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 (حد الحرابة إنموذجا  ) الحدود و التعزيرات وأثرها في استقرار المجتمع

 (1)م.م نوران جبار عمران

 الملخص

 والسالم على خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين.احلمد هلل رب العاملني والصالة 
إن اهلدف األمسى للشررريعا االمررالهيا هف احلعاى على األهن وارمرروقرار وذرمرريا تلع ف ا وم    ف 

َو ِإْت قاَل ِإْبراِهيُم َربِ  اْجَعْل هذا بَرَلداً :قال ذعاىل ،هطلب أكدت عليه النصرررفل القرآ يا والسرررنا الشرررريعا
، وابالضرررررررا ا إىل األهن وارمررررررروقرار أكدت الشرررررررريعا السرررررررماويا أي ررررررراً على احلعاى على ضررررررررورات آِهناً 

اال سررررررررررران وهع الدين والعقل والنعمل والعرف واملال واحلعاى علي ا يلفن ابقاها العقفابت الشررررررررررررعيا هن 
 الغين والعقري احلدود و الوعزيرات ف حق اجلناة، وأها إتا ضررررريعد حدود أ أو أمرررررقطد أو  ر    ي ا بني

أو شررررع   ي ا شررررا   وقُبلد شررررعاعوه بعد أن ر عد إىل القاضررررع   ذا يمد  إىل عفاقب ر  مد عقباها، 
ممررا يمد  إىل وقفا األاهررات واللفارحل واحلروب بني املررذاهررب والطفاهذ، وهن هررذيت احلرردود ال  يع ف 

هع بصرررفرة عاها وا وم  العراقع ذسرررليل ال رررفا علي ا والبا   ي ا ألعا هفضررر  حاجا للم وم  االمرررال
بصررررررفرة خااررررررا  اراً للاروف القاهرة ال  بر  ا هذا البلد هف حد احلرابا،   ع هن اجلراهم العايما وهع 
قط  الطريق وهتديد الناس ابلسالح ألخذ أهفاهلم ويطلق على همرا قطاا الطر    م خيرجفن على الناس 

اأب فاا األملاا، قال ذعاىل  َ َو َرُمفَلهُ َو َيْسَعْفَن ِف اأْلْرِف َ ساداً َأْن يُرَقورمُلفا أَْو  ِإَّنم َجزاُا المِذيَن ُُيارِبُفَن اَّللم
َعْفا ِهَن اأْلْرِف تلِرَع هَلُْم ِخْز   ِف الرد   لمُبفا أَْو ذُرَقطمَ  أَيْرِديِ ْم َو أَْرُجُلُ ْم ِهْن ِخالْف أَْو يُرنرْ  ْيرا َو هَلُْم ِف ُيصرررررررررررررررَ

هع هن آواخر ها  زل هن القرآن أ  بعد أن عاجل القرآن كل ها يوعلق  ، هذيت الياِخَرِة َعذاب  َعِايم  الْ 
ابرحنرا ات العرديا وارجوماعيا   ذيت اليا ر ذوللم عم هفضرررررررررررررررفا عاد  أو جربا كاجلراهم املعرو ا ال  

على العرد وا وم ،  قطاا الطر  عصرررررراابت  صررررررل ف ا ومعات املمهنا ومري املمهنا وإَّنا جربا هلا أ رها 
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خمولعا ختولذ ابخوالف جراهم م كعصاابت القول والسرقا وعصاابت اخلطذ ويدخل ف حلم م كل ها 
يق  هن تلع مررررفاا كان هتديداً ابلسررررالح أو ارا املوع رات أو حر  املبا، و سررررع ا، وأخذ الرهاهن  لل 

اس وارعوداا علي م بغري احلق هلذا كا د عقفبا احلرابا هن أقسرررررررررى هذيت األهفر حمرها ملا  ي ا هن ذروي  للن
 العقفابت للن للل  فا هن هذيت العصاابت حد خال  ا حسب  فا اجلربا ال  ارذلبو ا.

