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 حد قطاع الطريق -5

 هم الذين يَْعِرضون للناس بالسالح، ويقطعون الطريق قطاع الطريق :

 عليهم جهراً بنهب أو قتل.

 وقطاع الطريق يسمون ُمـَحاِربين؛ ألنهم محاربون للناس والدين. 

  :أقسام قطاع الطريق 

قطاع الطريق: هم كل من أشهر السالح، وأخاف الطريق، وله قوة بنفسه 

 ره.أو بغي

وقطاع الطرق عصابات مختلفة كعصابة القتل.. وعصابة خطف 

الطائرات.. وعصابة اللصوص التي تسطو على البيوت والمتاجر 

والبنوك.. وعصابة خطف البنات للفجور بهن.. وعصابة خطف األطفال 

لبيعهم أو فعل الفاحشة بهم.. وعصابة قتل الدواب والمواشي أو أخذها.. 

واألغنياء. فهؤالء وأمثالهم يسمون قطاع وعصابة خطف الوجهاء 

 الطريق؛ إلخافتهم الناس في طرقهم جهاراً بالسالح.

  :صفة قطاع الطريق 

قطاع الطريق يشبهون البغاة، فقطاع الطريق محاربون بغير تأويل،  -1

 والبغاة محاربون بتأويل.

قطع الطريق يشبه السرقة، فقطع الطريق أخذ المال جهراً من الناس،  -2

سراً عن اإلمام، ويسمى سرقة كبرى؛ ألن فيه ضرراً على أصحاب 

 األموال والناس، ولهذا ُغل ِظ فيه الحد.

والسرقة أخذ المال خفية، وتسمى سرقة صغرى؛ ألن ضررها يخص 
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أهل األموال، ولهذا كانت عقوبتها أخف، وقطع الطريق أخذ المال أو 

 ال تهديد.غيره جهراً بتهديد، والسرقة أخذ المال خفية ب

  :حكم قطع الطريق 

الحرابة: هي التعرض للناس وتهديدهم بالسالح في الصحراء أو البنيان، 

في البيوت أو وسائل النقل، من أجل سفك دمائهم، أو انتهاك أعراضهم، 

 أو غصب أموالهم ونحو ذلك.

ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل، 

ت، والسفن والطائرات، سواء كان تهديداً بالسالح، والسيارات والقطارا

 أو زرعاً للمتفجرات، أو نسفاً للمباني، أو حرقاً بالنار، أو أخذاً لرهائن.

وكل ذلك محرم، ومن أعظم الجرائم؛ لما فيه من ترويع الناس، 

 واالعتداء على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق. 

 بات.ولهذا كانت عقوبتها من أقسى العقو

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )قال هللا تعالى:   -1

 .[33المائدة: ](  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ِ الن   لَـى: قَِدَم عَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنٍَس وَ  -2 نَفٌَر ِمْن ُعْكٍل،  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

دَقَِة،  ُهـمْ َمِدينَةَ، فَأَمرَ الوا، فَاْجتََوُوا لَـمُ فَأسْ  ْشَربُوا ِمْن فَـيَ أْن يَأْتُوا إِبَِل الص 

وا، فَاْرتَدُّوا َوقَتَلُوا ُرَعانِـهَ بَالا َوأِلـهَ أْبَوا ا، َواْستَاقُوا تَـهَ ا، فَفَعَلُوا فََصحُّ

َسَمَل ، وَ لَـُهـمْ َوأْرجُ  يَـُهـمْ ، فَقََطَع أْيدِ بِـِهـمْ  تِـيَ ، فَأِهـمْ آثَارِ  فِـياإِلبَِل، فَبَعََث 

ىحَ  ُهـمْ ِسمْ يَـحْ  لَـمْ ، ثُم  نَـُهـمْ أْعيُ    .(1)متفق عليه َماتُوا. تـ 

                                                 

 . (1671ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6802أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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ِ َعِن الن   َعْنـُهـَما َي هللاُ ِض ْبِن ُعَمَر رَ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -3 َل َحـمَ َمْن »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

الَح فَ لَـيْ عَ   .(1)متفق عليه .«َس ِمن الَـيْ نَا الس ِ

 لطريق: شروط وجوب الحد على قطاع ا 

أن يكون قاطع الطريق بالغاً عاقالً، سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو  -1

 أنثى.

 أن يكون المال المأخوذ محترماً مملوكاً لغيره. -2

 أن يأخذ المال من حرز، قليالً كان أو كثيراً. -3

 ثبوت قطع الطريق بإقرار أو شهادة رجلين عدلين. -4

 في السرقة.انتفاء الشبهة كما ذكر  -5

 التهديد بالسالح جهراً في الصحراء أو العمران. -6

 فإذا تمت هذه الشروط أقيم عليه حد الحرابة.

