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َكَما أََخذَ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُعبَادَةَ ْبِن الّصاِمِت قَاَل: أََخذَ َعلَْينَا َرُسوُل هللا 

َعلَى النَّساِء: أَْن الَ نُْشِرَك بِاهلل َشْيئاً، َوالَ نَْسِرَق، َوالَ نَْزنَِي، 

فََمْن َوفَى ِمْنُكْم »َوالَ نَْقتَُل أَْوالَدَنَا، َوالَ يَْعَضهَ بَْعُضنَا بَْعضاً. 

ً فَأُقِيَم َعلَْيِه فَُهَو َكفّاَرتُهُ،  فَأَْجُرهُ َعلَى هللا، َوَمْن أَتَى ِمْنُكْم َحدّا

َوَمْن َستََرهُ هللاُ َعلَْيِه فَأَْمُرهُ إلَى هللا، إْن َشاَء َعذّبَهُ، َوإْن َشاَء 

 .(1)متفق عليه .«َغفََر لَهُ 

                                                 

 واللفظ له.  ،(1709)ومسلم برقم  (,3893أخرجه البخاري برقم ) ،متف. عليه( 1)
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 كتاب الحدود

 أحكام الحدود -1

 :جمع حد. الحدود  

: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية ألجل حق هللا تعالى، لتمنع من والحد

 الوقوع في مثلها.

 من حيث الكفار  وعدمها أقسام ال ـوب : 

 ال ـوب ثالث  أقسام:

 قسم فيه الحد ف ط بال كفار : -1

كحد الزنا، وهي الحدود فهذا لم تشرع فيه الكفارة؛ اكتفاء بالحد الشرعي 

 والسرقة ونحوهما.

 فيه الكفار  وال حد فيه: قسم  -2

كالوطء في نهار رمضان، والوطء في اإلحرام، وقتل الخطأ، والحنث 

 في اليمين ونحو ذلك.

 وهو ـوعان: ،قسم لم ي تب عليه حد وال كفار  -3

 : ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة، وشرب البول ونحوهما.أحدهما

ُرتب عليه الحد كالنظر، والقبلة،  : ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ماالثاـي

 .واللمس، والمحادثة الُمريبة للمرأة األجنبية ونحو ذلك، فهذا فيه التعزير

 

  :أـواع الكفارات 
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 ش ع هللا الكفارات في ثالث  أـواع:

: ما كان مباح األصل، ثم فُرض تحريمه بسبب، فَفَعله في الحالة التي األول

إلحرام والصيام، والوطء حال الحيض َعَرض فيها التحريم كالوطء في ا

 والنفاس. 

: ما عقد هلل من نذر، أو باهلل من يمين، أو حرمه هللا ثم أراد حله، فشرع الثاـي

 لّة.تَـحِ هللا حله بالكفارة، وسماها 

: ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ، وإن لم يكن الثالث

 هناك إثم، وكفارة قتل الصيد.

ألول من باب الزواجر، والثالث من باب الجوابر، واألوسط من باب فا

 التِحلَّة لما منعه العقد.

وال يجتمع الحد و التعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به، 

 وإال اكتفي بالتعزير.

وال يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد، فال كفارة 

  حد فيه.فيها، وما فهي كفارة ال

  :أقسام الع وبات 

 تن سم الع وبات على ال ـوب إلى قسمين: 

 عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية.

التي تحصل للعبد بسبب والمؤلمة : هي اآلثار المذمومة الع وبات ال دري  -1

 انتهاك حرمات هللا، وارتكاب معاصيه، والعقوبات القدرية نوعان:

س، كظلمة القلب وضعفه وضيقه وحزنه، : عقوبات على القلوب والنفواألول
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ْين على قلبه، وحرمان  وزوال أنسه باهلل، والوحشة منه، والطبع والرَّ

حالوة الطاعة، وبغض وكره هللا ومالئكته وعباده له، والغفلة عن هللا 

 واآلخرة ونحو ذلك، وهذا أشد العقوبات.

فاع النعم، : عقوبات على األبدان واألموال، كنقصان الرزق، وارتالثاـي

وحلول النقم، وحدوث اآلفات واألمراض في األبدان والثمار، وتسلط 

الرعاة والظلمة على الناس ونحو ذلك، وهذه العقوبات تصيب العاصي 

 وحده إذا لم يجاهر بها.

فإذا جاهر المذنبون بمعاصيهم، ولم ينكر المسلمون عليهم، عمت العقوبة 

 العاصي وغيره.

 قوبتين، وهي أصل عقوبة األبدان.وعقوبة القلب أشد الع

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب اإلحراق على النار، والغرق على 

 الماء، وفساد البدن على السموم.

والعقوبة قد تقارن الذنب.. وقد تتأخر عنه إما يسيراً أو مدة، كما يتأخر 

 المرض عن سببه أو يقارنه.

 ـوعان:وهي  ،الع وبات الش عي  -2

: وهي القصاص.. والديات.. والحدود.. والكفارات التي بات م در ع و -1

 نص عليها الشرع.