 الشررريعا االمررالهيا اشرروملد على أ  ررل املباداب والعقفابت ال  ذلعل لا سرران مررعادذه ف الدارين، 
ناة وا وم  الذ  يعيشرررررررررررفن  يه وب  روح العدل بني الناس كع ر ذ رررررررررررطرب  أقاهو ا )احلدود( رمحا ابجل

األهفر واحلررد ر يقررام إر إتا  بررد على الشرررررررررررررررمد البررالل العرراقررل املوعمررد العررا  ابلوار  وامللوزم أبحلررام 
 االمالم.

 أقو د طبيعا البا  ذقسيمه على  الحل هباح :
 عقه االمالهع.املبا  األول: هع فم احلدود والوعزيرات ف ال

 املبا  الثا،: هع فم احلرابا واحملارب وشرط ما.
 املبا  الثال : األ ر امل ذب على حد احلرابا ودوريت ف اموقرار ا وم .

 مفهوم الحدود و التعزيرات في الفقه اإلسالمي: المبحث األول

 مفهوم الحدود: .1
ا، ويقال ملنو ى الشع ،ويقال أي ا للمن  وهنه قيل للبف اب حد اد ،)احلد  يقال لغا احلاجز بني الشيئني

وهنه يقال حددت الدار أحد ها حد ا أ  بي ند هنو اها، وشررررررعا هف إيقاا عقفبا قد رها الشرررررارا للملل ذ 
على ارذلاب هعصرريا، وبلن أخذيت هن املعا األو ل للف ه حاجزا بني أكثر العقالا وبني ارذلاب املعصريا 

 .(2)الثا، ألن   يه هعا املن ، وعن الثال  أل  ه عقفبا هلا قدر ومايا ر جيفا الو اوا عنه( وهن 
)عقفبا هقدرة واجبا حقاً هلل ذعاىل،  ال يسرررررمى الوعزير حداً  أل ه ليمل  قدر، ور يسرررررمى القصرررررال 

يد هذيت العقفابت أي ررررررررررررراً حداً  أل ه وإن كان هقدراً، للنه حق العباد،  ي ر   يه الععف والصرررررررررررررل ، ومس
 حدوداً  ألعا متن  هن الفقفا ف هثل الذ ب.

واملراد هن كفعا حقاً هلل ذعاىل: أعا شرعد لصيا ا األعراف واأل ساب واألهفال والعقفل واأل عمل عن 
 .(3)الوعرف هلا( 

                                                        
 ،هنشررررررررررفرات امللوبا املرذ ررررررررررفي ا الحياا ال ر اجلععري ا ،كنز العر ان ف  قه القرآن مجال الدين املقداد بن عبد أ السرررررررررريفر   -2

  .2/338املطبعا: احليدر  
ى: بداه  الصناه  ف  .7/274 ،دهشق، الطبعا: الرمابعا املنقماا -مفريما ،وهبا الزحيلع، دار العلر ،العقه االمالهع وأدلوه -3

 -هررررررررررررررررررررررر 1406دار اللوب العلميا الطبعا: الثا يا،  ،مررررررررا، احلنعععالا الدين، أبف بلر بن هسررررررررعفد بن أمحد اللا ،ذرذيب الشررررررررراه 
 .9/149 ،م1986
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ا  احلرابا عقفبا خاارررا ُيددها الشررررا ذو رررمن إيالم البدن بسررربب ارذلاب املللذ هعصررريا هعينا وهل
ُ آايذِِه لِلنماِس َلَعلمُ ْم اطالقات هن ا احللم كما ف قفله ذعاىل:  ُ اَّللم ذْلَع ُحُدوُد اَّللِم َ ال ذَرْقَربُفها َكذِلَع يُرَبنيِ 

 .(5)َ ُأولِئَع ُهُم الاماِلُمفنذِْلَع ُحُدوُد اَّللِم َ ال ذَرْعَوُدوها َو َهْن يَروَرَعدم ُحُدوَد اَّللِم وقفله ذعاىل  ،(4) يَرورمُقفنَ 
وار و رراا عنررد القفل اىل هنررا حررد الرردار أ  ذنو ع ويبرردو حل أن املراد ابحلررد ف ابب احلرردود هف املن  

