
 

زمح١ يًعاملني قاٍ  ◘يكد ابُتِعح زضٍٛ اهلل أحبتي يف اهلل ، 
 ظتعاىل:

ِ
ْلَعاَد ٓا َرْْحًَة لِّ ، د 701األْبٝا٤ :ر{يَ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِ

 أٚاَس ايػسعٚطاع١ اهلل تعاىل ٚزضٛي٘ ايهسِٜ تدزى بإتباع 
َوَهـَذا ظبتطبٝل غسٜعت٘، قاٍ تعاىل :  ْٛاٖٞ ايػسعٚدبٓب 

ْ َلَعلاُكْم ُتْرَْحُونَ  ر األْعاّ {كَِتاٌب َأنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاتابُِعوُه َواتاُقوا
، َخْرٌ ِمْن  إَِقاَمةُ : ◘، ٚقاٍ ايٓيب  د711:

ِ
َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اَّللا

 َعزا َوَجلا 
ِ
) أخسد٘ ابٔ َاد٘  َمَطِر َأْرَبِعَي َلوَْلًة ِِف بََِلِد اَّللا

 ايطازم، ٜد قطع بإٔ: تعٔ إٔ ٚاٜاى ٚحطٓ٘ األيباْٞ(،
 يٝصإَٔ اهلل تعاىل  زمح١ بٌ.. ظًِ احلدٚد ٖٚرٙ ،ٚاجلًد
 شٜاد٠ أعداد دسا٥ِ َٔ دخحَا  ذيو ع٢ً ٚايديٌٝ، اجملتُع

  .حدٚد اهلل تعاىلعٓد تعطٌٝ  ، ..اخل ايكتٌ، ٚقطع ايطسم
     اجلنايات

ايتعدٟ ع٢ً ايبدٕ مبا ٜٛدب ٖٞ اجلٓا١ٜ: إخٛتٞ يف اهلل، 
قصاّصا أٚ َاّيا، ٖٚٞ ذلس١َ بايهتاب ٚايط١ٓ ٚاإلمجاع، 

مِ ظ:  تعاىل اهلل يكٍٛ ايهبا٥س َٔٚقتٌ ايعُد  ًْ نــاً َوَمن َيْقُتْل ُم

ُؤُه َجَهناُم َخالِدًا فِوَها َوَغِضَب اَّلّلُ َعَلوِْه َوَلَعنَُه َوَأَعدا  دًا َفَجَزآ تََعمِّ مُّ

 ٍٛــيك اصــايكص ٜٚٛدب، د39ر ايٓطا٤ : { َلُه َعَذابًا َعظِومً 
ر ايبكس٠  {ُكتَِب َعَلوُْكُم اْلِقَصاُص ِِف اْلَقتَْذ ظ:  تعاىل اهلل

قتٌ ايعُد بإٔ  ألول :ا:  أقطــاّ ثالث١ ع٢ً ٚايكتٌ ،د711:
ُُ٘ آدَّٝا فٝكتً٘ مبا غًب ع٢ً ايعٔ َٛتُّ٘  ٜكصد اجلاْٞ َٔ ٜعً

 اخلطأقتٌ  : والثاني، ب٘، ٚفٝ٘ ايكصاص أٚ ايصًذ أٚ ايعفٛ
ٜفعٌ َا جيٛش ي٘ فعً٘، فٝكتٌ آدَّٝا مل ٜكصدٙ ٚفٝ٘  إٔ:  ٖٚٛ

مِ ظايد١ٜ، يكٍٛ اهلل تعاىل :  ًْ نًا َخَطئًا َفتَْحِريُر َرَقبٍَة َوَمن َقتََل ُم

ُقواْ  دا َسلاَمٌة إََِل َأْهلِِه إِٓا َأن َيصا ِمنٍَة َوِدَيٌة مُّ ًْ  ؛د 39رايٓطا٤ : {مُّ
غب٘  والثالث : ،ناحلد باخلطأ دبب فال عكٛب١ ايكصاص ٚألٕ

ُُ٘ آدَّٝا فٝكتً٘ مبا ال ٜػًب  ايعُد بإٔ ٜكصد اجلاْٞ َٔ ٜعً
 فٝ٘ قصاص الٚفٝ٘ ايد١ٜ املػًع١ ٚ ع٢ً ايعٔ إٔ ميٛت ب٘ ،