: وهي التعازير التي يقدرها القاضي في كل جناية ال ع وبات غي  م در  -2

 قصاص فيها وال حد.

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)قال هللا تعالى:  -1

 .[123النساء: ]
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  .[38المائدة: ](  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) الى:وقال هللا تع -2

  :أقسام الحدود 

 تن سم الحدود في اإلسالم إلى ست  أقسام هي:

حد الزنا.. حد القذف.. حد الخمر.. حد السرقة.. حد قطاع الطريق.. حد 

 البغاة.

 ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة شرعاً. 

  :حكم  مش وعي  الحدود 

هللا عز وجل بعبادته وطاعته، وفِْعل ما أمر به، واجتناب ما نهى أمر 

عنه، وحد حدوداً لمصالح عباده، ووعد من أطاعه السعادة في الدنيا، 

 والجنة في اآلخرة.

 وتوعد من عصاه بالشقاء في الدنيا، والنار في اآلخرة.

لى فمن قارف الذنب فقد فتح هللا له باب التوبة واالستغفار، فإن أصر ع

معصية هللا، وأبى إال أن يغشى حماه، ويتجاوز حدوده بالتعدي على 

أعراض الناس وأموالهم وأنفسهم، فهذا ال بد من كبح جماحه بإقامة 

حدود هللا التي تردعه وتردع غيره، وتحفظ األمة من الشر والفساد في 

 األرض.

 والحدود كلها رحمة من هللا، ونعمة على الجميع.

ة من إثم المعصية، وكفارة عن عقابها األخروي، فهي للمحدود طهر

وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي، وهي ضمان وأمان 

لألمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبإقامتها يصلح الكون، ويسود 
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 األمن والعدل، وتحصل الطمأنينة.

 ي ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ) قال هللا تعالى:  -1

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 .[127-123طه: ] (  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

َكَما ملسو هيلع هللا ىلص نَا َرُسوُل هللا لَـيْ قَاَل: أََخذَ عَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ُعبَادَةَ ْبِن الّصاِمِت  َوَعنْ  -2

، َوالَ نَْقتَُل نِـيَ ِرَق، َوالَ نَزْ َشْيئاً، َوالَ نَسْ  ٬َساِء: أَْن الَ نُْشِرَك بِاالنّ  لَـىأََخذَ عَ 

، َوَمْن ٬فَـى ِمْنُكْم فَأَْجُرهُ َعلَـى افََمْن وَ »أَْوالَدَنَا، َوالَ يَْعَضهَ بَْعُضنَا بَْعضاً. 

ً فَأُقِيَم عَ  تَـىأَ   َعلَـْيـِه فَأَْمُرهُ هُ هللاُ تَـرَ ، َوَمْن سَ تُـهُ َو َكفّارَ فَـهُ  لَـْيـهِ ِمْنُكْم َحدّا

 .(1)متفق عليه .«لَـهُ ، َوإْن َشاَء َغفََر بَـهُ ، إْن َشاَء َعذّ ٬اإلَـى 

  :أـواع حدود هللا 

 حدود هللا تعالى ثالث  أـواع: 

 : حدود هللا التي نهى عن تعديها.األول

وهي كل ما أذن هللا تعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب أو اإلباحة، 

ا، وهي التي أشار هللا إليها بقوله واالعتداء فيها يكون بتجاوزها ومخالفته

 .[229البقرة: ](  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)سبحانه: 

: المحارم التي نهى هللا عنها وهي المحرمات التي نهى هللا عن فعلها الثاـي

گ گ گ   ڑ ک ک ک ک )كالزنا وهي التي أشار هللا إليه بقوله سبحانه: 

 .[187البقرة: ](  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

: الحدود المقدرة الرادعة عن محارم هللا كعقوبة الرجم والجلد والقطع لثالثا

                                                 

 واللفظ له.  ،(1709)ومسلم برقم  (,3893أخرجه البخاري برقم ) ،متف. عليه( 1)
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 ونحوها.

فهذه يجب الوقوف عندما قدر فيها بال زيادة وال نقصان، وهي المقصودة 

 هنا. 

  :الف ق بين ال صاص والحدود 

جرائم القصاص الحق فيها ألولياء القتيل، أو المجني عليه إن كان حياً..  -1

 استيفاء القصاص، والحاكم منفذ لطلبهم. وذلك من حيث

 أما الحدود فأمرها إلى الحاكم، فال يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه. 

جرائم القصاص قد يُعفى عنها إلى بدل كالدية، أو يعفى عنها بال مقابل؛  -2

 ألنها حق آدمي.

أما الحدود فال يجوز العفو عنها، وال الشفاعة فيها مطلقاً، بعوض أو 

 ن عوض؛ ألنها حق هلل تعالى. بدو

  : الف ق بين الحدود والتعازي 

 عقوبات جرائم القصاص والحدود مقدرة ابتداء في الشرع. -1

أما عقوبات التعزير فيقدرها القاضي بما يحقق المصلحة حسب حجم 

 الجريمة ونوعها.

 والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي الدم. ،يجب على اإلمام تنفيذ الحدود -2

ا التعزير فإن كان حقاً هلل تعالى وجب تنفيذه، ويجوز العفو والشفاعة أم

إن ُرئي في ذلك مصلحة، وإن كان حقاً لألفراد فلصاحب الحق أن يتركه 

 بعفو أو غيره.

عقوبة القصاص والحدود محددة معينة، أما التعزير فيختلف بحسب  -3
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 اختالف الجريمة، واختالف الجاني والمجني عليه.

   الع وب  في اإلسالم: أهدا 

 الع وبات على الج ائم في اإلسالم ش عت لتح . ما يلي:

 زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم الموجبة لها.   -1

 صيانة المجتمع من الفساد، ومنع وقوع الجريمة أو تكرارها. -2

 زجر المتهم عن الوقوع في الجريمة مرة أخرى.  -3

 تعذيبه.إصالح الجاني وتهذيبه ال  -4

 قطع دابر الجريمة، وعدم إشاعة الفاحشة. -5

ع رقعة انتشار الجريمة. -6  منع عادة األخذ بالثأر التي تُوّسِ

 إطفاء نار الحقد والغيظ المضطرمة لدى المعتدى عليه أو أقاربه. -7

 حصول األمن وتحقيق العدل في شعب الحياة كلها.  -8

 .[179البقرة: ]    (ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)قال هللا تعالى:  -1

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)وقال هللا تعالى:  -2

 .[16-15المائدة: ]  (گ گ گ ڳ ڳ

  :مـادئ الع اب في اإلسالم 

اشتملت الشريعة اإلسالمية على أحسن المبادئ والعقوبات التي تكفل 

 سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة، وهي:

جتمع الذي يعيش فيه.. والعدل بين الناس حتى ال رحمة الجاني والم

تضطرب األمور.. وحماية الكرامة اإلنسانية.. ورعاية المصالح العامة 

ً لألمن.. والمساواة بين الجريمة والعقوبة.. وال يعاقب  والخاصة حفظا
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أحد بجرم لم يصدر منه.. وعدم الحرص على إيقاع العقوبة؛ ليتمكن 

فسه.. والستر على المخطئ غير المجاهر المخطئ من إصالح عيوب ن

ونصحه.. وتجوز الشفاعة في الحدود قبل بلوغها الحاكم، وتحرم 

الشفاعة وقبولها بعد بلوغها الحاكم.. وال تُْوقع  عقوبة إال بعد انتفاء 

الشبهات.. ولصاحب الحق الخاص كالقصاص العفو عن القاتل أو 

  باإلكراه.المخطئ.. والعفو يكون باالختيار والرضا ال

 (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) قال هللا تعالى:   -1

 .[54األنعام: ]

 .[90النحل: ] (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) وقال هللا تعالى: -2

الشوى: ]  (  ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وقال هللا تعالى:  -3

40]. 

 مس: حفظ الض ورات ال  

 م اصد اإلسالم الكـ ى محصور  في خمس  أمور هي:

 حفظ الدين.. وحفظ النفوس.. وحفظ النسل.. وحفظ المال.. وحفظ العقل.

فإذا حفظت األمة هذه األصول سعدت في الدنيا واآلخرة، وإذا ضيعت 

 هذه األصول شقيت في الدنيا واآلخرة.

حمايتها، وبإقامة الحدود والقصاص يتم حفظ هذه الضرورات و

فبالقصاص تصان األنفس.. وبإقامة حد الزنا والقذف تصان األعراض.. 

وبإقامة حد السرقة تصان األموال.. وبإقامة حد الخمر تصان العقول.. 

 وبإقامة حد الحرابة يصان األمن.
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 وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كله، والحياة كلها.

  :كيفي  حفظ الض ورات ال مس 

 ال مس هي م ومات ب اء وسعاد  األمم وهي:حفظ الض ورات 

 : فالدين عماد صالح أمر الدنيا واآلخرة. حفظ الدين -1

 والدين مـني على أم ين: 

 فعل األوامر.. واجتناب المناهي.

: وحفظ النفس أمر مقصود لذاته؛ ألن هللا خلق اإلنسان حفظ النفوس -2

تي تعبد هللا، وتقوم لعبادته سبحانه، فيجب المحافظة على هذه النفس ال

 بالخالفة في األرض.  

: وحفظ النسل من أعظم أسباب البقاء، ومن أسباب عمارة النسل حفظ -3

 األرض.

 وحفظ النسل يتم بأم ين:

: وذلك بالترغيب بما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه، وهو وجودي: األول

 النكاح الشرعي.

عليه، وتحريم مقدماته من النظر  : وذلك بتحريم الزنا والمعاقبةعدمي: الثاـي

والخلوة، وتحريم القذف بالزنا أو فاحشة اللواط، والمعاقبة على ذلك، 

وتحريم السفور والتبرج، وعدم سفر المرأة بال محرم، وعدم اختالطها 

 بالرجال األجانب، واألمر للرجال والنساء بغض البصر صيانة للعرض. 