 ملنعه الناس هن ذلرار املعااع املفجبا رقاها احلد.
 مشروعيتها:

على حرهات أ،  ان احللما هن هشرررررررروعيا احلدود هع اجر النعفس عن ارذلاب املعاارررررررع والوعد 
 وواقق الطمأ ينا ف ا وم  ويشررررررري  األهن بني أ راديت، ويسرررررررفد ارمررررررروقرار، ويطيب العي  وهتن  النعمل، 

حلدي  عبادة بن الصرررررررراهد هر فعاً ف البيعا، و يه: )وهن أارررررررراب  (6)كما أن  ي ا ذط رياً للعبد ف الد يا
 .(7)هن تلع شيئاً  عفقب به   ف كعارذه(

ارَِقُا  َاْقَطُعفا اا على هشرررررررررروعيا احلدود ابلقرآن اللر  بقفله ذعاىل امرررررررررودل العق  ارُِ  َو السرررررررررم َو السرررررررررم
ُ َعزِيز  َحِليم    .(8)أَْيِديَرُ ما َجزاًا ِ ا َكَسبا َ لاًر ِهَن اَّللِم َو اَّللم

 حي  عدوا هذيت اريا دليل كاْف على هشروعيا احلد ملا ورد  يه هن حلم واض  واري .
 ابملعروف: إن كنوم ر حمالا هوسررابقني  وسررابقفا إىل إقاها حدود أ، واألهر --ال االهام علع وق

(9). 
 خصوصياهتا:
بعض اخلصرررررررفاررررررريات للادود ال  متيزها عن ابقع العقفابت الشررررررررعيا كالقصرررررررال  (10)تكر العق اا 
 :والوعزيرات وهن ا

 مري قابله للصل  واملعاوضه  -1
 .مري قابلا للععف -2
 مري قابله للشعاعا ابموثناا القذف. -3
 ر ُيق لغري املعصفم أو انهبه إقاها احلدود. -4
 .هيا ار ف السرقا والقذفاقاهو ا مري هوفقذ على وجفد دعفى ق ا -5

                                                        
 187 :البقرة -4
 .13 :النساا -5
 الشريذ املصاذ لطباعا   د امللع جمم  ،اململعني هن جممفعا ،والسنا اللواب ضفا ف امليسر العقه -6

 .361 /1، هر1424: الطب  منا
 .74 / 12 ،امللوبا السلعيا،العسقال، ح ر ابن ،البمار  ااي  شرح البار   و  -7
 38 :املاهدة -8
 ،الثا يا: الطبعا ال احل الحياا -- البيد آل هممسا ،املرياا النفر  ،هسودرك الفماهل -9
  .21838حدي   / 8/  18 ،م1988 

 /5، هررررررررررررررررررر1425،الطبعا الثا يا ،هلوب أيا أ العامى السرررريد السرررريسرررروا، ،حممد كاظم الطباطباهع اليزد ،العروة الف قى -10
121. 
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 احلدود كل ا هن حق أ ذعاىل ار القذف والسرقا. -6
  فا وهقدار وكيعيا اجراا احلدود حمددة هن قبل الشرا. -7

 طرق اثباهتا:
االقرار: يثبد احلد على املللذ اتا اقر واع ف بنعسرررررره وبدون اجبار على ها اق  ه هن هعصرررررريا  -1

(11). 
يثبد احلد بشرررررر ادة اشررررررمال على املعصرررررريا ال  يوعلق  ا احلد وختولذ شررررررر   البينا الشرررررررعيا: -2

 .(12)الش فد وعددهم هن ق يا إىل اخرى 
 نقص الشهادات:

اتا   يلومل عدد الشررررررررر فد ر بلن ا بات الفاقعا املشررررررررر فد علي ا ور يقام احلد على املشررررررررر فد عليه 
(13). 

