
 

 ة / فقه جنايات / رابعة الخامس حاضرةالم

 :حد السرقة -

  

انسشلح نغح :  اخز انشًء خفٍح  , ٔششػاً )أخز يال انغٍش خفٍح ظهًاً يٍ حشص ( ,االخز ُْا ػاو ,فٍخشج يٍ   

انرؼشٌف يا نٍس تًال ,ٔخشجد انُفس اٌضا الٌ انغٍش ال ٌشًم انُفس , ٔارا اخز انًال جٓشج ال ذؼذ سشلح ,يٍ 

 لطغ طشٌك أ َٓة أ حشاتح ٔنٍس تاشكانٓا ْزِ .

 انسشلح : ٔيٍ ذؼشٌفاخ

 انحُفٍح : ْٕ اخز انثانغ انؼالم ػششج دساْى أ يا ٌؼادنٓا خفٍح يٍ يال انغٍش ٔيٍ حشص تال شثّٓ.

 انشافؼٍح :ْٕ اخز انثانغ انؼالم َصاتا يٍ انًال يٍ حشص تمصذ انسشلح .

 االيايٍح : ْٕ اخز يال انغٍش انًحشو خفٍح.

 نغٍشِ . فً انمإٌَ : ْٕ كم يٍ اخرهس ياال يُمٕال يًهٕكا

يالحظّ / انمإٌَ ال ٌشرشط انحشص ٔال ٌشرشط انُصاب ,ايا فً انششٌؼح ٌشرشط انحشص ٔانُصاب , ٔالفشق فً 

 انمإٌَ تٍٍ لاطغ انطشٌك ٔانساسق .

  :حكم السرقة -

انسشلح حشاو؛ ألَٓا اػرذاء ػهى حمٕق اَخشٌٍ, ٔأخز أيٕانٓى تانثاطم. لذ دلَّ ػهى ذحشًٌٓا انكراب ٔانسُح      

ٔاإلجًاع, تذنٍم االٌح انمشاٍَح انكشًٌح )ٔانساسق ٔانساسلح ...( ًْٔ يٍ كثائش انزَٕب؛ فمذ نؼٍ هللا صاحثٓا كًا 

ق انثٍضح فرمطغ ٌذِ ٌٔسشق انحًم فرمطغ ٌذِ( )  (. ٔغٍش لال : )نؼٍ هللا انساسق ٌسش  فً حذٌث انُثً)ص(

 رنك يٍ األحادٌث انكثٍشج انٕاسدج فً كرة جًٕٓس انًزاْة االساليٍح كافح فً ذحشٌى انسشلح, ٔانرُفٍش يُٓا.

  :حدُّ فاعلها -



ا      ًَ ٌِْذٌَُٓ اِسلَحُ فَاْلطَُؼٕا أَ انسَّ َٔ اِسُق  انسَّ َٔ ٌجة ػهى فاػهٓا انحذ, ْٕٔ لطغ ٌذِ, سجالً كاٌ أٔ ايشأج نمٕنّ ذؼانى )

ُ َػِضٌٌض َحِكٌٍى( ]انًائذج  هللاَّ َٔ  ِ ٍَ هللاَّ ا َكَسثَا َََكااًل ِي ًَ َٔ  ٔنهًشٔي   [. 83َجَضاًء تِ  ِّ ٍْ ُ َػهَ  انّ)كاٌ سسٕل هللا َصهَّى هللاَّ

 ٔػٍ االياو انصادق )ع( )ذمطغ انٍذ فً ستغ دٌُاس فصاػذا ( .  ,ٌمطغ انساسق فً ستغ دٌُاس فصاػذاً( 

 ٔأجًغ انًسهًٌٕ ػهى ذحشٌى انسشلح, ٔػهى ٔجٕب لطغ ٌذ انساسق فً انجًهح. 

 


