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 الملخص
 

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الحرابة ومقاصد الشريعة في اللغة 

واالصطالح، وما تعلق بهما من أدلة تحريم الحرابة، وأقسام المقاصد، حيث 

اختلف العلماء المتقدمون في تحديد مكان وقوع الحرابة التي تكون سبباً في 

 اختالفهم في تطبيق، حيث أُستفيد من ُمرتكِب ُجْرِم الِحرابةإقامة الحد على 

الحرابة على واقعنا المعاصر كالعصابات والمافيات وسرقة األعضاء، 

م باختالف جريمته، واتفاقه-قاطع الطريق–وذكرنا اختالف العلماء في عقوبة 

على أن سبب تشريع عقوبة المحارب هو منع انتشار الفساد في المجتمع، 

ة لتكييف الفقهي لصور الحرابوتحقيق االستقرار واألمن في الدولة، فأُظهر ا

المعاصرة في ضوء مقاصد الشريعة  واألضرار التي تسببها هذه الصور على 

ل البحُث  مقصد حفظ الدين، ومقصد حفظ النفس، ومقصد حفظ المال، ثم تََوصَّ

إلى جملة من النتائج، أهمها أن حد الحرابة ال يقتصر تطبيقه على ما يقع 

ً للخطر الذي تنتهجه خارج الِمصر بل ويطبق على م ا يقع داخله، دفعا

المحاربة في صورها المعاصرة على المجتمع، وأن عدم تطبيقها يؤدي إلى 

زعزعة األمن واالستقرار وانتشار الفساد في المجتمع، وفي إقامة حد الحرابة 

على الصور المعاصرة حفاظ على ثالثة مقاصد ضرورية وهي حفظ الدين 

 .ن المقاصد التكميليةوالنفس والمال، فضالً ع

 : الحرابة ,العصابات, المافيات, األعضاء, المقاصد.الكلمات المفتاحية
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Özet 
Bu makalenin amacı, hirâbe (eşkiyalık) ile İslam hukuk felsefesi 
mefhumunu ve bu iki temel ile alakalı hirâbenin haram oluş 
delilleri ve İslam hukuk felsefesi kısımlarını açıklamaktır. Alimler 
hirâbe cezasının ve bu cezayı gerektirecek suç ve suçun işlendiği 
mahaller hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Biz de bu ihtilaftan 
hirâbe cezası açısından çeteler, mafya ve organ ticareti gibi güncel 
suçlar üzerinden istifade etmeye çalıştık, alimlerimiz bu cezanın 
teşri ediliş sebebinin toplumda fesadın yayılmasını engellemek, 
istikrarın sürdürülmesi ve güvenliğin sağlanması olduğu 
üzerinde ittifak etmişlerdir.  Yine İslam hukuk felsefesi açısından 
bu güncel suçların hangi temellerle alakalı olduğunu;  din, can ve 
malı muhafaza maksadına nasıl zarar verdiğini beyan ettik. 
Yazarların elde ettiği sonuçlardan bazıları; hirâbe cezasının 
zikredilen güncel suçlarda ihtiva ettiği şartlar ve tehlikelerden 
dolayı sadece şehir dışında değil şehir içinde de 
uygulanabileceğidir. Bu cezanın günümüz örneklerinde 
uygulanması can, mal ve dini muhafaza gibi üç temel İslam fıkıh 
felsefesi esaslarını yerine getirmektedir. Bu cezanın 
uygulan(a)maması durumunda güvenliğin azalması, istikrarın 
sarsılması ve fesâdın yayılması kaçınılmazdır. 
Anahtar kelimeler: Hirâbe, Mafya, Çeteler, Organ, İslam hukuk 
felsefesi 
 
Abstact  
This research aims to elucidate the Maqasid Al-Sharia along with 
its different levels and components. It will also explain the reality 
of banditry and the different types of punishment applied on the 
bandit alongside the obligatory conditions that require to be 
fulfilled for the punishment to be executed. The research will 
present an exposition of the Maqasid Al-Sharia in its legislation of 
the penal punishment for banditry, alongside the implementation 
upon its contemporary forms from the researcher’s conclusion, 
and its jurisprudential adaptation from classical texts, all in the 
light of Maqasid Al-Sharia. The researcher arrived at several 
conclusions. Firstly, that the implementation of the penal 
punishment for banditry is not limited to only that which occurs 
beyond city limits but rather also that which occurs within it. 
Secondly, the substantiation of various harms presented to the 
society as a result of the presence of different contemporary forms 
of banditry. Thirdly, that the lack of implementation of the penal 
punishments leads to disharmony and spread of corruption in the 
society. Finally, that the implementation of the penal punishment 
for banditry upon all its contemporary forms fulfils several of the 
secondary higher objective of the sharia in addition to fulfilling the 
three of the necessary higher objectives of the Sharia, which are 
the safeguarding of the religion, self and wealth. 
Keywords: Banditry, Gangs, Mafia, Organ Trafficking, Maqasid 
Solution 
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 املقدمة

ن يضلل فال أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد، إن من أفضل األمور اليت ينشغل هبا املتعلم واملتبصر 

ن تعلمه للعلوم حىت حيقق اهلدف الرئيسي ميف دينه هو نشره لتعاليِم وأحكام دينه، وتعليم الناس وتبصريهم بتلك األحكام، 
احلة لكل زمان ومكان، بشريعة ص -صلى هللا عليه وسلم–إبفادة غريه، ومنعه انشار اجلهل بني العباد، ولقد بعث هللا رسوله حممدا

اجلوانب اليت  همقائمة على جلب املصاحل ودرء املفاسد، ولقد عاجلت الشريعة اإلسالمية نظام احلياة من مجيع اجلوانب، فمن أ
عاجلتها الشريعة اإلسالمية اجلانب القضائي، فشرع هللا سبحانه وتعاىل عقوابت رادعة وزاجرة فيما يتعلق ابالعتداء على حقوق 
هللا سبحانه وتعاىل، وحقوق العباد، وملا كانت احلقوق هلا أمهية كبرية فقد ُشرعت وسائل وطرق إلثباهتا، ومن هذ العقوابت حد 