 مفهوم التعزيرات: .2
كل هن خالذ الشريعا ارمالهيا بععل حمرم أو ذرك واجب هن دون عذر و  يرد  ديد شرعع ملقدار 

 .(14)واايت  ديد تلع  ا دون أربعني ضربا وف بعض الر  ،عقفبوه عاقبه احلاكم الشرعع  ا يرايت االحاً 
 الوعزير هعنايت الوأديب وهف ها دون احلد وهف ها يرايت احلاكم ابلنسرررربا اىل ا رم الذى ارذلب شرررريئا هن 
املعااررررع الت   ذفجب احلد كاللممل والوقبيل ليجنبيا  عم ر ا يطلق على ضررررربه هثال عشرررررين مررررفطا اىل 

طلق عليه الوعزير  عم ف ذسررعا وذسررعني مررفطا أ   قصررا ه عن احلد الشرررعع ولف بسررف  واحد وهذا كله ي
 .(15)هعنيالوعزير الذى ورد ابخلصفل ف النصفل  ديديت بعدد 

يوبني مما ذقدم أبن احلدود والوعزيرات مها مج  احلد والوعزير وهعنامها املن ، والوأديب كما عن املسرررررالع 
 ومريها.

 مفهوم الحرابة والمحارب وشرطهما: المبحث الثاني

طاهعا هسلاا ف دار االمالم ابحداحل العفضى، ومعع الدهاا، وملب  هع فم احلرابا: هع خروج 
 .(16)األهفال، وهوع األعراف، وإهالك احلرحل والنسل، مفاا كا د هذيت الطاهعا هسلما أو مري هسلما 

                                                        
 .2/49 ،1998 ،اروىل الطبعا ،ارهام اخلميين، الناشر معارة اجلم فريا ارمالهيا اريرا يا بدهشق ، رير الفميلا -11
 .2/446:ن .م -12
عاهلع الشرررر يد الثا،، قم، هطبعا جععر  الطبعا السررررابعا، االروضرررره الب يا ف شرررررح اللمعا الدهشررررقيا، الشرررريا اين الدين ال -13
 .9/53هر،  1427
 .3/300هر، 1427الثا يا  دروس مت يديه ف العقه ارمودرحل على املذهب اجلععر ، دار العقه للطباعا والنشر، الطبعا -14
 .3 /1ذقريرات احلدود والوعزيرات، حممد رضا الگلبايگا،،  -15
 .4/481 الشيعا، وماهل والوعزيرات، احلدود كواب  -16
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 إتا  بد على هذيت الطاهعا القيام بولع األعمال السرررررررابقا عند تلع يقام حد احلرابا املعروف. وللن 
ا ها مررررررررررررررربق ف احلدود األخرى ألجل إقاها هذا احلد وهع البلفر والعقل أو االقرار هن ر بد هن هالحا

 .قبل احلرايب
والذ  يوأهل أحفال العا  االمررررالهع اليفم، جيد أن العسرررراد بشررررت أ فاعه قد ا وشررررر ف أملب شررررعفبه 

 حياذه. ا وشاراً ينذر  زيد هن دهاريت وضياعه، بسبب إبعاد شريعا أ، وهن ا احلدود عن
ا وشرررررررررررررررر  ي ررا االجرام ابرعوررداا على األ عمل ابلقوررل علنرراً وميلررا، وعلى الردين ابرذرداد كثري هن أبنراا 

، أو ابلقرآن  اسرررب، بل --املسرررلمني، ليمل  اد بعض شرررعاهر االمرررالم أو ارمرررو زاا ابلرمرررفل 
بقا فن االحلاد ابلقفة، ور   اد اخلالق أي ررراً، كما هف حال الشررريفعيني الذين أقاهفا دورً  لم املسرررلمني

خيلفا شررررررررعب هن شررررررررعفب املسررررررررلمني، هن أحزاب إحلاديا وعلما يا ومريها، وأاررررررررب  وجفدهم أهراً هألف اً 
خيالط م هن يزعم أ ه هسرررررررررررلم ويفادهم وينااررررررررررررهم، ويعاهل م كما يعاهل املسرررررررررررلم، الذ  يمهن ابهلل واليفم 

بب خروج أبناا املسرررررررررلمني عن دين م ج راً دون أن الخر،  اعد بنيان ا وم  االمرررررررررالهع، وختلمل بسررررررررر
 جيدوا أ  رادا يزجرهم عن ارعوداا على أعام ضرورة هن ضرورات حياهتم، وهع الدين.