وإن اختل شرط منها عزرهم اإلمام بما شاء مما يحقق المصلحة، ويدفع 

 شرهم عن الناس.

  :عقوبة قطاع الطريق 

 عقوبة قطاع الطريق لها أربع حاالت:  

 المال، قُتلوا وُصلبوا.إذا قَتلوا وأخذوا  -1

 تلوا ولم يأخذوا المال، قُتلوا ولم يُصلبوا.إذا قَ  -2

إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قُطع من كل واحد يده اليمنى من مفصل الكف،  -3

 ورجله اليسرى من مفصل العقب. 
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من  لكن أخافوا السبيل، فهؤالء يُنفونإذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال،  -4

إلمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً األرض. ول

 لدابر الشر والفساد.

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) قال هللا تعالى:  -1

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

  .[34-33المائدة: ]  (  ے

ِ الن   لَـى: قَِدَم عَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنٍَس و -2 نَفٌَر ِمْن ُعْكٍل،  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

دَقَِة،  ُهـمْ َمِدينَةَ، فَأَمرَ الوا، فَاْجتََوُوا لَـمُ فَأسْ  ْشَربُوا ِمْن فَـيَ أْن يَأْتُوا إِبَِل الص 

وا، فَاْرتَدُّوا َوقَتَلُوا ُرَعانِـهَ بَالا َوأِلـهَ أْبَوا اْستَاقُوا ا، وَ تَـهَ ا، فَفَعَلُوا فََصحُّ

، َوَسَمَل لَـُهـمْ َوأْرجُ  يَـُهـمْ ، فَقََطَع أْيدِ بِـِهـمْ  تِـيَ ، فَأِهـمْ آثَارِ  فِـياإِلبَِل، فَبَعََث 

ىحَ  ُهـمْ ِسمْ يَـحْ  لَـمْ ، ثُم  نَـُهـمْ أْعيُ   .(1)متفق عليه .َماتُوا تـ 

  :ما يُفعل بقطاع الطريق بعد القتل 

ْخذ المال قُتلوا ثم ُصلبوا على جدار إذا جمع قطاع الطريق بين القتل وأَ 

ب قاطع الطريق، ثم قَتْله وهو أو عامود، ولإلمام إن رأى المصلحة َصلْ 

 مصلوب.

وكيفية الصلب: أن يعل ق الجاني، وتربط يديه بالعامود من أعلى، ويترك 

 بقدر ما يشتهر أمره.

 والقتل يكون بالسيف ونحوه مما يسرع في إزهاق الروح.

يق إذا قتلوا يُغس لون، ويكفنون، ويصلى عليهم، ويدفنون مع وقطاع الطر
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 المسلمين؛ ألنهم مسلمون.

أما الكافر فال يغسل، وال يصلى عليه، فيوارى بثيابه في حفرة من 

 األرض.

 :كيفية نفي قطاع الطريق 

قطاع الطريق إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يُنفون 

ء لشرهم، حتى تظهر توبتهم، فإن لم يندفع شرهم من األرض؛ إتقا

حبسهم اإلمام؛ ألن هذا أقرب إلى دفع شرهم، ألن الحبس هو سجن 

الدنيا، فالمسجون ليس في الدنيا مع الناس، وليس في اآلخرة مع 

 األموات، فهو منفي من األرض.

  :حكم حد قطاع الطريق 

لغ الحاكم أمرهم حد قطاع الطريق من حقوق هللا الخالصة له، فإذا ب

وجب تنفيذ الحد فيهم، وال يجوز العفو عنهم وال اإلبراء، وال الصلح وال 

 الشفاعة إلسقاط الحد عنهم.

وما أخذوه من المال إن كان موجوداً ُرد  إلى مالكه، وإن كان مفقوداً ُرد  

مثله، فإن لم يوجد مثله رد قيمته إن كان موسراً، فإن كان معسراً فنظرة 

 يسرة.إلى م

ألن الحد والغُـْرم حقان واجبان، الحد هلل، والغُـْرم لآلدمي، فيجب 

أداؤهما معاً كالصيد المملوك في الحرم يجب فيه الجزاء للفقراء، والقيمة 

 لمالكه.

  :حكم توبة قطاع الطريق 
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 : هي الرجوع من معصية هللا إلى طاعته.التوبة

إن هللا يغفر له ما قد سلف، من تاب من قطاع الطريق قبل القدرة عليه ف -1

 ويسقط عنه ما وجب هلل من نفي، وقطع، وصلب، وتحتم قتل.

ويؤخذ بما لآلدميين من قتل نفس، أو قطع طرف، أو أْخذ مال، إال أن 

يُعفى له عنها؛ ألن هذا من باب القصاص، ال من باب الحرابة، وللمجني 

 عليه حق في القصاص أو الدية أو العفو. 