ٌِ ِشْبِه اْلَعْمِد َما َكاَن بِالسا  : ◘ ايٓيب يكٍٛ َٓ إِنا ِدَيَة اْْلََط  ،ْوطِ ـــــَأ
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بِِل ؛َواْلَعَصا   ِدهَ   ِماَئٌة ِمْن اْْلِ َٓ )  اِمنَْها َأْرَبُعــوَن ِِف ُبُطــوِن َأْو
 . ايكتٌ ٜكصد مل ٚألْ٘،  (أخسد٘ أبٛ داٚد ٚحطٓ٘ األيباْٞ

  وأن يكونن، املهاف١٦، ايتهًٝف ، ايعُد : ايكصاص ٚغسٚط

بالغني ، فإن كان فوهم صبي أو جمننن حبس اجلوا   ة املقتنلورث

 حتى يبلغ الصبي أو يعقل املجننن وإال فووال قصاص قبل ذلو 

عتـل زقبـ١ َنَٓـ١، فـإٕ مل      نفاز٠ ايكتٌ اخلطأ ٚغب٘ ايعُدٚ، 
 .جيد فصٝاّ غٗسٜٔ َتتابعني، خبالف ايد١ٜ ايطايف ذنسٖا 

 حدود اهلل تعاىل 

 يف ااحلدٚد ٖٞ ايعكٛبات املكدز٠ غسّعأحبيت يف اهلل، 
ع٢ً تطًل ٚايٛقٛع يف َجًٗا،  ايٓاع َٔاملعاصٞ؛ يتُٓع 

وُد تِْلَك ُحدُ ظتعاىل، قاٍ ايصْا نعاىل احملازّ اييت حسَٗا اهلل ت

 َفََل َتْقَرُبوَها
ِ
 ع٢ً احلدٚد إقا١َ ٚدبب،  د711ر ايبكس٠ :{اَّلّل
 ٖٚٛايتأدٜب  ٖٛ تعصٜسايٚ، بايتخسِٜ عامل عاقٌ َهًف نٌ

 . نفاز٠ ٚال فٝٗا حدال َعص١ٝ نٌ يف غسعّا ٚادب
 ايهفس إىل اإلضالّ دٜٔ عٔ ايسادع ٖٛ املستد:  حد املزتد-1

َٓ ََيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ايٓيب : قاٍ  غو، أٚ  اعتكاد أٚ قٍٛ أٚ بفعٌ

ٌِْحَدى  ٓا بِ ، إِ
ِ
ُ َوَأِّنِّ َرُسوُل اَّللا ٓا اَّللا ُمْسلٍِم، َيْشَهُد َأْن َٓ إََِلَ إِ

يِن التااِرُك  ِِّن، َوامَلاِرُق ِمَن الدِّ ا َثََلٍث: الناْفُس بِالناْفِس، َوالثاوُِّب الزا

 ) أخسد٘ َطًِ( . لِْلَجَمَعةِ 
ملد٠  ٚايتػسٜبَا١٥ دًد٠  إٕ نإ بهسا فباجلًد  لزاني:حد ا-2 

نُْهَم ِمئََة ظ قاٍ تعاىل :، عاّ ِِّن َفاْجلُِدوا ُكلا َواِحٍد مِّ ا ىِوَُة َوالزا ا الزا

 ٚإٕ نإ ثٝبا فبايسدِ ايرٟ ٜٓٗٞ حٝات٘ ،د9ر ايٓٛز: {َجْلَدةٍ 
 جيب ٚال ميًه٘ ال فسج يف ٚط٤ ٖٛ ايصْاٚ، يًخدٜح ايطابل

وال جيب  ، ايفسج يف احلػف١ تػٝب إٔ ٚأدْاٙ ،ذيو بػري احلد

 ايعًِ بايتخسِٜ، ايتهًٝف، االختٝاز، احلد إال بشروط مخسة :

 يف رلتًف ْهاح يف اَسأ٠ ٚط٤ٔ مل حد فال ايػب١ٗ اْتفا٤
بإقساز  ايصْا ٜٚجبت، غٗٛد بال أٚ ٚيٞ بال نايٓهاح صخت٘
 يف ع ايصْـازداٍ أحساز بٛقٛبػٗاد٠ أزبع١  ب١ٓٝ أٚ ايصاْٞ

َٓ َجاُؤوا َعَلوِْه بِيَْرَبعَ ـــــــلَ ظ:دلًظ ٚاحد ٌِْذ ََلْ َيْيتُ ــــــِة ُشهَ ـــــْو  وا ــــــَداء َف
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 ُهُم اْلَكاِذُبوَن)
ِ
َهَداء َفُيْوََلَِك ِعنَد اهلل  د 79ر ايٓٛز :{(31بِالشُّ

