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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
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 .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. 
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