
 

  الحـدود 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :تعريف الحدود
دود الى : الح ال تع ه، ق دود اهللا محارم ع ، وح ة المن ي اللغ و ف د وه ع ح ال : "جم دود اهللا ف ك ح تل

  "تقربوها 

  .وسميت الحدود بذلك ألنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب

  . اهللاعقوبة مقدرة شرعا على معصية ُيغلَّب فيها حق: وفي االصطالح

  :شرح التعريف 
درة ،                 : عقوبة   ر المق درة وغي ة المق شمل العقوب ف، ي ات    جنس في التعري فمن العقوب

ل              : المقدرة ارات مث ديات ، والكف حد الزنا وشرب الخمر ، والقصاص ، وال

ات     : أماالعقوبات غير المقدرة  آفارة اليمين والظهار وغيرها ،       فهي العقوب

  .التعزيرية 

ارة            وخرج بهذا القيد     ل آف  الجزاءات الشرعية المقدرة التي ال تعد عقوبة مث

  .اليمين

دًا            :مقدرة سمى ح قيد في التعريف يخرج العقوبات غير المقدرة وهي التعزير، فإنه ال ي

  .بالمعنى االصطالحي ، وإن آان يعد حدًا بالمعنى الشرعي العام 

و سنة أو إجماع ، فخرج المقصود أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أ     :شرعًا  

ين        د يب ذا القي بذلك العقوبات التي يقدرها اإلمام من باب السياسة الشرعية ، وه

ة     –أن العقوبة في اإلسالم        و آانت تعزيري ا أصل في      – ول د أن يكون له  الب

ل  سل والعق نفس والن دين وال ظ ال شارع من حف صود ال شرع ، وأن تحقق مق ال

  .والمال 

ارة                  قيد خرج   : على معصية    ل آف ر معصية ، مث ى غي درة شرعًا عل به الجزاءات المق

  .اليمين ، والفدية في الحج ، وآفارة القتل الخطأ ، ونحوها 



أي يجتمع في هذه العقوبات حق اهللا وحق اآلدمي لكن األغلب هو        : يغلب فيها حق اهللا   

ا                   ى الجناي درة عل ات المق د العقوب ذا القي ت حق اهللا، فال تسقط بالعفو، وخرج به

.آالقصاص والديات، إذ المغلب فيها هو حق اآلدمي

  

  :أنواع الحدود
  :الحدود سبعة أنواع، وهي تشمل المقاصد الضرورية الخمسة، وهذه الحدود هي

 لحفظ النسل: حد الزنا  .1

 لحفظ العرض: حد القذف  .2

 لحفظ العقل: حد الخمر  .3

 لحفظ المال: حد السرقة  .4

 .رضلحفظ النفس والمال والع: حد الحرابة  .5

 . لحفظ الدين والنفس: حد البغي  .6

 لحفظ الدين : حد الردة  .7

  
  ):الدية / القصاص (الفروق بين الحدود وعقوبات الجنايات 

   األغلب في الحدود هو حق اهللا، بينما األغلب في القصاص والديات هو حق اآلدمي-1

ة   -2 صاص والدي ا الق ام، بينم ا اإلم د بلوغه دود بع ي الح شفاعة ف صح ال شفاعة  ال ت ا ال وز فيهم تج

  .مطلقًا 

  . الحدود ال تقبل العفو ألنها حق هللا، بينما يشرع العفو عن القصاص والدية-3

  . ال تصح المصالحة عن الحدود، بينما تصح المصالحة عن القصاص والدية-4

  . الحدود ال تورث ألنها حق هللا، وحق القصاص والدية يورث ألنه حق آدمي -5

ه الحد، ويجب                         إذا تاب المذنب     -6 ذ علي سه والينف ى نف ستر عل ه أن ي ه فل درة علي في الحدود قبل الق

سه             سلم نف ى ي ه حت رأ ذمت ات فال تب عليه فقط أن يؤدي ما معه من حقوق اآلدميين، أما في الجناي

  .للحاآم حتى يقتص منه

ا    -8 سه للح لم نف راره إذا س ن إق وع ع ذنب الرج ى الم دود أن يعرض عل ي الح اآم ف شرع للح آم  ي

.اختيارًا وظهرت منه بوادر التوبه، وال يشرع مثل ذلك في القصاص

 

 

  



  :الِحَكم من مشروعية الحدود 
  :شرعت الحدود لمصالح عظيمة، وأهداف سامية، ولعل من أهم هذه الحكم ما يلي 

إن                      التنكيل بالمجرم وردعه،    -1 ة وفضيحة، ف ا من إهان ا يترتب عليه ة وم ألم العقوب إذا شعر ب ف

ى              ذلك ير  دعه عن العودة إلى مقارفة المعصية مرة أخرى، ويحمله على المحافظة واالستقامة عل

اًال من اهللا واهللا              : " طاعة اهللا، قال سبحانه      سبا نك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاًء بما آ

  .1"عزيز حكيم 
وع في المعاصي          -2 إعالن          ردع الناس وزجرهم عن الوق الى ب ذا أمر اهللا تع ه   ، وله الحد وإقامت

ة الزنى          بحانه في عقوب ال س ردع ، فق ى يتحقق ال اس حت ام الن ة من   : "أم ذابهما طائف شهد ع ولي

  .2"المؤمنين 
ر         تكفير ذنب المجرم وتطهيره من دنس جريمته،       -3 ا تكف ذنب، فإنه  فالحدود آما أنها تزجر الم

د طهر من                   ه ، ق رم         خطيئته، فتزآو نفسه ، ويلقى اهللا تعالى نقيًا من ذنب الى أآ ه ، واهللا تع  خطيئت

ن   يدل على ذلك ما جاء  في الصحيحين من .من أن يثني عليه العقوبة في اآلخرة      ادة ب حديث عب
ال ألصحابه              الصامت سالم ق ه الصالة وال ه علي يئا وال           {  أن اهللا ش شرآوا ب ى أن ال ت ايعوني عل تب

 فمن وفى منكم فأجره على اهللا ومن    تزنوا وال تسرقوا وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق ،           

أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به فهو آفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهللا عز وجل                   

  .3قال فبايعناه على ذلك } عليه فأمره إلى اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
ه و            { وعن عمران بن حصين    ى من     أن امرأة من جهينة أتت رسول اهللا صلى اهللا علي لم وهي حبل س

ت  ا ، فقال ا ،   : الزن لم وليه ه وس ي اهللا صلى اهللا علي دعا نب ي ، ف ه عل دا فأقم ا رسول اهللا أصبت ح ي

ا                        : فقال   شدت عليه لم ف ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر به