  َهًـف  َطًِ ٖٚٛ  َطهسا غسب ُٔف حد شارب  اخلمز:-3
٘  تطهس أْٗا ٜعًِ رلتاز َب : ◘ايـٓيب  ، قـاٍ  احلـد  يصَـ َمـْن َرِ

بَِعـ ا ٌِْن َعاَد ِِف الرا أخسدـ٘ ايمَـرٟ   ) ِة َفـاْقُتُلوهُ اْْلَْمَر َفاْجِلُدوُه ، َف
 احلـد  فٝ٘ دًدٚا ٚأصخاب٘ ◘ ايٓيب ألٕ ؛(ٚصخخ٘ األيباْٞ

ٕ  قدزٙ ٚيف ٕ  إحدداما  :  :  زٚاٜتـا دًـد   ◘ألٕ ايـٓيب   أزبعـٛ
، يفعٌ عُـس بـٔ اخلطـــاب     دًد٠ مثإْٛ والث نيدة : أزبعني 

ٕ ُٖٚـا  : بٝٓـ١ ب ٜجبتٚ ٕ  غـاٖدا  أٚغـري فاضـكإ،    :أٟ عـدال
 . َس٠ٜٚكس ع٢ً ْفط٘  غازب اخلُس عمفبإٔ ٜاإلقساز 

ٛ  ٚ بايصْا ايسَٞ ٖٛ ٚ: القذف حد-4 ّ  ٖـ  ٚجيـب  ٚنـبري٠  ذلـس
أٟ  َهًفـا ايكـاذف   ٜهٕٛ إٔ: َٓٗا بػسٚط ايكاذف ع٢ً احلد

:  اىلـتعــ ٘ ٛيــــيك ذلصــٓا املكــرٚف ٜهــٕٛ إٔ، بــايؼ عاقــٌ
ـــــــِذيَن َيْرُمــــــــوَن اْدُْحَصـــــــنَاِت ُثــــــــما ََلْ َيـــــــْيتُوا بَِيْرَبَعــــــــةِ ظ ُشــــــــَهَداء  َوالا

قرف اَسأ٠ ذلص١ٓ  فُٔ،  د4ر ايٓٛز :{َفاْجِلُدوُهْم َثَمىِـَي َجْلـَدةً 
ًَعٕٛ يف ايدْٝا ٚاآلخـس٠،   فٗٛ ايصْا ٚايفاحػ١؛ب٠ عفٝف١ سَُّح

ٚي٘ عـراب ععـِٝ، ٚعًٝـ٘ يف ايـدْٝا احلـد مثـإْٛ دًـد٠،        
 غٗدا٤ أزبع١ ٚايب١ٓٝٚتطكط غٗادت٘، إال إٔ ٜكِٝ ب١ٓٝ بريو، 

، ايسدٌ ذاى أٚ املسأ٠ تًو ب٘ قرف فُٝا صدق٘ ع٢ً ٜػٗدٕٚ
ٚنـإ عـددِٖ أقـٌ َـٔ      بايصْـا  إْطإ ع٢ًغٗٛد  غٗد ٚإذا

 بايصْـا  احملص١ٓ شٚدت٘ايصٚج  قرف إذاٚ، احلد فعًِٝٗ األزبع١
 ببٝٓـ١  ٜأتٞ ٕأ إال غٗادت٘ ٚزد بفطك٘ ٚحهِ احلد عًٝ٘ ٚدب

 . دَُّح ايًعإ َٔ ٚاَتٓع غٗدا٤ زبع١أب ٜأت مل فإ ٜالعٔ، أٚ
، حسش َٔ ظًُا خف١ٝ ايطسق١ أخر َاٍ ايػري:  الشرزة   حد-5

، عـاقال  ابايّػـ  ايطـازم  ٜهٕٛ إٔٚغسٚط إقا١َ حد ايطسق١ : 
دٜٓاز  أٚ َا قُٝت٘ زبع فأنجس دٜٓاز زبع ٖٚٛ؛ اْصاّب ٜطسم إٔٚ

ــاٍر : ◘ايــٓيب يكــٍٛ ،فــأنجس ٓا ِِف ُرْبــِ  ِدينَ ــاِرِق إِ َٓ ُتْقَطــُ  َيــُد السا

 عـديني  بػٗاد٠ إال ايطسق١ تجبت الٚ ) َتفل عًٝ٘(،  َفَصـاِعًدا
 املطـسٚم  ٜطايـب  حت٢ ٜكطع ٚال، َستنيايطازم  اعماف أٚ

  :   اىلــتع اهلل يكٍٛ اي٢ُٓٝ ايٝد قطع:  ايطسق١ ٚحدُّ ،مباي٘ َٓ٘
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 واحلدود  اجلنايات