، والذي يعد أقوى احلدود ملا فيه من العقوابت اليت تبدأ ابلنفي وتنتهي ابلقتل مع الصلب، وقد عاجلت الشريعة مجيع صور احلرابة
احلرابة، إال أنه قد طرأ صور معاصرة للحرابة كظهور العصاابت واملافيا وانتشار املتجارة أبعضاء البشر، فيتوجب على اجملتهدين 

  .كم حيقق الردع والججر للفاعلني وحياف  على مقاصد الشريعة اإلسالميةحتليل هذه الصور واخلروج حب

ومن هنا يتبني أن حاجة الناس إىل معرفة أحكام الصور املعاصرة للحرابة ال يقل عن حاجتهم إىل معرفة أحكام العبادات  
يل عاصر، وجاء هذا البحث لوضع التحلكالصالة، والجكاة، والصوم، ونظرًا خلطورة الصور املعاصرة، وانتشارها يف واقعنا امل

 .املقاصدي لتلك الصور يف ضوء مقاصد الشريعة

  حقيقة املقاصد

 أواًل: املقاصد لغةً 

جاء يف مقاييس اللغة: "القاف والصاد والدال أصوٌل ثالثة، يدل أحدها على إتيان شيٍء وأَمِّه، واآلخر على اكتناز يف الشيء، 
دا داً."  قصدت الشيء له وإليه قصداً أي طلبته بعينه، واملقصد جيمع على مقاصد وَقَصد يف األمر قصيقال َقَصدته َقْصداً وَمْقصَ 
   .توسط ومل جياوز احلد

ومجلة املعاين اللغوية على أهنا: طلب شيء بعينه، والتوجه، واالعتماد، واالستقامة، والتوسط، وهي املعاين املناسبة ملقصد الشريعة 
  . العباد بعينها وتتوجه إليها وتعتمدها على استقامة ووسطية يف التكلي إذ أهنا تطلب مصاحل

 اثنيًا: املقاصد اصطالحاً 
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يقول الدكتور اليويب: مل أعثر على تعريٍ  للمقاصد هبذا االعتبار يف كتب املتقدمني من األصوليني، حىت عند َمْن له اهتمام 
هي  ن ابلتنصيص على بعض مقاصد الشريعة، أو التقسيم ألنواعها، مث عرفها:ابملقاصد منهم كالغجايل، والشاطيب، وإمنا يكتفو 

  .املعاين واحِلَكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموماً وخصوصًا، من أجل حتقيق مصاحل العباد

لحوةة للشارع يف واحلكم املوتعددت تعريفات العلماء يف االصطالح ملقاصد الشريعة، وبياهنا:عرفها ابن عاشور: " هي املعاين  
جيمع أحوال التشريع أو معظمها، حبيث ال ختتص مالحظُتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة." أما عالل الفاسي 

   ".فعرفها بقوله: " املراد مبقاصد الشريعة: الغاية منها، واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

الجحيلي: " هي املعاين واألهداف امللحوةة للشرع يف مجيع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة  وعرفها الدكتور وهبة
واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها، ومعرفتها أمر ضروري على الدوام ولكل الناس للمجتهد عند استنباط 

  ".رار التشريعاألحكام وفهم النصوص، ولغري اجملتهد للتعرف على أس

وعرفها الدكتور حبيب: " هي املصاحل العاجلة واآلجلة للعباد اليت أرادها هللا عج وجل من دخوهلم يف اإلسالم وأخذهم بشريعته." 
وعرفها الدكتور الريسوين: "هي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها، ملصلحة العباد، وتنقسم إىل ثالثة أقسام: املقاصد 

 : وهي اليت تراعيها الشريعة وتعمل على حتقيقها يف كل أبواهبا التشريعية أو يف كثري منها وهو ما يعنيه املتحدثون غالباً عنالعامة
 .مقاصد الشريعة

 .واملقاصد اخلاصة: وهي املقاصد اليت هتدف الشريعة إىل حتقيقها يف ابب معني أو يف أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع

   .اجلجئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إجياب أو حترمي أو ندب أو كراهة واملقاصد

والراجح تعري  األخري للريسوين ألنه جيمع املقاصد العامة واخلاصة واجلجئية، ومينع غريها من الدخول حتته فهو جامع مانع، إضافة 
  .لكونه موججاً 

ملقاصد حتقيق مصاحل العباد، والعمل على إةهار صالحية الشريعة اإلسالمية يف مجيع يتضح مما سبق أن اهلدف والغاية من هذا ا
األزمنة واألمكنة، من خالل إجياد احلكم الشرعي للمستجدات والوقائع احلديثة والطريق إىل ذلك بواسطة مقاصد الشريعة 

ليت راعاها اظ عليها، والكش  عن املعاين واحِلَكم ااإلسالمية، ابلعمل على رِد تلك الفروع إىل األصول اليت جاءت الشريعة للحف
  .الشارع عند تشريعه األحكام
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 أقسام مقاصد الشريعة

تتبع العلماء مقاصد الشارع ووجدوا أهنا تنقسم إىل عدة أقسام فمنها ما يتعلق آاثرها على اجملتمع، ومنها ما يتعلق ابجلماعة أو 
 :الفرد، وبيان ذلك

 :اجملتمعابعتبار آاثرها على 

 :الضرورايت

عرفها الشاطيب بقوله: " ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على 
فساد وهتارج وفوت حياة ويف األخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع ابخلسران املبني."  أو هي املصاحل اليت تتضمن حف  مقصود 

املقاصد اخلمسة وهي حف  الدين، والنفس، والعقل، واملال، والنسب.  أو هي اليت يتوق  عليها حياة الناس الدينية والدنيوية  من
  .حبيث إذا فقدت اختلت احلياة يف الدنيا وشاع الفساد وضاع النعيم األبدي وحل العقاب يف اآلخرة

 :وقد ذكر الشاطيب أن حف  الضرورايت يكون أبمرين

 .ما يقيم أركاهنا ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب الوجود .1 

