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 مقــــــــــــدمة:ال

ليهَّإالمتصفَّبالكمالَّالذيَّالَّيتطرقََّّمنَّأعظمَّنعمَّهللاَّعليناَّأنَّشرعَّلناَّهذاَّالشرعَّالعظيمَّإن َّ

َّرَّبكلَّصورهَّللمجتمعَّالذيَّيعملَّبه،تحقيقَّالخيَّهزاياومنَّمَّ،تبديلنقصَّ،َّوبالبقاءَّفالَّيتعرضَّلنسخَّوالَّ

سالميةَّعلىَّأنَّتطبيقَّالعقوبات،َّضدَّمرتكبيَّالجرائمَّيحميَّالمجتمع،َّويردعَّويجمعَّعلماءَّالشريعةَّاإل

ومنَّ،َّالمنحرفينَّ،َّوجريمةَّالحرابةَّمنَّالجرائمَّالخطيرة،َّفيَّبالدناَّفهيَّانتهاكَّلحرماتَّالمجتمعَّكلهاَّ

حدهاَّفوقَّكلَّماَّعداهاَّ،َّفإذاَّأمنَّالفردَّعلىَّدينهَّوعلىَّنفسهَّوعقلهَّوعرضهَّوحفظَّهناَّكانَّالتغليظَّفيَّ

ولكيَّحفظَّاألمنَّفيَّالمجتمعَّمنَّمقاصدَّالشريعةَّاإلسالميةَّ،ََّّمنَّكلهالهَّماله،َّفقدَّجمعتَّلهَّأطرافَّاأل

هَّتسولَّلروادعََّّوزواجرََّّلكلََّّاإلسالميةوضعتَّالشريعةَّيتحققَّاألمنَّوالطمأنينةَّفيَّالمجتمعَّالمسلمَّ

لهذهََّّامنَّبينهاَّرادعوَّفقدَّوضعتَّحدَّالحرابةَّ،نفسهَّالمساسَّبالحرماتَّوانتهاكََّّاألعراضَّبغيرَّحقَّ

َّالحدَّيعتدونَّ،َّالنكراءَّ َّيجبَّأنَّيطبقَّعلىَّالَحرابةَّبالكامل،َّفحدالبالدََّّوالعبادَّعلىَّأمنَّفمقترفوََّّهذا

اءَّذلكَّيجبَّأموالهم،َّأوَّتخَّونأخذويَّ،عابريَّالسبيلَََّّّيقتلونوَّالذينَّيقطعونَّالطريَق، ويفهم،َّفإنهمَّجر 

أنَّيحيقَّبهمَّالخزُيَّفيَّالدنيا،َّوهوَّالحدَّالذيَّيتراوحَّبينَّالقتل،َّوالقطعَّمنَّخالف،َّأوَّالنفي،َّوهوَّقولَّ

َّ،َّسيـأتيَّبيانه.العلماءَّوالمذاهبَّبتفاوت

 أهمية البحث:

َّ:تكمنَّأهميةَّالبحثَّفيَّتناولهَّلجريمةَّالحرابةَّالمنتشرةَّحالياَّفيَّليبيا-1

موقفَّالشريعةَّاإلسالميةَّمنَّالحرابةَّ،َّلعلَّيكونَّهذاَّالبحثَّرادعاَّللتصرفاتَّالرعناءَّإيضاحَّ-2

َّالتيَّتصدرََّّممنَّ....

 :تساؤالت البحث 

حد الحرابة؟، شروط ما و هاما أركانو ؟اإلسالميةما مفهوم جريمة الحرابة في الشريعة -  

 ة .مجتمعاتنا المسلممدى خطر الحرابة على وما ما هي صور الجريمة.؟و

 أهداف البحث:

َّسالمية.اإلَّجريمةَّالحرابةَّفيَّالشريعةَّالتعرفَّعلىَّمفهومَّ-1

َّالتعرفَّعلىَّالصورَّالمعاصرةَّلجرائمَّالمالَّوالنفسَّوالعرضَّ-2
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 : البحث  خطة 

 :تياآلمباحث على النحو  ةوقد تناولت في هذه الدراسة ثالث  

الحرابة ، و أحكامها ، وأدلة ثبوتها، ويحتوي على ثالثة مطالب  ول :حدالمبحث األ

 ول: تعريف الحد.المطلب األ

 المطلب الثاني: تعريف الحرابة وبيان حكمها.

 .المطلب الثالث: حكم الحرابة والمحاربين

 سالمية، ويحتوي على ثالثة مطالب :  المبحث الثاني: أركان جريمة الحرابة في الشريعة اإل

 ول: شروط الحرابة .ب األالمطل

 الحرابة. ركن : المطلب الثاني

 صور الحرابة:  المطلب الثالث

 : عقوبة جريمة الحرابة ، ويحتوي على مطلبين  الثالث المبحث

 ول : عقوبة الحرابة والحكمة من تطبيق الحد.المطلب األ

 : توبة المحارب المطلب الثاني

 ثم الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 : حد الحرابة و أحكامها وشروطها وأدلة ثبوتها. ولاأل المبحث

 تعريف الحدود : ــ المطلب األول 

تعريفَّالحدودَّفيَّاللغةَّ:جمعَّحدَّوالحد:َّهوَّالفصلَّبينَّالشيئينَّلئالَّيختلطَّأحدهماَّباآلخر،ََّّ-)أ(

ألنهاََّّولقدَّسميتَّعقوباتَّالمعاصيَّحدودا؛ََّّوالحدَّالمنع،َّفكأنَّحدودَّالشرعَّفصلتَّبينَّالحاللَّوالحرام،

َّ(1قدامَّعلىَّأسبابَّالمعصية)فيَّالغالبَّتمنعَّالشخصَّمنَّاإل

سقاطَّ:َّهوَّاسمَّلعقوبةَّمقدرةَّتجبَّحقاَّهللَّتعالى،َّبمعنىَّأنهاَّالَّتقبلَّاإلاالصطالحالحدَّفيََّّ-)ب(

َّ(.2فرادَّوالَّمنَّالجماعة.)منَّاأل

َّشرحَّالتعريفَّ:

َّ،َّفمنَّالعقوباتَّالمقدرة:َّحدَّ:َّجنسَّفيَّالتعريف،َّيشملََّّعقوبة العقوبةَّالمقدرةَّوغيرَّالمقدرة

َّأما ،َّ َّوغيرها َّوالظهار َّاليمين َّكفارة َّمثل َّوالكفارات ،َّ َّوالديات َّوالقصاصَّ، ،َّ َّالخمر َّوشرب َّالزنا
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وخرجَّبهذاَّالقيدَّالجزاءاتَّالشرعيةَّالمقدرةَّالتيَّالَّتعدَّلمقدرةَّ:َّفهيَّالعقوباتَّالتعزيرية،َّالعقوباتَّغيرَّا

َّرةَّاليمين.عقوبةَّمثلَّكفا

َّبالمعنىََّّمقدرة :قيدَّفيَّالتعريفَّيخرجَّالعقوباتَّغيرَّالمقدرةَّوهيَّالتعزير،َّفإنهَّالَّيسمىَّحداً

َّ،َّوإنَّكانَّيعدَّحداًَّبالمعنىَّالشرعيَّالعامَّ.َّاالصطالحي

َّبكتابَّأوَّسنةَّأوَّإجماعَّ،َّفخرجَّبَّ:َّشرعا   َّمنَّقبلَّالشارعَّإما َّتلكالمقصودَّأنَّأصلَّتقديرها

َّكانتَّولو–العقوباتَّالتيَّيقدرهاَّاإلمامَّمنَّبابَّالسياسةَّالشرعيةَّ،َّوهذاَّالقيدَّيبينَّأنَّالعقوبةَّفيَّاإلسالمَّ

َّ–تعزيرية

َّوالنسلَّوالنفسَّالدينَّحفظَّمنَّالشارعَّمقصودَّتحققَّوأنَّالشرع،َّفيَّأصلَّلهاَّيكونَّأنَّالبد

َّوالمالَّ.َّوالعقل

َّاليمينَّ،ََّّعلى معصية َّمثلَّكفارة ،َّ َّعلىَّغيرَّمعصية َّشرعاً َّالجزاءاتَّالمقدرة َّخرجَّبه َّقيد :

َّوالفديةَّفيَّالحجَّ،َّوكفارةَّالقتلَّالخطأَّ،َّونحوهاَّ.

