضكعان ىامان، أال كىك الصكر المعاصرة لجريمة الحً 
رابة، كبٌيف أف ليا عٌدة صكر باعتبارات البحث مفيـك الصكر المعاصرة لجريمة الحً  حيث كٌضح

 المتعمقة بالماؿ كعقكبتيا. جرائـكال ،كالجرائـ المتعمقة بالًعرض ،مختمفة، منيا الجرائـ المتعمقة بالنفس

رابة لمجرائـ المعاصرة، كتحديد المعايير التي يجب ثـ بٌيف ما مدل انطباؽ كصؼ الحً 
نزاؿ ىذه المعايير عمى الجرائـ المستحدثة في ىذا تكفرىا في الجريمة لتعتبر جريمة حً  رابة، كا 

 العصر كبياف الحكـ الشرعي في العقكبة المترتبة عمييا.

رابة كحرص الشريعة إلى التثبت كعدـ ث عف أثر مسقطات حد الحً يحدكأخيران تـ ال
بعد قياـ األدلة التي ال شبية فييا؛ ألف الحدكد تدرأ  االستعجاؿ في تكقيع العقكبة عمى المحاربة إال

 عقكبة تعزيرية حاؿ سقكط العقكبة الحدية.  ىكيبقي لمحاكـ الحؽ في العدكؿ إل بالشبيات
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Abstract 

All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final 

Messenger, his pure family, his noble Companions. To proceed:  

Among the Higher Goals of Sharia Law, called Maqased al-Sharia, is protection 

of the five necessities of humankind’s faith, life, mind, progeny, and wealth. These are 

among the most important necessities that aim at establishing a comprehensive lifestyle 

system. This system is based on the protection of society's best interest against any 

assault or violation, which is considered as a crime and guilt. 

The hadd, punishment, of the act of hirabah, unlawful warfare, forms a deterrent 

for anyone who tries to threaten society’s security through robbery and attacking 

people’s lives, honor, or wealth. Those who commit such acts are considered fighters of 

Allah and His Messenger, PBUH, and a source of corruption on earth. This is because 

punishments of crimes that threaten public interest, called hudoud, are characterized by 

severity in order to protect and guard the society from degradation. 

Thus, this research tackles an important topic, which is the nowadays forms of 

the crime of herabah. The research explains the concept of these forms. These forms are 

multiple due to different considerations. They include crimes related to people’s life, 

progeny, and wealth; and have multiple punishments as well. 

The research then clarified applicability of the concept of hirabah on the 

nowadays crimes. The characteristics that should be available in a specific crime to be 

considered as an act of hirabah have been discussed. These characteristics were 

projected on the nowadays crimes, then Islamic ruling upon the required punishment 

was clarified. 

The research finally discussed the factors that deny implementation of the 

hirabah punishment considering the modern context of crimes. This is based on the 

importance of crime verification in Sharia, which prevents implementation of any 

punishment prior to the availability of concrete and clear proofs of the crime. This is 

because doubt prevents punishment. However, judges have the right to go for ta’zeer 

rather than hadd in the case of dropping the latter punishment. 
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 اإِلْىــَداءُ 

 
 

 إلى والديَّ الكِريمين,,, أبي الغالي وأمي الحنون حفظيما اهلل. 

 إلى إخوتي وأخواتي,,, حفظيم اهلل. 

 أساتذتي األفاضل,,, رعاىم اهلل ىإل. 

 في طمب العمم سرنا سوياً  يإلى صديقاتي جميعًا الآلت. 

  َّوا عمى عشق ىذا الوطن فسكنوا خاليا األرض وممكوا مسامات إلى شيدائنا الذين شب

 .القمب

  إلى أسرانا البواسل الذين جعموا من أجسادىم جسورًا لعبور قوافل المجاىدين وأفنوا

 لقضبان.شبابيم خمف ا

 

 إلييم جميعًا أىدي ىذا العمل المتواضع
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 ُشْكٌر َوَتْقِديرٌ 
تماـ ىذا البحث، كيؼ ال أشكره كىك يزيد إيـ الحناف المناف الذم يسر لي  ربي العظ أشكر

ُؽْم َولَئِْن ] مف يشكره، حيث قاؿ في محكـ كتابو: ُؽْم َلئِْن َشَؽْرُتْم ََلَِزيَدكَّ َن َربُّ َكَػْرُتْم إِنَّ َعَذاِِب َوإِْذ َتَلذَّ

ثـ أشكر كؿ مف ساعدني في إخراج ىذا البحث بيذه الصكرة، كأخص  (،7 إبراىيـ: ) [َلَشِديٌد 
 اإلسبلمية الشريعةقسـ  أبك ىربيد _ رئيس محمد بالشكر كالعرفاف فضيمة الدكتكر: عاطؼ
أف يبارؾ في عممو كأف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف،  كالمشرؼ عمى ىذا البحث، فأسأؿ المكلى

 الجزاء. كجزاه اهلل خيرى 

 :كما كأتقٌدـ بالشكر الجزيؿ إلى عضكم لجنة المناقشة
 _حفظو اهلل كرعاه_. الطكيؿعمي شكرم  :الدكتوراألستاذ فضيمة 

 أسعد رضكاف _حفظو اهلل كرعاه_.رفيؽ  :الدكتور األستاذ وفضيمة

 بقبكؿ مناقشة ىذا البحث؛ ليثرياه بمبلحظتيما القٌيمة، فجزاىـ اهلل خير الجزاء.اٌلذىيف تفٌضبل 

كال يفكتني أف أشكر أبي الغالي: الدكتكر فبلح سعد الدلك؛ عمى إرشاده لي كجيده معي  
ىذا البحث فنيمت مف ينبكع عممو الصافي كعطائو الغزير كخمقو الجـ، ما أضفى عمى ىذا  في

 شكؿ كالمضمكف كالمنيجية.البحث جماالن في ال

، فميما حاكلت أف ينيدربي ك سنيني كأغمى مف نكر ع ك الشكر مكصكؿ إلى أمي رفيقة
 لًؾ لف أكفيًؾ حقؾ كصبرؾ، فتقبمي مني حبى كتقديرم كقبمة أطبعيا عمى كفيًؾ. أقدـ  

الدكتكر: كأشكر جامعتي الغراء الجامعة اإلسبلمية صرح العمـ الشامخ، ممثمة برئيسيا األستاذ 
عكض اهلل، كأخصُّ بالذكر كيم يتي: كمية الشريعة كالقانكف، ذلؾ الصرح العممي الشامخ،  محمد عادؿ

ممثمة بعميدىا فضيمة الدكتكر: ماىر أحمد السكسي، عمى ما قدمكه في خدمة العمـ الشرعي، 
جعؿ اهلل ذلؾ في  ،الذيف غرسكا فٌي حب العمـ الشرعي في كمية الشريعة كالشكر ألساتذتي األفاضؿ

 ميزاف حسناتيـ.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ِف  َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ ُُياِرُبونَ  الَِّذينَ  َجزاءُ  إِكَّام]

ُبوا َأوْ  ُيَؼتَُّؾوا َأنْ  َفساًدا اَْلَْرضِ   َأْيِدهيِمْ  ُتَؼطَّعَ  َأوْ  ُيَصؾَّ

مْ  ذلَِك  اَْلَْرضِ  ِمنَ  ُيـَْػْوا َأوْ  ِخالٍف  ِمنْ  َوَأْرُجُؾُفمْ   ََلُ

ْكقا ِف  ِخْزيٌ  مْ  الدُّ   [َعظِقم َعذاٌب  اْْلِخَرةِ  ِف  َوََلُ
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 الفصل األول
 العام لمدراسةاإلطار 
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 الُمَقّدَمة
الذم أكمؿ لنا الديف، كجعمو شرعة صالحة خالدة لمعالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى  هللالحمد 

كصحبو الذيف التزمكا بدقة حكـ اهلل تعالى، كظفركا  سيدنا محمد نبي الرحمة الميداة، كعمى آلو
 برضاه، ككتب الخمكد في التاريخ كبعد: 

في ظؿ الفتف التي تكالت عمى األمة اإلسبلمية، كتحت كطأة األزمات المتبلحقة في كثير 
مف قضاياىا، كفى حالة الضعؼ الذم ينتاب ىذه األمة كالذم أكصميا إلى كضع جعميا غير قادرة 

قاكمة أعدائيا، فإف حفظ األمف في المجتمع مف مقاصد الشريعة، كلـ تغفؿ أحكاـ الشريعة عمى م
اإلسبلمية سبؿ تحقيؽ ىذا األمف، فكاف مف بينيا جعؿ جريمة الحرابة ذات طرؼ مشدد لمعقكبة، 

 لما ليا مف طبيعة خاصة. 

الي، كالمراد بيا الحدكد التي قدرت عقكبتيا ككجبت حقا هلل تع جرائـرابة مف كجريمة الحً 
الخركج عمى المارة ألخذ الماؿ عمى سبيؿ المغالبة عمى كجو يمنع المارة مف الخركج كيقطع الطريؽ 

رابة مف الجرائـ ، كالحً (1) قطعسكاء القطع كاف مف جماعة أك مف كاحد بعد أف يككف لو قكة ال
األنفس كاألعراض كاألمكاؿ، الخطيرة التي تيدد كتنتيؾ حرمات المجتمع بأكممو كفييا اعتداء عمى 

 لذلؾ كاف التغميظ في حدىا فكؽ كؿ ما عداىا. 

 الحدكدكتطبيؽ  ،سبلمية تيدؼ إلى تحقيؽ الخير بكؿ صكره لمفرد كلممجتمعاإل كشريعتنا
 ف كالمنحرفيف. المجتمع، كيحفظ الجماعة، كيردع المجرمي يكالعقكبات ضد مرتكبي الجرائـ يحم

 الباحثة إلقاء الضكء عمى الصكر المعاصرة لمحرابة كأحكاميا. تحاكلكفى ىذه الدراسة 

 أىمية البحث:
 تكمن أىمية دراسة ىذا الموضوع في أنو: 

يتناكؿ العديد مف صكر الجرائـ الحديثة كالمعاصرة كالتي ينطبؽ عمييا شركط كأكصاؼ  .1
 رابة كلـ تكف معركفة مف قبؿ.جريمة الحً 

نزاؿ ىذه المعايير في الجريمة لتعتبر جريمة حً تحديد المعايير التي يجب تكفرىا  .2 رابة، كا 
 عمى الجرائـ المستحدثة في ىذا العصر كبياف الحكـ الشرعي في العقكبة المترتبة عمييا.

يضاح مكقؼ الشريعة منيا.تصنيؼ الصكر المعاصرة لجريمة الحً  .3  رابة كا 
 أىميتو لممجتمع. .4

 
                                                             

 (. 9/195جالمبسكط )، السرخسي (1)
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 مشكمة البحث: 
ثار مدمرة عمى األفراد آجرائـ لـ تكف مكجكدة مف قبؿ ليا الحديث ظيرت  العصرفي 

 باإليدزمثؿ: تعمد نقؿ العدكل  الجرائم المتعمقة بالنفسكالمجتمع كاألمكاؿ كاألركاح، منيا 
كجرائـ التفجير كالجريمة  كاألمراض المستعصية كجريمة المخدرات كجرائـ الخطؼ كاحتجاز الرىائف

لكتركنية المسمح كغسيؿ األمكاؿ كالسرقة اإلمثؿ: السطك  قة بالمالالجرائم المتعمالمنظمة كمنيا 
نترنت كنشر البغاء كالفجكر، ؿ: التيديد كاالبتزاز عف طريؽ اإلمث الجرائم المتعمقة بالعرض كمنيا

اإلسبلمية تتفاقـ الجرائـ كيصعب السيطرة عمييا كتيدد النفس  التعازير كفي غياب تطبيؽ الحدكد ك
يا مساس بكاقع كاألمكاؿ كاألعراض كالثمرات كاالقتصاد كيحدث الفساد الشامؿ لممجتمع، حيث ل

 ساسية في الحياة. الناس كحاجاتيـ األ

كتكمف مشكمة الدراسة في إيضاح كتصنيؼ الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة في الشريعة 
  الحكـ الشرعي ليا. كبياف اإلسبلمية

 أسئمة البحث: 
 ما الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة ؟ .1

لجرائـ المعاصرة مثؿ: الجرائـ المتعمقة بالنفس عمى اما مدل انطباؽ كصؼ الحرابة  .2
 رض ؟كالجرائـ المتعمقة باألمكاؿ كالجرائـ المتعمقة بالعً 

 ما شركط جريمة الحرابة ؟  .3

 أىداف الدراسة:
 كبياف حكميا كعقكبتيا. اإلسبلميبياف مفيـك الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة في الفقو  .1

 التعرؼ عمى الصكر المعاصرة لجرائـ النفس كتكييفيا. .2

 التعرؼ عمى الصكر المعاصرة لجرائـ الماؿ كتكييفيا. .3

 التعرؼ عمى الصكر المعاصرة لجرائـ العرض كتكييفيا. .4

 ما مدل انطباؽ الحرابة عمى الصكر المعاصرة كتكييفيا.  .5

 حدود ونطاق البحث: 
فقيية يقتصر البحث عمى دراسة الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة في الشريعة اإلسبلمية دراسة 

 مقارنة. 
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 منيج البحث: 
تباع انظرًا لطبيعة الموضوع وذلك ب الوصفي اطياتبعت الباحثة المنيج االستقرائي واالستنب

 :المنيجية التالية

 ا كترتيبيا في فيرس خاص بيا.كرىً عزك اآليات القرآنية إلى سى  .1

كذكر الباب كرقـ الصفحة كعمؿ فيرس ليا كنقؿ  كاتياج األحاديث النبكية مع ذكر ر تخري .2
 الحكـ عمييا ما أمكف.

 الرجكع إلى المصادر العممية األصمية ما أمكف ذلؾ في جمع المادة. .3

 غكية كاستخراج المعاني االصطبلحية مفغكية الستخراج المعاني المُّ المعاجـ المُّ الرجكع إلى  .4
 المصادر الخاصة بيا. 

 كضع فيرس لما في البحث مف مصادر كمراجع كأبحاث. .5

ـ  ذكر اسـ المؤلؼ، ثـ اسـ الكتاب، ثـ رقـ الصفحة، كذكر باقي  .6 في تكثيؽ الحكاشي ت
 مراجع مع مراعاة ذكر كتب المذاىب األربعة بناءان معمكمات الكتاب في قائمة المصادر كال

 عمى األقدـ.

عرض اآلراء في المسألة الكاحدة كنسبتيا ألصحابيا، ثـ بياف األدلة ليا إف كجدت ثـ  .7
 المناقشة كالترجيح بما تعتقده الباحثة مف قكة الدليؿ كمنسجـ مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية.

 الدراسات السابقة:
رابة بالبحث في طيات كتاباتيـ، لكف دراسة الفقياء كالعمماء مكضكع الحً  تناكؿ العديد مف

، بلعياطٌ أحد مف قبؿ حسب  إليوابة ىك مكضكع مستجد لـ يتطرؽ الصكر المعاصرة لجريمة الحر 
 ما يمي: كمف ضمف أحد الدراسات التي تناكلت بعض أفراد المكضكع

، كىي رسالة ماجستير مف  عمى المحيدافالصكر المعاصرة لجريمة الحرابة لمباحث/ حمد بف  
مع  يحاكؿ فييا إلقاء الضكء عمى الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة مقارنان جامعة نايؼ العربية 

 قد أضفت صكران جديدة  معاصرة لـ يتناكليا في رسالتو .، ك القانكف
غير تحٌدث فيو عف التطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة لمباحث/عبد الحميد المجالى، كىك كتيب ص

 بعض التطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة.
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 ىيكمية البحث:
 يتككف ىذا البحث مف أربعة فصكؿ كخاتمة كقد قسمتو عمى النحك التالي: 

 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

كيشتمؿ عمى المقدمة كأىمية المكضكع كمشكمة كأسئمة البحث كأىداؼ البحث كالجيكد 
 كمنيجية البحث كىيكميتو.السابقة 

 الفصل الثاني
 رابة وأركانيا وصورىا المعاصرة وأقساميامفيوم الحِ  

 رابة.مفيـك الحً  المبحث األول:

 رابة.مفيـك الصكر المعاصرة لجريمة الحً  المبحث الثاني:

 رابة.أقساـ الصكر المعاصرة لجريمة الحً  المبحث الثالث:

 .رابة رابة في الصكر المعاصرة لجريمة الحً مدل تحقؽ أركاف الحً  المبحث الرابع: 

 

 الفصل الثالث
 رابة وعقوبتياالتكييف الفقيي لمصور المعاصرة لجريمة الحِ  

 الصكر المعاصرة لجرائـ النفس كعقكبتيا. المبحث األول:

 الصكر المعاصرة لجرائـ العرض كعقكبتيا. المبحث الثاني:

 الصكر المعاصرة لجرائـ الماؿ كعقكبتيا. المبحث الثالث:
 عقكبة جرائـ الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة. المبحث الرابع:

 الفصل الرابع
 رابة عمى صور الجرائم المعاصرة وشروط تطبيق عقوبتيا ومسقطاتيا.شروط انطباق وصف الحِ  

 رابة عمى صكر الجرائـ المعاصرة.شركط انطباؽ الحً  المبحث األول:

 رابة.شركط تطبيؽ عقكبة جريمة الحً  بحث الثاني:الم

 رابة.مسقطات حد الحً  المبحث الثالث:



 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الثاني
رابة وأركانيا وصورىا المعاصرة مفيوم الحِ  

 وأقساميا
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 المبحث األول
 رابةمفيوم الحِ 

 :رابةتعريف الحِ  :المطمب األول
 رابة في المغة:أواًل: الحِ 
منيا حارب يحارب محاربة، مأخكذة مف الحرب، كالحرب بكسر الحاء مصدر َحْرب,  

مؤنث ألنيا نقيض السمـ، كالحرب بالتحريؾ أف يسمب الرجؿ مالو، كالحارب المشمح أم الغاصب 
المحركب كرجؿ محراب: شجاع قؤـك بأمر الحرب الناىب الذم يعرم الناس ثيابيـ كالحريب: 

 .(1)مباشرىا
كتأتي حرب حربان مف باب تعب أخذ جميع مالو، كالحرب المقاتمة كالمنازلة مف ذلؾ، كيقاؿ 
محراب المصمي مأخكذة مف محاربة ألف المصمي يحارب الشيطاف، كيحارب نفسو بإحضار 

 .(2)قمبو
جاع، كالحٍربة جمعيا حراب، كىي اآللة كيقاؿ رجؿ محرب كمحراب أم شديد الحرب ش

 .(3) دكف الرمح لمحرب
 كتأتي الحرابة بعدة معافو منيا:  

[َفنِْن ََلْ َتْػَعُؾوا َفْلَذُكوا بَِحْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِهِ ]  :  القتؿ: قاؿ .1
 أم بقتؿ. (4) 

اَم َجَزاُء الَِّذيَن ُُيَاِرُبوَن اَّللََّ ]  :  المعصية: قاؿ .2 [َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفَساًداإِكَّ
 (5)، 

 أم يعصكف اهلل بمحاربتو كذلؾ بالخركج عف أحكامو. 
 .(6)إثارة الفتف، يقاؿ: امرأة حر ابة، أم مثيرة لمفتف .3

  رابة في االصطالح:ثانيًا: الحِ 
؛ (7)فيويطمؽ عمى الحرابة قطع الطريؽ؛ أم قطع المارة عف الطريؽ كمنعيـ مف المركر 

، غير أف إطبلؽ السرقة عمى قطع الطريؽ ىك مف قبيؿ (8)كيطمؽ عمييا أيضان السرقة الكبرل
                                                             

(؛ ابف فارس، معجـ المقاييس في المغة 101_100/ص ص 3ابف منظكر، لساف العرب ، مادة حرب )ج (1)
 (.258)ص

 (. 1/138جالفيكمي، المصباح المنير ) (2)
 (.1/53جالفيركز آبادم، القامكس المحيط ) (3)
 [. 279]البقرة: (4)
 [.33]المائدة: (5)
 (.1/53ج(؛ الفيركز آبادم، القامكس المحيط )3/100ج)، مادة حربابف منظكر، لساف العرب (6)
 (.4/113جابف عابديف، رد المحتار) (7)
(. 4/491ج(؛ الدردير، الشرح الصغير)7/90ج(؛ الكاساني، بدائع الصنائع )2/84جمبل، درر الحكاـ ) (8)

سميت الحرابة بالسرقة مجازان كقيدت بالكبرل كجاءت بعد السرقة في كتب الفقياء الشتراكيا معيا في بعض حدكدىا 
  (8/3ج(؛ الرممي، نياية المحتاج)2/401جداماد أفندم، مجمع األنير) { الذم ىك القطع بالجممة كأخذ ماؿ الغير.



 6 

المجاز ألف السرقة ىي أخذ الماؿ خفية كفي قطع الطريؽ يأخذ الماؿ مجاىرة، فبل تتفؽ تماـ 
ماـ كمىٍف ف الخفية ىك اختفاء القاطع عف اإلم ان ، كلكف في قطع الطريؽ ضرب(1)االتفاؽ مع السرقة

 .(2)أقامو لحفظ األمف، كالحرابة تحدث مف الجماعة أك مف فرد قادر عمى الفعؿ
كالحرابة مف الحرب ألف ىذه الطائفة الخارجة عف النظاـ تعتبر محاربة لمجماعة كمحاربة 

مف الماؿ فمف خرج إلخافة  للتحقيؽ أمف الجماعة، كالبضع أحر  لمتعاليـ اإلسبلمية التي جاءت
 .(3)صدان لمغمبة عمى الفركج فيك محارب أقبح ممف خرج إلخافة السبيؿ ألخذ الماؿالسبيؿ ق

 عبارات الفقياء في تعريف الحرابة, بين موسع ومضيق, وذلك عمى النحو التالي:تعددت وقد 

) الخركج عف المارة ألخذ الماؿ عمى سبيؿ المغالبة عمى  ىيرابة : الحِ واعرفيا الحنفية فقال -1
المارة عف المركر كينقطع الطريؽ سكاء كاف القطع مف جماعة أك كاحد لو قكة القطع كجو يمتنع 

  .(4)كسكاء كاف القطع بسبلح أك بغيره كسكاء كاف بمباشرة الكؿ أك بتسبب مف البعض(
بأنيا: ) قطع الطريؽ لمنع سمكؾ أك أخذ ماؿ مسمـ أك غيره عمى كجو يتعذر  عرفيا المالكية -2

 . (5)معو الغكث(
) البركز ألخذ ماؿ أك لقتؿ أك إرىاب مكابرة اعتمادان عمى الشككة مع عرفيا الشافعية بأنيا: -3

 .(6)البعد عف الغكث(
) خركج المكمفيف الممتزميف الذيف يعرضكف بالسبلح في الصحراء أك عرفيا الحنابمة بأنيا: -4

ر ليغصبكنيـ الماؿ المحتـر ال البيناف ألخذ أمكاؿ الناس مجاىرة، في الصحراء أك البنياف أك البح
 . (7)سرقة(

 

 

                                                             

 (. 4/348جي، حاشيتو عمى الشرح الكبير )الدسكق (1)
 (.4/113جابف عابديف، رد المحتار) (2)
 (.4/348جالدسكقي، حاشيتو عمى الشرح الكبير ) (3)
 (.91_90 /7جالكاساني، بدائع الصنائع ) (4)
 (. 4/348جالدسكقي، حاشيتو عمى الشرح الكبير ) (5)
 (.199_4/198ج(؛ قميكبي كعميرة، حاشيتاىما )8/302جالرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج ) (6)
 (؛ البيكتي، الركض المربع شرح زاد المستنقع377_376_3/375جالبيكتي، شرح منتيي اإلرادات ) (7)

 (.417)ص
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 :إلى ذلك ويرجع شرعياً  تعريفاً  الحرابة تعريف في الفيماختترى الباحثة أن و 

 من محددة ألنواع أم األرض في الفساد أنواع لجميع الحرابة شمول مدي في اختالفيم .1
 .الجرائم

 .الحرابة جريمة فيو ترتكب الذي المكان في اختالفيم .2

 بعضيم عند المعتبرة شروطيا بحسب بينيم وتضييقاً  توسيعاً  الحرابة معني في اختالفيم .3
 .وأركانيا

بالنظر والتأمل من خالل التعريفات السابقة تجد الباحثة أن ىناك ثالثة عناصر تتميز بيما 
 رابة:الحِ 

 العامة.مجاىرة باإلجراـ كمكابرة المحارب مع بطشو كقكتو كالتمرد عمى الكالية  .1

 منيف كتركعييـ كذلؾ بقتميـ أك باالعتداء عمى أمكاليـ كأعراضيـ.إخافة اآل .2
 االتفاؽ الجنائي كذلؾ ال تجتمع تمؾ الجماعة إال باالتفاؽ عمى ارتكاب الجرائـ.  .3

كيظير لمباحثة مف تعريفات الفقياء لمعني الحرابة كاألفعاؿ المككنة ليا أننا أماـ مذىبيف 
 لمفقياء فييا:

 :رابة األفعاؿ كىـ الحنفية كالشافعية في قكؿ كالحنابمة في قكؿ: بأف الحً  المذىب األول
 المكجية عمى كجو القكة كالمغالبة خارج العمراف.

 :كىـ المالكية كالشافعية في قكؿ: أف معني الحرابة أكسع مف ذلؾ بكثير  المذىب الثاني
 داخؿ العمراف.كيدخؿ ضمف كؿ فعؿ يكصؼ بأنو فساد خارج العمراف أك 

رابة خركج عمى الناس، كلكنيـ اختمفكا ىذه التعريفات أف العمماء متفقكف عمى أف الحً  مف ويالحظ:
أف  في التفاصيؿ األخرل، فما يعتبر شرطان عند أحدىـ ال يعتبر شرطان عند اآلخر، كيتضح أيضان 

 .(1)ال خفيةن  كمغالبةن  األخذ فييا يقضي أف يككف مجاىرةن 
 التعريفات المعاصرة:ومن 
بأنيا: )بركز المكمؼ المعصـك كىك ذك الشككة لممسمميف كمف في حكميـ  عرف الحرابة الربيش

مف الذمييف كالمستأمنيف مع تعذر الغكث في الصحراء أك البنياف أك البحر أك الجك إلحداث قتؿ أك 
 .(2)لة(انتياؾ عرض أك أخذ ماؿ أك تخكيؼ متحديان بذلؾ األنظمة العامة لمدك 

 
                                                             

 (.2/643جعكدة، التشريع الجنائي) (1)
 (.40الربيش، جرائـ اإلرىاب كتطبيقاتيا الفقيية المعاصرة )ص (2)



 8 

 التعريف المختار: 

: " بركز المكمؼ المعصـك ترى الباحثة ترجيح تعريف الربيشبعد عرض تعريفات العمماء 
كىك ذك الشككة لممسمميف كمف في حكميـ مف الذمييف كالمستأمنيف مع تعذر الغكث في الصحراء 

تخكيؼ متحديان بذلؾ أك البنياف أك البحر أك الجك إلحداث قتؿ أك انتياؾ عرض أك أخذ ماؿ أك 
 األنظمة العامة لمدكلة ".

 ف ىذا التعريؼ جامع مانع، قد شمؿ كجمع عمى كؿ المفردات المككنة لمحرابة. أل وذلك

 شرح التعريف:

 :)أم ظيكر البالغ العاقؿ، كيخرج الصبي كالمجنكف. )بروز المكمف 

  :)سكاء عصمة اإلسبلـ أك عصمة العقد كالمستأمف كالذمي. )المعصوم 

 :)أم القكة كالقدرة بسبلح أك كقكة العقؿ كالتنظيـ كالتدبير. )ذو الشوكة 

 :)كأىؿ الذمة كالمعاىديف كالمستأمنيف، كيخرج ما لك تعرضكا  )لممسممين ومن في حكميم
 ألىؿ الحرب فبل يعتبر حرابة ألف أركاحيـ غير معصكمة.

 :)كالبعد عف العمراف كعف عيف السمطاف. )مع تعذر الغوث 

  كذلؾ لتعميـ مكاف الحرابة داخؿ البمد أك خارجو  الصحراء والبنيان والبحر والجو(:)في
كأنيا ليست خاصة بمكاف فيدخؿ فييا خطؼ الطائرات كقرصنة السفف كقطع الطريؽ 

 كغيرىا.

 :)المقصكد مف ذلؾ االعتداء عمى  )إلحداث قتل أو انتياك عرض أو أخذ مال أو تخويف
 الشارع بالمحافظة عمييا.الضركرات الخمس التي أمر 

 :)ألنو بالمجاىرة بيذه الجريمة تحدل أنظمة الدكلة كأظير  )متحديًا بذلك أنظمة الدولة
 . (1)عجزىا في حفظ األمف لممكاطف

  أسباب االختيار:

 أنو تعريؼ جامع: فقد شمؿ كجمع كؿ عناصر جريمة الحرابة. .1

                                                             

 (.40ـ اإلرىاب كتطبيقاتيا الفقيية المعاصرة )صالربيش، جرائ (1)
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الطرؽ سكاء كاف رجبلن أك امرأة لـ يفرؽ بيف المكمفيف بؿ كؿ مف أخاؼ المارة كقطع  .2
 يستحؽ عقكبة الحرابة.

 اع مكانية الحرابة سكاء كانت داخؿ البمد أك خارجو. اتس   .3
لذا فالحرابة ىي كؿ األفعاؿ التي تصدر مف المكمفيف بقصد االعتداء عمى األنفس  

حماية أنفسيـ  الخكؼ كالذعر كالفساد بيف الناس، فبل يقدركف شاعةكاألمكاؿ كالدماء كاألعراض كا  
كال الغكث كال دفع العدكاف الكاقع عمييـ سكاء كاف في الحضر أك السفر ليشمؿ كؿ مف سعى 

 باألرض بالفساد.
اإلفساد في األرض، كعميو فإنو تتدخؿ بو  عمة الحرابة ومناطيا ىوكالذم تجده الباحثة أف 

جميع الصكر كالكسائؿ التي يتحقؽ فييا ىذا المناط العاـ كيظير لي أف الفساد أعـ مف الحرابة 
 .(1)التي بمعني إشيار السبلح كقطع الطريؽ لبلعتداء عمى الماؿ أك النفس أك العرض

 :األلفاظ ذات الصمة: المطمب الثاني
 :. البغي1
 .(2)الجكر كالظمـ كالعدكؿ عف الحؽ كاالستطالة عمى الناس في المغة: 

 .(3): ىك الخركج عف طاعة إماـ أىؿ العدؿ بتأكيؿ غير مقطكع الفسادوفي االصطالح الشرعي
ليس ليـ تأكيؿ،  بيفبالمنعة كالشككة إال أف المحار كالعبلقة بيف الحرابة كالبغي أف كبلىما يتصفكف 

 كالبغاة ليـ تأكيؿ. 
 :. السرقة2
 .(4)مستتران  أخذ الشيء خفيةن  في المغة: 

أخذ العاقؿ البالغ نصابان محرزان، أك ما قيمتو نصاب، ممكان لمغير، ال  ىي وفي االصطالح الشرعي:
 .(5)شبية لو فيو، عمى كجو الخفية 

                                                             

 (.23المجالي، التطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة) ص (1)
 (.14/96جابف منظكر، لساف العرب) (2)
(؛ الحطػػػػػػػاب، مكاىػػػػػػػػب 4/170جحاشػػػػػػػيتاىما) (؛ قيمػػػػػػػكبي كعميػػػػػػػرة،4/408ابػػػػػػػف اليمػػػػػػػاـ، شػػػػػػػرح فػػػػػػػتح القػػػػػػػدير)(3)  

 (.6/60ج) القناع(؛ البيكتي، كشاؼ 4/316جالجميؿ)
 (.6/246جابف منظكر، لساف العرب ) (4)
(؛الخرشي، مختصر سيدم 212_3/211ج(؛ الزيمعي، تبييف الحقائؽ)9/133جالسرخسي، المبسكط)(5)

 (.9/104ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/158ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)8/91جخميؿ)
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عمى الماؿ بدكف كجو حؽ كبدكف  فييا اعتداء كمييماأف  ،كالعبلقة بيف الحرابة كالسرقة
ككؿ منيما يعتبر كبيرة مف الكبائر كيعتبراف جرائـ حدية منصكص عمييا في الكتاب الكريـ،  ىرض

خبللو باألمف كالطمأنينة أخؼ مف خطر  مف أجؿ ذلؾ كاف خطر السرقة عمى شدتو كقبحو كا 
سبيؿ التحدم كالتمرد دكف خكؼ أك الحرابة تمؾ الجريمة البشعة التي تشكؿ أعظـ خطر عمى 

 . كمجاىرة ، كالفرؽ بينيما أف السرقة خفية كالًحرابة مكابرةن مباالة
 :. النيب3
 .(1): الغمبة عمى الماؿمغةفي ال 
 .(2)ك جياران عبلنية كالناس ينظركف ى: أخذ الشيء عبلنية دكف رضيشرعفي االصطالح الو 

يعتمداف عمى القكة كالمغالبة كالقير كأخذ الماؿ بغير كجو كالعبلقة بيف الحرابة كالنيب أف كمييما 
، كالفرؽ بينيما أف حؽ، كالحرابة أعظـ مف ذلؾ فيي تعتمد عمى المكابرة كالمجاىرة كالغمبة كالشككة

 . الحرابة تعتمد عمى عدـ الغكث خبلفان لمنيب
 :. االختالس4
 . (3)مبوكىك األخذ في نيزة كمخاتمة، كخمس الشيء أم س في المغة: 
 .(4): ىك أخذ الماؿ عيانان كاليرب منو، فيك أخذ مف غير غمبووفي االصطالح الشرعي 

كالعبلقة بيف الحرابة كاالختبلس أف كمييما يككناف جيرة ال خفية، كفيو أخذ الماؿ بغير كجو حؽ، 
لذلؾ  خبلفان لبلختبلس، كزيادة عمى ذلؾ فالحرابة تعتمد المجاىرة عمى الشككة كالقكة كالمكابرة

 فخطر الحرابة أعظـ كأفحش مف خطر االختبلس.
 :. الغصب5
 .(5)أخذ الشيء ظممان مع المجاىرة ماالن كاف أـ ال مغة:في ال 
االستيبلء عمى حؽ الغير بغير حؽ عدكانان كقد يككف بسبلح أك بغير  :يشرعفي االصطالح الو 

ر منيما فيو اعتداء عمى ماؿ الغي الحرابة كالغصب أف كبلن كالعبلقة بيف  .(6)سبلح مع إمكاف الغكث
 عدكانان كمجاىرة، كالحرابة أعـ مف الغصب. بغير كجو حؽ كيككف

                                                             

 (.14/299جابف منظكر، لساف العرب ) (1)
 (.6/129ج(؛ البيكتي)4/171جالشربيني، مغني المحتاج)(2)  
 (.4/173جابف منظكر، لساف العرب )(3)  

(؛ 4/171ج(؛ الشػػػربيني، مغنػػػي المحتػػػاج)4/343ج(؛ الػػػدردير، الشػػػرح الكبيػػػر)9/160جالسرخسػػػي، المبسػػػكط)(4)
 (.6/129جالبيكتي، كشاؼ القناع)

 (.184صالجرجاني، التعريفات) (5)
(؛ 2/275ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)5/274ج(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ)11/49جالسرخسي ، المبسكط) (6)

 (.5/238جابف قدامة، المغني)
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 المبحث الثاني
 رابةمفيوم الصور المعاصرة لجريمة الحِ  

رابة كجريمة ليا صكرتيا القديمة ك لـ يستعممكا مصطمح الصكر تحدث الفقياء عف الحً 
الحرابة، إال أف بعض الفقياء المعاصريف أدرج تمؾ الصكر المعاصرة ضمف  المعاصرة لجريمة

جريمة الحرابة التي لـ تكف مكجكدة في زمانيـ كخطرىا ال يقؿ عف الحرابة، كمف صكرىا قديمان 
ما أف تككف بالقتؿ ال  تتمثؿ في قطع الطريؽ عمى المارة، كىي إما أف تككف بأخذ الماؿ ال غير، كا 

ما أف  ما أف تككف بالتخكيؼ ببل قتؿ كال أخذ ماؿغير، كا   .(1)تككف بيما جميعان، كا 
أما اليـك فمـ تعد ىذه الصكرة ىي الكحيدة لمحرابة؛ كذلؾ ألف الطرؽ محمية، ككسائؿ التنقؿ 

 قد اختمفت؛ لذلؾ نجد أف ليا صكران متعددة تختمؼ باختبلؼ الجية المعتدل عمييا.
المعاصرة لجريمة الحرابة كيتـ فييا التعرض ألقساـ ىذا المبحث تناكؿ تحديد الصكر ك 

 الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة مف حيث االعتبارات المختمفة.
 المطمب األول: تعريف الصور المعاصرة لجريمة الحرابة:

 تعريف لفظة )الصور(:
األثير:  ، قاؿ ابف(2)الصيكرة بالضـ: الشكؿ كتستعمؿ الصكرة بمعنى النكع كالصفة: في المغة -أ

فتو، يقاؿ: الصكرة ترد في كبلـ العرب عمى ظاىرىا كعمى حقيقة الشيء كىيئتو كعمى معنى ص
 . (4)، كتصكرت الشيء: مثمت صكرتو كشكمو في الذىف(3)ىيئتو كصفتوأل  صكرة الفعؿ كذا ككذا

 :صطالحاالفي  -ب
صكرة الشيء ىي ما يؤخذ منو عند حذؼ المشخصات كيقاؿ صكرة الشيء ما بو يحصؿ  

 .(5)الشيء بالفعؿ، أك ىي الجكىر الممتد في األبعاد كميا في بادئ النظر بالحس
 
 

                                                             

(؛الدردير،الشرح 7/93ج) ( كما بعدىا؛ الكاساني، بدائع الصنائع10/255جالبياف) جامع الطبرم، (1)
 زيداف، المفصؿ (؛9/144ج) ابف قدامة، المغني (؛5/501ج) الشربيني، مغني المحتاج (؛10/312جالكبير)

 (.275_ 267_5/274ج)
 (.1/528(؛ إبراىيـ أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط)548الفيركز آبادم، القامكس المحيط)ص  (2)
 (.7/438جابف منظكر، لساف العرب)  (3)
 (.1/376جالفيكمي، المصباح المنير)  (4)
 (.154الجرجاني، التعريفات)ص  (5)
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 تعريف لفظة )المعاصرة(:

 :ةً لغ -أ

  َواْلَعْْصِ إِنَّ اإلكسان َلِػي ُخْس  : : الدىر، قاؿ تعالى(1)المعاًصرة مف العصر
، كيجمع (2)

، كعاصرت فبلنان: أم كنت في عصره أم زمف (3)العصر عمى: أعصر، كأعصار، عصر، عصكر
 .(4)حياتو، كتقكؿ أيضان: أىؿ ىذا العصر، كأىؿ ىذا الزماف

 :اصطالحاً  -ب

  .(5)ىي الكائنة في ىذا العصر الحاضر الذم نعيش فيوالمعاصرة: 

 تعريف لفظة )الجريمة(:

 لغة:  -أ

: الت : القطع، كجرمو يجرمو جرمان: قطعو، كالٍجـر عدم كالذنب، كجمعيا مف جـر كالجـر
كأجـر فيك مجـر كجريـ، كىك يجـر ألىمو  ،كىك الجريمة كقد جـر يجـر كاجتراـ، أجراـ كجرـك

: يتكسب كيطمب كيحتاؿ كتجـر عمي فبلف: أم ادعي ذنبان   .(6)لـ أفعمو كيجتـر

 وكل ىذه المعاني تعبر عن حقيقة الجريمة ألنيا تكسب واحتيال وطمب لمتعدي.

 اصطالحًا: -ب

الجريمة لفظ عاـ يشمؿ كؿ عصياف ألمر اهلل تعالى سكاء كاف فعبلن أك تركان، كىذا مرتبط 
كاآلجؿ كىذا خركية، عقكبة تشمؿ العاجؿ آسكاء ترتب عميو عقكبة دنيكية أك بالخالؽ جؿى في عبله 

ما أشار إليو أبك زىرة في تعريفو لمجريمة بقكلو ىي: " فعؿ ما نيى اهلل عنو كعصياف ما أمر اهلل 
 .(7)بو"

                                                             

 (.566الفيركز آبادم، القامكس المحيط )ص (1)
 [.2_1] العصر:  (2)
 (.566الفيركز آبادم، القامكس المحيط ) ص (3)
 (.225العسكرم، الفركؽ) ص (4)
 (.2/1507؛ عبد الحميد، معجـ المغة العربية )ج(21في حياة المسمميف المعاصرة )صبف معبل ، الغمك  (5)
 (؛ الرازم، مختار الصحاح1/97ج( كما بعدىا؛ الفيكمي، المصباح المنير)7/604جابف منظكر، لساف العرب) (6)

 (.43) ص
 (.19أبك زىرة، الجريمة كالعقكبة)ص (7)
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كلكف ىناؾ الجريمة التي يعاقب عمييا بعقكبة دنيكية مف قبؿ سمطاف القضاء كىك ما نظر إليو 
) محظكرات شرعية نيى اهلل الفقياء في تعريفيـ لمجريمة كالماكردم حيث عرؼ الجريمة بأنيا: 

)  .(1)تعالى عنيا بحدو أك تعزيرو

الجريمة في االصطبلح ىي:) سمكؾ إنساني منحرؼ، يمثؿ اعتداء عمى حؽ أك  كأيضان 
كىى أيضان  ،(2)مصمحة مف الحقكؽ أك المصالح التي يحمييا الشرع أك القانكف الصادر بناء عميو(

، فيذا التعريؼ أشار إلى نكعي (3)نصت الشريعة عمى تحريمو كالعقاب عميو( ما ) فعؿ أك ترؾ
 الجريمة كىما: الجريمة االيجابية كالجريمة السمبية.

