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 امللخص:
وملا كان اإلسالم   .هذا البحث مشكلة عاملية متمثلة يف تفشي الجريمة عامة والسرقة بشكل خاص يتناول 

يعي واألخالقي  التشر الدين الذي ارتضاه الله تعالى لجميع العاملين يف كل زمان ومكان فال شك أن نظامه 
ويحافظ ىلع أمن   عالج والردع ملن تسول له تفسه اإلقدام ىلع مثل هذه الجريمة القيمي قد وّفر الوقاية وال 

 املجتمع واستقراره. 
كل من املال  التصور القرآني ل  جريمة من حيث بيان دور هذه ال ويقوم هذا البحث بتجلية املنهج القرآني للحد من 

، ودور محاسبة السارق وتطبيق  هاية من ، وكذلك منهج القرآن الكريم يف الوقاهامن  الحدواألمن والجريمة يف 
 عقوبة السرقة التي حددها القرآن الكريم يف إقامة الردع، ثم بيان دور التوبة يف الحد من وقوعها. 

منهجية   أسس ىلع  ت يف املجتمع ُبني )السرقة( وخلص البحث إلى أن معالجة القرآن ملظهر من مظاهر الجريمة 
حكم املناسب لحالة املجتمع وحالة األفراد مما أبرز واقعية الخطاب القرآني  بنائية تقدر أبعاد الواقع فتعطي ال 

 . لألمة يف رسم سياساتها ملجتمع آمن مستقر تنكمش فيه الجريمة إلى أدنى مستوياتها
 

  -كلية الشريعة  -ينول الد أصقسم 
 ردناأل -الجامعة األردنية 

 

 .قرآن، تفسير، تشريع ، السرقة، حّد  كلمات مفتاحية:   

The approach of the Qur'an in reducing the crime of theft 

Abstract: 
This research deals with a global problem, represented in the spread of crime in general and theft in 

particular. Since Islam is the religion that God has entrusted to all people in all times and places, 

there is no doubt that its moral and legislative system has provided prevention, treatment and 

deterrent to those who think to do such a crime to maintain the peace and stability in the society. 

This research explores the Qur'anic approach to limit the crime of theft in terms of the Qur'anic 

perspective towards money, security and crime in limiting it, as well as the Holy Qur'an 's approach 

in preventing the crime of theft, and the role of accountability of the thief and the application of the 

penalty of theft identified by the Qur'an in limiting this crime, then the role of repentance in 

reducing the occurrence of it. 

The research concluded that the treatment of Qur'an  to one of the phenomena  of crime in society is 

built on the foundations of a structured methodology that assesses the dimensions of reality and 

gives the appropriate judgment of the status of society and the situation of individuals, which 

highlighted the realism of the Qur'anic discourse to the nation in designing its policies for a stable 

and secure society in which the crime shrinks to its lowest levels. 

 
Keywords:   Qur'an, Exegesis, Legislation, Theft, Punishment. 
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 المقدمة:  
 بعد:أما ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،  ه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحب

المجتمع )جريمة السرقة( بناء على أسس منهجية بنائية تقدر أبعاد الواقع  فية ا من مظاهر الجريمالقرآن الكريم قد عالج مظهر  فإن 
فتعطي الحكم المناسب لحالة المجتمع وحالة األفراد مما أبرز واقعية الخطاب القرآني لألمة في رسم سياساتها لمجتمع آمن مستقر 

 تنكمش فيه الجريمة إلى أدنى مستوياتها.
 موضوع البحث وأهميته: 

إذ  ا في المجتمعات "جريمة السرقة"؛ لبحث الضوء على المنهج الذي رسمه القرآن للحد من أكثر الجرائم وقوع  ا ذا يسلط ه
وسيكون البحث . االقتصادي لألمةو  ياالجتماعذات البعد يعّرف باألسس التي قامت عليها اآليات لحل هذه المشكلة الواقعية 

وما له صلة بها كلفظ المال واألمن والجريمة، حتى يتجلى المنهج القرآني الفريد  قةسر ا على اآليات التي أشارت إلى جريمة المنصب  
في الوقاية من السرقة ومحاسبة فاعلها وردع من تسول نفسه االقتراب منها، وتبرز أهمية البحث في أنه يقدم التصور القرآني للحد 

واقعية لكل مرحلة من مراحل التعاطي مع جريمة  ال  ويبرز حلو ، ية من جريمة السرقة التي تعاني منها المجتمعات العالمية والمحل
ا(، ويربط اإلنسان بمنهج التشريع القرآني البنائي المنتظم الذي يربط النص بواقعه ويصل باألمة إلى  السرقة )وقاية ومحاسبة وردع  

 مكانتها الريادية
 مشكلة البحث:

ا بين أفرادها، ولما كان اإلسالم الدين الذي  ا وجريمة السرقة خصوص  وم  تعاني مجتمعات العالم قاطبة من تفشي الجريمة عم
ارتضاه هللا تعالى لجميع العالمين في كل زمان ومكان فال شك أن نظامه التشريعي واألخالقي القيمي قد وّفر الوقاية والعالج  

لمنهج القرآني للحد من جريمة السرقة من ا يةفسه اإلقدام على مثل هذه الجريمة، ويقوم هذا البحث بتجلنوالردع لمن تسول له 
 خالل اإلجابة على األسئلة التالية:

 كل من المال واألمن والجريمة في الحد من جريمة السرقة؟ التصور القرآني لما دور  -1
 ما منهج القرآن الكريم في الوقاية من جريمة السرقة؟  -2
 ن في الردع والحّد من السرقة؟ رآلقمحاسبة السارق وتطبيق عقوبة السرقة التي حددها ا ما دور  -3
 ما دور التوبة في الحد من وقوع السرقة؟  -4

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى:

 المال واألمن والجريمة في الحد من جريمة السرقة  التصور القرآني لكل منبيان دور  -1
 الكشف عن منهج القرآن في الوقاية من جريمة السرقة  -2
 والحد منهاع ردبيان دور تطبيق حد السرقة على ال -3
 بيان دور التوبة في الحد من وقوع جريمة السرقة  -4

  :منهج البحث
سلك البحث المنهج االستقرائي في رصد آيات القرآن التي تناولت جريمة السرقة وما يتعلق بها من قضايا من أجل  

في التحليلي وذلك من أجل حصر لوصج ااستكشاف المفاهيم والتصورات القرآنية التي عالجت هذه القضية كما طبقت الدراسة المنه
المتنوعة التي يمكن دمج ما ينتظم منها  والمفاهيماكتشاف التفاصيل الدقيقة فيها و القرآنية المعطيات التي تستنبط من النصوص 

من   الحدضمن مسائل وقضايا مختلفة ثم تحليلها والربط بين أجزائها ووضعها ضمن تصور بنائي محكم يبرز المنهج القرآني في 
 . السرقة
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 :خطة البحث
 يقوم البحث على تمهيد وأربعة مباحث يتضمن كل منها مطالب تتدرج وفق الخطة التالية: 

 التمهيد   -
 لها صلة بها قرآنية مفاهيمالسرقة و تعريف : المبحث األول    -

 تعريف السرقة المطلب األول: 
   مفهوم المال المطلب الثاني: 

 ن مفهوم األم: الثالثالمطلب 
 الجريمة مفهوم : الرابعالمطلب 

 المبحث الثاني: الوقاية من جريمة السرقة   -
  وأهميتهاالمطلب األول: الوقاية 

 المطلب الثاني: عوامل الوقاية القرآنية من الجريمة
 المبحث الثالث: تطبيق عقوبة السرقة ) حد القطع (  -

 المطلب األول: اآلية الواردة في حد السرقة وتفسيرها
 الثاني: عقوبة قطع اليد  طلبالم

 المبحث الرابع: تشريع التوبة   -
 المطلب األول: تعريف التوبة

 أهمية التوبة المطلب الثاني:
 وقائمة المصادر والمراجع. والتوصيات كما اشتمل البحث على خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليه البحث 

 
 :التمهيد

بواقعه،   القرآني ساعد المسلم في فهم الخيط الدقيق الذي يربط النصي ات القرآنيةالتشريعألجزاء دراك األبعاد الحقيقية إ إن
فبفهمه لمنهج التشريع القرآني يقّدر متى ينزل النص وكيف يصل باألمة إلى مكانتها الريادية بين غيرها من األمم بمنهج بنائي 

ا في معظم المجتمعات لتشريعي في محاربته ألكثر الجرائم وقوع  لقرآن امنهج ا ولفهم، منتظم ال يدخله باطل فيفسده وال تخبط فيهلكه
 نبحث فيه عن دقائق تشريعية إلهية مترابطة متآلفة.   الذي "جريمة السرقة" كان هذا البحث

 إلشاراتا يحتاج إلى إعمال للنظر دقيق في مختلف آيات كتاب هللا تعالى، والتقاط اإن البحث عن المنهج القرآني عموم  
ن  إحيث  وربط الموضوعات في محاولة للوصول إلى أحسن الفهم. التصوراتلمح من وراء الكلمات، وذلك لتشكيل التي ت   الخفية

فإن هذا ال يعطينا الرؤية الكاملة للمنهج  في القرآن الكريم ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ا تحديد  اآليات التي تعرضت للفظ السرقة 
للوصول إلى نظرية   ابل ال بد من االستعانة باآليات األخرى التي تتكاتف مع   السرقة في المجتمعات، مع قضيةلتعامل القرآني في ا

منهج القرآن  لمترابط البناء ال تسهم في فهمموضوعية لموضوعات القرآن الكريم الدراسة ال، ذلك أن ة جريمة السرقةلجمتكاملة في معا
ائجها في عصر التنزيل فأعطى النموذج الصالح الذي يحتذى والمثل الذي ال ظهرت نتعملية  وطريقته في بناء منظومة فكرية

 (1)ي ضاهى في فعالية التشريع وواقعيته.
 بها لها صلة قرآنية مفاهيمالسرقة و تعريف  المبحث األول:

 

حسن العرض يحقق التفسير الموضوعي فوائد جمة للمسلمين من حيث تشكيل التصورات، وتكوين المجتمعات، ورسم منهج اإلصالح لألخطاء، وكذلك  )1)
  (.60-58ص)الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق، انظر: سالم والوقوف في وجه المتربصين. لإل
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 المطلب األول: تعريف السرقة  
ا إلى حرز، فأخذ ماال لغيره، واالسم: ء مستتر  ترقه: جارقا، واسمنه الشيء يسرق س ، "وسرق سرق مشتقة من: في اللغة السرقة 
 (1) "السرقة

فقد اجتمعت آراء العلماء بمختلف مذاهبهم على للسرقة  المذكور المعنى اللغوي مع للسرقة يتفق المعنى االصطالحي الشرعي و  
 ا أخذ المال خفية ظلم  " :بأنها لشافعيةعرفها ا فقد؛ أخذ الشيء من الغير خفية بغير حقتعني بأن السرقة  في المعنى قدر مشترك

أخذ مكلف نصاب القطع خفية مما ال يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير " :بأنها عرفها الحنفية"، و من حرز مثله بشروط
عرفها  "، و ختفاءوجه اال أخذ مال محترم وإخراجه من حرز مثله ال شبهة له فيه على" :وعرفها الحنابلة بأنها"، من حرز بال شبهة

 2. "أخذه من حرزه بقصد واحد خفية ال شبهة له فيه اا لغيره نصاب   محترم  ا ال يعقل لصغره، أو ماال  أخذ مكلف حر  " :المالكية بأنها
 : مفهوم المالالثانيالمطلب 

 الفرع األول: تعريف المال: 
إن المال في  "عن ابن األثير قوله:  بن منظور. ونقل ا(3)"ما ملكته من جميع األشياء"على في اللغة يطلق لفظ "مال" 

تملكه الجماعة  "كل ما يملكه الفرد، أو . أو(4)"األصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من األعيان
ها وهي  نقود وغير يمة من الكل ما له ق"هو ا ف. أما المال اصطالح  (5) حيوان" نقود، أو  عقار، أو  عروض تجارة أو  من متاع، أو

 باعتبار ظهورها على نوعين: 
 أموال ظاهرة: وهي كل ما أحصته الدولة من السوائم والزروع وعروض التجارة والمعادن والركاز. -1
 (6)"أموال باطنة: وهي النقود وكل ما لم تحصه الدولة مما ذكر في األموال الظاهرة. -2

 آن: الفرع الثاني: مفهوم المال في القر 
 :(7)وعددها  : صيغ الورودأوًل  

، أموالكم،  ، ماليه، األموال، أمواال  ه ، مالماال  ، المال، وهي: لفظ "مال" في القرآن الكريم على أكثر من صيغةجذر ورد 
 .(8)أموالهم، أموالنا

 : مكانة المال في القرآن:اثانيً 
 :رزق وفضل من عند هللا تعالى هو -1

وفي   ،لي عرف قدره عند الناس فيطلب من وجوه الحالل وينفق في وجوه الحالل (1)كريمةى ذاته ال وقد أضافه هللا تعالى إل
الِّ  ﴿ هذا يقول الحق تبارك وتعالى: ِّن مَّ ِّ ٱَوَءاتُوُهم م  ِّي  ٱ ّللَّ ِّيٱُهَو ﴿ ويقول جل شأنه: ،[٣٣]النور:  ﴾ ُكم   َءاتَى   َّلَّ َجَعَل لَُكُم  َّلَّ

 

 (893/ 1الفيروزآبادى، القاموس المحيط، )ج ( 1)
(، 84-82/ 4ج )  الدر المختار.ابن عابدين، رد المحتار على (، و 465/ 4ج) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.  ( 2)
 .( 91/ 8الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي. )ج، و (129/ 6ج) البهوتى، كشاف القناع عن متن اإلقناع. و 

 . ( 9ص)  معجم لغة الفقهاءوقلعه جي،  (،446/ 3)ج المخصص، ابن سيدة )3)
 . ( 636/ 11)مج لسان العرب، ، ابن منظور ( 4)
 .(344ص)واصطالحا، الفقهي: لغة  القاموس، أبو جيب )5)
 .( 9ص)معجم لغة الفقهاء، قلعه جي،  )6)
 .(779-778ص )المفهرس أللفاظ القرآن الكريم،  عبد الباقي، المعجمانظر:  )7)
أحدى ل )مرات(، ماليه )مرة واحدة(، األموا ستمرات(، ماله )  سبع) ماال  مرة(،  إحدى عشرة) المالوقد بلغت عدد مرات الورود لكل منها كما يلي:  )8)

 ثمان وثالتينفي  مرة ست وثمانون مرة(، ومجموع ذلك:  واحد وثالثون مرة(، أموالنا )مرتان(، أموالهم )  أربع عشرةمرات(، أموالكم )  ثالثمرة(، أمواال  ) عشرة
 مرة. إذ بلغ اثنتا عشرةمرة، ثم سورة التوبة إذ بلغ أربع عشرة في سورة النساء لهذا اللفظ أكثر الورود ، وكان سورة
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ۡرَض ٱ
َ ُشوٱَذلُوٗلا فَ  ۡل  ِّز قِّهِّ َناكِّبِّ ِفِّ مَ  ا  م  نَّهُ ﴿ ويقول: [١٥]الملك:  ﴾لنُُّشورُ ٱِإَوََل هِّ  ۦ  َها َوُُكُوا  مِّن ر 

َ
ق ََن   ۥ َوأ

َ
ََن  َوأ غ 

َ
 ﴿ ويقول:[  ٤٨]النجم:  ﴾ُهَو أ

ََثَ نَفِّرًيا  ك 
َ
َو ٖل َوبَنِّنَي وََجَعل َن ُكم  أ م 

َ
ِّأ َن ُكم ب َدد  م 

َ
  .(2). [٦]اإلسراء:  ﴾َوأ
 : فتنةالمال زينة و  -2

َُنونَ ٱوَ  ل َماُل ٱ﴿ يات القرآن الكريمة أن المال زينة في الدنيات آبين ةِّ ٱزِّيَنُة  ۡل  ََيو  ن َيا  ٱ ۡل  لَِّح ُت ٱ ل َب قَِّي ُت ٱوَ  دلُّ َِّك   لصَّ  ٌ عِّنَد َرب  َخري 
َملا 

َ
ٌ أ ا َج ا  ل َماَل ٱَوُُتِّبُّوَن ﴿ اا جم  ويحبه اإلنسان حب  [، ٤٦الكهف: ] ﴾ثََواباا وََخري  َو ُلُكم  ﴿ سر فتنته وهذا هو [٢٠فجر: لا] ﴾ا ُحب ا م 

َ
َما  أ إِّنَّ

َل ُدُكم  فِّت َنة   وَ  و 
َ
ُ ٱَوأ يم   ۥ  عِّنَدهُ  ّللَّ ٌر َعظِّ ج 

َ
 [. ١٥التغابن: ] ﴾أ

 : مال المؤمن في يده ل في قلبه -3
، قال  الىعتهللا  في أكثر من موضع في كتاب هللا تعالى أن نظرة المؤمن الحق للمال تنطلق من كونه مال أكدت اآليات

الِّ  ﴿ تعالى: ِّن مَّ ِّ َوَءاتُوُهم م  ِّي   ٱّللَّ فيجعله المؤمن في يده لينفقه وال يدخله قلبه ليعشش فيه ويضره  ،[٣٣]النور:  ﴾ ُكم   َءاتَى   ٱَّلَّ
َِّج َرة  َوَٗل ﴿ قال تعالى: فيستجيب المؤمن لألمر باإلنفاق في كثير من اآليات: هِّيهِّم  ت

ِّ ٱرِّ َعن ذِّك  َبي ٌع رَِّجال  ٗلَّ تُل  ةِّ ٱِإَوَقامِّ  ّللَّ لَو  ِإَويَتا ءِّ  لصَّ
ةِّ ٱ َكو  ا َتَتَقلَُّب فِّيهِّ  لزَّ ب َص رُ ٱوَ  ل ُقلُوُب ٱََيَافُوَن يَو ما

َ نفُِّقوا  ِفِّ َسبِّيلِّ ﴿ وقال سبحانه:  [٣٧النور: ] ﴾ۡل 
َ
ِّ ٱَوأ يُكم  إََِّل  ّللَّ ي دِّ

َ
ِّأ لَُكةِّٱَوَٗل تُل ُقوا  ب  تلَّه 

ُنو   سِّ ح 
َ
َ ٱنَّ ا   إِّ َوأ نِّنيَ ٱُُيِّبُّ  ّللَّ سِّ لََعَ   ل َماَل ٱَوَءاََت  ﴿ ا للمال في وجوه الخير مع حبه الشديد له:  منفق  نطلق باذال  ، في[١٩٥البقرة: ] ﴾ل ُمح 

ِّهِّ  َب  ٱَذوِّي  ۦُحب  ََت َم  ٱوَ  ل ُقر  بِّيلِّ ٱ ب نَ ٱوَ  ل َمَس كِّنيَ ٱوَ  َل  ِّلِّنيَ ٱوَ  لسَّ ئ
ا  َِّقابِّ ٱَوِفِّ  لسَّ فالمؤمن كامل اليقين بما سيالقيه عند  .[١٧٧ة: البقر ] ﴾ لر 

ََت ﴿ :بقلب سليم يوم ال ينفع مال وال بنون  تعالى خالقه يوم القيامة فال يبتغي سوى أن يلقى هللا
َ
يَو َم َٗل يَنَفُع َمال  َوَٗل َبُنوَن إِّٗلَّ َمن  أ

َ ٱ َِّقل ٖب َسلِّيمٖ  ّللَّ  [. ٨٩ –  ٨٨الشعراء: ] ﴾ب
 :قينمدح المنف -4

في كثير من م يتعلقوا بالمال وعرفوا قيمته الحقيقية فبذلوه في وجوه الخير فلهللا تعالى المنفقين الباذلين ألموالهم ح مدي
ِّينَ ٱ﴿ المواضع في كتابه تعالى: ا ءِّ ٱيُنفُِّقوَن ِفِّ  َّلَّ َّ ا ءِّ ٱوَ  لَّسَّ َّ مِّنيَ ٱ وَ  لَّضَّ ُ ٱوَ  نلَّاسِّ  ٱَعنِّ  ل َعافِّنيَ ٱوَ  ل َغي َظ ٱ ل َك ظِّ نِّنيَ ٱُُيِّبُّ  ّللَّ سِّ آل ] ﴾ل ُمح 

ِّينَ ٱ﴿ كذلك في قوله:، و [١٣٤عمران:  َة ٱيُقِّيُموَن  َّلَّ لَو  ئَِّك ُهُم  لصَّ
َٰٓ لَ و 

ُ
ا َرزَق َن ُهم  يُنفُِّقوَن أ مُِّنونَ ٱَومِّمَّ ِّهِّم   ل ُمؤ  َُّهم  َدَرَج ٌت عِّنَد َرب  ا  ل َحق ا

ق  َكرِّيم   فَِّرة  َورِّز   . [٤ – ٣]األنفال:  ﴾َوَمغ 
 :ان عن المالية اإلنسمسؤول -5

إن اإلنسان مسؤول عما بيده من مال من جهة امتالكه وجهة صرفه؛ فال يقبل هللا تعالى أي تصرف للمال إذا لم يكن  
َها ﴿  قال تعالى: (3) ا وحالال  طيب   يُّ