:َّأيَّيجتمعَّفيَّهذهَّالعقوباتَّحقَّهللاَّوحقَّاآلدميَّلكنَّاألغلبَّهوَّحقَّهللا،َّفالَّيغلب فيها حق هللا

َّ َّالعقوباتَّالمقدرة َّالقيد َّهوَّتسقطَّبالعفو،َّوخرجَّبهذا َّالمغلبَّفيها َّإذ علىَّالجناياتَّكالقصاصَّوالديات،

َّحقَّاآلدمي.

 تعريف الحرابة : ــ المطلب الثاني

مؤنثَّنقيضََّّالحرابةَّفيَّاللغةَّمصدرَّحاربَّيحاربَّمحاربة،َّمأخوذةَّمنَّالحرب،َّوالحربَّ-)أ(

عبَّأخذَّ(َّوفيَّالمصباحَّالمنير"َّحربَّحرباَّمنَّبابَّت3السلمَّ،َّوالحربَّبالتحريكَّأنَّيسلبَّالرجلَّماله.)

(َّ َّوالمقاتلة َّوالحربَّالمنازلة َّماله، َّمعان4َّجميع َّويأتيَّعلىَّعدة َّالفعلَّ"حارب" َّمن َّمشتقة (.والحرابة

َّمنها:َّسلبَّالمال،َّالغصبَّوالنهب،َّإثارةَّالفتن،َّفسادَّالدين

:عرفهاَّالحنفيةَّبأنها"َّالخروجَّعلىَّالمارةَّألخذَّالمالَّعلىََّّالحرابة في االصطالح الشرعيَّ-)ب(

(َّ َّفرد َّأو َّكانَّمنَّجماعة َّالطريقَّسواء َّمنَّالمرورَّوينقطع َّالمارة َّيمتنع َّعلىَّوجه َّالمغالبة ،َّ(5سبيل

َّالمالكية: َّالطريق")َّوعرفها َّقطع َّلمجرد َّأو َّالقتل َّأو َّالمال َّبأخذ َّالطريق َّسبيل َّإلخافة َّبالخروج "6)َّ،

وعرفهاَّ(،7َّابَّمكابرةَّمعَّالبعدَّعنَّالغوث")بأنها"َّالبروزَّألخذَّالمالَّأوَّالقتلَّأوَّإرعوعرفهاَّالشافعية:َّ

َّويعرضونَّللناسَّبالسالحَّفيأخذونَّمالهمَّ ،َّ َّالحرابة َّالمحاربونَّأيَّمنَّيقومونَّبجريمة َّبأنها" الحنابلة

َّومجاهرة") َّاإلفسَّ(8قهرا َّ ":َّ َّبأنها َّنظريَّ، َّمنَّوجهة َّفيَّالحرابة َّالفقهاء َّقول َّ َّنجمل َّوربما َّفيَّ، اد

عراضَّ،َّفكلَّجريمةَّيقصدَّمنهاَّاإلفسادَّفيَّاألرضَّأوَّسلبَّالمال،َّأوَّهتكَّاأل،َّسفكَّالدماءَّاألرض،َّأوَّ

ففيَّالحرابةَّالَّيقصدَّالمحاربَّ،َّفهيَّمنَّالحرابةَّ،ََّّاآلمنينوترويعَّ،َّونشرَّالرعبَّفيَّقلوبَّالناسَّ،َّ

وَّقاطعَّالطريق،َّالذيَّيهددَّوالمحارب:َّهلَّقصدهَّنشرَّالرعبَّفيَّقلوبَّالعامة،َّشخصاَّبعينهَّلينتقمَّمنه،َّب
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،َّفمنَّهددَّالناسَّوأخافَّالسبيلَّفيَّطرقهمَّ،ََّّاالستغاثةالسالكينَّفيها،َّلسلبَّالمالَّعلىَّوجهَّتتعذرَّمعهَّ

عَّالسبيلَّلغيرَّالمال،َّومنَّخرجَّلقطلمدنَّأوَّفيَّالصحراء،َّأوَّفيَّالقرى،َّفهوَّمحاربَّسواءَّفعلَّذلكَّفيَّا

َّفهوَّمحارب

َّلجهلهمَّطلقَّاسمَّهيئةَّاسفَّالشديدَّفقدَّومعَّاأل لمحاربينَّعلىَّالذينَّيدافعونَّعنَّأرضهمَّوهذا

فمنَّأخافَّالسبيل،َّيريدَّاألعراض،َّوالفروجَّفهوَّقاطعَّطريق،ََّّباللغةَّ،َّوالَّتختصَّالحرابةَّباألموالَّ،

فيهَّ،َّوأخذَّماله،ََّّاالستغاثةوهوَّأضرَّمنَّطالبَّالمال،َّومنَّخدعَّصبياَّأوَّغيرهَّحتىَّأدخلهَّمكاناَّالَّيمكنهَّ

َّفه َّقتله َّمحاربَّفإن َّفهوَّفهو َّبالقوة َّماال َّوأخذ َّدارا َّدخل َّومن َّفيه، َّعفو َّوال َّبه، َّيقاد َّالغيلة َّقتل َّمن و

ََّّ-قال،َّمحارب،َّومنَّقتلَّأحداَّعلىَّماَّمعهَّفهوَّمحاربَّ.واستذلَّالعلماءَّالمسلمينَّعلىَّتحريمَّالحرابةَّ

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي :َّ﴿ََّّ-تعالى األَْرِض فََسادا  أَن يُقَتَّلُوْا أَْو يَُصلَّبُوْا أَْو إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاه

ْنيَا َولَُهْم فِ  ْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوْا ِمَن األَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ ي اآلِخَرِة َعَذاٌب تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ

َّ(9)﴾َََّّعِظيمٌ 

 والمحاربين. المطلب الثالث: حكم الحرابة

َّوينقسمَّحكمَّالحرابةَّإلىَّقسمين:

أوالَّحكمَّالحرابةَّعلىَّالنفس:َّاتفقَّالفقهاءَّعلىَّأنَّحكمَّالحرابةَّوجوبَّالحدَّبالقطع،َّأوَّالقتل،َّأوَّ

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي األَْرضِ ﴿َّ:ََّّ-تعالىَّ-الصلب،َّأوَّالنفيَّلعمومَّقولَّهللاَّ إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاه

َّاآليةَّ.فََسادا  أَن يُقَتَّلُوْا﴾

َّواختلفَّالفقهاءَّفيَّهذهَّالعقوباتَّهلَّهيَّعلىَّالتخييرَّأوَّعلىَّالترتيب،َّعلىَّقولين:

َّعلىَّ َّالطرق َّقطاع َّحد َّأن َّإلى َّوالحنابلة َّوالشافعية، َّالحنفية، َّمن َّالجمهور َّذهب َّاألول: القول

منَّسورةَّالمائدةَّوجهَّاالستدالل:33ََّّ(َّواستدلَّالقائلونَّبأنَّعقوبةَّالحرابةَّكماَّجاءَّفيَّاالية10الترتيب.)