 المطمب الثاني: تعريف الصور المعاصرة لجريمة الحرابة بشكل خاص:
 :الصور المعاصرة لجريمة الحرابةالباحثة ُتعرف كبناءان عمى ما سبؽ فإف  

الجرائـ الحادثة التبعية، التي ينطبؽ عمييا أكصاؼ ك شركط جريمة الحرابة كلـ ىي تمؾ 
رتكاب أعماؿ إجرامية الة مف الخكؼ كالترىيب كالتركيع بتكف مكجكدة مف قبؿ، تقـك عمى إشاعة حا

ضد الدكلة أك جماعة أك فرد ألغراض اقتصادية أك سياسية أك اجتماعية أك غير ذلؾ مف 
 األىداؼ.

  عريف:شرح الت 
 :)أم تمؾ الجرائـ التي لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، كظيرت بالكقت  )الجرائم الحادثة

 بالمعاصر.
 :)أم تمؾ الجرائـ المعاصرة التي يتحقؽ فييا كصؼ اإلفساد في األرض. )التبعية 
 (أم التي ينطبق عمييا أوصاف و شروط جريمة الحرابة ولم تكن موجودة من قبل :)

ؼ المشترؾ بيف الجرائـ المعاصرة كجريمة الحرابة، زيادة عمى ذلؾ نطباؽ التكييؼ كالكصا
 حداثة الجرائـ المعاصرة.

 (رتكاب أعمال إجرامية ضد الة من الخوف والترىيب والترويع بتقوم عمى إشاعة حا
الدولة أو جماعة أو فرد ألغراض اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك من 

مف الجرائـ المعاصرة كجريمة  سدة المدمرة التي تشترؾ فييا كؿه الفا أم المآالت األىداف(:
 الحرابة كعمتيا اإلفساد في األرض.

                                                             

 (.322الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص (1)
 (.11)ص الجريمة ،خضر (2)
ند الفقياء كلكف فقياء القانكف ( كالجريمة كالجناية مترادفتاف بالمعنى األعـ ع1/66جعكدة، التشريع الجنائي) (3)

 .عمى الجريمة الجسيمة دكف غيرىا فرقكا بيف الجريمة كالجناية فأطمقكا الجناية
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 المبحث الثالث
 رابةأقسام الصور المعاصرة لجريمة الحِ  

 
المعاصركف عمى أف قطع الطريؽ عمى المارة كقتميـ كسرقة أمكاليـ كتركيعيـ خارج  واتفق العمماء

؛ ألف كؿ الجرائـ التي قيصد منيا نشر الرعب كالفساد بيف (1)المدف مف صكر الحرابة األصمية
حداث الفكضى كاالضطراب فيي مف الحرابة، كاختمفكا في إلحاؽ الصكر الحديثة  العامة كا 

 رائـ بجريمة الحرابة كالتالي:المعاصرة لبعض الج

 مجرائم المتعمقة بالنفس:ل المعاصرة صورال المطمب األول:
فإف أىـ عنصر يرتكز عميو استقرار المجتمع ىك عنصر األماف عمى النفس كالركح، فإف  

المجتمع كاضطربت أمكر الناس فيو كذلؾ باعتبار أف الجماعة ىي مجمكع  األمف اختؿ   اختؿ  
نسانيتو  ، كمف تمؾ الصكر:(2)األفراد كىك في الكقت ذاتو يحفظ لمفرد كرامتو كا 

  درات:جريمة القتل بترويج المخِ  .1

 درات كذلؾ كما يمي:كىذا يمـز بياف المقصكد بتركيج المخً         
ركج، راج األمر ركجان، كركاجان أسرع، كركج الشيء كركج بو أم عجؿ، كراج  الترويج لغًة:

، كالرايج: (3)الشيء يركج ركاجان نفؽ، كركجت السمعة كالدراىـ، كفبلف مركج كأمر مركج مختمط
 . (4)اختمط فبل يدرم مف أيف تجيء

كىك حيازة المكاد أك المؤثرات العقمية المخدرة دكف تصريح  :اصطالحاً  عند التسويقيين الترويج
 .(5)التبادؿ فييا أك الكساطة في التعامؿ فييا مقابؿ منفعة بيعيا أك إىدائيا، أك عمىكالعمؿ رسمي، 

                                                             

 (.1/317جأبك الجيب، مكسكعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي ) (1)
/السنة الثامنة، الككيت، 21(، العدد237إيناس إبراىيـ، عقكبة الحرابة بيف التنكيع كالتخيير )ص (2)

 ق)مجمة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية(.1414
 (.2/285جابف منظكر، لساف العرب ) (3)
 (.1/399جالفيركزآبادم، القامكس المحيط ) (4)
 (.24اليدية، السياسة الجنائية لمكافحة تركيج المخدرات )ص (5)
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يغشي األعضاء: الرجؿ كاليد كالجسد كقد  تخديرأم ستر كمنيا  خّدرأصميا  :ةً المخدرات لغ 
دىري مف الشراب كالدكاء: فتكر يعترم الشارب كضعؼ خدرت الرجؿ تخدر كالخى
، كىي كذلؾ مادة (1)

 .(2)د عمى تناكليادرات كالتعكُّ تسبب فقداف الكعي كالحشيش كاألفيكف كاإلدماف عمى المخً 

كالحكاس دكف أف يصيب ذلؾ النشكة كالسركر كتعني: ما ييغيب العقؿ المفترات تهسٌمى  وفي الشرع 
عمى أنيا مجمكعة مف المكاد التي تسبب اإلدماف،  القانون، كيعرفيا (3)فإف أصابيما فيك مسكر

ىي كؿ مادة خاـ مصدرىا طبيعي أك  دراتفالمخِ  ، كبشكؿ عاـ(4)كتسمـ الجياز العصبي المركزم
ة فأنيا بيإذا استخدمت في غير األغراض الطمصنعة كيميائيان، تحتكم عمى مكاد مثبطة أك منشطة 

د أك اإلدماف عمييا، مما يضر بالشخص تسبب خمؿ في عمميات العقؿ، كتؤدم إلى حالة مف التعكُّ 
 .(5)جسميان كنفسيان كاجتماعيان 

درات ىك النشاط األخطر باعتبار فداحة خطره ككخيـ عكاقبو عمى العقؿ فتركيج المخً 
 ماؿ، فيك جريمة بالغة في ضررىا تؤدم إلى قتؿ النفس البشرية.كالنفس كالنسؿ كالجسـ كال

كيقصد بيا الحصكؿ عمى عضك أك أنسجة أك الخبليا  . جريمة االتجار باألعضاء البشرية:2
 .(6)البشرية، سكاء االستقطاع مف شخص حي أك ميت بطريقة غير مشركعة كاالتجار بيا أك بيعيا

تحقيؽ  جماعات اإلجراـ المينظـ ليذه الجرائـ بغيةكترجع خطكرة ىذه الجريمة في تبني 
أركاحيـ، كيرجع تجريـ  اإلضرار باألشخاص أك إزىاؽ الثراء الفاحش، حتى كلك ترتب عمى ذلؾ

استغبلؿ أعضاء جسـ اإلنساف باعتبارىا  االتجار في األعضاء البشرية إلى أف محؿ الجريمة ىك
حقكؽ اإلنساف، كبصفة خاصة حؽ اإلنساف في الحياة انتياكان ل سمعة تباع كتشترل؛ كىك ما ييشكؿ

 .كسبلمة جسمو

 

 

                                                             

 (.4/36جابف منظكر، لساف العرب ) (1)
 (.383اسي)صأحمد العايد كآخركف، المعجـ العربي األس (2)
 (.8/10جالرممي، نياية المحتاج) (3)
 (.7نكفؿ، االتجار بالمخدرات)ص (4)
 (.4_2صص شماس، تأثير المخدرات كالمؤثرات العقمية في سمكؾ الحدث ) (5)
(، األكاديمية لمدراسات االجتماعية 129معمر، جرائـ االتجار باألعضاء البشرية في القانكف الجزائرم)ص (6)

 ، جامعة عبد الحميد بف باديس مسنغانـ. 2013/ جكف 10كالقانكنية، العدد
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 والجمرة الخبيثة": كاإليدز.جريمة تعمد نقل العدوى باألمراض المستعصية "3

 كاإليدزكاألمراض المستعصية تشكؿ خطران عمى الحياة، كىى ناجمة إما عف فيركس 
يسبب فشبلن كقصكران في الجياز المناعي لدل البشر، كفي مراحمو المتقدمة يسمي مرض نقص 

، أك ناجمة عف جرثكمة بكتيرية تدعى عصية الجمرة الخبيثة، كىي تكجد في (1)المناعة المكتسبة
كتمثؿ األبكاغ الشكؿ  _  جسم ال جنسي وحيد الخاليا ومتعدد الخاليا _ التراب عمى شكؿ أبكاغ

، كيمكنيا أف تعيش عشرات السنيف بيذا الشكؿغي  .(2)ر الفعاؿ مف الجرثـك
 واحتجاز الرىائن: طافتاالخ. جرائم 4

مأخكذ مف الخطؼ كىك: االختبلس كاالستبلب، كاألخذ لمشيء بسرعة كانتزاع األمر بقكة  لغة: 
نفسو عمى الشيء  خطؼكيقاؿ: لمذئب خاطؼ ألنو يختطؼ الفريسة، كلمص خطاؼ ألنو ي

 .(3)فيختمسو
ىك تجنيد أشخاص أك نقميـ بكاسطة التيديد بالقكة كالقسكة أك غير ذلؾ مف أشكاؿ  واصطالحًا:

القسر أك االحتياؿ أك الخداع أك إساءة استعماؿ السمطة أك إساءة استغبلؿ حالة استعطاؼ أك 
خر لغرض استغبلؿ مثؿ: آيؿ مكافقة شخص لو سيطرة عمى شخص بتمقي مبالغ مالية أك مزايا لن

 .(4)جرائـ خطؼ الطائرات كالسفف المعركفة بالقرصنة

 . جرائم التفجير:5

كثيرة منيا الشؽ كاالنبعاث  افو ر(، كىذه المادة ليا معج  ة )فيعكد معنى التفجير إلى ماد: لغةً 
 .(5)كاإلشعاؿ

المفاجئ لمغازات مصحكبة بضغط عاؿو كدرجة مرتفعة تسبب : عممية االنطبلؽ السريع اً واصطالح
 .(6)رٌجة عنيفة كصكتان قكيان 

ىي تمؾ الجرائـ التي ترتكب مف تنظيـ إجرامي ىيكمي يتككف مف شخصيف  . الجريمة المنظمة:6 
فأكثر، تحكمو قكاعد معينة مف أىميا قاعدة الصمت، كيعمؿ ىذا التنظيـ بشكؿ مستمر لفترة غير 

                                                             

 ي )مكقع الكتركني(.مكقع الصحة العالم (1)
 كل الصحي، الجمرة الخبيثة)عمى االنترنت(.مكسكعة الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز العربية لممحت (2)
 (.9/75جابف منظكر، لساف العرب ) (3)
 (.105المحيداف، الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة )ص (4)
 (.5/45جابف منظكر، ) (5)
 (.59ياسيف، اإلرىاب باستخداـ المتفجرات)ص (6)
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كيعبر نشاطو حدكد الدكؿ، كيستخدـ العنؼ كاإلفساد كاالبتزاز كالرشكة في تحقيؽ أىدافو، محددة، 
كيسعى لمحصكؿ عمى الربح المادم، كيمجأ لعممية غسيؿ األمكاؿ إلضفاء الشرعية عمى عكائد 

 الياككزا كمنظمة عصابات إيطاليا في المافيا عصاباتالجريمة، كمف أشير تمؾ العصابات: منظمة 
 .(1)الياباف في

 رض:مجرائم المتعمقة بالعِ ل المعاصرة صورالالمطمب الثاني: 
َوَيْسَعْوَن ِف  ىماؿ، كقد دخؿ في معني قكلو تعالكىذا أفحش المحاربة كأقبح مف أخذ ال 

 . كمف ىذه الصكر: (2) (3)اَْلَْرِض َفَساًدا

 :. التحريض عمى البغاء والفجور1

كًبغاء فيي بغي كبغيك: عيرت، البغي األمة أك الحرة  : بغت األمة تبغي بغيان كباغت مباغاةلغةً 
ف سيمي ف بذلؾ في األصؿ لفجكرىف  .(4)الفاجرة كىك الفجكر، قاؿ: كال يراد بو الشتـ، كا 

غير مشركع سكاء كاف إشباعان كامبلن أـ غير كامؿ  كؿ إشباع لمغريزة الجنسية إشباعان : اصطالحاً 
 .(5)ماعأم إشباع ظاىرم دكف إتماـ لعممية الج

قناعو في ارتكاب فعؿ مف أفعاؿ  والتحريض عمى البغاء والفجور: التأثير في نفس مف يكجو إليو كا 
 .(6)الدعارة كالفجكر بحيث ال يجد أمامو مفران مف ذلؾ فيذعف إلرادة مف حرضو كيسير في ركابو

لية ؤ نائي صكرة مف صكر المساىمة بالمس"كالتحريض بصفة عامة في نطاؽ القانكف الج
الجنائية كيعني صدكر أقكاؿ أك إبداء أفعاؿ تكجو إلى شخص أك أشخاص معنييف بذاتيـ يقصد 

كاف الباعث لدل مف صدرت عنو ىذه األقكاؿ  منيا حضيـ عمى فعؿ أك أفعاؿ يحرميا القانكف أيان 
 .(7)أك األفعاؿ"

                                                             

 (.45الجريمة المنظمة)ص ،البريزات (1)
 . [3] المائدة:  (2)
 . (6/156جالقرطبي، أحكاـ القرآف ) (3)
 (.14/75جابف منظكر، لساف العرب) (4)
 (.11البغاؿ، الجرائـ المخمة باآلداب فقيان كقضاء)ص (5)
 (.19زكي، جرائـ االعتداء عمى العرض)ص (6)
 (.18المرجع السابؽ، )ص (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B2%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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عف شخص، أك فعؿ ىك القياـ بالتيديد بكشؼ معمكمات معينة نترنت: .االبتزاز عن طريق اإل 2 
بعض الطمبات، ىذه  ىيقـ الشخص الميدد باالستجابة إل شيء يدمر الشخص الميدد، إف لـ

 .(1)المعمكمات تككف عادة محرجة أك ذات طبيعة مدمرة اجتماعيان 

لكتركنية بسرقة صكران أك معمكمات شخصية يمة االبتزاز عف طريؽ المكاقع اإلكتكمف جر 
نترنت في ىذا الفعؿ المشيف كانتشار زكف استخدمكا كسيمة اإلالمبتعف الضحية كتيديدىا، فيككف 

 الفاحشة كشيكعيا كنشر الفساد في المجتمع.
 : . التشيير وخدش الحياء أو اإلخالل بو3

التشيير مأخكذ مف شيره، بمعنى: أعمنو كأذاعو، كشٌير بو: أذاع عنو السكء،  :التشيير لغةً 
ٍشيىره الناس، كالشيرة الفضيحةكالشيرة بمعنى كضكح الشيء، حتى يى 

، كالشيف كالياء كالراء أصؿ (2)
صحيح، يدؿ عمى كضكح في األمر، كالشيرة كضكح الشيء، كقد شيًير فبلف في الناس بكذا، فيك 

 .(3)مشيكر
التشيير عند الفقياء ال يخرج عف معناه في المغة، إذ ىك إظيار الشخص بفعؿ، أك  في االصطالح:

، كالتشيير أيضان ىك إذاعة السكء عف شخص أك جية كمجمة (4)بيف الناس عيب يفضحو، كيشيره
الباحثة أف التشيير ىك قكؿ ييذؿ بني البشر أماـ  رلتأك مدرسة أك دائرة أك مكتبة أك غير ذلؾ، ك 

غيرىـ مف الناس بسبب عرقيـ، أك أصميـ، أك دينيـ، أك مكاف سكناىـ، أك جنسيـ، أك قكؿ يمس 
 بمكانة بني البشر في مكاف عمميـ أك مصمحتيـ أك مينتيـ.

 مجرائم المتعمقة بالمال واالقتصاد القومي:ل المعاصرة صورالالمطمب الثالث: 
إف الماؿ عصب الحياة كشقيؽ الركح كأساس عمار المجتمعات كتطكرىا كاقتصادىا  

 كالحفاظ عميو مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كمف تمؾ الصكر:
اؿ ىي الجريمة التي تتـ باستخداـ جياز الكمبيكتر مف خبلؿ االتص  لكترونية: . السرقة اإل 1

السرقة كاالختبلس  تخريبيا أك التحريؼ أك التزكير أكباإلنترنت كيككف ىدفيا اختراؽ الشبكات أك 
أك قرصنة كسرقة حقكؽ الممكية الفكرية كىي التي تسبب أضراران مالية عمى الضحية أك المستيدؼ 

كتمؾ المنتشرة اآلف في الكثير مف  كمف أشكاليا: االستيبلء عمى ماكينات الصرؼ اآللي كالبنكؾ
                                                             

 )مكقع الكتركني(. از كمفيكمو كأسبابوالعيد، االبتز  (1)
 (.432_2/431جابف منظكر، لساف العرب ) (2)
 (.3/222جابف فارس، معجـ مقاييس المغة) (3)
 (.6/127ج(؛ البيكتي، كشاؼ القناع)4/211ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)16/145جالسرخسي، المبسكط) (4)
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كفييا يتـ نسخ البيانات اإللكتركنية لبطاقة الصراؼ اآللي  ياالدكؿ األفريقية كخاصة جنكب إفريق
نترنت إإنشاء صفحة  كمف أشكاليا أيضان  لصرؼ أمكاؿ مف حساب الضحية، كمف ثـ استخداميا

إدخاؿ  جدان لمكقع أحد البنكؾ الكبرل أك المؤسسات المالية الضخمة لتطمب مف العميؿ مماثمة
رسائؿ البريد  كأيضان  حصكؿ عمى بياناتو المصرفية كسرقتوبياناتو أك تحديث معمكماتو بقصد ال

األمكاؿ مف الخارج مع الكعد  الكاردة مف مصادر مجيكلة بخصكص طمب المساىمة في تحرير
البريد اإللكتركني بفكزه بإحدل الجكائز أك اليانصيب  بنسبة مف المبمغ، أك تمؾ التي تكىـ صاحب

 .(1)مصرفيبرقـ حسابو ال كتطالبو بمكافاة الجية

ىك تنظيؼ الماؿ الحراـ بخمطو مع المباح أك تحكيؿ ثمنو إلى األكجو المباحة . غسيل األموال: 2
تسب بطريقة غير تصرفات مالية مشركعة لماؿ اكي  رفو البعض:، كع  (2)ليصبح طاىران بعكضو

 .(3)مشركعة بغرض إخفاء مصدره
 . السطو المسمح:3

ذالؿ كبطش :السطو لغةً   .(4)التطاكؿ إساءة باليد بقكة مع قير كا 

رض أك ىك االستطالة كالكثكب عمى الغير بالقتؿ أك السمب أك النتياؾ عً  والسطو اصطالحًا:
، كذلؾ باليجكـ كالتيديد بالقكة عمى البنكؾ كالمحاؿ التجارية كالخزائف (5)لغرض سياسي بغير حؽ

 في ىذا المجاؿ. كالبيكت كيترأسيا عادة عصابات متخصصة
دارة محال القمار:4  . المقامرة وا 

 مصدر قامر الرجؿ مقامرة كقماران أل العبو.: المقامرة لغةً 

 .(6)كىك كؿ لعب يشترط فيو غالبان مف المتغالبيف شيء مف المغمكب :المقامرة اصطالحاً 

 

 

                                                             

 (.45يكسؼ، الجرائـ المرتكبة عبر اإلنترنت)ص (1)
 (.20الشريعة كالقانكف )صالربيش، جرائـ غسيؿ األمكاؿ في ضكء  (2)
 (.23فياض، جريمة غسيؿ األمكاؿ في الفقو اإلسبلمي )ص (3)
 (.19/523ج(؛ الزبيدم، تاج العركس)14/383جابف منظكر، لساف العرب) (4)
 (. 77الربيش، جرائـ اإلرىاب كتطبيقاتيا الفقيية المعاصرة)ص (5)
 (.157الجرجاني، كتاب التعريفات)ص (6)
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 . تزييف واصطناع العمالت واألختام:5

الغش كالتدليس أك تصدر مف مصدر غير شرعي، فالتزييؼ ىك صنع نظير الشيء مع نية 
 .(1)صكرة األصؿ لشيء ما خاصة النقكد كذلؾ بيدؼ الغش كاالحتياؿ كالتزكير

لحاؽ الضرر بمصالح  فصكر الحرابة المعاصرة تضرب الحياة االجتماعية كاالقتصادية كاإلنسانية كا 
صيب المجتمع مما يؤدم إلي الناس كزعزعة األمف كاألماف فيي مف أشنع كأجسـ الجرائـ التي ت

  انييار الدكؿ.
ْرَث َوالـَّْسَل  قاؿ تعالي: ُقْػِسَد فِقَفا َوهُيْؾَِك اْْلَ

ٰ َسَعٰى ِف اَْلَْرِض لِ َواَّللَُّ ََل ُُيِبُّ اْلَػَسادَ  ۗ  َوإَِذا َتَوَّلَّ
(2) ،

الطريؽ كيخيؼ جاء في تفسير الطبرم أنو قاؿ إف األشبو بظاىر التنزيؿ أف يككف كأف يقطع 
خافة  .(3)السبيؿ السبيؿ، كالفساد في األرض إنما يككف بالحرب هلل كبالرسكؿ كا 

لذلؾ كانت عقكبة الحرابة مف أشد العقكبات زجران كجسامة تتناسب مع الجـر الذم قاـ بو 
المحارب كىي القتؿ أك القتؿ مع الصمب أك تقطيع األيدم كاألرجؿ مف خبلؼ أك النفي مف األرض 

بُوا َأْو  اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ  :لقكلو تعالي  َأْو ُيَصؾَّ

مْ  ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ِف اْْلِخَرِة َعذاٌب  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

، فيك حارب اهلل كرسكلو كاعتدم عمى المجتمع كأضر بمصالحو عمنان كمجاىرة، الخارج  (4) [  َعظِقم
عف طاعة كلي األمر، فكانت عدالة الشريعة اإلسبلمية في حماية المجتمع مف المحاربيف المعتديف 

  .الذيف سكلت ليـ أنفسيـ اإلضرار بأمف كأماف الناس كاالعتداء عمى األنفس كاألمكاؿ كاألعراض
ف مقاصد الشريعة اإلسبلمية حفظ الكميات الخمس التي ىي أساس الحياة كاستقامتيا كم

كبالتالي االعتداء عمى النفس كالديف كالعقؿ كالعرض كالماؿ يفسد الحياة كالمجتمع كاألفراد كالنظاـ 
 العاـ.

 
 

                                                             

 (.118مة المنظمة) صصالح، الجري (1)
 [.204]البقرة: (2)
 (.6/129الطبرم، جامع البياف)مج (3)
 [.33]المائدة: (4)
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 المبحث الرابع 
 رابة في الصور المعاصرة لجريمة الحرابةمدى تحقق أركان الحِ 

 عقكبة المحارب حد مف حدكد اهلل ال تقبؿ اإلسقاط كال العفك ما لـ يتكبكا قبؿ القدرةإف 
إَِلَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْؼِدُروا َعَؾْقِفْم َفاْعَؾُؿوا َأنَّ اَّللََّ َغُػوٌر  ىعمييـ، كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعال

َرِحقمٌ 
خضاعيا لمعقكبة، كبما أف العمماء  حكـ عمى الصكر المعاصرة بحكـيي ، حتى (1) الحرابة كا 

ليا كرغـ ذلؾ  ان تطرقكا إلى جريمة الحرابة كعرفكىا عمى أنيا جريمة، فمف الطبيعي أف يضعكا أركان
 فإف الجريمة بشكؿ عاـ لثبكتيا البد مف تكفر أركاف عامة ليا.

 :(2)المطمب األول: األركان العامة لجريمة الحرابة
 :الركن الشرعيالركن األول: 

كىك أف يككف العمؿ المككف لمجريمة سكاء أكاف فعبلن أك امتناعان عف فعؿ، أف  شرعية الجريمة
يككف كؿ ذلؾ محظكران بنص مف الشارع، أم يكجد نص يحـر الفعؿ كيعاقب عمى إتيانو فبل جريمة 

 كال عقكبة إال بنص شرعي.

كص سكاء مف القرآف أك السنة تحـر الحرابة رابة إذ كردت نصكقد تكفر ىذا الركف في جريمة الحً 
 كترتب العقكبة عمى فاعمو.
 :الركن الثاني: الركن المادي

البد مف إتياف الفعؿ المحظكر سكاء كاف فعبلن أك امتناعان كتحقؽ ىذا الركف في جريمة 
ـ رابة، إنما يككف بحصكؿ قطع الطريؽ عمى الناس كتركيعيـ كقتميـ كاالعتداء عمى أعراضيالحً 

كىذا أمر معنكم كلكنو أثر لسمكؾ أك فعؿ معيف ليس في حد ذاتو جريمة كلكف ما ينتيي إليو 
خافتيـ كتركيعيـ فيصبح جريمة.  جريمة، أم باألمر المترتب عميو كىك قطع الطريؽ كا 

 :الركن الثالث: الركن األدبي

مة قد ارتكبو كالمقصكد بو أف يككف الفعؿ أك االمتناع عف الفعؿ الذم منو تككنت الجري
مكمؼ مسئكؿ عف فعمو، كلتحقؽ ىذا الركف في جريمة الحرابة البد مف كقكعيا مف بالغ عاقؿ 
مكمؼ، ذلؾ ألف الجريمة ىي محظكرات شرعية زجر اهلل عنيا بحد أك تعزير كالمحظكرات ىي إما 

                                                             

 [.34]المائدة: (1)
 (.111عكدة، التشريع الجنائي)ص (2)
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 نياإشرعية ف األكامر كالنكاىي تكاليؼإتياف فعؿ منيي عنيا أك ترؾ فعؿ مأمكر بو كلما كانت ىذه 
 . (1)لكؿ عاقؿ فاىـ لمتكاليؼ ال تكجو إال

 المطمب الثاني: األركان الخاصة لجريمة الحرابة:
إف تكفر األركاف الثبلثة العامة ال يغني عف كجكب تكفر األركاف الخاصة لكؿ جريمة عمى 

جريمة إلى حدة حتى يترتب عمييا العقاب، كىذه األركاف الخاصة تختمؼ في عددىا كنكعيا مف 
 جريمة الحرابة ىنا يضاؼ إلى ما سبؽ مف أركاف عامة أركانيا الخاصة بيا كىي: أخرم، فمثبلن 

 الركن األول: الركن المعنوي) القصد الجرمي(:

رادة النتيجة لدم المحارب، أم أف يثبت لديو يشترط لقياـ جريمة الحً  رابة تكافر إرادة الفعؿ كا 
ف كقع جريمة الحً النية الجرمية كىذا يتحقؽ في  خافة المارة كا  رابة بأف يقصد الجاني قطع الطريؽ كا 

د في ذاتو جريمة ، كلكف إف اقترنت بقصده لمفعؿ كتحققت النتيجة فعندىا يعد جريمة بفعؿ ال يعي 
 .(2)لتحقؽ ىذا الركف

 رابة:الركن الثاني: وسائل الحِ 

ع في نفس المقطكع ك التركيال بد مف استخداـ كسائؿ تككف حقيقة كبالفعؿ تكقع الخكؼ  
 ثار كمف ذلؾ كإشيار السبلح أك التيديد بالقتؿ أك بالتشيير أك الضرب أك نحكه.آبو، مما يترتب 

 الركن الثالث: قدرة المحارب عمى الترويع والتخويف:

خافة (3)الغير ذرهلمغير قادران عمى إيقاع ما يح المخيؼ المحاربكمعني ذلؾ أف يككف  ، كا 
 يـ كذلؾ بقتميـ أك االعتداء عمى األمكاؿ كاألعراض.يعكترك اآلمنيف 

 الركن الرابع: ضعف المقطوع بو أمام المحارب وعدم الغوث:

 .(4)كيعني ىذا أف يككف المقطكع بو ممف ال يممؾ القدرة عمى دفع الخطر كعدـ الغكث

المارة ألخذ الماؿ  مىالخركج عرابة أنيا: )رابة حيث قاؿ عف الحً رابة متمثؿ في تعريؼ لمحً كركف الحً 
عمى سبيؿ المغالبة عمى كجو يمتنع المارة عف المركر كينقطع الطريؽ سكاء كاف القطع مف جماعة 

                                                             

 (.582حكم، اإلسبلـ)ص (1)
 (.153_154 ص نجـ، الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص)ص (2)
 (.79_78ص عكدة، التشريع الجنائي)ص (3)
 (.153_154ص نجـ، الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص)ص (4)
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أك كاحد لو قكة القطع كسكاء كاف القطع بسبلح أك بغيره كسكاء كاف بمباشرة الكؿ أك بتسبب مف 
 .(1)البعض(

رابة فإف الصكر المعاصرة لجريمة الحً  كعميو إذا ما تحققت ىذه األركاف كاألكصاؼ في
الت فاسدة ك تركيع كتخريب يكدم آرابة، لما تنتيي إليو مف مبة الحً تحكـ عمييا بحكـ عقك  الباحثة

رابة كمناطيا ىك اإلفساد في األرض كىك إلى اإلفزاع العاـ كاإلرىاب كالفساد، كعميو يظير أف الحً 
ع الصكر كالكسائؿ المعاصرة الحديثة التي يتحقؽ فييا الرأم الذم أرجحو كعميو فإنو تدخؿ بو جمي

 ىذا المناط العاـ. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 (.91_7/90جالكاساني، بدائع الصنائع ) (1)



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
التكييف الفقيي لمصور المعاصرة لجريمة 

 الحرابة وعقوبتيا
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 المبحث األول
 الصور المعاصرة لجرائم النفس 

 العقؿ كالنفس ك  مف المصالح األساسية المعتبرة في اإلسبلـ المحافظة عمى الديف ك
كالعرض كالماؿ، كىي المصالح الحقيقية التي ال تستقيـ الحياة اإلنسانية في المجتمع اإلنساني إال 
بيا، كالمحافظة عمى النفس ىي المحافظة عمى حؽ الحياة الكريمة، كيدخؿ في عمكميا المحافظة 

عاد عف عمى كؿ أجزاء الجسـ، كما يدخؿ فييا األمكر المعنكية كالمحافظة عمى الكرامة كاالبت
كشرعت العقكبة في الشريعة اإلسبلمية . (1)مكاطف اإلىانة كمنع االعتداء عمى أم أمر يتعمؽ بيا

 لدرء المفاسد كجمب المصالح، إذف فيي جزاء شرعي مقرر في الدنيا لمف ارتكب جرمان، كرغـ ذلؾ
  مة.كؿ كسائؿ إصبلح الجاني كمنعو مف ارتكاب الجري دال يتجو إلييا إال بعد أف تستنف

 ومن تمك الصور:
 جريمة القتؿ بتركيج المخدرات.  .1

 االتجار باألعضاء البشرية. جريمة .2

 جريمة تعمد نقؿ العدكل باألمراض المستعصية كاإليدز كالجمرة الخبيثة. .3

 جرائـ الخطؼ كاحتجاز الرىائف. .4

 جرائـ التفجير. .5

 الجريمة المنظمة. .6

 وتعاطييا:جريمة القتل بترويج المخدرات  المطمب األول:
 .(2)في الفصل األول االفرع األول: تعريف المخدرات, وقد مر تعريفي

إذا كاف مف الضركريات التي حرص اإلسبلـ عمى المحافظة عمييا حفظ : جريمة المخدرات. 1
النفس كحفظ العقؿ، فإنو في سبيؿ ىذا حـر المكبقات كالميمكات المذىبات لمعقؿ كالمفسدات لو، 

في أف سعادة اإلنساف رىينة بحفظ عقمو، ألف العقؿ كالركح مف الجسد  الناس يشؾُّ فإنو ال أحد مف 
و عمى مو ككرم  ك بو يعرؼ الخير مف الشر كالضار مف النافع، كبو رفع اهلل تعالى اإلنساف كفض  

ال ما كاف العقؿ بيذه المثابة، فقد ح   ـر اهلل تعالى سائر مخمكقاتو، كجعمو بو مسؤكالن عف عممو، كا 
                                                             

 (.27أبك زىرة، العقكبة )ص (1)
 (.15_14ص ص في المبحث الثالث، ) كاصطبلحان  لغةن  ياسبؽ تعريف (2)
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ـر تعاطي ما يكؿ ما يذىبو حرمة قطع دم بالنفس كبالعقؿ مف مطعـك أك ك ية، كمف أجؿ ىذا حي
 مشركب.

 درات:الفرع الثاني: أنواع المخِ 

كىي أنكاع متعددة كتأخذ شكؿ الحبكب أك السكائؿ أك إلى غير ذلؾ، كيمكف تقسيميا عمى 
 أساسيف: رت منيا إلى نكعيفض  أساس أصؿ المادة التي حي 

مخدرات طبيعية تستخدـ إما في حالتيا الطبيعية أك بعد تحكيميا تحكيبلن بسيطان مف أوليما:  
 األصؿ النباتي.

فيي المخدرات المتخمقة أك المصنعة أك المركبة، كىي التي تيصنع في  النوع الثانيكأما  
 .(1)المعامؿ

 أما النوع األول وىي المخدرات الطبيعية وىي تشمل:

كيطمؽ عميو اسـ "الكيؼ" كىك نفسو الذم يطمؽ عميو األطباء الحشيش أو القنب اليندي:  .1
كالعمماء المختصيف "القنب" أك "القنب اليندم" أك "الشيرا"، كقد زرع منذ عصكر في اليند كالصيف 

لقنب كىك عبارة عف ساؽ كأكراؽ ا, كالباكستاف كأمريكا الجنكبية كالشمالية كأنحاء عديدة مف العالـ
اليندم كاألزىار كالثمار مكجكدة في نياية العشب كيتـ استعمالو بعد ما يتـ جمع ىذه األجزاء 
 كتفتيتيا بعد التجفيؼ فتقطع األجزاء صغيرة كيتـ ضغطيا بشكؿ قكالب يطمؽ عمى ىذه القكالب اسـ

 .MARIJUANA(2) الماريجوانا

تعاطي الحشيش فإننا نجد أف أغمب المتعاطيف يتعاطكنو عف طريؽ تدخينو  طريقةكأما عف 
في السجائر أك يأكمكنو بعد تغطيتو بقطع مف السكر أك قد يشرب مع الشام أك القيكة أك مع بعض 

 .(3)الحمكيات

كيعتبر التدخيف الطريقة األسرع في التأثير، فعندما يستنشؽ المتعاطي ىذا المخدر فإنو 
خبلؿ ثكاف قميمة، أما عندما  حمؿ إلى المخ الرئتيف، ثـ يمر عبر مجرل الدـ، كيي  عبرعة ينتشر بسر 

يأكؿ ىذا النبات فإف العنصر الكيميائي منو يدخؿ إلى مجرل الدـ عبر الجياز اليضمي، ثـ يحمؿ 

                                                             

.(66شفيؽ، الجريمة كالمجتمع)ص   (1)  
 (.67شفيؽ، الجريمة كالمجتمع)ص (2)
 (.102-101ص السبلكم، المخدرات في المغرب كالعالـ )ص (3)
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إلى الكبد، كىنا تقـك بعض األنزيمات الخاصة بتفتيتو إلى عناصر أخرل تحمؿ إلى المخ مف خبلؿ 
 .(1)الجياز التنفسي"

 :PIUNاألفيون ومشتقاتو  .2

سنة، كىك فعاؿ في مقاكمة السـ عرؼ اإلنساف األفيكف منذ ما يزيد عف خمسة آالؼ 
ى ات األفاعي، كعبلج الصداع كالصرع، كفقداف الصكت كالربك، كالكحة، كضيؽ التنفس كالحم  دغكل

 (2)كاالكتئاب... "

كقد  األفيكف عمكمان مف نبات الخشخاش كىك نبات يصؿ ارتفاعو إلى متر تقريبان  كيستخمص
بنفسجية أك بيضاء جميمة المكف، كأما الثمرة فتككف عمى  يقؿ إلى نصؼ متر أك يزيد، يحمؿ أزىاران 

ىيئة كبسكلة مستديرة الشكؿ تعرؼ باسـ إبر النـك كىي التي يستخرج منيا مادة األفيكف بكاسطة 
حيث يخرج سائؿ أبيض لزج سرعاف ما يتحكؿ إلى المكف البني عند تعرضو لميكاء كيترؾ كشطيا 

ىذا السائؿ حتى يصير صمبان متماسكان فيقطع إلى قطع صغيرة أك كبيرة حسب الطمب، أك يسحؽ 
أياـ مف سقكط األكراؽ الزىرية، بحيث  10 – 8 مسحكؽ األفيكف، كتجمع مادة األفيكف بعد مككنان 

 .(3)لثمرة ناضجة، كالتي تعتبر المصدر الكحيد لمادة األفيكفال تككف ا

كيشمؿ األفيكف عمى مككنات كمشتقات صناعية تستخرج منو كالمرفيف كالككدييف 
 كاليركيف.

كأكثرىا فاعمية فيك عمى شكؿ مسحكؽ ناعـ  أما المرفيف فيك أكثر مشتقات األفيكف شيكعان 
 .(4)أقراص مستديرة  شكؿالممس أك عمى 

تخدـ لعبلج السعاؿ كالحمى كاإلسياؿ كاإلمساؾ، كغير ذلؾ مف األمراض، كمف ثـ كقد اسي 
يبكا بمرض آخر جديد أشد أصبح العديد مف األفراد مدمنيف عمى األفيكف كمشتقاتو أم أنيـ أصي 

مف أكثر المكاد المخدرة المؤثرة عمى  HEROINكمشتقاتو، كيعد اليركيف  األفيكففتكان، كىك إدماف 
المتعاطي كىك عمى شكؿ مسحكؽ أبيض ناعـ لو رائحة الخؿ، كيشتؽ اليركيف مف المركفيف، كقد 
حظر استخدامو ألغراض العبلج في العمـ، كحمت مكانو مسكنات أخرل أقؿ منو خطكرة بؿ ربما 

كلعؿ النشكة الغامرة التي  ث اإلدماف،كاف اليركيف بيف سائر المخدرات المعركفة، أسرعيا عمى إحدا
                                                             

 (.33عبد الحميد، المخدرات كآثارىا السيئة مف الناحية العممية )ص (1)
 (.172الحميداف،أىكاؿ المخدرات في المجتمعات العربية )ص (2)
 .(173 صالمصدر السابؽ) (3)
 .1987/السنة الثامنة  16مجمة الفكر العربي عدد  (،191)ص، مقاؿ المخدرات آفة شباف العصر فرحات (4)
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يحدثيا ىي التي جعمتو أفضؿ مشتقات المكرفيف عند المدمنيف عمى تعاطي المخدرات، كاليركيف 
الشائع بيف المتعاطيف يخضع خبلؿ إنتاجو حتى كصكلو أليدييـ إلى التخفيؼ عدة مرات كيعبأ في 

ف غش اليركيف ىك أبسط كسيمة يمجأ فقط، ذلؾ أ %5أكياس ال يشكؿ اليركيف مف محتكاىا سكل 
 .(1)إلييا تجار المخدرات لزيادة أرباحيـ عمى حساب المدمنيف البؤساء

كأما بخصكص طريقة تعاطي األفيكف كمشتقاتو فيتـ تعاطيو مف خبلؿ االستنشاؽ مف 
ام أك أك باالستحبلب تحت المساف أك بابتبلعو مع الماء أك القيكة أك الش األنؼ أك التدخيف بالفـ،

 .(2)بالحقف في الكريد بعد إذابتو في الماء الدافئ
 . القات:3

كىك نبات عمى شكؿ شجرة قصيرة تشبو شجرة الشام تنمك في إفريقيا السيما في الحبشة 
ككينيا ككذلؾ في اليمف، كتنمك في ظركؼ مناخية مبلئمة لزراعة شجرة البف، فيي ال تحتاج إلى 

 .(3)الثمار رعاية كتكمفة في الحصاد كتعرية

كيتـ تعاطيو عف طريؽ مضغ أكراؽ النبات الطازجة أك تجفيؼ األكراؽ كسحقيا كتحكيميا 
 إلى عجينة.

