
كتاب                                                                                         قصاص والحدودال

 حدودال
901 

 

 الحدود كتاب -2
 ويشتمل على ما يلي:
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 حد القذف -2
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 حد السرقة -4

 حد قطاع الطريق -5

 حد أهل البغي -6

 )التعزير، الردة، األيمان، النذر(
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َ ه  ُا َه ه الاَ نننن ننننتا َّ َُ ُا لننننا َ َُ نننناأ َمَّ ْه ََ ُا َا َعاةََ نننن َ َعَننننن  ن َع َعنننن

وَميَّ ه الَّ  زه َهن َ  االاَ خا ن ه َع َا ُهَُِّ َ ف قَقَناله اأ َمن َْ،ا َُ ن ََ َا ملسو هيلع هللا ىلص ٬تَن   ف َوَمن

ََاَم هف َحبُّ  ئه َعَُياَه إَال َ َُ تَ ف ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ  ا ف قَََُِّّنَ  َعَنملسو هيلع هللا ىلص ٬اَعَ َ  َُجا

ندهوَد ا»ققا أ  َا حه فَعه قَ  َحد ٍّ َمن َُنا »ثهن َّ َْناَ  قََخَبنَبف ْنا أ . «٬َتَ ا

َا َْن ف إَنََّ ا َنلَّ َم ا الَُّاسه ََ ُ ه َُُّ َُ َا ال َّن َُ ن ََ ن ا َكنانه ا إَاَا  َه ف َنَّ باَُِّه ا

ُا ه ا ََ ا ََْامه ا َعَُياَه الاَحدَّف َوا َعي ه قَي َا الضَّ َُ ََ كه ههف َوإَاَا  َُ ف لَ ا ٬تَ

َُا دٌ َُدَ َح َّ َْ،ا لَقََبَع مه َُ ََ دٍّ  َح َّ ُاَ، مه   .«َمَّ قَاَطَ  َ بَ

   .(1)متفق عُيه

                                                           

 (.1688( والُفظ لهف ومسُ  بُْ  )6788ف َخُجه البخاعي بُْ  )متفق عليه( 1)
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 كتـاب الحــدود
 ل ق  معصي  ألجل حق ن تعالى. أ ُ  عالحد  ق ب  مقدع  شُعا

  :أقسام الحدود 

 الحدود ق  اإلَال  َت ف وُ أ 

وَُننل  ..وْبنا  البُُنق ..والسنُْ  ..وشنُب الخ ننُ.. والقنف  ..حند الزننى

ل.  ..البغ   ولِّل جُُ   مَ ُفه الجُاة  عق ب  محدد  شُعا

 :حكمة مشروعية الحدود 

عتهف وقعل ما َمُ بهف واجتُاب ما نَنى عُنهف َمُ ن عز وجل بعبادته وطا

وَحنندَّ حنندودال ل صنناله عبننادهف ووعنند عُننى االلتننزا  ب ننُعه الجُنن ف وعُننى 

مخالفتنه الُنناعف قننماا ج حن، نفنن  اإلنسننام وْاعقنن، النفنب قننته ن لَننا بنناب 

 الت ب  واالَتغفاع.

ه لَُِّا إاا َصُت عُى معصي  ن وَب، إال َم تغ ى ح اهف وتتجاوز حدود

كالتعدي عُى َم ا  الُاس وَعُانَ  قال بد مَ كبه ج احَا بمْامن  حندود 

ن تعننالىل ليتحقننق لامنن  األمننَ والب انيُنن ف والحنندود كَُننا عح نن  مننَ ن 

 تعالىف ونع   عُى الج يع. 

  :حفظ الضرورات الخمس 

حيا  اإلنسام ْ امَا حفنظ الضنُوعات الخ ن ف وإْامن  الحندود تح ن  تُن  

 .وتحاقظ عُيَا الضُوعاتف

  .قبالقصاص تهصام األنف 

 .وبمْام  حد السُْ  تهصام األم ا 

 .وبمْام  حد الزنى والقف  تهصام األعُاض
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 .وبمْام  حد السُِّ تهصام العق  

 .وبمْام  حد الحُاب  ُهصام األمَ وال ا  واألنف  واألعُاض

 ف والحيا  كَُا. وبمْام  الحدود كَُا ُهصام الدَُ كُه

 قامة الحدود: فقه إ 

الحدود زواجُ عَ ال عاص ف وج ابُ ل َ َْي ن، عُينهف تبَنُه منَ دنن  

 الجُُ   وإث َاف وتُد  غيُه عَ ال ْ   قي ا وْع قيه. 

