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ABSTRACT 

 

People's relations with each other exist since ancient times and these relations developed when the 

number of people increased. Therefore, these relations needed principles and laws to control and 

maintain them properly, so it was necessary to have law in societies. Accordingly, there is a need 

for academic studies on political crimes because the subject is yet exhaustively studied, especially 

in the attempts to examine the legal provisions of political crimes such as the crimes of mutiny and 

theft and then compare these provisions of the positive laws illustrating the differences appear 

between these provisions in the light of the Islamic law, thus the research problem emergences at 

this point. The purpose of this research is therefore to explain the provisions of the political crimes 

(mutiny and theft) from the perspective of the Islamic law and the Libyan law. This research seeks 

to determine the Islamic Shariah laws pertaining to the crimes of mutiny and theft and compare 

them with the legal aspect and its various constitutions. This in turn positively impacts on the 

raising of the public awareness of the importance of comparative study. Furthermore, the 

importance of this study is also realized in the identifications of defects in the articles of the Libyan 

Political Crimes Law regarding the provisions of the crimes of mutiny and theft. The research 

findings concluded that the Islamic Shariah law divides political crimes into crimes of opinion and 

actual crimes. It furthers that actual crimes include any attack against the ruler individually or 

collectively target the regime as in mutiny. And that mutiny is one of the forms of political crimes 

classified under the Islamic law which Islam has devoted special system to deal with, classifying 

it as a serious major political crime. 

Keywords: crime, mutiny, theft, Shariah, law. 

 

 

 

 لص امل

حتاجت إىل افعندئٍذ عندما زاد عدد الناس تطورت هذه العالقات ببعضهم البعض من قدمي الزمان و إن عالقات الناس 
واحلاجة للدراسة  .حافظ عليها بشكل سليم، لذلك كان البّد من وجوِد القانوِن يف اجملتمعولتتحكمها لمبادئ وقوانني 
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لشرعية حماولة معرفة األحكام ايف طلوب خاصة األكادميية حول اجلرائم السياسية لكون املوضوع غري مدروس بشكل م
الالزمة بني  قظهر الفرو ت حىتمث مقارنتها مبا يف القانون الوضعي  مثل جرمية البغي والسرقةاخلاصة ابجلرائم السياسية 

اخلاصة ن األحكام بيا. ويهدف هذا البحث إىل تلك األحكام يف ضوء الشريعة والقانون ألمهيتها فهنا تربز اإلشكالية
ىل الكشف عن أحكام إويسعى البحث  .السياسية من منظور الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب )البغي والسرقة( ابجلرائم

مما يظهر له مردود إجيايب  ,ا ابجلانب القانوين ودساتريه املختلفةمومقارنته جبرمييت البغي والسرقةالشريعة اإلسالمية اخلاصة 
 كما تظهر أمهية هذه الدراسة يف استخراج مواطن اخللل املوجودة يف مواد قانون.  الدراسة املقارنة يف توعية الناس أبمهية

تقسم تالية: وتظهر من خالل هذا البحث النتائج ال .البغي والسرقة يتمياجلرائم السياسية الليبية فيما خيص أحكام جر 
العتداء على كل ما من شأنه ا  ةجرائم رأي وجرائم فعليه ويدخل حتت الثاني إىلاجلرمية السياسية  يةاإلسالمالشريعة 

لسياسية حد صور اجلرمية اأ يالبغي. وأن كجرمية البغ  يما يستهدف نظام احلكم بشكل مجاع أواحلاكم بشكل فردى 
  اسية الكربى.السيبنظام خاص للتعامل معه ابعتبارها اجلرمية  يةاإلسالماالسالمية وقد تفردت الشريعة  ةللشريع
 .قانون، الالشريعة ،السرقة ،بغيال ،رميةاجل: املفتاحية الكلمات

 املقدمة

ملا كان التشريع اجلنائي اإلسالمي هو جمموع األوامر والنواهي املستقاة من مصادر التشريع  فاهلل سبحانه وتعاىل هو 

د احلكم فيما فإن مل جي املباشر يف القرآن أو السنة.طريق معرفة احلكم هو النص الصريح عن مصدر الشرائع سواء كان 

 .)1(سبق من املصادر اجتهد وعمل مبا أدى إليه اجتهاده، وإن مل يكن جمتهداً اختار قول األفقه واألورع من اجملتهدين

إىل نبيه  يوأن األحكام الشرعية كثرياً ما كانت تشرع عقب نوازل وحوادث تقع بني املسلمني فيحكم هللا فيها مبا يوح

ما أفاء  :ى هللا عليه وسلم من القرآن ما يفصل يف النازلة أو حيكم فيها النيب صلى هللا عليه وسلم هبديه قال تعاىلصلّ 

هللا على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القرىب و اليتامى و املساكني و ابن السبيل كي ال يكون دولة بني 

وكذلك ما ثبت  )2(َّالرسول فخذوه و ماهتاكم عنه فانتهوا و اتقوا هللا إن هللا شديد العقاب)(األغنياء منكم و ماءاتكم 
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نتقل  صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى، و قد كان البغي أحد هذه النوازل امن عمل اخللفاء والصحابة بعد أن 

ت اليت أنزل هللا تعاىل فيها حكماً يف كتابه العزيز كما أنه صلى هللا عليه وسلم أخرب عن البغي يف مواضع كثرية، وقد تناول