كىك عبارة عف مادة منبية تشتؽ مف أكراؽ شجيرات نبات الكككا الذم ينمك غالبان  . الكوكايين:4
 عامان  40 كتعيش في منطقة أمريكا الجنكبية كتعطي ىذه النبتة محصكليا خمس مرات في السنة

أحد العناصر األساسية في صنع بعض أنكاع المشركبات الغازية  تقريبان، كقد كاف الكككاييف فعبلن 
 .(4)" اآلف بدالن منو كمادة أساسية منبية في كثير مف المشركبات الغازية"الكافيينكيتـ استخداـ 

الممكف أف يشبو شرائح الثمج، كالكككاييف في شكمو النقي مسحكؽ أبيض بمكرم يبدك كالسكر كمف 
كأما طريقة تعاطيو فيستنشؽ كمسحكؽ أك يحضر عمى شكؿ محمكؿ كيحقف، أك يحكؿ إلى قاعدة 

 حرة كيدخف.

القكية بعد فترة كجيزة مف التدخيف ألف العقار يدخؿ الدـ  كتدخيف القاعدة الحرة يكلد النشكة
 .(5)بصكرة أسرع مما لك أخذ بكاسطة الفـ أك األنؼ

                                                             

عادة التأىيؿ ) (1)  (.65-64صص الحفار، تعاطي المخدرات المعالجة كا 
 (.67شفيؽ، الجريمة كالمجتمع )ص (2)
عادة التأىيؿ )ص (3)    (.85الحفار، تعاطي المخدرات المعالجة كا 

(.60العممية )صعبد المجيد، المخدرات كآثارىا السيئة مف الناحية   (4)  
.(68شفيؽ، الجريمة كالمجتمع )ص    (5)  
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مف الناحية الدكائية تفاعميف مختمفيف ال عبلقة ألحدىما باآلخر، فيك أكالن  الكككاييفكيكلد 
يعمؿ بنجان مكضعيان "مخدرا" يكقؼ انتشار اإلشارات الكيربائية، كيعمؿ مف ناحية ثانية عمى تكليد 

يف؛ ألف ىذا األخير الشعكر بالنشكة كاإلثارة، كتعتبر ىذه التأثيرات الدافع األكؿ إلى استعماؿ الكككاي
مف الطاقة  يقكم أسمى ما يصبكا إليو اإلنساف مف حب المبادرة، إذ أنو يزكد مف يستعممو مزيدان 

 .(1)كالتفاؤؿ
 .النيكوتين:5

لقد اشتؽ لفظ "النيككتيف" كىك المادة الفعالة المكجكدة في السجائر أك التبغ مف اسـ" جكف 
في البرتغاؿ الذم كاف مغرمان بزراعة نباتات نادرة كغريبة في حديقتو، كمنيا  فرنسانيككت" سفير 

 .نبات التبغ

كتتكيؼ ىذه النبتة مع مختمؼ الظركؼ البيئية بفضؿ قصر دكرة نمكىا، كما تمزميا تربة 
جافة كميكاة بشكؿ جيد، كتؤثر نكعية ىذه التربة ككذا كمية األمطار التي تنتشر بيا النبتة خبلؿ 

تمؼ أطكار نمكىا عمى نسبة النيككتيف في أكراقيا العريضة كعمى نكيتيا كقابميتيا لبلحتراؽ، مخ
 .(2)كتجفؼ أكراقو ثـ تقطع إلى أجزاء صغيرة كتعبأ عمى شكؿ سجائر أك دخاف الغميكف كاألرجيمة

 وأما النوع الثاني وىي المخدرات الصناعية أو التركيبية:

كىي المكاد التي يتـ إنتاجيا كتركيبيا بطريقة كيميائية داخؿ المختبرات كىي غير مشتقة 
. إال أنيا تحدث أثار متشابية لممخدرات الطبيعية أىميا حاالت التأثير الطبيعيةمف المخدرات 

العصبي كالبدني كاإلدماف، كينقسـ ىذا النكع مف المخدرات إلى ثبلث مجمكعات: مجمكعة 
 .(3)كالمنشطات كمجمكعة الميبطات كالمثبطات كمجمكعة المكاد المسببة لميمكسة المنبيات

 مجموعة المنبيات والمنشطات:

كتتميز ىذه المجمكعة مف المخدرات في أنيا تعمؿ عمى زيادة تنبيو الجياز العصبي مما 
يف كالكافييف، يؤدم إلى زيادة اليقظة كالكعي كتحمؿ األجكاء القاسية كمف أىـ أنكاعيا: األمفيتام

ىك عقار إنشائي، يقـك بتأثير كاضح في تنبيو كظائؼ الدماغ كقد تـ صنعو أكؿ  األمفيتامينكأما 

                                                             

عادة التأىيؿ )ص   .(82الحفار، تعاطي المخدرات المعالجة كا   (1) 
(.2( )الككف 122كساط ، مكسكعة المعارؼ الحديثة )ص  (2)  
.(68شفيؽ، الجريمة كالمجتمع )ص    (3)  
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بالنشكة كميبلن إلى قمة الشيية كالثرثرة  كيعطي ىذا المخدر شعكران  كاستخدـ طبيان  1887مرة عاـ 
 .(1)كشدة النشاط، باإلضافة إلى شعكر بزيادة في القكة العقمية كالبدنية

كاستخدـ أساسان لعبلج الربك كلنقصاف الكزف، كخبلؿ الحرب العالمية الثانية استخدـ لمتغمب 
عمى التعب لدل الجنكد األمريكييف، كاستخدمو اليابانيكف في مساعدة قادة الطائرات في القياـ 

 .(2)بمياميـ االنتحارية
كال، كالكافييف مادة كيميائية كىك منبو مكجكد في القيكة كالشام كمرطبات الك الكافيينكأما 
مف عقاقير منبية قكية تشبو األمفيتامينات، كىي تزيد التمثيؿ الغذائي في  مجمكعةتنتمي إلى 

الجسـ باإلضافة إلى زيادة نبضات القمب كزيادة ضغط الدـ كزيادة متطمبات القمب مف 
 .(3)األككسجيف

كتصنؼ إلى منشطات كمسكنات، أما المنشطات فيي عمى  وأما الميبطات والمثبطات:
شكؿ كبسكالت أك أقراص تأخذ بالبمع أك بالشـ بعد خمطيا باليركيف، كىي تؤدم إلى مفعكؿ سريع 

ذا أخذت بكمية كبيرة فإنيا تؤدم إلى ثقؿ في  فتجعؿبعد تعاطييا  الشخص في حالة استرخاء كا 
ات تككف عمى شكؿ أقراص بيضاء مستديرة كليا مشتقات الكبلـ كنـك عميؽ كفقداف الكعي، كالمسكن

كالنكباديف التي ىوك  السكايمف مكاد مختمفة مثؿ المتكلكف التي يطمؽ عمييا لفظ شائع ىك: "
 عف الماندركس كالريفاداؿ. " فضبلن "فانتومتسمى في أكساط المدمنيف 

سكينة أك النعاس، مف مجمكعة مكاد كيميائية مصنعة تسبب اليدكء كال فيي الميدئات أما 
 . (4)أشيرىا الفاليـك كالباربيتكرات التي تستخدـ في التخدير العاـ كفي عبلج الصرع كاألرؽ....

 :الخمور أو الكحولياتكمف أىـ مخدرات ىذه المجمكعة: 

. كعند الفقياء: (5)فالخمر كؿ ما خمر العقؿ، كىك كؿ مسكر اتخذ مف العنب أك مف سكاه
مف الثمار كالعنب كالرطب كالتيف، أك مف الحبكب  ، خاصة سكاء أكاف متخذان (6)ىك المائع المسكر

                                                             

.(189الحميداف، أىكاؿ المخدرات في المجتمعات العربية )ص    (1)  
(.67عبد المجيد، المخدرات كآثارىا السيئة مف الناحية العممية)ص  (2)  
عادة التأىيؿ)ص  (.85الحفار: تعاطي المخدرات المعالجة كا  (3)  

 .1987، السنة16عدد(، 192_191ص ص ) فرحات، مقاؿ المخدرات آفة شباف العصر، مجمة الفكر العربي (4)
 (.182_181صص الفيكمي، المصباح المنير) (5)
(؛ الخرشي، الخرشي عمى مختصر خميؿ 5/409نظاـ ك جماعة مف عمماء اليند، الفتاكل اليندية )ج (6)
 (.4/230ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/186(؛ الشربيني، مغني المحتاج)ج8/108ج)
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نطة كالشعير، أك مف الحمكيات كالعسؿ سكاء كاف مطبكخان أك نيئان كسكاء أكاف معركفان باسـ كالحً 
قديـ كالخمر كالطبلء أك باسـ مستحدث كالعرؽ كالككنياؾ كالشمبانيا كالكيسكي كالبيرة كالكدكة 

 .(1)مف األنكاع كاألسماء الشائعة اليـككغيرىا 

 وأما بخصوص المواد المسببة لميموسة:

( أك مف تركيبات كصبار السيموسيبكىي المكاد التي تنتج إما مف مصادر طبيعية )
كىك مركب  LSD) إل.إس.دي( في المعامؿ كالمختبرات، كمف أشيرىا عقار المصنعةكيميائية 

الميسرجيؾ يجرم تحضيره في المعامؿ كالمختبرات عمى شكؿ سائؿ كيميائي مف مركبات حامض 
كيؤدم ىذا  (2)عديـ المكف كالرائحة كالطعـ، كيمكف الحصكؿ عميو في شكؿ صمب مع قطع الحمكل

العقار إلى اختبلالت جسمية كشخصية كبعض اليمكسة كصعكبة في الكبلـ، مع اختبلؿ في 
ف كالمسافات، كيككف المدمف عرضة الضطرابات اإلحساس بالكقت كتخيبلت خاطئة عف األماك

 .(3)نفسية قد تدفعو إلى االنتحار أك الجريمة

 انقطاع المدمف عف التعاطي قمؽ ككآبة كخكؼ شديد مف المكت كاالعتداء عميو. يؤدمكما 

الميسيكاليف كالسيمكسيف مف المكاد المسببة لميمكسة، كىي تككف عمى شكؿ  يعتبركذلؾ 
بسكالت لمبمع أك يصنع في شكؿ مسحكؽ بني داكف معبأ في حقف كتسبب مسحكؽ يكضع في ك

 .(4)تعاطييا أكىامان كىمكسة لمدة حكالي ست ساعات
 األضرار واآلثار المترتبة عمى تعاطي المخدرات:

المخدرات يعانكف بصفة دائمة مف الضعؼ العاـ كالتدىكر في كافة جكانب حياتيـ  كمدمن .1
 إلى الدرجة التي يعجزكف فييا عف القياـ بأم عمؿ ميني.

التسمـ الناتج عف إدماف الكحكليات، كالتميؼ الكبدم الذم يكدم في كثير مف األحياف  .2
 بحياة المدمف.

 الشخصية كيصبح المدمف خامبلن راكدان.اإلدماف عمى المخدرات يعمؿ عمى تدمر  .3

                                                             

.(123أضرار المخدرات)ص  الطيطاكم، معالـ الخيرات بشرح   (1)  
.(72_ 71ص ص عبد المجيد، المخدرات كآثارىا السيئة مف الناحية العممية)  (2)  

عادة التأىيؿ )  (.73_ 72ص ص الحفار، تعاطي المخدرات المعالجة كا  (3)  
(.70شفيؽ، الجريمة كالمجتمع )ص  (4)  
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اإلدماف يؤدم إلى اإلحساس بالنشكة الجنسية التي يحسيا المدمف كىي نشكة كىمية، كىى  .4
 العجز الجنسي الكامؿ الذم يؤدم إليو استمرار اإلدماف.

، حيث ثبت أف ىذا السـ يؤثر عمى صبلت الكراثة في يفلمرأة المدمنة تنجب أطفاالن مشكىا .5
 كىك ما زاؿ عمقة في رحـ األـ.الجنيف 

سمـك اإلدماف تسبب مرض السرطاف، حيث إف ىذا السـ يؤثر بطريؽ جذرية في حامبلت  .6
صابتيا بالتضميؿ كما يجعميا تصاب بالجنكف كاليمكسة.  الكراثة داخؿ الجسـ البشرم كا 

متعاطي المخدرات يصاب باالضطرابات النفسية كحدكث حاالت الحزف كفقداف الذاكرة  .7
تخمؿ الشخصية كتسطح العاطفة ككثرة نكبات الشؾ كاألفكار السكداكية كحاالت القمؽ ك 

 كالكآبة الشديدة كاالعتقادات الباطمة كاليمكسات.

اإلدماف يؤدم إلى التفكؾ األسرم كفقداف الركابط داخؿ األسرة كاالنحراؼ كارتكاب  .8
 .(1)الجرائـ

 الفرع الثالث: حكم تعاطي المخدرات:

اَل  ": الثابتة بالنص النبكم تقرر أنو ال ضرر كال ضرار، قاؿ رسكؿ  الشرعيةكالقاعدة 
، كقد ال يككف القصد ىك اإلضرار ، فإف القصد مف التركيج ىك اإلضرار بالغير(2)َضَرَر َواَلَ ِضَراَر"

نما الربح كلكف سكاء كجد القصد أك لـ يكجد فإف التركيج يترتب عميو اإلضرار بالغير  .فقط كا 

ذا كانت الشريعة أقامت تحريميا لمخمر عمى دفع المضار لما جاء في صحيح مسمـ  كا 
" كل مسكر خمر, وكل مسكر حرام, ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وىو يدمنيا لم حديث: 

، فكاف تحريـ الشريعة لمخمر تحريمان قاطعان؛ ألنيا تعتبرىا أـ (3) يتب, ولم يشربيا في اآلخرة"
 ا مضيعة لمنفس كالعقؿ كالصحة كالماؿ.الخبائث كتراى

                                                             

 (.55_54_53صص العكمكؾ كآخركف، أنماط التنشئة األسرية لمتعاطي المخدرات ) (1)
: رقـ 5/55[، ] أحمد: مسند أحمد،  31: رقـ الحديث 2/745]مالؾ: مكطأ مالؾ، القضاء في المرفؽ،  (2)

(، كقاؿ األلباني عنو:صحيح، 4/385ج[ ، كذكر الزيمعي في نصب الراية أنو صحيح اإلسناد)2865الحديث
 .896(ح3/411جإلركاء الغميؿ)ا
 [. 5326: رقـ الحديث6/100] مسمـ: صحيح، األشربة،  (3)
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كقد حرصت الشريعة عمى أف تبيف لمناس مف أكؿ يـك أف منافع الخمر ميما يقاؿ عنيا 
ْؿِر َوادَْْقِسِ ُقْل فِقِفاَم إِْثٌم   :ضئيمة ال تتعادؿ مع أضرارىا الجسيمة، لذلؾ قاؿ اهلل  يْسَللوَكَك َعِن اْْلَ

.لِؾـَّاِس َوإِْثُؿُفاَم َأْكَزُ ِمْن َكْػِعِفاَم َوَمـَافُِع  َكبِرٌ 
(1) 

كمف ثـ فإف الشريعة تحـر كؿ مادة مف شأنيا أف تحدث ىذه األضرار أك أشد، سكاء  
 سائبلن أك جامدان مأككالن أك مسحكقان أك مشمكمان. كانت مشركبان 

عمة التحريـ  كمف ىنا لـز ثبكت حكـ تحريـ الخمر لكؿ مادة ظيرت أك تعمؿ عمميا؛ ألف
 في الفرع أخذ حكـ األصؿ كىك التحريـ. تحققكىي اإلسكار متى 

 الفرع الرابع: التكييف الفقيي لجريمة ترويج المخدرات:

كىك  الركن األولتجد الباحثة أف  رابة عمى ترويج المخدراتوتطبيق أركان جريمة الحِ 
عمى الجريمتيف، فالحرابة محرمة بالنص، كتركيج المخدرات  ينطبؽتحريـ الفعؿ كاعتباره محرمان 

كتعاطييا مف أشد المحرمات لما ليا مف أثر عمى األفراد كالجماعات، فأضرارىا ال تتكقؼ في ناحية 
 محددة بؿ صحية ك اجتماعية كاقتصادية كأمنية.

اء كاف تحت كىك الركف المادم كذلؾ يككف بتركيج المخدرات سك  وأما تطبيق الركن الثاني
تأثير القكة كالمجاىرة أك بتركيجيا سران ، كيككف المركج قاصدان تركيج المخدرات كنشرىا بيف فئات 

 المجتمع.

إف الناظر إلى ما يسببو تركيج المخدرات كتعاطيو مف أضرار ال يقتصر أثرىا عمى المدمف 
الجرائـ، يتأكد أف تمؾ  ىكشت ع كيصؿ بو إلى القتؿ كالسرقةأسرتو كالى المجتم إليفقط؛ بؿ تتعداه 

كاقتصادية كأمنية كغير أثارىا صحية كاجتماعية الجريمة أشد مف قطع الطريؽ كمف الحرابة، ألف 
 ذلؾ، فضبلن عف تحقؽ أركاف جريمة الحرابة فييا.

فتكييؼ جريمة تركيج المخدرات كتعاطييا عمى أنيا مف اإلفساد في األرض يدخؿ في 
 عداما لمف مارس أم نشاط كتصرؼ في أية إلقتؿ ا ىي االتجار بالمخدراتوعقوبة رابة جرائـ الحً 

ألنيا تكدم إلى  (2)مادة مف المكاد المخدرة أك أم نبات ينتج عنو مكاد مخدرة أك مؤثرات عقمية
 المكت أك يترؾ تحديد العقكبة لكلي األمر تعزيزان.

                                                             

 [.219] البقرة:  (1)
 (.20نكفؿ، االتجار بالمخدرات)ص (2)
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 تجار باألعضاء البشرية:جريمة اال  المطمب الثاني:
 األول: كيفية الحصول عمى األعضاء البشرية:الفرع 

نما مقيد بشركط منيا: أ. التبرع:  " فالتبرع باألعضاء جائز، كالجكاز ليس عمى إطبلقو كا 

عيف تقرر طبيان إزالتيا  :أف يككف ىذا العضك قد استقطع لعمة أصابت صاحبو، مثؿ .1
 لمرضيا.

 أف يككف المتبرع كامؿ األىمية، بالغان عاقبلن. .2

 احتسابان لكجو اهلل تعالى. ؛أف يككف البذؿ بدكف مقابؿكجكب  .3

ألف القاعدة الشرعية أف  ؛أف ال يضر أخذ العضك مف المتبرع بو ضرران يخؿ بحياتو العادية .4
 الضرر ال يزاؿ بضرر مثمو كال بأشد منو.

 ف ذلؾ إنتحارنقؿ القمب أك الكبد أل :يحـر نقؿ عضك مف إنساف حي يؤدم إلى ىبلكو مثؿ .5
 كقتؿ لمنفس.

 أف يككف زرع العضك ىك الكسيمة الطبية الكحيدة الممكنة لمعالجة المضطر. .6

 أف يككف إعطاء العضك طكعان مف المتبرع دكف إكراه مادم أك معنكم  .7

أف يككف تنفيذ عمميات غرس األعضاء تحت إشراؼ مؤسسات رسمية مؤىمة عمميان كخمقيان  .8
 لتتحقؽ مف الشركط كالمسكغات.

لئلساءة إلى الكرامة مثؿ: إذا كاف التبرع بالعضك لجية يغمب  ان أكيد ان كف التبرع سببأف ال يك .9
كتتخذ ذلؾ  ىلجسد اإلنساني كتستغؿ حاجة المرضعمى ظف المتبرع أنيا تتجر بأجزاء ا

 .(1)أسمكبان لمربح" 
 كما عرفو، ألف البيع إف القكؿ بجكاز التبرع باألعضاء ال يقضى القكؿ ببيعيا" حيث ب. البيع:

الفقياء مبادلة ماؿ بماؿ بالتراضي، كبدف اإلنساف ليس بماؿ حتى يدخؿ دائرة المعاكضة كالمساكمة 
 .(2)كتصبح أعضاء الجسد اإلنساني محبلن لمتجارة كالبيع كالشراء"

إف جريمة االتجار باألعضاء البشرية مف الجرائـ الخطيرة التي ترتكب  ج. سرقة األعضاء وبيعيا:
حؽ اإلنسانية في جميع أنحاء العالـ، فيي تنتيؾ أحد أىـ الحقكؽ المصيقة باإلنساف أال اآلف في 

                                                             

 (.217_216_215صص حميش، قضايا فقيية معاصرة) (1)
 (.217المرجع السابؽ، )ص (2)
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، حيث إف كرامة جسـ اإلنساف ئوكىك حؽ كؿ إنساف أف يعيش بكرامة ك سبلمة جسده كأعضا
 .(1)كحرمتو تجعؿ أم اتفاؽ عمى بيعو أك بيع عضك أك نسيج مف أنسجتو باطبلن 

ريـ في حرمة النفس ككجكب المحافظة عمييا، كعدـ إزىاقيا مف كجاء التشديد في القرآف الك
مَ  الَّتِي الـَّْػَس  َتْؼُتُؾوا َوََل  : دكف كجو حؽ قاؿ تعالى ق   إَِلَّ  اَّللَُّ َحرَّ بِاْْلَ

(2). 

كما أنيا تعتبر مف الجرائـ ذات االمتداد الدكلي، فيي ليست محصكرة في دكلة بعينيا، بؿ 
باألعضاء  تجارلبلمعظـ دكؿ العالـ تنطكم عمى شبكات كمافيات منتظمة تدير عمميات كاسعة 

البشرية، كتدخؿ جريمة االتجار باألعضاء ضمف مفيـك الجريمة المنظمة حيث تقـك بيا عصابات 
احترفت اإلجراـ، كجعمت الجريمة محكر كمجاؿ نشاطيا الذم تمارسو، كمصدر دخميا الذم 

فيذه العصابات تمارس أنشطتيا اإلجرامية كعمؿ كظيفة كمينة، تيدؼ مف كرائيا إلى  تتقاضاه،
ف كاف بالنياية  تكليد تدفقات نقدية ضخمة كسريعة الحركة، تقبؿ التنقؿ عبر كسائط متعددة، كا 

 لمقانكف كالعرؼ كاألخبلؽ. مخالفان 

فالربح ىك اليدؼ الذم تسعى إليو المنظمات اإلجرامية التي تتككف مف مجمكعة مف األفراد 
ير غعديد مف الحيؿ كاألساليب فيا اليمارسكف أنشطة غير مشركعة، كتستخدـ في سبيؿ بمكغ ىد

ستغبلؿ كؿ السبؿ التي تيسر ليا شؤكف ىذه التجارة بما في ذلؾ امشركعة، كتقـك ىذه الجماعات بال
 . (3)سبؿ االتصاؿ بالعمبلء كالضحايا لتتميـ ىذه العممية

الركن البشرية تجد الباحثة أف  باألعضاءتجار رابة عمى جريمة االكتطبيؽ أركاف جريمة الحً 
تجار باألعضاء لما فيو مف إفساد النسؿ كىبلؾ بني تحريـ العبث كاال األول وىو الركن الشرعي:

 البشر مف جراء ىذه الجريمة. 

تجار باألعضاء المعنكم)الجنائي(: تعد جريمة اال كىك الركف وأما تطبيق الركن الثاني
بجميع أركانيا مع  تحقيؽ الجريمةالبشرية جريمة عمدية، كتتكفر بمجرد انصراؼ إرادة الجاني إلى 

عف ذلؾ كيعاقب عميو، فالعامد ىك مف يحصؿ عمى عضك أك جزء مف  ىكف ينيعممو أف القان
 كالنصب جسـ اإلنساف بغير رضاه كغالبان ترتبط جرائـ االتجار باألعضاء بجرائـ أخرم كاالحتياؿ

                                                             

(، األكاديمية لمدراسات االجتماعية 129معمر، جرائـ االتجار باألعضاء البشرية في القانكف الجزائرم)ص (1)
 ، جامعة عبد الحميد بف باديس مسنغانـ.2013، جكف 10كالقانكنية، العدد

 [. 33]اإلسراء:  (2)
(، كرقة عمؿ بمؤتمر دكلي " العكلمة 282_281صص تجار بالنساء كاألطفاؿ)خيرم، االنترنت ككسيمة لئل (3)

 ، بيركت. 2014كمناىج البحث العممي" 
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 كالتيريب مما يجعؿ القصد الجنائي كاضحان. 

إف الناظر ليذه الجريمة يجد أنيا يترتب عمييا دفع الجاني إلى الخطؼ كالقتؿ كالسرقة مما 
ذا كاف في الحرابة  مففيك  المجتمعييدد أمف  اإلفساد، فضبلن عف تحقؽ أركاف جريمة الحرابة كا 

ـ قطع الطريؽ كتيديد األمف ألخذ الماؿ، فينا اعتداء عمى النفس كسرقة أعضائيا بعمـ كبدكف عم
 رابة.المجني عميو كبيعيا فيك أشد مف الحً 

 المطمب الثالث: جريمة تعمد نقل العدوى باألمراض المستعصية كاإليدز والجمرة الخبيثة:
 ألول: طرق تعمد نقل العدوى:الفرع ا

شأنو سفؾ  مفيدز كاألمراض الخبيثة كىذا ت المفسدة بتعمد نقؿ كنشر مرض اإلتقـك الجيا
كىك تعبير يشير إلى  متالزمة العوز المناعي المكتسب""بيدز حؽ، كيعرؼ اإل كجولمبشرية بدكف 

االنتيازية التي  العدكل تقدمان، كتيعرؼ تمؾ المراحؿ بظيكر أٌم كاحد مف أنكاع العدكل أشٌد مراحؿ
بفيركس اإليدز، كيمكف لفيركس  عدكل أك أنكاع السرطاف الناجـ عف اإلصابة 20يتجاكز عددىا 

المحمي )الميبمي أك الشرجي( كعف  يسرم بيف األفراد مف خبلؿ االتصاؿ الجنسي غيراإليدز أف 
الفيركس؛ كعمميات نقؿ الدـ الممٌكث بالفيركس؛ أك  طريؽ ممارسة الجنس الفمكم مع شخص يحمؿ

 أدكات حاٌدة أخرل ممٌكثة بالفيركس كقد ينتقؿ الفيركس أيضان مف األـٌ إلى تبادؿ إبر أك محاقف أك
 .(1)أثناء فترة الحمؿ أك عند الكالدة أك خبلؿ الرضاعة طفميا

يدز في سكء استغبلؿ الجيات كالجماعات ذات النفكس الضعيفة لممرض كتكمف خطكرة اإل
حقيرة لتحقيؽ أىداؼ غير إنسانية كذلؾ مف خبلؿ الممارسات الجنسية كالحقف  كأىداؼفي غايات 

الطبية كمف نقؿ طريؽ الدـ مف شخص مصاب، كىذه الطرؽ تعتبر األساس في نقؿ ىذا المرض 
فتيات الصغار تحت الضغط بسبب األكضاع البيف فئات المجتمع مف رجاؿ كنساء كشباب ك 

 لماؿ.االجتماعية كالفقر أك إغرائيـ با

اإليدز" إلى السميـ منو بأم صكرة مف "بمرض نقص المناعة المكتسب  العدوىتعمد نقؿ 
الذنكب كاآلثاـ، كما أنو يستكجب العقكبة الدنيكية  صكر التعمد يعد عمبلن محرمان، كيعد مف كبائر

 .(2)بقدر جسامة الفعؿ كأثره عمى األفراد كتأثيره عمى المجتمع كتتفاكت ىذه العقكبة

 

                                                             

 .مكقع الكتركني(ز كالعدكل بفيركسو )منظمة الصحة العالمية، االيد (1)
 (.89المحيداف، الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة )ص (2)
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تعمد نقل العدوى باألمراض المستعصية كاإليدز والجمرة  الفرع الثاني: التكييف الفقيي لجريمة
 :الخبيثة

تعتبر مف صكرة الفساد كالحرابة في األرض لتكفر قصد كتعمد الجناية  الصكرةكىذه  
َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا َأْن اَّللََّ  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ : ىلقكلو تعالبطريقة غير مشركعة 

ُبوا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  ُيَؼتَُّؾوا مْ  َأْو ُيَصؾَّ ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ِف  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

 .(1) اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظِقمٌ 

بعينو، كتمت العدكل، كلـ يمت المنقكؿ  مف تعمد نقؿ العدكل نقمو لشخص فإف كاف قصده
التعزيرية المناسبة كعند حدكث المكت ينظر في تطبيؽ عقكبة  المتعمد بالعقكبة عوقبإليو بعد، 

 القتؿ عميو حدان.

كأما إذا كاف قصده مف تعمد نقؿ العدكل لشخص بعينو كلكف لـ تنتقؿ إليو العدكل فإنو 
 .عقكبة تعزيريةيعاقب 

كأف مف نقؿ ىذا المرض إلى غيره عف طريؽ الخطأ بأم كسيمة كانت تجب عميو الدية 
عمى مف أصيب بيذا المرض أف يخبر مف يتعمؽ بو سكاء كاف الزكج أك  ويجبككفارة القتؿ الخطأ، 

ال كاف جانيان يستحؽ العقاب كقد يصؿ إلى القصاص  .الزكجة بذلؾ كا 

 .(2)ذا الكباء كما يجره مف أمراض معدية ىك القتؿ حدان ال قصاصان يقصد نقؿ ى مفكعقكبة 

فالقتؿ باألسباب الخفية كالقتؿ باألسباب الظاىرة يستحؽ فاعمو العقكبة حتى ال يتخذىا المجرمكف 
أشنع  ىي مفكاألمراض المستعصية  باإليدزكسيمة لمكصكؿ إلى أىدافيـ الخبيثة، كنقؿ العدكم 

 صكر الحرابة كاإلفساد في األرض بؿ أشد منيا.

 المطمب الرابع: جريمة االختطاف واحتجاز الرىائن:
كىك حمؿ شخص عمى ترؾ مأكاه بالقكة أك بالتيديد أك الفرع األول: التعريف بجريمة االختطاف: 

الفاحشة أك ليدؼ  باالحتياؿ كاحتجازه بغير حؽ؛ إليذائو أك لقتمو، أك لمسرقة كاالبتزاز، أك لفعؿ
 .(3)سياسي

تعتبر الشريعة اإلسبلمية االختطاؼ جريمة كبرل كجسيمة، كيدخؿ ضمنيا خطؼ الطائرات 
                                                             

 [33]المائدة: (1)
 ـ.1995نيساف)أبريؿ( 6 -1قرار مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع المكافؽ  (2)
 (.300الكندرم، جرائـ اإلفساد في األرض)ص (3)
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إحدل كسائؿ النقؿ التي  تخصكصان أف الطائرات كالسفف أصبحكقرصنة السفف كاحتجاز الرىائف، 
شخص أو مجموعة  ) بقيامعنيا معظـ الدكؿ كاألفراد كتعرؼ ظاىرة خطؼ الطائرات:  يال يستغن

أشخاص وىو عمى متن الطائرة في حالة الطيران باالستيالء أو ممارسة سيطرتو عمييا عن 
، كقرصنة السفف البحرية (1)طريق القوة أو التيديد باستعمال القوة وذلك بصورة غير قانونية (

كاألسمحة  كالطائرات أصبحت مف الجرائـ الحديثة حيث يقـك القراصنة بالتسمح بأحدث التقنيات
لكتركنية التي تساعدىـ عمى تحديد الضحايا كالكقت المناسب النارية كالمدافع الثقيمة كالتجييزات اإل

لمخركج كالمبلحقة، كتعتبر القرصنة الحالية كليدة المنظمات اإلجرامية فاعتبارىا نكعان خاصان 
تيريب كألعاب القمار، انتقمت لمشركات المتعددة الجنسيات التي تمارس تجارة المخدرات كاألسمحة كال

 .(2)اآلف إلى السرقة في البحر كالتي تعتبر القرصنة كاحدة مف أسباب الكسب ليا
 التكييف الفقيي جريمة االختطاف واحتجاز الرىائن: الفرع الثاني:

لما كانت جريمة االختطاؼ مف الجرائـ المعاصرة كالمركبة التي تتككف مف عدد مف 
تنيض بو جريمة مستقمة، فيتـ جمع ىذه الجرائـ كجعميا جريمة كاحدة يككف ليا األفعاؿ، ككؿ فعؿ 

، كذلؾ بسبب أف مقاصد فاعميا متنكعة، كأساليب فعميا متطكرة، كالكسائؿ المستخدمة ان كاحد ان حكم
متعددة، كتكفر شركط كؿ جريمة مف جرائـ الحدكد التي ليذه الجريمة عبلقة بيا مف جانب أك مف 

تتكافر فيو الشركط  غير مستكمؿ، فقد أصبح التكييؼ الفقيي ليذه الجريمة تكييفان حقيقيان جكانب منو 
كاألحكاـ التي تمـز لمجرائـ التي تتكيؼ عمييا مف الصعكبة، كذلؾ ألف ىذه الجريمة مف جانب أك 
بعض الجكانب تضفي عمييا صفات جريمة السرقة كمف جانب تضفي عمييا جريمة النيب كمف 

ر تضفي عمييا جريمة قطع الطريؽ )جريمة الحرابة(، كمف جانب تضفى عمييا صفة جانب كبي
جريمة االعتداء عمى اآلخريف لبلرتكاب في حقو أكثر مف جريمة مدنية أك نفسية بجرائـ حدكدية 
مثؿ: القتؿ أك الزنا أك المكاط أك التعذيب أك المتاجرة باألعضاء أك بانتياؾ الحريات كتقييدىا 

 الجرائـ المتعددة كالمتنكعة.  كغيرىا مف

اإلسبلمية قد شنعت مف جريمة االختطاؼ كجرمتو باعتباره اعتداءان كصياالن  شريعتنا إف  
خافة، كالمسمـ نييي عف تركيع أخيو  فسادان في األرض؛ ألف الخطؼ تركيع كا  كغدران كبغيان كظممان كا 

" ال تروعوا جاء مف حديث عمي بف زيد: فمقد كتركيع المجتمع أك أف يخيفو بأم كسيمة أك أسمكب، 

                                                             

 (.213مصباح، اإلرىاب مفيكمو كأىـ جرائمو )ص (1)
 (.40المجالى، التطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة )ص (2)  
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: " مف حديث عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنو كفي ركاية, (1)المسمم فإن روعة المسمم ظمم عقيم" 
 .(2)عمى اهلل أن ال يؤمنو من فزع يوم القيامة" من أخاف مؤمنُا كان حقاً 

في حؽ مسمـ يككف أشد  ككؿ ىذا محـر في حؽ المسمـ كغير المسمـ إال أنو عندما يقع مف مسمـ
مف حرمات اهلل تعالى التي أمر بتعظيميا  كأعظـ قبحان؛ ألنو بيذا الصنع ينتيؾ حرمةن  حرمةن 

لَِك َوَمنْ  لقولو تعالىكصيانتيا كحفظيا  َا ِمنْ  اَّللَِّ َشَعائَِر  ُيَعظ مْ  َذٰ اْلُؼُؾوِب  َتْؼَوى َفنَِّنَّ
 (3). 

ظاىرة االختطاؼ مف حيث ىي في منظكر  كميما كانت األىداؼ حقة أك غير حقة فإف
ر منيا كمستيجنة كمحذر مف ف  نى الشريعة اإلسبلمية غير مرغكب فييا، كال محبب إلييا، بؿ إنيا مي 
عمى اآلخريف سكاء كاف  كصياالن  ممارستيا؛ ألنيا أسمكب يمثؿ في نظر الشريعة اإلسبلمية اعتداءن 

ادُْْعَتِدينَ  ُُيِبُّ  ََل  اَّللََّ إِنَّ  ْعَتُدواتَ  ََل  َلقولو تعالى: أك غير مسمـ  مف مسمـ
(4) . 

بالنظر إلى األفعاؿ  تجد الباحثة وتطبيق أركان جريمة الحرابة عمى جريمة االختطاف
المككنة لجريمة اختطاؼ الطائرات كالسفف كاحتجاز الرىائف كتعريض أمف المكاصبلت لمخطر، أف 

إِكَّام َجزاُء :أركاف الجريمة متكفرة، فالركف الشرعي ثابت بنص الكتاب كالسنة المتمثؿ بقكلو تعالى

ُبوا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن  ِف اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوااَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن  الَِّذيَن ُُياِرُبونَ  َأْو ُيَصؾَّ

مْ  ِخالٍف  ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ  مِف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظِق َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ
, وجو الداللة من (5)

عف حكـ مف أفسد في األرض كما استحؽ المفسد في األرض مف  ىذا بياف مف اهلل اآلية: 
العقكبة كالنكاؿ، فقاؿ تبارؾ كتعالى: ال جزاء لو في الدنيا إال القتؿ كالصمب، كقطع اليد كالرجؿ مف 

، (6)خبلؼ، أك النفي مف األرض؛ خزيان ليـ، كأما في اآلخرة إف لـ يتب في الدنيا، فعذاب عظيـ
تحريـ األفعاؿ التي مف شأنيا إيذاء المارة كمنعيـ مف مكاصمة الطريؽ لقضاء حاجاتيـ  ؿ عمىفد

                                                             

(، كقاؿ األلباني عنو:ضعيؼ، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو 6/274جالزكائد)الييثمي، مجمع  (1)
 (.11/398جفي األمة) السيئ( كأيضاى ضعفو في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا 1/14363ج)
(، كقاؿ األلباني عنو:ضعيؼ، ضعيؼ الجامع الصغير 10/24جالطبراني، المعجـ األكسط) (2)

 (.1/774جكزيادتو)
 [.32] الحج:  (3)
 [.190] البقرة:  (4)
 [.33]المائدة:  (5)
 (.360_8/359جم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف)الطبر  (6)
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كالخطؼ فيو حمؿ لمسبلح كتيديد كتركيع، كيشيع الخكؼ كييدد األمف كاالستقرار في كمصالحيـ 
 .(1): " من حمل عمينا السالح فميس منا"رسولنا الكريم  كاقع الناس كحياتيـ لما جاء عف

كىك الركف المادم لمجريمة كيتمثؿ في استعماؿ التيديد كالقكة أك أم شكؿ مف  وأما الركن الثاني: 
أشكاؿ اإلكراه لبلستيبلء عمى الطائرة أك السفينة أك احتجاز الرىائف سكاء تحقؽ ذلؾ بالقكة البدنية 

نة أك باالعتداء عمى أك باستعماؿ األسمحة النارية أك التيديد بالقتؿ أك تفجير الطائرة أك السفي
نزاؿ العقكبة بيـ.  الرىائف، كيكفي مجرد الشركع في تنفيذ الفعؿ المؤدم إلى نتيجة بتجريـ الفعؿ كا 

كىك الركف المعنكم أك القصد الجنائي: فإف جرائـ اختطاؼ الطائرات أك السفف أك  والركن الثالث
ئي الرتكابيا، كيتحقؽ ىذا القصد احتجاز الرىائف ال يككف جريمة عمدية إال بتكفر القصد الجنا

الجنائي بقياـ الخاطفيف بأخذ الماؿ قصدان كعنكة، كىك عمى عمـ أنو أخذ محـر أك أخاؼ السبيؿ 
 قصدان بالقير كالغمبة كالمجني عمييـ ال يستطيعكف المقاكمة. 

جريمة اختطاؼ الطائرات كالسفف كاحتجاز الرىائف عمى أنيا مف اإلفساد في فتكييؼ 
 يدخؿ في جرائـ الحرابة. األرض

كىي إما أف تككف بأخذ الماؿ ال غير، كحدُّه  اقترفوكعقكبة الخاطفيف بحسب الجـر الذم 
ما أف تككف بالقتؿ ال غير كيككف حده القتؿ  في ىذا الحاؿ قطع يده اليمني مع رجمو اليسرل، كا 
ما أف تككف بالتخكيؼ ببل قتؿ  ما أف تككف بيما جميعان كحدُّه القتؿ كالصمب معان، كا  دكف الصمب، كا 

 .(2)كال أخذ ماؿ كعقكبتو النفي

 جريمة التفجير: المطمب الخامس:
عممية االنطبلؽ السريع المفاجئ لمغازات مصحكبة بضغط  الفرع األول: التعريف بجريمة التفجير:

 .(3)عاؿو كدرجة مرتفعة تسبب رٌجة عنيفة كصكتان قكيان 

باتت التفجيرات التي تفتعميا الجماعات المفسدة مف أبرز كأشنع المخاطر التي تيدد 
لمدكؿ مستيدفان استقرارىا كطمأنينة أفرادىا، فقد عمت تمؾ الجريمة في  الداخمياإلنسانية كاألمف 

فراد ف األالعصر الحديث شتى أنكاع المعمكرة عف طريؽ إثارة الرعب كالخكؼ كالذعر بي

                                                             

 [.6874: رقـ الحديث17/254] البخارم: صحيحو البخارم، العمـ، (1)
 الدردير،الشػػػرح الكبيػػػر(؛ 7/93ج( كمػػػا بعػػػدىا؛ الكاسػػػاني، بػػػدائع الصػػػنائع)10/255ج) الطبػػػرم، جػػػامع البيػػػاف (2)
 (؛ زيػػػػػػػػػداف، المفصػػػػػػػػػػؿ9/144ج(؛ ابػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػة، المغنػػػػػػػػػي)5/501(؛ الشػػػػػػػػػربيني، مغنػػػػػػػػػي المحتػػػػػػػػػاج)10/312ج)
 (.275_ 267_5/274ج)
 (.59)ص ياسيف، اإلرىاب باستخداـ المتفجرات (3)
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فاإلرىابيكف ىـ مف يثيركف األعماؿ التفجيرية التخريبية كزرعيا في األماكف العامة  كالجماعات،
 كاألسكاؽ كالمساجد كالمدارس كالبيكت السكنية كالمؤسسات سكاء كانت سياسية أك اقتصادية.
كتتخذ العمميات التفجيرية عدة صكر منيا التخريب، أك اغتياؿ الشخصيات اليامة ذات التأثير عمى 

العاـ أك المساس بسبلمة النقؿ، أك االعتداء عمى األبرياء كأخذ الرىائف كزرع القنابؿ مما  الرأم
بالغة عند تفجيرىا عمى األركاح كالممتمكات،  ان ينتج عنيا ذعر شديد كعدـ طمأنينة، كتترؾ آثار 

 فأصبحت جريمة شديدة الخطر تيدـ كياف المجتمعات كتيدد السمـ كاألمف بيف الدكؿ كتناؿ مف
 عبلقاتيا كتصيبيا بالخمؿ كالمشكبلت.