 يف اإلسالم

 ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 ١ قتٌ ـــا َعصَٛــيسدت٘ حدا، ٚإٕ ثبت أْ٘ قتٌ بطخسٙ ْفط
 قصاصا، ٚإٕ مل ٜأت يف ضخسٙ مبهفس ٚمل ٜكتٌ ْفطا ففٞ قتً٘

ٚايصخٝذ: أْ٘ ٜكتٌ حدا يسدت٘، ٖٚرا ٖٛ ، بطخسٙ خالف
يهفسٙ بطخسٙ  قٍٛ أبٞ حٓٝف١ َٚايو ٚأمحد زمحِٗ اهلل؛

ملا صذ عٔ حفص١ أّ املنَٓني زضٞ اهلل عٓٗا أْٗا َطًكا 
َايو يف  ) أخسد٘أَست بكتٌ داز١ٜ هلا ضخستٗا فكتًت 

 األدي١ .، ٚغري ذيو َٔ (املٛطأ
قاٍ ايٟٓٛٚ يف غسح َطًِ يف غسح : حد تارك الصالة -9 

ََلةحدٜح  ك َواْلُكْفر َتْرُك الصا ْ ُجل َوَبْي الِّشِّ َبْي الرا
) أخسد٘  

َّاَطًِ(،  ًَا٠ َتاِزى ََٚأ ِٕ ايصَّ َٕ َفِإ ِِٓهّسا َنا َٗا َُ ُُٛدِٛب َٛ ِي ُٗ  َناِفْس َف
َُاِع ُِنَي، ِبِإِد ُُِطًِ ِٔ َخاِزْج اِي َِ ١َّ ِٕ ِإيَّا اِيِإِضًَاّ َِ  َقِسَٜب َُٜهٕٛ َأ

ٍِٗد ِّ، َع ِِ ِباِيِإِضًَا ُِنَي َُٜداِيط ََٚي ُُِطًِ ُ٘ َُد٠َّ اِي ًُػ َٗا َِٜب  ُُٚدٛب ِفٝ
ًَا٠ ِ٘، ايصَّ ِٝ ًَ ِٕ َع َٕ َِٚإ َٗا ِاِعِتَكادٙ َََع َتَهاُضًّا َتِسن٘ َنا َُا ُُٚدٛب  َن

َٛ ِٔ َنِجرٍي َحاٍ ُٖ ًََفِا َفَكِد ايَّاع َِ َُا٤ ِخَت ًَ ِ٘، اِيُع ََٖب ِفٝ  َفَر
ُّ ََاِيْو َُا َٚايػَّاِفِع ُٗ َُ َّ٘ َزِح ِٖري اي َُا ِٔ َٚاِيَذ  ايطًََّف َِ

ُ٘ ِإَي٢ َٚاِيَدًَف ٌِ َِٜهُفس َيا َأَّ ِٕ َُِٜٚطَتَتاب َِٜفُطل َب  َِٚإيَّا َتاَب َفِإ
ُٙ ًَِٓا ُُِخَصٔ َنايصَّاِْٞ َحدِّا َقَت ُ٘ ، اِي  .. ِبايطَِِّٝف ٌُِٜكَت ََٚيِهَّ

  : احلد إقامة
 ٚال تعاىل اهلل حل ألْ٘ ؛ْا٥ب٘ أٚ إلَاّا إالال ٜكِٝ احلدٚد 

 يآلدَٝني حدٚد ادتُعت ٚإٕ، إقاَت٘ حطٛز اإلَاّ ًٜصّ
 تعاىل هلل حدٚد ادتُعت ٚإٕ، بأخفٗا ٜٚبدأ نًٗا اضتٛفٝت

  عٔ احلد ألْ٘ حل آدَٞ صٜٚكدّ ايكصا اضتٛفٝت نيآلدَاٚ
    التعزير

 فُٝا األدٓب١ٝ ُباغس٠ن فٝٗا حد ال املعاصٞ اييت يف َػسٚع
 ال مبا ٚاجلٓا١ٜ، احلد ٜٛدب ال َا ٚضسق١، ايفسج دٕٚ

 ، ٚباحلبظ ٚايتٛبٝذ بايطسب ٚجيٛش، ايكصاص ٜٛدب

 . دسح٘ ٚال أعطا٥٘ َٔ غ٤ٞ قطع جيٛش ٚال
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ْ َأمْـــِدَ َُم ظ ـــاِرَقُة َفــاْقَطُعوا ــاِرُق َوالسا  ٚإذا ،د 91ر املا٥ـــد٠ :{َوالسا
 زٟٚ ملـا   ايهـٛع  َفصٌ َٔ اي٢ُٓٝ ٜدٙ قطعت ايكطع ٚدب