التي أنعم هللا بها على اإلنسان، فلوال : العقل من أعظم النعم حفظ الع ل -4

 العقل لصار اإلنسان كالبهيمة.
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والعقل مناط التكليف؛ ألن اإلنسان يميز به بين المصالح والمفاسد، لذلك 

 كله حرم هللا كل ما يفسد العقل أو يضره. 

 ومفسدات الع ل ـوعان:

 الء.: كالخمور والمخدرات التي هي مفتاح كل شر وبمفسدات حسي : األول

: كاألفكار والتصورات والمبادئ الفاسدة التي تجر معنوي  مفسدات: الثاـي

 اإلنسان إلى المعاصي والردة والكفر.

: المال من الضروريات التي ال تتم مصالح الناس إال بها، فقد حفظ المال -5

 جعله هللا سبباً لحصول المنافع للعباد.

 وحفظ المال في اإلسالم بأم ين: 

: وذلك بالحث على الكسب الحالل، واإلنفاق في الوجه وديوج: األول

 الحالل.

: وذلك بتحريم االعتداء على المال أو إضاعته، ومعاقبة عدمي: الثاـي

 سارقه، وتحريم الغش والظلم والخيانة في كل معاملة.

 .[3المائدة: ](  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) قال هللا تعالى:   -1

األنعام: ](   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)وقال هللا تعالى:  -2

104]. 

  :ف ه اجتناب المح مات 

 الكف عن المح مات، واجتناب ق بها، ينشأ من أمور هي:

وأنه يعلم نيته وأفعاله..وعلم العبد بقبح علم العبد بأن هللا يراه.. 

وبتها المحرمات.. وأن هللا حرمها صيانة للعبد من الرذائل.. والعلم بعق
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 القاسية.

ومنها الحياء ممن تتقلب في نعمه.. والخوف من العزيز الجبار الذي ال 

 يعجزه شيء.

ومنها محبة هللا، فالمحب يصبِّر نفسه على مراد محبوبه ونحو ذلك مما 

 يحمل العاقل على تركها ولو لم يَِرد على فعلها وعيد. 

  : فضل الست  على النفس والـي 

 ً  ، أو اقترف إثماً، أن يستر نفسه، ويتوب إلى هللا.يستحب لمن أتى ذنبا

ويستحب لمن علم به أن يستر عليه ما لم يعلن بفجوره، حتى ال تشيع 

 الفاحشة في األمة، وعليه أن ينصحه ويرغبه في التوبة.

ُكلُّ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َسِمْعُت َرُسوَل الَ اقَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن  -1

ُجُل بِالالُمـجَ اِهِريَن، َوإِنَّ ِمَن الُمـجَ ُمعَافًى إِال  تِـيأُمَّ  يْ اَهَرةِ أْن يَْعَمَل الرَّ ِل لَـّ

بَاِرَحةَ َكذَا الُت لقُوَل: يَا فاُلُن، َعمِ فَـيَ هُ هللاُ، تَـرَ َعَمالً، ثُمَّ يُْصبَِح َوقَْد سَ 

هُ هُ رَ تُـرُ َوَكذَا، َوقَْد بَاَت يَسْ   .(1)متفق عليه .«ْنـهُ عَ  ٬ا تْـرَ ِشُف سِ ، َويُْصبُِح يَكْ بُـّ

َمْن نَفََّس َعْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  أَبِـي ُهَرْيـَرةَ وعن  -2

ِقيَاَمِة، الُكْربَةً ِمْن ُكَرِب يَْوِم  ْنـهُ ا، نَفََّس هللاُ عَ ْنـيَ ُمْؤِمٍن ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب الدُّ 

 تَـرَ ا َواآلِخَرةِ َوَمْن سَ ْنـيَ الدُّ  فِـي لَـْيـهِ ُمْعِسٍر، يَسََّر هللاُ عَ  لَـىَوَمْن يَسََّر عَ 

عَْبدُ العَْبِد َما َكاَن الَعْوِن  فِـيا َواآلِخَرةِ، َوهللاُ ْنـيَ الدُّ  فِـيهُ هللاُ تَـرَ اً، سَ ِلـمُمسْ 

 .(2)أخرجه مسلم . «َعْوِن أَِخيهِ  فِـي

  :حكم التثـت في األمور 

                                                 

 . (2990)ومسلم برقم واللفظ له، (, 6069أخرجه البخاري برقم ) ،متف. عليه( 1)

 . (2699)برقم أخ جه مسلم ( 2)
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على اإلنسان أن يحسن الظن، وال يصدق بكل ما يسمع حتى يثبت؛ يجب 

 لئال يضر نفسه، ويضر غيره، ويتعرض لسخط هللا.

الحجرات: ]  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) قال هللا تعالى:  -1

6].   