على قطاع الطريق قبل التوبة أقيم عليهم حد قطاع الطريق، إن قُبض  -2

ووجب عليهم رد ما أخذوه لمالكه؛ لئال تُـتخذ التوبة ذريعة لتعطيل حدود 

ً من النكال والعقوبة، فلهذا ال  هللا، وألن توبتهم بعد القدرة عليهم خوفا

 تقبل توبتهم.

يه، فيُرفع عنه القتل، ولو بعد القدرة عل وإسالمه أما الكافر فتقبل توبته -3

 ويلزمه رد ما أخذ لغيره من مال.

ألن  ن منها قبل القدرة عليه سقطت عنه؛جميع الحدود إذا تاب اإلنسا -4

جميع حقوق هللا مبنية على المسامحة، فتسقط بالتوبة، فإن طالب الجاني 

بإقامتها عليه، فلإلمام أن يقيمها عليه، وإن رجع عن طلب اإلقامة بالقول 

 أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة.

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )قال هللا تعالى:  -1

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه  ڱ ں ں گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  .[34-33المائدة: ]   ( ے

  .[38األنفال: ]  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)وقال هللا تعالى:  -2

 لَـىإِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: بَعَثَنَا َرُسوُل اقالَ  اَعنُهـمَ  َي هللاُ َساَمةَ ْبَن َزْيٍد َرِض أَوَعْن  -3
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 الً ْنَصاِر َرجُ ألنَا َوَرُجٌل ِمَن اأِحْقُت ـ، َولَ ُهـمْ َزْمنَافَـهَ  قَْومَ الُحَرقَِة، فََصب ْحنَا ال

 تُـهُ ْنَصاِريُّ عنه، فََطعَنْ ألهللاُ، فََكف  ا الإِ  لَـهَ إِ  قال: الا َغِشينَاهُ لَـم  ، فَ ْنـُهـمْ مِ 

ىي حَ ْمـحِ بِرُ   لتَـهُ قَتَ أَساَمةُ، أُ ا يَ »فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  ا قَِدْمنَا بَلََغ الن  لَـم  ، فَ لتُـهُ قَتَ  تـ 

ُرَها، حَ ل. قُ «هللاُ  الإِ  لَـهَ إِ  قال: البَْعدَ َما  ذًا، فََما َزاَل يَُكر ِ ِ ىُت: َكاَن ُمتَعَو   تـ 

يْ تَـمَ   .(1)متفق عليه .يَْومِ الُت قَْبَل ذَِلَك لَـمْ سْ أُكْن أ لَـمْ  ن ِـيأُت نـ 

  :صفة توبة قطاع الطريق 

 أمرين: تقوم توبة قطاع الطريق على

 : أن يتوبوا توبة نصوحاً فيما بينهم وبين هللا عز وجل.األول

على ما فعل.. ويقلع  الواحد بأن تكون توبتهم خالصة هلل تعالى.. وأن يندم

ورد ما أخذ لصاحبه أو استحالله.. والعزم على أال  ..عن الذنب بتركه

ل طلوع وقب ..يعود إلى ذلك الذنب.. وأن تكون التوبة قبل حضور األجل

 الشمس من مغربها، فهذه الخمسة شروط التوبة النصوح.

لقي قطاع الطريق السالح، ويجيئوا إلى اإلمام تائبين معتذرين، : أن يُ الثاني

إما جميعاً، أو يرسلوا رسوالً منهم معه تعهد منهم بتوبتهم، وندمهم على 

 ما فعلوا.

  ( ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )قال هللا تعالى:  -1

 .[17النساء: ]

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )وقال هللا تعالى:  -2

 [.18النساء: ]   (ۀ ہ ہ ہ ہ
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ائۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى)وقال هللا تعالى:  -3

 [. 85-84غافر: ]  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي

  :ما يسقط به حد قطاع الطريق 

 ط حد قطاع الطريق بعد وجوبه بواحد مما يلي:يسق

 تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره. -1

 رجوع القاطع عن إقراره.   -2

 تكذيب المقطوع عليه البينة. -3

 توبة القاطع قبل القدرة عليه. -4

  :ما يترتب على سقوط الحد 

 إذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط: 

من مال موجوداً وجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفاً  فإن كان ما أخذوه

 وجب ضمانه.

وإن قتلوا أحداً بسالح وجب القصاص إال أن يعفوا أولياء القتيل، أو 

 يأخذوا الدية.

وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إال أن يعفو المجني عليه، أو 

 يأخذ الدية.