  الفرع الثاني: التكييف الفقيي لجريمة التفجير:

بالنظر إلى األفعاؿ  تجد الباحثة أركان جريمة الحرابة عمى جريمة التفجيرات وتطبيق
 :الشرعي ثابت بنص الكتاب المتمثؿ بقكلو تعالى  األكؿ كىك المككنة ليذه الجريمة بأف الركف

 اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا  َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ إِكَّام(1,) المتفجرات يعتبر  فإف زارع
في األرض بالفساد كيعتدم عمى األركاح كاألعراض كاألمكاؿ كيثير القمؽ  ىألنو يسع ان محارب

 كالرىبة كالفزع كيخيؼ الناس.
كىك الركف المادم لمجريمة كيتمثؿ في استعماؿ المتفجرات كالقنابؿ كزرعيا  وأما الركن الثاني:

كالصكاريخ كاألسمحة المدمرة لمممتمكات القاتمة لؤلركاح، ناىيؾ عف أحدث الكسائؿ كاألساليب 
 المستجدة مف معطيات العالـ الحديث كالتقنيات كاألجيزة الكتركنية الدقيقة كالشحنات المتفجرة.

كىك القصد الجنائي: تعد جريمة التفجير جريمة عمدية، كتتكفر بمجرد انصراؼ إرادة  لثوالركن الثا
 بجميع أركانيا مع عممو أف القانكف ينيي عف ذلؾ كيعاقب عمييا. الجاني إلى تحقيؽ الجريمة

إف الناظر إلى ما تسببو التفجيرات مف أضرار ال يقتصر أثرىا عمى حياة الناس فقط؛ بؿ 
قاع الخمؿ باألمف العاـ كاقتصادىـ كالى المجتمع كافة، حيث فييا اعتداء عمى األنفس تتعداه إلى إي

البريئة بإزىاقيا كاإلخبلؿ باألمف كنشر الفكضى كانتزاع االطمئناف كتدمير الممتمكات كالمنشئات؛ 
د يتأكد أف تمؾ الجريمة أشد مف قطع الطريؽ كمف الحرابة، ألف أثارىا مدمرة خطيرة تسعى بالفسا

 العاـ عمى النكاحي االقتصادية كاألمنية كغير ذلؾ، فضبلن عف تحقؽ أركاف جريمة الحرابة فييا.

                                                             

  [.33]المائدة:  (1)



 41 

المفسدة التي تقـك بزرع المتفجرات كالقنابؿ تعتبر محاربة كتستحؽ  الجماعاتكعميو فإف 
رابة الباحثة ىك تطبيؽ حد الحً  لكاع الحرابة فتكان كتدميران، كتر عقكبة المحاربيف ألف ذلؾ مف أشد أن

 عمى مف يقـك بيذه األعماؿ.
كيتفرع عف ىذه الجريمة مسألة االغتياالت، كقد اختمؼ الفقياء في جريمة االغتياؿ في 

لحاقيا بيا أـ ال:مدل اعتبارىا مف جرائـ الحً   رابة كا 
ىرم، أف االغتياؿ يعتبر كابف حـز الظا في قكؿ ذىب إليو الحنفية كالشافعية كالحنابمة القول األول:

، كال يمحؽ بجريمة الحرابة لعمـك األدلة التي (1)جريمة قتؿ أم يجرم فيو القصاص كيجكز فيو العفك
 لـ تفرؽ بينو كبيف غيره مف أنكاع القتؿ العمد.

ذىب إليو اإلماـ مالؾ كقكؿ لمحنابمة، بأف قتؿ االغتياؿ يمحؽ بالحرابة كال يجكز  القول الثاني:
 .(2)العفك عنو

 سبب الخالف في المسألة: 
يرجع اختبلفيـ في اعتبار ىذا النكع مف القتؿ مف الفساد في األرض الذم كرد بشأنو قكؿ 

 أـ أنو ليس كذلؾ. (3) َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدااَّللََّ  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ  :اهلل تعالى

  أدلة القول األول:
 استدلكا عمى قكليـ بالكتاب كالسنة النبكية عمى النحك التالي: 

 أواًل: الكتاب:
ق قكلو تعالى:  َم اَّللَُّ إَِلَّ بِاْْلَ وَل َيْؼُتُؾوَن الـَّْػَس الَّتِي َحرَّ

(4)
  كقكلو تعالي ،:  َوَمن ُقتَِل َمْظُؾوًما َفَؼْد

ف ف  اْلَؼْتِل  ق ِه ُسْؾَطاًكا َفاَل ُيْسِ
ُه َكاَن َمـُصوًرا ۗ  َجَعْؾـَا لَِولِ  . (5)إِكَّ

                                                             

(؛ ابف قدامة، 12/210جالبارم) (؛ العسقبلني، فتح4/16ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)7/233جالكاساني،) (1)
، المحمى)8/270جالمغني )  (،12/314ج(؛ ابف حـز

 (.3/362ج(؛ المقدسي، المقنع)6/233جالخطاب، مكاىب الجميؿ) (2)
  [.33] المائدة:  (3)
 [. 68] الفرقاف: (4)
 [.33] اإلسراء: (5)
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أف قتؿ االغتياؿ ال يمحؽ بجريمة الحرابة لعمـك األدلة التي لـ تفرؽ بينو  وجو الداللة من اآليتين: 
عاـ في  كبيف غيره مف أنكاع القتؿ العمد، كجعؿ السمطة في القتؿ العمد لكلي المقتكؿ كذلؾ أيضان 

 .(1)جميع أنكاع القتؿ دكف تفرقة بيف قتؿ االغتياؿ كغيره

 : ثانيًا: السنة النبوية 

" ال يحل دم امرئ مسمم إال بإحدي ثالث النفس بالنفس والثيب يف: الصحيح فيما جاء 
قتل المسمم أعظم عند اهلل من : " ، كحديث النبي(2)" الزاني والمارق من الدين التارك لمجماعة

 .(3) الدنيا" زوال

، (4)أنيما لـ يفرقا بيف أنكاع القتؿ سكاء كاف قتؿ اغتياؿ أك قتؿ عادم وجو الداللة من الحديثين:
 أم أف االغتياؿ يعتبر جريمة قتؿ أم يجرم فيو القصاص كال يمحؽ بالحرابة لعمـك األحاديث.

 أدلة القول الثاني:

 استدلكا عمى قكليـ بالسنة النبكية عمى النحك التالي:
 عن قتادة عن أنس:حديث العرينيف 

كتكممكا باإلسبلـ فاستكخمكا المدينة، فأمر  "أف ناسان مف عكؿ كعرينة قدمكا عمى النبي 
بذكد كراع كأمرىـ أف يخرجكا فميشربكا مف أبكاليا كألبانيا، كانطمقكا حتى إذا كانكا  ليـ النبي 

، كاستاقكا الذكد فبمغ ذلؾ النبي، فبعث بناحية الحرة كفركا بعد إسبلميـ، كقتمكا راعي النبي 
أعينيـ، كقطعكا أيدييـ، كترككا في ناحية الحرة حتى ماتكا عمى الطمب في آثارىـ، فأمر بيـ فسمركا 

 .(5)حاليـ"
أف النبي عميو السبلـ قتميـ دكف أخذ رأم أكلياء الدـ في ذلؾ، فمك كاف العفك معتبران  وجو الداللة:

في قتؿ االغتياؿ لما أمر النبي بقتميـ إال بعد الكقكؼ عمى رأم األكلياء الحتماؿ عفكىـ عف 
، ككاضح مف طريقة القتؿ التي تمت بأف قتميـ عمى اعتبار أنيـ محاربيف بدليؿ قطع األيدم الجناة

 كاألرجؿ مف خبلؼ.
                                                             

 (.14/583جالطبراني، جامع البياف في تأكيؿ القرآف) (1)
 [.6878: رقـ الحديث17/262صحيحو البخارم، العمـ، ]البخارم: (2)
صحيح الترغيب [، كقاؿ األلباني عنو: حسف صحيح، 3997: رقـ الحديث7/94]النسائي: سنف النسائي،  (3)

 (. 2/804ج)صحيح الجامع الصغير كزيادتو (، كأيضان صححو في 2/315ج)كالترىيب
 (31_16/30جابف حجر العسقبلني، فتح البارم) (4)
 [.6802: رقـ الحديث17/153لبخارم: صحيحو البخارم، العمـ، ا[  (5)
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 الترجيح وأسبابو:

بأف قتؿ بعد عرض األقكاؿ كأدلتيـ يظير لمباحثة رجحاف رأم المالكية كمف معيـ القائؿ 
 كذلؾ لمتالي:  رابة كال يجكز العفك عنواالغتياؿ يمحؽ بالحً 

أننا لك نظرنا إلى الكاقع المعاصر الذم نعيشو كما تقـك بو عصابات اإلجراـ مف أعماؿ  .1
 أك المدنييف مف األفراد أدركنا حجـ الرعب كاإلرىاب. فكالمسؤكليتفجيرية كاغتياالت لمحكاـ 

المنطؽ يقضي بأف األفعاؿ كما فييا مف غدر ال تستحؽ العفك ما دامت مكجية ضد  .2
 رابة.فيي مف الحً  اآلمنيف كالمسالميف

أثر ىذه االغتياالت ليست عمى شخص معيف؛ بؿ أثرىا يعـ المجتمع كفيو زعزعة  .3
 لبلستقرار.

 الجريمة المنظمة: المطمب السادس:
 تعرف الجريمة المنظمة: الفرع األول:

التي ترتكب مف تنظيـ إجرامي ىيكمي يتككف مف شخصيف فأكثر، تحكمو  الجريمة"ىي تمؾ 
قكاعد معينة مف أىميا قاعدة الصمت، كيعمؿ ىذا التنظيـ بشكؿ مستمر لفترة غير محددة، كيعبر 
نشاطو حدكد الدكؿ، كيستخدـ العنؼ كاإلفساد كاالبتزاز كالرشكة في تحقيؽ أىدافو، كيسعى لمحصكؿ 

 .(1)يمجأ لعممية غسيؿ األمكاؿ إلضفاء الشرعية عمى عكائد الجريمة" عمى الربح المادم، ك 
الجريمة المنظمة تأخذ طابع االحتراؼ المعتمد عمى التخطيط المنظـ كالتنفيذ الدقيؽ إذن 

ؾ كؿ السبؿ كالكسائؿ المشركعة المدعـ بإمكانيات مادية تمكنو تحقيؽ أغراضو مستخدمان في ذل
ذلؾ عمى مجمكعة مف المجرميف المحترفيف الذيف يمثمكف الكجو غير المشركعة معتمدان في ك 

 المباشر لمجريمة.
 الفرع الثاني: التكييف الفقيي لمجريمة المنظمة:

كتجمع الجريمة المنظمة نماذج مختمفة مف الجرائـ الخطيرة اليادمة لمدكؿ كالمجتمعات مثؿ 
اإلتجار باألسمحة كجريمة غسيؿ جريمة اإلتجار بالمخدرات كاإلتجار باألشخاص كاستغبلليـ ك 
في األرض مف زىؽ لؤلركاح كىتؾ األمكاؿ كالسطك المسمح كالمافيات، مع ما فييا مف اإلفساد 

 عراض كاعتداء عمى األمكاؿ.لؤل
ترم الباحثة أف الجريمة المنظمة تعتبر مف اإلفساد في األرض كتتدخؿ ضمف جريمة 

 .افاعمييا مف قبؿ كلي األمر بما يراه مناسبرابة عمى الحرابة كتطبيؽ عقكبة الحً 
                                                             

 (.45البريزات، الجريمة المنظمة )ص (1)
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 المبحث الثاني
 رضالصور المعاصرة لجرائم العِ 

رض منع إشاعة الفاحشة في حفظ العً  رض، كفيمف مقاصد الشريعة الغراء حفظ العً 
األليـ، كاعتنت الشريعة اإلسبلمية بالمحافظة عمى اآلداب  المجتمع كجعؿ عقكبة ذلؾ العذاب

مت كؿ فعؿ يؤدم إلى اختبلط األنساب كال يحفظ الناس كسمعتيـ؛ لذلؾ حر  العامة كأعراض 
ف تـ  األعراض كال األبضاع أك يفسد حتى التصكرات باألفعاؿ أك باألقكاؿ الفاسدة الفاضحة، حتى كا 

المساس بيا كجاء عف الفعؿ بكسائؿ االتصاؿ الحديثة، كدـ المسمـ كعرضو حراـ؛ بحيث ال يجكز 
اهلل تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إال بحقيا كحرمة يومكم ىذا  " إن : رسكلنا

، لقد أراد اهلل سبحانو لمبيكت المسممة أف تحاط بسياج مف (1)في بمدكم ىذا في شيركم ىذا "
رضو كشرفو كأف تحفظ حرمتو كسمعتو االحتراـ كالترفع كالكقار، كالمسمـ مف حقو أف يحفظ عً 

" : مف قكلو  كمشاعره، كأف يحاط بيتو بالحماية التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية انطبلقان ككرامتو 
 .(2)رضو, ودمو" كل المسمم عمى المسمم حرام: مالو, وعِ 

كلذلؾ يحـر قذفو كسبو كالتشيير بو، كمحاكلة النيؿ مف شخصيتو، كعرضو كشرفو كسمعتو 
ْ  ادُْْحَصـَاِت  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ  : كلذلؾ يقكؿ اهلل تعالى  َوََل  َجْؾَدةً  َثاَمكِيَ  َفاْجؾُِدوُهمْ  ُشَفَداءَ  بَِلْرَبَعةِ  َيْلُتوا ُثمَّ ََل

مْ  َتْؼَبُؾوا لَِك َوَأْصَؾُحوا َفنِنَّ اَّللََّ َغُػورٌ  َشَفاَدةً  ََلُ ِذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذٰ ِحقمٌ  َأَبًدا َوُأوَلٰئَِك ُهُم اْلَػاِسُؼوَن إَِلَّ الَّ  رَّ
(3) . 

رض ىي حاالت اعتداء عمى التنظيـ االجتماعي لمحياة الجنسية؛ "كجرائـ االعتداء عمى العً 
حيث إف ىناؾ قيكدان مفركضة عمى الحرية الجنسية لؤلفراد، كخرؽ ىذه القيكد تمثؿ اعتداء عمى 

 .(4)الًعرض"
 ومن تمك الصور:

 األبيض المعركؼ بالدعارة".التحريض عمى البغاء كالفجكر" بيع المحـ  .1
                                                             

[؛ ] مسمـ: صحيح مسمـ، تغميظ تحريـ الدماء 67: رقـ الحديث1/37]البخارم: صحيحو البخارم، العمـ،  (1)
 [، متفؽ عميو. 1679: رقـ الحديث 3/1305كاألعراض كاألقكاؿ،

 [.2564: رقـ الحديث4/1986]مسمـ: صحيح مسمـ، تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو،  (2)
 [.5_4] النكر: (3)
(، مجمة جامعة شندم)العدد 27جبلؿ الديف أحمد، جرائـ العرض كاآلداب العامة كالسمعة فقيان كقضاءن كتشريعان) (4)

 ـ(.2011العاشر، 
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 نترنت.االبتزاز عف طريؽ اإل .2

 التشيير كخدش الحياء أك اإلخبلؿ بو. .3
 جريمة التحريض عمى البغاء والفجور" بيع المحم األبيض المعروف بالدعارة": المطمب األول:
 عمى البغاء والفجور: التعريف بجريمة التحريض الفرع األول:

قناعو في ارتكاب فعؿ مف أفعاؿ الدعارة كالفجكر   "ىك التأثير في نفس مف يكجو إليو كا 
 . (1)بحيث ال يجد أمامو مفران مف ذلؾ فيذعف إلرادة مف حرضو كيسير في ركابو"

ىي كسيمة لمتكسب تستغؿ فييا المرأة جسدىا في اتصاالت جنسية تمارسيا مع عمبلئيا، كً 
نما في نظير ما يدفعكنو مف مقابؿال عمى أساس عبلقة شخصية   .(2)شرعية أك غير شرعية كا 

رض االجتماعية، كتفشي بيكت البغاء كالدعارة تعد جريمة الزنا مف أخطر جرائـ العً كبذلؾ 
باحة ارتكاب الفاحشة يؤدم إلى االنحبلؿ األخبلقي ا  قبؿ الجماعات السافحة الرخيصة ك  مف

حرمت الشريعة اإلسبلمية كؿ كطء خارج حدكد العبلقة كاالجتماعي كاختبلط األنساب؛ لذلؾ 
الزكجية كعاقبت عميو سكاء حدث مف متزكجيف أك غير متزكجيف، كسكاء كاف بمقابؿ أك غير 

 مقابؿ.
كنشر بيكت الدعارة مف األنشطة الجنسية الخطرة التي ليا مساس بالنظاـ العاـ لمدكلة التي تزيد مف 

يكائيـ مما يؤدم إلى التفكؾ  المشكبلت التي منيا كثرة أبناء الزنا كعدـ القدرة عمى رعايتيـ كا 
، كما أف ىذه الجريمة جعمت المرأة ممتينة كسمعة األخبلقيةاألسرم الذم يزيد مف ارتكاب الجرائـ 

رخيصة تباع كتشترل مف أجؿ قضاء شيكة محرمة، ككذلؾ ما يجره البغاء مف الكيبلت عمى الفرد 
مراض الجنسية المعدية المنتقمة بيف البشر عبر االتصاؿ الجنسي كمف ىذه كالمجتمع مف انتشار األ

األمراض: مرض السيبلف كمرض الزىرم كمرض اليربس كمرض االيدز، فإف ىذه الجريمة أخطر 
 .(3)مف الحرابة بؿ كأكثر

 التكييف الفقيي لجريمة التحريض عمى البغاء والفجور: الفرع الثاني:

 تجد الباحثة الحرابة عمى جريمة التحريض عمى بيوت البغاءوتطبيق أركان جريمة 
ليذه الجريمة بأف الركف الشرعي ثابت بنص الكتاب المتمثؿ بقكلو  المككنةاألفعاؿ  ىبالنظر إل

                                                             

 (.19لعرض)صزكي، جرائـ االعتداء عمى ا (1)
 (.21عبلـ، العكامؿ االجتماعية في ظاىرة احتراؼ البغاء)ص (2)
 (.21)صالمرجع السابؽ (3)
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َكا َوََل َتْؼَرُبوا :تعالى ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِقال الز   َوَل ُتْؽِرُهوا َفَتقَاتُِؽْم َعَذ اْلبَِغاءِ  : كقكلو تعالى,  (1)إِكَّ

ْكَقا َقاِة الدُّ ـًا لَِتْبَتُغوا َعَرَض اْْلَ صُّ نَّ َفنِنَّ اَّللََّ ِمْن َبْعِد إِْكَراِهِفنَّ  إِْن َأَرْدَن ََتَ َغُػور َوَمْن ُيْؽِرهُّ
(2). 

، كبالتأثير بفتح بيكت  كىك الركف المادم لمجريمة كيتمثؿ وأما الركن الثاني: الدعارة كبالكطء المحـر
في نفس مف يكجو إليو التحريض باإلقناع عف طريؽ القكؿ أك الفعؿ كالتكسب مف ممارستيا ككما 

ذيمة في إذ تعاقب الشريعة عمى الر  هالرضا أك مع عدـ تكافر  الجريمة سكاء تـ الفعؿ مع تكافر تتحقؽ
 أثرىا.  مذاتيا بصرؼ النظر عف تعد

كىك القصد الجنائي: تعد جريمة نشر البغاء جريمة عمدية، كتتكفر بمجرد انصراؼ  ثوالركن الثال
بجميع أركانيا مع عممو أف الشرع كالقانكف ينيي عف ذلؾ كيعاقب  إرادة الزاني إلى تحقيؽ الجريمة

 عمييا.

 نترنت:جريمة االبتزاز عن طريق اإل  المطمب الثاني:
  الفرع األول: حقيقة جريمة االبتزاز:

"ىك القياـ بالتيديد بكشؼ معمكمات معينة عف شخص، أك فعؿ شيء يدمر الشخص 
الميدد، إف لـ يقـ الشخص الميدد باالستجابة إلي بعض الطمبات، ىذه المعمكمات تككف عادة 

 .(3)محرجة أك ذات طبيعة مدمرة اجتماعيان"

خداـ الجماعات "إف جريمة االبتزاز مف خبلؿ االنترنت قد انتشرت في العالـ بسبب است
بميكف  6كثر مف أ 2010نترنت، كحسب إحصائية فقد حققت تجارة الجنس سنة اإلجرامية شبكة اإل
% مف مسجؿ المبيعات عبر االنترنت، كيدير 74نترنت كىك ما يساكم حكالى دكالر مف خبلؿ اإل

ت كابتزازىـ بالنساء كالمراىقا تجارلبلجريمة االبتزاز جماعات منظمة كمافيات بعمميات كاسعة 
نتاج األفبلـ الجنسية بالقكة مقابؿ أجر زىيد كفى ظركؼ  كالمتاجرة بيف في مجاؿ الجنس كالدعارة كا 
عمؿ سيئة جدان، كمف خبلؿ اإلباحية اإللكتركنية التي تجسدىا المكاقع الجنسية اإلباحية، خاصة 

تخداـ دعارة األطفاؿ كالنساء، المكجية منيا لمفتيات القاصرات كلؤلطفاؿ كلمنساء عمكمان يتـ فييا اس
 .(4)" سكاء عف طريؽ تصكيرىـ مباشرة أك بالمحاكاة

                                                             

 [.32]اإلسراء:  (1)
 [. 33]النكر:  (2)
 عمى االنترنت(. (نكاؿ عيد، االبتزاز كمفيكمو كأسبابو (3)
 ()مؤتمر دكلي(. 282_181صص خيرم، االنترنت ككسيمة لبلتجار بالنساء كاألطفاؿ) (4)
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إرساؿ الفتيات كالنساء صكرىـ عبر الماسنجر أك البريد االلكتركني أك تسجيؿ  ومن أسباب االبتزاز:
زكف أصكاتيـ أك مف خبلؿ استخداـ األجيزة الخمكية كبيعيا دكف إزالة الصكر إزالة تامة، فيمجأ المبت

 إلى الضغط عمييف كالفضيحة إف لـ تنصاع لؤلكامر.

ذا ما تأممنا نجد أف االبتزاز كجو مف كجكه اإلفساد في األرض فيك يضر باآلخريف ك  ا 
يذاء لممؤمنات كالمؤمنيف كنشرىاكالحرمات  لؤلسرار كماليان، كما أنو ىتؾ نفسيان ك اجتماعيان  ، كا 
ألنو استغبلؿ القكة مقابؿ  لممنصب كالقكة بطريؽ غير مشركع، فاالبتزاز كسيمة محرمة كاستغبلؿ

كالنفسي أك  ضعؼ إنساف آخر ميدد، كأيضاى االبتزاز ينطكم عمى استخداـ التيديد باإليذاء الجسدم
لصاؽ فع التيـ، بما يجبر المبتز عمى الد اإلضرار بالسمعة كالمكانة االجتماعية بتمفيؽ الفضائح كا 

 مكرىان لمف يبتزه.

يقاع األشخاص عف طريؽ اإلكتعد جريمة اال  في األرض نترنت مف جرائـ اإلفسادبتزاز كا 
 مف جرائـ الفساد. أيضان  كتعد

 نترنت:فقيي لجريمة االبتزاز عن طريق اإل الفرع الثاني: التكييف ال

بالنظر  تجد الباحثة نترنتة عمى جريمة االبتزاز عن طريق اإل وتطبيق أركان جريمة الحراب
الشرعي ثابت بنص الكتاب المتمثؿ األكؿ كىك الركف  بأف الركف الجريمةإلى األفعاؿ المككنة ليذه 

َتاًكا اْحَتَؿُؾوا َفَؼدِ  اْكَتَسُبوا بَِغْرِ َما َواْدُْمِمـَاِت  ادُْْمِمـَِي  ُيْمُذونَ  َوالَِّذينَ   :بقكلو تعالى ُمبِقـًا َوإِْثاًم  ُُبْ
(1). 

في ابتزازىـ كالتيديد بالفضيحة أك الرضكخ  كىك الركف المادم لمجريمة كيتمثؿ وأما الركن الثاني:
 لؤلكامر.

كىك القصد الجنائي: تعد جريمة االبتزاز جريمة عمدية، كتتكفر بمجرد انصراؼ إرادة  والركن الثالث
 بجميع أركانيا.  المبتز إلى تحقيؽ الجريمة

 ح":ضالتشيير وخدش الحياء أو اإلخالل بو " جريمة الفعل الفاجريمة  المطمب الثالث:
 الفرع األول: حقيقة التشيير:

التشيير ىك قكؿ ييذؿ بني البشر أماـ غيرىـ مف الناس بسبب عرقيـ، أك أصميـ، أك  
دينيـ، أك مكاف سكناىـ، أك جنسيـ، أك قكؿ يمس بمكانة بني البشر في مكاف عمميـ أك مصمحتيـ 

 أك مينتيـ.

                                                             

 [. 58]األحزاب:  (1)
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إف اإلساءة إلى سمعة اآلخريف كالنيؿ مف كرامتيـ أك شرفيـ بالتشيير، في محاكلة 
ركزىـ االجتماعي أك الميني كجعميـ مكضع سخرية الناس كازدرائيـ مف الجرائـ التي إلضعاؼ م

يتعدل شرىا، كينتشر شررىا،  تىحرمتيا الشريعة اإلسبلمية لما فييا مف المفاسد كاآلثار الخطيرة ال
 لييمؾ الحرث كالنسؿ في المجتمع اإلسبلمي. 
 والتشيير محرم بالكتاب والسنة واإلجماع: 

 حيث حـر اهلل التشيير باآليات التالية:  من الكتاب: :أوالً 

َتاًكا اْحَتَؿُؾوا َفَؼدِ  اْكَتَسُبوا بَِغْرِ َما َواْدُْمِمـَاِت  ادُْْمِمـِيَ  ُيْمُذونَ  َوالَِّذينَ  . قكلو تعالى: 1 ُمبِقـًا َوإِْثاًم  ُُبْ
(1). 

أف اهلل تعالى حـر إيذاء المؤمنيف كالمؤمنات مف كؿ أنكاع األذل، كالتشيير  وجو الداللة من اآلية:
مف البيتاف كىك أفحش الكذب حيث يؤذم المؤمنيف كالمؤمنات بغير ما اكتسبكا، طمبان لشىينيـ 

 كذميـ كتجريحيـ كالنيؿ منيـ، قاؿ أبك بكر الجزائرم في تفسيره: " إف الذيف يؤذكف رسكؿ اهلل 
بانتقاص أك تعريض لو أك آلؿ بيتو أك أمتو أك سنتو أك دينو ىؤالء لعنيـ اهلل في الدنيا كاآلخرة أم 

 (2)طردىـ مف رحمتو، كأعد ليـ عذابان ميينان يذكقكنو بعد مكتيـ كيـك بعثيـ يـك القيامة"

ْكَقااْلَػاِحَشُة ِف الَّذِ  إنَّ الَِّذيَن ُُيِبُّوَن َأن َتِشقعَ   . قكلو تعالى:2 ْم َعَذاٌب َألِقٌم ِف الدُّ  ۗ  َواْْلِخَرِة  يَن آَمـُوا ََلُ

َواَّللَُّ َيْعَؾُم َوَأكُتْم ََل َتْعَؾُؿونَ 
(3). 

كما قاؿ ابف كثير: " إف في ىذا تأديب لمف سمع شيئان مف الكبلـ السيئ  وجو الداللة من اآلية:
 .(4)فقاـ بذىنو منو شيء، كتكمـ بو، فبل يكثر منو كيشيعو كيذيعو"

 حيث حرمت السنة التشيير باألحاديث التالية:  من السنة: :ثانياً 
فإن الظن أكذب الحديث, " إياكم والظن, قاؿ:  . عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل 1

 .(5)وال تحسسوا, وال تجسسوا, وال تحاسدوا, وال تباغضوا, وال تدابروا, وكونوا عباد اهلل إخوانا"
أف معنى " كال تحسسكا كال تجسسكا" أم ال تبحثكا عف عيكب الناس كال  وجو الداللة من الحديث:

 .(6)تتبعكىا كتشيركىا
                                                             

 [. 58] األحزاب:  (1)
 (.4/291جأبك بكر الجزائرم، أيسر التفاسير ) (2)
 [. 19] النكر:  (3)
 (.6/29جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (4)
 [.6064: رقـ الحديث 4/103] البخارم: صحيحو البخارم، ما ينيى عف التحاسد كالتدابر،  (5)
 (.10/482جابف حجر العسقبلني، فتح البارم) (6) 
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"صعد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المنبر فنادل . عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: 2
" يا معشر من قد أسمم بمسانو ولم يفض اإليمان إلى قمبو, ال تؤذوا بصكت رفيع، فقاؿ: 

المسممين, وال تعيروىم, وال تتبعوا عوراتيم, فإنو من تتبع عورة أخيو المسمم تتبع اهلل عورتو, 
 .(1)حمو"ومن تتبع اهلل عورتو يفضحو, ولو في جوف ر 

كجو الداللة مف الحديث: أنو ظاىر في التحذير مف التشيير بالمسمميف، كتتبع عكراتيـ، كلخطر 
، عاقب اهلل تعالى المتتبع لعكرات المسمميف بأف يتتبع عكرتو، كمف يتبع عكرتو  األمر، كعظـ الجـر

كأعظـ المحرمات، ، ذلؾ ألنو مف أشد المنكرات، (2)يفضحو كلك في كسط منزلو مخفيان مف الناس
 .(3)كقد صحت أحاديث تحريـ األعراض كتحريـ الدماء كاألمكاؿ

" من عف جندب بف عبد اهلل البجمي رضي اهلل عنو، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  .3
 .(4)سمَّع سمَّع اهلل بو, ومن ُيرائي ُيرائي اهلل بو"

يكب الناس كأذاعيا، أظير اهلل عيكبو بأف كجو الداللة مف الحديث: أف مف سم ع )أم شير( بع
 .(5)يشيره اهلل كيفضحو كيظير ما كاف بطنو كيسمعو المكركه

عمى كجكب صكف أعراض  -أجمع أىؿ العمـ _في جميع األمصار كاألعصار اإلجماع: -ثالثاً 
 .(6)المسمميف كحرمتيا

إذا شٌير اإلنساف بأخيو سكاء المسمـ أك المسممة بنسبة أفعاؿ قبيحة إلييـ، كذبان كزركان، 
مثمما يقع مف الحاقديف أك الحاسديف أك مف الجيات كالجماعات المدسكسة لنشر الفساد كالرذيمة 

التصرؼ  كخدش الحياء في المجتمع المسمـ، فقد ارتكب الميشىًيري جرمان عظيمان، كخطران كبيران بيذا
القبيح كالشنيع، كلذا كثرت األدلة المحرمة مف ىذه الصفة الذميمة في الكتاب كالسنة، لما في ذلؾ 
مف األذية لممؤمنيف كالمؤمنات ما ىك كفيؿ بحؿ عرل المجتمع كتفكيكو، كليذا حذر اهلل تعالى 

َتاًكا اْحَتَؿُؾوا َفَؼدِ  اْكَتَسُبوا بَِغْرِ َما َوادُْْمِمـَاِت  ادُْْمِمـِيَ  ُيْمُذونَ  َوالَِّذينَ  بقكلو تعالى:  ُمبِقـًا َوإِْثاًم  ُُبْ
(7). 

                                                             

[، كقاؿ األلباني عنو: 2032: رقـ الحديث4/378] الترمذم: سنف الترمذم، ما جاء في تعظيـ المؤمف،  (1)
 (.1/13944جصحيح، صحيح الجامع الصغير كزياتو)

 (.6/181جالمباركفكرم، تحفة األحكذم) (2)
 (.4/595جالشككاني، السيؿ الجزار) (3)
 [.6499: رقـ الحديث5/2383] البخارم: صححو البخارم، الرياء كالسمعة، (4)
 (.11/336جالعسقبلني، فتح البارم) (5)
 (.4/595جالشككاني، السيؿ الجرار) (6)
 [. 58]األحزاب:  (7)
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كجو الداللة في ىذه اآلية: أف الذيف ينسبكف إلى المؤمنيف ما ىـ براء منو، لـ يعممكه كلـ يفعمكه فقد 
ثمان مبينان كىذا ىك البيت المبيف أف يي  ما لـ يفعمكه،  حكى عف المؤمنيف كالمؤمناتاحتممكا بيتانان كا 

 .(1)عمى سبيؿ العيب، كالتنقيص ليـ
كمف ىنا قاؿ ابف نجيـ كىك يتحدث عف ذلؾ: " فإف كاف_ أم ما ذكر عنو_ ليس فيو فيك 

 .(2)كذب كافتراء، فيفسؽ بو، سكاء كاف في كجكده أك في غيبتو"
م " أيما رجل أشاع عمى رجل مسم: كلعظـ الجـر كاف عظـ الجزاء، فقد قاؿ الرسكؿ 

كممة_وىو منيا بريء_ يرى أن يشينو في الدنيا, كان حقًا عمى اهلل تعالى أن يرميو بيا في 
ْكقَا إنَّ الَِّذيَن ُُيِبُّوَن َأن َتِشقعَ ثـ تبل قكلو تعالى النار, ْم َعَذاٌب َألِقٌم ِف الدُّ  اْلَػاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمـُوا ََلُ

َواَّللَُّ َيْعَؾُم َوَأكُتْم ََل َتْعَؾُؿونَ  ۗ  َواْْلِخَرِة 
(3),(4). 

رؤىا إال د ىلمفسدة في الديف عظيمة، ال يتأت ترل الباحثة أف عقكبة المشير فييا درء
ًعرض المسمـ مف الكبائر كالربا، فاستحبلؿ التشيير بو إذف يعتبر  بلؿاستحبمعاقبة المشير، ألف 

لحاؽ الشيف بو، كبذلؾ يككف ىذا اإليذاء جريمة  مف الكبائر؛ كأف ىذه الكبيرة فييا إيذاء لممسمـ كا 
" إن أْرَبى الِربا استطالة المرء : عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ رسكؿ اهلل ف ،يعاقب عمييا
 .(5)ِعرض أخيو"

كيدخؿ ضمف ذلؾ التشيير اإللكتركني باألشخاص، حيث صممت ىذه المكاقع اإللكتركنية ألجؿ 
يذائيف الذم سبب ليف  سقاط الرجاؿ كالفتيات كالنساء كفضحيف كا  بيف  ان عظيم ضرران التشيير كا 

 تيـ كأبنائيـ، كعـ الفساد في المجتمع كاإلضرار بالسمعة لذكييـ.أسرىـ كعائبل
 التكييف الفقيي لجريمة التشيير:الفرع الثاني: 

بالنظر إلى األفعاؿ  تجد الباحثة وتطبيق أركان جريمة الحرابة عمى جريمة التشيير وخدش الحياء
نفان، ككجكد ركف آابت بنص الكتاب كالسنة كما بينت المككنة ليذه الجريمة بأف الركف الشرعي ث

 المجاىرة كالمكابرة بالتشيير الذم يفضي إلى الفساد بيف الناس. 
                                                             

 (.6/470جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 (.7/89جابف نجيـ:، البحر الرائؽ) (2)
 [. 19]النكر:  (3)
ضعيؼ الجامع الصغير (، كقاؿ األلباني عنو: ضعيؼ، 4/183جالسيكطي، الدرر المنثكر) (4)

 (. 1/329ج)كزيادتو
[، كقاؿ األلباني عنو: 21658: رقـ الحديث 10/241]البييقي: سنف البييقي، الشاعر يكثر الكقيعة في الناس، (5)

 (.2/179جصحيح، صحيح الترغيب كالترىيب)
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 المبحث الثالث 

 الصور المعاصرة لجرائم المال 
يعتبر الماؿ مف أحد المقاصد الضركرية التي سعت الشريعة إلى حفظيا مف جية الكجكد 
كالعدـ، كقد أكجبت كسب الماؿ مف طرؽ مباحة كمشركعة فإف كسب الماؿ المتأتي مف الجريمة 

أكؿ الحراـ كالفساد في األرض كالغش  يعتبر طريقان غير مشركع كمحرمان اكتسابو، كقد حـر اهلل 
َّا ِف اَْلَْرضِ   ؿ كالخديعة كالتدليس كالخيانة كالحيؿ قاؿ تعالى:كاالحتيا ا الـَّاُس ُكُؾوا ِِم َ َحالَلً َصق باً  َيا َأهيُّ

ُه َلُؽمْ  ْقَطاِن إِكَّ ، كنظران لمتطكر اليائؿ في مجاؿ التقنيات  (1)َعُدوٌّ ُمبِيٌ  َوَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ
كالتكنكلكجيا ظيرت العديد مف التحديات كالجرائـ التي لـ تكف معركفة مف قبؿ، زادت كاإللكتركنيات 

ف الشريعة اإلسبلمية تحارب الجرائـ اإللكتركنية مثمما إحجـ األمكاؿ غير المشركعة، حيث  مف
 تحارب جميع الجرائـ العادية كالتقميدية.

 ومن تمك الصور:

 السرقة اإللكتركنية. .1

 غسيؿ األمكاؿ. .2

 السطك المسمح. .3

دارة محاؿ القمار. .4  المقامرة كا 

 تزييؼ كاصطناع العمبلت كاألختاـ. .5

 المطمب األول: السرقة الكترونية:
  الفرع األول: حقيقة السرقة اإللكترونية:

التي تتـ باستخداـ جياز الكمبيكتر مف خبلؿ االتصاؿ باإلنترنت كيككف ىدفيا  ىي الجريمة
السرقة كاالختبلس أك قرصنة كسرقة حقكؽ  ك التحريؼ أك التزكير أكاختراؽ الشبكات أك تخريبيا أ

الممكية الفكرية كىي التي تسبب أضراران مالية عمى الضحية أك المستيدؼ كمف أشكاليا: االستيبلء 
كتمؾ المنتشرة اآلف في الكثير مف الدكؿ األفريقية كخاصة  عمى ماكينات الصرؼ اآللي كالبنكؾ

لصرؼ  يتـ نسخ البيانات اإللكتركنية لبطاقة الصراؼ اآللي كمف ثـ استخدامياكفييا  جنكب إفريقيا

                                                             

 [.168]البقرة:  (1)
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جدان لمكقع أحد البنكؾ  نترنت مماثمةإإنشاء صفحة  كمف أشكاليا أيضان  أمكاؿ مف حساب الضحية،
إدخاؿ بياناتو أك تحديث معمكماتو بقصد  الكبرل أك المؤسسات المالية الضخمة لتطمب مف العميؿ

رسائؿ البريد الكاردة مف مصادر مجيكلة  بياناتو المصرفية كسرقتو، كأيضان الحصكؿ عمى 
األمكاؿ مف الخارج مع الكعد بنسبة مف المبمغ، أك تمؾ التي  بخصكص طمب المساىمة في تحرير

برقـ  البريد اإللكتركني بفكزه بإحدل الجكائز أك اليانصيب كتطالبو بمكافاة الجية تكىـ صاحب
 .(1)حسابو المصرفي

متعددة منيا التبلعب بالبطاقات االئتمانية كالتزكير  ان لكتركنية تشمؿ أنماطالسرقة اإل
الدكلية، لكتركني، كتحكيؿ األمكاؿ عبر الحدكد كماتية، كالغش في أجيزة الصرؼ اإلكالقرصنة المعم

أك مشركع لؤلسيـ، كالتجارة في سمع كىمية ال نترنت، كالتداكؿ غيركالمقامرة عمى شبكات اإل
محظكرة كغيرىا، كتتـ السرقة اإللكتركنية بطريؽ التعدم عمى األمكاؿ في الحاسب اآللي مف خبلؿ 
إدخاؿ بيانات غير حقيقية أك تعديؿ بيانات الختبلس أمكاؿ، مثؿ أف يقـك الجاني بتعديؿ البيانات 

اني كبالتالي بتحكيؿ لممجني عميو مما يترتب عميو أف يتـ التحكيؿ لحساب الج تعمقةالصحيحة الم
ألف اختراؽ ىذه البيانات كالبرامج  ؛يتـ إخراج األمكاؿ مف حيازة المجني عميو كنقميا إلى حيازتو ىك

 .(2)كسرقتيا كتغيير بياناتيا يعد إنتياكان لمحرز

 إف جريمة السرقة اإللكتركنية التي ترتكب بحؽ األشخاص الحقيقييف كالمعنكييف بالغة
مع كالمؤسسات كالحككمات كخسائرىا جسيمة تفكؽ خسائر الجرائـ العادية الخطكرة عمى الفرد كالمجت

فضبلن عف الخسائر المعنكية كاالجتماعية التي تسببيا سرقة البيانات كالصكر كالكثائؽ الخاصة 
تطكر كتصاعد مستمر، فضبلن  باألفراد مما ينجـ عنيا تيديد باألعراض كىتؾ الحرمات، كىي في

 ابة.عف إنطباؽ أركاف الحر 
 الفرع الثاني: التكييف الفقيي لجريمة السرقة اإللكترونية:

اِرَقُة َفااْقَطُعوا َأْياِدهَيُام َجازاًء  : ىف الشرعي لتجريـ الفعؿ قكلػو تعػالكبتطبيؽ الرك اِرُق َوالسَّ َوالسَّ

باِم َكَسبا َكؽاًَل ِمَن اَّللَِّ
 العقكبػةلكتركنيػة فيػي جريمػة تسػتكجب إسػرقة ، سػكاء كانػت سػرقة عاديػة أك (3)

ااااااا الَّاااااااِذيَن آَمـُااااااوا ََل َتاااااااْلُكُؾوا َأْمااااااَواَلُؽْم َبْقاااااااـَُؽْم بِاْلَباصِااااااالِ  :ىكقكلػػػػػػو تعػػػػػػال َ َياااااااا َأهيُّ
(4). 