  .[12الحجرات: ]  (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وقال هللا تعالى:  -2

  :ما يفعله المسلم عند سماع الشائعات 

يجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، ويستر زالتهم، 

ويقيل عثراتهم، فإذا ُرميت أمامه عفيفة بالزنا، أو أمين بالسرقة، أو تقي 

 بفجور، أو عالم بمسبة، أو عادل بمظلمة، ونحو ذلك من قالة السوء.

 انه وستر عليهم.فإذا سمع بذلك أحسن الظن بإخو

  .[12النور: ]  (ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)قال هللا تعالى:  -1

   .[16النور: ]   (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) وقال هللا تعالى: -2

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )وقال هللا تعالى:  -3

   .[19النور: ]  ( جئ جئ

  :ًحكم من آوى محدثا 

قاتالً أو سارقاً أو محارباً أو غيرهم ممن وجب عليه حد أو حق من آوى 

هلل تعالى أو آلدمي، وَمنَعه أن يستوفى منه الواجب، فهو شريكه في 

 الجرم واإلثم، وقد لعنه هللا ور سوله، ولإلمام عقوبته بما يردعه.

 أما لو كان اإلنسان أو المال مطلوباً بباطل فإنه ال يجوز اإلعالم به.

 جب الدفاع عنه، ونصره على من ظلمه.بل ي
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 لَعََن هللاُ » قَاَل:ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعِلـّي ْبِن أَبِـي َطاِلبٍ َعْن  -1

ِدثاً، ُمـحْ َمْن آَوَى  ، َولَعََن هللاُ ٬ا ْيـرِ َمْن ذَبََح ِلغَ  َمْن لَعََن َواِلدَهُ، َولَعََن هللاُ 

 .(1)أخرجه مسلم «.َر َمنَاَر األَْرِض َمْن َغيّ  َولَعََن هللاُ 

ا أْو ِلـمً اْنُصْر أَخاَك َظا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا : قالَ قالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنٍَس وَ  -2

، أْنُصُرهُ إِذَا َكاَن َمْظلُوًما، أفََرأْيَت إِذَا ٬. فقال َرُجٌل: يَا َرُسوَل ا«َمْظلُوًما

ِم فَإِنَّ ذَِلَك لِمَن الظُّ  ْمنَعُهُ ـتَـْحُجُزهُ، أْو تَ »قال: ا َكْيَف أْنُصُرهُ؟ ِلـمً َكاَن َظا

 .(2)أخرجه البخاري  .«نَْصُرهُ 

  :حكم لعن اإلـسان 

ً كان أو كافراً أو دابة، إال من  ال يجوز للمسلم لعن أحد بعينه، مسلما

علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر، كفرعون، أو يموت عليه 

 كإبليس.

صف فجائز، كلعن آكل الربا، والمصورين، والظالمين، أما اللعن بالو

 والكافرين ونحو ذلك.

يٍق »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  الَ يَْنبَِغي ِلِصدِّ

 ً  .(3)أخرجه مسلم  .«أَْن يَُكوَن لَعَّانا

 :حكم التحايل على حدود هللا 

 كما يحرم انتهاك حدود هللا، والتحايل يحرم التحايل على حدود هللا

أعظم، فإن بني إسرائيل لما فعلوا الحرام لم يقع عليهم المسخ، وإنما 

                                                 

 . (1978)برقم أخ جه مسلم ( 1)

 . (6952)برقم أخ جه الـ اري ( 2)

 . (2597)برقم أخ جه مسلم ( 3)
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )العقوبات الحسية والمعنوية، كما قال سبحانه:  

  .[160النساء: ]  (  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ار جل ولما وقع منهم التحايل على صيد السمك يوم السبت مسخهم الجب

جالله قردة وخنازير، كما قال سبحانه في عقوبة احتيالهم على ما حرم 

 .[166األعراف: ]  (  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) هللا:

  :حكم إقام  الحدود 

ً للفساد،  يجب إقامة الحد إذا ثبت على من اقترفه؛ صيانة لألمن، ودفعا

 وحماية للحقوق، وزجراً للمجرمين.

   .[38المائدة: ]  (  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) قال هللا تعالى: -1

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) وقال هللا تعالى: -2

  .[2النور: ]  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )وقال هللا تعالى:   -3

  .[33المائدة: ] ( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

  :ش وط من ي ام عليه الحد 

يقام الحد إذا ثبت على كل بالغ، عاقل، متعمد، ذاكر، عالم بالتحريم، 

 ملتزم ألحكام اإلسالم، من مسلم وذمي.