وهلذا اعُوِدَ  على العقفل، ابابحا طغاة احللم ف الشعفب االمالهيا شرب املسلرات، وبيع ا علناً 
ف املنامرربات واحلعالت، وأاررباد بعض البلدان االمررالهيا، ف األمررفا ، ومحايو ا وامرروريادها، وذقدب ا 
 ر  ر  بين ا وبني بلدان اللعر ف تلع.

 مفهوم املحارب:
 ارررررررد  به يواقق وجه على احد لف واحد لف و الناس الخا ا محله أو السرررررررالح جرد هن كل  احملارب

 بدار قيدا حي  مالر و املعيد أراديت الذ  لعله و «املسلمني» اللثام كشذ  ف و األرف ف العساد إرادة
 .(17) حنفهم و األهان و الذها أهل هن مريهم و  ي ا املسلمني يشمل  ا الوقييد أن  يه و االمالم،

 كف ه  يش   هلللن  ومرييت، هصر ف عارا أو ليال حبر أو بر ف الناس الخا ا السالح جرد هن لل 
 جيرد  ن احملاربأو يقيد ،ارخا ا بقصرررررررررررد العلم ه  يشررررررررررر   ر أ ه أاررررررررررراي  ذردد، عيه  ؟يباالر  أهل هن

 هذا ذد   والرواايت اليا هطلقات أن ار املشركني اخاف إتا عما اح ااا املسلمني الناس الخا ا السالح
 ومررررلفن إخا وه، جيفا ر ارمررررالم لفاا  د الذى املشرررررك أو كالذهع  ورمررررفله أ أجاريت هن  ان الوقييد،
 .(18)ه لرمفل و هلل حماربا إخا وه
- من ا اررررراياا حممد بن هسرررررلم عن ارهام الباقر  ،ولنذكر بعض الرواايت الفاردة ف هذيت املسرررررألا 
قال: ))هن شرر ر السررالح ف هصررر هن ارهصررار  عقر اقود هنه و عى عن ذلع البلدة، وهن شرر ر  -

السررالح ف هصررر هن ارهصررار وضرررب وعقرو أخذ املال و  يقول   ف حمارب،   زاايت جزاا احملارب، أهريت 
يد عه اىل أولياا  اىل ارهام، قال: وان ضرررب وقول وأخذ املال  على ارهام أن يقط  يديت اليما ابلسرررقا م

                                                        
 .564 /41جفاهر اللالم ف شرح شراه  ارمالم، الشيا حممد حسن الن عع  -17
 .355ل الوربيز ، املرياا والوعزيرات، احلدود اممل -18
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املقوفل  يوبعف ه ابملال م يقولف ه،  قال له أبف عبيدة: أرايد إن ععى عنه أولياا املقوفل،  قال أبف جععر 
: إن ععفا كان على ارهام أن يقوله ر ه قد حارب وقول ومررررر ،  قال أبف عبدة: أرايد إن ععى --

. وهن ا روايا ضررريمل (19)أهلم تلع قال: ر، عليه القول  إن أيخذوا هنه الديا ويدعف ه -عنه أولياا املقوفل
وهن ا  (20)قال: هن محل السررررررالح ابلليل   ف حمارب ار أن يلفن رجال ليمل هن أهل الريبا  --عنه 

: رجل خيرج هن هنزله يريد املسرررر د أو يريد احلاجا، --روايا مررررفرة بن كليد قال قلد ريب عبد أ 
 ررربه وأيخذ  فبه قال: أ  شرري  يقفل  يه هن قبللم؟ قلد: يقفلفن هذيت دمارة  يلقايت رجل ويسرروعقبه،  ي

هعلنه، أَّنا احملارب ف قرى هش كا  قال: أي ما أعام حرها دار ارمالم أو دار الشرك؟ قال:  قلد: دار 
 ارمالم،  قال: همرا هن أهل هذيت اريا: أَّنا جزاا الذين ُياربفن أ ورمفله اىل آخر اريا.