  .ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاهتا من جانب العدم  .2 

رورية، فمقاصد ضوقد استقرأ العلماء مقاصد األحكام يف نصوص الشرع وأثبتوا أهنا تنقسم ابعتبار نوعها إىل مخسة كليات 
الشريعة مرتابطة فيما بينها ترابطاً حمكماً حبيث يتوق  وجود بعضها على البعض اآلخر فلو عدم الدين لعدم ترتب اجلجاء املرجتى، 
ولو عدم املكل  لعدم من يتدين، ولو عدم العقل الرتفع التدين، ولو عدم النسل مل يعد يف العادة بقاء، ولو عدم املال مل يبق 

أي أن هذه املقاصد يؤثر بعضها يف بعض وتداخل بعضها مع البعض اآلخر، وأن حف  بعضها ينعكس تلقائياً يف حف    عيش،
البعض اآلخر، واخنرام بعضها يؤثر يف العض اآلخر، فهي أشبه خبلقات السلسلة الواحدة اليت يرتبط بعضها ببعض وأيخذ بعضها 

   .بيد بعض

 :مقصد حف  الدين

يَن آخر األنبياء، ملقتضى قوله تعاىل: } -صلى هللا عليه وسلم-إلسالم وهو ما نجل على على سيدان حممد يراد به دين ا ِإنَّ الدِِّ
ْساَلُم{ ، وقوله: }َوَمْن يَ بْ َتِغ َغرْيَ اإِلْسالِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اآلِخَرِة مِ  ب هللا اإلتيان  اخْلَاِسرِيَن{ ، فووجنَ ِعنَد اَّللَِّ اإْلِ
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ين وحتقيقه، وشرع اجلهاد والعقوبة ملن يريد إبطاله والصد عنه، ومن جانب العدم: َدرَأ  أبركان اإلسالم اخلمسة من أجل قيام الدِِّ
     .ما به ينعدم أو حُيرِّف، وذلك: برد كل ما خيالفه من األهواء والبدع وحترمي الردة والشرك

 :مقصد حف  النفس

الضروري من الطعام والشراب وارتداء اللباس حمافظة على النفس، كما أن يف فرض العقوبة على القاتل حف  يف إجياب تناول 
ُلوا لألرواح واستمرار حلق احلياة، وحترمي مجيع األفعال اليت فيها اعتداء على هذا املقصد أو تؤدِِّي إىل االعتداء عليه  ، } َواَل تَ ْقت ُ 

ِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن{ ، }َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي أُويل الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ   اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن{   ِإالَّ اِبحلَْقِّ  ذَِ
 . } َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه ۚ ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم{

 :مقصد حف  العقل

خص هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان ابلعقل وميجه عن غريه من املخلوقات به، وجعل العقل مناط التكلي ، وأكثر من ذكره يف  
رع أمورًا حتف  العقل من شو كتابه قال تعاىل: }َويُرِيُكْم آاَيِتِه َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن{ ، }َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اآْلاَيِت ِإن ُكنُتْم تَ ْعِقُلوَن{  

الضرر، ففرض التعلم بكل أنواع جماالته ومستوايته، ومنع من اتباع اهلوى مبا يؤثر على إفساد الفكر من املفسدات املعنوية  
كاألفكار الوافدة من الغرب اليت ختال  أصول الشريعة ومبادئها، ومنع املفسدات احلسية اليت تؤدي إىل اإلخالل ابلعقل حبيث 

   .ح كاجملنون الذي ال يعرف صديقاً من عدو وال خرياً من شر، كاخلمور واملخدرات وما شابه ذلكيصب

 مقصد حف  النسل

اهتمت األحكام الشرعية بتنظيم "التناسل" التكاثر يف الولد ألن به بقاء األمة واستمرارها ، فقد اعتىن اإلسالم ابألسرة العتبارها 
د، فوضع أحكامًا وضوابَط تضمن احلفاظ تضمن احلفاظ على أفراد األسرة بتنظيم العالقات املكون األول للنشىء من األوال

بينهم، وحف  حقوقهم، حيث إن احلفاظ على األسرة ميثل احلفاظ على على ِقَيم اجملتمع وُنظمه، ومن أهم وسائل حف  النسل 
تحرمي الجان َن النَِِّساِء َمْثىَن َوُثالَث َوُراَبَع{ ، وحف  النسب بتشريع الجواج الستمرار بقاء النسل }َفاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم مِ 

ْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّنْ ُهَما ِمائََة اوالقذف وإقامة احلد على فاعله }اَل تَ ْقَربُوا الجِِّاَن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبياًل{  }الجَّانَِيُة َوالجَّاين فَ 
 اللواط والسحاق والعقوبة عليهما }َوُلوطًا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأََتُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم هِبَا ِمْن َأَحٍد مِّنَ  َجْلَدٍة{  ، وحترمي

القات بني اجلنسني فشرع ع( ِإنَُّكْم َلَتْوُتوَن الرَِِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِِّساِء ۚ َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفوَن{ ، وتنظيم ال80اْلَعاَلِمنَي)
 َذِلَك َأْد َى َأْن يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن وََكاَن نَّ احلجاب }اَي أَي َُّها النَّيِبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبهِ 

ُ َغُفوًرا َرِحيًما{    . اَّللَّ
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 مقصد حف  املال

عترب املال عصب احلياة وقوامها وحبفظه حتف  املقاصد الضرورية األخرى: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، ولقد حرصت ي 
الشريعة على احملافظة على املال من خالل احلث على الكسب بفتح الطرق املشروعة للكسب كعمل اليد والتجارة والجراعة } 

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم  َ َكِثريًا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن{ الرِِّاَب{ } َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة َفانَتِشُروا يِف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمن َفْضِل اَّللَِّ َواذُْكرُ َوَأَحلَّ اَّللَّ وا اَّللَّ
مشروعية الدفاع عن و ،  وحفظته بتحرمي االعتداء عليه، وحترمي إضاعة املال وتبذيره، وحترمي الراب والسرقة والرشوة وشهادة الجور، 

ِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن أْهلِه فَ ُهَو شَ  املال" َمْن قُِتَل ُدوَن َماِلِه فَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِدينِه فَ ُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فَ ُهوَ 
 . "َشِهيدٌ 

 :احلاجيات

ملطلوب، ة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت ايراد هبا املصاحل اليت يفتقر إليها من حيث التوسع
عامة.  أو احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل ال -على اجلملة-فإذا مل تُراَع دخل على املكلفني 

