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 "وإختطاف الطائرات"دراسة حتليلية ةأحكام احلراب

Provisions of Banditry and Hijacking: An Analytical Study 

 د. حممد طاهر *
 د. ابظاهر خان**

ABSTRACT 
Islamic has a comprehensive judicial system. It 

focusses on closing the ways of crimes on perpetual grounds. 
The Panel Ordinance of Islamic law, a kind of punishment is 
an Islamic term which has a known procedure in Islamic 
Sharia. Among these Panel Ordinance of Islamic law one is 
Disorder. It is a sever kind of punishment after the Rajam 
(stone throwing). It is due to the bad impacts of this crime on 
society. Besides it is an act of challenging the state. In modern 
global scenario many ways are adopted that comes in the 
definition of this crime, such as: piracy, kidnapping, 
hijacking, car-lifting and looting in groups etc which have 
been highlighted in this article.  
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 احلرابة لغة :1

احلرابة مأخوذة من  حربه حيربه إذا أخذ ماله (0) واحلرب ابلتحريك: أن يسلب الرجل ماله.

رابة: قطع احلرابة: من حارب حماربة وح (2) حارب حيارب حماربة وحرابة ومدلوهلا معلوم لغة

 (3) الطريق

 احلرابة شرعا:2

واحلرابة كل فعل يقصد به أخذ املال على وجه يتعذر معه االستغاثة عادة كإشهار السالح  

  (4) واخلنق وسقي السكران ألخذ املال، وإن قتل عبدا أو ذميا على ما معه وإن قل فهو حمارب.

خذ املال على سبيل املغالبة على وجه هو اخلروج على املارة أل (2) :قال الكاساينقطع الطريق

أو من واحد بعد أن يكون له  الطريق سواء كان القطع من مجاعة ميتنع املارة عن املرور، وينقطع

 (6) .قوة القطع، وسواء كان القطع بسالح أو غريه من العصا

 شرائط عقوبة احلرابة:3

 واحلنابلة: : احلنفية أ

 السالح كالعصا هو يف حكم ماكون مع احملارب سالح أو أن ي واحلنابلة (7) ويشرتط احلنفية

 (8) .واخلشبةواحلجر 

 والشافعية: لكيةاملا:  ب

 احملارب على قوته، وإمنا يكفي عندهم أن يعتمد (01).يشرتطون ذلكوالشافعية ال (9) املالكية  

 السكروسقى  يلةوالغ ابملخادعة، (00) بل يكتفي مالك كالضرب وغريه،ءه  وأن يستعمل أعضا
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  (02) دون استعمال القوة. 

 (03) اإلمام أبويوسف رمحه هللا: :ج

ومل يشرتطه يف الليل واكتفى فاشرتط السالح يف النهار  بني الليل والنهار، وفرق أبويوسف

ويقول استاذي حممد تقي (02)تأخرون من مشايخ احلنفية.وبه أفىت امل (04) واحلجر. ابلعصا

فانه قد اخرتع احملاربون  أواملالكية، ي بقول الشافعيةيف عصران أن يقضواألوىل لإلمام  العثماين:

 (06).نهارسالح ابل يهممااليستعمل ف منيو للعدوان علی املعصعة متنو أساليب 

 صد املالق: حكم احلرابة بدون  4

 يةعوالشاف كيةواملال(07) .کان اخلروج بقصد أخذ املال ذاإتتحقق  مناإ بةأن احلرا لةاحلناب لويقو 

ومنع  روج لإلعتداء على النفس من القتل واإلرهاببل إذاكان اخل(09).لكاليشرتطون ذ(08)

، ولکن مقتضی ية فی ذلك جمملةوعبارات الفقاء احلنف(21)،كان ذلك حرابة أيضا.سلوك املارة

م عتداء علی معصو اإل كذاأراد بذلإيتحقق بدون قصداملال  ن قطع الطريقأ :الدر املختار رةعبا

 أنأصال علم  املال ومل أی خذوا ذاقتلواإ هم:قتل بةالکاسانی فی دليل عقو  ولقكما يو (02)

 فهذا(22)لةمتکام بةبعقو  يفيجاز  ،سهافی نف لةمتکام يةوالقتل جنا الاملال، القتل مقصدهم هو