َّتختلفَّ َّاألحكام َّألن َّللتخيير َّوليس َّللترتيب َّفيها)أو( َّاآلية َّوأن َّالحرابة، َّعقوبة َّعلى َّدليل َّفيها اآلية

(َّالقولَّالثاني:َّذهبَّالمالكيةَّإلىَّأنَّعقوبةَّحدَّالحرابةَّعلىَّالتخيير.َّواستدلواَّعلى11َّباختالفَّالجنايات.)

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي األَْرِض فََسادا  أَن يُقَتَّلُوْا ﴾إِنَّمَ ﴿ََّّذلكَّلقولَّهللاَّتعالى: ،َّا َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاه

ألنهاَّتختلفَّ؛َّذهبَّإليهَّالقائلونَّأنَّالعقوبةَّعلىَّالترتيبََّّوبالنظرَّإلىَّأدلةَّالفريقينَّتبينَّليَّأنَّالراجحَّما

َّلَّمنهاَّعقوبةَّمساويةَّللجناية.فالعقوبةَّعلىَّقدرَّالجناية،َّفلك،َّباختالفَّالجناياتَّ

َّالتيَّتتعلقَّبالمال:َّاإلحكامثانياَّ

فإنهَّيجبَّردهَّإلىَّمالكه،َّواختلفواَّفيماَّ،َّاتفقَّالعلماءَّعلىَّأنَّالمحاربَّإنَّأخذَّالمال،َّثمَّوجدَّالمالَّبعينهَّ

َّكانَّالمالَّقدَّضاعَّفهلَّيضمنهَّعلىَّقولين:ََّّلو
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واستدلواَّعلىَّذلكَّبأنَّ،َّ(12عليهَّإذاَّأقيمَّعليهَّالحد.)القولَّاألول:َّقالَّالحنفيةَّإذاَّضاعَّالمال،َّفالَّضمانَّ

َّجعلَّالعقوبةَّالتيَّذكرتَّكلَّالجزاءَّفلوَّأوجبناَّالضمانَّلصارتَّالعقوبةَّبعضَّالجزاءَّ.ََّّ-تعالىَّ-هللاَّ

َّذهبَّالشافَّ َّالثاني: َّالقول ،َّ َّإلىَّوجوبَّالضمان َّوالحنابلة َّالمسروقَّعية، َّأن َّبوجوبَّالضمان: وأدلتهم

َّإنَّكانَّ َّبالرد َّالسارقَّوالضمانَّحقانَّيجبَّضمانه َّيد َّوقطع َّتالفا، َّإنَّكان َّويجبَّضمانَّقيمته قائما،

َّأوَّإتالفهَّجنايةَّ َّالمالَّ، َّهللَّتعالى،َّوأخذ َّالمالَّسببَّللقطعَّحقا َّفأخذ يجبانَّللمستحقينَّفجازَّاجتماعهما،

علىَّالقولينَّتبينَّليََّّاالطالع(َّبعد13َّعلىَّمالَّمعصومَّشرعا،َّفيكونَّسبباَّلضمانهَّحقاَّلصاحبَّالمال.)

خذَّمنَّقاطعَّالطريقَّسواءَّأقيمَّعليهَّالحدَّأوَّلمَّيقمَّألنَّإقامةَّالحدَّحقَّهللاَّ،َّجوبَّالضمانَّعلىَّاأل:َّو

َّجريمةَّالحرابةصورََّّومنملكهَّالمال،َّوالَّتعفيهَّمنَّالضمان،َّوالضمانَّحقَّالعبادَّألنَّإقامةَّالحدَّالَّت

َّقطعَّالطريقَّعلىَّالمارةَّوأخذَّأموالهم.َّ-1:َّ

2-َّ َّالطرقات َّفي َّالمتفجرات َّواألزرع َّوالسيارات َّوالمباني َّقتلَّوالشوارع َّبقصد َّالعامة ماكن

َّنفس،َّوهذاَّمنَّأشدَّأنواعَّالحرابةَّ.األ

َّموال.اختطافَّالرهائنَّ،َّوالتهديدَّبقتلهمَّ،َّبغيةَّالحصولَّعلىَّاأل-3

َّألنهاَّمتىَّظهرتَّدبَّالرعبَّفيَّقلوبَّالناس.َّاالغتصابجريمةَّ-4

َّترويجَّالمخدراتَّوتهريبهاَّداخلَّبالدَّالمسلمينَّ.-5

َّالحقيقةَّلقدَّطبقَّأولئكَّالطغاةَّفيَّليبياَّالحرابةَّبحذافيرهَّقطعَّهللاَّدابرهمَّوأراحَّالعبادَّمنهم.َّفي

 حكم المحاربين:

سالميةَّ،َّالنفيَّمنَّاألرض،َّأوَّقطعَّأيديهمَّأوَّأرجلهمَّمنَّحكمَّالمحاربينَّكماَّجاءَّفيَّالشريعةَّاإل

يأخذَّماالَّوالَّقتلَّنفساَّينفى،َّخالف،َّأوَّالقتل،َّأوَّالصلبَّعلىَّاختالفَّجرمهم،َّفمنَّأرعبَّوأخافَّولمَّ

ومنَّأخذَّالمالَّولمَّيقتلَّقطعتَّيدهَّورجلهَّمنَّخالف،َّومنَّقتلَّولمَّيأخذَّالمالَّقتلَّ،َّومنَّقتلَّوأخذَّالمالَّ

َ َوَرُسولَهُ ﴿ََّّ-صلَّفيَّحكمَّالمحاربينَّقولَّهللاَّتعالىَّ:َّيقتلَّثمَّيصلب،َّواأل إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاه

ْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوْا مِ َويَْسَعْوَن فِ  َن األَْرضِ ي األَْرِض فََسادا  أَن يُقَتَّلُوْا أَْو يَُصلَّبُوْا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ

ْنيَا َولَُهْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  َُّوقدَّوردَّحديثَّ،َّ(14َّ)﴾َََّّذلَِك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ ََّعَنهَاََّعائَِشةَ،ََّرِضَيَّهللا 

َّ ِ ََّرُسوُلَّهللا  َّقَاَل ََّوَسل مَََّّ-قَالََت: ََّعلََيِه ُ، َوأَنَّ :َّ"ََّّ-َصل ىَّهللاُ اَل يَِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم، يَْشَهُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

ِ، إاِلَّ بِإِْحَدى ثاََلٍث: َرُجٌل َزنَى بَْعَد إِْحَصاٍن، فَإِ  ا َرُسوُل هللاَّ د  ِ َوَرُسولِهِ، ُمَحمَّ نَّهُ يُْرَجُم، َوَرُجٌل َخَرَج ُمَحاِرب ا ّلِِلَّ

ا، فَيُْقتَُل بَِها َعَنَّأَنَِسََّبِنَّ.َّ،َّوماَّجاءَّ(15)َّ"ََّّفَإِنَّهُ يُْقتَُل، أَْو يُْصلَُب، أَْو يُْنفَى ِمَن اأْلَْرِض، أَْو يَْقتُُل نَْفس 

ََّصل ىَّهللاََُّعلََيِهََّوَسل َم،َّبِلِقَاحٍ،َّ(الَمِدينَةََّ،َّف16ََّ)َينَةَ،َّفَاَجتََوَواََّمالٍِك،َّقَاَل:َّقَِدَمَّأُنَاٌسَِّمَنَُّعَكٍلَّأََوَُّعرََّ أََمَرهُُمَّالن بِيُّ

ََّصل ىَّهللاََُّعلََيِهََّوَسل َم،ََّوا«ََّوأََنَّيََشَربُواَِّمَنَّأََبَوالِهَاََّوأََلبَانِهَا وا،َّقَتَلُواََّراِعَيَّالن بِيِّ اََّصحُّ َستَاقُواَّفَاَنطَلَقُوا،َّفَلَم 