 :حدود هللا 

ُ  محاعمه الت  مُع مَ اعتِّابَنا وانتَاكَنا كنالزنىف والسنُْ  ونح ُ ناف 

لُادع  عَ محاع  ن وحدوده ما حدَّه وْدَّعه كال  اعُثف والحدود ال قدع  ا

كحنند الزنننى والقننف  ونح ُ ننا م ننا حننده ال ننُ  ال تجنن ز قيننه الزُنناد  وال 

 الُقصام.

 :الفرق بين القصاص والحدود 

ل  جُاة  القصاص الحق قيَا ألولياء القتيلف وال جُ  عُينه نفسنه إم كنام حينا

 مَ حيث اَتيفاء القصاصف َو العف ف واإلما  مُفف لبُبَ . 

امُُننا إلننى الحنناك ف قننال ُجنن ز إَننقاطَا بعنند َم تصننل إليننهف َمننا الحنندودأ ق

وكننفل  جننُاة  القصنناص ْنند ُهننبعفى عَُننا ببنند  كالدُنن ف َو ُهننبعفى عَُننا بننال 

ل بعن ض َو  مقابلف َما الحدود قال ُج ز العف  عَُنا وال ال نفاع  قيَنا مبُقنا

 بدوم ع ض. 

  :من يقام عليه الحد 

ع نندف ااكننُف عننال  بننالتحُُ ف مُتننز  ال ُهننبقا  الحنند إال عُننى بننال ف عاْننلف مت
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 ألحِّا  اإلَال  مَ مسُ  وام . 

ََ الَُّناةََ  »ْا أ  ×عَ عُ  عن  ن عُه عَ الُب   -1 أ َعن َا ثاَلثَن ٍّ قََع القََُب ه َعن عه

َم َحتَّننى َُننبعاَقلَ  ُه ا ََ الَ ننبجا ننبَ ف َوَعنن َُ تَ َ َحتَّننى َُبحا ننبَ   ََ الصَّ ننتَياَقَظف َوَعنن «. َحتَّننى َُسا

 .(1)َح د وَب  داودَخُجه 

ُان،ه »ف ْنا  نأ [286]البقنُ   (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )   ول ا نزلن،أ -2 َخُجنه «. َْندا قَعَ

 .(2)مسُ 

  :حكم تأخير إقامة الحد 

ُجنن ز تنناخيُ إْامنن  الحنند لعنناعض ُتُتننب عُيننه مصننُح  ل َننال  ك ننا قنن  

و الغزوف َو ُتُتب عُيه مصنُح  لُ حندود ااتنه ك نا قن  تناخيُه عُنه لحنُ َ

َا تعُق به كالح ل والُنيع ونح ُ ا.  ف َو مُضف َو ل صُح  َم  بُدٍّ

  :من يتولى إقامة الحدود 

ُت لى إْام  الحد إما  ال سُ يَف َو مَ ُُيبهف بحضُ  طاةف  منَ ال ننمُيَف 

 ق  مجامع الُاسف وال تقا  الحدود ق  ال ساجد. 

  :حكم إقامة الحدود في مكة 

لف ق نَ وجنب  ف  مِّن ُج ز إْام  الحدود والقصاص ق قنالحُ  ال ُعينف جانينا

ل  فعُيه حد مَ حندود ن تعنالى َن اء كنام جُندال  َو ْنتالل َْني  عُينه  فَو حبسنا

 الحد ق  الحُ  وغيُه.