 هللا رسول رهاعاص اليت وكذلك البغي تايآذلك من خالل عرض اترخيي خمتصر للحوادث اليت كانت أسبااًب لنزول 

  .وأرضاهم عنهم هللا رضي بعده من أصحابه أو وسلم عليه هللا صلى

 التعريف جبرمية البغي واألحكام اخلاصة هبا بني الشريعة اإلسالمية والقانون اللييباملبحث األول: 

 تعريف جرمية البغياملطلب األول: 

استطال واببه رمى، وكل جماوزة وإفراط على املقدار الذي هو حد الشيء فهو التعدي و)بغى( عليه  يف اللغة: البغي

 .)3()بغي(. و)تباغوا( أي بغى بعضهم على بعض

ورد ذكر البغي يف مواضع عدة ولكل آية مناسبة أو حادثة كانت سببًا لنزوهلا لبيان احلكم أما يف القرآن الكرمي: فقد 

 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )(و لقد أرسلنا من قبلك في شيع اإلولين)(  تعاىل:فيها نوردها تباعاً فيما يلي: قال 
)4( 

حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: مسعت أيب، أن أنسا رضي هللا عنه، قال: قيل للنيب صلى هللا  روى البخاري: قال:

ْسِلُموَن مَيُْشوَن فَاْنطََلَق إِلَْيِه النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َورَِكَب ِِحَارً »عليه وسلم: لو أتيت عبد هللا بن أيب، 
ُ

ا، فَاْنطََلَق امل

رجل  ، فلما أاته النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: إليك عين، وهللا لقد آذاين ننت ِحارك، فقال«أَْرٌض َسِبَخةٌ  َمَعُه َوِهيَ 

من األنصار منهم: وهللا حلمار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطيب رحيا منك، فغضب لعبد هللا رجل من قومه، 

إنا نحن   :رب ابجلريد واأليدي والنعال، فبلغنا أهنا أنزلت: فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ض

نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
وروى ابن كثري عن مقاتل: "أهنا نزلت يف سرية من الصحابة، لقوا مجعاً من املشركني يف  )5(

م ، فقاتلهم املسلمون، وبغوا عليهشهر حمرم فناشدهم املسلمون لئال يقاتلوهم يف الشهر احلرام، فأىب املشركون إال قتاهلم 



153 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

وقيل أهنا نزلت يف قوم من املشركني مثلوا بقوم من املسلمني قتلوهم يوم أحد ، فعاقبهم رسول , )6(فنصرهم هللا عليهم"

ومْىذن ياستجيبو لربكم من قبل أن يأتي يوم ال مرد له من هللا مالكم من ملجإ قوله تعاىل: و  .)7(هللا صلى هللا عليه وسلم مبثله

 ومالكم من نكير)(
)8(

قيل: نزلت هذه اآلية يف قوم من أهل الصفة متنوا سعة الرزق والغىن، قال خباب بن األرت: فينا   

 .)9(نزلت، وذلك أننا نظران إىل أموال بين قريظة وبىن النضري وبىن قينقاع فتمنيناها فنزلت

ه فقد روى البخاري عن زيد بن وهٍب قال: مسعُت عبَد هللا قال: قال لنا رسول هللا صلى هللا علي وأما يف الُسّنة النبوية:

ُهْم , َواْسأَُلوا اَّلََّ َعزَّ مْ وسلم: "ِإنَُّكْم َسََتَْوَن بَ ْعِدي أَثَ رًَة َوأُُمورًا تُ ْنِكُروهَنَا". قُ ْلَنا: َفَما ََتُْمُراَن؟ قَاَل: "أَدُّوا إِلَْيهِ  َوَجلَّ  َحقَّ

ُكْم" , فقد أخرب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث عما سيقع للمسلمني من ظهور ملا ينكر الناس من أمور الدين (10)َحقَّ

والدنيا من أمرائهم مل يعرفوها من قبل وقد وضع عليه الصالة والسالم القواعد اليت يعمل هبا املسلمني إذا ما حلت هبم 

من بذل املال يف الزكاة واخلروج إىل اجلهاد وأن يسألوا هللا تلك املنكرات فحث على أن يؤدي الناس لألمراء حقوقهم 

حقهم أبن يدعوا هللا أن يلهم أمرائهم اإلنصاف أو يبدهلم خرياً منهم ويف هذا داللة على أنه صلى هللا عليه وسلم كان 

م الناس على الطاعة ليعلم مبا سيحل ابألمة من بعده من ظلم وخمالفة والة األمر للنهج القومي فحث صلى هللا عليه وس

 عن عبد هللا بن الزبري، أن عائشة، قالت: عبث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفوالدعاء هلم روى مسلم يف الصحيح  

وَن اِبْلبَ ْيتِ  يِت يَ ُؤمُّ َرُجٍل بِ  منامه، فقلنا: اي رسول هللا صنعت شيئا يف منامك مل تكن تفعله، فقال: "اْلَعَجُب ِإنَّ اَنًسا ِمْن أُمَّ

 إن الطريق قد جيمع الناس، قال: فقلنا: اي رسول هللا ِمْن قُ َرْيٍش، َقْد جَلََأ اِبْلبَ ْيِت، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا اِبْلبَ ْيَداِء ُخِسَف هِبِْم"،