ه عمر                      ال ل ا ، فق م صلى عليه ا فرجمت ث د زنت ؟            نصلي ع  : ثيابها ثم أمر به ا رسول اهللا وق ا ي ليه

ال   ة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن               : ق ين سبعين من أهل المدين سمت ب و ق ة ل د تابت توب لق

4.}جادت بنفسها هللا ؟ 

وقهم               تحقيق األمن في المجتمع وحمايته،      -4 اس حق يحفظ للن اد ل ة بالعب ات رحم فشرع اهللا تلك العقوب

  .وليقيم العدل بينهم

                                                 
  (   )سورة المائدة اآلية  1
  )2( سورة النور اآلية 2
   ، ومسلم في آتاب الحدود، باب الحدود آفارات ألهلها 17 أخرجه البخاري في آتاب اإليمان، باب عالمة اإليمان حب األنصار برقم 3

  3223برقم 
3208 أخرجه مسلم في آتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم 4



شرور و-5 ع ال ة، دف قام عن األم ام واألس بالء  اآلث ا ال شر فيه ة انت ي األم شت ف إن المعاصي إذا ف ف

بيل    ر س ة ، وخي ع إال بتوب ذنب وال رف الء إال ب ع ب ا وق اء ، فم نعم والرخ ا ال ساد، وارتفعت عنه والف

دي           : " قال تعالى .لحماية األمة من الفساد هو إقامة الحدود         ا آسبت أي  ظهر الفساد في البر والبحر بم

  .5"الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون 

ديث    ي الح اء ف ذا ج اس، وله شاهده الن ساد حسي ي و ف ة ه ي اآلي ذآور ف ساد الم ي : "والف ام ف د يق لح

ذا  : "   قال ابن آثير رحمه اهللا" األرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا ثالثين صباحا      والسبب في ه

اس أو  ف الن ت انك دود إذا أقيم ت أن الح ات وإذا ترآ اطي المحرم ن تع نهم ع ر م رهم أو آثي أآث

  .6"المعاصي آان سببا في حصول البرآات من السماء واألرض 

ال         :  قال -رضي اهللا عنهما  –وعن عبد اهللا بن عمر       لم، فق ه وس ا  : أقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا علي ي

م ت             ى            معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهللا أن تدرآوهن ل وم قط حت ظهر الفاحشة في ق

م ينقصوا                        ذين مضوا ول يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم ال

والهم إال                     اة أم وا زآ م يمنع يهم ول المكيال والميزان إال أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عل

 ولم ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم           منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم يمطروا       

زل اهللا إال                      عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهللا ويتخيروا مما أن

7".جعل اهللا بأسهم بينهم

  : شروط إقامة الحدود

  :ال يجب الحد إال بثالثة شروط

  .ًا عاقًال أن يكون مرتكب الذنب مكلفًا أي بالغ-1

  .وأن يكون مختارًا أي غير مكره-2

التحريم-3 ًا ب ون عالم ل  .  وأن يك ر وجه ا والخم ريم الزن م تح ن عل ة، فم م بالعقوب زم العل وال يل

  . وجوب الحد فإنه يحد

ة،         -4 ا، أو بالبين إقرار مرتكبه رائم ب ع الج ت جمي بهة، وتثب ال ش ه ب ى مرتكب ذنب عل وت ال  ثب

  . لى أخرى آما سيأتي تفصيلهوتختلف البينة من جريمة إ

 
 

                                                 
  (  ) . سورة الروم اآلية 5
ثالثين أو أربعين : "  ولفظه8383 وأحمد برقم 4820 أخرجه النسائي في آتاب قطع السارق، باب الترغيب في إقامة الحد برقم 6

  ".صباحًا
.. ، وهو حديث صحيح4009 أخرجه ابن ماجه في آتاب الفتن، باب العقوبات برقم7



  :ضوابط في تنفيذ الحد

  ؟من الذي يقيمه:أوًال 

  .الذي يقيمه هو اإلمام أو نائبه؛ ألنه يفتقر إلى اجتهاد وال يؤمن فيه من الحيف

  :حكم إقامته في المسجد: ثانيًا 
  .يحرم أن يقيمه في مسجد؛ ألنه اليؤمن من تلويث المسجد ومن حدوث اللغط فيه

  :حكم الشفاعة فيه : ثالثًا
ر   ن عم ا روى اب ام، لم غ اإلم د أن يبل الى بع د اهللا تع ي ح ا ف شفاعة وقبوله رم ال رضي اهللا –تح

و  : "  عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قال      -عنهما من حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فه

  . 8"مضاد اهللا في أمره 
  

ا أراد أن    رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى وعن عائشة  اهللا عليه وسلم قال مخاطبا ألسامة لم

ا         " أتشفع في حد من حدود اهللا       : "  يشفع في المرأة المخزومية      اس إنم ثم قام فخطب فقال أيها الن

ه                     اموا علي يهم الضعيف أق أهلك الذين قبلكم أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه وإذا سرق ف

  .متفق عليه.      9"الحد

درء الحد                    وأما الشفا  ك مصلحة للجاني ب عة في الحد قبل بلوغه لإلمام فتجوز إذا رأى في ذل

تعافوا : "عنه لكونه من ذوي المروءات الذين يحسن الستر عليهم؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم          

  .10"الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب

  حـد الـزنا:الحد األول
  :تعريف الزنا

  . ء في غير نكاح وال ملك يمينالوط:الزنا في اللغة 
  .الوطء في القبل في غير نكاح صحيح والملك وال شبهة: وفي الشرع 

  
  :شرح التعريف

وطء  ذا ال     :ال وه، فه رة ونح ل والمباش ن التقبي وطء م ا دون ال ه م رج ب ف، خ ي التعري جنس ف

  .يوجب الحد وإنما فيه التعزير

                                                 
، وقال ابن 3597آتاب األقضية، باب فيمن يعين على خصمه من غير أن يعلم أمرها برقم و أبو داود في 5285 أخرجه أحمد برقم 8

".إسناده ججيد: " القيم في أعالم الموقعين
ومسلم في آتاب الحدود، باب ) 6290( أخرجه البخاري في آتاب الحدود، باب آراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان برقم 9

  ).3196(لنهي عن الشفاعة فيه برقم قطع السارق الشريف وا
، والنسائي في آتاب قطع السارق، باب ما 4376:  أخرجه أبو داود في آتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان برقم 10

  4802يكون حرزًا وما اليكون برقم 



  . عقوبة الزنا، فحده القتل مطلقًا آما سيأتيقيد خرج به اللواط فإن عقوبته غير : في القبل
وطء في            : في غير نكاح صحيح    ا ال ه ، أم ه مشروع وال حرج في اح فإن خرج به الوطء في النك