  :حكم توبة الزنديق 

 ويبطن الكفر.  هو من يظهر اإلسالم،زنديق: ال

والزنديق محارب هلل ورسوله ودينه، ومحاربة الزنديق لإلسالم بلسانه 

أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في األموال 

  .واألبدان، وفتنة الزنديق في القلوب واإليمان؛ ألنه منافق
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ه، وأما بعد حقن دمـفإن تاب الزنديق قبل القدرة عليه فتُقبل توبته، ويُ 

القدرة عليه فال تقبل توبته، بل يقتل حداً من غير استتابة، إال إن علمنا 

 صدق توبته فتقبل توبته وال نقتله.

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ٴۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قال هللا تعالى: 

 [.146-145النساء: ] (  ۇئڄ ڄ ائ ەئ ەئ وئ 

  :حكم الصائل 

واستطال عليه بغير حق في نفسه، أو  : هو من وثب على غيرهالصائل

 عرضه، أو ماله.

والصائل معتد على غيره بغير حق، واالعتداء على الغير بغير حق 

 محرم.

فيجب دفع الصائل حفظاً للنفوس من الهالك، واألعراض من االنتهاك، 

 واألموال من التلف. 

 [.190ة: البقر]  (  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)قال هللا تعالى:  -1

  [.195البقرة: ] ( ۓڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے) وقال هللا تعالى: -2

  :كيفية دفع الصائل 

من صال على نفسه وأهله أو ماله آدمي أو بهيمة دَفَعه بأسهل ما يغلب 

  .على الظن اندفاعه به

فإن كان يندفع بالتهديد فال يضربه.. وإن لم يندفع إال بالضرب باليد 

ربه.. وإن لم يندفع إال بالضرب بالعصا فليضربه بالعصا.. يضربه فليض

 باألسهل فاألسهل.
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وإن لم يندفع إال بالقتل فليقتله، وال ضمان عليه؛ ألنه مأذون له بذلك، 

 وكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.

وإن كان يمكنه دفعه بال قتل فقتله فإنه يضمنه؛ ألنه دفعه بأكثر مما 

 يجب.

 ك يجب دفع الصائل على غيره مع ظن السالمة.وكذل

، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا لَـى: َجاَء َرُجٌل إقالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1

فاَل تُْعِطِه »؟ قال: ِلـييدُ أْخذَ َمايُـرِ ! أَرأْيَت إْن َجاَء َرُجٌل ٬يَا َرُسوَل ا

؟ نِـيقال: أَرأْيَت إْن قَتَلَ «. هُ لقَاتِ »؟ قال: نِـيقال: أَرأْيَت إْن قَاتَلَ «. َمالَكَ 

أخرجه  «.الن ارِ  فِـيُهَو »؟ قال: لتُـهُ قال: أَرأْيَت إْن قَتَ «. فَأْنَت َشِهيدٌ »قال: 

 .(1) مسلم

ًما أْو ـاْنُصْر أَخاَك َظالِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالَ الَ قَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنٍَس وَ  -2

، أْنُصُرهُ إِذَا َكاَن َمْظلُوًما، أفََرأْيَت إِذَا ٬فقال َرُجٌل: يَا َرُسوَل ا .«َمْظلُوًما

ِم فَإِن  ذَِلَك لِمَن الظُّ  تَـْحُجُزهُ، أْو تَـْمنَعُهُ »ًما َكْيَف أْنُصُرهُ؟ قال: ـَكاَن َظالِ 

 .(2)أخرجه البخاري .«نَْصُرهُ 

  :حكم قتل الصائل 

فللمجني عليه قتله، فإن طالب أولياء إذا لم يندفع الصائل إال بالقتل 

 المقتول بالقصاص نظرنا في األمر والقرائن:

ً بالخير  ً بالشر والفساد، والقاتل معروفا فإن كان المقتول معروفا

والصالح، فالقول قول القاتل، وال ضمان عليه، ولكن ال بد أن يحلف؛ 

                                                 

 . (140برقم )أخرجه مسلم  ( 1)

 . (6952برقم )أخرجه البخاري ( 2)
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ناس إال ألن اليمين تكون في جانب أقوى المد عين، وال يصلح أمر ال

 بهذا؛ ألن إقامة البينة متعسر بل متعذر.

وأما إذا كان المصول عليه غير معروف بالصالح فقتله فعليه القصاص 

 إن لم يُقم البينة على أن المقتول صال عليه.

أما البهيمة كجمل أو أسد أو ذئب: فإذا صال عليه، ولم يندفع إال بالقتل 

 مؤذ ال حرمة له.فله قتله، وال ضمان عليه؛ ألن الصائل 

كالحية واألسد، وإن  والمؤذي إن كانت طبيعته األذى قُتل وإن لم يَُصلْ 

 لم تكن طبيعته األذى قُتل حال أذىته كالجمل والفرس ونحوهما.

 [.190البقرة: ](  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) قال هللا تعالى:   -1

  [.195البقرة: ]  ( ه ے ے ۓ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه)وقال هللا تعالى:  -2
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