َ
َٰٓأ ِّينَ ٱيَ رَج   َّلَّ خ 

َ
ا  أ َِّب تِّ َما َكَسب ُتم  َومِّمَّ نفُِّقوا  مِّن َطي 

َ
ِّ َنا لَ َءاَمُنو ا  أ ۡرضِّ  ٱَن ُكم م 

َ ُموا   ۡل  َبِّيَث ٱَوَٗل َتَيمَّ مِّن ُه  ۡل 
ُتم أَِب مُِّضوا  فِّيهِِّۚ وَ تُنفُِّقوَن َولَس  ن ُتغ 

َ
يهِّ إِّٗلَّ  أ ذِّ لَُمو ا  ٱخِّ نَّ  ع 

َ
َ ٱأ ي  ّللَّ  (4)[.٢٦٧البقرة: ]  ﴾ََحِّيدٌ  َغَنِّ

 :فتح األبواب المختلفة للكسب الحالل -6
ا من األبواب التي يمكن لإلنسان أن يطرقها ليكسب منها قوته ورزقه بالحالل مثل  كثير  القرآن بينت اآليات الكريمة في 

ا لَّ ﴿ ة كما في قوله تعالى: الزراع َت عا ب اا مَّ
َ
ا َوَف كَِّهةا َوأ َِّق ُغل با ئ

ا َوَزي ُتوناا َوََن لا وََحَدا  با ا َوَقض  ا وَعَِّنبا ۢنَبت َنا فِّيَها َحب ا
َ
ن َع  فَأ

َ
 ﴾ مُِّكم  ُكم  َوۡلِّ

 

 [.٦اإلسراء: ] و[  ٤٨النجم: ]و  [١٥الملك: اآليات الكريمة التالية: ]ر: انظ )1)
آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع ، ، والزاحم( 63-62ص ) الحدود في اإلسالم حكمتها وأثرها في األفراد والجماعات واألمم، ، الخطيبانظر:  )2)

 .(57ص)الجريمة، 
 .( 46ص)في اإلسالم، هاشم، األمن انظر:  )3)
    [٢٩النساء: ] و[  ١٠الجمعة: اآليات: ]انظر:  ( 4)
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َا  ﴿ والصناعة [، ٣٢ – ٢٧عبس: ] نَزنل 
َ
يدَ ٱَوأ َدِّ ِّلنَّاسِّ  ۡل  يد  َوَمَن فُِّع ل س  َشدِّ

 
َها ﴿ ، والتجارة[ ٢٥الحديد: ] ﴾فِّيهِّ بَأ يُّ

َ
َٰٓأ ِّينَ ٱيَ َءاَمُنوا  َٗل  َّلَّ

 ِّ َو لَُكم بَي َنُكم ب م 
َ
ُكلُو ا  أ

 
َِّج َرًة َعن تََراٖض  ل َب طِّلِّ ٱتَأ ن تَُكوَن ت

َ
ِّنكُ إِّٗلَّ  أ  [. ٢٩النساء: ] ﴾م    م 

ا الرزق في مناحي األرض؛ زراعة أو تجارة أو صناعة، أو أي حرفة من  ا على المسلم أن يسعى ملتمس  كان لزام  لذلك 
الحرف النافعة، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من  

 (1)." رواه البخاري طاه أو منعهسأله أعرجال فيأن يأتي 
 :حرمة المال وتجريم من يتعدى عليه -7

م االعتداء  وجرّ التي ذكرها العلماء وشدد اإلسالم على المحافظة عليها،  (2)يعتبر حفظ المال من الضرورات الخمس
ارُِّق ٱوَ ﴿ ل تعالى:قاعليها،  ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َيُهمَ  ق  ي دِّ

َ
َۢ ا َجزَ أ َِّن ا َء َِّما َكَسَبا نََك لا م  ِّه ٱب ُ ٱوَ  ّللَّ  [. ٣٨المائدة: ] ﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ

 :"إن رجاال  وقد أكد الرسول صلى هللا عليه وسلم على هذا المعنى القرآني في تجريم من يتعدى على األموال في قوله
صلى  هالسارق على لسانومن هنا كذلك نفهم معنى لعن (3).ري البخا ، رواه ة"يتخوضون في مال هللا بغير حق، فلهم النار يوم القيام

 (5) فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" متفق عليه. 4"لعن هللا السارق، يسرق البيضة : هللا عليه وسلم، فقد قال 
مته إذ  أبها  وأوصى أكد النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم هذه القيمة القرآنية في خطبته يوم النحر في حجة الوداع كما

قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، أال هل بلغت؟"، 
قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب 

 (6).ليهمتفق ع بعض"
 :جواز تملك المال للفرد، واألمة مستخلفة فيه -8

لا  ﴿ كما في قوله تعالى: لمال الفرد لتملك  تعالى أجازت اآليات الكريمة في كتاب هللا  ن تَب َتُغوا  فَض 
َ
لَي َس َعلَي ُكم  ُجَناٌح أ

ُِّكم    ب  ِّن رَّ ِّ ﴿ كما في:  مستخلفة في المال واألمة لجماعة ، ولكنها أكدت في الوقت نفسه على أن ا[١٩٨البقرة: ] ﴾م  ِّ ٱَءامُِّنوا  ب  ّللَّ
 ِّ لَفِّنَي فِّيهِّ  فَ  ۦَورَُسولِّ َتخ  س  ا َجَعلَُكم مُّ نفُِّقوا  مِّمَّ

َ
ِّينَ ٱَوأ ر  َكبِّري   َّلَّ ج 

َ
نَفُقوا  لَُهم  أ

َ
وقد أضافت اآليات لفظ  ،[٧الحديد: ] ﴾َءاَمُنوا  مِّنُكم  َوأ

اإلمام محمد عبده على وقد علق ، ما أضافتها إلى ضمير"الجمع" في سبع وأربعين آيةات؛ بينسبع آي إلى ضمير "الفرد" في "المال"

 

  . (1470الحديث رقم )  ( 123/ 2)ج البخاري، صحيح البخاري. ( 1)
 الضرورات الخمس هي: حفظ الدين، والنفس والعقل والعرض والمال. )2)
 .(3118الحديث رقم )  ( 85/ 4)جالبخاري، صحيح البخاري،  ( 3)

عنى كلمة البيضة في الحديث الشريف بالنظر، إذ تساءلوا حول إقامة حد القطع على السارق إذا سرق مقدار ا ضئيال  من من العلماء م تناول كثير ( 4)
النووي فأجاب اإلمام  ، وهذه البيضة لها ثمن الدنانير ، بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس في الحرباألثمان وهو البيضة، وفسروا ذلك بأن المراد بالبيضة 

بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بالغة الكالم  :أنكر المحققون هذا وضعفوه فقالواا الرأي بقوله: "على هذ
والصواب أن المراد التنبيه  ،قليل ال تكثيرفهو موضع ت ،وألنه ال يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما ال قدر له ، تأباه

أو أنه  ، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال ، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة ، وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار ، على عظيم ما خسر
الحبل  أو أن المراد به قد يسرق البيضة أو ، عهيضة هي سبب قطإذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة الب

و قد توسع ابن حجر في ذكر أقوال العلماء في ذلك في  ( 183/ 11. )جالمنهاج شرح صحيح مسلم ، النووي ". اا شرع  فيقطعه بعض الوالة سياسة ال قطعا جائز  
 (.83/ 12)ج ابن حجر، فتح الباري.فتح الباري. انظر: 

 (، 1687الحديث رقم ) ( 1314/ 3)ج(، ومسلم، صحيح مسلم، 6783الحديث رقم )  ( 159/ 8ج)  صحيح البخاري،البخاري،  5)) 

 . ( 1679(، الحديث رقم )1305/ 3(، ومسلم، صحيح مسلم )ج1741( الحديث رقم ) 176/ 2البخاري، صحيح البخاري )ج ( 6)
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هذه الداللة القرآنية بقوله: "إن هللا سبحانه وتعالى أراد أن ينبه بذلك على تكافل األمة في حقوقها ومصالحها، فكأنه يقول: إن مال 
     (1)مال أمتكم". كل واحد منكم هو

زهيد وتنبيه على أن األموال إنما تصير إلى اإلنسان من غيره ويتركها لغيره، وليس ن في اآلية تي إلى أ الزحيل وقد أشار
ل َهى ُكُم ﴿ وهو يقرأ: له إال ما تضمنه قول رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم 

َ
يقول ابن آدم، مالي مالي، " [ قال: 1]التكاثر:  ﴾ٱتلَََّكثُرُ أ

  (2)"رواه مسلم.تما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصّدقت فأمضيلك إال م من ماقال: وهل لك يا بن آد
 : مفهوم األمن   الثالثالمطلب 

 الفرع األول: تعريف األمن 
ِّن  َخو ف   ﴿ وفي التنزيل العزيز: ،: ضدُّ الخوففي اللغة اأَلْمن   : ِاْطَمَأنَّ وَ  َأِمنَ و  [٤قريش: ] ﴾َوَءاَمَنُهم م    َخْف َلْم يَ الرَّج ل 

: ِاْطَمَأنَّ أَْهل ه   َأِمنَ و  ا  ، أما اصطالح  (4) لذي يأمنه الناس وال يخافون غائلتهاورجل أ منة، ، (3)اطمئنان من بعد خوف: مان ، واألالَبَلد 
ه  ۥ َوَمن َدَخلَهُ  ﴿ :الكريمة  اآلية كما هو معناه في (5)"عدم توقع مكروه في الزمان اآلتي" فإنه ا  [. ٩٧ان:  آل عمر ] ﴾ََكَن َءامِّنا

 الفرع الثاني: األمن في القرآن  
 :(6)وعددها  : صيغ الورودأوًل   

، تأمنه، تأمّنا، آمنكم، أِمنوا، أِمنكم، أمنتكم، أِمن، وهي: " في القرآن الكريم على أكثر من صيغةاألمنلفظ " جذر ورد
 (7).نةأم، اأمن  ، األمن، آمنين، آمنون ، آمنة، آمنا، آمنهم، يأمنوكم، يأمنوا، يأمن

 : : مفهوم األمن في القرآناثانيً  
 األمن نعمة من نعم هللا تعالى في الدنيا واآلخرة -أ

ِّ ﴿ كما في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السالم: بنعمة األمن في الدنيادعا األنبياء والمرسلون  َعل  ٱِإَوذ  قَاَل إِّب َر هِّيُم َرب  َه َذا   ج 
ََلَ ٱ ا وَ  ۡل  ُنب  ٱَءامِّنا َّ  َنِّ ج  نَوبََنِّ

َ
ُبَد   أ َنامَ ٱنَّع  ص 

َ ا من نعم هللا تعالى في اآلخرة ينعم بها على عباده المؤمنين واألمن أيض  ، [٣٥إبراهيم: ] ﴾ۡل 
مِّنيٖ  ل ُمتَّقِّنيَ ٱإِّنَّ ﴿ المخلصين: 

َ
ِّينَ ٱ﴿ ، و[٥١]الدخان:  ﴾ِفِّ َمَقاٍم أ ُِّظل مٍ  َّلَّ بُِّسو ا  إِّيَم َنُهم ب

ئِّ  َءاَمُنوا  َولَم  يَل 
َٰٓ لَ و 

ُ
نُ ٱ َك لَُهمُ أ م 

َ َتُدونَ  ۡل  ه   ﴾وَُهم مُّ
 [. ٨٢األنعام: ]

 األمن ثمرة اإليمان والعمل الصالح -ب
ُ ٱوََعَد ﴿ يتحقق األمن للفرد والمجتمع بإيمان األفراد وصالح عملهم؛ فقد ذكر هللا عز وجل ذلك في قوله:  ِّينَ ٱ ّللَّ َءاَمُنوا   َّلَّ

لِّ ٱمِّنُكم  وََعمِّلُوا   لِّ لَيَس   َح تِّ لصَّ  ۡرضِّ ٱَفنَُّهم  ِفِّ َتخ 
َ لََف ٱَكَما  ۡل  َتخ  ِّينَ ٱ س  ََِّنَّ لَُهم  دِّيَنُهُم  َّلَّ ِّيٱمِّن َقب لِّهِّم  َوََلَُمك  تََض  ٱ َّلَّ ِّنَۢ  ر  نَلَُّهم م  ِّ لَُهم  َوََلَُبد 

 

 دراسة وتحقيق محمد عمارة.  ،194ص  5ملة ج عن األعمال الكا، نقال  (66ص) عمارة، اإلسالم واألمن االجتماعي،  )1)
 ( 2590/ 3( انظر: الزحيلي، التفسير الوسيط )ج2958( )الحديث رقم 4/2273مسلم، صحيح مسلم، )ج (2)

 (.24/ 13ج) ابن منظور، لسان العرب، انظر:  )3)
 .( 367/ 15)جاألزهري، تهذيب اللغة،  انظر:  )4)
 .(37)صالتعريفات، ، الجرجاني )5)
 .( 110، 109، 101، 100ص )، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم عبد الباقي،: انظر )6)
 تأمّنا)مرة واحدة(،  آمنكم)مرتان(،  أِمنوامرات(،  ست)  أِمنكم)مرة واحدة(،  أمنتكممرات(،  أربع) أِمنوقد بلغ عدد مرات الورود في كل منها كما يلي:  (7)

 آمنون )مرة واحدة(،  آمنةمرات(،  ست)  آمنا)مرة واحدة(،  آمنهم)مرة واحدة(،  يأمنوكم)مرة واحدة(،  منوايأرة واحدة(، )م يأمن)مرتان(،  تأمنه)مرة واحدة(، 
الجدير بالذكر . ومن سورة تسع عشرةمرة في  ست وأربعون )مرتان(، والمجموع:  أمنة)مرتان(،  اأمن  مرات(،  ثالث)  األمنمرات(،  ثمان)  آمنينمرات(،  ثالث) 

الت أكبر عدد من هذه المرات؛ ولعل في ذلك إشارة إلى األمن االقتصادي الذي عمل على تنميته سيدنا يوسف عليه السالم بتوفيق من ورة يوسف قد نأن س
 .هللا تعالى
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ُِّكوَن ِبِّ َشي   ُبُدونََنِّ َٗل يُۡش  ا  َيع  نا م 
َ
دِّ َخو فِّهِّم  أ ِّ ا  َوَمن َكَفَر بَ   ا َبع  َد َذ ل َٰٓ ع  لَ و 

ُ
ُقونَ ٱئَِّك ُهُم َك فَأ ِّينَ ٱ﴿ ، وقوله: [٥٥]النور:  ﴾ل َف سِّ َءاَمُنوا  َولَم   َّلَّ

ئَِّك لَُهُم 
َٰٓ لَ و 

ُ
ُِّظل ٍم أ بُِّسو ا  إِّيَم َنُهم ب

نُ ٱيَل  م 
َ َتُدونَ  ۡل  ه   (1) [.٨٢]األنعام:  ﴾وَُهم مُّ

، كان في الدنيا مع األمن في اآلخرةبمجموع ما  نيا، واألمناألمن في الد وقد أشار الشعرواي إلى أن األمن في اآلية هو
ع من جزيئات أعمالهم يعطي لهم األمن  أي إن هؤالء الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم األمن في جزئيات أعمالهم واألمن المجتمِ 

 (2) .في الجنة
 :/األمن والرخاء نعمتان -ج

حين أمر هللا سبحانه بعبادته ذّكر عباده بهاتين النعمتين؛ إذ امتن و  ،لعباده من أجّل النعم اإللهية يهبهما هللا تعالىوهما 
ُبُدوا  َربَّ َه َذا ﴿ على أهل مّكة بقوله سبحانه: َي تِّ ٱفَل َيع  ِّي  ٱ ۡل  ِّن  َخو ف   َّلَّ ِّن ُجوٖع َوَءاَمَنُهم م  َعَمُهم م  ط 

َ
 [. ٤ – ٣قريش: ] ﴾أ

وتفّضل عليهم باألمن واالستقرار، فليفردوه بالعبادة وحده ال شريك "ه إذ قال: وقد أشار إلى هذا المعنى الزحيلي في تفسير 
قال ابن كثير: ولهذا من استجاب لهذا األمر، جمع هللا له بين   ا، وال شيئا آخر مما يعّظمونه.ا وال وثن  له، وال يعبدوا من دونه صنم  

ُ ََضََب وَ ﴿ تعالى: أمن الدنيا وأمن اآلخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال هللا ا   ٱّللَّ تِّيَها رِّز ُقَها رََغدا
 
َمئِّنَّةا يَأ ط  يَةا ََكنَت  َءامَِّنةا مُّ َمَثلا قَر 

ن ُعمِّ 
َ
ِّأ ِّ َمََكٖن فََكَفَرت  ب

ِّن ُك  ِّ م  َذ َقَها  ٱّللَّ
َ
ُ فَأ َاَس  ٱّللَّ ُوعِّ ۡلِّ َو فِّ وَ  ٱۡل  َنُعوَن َولََقد  َجا َءُهم  رَُسو ٱۡل  َِّما ََكنُوا  يَص  ِّن هُ ب َخَذُهُم  م  فََكذَّ ل  م 

َ
بُوهُ َفأ

 (3)"[.113  -112]الّنحل:  ﴾وَُهم  َظ لُِّمونَ  ٱل َعَذاُب 
 

 كفران النعم سبب لزوال األمن  -د
ُ ٱَوََضََب ﴿ فقال جل وعال: ن هللا عز وجّل أن كفران النعم يؤذن بزوال األمن عن المجتمع برمتهبيّ  يَةا ََكنَت   ّللَّ َمَثلا قَر 

مَ َءامِّنَ  ط  ن ُعمِّ ئِّنَّةا يَ ةا مُّ
َ
ِّأ ِّ َمََكٖن فََكَفَرت  ب

ِّن ُك  ا م  تِّيَها رِّز ُقَها رََغدا
 
ِّ ٱأ َذ َقَها  ّللَّ

َ
ُ ٱفَأ َاَس  ّللَّ ُوعِّ ٱۡلِّ َو فِّ ٱ وَ  ۡل  َنُعونَ  ۡل  َِّما ََكنُوا  يَص  النحل:  ] ﴾ب

نَي ﴿ قال:و ، [١١٢ رِّضِّ ُتو َوََكنُوا  َوَءاَتي َن ُهم  َءاَي تَِّنا فَََكنُوا  َعن َها ُمع  َبالِّ ٱَن مَِّن َين حِّ ِّ
َخَذت ُهُم  ۡل 

َ
ي َحةُ ٱُبُيوتًا َءامِّنِّنَي فَأ ََن   لصَّ غ 

َ
نَي َفَما  أ بِّحِّ ُمص 

ُبونَ  سِّ ا ََكنُوا  يَك   [. ٨٤ – ٨١]الحجر:  ﴾َعن ُهم مَّ
وا المنعم ه فلم يشكر ه في عبادتمعنى الكفر بأنعم هللا: الكفر بالمنعم، ألنهم أشركوا غير وقد بّين ابن عاشور في تفسيره أن "  

َمَت ﴿الحق. وهذا يشير إلى قوله تعالى:  ِّع  رِّفُوَن ن ِّ َيع  ََثُُهُم  ٱّللَّ ك 
َ
 (4) [."83]سورة النحل:  ﴾ٱل َك فُِّرونَ ُثمَّ يُنكُِّروَنَها َوأ

   : مفهوم الجريمةالرابعالمطلب 
 الفرع األول: التعريف

ولذلك يصح أن نطلق   ا. آثم  لحمل على الفعل حمال  يراد منها اكسب وقطع، و بمعنى  "جرم"من في اللغة أصل كلمة جريمة  
الجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل  ، ف (5)مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم كلمة الجريمة على ارتكاب كل ما هو

، (6)كل ذلك يعد جريمة  تعالى عنهما نهى هللا األمر الذي ال يستحسن ويستهجن؛ فعصيان هللا تعالى يعد جريمة وكذلك ارتكاب
 . [٤٦المرسالت: ] ﴾ُُكُوا  َوَتَمتَُّعوا  قَلِّيًل إِّنَُّكم ُّمُّ رُِّمونَ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:

 

 .( 19-18ص)األمن في اإلسالم،  ، هاشمانظر:  )1)
 ( 2571-2570/ 5ير. )ج، زهرة التفاسأبو زهرة، وانظر: ( 3763-3762/ 6، تفسير الشعرواي، )جالشعراويانظر:  2))

 (.2939/ 3. )جالتفسير الوسيطالزحيلي،  ( 3)

 (. 14/306ابن عاشور، التحرير والتنوير )ج (4)

 .( 47ص) نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب، القيعي، انظر:  )5)
 .( 48ص) السابق، المرجع  )6)
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 (1).تعزير" وأعنها بحد  تعالى : "محظورات شرعية زجر هللاا بأنهاالجريمة اصطالح   وعرف الفقهاء 
 
 : ةوضوع الجريمالفرع الثاني: أهمية تناول م 

ا عن خلل اجتماعي في العالقات إن الجريمة بأبعادها المختلفة ليست تصرفات تصدر عن الجاني فقط، بل تنم أيض    
 (2)المختلفة واألوضاع السائدة بما في ذلك األوضاع االقتصادية.

