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920 

 

 حد السرقة -4

 هي أخذ مال محترم لغيرر    برة ة هيرن مرض ممخرو م صرمص   :السرقة

 .بقدر م صمص  على وجن ال فية

 حكم السرقة : 

 محرمة  وهي مض كةائر الذنمب. السرقة  -1

م ا عترررداس عليرررن  ه  رررى عرررض السررررقة  -2 أمرررر ام رررظم بحفرررو المرررال  وحرررر،

 ألممال ال اس بالةاطل.  وا غتصاب وال  ب وا ختظس؛ ألن ذلك أكل  

  :حكمة مشروعية حد السرقة 

صان هللا األممال بإيجراب قعرو يرد السرارإ  هرإن اليرد ال ائ رة بموابرة ع رم 

مريض يجب بتر  ليسلم الجسم  وهي قعو يد السارإ عةرة لمض تحدثن نفسن 

بسرررقة أمررمال ال رراس  وتع يررر للسررارإ مررض ذنةررن  وألر رراس لقماعررد األمررض 

 المجتمو  وحفو  ألممال األمة.  والعمأني ة هي

انِر يـيَْزنِر َ  » :ملسو هيلع هللا ىلص ال ،ةِري   قَرالَ ن قال: عض أبي هريرة رخي هللا ع   ِحريضَ  يـالز،

 يَْسرِرإُ  َوَ    ُمرْؤِمض   َوُهرمَ  يَْشرَربُ  ِحيضَ  َ ْمرَ ـالْ  يَْشَربُ  َوَ    ُمْؤِمض   َوُهمَ  يـيَْزنِ 

 أَْبَصراَرُهمْ  هِيَ را ألِلَْيرنِ  ال ،راسُ  يَْرهَروُ  نُْ ةَرة   ِ ربُ يَْ تَ  َوَ    ُمرْؤِمض   َوُهرمَ  يَْسرِرإُ  ِحيضَ 

 .(1)متفق علين«. ُمْؤِمض   َوُهمَ  يَْ تَِ ةَُ ا ِحيضَ 

  :عقوبة السارق 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) قال هللا تعالى: -1

 . [39-38]المائدة/ (ڃ ڃ چ چ چ چ

لَعَرَض هللا الس،راِرَإ : »× رن قرال: قرال ر رمل هللا عض أبي هريرة رخري هللا عو -2
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 .(1)متفق علين«. يَْسِرُإ الةَْيَ ةَ هَتُْقَعُو يَدُ ُ  َويَْسِرُإ الَحْةَل هَتُْقَعُو يَدُ ُ 

 :شروط قطع يد السارق 

 يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط اآلتية: 

 م تارا   مسلما  كان أو ذميا . أن يكمن السارإ مكلفا  )وهم الةالغ العاقل(  -1

 أو خمر ونحمهما.  أن يكمن المسروإ ما   محترما   هظ قعو بسرقة آلة ل م -2

أن يةلررغ المررال المسررروإ نصررابا   وهررم ربررو دي ررار مررض الررذهب هصرراعدا   أو  -3

 َعرض قيمتن ربو دي ار هصاعدا . 

يكرض كرذلك هرظ قعرو  أن يكمن أخذ المال على وجن ال فية وا  تتار  هرإن لرم -4

 وا نت اب ونحمها  هفي ا التعزير.   وا غتصاب  كا ختظس

 أن يأخذ المال مض حرز  وي رجن م ن.  -5

والحرز: مرا تحفرو هيرن األمرمال  وي تلرب بحسرب العرادة والعررك  وحررز كرل 

مررال بحسررةن  هحرررز األمررمال هرري الرردور والة ررما والرردكاكيض  والمرررا  للغرر م 

 وهكذا.

اس الشة ة عض السارإ  هظ يُـقعو بالسرقة مض مال والديرن وألن علرما  و  انتف -6

مض مال ولد  وألن  فل  و  يُرـقعو أحرد الرزوجيض بالسررقة مرض مرال ا خرر  

 وكذا َمْض  رإ هي مجاعة.