 وهو أيضا، يةحماربون عنداحلنف ماملال فاهن أخذ ومل يقصدوالقتل ا قصدوا اذا ميدل علی أهن

َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض :تعالیقوله طالق إمن  هرالظا َا َجَزاُء المِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللم ِإمنم

   .قصد أخذاملال يه يشرتط فإنه ملف(23) .اآليةَفَساًدا

 :حكم إختطاف الطائرات5

 ف هواالختطا. ويقول بعض الفقهاء: (24)ختطاف: أخذ الشيء بسرعة واستالباال - الف
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 (26).ختالس هو أخذ الشيء عالنية بسرعة، واال (22)االختالس 

والفرق بني االختطاف واالغتصاب والسرقة واحلرابة واخليانة كالفرق بني االختالس وبني هذه 

 (27).املصطلحات

د احلرابة وقطع الطريق عند داخل يف ح من إختطاف الطائرات أن مماذكرت فعلم  - ب

فينبغي أن  هو التخويف،ألن أقل ممايقصد هؤالء  وعنداحلنفية استنباطا، نصا، واملالكية الشافعية

 فهذا ابن ابز صرح العلماء أن هذه جرمية عظيمة،وقد تكون عقوبة ذلك عقوبة قطع الطريق.

 ه أدىن بصرية أن اختطاف الطائرات من اجلرائم العظيمة العامليةفمن املعلوم لدى كل من ليقول:

كما أن املعلوم   ء وإيذائهم ما ال حيصيه إال هللاملفاسد العظمية، وإخافة األبراييرتتب عليها من ا

 وال طائفة دون طائفة، بل العامل كله.  صخ  رررها وشرها دولة من الدولأن هذه اجلرائم ال

بل  ،ن وبني طائرة ركاهبا غري مسلمنيمل يفرقوا بني اختطاف طائرة ركاهبا مسلمو  ماءلأن العو  (28)

أن الظلم أمر حمرم وأن العدوان على الناس وإرهاهبم بغري حق من أعظم الفواحش يف األرض  رأوا

دين اإلسالم حيرم اإلفساد يف األرض بكل أنواعه، قطع الطريق وغريه من  (29)والفساد فيها.

 (31).اختطاف الطائرات، والسفن واملراكب، ووسائل النقل، وحرم اإلخالل ابألمن وبث الفساد

  بة احلرابة::عقو 6

 :األحوالف فتختلف ابختال احلرابة، وأماعقوبة

 عند احلنفية فيمايلي: _ وهي0

 ،حىت يتبوا(30)التعزير بعد حبسوا ،أحدا أويقتلوا ماال احملاربون قبل أن أیخذوا خذفإن أ  : أ

 أوميوتوا.عليهم  الصلحاء سيما بظهور
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 من خالف. قطعت أيدهم وأرجلهم ،نصاب بقدر ماال أخذواإن : و  ب

عنهم  ألولياء فاليصح عفوا القصصا، حدا قتلوا ماال ومل أیخذوا معصوما وإن قتلوا : ج

 (32)ويستوي فيه القتل ابملثقل وابحملدد.

مث قتلهم  فإن شاء قطع أيدهم وأرجلهم من خالف،(33) اإلمام ماالخري وأخذوا وأن قتلوا:  ه

 (34)مذهب احلنفية.ا وهذ أوصلب فقط.أوصلبهم أوفعل الثالثة أوقتل وصلب أوقتل فقط 

 _ الشافعية:2

 األخرية,,ه,,أنه التقطع فيها ىف حالةأنه يرى  غريب الشافعية قريب من مذهب احلنفية ومذه

 (32)وإمنايقتلون ويصلبون.أيدى احملاربون وأرجلهم 

 _ املالكية:3

الثالثة  وأماالصورين ,,ج،،فقط يع يف الصورة الثالثةوالشافعية  ةفيوافقون احلنفي وأمااملالكية

 أويقطع أيديهم وأرجلهم من هم أوجيمع بني الصلب والقتل بني أن يقتل اإلمام األخرى فيخري