يَبَّ  تَُّقوا  ٱوَ ﴿ وقد أشار القرآن إلى جانب من هذا في قوله تعالى: ِّ ٱ فِّت َنةا ٗلَّ تُصِّ ةا  وَ  ينَ َّلَّ لَُمو ا  ٱَظلَُموا  مِّنُكم  َخا صَّ نَّ  ع 
َ
َ ٱأ يُد   ّللَّ َشدِّ

 . [٢٥األنفال: ] ﴾ل عَِّقابِّ ٱ
تعتبر من الجرائم التي تهدد كيان المجتمع وأمن المواطنين وتنغص عيش اآلمنين  –البحثموضوع  –جريمة السرقة و   

المتاع الذي يأخذه السارق؛ إنما فيها إخالل بالنظام العام وتهديد  ة أو ود المعدودفالجرم في السرقة ال يقتصر على النق ؛المطمئنين
ألن فيه اعتداء على مقدرات اآلخرين وكسبهم الذي كسبوه  لألمن العام وترويع لآلمنين، فالفعل هذا جناية على المجتمع كله

  (3).بجهدهم وكدهم، وهي ظلم صارخ ال يرضاه اإلسالم
  :(4)وعددها صيغ الورودالفرع الثالث:  

، تجرمون، إجرامي، أجرموا، أجرمنا، يجرمنكم ، وهي:" في القرآن الكريم على أكثر من صيغةالجريمةلفظ " جذر ورد  
 (5)ا، مجرمون، مجرمين، مجرميها.المجرم، مجرم  

 من خالل آيات القرآن الكريم ةم يجر ال: مفهوم الفرع الرابع
  جتمع:الجريمة بين الفرد والمأول: 
التفاعل السيء بين أفراد يعانون من نقص في التوازن البنائي للشخصية وبين  موقف قارون في سورة القصص نا ر ليصو   

ِّيُتهُ ﴿ مجتمع مفكك يعاني من قصور في القيم والمفاهيم، قال تعالى: وت
ُ
َما  أ نَّ  ۥ قَاَل إِّنَّ

َ
لَم  أ َو لَم  َيع 

َ
ِۚ أ ي  َ ٱلََعَ  عِّل ٍم عِّندِّ لََك قَ  ّللَّ ه 

َ
مِّن د  أ

ا  َوَٗل يُس   ل ُقُرونِّ ٱمَِّن  ۦَقب لِّهِّ  ََثُ َج عا ك 
َ
َشدُّ مِّن ُه قُوَّةا َوأ

َ
ِّهُِّم   َ َمن  ُهَو أ رُِّمونَ ٱُل َعن ُذنُوب ِّينَ ٱقَاَل  ۦ  ِفِّ زِّينَتِّهِّ  ۦفََخَرَج لََعَ  قَو مِّهِّ  ل ُمج  يُرِّيُدوَن   َّلَّ

َة ٱ ََيو  ن َياٱ ۡل  َ  َي لَي َت نَلَا مِّث َل  دلُّ وتِّ
ُ
يٖم َوَقاَل  ۥ نَّهُ  َق ُروُن إِّ َما  أ ٍ َعظِّ و َحظ  ِّينَ ٱََّلُ وتُوا   َّلَّ

ُ
ِّ ٱَوي لَُكم  ثََواُب  ل عِّل مَ ٱأ ا   ّللَّ َِّمن  َءاَمَن وََعمَِّل َص لِّحا َخري   ل 

ى َها  إِّٗلَّ  ونَ ٱَوَٗل يُلَقَّ ُ ِبِّ َنا بِّهِّ  لصَّ  ِّ  ۦفََخَسف  َِّدارِّه ۡرَض ٱَوب
َ ونَهُ مِّن فِّئَةٖ  ۥ َفَما ََكَن َلُ  ۡل  ِّ ٱمِّن ُدونِّ  ۥ يَنُُصُ ِّينَ ٱَوَما ََكَن مَِّن  ّللَّ القصص: ] ﴾ل ُمنَتُصِّ

٨١  – ٧٨]. (6) 

 

 .(192ص)  عن األحكام السلطانية للماوردي، لسابق نقال  لمرجع اا )1)
 .(206ص)ر، داء الجريمة سياسة الوقاية والعالج، جعف )2)
 .(97ص، ) الوجيز في الفقه اإلسالميياسين، (، و 39-38ص ) ، آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمةالزاحم، انظر:  )3)
 .( 204-203ص)، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، انظر:  )4)
مرات(، تجرمون )مرة واحدة(، إجرامي )مرة  ثالث) أجرموامرات(، أجرمنا )مرة واحدة(،  ثالث)  يجرمنكمد كل منها كما يلي: عدد مرات ورو  وقد بلغ )5)

 حد وستون وامرة(، مجرميها )مرة واحدة(، والمجموع:  أربع وثالثون مرة(، مجرمين )  خمس عشرةواحدة(، المجرم )مرة واحدة(، مجرم ا )مرة واحدة(، مجرمون ) 
وكأن في ذلك إشارة ، المالحظ أن سورتي يونس وهود كان لهما نصيب األسد منها إذ بلغ عدد مرات الورود خمسة في كل سورة سورة أربع وثالثينفي مرة 

هم هللا تعالى ائمهم حتى أخذإلى مفهوم الجريمة لدى القومين، حيث نفع إيمان أحدهما من منع عقاب هللا تعالى عليهم بينما استمر قوم هود في غيهم وجر 
 بجرمهم.

 .( 225ص، )القيعي، نظرة القرآنانظر:  )6)
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 إيقاعثم إلى استعداد لإلومن المعلوم أن الجريمة تنتقل بالمحاكاة للمجرمين وهي عامل نفسي يساعد على تحول الفرد من   
ِّهِّ ﴿ التي انتهت بانتقام إلهي اعيةمواقف االجتمتباه لتلك ال، ولذلك ال بد من االناإلثم في الحقيقة والواقع َنا ب ِّ  ۦفََخَسف  َِّدارِّه ۡرَض ٱَوب

َ  ﴾ ۡل 
 (1) .غير مباشرة في حصول الجرائم كل مظهر في المجتمع يمكن أن يسهم بصورة مباشرة أو، و [81القصص:  ]
 

فقد ارتكب  كذب بآياته الكذب أو تعالى ى هللاترى عل افأن  بينت اآليات أن من ظلم :جريمةالستكبار و لرسل اتكذيب و الظلم ا: ثانيً 
َنا ﴿ كما في قوله تعالى:جريمة  لَك  ه 

َ
ِّ  ل ُقُرونَ ٱَولََقد  أ ا َظلَُموا  وََجا َءت ُهم  رُُسلُُهم ب َِّن تِّ ٱمِّن َقب لُِّكم  لَمَّ َي  َِّك ََن زِّي  ۡل  مُِّنوا   َكَذ ل ُؤ  َوَما ََكنُوا  َلِّ

رِّمِّنيَ ٱ ل َقو مَ ٱ نِّ ﴿ و[،  13يونس: ] ﴾ل ُمج  لَُم مِّمَّ ظ 
َ
ِّ ٱلََعَ  ف ََتَى  ٱَفَمن  أ َب أَِب ّللَّ و  َكذَّ

َ
بًا أ لُِّح  ۥ إِّنَّهُ  ۦ   َي تِّهِّ َكذِّ رُِّمونَ ٱَٗل ُيف   .[١٧يونس: ] ﴾ل ُمج 

ِصفوا في اآلية الكريمة  طغيانهم إجرامهم في كفرهم و إنما كان الذي أدى إلى هالكهم، و  واإلجرام هو بالمجرمين.وقد و 
أعلى  و الظلم معناه نقل الحق من صاحبه إلى غيره، وبّين الشعراوي أن  (2). وهذه عبرة ساقها القرآن لمن يعتبر.دهم في األرضوفسا

ا، وأن ينقل ذلك لغيره.  ا واحد    واستدل بقوله قمة الظلم؛  وذلكدرجات الظلم حين يظلم أحٌد حقَّ اإلله األعلى في أن يكون إله 
ِّ  نَّ إِّ  ﴿ سبحانه: يم   كَ ٱلۡش  قد ظلموا في قضية العقيدة األولى، أو ظلموا في الحقوق بينهم وبين  ذلك أنهم  [.13]لقمان:  ﴾َلُظل ٌم َعظِّ

َ إِّنَّ ﴿ لقوله تعالى: اأنفسهم مصداق   لُِّم  ٱّللَّ نَّ   ا َشي   ٱنلَّاَس َٗل َيظ  لُِّمونَ  ٱنلَّاَس ا َوَل كِّ نُفَسُهم  َيظ 
َ
 (3) .[44]يونس:  ﴾أ

وَنُهم   يََودُّ ﴿ :مجرم في اآلخرةن حال الوصف وبياا: ثالثً  ُ رِّمُ ٱُيَبُصَّ ِّبَنِّيهِّ  ل ُمج  ي مِّن  َعَذابِّ يَو مِّئِّذ  ب َتدِّ   (4).[١١المعارج: ] ﴾لَو  َيف 
بغيره على اإلطالق، فيود لو يفتدي بمن في األرض   خعلى النجاة لتفقده شعور المجرم  ة لهفوقد بّين تفسير الظالل أن "

ة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في اإلفالت! صورة مبطنة بالهول، مغمورة بالكرب، .. وهي صور ا ثم ينجيهع  جمي
وبينما المجرم في هذه الحال، يتمنى ذلك المحال، يسمع ما ييئس ويقنط  موشاة بالفزع، ترتسم من خالل التعبير القرآني الموحي.

اَعةا  ﴿ ا حقيقة الموقف وما يجري فيه:يسمع المأل جميع   ن النفس. كماحديث خادع م من كل بارقة من أمل، أو كل لََكَّ   إِّنََّها لََظى  نَزَّ
َعَٰٓ  و 

َ
بََر َوتََوَّلَّ  وََجََع فَأ د 

َ
ُعوا  َمن  أ َوى  تَد  ِّلشَّ  ( 5) .[ 18-15]المعارج  ﴾ل 

مَِّن حَ  قَالُوا  لَن ِإَوَذا َجا َءت ُهم  َءايَة  ﴿ : التنفير من الجريمة: ارابعً  َ رُُسُل نُّؤ  وتِّ
ُ
َت  مِّث َل َما  أ ِّه ٱَّتَّ  نُؤ  ُ ٱ ّللَّ لَُم َحي ُث ََي َعُل رَِّساتَلَهُ  ّللَّ ع 

َ
يُب  ۥه أ َسُيصِّ

ِّينَ ٱ َرُموا  َصَغاٌر عِّنَد  َّلَّ ج 
َ
ِّ ٱأ ُكُرونَ  ّللَّ َِّما ََكنُوا  َيم  يُدَۢ ب  . [١٢٤األنعام: ] ﴾وََعَذاب  َشدِّ

ه من أعمال وانتهاكات بما ال يرضي هللا تعالى. وقد أوضح سبحانه أنه لم يجعل جرام ومسبباتالكريم من اإل ر القرآنقد نفّ ف
، مما ا منه لهم دون عمل عملوه باختياره بل إن العذاب والصغار كانا جزاء  لمكرهمقهر   الصغار والعذاب الشديد الذي سينالونه

 (6).نهيجعلهم ينفرون من أسبابه ومقدماته ويتحاشو 
َِّر أَِب﴿ :التهديد بالنتقام الرباني: اخامسً  ن ُذك  لَُم مِّمَّ ظ 

َ
ِّهِّ َوَمن  أ َرَض َعن َها   إِّنَّا مَِّن  ۦَي تِّ َرب  ع 

َ
رِّمِّنيَ ٱُثمَّ أ  . [٢٢السجدة: ]  ﴾ُمنَتقُِّمونَ  ل ُمج 

الجبار  ، فن تهديدله مويا  ،واإلنذارا من المجرمين الذين ال تنفع فيهم الموعظة توكيد بأن هللا منتقم حتم  في هذه اآلية 
 (7).باالنتقام الرعيب همالمتكبر هو الذي يتوعد

 

 

 .( 207ص )جعفر، داء الجريمة (، و 231-230ص) القيعي، نظرة القرآن انظر:  )1)
 .( 7/3530انظر: الزحيلي، زهرة التفاسير )ج 2)) 

 .( 5785/ 9الشعراوي، تفسير الشعراوي )جانظر:  ( 3)

 [.٤٩[، و ]إبراهيم: ١٠٢[، ]طه: ٤١]الرحمن: [، و ١٢سجدة: ]الاآليات: انظر: ( و 4)

 .( 3697/ 6، )جالظاللقطب، انظر:  ( 5)

 .(3926/ 7)ج الشعراوي، تفسير الشعراويانظر:  (6)

 .( 2814/ 5)ج الظالل(، وقطب، 5/353)ج التفسير الحديثانظر: دروزة،  ( 7)
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 : نظرة القرآن لدوافع الجريمة الفرع الخامس
ا عن مقاصد ومجموعة إدراكات وقيم قد  المقَتَرف من شخص الجاني ال بد وأن يكون نابع   (1)إن السلوك اإلجرامي عامة  

وحتى نضع إصبعنا على   لذي خلق هللا تعالى اإلنسان والكون عليه.لتوازن الكلي ارات بعيدة عن انمت في داخله على أشكال وطف
موضع العلة التي جعلت المجرم يقترف جريمته ال بد من فهم الدواعي والدوافع التي قد تكون وراء هذه السلوكات واالنحرافات في 

اقتراف الجريمة يجد أنها تعود باإلطار العام إلى   نسان نحولتي قد تدفع اإلوالمتأمل للعوامل والدوافع ا، تعامل اإلنسان مع محيطه
 نوعين من العوامل: 

 التي ت فهم من روح القرآن:  : ومن هذه العواملالعوامل الذاتية: أوًل 
   ضعف اإليمان -1

،  يه بد  وأن يظهر عل فإن اإليمان يشكل اإلنسان ويوازن شخصيته بجميع جوانبها، ومتى ضعف اإليمان فإن األثر ال
القرآن الكريم بين ضعف اإليمان عند   وقد ربط وت قدح لديه القيم، وتصبح سلوكاته بعيدة عن االنضباط. فيضعف مستوى المفاهيم

َٗل ََكَن مَِّن ﴿ الفرد وبين التأثير الحاصل المؤدي للخطيئة المفضية للسلوك اإلجرامي، ومن ذلك: لُوا  بَقِّ مِّن َقب لُِّكم   ل ُقُرونِّ ٱفَلَو  و 
ُ
يَّةٖ  أ

نَ  ۡرضِّ ٱِفِّ  ل َفَسادِّٱَعنِّ  َين َهو 
َ ه وَ  ۡل  َنَي َنا مِّن ُهم 

َ
ن  أ ِّمَّ َبعَ ٱإِّٗلَّ َقلِّيلا م  ِّينَ ٱ تَّ ت رِّفُوا  فِّيهِّ َوََكنُوا  ُُّم رِّمِّنيَ  َّلَّ

ُ
 . [١١٦هود: ] ﴾َظلَُموا  َما  أ

 اتباع هوى النفس وانحراف الفطرة  -2
مؤشر خطير على الخروج عن نواميس الكون  الفطرة فانحراف ؛نسانلوك اإلا على سيؤثر سلب   األمر الثاني الذي وهو

وقد تكفل   ،ق القويم واتخذ سبيل المجرمينيا عن الطر فيه، فمن انحرفت فطرته انحرف مساره بعيد   تعالى والسنن التي أودعها هللا 
ُل ﴿ القرآن ببيان خطر هذا السبيل: ِّ َِّك ُنَفص  تَ  َي تِّ ٓأۡلٱَوَكَذ ل رِّمِّنيَ ٱُل بِّنَي َسبِّي َولِّتَس   . [٥٥األنعام: ] ﴾ل ُمج 

فهي نفسه التي   –ا لما لها من مكانة لديها مؤثر  يقر جميع العقالء أن أثر النفس ومطالبها على اإلنسان يقع منها موقع  و 
ضت مع القيم والشهوات وإن تعار ا من الناس يقعون في شرك اتباع األهواء لذلك نجد كثير   –يطمح إلرضائها ويحقق مصالحها 

حّذر القرآن من اتباع هوى النفس ألنه من المسالك التي قد تفضي في نتيجتها النهائية إلى  لذا فقد  ؛ا من العدل والحرية وغيرهاالعلي
َ ٱ تَّقِّ ٱِإَوَذا قِّيَل َلُ ﴿ انتهاك الحرمات ودخول دوائر اإلجرام: َخَذت ُه  ّللَّ

َ
ُة ٱأ ِّ  ل عِّزَّ ِۚ ٱب ث مِّ ِّ

ُبهُ  ۡل   . [ ٢٠٦البقرة: ] ﴾ل مَِّهادُ ٱُم  َوَۡلِّئ َس َهنَّ جَ  ۥ فََحس 
ِّهِّ ﴿ وليس هناك من يستحق مدح هللا تعالى له أكثر من الذي ال يتبع نفسه هواها بل يردها إلى الحق:  ا َمن  َخاَف َمَقاَم َرب  مَّ

َ
َوَنََه  ۦَوأ

َس ٱ  (2) .[٤١ – ٤٠النازعات: ] ﴾ل َهَوى  ٱَعنِّ  نلَّف 
َٗل َكَ ﴿ :ى: قال تعال َن َعنِّ  ل ُقُرونِّ ٱَن مَِّن فَلَو  لُوا  بَقِّيَّةٖ َين َهو  و 

ُ
ۡرضِّ ٱِفِّ  ل َفَسادِّٱمِّن َقب لُِّكم  أ

َ ه وَ  ۡل  َنَي َنا مِّن ُهم 
َ
ن  أ ِّمَّ َبعَ ٱإِّٗلَّ قَلِّيلا م   تَّ

ِّينَ ٱ ت رِّفُوا  فِّيهِّ َوََكنُوا  ُُّم رِّمِّنيَ  َّلَّ
ُ
   [١١٦هود: ] ﴾َظلَُموا  َما  أ

استمروا في   وهؤالء الظالمون ا، اتبع ما أترفوا فيه من الهوى والشهوات بكل أنواعه قد  فريق الظالملا ه اآلية بيان أن وفي هذ
 (3).فأهلكهم هللا،  والبغي والشهوات والترف، حتى صار اإلجرام وصفا مالزما لهم ماضيهم متجمعين على اإلجرام

عنده أن يقوم  اإلمكانات منيزيد نفسه ويريد أن  لباب لمن يتبع هوى يفتح اانفتاح باب الترف على مصراعيه  وال شك أن
 (4)وكل ذلك إنما ينشأ ألن اإلنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم ال تؤهله إمكاناته أن يتنعم به. الرشوة والسرقة والغصب.بارتكاب 

  
 

 

 ضطر والمكره.والمجنون والمالستثناء حالة أفعال الصبي  "عامة" است عمل التعبير )1)
 .( 106-105ص) التدين عالج الجريمة،  ،الصنيعانظر:  )2)
 (.552/ 3)جالتفسير الحديث دروزة، ، و ( 3773/ 7)جزهرة التفاسير أبو زهرة، ( انظر: 3)
 (.6746/ 11)جانظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي  4)) 
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 العوامل الخارجيةا: ثانيً 
 الستسالم لتزيين الشيطان-1

يقع وسلمه ذاته  هوإذا استسلم اإلنسان لوساوس ن السبيليق ليغويه ويضله علإلنسان في كل طر  الشيطان أن يقف وعد
ه ٱلََّعَنُه ﴿ ، قال تعالى:في الفواحش والخطايا ومنها ارتكاب الجرائم ُ ِّيَنَُّهم   ّللَّ َمن 

ُ
لَّنَُّهم  َوَۡل ضِّ

ُ
ا َوَۡل ُروضا ف  يباا مَّ َِّذنَّ مِّن  عَِّبادَِّك نَصِّ َّتَّ

َ
 َوَقاَل َۡل

ُِّكنَّ َوٓأَلُمَرنَّهُ  ن َع مِّ ٱ َءاَذاَن م  فَلَُيبَت 
َ نَّ َخل َق  ۡل  ُ ِّ ِّ  ٱَوٓأَلُمَرنَُّهم  فَلَُيَغري  ذِّ  ّللَّ ي َط نَ ٱَوَمن َيتَّخِّ ِّن ُدونِّ  لشَّ ِّ ٱَوَلِّ اا م  ا  ّللَّ بِّينا اناا مُّ َ َ ُخَّس    ﴾َفَقد  َخَّسِّ

 (1) .[١١٩ – ١١٨النساء: ]

 عجز عن الكسب الشريف أو حسد أو وأمن طمع  يره لما تخلل نفسهطمع في ثمرة عمل غوإذا أخذنا حالة السارق الذي 
نتيجة ضعف توازنه النفسي الفكري  غير ذلك فال نستطيع أن ننكر استعانته بوساوس الشيطان واستعارته لتبرير سلوكاته الفاحشة

زِّز  ٱوَ ﴿ الستقبال هذه الوساوس، قال تعالى في كتابه العزيز: َتف  َت ٱنِّ مَ  س  َتَطع  ُهم   ن هُ مِّ  س  لَِّك َوَشارِّك  َي لَِّك َورَجِّ لِّب  َعلَي هِّم ِبِّ ج 
َ
َِّك َوأ ت َِّصو  م ب

َو لِّ ٱِفِّ  م 
َ َل دِّ ٱوَ  ۡل  و 

َ ُهم   َوَما يَعُِّدُهُم  ۡل  ي َط نُ ٱوَعِّد  َِّك َوكِّيلا  لشَّ َِّرب    – ٦٤اإلسراء: ] ﴾إِّٗلَّ ُغُروًرا إِّنَّ عَِّبادِّي لَي َس لََك َعلَي هِّم  ُسل َط ن   َوَكََف  ب
٦٥] . 

 (2)الوسط والبيئة -2
وفي حديث القرآن عن القرناء  وضح القرآن الكريم ما للبيئة من أثر بالغ على اإلنسان في كال الجانبين من الخير والشر.   