رورايت ولكن م وإذا فقدت ال خيتل نظام حياهتم كما يف الضهي املصاحل اليت حيتاج إليها الناس للتيسري عليهم ورفع احلرج عنه
يلحقهم اخلرح واملشقة ، فهي تعمل على رفع املشقة يف القيام ابلضرورايت، فاحلاجيات فروع للضرورايت تكملها وختدمها وتقويها 

 العادات كإابحة لرخص، ويفمن حيث رفع املشقة يف القيام هبا، ولقد عملت الشريعة على رفع احلرج يف العبادات كتشريع ا
الطيبات، ويف املعامالت كالعفو عن الغرر أو اجلهالة اليسرية، ويف اجلناايت كجعل دية القتل اخلطو على عاقلة املخطئ، والغاية 

 :من وجود املقاصد احلاجية أمران ومها

، ألن الفطرة املرض، أو السفر، أو الفقررفع احلرج عن املكل  حىت ال يستثقل االلتجامات الشرعية إذا دخلتها املشقة لسبب 
يِن لَ اإلنسانية ال تستطيع االستمرار على حتمل املشقة، }يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{  }َوَما َجعَ   َعَلْيُكْم يِف الدِِّ

 . ِمْن َحرٍَج {

  .محاية الضرورايت وخدمتها

 :التحسينات

احل اليت تتضمنها حماسن العادات، و املصاحل احلاصلة من جتنُِّب املدنَّسات اليت َتنفها العقول الراجحات، وجيمع يقصد هبا املص
ذلك قسم مكارم األخالق ، أو هي املصاحل اليت تقتضيها املروءة ويقصد هبا األخذ مبحاسن العادات ومكارم األخالق وإذا 
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ت وال يناهلم احلرج كما يف احلاجيات.  فهي مصاحل تقوم على اآلداب واألخالق فقدت ال خيتل نظام احلياة كما يف الضروراي
 :والطهارات بكل أنواعها، وتظهر أمهية املصاحل التحسينية بوجوه منها

 .أهنا ُتظهر مجال األُمَّة، وكماهلا، وحسن أخالقها فريغب يف الدخول فيها

ا ابآلداب والطهارات، لذلك يؤدي  اختالل املصاحل التحسينية إىل أهنا خادمة للمقاصد الضرورية واحلاجية إذ تكمل صورهت
 .اختالل املصاحل احلاجية بوجه ما

إن التحسينات كالفرع لألصل الضروري ومبنية عليه ألهنا تكمل ما هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت الضروري فهو ةاهر، 
  .وإذا كملت احلاجي فاحلاجي مكمل للضروري ومكمل املكمل مكمل

 ابعتبار تعلقها ابجلماعة أو الفرد

 :تنقسم املقاصد ابعتبار تعلقها ابجلماعة أو الفرد إىل قسمني

املقاصد الكلية: وهي اليت تعود على مجيع اأُلمَّة أو مجاعة عظيمة منها ابخلري والنفع، مثل محاية البالد من العدو واألمة من 
 .التفرق

  .لفرد أو األفراد القليلة كتشريع املعامالتاملقاصد اجلجئية اخلاصة: وهي مصلحة ا

 :ابعتبار احلاجة إليها

 :تنقسم املقاصد ابعتبار جميء تعلقها ابحلاجة إىل ثالثة أقسام، وبياهنا

املقاصد القطعية: وهي املصاحل املتيقنة اليت دلت عليها داللة النص اليت ال حتتمل التوويل، أو أرشدت إليها األدلة  .1
ستناد إىل االستقراء كالكليات أوالضرورايت اخلمسة، أو دل العقل على أن يف حتصيلها نفع كبري ويف ضده ضرر كبري  الكثرية ابال

 .كوجوب احلج

املقاصد الظنية: وهي ما اقتضى العقل ةنه، أو دل عليه دليل ةين من الشرع، كاختاذ كالب للحراسة أو عدم قضاء  .2
  .القاضي وهو غضبان
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ية: وهي اليت يتخيل فيها صالح وخري وهو عند التومل ضرر، كتعاطي املخدرات واملسكرات. حقيقة املقاصد الومه 3
 احلرابة وعقوبتها ومقاصد تشريعهااحلرابة لغةً 

  ".قال ابن منظور: " احلرب نقيض السلم، أنثى، وأصُلها الصِّفة كوهنا مقاتلة حرب

  احلرابة اصطالحاً 

طع ملارة ألخذ املال على سبيل املغالبة على وجه ميتنع املارة عن املرور وينقطع الطريق سواء كان القوعرفها احلنفية: " اخلروج على ا
  ".من مجاعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسالح أو غريه من العصا واحلجر واخلشب وحنوها

  ".وكها، ولو مل يقصد أخذ مال السالكنيوعرفها املالكية: " احملارب قاطع الطريق من أجل منع سل

  ".عرف الشافعية احلرابة على أهنا: " الربوز ألخذ مال أو قتل أو إرهاب مكابرًة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث

  ".وعرفها احلنابلة: " احملاربون هم الذين يعرضون للقوم ابلسالح يف الصحراء فيغصبوهنم املال جماهرة

إطالق التعري  اللغوي للحرابة على ما فيه احلرب، أو ما فيه صعوبة، موافقته للتعري  االصطالحي من أخذ أموال  ويتضح من
 .الناس ابلباطل واالعتداء على أرواحهم

 :واختل  الفقهاء يف ما يقع داخل املِصر هل ُيطبق عليه احلد على عدة أقوال، وتوضيح ذلك

يكون يف الصحراء داران على مسافة السفر فصاعداً دون القرى واألمصار وال ما بينهما، ويف ةاهر الرواية عند احلنفية على أن 
 .رواية عن أيب يوس  أهنا تقع يف املصر لياًل أو هناراً دفعاً لشر املتغلبة املفسدين

 لوجه املذكورواملالكية على عدم التفريق بني ما وقع داخل املدينة أو خارجها إذا قطع الطريق وآخذ املال على ا