  (36)أو غرهبم من البالد. خالف

 _ احلنابلة:4

 أخاف  وهى إذا أهنم يقولون يف الصورة األوىل  غريفمذهبهم مذهب الشافعية  احلنابلة وأما

  وال إهنم ينفون من األرض بتشريدهم عن البالدماال   ومل أیخذوا يقتلوا احملاربون السبيل ومل

 (37) ببلد. يرتكون أن أیووا

 :أصل عقوبة احلرابة:  7

َا َجزَاُء المِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللمَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا قوله تعاىل: واألصل يف هذالباب  ِإمنم
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َفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلَك هَلُْم خِ َأْن يُ قَ   ْزي  ت مُلوا أَْو ُيَصلمُبوا َأْو تُ َقطمَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يُ ن ْ

نْ َيا َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم   َلُموا َأنم اَّللمَ ِإالم المِذيَن ََتبُوا ِمْن قَ ْبِل َأْن تَ ْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاعْ  _يف الدُّ

قال أنس بن مالك وجرير بن عبد هللا وسعيد بن جبري وعروة بن الزبري وعبد  (38) َغُفور  َرِحيم  

هللا بن عمر وغريهم: إن اآلية نزلت يف قوم من عكل وعرينة قدموا على النيب صلى هللا عليه 

ى هللا عليه وسلم أن يكونوا يف وسلم فأسلموا مث إهنم مرروا واستومخوا املدينة فأمرهم النيب صل

أن انسا  قال: عن أنس وروى الرتمذي قصتهم(39)لقاح الصدقة، وقال اشربوا من ألباهنا وأبواهلا.

وقال:  لى هللا عليه وسلم يف إبل الصدقةفاجتووها، فبعثهم رسول هللا ص من عرينة قدموا املدينة

وارتدوا عن  صلى هللا عليه وسلم واستاقوا اإلبل عي رسول هللااشربوا من ألباهنا وأبواهلا، فقتلوا را

ومسر أعينهم،  صلى هللا عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خالف اإلسالم، فأيت هبم النيب

 (41)حىت ماتوا. : فكنت أرى أحدهم يكد األرض بفيهوألقاهم ابحلرة، قال أنس

 فرتك لإلمام اخليار يف أن يوقع  يري،يف هذه اآلية للتخمام مالك رمجه هللا أن حرف  أو  فرأى اإل

إال أنه قيد  حبسب مايراه مالئما،نوع من أنواع احلرابة ت على أى أية عقوبة من هذه العقواب

 (40)فجعل اخلياربني القتل والصلب فقط.يف حالة القتل  التخيري

 يف اآلية إمناجاء للبيان  أو  فإهنم رأو أن حرف من احلنفية والشافعية واحلنابلة  اجلمهور وأما

 : وأوىل التأويلنيالطربيقال أبو جعفر  (42)ترتتب العقوابت على قدراجلرمية. وإمنا والتفصيل.

 ابلصواب يف ذلك عندان، أتويُل من أوجب على احملارب من العقوبة على قدر استحقاقه،  

 (43)وجعل احلكم على احملاربني خمتِلًفا ابختالف أفعاهلم.

 قال عبد هللا كماألن احملبوس منقع عن الدنيا (44)فقد فسره اجلمهور ابحلبس ن األرضوأمانفى م
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  حبسوه:حني  رري هللا عنهم ن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالببن معاوية ب 
 فلسنا من األموات فيها وال األحيا الدنيا وحنن من أهلها  خرجنا من 

  (42)الدنيا  من هذا   اءعجبنا وقلنا ج  حلاجة يوماً  السجان  إذا دخل 

 واش احل

ه ( لسان 700حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور  )املتوىف:  ،اإلفريقى :0
 .ه  0404 -الثالثة  الطبعة ،دار صادر بريوت،0/313املهملة، ،كتاب احلاءالعرب
ه ( شرح حدود ابن عرفة 894: الرصاع ،حممد بن قاسم أبو عبد هللا، التونسي املالكي )املتوىف: 2

 .ه0321األوىل  الطبعة ،املكتبة العلمية ،0/210،كتاب احلرابة، للرصاع
دار النفائس  ،0/077 حرف احلاء، ،معجم لغة الفقهاء ،حامد صادق قنييب ،حممد رواس ،قلعجي: 3