َعِن  ،َعْن ثالَثةٍ  لَـمُ قَ الُرفَِع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبّيِ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ  ِلـّيٍ َعْن عَ  -1

ىالنَّائِِم حَ  بّيِ حَ يْ تَـيَسْ  تَـّ ىِقَظ َوَعِن الصَّ ىنُوِن حَ الَمـجْ َوَعِن  ِلـمَ تَ يَـحْ  تَـّ  تَـّ

 .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«يَْعِقلَ 

                                                 

 وهذا لفظه.  ،(4403)برقم وأخرجه أبو داود (, 940برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 1)
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) ا نََزلَْت َهِذِه اآليَةُ:لَـمَّ قال: ْنـُهـَما َرِضَي هللاُ عَ اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنْ  -2

ِمْن َشْيٍء  بَـُهـمْ قُلُو ليَْدخُ  لَـمْ َشْيٌء  اْنـهَ مِ  بَـُهـمْ دََخَل قُلُو :قال ،(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

مْ قُولُوا، َسِمْعنَا َوأَطْعنَا َوسَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ فَقَاَل النَّ  قَى هللاُ اإِليَماَن لقال، فَأ«. نَالَـّ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): لَـى، فَأْنَزَل هللاُ تَعَابِـِهـمْ قُلُو فِـي

)قال: قَْد  ( ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)ُت( ل)قال: قَْد فَعَ  ( ەئى ائ ائ

 .(1)أخرجه مسلم .ُت(ل)قال: قَْد فَعَ  (جئ جئ جئ جئ جئ جئ)ُت( لفَعَ 

  :من يتولى إقام  الحدود 

يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من 

المؤمنين، فال يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه، إال السيد فيجوز له 

 أن يقيم حد الجلد على مملوكه.

ِلٌس َخّطاِب، َوُهَو َجاالقَاَل ُعَمُر ْبُن  :ْنـُهـَما قالَ َرِضَي هللاُ عَ َعبّاٍس َعْن ابِن  -1

، َوأَْنَزَل عَ البِ ملسو هيلع هللا ىلص داً َحـمّ ـقَْد بَعََث مُ  إّن هللاَ ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َعلَـى ِمْنبَِر َرُسوِل ا  لَـْيـهِ َحّقِ

لنَاَها، . قََرأْنَاَها َوَوَعْينَاَها َوَعقَ ْجـمِ آيَةُ الرّ  لَـْيـهِ َل عَ ّما أُْنزِ ـِكتَاَب، فََكاَن مِ ال

إْن َطاَل بِالنّاِس َزَماٌن، أَْن  َشىنَا بَْعدَهُ، فَأَخْ َجـمْ َورَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬فََرَجـَم َرُسوُل ا

ا لَـهَ ِك فَِريَضٍة أَْنزَ تَـرْ ِضلّوا بِ فَـيَ ، ٬ِكتَاِب ا فِـي ْجـمَ يَقُوَل قَائٌِل: َما نَِجدُ الرّ 

إذَا أَْحَصَن، ِمَن الّرَجاِل  نَـىَمْن زَ  لَـىَحقٌّ عَ  ٬ِكتَاِب ا فِـي ْجـمَ ، َوإّن الرّ هللاُ 

 .(2)متفق عليه اُف.تِـرَ َحبَُل أَْو اإِلعْ النَةُ، أَْو َكاَن البَـيّ َوالنَّساِء، إذَا قَاَمِت 

إِذَا َزنَِت األَمةُ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ نَّ ال الَ : قَ قالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرِض ْيـرَ ُهرَ  بِـيأوعن  -2

ْب، ثُمَّ إِْن َزنَْت فَ ليَـجْ َن ِزنَاَها فَ بَـيَّ فَتَ  ْب، ثُمَّ إِْن ليَـجْ ِلْدَها َوال يُثَّرِ ِلْدَها َوال يُثَّرِ

                                                 

 . (126)برقم أخ جه مسلم ( 1)

 واللفظ له.  ،(1691)ومسلم برقم (, 2462برقم )أخرجه البخاري  ،متف. عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه .«يَبِْعَها َولَْو بَِحْبٍل ِمْن َشعَرٍ لَزنَِت الثَّاِلثَةَ فَ 

  :آداب إقام  الحد 

 بإقام  الحد ثالث  أمور هي:  ينوي اإلمام

 امتثال أمر هللا في إقامة الحدود، ال التشفي واالنتقام. -1

 دفع الفساد عن الخلق. -2

 إصالح الخلق. -3

  :مكان إقام  الحدود 

 يجوز إقامة الحد في أي مكان إال المسجد؛ لئال يتقذر.

رط فيقام حسب المصلحة في مكان عام، أو في مكان العمل ونحو ذلك بش

أن يحضره طائفة من المؤمنين، ويقام في بلده سواء كانت مكة أو 

 غيرها.

ولكن األفضل واألولى أن تقام الحدود في األماكن العامة التي يأتي إليها 

كل أحد، ليحضرها أكبر عدد من المؤمنين، وبذلك يحصل الردع للجاني 

 وغيره.

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )قال هللا تعالى: 

  .[2النور: ]  (  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

  :أـواع الجلد في الحدود 

أكثر الجلد في الحدود جلد الزنا.. ثم جلد القذف.. ثم جلد السكر.. ثم 

 التعزير.
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  :صف  الجلد في الحدود 

ً بسوط ال جديد وال َخِلق، وال يمد على  -1 يُضرب الرجل في الحد قائما

ق األرض، وال يربط على جدار أ و عامود، وال يجرد من ثيابه، ويفرَّ

الضرب على بدنه كالظهر واألليتين والفخذين والساقين، وال يبالغ في 

 الضرب بحيث يشق الجلد.