والشافعية على اشرتاط البعد عن الغوث ولو حكماً  كما لو دخلوا دارًا ومنعوا أهلها من االستغاثة، وحيث استغاثوا فليسوا 
 .بقطاع، وفقد الغوث يكون ابلبعد أو الضع 

وكة املعتدين  ًا فتذهب شوتوق  اإلمام أمحد، وةاهر كالم اخلرقي أبهنم غري حماربني ألن من يف املصر يلحق به الغوث غالب
ويكونون خمتلسني، وكثري من احلنابلة على أنه قاطع حيث كان لعموم اآلية وألن ذلك إذا ُوِجَد يف املِصر كان أعظم خوفاً وأكثر 

  .ضرراً 
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إلسالمية من احلفاظ اويف ترجيح القول القائل أبن مفهوم احلرابة ينطبق على ما يقع يف املِصر وخارجه فيه موافقة ملقاصد الشريعة  
على الكليات اخلمسة، خاصة وأن اهلدف من إيقاع هذه العقوبة هو منع تكرارها، ففي جعل احلرابة داخل املصر وخارجه سواء، 

 .مراعاة لتفعيل مقاصد الشارع

 حترمي احلرابة يف الشريعة اإلسالمية

 :ُحرمت احلرابة بنصوص الكتاب والسنة النبوية واإلمجاع واملعقول

 :فمن القرآن الكرمي 

َا َجَجاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َأن يُ َقت َُّلوا أَ  ْو ُيَصلَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن قال تعاىل: }ِإمنَّ
ِلَك  نْ َيا ۖ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ِخاَلٍف َأْو يُنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض ۚ ذَِ   .هَلُْم ِخْجٌي يِف الدُّ

 :وجه الداللة من اآلية

ترتيب الوعيد ابلعقوبة على الفعل من الصيغ الدالة على التحرمي ويظهر الوعيد يف اآلية بشكل واضح يف ترتب هللا عج وجل 
ساد يف األرض توصي  طبيعة هذا الفعل أبنه حماربة هلل ولرسوله وسعي ابإلفالعقوبة على مرتكيب الفعل يف الدنيا واآلخرة، ويف 
 .داللة واضحة على خطورته وعظم ذنب فاعله

 ومن السنة النبوية

ح، قدموا املدينة، فومر هلم النيب بلقا  -أو قال من ُعريَنة، وال أعلمُه إال قال من ُعكل -عن أنِس بن مالك أنَّ َرهطًا من ُعكل
 الطلَب خَيرُجوا فيشربوا من أبواهلا وألباهنا، فشرِبوا، حىت إذا َبرئوا َقتلوا الراعَي واستاقوا النَّعم. فبلَغ النيبَّ ُغدَوًة، فَبعثَ  وأمرهم أن

  ".ال ُيسقونفيف إثرِهم، فما ارتفَع النهاُر حىت ِجيَء هبم، فومَر هبم فقطَع أيَديهم وأرُجَلهم َوََسََر أعيَنهم، فوُلقوا ابحلرَّة ُيسَتقون 

 :وجه الداللة من احلديث

يف عقاب الرسول صلى هللا عليه وسلم للرهط داللة واضحة على حترمي احلرابة والسعي ابلفساد يف األرض ابلقتل، والسرقة، 
عيًا من يوإرهاب املسلمني وترويعهم، مث إن شروط إقامة حد احلرابة قد اجتمعت  يف الصورة السابقة، فكان إقامة احلد أمراً طب

خاصة وأنه ال يغضب إال حلدود هللا إذا انتهكت، فكان ضروراًي للحفاظ على أمن اجملتمع  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 
 .واستقراره
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 ومن اإلمجاع

تفقوا افقد اتفق الفقهاء على حترمي احلرابة وعلى ترتيب العقوبة عليها، واتفقوا على أن احملارب جيب عليه حق هلل وحق لآلدميني، و 
َا  على أن حق هللا هو القتل، والصلب، وقطع األيدي، وقطع األرجل من خالف، والنفي، على ما نص هللا يف آية احلرابة : }ِإمنَّ

َع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخاَلٍف َأْو يُنَفْوا َقطَّ ت ُ َجَجاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َأن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو 
نْ َيا ۖ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ ِلَك هَلُْم ِخْجٌي يِف الدُّ   ِمَن اأْلَْرِض ۚ ذَِ

 ومن املعقول

يعة اإلسالمية حترم االعتداء غري والشر  يف احلرابة اعتداء على املكلفني يف أنفسهم ابلقتل أوابإلخافة والرتويع، ويف أمواهلم بسرقتها،
 .املشروع وحُترُِِّم احلرابة، ويف تغليط العقوبة عليها موافقة للعقل ملا فيها من أضرار ال حتصى على الفرد واستقرار اجملتمع والدولة

 عقوبة احلرابة ومقاصدها

 عقوبة احملارب

َا َجَجاُء الَّ  ن يُ َقت َُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا أَْو ِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا أَ حددت اآلية الكرمية عوبة احملاربني: }ِإمنَّ
نْ َيا ۖ َوهلَُ  ِلَك هَلُْم ِخْجٌي يِف الدُّ   ِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ْم يِف اآْلِخرَ تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخاَلٍف َأْو يُنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض ۚ ذَِ

 :وتفصيلها

  .قطع الطريق مبجرد ختوي  املارة دون أخذ املال أو قتل أحد: وعقوبة مرتكب هذه اجلرمية عند احلنفية احلبس

وعند الشافعية أنه يُعجر ولكن اختلفوا هل ُيشرتط تعيني جنس التعجير: ففي وجه ال يتعني ويُعجره اإلمام مبا يراه مناسباً من ضرب 
   .حبس أو نفي، ويف وجه آخر أنه يتعنيَّ ابحلبس أو

أما مالك فللسلطان أن يرى فيه األربعة ويستشري يف ذلك، أبن يقتله، أو يصلبه، أو يقطعه، أو ينفيه، إن أخاف الناس وعظم 
  .فساده

  .وعند أمحد روايتان: ينفيه أو يعجره مبا يرى من حبس، وغريه
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أبو حنيفة والشافعي وأمحد أن يقطع احملارب من خالف، أي تقطع يده اليمىن ورجله اليسرى،   قطع الطريق أبخذ املال فقط: يرى
     .وأما مالك فريى أنه ال ختيري يف نفيه، وخُيَريَُّ يف قتله أو صلبه أو تقطيعه من خالف