َّ َّبِِهَم، َِّجيَء َّالن هَاُر َّاَرتَفََع ا َّفَلَم  َّآثَاِرِهَم، َّفِي َّفَبََعَث َّالن هَاِر، ِل َّأَو  َّفِي َّالَخبَُر َّفََجاَء َّأََيِديَهَُمَّ»الن َعَم، َّفَقَطََع فَأََمَر



 أ . إبراهيم سالم الصغير                                                                                          رابةـد الحــح

 

 

ِة،َّيََستََسقُوَنَّفاَلََّيُسََّ فَهَُؤالَِءََّسَرقُواَّ»(َّ،17َّ)َّقَاَلَّأَبُوَّقاِلَبَةََّ«.ََّونََّقَََّوأََرُجلَهَُم،ََّوُسِمَرَتَّأََعيُنُهَُم،ََّوأَُلقُواَّفِيَّالَحر 

َََّوَرُسولَهُ"ََّوقَتَلُوا،ََّوَكفَُرواَّبََعَدَّإِيَمانِِهَم،َّ َّ(.18).َّوالرواياتَّمتعددةَّفيَّهذاَّالحديث.َوَحاَربُواَّهللا 

 : اإلسالميةأركان جريمة الحرابة في الشريعة ــ المبحث الثاني 

َّ َّلكل َّبالتأكيد َّالحدود َّمن َّاإلحد َّأركانَّوفيَّالشريعة َّوقدَّسالمية َّالعقاب، روطَّيتحققَّبوجودها

َّ.اآلخربعضهاََّّاتفقواَّفيَّبعضَّالشروطَّواختلفواَّفياشترطَّالفقهاءَّعدةَّشروطَّلجريمةَّالحرابة،َّو

 : وأركانها شروط الِحرابةــ  المطلب األول 

َّ:َّ،َّوحملَّالسالح،َّوَّالبعدَّعنَّالعمران،َّوالمجاهرةَّالتّكليفَّــشروطهاَّ

الَّخالفَّبينَّالفقهاءَّفيَّأّنَّالبلوغَّوالعقلَّشرطانَّفيَّعقوبةَّالحرابةَّألنّهماَّ :التهكليف  ــ أوال 

،فالصبي،َّوالمجنونَّالَّيعتبرَّالواحدَّمنهماَّمحارباَّمهماَََّّّ.َّشرطاَّالتّكليفَّالّذيَّهوَّشرطَّفيَّإقامةَّالحدود

أعمالَّالحرابةَّلعدمَّتكليفهماَّشرعا،َّواختلفواَّفيماَّلوَّاشتركَّالمجنون،َّوالصبيَّفيَّالحرابةَّهلََّّاشتركاَّفي

 يسقطَّالحدَّعمنَّاشتركواَّمعهماَّفيَّالجريمةَّبسقوطهَّعنَّالصبيَّوالمجنونَّعلىَّقولين:

لىَّسقوطَّالحدَّعمنَّاشتركَّفيَّجريمةَّالحرابةَّبسقوطهَّعنَّالصبي،َّول:َّذهبَّالحنفيةَّإالقولَّاأل

َّقو19والمجنون) َّإ(ودليل َّالحد َّبسقوط َّالقائلون َّاستدل َّفيَّلهم: َّمشتركون َّجميعا َّباعتبارهم َّالكل لى

(.َّأماَّالقولَّالثاني:20َّالمسؤولية،َّوالشبهةَّفيَّحقَّواحدَّشبهةَّفيَّحقَّالجميع،َّوالحدودَّتدرأَّبالشبهات)

َّ)المالكي َّمن َّالعلماء َّذهبَّجمهور َّإفقد َّوالحنابلة(، َّوالشافعية َّعة َّالحرابة َّسقطَّحد َّإذا َّأنه َّالصبيَّلى ن

َّوالمجنونَّفإنهَّالَّيسقطَّعنَّغيرهم.

ودليلَّقولهمَّبعدمَّسقوطَّالحدَّعنَّالمشتركينَّمعَّالصبيَّوالمجنونَّفيَّحدَّالحرابةَّ،أنَّالشبهةَّالتيَّيختصَّ

نَّالحقَّهوَّحقَّهللا،َّفالَّيسقطَّبسقوطهَّعنَّغيرَّالمكلفين.َّوبالنظرَّبهاَّواحدَّالَّتسقطَّالحدَّعنَّالباقينَّأل

بأنهَّالَّيسقطَّالحدَّعلىَّالذينَّاشتركواَّمعَّالصبيََّّليهَّالجمهورَّ،اَّذهبَّإكالَّالقولينَّيظهرَّليَّأنَّمَّإلى

َّوالمجنونَّفيَّالجريمةَّوذلكَّلوجوبَّإقامةَّالحدَّعلىَّالمشتركَّفيَّالجريمةَّ،َّكماَّأنَّالصبيَّوالمجنونَّال

َّيسقطانَّالحدَّعنَّأحدَّفيَّجرائمهم.

اتفقَّالعلماءَّعلىَّأنهَّيشترطَّفيَّالمحاربينَّحملَّالسالحَّ،َّفإنَّلمَّيكنَّمعهمََّّ:َّحمل السالح -ثانيا

السالحَّالعصيَّوالحجارةَّهلَّكانَّذاَّإَّمايمنعونَّمنَّيقصدهم،َّواختلفواَّفيَّالَّألنهمسالحَّفليسواَّمحاربينَّ

َّاأل َّالقول َّقولين: َّعلى َّال َّأم َّمحاربين َّإيعتبرون َّالجناة َّأن َّإلى َّالحنفية َّذهب َّبالعصيَّول: َّتسلحوا ذا

َّ(َّواستدلواَّعلىَّذلكَّباعتبارَّالعصيَّوالحجارةَّليسَّمنَّالقوةَّوغيرَّقاتلة.21حجارةَّليسواَّمحاربينَّ)وال

القولَّالثاني:َّذهبَّجمهورَّ)المالكية،َّوالشافعيةَّ،والحنابلة(َّإلىَّأنَّالمحاربينَّإذاَّتسلحواَّبالعصيَّ

لعصيَّوالحجارةَّفهيَّ(.ودليلَّقولهمَّأنَّقاطعَّالطريقَّيكونَّلهَّالقوةَّبا22والحجارةَّيعتبرواَّمحاربين،َّ)

َّمنَّجملةَّالسالحَّفتكونَّلقاطعَّالطريقَّالقوةَّوالمنعةَّبالحجارةَّوالعصي.



 أ . إبراهيم سالم الصغير                                                                                          رابةـد الحــح

 

 

َّبالعصيَّ َّالتسلح َّاعتبار َّمن َّالجمهور َّقاله َّما َّ:أرجح َّللقولين َّتتبعي َّخالل َّومن والخالصة:

نَّمنَّالشرطَّهوَّالقوةَّوالمنعةَّوليسَّحملَّالسالحَّفقط،َّوكذلكَّالعصيَّوالحجارةَّوالحجارةَّمحاربينَّأل

َّصح.مقامَّالسالحَّوهذَّهوَّاألتقومَّ

واختلفواَّفيماَّكانَّأنَّالحرابةَّتكونَّخارجَّالعمرانَّ،ََّّاتفقَّالفقهاءَّعلى البعد عن العمران: -ثالثا 

ول:َّذهبَّأبوَّحنيفةَّوغيرهَّ،إلىَّعلىَّقولين:َّالقولَّاأل،َّذلكَّفيَّالبنيانَّفهلَّهمَّمحاربينَّيقامَّعليهمَّالحدَّ

َّفيَّالبنيانَّوداخلَّأنَّقطاعَّالطرقَّإ َّكانوا َّمحاربين.)ذا َّبذ23المدنَّالَّيكونوا لكَّعلىَّأنهَّالَّ(َّواستدلوا

الفيَّالصحراءَّلعدمَّوجودَّالمغيثَّ،َّوفيَّالبنيانَّيكونَّالمغيثَّموجوداَّوكذلكَّفيَّيكونَّقاطعَّالطريقَّإ