. (21)قال: هن أشار حبديدة ف هصر قطعد يديت، وهن ضرب  ا قول  --وهن ا روايا جابر عنه 
قال: هسألوه عن رجل يش ر اىل  --وهن ا ها عن قرب ارمناد عن على بن جععر عن أخيه هفمى 

 ااحبه ابلره  والسلني،  قال: أن كان يلعب  ال أبس.
 ر أو البلمل وحنف تلع ر خا ا الناس؟ قيل:  عم وهل يصرررد  احملارب على هن ُيمل العصرررا أو احل

رطال  اريا، إر أ ه هشرررلل لعدم اطال  السرررالح على هثل تلع للن ف روايا السرررلف، عن الصررراد  
أ ه قال ف رجل أقبل بنار يشرررررررررررعل ا ف دار قفم  اح قد واح   هواع م: إ ه  --عن أبيه عن على 

 .(22) يغرم قيما الدار وها  ي ا، م يقول
 يسررررررررررررررروعاد هن الروايا الوعميم ولف على ارادة ا اا هن اطال  السرررررررررررررررالح على هطلق ها يفجب إخا ا 
الناس أو ايذاه م أو ايقاا ال ررررررررررررررر املاىل أو البد، علي م ولف كان انرا أو عصرررررررررررررا أو ح را أو مري تلع، 

رعاب عدويت هن دون وعلى أ  حال  يعورب ف محل السررررررالح قصررررررد ارخا ا،  لف محله عبثا أو لعبا أو ر 
أن ي صرررررررررل خفف الناس هنه  ليمل  اارب كما ظ ر تلع هن روايا قرب ارمرررررررررناد املوقدها، وأهاها عن 
الروضرررا الب يا هن أ ه قال: قصرررد ارخا ا أم ر على القفلني،  الريب ف أ ه شرررات، وان أهلن أن يسرررودل 

 -با ودرا احلد ابلشرررررررررب ا وار سرررررررررا  اىل الذهن ولف بقرينا العواوى والغل -له ابطال  اردلا ار أعا هنزلا 
 .(23)على ها إتا قصد ارخا ا املطلقا 

لث ثا حث ال بة ودوره في استتتتتقرار : المب حد الحرا تب على  األثر المتر

 المجتمع 

جيم  علماا الشررررررريعا االمررررررالهيا أن ذطبيق العقفابت زاحلدود والوعزيراتجل ضررررررد هرذل  اجلراهم ُيمى 
ماعا، ويردا املنار ني وا رهني.. وهذا كله هن أجل اال سررررررررررررررران، الذى جاات ذلع ا وم ، وُيعظ اجل

                                                        
 .246 /5، ش 1363: الطب  منا، اخلاهساالطبعا  اللاف، حممد بن يعقفب اللليين، -19
 .10/133 :هر 1406هتذيب ارحلام، ايب جععر حممد بن احلسن الطفمع، هطبعا خفرشيد، الطبعا الرابعا،  -20
 .257 /4ش،  1363ارموبصار  يما اخولذ  يه هن ارخبار، ايب جععر حممد بن احلسن الطفمع، الطبعا الرابعا،  -21
 .4هن أبفاب حد احملارب احلدي   الثال الباب  الشيعا، حممد بن احلسن العاهلع، وماهل -22
 .66/ 1ذقريرات احلدود والوعزيرات  السيد الللبايلا، -23
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الشرررررررررررريعا للماا اا على ضرررررررررررروراذه الت ذفار و ا امللل وجاات  ا الشرررررررررررراه ، والت ذومثل   حعظ الدين 
 والعقل والعرف واملال.

ني  واهج ذطبيق شررررريعا أ إتا كا د البشررررريا ف عصررررفرها السررررابقا   متولع الو ارب اللا يا لوقارن ب
وشرررررررراه  الشررررررريطان  إعا ف عصرررررررران هذا متولع ذرا ً ضرررررررمماً لامرررررررالم واجلاهليات املمولعا عرب العصررررررفر 
وذسرررروطي  أن ذشرررراهد إىل أ  هدى يفجد العار  الشررررامرررر  بني ذطبيق شررررريعا أ حي  ُيل النفر والعدل 