ريى أنه إذا قتل صلب، وأما مالك فقطع الطريق ابلقتل فقط: يرى أبو حنيفة والشافعي وأمحد  أن العقوبة هي القتل حداً دون ال
 فال بد من قتله، وليس لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه، وإمنا التخيري يف قتله أو صلبه، ومعىن التخيري عنده أن األمر راجع يف

ه، وإن كان ال ر ذلك إىل اجتهاد اإلمام، فإن كان ممن له الرأي والتدبري، فوجه االجتهاد قتله أو صلبه، ألن القطع ال يرفع ضر 
رأي له وإمنا هو ذو قوة وأبس قطعه من خالف، وإن كان ليس فيه شيء من هاتيني الصفتني أخذ أبيسر ذلك وهو الضرب 

   .والنفي

قطع الطريق أبخذ املال والقتل معًا: وعقوبة مرتكب هذه اجلرمية هي القتل والصلب معاً عند الشافعي ، وعند أمحد القتل والصلب 
  .والقطع

  .أما أبو حنيفة فاإلمام فيهم ابخليار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم مث قتلهم، وإن شاء قتلهم  من غري قطع، وإن شاء صلبهم 

  .وعند مالك أنه يُقتل أو يصلب وهو خاص ابلرجل، وال تصلب املرأة ألهنا عورة

 :ومن الشروط اليت جيب توفرها يف احملارب

 .الشريعة: كاملسلم والذمي واملرتدأن يكون خماطباً بتطبيق أوامر 

 .أن يكون مكلفاً ابلغاً عاقالً 

أن يكون مسلحًا: فاحلنفية واحلنابلة ال بد أن يكون مسلحاً ويعتربون احلجر والعصا من السالح، واملالكية والشافعية ال يشرتطون 
 .ذلك

 .أن يكون خارج املصر: وقد سبق ذكر اخلالف فيها

 .على اشرتاط الذكورة، واجلمهور ال يشرتطون ذلكأن يكون ذكراً: احلنفية 

  .أن تتم على جهة اجملاهرة
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 مقاصد تشريع عقوبة احملارب

يقول الدكتور أبو زهرة: " هي يف حقيقتها تتالقى فيها جرائم ثالث مجدوجة، ينبين بعضها على بعض، فهي تتضمن يف مجلتها 
ين هرة ابإلجرام، وتتضمن جرمية اثنية، وهي االتفاق اجلنائي، فهي عمل مشرتك مبمعىن من معاين التمرد على الوالية العامة، واجملا

على اتفاق وتعاون على اإلمث والعدوان، فذات االتفاق اآلمث جرمية منفردة ما دام اقرتن به ما يدل على التنفيذ، وإن فات التنفيذ 
دودتني، عنه، وفيها جرائم أخرى ثالث فوق هاتني اجلرميتني احملأبمر مل يكن يف حسباهنم، كما نظر إىل ذلك اإلمام مالك رضي هللا 

وهي جرائم القتل وسلب األموال، وقد يكون فيها هتك لألعراض، وإن هذا التعدد والتشعب يف هذه اجلرمية اليت جعل الشارع 
 . اإلسالمي عقوبتها حداً من حدود هللا هو أقصى احلدود، وأعنفها وأزجرها

اِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسبِيِل بَ وتعاىل: } اي أي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَيْوُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس اِبلْ يقول هللا سبحانه 
َهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقوهَنَا يِف َسِبيِل اَّللَِّ ف َ  ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَ اَّللَِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُجوَن الذَّ   .29لِيٍم.{ التوبة: َبشِّ

   وال شك أن احلرابة فيها أكٌل ألموال الناس ابلباطل دون وجه حق، عدا عن الصد عن سبيل هللا، 

 :ومن املقاصد اليت حتققها العقوابت يف اإلسالم، ومن ضمنها عقوبة احملارب

 .وقاية اجملتمع من العقاب القدري الدنيوي

 .تمع من انتشار اجلرمية والفساد فيهمحاية اجمل

 .حتقيق الججر والردع عن تلك اجلرائم

 .حتقيق املعاجلة والدواء الناجع يف عالج انتشار تلك اجلرائم

 .تكفري وتطهري اجلاين من ذنبه ومعصيته، وإطفاء غي  أهل اجملين عليه

  .مبنع ةاهرة الثور إطفاء غي  اجملين عليه وأهله، وحتقيق األمن واالستقرار يف اجملتمع

 حقيقة احلرابة املعاصرة

عرفها الربيش بقوله: " هي بروز املكل  املعصوم وهو ذو شوكة للمسلمني ومن يف حكمهم من الذميني واملستومنني، مع تعذر  
متحدايً   الغوث يف الصحراء، أو يف البنيان، أو يف البحر، أو يف اجلو، إلحداث قتل أو انتهاك عرض أو أخذ مال أو ختوي
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بذلك األنظمة العامة للدولة." ، وتعد بعض اجلرائم املعاصرة نوعاً من أنواع احلرابة، وذلك أن االعتداء يقع على دماء املسلمني 
 .وممتلكاهتم

 املفهوم املكاين جلرمية احلرابة يف الوقت املعاصر

ويتطابق مع  تتطابق مع التعري  الشرعي للجرمية، اتسع مكان احلرابة يف الوقت املعاصر، حيث اجتهد الفقهاء يف وضع أحكام
تعري  القانون، وقد خلصوا من ذلك أن املكان الذي تقع فيه هذه اجلرمية ميتد إىل جماالت الدولة الثالثة: الربي، واجلوي، 

اف الطائرات، م اختطوالبحري، ومن الصور املعاصرة جلرمية احلرابة: جرائم االغتياالت، جرائم اختطاف واحتجاز الرهائن، جرائ
  .جرائم القرصنة البحرية، جرائم السطو على املصارف واملتاجر واملساكن واملرافق العامة، جرائم التفجريات