غيرَّالصحراءَّأيَّفيَّالمدنَّيكونواَّمختلسينَّوالمختلسَّليسَّقاطعَّطريق.َّأماَّالقولَّالثاني:َّذهبَّالمالكيةَّ

(َّواستدلوا24َّابلةَّإلىَّأنهَّيثبتَّحكمَّقطعَّالطريقَّداخلَّالمدنَّوخارجهَّعلىَّالسواءَّ)،َّوالشافعية،َّوالحن

ََّّ:َّ-تعالى-علىَّذلكَّبقولَّهللاَّ َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي األَْرِض فََسادا  أَن ﴿ إِنََّما َجَزاء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاه

ْنيَا َولَهُْم يُقَتَّلُوْا أَْو يَُصلَّبُوْا أَْو تُقَطََّع أَْيِدي ْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوْا ِمَن األَْرِض َذلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الدُّ ِهْم َوأَْرُجلُُهم مِّ

أنَّفيَّاآليةَّدليلَّعلىَّأنَّقاطعَّالطريقَّيكونَّلهَّجزاءََّّاالستدالل(.َّووجه25َّ﴾ََّّفِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 

من.َّخلَّالمدنَّأعظمَّضرراَّوأكثرَّظلماَّعلىَّاألبلَّقاطعَّالطريقَّدا؛َّسواءَّداخلَّالمدنَّأوَّفيَّالصحراءَّ

 سواء.الالبنيانَّعلىَّفيَّحدَّقطعَّالطريقَّفيَّالصحراءَّوويميلَّالباحثَّإلىَّأنَّ

َّيرتكبَّجريمةَّرابعا المجاهرة َّالطريقَّأن َّقاطع َّأو َّالمحارب، َّاسم َّيشترطَّممنَّيصدقَّعليه :

َّالمالَّ َّعلنا،َّوذلكَّبأنَّيأخذ َّبها َّالحرابةَّمجاهرة َّ،فإنَّأخذوهَّمختفينَّفهيَّسرقة، َّالمالََّّوإنًَّقهرا أخذوا

َّ َّعلى َّواالثنان َّالواحد َّخرج َّوإن ،َّ َّنهب َّفهو َّوهربوا ََّّآخرخطفا َّالقافلة ،َّ َّشيئا َّمنها َّوسلبوا فليسواَّ،

بمحاربينَّلعدمَّوجودَّالمنعةَّوالقوةَّ،وإنَّكانَّالخروجَّعلىَّعددَّيسيرَّوقهروهمَّفهمَّقطاعَّطرق،َّواختلفواَّ

َّقولين َّعلى َّالغيلة َّسلب َّأنَّفي َّإلى َّوالحنابلة(، َّوالشافعية َّ)الحنفية َّمن َّالجمهور َّذهب َّاألول: َّالقول :

(َّأدلةَّالقولَّاألولَّ:َّأنهَّمن26َّالمحاربَّمنَّيأخذَّالمالَّجهراَّوقهراَّفمنَّأخذَّغيلةَّفليسَّبقاطعَّطريق.)

يخرجَّمجاهرةَّتتوفرَّلهَّالمنعةَّوالقوة،َّولكنَّمنَّيسلبَّغيلةَّيعتمدَّعلىَّالحيلةَّوليسَّعلىَّالقوةَّالتيَّهيَّ

َّ.(27رطَّفيَّالمحاربة.)ش

واستدلَّالقائلونَّبأنَّسلبَّ،َّ(28َّمحاربة.)تعتبرَّالقولَّالثانيَّ:َّذهبَّالمالكيةَّ:إلىَّأنَّسلبَّالغيلةَّ

نَّفعلَّالغيلةَّأقبحَّمنَّفعلَّالمجاهرةَّولذلكَّدخلَّالعفوَّفيَّقتلَّالمجاهرةَّوكانَّقصاصا،َّألَّالغيلةَّمحاربةَّ،

،َّذهبَّإليهَّالمالكيةَّويميلَّالباحثَّإلىَّماََّّ(29َّقودا.)فكانَّحرابة،َّويقتلَّحداَّال،َّولمَّيدخلَّفيَّقتلَّالغيلةَّ

َّوهو:"َّأنَّقتلَّالغيلةَّيعدَّحرابة.



 أ . إبراهيم سالم الصغير                                                                                          رابةـد الحــح

 

 

 : ركن الحرابة ــ المطلب الثاني

ركنَّالحرابةَّهوَّالخروجَّعلىَّالمارةَّألخذَّالمالَّعلىَّسبيلَّالمغالبة،َّعلىَّوجهَّيمتنعَّالمارةَّعنَّ

واحدَّبعدَّأنَّيكونَّلهَّقوةََّّأومنَّشخصالمرورَّوينقطعَّالطريقَّ،َّسواءَّكانَّقطعَّالطريقَّمنَّجماعةَّ

انقطاعَّالطريقَّيحصلََّّالقطع،َّسواءَّكانَّالقطعَّبسالح،َّأوَّبغيره،َّمنَّالعصاَّوالخشب،َّونحوهما،َّألن َّ

َّبكلَّذلكَّ.

 بة:صور الحرا ــ ثالثلا المطلب

 : صور الحرابة من الواقع المعاش إلىبعون هللا سأتطرق  أما فيما يتعلق بصور الحرابة   

َّأو َّصور:َّللحرابة َّالطريقَّأربعة َّالمالَّالَّقطع َّ"أخذ َّاألولى: َّمجاهرة")َّالصورة ،ََّّ(30غير،

َّكأخذَّالمالَّمنَّالمسافرينَّوسلبَّماَّعندهمََّّدونَّاالعتداءَّعليهمَّ

َّالمال.)- َّوأخذ َّالقتل َّالثانية: َّ،ََّّاختطافَّ(31الصورة َّطائلة َّبمبالغ َّبفديتهم َّويطالبون األطفال

يقتلونهمَّ،وكلَّهذاَّلفرطَّجهلهمََّّوأيأخذونَّأموالهمَّعابريَّالسبيلَّ،َّيأخذونهاَّثمَّيقتلونهم،َّويعتدونَّعلىَّ

كانَّلديهمَّإيمانََّّلمَّاقترفواَّهذهَّالجرائمَّالنكراءَّالتيَّيقشعرَّوعدمَّالتمسكَّبالشريعةَّاإلسالميةَّ،َّفلوَّعملَّ

َّحدََّّالحرابةََّّتطبيقَّو،َّبمقتضىَّالشريعةَّالعملَّقضاتناَّمنَّاألبدانََّّ،َّوعلىَّ

إذاَّلمَّيكنَّلهؤالءَّالمجرمونََّّالذينَّعاثواَّفيَّاألرضَّفساداَّ،َّ:َّفقطََّّقتلللثالثة:َّإرادةَّاالصورةَّا

َّمنَّيردعهمََّّ،َّفقدَّيستمرَّعبثهمَّليشملَّكثيرَّمنَّأبناءَّالمجتمعَّدونَّاستثناءَّ،َّ

َّ.والترويعََّّإطالقَّالنارَّعلىَّالمارةَّبهدفَّالتخويفَّ،بفقط:َّاآلمنينَّترويعَّالرابعة:ََّّالصورة

 : عقوبة جريمة الحرابة  ــ المبحث الثالث

َّتوبةَّالمحاربوول:َّعقوبةَّالحرابةَّالمطلبَّاأل

َّيترتبَّعلىَّالحرابةَّحقان:

األول:َّحقَّهللاَّتعالىَّ)َّالحقَّالعام(؛َّألنَّالحرابةَّإفساادَّفايَّاألرض،َّفاإذاَّتاابَّالمحااربَّقبالَّالقادرةَّعلياهَّ