في   هللا تعالى الوقوعا مما حرمه ، وال شك أن جزء  تعالى في دعوة اإلنسان للوقوع فيما حرم هللا (3)بينت اآليات دور قرناء السوء
يهِّم  ﴿ قال تعالى:  ،اد يقع اإلنسان فيها فريسة لتشجيع قرناء السوء عليها أحيان  السرقة التي ق ي دِّ

َ
َ أ ا بنَي  َنا لَُهم  قَُرنَا َء فََزيَُّنوا  لَُهم مَّ ۞َوَقيَّض 

ُل ٱَوَما َخل َفُهم  وََحقَّ َعلَي هُِّم  َمٖم قَد  َخلَت  مِّن قَ  ل َقو 
ُ
َِّن ِفِّ  أ ِّ ٱب لِّهِّم م 

نسِّ  ٱوَ  ن ِّ ۡل  ِّ
ِّينَ  ۡل   . [٢٥فصلت: ] ﴾إِّنَُّهم  ََكنُوا  َخ َّسِّ

عمال فال يشعرون بما فيها األيوسوسون، ويزينون كل ما حولهم من السوء، ويحسنون السوء الذين قرناء وهذا ما يقوم به   
ا ينتهي دائم  هو المنحدر الذي  ه هي المهلكة وهذا من قبح. وأشد ما يصيب اإلنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله وانحرافه، فهذ

 (4).بالبوار
 الظروف القتصادية الصعبة -3

، وخاصة إذا رافق هذه الصعوبة خلل  لرقة في دينه حيث تشكل هذه الظروف ورقة ضاغطة على اإلنسان قد ال يحتملها
في حال ضعف اإلنسان عن  -اع عة لمثل هذه األوضتخيل النتائج المتوق ويمكنفي التوازن االقتصادي داخل المجتمع الواحد. 

َنا لََعَ ﴿ ، قال تعالى:من اضطراب وتفشي الجريمة وارتفاع نسبها -ردها والتعامل معها ن َعم 
َ
نَس نِّ ٱِإَوَذا  أ ِّ

َرَض َوَن  ۡل  ع 
َ
َانِّبِّهِّ   َ أ ِإَوَذا  ۦا ِبِّ

ُه  ُّ ٱَمسَّ ا   ُ ََكَن َي  لۡشَّ  (5) .[٨٣اإلسراء: ] ﴾وسا
من الفقر والظروف االقتصادية الصعبة، فقد كان يدعو ويقول: تعالى تعيذ باهلل  عليه وسلم أن نسرسول هللا صلى هللا ولذلك علمنا 

   (6)"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر"

 

 [.٢١[، و ]النور: ٩١ – ٩٠]المائدة: اآليات: انظر:  ( 1)
 .(109ص) ، التدين عالج الجريمة ،صنيعالانظر:  )2)
 حلقة األسرة وحلقة العشيرة وحلقة البلد وغيرها. وهي إحدى حلقات بيئة اإلنسان ومجتمعه مثل )3)
 .( 5/3119)ج القرآن ظاللفي قطب، انظر:  ( 4)

 . [٢ – ١التكاثر: [، و ]٢٨الكهف: ]  و ، [١٥٦ – ١٥٥البقرة: اآليات: ]انظر: و  ( 5)

 ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيم( 1986 – هـ1406) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  ائي، انظر: النس ( 6)
-هـ1419( واأللباني، محمد ناصر الدين ) 73/ 3. كتاب السهو، باب التعوذ في دبر الصالة، )جمكتب المطبوعات اإلسالمية حلب: الطبعة: الثانية، 

 .، وقال األلباني صحيح اإلسناد432/ 1ج ، 1346الحديث رقم  . الرياض: مكتبة المعارف.1. طسنن النسائىحيح م( ص1998
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 : مضار الجريمةالسادسالفرع  
 لى مر العصورحركة التجارة عف ؛من حق المجتمع أن ينعم بالطمأنينة. والجريمة مهما كان نوعها تهز الطمأنينة واألمن  

ا ما فكثير   وتفشي السرقات والنهب ال تنشط إال في الفترات التي يسود فيها األمن ويمتنع السلب والنهب، أما فترات الفوضى  مثال  
يَبَّ  تَُّقوا  ٱوَ ﴿ ، قال تعالى:في شتى بقاع األرض ةالمجاع انعدام األمن وانتشار كانت تؤدي إلى ِّينَ ٱ فِّت َنةا ٗلَّ تُصِّ وا  مِّنُكم  لَمُ ظَ  َّلَّ

ةا  وَ  لَُمو ا  ٱَخا صَّ نَّ  ع 
َ
َ ٱأ يُد  ّللَّ تقف مغباته عند من يرتكبون الظلم، بل يتجاوز إلى   ظلم الجماعات ال، ف(1([٢٥األنفال: ] ﴾ل عَِّقابِّ ٱَشدِّ

ي عن ديث النهورد في ح كما وذلك ال تخص المجرمين إذا كان الغالب على الناس هو الفساد، ؛ فهياإلفساد في الجماعة نفسها
مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة  "المنكر في الصحيح أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

نا في فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرق
 (3)(2)رواه البخاري. "اا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميع  ا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميع  نصيبنا خرق  

 الوقاية من جريمة السرقة  :المبحث الثاني
بيان ها عن مدقق إلشاراتإن المتتبع لنصوص القرآن الكريم التي تتحدث عن الجريمة بشكل عام والسرقة بشكل خاص وال  

  بها  ، تظهرا تترابط أجزاؤه وتلتحم بوشائج متينة محكمةا بنائي  الجريمة ومنعها من جهة وعالجها من جهة أخرى يلحظ منهج  
ا في تربية األمة على الوقوف في وجه الجريمة  ا ومنهج  لتشكل أسس   (4)انا تتمايز وأحيان   يانوتتالق انن تتناغمان رئيسيتامجموعت

 تان هما:المجموعوهاتان  الحد منها.و 
 مجموعة اآليات التي تشكل التدابير الوقائية من الجريمة قبل وقوعها.  -1
 مجموعة اآليات التي تشكل التدابير العالجية بعد وقوع الجريمة.  -2
 المطلب األول: الوقاية وأهميتها 

الَحْجز بين الّشيئين، يقال: اتَّقاه بالّترس أي " وأصل االتِّقاء (5)ذى.مصدر وقى يقي الشئ: حماه وصانه من األفي اللغة  الوقاية   
كل "هي و (7)"حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره"وفي االصطالح:  (6) "كذلك ومنه الِوقايةا ا بينه وبينه، واتقاه بَحقِّه أيض  جعله حاجز  

المجتمعية بأنها "مختلف الجهود  بعض الكتاب والباحثين فها. وقد عرّ (8)التخفيف من معدالت الجريمة" عمل يؤدي إلى التقليل أو
الوازع   يلحظ غياب الدور الديني أو األخير الناظر للتعريفو . (9)"التي تهدف إلى الحيلولة دون توفر عوامل وظروف الجريمة أصال  

   في الوقاية. –غير المجتمعي –الداخلي 
بغي إهماله. ومع ذلك يعرض د من انتشارها أمر ال ينتمعات اإلنسانية وفي الحإن دور الدين والتدين في مكافحة الجريمة في المج

 ويالحظ ذلك ويبرز بشكل أكبر في الدراسات الغربية. (10)كثير من علماء النفس واالجتماع عن إعطاء الدين األهمية التي يستحقها
 

 (.116، و37ص)الزاحم، آثار تطبيق الشريعة انظر:  )1)
 . (2493( الحديث رقم )3/139البخاري، صحيح البخاري )ج (2)

 (.317 /9)جالتحرير والتنوير ، ، وابن عاشور( 6/3199)جانظر: أبو زهرة، زهرة التفاسير  ( 3)

ابن انظر: بذاته العالج المطلوب والعكس بالعكس، وهذا من روعة التشريعات اإلسالمية.  وكأن ما يرسمه اإلسالم من منهج وقائي يصلح أن يكون هو )4)
 .( 12ص) منهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ، ياسين

 .(507ص)  م لغة الفقهاءقلعه جي، معجانظر:  )5)
 .(61/ 4)جابن سيده، المخصص،  )6)

 (.688، والراغب، المفردات )ص(340/ 1)  التوقيف على مهمات التعاريف ، المناوي  (7)
 . وهذا هو تعريف الباحث الكندي ارفن ولر.( 10ص)الوقاية من الجريمة  ، طالب؛ أحسن )8)
 .(9ص) المرجع السابق )9)
من نفس الكتاب  دراسة أجراها الباحثان ) ستاك وكنفي ( على أن  ( 141ص) ، وقد ذكر الكاتب ( 139ص) عالج الجريمة الصنيع، التدينانظر:  )10)

 ا في علم اإلجرام فلم يجدا سوى أربعة كتب تعرضت للدين. كتاب   28الدين قد أ همل في الدراسات الخاصة بالجريمة؛ فقد راجعا 
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ولها أكثر من زاوية؛ فقد تنا في التشريع اإلسالمي من أما بالنسبة للدراسات اإلسالمية فقد تم تناول موضوع الوقاية من الجريمة
  (1) وبرزت كتابات حديثة تشير إلى أهمية التدين في عالج الجريمة بشكل عام.  ،الفقهاء والمفسرون واألصوليون 

"درهم وقاية   على مبدأبناء ينبغي ألي تشريع أن ينطلق منه أ واعتماد الوازع الديني فيها مبد  الوقاية من الجريمة وتعتبر   
ا قبل وقوع الكوارث   ويتدخل ثاني  أوال   (2)ا في طليعة من يستشرفواإلقرار به يجعلنا دائم  ر عالج". إن اعتبار ذلك خير من قنطا

 (3)اإلجرامية في المجتمع.
 المطلب الثاني: عوامل الوقاية القرآنية من الجريمة  

 التالي:  لى النحوع وتحد من الجريمة وذلك عيتدرج منهج القرآن الكريم في بناء أسس وقائية تمن  
 إعادة بناء وتصحيح المفاهيم الفرع األول: 

يربط المسلم  والتصورات يمهد لها من خالل عدد من المفاهيم  –كالسرقة –إن القرآن الكريم في معالجته لموضوع الجريمة   
ومن  ضمن مفهوم المجتمع.وتعالى ولعالقته مع غيره  تشكيل المنظار الذي ينظر من خالله لعالقته بربه سبحانه ويعيدبها 

 المفاهيم  التي سلط القرآن عليها الضوء باعتبار أنها عامل مهم في تربية المسلم باتجاه إبعاده عن الجريمة: 
 : تعريفه بالخالق سبحانه وبصفاتهأوًل   

الغني المغني، وقد   ووه شديد العقاب،، افر الذنبخير الرازقين، غ ا من صفات هللا تعالى؛ فهويات كثير  اآلفقد أجَلْت   
امتن على عباده بالنعم الكثيرة. وحين يتعرف المسلم على ربه حق المعرفة يعلم أنه يلجأ إلى القوة المطلقة وإلى العدل المطلق؛ فإذا  

وبذلك  ، لله تذكر أن هللا تعالى العدربه أن يرزقه الرزق الحالل، وإذا حدثته نفسه بأن يمد يده ألخذ ما ليس  يدعو فإنه ما ابتلي
 ا وخشية.   ا ورجاء، حب  يرتبط المسلم بربه خوف  

 : احترام الكليات الخمسةاثانيً  
وهي مرتبة  ، المال –العرض  –العقل  –النفس  –يركز القرآن الكريم على مقومات الوجود للفرد المسلم وهي: الدين   

ز وأقدس من كل ما عداه، مية الخالصة؛ فدين المسلم أعتها وأهميتها بالمقاييس اإلسالبحسب ما ينبغي أن تكون عليه من حيث قيم
، على سائر ما يحرص عليه اإلنسان ويحميه –بعد الدين –والنفس هي المقدمة ، أول الحرمات والمقدم قبل جميع المقدسات وهو

تدح به المرء وألنه ماع ما يمرض ألنه جوالعِ تعالى،  ت هللاوبالعقل تتقوم إنسانية اإلنسان وأهليته لما خلق له من مكانة في ملكو 
وإن   ،ا يأتي المال ألنه قوام الحياة في بعدها المادي القائم على إشباع حاجات الجسد أوال  وأخير  ، مناط الكرامة واالحترام بين الناس 

سلم يقدر المقاصد ة التي يتربى عليها الفرد الموبهذه الرؤي .تسامى به اإلسالم فجعله أداة من أدوات تطهير الروح وتزكية النفس
إلى بعد أعلى  ريع ويعلم أن صالح الدنيا ال يكون إال باألمن على هذه الضرورات التي تجاوزت نطاق "الحق اإلنساني"الكلية للتش

 (4)استقامة وإقامة العمران اإلنساني.بحيث أصبح "فريضة" إلهية و"ضرورة" من ضرورات 

 

 
 

 سن طالب.مة للدكتور أح كتاب التدين عالج الجريمنها مثال   )1)
آيات كتابه  االستشراف يعنى بتحليل الظواهر المجتمعية وتوقع ما يبنى عليها من نتائج مستقبلية وتطورات اجتماعية. ومن ذلك ما بثه هللا عز وجل في )2)

 الكريم من السنن االجتماعية.
اف والتدخل" بهدف االسهام في الوصول إلى اتخاذ وإعداد تدابير طرين "االستشر نجد بعض الباحثين الغربيين قد قسموا مفهوم الوقاية إلى هذين الش )3)

انظر: نها. أونماذج تطبيقية للحيلولة دون حدوث الفعل اإلجرامي من أصله ) بقدر اإلمكان ( أو الوصول إلى التحكم في معدالت الجريمة أو التخفيف م
 .  ( 27ص) طالب، الوقاية من الجريمة، 

 ،الشريعة اإلسالمية لزاحم، آثار تطبيق(، وا19و 17ص) عمارة، اإلسالم واألمن االجتماعي، و  (، 27-26)ص مة الحدود،أثر إقا ، ذهبيالانظر:   )4)
 .( 161-160)ص
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 والشرترغيب والترهيب في عرض الخير : الاثالثً   
ِّن ﴿قال تعالى:  إن آيات القرآن الكريم تبشر الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن في الدنيا واآلخرة ا م  َمن  َعمَِّل َص لِّحا

يِّيَنَّهُ  مِّن  فَلَُنح  نََث  وَُهَو ُمؤ 
ُ
و  أ

َ
رَهُ  ۥ َذَكٍر أ ج 

َ
زِّيَنَُّهم  أ َِّبةا  َونَلَج  ةا َطي  َسنِّ َما ََكنُوا  يَ َحَيو  ح 

َ
ِّأ َملُونَ م ب َهل  َجَزا ُء ﴿ قال تعالى:، و [٩٧النحل: ] ﴾ع 

َس نِّ ٱ ِّح 
َس نُ ٱإِّٗلَّ  ۡل  ِّح 

ُرهُ ﴿ رهب من اقتراف الخطايا والسيئات:تو ، [٦٠الرحمن: ] ﴾ۡل  ج 
َ
لََح فَأ ص 

َ
ِّث لَُها  َفَمن  َعَفا َوأ ِّئَة  م  ِّئَةٖ َسي  ُؤا  َسي   ۥ وََجَزَٰٓ

ِّ  ٱلََعَ  ِّ ﴿ :و، [ ٤٠الشورى: ] ﴾نيَ لِّمِّ لظَّ  ٱَٗل ُُيِّبُّ  ۥإِّنَّهُ  ّللَّ ََسَنةِّٱَمن َجا َء ب ِّ  ۥ فَلَهُ  ۡل  ِّن َها  َوَمن َجا َء ب ِّئَةِّٱَخري   م  ي  ِّينَ ٱفََل َُي َزى  لسَّ َعمِّلُوا   َّلَّ
ِّ ٱ ي  َملُونَ  اتِّ   َ لسَّ  تعالى على  عقب بضد ذلك مع مقابلة فضل هللا ذكر جزاء اإلحسان أ "لما ف، (1([٨٤القصص: ] ﴾إِّٗلَّ َما ََكنُوا  َيع 

 (2)."المسيء على عادة القرآن من قرن الترغيب بالترهيب المحسن بعدله مع

لنا عظمة القرآن في ربطه الوثيق بين عنصري الترغيب والترهيب مما يتيح للنفس من عوامل التوازن والسيطرة  تبدووهنا 
ا من جميع ا واضح  فتعرض اآليات األمر جلي  ؛ الترجيحذ إرادتها في مجال اإلختيار و على بواعثها ودوافعها ما تتمكن به من شح

. وبما أن السرقة مرتبطة بحب المال والرغبة في التملك وفيما يتيحه من أسباب (3)جوانبه ليحدد اإلنسان النتيجة بقرار منه واختيار
ا في ال تقل عنها قوة وتأثير  مضادة  بدوافع  الموازنةها يحتاج إلى المتعة واللذة فإن الوقوف في وجهها ومواجهتها بما يوقف آثار 

ا لتحقيق التوازن النفسي السوي في وبذلك يكون علم اإلنسان بعواقب الجريمة ونتائجها عليه وعلى المجتمع كافي   النفس اإلنسانية.
 (4) تكوينه.

 :: بيان حجم الجريمة الحقيقي والتنفير منهاارابعً 
ا لعدم ترتب اآلثار ما يفعل نظر   بسوءفقد ال يشعر المجرم  ؛ بشكل عام إيقاف الجريمة هي هام للحد أوعنصر توجي وهو

وهنا تأتي النصوص اإلسالمية لتعطيه الحجم الحقيقي لما ينوي فعله   لظنه بأنها مما يتسامح به. ا، أوالمباشرة على الجريمة رأس  
ارُِّق ٱوَ ﴿ يقول تعالى:. الجريمة قبحببيان  ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو  ٱفَ  لسَّ َِّن  ا  ق  َِّما َكَسَبا نََك لا م  َۢ ب َيُهَما َجَزا َء ي دِّ

َ
ِّه ٱأ ُ ٱوَ  ّللَّ المائدة: ] ﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ

تنفر اآليات من جريمة السرقة وتحذر من ارتكابها لما في ذلك من عدوان. وإذا لم يكِف ذلك في تنبيه الغافل؛ فإن إعالن  إذ، [٣٨
وبذلك  كفيل في أن ي بعد تفكيره بنشوة اللذة إذا علم أنه سيذوق مس العذاب.بقطع يده الدنيا  وما سيعانيه المجرم من ألم في الجزاء 

 (5)تكون اآليات قد حاربت الجريمة في النفس قبل أن تحاربها في الحس.
 :: عقد الرابط مع الدار اآلخرةاخامسً 

لخوف من ق النفس، ويثير فيها أحاسيس ام الحساب بأسلوب يصل إلى أعمالقد لفت القرآن أنظار الناس إلى أهوال يو 
َخَذ  ﴿ :في جميع الذنوب والمعاصي والتي تشمل فيما تشمله جريمة السرقة، قال تعالى معصية هللا تعالى

َ
َِّك إَِّذا  أ ُذ َرب  خ 

َ
َِّك أ َوَكَذ ل

َذهُ  ل ُقَرى  ٱ خ 
َ
َ َظ لَِّمٌة  إِّنَّ أ يٌد إِّ  ۥ  َوِهِّ م  َشدِّ َلِّ

َ
ِّ أ َِّك ٓأَليَةا ل  َرةِِّۚ ٱَمن  َخاَف َعَذاَب نَّ ِفِّ َذ ل ُ  ٓأۡلخِّ َِّك يَو م  ُّمَّ ُموع  لَّ ُهود  َوَما  نلَّاُس ٱَذ ل ش  َِّك يَو م  مَّ َوَذ ل

ُرهُ  ِّ ِّهِّ  ۥ  نَُؤخ  ٌس إِّٗلَّ بِّإِّذ ن تِّ َٗل تََكلَُّم َنف 
 
ُدوٖد يَو َم يَأ ع  َجٖل مَّ

َ
ا فَمِّن ُهم  َشقِّ   َوَسعِّ  ۦ  إِّٗلَّ ۡلِّ مَّ

َ
ِّينَ ٱيد  فَأ هود: ] ﴾لَُهم  فِّيَها َزفِّري  َوَشهِّيقٌ  نلَّارِّ ٱَفِّ وا  فَ َشقُ  َّلَّ

يمٖ ﴿ كما أمر هللا عز وجل نبيه بأن يقول: .[١٠٦ – ١٠٢ ٍم َعظِّ ِّ َعَذاَب يَو  َخاُف إِّن  َعَصي ُت َرب 
َ
فالخوف ، [١٥األنعام: ] ﴾قُل  إِّّن ِّ  أ

قوبة إيقاع عالتهديد بهذا و  ،والخشية من عقابه يوم الحساب لىتعا ف الناشيء عن مراقبة هللاالخو  إليه القرآن إنما هو الذي يدعو
 (6).ا للنفوس من ارتكاب الجريمةيكون أشد زجر  بقطع يده أخروية إلى جانب العقوبة الدنيوية 

 

 . (95-94ص) وهبة، التدابير الزجرية والوقائية في التشريع اإلسالمي وأسلوب تطبيقها، انظر:  )1)
 .( 191/ 20)ج لتحرير والتنويرابن عاشور، ا 2)) 

 . ( 44ص)عمارة، األمن االجتماعي، ظر: ان )3)
 (.45ص) السابق، المرجع انظر:  )4)
 .(609ص) حوى، اإلسالم، و  (، 97ص) وهبة، التدابير الزجرية، (، و 115ص)التسخيري، نظرة في نظام العقوبات اإلسالمية، انظر:  )5)
 .(98ص) الكفاح ضد الجريمة في اإلسالم، ، ماهر(، و 100-99ص)ية لتدابير الزجر ، ووهبة، ا(30-29ص) طبارة، الخطايا في نظر اإلسالم، انظر:  )6)
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 : : غرس مفهوم الرقابة الذاتيةاسادسً 
نَس نُ ٱبَلِّ ﴿ ا عليها يراقبها ويحاسبها:رس  دعت النصوص القرآنية اإلنسان أن يجعل له من نفسه حا ِّ