 ويت ي أثناء الجلد أربع  أشياء:

 الرأس.. والوجه.. والفرج.. والمقاتل. 

، المرأة كالرجل في الجلد، إال أنها تُضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها -2

 مَسك يداها عند الحاجة؛ لئال تنكشف. ـوتُ 

  :حكم من اجتمعت عليه حدود 

 إذا اجتمعت على الجاـي حدود هلل تعالى فلها ثالث حاالت:

إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد، بأن زنا مراراً، أو سرق مراراً  -1

 حدّ إال مرة واحدة.ـونحوهما، فهذه تتداخل فال يُ 

هلل من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب  إن وجبت عليه حدود -2

 الخمر فال تتداخل، فتقام عليه كلها.

 جلد للزنا، ثم يُقطع للسرقة.ـيُبدأ باألخف، فيُجلد للشرب، ثم يُ 

إن وجبت عليه حدود هلل، وحدود خالصة لآلدمي كما لو قذف وسرق  -3

 وقتل.

ثم يُقطع، ثم  فهذه تستوفى كلها، ويُبدأ باألخف فاألخف، فيُحد للقذف،

 يُقتل؛ ألنها حقوق هلل ولآلدميين فال بد من استيفائها.
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  :حكم تأخي  إقام  الحدود 

يجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة اإلسالم كما في 

 الغزو.

أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته كما في شدة حر أو برد أو 

 الحمل والرضاع ونحوهما.مرض، أو لمصلحِة َمْن تعلَّق به ك

إِنّي قَْد  ٬يّةُ فَقَالَْت: يَا َرُسوَل اغَاِمدِ الَجاَءِت ْنـهُ قَاَل: َي هللاُ عَ َرِض َعْن بَُرْيدَةَ 

 ِلـمَ  ٬الغَدُ قَالَْت: يَا َرُسوَل اا َكاَن لَـمّ . َوإِنّهُ َردَّها. فَ نِـيُت فََطّهرْ نَـيْ زَ 

. قَاَل: لَـىبْ لَـحُ إِنّي  ٬َما َردَْدَت َماِعزاً، فََواكَ  نِـيدَّ تَـرُ ؟ لَعَلَّك أَْن نِـيدَّ تَـرُ 

ِخْرقٍَة.  فِـي بِـيّ بِالصّ  تْـهُ أَتَ  تْـها َولَدَ لَـمّ فَ « َحتّى تَِلِدي بِـيإِّما الَ، فَاْذهَ »

 ـهُ تْ ا فََطمَ لَـمّ فَ «. فَأَْرِضِعيِه َحتّى تَْفِطميهِ  بِـياْذهَ »قَالَْت: َهذَا قَْد َولَدَْت. قَاَل: 

، تُـهُ هللا قَْد فََطمْ  بِـيّ وفي يَِدِه ِكْسَرةُ ُخْبٍز فَقَالَْت َهذَا، يَا نَ  بِـيّ بِالصّ  تْـهُ أَتَ 

ا فَُحِفَر بِـهَ يَن، ثُّم أََمَر ِلـمِ ُمسْ الَرُجٍل ِمَن  لَـىإِ  بِـيّ وأََكَل الّطعَاَم. فَدَفََع الصّ 

 .(1) أخرجه مسلم  .وَهامُ َجـَصْدِرَها، َوأََمَر النّاَس فَرَ  لَـىا إِ لَـهَ 

  :حكم الشفاع  في الحدود 

يجب على الحاكم إقامة الحد على من وجب عليه، سواء كان رجالً أو 

 امرأة، وسواء كان شريفاً أو وضيعاً، وسواء كان قريباً أو بعيداً.

وإذا بلغت الحدود الحاكم َحُرم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على 

 تعطيلها.

ى الحاكم قبول الشفاعة إذا بلغه الحد، وال يجوز له أخذ المال ويحرم عل
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 من الجاني ليُسقط عنه الحد.

ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو شارب الخمر ونحوهم ليعطل 

 حدود هللا فقد جمع بين فسادين عظيمين:

 أكل السحت.. وتعطيل الحد.. وترك الواجب.. وفعل المحرم.