إاِلَّ الَّذِذيَن :َّ}-تعاالىَّ-سقطَّعنهَّماَّيتعلقَّبحقَّهللاَّمنَّنفاي،َّوقطاعَّيادَّورجال،َّوتحاتمَّقتال،َّوصالب،َّلقولاهَّ

ِحيمٌ تَابُوْا ِمن قَْبِل أَن تَْقِدُروْا َعلَْيِهْم فَاْعلَُموْا  َ َغفُوٌر رَّ ومفهومَّاآليةَّأنهَّإذاَّكانتَّتوبتهَّبعدَّالقدرةَّ{،َََّّّأَنَّ هللاه

َّعليهَّفالَّيسقطَّحقَّهللا.َّ

والثاني:َّحقَّاآلدميَّ)الحقَّالخاص(،َّوذلكَّفيماَّإذاَّقتالَّالمحااربَّنفسااًَّمعصاومة،َّأوَّجناىَّعلاىَّأحاد،َّأوَّ

َّأنَّيعفوَّصاحبَّالحق.بلَّالبدَّمنَّاستيفائهَّإالَّالً،َّفالَّيسقطَّهذاَّالحقَّبالتوبة،؛َّأخذَّما

َّإلىلشريعةَّاإلسالميةَّلمَّتغفلَّعنَّجانبَّمنَّجوانبَّالشذوذَّفيَّبعضَّالناسَّالذيَّقدَّيدفعَّبهمَّفاََََََََََّّّّّّّّّّ

الجرائم،َّومنَّهناََّّالرتكابهماستباحةَّالحرمات،َّولهذاَّشرعتَّمنَّالعقوباتَّماَّتكفيَّلردعَّهؤالءَّالناسَّ
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َّفاإلسال َّوالقتلة َّالمجرمين َّالقصاصَّالستئصال َّتشريع َّالدولةَّجاء َّالناسَّداخل َّلكل َّالحياة َّحق َّصان م

َّ،ولشناعة´وتعتبرَّالدماءَّمعصومةَّشرعاَّوحرمتهاَّعظيمةَّعندَّهللاَّ،َّ(33.)يرَّالمسلمَّوخارجهاَّللمسلمَّوغ

َّ،َّمرتكبهَّحقَّفيَّالرادعةَّالعقوباتَّأقصىَّوتقريرَّتحريمهَّعلىَّالسماويةَّالشرائعَّاتفقتَّوفظاعتهَّالقتل

َّفيَّقولَّهللاَّ َّولنا َّ﴿-تعالىحتىَّيعيشَّالناسَّحياةَّكريمةَّطيبةَّفيَّأمنَّوأمان. دا  : تََعمِّ َوَمن يَْقتُْل ُمْؤِمنا  مُّ

ُ َعلَْيِه َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابا  َعِظيما   ولعظمَّجرمَّقتلَّالنفسَّ،َّ(34)َّ﴿َّفََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخالِدا  فِيَها َوَغِضَب هللاه

وذلكَّألنَّالقتلَّأعظمَّالذنوبَّإذَّفيهَّجاءَّترتيبهَّالثانيَّبعدَّالشركَّباهللَّمنَّبينَّالكبائر،َّرَّحقَّبغيالبريئةَّ

َّقال35َّالبشرىَّبأجمعهَّ)أذىَّالجنسَّ ََّّ-تعالىََّّ-(َّ، ﴿َّ َّ َمن قَتََل نَْفسا  بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي األَْرِض :

وماَّجاءَّفيَّتحريمَّقتلَّالنفسَّواإلجماعَّعلىَّ[َّ،32ََّّ،َّاآليةَّ:َّ{]َّسورةَّ،َّالمائدةَّفََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعا  

والصائلَّففيماَّعداهَّيبقىَّعلىَّالعمومَّواإلجماعَّفيهَّيََّّخصَّماَّيحصلَّضرورةَّدفعَّالباغَّتحريمهَّ،َّوإنما

وتعتبرَّقضيةَّالدماءَّفيَّالجناياتَّأقدمَّوأخطرَّقضاياَّاإلنسانَّمنذَّأنَّقتلَّأحدَّبنيَّادمَّأخاهَّظلماََّّ،(36)

وهوَّخسرانََّّمنَّدوافعَّالنفسَّاألمارةَّبالسوءهوَّو،َّلمَّبالقتلَّظََُّّفاالعتداءَّفأصبحَّمنَّالخاسرينَّوعدوانا

َّعذابَّعظيمَّ.اآلخرةَّثمَّفيََّّاإلنسانَّأخاهَّاإلنسانَّعظيمَّ،َّوأيَّخسرانَّمثلَّأنَّيخسر

َّالحرصَّعلىَّصيانةَّالدماءلذلكَّيتبينَّلناَّأنَّالمجتمعَّالمسلمَّالمحكومَّبالشريعةَّاإلسالميةَّ،َّيحرصَّكلََََّّّّ

َّالذيَّيعاقبَّالمخلينَّباألمنَّواألمانََّّواألموال، َّواالستقراروهو َّأرواحَّالناسَّوأموالهمَّالمعتدينَّعلى،

الخالدةَّوالتيَّماَّجاءتَّإالَّلجلبَّالمصالحَّودفعَّالمفاسدَّ،ََّّفيَّالشريعةَّاإلسالميةَّبعقوباتَّمنصوصَّعليها

يلةَّبحفظَّالنفسَّمنَّالتعديَّعليهاَّواألخروية،َّفقدَّوضعتَّالشريعةَّاإلسالميةَّالكفَّوتحقيقَّالسعادةَّالدنيوية

وقدَّجاءََّّةَّجاءتَّلتكونَّشريعةَّللبشريةَّكلها،ولتكفلَّجميعَّحقوقَّالبشرَّ،َّألنَّالشريعةَّاإلسالمي،ََّّ(37.)

َّالحد َّمبينا َّثابتَّاإلسالم َّالحكم َّفهذا َّالقصاصَّ، َّوهو َّعمدا َّالقاتل َّيناله َّقالَّالذي َّالكريم ََّّ-بنصَّالقران

نثَى بِاألُنثَى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقَِصاُص فِي اْلقَْتلَى اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواألُ ﴿َّ:َّ-تعالى

بُِّكْم َوَرْحَمةٌ فََمِن فََمْن ُعفَِي لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن َذلَِك تَْخفِيٌف مِّ  ن رَّ

(.إنَّالقصاصَّمنَّالقاتلَّيعدَّمنَّأقصىَّمظاهرَّالعدلَّواإلنصاف38َّ)َّ﴾اْعتََدى بَْعَد َذلَِك فَلَهُ َعَذاٌب أَلِيٌم 

َّ.،ألنَّالجزاءَّمنَّجنسَّالعملَّ

تعالىَّجريمةَّالحرابةَّوالقتلَّماَّهوَّإالَّعدولَّعنَّمنهجَّهللاََّّمجتمعناَّاإلسالميَّمنَّاقترافَّوماَّيحدثَّفيََّّ

منَّبابَّالرفقَّبهَّ،َّالجانيَّبماَّيستحق،َّأماَّالحكمَّعليهَّبمجردَّالسجنََّّحكمَّبالقوانينَّالوضعية،َّفلمَّيجازوال

لمَّتكنَّهناكَّرحمةَّبالمقتولَّالذيَّفقدَّمالهَّوحياتهَّنتيجةَّالحرابةَّ،َّولمَّتكنَّهناكَّرحمةَّبأهلَّالمقتولَّا

لمَّأعلىَّدمائهاَّمنَّهؤالءَّالمجرمين،ََّّمنةآنسانيةَّالتيَّأصبحتَّخائفةَّوغيرَّوأوالدهَّوالَّتوجدَّالرحمةَّاإل