هِّ  ۡل  سِّ رَية    ۦلََعَ  َنف  بَصِّ
ل َق  َمَعاذِّيَرهُ 

َ
ن إفللضمير الديني عند الفرد سلطان قوي وأثر فعال يفوق سلطان القانون، من حيث  ؛[١٥ – ١٤القيامة: ] ﴾ۥ َولَو  أ

لى التصرفات، بعكس القوانين خل تهيمن على األفعال وتشرف عاألصل في الضمير أنه حاضر ال يغيب ألنه سلطة نابعة من الدا
  (1)لتي تفرض على النفس من سلطة خارجة عنها.ا

ويرفض الدخول إلى  على أن يتراجع نسان تحفز اإلوتفعيل الضمير  تعالىإلى تقوى هللا  إن مجرد تذكر اآليات التي تدعو
المراقبة يوقظ في أعماقه الضمير  عنصرفإن بسرقة أو غيرها ال الغير ميتعرض لأن  نساننفس اإل فإذا حّدثتدائرة الخطيئة، 

األسباب فتتوفر مطلع عليه يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور  تعالىأن هللا و الجرم الذي يرتكبه،  سوءالديني الذي يجعله يدرك 
  قال تعالى:  دمصلحة الجماعة على مصلحة الفر لوقاية المجتمع ومنع االنحراف في كافة المجاالت حيث تختفي األنانية وتتغلب 

َِّنَة ﴿ ئ
لَُم َخا  نُيِّ ٱَيع  ع 

َ ُدورُ ٱَوَما َُّت َفِّ  ۡل  َها ﴿ و ، [١٩غافر: ]  ﴾لصُّ يُّ
َ
َٰٓأ ِّينَ ٱيَ َ ٱ تَُّقوا  ٱَءاَمُنوا   َّلَّ ِّهِّ  ّللَّ لُِّمونَ  ۦَحقَّ ُتَقات س  نُتم مُّ

َ
 ﴾َوَٗل َتُموُتنَّ إِّٗلَّ َوأ

ال في األرض، والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا  ال ذرة في السموات و ال يعزب عن علمه مثق سبحانه فاهلل (2)  .[١٠٢آل عمران: ]
ا  ا يوجب عظم الخوف، ألن الحاكم إذا كان عالم  يقضي بالحق وهذا أيض   وهو سبحانه  ا، ا جد  الحد كان خوف المذنب منه شديد  

 (3) .نه في الغاية القصوى ما دق وجل، كان خوف المذنب م بجميع األحوال، وثبت منه أنه ال يقضي إال بالحق في كل
 : الفرع الثاني: بناء السلوكات وتوفير اإلجراءات العملية

حتى ينتظم أمر الوقاية من حدوث الجريمة بشكل عام وفي السرقة خاصة ال بد من تدابير احترازية عملّية مفّعلة من قبل    
 هي على نوعين: ، و ال العامعدة جهات وفئات تشمل المجال الفردي والمج

 : مر: التدابير المفروضة على المجتمع وأولي األأوًل 
إذ   أفراد المجتمع. جميعطبقة من الناس، وإنما يمتد فيه ويتسع بحيث يشمل  الكفاح ضد الجريمة على فئة أوال يقتصر   

كله أن يحرصوا  ينبغي ألولي األمر وللمجتمع  . وعلى ذلك(4)ة المجتمع وأمنهالمصلحة الحقيقية في الحفاظ على سالم هم أصحاب
وهناك شرطان أساسيان إذا توافرا أغلقا معظم أبواب الجريمة: أحدهما ما ذكرناه  ملية التي تحد من الجريمة وتمنعها.على األمور الع

عي مادي شامل يتعاون فيه كل والشرط الثاني إقامة تكافل اجتما ، ا من تهيئة مناخ مفاهيمي ي نشئ الفرد تنشئة إدراكية سويةسابق  
والوقوف عند حدوده مع تحقيق اإلشباع الضروري لحاجات اإلنسان  تعالى ر على االلتزام بحقوق هللاألفراد بما يعين كل منهم اآلخا

 مر بما يلي: بناء على ذلك تقسيم التدابير الالزمة على المجتمع وأولي األويمكن  ساسية.األ
 5)تصادية الماديةالهتمام باألوضاع الق -أ

حياته  فة أطيافه مسؤول عن تهيئة أفضل األوضاع االقتصادية المالية للفرد المسلم حتى تغدواإلسالمي بكاإن المجتمع  
قرب ما يأن لذلك حرص القرآن ا من الجرائم يدفع إليها الفقر؛ ومن المعلوم أن كثير   مستقرة ومتزنة لتنقطع سبل االنحراف والخطيئة.

، قال األحيان مادي مالي، ودعا إلى أن ال يكون المال دولة بين األغنياء ها في كثير منالتي يكون سببو  في المجتمع بقاتبين الط
فَا َء ﴿ تعالى:

َ
ا  أ ُ ٱمَّ ِّ  ّللَّ لِّ  ۦلََعَ  رَُسولِّ ه 

َ
ِّي  ل ُقَرى  ٱمِّن  أ ِّلرَُّسولِّ َوَّلِّ َب  ٱفَلِّلَّهِّ َول ََت َم  ٱوَ  ل ُقر  بِّيلِّ ٱ ب نِّ ٱوَ  ل َمَس كِّنيِّ ٱوَ  َل  َ  يَُكوَن دُ ََك  َٗل  لسَّ ولََۢة بنَي 

نَِّيا ءِّ ٱ غ 
َ َ  ٱ تَُّقوا  ٱوَ  نَتُهوا   ٱَنَهى ُكم  َعن ُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱمِّنُكم   َوَما  َءاتَى ُكُم  ۡل  َ ٱإِّنَّ  ّللَّ يُد  ّللَّ أن يتم رفع ، و    [٧الحشر: ] ﴾ل عَِّقابِّ ٱَشدِّ

 

  (.13ص)دور الجمهور في الوقاية من الجريمة،  ، المنظمة العربية للدفاع االجتماعيانظر:  )1)
 .(15ص)دور الجمهور في الوقاية، المنظمة العربية، (، و 30ص)هاشم، األمن االجتماعي في اإلسالم، انظر:  )2)
 .( 505/ 27لفخر الرازي، مفاتيح الغيب )جانظر: ا ( 3)

 .( 12-11ص)ماهر، الكفاح ضد الجريمة، انظر:  )4)
 (.118ص) الصنيع، التدين عالج الجريمة، انظر:  )5)
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العيش الكريم الذي يؤمن لهم حاجياتهم ويحقق لهم من أجل زكاة الو  صدقاتأداء الو  بتهيئة فرص العملفراد المستوى المادي لأل
فالفقر خطر على أمن المجتمع وسالمته واستقرار أوضاعه بل على سيادته واستقالله، فقد ال يجد البائس في صدره  ؛كفايتهم

 (1)منه من خوف.حماسة للدفاع عن وطنه الذي لم يطعمه من جوع ولم يؤ 
ا للفقراء والمساكين، وهي األموال حقوق  إذ خصص في  رابطة مالية اجتماعية بين أفراد المجتمعآن أقام القر  فقد  

وفي تشريع هذه الفريضة تأليف لهؤالء المحتاجين مع المجتمع فال ،  من القادرين ولكنه حق لذوي الحاجةليست منة وال تفضال  
عنوان الدخول في دين   –مع التوبة من الشرك وإقامة الصالة- هاجعلة الزكا القرآن الكريم شرعولما  (2)يحقدون على األغنياء.

قَاُموا  ﴿ قال هللا عز وجّل:  ا من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم.لألخوة الدينية التي تجعله فرد   ااإلسالم وإثبات  
َ
َة ٱفَإِّن تَابُوا  َوأ لَو   لصَّ

َة لزَّ ٱَوَءاتَُوا   َو نُُكم  ِفِّ  َكو  ِّ ٱفَإِّخ  ُل  ينِّ  دل  ِّ لَُمونَ  ٓأۡلَي تِّ ٱَوُنَفص  ٖم َيع  وقد طبق النبي صلى هللا عليه وسلم المنهج القرآني  (3).[١١التوبة: ] ﴾لَِّقو 
ساس جعل المقصد األالفقر واألوضاع االقتصادية الصعبة التي قد تؤدي إلى الوقوع في جريمة السرقة حين  التقليل من آثار في 

 م لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه لما أرسله قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل فقد عن ذل المسألة، ءالفقرامن الزكاة هو إغناء 
 (4(.متفق عليه هم"فأْعِلْمهم بأنَّ هللا افترض عليهم صدقة  في أموالهم، ت ؤخذ من أغنيائهم، وتردُّ في فقرائ: "إلى اليمن

،  الكفارات، و الوقف، و النذورو تشريع الوصية و وابن السبيل،  ليتيم،مساعدة المدين، والغارم، وامثل  المساعدة كذلك وشرع
   (5) إلخ. الضيافةو ،  الفطر صدقة، و األضاحيو 

 : الجتماعيةالهتمام باألوضاع -ب
فإن من الضروري أن   جزء منه يؤثر فيه ويتأثر به؛ ولذلك  عن باقي مكونات المجتمع فهوالفرد المسلم منعزال  ال يعيش   

 ا؛ فأي خلخلة للوضع االجتماعي للفرد ال بد وأن تؤثر في كيان المجتمع فهوا مرتاح  د مع المجتمع ويعيش فيه مستقر  يأتلف الفر 
ومن األمور المهيئة  (6) ا على قيمة من قيمه وحرمة من حرماته.طرف أصيل ستمسه الخلخلة بطريق مباشر خاصة إذا كانت عدوان  

التي تساعده على رفع مستواه وتحفظ له كرامته  على حقوقه االجتماعية الفردحصول من السرقة  تقياجتماعية  ألوضاع 
  (7)اإلنسانية.

قد فرضت اآليات القرآنية على المسلمين أن تكون المساواة بصورتها المطلقة  ف، المساواة  االجتماعية للمسلم وأهم الحقوق   
َها ﴿ وال استثناءات:ا، فال قيود بين األفراد جميع   يُّ

َ
َٰٓأ ََعاَرفُو ا   إِّنَّ  نلَّاُس ٱيَ َِّل تلِّ ئ

ا َوَقَبا  نََث  وََجَعل َن ُكم  ُشُعوبا
ُ
ِّن َذَكٖر َوأ َن ُكم م  إِّنَّا َخلَق 

َرَمُكم  عِّنَد  ك 
َ
ِّ ٱأ ت َقى ُكم   إِّنَّ  ّللَّ

َ
َ ٱأ   العقوبة؛ فحكم السرقة مثال  قد شمل ذلك المساواة حتى في ، و [١٣الحجرات: ] ﴾َعلِّيٌم َخبِّري   ّللَّ

ا كانت مكانته ا خواصهم وعوامهم، أغنياؤهم وفقراؤهم؛ فمن ثبتت عليه جريمة السرقة تقطع يده أي  ا يخضع له الناس جميع  ا عام  م  حك
  (8).في المجتمع

ا ال ي يجعله عزيز  ا بالقدر الذفال يمكن تصور الفرد المؤثر في المجتمع إال إذا كان هذا الفرد حر  وكذلك حق الحرية؛ 
 ا على أداء دوره في إتمام البناء وإرساء قواعده. ال يضعف. وعندها يمكن لهذا الفرد أن يكون قادر   ايذل، وقوي  

 

 .( 16ص) مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، ، القرضاوي (، و 109ص)ماهر، الكفاح ضد الجريمة، انظر:  )1)
 . ( 116-115ص) ابير الزجرية،وهبة، التدانظر:  )2)
 (، والقرضاوي، مشكلة الفقر177ص) ، وطبارة، الخطايا في نظر اإلسالم، ( 57-56ص)المنظمة العربية، دور الجمهور في الوقاية من الجريمة، انظر:  )3)

 .(98، و64)ص
  (. 19) لحديث رقم ا( 50/ 1ج) صحيح مسلم.  ، مسلمو ،  (1395) الحديث رقم ( 104/ 2ج) . صحيح البخاري  ، البخاري  ( 4)
 .[٢٩الحج: ] [، ١٨٠البقرة: ] [٦٠التوبة: [، ]٢٧٢ – ٢٧١البقرة: اآليات: ]انظر:  ( 5)
 .( 118ص)، و الصنيع، التدين عالج الجريمة، ( 50ص) أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، ، الذهبيانظر:  )6)
 .  (308ص) اعجاز القرآن الكريم، عباس، و فضل، انظر:  )7)
 .( 179ص)طبارة، الخطايا في اإلسالم، (، و 17ص)لعربية، دور الجمهور في الوقاية، المنظمة اظر: ان )8)
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الحرية بأي حال  ، وال تعني والحرية معنى اجتماعي ال يتصور وجوده إال في مجتمع متكافل يأخذ األفراد فيه ويعطون  
   إلى رد فعل مبعثه الخصومة. ق يجعلها اعتداء يدفع باآلخرينمن كل القيود؛ ألن ذلك االنطالا من األحوال أن تكون انطالق  

ِّ َمث ََن  َوفَُر َدى  ثُمَّ  ﴿ :حرية التفكير ومن الحريات التي وفرها المجتمع المسلم: َّ ن َتُقوُموا  ّللِّ
َ
َدةٍ  أ َِّو حِّ عُِّظُكم ب

َ
َما  أ ۞ُقل  إِّنَّ

َِّصاحِّ  ُروا   َما ب نٍَّةِۚ إِّن  ُهوَ َتَتَفكَّ ِّن جِّ َ  بُِّكم م  ير  لَُّكم بنَي  يدٖ  إِّٗلَّ نَذِّ َولَو  َشا َء َربَُّك ٓأَلَمَن ﴿ وحرية االعتقاد: ،[٤٦بأ: ] س    ﴾يََدي  َعَذاٖب َشدِّ
ۡرضِّ ٱَمن ِفِّ 

َ رِّهُ  ۡل  نَت تُك 
َ
فَأ

َ
مِّنِّنيَ  نلَّاَس ٱُُكُُّهم  َجِّيًعا  أ ِّ إََِّل  سَ  د عُ ٱ﴿: وحرية القول ، [٩٩يونس: ] ﴾َحَّتَّ  يَُكونُوا  ُمؤ  ِّ بِّيلِّ َرب  َمةِّٱَك ب ِّك   ۡل 

ََسَنةِّ  ٱ ل َمو عَِّظةِّٱوَ  ِّ  ۡل  ل ُهم ب َِّمن َضلَّ َعن َسبِّيلِّهِّ  لََّّتِّ ٱَوَج دِّ لَُم ب ع 
َ
َسُن  إِّنَّ َربََّك ُهَو أ ح 

َ
َ أ ِّ  ۦِهِّ لَُم ب ع 

َ
ينَ ٱوَُهَو أ َتدِّ وحرية ، [١٢٥النحل: ] ﴾ل ُمه 

 (1).العلم، وحرية التملك
َ ٱ۞إِّنَّ ﴿ باآليات التي حثت على العدل واألمر به  قال هللا عز وجل: كريم حافلالقرآن الف وكذلك حق العدالة؛  ّللَّ

وا   ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُكم  أ

 
َم َن تِّ ٱيَأ

َ َ  ۡل  ُتم بنَي  لَِّها ِإَوَذا َحَكم  ه 
َ
ِّ  نلَّاسِّ ٱإََِّلَٰٓ أ ن َُت ُكُموا  ب

َ
ِۚ ٱأ لِّ َ ٱإِّنَّ  ل َعد  ا  ّللَّ ِّعِّمَّ ِّهِّ ن َ ٱإِّنَّ  ۦ ه يَعُِّظُكم ب ا ّللَّ ريا َۢا بَصِّ  ﴾ََكَن َسمِّيَع

لُِّموَن  ﴿ وقد كانت التشريعات القرآنية التي تنّزل على واقع المجتمع عادلة غير جائرة وال متهاونة، قال تعالى:، [٥٨النساء: ] َٗل َتظ 
لَُمونَ  الحرية( فلكل إنسان حق ين الماضيين )تحقيق المساواة و وهذا العدل ال شك أنه مبني على األساس، [٢٧٩البقرة: ] ﴾َوَٗل ُتظ 

فلن يجرؤ قوي وال صاحب نفس شريرة  لذا إن العدل أساس الحكم؛ فرض واجبات من غير تقرير للحقوق. يمكناجب، وال وعليه و 
قضي على الشعور ي ، مماواسطة على السرقة ألنهم يعلمون أنهم سيعاقبون على ما اقترفوه دون أن تمنع من عقوبتهم جاهة أو

 (2)تيجة ما يشعرون به من آثار عدم العدالة والمساواة التي تقع عليهم في المجتمع.وقع بعض األفراد في الجريمة نبالظلم الذي ي
رقابة نفسية تجعل الشر ينطوي يشكل سود فيه عناصر الخير وتختفي فيه بوادر الشر الذي تلرأي العام الفاضل اكما أن 

يجعل كل مسلم يشعر برقابة الجماعة عليه وعلى تصرفاته، مما  ،الن والظهوروتجعل الخير في موقع اإلع ظهر،على نفسه فال ي
وهذه القوة هي   ،على المحافظة على واجهة المجتمع نقية ناصعة ما يعينك ويردعه عن إتيان المنكرات وارتكاب المعاصي والجرائم

ا لعيون؛ منع ا نقي  ولكي يكون الرأي العام طاهر   ن الجريمة وبين أن تظهر وتبرز.ا بيرد الفعل االجتماعي العام الذي يجعل سد  
 المعلنين مشيعين للفاحشة فقال: تعالى وقد عد هللا، من إعالن الجريمة فإعالنها بمثابة الدعوة إليها وتحريض عليها باإلعالن القرآن

ِّينَ ٱإِّنَّ ﴿ يَع  َّلَّ ن تَشِّ
َ
َشةُ ٱُُيِّبُّوَن أ ِّينَ ٱ ِفِّ  ل َف حِّ م  ِفِّ َءاَمُنوا  لَُهم   َّلَّ َلِّ

َ
ن َيا ٱ َعَذاٌب أ َرةِِّۚ ٱوَ  دلُّ ُ ٱوَ  ٓأۡلخِّ لَُمونَ  ّللَّ نُتم  َٗل َتع 

َ
لَُم َوأ  (3) .[١٩النور: ] ﴾َيع 

منحهم حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم لأسند إلى المجتمع هذا الواجب و  بتفعيل مبدأ الرقابة أمر هللا سبحانه وتعالى وقد
نحراف النفوس وعبث المفسدين يقول هللا سبحانه  نصرة الحق، وما يتبع ذلك من ا من سيطرة الرذيلة والتعاون علىومجتمعهم 

ُعوَن إََِّل ﴿ وتعالى: ة  يَد  مَّ
ُ
ِّنُكم  أ َُكن م  ِّ ٱَوتل  َري  ِّ  ۡل  ُمُروَن ب

 
ُروفِّ ٱَويَأ َن َعنِّ  ل َمع  ئَِّك ُهُم  ل ُمنَكرِِّۚ ٱَويَن َهو 

َٰٓ لَ و 
ُ
لُِّحونَ ٱَوأ آل عمران: ] ﴾ل ُمف 

١٠٤]. (4) 
بر األسس في مكافحة الجريمة والوقاية منها األسس الروحية والتربوية التي تعمد إلى تربية النفوس وتنشئة أك من إن و 

وقد ضرب لنا المسلمون األوائل أروع األمثلة على تهذيب النفوس والتمثل  األجيال وإحياء الضمائر والتمثل باألخالق اإلسالمية.
  قال تعالى:  ،األمة(، على عاتق جميع حلقات المجتمع )الفرد، األسرة، العائلة، المجتمع عقتمسؤولية  وهذه  (5)ق الحميدة.باألخال

 

 .( 19-18ص)المنظمة العربية، دور الجمهور في الوقاية، انظر:  )1)
افحة الجريمة، م وأثره في مكتطبيق اإلسال، التميمي(، و 122ص) الصنيع، التدين عالج الجريمة، انظر: ، و ( 23-22ص) القيعي، نظرة القرآن، انظر:  )2)
 .(168ص) الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، و  (، 76ص) 
فلسفة العقوبة في أبو زهرة؛ محمد، و  (،76 ، 25-24ص)لمنظمة العربية، دور الجمهور في الوقاية، (، وا79ص) الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، انظر:  )3)

 .(26ص)الفقه اإلسالمي، 
 .(109ص) ووهبة، التدابير الزجرية،  (، 29 ،27ص) المنظمة العربية، دور الجمهور في الوقاية، ، و ( 26ص)لعقوبة، أبو زهرة، فلسفة اانظر:  )4)
 .( 76-75ص)المنظمة العربية، دور الجمهور في الوقاية، انظر:  )5)
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لَهُ ﴿ ه 
َ
ُمُر أ

 
ِّ  ۥ َوََكَن يَأ ةِّوَ ٱب لَو  ةِّ ٱلصَّ َكو  ِّهِّ  لزَّ ا  ۦَوََكَن عِّنَد َرب  ي ا قِّمِّ ﴿ وقال عز وجل:  ،[٥٥مريم: ] ﴾َمر ضِّ