 العصاابت واملافيات وسرقة األعضاء-حتليل فقهي مقاصدي لبعض صور احلرابة املعاصرة

 العصاابت واملافيات

افيات من أجل احلصول على املال كقطع الطريق على املارة، أو  التهديد املباشر تتنوع األساليب املستخدمة من العصاابت وامل
للنفس، أو اختطاف الشخص أو أحد أبنائه، وال خيلو األمر عن االعتداء املباشر على النفس وإتالف املمتلكات يف حالة رفض 

 .لدفع املال

جارية واعها كالتدخل يف حتديد إرساء املناقصات والعطاءات التمث إن مدى تدخل العصاابت واملافيات وصل إىل مناحي احلياة أبن
على شركة معينة متفقة معهم، أو يف البيع والشراء كاحلصول على بعض السلع دون مقابل حبجة توفري األمن لصاحب السلع، 

صول تلك العصابة أو يف حتصيل الديون: كون يتفق شخص مع إحدى العصاابت على حتصيل دين له غري مثبت عنده مقابل احل
على نص  املال أو مقدار حمدد يجيد وينقص حبسب االتفاق بينهم أو يف مداينة األشخاص: كون ُيداين أحد أفراد املافيا شخصا 
آخر مبلغاً من املال مقابل إرجاعه بنسبة زايدة حمددة وعند عدم استطاعته سداد الدين يرغمونه على التنازل عن ممتلكاته حتت 

 ."Tefecilik" الح وهو ما يسمىهتديد الس

والناةر إىل العصاابت واملافيات جيد أن فيها مفاسد واضحة تنايف مقاصد الشريعة اإلسالمية، فتمنع هذه الصورة ضمان السالمة 
 :واألمن للمجتمع، وتعتدي على ثالثة من مقاصد الشريعة الضرورية، وهي: الدين، والنفس، واملال، وبيان ذلك

 مقصد حف  الدين االعتداء على
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يظهر االعتداء على مقصد حف  الدين يف خمالفة أمر هللا عج وجل ابالبتعاد عن احملرمات برتويع اآلمنني والراب واستخدام الغلبة 
والقوة يف املواطن اليت حرم هللا استخدامها، فتحرمي اتباع األهواء ملا فيها من ضالل صاحب اهلوى فيه حمافظة على مقصد حف  

، وال شك أن ما تقوم به العصاابت دافعه اتباع اهلوى يف حب التملك، وقد حذر هللا من اتباع اهلوى فقال: }أَفَ َرأَْيَت َمِن الدين
ْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاوَ  ِديِه ِمْن بَ ْعِد اَّللَِّ أََفاَل َتذَكَُّروَن{ ،  َفَمْن يَ هْ ةً اختَََّذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اَّللَُّ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى ََسِْعِه َوقَ 

مث إن النتائج املرتتبة على القيام مبثل هذه األعمال ال تقتصر على أخذ املال فحسب بل قد متتد لتصل إىل مواالة الكفار من 
ُم َوالنََّصاَرِى َأْولَِياَء ۘ بَ ْعضُ  أجل احلصول على املال، قال تعاىل: }اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهودَ  ُهْم َأْولَِياءُ بَ ْعٍض ۚ َوَمن يَ تَ َوهلَّ

   مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمنْ ُهْم ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي{

 :االعتداء على مقصد حف  النفس

د حف  و االختطاف، تغييب واضح للحفاظ على مقصيف بعض الصور املذكورة من التهديد إبتالف النفس أو االعتداء عليها أ
النفس فقد حرمت الشريعة االعتداء املباشر على النفس وأوجبت القصاص والعقوبة على املعتدي، وحرمت كل الطرق املؤدية 

، فحرمت حلإىل إتالف النفس، يقول الدكتور اليويب: " حرصت الشريعة على سد الذرائع املفضية إىل جلب املفاسد وتفويت املصا
االعتداء على املسلمني ومحل السالح عليهم...بل قد حرم ما هو أقل من ذلك من الشتم والسب إلفضائه إىل العدواة املفضية 

   ".إىل املقاتلة، وكل سبب أدى إىل قتل معصوم بغري حق فهو حمرم، ملا تقرر من أن الوسائل هلا أحكام املقاصد

 :االعتداء على مقصد حف  املال

يتعرب مقصد حف  املال أهم املقاصد اليت راعاها الشارع يف تشريعه عقوبة احلرابة، حىت إن بعض العلماء يطلقون على احلرابة 
السرقة الكربى، فوخذ أموال الناس بغري وجه حق أو مضاعفة املبلغ املسَتحق مما ترفضه مجيع الشرائع والعقول السليمة وهو ما 

 .ع الرتهيب وانقطع الغوث حاصل يف الصور املذكورة هبدف احلصول على املاليظهر يف هذه الصور، واجتما 

وأما مسولة حصوهلا داخل املصر والقول إبمكانية حتقق الغوث فإن املعتدى عليه ال يتسطيع الغوث أبي شخص وإن متكن من 
 املبسوط " عن أيب ائه أو يف ماله، جاء يفاالستنجاد، وذلك ملعرفته ابلنتائج املرتتبة على هذا الطلب سواء يف نفسه أو يف أبن

يوس  وهو قوٌل للشافعي إذا قطعوا يف املصر يقام عليهم احلد، ألن السبب قد تقرر، وهو أخذ املال والقتل على وجه احملاربة 
تبار اجملاهرة، واالعتماد عواجملاهرة، وجرميتهم مبباشرة ذلك يف املصر أغل  من جرميتهم مبباشرة ذلك يف املفازة، ألن تغلي  اجلرمية اب

على ما هلم من املنعة، وهذا يف املصر أةهر، واعترب هذا حبد السرقة فإنه ال فرق هناك بني مباشرة السبب يف املصر ويف املفازة 
  ".وهذا مثله
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قامة حد إ والناةر يف الصور جيد أن انقطاع الغوث وحتقق الغلبة والقدرة على إحلاق األذى ابألشخاص متحقق، وأن شروط
  :احلرابة متوفرة، وهي

أن يكون اجملين عليه مسلماً أو ذمياً، ألن عقد الذمة يؤدي إىل عصمة ماله، وأما إن كان حربياً أو مستومناً فريى البعض أن ماله 
 .ليس معصوماً فال حد على القاطع، وإن كان ميكن تعجيره