َّبغيرهمَّ؟َّيفكرواَّفيَّهذهَّالعواقبَّوالمصائبَّالتيَّحلتَّ
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 الحكمة من حد الحرابة: ــ المطلب الثاني

لقدَّشرعَّهللاَّالشرعَّلمصلحةَّالعباد،َّوضمَنَّلهمَّاألمنَّعلىَّأنفسهمَّوأموالهم،َّوجعلَّللمفسدينَّفيَّ

َّ َّمنَّخطرهم، َّيُوافقَّجريمتهم،َّويحدُّ يصيرونَّفيَّالمجتمعَّكالعضوَّالمريضَّالذيََّّألنهماألرضَّجزاًء

َّقدَّحان َّالموضوعَّوالذيَّنرىَّأنّه َّحتىَّالَّيسريَّالمرضَّإلىَّغيره،َّوحولَّهذا َّمنَّبتره، الوقتََّّالبد

َّتسمىَّ َّفالحرابة َّالكافرينَّوالظالمينَّوالفاسقين َّهللاَّمن لتطبيقَّشرعَّهللاَّفيَّاألرضَّحتىَّالَّنُكتبَّعند

َّ َّلعظم َّالكبرى َّوسلبََّّآثارهاالسرقة َّالدماء، َّوسفك َّإحداثَّالفوضى، َّالخوفَّبذلَّاألموالفي َّوإحالل ،

سالمَّفيَّعقوبتهاَّ،َّوجازىَّاإلَّاألمن،َّوالرتباطهاَّبالمجاهرةَّوالمغالبةَّوحملَّالسالح،َّفلماَّكانتَّكذلكَّشدد

منَّوالقضاءَّعلىَّالمفسدينَّليعيشَّالناسَّكلَّمحاربَّعلىَّقدرَّجرمهَّوالحكمةَّمنَّحدَّالحرابةَّإلحاللَّاأل

َّوأمان َّوأمن َّبم(39)فيَّرخاء َّننعم َّأن َّيمكننا َّال َّغيره َّاله َّهللاَّالذيَّال َّفو .َّ َّمطمئٍن ترفرفَّعليهَّجتمع

عجزَّوبدونهاَّليَّلهيةَّوالعقوباتَّالشرعية،بالذكرَّالحدودَّاإل،َّوأخّصَّمنهاََّّ¸الَّبتطبيقَّشريعةَّهللاإالسعادةَّ،َّ

ك،َّبعضناَّبعضاَّأنَّيذهبَّبمالهَّمنَّعملهَّإلىَّبيته،َّولخشيَّبعضناَّبعضاَّأنَّنخرجَّفيَّظلمةَّالليلَّالحال

بوابَّبيوتناَّمفتوحةَّولوَّللحظةَّواحدة،َّوهذاَّواقعناَّالمعاشَّحالياَّولكنَّنتركَّأَّأنولخافَّبعضناَّبعضاَّفيَّ

كلَّظالمََّّارتدعسلطانَّالشريعةَّفيَّاألرضَّ،َّووضعَّهيبتهاَّفيَّقلوبَّكثيرَّمنَّالبشر،ََّّ¸يومَّأنَّثبتَّهللا

مرَّالَّبّدَّنَّبقيتَّشرذمةَّفاجرةَّقليلةَّ"وهذاَّأمنَّتسولَّلهَّنفسهَّبظلمَّاآلخرين،َّوإعنَّظلمه،َّوارتدعَّكلَّ

شريعةَّوقدَّجعلتَّالَّ،هَّالشرذمةَّالفاجرةَّبماَّيرضيَّهللايكونَّلرجالَّاألمنَّدورَّفيَّتعقبَّهذمنه"َّ,َّعندهاَّ

،َّالحدَّمنَّهذهَّالجريمةَّالبشعةََّّ-اإلسالميةَّعقوبةَّحدَّالحرابة،َّوذلكَّلماَّيترتبَّعليهاَّمنَّحكمَّكثيرةَّمنها:َّ

والتيَّتعدَّمنَّالكبائر،َّوالقضاءَّعلىَّنشرَّالفسادَّفيَّاألرضَّ،َّوعدمَّترويعَّالمسلمينَّ،َّوردعَّالمحاربينَّ

َّبةَّالتيَّيجبَّأنَّتقامَّعلىَّالمحاربين.واستئصالهمَّمنَّالمجتمع،َّونزعَّعواملَّالشرَّوالفسادَّوذلكَّبالعقو

 : حارب  تسقط عنه الحدود دون المالتوبة الم ــ المطلب الثالث

إذا ألقى المحارب سالحه ، وجاء تائبا ، وترك ما هو عليه من الحرابة، ولزم بيته قبل 

قَْبِل أَن تَْقِدُروْا ﴿إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن  القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة، وقبلت توبته لقوله 

ِحيٌم﴾،  َ َغفُوٌر رَّ واألموال  ويثبت ما عليه للناس من حقوق في الدماء،َعلَْيِهْم فَاْعلَُموْا أَنَّ هللاه

، فيغرم ما أخذ من أموال برد ما كان منها موجودا، ويتبع في ذمته بما فات منها واستهلكه 

 و المجروح، أو أولياء الدم.وكذلك يقتص منه في النفس ،و الجراح، إال أن يعف

 نتائج البحث:

َّ:اآلتيةمنَّهذهَّالدراسةَّتوصلتَّإلىَّالنتائجََّّاالنتهاءوبعدََّّ

َّلىَّأقوالَّالعلماءَّوليستَّأحكاماَّقطعيةَّوقابلةَّللنقصَّوالزيادةَّوالتعديل:هذهَّالنتائجَّاستناداَّإ
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تدخلَّفيَّجرائمََّّوإشاعةَّالفتنةَّبينَّالمسلمينَّمنَّجرائمَّاإلفسادَّوالتيَّتعتبرَّالحربَّالنفسيةَّ، -1

 الحرابة.

َّتطبقَّ -2 َّاإلنسانية َّكبرىَّفيَّحق َّالطرقاتَّجريمة َّفي َّالمصارفَّوالمارة َّعلى َّالسطو جرائم

 عليهاَّأحكامَّالحرابة.

تعدَّجريمةَّالحرابةَّمنَّأبشعَّالجرائمَّفيَّبالدناَّخاصةَّلغيابَّالحكمَّبكتابَّهللاَّوسنةَّنبيهَّمحمدَّ -3

 .صلىَّهللاَّعليهَّوسلم

 التوصيات: 

ووضعَّاألحكاامَّمنَّبينهاَّ،َّرابةَّجريمةَّالحالتيَّتعدَّ،َّويجبَّدراسةَّالجرائمَّالحديثةَّالمعاصرةَّ -1

 موضعَّالتنفيذَّ.الخاصةَّبهاَّ

 العقوباتَّعلىَّأكملَّوجهَّللحدَّمنَّظاهرةَّالحرابة.َّتنفيذ -2

هذهَّالظاهرةَّ،َّوتوضيحَّالعقوباتَّالمترتبةَّعلىَّمنَّعلىَّأنَّيهتمَّخطباءَّالمساجدَّبالتنبيهََّّيجب -3

 يقترفهاَّ

 يجبَّأنَّيهتمَّاإلعالمَّبهذهَّالظاهرةَّ. -4

 .هذهَّالجريمةَّالوخيمةَّلَّاآلثارندواتَّلتوضيحَّإقامةَّالَّ -5

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ 
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 :   البحث ـشهوام

َّ.194،ص1دارَّالفكر،َّبيروت،َّلبنان،َّجَّ،َّالقاموس المحيطالفيروزَّأبادي،ََّّ-(1)

،َّبيروت،َّلبنان،َّمؤسساةَّالرساالة،َّمقارنا بالقانون الوضعي اإلسالميالتشريع الجنائي عودةَّ،َّعبدَّالقادر،ََّّ-(2)َّ