د باطل                        ى خامسة، فالعق النكاح الباطل فهو زنا، آما لو عقد على امرأة وهي في العدة أو عقد عل

ا               ، ولو وطئها فهما زانيان يقام عليهما الحد إذا ل           ل أن يكون ه مث ذران في ًال يع اهلين جه ا ج م يكون

  .حديثي عهد في اإلسالم ونحو ذلك 

  :فائدة 
  :النكاح على ثالثة أنواع

  . وهو ما توفرت شروطه: نكاح صحيح-1

رين، أو        : ونكاح فاسد  -2  وهو ما اختل فيه شرط من الشروط المختلف فيها بين أهل العلم المعتب

س           م في ف ة الطالق،                  هو ما اختلف أهل العل اح بني ي، أو بال شهود، والنك اح بال ول ل النك اده، مث

شبهة، ولكن للقاضي                        د ال يوجب الحد لوجود ال ذا العق ل ه ان  –ونحو ذلك، فالوطء في مث  إذا آ

  . أن يعزرهما بما يراه مناسبًا–يرى فساد هذا العقد 

ا، أو هو             :  ونكاح باطل  -3 م         وهو ما اختل فيه شرط من الشروط المجمع عليه ا اتفق أهل العل  م

اح                     اح الخامسة، ونك ة، ونك اح المتع دة، ونك اح المعت على بطالنه، مثل نكاح المسلمة للكافر، ونك

الوطء             ك، ف ين ونحو ذل ين األخت المحرمات آالعمة وزوجة االبن وأخته من الرضاعة، والجمع ب

  . في مثل هذا العقد يوجب الحد لعدم الشبهة
والذين هم لفروجهم حافظون     : " اهللا أباحه بنص القرآن، قال تعالى     ألن   أي ملك اليمين   : والملك

11"إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 

  :خرج بهذا القيد أمران: والشبهة 

ه                           : األول   د فإن ا ول در بينهم و ق ذا اليحد، ول ه، فه ا زوجت ة يظنه أ أجنبي ل أن يط الوطء بشبهة مث

  .حينسب ألبيه آولد النكا

  .وقد سبق بيانه  :النكاح الفاسد: الثاني 
  :حكمه

الى                 ال تع ذا سماه اهللا فاحشة فق ه       : " الزنا محرم، وهو من آبائر الذنوب، وله ا إن وا الزن وال تقرب

ي الزاني حين       : " وفي الحديث .  والفاحشة هي أقبح المعاصي    12"آان فاحشًة وساء سبيال    ال يزن

  .13"يزني وهو مؤمن

                                                 
)5( سورة المؤمنون اآلية 11
).32( سورة اإلسراء اآلية 12
، ومسلم في آتاب اإليمان، باب نقصان اإليمان بالمعاصي ونفيه  ) 6312( ي آتاب الحدود باب إثم  الزناة  برقم  أخرجه البخاري ف13

.والمقصود أنه ال يزني وهو آامل اإليمان) 86(عن المتلبس برقم 



الزنا العقوبة الشديدة في اآلخرة، بل قرن اهللا تعالى بينه وبين الشرك في آياٍت             وقد رتب اهللا على     

  .14"ويخلد فيه مهانا..والذين ال يدعون مع اهللا إالهًا : " متعددة، فقال سبحانه

لم  -رضي اهللا عنه  -وعن سمرة بن جندب       في الرؤيا الطويلة التي قصها النبي صلى اهللا عليه وس

ساء عراة                      فأتينا على مثل    : قال ه رجال ون إذا في ه ف ا في ال فاطلعن التنور فإذا فيه لغط وأصوات ق

ك اللهب ضوضوا              اهم ذل إذا أت نهم ف  أن –الحديث وفي آخره    -وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل م

  .15"هؤالء هم الزناة والزواني

  ):الثيب ( حد الزاني المحصن 
  . أهل السنةحد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى يموت بإجماع

اع                           ه، وإجم لم وفعل ه وس ول النبي صلى اهللا علي ة من ق واترة القطعي وقد دل على ذلك السنة المت

  .األمة

ه     :  قال-رضي اهللا عنه –فمن ذلك ما روى عبادة بن الصامت         ه وآل قال رسول اهللا صلى اهللا علي

د ما       : "وسلم   البكر جل ة ونفي سنة والثيب     خذوا عني خذوا عني، قد جعل اهللا لهن سبيال البكر ب ئ

الى بعث          -رضي اهللا عنه  -وعن عمر بن الخطاب     .16"بالثيب جلد مائة والرجم    ال إن اهللا تع  أنه ق

ا              رجم فقرأناه ة ال ه آي زل علي ا أن ان فيم اب فك محمدًا صلى اهللا عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكت

  .17وعقلناها ووعيناها ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجمنا بعده

  .وثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم رجم ماعزًا األسلمي، والمرأة الغامدية، وغيرهما

فإن اختل شرط .  من وطئ امرأته في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقالن حران        :والمحصن هو 

  .منها في أحد الزوجين فال إحصان لواحد منهما

  
  :فتلخص أن شروط اإلحصان ثمانية

  . على امرأة ولم يطأها فليس بمحصنفلو عقد:  الوطء في القبل -1

و وطئ      ) زنا(فلو وطئ امرأة في سفاح :  أن يكون الوطء في نكاح  -2 ه ل يس بمحصن، ومثل فل

  .امرأة بملك اليمين 

  .فلو وطئ امرأة في نكاح فاسد أو باطل فليس بمحصن :  أن يكون النكاح صحيحًا -3

                                                 
)69-68( سورة الفرقان اآليتان 14
).6525(صبح برقم  أخرجه البخاري  في آتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صالة ال15
 خرج مخرج الغالب إذ الغالب ): الثيب بالثيب(و) البكر بالبكر:(  وقوله ).3199( أخرجه مسلم في آتاب الحدود، باب حد الزنا برقم 16

  .أن البكر يزني بالبكر ، والثيب يزني بالثيب، فلو زنى الثيب بالبكر فيرجم الثيب ويجلد البكر
، ومسلم في آتاب الحدود، با ب رجم الثيب )6328(د باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت برقم  أخرجه البخاري في آتب الحدو17

  3201في الزنا برقم 



ى   فلو آانت زوجته صغيرة :  أن يكون الزوجان بالغين  -4 و زن وهو بالغ ، فليس بمحصن ، فل

  .بامرأة فإنه ال يرجم

  .فلو آان أحدهما عاقًال واآلخر مجنونًا فال إحصان ألي منهما :  أن يكونا عاقلين-5

  .فلو آانا رقيقين أو أحدهما حر واآلخر عبد فال إحصان لواحد منهما :  أن يكونا حرين-6

