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 حد قطاع الطريق -5

 هم الذين يعرضون للناس بالسالح في الصححرا  وو النناحان  قطاع الطريق :

 فاغصنونهم المال قهراً  مجاهرة ال سرقة  ويسمون محاربان. 

 :صفات قطاع الطريق 

َمْن وشهر السالح ووخحا  الطريحق ولحو قحوة بنأسحو وو بغاحرل محن العصحابا  

لصوص للسحطو علحا الناحو  والننحو   المختلأة كعصابة القتل  وعصابة ال

وعصححابة خطححب الننححا  للأجححور بهححن  وعصححابة خطححب ا  أححال ونحححوهم  

 فهؤال  قطاع  ريق. 

 :حكم الحرابة 

الحرابة هي التعرض للناس بالسالح في الصحرا   وو النناان  فحي الناحو   

وو وسائل النقل؛ لسأك دمائهم  وانتها  وعراضهم  وغصح  ومحوالهم ونححو 

 ذلك.

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

  وو زرعحححاً حوالقطحححارا  والسحححأن والطحححائرا   سحححوا  كحححان  هديحححداً بالسحححال

 لمتأجرا   وو نسأاً لمناني  وو حرقاً بالنار  وو وخذاً لرهائن.

 الحرابة من وعظم الجرائم  ولذا كانت عقوبتها من وقسا العقوبا . و

 بة قطاع الطريق: عقو 

 قطاع الطريق لهم أربعة أحوال:

 إذا قتلوا ووخذوا المال قُتلوا وُصلنوا.  -1

 إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلنوا.  -2

قتلححووا قُطححع مححن كححل واحححد منهححوم يححودل الامنححا ور لححو إذا وخححوذوا المححال ولححم يَ  -3
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 الاسرى. 

لكحن وخحافوا السحنال نُأحوا محن ا رض  ول محا   قتلوا ولم يأخذوا المالإذا لم يَ  -4

 ون يجتهد في شأنهم بما يرال رادعاً لهم ولغارهم؛ قطعاً لدابر الشر والأساد.

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

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه و ه ه ے گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .[34-33]المائدة/

َ  َعلَحا الن ن حي   و -2 حْن ُعْكحٍل  فَأْسلَحوُموا   ×َعْن ونٍَس رضي هللا عنحو قَحاَل: قَحد  نَأَحر  م 

حححوَها  حححْن وْبَوال  حححدَقَة   فَاَْشححَربُوا م  ينَحححةَ  فَأَموَرُهححوْم وْن يَحححأْ ُوا إب ححَل الص  فَححاْ تََوُوا الَمد 

وا  فَاْر َحدووا َوقَتَ  لُحوا ُرَعا َحوَها  َواْسحتَاقُوا الب حَل  فَنَحوعََ  َووْلنَان وَها  فَأَعَلُوا فََصححو

يَوُهحوْم َووْرُ لَوُهحوْم  َوَسحَمَل وْعاُنَوُهحوْم  ثُحم  لَحوْم  حوْم  فَقََطحَع وْيد  وْم  فَأُ  َي ب وه  ه  ف ي آثَار 

ْمُهوْم َحت ا َما ُوا.  متأق علاو  .(1)يَوْحس 

 :شروط وجوب الحد على قطاع الطريق 

 يشترط لوجوب الحد على قاطع الطريق ما يلي: 

مكلأحاً  مسحلماً وو ذماحاً  ذكحراً وو  -ويسحما المححارب-ون يكون قا ع الطريق  -1

 ونثا.

 ون يكون المال الذي وخذل محترماً.  -2

 ون يأخذ المال من حرز قلاالً كان وو كثاراً.  -3

 ثنو  قطع الطريق منو بإقرار وو شاهدي عدل.  -4

 أا  الشنهة كما ذكر في السرقة. انت -5

 :حكم توبة المحارب 

محن نأحي   ٬َمْن  اب من قُطاع الطريق قنل ون يُوقدر علاو سقط عنو محا كحان 

                                                           

 (.1671(  واللأظ لو  ومسلم برقم )6802  وخر و النخاري برقم )متفق عليه( 1)
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وقطع  وصل   و حتوم قتل  ووُخذ بما لآلدماان من نأس  و ر   ومال إال 

   لحلالون يُوعأا لو عنها  وإن قُحن  علاحو قنحل التوبحة وُقحام علاحو ححد الحرابحة

 . يُتخذ ذلك ذريعة إلا  عطال حدود هللا عز و ل

 :صفة الدفاع عن النفس 

   َمْن صال علا نأسحو وو وهلحو وو مالحو آدمحي وو بهامحة دفعحو بأسحهل محا يغلح

علححا هنححو  فححإن لححم ينححدفع إال بالقتححل فلححو ذلححك  وال ضححمان علاححو  فححإن قُتححل 

 المعتدى علاو فهو شهاد. 

 ن الكأر. : هو من يظهر السال  وينطالزنديق 

 :حكم الزنديق 

ورسححولو  ومحاربححة الزنححديق ل سححال  بلسححانو وعظححم مححن  ٬الزنحديق محححارب 

محاربححة قححا ع الطريححق باححدل وسححنانو  فححإن فتنححة هححذا فححي ا مححوال وا بححدان  

 .وفتنة الزنديق في القلوب واليمان

فحال فإن  اب قنل القدرة علاو فتقنل  وبتو ويُوحقن دمو  ووما بعد القدرة علاحو 

  إال إن علمنححا صححدق  وبتححو فححال  قنححل  وبتححو بححل يُححوقتل حححداً مححن غاححر اسححتتابة

 .نقتلو
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