َ
َة ٱَي ُبََنَّ أ لَو  ِّ  لصَّ ُمر  ب

 
ُروفِّ ٱَوأ َعنِّ   ن هَ ٱوَ  ل َمع 

ِبِّ  ٱوَ  ل ُمنَكرِّ ٱ َِّك مِّن  َعز مِّ  ص  َصابََك  إِّنَّ َذ ل
َ
ُمورِّ ٱلََعَ  َما  أ

ُ أي خلل في أي حلقة من هذه الحلقات ال بد وأن يفرز و  ، [١٧لقمان: ] ﴾ۡل 
معات يعود لضعف  ن عوامل وجود الجرائم في المجتفقد أثبتت الدراسات المختلفة أن نسبة كبيرة م ؛ا في جسم األمة وكيانهاأمراض  

  (1).انعدامها أصال   التربية أو
 :: التدابير المفروضة على الفرداثانيً 

المسؤول بالدرجة األولى عن ذاته، وال ينبغي ألي شخص كان أن يرفع المسؤولية عنه ابتداء ويلقيها على   إن اإلنسان هو
وقد أكدت اآليات الكريمة على مسؤولية اإلنسان  له وسلوكاته.يتنصل من المسؤولية إزاء أفعا فال يقبل من الفرد أن ،أكتاف المجتمع

ئَِّرهُ ﴿ :قال تعالى، عن أعماله بما سيالقيه يوم الحساب َن ُه َطَٰٓ ل َزم 
َ
ا يَل َقى ُه َمنُشوًرا  ل قَِّي َمةِّٱيَو َم  ۥَوَُن رُِّج َلُ  ۦ  ِفِّ ُعُنقِّهِّ  ۥ َوُُكَّ إِّنَس ٍن أ  ﴾كَِّت با

 (2).[١٣اإلسراء: ]
وكذلك بين له طريق   ،جل المسلم حرية االختيار بعد أن بين له طريق الهداية والفالح ومصيرههللا عز و وقد أعطى 

َدي نِّ ٱوََهَدي َن ُه ﴿ الغواية واالنحراف ومصيره، قال تعالى:  وهذا االختيار سيحاسب عليه اإلنسان، قال تعالى:  ، [١٠البلد: ]  ﴾نلَّج 
َفمَ ﴿

َ
ا َكَمن ََكنَ أ مِّنا َتوُ  ن ََكَن ُمؤ  ا  ٗلَّ يَس  قا ا  نَ ۥ فَاسِّ مَّ

َ
ِّينَ ٱأ لَِّح تِّ ٱَءاَمُنوا  وََعمِّلُوا   َّلَّ َوى  ٱفَلَُهم  َجنَّ ُت  لصَّ 

 
ا  ل َمأ مَّ

َ
َملُوَن َوأ َِّما ََكنُوا  َيع  ِّينَ ٱنُُزَٗلَۢ ب  َّلَّ

َوى ُهُم 
 
ن نلَّاُر  ٱفََسُقوا  َفَمأ

َ
ا  أ َراُدو 

َ
عِّيدُ  ُُكََّما  أ

ُ
ِّيٱ نلَّارِّ ٱُقوا  َعَذاَب وا  فِّيَها َوقِّيَل لَُهم  ُذوََي رُُجوا  مِّن َها  أ ِّهِّ  َّلَّ بُونَ  ۦُكنُتم ب ِّ   – ١٨السجدة: ] ﴾تَُكذ 

 ومن أهم العوامل التي ينبغي أن يحرص عليها الفرد المسلم لتقيه من اقتراف الجريمة واالقتراب منها:  (3) .[٢٠
 ه وإيجاد الرقابة الذاتيةتفعيل الضمير في نفس -أ

يستشعر ضرورة الرقابة على ذاته ليضبط غرائزه ويقهر شيطانه، فيحرص في أقواله وأفعاله على االبتعاد عن بأن  وذلك 
ِّهِّ ﴿: وهذا فحوى قوله تعالى (4)أي انحراف ا َمن  َخاَف َمَقاَم َرب  مَّ

َ
َس ٱَوَنََه  ۦَوأ َنَّةَ ٱفَإِّنَّ  ل َهَوى  ٱَعنِّ  نلَّف  َ  ۡل  َوى  ٱِهِّ

 
  – ٤٠النازعات: ] ﴾ل َمأ

، وخير ما يعين على ذلك تذكر المفاهيم اإليمانية والعقدية وفهم وإدراك مفهوم خالفة اإلنسان على األرض وضوابطها، وبذلك [٤١
وقدره  عالىتا بقضاء هللا ا راضي  ترّوض الفطرة وتقهر الشهوات فيستقيم السلوك وينضبط. والضمير الديني يجعل المسلم مطمئن  

 (5)قد على أحد.وبذلك ال يكون منه ح
 تفعيل مفهوم الحياء -ب

فهما األصل في االبتعاد عن كل   ؛كما أن الرقابة الذاتية )الضمير( أصل مهم في محاربة بواعث الجريمة فكذلك الحياءو 
ه لفرد وتفعيلفإن حياء ا القرآنروج عن تعاليم فإذا تعذر لدى الفرد تفعيل الرقابة الذاتية الداخلية فلم تكّف النفس عن الخ، انحراف

ا في السر بل في إتيانه عالنية والمجاهرة به. قال هللا  على أرض الواقع وعلى مستوى السلوك يكفي لردع صاحبه أن يأتي جرم  
ِّينَ ٱوَ ﴿ تعالى: نُفَسُهم  َذَكُروا   َّلَّ

َ
و  َظلَُمو ا  أ

َ
َشًة أ َ ٱإَِّذا َفَعلُوا  َف حِّ تَ ٱفَ  ّللَّ َفُروا  س  ِّهِّم  َوَمن  غ  نُوب ُ فُِّر َّلِّ نُوَب ٱَيغ  ُ ٱإِّٗلَّ  َّلُّ وا  لََعَ  َما َفَعلُوا   ّللَّ ُّ َولَم  يُُصِّ

لَُمونَ  نَي فَإِّنَّهُ ﴿ وقال سبحانه:، [١٣٥آل عمران: ] ﴾وَُهم  َيع  ُكم   إِّن تَُكونُوا  َص لِّحِّ َِّما ِفِّ ُنُفوسِّ لَُم ب ع 
َ
بُُّكم  أ ِّنيَ  ۥ رَّ ب وَّ 

َ ِّۡل  اََكَن ل   ﴾ َغُفورا
 (6) .[٢٥اإلسراء: ]

 

األمريكية وجد أن البيت  مدينة شيكاغو ( حدث جانح في1000، وقد ذكر أنه من خالل دراسة مستفيضة تناولت ) (148ص)رشوان، الجريمة، انظر:  )1)
 % من مجموع العوامل التي يمكن أن يكون لها صلة بجنوح األحداث.22غير المالئم يشكل نسبة 

 .[٣٣لقمان: ] و[، ٩٤األنبياء: ] و [، ١١١النساء: ] و [، ٥االنفطار: اآليات: ]انظر: و  )2)

 .(126ص) الصنيع، التدين عالج الجريمة، انظر:  )3)
 .(41ص) ، والذهبي، أثر إقامة الحدود،  ( 75ص)الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، و ، (35-34ص) ين، منهج القرآن في حماية المجتمع، ابن ياسانظر:  )4)
 .(29، 25و 19ص) أبو زهرة، فلسفة العقوبة انظر:  )5)
 .(40-39ص) ابن ياسين، منهج القرآن في حماية المجتمع، انظر:  )6)
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 الفرع الثالث: أداء العبادات
العبادات التي شرعها اإلسالم من أهم التدابير الوقائية التي تمنع وتحد من الجريمة بشكل عام، فبها يتم تربية الضمير  تعتبر

 كراتالة تنهى عن الفحشاء وارتكاب المنفالص (1)المجتمع؛كذلك في و  وتهذيب النفس وخلق روح التوازن واإلئتالف في قلب المسلم 
َ إََِّل َك مَِّن  ت ُل ٱ﴿ ، قال تعالى:-ومنها السرقات- وِحِّ

ُ
قِّمِّ  ل كَِّت بِّ ٱَما  أ

َ
َة  ٱَوأ لَو  َة ٱإِّنَّ  لصَّ لَو  َشا ءِّ ٱَتن ََه  َعنِّ  لصَّ ُر  ل ُمنَكرِّ  ٱوَ  ل َفح  ِّ ٱَوََّلِّك  ه  ّللَّ َِبُ ك 

َ
أ

ُ ٱوَ  َنُعونَ  ّللَّ لَُم َما تَص  فس وترويضها حتى ال تقوم باالعتداء رء منزلة التقوى وكبح رغبات الن[، والصوم يصل بالم٤٥العنكبوت: ] ﴾َيع 
َها ﴿ قال تعالى: على ممتلكات اآلخرين يُّ

َ
َٰٓأ ِّينَ يَ َيامُ َءاَمُنوا  ُكتَِّب َعلَي ُكُم  ٱَّلَّ ِّ ِّينَ َكَما ُكتَِّب لََعَ  ٱلص   ﴾مِّن َقب لُِّكم  لََعلَُّكم  َتتَُّقونَ  ٱَّلَّ

في استقرار األمن  تساعدان تسهمان في اختفاء الحقد والحسد من النفوس و تطهران النفس و قة ، والزكاة والصد [١٨٣البقرة: ]
ِّ عَ ﴿قال تعالى:  في المجتمع عبر التكافل المادي واالجتماعي، والطمأنينة

َِّها َوَصل  ِّيهِّم ب ِّرُُهم  َوتَُزك  ِّهِّم  َصَدقَةا ُتَطه  َو ل م 
َ
لَي هِّم   إِّنَّ ُخذ  مِّن  أ

تََك َسكَ  ه وَ َصلَو  َُّهم  ُ ن  ل ال يرفث وال يفسق فوالحج يدّرب المرء على قوة اإلرادة وامتالك زمام النفس [، ١٠٣التوبة: ] ﴾َسمِّيٌع َعلِّيمٌ  ٱّللَّ
 اآلخرين بالسرقة.  أموالعلى  تجرؤلما هو أشد كال بط النفسلضه يؤهلمما 

 مة )حد السرقة: قطع اليد(الفرع الرابع: تقرير عقوبة للجري
ا في منع جرائم الحدود   عميق  ها ونظامها وضوابطها متى دخلت حقل التربية والتوجيه أصبحت عامال  د بفلسفتإن الحدو 

بشكل أكبر من إقامة شرطي على رأس كل مواطن. فهي في إطارها التربوي عاصم قوي يمنع أفراد المجتمع من مواقعته ألنه 
فتكون إقامة الحدود حياة لجميع أفراد المجتمع ألنه يردع  ؛(2(يده وهكذا داهة أن من َقتل ق تل ومن سرق قطعتيصبح من المعلوم ب

"الزواجر )أي العقوبات(  القرافي المالكي في كتابه المشهور بكتاب الفروق أن: يقرر و  من تسول له نفسه إتيان هذه الجرائم.
 .(3)ا لمن يقدم بعدهم على المعصيةة وزجر  ا لهم عن المعصيلعصاة زجر  توجه لر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة" وإن الزواج

ارُِّق ٱوَ ﴿ وبذلك نرى السبب في تشديد العقوبة في جريمة السرقة بقطع اليد ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َِّما َكَسَبا  ق  َۢ ب َيُهَما َجَزا َء ي دِّ
َ
أ

َِّن  ِّه ٱنََك لا م  ُ ٱوَ  ّللَّ هم عن ارتكاب جريمة السرقة حتى يأمن الناس على لناس وردعبها زجر اف ،[٣٨المائدة: ] ﴾كِّيم  َعزِّيٌز حَ  ّللَّ
 (4)تحدثه هذه الجريمة من ترويع للناس وعدم استتباب األمن.لما  أموالهم في حلهم وترحالهم

 (5)المبحث الثالث: تطبيق عقوبة السرقة )حد القطع(
على الذين قالوا "قطع   دّ . كما ر فلن يرتدع أحدإن ظل التشريع على الورق دون تطبيق بّين اإلمام الشعراوي رحمه هللا أنه 

ا واحدة قطعت في السعودية فامتنعت كل سرقة، وإذا كان القتل أنفى للقتل، فالقطع أنفى  "األيدي فعل وحشي"، بقوله:  إن يد 

 

، والزاحم، ( 94-93ص)وهبة، التدابير الزجرية، (، و 25و 19ص) أبو زهرة، فلسفة العقوبة، انظر: ي تفعيل الرقابة الذاتية ور العبادات فلالستزادة في د )1)
 .( 74-70ص)آثار تطبيق الشريعة، 

نظرة ، القيعيو  ، (123ص)يمة، الصنيع، التدين عالج الجر (، و 39-38ص)، ووهبة، التدابير الزجرية، (63ص) الذهبي، أثر إقامة الحدود، انظر:  )2)
 .(211ص)القرآن إلى الجريمة والعقاب، 

-86ص) وهبة، التدابير الزجرية انظر: ، و 213ص 1 عن الفروق ج، نقال  (75ص)في أصول النظام الجنائي اإلسالمي دراسة مقارنة، ، العواانظر:  )3)
87 ). 

 .(121ص) رها في الظاهرة اإلجرامية، اإلسالمية وأثلشريعة ، ا، والقثامي( 58ص) وهبة، التدابير الزجرية انظر:  )4)
حديث نبوي في جرائم كان فيها اعتداء على حق هللا تعالى )وهي الزنا والقذف  الثابتة بنص قرآني أو ةالعقوب وهيا، عقوبة السرقة حد  على  ي طلق )5)

 تعالى وألنها حدود قائمة فاصلة بين الحق والباطل فهي حدود قدرة بتقدير هللاا ألنها محدودة موالشرب والسرقة وقطع الطريق والردة(. وسميت العقوبات حدود  
 .  ( 84-83ص) أبو زهرة، العقوبة انظر: هللا تعالى التي تحمي المجتمع. 
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اهتم بها بالغ األهمية  قد القرآن ي جرائم الحدود، فال جرم أن ا ها وتكرار  اإلحصائيات إلى أن أكثر الجرائم وقوع  شير وت (1)."للقطع
  (2) .ومنها حد السرقة وشدد فيها وحددها

 المطلب األول: اآلية الواردة في القرآن الكريم في حد السرقة وتفسيرها
ارُِّق ٱوَ ﴿ قال تعالى: ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َِّما َكَسَبا  ق  َۢ ب َيُهَما َجَزا َء ي دِّ

َ
َِّن  أ ِّه ٱنََك لا م  ُ ٱوَ  ّللَّ  [. ٣٨ المائدة:] ﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ

 :تفسيرها -أ
ارُِّق ٱوَ ﴿ ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ   ، عين، ومنه استرق السمع، وسارقه النظر أخذ الشئ في خفية من األ إنما هوالسرقة أصل لفظ و : ﴾ لسَّ

ّمي سارق   والسارق   .(3)ا، ألنه يأخذ الشيء في خفاء  ِإنما س 
المعروف لدفع توهم أن يكون صيغة   ا كما هوسارقة في السارق تغليب  ر السارقة مع السارق بحيث لم تدرج الووجه ذك

 (4)ا بحيث ال يجري حد السرقة إال على الرجال، ولمزيد االعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر.التذكير في السارق قيد  
 (5) .ظاهر النص والظاهر وجوب القطع بمسمى السرقة وهو

َطُعو ا  ٱفَ  ﴿ َيُهَما  ق  ي دِّ
َ
ا  ٱفَ  ﴿ :﴾أ َطُعو  ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط  ،: الفاء سببية في معنى الشرط﴾ ق 

َطُعو ا  ٱفَ  ﴿ والمخاطب بقوله، (7)القطع اإلبانة واإلزالةومعنى  (6)ألن التقدير: والذي سرق والتي سرقت. الرسول صلى هللا عليه   ﴾ ق 
 (8)المؤمنون. وأالقضاة والحكام   في إقامة الحدود أووالة األمور كالسلطان ومن إذن له  أووسلم 

َيُهَما  ﴿ ي دِّ
َ
جمع األيدي باعتبار أفراد نوع السارق وثنى الضمير باعتبار الصنفين الذكر واألنثى )فالجمع هنا مراد منه  :﴾أ

  (9)التثنية(.
َِّما َكَسَبا  ﴿ َۢ ب ِّئَةٖ  ﴿ شّر، قال تعالى: المكافأة على العمل بما يناسب ذلك العمَل من خير أووالجزاء :  ﴾َجَزا َء ُؤا  َسي  وََجَزَٰٓ
ِّث لَُها   ِّئَة  م   (10).تعالى المعنى: مكافأة لهما على سرقتهما وعملهما في التلصص بمعصية هللاو   [٤٠الشورى: ] ﴾َسي 
َِّن  ﴿ ِّه ٱنََك لا م    ذي من شأنه أن يصّد المعاقب عن العود إلى مثل عمله اّلذي عوقب عليه والنكال: العقاب الّشديد الّ  :﴾ ّللَّ

  (11)جزاء ليس بانتقام ولكّنه استصالح.فهو  )الردع(
 

 (3123/ 5م( تفسير الشعراوي. بدون رقم طبعة. القاهرة: مطابع أخبار اليوم. )ج1997الشعراوي، محمد متولي )  ( 1)

 .( 15ص)ة وأثرها في تحقيق األمن واالستقرار للمجتمع، الحدود الشرعيعيد، انظر:  )2)
 .( 380/ 1)جزاد المسير، ، ابن الجوزي (، و 167/ 6)مجالجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي، ، القرطبيانظر:  )3)
 .( 190/ 6)ج، وابن عاشور، التحرير والتنوير، ( 303/ 3)مجاأللوسي، روح المعاني، انظر:  )4)
 ن إلى الشريعة اإلسالمية أنها ال توجب قطع اليد في السرقة األولى وإنما تقطع اليد إذا تكرر الفعل من الجاني فأصبح عادة له.ثيبعض المحدَ  نسب )5)

تدلوا على زهرة ولم ينسبه لشخص معين( واس )نسب البعض هذا الرأي إلى رضوان شافعي المتعافي وأحمد الكبيسي وأشار إلى هذا الرأي الشيخ محمد أبو
ثبت بمجرد بدليلين من اللغة والسنة. ويهمنا في هذا المقام الدليل اللغوي  وحجتهم أن لفظ السارق في اللغة يدل على وصف ال على فعل والوصف ال ي ذلك

ى: صرف قوله تعالال يصح أن ين إتيان الفعل بل بتكراره فالصادق ليس من يصدق مرة في رواية خبر، والكاذب ليس من يقع منه الكذب مرة، وبهذا المعنى

ارُِّق ٱوَ ﴿ ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َيُهَما  ق  ي دِّ
َ
عوض، دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي،  انظر: إلى من يسرق ألول مرة. لالستزادة  [٣٨المائدة: ] ﴾أ

 .(230ص) 

 .( 6/190)جابن عاشور، التحرير والتنوير،  )6)
 .( 167/ 6)مجالقرآن، القرطبي، الجامع ألحكام  )7)
 .( 92/ 7)جمفاتيح الغيب، ، وفخر الدين الرازي (303/ 3)جاأللوسي، روح المعاني،  )8)
 .( 6/190)جابن عاشور، التحرير والتنوير،  )9)
 .(219/ 6)جبن عاشور، التحرير والتنوير، (، وا35/ 3)جتفسير أبي السعود ،أبو السعود(، و 297/ 10)مججامع البيان، ، الطبري انظر:  )10)
 .(49/ 2)ج معالم التنزيل في تفسير القرآن،، ، والبغوي (193/ 6)جابن عاشور، التحرير والتنوير،  انظر:  )11)
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ُ ٱوَ  ﴿ في شرع   وأ (1).في انتقامه من هذا السارق والسارقِة وغيرهما من أهل معاصيه :﴾َعزِّيٌز  ﴿ :﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ
 (3).َحِكيٌم في إيجاب القطع أو، كمه فيهم وقضائه عليهم: في ح﴾َحكِّيم   ﴿و ، (2)الردع

 المطلب الثاني: عقوبة قطع اليد
 الفرع األول: حكمة مشروعيتها

  عقوبة مالئمة لألفراد مما يجعلها ، ن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية اإلنسان وعقليتهيشير سيد قطب إلى أ 
 (4) ا.فهي أفضل العقوبات وأعدلهولذلك  ين المجتمع، م، ألنها تؤدي إلى تقليل الجرائم، وتأوالمجتمع

ا وفي جميع المجتمعات والظروف  دائم   قد اعتبرت جريمة السرقة" وقد أشار المفسر محمد عزت دروزة في تفسيره إلى أن
ة واألعراض والسالمة امن الجرائم المهمة؛ ألن فيها عدوان ا على أموال الغير التي تشغل في المجتمع مقام ا رئيسي ا بعد مقام الحي

ا كما رتب على القتل والزنا والفساد في األرض. وال غرو أن اشتد في عقوبتها لتكون  العامة. فال غرو أن يرتب القرآن عليها حد 
 (5)".متكافئة مع خطورتها

من أ عطي كافة   وإن ،ن حق أفراد المجتمع أن يعيشوا في استقرار وأمان على المال واألنفس واألعراض واألموال وإنه لم
ا على المجتمع يعمل  احتياجاته وكل مقومات إنسانيته وأحيط بكل ما يزكي نفسه ويحبب إليها الخير ثم أبى وأصر إال أن يكون حرب  

 (6)األموال فإنه يجب أن يزجر بالجزاء المناسب الذي يكافئ جرمه ويردع غيره. ويعتدي على األنفس واألعراض أو هعلى إفساد
ا على حفظ المجتمع ونماء الحياة االجتماعية بإشاعة األمن  التقليل منها مما ينعكس إيجابي   لى عدم اقتراف الجرائم أوإ وهذا يؤدي 

  (7)والطمأنينة واالستقرار للمجتمع فينصرف الناس للعمل واإلنتاج.
 بما يلي:قطع يد السارق يمكننا إجمال األهداف التي تحققها عقوبة و 

 على فعلته ومجازاته لقبيح فعله ي : تأديب الجانأوًل 
ارُِّق ٱوَ ﴿ :قال تعالى ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َِّن  ق  َِّما َكَسَبا نََك لا م  َۢ ب َيُهَما َجَزا َء ي دِّ

َ
ِّه ٱأ ُ ٱوَ  ّللَّ وهذا ما   ،[ ٣٨المائدة: ] ﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ

َِّما َكَسَبا  ﴿بقوله تعالى:  (8)أجلها يتم تطبيق الحدن بينته اآلية الكريمة في إشارة واضحة إلى أهم األهداف التي م َۢ ب وفكرة  ، ﴾َجَزا َء
أن العقوبة جزاء للجريمة ال تعني بأي حال من األحوال أن النظام اإلسالمي يؤسس لفكرة االنتقام؛ فالمقصود االستنكار الذي 

إلى مفسدة أكبر من تسامح غير مرغوب فيه بالتأكيد ي يضمره المجتمع الرتكاب الجريمة، وألن التغاضي عن هذا االعتبار قد يؤد
 (9) للجريمة.ا ومقابال  فتكون العقوبة بحق جزاء مناسب   ،مع ظاهرة الجريمة نفسها

 : منع جريمة السرقة مستقباًل اثانيً 
ثلة للزواجر  مم فتكون العقوبات  ا لمصلحة الجماعة.مر به حفظ  عنه وترك ما أ   يهالعقوبة جزاء للردع من ارتكاب ما ن   إن

  (10)والموانع التي تمنع الجريمة قبل وقوعها عن طريق الخوف من عقوبتها.