 والالم بلل الصفر واألشلال. والصالح وبني ذطبيق شراه  الشيطان حي  ينوشر العساد
هع أكمل شرررراه  أ  عي ا ر   أ الارررار  --ور شرررع أن شرررريعا االمرررالم املنزلا على حممد 

واألمالل والو ررررررييق الذ  كان على األهم السررررررابقا و  جيعل مررررررباا ه  ي ا علينا حرجاً بفجه هن الفجفيت، 
وقد أمت ا أ لوشررررررمل شررررررئفن حياذنا كل ا  ال  (24)وها جعل عليلم ف الدين هن حرجكما قال ذعاىل: 

اليفم أكملد للم دينلم وأمتمد عليلم  واج بعدها إىل مريها ور حنواج ملزيد علي ا كما قال ذعاىل: 
 .(26)و زلنا عليع اللواب ذبياانً للل شعا، وقال: (25) عم  ورضيد للم االمالم ديناً 

 :فضل إقامة حدود اهلل يف األرض
قال اهبطا هن ا عصرررررى آدم ربه مرررررباا ه وذعاىل ف السرررررماا، وأهبطه أ إىل األرف كلمه قاهاًل: ملا )

مجيعاً بع رلم لبعض عدو  إها أيذينلم هين هدى  من اذب  هدا   ال ي رل ور يشرقى، وهن أعرف عن 
شريعا أ لدم والرمل ، ف هذيت اليا بيان أن (27) تكر   إن له هعيشا ضنلاً وحنشريت يفم القياها أعمى

هن بعديت هع العاارررررما هن ال رررررالل ف الد يا، والشرررررقفة ف الخرة. ولذلع   ذقوصرررررر شرررررريعا أ لي بياا 
على ها يقفهفن به هن  روف ذعبديا حنف أ بل مشلد ذنايم ماهر حياة البشر هن اواج وطال  وهرياحل، 

حياة طيبا طاهرة على األرف. وللن الشررررررريطان  وهعاهالت هاليا، بل وكل ها ُيواجه اال سررررررران ليممرررررررمل
الذ  أخذ على  عسه عداا آدم وتريوه اموطاا أن جيوال طاهعا كبرية هن بين آدم عن طريق ر م ويصر  م 

 .(28) (عن شريعوه بشراه  أخرى اخ عفها أل عس م  فق   ا الشر والعساد والالم ف األرف
اللربى، ألن قاط  الطريق أيخذ املال   هلان ر يلاق ارررررررررررررراحبه يطلق على قط  الطريق السرررررررررررررررقا 

إَّنرررا جزاا الرررذين ُيررراربفن أ :الغفحل، وعقفبوررره ذطبيق حرررد احلرابرررا، ودليرررل تلرررع قفل أ ذبرررارك وذعررراىل
ويسررررعفن   األرف  سرررراداً، أن يقولفا أو يصررررلبفا أو ذقط  أيدي م وأرجل م هن خالف، أو ينعفا  ،ورمررررفله

 .(29)ع هلم خزى   الد يا، وهلم   الخرة عذاب عايمهن األرف تل
 والعقفابت املقررة لقط  الطريق، هى حد احلرابا والت ختولذ ابخوالف  فا اجلربا على الناف الواىل:

                                                        
 .78احلج: -24
 .3اهدة:امل -25
 .89النال: -26
 .124-123طه: -27
، 1984 -1404: النشررررررررررر مررررررررررنا ،اللفيد -ذيميا ابن هلوبا، اخلالق عبد الرمحن عبد، الشرررررررررررعيا احلدود ذطبيق وجفب -28

 .6الطبعا الثا يا، ل 
 .33 :املاهدة -29
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 القول: إتا قول قاط  الطريق الخرين، و  أيخذ أهفاهلم. -1
 أهفاهلم.القول ه  الصلب: إتا قول قاط  الطريق الخرين، وأخذ  -2
 القط : إتا أخذ قاط  الطريق األهفال، و  يقول أحداً. -3
 النعى: إتا أخاف قاط  الناس، و  أيخذ هاًر و  يقول أحداً. -4

ويطلق على قطاا الطر    الفقد املعاارررررررررررررررر بناام القرارررررررررررررررنا، وذوم   الرب والبار واجلف ويقفم  ا 
عمداً وإارررررراراً، وألخذ األهفال عنفة، وذروا الهنني، وي ذب على عصررررراابت هدربا وجم زة، ذقول األ عمل 

 تلع هروب الناس واألهفال إىل األهاكن الهنا.
 الخاتمة:

يعاقب  هعينا هعصيا املللذ ارذلاب بسبب البدن إيالم ذو من الشرا ُيددها خااا عقفبا احلرابا .1
 على ا رها بعقفبا هقرريت لولع املعصيا.