                                                             

 (.45يكسؼ، الجرائـ المرتكبة عبر اإلنترنت)ص (1)
 (.10البشرم، الجرائـ االلكتركنية كسبؿ مكاجيتيا)ص (2)
 [.38]المائدة:  (3)
 [. 29]النساء: (4)
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حيػث يقػـك السػارؽ بالتبلعػب كاالحتيػاؿ بػنظـ اآلليػة  كىػك الػركف المػادم لمجريمػة وأما الـركن الثـاني:
المعالجػػة لممعمكمػػػات بيػػدؼ الحصػػػكؿ عمػػػى خػػدمات كأمػػػكاؿ دكف كجػػػو حػػؽ كيقػػػـك باسػػػتخداـ أدكات 

 لكتركنػػػي.اقػػػات االئتمانيػػػة كأجيػػػزة الصػػػرؼ اإلكبالبطدقيقػػػة لتحقيػػػؽ جرمػػػو بغيػػػة التبلعػػػب بالبيانػػػات 
، تعتمػػػد عمػػػى كىػػػك القصػػػد الجنػػػائي: تعػػػد جريمػػػة السػػػرقة االلكتركنيػػػة جريمػػػة عمديػػػة والـــركن الثالـــث

رم العمػػػـ كاإلرادة كذلػػػؾ بػػػأف السػػػارؽ عػػػػالـ بػػػالتحريـ، كأف تتجػػػو إرادتػػػو إلػػػى القيػػػاـ بالتبلعػػػػب عنصػػػ
بالبطاقات االئتمانية كالتزكير كالقرصنة المعمكماتية، كالغش فػي أجيػزة الصػرؼ االلكتركنػي، كتحكيػؿ 

 األمكاؿ عبر الحدكد الدكلية كغير ذلؾ مف األمكر.

قتصادية كبيرة كتعمؿ الجرائـ ضد الممكية، كينجـ عنيا خسائر الكتركنية مف إذف السرقة اإل
 أسكاؽ الماؿ كالبنكؾ المصرفية كاألفراد فيي تعد مف جرائـ اإلفساد في األرض.  لقمؽ كخكؼ لد

 بناءان عميو فإف عقكبات السرقة اإللكتركنية تتراكح بيف الحدية كالتعزيرية كفقا ألسمكب ارتكابيا. 
 يمة غسيل األموال:المطمب الثاني: جر 

 الفرع األول: حقيقة غسيل األموال:

جريمة غسيؿ األمكاؿ ىي إحدل األنشطة التي تدخؿ ضمف إطار الجريمة المنظمة التي 
تضفي الشرعية عمى ىذه األمكاؿ غير المشركعة، كغالبان تمجأ إلييا المنظمات اإلجرامية إلضفاء 

مخدرات ان كانت صكرتيا سكاء كاف مف اإلتجار بالالشرعية عمى األمكاؿ المتحصمة مف الجريمة أي
 .(1)ستغبلؿ بغاء الغير أك باإلتجار باألسمحةاأك اإلتجار باألشخاص أك ب

كمثاؿ بسيط يكضح عممية غسيؿ األمكاؿ كأف يتـ شراء المجكىرات باألمكاؿ المتحصمة مف 
خفاء مصدرىا اإلجرامي كمف ثـ  الجرائـ، فتشمؿ ىذه العممية تكظيؼ األمكاؿ كتغيير شكميا كا 
استثمارىا، كقد تمجأ عصابات الجريمة إلى عمميات تتـ بدرجة مف التعقيد إلخفاء مصدر األمكاؿ 

 . (2) القذرة

كيرل البعض أف غسيؿ األمكاؿ ىك عممية أك عمميات اقتصادية كمالية مركبة تيدؼ إلى 
إعطاء صفة المشركعية مف حيث الظاىر لؤلمكاؿ المتحصمة مف األنشطة اإلجرامية، كذلؾ بإخفاء 

دخاليا في دائرة التعامؿ اال قتصادم المصدر اإلجرامي ليذه األمكاؿ مما يتيح لمجناة االنتفاع بيا كا 
 .(3)كالمالي كالقانكني

                                                             

 (.97_ 95ص صصالح، الجريمة المنظمة) (1)
 (.89البريزات، الجريمة المنظمة )ص (2)
 (.7طاىر، المكاجية التشريعية لظاىرة غسيؿ األمكاؿ المتأتية مف جرائـ المخدرات)ص (3)
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 الفرع الثاني: التكييف الفقيي لجريمة غسيل األموال:

 كاالقتصادمتعد جريمة غسيؿ األمكاؿ مف أخطر الجرائـ التي تيدد استقرار الدكؿ السياسي 
بسبب األرباح الطائمة التي تجنييا العصابات مف كراءىا كالتكسب الحراـ منيا، كأنيا مف باب 

 في األرض بؿ كأكثر ضرران، فضبلن عف انطباؽ أركاف الحرابة فييا.اإلفساد 
  :ومن أبرز اآلثار المترتبة عمى ىذه الظاىرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ما يمي

ستنزاؼك الدخؿ القكمي  استقطاعاتتأثر  .1 القتصاد الكطني لصالح االقتصاديات ا ا 
 .الخارجية

كالتيرب الضريبي كانخفاض كفاءة األجيزة  مالرشاك معدؿ االدخار نظران لشيكع انخفاض  .2
 .اإلدارية كفسادىا

ارتفاع معدؿ التضخـ بسبب الضغط عمى  حدكث ضغكط تضخمية في االقتصاد؛ أم  .3
الشرائية لفئات يرتفع لدييا الميؿ الحدم لبلستيبلؾ  المعركض السمعي مف خبلؿ القكة

 .بعدـ الرشد أك العشكائية كذات نمط استيبلكي يتصؼ

 .تدىكر قيمة العممة الكطنية كتشكيو صكرة األسكاؽ المالية .4

فساد مناخ االستثمار. .5  إفبلس المؤسسات الكطنية كتشكيو المنافسة كا 

 .السيكلة المحمية بشكؿ ال يتناسب مع الزيادة في إنتاج السمع كالخدمات .6

اإليرادات العامة التيرب مف سداد الضرائب المباشرة كمف ثـ معاناة خزانة الدكلة مف نقص  .7
 .عف مجمؿ النفقات العامة

كاستشراء  شراء ذمـ رجاؿ الشرطة كالقضاة كالسياسييف مما يؤدم إلى ضعؼ كياف الدكلة .8
 خطر جماعات اإلجراـ المنظـ.

ارتفاع نسبة البطالة: فإف عمميات غسيؿ األمكاؿ تؤثر عمى المكارد البلزمة لتكفير مناصب  .9
 شغؿ تستكعب الراغبيف بالعمؿ.

سيادة ثقافة المخدرات: تحدث ظاىرة غسيؿ األمكاؿ ضرران بالغان في التصكرات كالقيـ  .10
بحيث تزداد الفجكة بيف المترفيف كالمعدميف، كبالتالي تشترل ذمـ الفقراء لشدة عكزىـ 

 .(1)كيسقطكف بالنياية في شباؾ عصابات غسيؿ األمكاؿ
                                                             

 (.62_58صص شري ط، ظاىرة غسيؿ األمكاؿ) (1)
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بالنظر إلى األفعاؿ  تجد الباحثة األموالوتطبيق أركان جريمة الحرابة عمى جريمة غسيل 
ا الَِّذيَن   :المككنة ليذه الجريمة بأف الركف الشرعي ثابت بنص الكتاب المتمثؿ بقكلو تعالى َ َيا َأهيُّ

اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ : ىكقكلو تعال(1 ,)آَمـُوا ََل َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِالَْباصِلِ 

ِف اَْلَْرِض َفساًدا
(2). 

بمجرد إتياف أم سمكؾ يتعمؽ بتبيض أك كيتحقؽ  كىك الركف المادم لمجريمة وأما الركن الثاني:
 درات أك األسمحة أك البغاء مثبل.بتحكيؿ أك نقؿ لؤلمكاؿ المتحصمة مف جرائـ االتجار بالمخً 

رط لقياـ ، حيث يشتكىك القصد الجنائي: تعد جريمة غسيؿ األمكاؿ جريمة عمدية والركن الثالث
جرامى العاـ، الذم يتكافر بكجكد عنصرم العمـ كاإلرادة، كما يمـز أف يحيط الجريمة تكافر القصد اإل

 الجاني عممان بعناصر الجريمة كال عبرة باألسباب التي دفعتو إلى غسؿ األمكاؿ.

فإف جريمة غسيؿ األمكاؿ تعتبر مف الفساد في األرض لما فيو ضياع الماؿ كمصدر لؤلمكاؿ القذرة 
كالمكاد المخدرة كجمبيا كتصديرىا كاالتجار فييا،  النباتات كتصنيع زراعة مثؿاآلتية مف جرائـ 

مانة األ كخيانة كاختطاؼ كسائؿ النقؿ، كاحتجاز األشخاص كجرائـ اإلرىاب كتمكيميا، كالنصب
بأمف الدكلة ، كالجنايات كالجنح المضرة بالمًخدرات جاركاالت ،كالدعارة ، كالفجكركالغش كالتدليس،

كجرائـ التزكير،  الخارج كالداخؿ، كالرشكة، كاختبلس الماؿ العاـ كالعدكاف عميو، كالغدر، جيةمف 
خطيرة  ان فغسيؿ األمكاؿ جريمة متشعبة تشكؿ أضرارٌا أكبر مف الحرابة بؿ أشد ال يستياف بيا، كآثار 

 تحدث شرخان ىائبلن في مختمؼ مناحي الحياة.

تعتبر مف جرائـ الضرر كالخطر عمى حد سكاء، ألنيا تمثؿ كترل الباحثة أف جريمة غسيؿ األمكاؿ 
عمى الحؽ أك المصمحة التي يضفي عمييا الشرع الحماية الجنائية تحقيقان لمعدؿ  ان فعمي ان عدكان

 كاالستقرار االجتماعي كاالقتصادم كاألمني.

 جريمة السطو المسمح: المطمب الثالث:
 الفرع األول: حقيقة السطو المسمح:

ىك االستطالة كالكثكب عمى الغير بالقتؿ أك السمب أك النتياؾ عرض أك لغرض سياسي 
بغير حؽ، كذلؾ باليجكـ كالتيديد بالقكة عمى البنكؾ كالمحاؿ التجارية كالخزائف كالبيكت كيترأسيا 

                                                             

 [. 29]النساء: (1)
 [. 33]المائدة: (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ة خكؼ، كالذم يقـك في حال الضحية عادة عصابات متخصصة في ىذا المجاؿ كعف طريؽ كضع
 .استبلء عمى أمكاؿ كممتمكات اآلخريف التي ال حؽ لو فييبو الجاني باإل

بقصد السرقة، كالسطك بقصد ارتكاب  ككف عمى ضربيف كىما السطككالسطك المسمح قد ي
الجاني عمى البيكت أك البنكؾ أك الخزائف لمسرقة ليس بالضركرة أف يسطك غير السرقة، ك  جناية

 .(1)منيا، فقد يسطك الرتكاب جناية معينة: كاالغتصاب أك القتؿ أك الخطؼ أك التزكير

رابة مع أنيا كاختمؼ الفقياء في مدل اعتبار جريمة السطك المسمح مف أعماؿ جريمة الحً 
 تقع داخؿ المدينة كأحيانان في النيار عمى قكليف: 

 ألنيـ : إلى أف جرائـ السطك ليس مف قبيؿ الحرابةول األول: ذىب الحنفية والحنابمة في قولالق
 .(2)أف تككف الجريمة خارج المصر كأف تككف بالمجاىرة كالغمبة اطك اشتر 

أف الجرائـ المتمثمة في  :القول الثاني: ذىب المالكية والشافعية والظاىرية والحنابمة في قول
 .(3)السطك المسمح عمى الماؿ أك ىتؾ األعراض مف قبيؿ الحرابة

 استدؿ الحنفية كالحنابمة في قكؿ بالمعقكؿ: أدلة القول األول:

ركف أف مثؿ ىذه األفعاؿ ال تعد مف الحرابة، بؿ ىي جرائـ عادية تجرم عمييا أحكاـ يى 
القصاص، كألكلياء الدـ العفك عنيـ كال تأخذ ىذه الجريمة  عقكبات الحدكد فإذا قتمكا فإف عقكبتيـ

ذا زنكا طبؽ عمييـ  ذا سرقكا فيـ منتيبكف أك غاصبكف كا  طابع التشديد ما دامت داخؿ العمراف، كا 
حد الزنا، كىذا القكؿ منسجـ مع الشركط التي اشترطيا أصحاب ىذا القكؿ لتحقؽ جريمة 

 . (4)الحرابة
 استدؿ المالكية كالشافعية كالظاىرية كالحنابمة في قكؿ بالمعقكؿ: :أدلة القول الثاني

إف الجرائـ المتمثمة في السطك المسمح عمى الماؿ أك ىتؾ األعراض مف قبيؿ الحرابة، 
ألنيا تتـ بطريقة ال تختمؼ عف المحاربة خارج العمراف بحيث تشترؾ بعدـ إمكانية الغكث أك 

                                                             

 (. 77الربيش، جرائـ اإلرىاب كتطبيقاتيا الفقيية المعاصرة)ص (1)
(؛ ابف 3/211جابف عابديف، حاشية رد المحتار عمى الدر المختار)(؛ 9/4278جع)ئائع الصناالكاساني، بد (2)

 (. 4/180جقدامة، المغني)
، المحمى)8/4(؛ الرممي، نياية المحتاج)4/428ج) اإلماـ مالؾ، المدكنة الكبرم (3)  (.11/308ج(؛ ابف حـز
(؛ ابف 3/211جالمختار)(؛ ابف عابديف، حاشية رد المحتار عمى الدر 9/4278ج) الكاساني، بدائع الصنايع (4)

 (. 180قدامة، المغني)ج/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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اء عميو فإنو ال فرؽ بيف كقكع ىذه الجرائـ داخؿ العمراف أك صعكبتو، بالمجاىرة كالمكابرة؛ كبن
 .(1)خارجو ما دامت قد تمت بطريؽ العنؼ كالسطك المسمح

 الترجيح واألسباب:

قكؿ الجميكر كالذم  ل الباحثةلمسألة كدليميـ العقمي، يترجح لدبعد عرض األقكاؿ في ا
 لؤلسباب التالية:ينص عمى أف جرائـ السطك المسمح مف قبيؿ الحرابة كذلؾ 

يعتبر السطك المسمح كاالعتداء عمى الضحايا فساد كسعي في األرض بإىبلؾ الحرث  .1
 كالنسؿ.

بالنظر إلى جسامة الحؽ المعتدل عميو بالسطك المسمح ألخذ الماؿ بالقكة كتحت إرىاب  .2
كتيديد بالسبلح بغض النظر عف عنصر الزماف أك المكاف؛ فمف قاـ بالسطك أك اعتدل 

 اب مثبلن بالنيار أك الميؿ فيك مرتكب لجريمة الحرابة.باغتص

ىذه الجريمة ترتكب بقكة قادرة تقير اآلحاد كترىبيـ كتتحدل كلي األمر جياران، كىذا  .3
 التحدم محاربة هلل كرسكلو كاهلل أعمـ.

دارة محال القمار:  المطمب الرابع: جريمة المقامرة وا 
دارة   محال القمار:الفرع األول: حقيقة المقامرة وا 

 .(2)كىك كؿ لعب يشترط فيو غالبان مف المتغالبيف شيء مف المغمكب

كالشريعة اإلسبلمية جاءت بكؿ ما يحفظ مصالح الرعية، كيحقؽ أىدافيا في عمارة األرض 
كيحكؿ دكف تسرب عكامؿ الفساد إلى الحياة االجتماعية كاالقتصادية، كيسد ذرائع مخالفة ما أمر 
الشارع بو مف ضركرة االلتزاـ بحدكد اهلل تعالى، كتكخي الحذر في معرفة مصادر الضرر بالحياة 

 قكماتيا االقتصادية كالمالية، كزعزعة أمنيا الداخمي كالخارجي. كم

كمما يحفظ سبلمة الحياة صيانة أمكاؿ الناس، كاحتراـ حياتيـ الخاصة كالحفاظ عمى 
أركاحيـ كأعراضيـ كالحذر مف سبلمة مكاردىـ المالية كاالقتصادية كاالبتعاد عف الطرؽ التي تيدر 

 الماؿ كتبدده كالمقامرة. 

                                                             

، المحمى)8/4(؛ الرممي، نياية المحتاج)4/428جاإلماـ مالؾ، المدكنة الكبرم) (1)  (.11/308ج(؛ ابف حـز
 (.157الجرجاني، كتاب التعريفات)ص (2)
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يجمع منيـ كيكزع عمى الفائز منيـ كيحـر  ماؿ عمىكؿ لعب بيف متنافسيف قامرة ىي والم
كمف ىنا يظير ضابط ما يككف قماران، فضابطو: أف يككف كؿٌّ مف المقامريف غانمان أك , الخاسر
 فكؿ صكرة مف صكر التعامؿ المالي يتحقؽ فيو ىذا الضابط فيك القمار كىك المحـر , غارمان 

 .(1)باتفاؽ العمماء، كالقمار كمو حراـ بإجماع العمماء

 ، كالمراىنة، كألعاب المائدةاليانصيبالشدة" كالنرد، ك " ألعاب لعب الكرؽ من أشير أشكال القمار:
 كبكؾ ،الركليت ،الببلؾ جاؾ صؼ ألعاب مثؿكيستخدـ مصطمح ألعاب المائدة لك  الكازينكىات في

 .كالقمار اإللكتركني
دارة محال القمار:  الفرع الثاني: التكييف الفقيي لجريمة المقامرة وا 

 وىنا تظير اآلثار السيئة لجريمة المقامرة:
لديكف نتيجة الخسارة التي قد يتعرض ليا أم مقامر تأثيرات مادية كاإلفبلس ك تراكـ ا .1

 .كبالتالي الفقر
 .زيادة الجرائـ إليجاد مصدر مالي لمقامرتو .2
ضاعةالقمار أداة ليدـ البيكت العامرة، ك   .3 األمكاؿ في كجكه محرمة، كافتقار العكائؿ الغنية،  ا 

ذالؿ النفكس العزيزة.  كا 
 يف بأكؿ األمكاؿ بينيـ بالباطؿ.القمار يكرث العداكة كالبغضاء بيف المتبلعب .4
 القمار يدفع المقامر إلى أفسد األخبلؽ كشرب الخمكر كتناكؿ المخدرات. .5

بالنظر إلى األفعاؿ  تجد الباحثةوتطبيق أركان جريمة الحرابة عمى جريمة المقامرة 
ا الَِّذيَن   :الركف الشرعي ثابت بنص الكتاب المتمثؿ بقكلو تعالى بأفالمككنة ليذه الجريمة  َ َيا َأهيُّ

اَم  ْؿُر َوادَْْقِسُ َواَلَْكَصاُب َواَلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَؿلِ  آَمـُوا إِكَّ ُؽْم ُتْػؾُِحونَ  اْْلَ ْقَطاِن َفاْجَتـُِبوُه َلَعؾَّ الشَّ
(2). 

بمجرد إتياف أم سمكؾ يتعمؽ بالمقامرة كيتحقؽ  كىك الركف المادم لمجريمة وأما الركن الثاني:
دارة محاليا كيككف ذلؾ مجاىرة.   كلعبيا كا 

دارة محاليا جريمة عمدية، كتتكفر بمجرد  والركن الثالث كىك القصد الجنائي: تعد جريمة المقامرة كا 
 بجميع أركانيا. انصراؼ إرادة المقامر إلى تحقيؽ الجريمة

                                                             

 (.3/52جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ) (1)
 [.90]المائدة:  (2)  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%88_%28%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%88_%28%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AC%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%83_%D8%AC%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B1
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مف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحثة أف تكييؼ جريمة المقامرة ك إدارة محاليا عمى أنيا مف 
أضرار كمخاطر مالية جمة عمى  مف القمار في جرائـ الحرابة لما فيكتدخؿ اإلفساد في األرض 

 ، بؿ إنيا أشد مف الحرابة في ضررىا المادم.الفرد كالمجتمع

 العمالت واألختام:المطمب الخامس: جريمة تزييف واصطناع 
 الفرع األول: حقيقة تزييف واصطناع العمالت واألختام:

فالتزييؼ ىك صنع نظير الشيء مع نية الغش كالتدليس أك تصدر مف مصدر غير شرعي، 
 .(1)صكرة األصؿ لشيء ما خاصة النقكد كذلؾ بيدؼ الغش كاالحتياؿ كالتزكير

الممكية، ألنو اعتداء عمى حؽ الدكلة بصؾ يعتبر التزييؼ مف جرائـ االعتداء عمى ذات 
كتزييؼ العمبلت كاألختاـ جريمة خطيرة؛ ألنو ييز الثقة بمالية الدكلة كيضعؼ التعامبلت  النقكد

االقتصادية فييا، كاإلخبلؿ بثقة األفراد بتعامبلتيـ المالية، كتتداخؿ جريمة تزييؼ العمبلت ضمف 
المنظمة التي تيدؼ إلى تحقيؽ الربح بطرؽ غير مشركعة جريمة غسيؿ األمكاؿ المرتبطة بالجريمة 

 .(2)كتستخدـ عادة التخكيؼ كالفساد كتككف عابرة الحدكد بيف المنظكمة الدكلية

 الفرع الثاني: التكييف الفقيي لجريمة تزييف واصطناع العمالت واألختام:
بالنظر  لباحثةتجد اوتطبيق أركان جريمة الحرابة عمى جريمة تزييف العمالت واألختام 

ام  :الشرعي ثابت بنص الكتاب المتمثؿ بقكلو تعالى الركفإلى األفعاؿ المككنة ليذه الجريمة بأف  إِكَّ

اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ 
(3). 

دارة بمجرد كيتحقؽ  كىك الركف المادم لمجريمة وأما الركن الثاني: إتياف أم سمكؾ يتعمؽ بالتزييؼ كا 
 محاليا.

دارة محاليا جريمة عمدية، كتتكفر بمجرد  والركن الثالث كىك القصد الجنائي: تعد جريمة التزييؼ كا 
 بجميع أركانيا. انصراؼ إرادة عصابات التزييؼ إلى تحقيؽ الجريمة

                                                             

 (.118صالح، الجريمة المنظمة) ص (1)
 (.121_118صص المصدر السابؽ) (2)
 [.33]المائدة: (3)  
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دارة محاليا عمى أنيا م ساد في األرض ف اإلففتكييؼ جريمة تزييؼ العمبلت كاألختاـ كا 
 مخاطر مالية جمة عمى الفرد كالمجتمع مف التزييؼ كالتزكير دخؿ في جرائـ الحرابة لما فيكت

ذا انتشرت العممة المزيفة دب الفساد في ا  الدكلي، ألنيا جريمة عامة يصعب التحرز منيا، ك 
 األسكاؽ كلـ يأمف الناس في التعامؿ بعممتيـ.

في األرض فيك  ان سبيؿ الحصر، بؿ إف كؿ ما يعتبر فسادكىذه الصكر جميعا ليست عمى 
َوإَِذا َتَوَّلَّ َسَعى ِف اَلَْرِض لُِقْػِسَد فِقَفا  : تعالى لقكلويدخؿ في حكـ اآلية الكريمة  تعالى محاربة هلل

ْرَث َوالـَّْسَل َواَّللَُّ َل ُُيِبُّ اْلَػَساد َوهُيْؾَِك اْْلَ
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 [. 205]البقرة:  (1)
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 الرابعالمبحث  
 المعاصرة عقوبة جرائم الحرابة 

ىتـ الفقياء بالمكاف الذم تحصؿ فيو جريمة الحرابة فاتفقت كممتيـ عمى ثبكت ىذه ا
الجريمة إذا كقعت خارج المصر باعتبار عدـ إمكانية الغكث في ذلؾ المكاف، ككذلؾ الحاؿ في 

الذيف نفكا ثبكت جريمة الحرابة كقكعيا داخؿ المصر بنفس االعتبار، خبلفان لمحنفية كمف معيـ 
، كالرأم الذم رجحتو أف الحرابة كمناطيا ىك اإلفساد في األرض سكاء كاف داخؿ (1)داخؿ المصر

المدينة أك خارجيا كعميو فإنو تدخؿ بو جميع الصكر كالكسائؿ المعاصرة الحديثة التي يتحقؽ فييا 
 ىذا المناط العاـ. 

ؼ الحرابة في الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة فإف كعميو إذا ما تحققت أركاف ك أكصا
الت فاسدة ك تركيع كتخريب يؤدم آبة الحرابة، لما تنتيي إليو مف متحكـ عمييا بحكـ عقك  الباحثة

 إلى اإلفزاع العاـ كاإلرىاب كالفساد.
 عقوبة جريمة الحرابة:

اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن  الَِّذيَن ُُياِرُبونَ إِكَّام َجزاُء قكلو تعالي:  كاألصؿ في حكـ عقكبة المحاربيف

ُبوا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  ِف اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوا ْم  َأْو ُيَصؾَّ َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

مْ  ْكقا َوََلُ  .(2) اٌب َعظِقمٌ ِف اْْلِخَرِة َعذ ِخْزٌي ِف الدُّ

إما أف تككف بأخذ الماؿ ال غير، كحدُّه في ىذا الحاؿ قطع يده اليمني مع رجمو اليسرل، 
ما أف تككف بيما جميعان كحدُّه القتؿ  ما أف تككف بالقتؿ ال غير كيككف حده القتؿ دكف الصمب، كا  كا 

ما أف تككف بالتخكيؼ ببل قتؿ كال أخذ ماؿ كعقكبتو   .(3)النفيكالصمب معان، كا 
 واختمف الفقياء في ىذه العقوبات ىل ىي عمى الترتيب أو التخيير عمى قولين:

 . (4): قالكا عقكبة حد الحرابة عمى الترتيبالقول األول: ذىب إليو الحنفية والشافعية والحنابمة

                                                             

 (.7/92جالكاساني، بدائع الصنائع) (1)
 [.33]المائدة: (2)
(؛ الدردير: الشرح 7/93ج( كما بعدىا؛ الكاساني، بدائع الصنائع)10/255جالطبرم، جامع البياف) (3)

(؛ زيداف، 9/144جابف قدامة: المغني)(؛5/501جمغني المحتاج) الشربيني، (؛10/312جالكبير)
 (.275_267_5/274جالمفصؿ)

 (.10/306ج(؛ ابف قدامة، المغني)6/140(؛ الشافعي، األـ)ج7/93جالكاساني، بدائع الصنائع) (4)
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ما لـ يكف  قالكا عقكبة حد الحرابة عمى التخيير كيترؾ لئلماـ القول الثاني: ذىب إليو المالكية:
 .(1)قتؿ فعقابو القتؿ، أك القتؿ كالصمب

 سبب الخالف:

يرجع اختبلفيـ ىؿ اإلماـ ممـز بإيقاع نكع معيف مف العقكبات المذككرة في آية الحرابة عمى 
فعؿ مف أفعاؿ الحرابة بعينو؛ فبل يصح لو أف يجتيد في إيقاع غيره بدالن منو، أـ أف اإلماـ مخير 

ات بحسب اجتياده يكقع أم نكع منيا عمى أم فعؿ مف أفعاؿ الحرابة بحسب في أنكاع ىذه العقكب
 ما يراه مف المصمحة كبحسب جسامة جرمو كشدتو.

 أدلة القول األول:

 استدؿ القائمكف بأف عقكبة الحرابة عمى الترتيب بالكتاب:
ُبوا َأْو ُتَؼطََّع  َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوااَّللََّ َوَرُسوَلُه  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ قكلو تعالى:  َأْو ُيَصؾَّ

مْ  َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ  .(2) ِف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظِقمٌ  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

اآلية فييا دليؿ عمى عقكبة الحرابة، كأف كممة )أك( لمترتيب ألف األحكاـ تختمؼ  وجو االستدالل:
 .(3)باختبلؼ الجنايات
 أدلة القول الثاني:

 استدؿ القائمكف بأف عقكبة الحرابة عمى التخيير بالكتاب:

 أ. مف الكتاب:
ِة َمَساكَِي ِمْن َأْوَسِط  :قكلو تعالى اَرُتُه إِْصَعاُم َعََشَ ِريُر َرَقَبةَفَؽػَّ ْم َأْو ََتْ ْسَوُُتُ

 . (4)َما ُتْطِعُؿوَن َأْهؾِقُؽْم َأْو كِ
في يمينو أف يكفر باإلطعاـ كلو أف يختار الكسكة  جعؿ اهلل تعالى الخيار لمحانثوجو االستدالل: 

كلو أف يعتؽ، نظيران لذلؾ ثبت استعماؿ كممة )أك( في آية المحاربة لمتخيير كليست لمترتيب، كأف 
 .(5))أك( في لغة العرب كضعت لمتخيير كالقرآف يفيـ بما تفيـ بو العرب كبلميا

                                                             

 (.38ابف جزم، قكانيف األحكاـ )ص (1)
 [.33]المائدة: (2)
 (.10/306ج(؛ ابف قدامة، المغني)6/140(؛ الشافعي، األـ)ج7/93جبدائع الصنائع)الكاساني،  (3)
 [.89]المائدة: (4)
 (.38ابف جزم، قكانيف األحكاـ )ص (5)
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 مناقشة األدلة:

 مناقشة دليؿ القكؿ األكؿ:

القائمكف بأف )أك( في اآلية الكريمة لمتخيير الدليؿ الذم استدؿ بو مف قاؿ أنيا ناقش 
عقكبة مف ىذه  أملمترتيب بأف استدالليـ باآلية مردكد بأف الحرابة كاحدة كالمحارب يستحؽ 

 فعؿ مف أفعاؿ منو كذلؾ عمى حسب ما يراه اإلماـ مف مصمحة كردع لمجاني. أمالعقكبات بكقكع 
 القول الثاني: مناقشة دليل

ناقش القائمكف بأف )أك( في اآلية الكريمة لمترتيب الدليؿ الذم استدؿ بو مف قاؿ أنيا 
 لمتخيير بأف استدالليـ منقكض بأف )أك( كما أنيا تأتي لمتخيير فإنيا أيضا تأتي لمترتيب.

  الترجيح:

 لؤلسباب التالية: بأف )أك( لمتخيير، ذلؾ  الثانيالقكؿ رجحاف كترم الباحثة 
أنو البد مف النظر إلى عقكبة الحرابة عمى أنيا لذات الحرابة التي ىي اإلرىاب كالتركيع كالتخكيؼ  

كاالعتداء عمى األمكاؿ كاألعراض كاألنفس كالسعي في األرض بالفساد دكف النظر إلى ما يرتكبو 
كأخذ الماؿ مف جرائـ أخرم منيا المحاربكف مف جرائـ، كعميو يدخؿ في مضمكف الحرابة غير القتؿ 

تجار بالمخدرات كاالغتياالت، كيستحؽ فاعميا عقكبة الحرابة، نا كالتشيير كالسب كاالبتزاز كاإلكالز 
 كال يشترط فييا حدىا األصمي.

لذا تذىب الباحثة إلى أف عقكبة الجرائـ المعاصرة لجريمة الحرابة تككف بالتخيير كيرجع 
قاعيا عمى حسب الجـر كجسامتو، كمقتضى ىذا الرأم يستحؽ المحارب ذلؾ إلى كلي األمر في إي

ف كانت القتؿ أك الصمب أك قطع األيدم أك األرجؿ مف  عقكبة مف العقكبات المنصكص عمييا، كا 
 خبلؼ أك النفي ما دامت ىي األردع كاألزجر لممجرميف كالعصابات المفسدة. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
شروط انطباق وصف الحرابة عمى صور الجرائم  

 المعاصرة وشروط تطبيق عقوبتيا ومسقطاتيا.
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 المبحث األول
 شروط انطباق الحرابة عمى صور الجرائم المعاصرة 

مف الحرابة تعتبر نيا فإإف شركط الحرابة إذا تكافرت في جريمة مف الجرائـ المعاصرة 
ذا انتفت تمؾ الشركط فإنيا ال تنعقد تمؾ  كبالتالي عمى الحاكـ إيقاع العقكبة المناسبة لممجرميف، كا 

 الجريمة عمى أنيا حرابة.

 المطمب األول: شروط انطباق الحرابة عمى صور الجرائم المعاصرة:
أف تككف الجرائـ المعاصرة مجاىرةن: كىي المغالبة كالعبلنية، كيستفاد مف ىذا  الشرط األول: .1

بأف بعض الجرائـ  الشرط أف كجكد المجاىرة بالعصياف شرط لتحقؽ الحرابة، عممان 
المعاصرة تتميز بالسرية كالخفاء كجريمة غسيؿ األمكاؿ كالجريمة المنظمة كجريمة نقؿ 

المعدية كجريمة تركيج المخدرات كجريمة إدارة بيكت الفجكر كالبغاء، بيد األمراض كاألكبئة 
 أف ذلؾ ال ينفي عنيا أثار اإلفساد باألرض كاإلرىاب. 

أف تككف الجرائـ المعاصرة مكابرةى: كىي أف تككف عنكة كقيران، كجرائـ  الشرط الثاني: .2
نترنت كالسطك طريؽ اإللكتركنية كاالبتزاز عف السرقة اإل االختطاؼ كالتفجير كجرائـ

 تجار باألعضاء البشرية.المسمح كجرائـ اإل
عييـ، كىذا شرط يأف يترتب عمى الجرائـ المعاصرة إخافة اآلمنيف كترك  الشرط الثالث: .3

خافة السبيؿ  مبلـز لمحرابة سكاء كاف اعتداء بقتؿ أك أخذ ماؿ أك اعتداء عمى عرض، كا 
 :ض إفسادان ىك الحرابة نفسيا لقكلو تعالي ىك السعي في األرض فسادان، كالسعي باألر 

 [َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا]
، كجرائـ االبتزاز كالتيديد كجرائـ السطك المسمح كجرائـ (1)

 التفجير كاالغتياالت، كىذا الشرط متكفر في كافة الجرائـ المعاصرة....
يقـك مقاـ المجاىرة، كالجماعات االتفاؽ الجنائي: حيث إف االتفاؽ يصح أف  الشرط الرابع: .4

بة حيث تتذرع بكافة الكسائؿ لتنفيذ جرائميـ، كنحف اآلف بعصر كالعصابات الفاسدة المخر  
قد تنكعت فيو الكسائؿ مف التقميدية إلى الكسائؿ الحديثة اإللكتركنية المتنكعة، كقد تحصؿ 

 المنظمة. ىذه الجرائـ سكاء بشكؿ تخطيط فردم أك باتفاؽ جماعي كالجريمة 

                                                             

 [.33]المائدة:  (1)
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كبناءن عمى ما سبؽ تبيف لمباحثة أنو إذا ما تكافرت ىذه الشركط كاألكصاؼ السابقة فإننا 
ذا تخمؼ شرط مف ىذه الشركط فبل تتحقؽ الحرابة بيذه  نمحؽ الجرائـ المعاصرة بجريمة الحرابة، كا 

 الجرائـ المعاصرة.

فييا شرط اإلفساد في لكف ىناؾ جرائـ معاصرة ال تتحقؽ فييا كافة الشركط، كيتحقؽ 
جريمة  مف جرائـ الحرابة التبعية، كمف أمثمة ذلؾ: ىياألرض فيتبيف أنيا ليست حرابة أصمية بؿ 

االغتياؿ فإنيا تفتقد شرطا المجاىرة كالمكابرة لككنيا تككف جريمة تحصؿ بالخفاء كبناء عميو تككف 
 مف جرائـ الحرابة التبعية.

رات كالمتاجرة بيا فإنيا تعتبر مف الحرابة التبعية الفتقادىا ككذلؾ جريمة القتؿ بتركيج المخد
عنصر المجاىرة كالمكابرة بؿ يعتمد المركجكف اإلسرار كالخفاء فيي تعتبر جريمة مف جرائـ اإلفساد 

 في األرض. 

كالجمرة الخبيثة فيي تعتمد  كاإليدزكأيضا جريمة تعمد نقؿ العدكل باألمراض المستعصية 
 عمى الخفاء كالسرية فيي مف جرائـ اإلفساد في األرض كتعتبر مف الحرابة التبعية.

كترم الباحثة أف الحرابة التبعية تككف متحققة بيذه الجرائـ المعاصرة إذا تحقؽ كصؼ 
 اإلفساد في األرض.

 والفرق بين الحرابة األصمية والحرابة التبعية ما يمي:

حيث بالحرابة األصمية البد فييا مف المجاىرة كالمكابرة، بينما  من حيث وقوع الجرم وانعقاده:أ. 
 الحرابة التبعية فيي قائمة عمى التخفي كاإلسرار في الغالب. 

حيث بالحرابة األصمية فالعقكبة تختمؼ بحسبيا إما القتؿ أك الصمب، أك  ب. من حيث العقوبة:
بلؼ، أك النفي، كأما الحرابة التبعية ال يكجد ىذا التدرج كاالختبلؼ؛ إذ تقطيع األيدم كاألرجؿ مف خ

 الغالب فييا إيقاع القتؿ عمى مف تقع منو تمؾ الجرائـ.

ر عنيا الفقياء بمفظ الفساد في األرض كيعبركف لعقكبتيا د بالحرابة التبعية: ىي ما ييعب  كالمقصك 
 .(1)بمفظ القتؿ سياسة أك القتؿ تعزيزان 

 

 

                                                             

 (.137_136صص الغامدم، األكصاؼ الجرمية لحد الحرابة كما يمحؽ بيا) (1)
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 المبحث الثاني
 شروط تطبيق عقوبة جريمة الحرابة 

مف النعـ، كمف أجم يا نعمة األمف كاألماف حتى يينئ اإلنساف  ان أنعـ اهلل عمى عباده كثير 
بعيشو كحياتو، كلحماية ىذه النعمة فإف الشريعة كضعت عقكبة مف أشد العقكبات لمف يزعزع ىذا 

 س كىذه العقكبة ىي حد الحرابة.األمف، أك يبث الرعب كالخكؼ في نفكس النا

فكؿ جريمة يقصد منيا اإلفساد في األرض كنشر الرعب في قمكب الناس كتركيع اآلمنيف 
فيي مف الحرابة، ففي الحرابة ال يقصد المحارب شخصان بعينو لينتقـ منو، بؿ قصده كغايتو نشر 

 الرعب في قمكب العامة.

نيا ال تقع إال بفعؿ محاربيف، يصاحب ىذا كجريمة الحرابة ليا شركطيا الخاصة، ذلؾ أل 
الفعؿ قصد كتعمد كأثر يترتب عميو، كيصيب مف يقع عميو في نفسو أك مالو أك عرضو، كلكؿ 
عنصر مف ىذه العناصر شركط يجب تكافرىا لقياـ الجريمة كالحكـ عمى مرتكبييا بعقكبتيا 

 الشرعية. 

ليف عف الحرابة كال تكقع عقكبة ؤ مس كقد اشترط الشارع في المحاربيف شركطان ال يعدكف
عمييـ إال بتكافرىا، كشركطان أخرم يمـز تكافرىا في المحاربيف ليككف فعمو حرابة كشرط المنعة كالقكة، 
فيي مف ناحية شركط زائدة عمى شركط التكميؼ كىي مف ناحية أخرم تميز المحارب عف غيره مف 

 أف تككف ليـ قكة كمنعة.الجناة الذيف يقكمكف بنفس أعماؿ الحرابة دكف 

 المطمب األول: شروط عقوبة الحرابة:
 والشروط نوعان: الشروط األصمية والشروط الزائدة.

 الفرع األول: الشروط األصمية:

 . التكميف:1

اتفؽ الفقياء أف يككف المحاًرب بالغان عاقبلن ألنيما شرطا التكميؼ؛ فإف كاف صغيران أك  
مجنكنان أك سكرانان، فبل يقاـ عميو الحد المتناع تصرفيـ؛ ألف الحد عقكبة تستدعى جناية كفعؿ 

قمم قال: " رفع ال أف رسكؿ اهلل  ، لما ركاه عمي (1) الصغير كالمجنكف ال يكصؼ بككنو جناية

                                                             

(؛ ابف 4/154ج(؛ األنصارم، أسنى المطالب)4/555جمدكنة)(؛ مالؾ، ال7/91ج)الصنائعالكاساني، بدائع  (1)
 (.10/314جقدامة، المغني)
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، ككذلؾ (1)عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يشب, وعن المعتوه حتى يعقل"
 مف زاؿ عقمو بعذر كشرب دكاء أك اإلكراه عمى شرب الخمر المتناع تصرفيـ.