  ):البكر(حد الزاني غير المحصن 
ه سبحانه               إذا زنى الحر   ًا؛ لقول ة وغرب عام دوا      "  غير المحصن جلد مائ ة والزاني فاجل الزاني

  .  ولحديث عبادة المتقدم18"آل واحد منهما مائة جلدة 

  . هو من تخلف فيه أحد شروط اإلحصان المتقدمةوغير المحصن

  :وإنما شددت العقوبة على المحصن وخففت على غير المحصن ألمور

ه                         أن دواعي الزنا     :األول ذي يحصل ب زواج ال ه ال سر ل د تي و ق في حق المحصن أضعف، فه

  .العفاف

  . أن في زنا المحصن خيانة للعالقة الزوجية، وهدمًا لألسرة:والثاني

ث زوجين،         :والثال ين ال راض ب ال األم ر، آانتق صن أآث ا المح ن زن ئة ع رار الناش  أن األض

  .واختالط األنساب

  :شروط إقامة حد الزنا
  : الزنا إضافة إلى الشروط العامة في الحدود ما يلييشترط إلقامة حد

  .فال حد فيمن قّبل أو باشر دون الفرج، وإنما فيه التعزيرحصول اإليالج في القبل، : األول
رأة                انتفاء الشبهة : والثاني و نكح ام ا ل ؛ ألن الحدود تدرأ بالشبهات، فال حد في وطء شبهة، آم

  . إآراهثم تبين أنها أخته من الرضاع، وال في

  : ويثبت الزنا بأحد أموٍر ثالثةثبوت الزنا،: والثالث

 .اإلقرار، المكلف بالزنا صراحة وال يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد  - أ

 .الشهادة، بأن يشهد عليه أربعة رجاٍل عدول ويذآروا حقيقة الزنا  - ب

إن ادعت       - ت بهة، ف دعي ش يد وال ت ا زوج وال س يس له رأة ل ل ام أن تحم ل، ب بهة الَحَب ش

  .آاإلآراه درأ عنها الحد

  

ال       ة، ق اء الراشدين       :"واألمر الثالث هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمي أثور عن الخلف ذا هو الم وه

ا   ادرة ال يلتفت إليه االت الن ان االحتم ة ف ل المدين ذهب أه و م شريعة وه به بأصول ال و األش وه

  .آاحتمال آذبها وآذب الشهود
                                                 

  )2( سورة النور اآلية 18



ه  يدل على ذلك قول عمر رضي اهللا        سابق     - عن ا إذا            : " -في الحديث ال ى من زن الرجم حق عل ف

    19"أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو آان الحبل أو االعتراف 

  

  :التدابير الواقية من الوقوع في جريمة الزنا
ذه                     وع في ه إذن اهللا من الوق ام التي تحفظ المجتمع وتصونه ب شرع اهللا سبحانه عددًا من األحك

  :شة العظيمة، فمن ذلكالفاح

ه  -فعن عبد اهللا بن مسعود      . الحث على المبادرة بالزواج    -1 ال -رضي اهللا عن ال رسول اهللا   :  ق ق

لم     ه أغض للبصر                      : " صلى اهللا عليه وس زوج فإن اءة فليت نكم الب شباب من استطاع م ا معشر ال ي

  .20"وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

21."وقل للمؤمنات يغضضن...قل للمؤمنين يغضوا :"  آما قال تعالاألبصار، األمر بغض -2

سفور، -3 رج وال رج، تحريم التب د عن التكشف والتب ات بالحجاب والبع ساء المؤمن أمر اهللا ن  ف

ؤمنين      : " فقال سبحانه  ساء الم اً   .. يا أيها النبي قل ألزوجك وبناتك ون ورًا رحيم ان اهللا غف  22"وآ

23"رن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولىوق: " وقال سبحانه

  .ألن ذلك من أخطر دواعي الزنا، وأشدها ضررًاتحريم اختالط الرجال بالنساء؛ -4

رة               تحريم مصافحة الرجل للمرأة األجنبية،       -5 ي هري ا جاء عن أب رضي اهللا   –يدل على ذلك م

ال   -عنه لم ق ن آدم    : "  أن رسول صلى اهللا عليه وس ى اب ك ال      آتب عل درك ذل ا م صيبه من الزن ن

ا اللمس                      د زناه اه الكالم والي سان زن ا االستماع والل محالة فالعينان زناهما النظر واألذنان زناهم

ه      رج أويكذب ك الف ى ويصدق ذل ا والقلب يهوى ويتمن ا الخط ي  . 24"والرجل زناه ايع النب ا ب ولم

ا    – تقول عائشة    .صلى اهللا عليه وسلم النساء لم يصافحهن وإنما بايعهن آالماً          : " -رضي اهللا عنه

.25"واهللا ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكالم

اس   . تحريم الخلوة بالمرأه وسفرها بال محرم     -6 ن عب ا  – فعن اب ال -رضي اهللا عنهم سمعت  :  ق

ول ب يق لم يخط ه وس لى اهللا علي ي ص امرأة إال و: النب ل ب ون رج رم والال يخل ا ذو مح  معه

                                                 
   الحديث سبق تخريجه ص19
  

 الحديث سبق تخريجه ص20
)32(و) 31( سورة النور اآليتان 21
)33( سورة األحزاب اآلية 22
.)33( سورة األحزاب اآلية 23
وسميت هذه األعمال زنا ألنها من مقدماته ".واليد زناها البطش" وهو في الصحيحين بلفظ ) 8243( أخرجه أحمد بهذا اللفظ برقم 24

  .ووسائله
ومسلم في آتاب ) 2512( أخرجه البخاري في آتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في اإلسالم واألحكام والمبايعة برقم 25

  ).3470( بيعة النساء برقم اإلمارة، باب آيفية



  ا .26

 
:الحكمة من تحريم الزنا

راد والمجت                 ى األف . معات ال يخفى على عاقل ما في الزنا من اآلثار السيئة، والمقاسد الوخيمة، عل

شريع     ة الت درك عظم شة ي ذه الفاح ا ه شرت فيه ي انت ة الت ات الغربي ال المجتمع ي ح ل ف والمتأم

  .الرباني الذي حذر المسلمين من قربانه فضًال عن الوقوع فيه

  .ولهذا سمى اهللا هذه الجريمة فاجشة؛ ألنها جريمة تستبشعها آل الشرائع والفطر السوية

ة ذه الجريم اء اخنالط  : فمن مفاسد ه ى إحي ارف والتناصر عل ه التع ذي يبطل مع ساب ال األن

شار    ال، وانت ًا مهم ره لقيط ة عم ا طيل ن الزن يش اب ر، وضياع األوالد، إذ يع ك األس دين، وتفك ال