 تِـيُزوِميَّةُ الَّ الَمـخْ َمْرأةُ ال تْـُهـمُ َهـمَّ أنَّ قَُرْيًشا أ َعْنـَها هللاُ  يَ َعْن َعائَِشةَ َرِض 

إِال أَساَمةُ،  لَـْيـهِ ُئ عَ تَـرِ يَـجْ ، َوَمْن ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا لِّـمُ َسَرقَْت، فَقَالُوا: َمْن يُكَ 

مَ ، فَكَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِحبُّ َرُسوِل ا ِمْن ُحدُوِد َحدٍّ  فِـيأتَْشفَُع »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا لَـّ

هَ يَا أ»ثُمَّ قَاَم فََخَطَب، قال: . «٬ا ُهـمْ ا النَّاُس، إِنََّما َضلَّ َمْن قَْبلَُكْم، أيُـّ َكانُوا  نَـّ

ِعيُف تَـرَ إِذَا َسَرَق الشَِّريُف  َحدَّ، ال لَـْيـهِ أقَاُموا عَ  فِـيِهـمْ ُكوهُ، َوإِذَا َسَرَق الضَّ

متفق  .«دٌ يَدََهاَحـمَّ ـٍد َسَرقَْت لَقََطَع مُ َحـمَّ ـْنَت مُ ، لَْو أنَّ فَاِطَمةَ بِ ٬ا ْيـمُ َوا

 .(1)عليه

  :حكم توب  الجاـي 

عنه الحد  إذا تاب الجاني قبل القدرة عليه، وقبل بلوغ الحاكم األمر، سقط

الواجب لآلدمي من قصاص أو مال مسروق، أو  الواجب هلل، ولزمه الحق

ّب ما قبلها من حقوق واجبة هلل جُ تَـقذف، أو دية ونحو ذلك؛ ألن التوبة 

 تعالى.

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) قال هللا تعالى: -1

ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

  .[34-33المائدة: ] (    ے
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 أََما»لهُ: اَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض  عَاِص ال ْبنِ  َعْمرووَعْن  -2

ْهِدُم َما َكاَن قَْبِلَها؟ ـتَ  الـِهـْجَرةَ َوأنَّ ؟ لَـهُ قَبْ  َكانَ  َما مُ يَـْهـدِ  اإِلْسالَمَ  أَنَّ  تَ ِلـمْ عَ 

 .(1)أخرجه مسلم .«َوأنَّ الَحجَّ يَْهِدُم َما َكاَن قَْبلَهُ؟

 :حكم الصال  على الم تول 

ً يغسَّل، ويكفَّن، المقتول قصاصاً، أو حداً، أو تعزيراً إن كان  مسلما

ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين؛ ألنه مسلم، وإقامة الحد كفارة 

 لذنبه.

وإن كان المقتول كافراً كالمرتد والذمي فال يغسل، وال يكفن، وال يصلى 

عليه، بل يلف بثيابه، ويحفر له حفرة في األرض ويوارى فيها؛ ألنه 

 كافر.

هللا  بِـيّ أَّن اْمَرأَةً ِمْن ُجَهْينَةَ أَتَْت نَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َصْيٍن َرِض َعْن ِعْمَراَن ْبِن حُ 

ً فَأَقِْمهُ عَ  بِـيّ . فَقَالَْت: يَا نَ نَـىِمَن الزّ  لَـى، َوِهَي ُحبْ ملسو هيلع هللا ىلص . لَـيّ هللا أََصْبُت َحدّا

« ابِـهَ  نِـيْت فَائْتِ ا. فَإذَا َوَضعَ لَـْيـهَ أَْحِسْن إ»َها، فَقَاَل: ِلـيّ وَ ملسو هيلع هللا ىلص هللا  بِـيّ فَدََعا نَ 

ْت، ِجـمَ ا فَرُ بِـهَ ا، ثُّم أََمَر بُـهَ ا ثِيَالَـْيـهَ فَُشّكْت عَ ملسو هيلع هللا ىلص. هللا  بِـيّ ا نَ بِـهَ فَفَعََل. فَأََمَر 

هللا َوقَْد َزنَْت؟  بِـيّ ا يَا نَ لَـْيـهَ ُعَمُر: تَُصلّي عَ  لَـهُ ا. فَقَاَل لَـْيـهَ ثُّم َصلَّى عَ 

، تْـُهـمْ َمِدينَِة لََوِسعَ الَن َسْبِعيَن ِمْن أَْهِل بَـيْ ْوبَةً لَْو قُِسَمْت لَقَْد تَابَْت تَ »فَقَاَل: 

 .(2) أخرجه مسلم .«َى؟ـتَعَالَ  ٬ْن أَْن َجادَْت بِنَْفِسَها َوَجْدَت تَْوبَةً أَْفَضَل مِ  لَوهَ 

 حكم من مات في الحد: 

رتب من مات في حد الجلد أو القطع ونحوهما فالحق قتله؛ ألن كل ما ت
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على الحق المأذون فيه فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي في إقامة 

 الحد على الجاني بزيادة في الكم أو الكيف.

  :الف ق بين ح. هللا وح. اآلدمي 

 حق هللا: هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما. -1

 وحق العبد: هو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدية. 

 حق هللا: أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه وتكاليفه. -2

 وما من حق للعبد إلى وفيه حق هلل تعالى.

 والح وق في الش ع ثالث  أـواع:

 حق هللا تعالى فقط كاإليمان والتوحيد والعبادة. -1

 حق العباد فقط كالديون وأثمان األشياء ونحو ذلك.  -2

 حق مشترك هلل وللعبد كحد القذف. -3

 أوان البدء في بيان أقسام الحدود وأحكامها. وهذا
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