ا ال يحداف كلك باشرا القتؿ كأخذا مكفي حاؿ لك اشترؾ الصبي كالمجنكف في أعماؿ الحرابة فإني
 .(2)الماؿ كلكف عمييما الضماف 

اختمفكا في حاؿ اشترؾ مع الصبي ك المجنكف محاربكف آخركف، ىؿ يسقط الحد عنيـ ك 
 عمى قكليف:  ؟بسقكطو عف الصبي كالمجنكف

المشتركيف  : أنو ال يسقط الحد عف المحاربيفالقول األول: ذىب إليو المالكية والشافعية والحنابمة
 .(3)مع الصبي كالمجنكف بسقكطو عنيما ألنيـ مشتركيف بالعدكاف

أنو يسقط الحد عف المحاربيف المشتركيف مع الصبي كالمجنكف  القول الثاني: ذىب إليو الحنفية:
 .(4)بسقكطو عنيما

 األدلة:

 أدلة القول األول:

 استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ بالمعقكؿ عمى النحك التالي:

لشبية التي اختص بيا الصبي كالمجنكف ال تسقط الحد عف الباقيف ألف الحؽ ىك حؽ بأف ا
 .(5)اهلل تعالي فبل يسقط بسقكطو عف غير المكمفيف

 أدلة القول الثاني:
 استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ بالمعقكؿ عمى النحك التالي: 

أف الشبية في فعؿ شبية في حؽ الجميع، كالحدكد تدرأ بالشبيات، ككذلؾ سقكط الحد عف 
 .(6)لية المشتركة ؤ الجميع باعتبار المس

                                                             

[، كقاؿ األلباني عنو: 1423: رقـ الحديث4/32]الترمذم: سنف الترمذم، ما جاء فيمف ال يجب عميو الحد،  (1)
 (.2/980ج( كأيضان صححو في مشكاة المصابيح)1/5825جصحيح، صحيح كضعيؼ الجامع الصغير كزياتو)

(؛ 8_4ص ص (؛ الرممي، نياية المحتاج )4/555ج(؛ مالؾ، المدكنة)7/91ج)الصنائعالكاساني، بدائع  (2)
 (.6/151جالبيكتي، كشاؼ القناع )

 (.8/498ج(؛ المغني، ابف قدامة )9/89ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)392ابف جزم، القكانيف الفقيية )ص (3)
 (.7/91ج(؛ الكاساني، بدائع الصنائع)7/197جالسرخسي، المبسكط ) (4)
 (.8/498ج(؛ المغني، ابف قدامة )9/89ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)392ابف جزم، القكانيف الفقيية )ص (5)
 (.7/91ج(؛ الكاساني، بدائع الصنائع)7/197جالسرخسي، المبسكط ) (6)
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  الترجيح:

كالراجح ما ذىب إليو الجميكر بأنو ال يسقط الحد عف المحاربيف المشتركيف مع الصبي  
كألف ذلؾ قد ييتخذ ذريعة  ؛كالعدكاف ف باإلثـ كالفسادك ألنيـ مشترك؛ كالمجنكف بسقكطو عنيما

 باصطحاب الصبياف كالمجانيف لدرء العقكبة. 
  . اإلسالم:2

ال خبلؼ أف المسمـ إذا حارب كتكافرت فيو الشركط يقاـ عميو الحد؛ ألنو ممـز بإتباع أحكاـ 
أك مرتد؛  اهلل تعالى كاجتناب ما نيى عنو، كاختمفكا إذا كقعت الحرابة مف ذمي أك معاىد أك مستأمف

 فأما الذمي فاختمفكا عمى قكليف:  ىؿ يككنكا كالمسمـ في ذلؾ:
: إلى أف الذمي كالمسمـ إذا حارب القول األول: ذىب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابمة

 .(1)كيقاـ عميو الحد
 . (2)بحرابتو: أف عيد الذمي ينتقض القول الثاني: ذىب الشافعية في قول والحنابمة والظاىرية

 أدلة القول األول:

 استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ بالمعقكؿ عمى النحك التالي:

قالكا أف الذمة تستمـز ككنو مثؿ المسمميف في جرياف األحكاـ عميو لو ماليـ كعميو ما 
عمييـ، فعندما يحارب أقيـ عميو حد الحرابة، فأىؿ الذمة كالمسمميف سكاء في إقامة حد الحرابة 

 . (3)عمييـ

 أدلة القول الثاني:

 استدؿ الشافعية كالحنابمة كمذىب الظاىرية بالمعقكؿ عمى النحك التالي:

                                                             

(؛ ابف نجيـ،األشباه كالنظائر)ص 4/113ج(؛ ابف عابديف، حاشية رد المختار)9/195جالسرخسي، المبسكط ) (1)
(؛ ابف قدامة، المغني 4/199ج(؛ قميكبي كعميرة، حاشيتيما )299_6/298ج(؛ اإلماـ مالؾ، المدكنة )325

 (.9/154ج)
(؛ ابف 6/149ج(؛ البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )134الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج)ص (2)

، المحمى)ج/  .(381حـز
 (؛ ابف نجيـ، األشباه كالنظائر4/113ج(؛ ابف عابديف، حاشية رد المختار)9/195جالسرخسي، المبسكط ) (3)

(؛ ابف قدامة، المغني 4/199ج(؛ قميكبي كعميرة، حاشيتيما )299_6/298ج(؛ اإلماـ مالؾ، المدكنة )325)ص 
 (.9/154ج)
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قالكا أف عيد الذمي ينتقض، فيستحؿ دمو كمالو بحربتو ىذه ألنو يعكد بالضرر العاـ عمى  
خاؼ ؛ فمف جاىر المسمميف منيـ بالمحاربة كقطع سبيميـ كأ(1)المسمميف فينتقض عيد الذمي بذلؾ

 .طرقيـ كأفسد في أرضيـ كسفؾ دمائيـ كانتيؾ أعراضيـ كسمب أمكاليـ فقد نقض عيده

 الترجيح:

ترم الباحثة أف الذمي ينتقض عيده إذا حصمت منو المحاربة؛ كذلؾ ألف عقد الذمة يقضي 
منيـ أف يككنكا خاضعيف لسمطاف اإلسبلـ، فإذا حصمت الحرابة منيـ كاف ذلؾ مناقضة لعيد 

 الذمة.

  وأما حرابة المستأمن المحارب:

 فإذا حصمت منو محاربة اختمؼ الفقياء عمى قكليف:
 . (2)إنو محارب يقاـ عميو الحدالقول األول: ذىب المالكية وأبو يوسف:  

ال يقاـ عميو حد إلى أنو القول الثاني: ذىب الحنفية كأبي حنيفة ومحمد والشافعية والحنابمة:  
 .(3)الحرابة

 األول: أدلة القول 

قامة الحد عميو صيانة لدار  قالكا أف المستأمف في دارنا ممتـز بأحكامنا فيك كالذمي، كا 
فمك قمنا ال يقاـ عمى المستأمف فيعكد ذلؾ إلى االستخفاؼ بالمسمميف كما أعطي األماف  اإلسبلـ،

 .(4)ليحصؿ منو ذلؾ

 استدؿ المانعكف إلقامة الحد بالكتاب بما يمي: أدلة القول الثاني:

                                                             

(؛ ابف 6/149جيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع )(؛ الب134الرممي، نياية المحتاج إلى شرح المنياج)ص (1)
، المحمى)ج  (.8/381حـز

(؛الحطاب، مكاىب الجميؿ 4/113ج(؛ ابف عابديف، حاشية رد المختار)9/195جالسرخسي، المبسكط) (2)
 (.6/314ج)
كعميرة، حاشيتيما  (؛ قميكبي4/113ج(؛ ابف عابديف، حاشية رد المختار)9/195جالسرخسي، المبسكط ) (3)
 (. 6/78ج(؛ البيكتي، كشاؼ القناع)4/199ج)
(؛الحطاب، مكاىب الجميؿ 4/113ج(؛ ابف عابديف، حاشية رد المختار)9/195السرخسي، المبسكط) (4)
 (.6/314ج)
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َمْلَمـَه َأْبؾِْغهُ  ُثمَّ   قكلو تعالى:
، فتبميغ المستأمف مأمنو كاجب بيذا النص حقان هلل (1) 

عمى كجو  تعالى ، كفي إقامة الحد تفكيت ما ىك حؽ هلل تعالى، كال يجكز استيفاء حقكؽ اهلل(2)تعالى
يككف فيو تفكيت ما ىك حؽ هلل عز كجؿ، ألف المسمميف لـ يعطكه األماف ليمحؽ بيـ الضرر فإذا 

 .(3)فعؿ فقد انتقض عيده، ككذلؾ دخكؿ المستأمف لديار المسمميف كاف لحاجتو ثـ يرجع لدياره

 الترجيح:

ينتقض عيده؛ كالسبب أنو لما دخؿ دار  ترم الباحثة أف حكـ المستأمف المحارب بحرابتو 
اإلسبلـ بعقد األماف كاف ىذا العقد بمثابة احتراـ المسمميف في طرقاتيـ كفي دمائيـ كفى أمكاليـ 
كفي أعراضيـ، كعندما ترؾ ىذا االلتزاـ كأخاؼ السبيؿ كحارب اهلل كرسكلو كالمسمميف فقد نقض 

ذا انتقض عيده عاد حربيان ال ذمة لو   كال عيد كال أماف.عيده، كا 

  وأما المعاىد المحارب:

المعاىدكف ىـ أىؿ اليدنة كىـ يككنكف في ديارىـ سكاء كاف الصمح عمى ماؿ أك غير 
ماؿ، ال تجرم عمييـ أحكاـ اإلسبلـ كما تجرم عمى أىؿ الذمة، كيسمكف أىؿ العيد كأىؿ الصمح 

 .(4)كأىؿ اليدنة، كعمييـ الكؼ عف محاـر المسمميف

ف المعاىد ال يقاـ عميو الحد إذا حصمت منو محاربة كلكنو ينتقض عيده كىذا ما كعميو فإ
 .(5)ذىب إليو الفقياء عمى ما أراه ببل خبلؼ بينيـ

 المرتد:

اختمفكا في المسمـ إذا ارتد عف دينو ك حصمت منو محاربة ىؿ يقع عميو الحد؛ اختمؼ 
 الفقياء عمى قكليف:

                                                             

 [.6]التكبة:  (1)
 (.10/114جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) (2)
(؛ قميػػػػكبي كعميػػػػرة، حاشػػػػيتيما 4/113جعابػػػػديف، حاشػػػػية رد المختػػػػار)(؛ ابػػػػف 9/195ج)السرخسػػػػي، المبسػػػػكط (3)
 (. 6/78ج(؛ البيكتي، كشاؼ القناع)4/199ج)
 (.2/475جالجكزية، أحكاـ أىؿ الذمة ) (4)
(؛ 4/313ج(؛ الدردير، الشرح الكبير)2/197جالشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند، الفتاكل اليندية) (5)

 (4/214ج(؛ المرداكم،اإلنصاؼ)4/154جاألنصارم، أسني المطالب)
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قالكا المرتد المحارب إذا أسمـ ال يقاـ عميو الحد سكاء  المالكية:القول األول: وىو مذىب الحنفية و 
 .(1)كانت حرابتو في دار اإلسبلـ أـ في دار الحرب

: أنو محارب يقاـ عميو القول الثاني: ذىب إليو المذىب عند الشافعية والحنابمة والظاىرية
 .(2)الحد

المرتد الحد، الشتراطيـ اإلسبلـ في ال يقاـ عمى القول الثالث: وىو قول عند الشافعية: 
 .(3)المحارب

 أدلة القول األول:

 استدلكا عمى ذلؾ بالمعقكؿ عمى النحك التالي:

قالكا إف كاف قطع الطريؽ في دار الحرب ال يجب الحد ألف المتكلي إلقامة الحد ىك اإلماـ 
لـ ينعقد لمكجكب لعدـ  فميس لو كالية في دار الحرب، فبل يقدر عمى اإلقامة؛ فالسبب حيف كجكده

الكالية فبل يستكفيو في دار اإلسبلـ، كليذا ال يستكفي سائر الحدكد في دار اإلسبلـ إذا كجد أسبابيا 
 .(4)في دار الحرب

 أدلة القول الثاني:
 استدلكا عمى ذلؾ بالكتاب كالسنة عمى النحك التالي:

َأْو  اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوا ُُياِرُبونَ إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن  :قكلو  أ. من الكتاب

ُبوا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  مْ  ُيَصؾَّ ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ِف اْْلِخَرِة  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

 (5) َعذاٌب َعظِقمٌ 
تدؿ بعمكميا عمى أف مف أفسدكا في األرض كقطعكا الطريؽ  كجو الداللة مف اآلية:

، ألف الردة ىي األمر (6)يستحؽ العقكبة؛ كأف المرتد يستحؽ العقكبة بمحاربتو لعمـك اآلية لكؿ مفسد
 الشنيع الخطير فبل تككف شفيعة ألىميا لمف ارتكب الحرابة كبالتالي ال تسقط الحد.

                                                             

 (.2/344ج(؛ابف رشد، بداية المجتيد )7/92جالكاساني، بدائع الصنائع) (1)
(؛ البيكتي، كشاؼ 52(؛ الماكردم، األحكاـ السمطانية )ص2/134جشاد )ر فتح الجكاد بشرح اإل الييتمي، (2)

، المحمى)6/181جالقناع)  (.8/381ج(؛ ابف حـز
 (.9/175جشاد )ر فتح الجكاد بشرح اإل الييتمي، (3)
 (.2/344ج(؛ابف رشد، بداية المجتيد )7/92جالكاساني، بدائع الصنائع) (4)
 [.33]المائدة  (5)
 (.7/434ج(؛ القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف)360_8/359جالطبرم، جامع البياف) (6)
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 السنة بحديث العرنيين: عن قتادة عن أنس: ب. من

كتكممكا باإلسبلـ فاستكخمكا المدينة، فأمر  "أف ناسان مف عكؿ كعرينة قدمكا عمى النبي 
بذكد كراع كأمرىـ أف يخرجكا فميشربكا مف أبكاليا كألبانيا، كانطمقكا حتى إذا كانكا  ليـ النبي 

، كاستاقكا الذكد فبمغ ذلؾ النبي، فبعث عي النبي بناحية الحرة كفركا بعد إسبلميـ، كقتمكا را
الطمب في آثارىـ، فأمر بيـ فسمركا أعينيـ، كقطعكا أيدييـ، كترككا في ناحية الحرة حتى ماتكا عمى 

 .(1)حاليـ "
كجو الداللة مف الحديث: فقد استدلكا بعمـك الحديث فإنيـ قد ارتدكا كحاربكا فأقاـ عمييـ 

 الرسكؿ الحد.
 قول الثالث:أدلة ال

استدؿ المانعكف مف إقامة الحد بالمعقكؿ: أف المرتد لو أحكاـ أشد مف أحكاـ المحارب 
 .(2)كذلؾ بقتمو كجعؿ مالو فيئان لنا كضمانو لمنفس كالماؿ

فيك معارض لظاىر اآلية الكريمة كحديث العرنييف، كأما استدالليـ بككف المرتد لو  اعترض عميو:
أحكاـ أشد مف أحكاـ المحارب كذلؾ بقتمو كجعؿ مالو فيئان لنا كضمانو لمنفس كالماؿ فأف ذلؾ ال 

 يقتضي سقكط حد الحرابة عنو. 
 الترجيح:

لـ يتب قبؿ القدرة عميو لعمـك ترم الباحثة إقامة الحد عمى المرتد بمحاربتو مطمقاي ما 
 األدلة.

 . االختيار:3
إف العاقؿ المكمؼ المختار إذا حارب كاكتممت شركط استيفاء الحد فيو أنو يقاـ عميو حد 

مف خبلؿ تتبع أقكاؿ الفقياء الحنفية كالمالكية  لمباحثةالحرابة؛ كفيمف أيكره عمى الحرابة فقد تبيف 
 ، كمف األدلة عمى ذلؾ:(3)ال يقاـ عميو الحد كالشافعية كالحنابمة أف المكىره

 .(4) " إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو": أ. حديث الرسكؿ 

                                                             

 [.6802الحديث: رقـ 17/153البخارم: صحيحو البخارم، العمـ، [ (1)
 (.9/175جفتح الجكاد بشرح اإلرشاد ) الييتمي، (2)
(، ابف 4/180ج(، الشربيني، مغني المحتاج)1/162ج(؛ القرافي، الفركؽ)7/91ج) الصنائعالكاساني، بدائع  (3)

 (.2/360جضكياف، منار السبيؿ)
[، كقاؿ األلباني عنو: صحيح، 2043: رقـ الحديث1/659]ابف ماجو: سنف الترمذم، طبلؽ المكره كالناسي،  (4)

 (.3/1771ج( كأيضان صححو في مشكاة المصابيح)5/43ج)صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة
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 ب. مف المعقكؿ: إف المكىره ينتابو الرعب كالذىكؿ تحت ضغط اإلكراه خاصة إذا كاف المًكره مف
 .ذكم النفكذ كالبطش فينفذ ما أمر بو دكف اختياره

ترم الباحثة سقكط الحد عف المكىره المحارب كذلؾ ألف الحد حؽ اهلل تعالى كحقكؽ اهلل 
 مبنية عمى التسامح بخبلؼ حقكؽ العباد فإنيا مبنية عمى المشاحة. 

 . العمم بالتحريم:4

إف المحارب إذا كاف عالمان بحرمة الحرابة، ككانت بقية الشركط مكتممة فإنو يحد إذا قاـ  
بأعماؿ الحرابة، كفي حالة إدعائو الجيؿ ككاف جيمو ممكنان كأف يككف حديث عيد باإلسبلـ ففي 

 ذلؾ خبلؼ بيف العمماء عمى قكليف عمى النحك التالي:
قالكا الجاىؿ بالحرمة ال  والشافعية والحنابمة:د المالكية وقول عنالقول األول: ذىب إليو الحنفية 

 .(1)يقاـ عميو الحد
 .(2)قالكا أف الجاىؿ بالحرمة يحد القول الثاني: ذىب إلى ذلك المالكية:

 أدلة القول األول:

 استدلكا عمى ذلؾ بالسنة عمى النحك التالي:
ادرأوا الحدود عن : " قاؿ عف عائشة رضي اهلل عنيا عف الرسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ

 (3)المسممين ما استطعتم"

 .(4): أف ادعائو الجيؿ بالحرمة شبية كالحدكد تدرأ بأم شبية كانتوجو الداللة من الحديث

 

 

                                                             

(؛ ابف 6/207ج(؛ مالؾ، المدكنة)4/346(؛ البخارم، كشؼ األسرار)4/346جالبزدكم، أصكؿ البزدكم) (1)
 (.404الشكبكي، التكضيح)ص(؛ 4/149(؛ األنصارم، أسني المطالب)2/257جفرحكف، تبصرة الحكاـ)

 (.8/78ج(؛ الخرشي، مختصر سيدم خميؿ )2/175جالكشناكم، أسيؿ المدارؾ) (2)
قاؿ األلباني: حديث ضعيؼ، ، [1424: رقـ الحديث4/33ء الحدكد، ]الترمذم: سنف الترمذم، ما جاء في در  (3)

ف كاف ضعيف فقد كردت أحاديث أخرل تعضده، فيصمح بعد ذلؾ لبلحتجاج بو عمى مشركعية درء  ان كالحديث كا 
 (.4/574جالحدكد بالشبيات المحتممة ال مطمؽ الشبيات)المباركفكرم،

(؛ ابف 6/207ج(؛ مالؾ، المدكنة)4/346ج(؛ البخارم، كشؼ األسرار)4/346جالبزدكم، أصكؿ البزدكم) (4)
 (.404(؛ الشكبكي، التكضيح)ص4/149جاألنصارم، أسني المطالب)(؛ 2/257جفرحكف، تبصرة الحكاـ)
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 أدلة القول الثاني: 

 استدلكا القائميف بالحد بالمعقكؿ عمى النحك التالي:

يعذر جاىؿ في شيء مف أف أحكاـ اإلسبلـ انتشرت كفشت باألمصار كالبمداف، فبل 
 .(1)الحدكد

 الترجيح:

ترم الباحثة سقكط الحد عف الجاىؿ بحرمة الحرابة كما ىك مذىب الجميكر كذلؾ ألف 
 عاء الجيؿ ممكف في حقو فصار شبية قكية كالحدكد تدرأ بالشبيات.اد  

كأما اآلف سكؼ تتكمـ الباحثة عف الشركط الزائدة عمى شركط التكميؼ التي تميز المحاربيف 
 الذيف يقكمكف بنفس أعماؿ الحرابة دكف أف تككف ليـ قكة كمنعة.عف غيرىـ مف الجناة 

 الشروط الزائدة: الفرع الثاني:
 .الشوكة:1 

بسفؾ الدماء أك بانتياؾ المحاربكف ال يحققكف أىدافيـ كمقاصدىـ مف إخافة السبيؿ 
األعراض أك االعتداء عمى األمكاؿ أك بمجرد اإلخافة فقط إال إذا كانكا ذكم قكة يرىبكف بيا 

العصا أك  المجتمع كاألفراد، سكاء كانت ىذه القكة سبلحان كآالت القتاؿ الثقيمة أـ كانت كالحجر أك
 يـ الحد عمى قكليف:خنجر، كاختمفكا في األخيرة؛ ىؿ يعتبركف محاربيف يقاـ عمي

الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىرية: إلى أنيـ محاربكف  القول األول: ذىب إليو 
 .(2)يقاـ عمييـ الحد

 . (3)الحنفية: أنيـ ليسكا محاربيف كال يقاـ عمييـ الحد القول الثاني: ذىب إليو
 أدلة القول األول:

 استدؿ القائمكف بالحد بالمعقكؿ عمى النحك التالي: 
 .(4)بأف الحجر كالعصا سبلح يأتي عمى النفس كاألطراؼ كتقـك القكة كالمنعة بالعصا كالحجارة

                                                             

 (.8/78ج(؛ الخرشي، مختصر سيدم خميؿ )2/175جالكشناكم، أسيؿ المدارؾ) (1)
(؛ 4/154ج(؛ األنصارم، أسنى المطالب)6/316ج(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ)303مالؾ، المدكنة )ص (2)

، المحمى)8/288جالمغني )(؛ ابف قدامة، 4/181جالشربيني، مغني المحتاج)  (.8/372ج(؛ ابف حـز
 (.7/97جالكاساني، بدائع الصنائع) (3)
(؛ 4/154ج(؛ األنصارم، أسنى المطالب)6/316ج(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ)303مالؾ، المدكنة )ص (4)

، المحمى)8/288ج(؛ ابف قدامة، المغني )4/181جالشربيني، مغني المحتاج)  (.8/372ج(؛ ابف حـز
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  أدلة القول الثاني: 
 استدؿ القائمكف بعدـ الحد بالمعقكؿ عمى النحك التالي: 

 .(1)كال يحصؿ ذلؾ بالعصا كالحجارةأف المحاربة تعتمد عمى الشككة كالمنعة كالمكابرة 
 الترجيح: 

ترجيح ما ذىب إليو الجميكر مف اعتبار التسمح بالعصا كالحجارة محاربيف  ترم الباحثة
 التالية: لؤلسبابكيقاـ عمييـ الحد 

 أف شرط المحاربة ىك القكة كليس حمؿ السبلح. .1

 إف العصا كالسبلح تقـك مقاـ السبلح مف القكة كالمنعة. .2

كاختمفكا في مف يعتمد بمحاربتو عمى قكاه البدنية كالجسمية مف ىجـك كضرب كخنؽ كنحك 
 ذلؾ عمى قكليف:

الحنفية كالمالكية كالراجح عند الشافعية كقكؿ عند الحنابمة كالظاىرية: إلى  القول األول: ذىب إليو
 .(2)أنو محارب كيقاـ عميو الحد

ة كىك المشيكر عند الحنابمة كقكؿ عند األكزاعي: أنو قكؿ عند الشافعي القول الثاني: ذىب إليو
 .(3)ليس بمحارب كال يقاـ عميو الحد

 أدلة القول األول: 

 استدؿ القائمكف بالحد بالمعقكؿ عمى النحك التالي: 

 .(4)أف القكة البدنية تككف بمثابة السبلح كالحرابة حاصمة بكؿ ذلؾ فبل فرؽ

 

 
                                                             

 (.7/97جالكاساني، بدائع الصنائع) (1)
(؛ ابف مفمح 4/154ج(؛ األنصارم، أسني المطالب)6/303ج(؛ مالؾ، المدكنة)9/202جالسرخسي، المبسكط) (2)

، المحمى)6/140ج،الفركع)  (.8/372ج(؛ ابف حـز
(؛ 9/145ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/180ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)4/154جاألنصارم، أسني المطالب) (3)

 (.245الطبرم، المحاربيف)ص
(؛ ابف مفمح 4/154ج(؛ األنصارم، أسني المطالب)6/303ج(؛ مالؾ، المدكنة)9/202جالسرخسي، المبسكط) (4)

، المحمى)6/140ج،الفركع)  (.8/372ج(؛ ابف حـز
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  أدلة القول الثاني:

 بعدـ الحد بالمعقكؿ عمى النحك التالي: مكفاستدؿ القائ 

مف أركانيا المكابرة كالمغالبة كالقكة، كبدكف حمؿ السبلح ال يستطيع المحاربة أك  الحرابةأف 
 .(1)اإلخافة

 الترجيح:

يتبيف لمباحثة مما سبؽ ذكره أف الراجح ىك الحكـ بالحرابة في ذلؾ كمو، سكاء كانت 
المحاربة بآلة السيؼ أك العصا أك مسدسان أك سائر المتفجرات أك القنابؿ الممقى عمى الطائرات أك 

ف اخ تمفت السفف أك السيارات أك كانت آلتو القكة البدنية فإف ذلؾ كمو يعد حرابة كيقاـ بيا الحد كا 
 الكسائؿ، السيما نحف في عصر تطكرت فيو القكم البدنية المميتة التي تصؿ لمنزلة السبلح. 

 . التعدد:2

سممنا أنو البد مف تكفر المنعة كالقكة في المحارب، لكف ىؿ يمـز مف تحقؽ جريمة الحرابة 
 شرعان أف تككف مف كاحد محارب أـ البد أف تككف مككنة مف عصابات:

الجميكر)الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة( كالظاىرية: قالكا أف الكاحد  ذىب إليو القول األول:
 . (2)لو قكة كمنعة كفعمو يعد محاربة كعميو الحد

 .(3)قكؿ عند الحنفية: قالكا الكاحد ال يعد محارب القول الثاني: ذىب إليو

 أدلة القول األول: 

 بالمعقكؿ:استدؿ القائمكف بأف الكاحد يعد محارب  

أف الكاحد متى حصمت منو إخافة السبيؿ بأم فعؿ كاف فيك محارب عميو حد المحاربيف، 
 .(4)فالعبرة بالقكة كالمنعة فمتى تكفرتا سكاء كانت مف كاحد أك مف عصابة فكمو حرابة كعميو الحد 

                                                             

(؛ 9/145ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/180ج(؛ الشربيني، مغني المحتاج)4/154جاألنصارم، أسني المطالب) (1)
 (.245الطبرم، المحاربيف)ص

(؛ 6/303ج(؛ مالؾ، المدكنة)4/268ج(؛ ابف اليماـ، فتح القدير)9/4283جالكاساني، بدائع الصنائع) (2)
، المحمى)9/145ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/154جاألنصارم، أسنى المطالب)  (.8/372ج(؛ ابف حـز

 (.3/235جف الحقائؽ)يالزيمعي، تبي (3)
(؛ 6/303ج(؛ مالػػػػؾ، المدكنػػػػة)4/268ج(؛ ابػػػػف اليمػػػػاـ، فػػػػتح القػػػػدير)9/4283جالكاسػػػػاني، بػػػػدائع الصػػػػنائع) (4)

، المحمى)9/145ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/154جاألنصارم، أسنى المطالب)  (.8/372ج(؛ ابف حـز
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  أدلة القول الثاني: 

 بأف الكاحد ليس بمحارب كيمـز التعدد بالمعقكؿ: كفالقائم استدؿ 

أف الحرابة تككف مجتمعة ممتنعة بعصابة؛ ليا الرىبة كاإلخافة كذلؾ ال يحصؿ مف 
 .(1)الكاحد

 الترجيح:

يتبيف لمباحثة أف الحرابة كما تقع مف العصابات؛ تقع أيضا مف الكاحد كال أرم ما يمنع ذلؾ 
فإف الكسائؿ كالطرؽ الحديثة بتطكر دائـ كبالتالي تحصؿ الحرابة بتخطيط فردم كما ىك الحاصؿ 

 بجرائـ الصكر المعاصرة الحديثة. 
 . الذكورة:3

ران أك أنثي، كالحرابة تستمـز المنعة كالقكة تقاـ الحدكد عمى مف أتي مكجبيا سكاء كاف ذك
كالبطش كالمرأة ال تتصؼ بذلؾ كالرجؿ، فيؿ يقاـ عمييا الحد إذا حاربت كالرجؿ في ذلؾ عمى 

 قكليف:
: قالكا يقاـ الحد عمى المرأة القول األول: ذىب الحنفية في قول والمالكية والشافعية والحنابمة

 .(2)كالرجؿ إذا اكتممت فييـ الشركط 
 .(3): قالكا ال يقاـ الحد عمى المرأة المحاربةجميور الحنفية القول الثاني: ذىب إليو

 أدلة القول األول:
 استدؿ القائمكف بإقامة الحد عمى المرأة المحاربة بالكتاب:

َأْو  اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوااَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ قكلو تعالى:  بعموم 

ُبوا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  مْ  ُيَصؾَّ ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ِف اْْلِخَرِة  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

 .(4) َعذاٌب َعظِقم
                                                             

 (.3/235جف الحقائؽ)يالزيمعي، تبي (1)
(؛ الشربيني، 6/314ج(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ)6/302ج(؛ مالؾ، المدكنة)9/197جالسرخسي، المبسكط) (2)

(؛ ابف 154_9/153ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/154ج(؛ األنصارم، أسنى المطالب)4/180جمغني المحتاج)
 (.6/140جمفمح، الفركع)

(؛ 277(؛ الطحاكم، مختصر الطحاكم)ص7/91ج(؛ الكاساني، بدائع الصنائع)9/197جالسرخسي، المبسكط) (3)
 (.4/275جليماـ، فتح القدير)ابف ا

 [.33]المائدة:  (4)
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عف حكـ مف أفسد في األرض مف العقكبة كاآلية  ىذا بياف مف اهلل عزكجؿ وجو الداللة:
، حيث إف المرأة مكمفة مخاطبة يجب (1)الكريمة عامة في كؿ مف يفسد فييا فيك مستحؽ لمعقكبة

إقامة الحد عمييا كالرجؿ في كافة الحدكد، كألف كؿ حد كجب عمى الرجؿ كجب عمى المرأة كالحد 
 .(2)في غير الحرابة

  أدلة القول الثاني: 

 ستدؿ القائمكف بعدـ إقامة الحد عمى المرأة المحاربة بالمعقكؿ:ا 

أف ركف القطع ىك الخركج عمى المارة عمى كجو المحاربة كالمغالبة كذلؾ ال يتحقؽ عادة 
 .(3)مف النساء لضعؼ بنيتيف كرقة قمكبيف كبالتالي ال يككنف مف أىؿ المحاربة

د يىٍستىًكم سكاء قياسان عمى السرقة، ك أف النساء كالرجاؿ في قطع الطريؽ  اعترض عميو: أىف  ىذا حى
كًبًو الذكر كاألنثى كسائر الحدكد كألف الحد إف كاف ىك القطع فبل يشترط في كجكبو الذككرة  في كيجي
ف كاف ىك القتؿ كذلؾ كحد الزنا  كاألنكثة كسائر الحدكد فبل يشترط في كجكبو الذككرة كحد السرقة كا 

 . (4)نةكىك الرجـ إذا كانت محص

 الترجيح:

يتبيف لمباحثة كجكب إقامة الحد عمى المرأة المحاربة متى حصمت منيا األفعاؿ المككنة 
لجريمة الحرابة، كالرجؿ إذا حصمت منو تمؾ األفعاؿ، كنحف نرم كنشاىد في عصرنا كثرة اشتراؾ 
خافة الطريؽ.   النساء في تككيف العصابات كجرائـ السطك كالتفجير كالسرقة عمى مستكم االحتراؼ كا 

كتجد الباحثة أف ىذه الشركط متحققة في جرائـ الصكر المعاصرة فإنو يجب تطبيؽ عقكبة 
الحرابة عمى ىذه الجرائـ التبعية التي منيا قائـ عمى المكابرة كالمجاىرة كمنيا قائـ عمى التخفي 

 كاإلسرار. 

                                                             

  (.8/360جالطبراني، جامع البياف) (1)
(؛ الشربيني، 6/314ج(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ)6/302ج(؛ مالؾ، المدكنة)9/197جالسرخسي، المبسكط) (2)

(؛ ابف 154_9/153ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/154ج(؛ األنصارم، أسنى المطالب)4/180جمغني المحتاج)
 (.6/140جمفمح، الفركع)

(؛ 277(؛ الطحاكم، مختصر الطحاكم)ص7/91ج(؛ الكاساني، بدائع الصنائع)9/197جالسرخسي، المبسكط) (3)
 (.4/275جابف اليماـ، فتح القدير)

 (.7/91جالكاساني، بدائع الصنائع) (4)
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 المبحث الثالث
 مسقطات حد الحرابة 

ألف مرتكبي ىذه الجريمة خارجكف عمى مف المعمـك أف حد الحرابة مف أغمظ الحدكد؛ 
طاعة كلي األمر يحاربكف اهلل كرسكلو، يعيثكف في األرض فسادان كيعتدكف عمى األركاح كاألعراض 

 كاألمكاؿ كينشركف اإلرىاب كالفزع كالخكؼ بيف الناس.

كاهلل جؿ كعبل يسقط ىذا الحد عف المحاربيف إذا تابكا كأعادكا الحقكؽ إلى أصحابيا قبؿ 
إَِلَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْؼِدُروا َعَؾْقِفْم َفاْعَؾُؿوا َأنَّ اَّللََّ َغُػوٌر :تعالى لقولوقدرة عمييـ مصداقان ال

َرِحقمٌ 
(1). 

أنو إذا تابكا قبؿ أف تقدر  تفمف رحمة شريعتنا فتح باب التكبة ليؤالء المفسديف، فقرر 
عمييـ الدكلة كقمع شككتيـ فإف اهلل غفكر ليـ، كال يعني ذلؾ أف ما ارتكبكه مف جرائـ يككف مكضع 
عفك، بؿ تطبؽ عمييـ العقكبات التي تطبؽ عمى مف يرتكبكف ىذه الجرائـ مف غير إصرار عمى 

 إفساد األمف كالنظاـ.

 ومن مسقطات حد الحرابة ما يمي:

 :األول: التوبة المطمب
إذا أراد المحارب التكبة فإف أكؿ شيء يفعمو ىك أف يقمع عف ىذه المعاصي التي يرتكبيا، 

 لذلؾ فإف التكبة تقضي مف التائب الشركط التالية:

شرط مادم كىك اإلقبلع عف الذنب كذلؾ بترؾ المعصية مف غير تردد كال تأخير كال إبطاء  .1
 كقت آخر بؿ يبادر إلى ترؾ المعصية دكنما تردد. فمتى أراد التكبة فبل يؤجميا إلى

شرط معنكم كىك الندـ عمى فعؿ ىذه المعصية، كىذا الندـ ال يشعر بو إال صاحبو؛ ألنو  .2
ينبعث مف قمب التائب تأسفان عمى ما ارتكبو مف ذنكب، كىذا يككف نتيجة لئلقبلع عف ىذا 

 الذنب.

شرط معنكم آخر كىك العـز عمى عدـ العكدة إلى المعصية مرة أخرل، فبل يكفي لمتكبة  .3
نما يحاكؿ التائب  يحاكؿ أال يعكد إلى ىذه المعصية، ك  أالالرجكع عف الذنب المرتكب كا 

                                                             

 [.34]المائدة:  (1)
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فعميا مرة أخرل، كىذا معنى العـز عمى عدـ العكد؛ ألف العكد إلى ارتكاب المعصية ينقض 
 العائد كالمستيزئ بربو.التكبة كيجعؿ 

ف كانت ىالكة كىذا شرط إرد المظالـ إلى أىميا إف كانت قائمة أك رد قيمتيا أك مثميا  .4
 .(1) مادم

 وفي توبة المحاربين ينظر إلى األمر المادي ويتحقق بأمرين وىما:

 .األكؿ: أف يقدـ الطاعة لكلي األمر 

  يقترؼ فيو جريمتو.الثاني: أف يؤمف الناس كيترؾ المكاف الذم كاف 

 كنحف أماـ اتجاىيف في تكبة المحارب قبؿ القدرة عميو كبعد القدرة:
 :؟ أواًل: توبة المحارب قبل القدرة عميو, ىل تسقط ىذه التوبة عقوبة الحرابة أم ال 

 اختمؼ الفقياء عمى قكليف:
تسقط عقكبة الحرابة : الجميور)الحنفية والمالكية و الشافعية والحنابمة والظاىرية( قالاألول: 

 .(2)بتكبتو قبؿ القدرة عميو
قالكا ال تسقط عقكبة الحرابة بتكبتو سكاء  الثاني: قول عند الشافعية وقول ضعيف عند الحنابمة:

 . (3)قبؿ القدرة عميو أك بعده
 أدلة القول األول:

 بالكتاب كالسنة: كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ
 أواًل: من الكتاب:

إَِلَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْؼِدُروا َعَؾْقِفْم َفاْعَؾُؿوا َأنَّ اَّللََّ َغُػوٌر َرِحقمٌ  :قكلو تعالى
(4) 

                                                             

 (.100_99صص حد الحرابة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية) العميرم ، مسقطات (1)
(؛ مالػػػػػػػػػػػؾ، 4/116ج(؛ ابػػػػػػػػػػػف عابػػػػػػػػػػػديف، حاشػػػػػػػػػػػية رد المحتػػػػػػػػػػػار)276الطحػػػػػػػػػػػاكم، مختصػػػػػػػػػػػر الطحػػػػػػػػػػػاكم)ص (2)

(؛ الشػػػػػربيني، مغنػػػػػي 6/142ج(؛ الشػػػػػافعي، األـ)331(؛ الخرشػػػػػي، مختصػػػػػر سػػػػػيدم خميػػػػػؿ)ص6/300جالمدكنػػػػػة)
، المحمى)6/142(؛ ابف مفمح، الفركع)9/151جلمغني)(؛ ابف قدامة، ا4/183جالمحتاج)  (.8/158ج(؛ ابف حـز

 (.143_6/142ج(؛ ابف مفمح، الفركع)10/158جالنككم، ركضة الطالبيف) (3)
 [.34] المائدة:  (4)
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كجو الداللة مف اآلية: استثنى اهلل عز كجؿ التائبيف قبؿ أف ييقدر عمييـ كأخبر بسقكط حقو 
 . (1)عنيـ

 ثانيًا: من السنة:

ألسدم حارب كأخاؼ السبيؿ كأصاب الدـ كالماؿ، فطمبتو األئمة اأف عميان  ماستدلكا بما رك 
ِذيَن  كالعامة فامتنع كلـ يقدر عميو أحد حتى جاء تائبان، كذلؾ ألنو سمع رجبلن يقرأ:  ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُفوا َعَذ َأْكُػِسِفْم َل َتْؼـَُطوا ِة اَّللَِّ ِمنْ  َأْْسَ ِحقمإِنَّ اَّللََّ َيْغِػُر الذُّ  َرْْحَ ُه ُهَو اْلَغُػوُر الرَّ فكقؼ   ُُ(2)ُكوَب ََجِقًعا إِكَّ
عمييا كقاؿ: يا عبداهلل أعد قرأتيا فأعادىا عميو، فغمد سيفو ثـ جاء تائبان حتى قدـ المدينة مف 
السحر اغتسؿ ثـ أتي مسجد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فصمى الصبح، ثـ قعد إلى أبي ىريرة 

ئت تائبان مف قبؿ في غمار أصحابو، فمما أسفر عرفو الناس قامكا إليو فقاؿ: ال سبيؿ لكـ عمى  ج
، فقاؿ أبك ىريرة: صدؽ كأخذ بيده حتى أتى مركاف بف الحكـ في أمرتو عمى المدينة  أف تقدركا عمى 

 .(3)في زمف معاكية فقاؿ " ىذا عمي جاء تائبان كال سبيؿ لكـ عميو كال قتؿ" قاؿ: فترؾ مف ذلؾ كمو
قبؿ القدرة عميو كصدر ىذا مف  ىنا الحكـ بالعفك عف المحارب في الحد إذا تاب وجو الداللة:

 أصحاب رسكؿ اهلل. 
  أدلة القول الثاني:

 لـ أجد ما يستدلكف بو عمى ما ذىبكا إليو؛ كقد يستدؿ ليـ بيذا:
إَِلَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْؼِدُروا َعَؾْقِفْم َفاْعَؾُؿوا َأنَّ اَّللََّ َغُػوٌر َرِحقمٌ :قكلو تعالى

(4)  
مف أىؿ الكفر إذا تابكا مف  يفالمفسد يفزلة في غير المسمميف مف المحارباللة: أف اآلية ناكجو الد

فسادىـ كدخمكا في اإلسبلـ قبؿ القدرة عمييـ  يسقط عنيـ كؿ حؽ قبؿ اإلسبلـ ألنو  فيؤالءشركيـ كا 
 .(5)يجيب ما قبمو، كأما المسمميف فبل تسقط عنيـ التكبة حدان كال حقان 

                                                             

 (.7/446جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) (1)
 [. 53]الزمر:  (2)
 (.10/284جالطبرم، جامع البياف ) (3)
 [.34]المائدة:  (4)
 (.6/142جالطبرم، جامع البياف) (5)
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بأنو مردكد بنص اآلية الكريمة الصريحة بأف المحارب المسمـ إذا تاب قبؿ القدرة  اعترض عميو:
" يسقط عف المحاربيف باإلجماع إذا تابكا  ابن تيمية:عميو فإنو يسقط الحد عنو كما يعضده قكؿ 

 .(1)قبؿ القدرة عميو "

 الترجيح:

قبؿ القدرة عميو سقط الحد عنو كذلؾ ما يدؿ  ترم الباحثة أف المحارب المسمـ إذا تاب مف حرابتو
 عميو صريح اآلية الكريمة.