َّ.634،ص1ج

َّ.147،َّص1،جَّالقاموس المحيط،َّوالفيروزَّأبادي:70ََّّ-69/ص4جَّلسان العربابنَّمنظورَّ:َّ-(3)َّ

َّ.127،َّدارَّالمعارف،َّالقاهرة،َّصالمصباح المنيرالفيومي،َّأحمدَّبنَّعلي،ََّّ-(4)َّ

تحقياق:َّمحمادَّمحمادََّّبدائع الصنائع في ترتيذب الشذرائع،،َّعالءَّالدينَّأبيَّبكرَّبنَّمسعودَّالحنفي،َّاسانيالكَّ-(5)َّ

َّ.9َّ/ص7مَّج2005تامر،َّدارَّالعلومَّ،َّقسمَّالشريعةَّدارَّالحديثَّالقاهرة،َّطَّسنة

مواهذب الجليذل لشذرح الطرابلسيَّالمغرباي،َّشامسَّالادينَّأباوَّعبادَّهللاَّمحمادَّبانَّمحمادَّبانَّعبادَّالارحمن،ََّّ–(6َّ)َّ

َّ.427/ص8َّمَّج2003،َّتحقيق:َّزكرياءَّعميرات،َّدارَّعالمَّالكتب،َّط،مختصر خليل

،َّدارَّالكتااابَّالعلمياااةَّ،طَّمعرفذذذة معذذذاني ألفذذذا  المنهذذذاج إلذذذىمغنذذذي المحتذذذاج الشاااربينيَّ،َّشااامسَّالااادين،ََّّ-(7)َّ

180َّ،ص4ه،َّج1415االولى،

،َّلطالذب االنتفذاع اإلقنذاعأبوَّالنحاَّالحجااويَّالمقدساي،َّشارفَّالادينَّموساىَّبانَّأحمادَّبانَّموساىَّبانَّساالم،ََّّ-(8)َّ

َّ.387مَّ،جَّ،ص1998بدارَّهجر،َّطَّالثانية،َّاإلسالميةتحقيق:َّعبدَّهللاَّبنَّعبدَّالمحسنَّالتركيَّبالتعاونَّمعَّمركزَّالبحوثَّ

33َّسورةَّالمائدةَّ،َّاآليةََّّ-(9)

َّ.93،ص7ج(َّالكاسانيَّ:َّبدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشرائع10َّ)َّ

َّ.93،َّص7سابق،َّجَّبدائعَّالصنائعَّمصدرَّاسانيَّالكَّ-(11)

َّ.95،ص7َّسابق،ج:َّبدائعَّالصنائع،َّمصدرَّاسانيَّالكَّ-(12)َّ

َّ.177،ص4سابق،جالشربيني،َّمغنيَّالمحتاجَّمصدرَّ-(13)َّ

َّ.33سورةَّالمائدةَّاآليةََّّ-(14)

َّ.4353ََّّ،َّرقمَّالحديثَّ:4َّ/126ََّّبابَّ:َّالحكمَّفيمنَّارتدَّ،َّ،َّفيَّسننهََّّأبوَّداودرواهََّّ-(15)

ىَّوهوَّداءَّالجوفَّإذاَّاستمر،َّعكلَّأوَّعرينةَّ،ََّّأسماءَّقبائل.َّ)َّ)بلقاح(َّحيَّاإلبلَّالحلوبَّفاجتووا:ََّّأصابهمَّالجوَّ-(16)

واحدتهاَّلقوح.َّ)سموت(َّ،َّفقئتَّبحديدةَّمحماة.َّ)الحرة:َّأرضَّذاتَّحجارةَّسوداءَّفيَّظاهرَّالمدينةَّأيَّخارجَّبنيانها.َّينظرَّ

َّ.337َّص1َّجَّفتح الباري:ََّّ

-بانَّعبادَّهللاَّبانَّمحمادَّبانَّعبادَّالملاكَّالرقاشايَّالبصاريَّمحادثَّالبصارة)تأبوَّقالبةَّ:عبدَّالملكَّبانَّالحاافظَّمحمادََّّ-(17)

َّ.178،َّص13َّم(َّانظرَّسيرَّأعالمَّالنبالءَّج276

َّ.233ََّّ.َّرقمَّالحديثَّ:1َّ/56ََّّرواهَّالبخاريَّفيَّصحيحهَّبابَّ:َّأبوالَّاإلبلَّوالغنمَّومرابضهاَّ،َّ-(18)

َّ.91،ص7مصدرَّسابق،جَّ،ََّّبدائعَّالصنائعَّ،َّاسانيَّالك-(19)َّ

َّ.197،ص9،َّجالمبسوط السرخي،-(20)

َّ.93،َّص7الكسائيَّ،بدائعَّالصنائعَّ،َّمصدرَّسابق،جَّ-(21)

َّ..316،ص6،جمواهب الجليلالحطابَّ،َّ-(22)

َّ.288،ص8،َّجلمغنيابنَّقدامةَّ،َّاَّ-(23)
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َّ.181،ص4مصدرَّسابق،َّجَّمغني المحتاج ،الشربينيَّ،-(24)

َّ.33سورةَّالمائدة،َّاآليةََّّ-(25)

َّ.139ص6جم،األالشافعي:ََّّ-(26)

َّ.305،َّص10َّجَّلمغنيابنَّقدامة،َّاَّ-(27)

َّ.1089،َّص2،جكتاب الكافيابنَّعبدَّالبرَّ،ََّّ-(28)

َّ.133،ص6َّالشافعيَّ،َّمصدرَّسابق،َّجََّّ-(29)

118َّ-5،117،َّجالبحر الرائق(.ابنَّنجيم:30َّ)

َّ.268،ص10،جنصاف في معرفة الراجح من الخالفاإلالمرداوي:ََّّ-(31)

َّ.34سورةَّالمائدةَّ،َّاآليةَّ-(32)

َّ.151،َّص،نظام الحكم في اإلسالمعارفَّخليل،ََّّ-(33)

َّ.93سورةَّالنساءَّاآليةََّّ-(34)

أحكااامَّالقااران،َّ:َّالقاضاايَّمحماادَّباانَّعباادَّهللاَّأبااوَّبكاارَّباانَّالعرباايَّالمعااافريَّاالشاابيليَّالمااالكيَّ)المتااوفى:ََّّ-(35)

َّ(1205،َّص)3البنَّعربي،َّتحقيقَّعليَّمحمدَّالبجاوي،َّدارَّالمعز،َّبيروت،َّجهـ(َّ،543

المقدساايَّثاامَّالدمشااقيََّّهللاَّباانَّأحماادَّباانَّمحماادَّباانَّقدامااةَّأبااوَّمحماادَّموفااقَّالاادينَّعباادَّقدامااةََّّالباانَّمغنذذيال -(36)

12َّمصدرَّسابقَّجالناشر:َّمكتبةَّالقاهرةَّ،َّهـ(620الحنبلي،َّالشهيرَّبابنَّقدامةَّالمقدسيَّ)المتوفى:َّ

َّ.457،ص1َّ،جالحكم والتحاكم في خطاب الوحيكاملَّعبدَّالعزيزَّمصطفى،ََّّ-(37)

َّ.178اآلية:َّةَّالبقرة،َّسورَّ-(38)

 االختيذارهاـ(683عبدَّهللاَّبنَّمحمودَّبنَّمودودَّالموصليَّالبلدحي،َّمجدَّالدينَّأبوَّالفضلَّالحنفيَّ)المتاوفى:ََّّ-(39)

َّبيروت،َّوغيرها(َّ-القاهرةَّ)وصورتهاَّدارَّالكتبَّالعلميةََّّ-مطبعةَّالحلبيََّّ،لتعليل المختار

 .124،َّص4َّجَّم1937ََّّ-هـ1356ََّّتاريخَّالنشر:َّ