ِبيِل، يَ ْهِلُكوَن َمْهَلًكا َواِحًدا، َوَيْصدُ " َعثُ ُهُم هللُا َعَلى رُ نَ َعْم، ِفيِهُم اْلُمْستَ ْبِصُر َواْلَمْجُبوُر َواْبُن السَّ ، يَ ب ْ وَن َمَصاِدَر َشىتَّ

فكان صلى هللا عليه وسلم كان يوحى إليه ما سيقع من الفنت بعده صلى هللا عليه وسلم فكان أشد ما  .)11("نِيَّاهِتِمْ 

لتباعد ا يكون حرصاً على ِحل املؤمنني على اجتناب الفنت قال النووي يف شرح احلديث: ))ويف هذا احلديث من الفقه:

عن أهل الظلم ، والتحذير من جمالستهم وجمالسة البغاة وحنوهم من املبطلني لئال يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كثر 
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, وروى مسلم يف صحيحه عن عرفجة قال: مسعت رسول )12(سواد قوم جرى عليه حكمهم يف ظاهر عقوابت الدنيا((

ّرَِق مَجَاَعَتُكْم فَاقْ تُ ُلوُه" ُكْم َوأَْمرُُكْم مَجٌْع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد يُرِيُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم أَْو يُ فَ هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "َمْن أاتَ 

 .)13(قال النووي معناه يفرق مجاعتكم كما تفرق العصا املشقوقة وهو عبارة عن اختالف الكلمة وتنافر النفوس

 يةسالماإلعقوبة جرمية البغي يف الشريعة املطلب الثاين: 

يرى األستاذ عبد القادر عودة أن وجوب القتال على البغي هو يف حالة قيام املغالبة دون غريها، أما بعد انتهاء حالة 

بغاة لاملغالبة فالعقوبة تعزيرية لويل األمر وألن القتال ال يعترب عقوبة على ما وقع وإمنا هو دفع لالعتداء احلاصل من ا

كان عقوبة جلاز قتل البغاة بعد التغلب عليهم ألن العقوبة جزاء ملا وقع، ولكن من املتفق عليه أنه إذا   فيقول: ))لو

 .)14(انتهت حالة املغالبة امتنع القتال و القتل((

، أو قاتل امتنعو غري مستثىن فيه، وإمنا بغى  ويقول الشافعي رِحه هللا: ))الباغي خارج من أن يقال له: حالل الدم مطلقاً 

قوتل دفعاً عن أن يقتل أو منازعًة لريجع، أو يدفع حقاً منعه، فإن أتى القتال على نفسه فال عقل فيه  االمتناعمع أهل 

 شيء من يف وال قود ، فإان احبنا قتاله. ولو وىل عن القتال أو اعتزل  أو جرح أو أسر أو كان مريضاً، ال قتال به مل يقتل

وخالفا للجمهور يرى احلنفية حيث جواز قتال البغاة من وقت جتمعهم وحتيزهم وامتناعهم ولو , )15(هذه احلاالت((

دون مبادئه بقتال ودون شرط دعوهتم إىل العدل ألهنم قد علموا ما يقاتلون عليه فحاهلم يف ذلك كحال املرتد وأهل 

، )17(وقتال البغاة واجب على كل مسلم وعلى هذا أمجع الفقهاء ,)16)تاهلماحلرب الذين بلغتهم الدعوة وهلذا جيوز ق

 ،)18(ومىت وقع البغي فتجب العقوبة فوراً دون َتخري كما أهنا ال حتتمل العفو أو إيقاف التنفيذ ما كانت حالة البغي قائمة

وال شك أن يف ذلك خري كثري يتمثل يف دفع البغاة إىل ترك بغيهم والعودة إىل حضرية األمة ورأب الصدع بني اإلخوة ، 

وذلك بعكس القوانني الوضعية اليت جترم مجيع األفعال حىت جمرد التشجيع ابلرأي أو إظهار املساندة حيث تواجه تلك 

تؤدي  ريق أمام مرتكبيها للرجوع عن أفعاهلم وابلتايل إمخاد انر احلرب اليتاألفعال أبقسى أنواع العقوابت، مما يقطع الط
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االقتصادية والبشرية يف حروب داخلية ال طائل منها، ولعل حوار اإلمام علي  مقدراهتا واستنزافإىل إضعاف الدولة 

ملسلمني اليوم دي هبا أئمة اخري قدوة يقت هلو رضي هللا عنه للحرورية وكذلك إرجاعه للممتلكات بعد معركة النهروان

 وقد فعلت الفنت ما فعلت ابألمة.