 .ملك، أو يد أمانة، أو يد ضمانأن تكون يد اجملين عليه على املال صحيحة أبن تكون يد 

  .أن ال تكون بني املتهم وبينه قرابة رحم، أسوة جبرمية السرقة يف رأي بعض الفقهاء

ويف تطبيق حد احلرابة حفاظ على املقاصد العامة من حف  األمن واآلمان يف الدولة، فاملاوردي وابن العريب يراي يف هذه اجلرمية   
قوبة بحث يف املكافوة بني احملارب واجملين عليه، بل تؤخذ على أهنا هتديد للدولة. ففي تشريع هذه العانقالابً على الدولة، فال يُ 

    .حفاظ على استقرار الدولة، ومنع انتشار الفساد، وردع احملاربني

 سرقة األعضاء وبيعها

اجلرمية  عضاء البشرية.  وخصائص هذهويقصد هبا: هي كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء األنسجة، أو عضو، أو جمموعة من األ
تتمثل بتنفيذها عرب عصاابت احرتفت اجلرمية، وجعلتها حمورًا وجمااًل لنشاطها، ومصدرًا لدخلها، متارس من خالهلا أنشطة غري 

  .مشروعة هبدف حتقيق الربح، كما أهنا جرمية مركبة جتمع بني التهديد واالختطاف، وأهنا واقعة على النفس

العملية من خالل اختطاف األطفال أو كبار السن وإخضاعهم لعمليات جراحية حتت إشراف متخصصني من أجل  تتم هذه
نجع أحد األعضاء من جسده كالكلية، واهلدف من القيام مبثل العمليات احلصول على األموال عرب استغالل حاجة املرضى  

ادة من ب هذه احلاالت قتل املختط  بل يقتصر األمر فقط االستفكضرورة زراعة الكلية وبيعها أبمثان ابهظة، وال يتم يف أغل
 .أعضاءه

والناةر إىل سرقة األعضاء وبيعها جيد بعد هذا الوص  جلرمية لسرقة األعضاء وطبيعتها، أن الركن الشرعي جلرمية احلرابة قد توفر 
ر الركن اجلنائي حمرم يف الشريعة اإلسالمية، وتوفيف صورهتا، ابلعبث واالجتار مبا هو أصاًل للنسل وتعريض النفس للهالك وهو 

فيها من توفر قصد العمد.   وفيها اعتداء واضح على مقاصد الشريعة العامة بنشر الفساد يف األرض، وبث الرعب يف قلوب 
 :املكلفني، وفيها اعتداء على مقصدين من املقاصد الضرورية، وبياهنا

 :االعتداء على مقصد حف  النفس
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لوم أن النفس ليست ملكاً ألحد كي يتصرف هبا وفق ما شاء وأهنا أمانة من هللا عند اإلنسان ال ميلك املكل  التصرف من املع
هبا أو االعتداء عليها إال وفق ما شرع هللا عج وجل كاجلهاد يف سبيل هللا أو بطريق الدفاع عن النفس واملال، ويف الصورة املذكورة 

صرت على عضو من األعضاء إال أنه مؤدى ذلك إتالف النفس، ويف هذه اجلرائم إحلاق ضرر ابملعتدى أعاله اعتداء عليها وإن اقت
  .عليه من خالل حرمانه من العيش بكامل القوة اليت أنعم هللا هبا عليه ابستخدام كافة أعضاءه

كران أن الشارع راعى مقصد حف  والنفس ما هي إال عبارة كٍل متكون من أججاء يوشك االعتداء على أججائها إبتالفها، وذ 
 .النفس بتحرمي ما يوجب إزهاقها وحترمي الوسائل املفضية إىل ذلك

 :االعتداء على مقصد حف  املال

يف جتارة اخلاطفني أبعضاء البشر كسب لألموال بطريقة غري مشروعة، وقد راعت الشريعة مقصد حف  املال بتحرمي االكتساب 
رج عن دائرة التحرمي، فكما حيرم على الشخص االجتار بنفسه فإنه حيرم على اآلخر االجتار أبعضاء احملرم وجتارة مثل هذه ال خت

 .غريه

وعليه ففي القيام ابختطاف الشخص وختديره وتغييبه عن الوعي إلجراء العملية موافقة لتعريفات احلرابة من الربوز ألخذ املال مع 
  النفس ني ملثل هذه اجلرائم فيه حتقيق ملقاصد الشريعة من احلفاظ على مقصد حفالشوكة والغلبة، ويف تطبيق احلد على الفاعل

 .واملال، وفيه حفاظ على األمن واألمان يف اجملتمع، وردع ملن تسول له نفسه القيام مبثل هذه األفعال

 اخلامتة

 :تائجهبعد أن وفق البارئ سبحانه وتعاىل إىل كتابة هذا البحث فإنِّه ميكننا اإلشارة إىل ن 

 النتائج

 .ال تقتصر احلرابة على ما ذكره الفقهاء القدامى من صور، بل متتد إىل صور معاصرة ميكن تطبيق حد احلرابة عليها

 .تعد مقاصد الشريعة الناةمة لصور احلرابة املعاصرة من حيث تكييفها الفقهي

 .حف  النفس، ومقصد حف  املال تتعدى صور احلرابة املعاصرة إىل االعتداء على مقصد حف  الدين، ومقصد

إقامة حد احلرابة على الصور املعاصرة حيقق احلفاظ على املقاصد الضرورية اليت جاءت الشريعة للحفاظ عليها، عدا عن حتقيق 
  .مقاصد تكميلية، كإعادة األمن واألمان، وعدم نشر الفساد واإلفساد يف األرض
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 التوصيات

 .االحتياطات الالزمة من األشخاص ابالبتعاد األماكن اليت ميكن أن تعرضهم للخطر املشهورةيوصى الباحث بضرورة أخذ 

 .يوصي الباحث إبنجال أشد العقوابت على القائمني مبثل هذه اجلرائم

  .يوصي الباحث ابلعمل على إعداد الدورات واللقاءات اليت حتذر من خطر العصاابت واملافيا وسرقة األعضاء

 بضرورة تسريع إجراءات إقامة حد احلرابة وتنفيذه، من أجل احلفاظ على األمن واالستقرار يف اجملتمع وردع اجملرمني يوصي الباحث
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