  :صفة الجلد في الحدود 

د ال ضننُوب مننَ مالبسننهف  َُّ َُننقف وال ُهننبج ُِّنن م الجُنند بسنن ط ال جدُنند وال َخ

                                                           

 .(ف وُفا لفظه4403(ف وَخُجه َب  داود بُْ  )940  َخُجه َح د بُْ  )صحيح( 1)

 .(297انظُ اإلعواء عْ  )

 (.126بُْ  ) أخرجه مسلم( 2)
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ا الضُب عُى بدنهف وَُتق  ال ج َُّ هف والَُسف والفُجف وال قاتلف وته د وُهف

 عُى ال َُ  ثيابَا. 

 

  :الحكم إذا اجتمعت عليه حدود 

تعالى مَ جُ  واحد بام زنى مُاعالف َو َنُا منُاعال  ٬إاا اجت ع، حدود 

 .تداخُ،ف قال ُهبحد إال مُ  واحد 

 .وإم كان، مَ َجُاس كبُِّ زنى وَُا وشُب الخ ُ قال تتداخل

 وُهبدَ باألخ ف قيهبجُد لُ ُبف ث  لُزنىف ث  ُهبقبع. 

  :أنواع الجلد في الحدود 

 شد الجُد ق  الحدود جُد الزنىف ث  جُد القف ف ث  جُد ال ُب.َ

  :حكم من أقر بالحد عند اإلمام 

 مَ َُْ بحد عُد اإلما  ول  ُبيُه قالسُ  َم ُستُ عُيه وال ُساله عُه.

ََ َماَل ٍّ  َا َنََ  با َ َع ُادَ الَُّبَ   ُا،ه َع ُابهه َْاَ أ كه ٌل ققَناَ أ  ×َعَنَ  ن َع قََجاَءهه َعجه

نبههف َْنناَ أ  ُا نبهه َع الا ف َْنناَ أ َولَنب ا َُسا نهه َعَُن َّ َهن َ  نف إَن َن  ََصننبا،ه َحند الف قَاَْ ا َُنا َع

 َ نال هف قََصنَُّى َمنَع الَُّبَن   َت الصَّ َُ ا ََْضنى الَُّبَن ُّ ×َوَحَض نال َف َْناَ   × ف قََُنب َّ الصَّ

َهن َ  نف إَن َن  ََصنبا،ه َحند الف قَناَْ ا قَن َّ كتناب نف َْناَ أ  له ققَاَ أ َُا َع جه َُّ إَلَيابَه ال

ف َْناَ أ «. َلَياَ  َْندا َصنَُّياَ، َمعََُنا » بَنَ ف َوا »َْناَ أ نَعَن ا َُ لَنَ  اَنا قَنمَمَّ ن َْندا َغفَن

 .(1)متفق عُيه«. َْاَ أ َحدَّكَ 

 ضل الستر على النفس والغير: ف 

ل َم ُستُ نفسه وُتن ب إلنى نف وُسنتحب ل نَ عُن  بنه  ُستحب ل َ َتى انبا

                                                           

 (.2764ُْ  )( والُفظ لهف ومسُ  ب6823ف َخُجه البخاعي بُْ  )متفق عليه( 1)
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 َم ُستُ عُيه ما ل  ُعَُ بفج عه حتى ال ت يع الفاح   ق  األم . 

تَن  »ُقن  أ  ×عَ َب  ُُُُ  عن  ن عُه ْنا أ َن ع، عَن   ن  -1 كهنلُّ َهمَّ

 َُ َُ بَجا عَاقَى إالَّ ال ه نَل َعَ نباللف مه نله بَالَُّيا جه َُّ َُ َ ََما َُنبعاَ َل ال َُ نبَجا ََ ال ه ف َوإمَّ َمن ََ ُ

ُانب،ه البَاَعَحنب َ َكنبفَا َوَكنفَاف َوَْندا  أ َُا قهنبالمه َعَ  هه ن قَيَبقهب  ه َُ تَب ََ بَهه َوَْبدا  ثه َّ ُهصا

ُابهه  َُ ن َع تا ََ بَهه َُِّاَ  ه  هه َعبُّبههف َوُهصا تُه  .(1)متفق عُيه «.بَاَت َُسا

َا أ »×عننَ َبنن  ُُُننُ  عننن  ن عُننه ْننا أ ْننا  عَنن   ن و -2 َا نَفَّننَ  َعنن َمنن