 يف القانون اللييب بغيعقوبة الاملطلب الثالث: 

العقوبة يف القوانني الوضعية هي إيالم يفرضه القانون ويطبقه القضاء عن طريق حماكمة على من تثبت مسؤوليته عن 

اجلرمية ، وتتوىل الدولة إنزاله ابجلاين ، وعنصر اإليالم مقصود فهو ال ميس من نزل به عرضاً وإمنا  مقابل ما حققه من 

اعية يعتربها املشرع،  وهي بذلك تطال حياة اإلنسان كعقوبة اإلعدام، جتماسلوك إجرامي أضر أو هدد ابلضرر مصاحل 

يف جسمه كعقوبة القطع واجللد، أو تطال حريته كالعقوابت السالبة للحرية أو املقيدة هلا، أو مال اجلاين   إيالمهأو 

نون العقوابت ضمن قاكعقوبة الغرامة، ومن خصائص العقوبة يف القوانني الوضعية أهنا ال تفرض إال ابلنص عليها 

حىت تعترب شرعية ، أيضًا البد أن تصدر عن السلطة القضائية فيصدر هبا حكم  واملقدار وذلكالنوع  تكون حمددةو 

عني اجلرمية أو ساهم فيها معه، كما أهنا تتسم ابملساواة بني اخلاض ارتكبقضائي، وهي كذلك شخصية فال تطال إال من 

 أنواع:  اثلثةت هلا دون تفرقة بينهم، والعقواب

وهي العقاب األصلي للجرمية الذي جيب على القاضي أن ينطق به عند احلكم ابإلدانة، والعقوابت : عقوابت أصلية

 والغرامة والوضع حتت املراقبة والقطع واجللد.  واحلبس والسجن املؤبد اإلعدام،األصلية هي 

إال  هي العقوابت اليت تطبق تبعاً للحكم بعقوابت أصلية حبكم القانون وال داع ألن ينطق هبا القاضي: و عقوابت تبعية

يف األحوال اليت ينص فيها القانون على ذلك وهي احلرمان من احلقوق املدنية، واحلرمان من مزاولة املهن أو األعمال، 

 وفقدان األهلية القانونية، ونشرحكم اإلدانة. 



156 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

وهي العقوابت اليت حيكم هبا وجواًب أو جوازًا إضافًة إىل العقوابت األصلية إذ ال جيوز  :يلية أو إضافيةعقوابت تكم

احلكم هبا مبفردها و مثاهلا الغرامة اجلنائية ، ومل يتضمن القانون اللييب أحكامًا عامة للعقوابت التكميلية أسوة ببقية 

دد بعض على هذه العقوابت يف نصوص متفرقة من القسم اخلاص بص كتفى ابلنصا العقوابت األصلية والتبعية ولكنه 

واملالحظ على تلك العقوابت أهنا تعكس موقف املشرع اللييب من اجلرائم السياسية إذ تتسم ابلشدة ابإلضافة , )19(اجلرائم

لدوره فيها بل  باراعت ابجلرمية دون اتصلإىل اخلروج عن القواعد العامة يف القانون اجلنائي فالعقوبة قد تطال كل من 

 .حىت وإن مل تقع اجلرمية من األساس

تقرر عقوبة اإلعدام على الشروع ابلقوة يف تغيري الدستور أو شكل احلكم، وال شك أن هذا خالف  (196) :فاملادة

ذا )) يعاقب على الشروع يف اجلناية ابلعقوابت األتية إال إ :من قانون العقوابت واليت تنص على أنه 60لنص املادة 

ن مثاين مدته ع ال تقلالسجن املؤبد إذا كانت عقوبة اجلناية اإلعدام، ابلسجن الذي  نص القانون على خالف ذلك:

 سنوات إذا كانت عقوبة اجلناية السجن املؤبد، ويف األحوال األخرى حيكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إىل

املتعلقة ابلتنظيمات والتشكيالت غري املشروعة على أن يعاقب ابإلعدام من  (206) :املادةكما نصت   ,النصف((

أو حرض  انظمجتماع التنظيم أو التشكيل احملظور وكذلك من دعا أو أسس أو نظم أو أدار أو مول أو أعد مكاانً ال

وار إذ الواضح بني األد االختالفقوبتها اإلعدام رغم ساعد أو حتصل على نقود أو منفعة، فكل هذه األفعال ع أو

 يتساوى من أسس التنظيم وموله مع من حرض أو ساعد وحىت مع من تلقى منفعة.



157 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 التعريف جبرمية السرقة واألحكام اخلاصة هبا بني الشريعة والقانون اللييب املبحث الثاين:

 املطلب األول: تعريف جرمية السرقة

ويف االصطالح: هي . (20)يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغري خفيةالسرقة يف اللغة: 

واألصل يف حكم السرقة: األصل يف حرمة السرقة وثبوت , (21)أخذ ماٍل حمَتٍم لغريه من حرز مثله على وجه االختفاء

 القطع فيها الكتاب والسنة واإلمجاع.

َّالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءبما كسبا نكاال من هللا و هللا عزيز حكيم)(والسارق و  تعاىل:فقوله  أما الكتاب:
)22(

  

ُد يف رُْبِع ِديَناٍر قال: "تُ ْقَطُع اْليَ  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-فما روت عائشة وأما السنة: 

  .(23)َفَصاِعًدا"

فإن حكم القطع يف السرقة  وأما املعقول:. (24)قطع السارق يف اجلملةفقد أمجع املسلمون على وجوب وأما اإلمجاع: 

فيه حفظ للمال، وهو من الضرورايت اليت جاء اإلسالم حبفظها، ويف قطع يد السارق ردع له وزجر لغريه من اإلقدام 

طمئن الناس يف يعلى مثل فعله، وهبذا حتفظ األموال وتصان وهلذا فإنه عند تطبيق القطع يف السرقة يستتب األمن و 