 

 .( 298/ 10)مجالطبري، جامع البيان، انظر:  )1)
 .( 303/ 3)جاأللوسي، روح المعاني، انظر:  )2)
 .( 357/ 11)جزي، مفاتيح الغيب، ، والرا( 303/ 3)جاأللوسي، روح المعاني، (، و 298/ 10)مجالطبري، جامع البيان، انظر:  )3)
 .( 2/885قطب، في ظالل القرآن)جانظر:  ( 4)

 ( 9/117)جدروزة، التفسير الحديث.  ( 5)

 .(30ص) الهضيبي، الجريمة في الشريعة اإلسالمية، انظر:  )6)
 . ( 243-240ص)وآخرون، نظام اإلسالم،  ،للزيادة في التفاصيل ينظر إلى أبو يحيى )7)
 .( 211ص)، والقيعي، نظرة القرآن إلى الجريمة ( 240ص)نظام اإلسالم،  أبو يحيى، ظر: ان )8)
 .(72ص) العوا، في أصول النظام الجنائي، انظر:  )9)
 .(39ص)القيعي، نظرة القرآن إلى الجريمة انظر: ، و ( 90ص) الزاحم، آثار تطبيق، انظر:  )10)
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  الردع شقين رئيسيين هما:ويتناول 
عدد منهم عن ارتكاب الجريمة   : ويتحقق على جميع األفراد بصفة عامة في المجتمع كله بحيث يمتنع المجرمون أوالردع العام -أ

  نتيجة الرتكابه جريمته.التي أصابت المجرم فعال  بة من أن تلحقهم مثل العقو  اخوف  
 بحيث تصده العقوبة وألمها وما يترتب عليها من إيذاء : ويقتصر أثره على المجرم الذي وقعت عليه العقوبة فعال  الردع الخاص -ب

  (1).مرات متهوبذلك نرى أن الحد إنما يقام مرة ليمنع من إقا ،مادي ومعنوي له عن العودة مرة أخرى إلى الجريمة
 : المحافظة على المصالح الخمسة اثالثً 

كامل حقوق الحياة المادية والروحية لإلنسان بحيث يصبح انتهاكه لهذه  تحميالحدود في مجتمع اإلسالم أسوار منيعة 
وتمنع  أن تسفك، ا منا ومجموعات( باألمن والطمأنينة وتحفظ الدماء وتحقنهذه الفائدة تعود على األمة )أفراد  ، وهالحرمات جريمة

وحد قطع  ا.ن تنتهك، واألموال أن تؤكل بالباطل، والعقول أن تختل، والدين أن يتخذ هزو  أالحياة من أن تهدر، وتصون األعراض 
يد السارق يحفظ أموال الناس "أحد الضرورات والمصالح الخمسة" ويردع من تسول له نفسه بمد يده على مال غيره بأن العقوبة هذه  

 (2) بمجرد اقترافه لمثل هذه الجريمة.حقه ستل
 (3): إصالح الجاني وتطهيرهارابعً 

يذكر العلماء أن من أهداف تشريع الحدود والعقوبات بشكل عام تحقيق العدل في أن يتحمل اإلنسان نتائج أفعاله  
َۢ َجزَ ﴿وقراراته؛ فإذا ارتكب جريمة ما فال بد أن يقابل بما يوازيها من الجزاء العقابي  َِّما َكَسَبا  ا َء ولكن ذلك ال يعني بأي حال أن   .﴾ب

ا إصالح الجاني وفتح األبواب أمامه ليطهر يقف المجتمع عند هذه المرحلة من تنفيذ العقاب وينسى أن من أهداف العقوبات أيض  
وتاب وندم على ما  معصيةحم اللعقوبة تجبر ما انثلم من دين المرء الذي اقتفا ؛نفسه ويبعد ظلمة الجريمة عن قلبه وعقله وسلوكه

 (4)ثم عوقب عليها بالحد في الدنيا. اقترفت يداه 
 : تعطيل أداة الجريمةاخامسً 

إال تجريد من سالح العدوان، وإشارة واضحة لقبح استعمال سالح الجريمة التي ينبغي أن   قطع اليد اليمنى ما هوإن 
 (5)ليهم.ل الخير ال أن تتسبب في ترويع الناس واالعتداء ع عتف

 الفرع الثاني: هدف إعالن عقوبة السرقة 
وفي حد   زجر العامة وتخويف المجرمين.بل المقصود امتهان كرامته  إذالل المجرم أو من إعالن تنفيذ العقوبة ال يقصد 

 ، اتصدي لهعيون وعن المراقبة، ويصعب االنتباه لها والالالسرقة خاصة؛ نجد أن السارق من شأنه أن يجعل جريمته بعيدة عن 
ال يملك معه حيلة في  اإلعالن البّين الذيوطبيعة عمله تجعله بعيد المنال ال تكاد تطوله يد المجتمع. ومن هنا تضّمن حد السرقة 

فاليد المقطوعة ومن موضع محدد وبطريقة معينة عالمة دائمة تالزم صاحبها وتفضحه أمام األعين، وال يملك  ؛اإلخفاء والتمويه
َّلِّ  ل قَِّصاصِّ ٱَولَُكم  ِفِّ ﴿وفي ذلك حياة للبشرية في تطبيق حكم هللا في األرض لقوله تعالى:  (6)يتوب.إال أن لدفع عارها  و 

ُ
َٰٓأ ة  يَ َحَيو 

ل َب بِّ ٱ
َ  [ 179]البقرة:  ﴾١٧٩لََعلَُّكم  َتتَُّقونَ  ۡل 

 

وهبة، التدابر و  ( 211ص)القيعي، نظرة القرآن إلى الجريمة و  ، (241ص) م اإلسالم أبو يحيى، نظاو  ، ( 74ص) العوا، في أصول النظام الجنائي انظر:  )1)
 .( 54ص)الذهبي، أثر إقامة الحدود (، و 38ص)الزجرية، 

الجريمة، ماهر، الكفاح ضد و  ،( 39ص)عيد، الحدود الشرعية (، و 91ص) الزاحم، آثار تطبيق، انظر: ، و ( 15ص)الذهبي، أثر إقامة الحدود انظر:  )2)
 .(77ص) 
 .(242ص)أبو يحيى، نظام اإلسالم، و  ،( 77-76ص) العوا، في أصول النظام الجزائي، انظر:  )3)
 .( 38ص)عيد، الحدود الشرعية، (، و 99ص)، ماهر، الكفاح ضد الجريمة(، و 77ص) العوا، في أصول النظام الجزائي، انظر:  )4)
 .(160ص) ة اإلسالمية قثامي، الشريع، وال( 55ص)الذهبي، أثر إقامة الحدود، انظر:  )5)
 (.101ص)القيعي، نظرة القرآن، و  ،( 160ص)القثامي، الشريعة اإلسالمية، و  ، ( 55-54ص)الذهبي، أثر إقامة الحدود، انظر:  )6)
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 الفرع الثالث: سمات عقوبة حد السرقة
 : القوة والحسمأوًل 

الحزم، القوة  وهذا يتناسب مع  قطع يده،بقة شدة العقوبة التي يستحقها السارق حد السر  إن أول سمة قد نلمحها في
فجريمة السرقة في الواقع ال تقتصر على االعتداء على مال الناس فقط؛ ولكنها تقترن بمفاسد خطيرة أخرى كانتهاك ؛ والحسم

صارمة تناسب جسامتها خطورة هذا المجرم ة وقوية الحرمات واضطراب األمن وترويع الناس، مما يستدعي تشريع عقوبة رادع
 (1)ومفاسد جريمته.

ا إذا كان  ويمكننا أن نلمح ما وراء كلمة "عقوبة" من إيحاءات؛ فاسم العقوبة مشتق من العقاب، وال يكون العقاب عقاب  
 (2)ا.عبث   ا أوا ولهو  ا بالرخاوة والضعف. بل يكون لعب  موسوم  

وقاسية إال لمن ينظر إليها بعين واحدة فيرى فيها مجرد األلم الذي يصيب المجرم.   شديدة ستليإن العقوبات اإلسالمية ل
ّوع أطفاله بسبب من هذا المجرم؟ وفي الواقع يمكننا أن ننظر إلى  الذي يمكن قوله فما رقت أمواله ور  عن األلم الذي أحس به من س 

وولده بالحرام، وهي رحمة باألمة التي يصيبها القلق والفزع إذا  ذي جسده ا، وأن يغالعقوبة بأنها رحمة للمجرم من أن يأكل حرام  
 (3)حدثت سرقة في بيت من بيوتها.

 (4)محدودةالعقوبة : اثانيً 
عقوبة السرقة بقطع اليد وقد استأثر هللا سبحانه وتعالى بتحديد هذه العقوبة على جريمة السرقة لخطورتها  القرآنلقد حدد 
النقص منها، وأمر بتطبيقها على جميع من تصدر منه الجريمة بدون   من التدخل في الزيادة عليها أوع العباد على عباده. وقد من

 (5).وأحاطها بسياج من الضمانات حتى ال يعاقب بها بريء، تفريق
  لتعديل من ا الشفاعة أو مقررة لمصلحة الجماعة؛ بمعنى أنها ال تقبل اإلسقاط أو ا هلل تعالى أوعقوبة مقررة حق   وهي

سارية  العقوبة فبغض النظر عن مركز السارق االجتماعي؛  ا وجب توقيعهافمتى تكاملت الجريمة المقررة شرع   ؛الجماعة األفراد أو
 . على كل الناس دون تفرقة فيما بينهم؛ إذ يقام حد القطع على الشريف والوضيع والضعيف والقوي، وال فرق بين حاكم ومحكوم

ارُِّق ٱوَ ﴿ الكريمة:نى اآلية وهذا ما تفيده مع ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َِّن  ق  َِّما َكَسَبا نََك لا م  َۢ ب َيُهَما َجَزا َء ي دِّ
َ
ِّه ٱأ ُ ٱوَ  ّللَّ المائدة: ] ﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ

 (6)ماعي.وضعه االجت عرقه أو  سارقة بغض النظر عن لونه أو إن "ال" التعريف هنا للجنس، والمعنى أي سارق أو، [٣٨
الناس سواسية في إقامة حد السرقة وهو  وقد برزت هذه القيمة واضحة في فعل النبي صلى هللا عليه وسلم لما جعل 

. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت:"إن امرأة من بني وتطبيقه على فاعل السرقة  القطع

 

-118و 56ص)ريعة، الزاحم، آثار تطبيق الشانظر: ، و (277/ 2)ج، وأحال إلى المهذب، الشيرازي ( 98-97ص) ياسين، الوجيز في الفقه،انظر:  )1)
 .( 87-86ص)أبو زهرة، فلسفة العقوبة، و  ، ( 58و 38ص) وهبة، التدابير الزجرية، و  ( 119

 .( 119ص)الزاحم، آثار تطبيق الشريعة،  )2)
 .المرجع السابقانظر:  )3)
 .(84ص) ،هرة، فلسفة العقوبةأبو ز انظر: ص. ا فهي محدودة مقدرة بتقدير هللا تعالى ليس ألحد أن يزيد فيها أوينقألنها محدودة سميت العقوبة حد   )4)
 .( 43ص)ووهبة، التدابير الزجرية،  (، 141ص) ياسين الوجيز في الفقه، انظر:  )5)
حوى، (، و 39ص) وهبة، التدابير الزجرية، انظر: ، و 0( 3ص) الهضيبي، الجريمة في الشريعة اإلسالمية، (، و 48ص)الذهبي، أثر إقامة الحدود، انظر:  )6)

 (،83و66-65ص) أبو زهرة، فلسفة العقوبة ، و ( 110ص)التسخيري، نظرة القرآن، و ، (153ص)الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، (، و 617-616ص) اإلسالم، 
، والهضيبي، الجريمة في الشريعة اإلسالمية، (153ص) ، والزاحم، آثار تطبيق الشريعة، ( 179ص)، وطبارة، الخطايا، (41ص)  وهبة، التدابير الزجرية،و 
 .(31ص) 
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إن بني "هللا عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: لنبي صلى مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها ا
  (1).متفق عليه "إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها

 مناسبة عقوبة القطع: اثالثً 
ألذى الذي نزل بالمجني عليه ومقدار الترويع واإلفزاع العام الذي  مقدار او مة إن مقدار العقوبة مشتق من مقدار الجري

ولذلك نجد أن ، مقدار الزجر والردع في العقوبةكذلك ، ومقدار ما فيها من هتك لحمى الفضيلة السامية، و في المجتمعأحدثته 
عالنية  كما أن  ، الناس وأخذ أموالهملة إلى أذى الذي جعله المجرم وسي أليق العقوبات به إلبانة العضو قطع يد السارق عقوبة 

 (2) ا لخالف مقصد المجرم الجاني لكشفه وإظهار مقدار جرمه.العقوبة مناسبة تمام  
 وقد شكك بعض الناس في مناسبة عقوبة قطع اليد خاصة، وقد نقل عن أبي العالء المعري قوله:

 وأن نعوذ بموالنا من النار                   تناقٌض ما له إال السكوت له                         
) الذهب (                                     ما بالها قطعت في ربع دينار  يٌد بخمسين مئين عسجد 

 (3)مينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت".أفأجابه عبد الوهاب المالكي: "لما كانت ) اليد ( 
 عادلة العقوبة : ارابعً 

فإن الفرد الذي أّمنت له   ؛عقوبة عادلة ألنها ضمن نظام تشريع إسالمي جنائي متكامل مترابط االسارق حد   إن قطع يد
من االجتماعي والمادي والسياسي إن هذا الفرد ال يمكنه بأي حال من  دولته حاجاته وهّيات له أسباب العيش الكريم، ووّفرت له األ

لذلك كان إيقاع العقوبة على الجاني   ا. ما دام أنه ليس محتاج  ا مقبوال  تسويغ  وال اآلخرين األحوال أن يسّوغ مّد يده بالسرقة على أم
قمة في العدالة التي ال تأخذ الجاني بعد تنفيذ جريمته إال مع توفر القصد بإرادة سليمة صحيحة واختيار غير مكره وال مضطر 

 (4).ا عاقال  ن يكون بالغ  أبجانب 
ة ال يجوز بأي حال من األحوال أن يقع إال على الجاني نفسه؛ فال يجوز أن توقع إيقاع العقوبومن عدالة حد السرقة أن 

ِّ ٱقَاَل َمَعاَذ ﴿ على أي إنسان آخر مهما كانت صلة القرابة بينه وبين الجاني قال تعالى:  نَا َمَت َعَنا عِّنَدهُ  ّللَّ ُخَذ إِّٗلَّ َمن وََجد 
 
ن نَّأ

َ
إِّنَّا   ۥ  أ

ا لََّظ لِّمُ  نَس نِّ إِّٗلَّ َما ﴿ وال ننسى أن من القواعد األساسية في الشريعة:، [٧٩يوسف: ] ﴾ونَ إِّذا ِّ
ِّۡل  ن لَّي َس ل

َ
َرى  َوأ خ 

ُ
َر أ ٗلَّ تَزُِّر َوازَِّرة  وِّز 

َ
أ

 . [٣٩ – ٣٨النجم: ] ﴾َسَع  
 :الفرع الرابع: تطبيق العقوبة

ة؛ فإن أي تطلع إلى ما في أيدي الناس ي عّد  وأداء الزكا إذا وّفر المجتمع الحياة السعيدة الهانئة ألفراده بالعمل والكسب
  (5) ا في السرقة.منه )اليد اليمنى( التي يستخدمها غالب   مريض يجب أن يعالج ببتر عضو ا وصاحب هذا التصرف عضولؤم  

فع  ا المجتمع بدوألزمو  فهم العلماء روح التشريع اإلسالمي، وراعوا الشبهات التي قد تتحقق في بعض حاالت السرقة،وقد 
ولكن عندما يقصر المجتمع ويهمل في  الشبهات بأقصى درجة ممكنة بتحقيق اإلشباع الضروري للحاجات اإلنسانية األساسية.

 

 ( 1316/ 3( ، )ج1688( ومسلم، صحيح مسلم، الحديث رقم ) 23/ 5(، )ج3732ري، صحيح البخاري الحديث رقم ) البخا ( 1)

 .( 175ص)الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، (، و 10ص)أبو زهرة، فلسفة العقوبة، انظر:  )2)
المرزوقي، حقوق اإلنسان (، وانظر: 110/ 3رآن العظيم ) ير، تفسير الق(، وابن كث27-25/ 16)  األمم والملوكابن الجوزي، المنتظم في تاريخ انظر:  )3)

(، وانظر ما يتعلق بالشبهات حول تطبيق حد السرقة وردها في: الزميلي، وعدوان، اإلعجاز التشريعي في حدي السرقة والحرابة، 458ص)في اإلسالم، 
 (.98-96)ص

 .( 307-306ص ) لقرآن الكريم، اعجاز ا وفضل،  ، وعباس،( 23-22ص)هاشم، األمن في اإلسالم، انظر:  )4)
 .(14ص) ، والذهبي، أثر إقامة الحدود، ( 177ص)طبارة، الخطايا انظر: ، و (117ص) الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، انظر:  )5)
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يغلق أمامه السبل المشروعة للحصول على حاجات الحياة األساسية بحيث يلجأ الفرد إلى الجريمة إلجاء   تربية المجتمع وتوجيهه أو
  (1)لمجتمع في إقامة الحدود على من قصر في حقهم.ئذ يسقط حق اال مفر منه حين

فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عام المجاعة؛ "فعندما تخلفت )الشروط االجتماعية العامة( إلقامة  وذلك كما 
 داللة والثبوتة القطعية الأوقف عمر إقامة هذا الحد، المنصوص عليه في اآليات القرآني –بسبب المجاعة في الحجاز–حد السرقة 

ارُِّق ٱوَ ﴿ ارَِّقةُ ٱوَ  لسَّ َطُعو ا  ٱفَ  لسَّ َِّن  ق  َِّما َكَسَبا نََك لا م  َۢ ب َيُهَما َجَزا َء ي دِّ
َ
ِّه ٱأ ُ ٱوَ  ّللَّ ندما تجاوز المجتمع حالة وع، [٣٨المائدة: ] ﴾َعزِّيٌز َحكِّيم   ّللَّ

األمر الذي يقطع بأن ، سالمية إلى إقامته من جديددت الدولة اإلالمجاعة، وتوافرت )الشروط االجتماعية( إلقامة حد السرقة، عا 
منهاج متميز عن )الجمود(، الذي يعمل  عدم توافر شروط إعمال الحكم، وهو إنما كان في توافر أو –مع وجود النص–االجتهاد 

صوص وطي صفحة  ا لتجاوز النغابت شروط إعمالها، وعن )التاريخية(، التي تجعل من متغيرات الواقع مبرر   األحكام حتى لو
 (2).دائم وأبدي األحكام، على نحو

وقد وقع في العهد النبوي جرم السرقة من بعض أفراد المجتمع فأقام النبي صلى هللا عليه وسلم المتهج القرآني في محاربة 
بني مخزوم أن امرأة من عن جابر رضي هللا عنه فالسرقة بإقامة حد القطع على من سولت له نفسه ذلك من غير تهاون معه؛ 

سرقت، فأتي بها النبي صلى هللا عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  
  (3)، رواه مسلم."وهللا لو كانت فاطمة لقطعت يدها"، فقطعت

 : الفرع الخامس: أثر تطبيق عقوبة السرقة
 المجتمع ستقرار في استتباب األمن وال  :أوًل 

يؤدي إلى استتباب األمن يزجره ويردعه من إعادة ارتكاب جريمته و إن التطبيق الفعلي لحد السرقة بقطع يد السارق 
  فينطلق يأمن فيه الفرد على حياته وماله وعرضهصالح فقد تهيأ مناخ  المخلين بأمنهوإذا أمن المجتمع من ، واالستقرار في المجتمع

كان ينعم باستتباب األمن واالستقرار لتطبيق النبي  إذ المجتمع في العهد النبوي  آثار ذلك بارزة فينجد  ولذلك (4).ها في أمتمنتج  
 صلى هللا عليه وسلم حد السرقة على السارق فكانت نسبة الجريمة في أدنى مستوياتها.