 على الوعد للع ذبوعد عن ارذلاب املعااررررع وعدم  النعفس اجر هع احلدود هشررررروعيا هن احللما .2
 العي  ويطيب ارمرروقرار، ويسررفد الطمأ ينا،كع يشرري  ارهن بني ا راد ا وم  وذواقق   أ، حرهات
 .النعمل وهتن 

البينا وف حالا للع يقام احلد جيب ذف ر اردلا وهع ارقرار أ  ان يقر اجلا،  نايوه وهعصرررررررررررررريوه أو  .3
 عدم ذف ر الش فد كاهلني ربلن اقاها احلد.

 الوعزير هف هادون احلد أ  أقل هن احلد، والعقفبا  يه ُيددها احلاكم و ق هايرايت هنامباً. .4
 فو  أ فاعه بشرررررت ا وشرررررر قد العسررررراد أن جيد اليفم، هاوارررررل اليه العا  ارمرررررالهع أحفال يوأهل الذ  .5

 شرررريعا اربوعاد عن بسرررببويعفد تلع كله   رررياا،الو الدهار  هن  زيد ذرين ا وشررراراً  الشرررعفب أملب
 .احلدود وهن ا أ،

 ،هن ال رررررررياا ا وم  عُيم اجلراهم هرذل  ضرررررررد والوعزيرات احلدود الشررررررررعيا هن العقفابت ذطبيق أن .6
 علىارمرررررررررررالهيا للع  ا ظ  الشرررررررررررريعا جاات الذى اال سررررررررررران، أجل هن وا رهني املنار ني ويردا

 واملال والعرف الدين عظذُعا حب والت ،ارداين والشرررررررررررررررراه   ا وجاات امللل ذفار و ا الت ضرررررررررررررررروراذه
 وا وم .

 المصادر:

 القرآن اللر .
 املرذ رررررررررفي ا امللوبا هنشررررررررررفرات السرررررررررريفر ، أ عبد بن املقداد الدين مجال القرآن  قه ف العر ان كنز .1

 .احليدر : املطبعا اجلععري ا، ال ر الحياا
 .املنقماا الرمابعا: الطبعا دهشق، -مفريما العلر، دار الزحيلع، وهبا وأدلوه، االمالهع العقه .2
 احلنعع، اللامرررا، أمحد بن هسرررعفد بن بلر أبف الدين، عالا الشرررراه ، ذرذيب ف الصرررناه  بداه : ى .3

 .م1986 -ه1406 الثا يا،: الطبعا العلميا اللوب دار
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 املصررررررررراذ لطباعا   د امللع جمم  اململعني، هن جممفعا والسرررررررررنا، اللواب ضرررررررررفا ف امليسرررررررررر العقه .4
 .هر1424: الطب  منا ،الشريذ

 .السلعيا امللوبا العسقال،، ح ر ابن البمار ، ااي  شرح البار   و  .5
 الثا يا،: الطبعا ال احل الحياا -- البيد آل هممررررررررررررسررررررررررررا النفر ، املرياا الفمرررررررررررراهل، هسررررررررررررودرك .6

 .م1988
 الطبعا السرررررررريسرررررررروا،، السرررررررريد العامى أ أيا هلوب اليزد ، الطباطباهع كاظم  حممد الف قى، العروة .7

 .هر1425 الثا يا،
 اروىل، الطبعا بدهشررررق، اريرا يا ارمررررالهيا اجلم فريا مررررعارة الناشررررر اخلميين، ارهام الفمرررريلا،  رير .8

1998. 
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