حياهتم كما هو يف بعض البالد، ويف عدم تطبيق ذلك انتشار للفوضى وسرقة األموال، مما يؤدي أحيااًن إىل قتل األنفس 

عند شعور السارق ابخلطر، ولذلك ينتشر يف البالد اليت ال تطبق األحكام الشرعية مبا فيها حكم القطع يف السرقة القتل 

 ألعراض مهما كانت قوهتا وإمكاانهتا.وسرقة األموال وانتهاك ا
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 يةسالماإلعقوبة جرمية البغي يف الشريعة املطلب الثاين: 

 اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:

 والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءمبا كسبا نكاال من هللا و هللا عزيز حكيم)( :لقوله تعاىل أواًل: قطع يده:

اء احلد على من سرق، وجرى عليه عمل اخللف -صلى هللا عليه وسلم  -األحاديث إبقامة النيب وقد تواترت  )25(

الراشدين من بعده. حمل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمىن بعد ثبوت جرمية السرقة ألول مرة أو إذا 

: "قطع - صلى هللا عليه وسلم -يب تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، ملا ثبت أن الن

ويف قراءة عبد هللا بن  .)26(اليد اليمىن وكذلك خلفاؤه من بعده"، قال ابن القطان: "وأمجعوا أن القطع من الكوع"

، وألن البطش ابليمني أقوى فكانت البداية هبا أردع، وألهنا آلة السرقة (27): "فاقطعوا أمياهنما"-رضي هللا عنه-مسعود 

صلى هللا  -ن النيب ع -رضي هللا عنه-عقوبتها بذلك. وإذا سرق اثنًيا قطعت رجله اليسرى ملا روى أبو هريرة فناسب 

ارُِق فَاْقطَُعوا يََدُه, َوِإْن َعاَد فَاْقطَُعوا رِْجَلُه, فَِإْن َعاَد فَاْقَطُعوا يَ  -عليه وسلم  َدُه, فَِإْن أنه قال يف السارق: "ِإَذا َسَرَق السَّ

وحتسم يد السارق بعد قطعها أبي طريقة مناسبة لئال يؤدي إىل وفاته. وينبغي أن يتخري الوقت  .(28)فَاْقطَُعوا رِْجَلُه" َعادَ 

املالئم للقطع لئال يؤدي إىل اإلضرار ابلسارق ألن املقصود الزجر دون القتل، وخيتلف الفقهاء يف حال عودة السارق 

 للسرقة اثلثة:

ن بلة يف رواية أنه ال قطع عليه بل حيبس ويضرب حىت تظهر توبته أو ميوت، وقد نقل ذلك ع. فريى احلنفية واحلنا1

 .- رضي هللا عنهما -عمر وعلي 

أنه إذا عاد للمرة الثالثة فإنه تقطع يده اليسرى فإن عاد  (29). ويرى املالكية والشافعية واحلنابلة يف الرواية األخرى2

صلى هللا عليه  -بعدها فإنه تقطع رجله اليمىن فإن عاد حبس حىت تظهر توبته أو ميوت ملا روى أبو هريرة أن النيب 

ارُِق فَاْقطَُعوا َيَدُه, َوِإْن َعاَد فَاْقَطُعوا رِْجَلُه, فَ  -وسلم   .(30)َدُه, فَِإْن َعاَد فَاْقطَُعوا رِْجَلُه"ِإْن َعاَد فَاْقطَُعوا يَ قال: "ِإَذا َسَرَق السَّ
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 -. وذهب الشافعي يف القدمي إىل أن السارق بعد قطع أطرافه األربعة يقتل حًدا، وذلك ملا روى جابر بن عبد هللا 3

ال جابٌر: فانطلقَنا بِِه "اقتُلوه" ق "اقطعوه"، فأيت به اخلامَسَة فقال: -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  - رضي هللا عنه

 .(31)فقتلناه مث اجَتْرانه فالقيناُه يف بِئٍر، ورميَنا عليه احِلَجارة

 أحكام السرقة يف القانون اللييباملطلب الثالث: 

 على املواد اآلتية:(32)أحكام السرقة يف القانون اللييب وقد جاءت

ويعد من األموال املنقولة يف حكم قانون   .مملوكاً لغريه يعاقب ابحلبسكل من اختلس منقوالً   (33)السرقة (444): مادة

 .(34)العقوابت الطاقة الكهرابئية ومجيع أنواع الطاقة ذات القيمة االقتصادية

يعاقب ابحلبس كل من اختلس شيئًا من أمواهلا خلاصة املثقلة , (35)سرقة الشخص ملا له أو إعدامه له (445) :مادة

 لالنتفاع به كلياً أو صاحل بتأمني عيين أو حبق حبس، أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صريه غريحبق انتفاع أو 

  .جزئياً 

تكون العقوبة احلبس مع الشغل مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة ال تقل عن  (36)السرقة املشددة (446) :مادة

  :عشرة جنيهات وال تزيد على مخسني جنيهاً 

السرقة بطريقة التسلل إىل بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته أو من أحد . إذا حصلت 1