  .م 0988 -ه   0418الثانية،  الطبعة ،للطباعة
ه ( تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 799عمري )املتوىف: إبراهيم بن علي الي ابن فرحون،: 4

 ،مكتبة الكليات األزهرية،2/267 ،فصل يف احلرابة وعقوبة احملاربني وقطاع الطريق واملغريين ،األحكام
 .م0986 -ه  0416األوىل، الطبعة
 تويف يف حلب .فقيه حنفي، من أهل حلب عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين،: 2
ه ( 0396خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي )املتوىف:  ،الزركلي .ه  287سنة

 .م 2112اخلامسة عشر الطبعة ،دار العلم للماليني ،2/71:األعالم
فصل يف  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،الكاساين: 6
 .م0986 -ه  0416 طبع ،دار الكتب العلمية. 7/91،ركن قطع الطريق بيان
  .7/91:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 7
 .9/314 :ه ( املغين البن قدامة621)املتوىف:  عبد هللا بن أمحد أبو حممد موفق الدين ،ابن قدامة: 8

 والتاريخ. بدون طبعة ،مكتبة القاهرة
 :ه ( خمتصر العالمة خليل776املالكي املصري )املتوىف:  بن موسىخليل بن إسحاق  ،اجلندي: 9
 .م2112ه /0426األوىل،  الطبعة،القاهرة دار احلديث .0/242
ه ( مغين احملتاج إىل معرفة 977مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي )املتوىف:  ،الشربيين: 01

 .م0994 -ه  0402األوىل،  طبعةال ،دار الكتب العلمية .2/499:معاين ألفاظ املنهاج
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مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي، أبو عبد هللا: إمام دار اهلجرة، وأحد هو  :اإلمام ماِلك: 00
 - 702 وتويف سنةه  079 - 93) ولدسنةاألئمة األربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب املالكية، 

وسأله املنصور أن يضع كتااب للناس  مراء وامللوكم يف املدينة. كان صلبا يف دينه، بعيدا عن األ 792
 .2/227.األعالم:حيملهم على العمل به، فصنف   املوطأ

ه ( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 221أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد )املتوىف:  ،القرطيب: 02
 0418الثانية،  الطبعة ،لبنان –دار الغرب اإلسالمي، بريوت  .06/373:والتعليل ملسائل املستخرجة

 .م 0988 -ه  
 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي، أبو يوسف: صاحب ،أبُو يُوسف: 03

 اإلمام أيب حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. كان فقيها عالمة، من حفاظ احلديث. ولد ابلكوفة
 وهو على القضاء. وهو أول من ُدعي ه082ةسنببغداد مات. ه  وتفقه ابحلديث والرواية 003 سنة

  ويقال له: قاري قضاة الدنيا!، وأول من ورع الكتب يف أصول الفقه، على مذهب  قاري القضاة
 .8/093األعالم:أيب حنيفة.

  .7/92:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 04
 :ار على الدر املختاره ( رد احملت0222ابن عابدين، حممد أمني بن عمر احلنفي )املتوىف: : 02
 .م0992 -ه  0402الثانية،  الطبعة بريوت-دار الفكر.4/232
 طبع جديد، مكتبة دارالعلوم كراتشي، ،2/319فتح امللهم: تكملة حممد تقي، العثماين،: 06

  ه.0421
 األوىل، الطبعة ،دار الكتب العلمية.4/68،ابب احملارب،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ابن قدامة: 07

 .م 0994 -ه   0404
ه ( حتفة احلبيب على شرح 0220سليمان بن حممد بن عمر املصري الشافعي )املتوىف:  ،الُبَجي َْرِمي  : 08

 .م0992الطبعة:،دار الفكر .4/202فصل يف قاطع الطريق: ،اخلطيب
 ،ه 924: املتوىف،املالكي حممد بن حممد الطرابلسي املغريب مشس الدين أبو عبد هللا ،الرُّعيين: 09

ه  0402الطبعة الثالثة، ، دار الفكر ،6/304ابب احملارب: ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل
 .م0992
دار  .4/223،كتاب احملاربني:املدونة (ه 079األصبحي املدين )املتوىف: مالك بن أنس اإلمام: 21