 ٔ  ايطــازم ضــسم إذا:  قــاال أُْٗــا ☻ عُــس ٚ بهــس أبــٞ عـ
 هلُـا  رلايف ٚال ايسضؼايهٛع أٟ :   َفصٌ َٔ ميٝٓ٘ فاقطعٛا

ٛ  ايكطع َٛضع ِٚحيط،  ايصخاب١ يف  ايصٜـت  ٜػًـ٢  إٔ:  ٖٚـ
ّ  ٜٚٓكطـع  ايعـسٚم  يتخطِ فٝ٘ تػُظ ِـــث ادّٝد غًٝا ،  ايـد
٘  قطعـت  اثاّْٝ ضسم فإٕ ٔ  ايٝطـس٣  زدًـ ٌ  َـ  ايهعـب  َفصـ

   .ٚزدٌ ٜد غري ٜكطع ٚال حيبظ ثايج١ ضسم فإٕ،  تـٚحطُ
 ايرٜٔ ِٖاحملازبٕٛ  :) احلزاب   ةطاع الطزيق حد-6
أٚ ٜٓايٛا َٔ  أَٛاهلِ أخرٚايٝيف ايطسم  يًٓاع عسضٕٛتٜ

 حت٢ بًُِٚص ٌِتُق املاٍ رٚأَخ َِٓٗ ٌََتَق فُٔ، عسضِٗ 
 املاٍ رأُخَٜ ٚملَِٓٗ  ٌَتَق َٚٔ، أًٖ٘ إىل ِعَفثِ ُٜد ٗس أَسَٙتِػُٜ
 اي٢ُٓٝ ٜدٙ تَعِطُق ٌِتِكَٜ ٚمل اٍامَل رَخَأ َٚٔ، ًبِصُٜ ٚمل ٌِتُق

 َٔ إال عَطِكُٜ ٚال، اَتَُِطُٚح ٠ٚاحد َس٠ يف ايٝطس٣ ٚزدً٘
 ٚال ٌُتِكَٜ ٚمل بٌٝايَط اَفأَخ َٚٔ ،ب٘ ايطازم عَطِكُٜ َا أخر
 عًٝ٘ دز٠ايُك قبٌ تاب َٚٔ، األزض َٔ َِٞفُْ َاال رأَخ
 إٔ إال اآلدَٝني حبكٛم ٚأخر، اىلــتع اهلل حدٚد عٓ٘ تَطضَك

ِذيَن َُيَاِرُبوَن اَّلّلَ ظ: تعاىل قاٍ، عٓٗا ي٘ ف٢ِعُٜ ء الا  إِىاَم َجَزا

ْ َأْو ُتَقطاَ   ْ َأْو ُيَصلابُوا َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِِف إَْرِض َفَسادًا َأن ُيَقتاُلوا

ْ ِمَن إَْرِض َذلَِك ََلُْم ِخْزٌي  ْن ِخَلٍف َأْو ُينَفْوا َأمِْد ِْم َوَأْرُجُلُهم مِّ

ْىوَا َوََلُْم ِِف أِخَرِة َعَذاٌب َعظِومٌ  ، د99ر املا٥د٠ :{ ِِف الدُّ
 .بطالح ٜكاتٌ أٚ ضالح َ٘ع ٜهٕٛ إٜٔػمط  احملازبٚ
ايرٟ ) اإلَاّ ع٢ً اخلازدٕٛأٌٖ ايبػٞ : البغي أهل قتال-7
َّ ، نعبد أٚ قّٗسا ،، أٚ تٛازّثاقبً٘أٚ ٚصا١ٜ ممٔ  ،ببٝع١ :ُِٗأ

املًو بٔ َسٚإ عٓدَا خسج ع٢ً ابٔ ايصبري ٚاضتٛىل ع٢ً 
  .دفعِٗ يف تَ٘عْٛ املطًُني فع٢ً  (ايبالد ٚأًٖٗا حت٢ باٜعٛٙ

 األبدإ يف تنثس ٚعكد ٚزق٢ عصا٥ِ ٖٛ ايطخس:الشاحزحد -8
ٚدا٤ يف  ٚشٚد٘ املس٤ بني مسَِّفُٜٚ ،ٌُتِكَٜٚ، سضَُُِّٝف ٚايكًٛب

 ٌ ــإذا أت٢ ايطاحس يف ضخسٙ مبهفس قتفتا٣ٚ يًذ١ٓ ايدا١ُ٥ : 
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