  .احملالت املعدة للعبادة

  . إذا حصلت السرقة ابستعمال العنف ضد األشياء أو ابستعمال مفاتيح مصطنعة.2

  .. إذا حصلت السرقة ليالً 3

  والقرى.. إذا حصلت السرقة يف طريق عام خارج املدن 4
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وتكون العقوبة احلبس مع الشغل مدة ال تقل عن سنة وال  .. إذا ارتكبت السرقة إبساءة عالقة مساكنة أو ضيافة5

 .(37)تزيد على أربع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه

ن من استخدمه أو مستودعه أو حانوته . إذا ارتكب اجلرمية خادم ضد خمدومه أو مستخدم أو عامال وصانع يف خمز 6

 .أو يف احملل الذي يعمل فيه عادة

. إذا ارتكبت اجلرمية من أحد احملَتفني بنقل األشياء يف العرابت أو امل راكب أو على دواب احلمل أو أي وسيلة نقل 7

قد سلمت إليهم أخرى أو من أي شخص آخر مكلف بنقل األشياء أو أحد أتباعهم إذا كانت األشياء املذكورة 

  .بصفتهم السابقة

. إذا وقعت السرقة على منقوالت موجودة يف إدارات أو منشآت عامة ، أو كانت معروضة حبكم الضرورة أو العادة 8

  .اعتماداً على الثقة العامة أو معدة خلدمة أو مصلحة عامة

  . إذا كان اجلاين حيمل ، وقت ارتكاب السرقة، سالحاً ظاهراً أو خمبأ.9

 .. إذا حصلت السرقة من ثالثة أشخاص أو أكثر، أو ارتكبها شخص واحد منتحاًل صفة املوظف العمومي10

أو على ثالثة رؤوس من البقر أو اخليل  .. إذا وقعت السرقة على ثالثة رؤوس أو أكثر من املواشي جمتمعة يف قطيع11

 .(38)أو اإلبل ولو مل تكن جمتمعة يف قطيع

يعاقب ابحلبس مع الشغل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على أربع سنوات  (39)ظروف التشديدتعدد ( 447): مادة

ر من الظروف توافر ظرفني أو أكث وبغرامة ال تقل عن أربعني جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب سرقة مع

دة ال تزيد على سبع سنوات وغرامة ال وتكون العقوبة السجن م .املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة السابقة

تقل عن مخسني جنيهًا وال تزيد على مائة ومخسني جنيهًا إذا ارتكبت السرقة مع توافر ظرفني أو أكثر من الظروف 
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املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة السابقة أو ظرف أو أكثر من هذه الظروف مع ظرف أو أكثر من الظروف 

 .يف الفقرة األوىل من املادة املذكورةاملنصوص عليها 

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر أو  على شكوى الطرف املتضرر (40)السرقة املعاقب عليها بناء (448) :مادة

 .(41):بغرامة ال تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف املتضرر إذا حصلت السرقة

 .حااًل بعد استعماله دّ مؤقتاً إذا رُ  . استعمال الشيء املسروق استعماالً 1

 .. أو على أشياء ذات قيمة اتفهة لسد حاجة ماسة2

. أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على األرض بعد حصادها إذا كان مل جيمع أبكمله وال 3

 .(42)446فقرة األوىل من املادة من ال 3و 2و 1تطبق هذه األحكام إذا توافر ظرف من الظروف املبينة يف البنود 

 اخلامتة

ة جرمييت البغي والسرقة واألحكام اخلاصة هبما بني الشريعة اإلسالمياحلمد هلل رّب العاملني، فبعد أن قمت بدراسة 

إىل , وقد َخَلصُت يبيف الشريعة اإلسالمية والقانون اللي، وقمت بتعريف هاتني اجلرميتني وقارنت بينهما  والقانون اللييب

ها على النحو اآليت:مي عدٍد من النتائج  كن بياُن أمهِّ

للتعامل معه  بنظام خاص يةاإلسالماالسالمية وقد تفردت الشريعة  ةالسياسية للشريع ائمحد صور اجلر أ يالبغأن  .1

  ابعتبارها اجلرمية السياسية الكربى.

ل ما من شأنه االعتداء ك  ةجرائم رأي وجرائم فعليه ويدخل حتت الثاني إىلاجلرمية السياسية  يةاإلسالمتقسم الشريعة . 2

 .يكجرمية البغ  يما يستهدف نظام احلكم بشكل مجاع أوعلى احلاكم بشكل فردى 
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( 448) :مادة بينما القانون يوضح يف ن السارق يقطع يده شرعا,أ يف يةاإلسالم ةن القانون اللييب خيالف الشريعإ .3

بغرامه ال تزيد  أور شهأتجاوز ثالثة ياملعاقب عليها بناء على شكوى الطرف املتضرر يعاقب ابحلبس مدة ال  ةن السرقأ

 .ةذا حصلت السرقإعلى عشرين جنيها بناء على شكوى الطرف املتضرر 

 .وغريها ةحكام البغي والسرقأتشمل  ميةاإلسالالشريعة  حكام اجلرائم السياسية يفأأن . 4

 اهلوامش

 

 .221، ص:5ج: .1بيت األفكار الدولية.  ط:السعودية:  -الرايض (. موسوعة الفقه االسالمي. 2009التوجيري, حممد بن إبراهيم بن عبد هللا. )  )1(
 .7سورة احلشر, من اآلية   (2)
صيدا: املكتبة العصرية  -(. خمتار الصحاح. حتقيق: يوسف الشيخ حممد. بريوت 1999زين الدين الرازي, أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي. )  (3)