 فراد: إيجاد التوازن داخل األاثانيً 
رد العادي التوازن المطلوب بحيث يتمكن من السيطرة على النزاع بين ق في نفس الفحقيإن تطبيق الحد في جريمة السرقة 

وهذه الموازنة ال تستطيع أن تؤتي أكلها إال بوجود عقوبة  دوافع الخير التي فيه وتأثير عوامل الشر التي تؤثر على عقله ووجدانه.
  ة؛ جرأة أمام كل بواعث الخطايا والجريمة خاصزها للتصدي برادعة تساعد النفس في مواقف الصراع واالختيار بحيث تدفعها وتحف

 مرتبطة بحب المال والرغبة في التملك وفيما يتيحه المال من أسباب المتعة واللذة. والوقوف في وجهها ومواجهتها بما فالسرقة مثال  
لمثال يمكننا أن نفهم نظام في ضوء هذا ا ا في النفس. و يوقف آثارها يحتاج إلى موازنتها بدوافع مضادة ال تقل عنها قوة وتأثير  

 (5)الكبرى في األرض.  تعالى هللا محارما عن الحدود في المجتمع المسلم الذي يجعل البناء النفسي للفرد بعيد  
 :: آثار عقوبة السرقة بين الحد الشرعي والقوانين الوضعيةاثالثً 

ا لوقوع جريمة  ا مغري  لوضعي قد يشكل جو  أن القانون االقانون الوضعي يجد في إن من يستعرض العقوبات على السرقة 
 :االسرقة أحيان  

 

 .( 15ص)الذهبي، آثار إقامة الحدود، انظر:  )1)
 .( 52-51ص) ، عمارة، النص اإلسالمي بين االجتهاد والجمود والتاريخيةانظر:  )2)
 (1316/ 3(، )ج1689مسلم، صحيح مسلم الحديث رقم )  3)) 

-93(، والزميلي، اإلعجاز التشريعي في حدي السرقة والحرابة، )ص127ص)هبة، التدابير الزجرية، وو  (، 29ص) الذهبي، آثار إقامة الحدود، انظر:  )4)
94.) 

 .( 45-41ص)الذهبي، آثار إقامة الحدود، انظر:  )5)
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)من حيث بناء المفاهيم العقدية في حرمة السرقة وتفعيل ضمير  لم يقض على مسببات السرقة التي تدفع الرتكابها إبتداءه ألن -1
 الفرد(. 

عند أكثر األسر حتى يمنع  -في اإلسالم كما يفعل نظام الزكاة- في غالبيته لم يضمن حاجات اإلنسان األساسية هألن -2
 المحتاجين من غض البصر لما عند غيرهم.

 (1) غير زاجرة وال رادعة لضعاف النفس. هاألن العقوبة في -3
ق عقوبة الحبس في القوانين في محاربة السرقة والعلة في هذا اإلخفاق أن  اخفوقد أشار سيد قطب في الظالل إلى إ 

عوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة ألنها ال تحول بينه وبين العمل إال مدة فس السارق العقوبة الحبس ال تخلق في ن
الحبس، وال حاجة له إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات، فإذا خرج منه استطاع العمل الكسب من طريق 

  (2)تعاونوا معه.وا جانبه، ويالحالل والحرام على السواء! واستطاع أن يخدع الناس، فيأمن
وليس أدل من ذلك إال  ، ا في إقرار االمن ومحاربة اللصوصيةا واضح  وقد أفلست القوانين الوضعية الحاضرة إفالس    

 في الواليات المتحدة األمريكية قد  فمثال  ؛ اإلحصائيات عن عدد الجرائم وخاصة السرقة التي تكشف عن مدى خطورة هذه القوانين
وتقع ، كل دقيقة على السيارات تقع جريمتا سطو، و كل دقيقة على المنازلتقع  أن ثالث جرائم سطو حصائياتالدراسات واإلأشارت 

 (3) جريمة سرقة كل دقيقتين.
النقص والعجز والضعف التي   من ويمكننا بعد ذلك أن نقّدر أن ال غرابة في أن تتجسد في هذه القوانين الوضعية مظاهر 

 المصدر تاج بالتالي إلى الزيادة والتطوير والتبديل. وبالمقابل يظهر لنا بوضوح وجالء آثار البشر، وأن تحهي من خصائص 
   (4)وكمال وعدل وشمول وصالحية للتطبيق في كل زمان ومكان. من سمو القرآنيةالرباني في التشريعات الجنائية 

 
 : المبحث الرابع: تشريع التوبة

وتشريعاته من جهة أخرى   تعالىبين إرادته ونشاطه من جهة وبين أوامر هللا  سان أن يطابقإن اإلسالم عندما طالب اإلن
ا ال يمكنه ان يتوافق دائم  و ن اإلنسان قد يعاني من انقسام بين طريقين في الحياة، طريق الخير وطريق الشر أأخذ بعين االعتبار 

  (5)لتوبة.يع اإلسالم لومن هنا جاء تشر  ،تعد مع إرادة هللا سبحانه دونما نكوص أو
إن الخطايا والمعاصي والجرائم من أهم العوامل في شقاء اإلنسان وهي ليست محرمة إال ألنها ضارة بالفرد في صحته  

المعاصي والخطايا ، كما أن ا على نفسه عرضة للقالقل والثورات والفتنوعقله وعمله، وضارة كذلك بالمجتمع فهي تجعله منقسم  
وال يعيد الخاطئ إلى نور اإليمان سوى التوبة  ، لمة القلب فيصبح مصدر شر في المجتمعظو  تعالى تؤدي إلى غضب هللا

عقابية للجريمة، بل إنه يقف مع المجرم بعد   وألهمية التوبة ومكانتها لم يكتف اإلسالم بما شرعه من تدابير وقائية أو، واالستغفار
 .(6)ف عبر التوبةرالى هذا االنحاقتراف جريمته ليصلح ما في نفسه التي قادته إ

 :المطلب األول : تعريف التوبة

 

 .( 18-16ص)زهرة، فلسفة العقوبة، و أبو ، (19ص)الزاحم، آثار تطبيق الشريعة، و  ، ( 116-115ص)ق اإلسالم، التميمي، تطبيانظر:  )1)
 .( 885/ 2قطب، في ظالل القرآن )ج ( 2)

 .( 178ص)طبارة، الخطايا، انظر: ، و ( 117ص)التميمي، تطبيق اإلسالم، انظر:  )3)
 . ( 141-140ص)ياسين، الوجيز في الفقه، انظر:  )4)
 .(29ص)  ، لجنة التأليف في مؤسسة البالغ، التوبة هدم وبناء: انظر )5)
 .(195ص) ابن ياسين، منهج القرآن في حماية المجتمع، (، و 19-16ص) طبارة، الخطايا، انظر:  )6)
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ا  وقد عرفها الراغب بأنها: "ترك الذنب خوف   ،(1)لتوبة في اللغة على معان عدة كالتجاوز والرجوع عن الشيء والندمتطلق ا
 (2)ل باإلعادة".كه من األعماا ما يمكن تدار ا على تركها وتدارك  ا على المعصية وعزم  لشعوره بقبحه وندم   تعالى من هللا

 :: أهمية التوبةنيالمطلب الثا
ا الحق ا الرتكاب الجريمة، وهي خير وسيلة لمكافحة الجريمة وترك المعاصي؛ ألن من ضعف وازع   تعتبر التوبة سلوك 

له  ح نفسه وفتح اإليمان في قلبه وقع في المعصية، وقد ينحرف عن طريق الحق ويرتكب جريمة ما، فإذا منحت له فرصة إلصال
السبيل للعودة إلى طريق الحق والخير والصالح وأعطي أمال  بأن هللا سيتجاوز عنه ويغفر له معصيته إذا تاب فإنه سيترك اإلجرام 
ويعود إلى طريق الصواب، فيتحول إلى عنصر خير في المجتمع ويعاود حياته من جديد خالية من الجرائم والمعاصي. أما إذا 

 (3) ح والتوبة، ويئس من أي فرصة لتكفير خطاياه فإنه سيبقى في مهاوي اإلجرام والرذيلة.كل طرق الصالأغلقت بوجهه 
 الفرع األول: أهميتها على مستوى اإلدراك والمفاهيم

إن اعتراف اإلنسان بخطئه ينقل اإلنسان إلى بداية مراحل عالج ما بداخله. وقد صور لنا القرآن بعض االعترافات حتى 
 األفضل، ومن هذه الصور:  ا لهم لتغيير حياتهم نحولتكون لهم شفاء من الشعور بالخطيئة، وحافز  بها المؤمنون يأخذ 

فِّر  نَلَا َوتَر ََح َنا نَلَُكوَننَّ مِّنَ ﴿ ما نقلته اآليات الكريمة من استغفار آدم عليه السالم وزوجه:  -أ َّم  َتغ  نُفَسَنا ِإَون ل
َ
َنا  أ  قَاَٗل َربََّنا َظلَم 

ِّينَ ٱ  . [٢٣األعراف: ] ﴾ل َخ َّسِّ
و  ﴿ ن هللا غفور رحيم:أا على ما اقترفوا من ذنوب مبين   تعالى القرآن المؤمنين إلى طلب الغفران من هللا دعوة -ب

َ
َمل  ُسو ًءا أ َوَمن َيع 

َسهُ  لِّم  َنف  فِّرِّ  ۥ َيظ  َتغ  َ ٱُثمَّ يَس  َ ٱََيِّدِّ  ّللَّ ا  ّللَّ يما ا رَّحِّ  [.١١٠النساء: ] ﴾َغُفورا
ا للخالص، بل يجب أن تصاحبه عملية أخرى هي الرجوع إلى الفضيلة، وهنا تأتي  بمفرده ال يكفي إطالق   إن االعتراف  

التوبة كمدخل إلى المغفرة فهي التي تسمح بإيجاد مصرف للمشاعر الثائرة التي أوجدها الفعل الذي يتنافى مع القيم األخالقية  
فينظر للحياة بنظرة يسودها التفاؤل ؛ سان المذنب القِلق األمل في تطهير النفسأمام اإلنوبة التتفتح ، كما واالجتماعية والروحية

وهذان عامالن هامان في إعادة تكوين الشخصية التي تتمتع بقدر ا، تؤدي بصاحبها إلى احترام ذاته وتقبله، و واإلقبال على الحياة
ر من الشعور بالذنب والخوف المعيق عن إعادة ترميم ما وبة إلى التحر فع الت، وباإلضافة إلى ما سبق تدكاف من الصحة النفسية

 (4)تم إفساده.
يسامحوه فيها،  أو أن  أداء حقوق العباد بالتحلل منها بردها إليهم كما بينها الرسول صلى هللا عليه وسلم  من تمام التوبةو   

 م"منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهشيء فليتحلله من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو "م: فقد قال صلى هللا عليه وسل
لتؤدنَّ الحقوَق إلى أهلها يوم القيامة حتى "وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ، (5)رواه البخاري 

 (6)رواه مسلم. من الشاة القرناء" -التي ال قرن لها-يقاد للشاة الجلحاء  
  (7)توبة على مستوى السلوكثاني: أهمية الالفرع ال

 

 .( 12/572ج)  ، لسان العربابن منظور،  )1)
 .( 98ص)األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، الراغب  )2)
 .( 38-37لسلوك الالحق على إتمام الجريمة )صا الجبوري، ر: انظ ( 3)

 .( 29-24ص)طبارة، الخطايا انظر:  )4)
 (. 2449( الحديث رقم )3/129البخاري، صحيح البخاري )ج 5))

 (. 2582( الحديث رقم )4/1997مسلم، صحيح مسلم )ج (6)

 . ( 217-210وص 200-199ص) في حماية المجتمع ، منهج القرآنابن ياسينانظر:  )7)
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تؤدي إلى االلتفات إلى الذنب من وقت آلخر فيكون دائم الرجوع إلى  ، كما أنها إلى تعظيم الجناية فال يقربها التوبة تؤدي
  عن ذنبه يجعله الغيرة هلل تعالى والغضب له حيث إن إقالع التائب، كما تنشىء نفسه خشية أنه لم يوف التوبة حقها فال تقبل منه

 ا على دينه إذا لم تتبع األوامر وتترك النواهي.غيور  
ا لما في التوبة من فوائد جمة تعود على الفرد والمجتمع فقد رغبت اآليات الكريمة بالتوبة وذكرتها في سبعة وثمانين ونظر  

َ ٱإِّنَّ  ﴿ ، ومن ذلك قوله تعالى:(1(ا بتصاريفها المختلفةموضع   ِّنيَ تلَّ ٱُُيِّبُّ  ّللَّ ب بُّ وَ  وَّ  ِّرِّينَ ٱيُحِّ َوتُوبُو ا  إََِّل   ﴿ ، و[٢٢٢البقرة: ] ﴾ل ُمَتَطه 
ِّ ٱ يَُّه  ّللَّ

َ
مُِّنونَ ٱَجِّيًعا أ لُِّحونَ  ل ُمؤ  ألن ؛ إن اهتمام القرآن البالغ بالتوبة إنما يعود لرحمة هللا تعالى بعباده (2) .[٣١النور: ] ﴾لََعلَُّكم  ُتف 

والعطف، وكأن الرحمة اإللهية تتخلى عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة، فإذا تاب ن معنى الرحمة التوبة من هللا تعالى تتضم
 (3)المخطئ عادت إليه الرحمة وعطف ربه عليه.

 وعلى هذا نرى ما للتوبة من أهمية على أرض الواقع في إعادة الجاني إلى رحاب المجتمع يحضنه ويأخذ بيده نحو
ضل اإلسالم الذي لم يجعل العقوبة غاية بل وسيلة للوصول إلى المصلحة الكبرى لإلنسان ت ظهر لنا ف ها، كما أنالتغيير لألفضل

 وهي غفران ذنوبه.
 

 :الخاتمة
الحد من جريمة السرقة  الخيط الناظم الذي ينتظم المنهج القرآني في يمكن رؤية بعد عرض جميع حيثيات هذا البحث   

 بحث بما يلي:ج النهائية للويمكننا إجمال النتائ . بشكل واضح
على أسس منهجية بنائية ترصد الواقع   تب ني -كجريمة السرقة -إن معالجة اإلسالم لمظهر من مظاهر الجريمة في المجتمع  -1

ولذلك كانت واقعية الخطاب اإلسالمي لألمة في رسم سياساتها ، وتقدر أبعاده فتعطي الحكم المناسب والصائب لحالة المجتمع
هنا )السرقة( نجد سمات ظاهرة منها:  موضوع البحثيه األفراد والجماعة في سكن وأمان. وفي حالة مستقر يعيش ف لمجتمع آمن

سمة الواقعية، وسمة المنهجية البنائية القائمة على مبدأ الوقاية والعالج، وجمعه بين ما يظن أنه من األضداد كالجمع بين حق  
 لفاصل الذي يفصل بينهما.، ووضع الحد االفرد ومصلحته وبين حق المجتمع ومصلحته

المفاهيم الصحيحة المرتبطة بها؛ فآيات  ويؤّصلحق الفرد في كل الوسائل الضرورية لحفظ جميع جوانب حياته،  يقرر القرآن -2
المسلم وسيلة يستخدمها  القرآن توضح للفرد مكانة المال وعالقة اإلنسان به وطرق كسبه وصرفه وأنشأت له عالقة جديدة به فهو

وخير مجتمعه وليس مطمح غاياته. وبينت له مفهوم األمن ودور األفراد في إشاعته والحفاظ عليه في مجتمعاتهم، وصورت لخيره 
ثم فصلت اآليات في إعطاء المفاهيم الضرورية حول  كالسارق، اآليات بشاعة جريمة من يهدد أمن األمة وبينت له عواقب فعله 

 وطرق القضاء عليها بتعاون متبادل بين أفراد المجتمع.التنفير منها مفهوم الجريمة وأسبابها و 
في أوصال المجتمع جاءت التشريعات الوقائية تعضدها  بكل من المال واألمن والجريمة مفاهيم الصحيحة المرتبطة ال سرتإذا  -3

محاربة بوادر العلل في  عداد الدائم لوتدعمها، لتشكل مناعة قوية للمجتمع واألفراد ضد أي خطر يتهدد األشخاص واألمة، فاالست
 ا من أصولها. والتهيؤ للدفاع الدؤوب عن تفشيها بشتى الوسائل يحد ويمنع كثير    -كجريمة السرقة-جسم األمة 

 

 .( 193-192ص) د الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، عب)1)
 .[٣٩المائدة: ] ، و[٢٥الشورى: ] ، و[٣غافر: ومن األمثلة على ذلك: ] )2)

 .(471/ 1)جتفسير المنار، ، رضا )3)
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 للقضاء على أي جسم غريب ا وحال  جاء عالج   عقوبة السرقةوتشريع ، ثبت الواقع أن أقوى األجسام قد تنهكه أحقر المخلوقاتي -4
المجتمع، وفي ذات الوقت جاء ليردع األجسام الغريبة األخرى في أن تتلقى العدوى فتفت في عضد  ع خفية في جسدنشأ وترعر 

 األمة بتهديد أمنها واستقرارها.
ا أرحب وأوسع في النظرة ، لم ينظر للجاني على أنه مرتكب للجريمة فقط بل أضاف بعد  السرقةمنهج القرآن في معالجة  إن -5

وسيلة للحفاظ على  هوليس غاية بحد ذاتها بل  حد السرقة اإلصالح بالتوبة، فيعلن اإلسالم أن بلة للترميم و لجريمته، فهي قا
ا أفراده، فهم اللبنة التي يقوم عليها بناء المجتمع األكبر، فإذا صلح الفرد صلح جسد األمة كله وإذا فسد فسد المجتمع وتخصيص  

 جسد األمة كله. 
هللا عليه وسلم تطبيقه العملي للمنهج القرآني في محاربة الجرائم عموم ا والسرقة  عن النبي صلى أظهرت األحاديث المروية  -6

وتطبيق العقوبة دون  -على قلته-خاصة من حيث بناء المفاهيم الصحيحة، من أجل الوقاية منها، ثم محاسبة من وقع منه ذلك 
يمة، مع تأكيده صلى هللا عليه وسلم على ضرورة التوبة مثل تلك الجر  تمييز أو تفرقة إلقامة الردع لمن تحدثه نفسه باإلقدام على

 وإرجاع الحقوق إلى أصحابها لتمامها.
وفي محاربته على أرض الواقع أثبت  -وجريمة السرقة بشكل خاص-إن المنهج القرآني في رسمه ألبعاد الجريمة بشكل عام 

زمن التنزيل إال بقدر أصابع اليد، مع أن في القوم من كانت رائم حدثت في نرى عن ج الفعالية والنجاح المبهر، فال نكاد نسمع أو
  حياته قبل ذلك مبنية على السلب والنهب.

ن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله، وأن يتم ذلك في أقل زمن، وأن  أإن نجاح أي تشريع إنما يعود إلى عناصر أربعة هي: 
وبمالحظة هذه العناصر األربعة نجد أن منهج ، ه أكثر من إيجابياته تكون سلبياتيكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل التكاليف، وأال

 القرآن الكريم في رسم سياسات محاربة جريمة السرقة قد آتت أكلها وأثبتت النجاعة الكاملة، وما ذلك إال ألنه من لدن حكيم خبير:
َم ﴿ فَُحك 

َ
َسُن مَِّن  ل َج هِّلِّيَّةِّٱأ ح 

َ
ِّ ٱَيب ُغوَن  َوَمن  أ ما  ّللَّ ٖم يُوقُِّنونَ ُحك  َِّقو   . [٥٠المائدة: ] ﴾ا ل 

 
 :التوصيات

ضرورة إفادة مراكز اإلعالم والتوجيه في المجتمعات اإلسالمية من منهج القرآن في الحد من جريمة السرقة من أجل رفع الوعي   -
 .مة في المجتمعالجمعي تجاه جريمة السرقة ضمن المنهج القرآني واإلفادة منه في تقليص نسب هذه الجري

وضع البرامج المعتمدة على  ضرورة إفادة مراكز التأهيل واإلصالح من منهج القرآن الكريم في الحد من جريمة السرقة من أجل  -
هذه الجريمة مرة أخرى   دم إعادة الوقوع فيلع نزالء هذه المراكز عندالمتهج القرآني وخاصة ما يتعلق بالتوبة وفتح باب األمل 

 .يسهم في تأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع في نفوسهم مماوإلصالح ما 
التربية   ة وخاصة كلي- باإلضافة لكلية الشريعة ضرورة إفادة األقسام المختصة بمناهج التعليم على المستوى المدرسي والجامعي -

عي للطلبة تجاه هذه فع الوعي الجممن منهج القرآن في الحد من جريمة السرقة من أجل ر  -وقسمي علم النفس وقسم االجتماع
من جهة وفي تأهيلهم لمساعدة المجتمع كٌل بحسب  القضية والمساعدة في عدم وقوع هذه الفئة في براثن هذه الجريمة النكراء

 .موقعه بعد التخرج من جهة أخرى 
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