تالهم             : " ولهذا جاء في الحديث    27األمراض في المجتمع،   وم قط إال اب وما ظهرت الفاحشة في ق

م              28"الفهم  اهللا باألمراض واألوجاع التي لم تكن في أس        ذي هو من أه اح ال ى النك ، والقضاء عل

ل،                          ة قت ة جريم و في الحقيق ا، فه ة برمته ل والقبيل ى األسرة ب ار عل مقاصد الشريعة، وإدخال الع

ل            ا جرائم قت ا آله ولهذا آثيرًا ما يقرن اهللا تعالى في آتابه بين الشرك وقتل النفس والزنا ذلك أنه

ل للفطر  ة قت األولى جريم ة ف ي الحقيق ل  ف ة قت ة جريم ة ، والثالث ل للجماع ة قت ة جريم ة ، والثاني

  ".للنفس المفردة 

  جريمة اللواط

اقبهم اهللا          وط، فع ة ل الفة، هي أم ٍة س د أم رة، ظهرت عن شعة، ومعصية منك ة مستب واط جريم الل

ه،       ست فطرت ن انتك ًا لم دهم، ورادع ن بع رة لم وا عب رهم؛ ليكون دًا غي ا أح ب به م يعاق ًة ل عقوب

ال سبحانه              وسولت له    ا أصابهم، فق صيبه م ة أن ي ذه الجريم وع في ه ال   :" نفسه الوق ًا إذ ق ولوط

أتون الرجال شهوة من دون                 نكم لت المين، أئ ٍد من الع ا من أح بقكم به لقومه أتأتون الفاحشة ما س

ا   : "  ثم أخبر سبحانه عن آيفية عقابهم فقال29"النساء بل أنتم قوم مسرفون   ا جعلن فلما جاء أمرن

ا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين           عاليه

  .30"ببعيد

                                                 
، ومسلم في آتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره )1729(  أخرجه البخاري في آتاب الحج، باب حج النساء، برقم26

  )2391(برقم
. آاألمراض التي ظهرت حديثًا مثل اإليدز والزهري وغيرها27
 الحديث سبق تخريجه28
)81(و ) 80( سورة األعراف اآليتان 29
)83(و ) 82( سورة هود اآليتان 30



  تعريف اللواط

  .هو وطء الذآر في الدبر

  حكمه وعقوبته

  .اللواط محرم بإجماع المسلمين، وهو من آبائر الذنوب

اس   وحد اللواط القتل مطلقًا، بكرًا آان أم ثيبًا، فيقتل الفاعل والمفعول به؛              رضي  -لحديث ابن عب

ال             -اهللا عنهما  ه ق لم أن اقتلوا             :" عن النبي صلى اهللا عليه وس وط ف وم ل من وجدتموه يعمل عمل ق

  . 31"الفاعل والمفعول به 

ه       :قال ابن قدامة وابن تيمية  ى قتل وا عل إنهم اتفق يهم، ف  وهذا هو قضاء الصحابة رضوان اهللا عل

  .وإنما اختلفوا في صفته

ه العرب                     ولم يثبت عنه علي    م تكن تعرف ذا ل شيء؛ ألن ه واط ب ه الصالة والسالم أنه قضى في الل

  .ولم يرفع إليه

  الحكمة من تغليظ عقوبته
  :حرم اهللا اللواط وغلظ في عقوبته لما له من آثار سيئة على الفرد والمجتمع

الق     دم األخ ضيلة، ويه ل الف ع، يقت ي الطب ساد ف رة، وف ي الفط ة ف و انتكاس س . فه ي نف ورث ف  ي

  . مرتكبه الرذيلة والدناءة، فيقضي على الحياء، ويميت الغيرة في النفوس

ى                     ه حت ا مخيلت ارق خزيه م يف ه، ول اس في حيات ين الن من ارتكب هذه الجريمة لم يزل يعير بها ب

  .وال يقف عارها على مرتكبها فقط، بل يمتد ليشمل األسرة والقبيلة برمتها.وفاته

إن ع ف ي مجتم واط ف ر الل شر  وإذا ظه قام، وتنت وارث واألس ة، فتحل الك ه بالعقوب  اهللا يعاجل أهل

  .األوبئة واألمراض، ويخيم الظلم ويعم الفساد في األرض، نسأل اهللا السالمة والعافية

  

  حد القذف: الحد الثاني

  :تعريف القذف 

  .الرمي بشدة: القذف في اللغة

  .هو الرمي بزنا أو لواط: وفي الشرع

                                                 
وابوداود في آتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط برقم ) 1376( أخرجه الترمذي في آتاب الحدود باب حد اللوطي برقم31
  8/17وصححه األلباني في إرواء الغليل ).2551(وابن ماجه في آتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط برقم ) 3896(



اجرة،       : ة أو يا لوطي، فهذه ألفاظ صريحة في القذف، أو يقول          يا زاني : مثل أن يقول   ِت ف ة، أو أن ياقحب

ى                       أو  يا خبيث، ونحو ذلك فهذه ألفاظ آناية ينظر فيها إلى ظاهر الحال، فإن آان ظاهر الحال يدل عل

  .أنه قصد القذف فإنه يحد به، وإال ففيه التعزير

ل أو المباشرة         ك، آالتقبي ذف،       أما لو رماه بما سوى ذل يس بق ر فل سرقة أو الكف  أو شرب الخمر أو ال

  .يا فاسق، أو يا حمار أو يا آافر ونحو ذلك: وإنما فيه التعزير، وآذلك لو قال

  :حكمه

  : القذف محرم بإجماع األمة، وهو من آبائر الذنوب، وقد جاء الوعيد الشديد عليه في الكتاب والسنة

دنيا واآلخرة           إن الذين يرم   : " فقال تعالى  :أما الكتاب    ون المحصنات الغافالت المؤمنات لعنوا في ال

وفيهم اهللا                     ِذ ي ون ، يومئ انوا يعمل ا آ م بم ديهم وأرجله سنتهم وأي ولهم عذاب عظيم ، يوم تشهد عليهم أل

32"دينهم الحق ويعلمون أن اهللا هو الحق المبين 

سنة     رة        :وأما ال ي هري ه    - فعن أب ال    عن النبي صلى اهللا علي         -رضي اهللا عن ه ق لم أن وا  : "ه وس اجتنب

ا   "السبع الموبقات  افالت      : "وذآر منه ات الغ ذف المحصنات المؤمن ة     . 33"ق ذه اآلي والمحصنات في ه

  .بمعنى العفيفات

  

  : فائدة

  : المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان

  .هذا ، أي العفيفات : أحدها 

       34"ساء إال ما ملكت أيمانكم والمحصنات من الن: "بمعنى المزوجات آقوله تعالى : والثاني 