 . 37. ص:5= الدار النموذجية. ط:
 .10-9سورة احلجر, من اآليتني   (4)
دار طوق النجاة: )مصورة عن لبنان: (. صحيح البخاري. حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر. 1422البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )  (5)

 .2691. رقم احلديث:183, ص:3. ج:1السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(. ط:
وزيع. دار طيبة للنشر والتالسعودية: (. تفسري القرآن العظيم. حتقيق: سامي بن حممد سالمة. 1999ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي. )  (6)

 .449، ص:  5. ج:2ط:
ن ) تفسري القرطيب(. حتقيق: أِحد الربدوين آ(. اجلامع ألحكام القر 1964القرطيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أِحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي. )  (7)

 .  90, ص:12. ج:2وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية. ط:
  .٣٧سورة الشورى, جزء من اآلية   (8)
العظيم والسبع املثاين. حتقيق: على عبد الباري عطية. بريوت: دار ه(. روح املعاين يف تفسري القرآن 1415اآللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين. )  (9)

 .39, ص:13. ج:1الكتب العلمية. ط:
 .7052، حديث رقم: 47, ص:9البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفنت ، مرجع سابق, ج:  (10)

ريوت: دار معة ، ابب فخفيف الصالة.  حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. بالنيسابوري, مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي. )بدون اتريخ(. صحيح مسلم، كتاب اجل  (11)
 .2884، حديث رقم:1318، ص: 2210، ص:4. ج:1إحياء الَتاث العريب. ط:

ه(. املنهاج شرح 1392)النووي, حيىي بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي، احلوراين، أبو زكراي، حميي الدين الدمشقي الشافعي.   (12)
 .18, ص:7. ج:2صحيح مسلم بن احلجاج. بريوت: دار إحياء الَتاث العريب. ط:

 .  242، ص:12. ج:2النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق ، ط:  (13)
 .698، ص:2العلمية. ج:(. التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي. بريوت: دار الكتب 2010عبد القادر. ), عودة  )14(
 .223, ص:4. ج:2ه(. األم. بريوت: دار املعرفة. ط:1393الشافعي, أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املكي. )  )15(
 .128، ص:10ج: (. املبسوط. بريوت: دار املعرفة.1993السرخسي, حممد بن أِحد بن أيب سهل مشس األئمة. )  )16(
 . 6، ص: 12. ج:1دار الغرب اإلسالمي. ط: . بريوت:حممد بو خبزة. حتقيق: (. الذخرية1994القرايف، أبو العباس شهاب الدين أِحد بن إدريس. )  )17(
 .545 – 529، ص: 1عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي  مقاران ابلقانون الوضعي، مرجع سابق, ج:, عودة  )18(
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 .459-449(. شرح القانون اجلنائي اللييب األحكام العامة ) اجلرمية واجلزاء (. ليبيا: املركز القومي للبحوث والدراسات العلمية. ص:1997ابره, حممد رمضان. )  )19(

. حسن هاين فحصدستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون. عرب عباراته الفارسية:  (.2000عبد النيب بن عبد الرسول األِحد نكري. ) ،القاضي  (20)
 .121, ص:2. ج:1بريوت: دار الكتب العلمية. ط:

, 6لعلمية.ج:دار الكتب ابريوت: احلنبلي. )بدون اتريخ(. كشاف القناع عن منت اإلقناع.  البهويت, منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (21)
 .129ص:

  .٣٨سورة املائدة, من اآلية   (22)
 .6789، حديث رقم: 160, ص:8البخاري، كتاب الفنت ، مرجع سابق, ج:البخاري، صحيح   (23)
 .103، ص:9(. املغين البن قدامة. مكتبة القاهرة. ج:1968ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أِحد بن حممد املقدسي. )  (24)
  .٣٨سورة املائدة, من اآلية   (25)
القاهرة: دار (. اإلقناع يف مسائل اإلمجاع. حتقيق: حسن فوزي الصعيدي. 2004ابن القطان, أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي. )  (26)

 .262, ص:2. ج:1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر. ط:
. 3(. السنن الكربى. حتقيق: حممد عبد القادر عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:2003)البيهقي, أِحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر.   (27)

 .470, ص:8ج:
(. سنن الدارقطين. حققه وضبط نصه وعلق عليه: 2004الدار قطين, أبو احلسن علي بن عمر بن أِحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي. )  (28)

 .239, ص:4. ج:1مؤسسة الرسالة. ط: شعيب األرانؤوط. بريوت:
 .86, ص:7. ج:2دار الكتب العلمية. ط:بريوت: (.  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. 1986الكاشاين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أِحد احلنفي. )  (29)
حجر العسقالين, أبو الفضل أِحد بن علي بن حممد بن أِحد.  . وضعف ابن حجر إسناده، ابن239, ص:4الدار قطين, سنن الدار قطين, مرجع سابق, ج:  (30)
 .489, ص:4. ج:1دار الكتب العلمية. ط:بريوت: (. التلخيص احلبري يف فخريج أحاديث الرافعي الكبري. 1989)
ِجْستاين. )  (31) د كاِمل قره بللي.  -األرانؤوط (. سنن أيب داود. حتقيق: شَعيب 2009أبو داود, سليمان بن األشعث بن إسحاق عمرو األزدي السِّ  –دمشق حَممَّ