 عمى قولين: ؟ ثانيًا: توبة المحارب بعد القدرة عميو, ىل تسقط ىذه التوبة عقوبة الحرابة أم ال

ال يسقط الجميور)الحنفية والمالكية والمذىب عند الشافعية والحنابمة والظاىرية(:  قالاألول: 
 .(2)حارب التائب بعد القدرة عميوالحد عف الم

يسقط حد الحرابة عف المحارب إذا تاب كلك بعد القدرة  الثاني: ذىب اليو قول عند الشافعية:
 .(3)عميو

 أدلة القول األول: 

 :بالكتاب كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ

ِإالَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَمْيِيْم َفاْعَمُموا َأنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ  :قكلو تعالى
(4) 

بالتكبة بعدىا لما  بأف سقكط الحد عف المحارب مقيد بتكبتو قبؿ القدرة عميو، فمك كاف الحد يسقط
ية أف التكبة ال تنفع كتقاـ الحدكد كاف لذكر) قبؿ( فائدة ككبلـ اهلل منزه عف أم عبث، كظاىر اآل

 .(5)عميو
 أدلة القول الثاني:

سقاطيا، كقاسكا التكبة عمى ما قبؿ القدرة  . (6)استدلكا بعمـك اآليات كاألحاديث الكاردة في التكبة كا 

                                                             

 (.34/180جابف تيمية ، مجمكع الفتاكل) (1)
(؛ الشربيني، مغني 6/300ج(؛ مالؾ، المدكنة)9/4296جالكاساني، بدائع الصنائع) (2)

، المحمى)9/151ج(؛ ابف قدامة، المغني)184_4/183جالمحتاج)  (.8/158ج(؛ ابف حـز
 (.10/159ج(؛ النككم، ركضة الطالبيف)8/8ج(؛ الرممي، نياية المحتاج)4/183جالشربيني، مغني المحتاج ) (3)
 [.34] المائدة:  (4)
 (.7/446جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) (5)
 (.10/159ج(؛ النككم، ركضة الطالبيف)8/8ج(؛ الرممي، نياية المحتاج)4/183جالشربيني، مغني المحتاج ) (6)
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 الترجيح:

ك مذىب الجميكر ىك الراجح كىك عدـ  في ىذه المسألة ضعيؼتجد الباحثة أف الخبلؼ 
سقكط الحد عف المحارب التائب بعد القدرة عميو؛ ألنيا لك قبمت منو بعد القدرة ستككف لكي يؤمف 
نابة ك ندـ ككذلؾ  بيا دمو كنفسو كمالو ألجؿ أال يقاـ عميو الحد، كبالتالي لف تككف تكبة إخبلص كا 

 تياؾ المحاـر كسد باب العقكبات عمى الجرائـ.إسقاط الحد بالتكبة بعد القدرة يفضي إلى ان
 صفة توبة المحارب ثالثًا:

 اختمف الفقياء في صفة توبة المحارب عمى ثالثة أقوال:

أف تككف التكبة إما بترؾ : والشافعية والحنابمة في قول ذىب إليو الحنفية والمالكية القول األول:
كاألمف الفعمي مف جانب  األمر، أك بإلقاء سبلح ف قبؿ كليالجريمة كأمف الناس قبؿ القدرة عميو م

عبلف الطاعة الناس  .(1)كالذىاب إلى كلي األمر كا 
لقاء  إليو المالكية في قول: ذىب القول الثاني: إف التكبة ال تككف إال باألمريف معان بترؾ الجريمة كا 

 .(3).(2)السبلح كتقديـ الطاعة لكلي األمر

 الترجيح:

المحارب إذا تاب قبؿ القدرة عميو كأمف الناس كجيرانو كظيرت تكبتو يترجح لمباحثة أف 
ظيكران بينان فإف حد الحرابة يسقط عنو، كمف األفضؿ كاألكلى أف يأتي اإلماـ كيعممو بتكبتو ألنو 

اَّللََّ َغُػوٌر َرِحقمٌ  إَِلَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْؼِدُروا َعَؾْقِفْم َفاْعَؾُؿوا َأنَّ  :داخؿ ضمف قكلو تعالى
(4). 

 :وحقوق العباد تعالى رابعًا: أثر التوبة عمى حقوق اهلل

  وجل: أثرىا عمى حقوق اهلل عز أ.

ىؿ تكبة المحارب مختصة بإسقاط الحدكد الخاصة بالحرابة فقط أـ تشمؿ كؿ الحدكد التي 
 مف زنا أك شرب أك سرقة ثـ تاب قبؿ القدرة عميو عمى قكليف: الزمتو في حرابتو

                                                             

(؛ الشػػػػػػػػػػػربيني، مغنػػػػػػػػػػػي 2/342(؛ ابػػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػػد، بدايػػػػػػػػػػػة المجتيػػػػػػػػػػػد)199_9/198جالسرخسػػػػػػػػػػػي، المبسػػػػػػػػػػػكط) (1)
 (.9/151ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/183جالمحتاج)

 (.293(؛ ابف جزم، قكانيف)ص2/342جابف رشد، بداية المجتيد) (2)
 (.101_100صص العميرم: مسقطات حد الحرابة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية) (3)
 [.34] المائدة:  (4)
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تسقط ىذه التكبة ما عميو مف  القول األول: قول عند الشافعية وىو المذىب عند الحنابمة قالوا:
 .(1)ىذه الحدكد عدا حد القذؼ

الحد  وا:القول الثاني: ذىب إليو الحنفية والمالكية وىو قول عند الشافعية وقول عند الحنابمة قال
 .(2)الذم ال يختص بالمحاربة ال يسقط عف المحارب بتكبتو

 بالسنة كالمعقكؿ: كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ أدلة القول األول:

 .(3): " التائب من الذنب كمن ال ذنب لو"قكؿ الرسكؿ صؿ اهلل عميو كسمـ أواًل: السنة:

 ثانيًا: من المعقول:

حدكد اهلل خالصة فتسقط بالتكبة كحد الحرابة، السيما أنيا أخؼ مف حد المحاربة فمما سقط بالتكبة 
 .(4)األغمظ كاف سقكط األخؼ أكلى كأحرل

 أدلة القول الثاني:
 استدلكا مف الكتاب كالسنة:

 أواًل: الكتاب:
كقكلو قالكا بأف النصكص عامة في كجكب إقامة الحد عمى مرتكبييا مف غير تفصيؿ 

اِن   تعالى: اكَِقُة َوالزَّ َفاْجؾُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمـُْفاَم ِماَئَة َجْؾَدةٍ  الزَّ
اِرَقةُ  ، كقكلو تعالى: (5) اِرُق َوالسَّ  َوالسَّ

اَم  )َفاْقَطُعوْا َأْيِدهَيُ
6)  

 .(8) (7)الحدكد عاـ في التائبيف كغيرىـ يكجكب إقامة الحد عمى مرتكبوجو الداللة: 
 ثانيًا: السنة:

                                                             

 (.9/152(؛ ابف قدامة، المغني)ج184_4/183(؛ الشربيني، مغني المحتاج)ج6/142الشافعي، األـ )ج (1)
(؛ ابف 2/515ج(؛ األردبيمي،األنكار)3/157ج(؛ الكشناكم، أسيؿ المدارؾ)9/4296الكاساني، بدائع الصنائع) (2)

 (.9/152جقدامة، المغني)
 [.3836:رقـ الحيث9/412البخارم، أياـ الجاىمية، م: صحيح]البخار  (3)
 (.9/152(؛ ابف قدامة، المغني)ج184_4/183(؛ الشربيني، مغني المحتاج)ج6/142الشافعي، األـ )ج (4)
 [.24]النكر:  (5)
 [.38]المائدة:  (6)
 (.15/104جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) (7)
 .عمى الترتيب (7/450جالقرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف) (8)
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امدية كقطع يد مف أقر بالسرقة كقد جاءكا غصمى اهلل عميو كسمـ رجـ ماعز كالأف النبي 
 .(1)تائبيف كمع ذلؾ أقاـ الحد عمييـ

  الترجيح:
ف كاف ال يختص بالمحاربة  ترم الباحثة سقكط الحدكد عمى ما ارتكبكه في حرابتيـ، كا 

ألف حدكد اهلل مبنية عمى  ، ما دامكا جاءؤا تائبيف(2)كالزنا كالسرقة كالشرب ما عدا حد القذؼ
 المسامحة.

 أثرىا عمى حقوق العباد: .ب

 إذا تاب المحارب من حرابتو ىل تسقط عنو حقوق العباد من دم أو مال عمى قولين:
: ال تسقط حقكؽ القول األول: ذىب إليو الجميور)الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة( قالوا

فيؤخذ بالدـ كالماؿ؛ فيقتص كلى الدـ أك يعفك أك الدية، ككذلؾ صاحب الماؿ يأخذه أك يعفك العباد 
 . (3)عنو

التكبة مسقطة لجميع الحقكؽ سكاء مف حد  القول الثاني: ذىب إلى ذلك قول عند المالكية قالوا:
 .(4)أك مف دـ أك ماؿ

                                                             

 (.8/296جابف قدامة، المغني) (1)
 اختمؼ العمماء في طبيعة حد القذؼ، ىؿ ىك حؽ هلل تعالى أـ حؽ لآلدمي، عمى أقكاؿ: (2)

 الحنفية والظاىرية.أف عقكبة القذؼ حؽ هلل تعالى فييا غالب، كذىب إلى ىذا الرأم  القول األول:
 المالكية والشافعية والحنابمة.أف عقكبة القذؼ حؽ اآلدمي فييا غالب، كذىب إليو  قول الثاني:ال

ذىبكا إلى التفريؽ بيف ككنو قبؿ الرفع إلى القضاء أـ بعده، حيث قبؿ الرفع يككف حقا لمعبد، كبعده  القول الثالث:
، المحمى باآلثار)3/146" السمرقندم، تحفة الفقياء) وىو قول عند المالكيةيككف حقا هلل،  (؛ 10/234ج(؛ ابف جـز

 ( ".9/155ج(؛ ابف قدامة، المغني)7/8ج(؛ الماكردم، الحاكم الكبير)8/412جالعبدرم، التاج كاإلكميؿ)
 أدلتيم:

أف القذؼ مف العقكبات التي يعكد النفع في تكقيعيا إلى المصمحة العامة؛ إذ المقصكد منيا حماية  دليل األول:
المجتمع بحماية السمعة الطيبة لؤلفراد، كبيذا فيي ال يختص بيا إنساف دكف إنساف كىي بذلؾ حقا هلل، كيعتبر حؽ 

 نتفاع لمعبد، فكاف الغالب حؽ اهلل تعالى. اهلل غالب أيضان؛ ألف في النفس حقيف: حؽ االستعباد هلل، كحؽ اال
أف االعتداء إنما كقع عمى سمعة المقذكؼ كحده، كليس مف ضرر يصيب غيره مف األفراد، كالعبد  دليل الثاني:

بحاجة لحقو أكثر مف حاجة الجماعة إلى حقيا، كمف ثـ فبل يمكف تكقيعيا إال بطمب المجني عميو، كلو أف يعفك 
  عف الجاني.

: أف العقكبة قبؿ رفع الجريمة لمقضاء تككف حقان لآلدمي، أما بعد رفعيا فإنيا تصبح حقان هلل ال يجكز الثالثدليل 
 التراجع عنو.

(؛ ابف قدامة، المغني 6/142(؛ الشافعي، األـ )ج6/300(؛ مالؾ، المدكنة )ج9/199السرخسي، المبسكط )ج (3)
 (.9/151)ج

 (، لكف قالكا يؤخذ ما في يده مف أمكاؿ التي أخذىا في حرابتو إف كانت قائمة.3093ابف جزم، القكانيف)ص (4)
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 أدلة القول األول:

 :بالمعقول وقد استدل أصحاب ىذا القول

التكبة إنما تسقط بيا حقكؽ اهلل تعالى، أما حقكؽ العباد فيي راجعة إلييـ ألنيا قائمة عمى  أف
 .(1)المطالبة كالمشاحة
 أدلة القول الثاني:

 بالسنة: وقد استدل أصحاب ىذا القول

 .(2): " التائب من الذنب كمن ال ذنب لو"قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

  الترجيح:

حقكؽ العباد ال يسقطيا إال أصحابيا، كيرجع أمر الدماء كاألمكاؿ ترم الباحثة أف 
 كالجراحات إلى األكلياء، ألف حقكؽ العباد مبنية عمى المطالبة كالمشاحة فيي راجعة إلييـ.

 المطمب الثاني: انعدام المحل:
يككف في العضك أف كصكرة ذلؾ إما يككف بمكت المحارب الذم ثبت عميو الحد، أك إما 

 د قطعو بككنو مفقكدان. فيؿ يسقط الحد بفكات المحؿ أـ ال ؟المرا
 أما الصورة األولي وىي موت المحارب:

ببل خبلؼ فإف حد الحرابة يطبؽ عمى المحارب الحي، لكف فيما لك مات المحارب ىؿ 
كذلؾ لفكات المحؿ الذم تحؿ بو  (3)قكال كاحدان يسقط الحد بمكت المحارب يسقط الحد بمكتو:

 الحدكد، ككذلؾ كيؼ تقاـ الحدكد عمى المكتى!!. 
 الصورة الثانية بكون العضو المراد قطعو مفقودًا:

 إذا كاف مقطكع اليد كالرجؿ محؿ الحد مف خبلؼ، اختمؼ الفقياء عمى قكليف: 

                                                             

(؛ ابف قدامة، 142/ 6ج(؛ الشافعي، األـ)6/300ج(؛ مالؾ، المدكنة)276الطحاكم، مختصر الطحاكم)ص (1)
 (.9/151جالمغني)

 [.3836ـ الحيث:رق9/412]البخارم: صحيحو البخارم، أياـ الجاىمية، (2)
(؛ 4/155ج(؛ األنصارم،آسنى المطالب)8/7ج(؛ الرممي، نياية المحتاج)2/276جابف فرحكف، تبصرة الحكاـ) (3)

 (.6/142جابف مفمح، الفركع)
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حد إذا كانت يده اليمنى يسقط ال الحنابمة قالوا: دالقول األول: ذىب إليو الحنفية والراجح عن
 .(1)كرجمو اليسرل مقطكعتيف كال ينتقؿ إلى العضكيف اآلخريف

ال يسقط الحد بؿ ينتقؿ إلى  القول الثاني: ذىب إليو المالكية والشافعية وقول لمحنابمة قالوا:
 .(2)األطراؼ األخرل
 أدلة القول األول:

 بالسنة كالمعقكؿ: كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ
 من السنة:أواًل: 

ما ركم عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو رجع إلى قكؿ عمي رضي اهلل عنو حيف 
أتى برجؿ أقطع اليد كالرجؿ قد سرؽ فأمر بو عمر أف تقطع رجمو فقاؿ عمي: إنما قاؿ اهلل تعالى 

 َُبوا َأْو ُتَؼطََّع َأْيِدهيِْم  َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرضِ  إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبون َأْو ُيَصؾَّ

مْ  َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف  ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ ، كقد (3) ِف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظِقمٌ  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ
ما  قطعت يد ىذا كرجمو فبل ينبغي أف تقطع رجمو فتدعو ليس لو قائمة يمشي عمييا إما أف تعزره كا 

  .(4)أف تستكدعو السجف فاستكدعو السجف
 ثانيًا: من المعقول:

أف في قطع العضكيف اآلخريف تفكيت جنس منفعة مف منافع النفس كىي منفعة البطش 
ىبلؾ النفس  كاألكؿ كالمشي كقضاء الحاجة كفي تفكيت ىذه المنفعة إىبلؾ لمنفس مف كؿ كجو كا 

 .(5)مف كؿ كجو ال يصمح أف يككف حدان 
 أدلة القول الثاني: 

 بالسنة كالقياس: كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ
 واًل: من السنة:أ

فقاؿ: "اقتمكه" فقالكا يا رسكؿ اهلل  أ. بما ركم عف جابر بف عبداهلل قاؿ جيء بسارؽ إلى النبي
إنما سرؽ فقاؿ: "اقطعكه" ثـ جيء بو المرة الثانية فقاؿ: "اقتمكه" فقالكا يا رسكؿ اهلل إنما سرؽ فقاؿ: 

                                                             

 (.266_8/265ج(؛ ابف قدامة، المغني)2/422ج(؛ الجصاص، أحكاـ القرآف)9/202جالسرخسي، المبسكط) (1)
(؛ األنصارم، 8/4ج(؛ الرممي، نياية المحتاج)2/285ج(؛ الشيرازم، الميذب)15/302اإلماـ مالؾ، المدكنة) (2)

 (.8/264ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/156جأسنى المطالب)
 [.33]المائدة: (3)
 (.13928()ح5/785جاليندم، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ) (4)
 (.2/213جالفضيبلت، سقكط العقكبات في الفقو اإلسبلمي) (5)
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كا يا رسكؿ اهلل إنما سرؽ فقاؿ: "اقطعكه" ثـ أتي "اقطعكه" ثـ جيء بو المرة الثالثة فقاؿ: "اقتمكه" فقال
بو الرابعة فقاؿ: "اقتمكه" فقالكا يا رسكؿ اهلل إنما سرؽ فقاؿ: "اقطعكه" ثـ جيء بو الخامسة فقاؿ: 

 .(1)"اقتمكه" قاؿ جابر فانطمقنا بو فقتمناه ثـ اجتررناه فألقيناه في بئر كرمينا عميو الحجارة

قاؿ في السارؽ " إف سرؽ فاقطعكا يده ثـ  ضي اهلل عنو أف النبيب. بما ركم عف أبي ىريرة ر 
"  ، كقد قاؿ النبي(2)رجمو ثـ إف سرؽ فاقطعكا يده ثـ إف سرؽ فاقطعكا رجمو" اإف سرؽ فاقطعك 

 .(3)اقتدكا بالمذيف مف بعدم أبي بكر كعمر" 
 ثانيًا: القياس:

 . (4)رجموقياسان عمى السارؽ حيث تقطع يده ثـ رجمو ثـ يده ثـ 
  الترجيح:

ترم الباحثة ترجيح القكؿ األكؿ القائؿ بسقكط الحد إذا كانت يده اليمنى كرجمو اليسرل 
مقطكعتيف كال ينتقؿ إلى العضكيف اآلخريف؛ تحقيقان لمقاصد الشريعة اإلسبلمية حيث ىدفيا الشرعي 

عمة عمى المجتمع كفي ىك الردع كالزجر كليس التشفي كاالنتقاـ بإتبلؼ أعضاء اإلنساف كجعمو 
نما يرجع األمر إلى اإلماـ بتعزيره.  قطع األعضاء تفكيت لممنفعة كا 

 المطمب الثالث: الدرء بالشبيات:
قاعدة درء الحدكد بالشبيات ىي قاعدة شرعية ثابتة بالحديث النبكم الشريؼ عف عائشة 

الحدود عن المسممين ما استطعتم, فإن كان لو  " ادرءوا: رضي اهلل عنيا قالت: قاؿ رسكؿ اهلل 
كعف  ,(5)مخرج فخموا سبيمو, فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة "

                                                             

[، كقاؿ األلباني عنو: 4410: رقـ الحديث 2/142]أبي داككد: سنف أبي داككد، الحدكد/السارؽ يسرؽ مراران،  (1)
 (.9/410جصحيح كضعيؼ سنف أبى داكد) حسف،

[، كقاؿ األلباني عنو: 292:رقـ الحديث3/181]الدار قطنى: سنف الدار قطنى، الحج/الحدكد كالديات،  (2)
 طريؽ الكاقدم عف ابف أبي ذئب.( عف 8/86جصحيح، إركاء الغميؿ)

[، 2306: رقـ الحديث2/114]القرطبي، جامع بياف العمـ كفضمو، الحض عمى لزـك السنة كاالقتصار عمييا،  (3)
 (.8/162جكقاؿ األلباني عنو: حسف صحيح، صحيح كضعيؼ الترمذم)

(؛ األنصارم، 8/4جرممي، نياية المحتاج)(؛ ال2/285ج(؛ الشيرازم، الميذب)15/302جاإلماـ مالؾ، المدكنة) (4)
 (.8/264ج(؛ ابف قدامة، المغني)4/156جأسنى المطالب)

[، قاؿ األلباني: حديث 1424: رقـ الحديث4/33]الترمذم: سنف الترمذم، في سننو، ما جاء في درء الحدكد،  (5)
ف كاف ضعيف فقد كردت أحاديث أخرل تعضده، فيصمح بعد ذلؾ لبلحتجاج بو عمى مشركعية  ان ضعيؼ، كالحديث كا 

 (.4/574درء الحدكد بالشبيات المحتممة ال مطمؽ الشبيات)المباركفكرم،
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" ألن أعطل الحدود بالشبيات أحب إلىَّ من أن أقيميا عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ: 
التشفي كاالنتقاـ كليس العقكبة ألجؿ  فإف فقو العقكبة ىدفيا اإلصبلح كليس ,(1)بالشبيات" 

 العقكبة.

 كتنقسـ الشبيات الدارئة عند فقياء المسمميف إلى عدة أنكاع:

نما يسقط الحد ألمر  .1 شبية في الفاعؿ كىك أف يككف الفعؿ في حقيقتو جريمة مكجبة لمحد كا 
و فيطأىا راجع إلى الفاعؿ كىك اشتباه األمر عميو لجيمو أك غمطو كمف يجد امرأة في فراش

 ظنان أنيا امرأتو فيسقط الحد لجيمو أك غمطو.

شبية في المحؿ كىي ال تكجب الحد عمى الجاني سكاء ظف الحؿ أك عمـ الحرمة كذلؾ   .2
 .ذاتو فالشبية ىنا نشأت مف الدليؿلتحققيا بقياـ الدليؿ الشرعي النافي لمحرمة في 

الشبية الثابتة بالعقد سكاء كاف حبلالن أك حرامان فصكرة العقد المبيحة تكرث الشبية التي يدرأ  .3
 بيا الحد كمف يطأ مف تزكجيا بغير شيكد.

الشبية في الجية أك الطريؽ كىي كؿ جية صححيا بعض العمماء كأباحيا، حيث  .4
 .(2)الحداالختبلؼ المعتبر بيف العمماء حكؿ الحرمة يكرث شبية يندرئ بيا 

كجريمة الحرابة كغيرىا مف الحدكد يندرلء حدىا بالشبية كىذه الشبية قد ترجع إلى عدـ 
وىو ما يعبر عنو بالمسقطات الخاصة لحد تكفر عنصر مف العناصر التي تقـك عمييا الحرابة 

 عند بعض الفقياء مبنية في: الحرابة

لنصاب بالنسبة لمف يشترط النصاب في عدـ تكفر النصاب كيككف الماؿ المأخكذ أقؿ مف ا أواًل:
 الحرابة.

 : عدـ تكفر الحرز عند مف يشترط الحرز.ثانياً 

الحرابة ضد المحاـر كيككف بكجكد ذك الرحـ المحـر بيف القطاع يكرث شبية في الحرز  ثالثًا:
 كالماؿ ألنو قريب يسرؽ ماؿ قريب كبالتالي يسقط الحد. 

ية ككجكد صبي أك مجنكف مع المحاربيف يكلد شبية يسقط الحد، االشتراؾ مع عديمي المسئكل رابعًا:
 أك كجكد امرأة مع المحاربيف فأنيا تدرأ الحد عند مف يقكؿ بذلؾ.

                                                             

 (..281()ح1/147جالس ق اؼ، تخريج أحاديث كآثار كتاب في ظبلؿ القرآف) (1)
 (.345_344صص عكض، القانكف الجنائي في الشريعة اإلسبلمية ) (2)
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كمف تمؾ العناصر أيضان التي تقـك عمييا الحرابة حمؿ السبلح كالتعدد كالعمراف كذلؾ يككف 
 . (1)شبية تسقط الحد عند بعض الفقياء

 توفر المباشرة: : عدم المطمب الرابع
غالبان جريمة الحرابة يقـك بتخطيطيا عدد مف األشخاص؛ ألنيا تقـك عمى المعاكنة كالشككة 
كالمنعة كالمغالبة، كتختمؼ المشاركة بيف المحاربيف في نشاطيـ اإلجرامي فمنيـ المباشر كمنيـ 

 المعيف.

 كيقاـ الحد عمى المباشر متى ثبتت الجريمة عميو كال مسقط ليا.

 ختمؼ الفقياء في إقامة الحد عمى غير المباشر عمى قكليف: كا
غير ال يسقط الحد عف  القول األول: ذىب إليو الحنفية والمالكية والحنابمة قالوا: 

 .(2)المباشر)المعيف( فيك كالمباشر
 .(3)يسقط الحد عف غير المباشر كعمى اإلماـ تعزيره القول الثاني: ذىب إليو الشافعية قالوا:

 أدلة القول األول:

 بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ: كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ
 :أواًل: من الكتاب

ُبوا َأْو ُتَؼطََّع  اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفساًدا َأْن ُيَؼتَُّؾوا إِكَّام َجزاُء الَِّذيَن ُُياِرُبونَ  :قكلو  َأْو ُيَصؾَّ

مْ  َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخالٍف َأْيِدهيِْم  ْكقا َوََلُ ْم ِخْزٌي ِف الدُّ  .(4) ِف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظِقمٌ  َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اَْلَْرِض ذلَِك ََلُ

أف غير المباشر كالمباشر جميعيـ محاربكف مفسدكف داخمكف تحت حكـ اآلية  وجو الداللة:
 الكريمة. 

 

 

                                                             

 (.150العميرم، مسقطات حد الحرابة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية)ص (1)
(؛ ابػػػػػػف تيميػػػػػػة، السياسػػػػػػة 15/301ج(؛ اإلمػػػػػػاـ مالػػػػػػؾ، المدكنػػػػػػة)5/427جابػػػػػػف اليمػػػػػػاـ، شػػػػػػرح فػػػػػػتح القػػػػػػدير) (2)

 (.76الشرعية)ص
 (.5/152جالشافعي، األـ ) (3)
 [.33]المائدة: (4)
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 :ثانيًا: من السنة

ما كرد عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو حيف قاؿ: " لك تماأل عميو أىؿ صنعاء 
 . (1)لقتمتيـ جميعان"

 :ثالثًا: من المعقول

فيـ يركف أف كحدة الجريمة التي شارؾ الجميع في تماميا سبب مكجب إلقامة الحد عمييـ 
 .(2)جميعان 

 أدلة القول الثاني:

 بالسنة: وقد استدل أصحاب ىذا القول

ني رسول اهلل إال بإحدى ثالث : قكؿ الرسكؿ " ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل وا 
 .(3)الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينو المفارق لمجماعة "

أف الحد يجب بارتكاب المعصية كغير المباشر أعاف عمى معصية، أم أف المعيف  وجو الداللة:
نما يعزره اإلماـ. المتآمر يسقط عنو الحد  كا 

  الترجيح:

ترم الباحثة ترجيح قكؿ الجميكر مف أف غير المباشر)المعيف( ال يسقط عنو حد الحرابة؛ 
ألف كجكده مك ف المباشر مف جريمتو كتقكل بو كشجعو عمى ارتكاب الجريمة، ككذلؾ حتى لك لـ 

كذلؾ يتفؽ مع ظركؼ العصر يكف غير المباشر مكجكدان بمسرح الجريمة فإنو يأخذ حكـ المباشر 
الذم نعيشو حيث ترتكب الجرائـ بكاسطة أجيزة التحكـ عف بعد مع االتفاؽ مع المحرضيف 

 كالمخططيف لمجريمة.

 المطمب الخامس: التقادم:
في كقت قديـ أك حديث، كيجب إقامة الحد عمى المحارب اذا كاف  قد تحصؿ الحرابة

 حديث العيد.

                                                             

[، كقاؿ األلباني عنو: 16367: رقـ الحديث8/153البييقي، ما جاء في تنبيو االماـ عمى مف يراه،  البييقي: سنف ] (1)
 (.8/162صحيح كضعيؼ سنف الترمذم) صحيح،

(؛ ابػػػػػػف تيميػػػػػػة، السياسػػػػػػة 15/301ج(؛ اإلمػػػػػػاـ مالػػػػػػؾ، المدكنػػػػػػة)5/427جابػػػػػػف اليمػػػػػػاـ، شػػػػػػرح فػػػػػػتح القػػػػػػدير) (2)
 (.76الشرعية)ص

 [.6878: رقـ الحديث 17/262البخارم، العمـ، ]البخارم: صحيحو  (3)
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بعد مركر كقت مف الحرابة؛ ىؿ يسقط الحد بتقادـ المدة أـ ال اختمفكا إذا كانت الشيادة 
 عمى قكليف:

: يقاـ الحد القول األول: ذىب إليو المالكية والشافعية والمشيور عند الحنابمة والظاىرية قالوا 
 .(1)كال يسقط كال ينظر قدـ الحرابة أك حداثتيا

 . (2)يسقط الحد مع تقادـ المدة  قالوا:القول الثاني: ذىب إليو الحنفية وقول عند الحنابمة 

 أدلة القول األول:

 بالمعقكؿ: كقد استدؿ أصحاب ىذا القكؿ

ألف أكامر الشرع كردت  أنو متى حصمت الحرابة كجب إقامة الحد ائتماران بأمر اهلل كرسكلو 
 .(3)مكجبة إلقامة الحد سكاء حصؿ قديمان أك حديثان 

 أدلة القول الثاني:

 بالسنة: صحاب ىذا القولوقد استدل أ

 .(4) " من ستر مسممًا ستره اهلل عزوجل يوم القيامة": قكؿ الرسكؿ 

بأف الشاىد بالحد مأمكر بأمريف أكليما الستر احتسابان، كثانياى الشيادة بو احتسابان  وجو الداللة:
بالحد، فإذا شيد بعد التقادـ كالتراخي لـز الحكـ بأمريف  لمقصد إخبلء العالـ عف الفساد لبلنزجار

 .(5)كىما الفسؽ كالتيمة لمعداكة كبالتالي يسقط الحد مع مركر الزمف

 

 

                                                             

 (؛ ابف12/98ج(؛ المرداكم، اإلنصاؼ)4/151ج(؛ الشيرازم، مغني المحتاج)6/286جاإلماـ مالؾ، المدكنة) (1)
 (.8/175ج، المحمى)حـز

(، 2/158ج(؛ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند اإلعبلـ، الفتاكل اليندية)264الطحاكم، مختصر الطحاكم)ص (2) 
 (.9_12/8جالمرداكم، اإلنصاؼ)

 (؛ ابف12/98ج(؛ المرداكم، اإلنصاؼ)4/151ج(؛ الشيرازم، مغني المحتاج)6/286جاإلماـ مالؾ، المدكنة) (3)
 (.8/175ج، المحمى)حـز

 [.2310: رقـ الحديث 2/862]البخارم: صحيحو البخارم، ال يظمـ المسمـ المسمـ كال يسممو،  (4)
(، 2/158ج(؛ نظاـ كجماعة مف عمماء اليند اإلعبلـ، الفتاكل اليندية)264الطحاكم)صالطحاكم، مختصر  (5)  

 (.9_12/8جالمرداكم، اإلنصاؼ)
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  الترجيح: 

ترم الباحثة ترجيح القكؿ األكؿ القائؿ بعدـ سقكط الحد عف المحارب سكاء بتقادـ المدة أك 
 بحداثة أك قدـ.حداثتيا؛ ألف النصكص جاءت عامة غير مخصصة 

 المطمب السادس: الرجوع عن اإلقرار بالحرابة:
نو إذا رجع المقر عف إقراره في حد الحرابة فإنو يقبؿ رجكعو فيسقط عنو الحد إحيث 

الكاجب هلل سبحانو كتعالى إف كاف الفعؿ سرقة أك إخافة فحسب، مع بقاء حؽ اإلماـ في تعزيره إف 
 كاف حالو يقتضي التعزير.

اف ما نتج عف الحرابة ىك القتؿ، فبل أثر لمرجكع عميو؛ ألنو حؽ لآلدمي؛ إنما أما إف ك
ف شاء عفيككف األمر فيو لكلي   .(1)عنو إلى دية أك يعفك ببل مقابؿ االدـ إف شاء اقتص منو كا 

 أثر مسقطات حد الحرابة عمى الصور المعاصرة لجريمة الحرابة:

 الجرائـ المعاصرة فإنو يترتب عميو آثار منيا:إذا ظير ما يسقط العقكبة عمى مرتكبي 

، كأما حقكؽ اآلدمييف ال تسقط كالقصاص كضماف تعالى يسقط الحد عنيـ ألنو حؽ هلل .1
األمكاؿ إال إذا عفا عنيـ أصحاب الحؽ، كبالتالي تسقط عقكبة القتؿ كالصمب كقطع 

ة القصاص في عمى مرتكبي الجرائـ المعاصر  ىيدم كاألرجؿ مف خبلؼ كالنفي كيبقاأل
 النفس كالجراح كضماف األمكاؿ كالدي ة فيما ال قصاص فيو.

خذكا الماؿ فقط، فعمييـ استرداد األمكاؿ التي أخذكىا أالجرائـ المعاصرة قد  كمرتكبإذا كاف  .2
ف كاف ىالكان فعمييـ الضماف.  كرد ىا إلى أصحابيا إف كاف الماؿ قائمان كا 

كجكب دفع القاتؿ المجـر إلى أكلياء القتيؿ ليقتمكه قصاصان أك إف كانكا قد قتمكا فقط فالحكـ  .3
 يعفكا عنو.

إف كانكا قد أخذكا الماؿ كقتمكا يمـز منيـ رد  الماؿ إف كاف قائمان كقيمتو إف كاف ىالكان ك  .4
 دفع القاتؿ المجـر إلى أكلياء القتيؿ ليقتمكه قصاصان أك يعفكا عنو.

، ففيو القصاص فيما يجرم فيو القصاص، كفيما ال بالضحاياإف كانكا قد فعمكا جراحات  .5
 يجرم فيو القصاص فيككف عمييـ التعكيض بالماؿ.

يجب ك كقاطع الطريؽ كالسارؽ كالناىب إذا أقركا ثـ عدلكا عف إقرارىـ يسقط عنيـ الحد، . 6

                                                             

 (.2/646جعكدة، التشريع الجنائي) (1)
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كيغـر عمييـ أداء حقكؽ الناس، كيغـر المحارب قيمة ما أخذ، فيغـر السارؽ قيمة ما سرؽ، 
، كأما إف أقر قاطع الطريؽ أنو قتؿ أحدان أثناء عممية االختطاؼ ديفع إلى (1)الناىب قيمة ما نيب

ف شاء عفى عنو؛ ألف مكجب قتمو بالقتؿ كليس  ف شاء أخذ منو الدية كا  كليو، فإف شاء قتمو كا 
 .(2)بالحد، إذ الحد سقط برجكعو، مع بقاء حؽ اإلماـ في التعزيز

اإلماـ الشافعي الذم يكضح فيو أثر الرجكع عف اإلقرار بالحرابة عمى الحكـ كنختـ بكبلـ 
كالضماف، يقكؿ _ رحمو اهلل_: "أف قاطع الطريؽ إذا أقر ثـ عدؿ عف إقراره، فإنو يسقط عنو الحد، 
كيجب عميو أداء حقكؽ الناس، كأغـر قاطع الطريؽ قيمة ما أقر أنو أخذ ألصحابو، أما إف كاف في 

ف شاء عفا إقرار قا طع الطريؽ أنو قتؿ أحدان ديفع إلى كليو، فإف شاء قتمو كاف شاء أخذ منو الدية كا 
 .(3)عنو؛ ألف مكجب قتمو ىك اإلقرار بالقتؿ كليس بالحد، فالحد سقط بالعدكؿ"

 

 

 

 

                                                             

 (؛ عكدة، التشريع الجنائي4/351ج(؛ الدسكقي، حاشيتو عمى الشرح الكبير)7/96جع)ئالكاساني، بدائع الصنا (1)
 (.2/699ج) (؛ الحصرم، السياسة الجزائية115)ص ، الغرامة المالية في الحدكد كالجنايات(؛ الجميمي2/669ج)
 (.2/646جعكدة، التشريع الجنائي) (2)
 (.6/166جالشافعي، األـ ) (3)
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 الخاتمة
وتشمل عمى أىم النتائج والتوصيات التي توصمت وخُمصت إلييا من خالل ىذا البحث, وبيانيا  

 عمى النحو التالي:
 أواًل: النتائج: 

"ىي تمؾ الجرائـ الحادثة الكائنة التبعية، التي ينطبؽ  الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة: .1
أكصاؼ ك شركط جريمة الحرابة كلـ تكف مكجكدة مف قبؿ، تقـك عمى إشاعة حالة عمييا 

مف الخكؼ كالترىيب كالتركيع بارتكاب أعماؿ إجرامية ضد الدكلة أك جماعة أك فرد 
 ألغراض اقتصادية أك سياسية أك اجتماعية أك غير ذلؾ مف األىداؼ.

متعمقة بالنفس كمنيا المتعمقة لمحرابة صكر معاصرة عمى ثبلثة أقساـ منيا الجرائـ ال .2
 بالًعرض كمنيا المتعمقة بالماؿ، كىي ليست عمى سبيؿ الحصر.

 أف الحرابة عمى ضربيف: حرابة أصمية كحرابة تبعية. .3

 إف الحرابة األصمية يتكفر فييا كصفاف: المجاىرة كالمكابرة كاإلخافة كتركيع األمنييف. .4

ة معاصرة " اإلفساد في األرض"، فكؿ جريمإف الحرابة التبعية فيي ما يعبر عنيا بمفظ  .5
 مف الحرابة كيستحؽ فاعميا العقكبة. يتحقؽ فييا ىذا الكصؼ في

شرية كجريمة تعمد نقؿ تجار باألعضاء الباإل جريمةتعد جريمة بتركيج المخدرات ك  .6
الخبيثة ك جرائـ الخطؼ كاحتجاز الرىائف ك كاإليدز كالجمرة  ألمراض المستعصيةالعدكل با

 جرائـ التفجير كالجريمة المنظمة مف جرائـ اإلفساد باألرض فيي جرائـ حرابة.

عارة كجريمة االبتزاز عف تعد جريمة نشر البغاء كالفجكر" بيع المحـ األبيض المعركؼ بالد .7
نترنت كجريمة التشيير كخدش الحياء أك اإلخبلؿ بو مف جرائـ اإلفساد باألرض طريؽ اإل

 فيي جرائـ حرابة.

لكتركنية كجريمة غسيؿ األمكاؿ ك جريمة السطك المسمح كجريمة جريمة السرقة اإلتعد  .8
دارة محاؿ القمار كجريمة تزييؼ كاصطناع العمبلت كاألختاـ مف جرائـ اإلفساد  المقامرة كا 

 باألرض فيي جرائـ حرابة.

مر في أف عقكبة الجرائـ المعاصرة لجريمة الحرابة تككف بالتخيير كيرجع ذلؾ إلى كلي األ .9
إيقاعيا عمى حسب الجـر كجسامتو، كمقتضي ىذا الرأم يستحؽ عقكبة مف العقكبات 
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ف كانت القتؿ أك الصمب أك قطع األيدم أك األرجؿ مف خبلؼ أك  المنصكص عمييا، كا 
 النفي ما دامت ىي األردع كاألزجر لممجرميف كالعصابات المفسدة.

نتقض عيده بيا، ككجكب إقامة الحد كقكع الحرابة مف ذمي أك معاىد أك مستأمف فقد ا .10
 عمييـ. 