 معالةة المسروإ م ن بمالن.  -7

 ثةمت السرقة بأحد أمريض:  -8

 امقرار بالسرقة على نفسن مرتيض.  -1

 لش ادة  بأن يش د علين رجظن عد ن بأنن  رإ. ا -2
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 :ما يترتب على ثبوت السرقة 

 :ما يلي السرقةيترتب على ثبوت 

السارإ علين حقان: حق خاص  وهرم المسرروإ ألن وجرد  أو مولرن أو قيمترن  -1

الى  وهرم قعرو يرد  ألن كملر  ألن كان تالفا   وعليرن حرق عرام هرم حرق هللا تعر

 الشروط  أو تعزير  ألن لم تكمل الشروط.

ألذا وجب القعو قُعع  يد  اليم ى مض مفصل الكب  وحسم  بغمسر ا بزير   -2

مغلي أو بما يقعو الدم  وعليرن رد مرا أخرذ مرض مرال أو بدلرن لمالكرن  وتحررم 

 الشفاعة هي حد السرقة بعد بلمغن الحاكم.

أخرى قُعع  رجلرن اليسررى مرض م تصرب ا رر القردم   ألذا عاد السارإ مرة -3

 هإن عاد ُحةس وُعزر حتى يتمب و  يُـقعو. 

 ار وهم الذي يةط  الجيب أو غير   ويأخذ م رن المرال خفيرة ألن   تقعو يد الع،ر،

 بلغ ما أخذ  نصابا ؛ ألنن  ارإ مض حرز. 

  نصاب السرقة: مقدار 

 اوين. ربو دي ار مض الذهب هصاعدا   أو َعرض يس

تُْقَعرُو اليَردُ هِري ُرْبروِ ِدْي رار  : »×عض عائشة رخي هللا ع  ا قال : قرال ال ةري 

 .(1)متفق علين«. هََصاِعدا  

 :حكم درء الحدود بالشبهات 

ألذا اعترك السارإ بالسرقة ولم تمجد معرن هيُشررل للقاخري تلقي رن الرجرمل 

تررك السرارإ عض اعتراهن  هإن أصر ولرم يرجرو عرض ألقررار  قُعرو  وألذا اع

 بالسرقة ثم رجو هظ قعو؛ ألن الحدود تدرأ بالشة ات. 
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 :حكم من سرق من بيت المال 

م غرامة مولي،ة و  يُرـقعو   ر ويُـغر، ألن لرن َمْض  رإ مض بي  المال هإنن يُـعز،

 ومولن َمْض  رإ مض الغ يمة أو ال مس. نصيةا  م ن  

 :حكم جاحد العارية 

 عارية ألذ هم داخل هي ا م السرقة. ويجب القعو على جاحد ال

تَاَل ـُزوِمي،ة  تَْسرتَِعيُر الَمرـعض عائشة رخري هللا ع  را قالر : َكانَرِ  اْمرَرأَة  َمـْ ر

 . (1). أخرجن مسلم...أَْن تُْقَعَو يَدَُها ×َوتَـْجَحدُ ُ هَأََمـَر ال ،ةِي  

 :حكم المال المسروق 

ألذا كان تالفا   هرإن كران مم ررا  مض تمام تمبة السارإ خمان المسروإ لربن 

دهعرررن لصررراحةن  وألن كررران معسررررا  ه ةررررة أللرررى ميسررررة  وألن كانررر  العررريض 

 المسروقة ممجمدة بعي  ا هََرد ها لصاحة ا برط لصحة تمبتن.

 :حكم من تاب قبل القدرة عليه 

َمْض وجب علين حد  رقة أو زنرى أو بررب خمرر هتراب م رن قةرل ثةمترن ع رد 

يشرل لن كشب نفسن بعد أن  تر  هللا  لكض علين رد ما  حاكم  قط ع ن  و 

 .أخذ مض مال
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