 . 462, ص:6. ج:1دار الرسالة العاملية. ط:بريوت: 
 (. 448( إىل املادة: )  444انظر: قانون العقوابت اللييب. اجلرائم عامة. الباب السادس. من مادة: )   (32)
 العنف ضد األشياء أو األشخاص. الباب السادس من قانون اجلرائم ضد األموال: "الفصل األول".انظر: قانون العقوابت اللييب. اجلرائم ضد األموال ابستعمال   (33)
 انظر: قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.  (34)
 انظر: قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.  (35)
 قوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.انظر: قانون الع  (36)
 م.2017 /4 /4اتريخ االستعراض:  .http://aladel.gov.ly/home/?p=1373موقع وزارة العدل الليبية.   (37)
 مرجع سابق. موقع وزارة العدل الليبية,  (38)
 قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.انظر:   (39)
 انظر: قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.  (40)
 مرجع سابق. موقع وزارة العدل الليبية,  (41)
 مرجع سابق. موقع وزارة العدل الليبية,  (42)
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 املصادر واملراجع

 الكرمي.القرآن 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ه(. 1415. اآللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين. )1
 .1. حتقيق: على عبد الباري عطية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:املثاين

ز القومي . ليبيا: املركاجلرمية واجلزاء (شرح القانون اجلنائي اللييب األحكام العامة ) (. 1997. ابره, حممد رمضان. )2
 للبحوث والدراسات العلمية.

. حتقيق: حممد زهري بن انصر صحيح البخاري(. 1422. البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )3
 . 1:الناصر. لبنان: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(. ط

لقناع عن منت كشاف ا. البهويت, منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلي. )بدون اتريخ(.  4
 . بريوت: دار الكتب العلمية.اإلقناع

. حتقيق: حممد عبد السنن الكربى(. 2003. البيهقي, أِحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر. )5
 .3: دار الكتب العلمية. ط:القادر عطا. بريوت

بيت األفكار  السعودية: -الرايض . موسوعة الفقه االسالمي(. 2009. التوجيري, حممد بن إبراهيم بن عبد هللا. )6
  .1الدولية.  ط:

التلخيص احلبري يف فخريج أحاديث (. 1989. ابن حجر العسقالين, أبو الفضل أِحد بن علي بن حممد بن أِحد. )7
 .1. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:الكبريالرافعي 

(. 2004. الدار قطين, أبو احلسن علي بن عمر بن أِحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي. )8
 .1. حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرانؤوط. بريوت: مؤسسة الرسالة. ط:سنن الدار قطين

ِجْستاين. ). أبو داود, سليمان بن األشعث بن إ9 . حتقيق: شَعيب سنن أيب داود(. 2009سحاق عمرو األزدي السِّ
د كاِمل قره بللي. دمشق  -األرانؤوط   .1بريوت: دار الرسالة العاملية. ط: –حَممَّ

 . بريوت: دار املعرفة.املبسوط(. 1993. السرخسي, حممد بن أِحد بن أيب سهل مشس األئمة. )10
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. بريوت: دار األمه(. 1393حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املكي. ). الشافعي, أبو عبد هللا 11
 .2املعرفة. ط:

 مية.. بريوت: دار الكتب العلالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي(. 2010. عودة, عبد القادر. )12

العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات دستور  (.2000عبد النيب بن عبد الرسول األِحد نكري. ) ، . القاضي13
 .1. عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:الفنون

 (.2017. )قانون العقوابت اللييب. اجلرائم عامة. 14

تبة . مكاملغين البن قدامة(. 1968. ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أِحد بن حممد املقدسي. )15
 القاهرة.

دار  . بريوت:حممد بو خبزة. حتقيق: الذخرية (.1994. القرايف، أبو العباس شهاب الدين أِحد بن إدريس. )16
 .1الغرب اإلسالمي. ط:

اجلامع (. 1964. القرطيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أِحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي. )17
 .2. حتقيق: أِحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية. ط:لقرطيب(ألحكام القرأن ) تفسري ا

اإلقناع يف مسائل (. 2004. ابن القطان, أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي. )18
 .1. ط:. حتقيق: حسن فوزي الصعيدي. القاهرة: دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشراإلمجاع

دار  .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع(.  1986. الكاشاين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أِحد احلنفي. )19
 .2الكتب العلمية. ط:

. حتقيق: سامي تفسري القرآن العظيم(. 1999. ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي. )20
 .2السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع. ط:بن حممد سالمة. 

اتريخ  .http://aladel.gov.ly/home/?p=1373. موقع وزارة العدل الليبية. 21
 م.4/4/2017االستعراض:

يي الدين وراين، أبو زكراي، حم. النووي, حيىي بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي، احل22
 .2. بريوت: دار إحياء الَتاث العريب. ط:املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجه(. 1392الدمشقي الشافعي. )
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اد عبدالباقي. . حتقيق: حممد فؤ صحيح مسلم. النيسابوري, مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي. )بدون اتريخ(. 23
 .1العريب. ط:بريوت: دار إحياء الَتاث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