المحارب المكىره ال يقاـ ، ك كجكب إقامة حد الحرابة عمى الرجؿ كالمرأة فيـ سكاء في ذلؾ .11
 .عميو الحد

ال اعتبار لممكاف الذم كقعت فيو الحرابة، فقد تقع عمى أرض الكاقع كقد تقع بالكسائؿ  .12
 دات العصر الراىف.الحديثة الكتركنية نظران لمتطكر اليائؿ كمستج

 التقادـ ال يسقط حد الحرابة مع مركر الزمف. .13

سقكط الحد بالمسقطات ال  ، كهسقكط حد الحرابة الثابتة باإلقرار إذا رجع المقر عف إقرار  .14
يمغي العقكبة، بؿ يؤخذ بالعقكبة التعزيرية لتثبيت األمف كاالستقرار فإف لكلي األمر تعزيره 

 بما يراه مناسبان. 

الحرابة عمى مرتكبي الجرائـ المعاصرة تسقط حؽ اهلل كىك الحد، كال تسقط  مسقطات .15
حد  ك ،حقكؽ اآلدمييف كالقصاص كضماف األمكاؿ إال إذا عفا عنيـ أصحاب الحؽ

 .الحرابة حؽ خالص هلل تعالى ال يقبؿ الصفح كال اإلسقاط كال التنازؿ
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 ثانيًا: التوصيات:
المعاصرة لجريمة الحرابة فقد بات لنا مدل سماحة الشريعة اإلسبلمية بعد إتماـ دراسة الصكر 

 كرحمتيا فيي ال تقـك في العقكبة عمى االنتقاـ كالتشفي بؿ غرض ذلؾ اإلصبلح بيا.

 كعميو فإني أكصي:

زيادة االىتماـ بمعرفة الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة مف الناحية الفقيية مف قبؿ  .1
 عييف لتتضح األحكاـ المبنية عمييا.الباحثيف كالطبلب الشر 

إقامة كرش عممية تثرم ىذه القضايا المعاصرة الجرائمية بالتعاكف مع ككبلء النيابة كمدراء  .2
العقكبة في اإلسبلـ عمى الشرطة كالكميات الشرعية بإجراء الدراسات المتعددة حكؿ نظاـ 

مى مستكل الفرد ما يستند إليو مف فمسفة عميقة في تحقيؽ اإلصبلح ع جية تظير
 كالمجتمع مف منطمؽ الرحمة كاالعتداؿ كالتكازف تحت مظمة العدؿ.

 دكر االعبلـ في محاربة جرائـ الحرابة.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 والمراجعالمصادر 
 .القرآف الكريـ

مجمة الشريعة كالدراسات  ق(. عقكبة الحرابة بيف التنكيع كالتخيير.1414إبراىيـ، إيناس. ) 
 .237(، ص 21، العدد)يةاإلسبلم

أحمد العايد كآخركف، تأليؼ جماعة مف كبار المغكييف العرب بتكميؼ مف المنظمة العربية لمتربية  
العايد كالدكتكر داكد عبده كأحمد مختار عمر كصالح جكاد طعمة  كالثقافة كالعمـك كىـ أ.أحمد

 . المعجـ العربي األساسي. د.ط. د.ـ.د.ف. (د.ت)الجيبلني بف حاج يحيي كنديـ مرعشمي. 

. أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األشقكدرم، بانياألل
 د.ط. د.ـ: المكتب اإلسبلمي.. ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو. (د.ت)

سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في . (ق1412).  محمد ناصر الديف، بانياألل
 . د.ط. الرياض:دار المعرفة.األمة

. 2. طإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ. (ق1405)، محمد ناصر الديف. بانياألل 
 بيركت: المكتب اإلسبلمي.

.  2. طإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ. (ق1405)، محمد ناصر الديف. بانياألل 
 بيركت: المكتب اإلسبلمي.

 . د.ط. اإلسكندرية:صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجة.  (د.ت). محمد ناصر الديف، بانياألل

 مكتبة المعارؼ.. الرياض: 5. طصحيح الترغيب كالترىيب. (د.ت)محمد ناصر الديف. ، بانياألل

. د.ط. اإلسكندرية: مركز صحيح كضعيؼ سنف أبى داكد. (د.ت). محمد ناصر الديف، بانياألل
 نكر اإلسبلـ.

. د.ط. اإلسكندرية: مركز . صحيح كضعيؼ سنف الترمذم(د.ت). محمد ناصر الديف، بانياألل
 نكر اإلسبلـ.

الجامع  .ػ(ق1422) .المغيرة الجعفيأبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف ، بخارمال
 .تحقيؽ:المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو

 .دار طكؽ النجاة .1. طمحمد زىير بف ناصر الناصر
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. د.ط.  تركيا: صحيح البخارم.  (د.ت )بخارم، اإلماـ الحافظ أبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ.ال
 الدعكة.مطبعة 

كشؼ اإلسرار عف أصكؿ . (ق1394)بخارم، اإلماـ عبلء الديف عبد العزيز ابف أحمد البخارم. ال
 . د.ط. بيركت: دار الكتاب العربي .البزدكم

 . األردف: دار الثقافة، األردف.1. طالجريمة المنظمة. (ق1429)بريزات، جياد محمد. ال

. أصكؿ البزدكم. (ق1394)بف محمد ابف حسيف. بزدكم،اإلماـ فخر اإلسبلـ أبي الحسف عمى ال 
 د.ط. د.ـ.  دار الكتاب العربي.

. القيادة العامة لشرطة أبك الجرائـ االلكتركنية كسبؿ مكاجيتيا. (ـ2008 )بشرم: محمد األميف.ال
 ظبي. مركز البحكث كالدراسات األمنية، .

 .ط. د.ـ. دار الفكر العربي.. دالجرائـ المخمة باآلداب فقيان كقضاء. (1983بقاؿ، سيد. ال

 . د.ط. د.ـ: دار الكتب العممية، بدكف طبعة.كشاؼ القناع عف متف اإلقناعبيكتي، د.ت . ال

 . تحقيؽ: عماد عامر. د.ط. د.ـ: دار الحديث.الركض المربع شرح زاد المستنقعبيكتي، د.ت. ال

دقائؽ أكلي النيي . (ق1414)بيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس. ال
 . د.ط. د.ـ: عالـ الفكر.لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات

ٍكًجردم الخراساني. ال  ٍسرى . (ىػ1344)بييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 : مجمس دائرة المعارؼ.دحيدر أبا. 1. طالسنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي

 . د.ط.سنف البييقي الكبرل. (ق1414). أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر بييقي،ال
 مكة: مكتبة دار الباز.

.) قرار مجمع الفقو أثر مرض االيدز عمى العبلقات باآلخريفىػ (. 1415ذم القعدة  6-1تاريخ. )ال 
 المكقع: 2016مارس  10. تاريخ االطبلع: اإلسبلمي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع(. أبك ظبي

http://ar.islamway.net/fatwa/63406/. 
. مكضكع منشكر في مكسكعة الممؾ عبد اهلل بف الجمرة الخبيثةديسمبر(.  20ـ، 2011تاريخ. )ال 

المكقع:  ،2016مارس  12. تاريخ االطبلع: عبد العزيز العربية لممحتكل الصحي
https://www.kaahe.org/health/ar/956. 

 13. تاريخ االطبلع: مكقع الصحة العالمي .االيدز تعريفو كأعراضوـ، نكفمبر(. 2014تاريخ. )ال
 ./:www.webteb.com/general_healthhttps/المكقع:   ،2016مارس 

http://ar.islamway.net/fatwa/63406/
https://www.kaahe.org/health/ar/956
https://www.kaahe.org/health/ar/956
https://www.webteb.com/general_health
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مشكاة . (ق1985). محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف، تبريزمال
 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.3. طمحمد ناصر الديف األلباني. تحقيؽ: المصابيح

تحقيؽ:  .سنف الترمذم. (ق1395)ترمذم، أبك عيسى محمد بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ. ال
(. مصر: مطبعة 4/5(، إبراىيـ عطكة )ج3(، محمد فؤاد عبد الباقي)ج1/2أحمد شاكر)ج

 كمكتبة مصطفي بابي الحمبي.

 . د.ت. د.ط. بيركت: دار الكتاب العربي.جامع الترمذمترمذم، ال

. بيركت: دار الكتب 1. طالسياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية. (ق1409)تيمية، ابف 
 العممية.

. د.ط. د.ـ. مجمكع الفتكل. (ق1418)تيمية، عبدالسبلـ بف عبداهلل بف الخضر بف محمد. ابف 
 د.ف. 

. تحقيؽ: كتاب التعريفات. (د.ت)جرجاني، لمعبلمة عمى بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني. ال
 الدكتكر عبد المنعـ الحنفي. د.ط. د.ـ: دار الرشد.

 . القاىرة: دار السبلـ لمطباعة كالنشر.4. طأيسر التفاسير. (ق1412)جزائرم، أبك بكر. ال 

. د.ط. د.ـ. القكانيف الفقيية. (د.ت)جزم، أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف عبداهلل. ابف 
 د.ف.

، بيركت: دار الكتاب أحكاـ القرآف.  (د.ت)جصاص، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمى. ال
 العربي.

الغرامة المالية في الحدكد كالجنايات عمى النفس . (ـ)2006رحاف صالح. جميمي، محسف عبد فال
 دار الكتب العممية. . بيركت:1البشرية كما دكنيا في الفقو اإلسبلمي. ط

 دار الفكر. . بيركت:2ط .  مكسكعة اإلجماع في الفقو اإلسبلمي.(ق1404)جيب، سعدم. أبك 

، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد. ابف  . د.ط. مكتبة الجميكرية المحمى باآلثار. (د.ت)حـز
 األقيرة/بيركت: دار الفكر.

 . بيركت: دار الجيؿ_ بيركت.3. طالسياسة الجزائية. (ق1413)حصرم، أحمد. ال

حطاب الرعيني، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي. ال
 . د.ـ: دار الفكر.3.طصر خميؿمكاىب الجميؿ في شرح مخت. (ق1398)
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عادة التأىيؿ. د.ط.  (ق1415)حفار، سعيد محمد. ال  . دمشؽ: دار تعاطي المخدرات المعالجة كا 
 الفكر.

 (. قضايا فقيية معاصرة. د.ط . جامعة الشارقة: د.ف.2003_2002حميش. عبد الحؽ.) ال

مسند اإلماـ أحمد بف . (ق1421)حنبؿ، أبك عبداهلل بف محمد بف ىبلؿ بف أسد الشيباني.ابف 
_ عادؿ مرشد كآخركف، إشراؼ: د عبداهلل بف عبد المحسف كطاألرناؤ المحقؽ: شعيب  حنبؿ.

 . د.ـ: مؤسسة الرسالة.1التركي. ط

 . راجعو: كىبي سميماف الفالكجي.3. طاإلسبلـ. (ق1401)حكل، سعيد .ال

(. جامعة منشكرة )رسالة ماجستير. الصكر المعاصرة لجريمة الحرابة. (ق1432)حيداف، حمد. مال 
 الرياض. نايؼ العربية لمعمـك األمنية،

.د.ط. بيركت: دار الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ. (د.ت)خرشي، محمد بف عبداهلل المالكي. ال
 صادر.

، بالنساء كاألطفاؿ لئلتجاراالنترنت ككسيمة إبريؿ(.  26_25، 2014خيرم، سمر بشير فضؿ. )
 الثالث العكلمة كمناىج البحث العممي، بيركت.  الدكليكرقة مقدمة بمؤتمر 

 د.ط. القاىرة: دار الفكر.

. تحقيؽ: السيد عبد سنف الدار قطني. (1386)الدار قطنى، عمي بف عمر أبك الحسف البغدادم. 
 ىاشـ يماني المدني. د.ط. بيركت: دار المعرفة.

مجمع األنير في . (د.ت)أفندم، عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده.  داماد
 . د.ط. بيركت: دار إحياء التراث العربي.شرح ممتقى األبحر

. د.ط. مصر:دار إحياء الكتب الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ. (د.ت) دردير، الشيخ احمد.ال
 العربية.

. د.ط. د.ـ: دار حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير. (د.ت )دسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة.ال
 إحياء الكتب العربية.

. طبعة مدققة كاممة مختار الصحاح. (د.ت)رازم، لئلماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر. ال 
 التشكيؿ. لبناف: دائرة المعاجـ .
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 . الرياض: د.ف 1. طجرائـ اإلرىاب كتطبيقاتيا الفقيية المعاصرة. (ق1424)ربيش، أحمد. ال
جامعة نايؼ  العربية  جريمة غسيؿ األمكاؿ في الفقو اإلسبلمي.. (ق1445)فياض، عطية. 

 .لمعمـك األمنية. السعكدية: الرياض

. جامعة نايؼ العربية جرائـ غسيؿ األمكاؿ في ضكء الشريعة كالقانكف. (ق1445)ربيش، أحمد. ال
 لمعمـك األمنية. السعكدية: الرياض.

 . د.ط. د.ـ: مؤسسة الحمبي.األنكار ألعماؿ األبرارق. 1389دبيمي، يكسؼ. ر األ
الشافعي، أبك عبداهلل، محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف 

ق، 1422. بيركت: دار الكفاء/ 1. طاألـ . (ق1410)عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي. 
 بيركت: دار المعرفة.

. د.ط. بداية المجتيد. (د.ت)ي الكليد محمد بف أحمد بف محمد ابف رشد القرطبي. رشد، أبابف 
 د.ـ: دار الفكر.

نياية المحتاج إلى شرح . (ق1304) رممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة.ال
.مطبعة مصطفي البابي  (د.ت ). ط أخيرة.بيركت: دار الفكر/ المكتبة اإلسبلمية .المنياج
 الحمبي.

، أنماط التنشئة األسرية لمتعاطي المخدرات. (2009)ريياـ العكمكؾ كنسمة بركة كىالة زقكت، 
 )بحث جامعي(. بالجامعة اإلسبلمية، غزة.

 . د.ف. المركز القكمي لئلصدارات.   1. طجرائـ االعتداء عمى العرض. (2013)زكي، عمى.

 . د.ط. د.ـ: دار الفكر العربي.الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسبلمي .(ـ1998)زىرة، محمد. أبك 

. المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية. (ق)1417زيداف، عبد الكريـ. 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.3ط

اديث نصب الراية ألح. (ق1418)زيعمى، جماؿ الديف أبك محمد عبداهلل بف يكسؼ بف محمد. ال 
. جدة: 1. المحقؽ: محمد عكامة. طليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي

 مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر_بيركت: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية.

. 1. تبييف الحقائؽ، كىك شرح كنز الدقائؽ، ط(د.ت)زيمعي، فخر الديف عثماف بف عمى الحنفي. ال
 بيركت: دار المعرفة.
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. (د.ت)سجستاني،أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمر األزدم. ال
 . د.ط . بيركت: المكتبة العصرية. سنف أبي داكد

. د.ط. بيركت: دار المبسكط. (ق1406)سرخسي، محمد بف احمد بف أبي سيؿ شمس األئمة. ال
 المعرفة.

تخريج أحاديث كآثار كتاب في ظبلؿ القرآف لسيد . (ق1416)س ق اؼ، عمكم بف عبدالقادر. ال
 . د.ـ: دار اليجرة.2. طقطب

 . د.ط. د.ـ. ط.ف.1. طالمخدرات في المغرب كالعالـ. (ـ1997)سبلكم، محمد أديب.  

. )رسالة تأثير المخدرات كالمؤثرات العقمية في سمكؾ الحدثـ(.  2014_2013سماش، نبيمة . ) 
 باتنة لمعمـك السياسية.ماجستير( جامعة الحاج لخضر 

. 2. طتحفة الفقياء. (ق1414)سمرقندم، أبك بكر عبلء الديف محمد بف أحمد بف أبي أحمد. ال 
 بيركت: دار الكتب العممية.

. تحقيؽ الجامع الصغير مف حديث البشير الصغير، (د.ت )سيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف.ال 
 : المكتبة التجارية. . د.ـ1محمد محي الديف عبد الحميد. ط

 .جامع األحاديث .د.ط . د.ـ .د.ف. (د.ت)سيكطي، جبلؿ الديف.ال 

صحيح كضعيؼ الجامع الصغير . (د.ت)سيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف. ال
 د.ط . د.ـ. د.ف. محمد ناصر الديف األلباني.. تحقيؽ: كزيادتو

. د.ط. مصر:  مغني المحتاج. (ق1377)شربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب. ال
 مطبعة مصطفي الحمبي. 

. اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع. (د.ت)شربيني، شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب. ال
 تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات. د.ط. بيركت: دار الفكر_بيركت.

سبلمية كالقانكف ظاىرة غسيؿ األمكاؿ في نظر الشريعة اإلـ(. 2008_2007شري ط، محمد. )
 (. جامعة الجزائر، الجزائر.منشكرة )رسالة ماجستيرالجزائرم

. محاضرات في االجتماع الجنائي كالدفاع االجتماعي. الجريمة كالمجتمع. (د.ت)شفيؽ، محمد.  
 د.ـ.د.ف.
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. 1. طالمجتمعات العربية فيأىكاؿ المخدرات .  (ـ2003)الشمرم، عايد عمى عبيد الحميداف.  
 اإلسكندرية. دار المعارؼ.

نيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث . (د.ت) شككاني، لئلماـ محمد بف عمى الشككاني.ال 
 . ط األخيرة. د.ـ: مطبعة مصطفي البابي الحمبي.سيد األخيار

. د.ط. مصر: مطبعة مصطفى فتح القدير . (ق1349)شككاني، محمد بف عمي بف محمد. ال 
 ي. البابي الحمب

 . د.ط. القاىرة: مؤسسة قرطبة.مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل. شيبانيال 

. د.ـ: دار الكتب 1. طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. (ق1415)الشيرازم، 
 العممية. 

. بيركت: 2. طالشافعيالميذب في فقو اإلماـ . (ق1379)شيرازم، إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ. ال
 دار المعرفة. 

. د. ط. مركز كردستاف لمدراسات اإلستراتيجية. الجريمة المنظمة. (ـ2009)صالح، أديبة محمد.  
 د.ـ.

. بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ المعركؼ (د.ت)صاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي. ال
 معارؼ. . د.ط. د.ـ: دار البحاشية الصاكم عمى الشرح الصغير

. بنغازم نشر 1. طاإلرىاب كأىـ جرائمو في القانكف الدكؿ الجنائي. (ـ1990)صباح، مصطفي .ال
 جامعة كاريكنس.

. دمشؽ: دار 1. طمنار السبيؿ في شرح الدليؿ. (د.ت). إبراىيـ بف محمد بف سالـضكياف، ابف 
 السبلـ.

. األمكاؿ المتأتية مف جرائـ المخدراتالمكاجية التشريعية لظاىرة غسيؿ . (د.ت)طاىر، مصطفي. 
 د.ط. القاىرة: مطابع الشرطة لمطباعة كالنشر.

المعجـ . (ق1415)طبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي. ال 
 . د.ط. القاىرة: دار الحرميف.األكسط
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جامع البياف  . (ق1422)اآلممي. طبرم، أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب ال 
. بيركت:دار 1. القاىرة: دار ىجر.//ط1. تحقيؽ: د. عبداهلل التركي. طفي تأكيؿ القرآف

 .1، ىك مف كتب اختبلؼ الفقياء. طكتاب المحاربيف .(ق 1320)الطبرم،  المعرفة

أبك الكفا . تحقيؽ مختصر الطحاكمطحاكم، أبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة الحنفي. د.ت. ال
 األفغاني. د.ط. القاىرة: مطبعة دار الكتاب العربي.

. د.ـ. 1. طمعالـ الخيرات بشرح أضرار المخدرات. (ق1423)طيطاكم، عمى أحمد عبد العاؿ. ال
 د.ف.

حاشية رد المحتار . (ق1404)عابديف، محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي. ابف 
 ف: بيركت.. د.3. طعمى الدر المختار

 . د.ط. د.ـ. د.ف.المخدرات السيئة مف الناحية العممية. (ق1413)عبد الحميد، شاكر.  

 . د.ط. د.ـ: دار الفضيمة.معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقييةعبد المنعـ، محمكد. د.ت.  

. التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ. (ق1416)عبدرم، محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ. ال
 د.ـ: دار الكتب العممية.. 1ط

. 1. تحقيؽ. ط.  فتح البارم  بشرح صحيح البخارم(ق1426)عسقبلني، أحمد بف حجر. ال
 الرياض: دار طيبة.

 . تحقيؽ عبداهلل بف باز. .  فتح البارم  بشرح صحيح البخارمعسقبلني، أحمد بف حجر. د.تال

 كتب العممية. . د.ط. بيركت: دار الالفركؽ. (ق401)1عسكرم: أبك ىبلؿ. ال
جرائـ العرض كاآلداب العامة كالسمعة فقيان كقضاءن ـ(. 2011أحمد، جبلؿ الديف بانقا. ) 

 .84_23، (10مجمة جامعة شندم، ).  كتشريعان 

 5_2. القاىرةالعكامؿ االجتماعية في ظاىرة احتراؼ البغاءيناير(.  5_2ـ. 1961عبلـ، حسف. )
لمجميكرية العربية المتحدة. منشكرات المركز القكمي يناير. كرقة مقدمة لمكافحة الجريمة 
 لمبحكث االجتماعية كالجنايئة، القاىرة.

مسقطات حد الحرابة كتطبيقاتيا في المممكة العربية . (ق1420)عميرم، محمد بف عبداهلل. ال
 . الرياض: د.ف.1. طالسعكدية
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. ط جديدة. بالقانكف الكضعي التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنان . (ق1426)عكدة، عبد القادر. 
 القاىرة: مكتبة دار التراث.

، مقدمة لطبلب برنامج محاضرات في السياسة الجنائية. (ق1412)عكض، محمد محيي الديف. 
 مكافحة الجريمة بالمعيد العالي لمعمـك األمنية.

 15الطبلع: تاريخ ا .االبتزاز: المفيـك كاألسباب كالعبلج. ق(1435) العيد، نكاؿ عبد العزيز. 
 .http://nawalaleid.com/cnt/lib/768المكقع: ، 2016ابريؿ 

األكصاؼ الجرمية لحد الحرابة كما يمحؽ . (ق1421)غامدم، عبد المطيؼ بف عبداهلل بف محمد. ال
 .137_136(، 5. مجمة العدؿ، العدد)بيا

. تحقيؽ: شياب الديف أبك معجـ مقاييس المغة. (ق1415)ف أحمد بف فارس. فارس، أبك الحسابف 
 . بيركت: دار الفكر .1عمرك. ط

(، 16، العدد )مجمة الفكر العربي. ق(. المخدرات آفة شباف العصر1987فرحات، محمد. ) 
 .191ص

في أصكؿ تبصرة الحكاـ . (ق1301)فرحكف، إبراىيـ بف محمد بف فرحكف اليعمرم المالكي. ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1.طاألقضية كمناىج األحكاـ

. األردف: دار 1. طسقكط العقكبات في الفقو اإلسبلمي. (ق1408)الفضيبلت، جبر محمكد. 
 عمار.

. د.ط. بيركت: القامكس المحيط. (د.ت)فيركز آبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. ال
 دار الفكر.

المصباح المنير في غريب . (ق1900)فيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم. ال
 . د.ط. دمشؽ: دار الفكر.الشرح الكبير

. د.ـ: دار 1. طالمغني. (ق1410)قدامة، أبك محمد مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد بف محمد.ابف 
 . بيركت: دار الفكر .1. ط(1405)اليجر/ 

. تحقيؽ: الذخيرة. (ـ1994)شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف.  قرافي، أبك العباسال
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1محمد بك خبيزة .ط

http://nawalaleid.com/cnt/lib/768
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جامع . (ق1414)قرطبي، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم. ال
 ار ابف الجكزم.. السعكدية: د1. تحقيؽ: أبى األشباؿ الزىيرم. طبياف العمـ كفضمو

قرطبي، لئلماـ أبي عبدا هلل محمد بف أحمد بف بكر بف فرج األنصارم الخزرجي األندلسي ال 
 . د.ـ: دار الكتب المصرية.1. طالجامع ألحكاـ القرآف. (ق1376)المعركؼ بالقرطبي. 

 قرطبي، لئلماـ أبي عبدا هلل محمد بف أحمد بف بكر بف فرج األنصارم الخزرجي األندلسيال
. د.ـ: 1. تحقيؽ: عبداهلل التركي. طالجامع ألحكاـ القرآف. (ق1427)المعركؼ بالقرطبي. 

 مؤسسة الرسالة.

. د.ط. بيركت: دار حاشيتا قميكبي كعميرة. (د.ت)قميكبي كعميرة، أحمد سبلمة، كأحمد البرلسي. ال
 الفكر_بيركت.

.حققو الدكتكر أحكاـ أىؿ الذمة. (ق1381)قيـ الجكزية، شمس الديف أبي عبدا هلل محمد. ابف 
 . دمشؽ: طبعة جامعة دمشؽ.1صبحى الصالح. ط

بدائع الصنائع في ترتيب .  (ق1406)كاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف حمد. ال
 . د.ـ: دار الكتب العممية.2. طالشرائع

في ترتيب  بدائع الصنائع.  (ق1982)كاساني، عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف حمد. ال
 . د.ط . بيركت: دار الكتاب العربي.الشرائع

 . بيركت: دار الفكر.تفسير القرآف الكريـ.  (د.ت)كثير، عماد الديف. ابف 

. د.ط. أسيؿ المدارؾ شرح إرشاد السالؾ. (د.ت)كشناكم، أبي بكر أبي الحسف الكشناكم. ال
 مصر: مطبعة عيسي البابي الحمبي.

(. غير منشكرة . )رسالة دكتكراهجرائـ اإلفساد في األرض. (ق1420)كندرم، عمي بف محمد. ال 
 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الرياض.

. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد سنف ابف ماجو.  (د.ت)ماجو، أبك عبداهلل محمد بف يزيد القيركاني. ابف 
 الباقي. د.ط . د.ـ: دار إحياء الكتب العربية.

. صحيحو كرقمو كخرج مكطأ مالؾ. (ق1406)بف عامر األصبحي المدني. مالؾ، أنس بف مالؾ 
 أحاديث كعمؽ عميو: محمد عبدالباقي. د.ط.  بيركت: دار إحياء التراث العربي.
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. د.ط. بيركت: دار صادر/ المدكنة. (د.ت)مالؾ، أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني. 
 ت.محقؽ: زكريا عميرات. دار الكتب العممية: بيرك 

. الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني. (ق1419)ماكردم ، ال
. بيركت: دار الكتب 1تحقيؽ: عمي محمد معكض ك الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد. ط

 العممية.

األحكاـ السمطانية . (ق1409)ماكردم، أبي الحسف عمى بف محمد بف حبيب الماكردم. ال
 . د.ـ: دار ابف قتيبة.1. تحقيؽ: أحمد مبارؾ البغدادم. طلدينيةكالكاليات ا

تحفة األحكذم شرح سنف . (د.ت)مباركفكرم، أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ. ال 
 . د.ط. بيركت: دار الكتب العممية.الترمذم

. د.ـ: دار 1. طالتطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة. (ق1426)مجالى، عبد الحميد إبراىيـ. ال
 جرير. 

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف . (ق1377)مرداكم، عبلء الديف ابف حسف عمى بف سميماف. ال
 . د.ـ:مطبعة السنة المحمدية.1. تحقيؽ محمد حامد الفقى. طالخبلؼ

 مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة.

، البشرية في القانكف الجزائرمجرائـ االتجار باألعضاء ـ(.  2013معمر، فرقاؽ. )جكف  
(،  جامعة عبد الحميد بف باديس 10العدد ) األكاديمية  لمدراسات االجتماعية كالقانكنية،

 مسنغانـ.
 .د.ـ: دار مصر.2. طالفركع .(ق1383)مفمح، شمس الديف أبي عبداهلل محمد المقدسي.ابف 

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمية.. د.ط. د.ـ: المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع. (د.ت)مقدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . ال
التكضػػػيح فػػػي ق. 1317الشػػػكبكي المقدسػػػي، العبلمػػػة شػػػياب الػػػديف أحمػػػد بػػػف أحمػػػد العمػػػكم.  

 . د.ـ: مطبعة السنة المحمدية. 1. طالجمع المقنع كالتنقيح
. د.ط. د.ـ: دار درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ. (د.ت)مبل خسرك، محمد بف فرامرز بف عمي. 

 إحياء الكتب العربية. 
. قاـ لساف العرب. (ق1414)حمد بف مكـر بف عمى أبك الفضؿ جماؿ الديف. منظكر، مابف 

. بيركت: دار إحياء التراث 3بتصحيحو: أميف محمد عبد الكىاب كمحمد الصادؽ العبيدم. ط
 العربي.
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 .د.ـ: مكتبة دار الثقافة.1. طالجرائـ الكاقعة عمى األشخاص. (ق1414)نجـ، محمد صبحي، 

. بيركت: دار 2. طالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ. (د.ت )براىيـ الحنفي.نجيـ، زيف الديف اابف 
 المعرفة.

. سنف النسائي بشرح ػ (ق1420)نسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني. ال 
 . بيركت: دار المعرفة.5. تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث. طالسيكطي كحاشية السنديؿ

. د.ط. أسنى المطالب شرح ركض الطالب. (د.ت)، اإلماـ ابف يحيي زكريا. نصارم السنيكياأل
 د.ـ: المكتبة اإلسبلمية.

. بيركت: المطبعة 2. مصكر. طالفتاكل اليندية.  (د.ت)نظاـ كجماعة مف عمماء اليند اإلعبلـ، 
 األميرية. 

( الجامعة شكرةمن .) رسالة ماجستيراالتجار بالمخدرات. (ق1431)نكفؿ، ركند أحمد محمكد.  
 اإلسبلمية، غزة. 

. بيركت: 3. طركضة الطالبيف كعمدة المفتيف. (ق1412)نككم، أبك زكريا يحيي بف شرؼ. ال
 المكتب اإلسبلمي. 

. تحقيؽ: محمكد محمد خميؿ. المسند الجامع. (ق1413). أبي الفضؿ السيد أبك المعاطي نككم،ال
 . بيركت: دار الجيؿ لمطباعة.1ط

. بيركت: 2. طصحيح مسمـ بشرح النككم.  (د.ت)نككم، محمد محيي الديف أبك بكر زكريا. ال 
 دار الفكر.

الجامع الصحيح المسمى . د.ت. أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم، نيسابكرمال 
 .دار الجيؿ بيركت . د.ط . بيركت:صحيح مسمـ

السياسة الجنائية لمكافحة تركيج المخدرات . (ق1429)يدية، أحمد بف عبد الرحمف بف عمى. ال 
( جامعة نايؼ لمعمكـ غير منشكرة .) رسالة ماجستيرفي نظـ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي

 األمنية،  الرياض.

 . د.ط. بيركت: دار الفكر.شرح فتح القديراليماـ، د.ت. ابف 

. بيركت :دار 1. طالقدير. فتح (ق1389)اليماـ، كماؿ الديف بف عبد الكاحد السيكسي. ابف 
 الفكر.         
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. د.ط. كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ. (ـ1989)يندم، عمي بف حساـ الديف المتقي.ال
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

فتح الجكاد بشرح . (ق1318)حمد بف عمي بف محمد بف عمي بف حجر المكي الشافعي.  ييتمي،ال
 البابي.. د.ـ: مطبعة مصطفى 2. طاإلرشاد

. بتحرير مجمع الزكائد كمنبع الفكائد. (ىػ1412). لمحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر، ييثميال 
 .د.ط . بيركت: دار الفكر.العراقي كابف حجر الحافظيف الجميميف:

 ، منشكرات عكاظ/ أكزك، طبع في المغرب.         مكسكعة المعارؼ الحديثة كساط، عبد القادر. 

بيركت: . 1الغمك في حياة المسمميف المعاصرة. ط. (ق1412)، عبد الرحمف بف معبل. كيحؽالم
 مؤسسة الرسالة.

(. غير منشكرة )رسالة ماجستيرالجرائـ المرتكبة عبر اإلنترنتـ(.  2013يكسؼ، صغير. ) 
 جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك.

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 العامةالفيارس 
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 فيرس اآليات
 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

1.   َِّا ِف اَْلَْرض َا الـَّاُس ُكُؾوا ِِم َحالَلً َصق باً َوَل َتتَّبُِعوا ُخطَُواِت  َيا َأهيُّ

ُه لَُؽمْ  قْطَاِن إِكَّ  ُمبٌِي َعُدوٌّ  الشَّ

168 51 

2. َ  بُّ  ََل  اَّللََّ  إِنَّ  َتْعَتُدوا ََل
  190 38ادُْْعتَِديَن  ُُيِ

3.   ْرَث َوالـَّْسَل َواَّللَُّ ََل ٰ َسَعٰى ِف اَْلَْرِض لِقُْػِسَد فِقَفا َوهُيْؾَِك اْْلَ َوإَِذا َتَوَّلَّ

 ُُيِبُّ الَْػَسادَ 

204 20 

4.   ْرَث َوالـَّْسَل َواَّللَُّ َل َوإَِذا َتَوَّلَّ َسَعى ِف اَلَْرِض لِقُْػِسَد فِقَفا َوهُيْؾَِك اْْلَ

 ُُيِبُّ الَْػَسادَ 

205 10 ,60 

5.   ٌْؿِر َوادَْقِْسِ ُقْل فِقِفاَم إِْثٌم َكبِر ُع لِؾـَّاِس َوإِْثُؿُفاَم  ْسلَلوَكَك َعِن اْْلَ
َوَمـَافِ

 َكْػِعِفاَم  َأْكَزُ ِمنْ 

319 32 

6.   َِفنِْن ََلْ َتْػَعُؾوا َفلَْذُكوا بَِحْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِه 279 5 

 سورة النساء

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

7.   َِا الَِّذيَن آَمـُوا ََل َتلُْكُؾوا َأْمَوالَُؽْم َبقْـَُؽْم بِالْبَاصِل   29 52 ,55َيا َأهيُّ

 سورة المائدة
8.  َوَيْسَعْوَن ِف اَْلَْرِض َفَساًدا 33 5 ,17 

9.   إَِلَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َقبِْل َأْن َتْؼِدُروا َعَؾقِْفْم َفاْعَؾُؿوا َأنَّ اَّللََّ َغُػوٌر

 َرِحقمٌ 

34 21 ,80 ,
81 ,82 ,

83 

10.   َِّاِرَقُة َفاْقطَُعوا َأْيِدهَيُام َجزاًء باِم َكَسبا َكؽاًَل ِمَن اَّلل اِرُق َوالسَّ   38 52َوالسَّ

11.   ِة َمَساكَِي ِمْن َأْوَسِط َما ُتطِْعُؿوَن َأْهؾِقُؽْم َأْو اَرُتُه إِْصَعاُم َعََشَ َفَؽػَّ

ِريُر َرَقبَة ْم َأْو ََتْ  كِْسَوُُتُ

89 62 
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12.   اَم َا الَِّذيَن آَمـُوا إِكَّ ْؿُر َوادَْقْ  َيا َأهيُّ    90 58 ِسُ َواَلَْكَصاُب اْْلَ

 سورة التوبة

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

13.   ََّملَْمـَه َأْبؾِْغهُ  ُثم 6 70 

 سورة إبراىيم

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

14.   ُؽْم َولَئِْن َكَػْرُتْم إِنَّ َعَذاِِب َن َربُُّؽْم لَئِْن َشَؽْرُتْم ََلَِزيَدكَّ َوإِْذ َتلَذَّ

 لََشِديٌد 

 د 7

 سورة اإلسراء

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

15.  ف ـَا لَِولِق ِه ُسْؾطَاًكا َفاَل ُيْسِ ُه َكاَن َوَمن ُقتَِل َمظُْؾوًما َفَؼْد َجَعْؾ ف  الَْؼتِْل إِكَّ

 َمـُصوًرا

32 41 

16.   مَ  الَّتِي الـَّْػَس  َتْؼتُُؾوا َوََل ق   إَِلَّ  اَّللَُّ  َحرَّ   33 34بِاْْلَ

 سورة الحج

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

17.   ْلَِك َوَمن َا ِمنْ  اَّللَِّ  َشَعائَِر  ُيَعظ مْ  َذٰ   32 38الُْؼُؾوِب  َتْؼَوى َفنَِّنَّ

 سورة النور

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

18.   ادُْْحَصـَاِت  َيْرُمونَ  َوالَِّذيَن  ْ  َثاَمكِيَ  َفاْجؾُِدوُهمْ  ُشَفَداءَ  بِلَْرَبَعةِ  َيلُْتوا ُثمَّ ََل

مْ  َتْؼبَُؾوا َوََل  َجْؾَدةً  ُهُم الَْػاِسُؼوَن إَِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا  َأَبًدا َوُأولَٰئَِك  َشَفاَدةً  ََلُ

ِحقمٌ  لَِك َوَأْصَؾُحوا َفنِنَّ اَّللََّ َغُػوٌر رَّ  ِمن َبْعِد َذٰ

4_5 44 

19.   َبُّوَن َأن َتِشقع
ْم َعَذاٌب َألِقٌم ِف  إنَّ الَِّذيَن ُُيِ  50, 48 19الَْػاِحَشُة ِف الَِّذيَن آَمـُوا ََلُ
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ْكقَا  َواَّللَُّ َيْعَؾُم َوَأكتُْم ََل َتْعَؾُؿونَ  ۗ  َواْْلِخَرِة  الدُّ

20.   اِن اكِقَُة َوالزَّ   24 84َفاْجؾُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمـُْفاَم ِماَئَة َجْؾَدةٍ  الزَّ

21.   ِـًا لِتَْبتَُغوا َعَرَض  َوَل ُتْؽِرُهوا َفتَقَاتُِؽْم َعَذ الْبَِغاء صُّ قَاِة إِْن َأَرْدَن ََتَ اْْلَ

ْكقَا نَّ َفنِنَّ اَّللََّ ِمْن َبْعِد إِْكَراِهِفنَّ  الدُّ  َغُػور َوَمْن ُيْؽِرهُّ

33 46 

 سورة الفرقان

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

22.  ق َم اَّللَُّ إَِلَّ بِاْْلَ   68 41وَل َيْؼتُُؾوَن الـَّْػَس الَّتِي َحرَّ

 سورة األحزاب

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

23.   ُُبْتَاًكا اْحتََؿُؾوا َفَؼدِ  اْكتََسبُوا بَِغْرِ َما َوادُْْمِمـَاِت  ادُْْمِمـَِي  ُيْمُذونَ  َوالَِّذيَن 

 ُمبِقـًا َوإِْثاًم 

58 47 ,48 ,
49 

 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

24.  ُفوا َعَذ َأْكُػِسِفْم َل َتْؼـَطُوا ِة اَّللَِّ  ِمنْ  ُقْل َيا ِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْْسَ إِنَّ اَّللََّ  َرْْحَ

ِحقم ُه ُهَو الَْغُػوُر الرَّ ُكوَب ََجِقًعا إِكَّ  َيْغِػُر الذُّ

53 81 

 سورة العصر

 رقم الصفحة رقميا اآليــــــــــــــــــة م

25.   ٍَوالَْعْْصِ إِنَّ اإلكسان لَِػي ُخْس 1_2 12 
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 فيرس األحاديث النّبوية
 رقم الصفحة الحديث م

" ادرءوا الحدود عن المسممين ما استطعتم, فإن كان لو مخرج فخموا  .1
 سبيمو, فإن اإلمام.."

73 

 50 " إن أْرَبى الِربا استطالة المرء ِعرض أخيو " .2

تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إال بحقيا " إن اهلل  .3
 كحرمة يومكم ىذا في بمدكم ىذا في شيركم ىذا"

44 

 73 " إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو"  .4

وتكمموا باإلسالم  "أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا عمى النبي  .5
 فاستوخموا المدينة..."

 

 48 " إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث, وال تحسسوا, وال تجسسوا..." .6

" أيما رجل أشاع عمى رجل مسمم كممة_وىو منيا بريء_ يرى أن  .7
 يشينو في الدنيا,.."

50 

 86, 84 " التائب من الذنب كمن ال ذنب لو" .8

 67 " رفع القمم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن.." .9

 42 " قتل المسمم أعظم عند اهلل من زوال الدنيا" .10

"كل مسكر خمر, وكل مسكر حرام, ومن شرب الخمر في الدنيا  .11
 ..."فمات

31 

 44 " كل المسمم عمى المسمم حرام: مالو, وعرضو, ودمو" .12

 38 ""ال تروعوا المسمم فإن روعة المسمم ظمم عقيم .13

 89 بالشبيات أحب إلي من أن أقيميا بالشبيات"" ألن أعطل الحدود  .14

 31 اَل َضَرَر َواَلَ ِضَراَر"" .15

ثالث النفس بالنفس والثيب الزاني  بإحدى"ال يحل دم امرئ مسمم إال  .16
 والمارق من الدين التارك لمجماعة "

42 
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 رقم الصفحة الحديث م

ني رسول اهلل إال  .17 " ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ال إلو إال اهلل وا 
 بإحدى ثالث.."

91 

 38 "القيامة يوم فزع من يؤمنو ال أن اهلل عمى حقاً  كان مؤمناً  أخاف من" .18

 39 "من حمل عمينا السالح فميس منا" .19

 92 وجل يوم القيامة" " من ستر مسممًا ستره اهلل عز .20

 49 " من سمَّع سمَّع اهلل بو, ومن ُيرائي ُيرائي اهلل بو" .21

 49 معشر من قد أسمم بمسانو ولم يفض اإليمان إلى.."" يا  .22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