الى      : والثالث   ات                 " بمعنى الحرائر آقوله تع نكح المحصنات المؤمن نكم طوال أن ي ستطع م م ي ومن ل

"35        

ع  ه:  والراب ى اإلسالم آقول ين بفاحشة : " بمعن إن أت إذا أحصن ف ة –ف سعود 36"– اآلي ن م ال اب  ق

  .إحصانها إسالمها

  
                                                 

  ).25-23(ة النور اآليات  سور32
 الحديث سبق تخريجه ص33
  )24( سورة النساء اآلية 34
  )25( سورة النساء اآلية35
  )25( سورة النساء اآلية36



  :حد القذف

دوهم          : " ن جلدة؛ لقوله تعالى   حد القذف ثمانو   والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجل

37"ثمانين جلدة

  :شروط حد القذف

  :يشترط إلقامة حد القذف خمسة شروط

  .أن يكون القاذف مكلفًا، أي بالغًا عاقًال مختارًا: األول

اني  ذوف محصناً   :الث ذف   –والمحصن  .  أن يكون المق اب الق ل العفيف      : هو -في ب سلم الحر العاق الم

ا         . الذي يجامع مثله   اذف، وإنم ى الق فلو اختل واحٌد من هذه األوصاف الخمسة في المقذوف فال حد عل

  .فيه التعزير

  :فيشترط أن يكون القاذف

  ".المؤمنات :" فال حد على من رمى غير المسلم لقوله تعالى في اآلية السابقة :  مسلمًا-1

  . من رمى عبدًا باإلجماعفال حد على :  حرًا-2

  .فلو قذف مجنونًا فال حد ألنه ال يلحقه عار بذلك :  عاقًال-3

ذه المعصية فال حد،           :  عفيفاً -4 اجرًا  يجاهر به أي من الزنا في الظاهر، ولو تائبًا منه، فلو رمى ف

  . أي عن الزنا" الغافالت : " لقوله تعالى في اآلية السابقة 

ابن عشر                  وهو يخ :  يجامع مثله  -5 ة ب ًا ، وضبطه الحنابل تلف بحسب حال المقذوف، ولدًا آان أو بنت

ذوف وجسمه                     ذا يختلف بحسب حال المق د ألن ه ذف    . سنين ،وبنت تسع ، واألولى عدم التحدي و ق فل

   .من اليجامع مثله ، آابن خمس سنين فال حد ألنه ال يلحقه العار بذلك

  . يستوفى قبل طلبهمطالبة المقذوف بذلك؛ ألنه حقه فال: الثالث

  . أال يقر المقذوف بما رمي به، و ال يأتي القاذف ببينة على ذلك:الرابع

  . ثبوت القذف بإقرار القاذف أو بشهادة عدلين على أنه نطق به:الخامس

  الحكمة من مشروعية حد القذف

شيع      ه الفاحشة،   شرع اهللا حد القذف حماية لألعراض عن تدنيسها، وحفظًا للمجتمع المسلم من أن ت في

  .وتطهيرًا للقاذف من الذنب الذي ارتكبه
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  :فوائد

ا                          : قال أهل العلم  : الفائدة األولى  ه عف م أن ه حق آدمي ال يعل اب؛ ألن و ت ل، ول ر، وقت ًا آف ذف نبي من ق

  .عنه

  :مسقطات حد القذف: الفائدة الثانية
  :يسقط حد القذف بما يلي

  .لحد عن القاذففلو طالب بالحد ثم عفا سقط ا عفو المقذوف، -1
و      .إما بإآتمال أربعة شهداء، أو بإقرار المقذوف به        ثبوت الزنا على المقذوف،      -2 ذا فل ى ه وعل

  .شهد ثالثة على شخص بالزنا فإنهم يحدون حد القذف
  .وذلك بالنسبة للزوج في قذفه المرأته، فيدرأ حد القذف عن نفسه بمالعنته  اللعان، -3

ة  دة الثالث ة في: الفائ ه  الحكم ر مع أن ا دون الكف ره بالزن ذف غي ى من ق  إيجاب حد القذف عل
  .أعظم

ه             -أوًال ه اهللا بقول يم رحم ن الق م              :" ما أشار إليه اب ى العل اس إل ا ال سبيل للن ره بالزن اذف غي إن الق

ذه الفاحشة التي                شأن ه ا ل ذوف ، وتعظيم ة لعرض المق بكذبه ، فجعل حد الفرية تكذيبا له، وتبرئ

سلمين                     يجلد من رمى به    سلم واطالع الم إن شاهد حال الم الكفر ف ا مسلما ، وأما من رمى غيره ب

ه في الرمي                       ه علي ه بكذب ا يلحق ك م عليها آاف في تكذيبه ، وال يلحقه من العار بكذبه عليه في ذل

ا   ين أهله ه ب ا بقذف ي تلحقه رة الت ار والمع إن الع رأة ، ف ذوف ام ان المق يما إن آ بالفاحشة ، وال س

  ".ن الناس وآونهم بين مصدق ومكذب ال يلحق مثله بالرمي بالكفر وتشعب ظنو

ًا شيرته،     : وثاني ه وأوالده وع ه وزوج ل يلحق ده، ب ذوف وح ى المق صر ضرره عل ذف ال يقت ألن الق

  .بخالف الكفر 

 

  حـد المسكر: الحد الثالث

  تمهيد

ات، ف                 ائر الحيوان زه عن س ه          من تكريم اهللا لإلنسان أن أعطاه العقل الذي يمي ر، وب ه يفك دبر، وب ه يت ب

ا                . يعمر األرض، وبه يعبد اهللا     وألجل ذلك فقد اهتم الشارع بهذه النعمة فأمر بحفظها ونهى عن آل م

ك  ن ذل ضعفها، وم ذيي سكر ال ذه   الم ا به ز عنه ي مي ة الت ه آالبهيم صير حال ل صاحبه في يغطي عق

  .النعمة

  



  :تعريف المسكر

  .ة والطرب آل ما غطى العقل على وجه اللذ:المسكر

  .ويسمى المسكر خمرًا ألنه يخامر العقل، أي يغطيه

ك  ي ذل دخل ف لفي ا غطى العق ل م ن العنب أمآ ان م واء أآ ن  س شعير أم م ن ال ر أم م ن التم  م

  .ذلك ، وسواء أآان مشروبًا أم مأآوًال، أم محقونًا أم غيرغيرها

  :في ضابط المسكرحديثان 

ال         أ -رضي اهللا عنهما  –عن ابن عمر    : األول لم ق ه وس آل مسكر خمر     : " ن النبي صلى اهللا علي