 .م0994ه 0402األوىل،  الطبعة ،الكتب العلمية
  .4/003ابب قطع الطريق: ،املختاررد احملتار على الدر : 20
  .7/92:بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 22
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  .33ملائدة:ا: 23
َُطر ِزِى  : 24

اخلاء  ،ه ( املغرب601انصر بن عبد السيد، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي )املتوىف:  ،امل
 _بريوت.دار الكتاب العريب.0/048مع الطاء:

،كتاب ه ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق971ن الدين بن إبراهيم )املتوىف: زي ،ابن جنيم املصري: 22
 .بدون َتريخ ،الثانية الطبعة ،دار الكتاب اإلسالمي .2/61السرقة:
  .4/94،كتاب السرقة:رد احملتار على الدر املختار: 26
 الكويت –ية وزارة األوقاف والشئون اإلسالم صادر عن.2/286:املوسوعة الفقهية الكويتية: 27
 .ه ( 0427 - 0414)من  الطبعة
ه ( التحاكم إىل الكتاب والسنة يف حفظ األمن ومحاية 0421عبد العزيز بن عبد هللا )ا ،بن ابزا: 28

 .اململكة العربية السعودية ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد .0/2:األرواح
وزارة الشؤون .0/6:عدل وحترمي الظلم على الناس كافةوجوب ال ،صاحل بن حممد ،اللحيدان: 29

 .االسالمية والدعوة
جملة دورية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية  .70/08:جملة البحوث اإلسالمية: 31

  .واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
دار .9/099،ابب قطاع الطريق:املبسوط ه 483مشس األئمة ) ،حممد بن أمحد ،السرخسي: 30
 .م0993-ه 0404بدون طبعة ،املعرفة
 .9/210،ابب قطاع الطريق:املبسوط: 32
  .7/93فصل يف حكم قطاع الطريق: ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: 33
 ،ه ( االختيار لتعليل املختار683جمد الدين أبو الفضل احلنفي ) ،البلدحي، عبد هللا بن حممود: 34

 .م 0937 -ه   0326،القاهرة ،مطبعة احلليب .4/004فصل حد قطع الطريق:
 ،القاهرة ،دار السالم.6/9:ه ( الوسيط يف املذهب212) أبو حامد حممد بن حممد ،الغزايل: 32
  .0407األوىل،  الطبعة
 ،ه ( الكايف يف فقه أهل املدينة463أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب)  ،القرطيب: 36

الثانية،  الطبعة مكتبة الرايض احلديثة، الرايض،.0/487وص وقطاع الطريق:ابب قتال اللص
  .م0981ه /0411
  .01/303:املغين البن قدامة ،قدامة ابن: 37
  .34_ 33املائدة:: 38
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ه ( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب 242األندلسي) ،أبو حممد عبد احلق بن غالب ،بن عطيةا: 39
 .ه  0422 ،األوىل الطبعة بريوت ،العلمية دار الكتب ،2/083:العزيز
دار ،0/028، 72رقم احلديث: ،ه ( سنن الرتمذي279حممد بن عيسى بن َسْورة ) الرتمذي،: 41

 م.0998،بريوت،الغرب اإلسالمي
  .4/234:املدونة: 40
 الطبعة ،دار الكتاب العريب، بريوت.2/472شروط احلرابة: ،ه ( فقه السنة0421سيد سابق ): 42
 .م 0977ه   0397لثالثة، ا
مؤسسة  .01/264:ه ( جامع البيان يف أتويل القرآن301أبو جعفر) ،الطربي حممد بن جرير: 43
 .م 2111 -ه   0421األوىل،  الطبعة ،الرسالة
ه  0384، الطبعة الثانية.القاهرة ،دار الكتب املصرية .6/023:اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب: 44
 .م 0964 -
 :حماسن الصرب على احلبس ،ه ( احملاسن واألرداد222أبو عثمان) عمرو بن حبر، ،احظاجل: 42
 .ه  0423:عام  دار ومكتبة اهلالل، بريوت .0/70
 
 