َا  َب َُ َ  الَقيَاَمَ ف َوَم َُ َا كه بَ ل َم ُا ُابهه كه يَاف نَفََّ  ن َع َب الدُّنا َُ َا كه بَ ل َم ُا ٍَّ كه َم نا مه

يَا َُ ن َعَُيابَه قَ  الدُّنا ٍُّ َُسَّ عاَس َُ َعَُى مه هه  َُسَّ َُ نتَ ََ ل  نب ا َُ سا َُ مه نتَ ََ َا  َُ َف َوَمن َواآلَخن

َم َََخينهَ  نده قَن  َعن ا نَد َمنا َكناَم العَبا َم العَبا َُ َف َون قَن  َعن ا يَا َواآلَخ «. ن قَ  الدُّنا

 .(2)َخُجه مسُ 

  :حكم الشفاعة في الحدود 

ُجننب إْامنن  الحنند عُننى القُُننب والبعينندف وال ننُُ  وال نننيعف وإاا بُغنن، 

ُه  َم ُ ننفع قنن  إَننقاطَا َحنندف َو ُع ننل عُننى تعبيَُنناف الحنندود  الحنناك  َحنن

وُحننُ  عُننى الحنناك  ْبنن   ال ننفاع ف وُجننب عُيننه إْامنن  الحنند إاا بُغننهف وال 

 ُج ز َخف ال ا  مَ الجان  ليسقط عُه الحد.

ومَ َخف ال ا  مَ الزان  َو الساعا َو ال اعب ونحن ُ  ليعبنل حندود ن 

َأ تعبيل الحدف وَكل السح،ف وتُك ال اجنبف ققد ج ع بيَ قسادَُ عظي ي

 وقعل ال حُ . 

ل َُ تَ  ال َُ  ال خزومي  الت  َُْ،   عَ عاة   عن  ن عَُا َم ُُْ ا

َه َ  ن  َا ُهَُِّ َب ه َع َه َ  ن ×ققال اأ َم ََاَم ه َحبُّ َع ه ئه َعَُيابَه إال َ َُ تَ َا َُبجا ف َوَم

َه َ  ن × َد ن»اَ أ قَقَ  ×ف قَََُِّّبَ  َع ندهوا َا حه فَعه قَ  َحد ٍّ َمن ثهن َّ َْناَ  قََخَبنَب «  ََتَ ا
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ُ ه »قَقَاَ أ  َُ َا ال َّن َُ ن ََ ب ا َكانه ا إاَا  َه َا َكاَم َْباَُِّه ا ََنَّب ا الَُّاسه إنََّ ا َنلَّ َم ََ َُا ََُُّب

ب ا َََْامه ا َعَُيابَه الَحندَّف وَ  ََ َا الَضَعي ه قَي َُ ََ كه ههف َوإاَا  َُ نب ه ن لَن ا ََمَّ قَاَطَ ن َ تَ ُا ا

َُا دٌ َُدَ بَحب َّ َْ،ا لَقََبَع مه َُ ََ دٍّ  بَحب َّ ُاَ، مه  .(1)متفق عُيه«. بَ

 :حكم الصالة على المقتول 

ل ُهننبغسَّل وُهَصننَُّى عُيننهف  ل َو حنندال َو تعزُننُال إم كننام مسننُ ا ال قتنن   ْصاصننا

بغسل وال ُهَصَُّى عُينهف وُهدقَ ق  مقابُ ال سُ يَف وال قت   مُتدال كاقُ ال ُه 

 وال ُهدقَ ق  مقابُ ال سُ يَف قيحفُ له حفُ  وُ اعى قيَا كالِّاقُ. 

  الجُاة  ال ُحس َا وُق  ال جت ع مَ شُُا إال إْام  الحدود ال ُعي  عُنى

مُتِّبيَنناف َمننا َخننف الغُامنن  ال الينن ف َو َننجَُ  ونحنن  النن  مننَ العق بننات 

 ال نعي  قَ  ظُ  ونيا  وزُاد  شُ. 

 

                                                           

 (.1688( والُفظ لهف ومسُ  بُْ  )6788ف َخُجه البخاعي بُْ  )متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com