  .38"وآل خمر حرام 

  .39"ما أسكر آثيره فقليله حرام  : "  مرفوعًا-رضي اهللا عنهما–عن جابر بن عبد اهللا  :والثاني

  حكم شرب الخمر

رآن     ي الق شديد ف د ال اء الوعي د ج ذنوب، وق ائر ال ن آب و م سلمين، وه اع الم رم بإجم ر مح الخم

    :ى من شربهعلوالسنة  

زالم رجس من  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واأل:"قوله تعالى  :فمن الكتاب 

   .40 "فهل أنتم منتهون...عمل الشيطان 

ا                فسماها اهللا رجسًا، وبين أنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، وعلق الفالح بترآها، وبين أنه

  .عن ذآر اهللا وعن الصالة، ثم أمر باالنتهاء عنهاسبب للعداوة والبغضاء، وتصد 

  :  جاءت األحاديث متواترة في تحريم الخمر، فمن ذلكومن السنة
ال      -رضي اهللا عنه  -هريرة  ما روى أبو     ي { : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق  الزاني حين   ال يزن

   .41}ال يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمنويزني وهو مؤمن، 

ن س وع هرضي – أن ال-اهللا عن ول اهللا صلى { : ق ن رس شرة  لع ر ع ي الخم لم ف ه وس :  اهللا علي

ا  عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له وساقيها وبائعها وآآل ث         منها والمشتري له

  .42}والمشترى له
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آل مسكر حرام وإن على اهللا     ":  عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       -رضي اهللا عنه  –عن جابر   و

ن دا لم العه ة الخب سقيه من طين شرب المسكر أن ي الوا. ي ال ؟ : ق ة الخب ا طين ا رسول اهللا وم  ي

  .43}رق أهل النار أو عصارة أهل النارع: قال 

دنيا  :" أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنهما-وعن ابن عمر  من شرب الخمر في ال

44". في اآلخرةثم لم يتب منها حرمها

  
ة في  ، لم معنى الحديثقد استشكل أهل الع و ك أن الجن ذ األعين      ذل شتهيه األنفس وتل ا ت ا م ، واهللا ه

راً                    تعالى أخبر أن في الجنة أنهاراً      ا خم م أن فيه د عل ا وق و دخله شاربين فل ذة لل ه    و   من خمر ل أن

  .، والجنة ال هم فيها وال حزن ا عقوبة له لزم وقوع الهم والحزنحرمه

ا           معناه أنه يحرم شربها    :قال النووي   في الجنة وإن دخلها قيل ينساها وقيل ال يشتهيها وإن ذآره

  .ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شهوتها 

ه     ي     { وهذا التأويل هو األقرب ويؤيده حديث أبي حديث عبد اهللا بن عمرو رفع من مات من أمت

  .45} في الجنة وهو يشرب الخمر حرم اهللا عليه شربها
  : في الشرائع السابقة تحريم الخمر

ذي ال            :قال الغزالي  در ال ل الق ى تحلي ل المسكر وإن اشتملت عل ى تحلي ة قط عل  لم تشتمل مل

   .  ُيسكر من جنس المسكر
  : يدل على ذلك ما يلي

ه                    -1 ا في وامهم وإرشادهم لم وا إلصالح أق نصوص الشريعة التي بينت أن جميع الرسل أت
سان شغيب                وتحري : خيرهم في الدنيا واآلخرة    ى ل الى عل إن " م الخمر من ذلك ، آما قال تع

ارون    " أريد إال اإلصالح ما استطعت       ومي وأصلح وال     " وقال موسى ألخيه ه اخلفني في ق

ه            :"وقال صلى اهللا عليه وسلم    "  تتبع سبيل المفسدين     ًا علي إنه لم يكن نبي قبلي قط إال آان حق

م          أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذره          ه له ا يعلم ذي       ". م من شر م شر ال وإن من ال

  .أجمع عليه أرباب العقول هو شرب الخمر
سابقة ، فمن  -2 م ال ى األم ة عل ر آانت محرم ى أن الخم دل عل صحابة ت ار عن ال وردت آث

  :ذلك 
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ان           :  بإسناد صحيح أنه قال    -رضي اهللا عنه  – عن عثمان   ه آ ث، إن ا ُأم الخبائ اجتنبوا الخمر فإنه

بل ن ق اء   رجل مم ا ج شهادة، فلم ه لل ا تطلب ه جاريته ة فأرسلت إلي رأة غوي ه إم د اهللا فعلقت كم يتعب

رأة وضيئة فقالت                  ى ام ى انتهى إل شهادة        : جعلت آلما دخل بابًا أغلقته دونه حت ا دعوت لل ي م إن

ر شرب الخم ي أو ت ع عل ن لتق ر-ولك ة خم ده باطي ان عن ال- وآ الم، فق ذا الغ ل ه ر : أو تقت  الخم

شرب آأ ون، ف ان أه ال عثم م ق الم، ث ل الغ رأة وقت ى الم ع عل دوني، فوق ال زي م ق ًا ث اجتنبوا : س ف

  .46الخمر فإنها ُأم الخبائث

ذين  "إن هذه اآلية التي في القرآن : أنه قال  -رضي اهللا عنهما  – عن عبد اهللا ابن عمرو    و يا أيها ال

اجتنبو            م تفلحون  آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان ف " ه لعلك

وراة       ه اللعب والمزامي                   : قال هي في الت ه الباطل ويبطل ب ذهب ب زل الحق لي زفن  إن اهللا أن ر وال

دما             الزمارات  ووالكبارات   والشعر والخمر لمن طعمها مرة أقسم اهللا بيمينه وعزمه من شربها بع

ا في ح                قينه إياه رة القدس   حرمتها ألعطشنه يوم القيامة ومن ترآها بعد ما حرمتها ألس  رواه  .ظي

  . إسناده صحيح: ابن أبي حاتم وقال ابن آثير 

  الرقص: والزفن

  .ع بربط وهو آلة عزف تشبه العود البرابط جم: راتاوالكب

  . والطنابيرالدفوف: راتوالزما

.أي األرض المقدسة، وهي الجنة: حظيرة القدس

  
  عقوبة شارب المسكر

ا فعل عمر رضي اهللا               حد شرب المسكر أربعون جلدة، ولإلمام أن ي        رًا، آم انين تعزي زيد إلى ثم

 أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده             -رضي اهللا عنه  –عنه، فعن أنس    

رحمن أخفَّ                       د ال ال عب اس فق شار الن بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما آان عمر است

    47.الحدود ثمانين فأمر به عمر

أآثر                الرجلوإذا تمادى     في شرب الخمر فجلد ثالث مرات ثم عاد في الرابعة فلإلمام أن يعزره ب

قال رسول اهللا صلى اهللا   :  قال-رضي اهللا عنهما–من ذلك ولو بالقتل؛ لحديث عبد اهللا بن عمرو       

اقتلوه                      :" عليه وآله وسلم   اد ف إن ع دوه ف اد فاجل إن ع دوه ف اد فاجل إن ع من شرب الخمر فاجلدوه ف

."48     
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يم  ن الق ال اب و   : "ق ا ه سوخ وإنم د وال من يس بح ة ل ة أو  الرابع ي الثالث ر ف ارب  الخم ل ش  قت

  ".تعزير يتعلق باجتهاد 

   شروط إقامة حد المسكر

شارب          إلقامة حد المسكر الشروط األربعة    يشترط    السابقة إلقامة الحدود عامة، وهي أن يكون ال

ر، ويثبت بإقراره، أو بشهادة عدلين، أو بوجود قرينة         ارًا عالمًا، وأن يثبت شربه للمسك     لفًا مخت مك

  .يأ خمرًا، أو تشم منه رائحتهاآأن يتقدالة على ذلك، 

  تحريم المخدرات

ى   ل إن ضررها عل ر، ب سكر مفت ر الجسم، فهي م ل وُتَفّت ا تغطي العق ة؛ ألنه المخدرات محرم

  .صنوع من العنبمتعاطيها، وما تورثه من إدمانه عليها قد يكون أشد من الخمر الم

اقير، أم                           ًا أم عق شًا أم حبوب اطي المخدرات سواء أآانت حشي ى متع ويجب إقامة حد المسكر عل

  .غير ذلك

  تحريم المفترات

رات ور   :المفت ورث الفت ا ي ل م ي آ ي  ه دن ف لالب شة  : ، مث دخان، والشي راك(ال ات، ) الج والق

  .ونحوها

دين        الى      وهي محرمة؛ لخبثها، ولما فيها من أضرار على ال ال تع ال، ق ل والم دن والعق في  – والب

   .49"ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث:" -وصف نبيه صلى اله عليه وسلم

لمة  ن أم س ا-وع ت-رضي اهللا عنه سكر   :  قال ل م ن آ لم ع ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ى رس نه

50.ومفتر

  .بًاوعقوبة متعاطي المفترات هي التعزير، فيعزره اإلمام بما يراه مناس

  التشبه بشراب الخمر

ى شربه،                    ة إل ه ذريع ا الخمر ؛ ألن دار عليه دة ي ى مائ ر، والجلوس عل يحرم التشبه بشراب الخم

من آان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  : " أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال -رضي اهللا عنه  -فعن جابر   

  .  51"فال يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر
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  تحريم المسكرات والمخدراتالحكم الشرعية في 

يجعل تدريب للطالب في استنباط المضار الدينية والعقلية والبدنية والمالية واالجتماعية للخمر            
  والمخدرات والدخان

  

  حد السرقة: الحد الرابع

  تمهيد

ى               ه عل ستعين ب سان لي د اإلن ة في ي ه اهللا أمان من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ المال الذي جعل

ى التجارة                  طاعة رب  ا شرعه، فحث اهللا عل يم فيه ا ليق ه فيه ه، وعمارة األرض التي استخلفه باري

ك وأشنعه                   شع ذل ا، وأب م والرب ة، آالغصب والظل سرقة،  : المشروعة، وحرم المكاسب المحرم ال

  .فهي مال خبيث مأخوذ بجريمة مستبشعة

  تعريف السرقة

  .األخذ بخفية: السرقة في اللغة

  .بال شبهة من حرز مثله خفية الذي يبلغ نصابًا  المحترمالمالأخذ : وفي الشرع

  :حكم السرقة

ديهما     :" السرقة محرمة، وهي آبيرة من آبائر الذنوب، قال تعالى   اقطعوا أي سارقة ف سارق وال وال

يم           ز حك ه               52"جزاء بما آسبا نكاًال من اهللا واهللا عزي رة عن النبي صلى اهللا علي ي هري ، وعن أب

ال  لم ق ي : " وس و      ال يزن سرق وه ين ي سارق ح سرق ال ؤمن، وال ي و م ي وه ين يزن ي ح الزان

  .53"مؤمن

  : السارقعقوبة

  . بنص الكتاب والسنة وإجماع األمة، اليد اليمنى من مفصل الكفقطعحد السارق هو 

  .54"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : " قوله تعالىف :أما الكتاب

ال         عن ا  -رضي اهللا عنها  –عن عائشة    :ومن السنة  ه ق د     " :لنبي صلى اهللا عليه وسلم أن تقطع الي

     .55"في ربع دينار فصاعدا 

                                                 
)38( سورة المائدة اآلية 52
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  )38( سورة المائدة اآلية 54



ا                      ة فال قطع، وإنم اد ثالث م إن ع سرى من مفصل الكعب، ث فإن عاد إلى السرقة قطعت رجله الي

  .يحبس ويعزر حتى يتوب أو يموت

  :شروط إقامة حد السرقة

  :تعريف، وفيما يلي بيانهايشترط إلقامة حد السرقة ستة شروط، وهي المذآورة في ال

  .فال قطع في سرقة آلة لهٍو ونحوهاأن يكون المال المسروق ماًال محترمًا، -1

سرقة،          -2 ار      أن يبلغ المال المسروق النصاب في ال ع دين ا دون          56وهو رب سرقة م ، فال قطع ب

  .ذلك

ه يمكن الت                -3 ان مجاهرة فال قطع؛ ألن إن آ ة، ف ى وجه الخفي ال عل ه    أن يكون أخذ الم حرز من

  .عادة، واالستعانة بالناس عليه، آما أنه ال يثير الرعب آالسرقة

  

  :فال قطع على وعلى هذا

 .    وهو من يأخذ المال عالنية ويفر بهمنتهب،   - أ

 . ، وهو الذي يختلس الشيء ويمر بهومختطف  - ب

 . وهو الذي يأخذ المال قهرًا من صاحبهوغاصب،  - ت

 . فيهوهو الذي يؤتمن على المال فيخونوخائن،   - ث

ى    : " لحديث جابر عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم قال         وعلى هؤالء جميعًا التعزير؛      يس عل ل

   رواه الخمسة وصححه الترمذي" خائن وال منتهب وال مختلس قطع 

وال                 -4  اختالف األم ادة، ويختلف ب ه ع ذي يحفظ في ان ال ال من حرز، وهو المك  أن يخرج الم

  .واألحوال واألمكنة واألزمان

ال فروعه            ؛ ألن الحدود تدرأ بالشبهات،      انتفاء الشبهة -5 سرقته من م أو ال  أصوله    وأفال قطع ب

. خرأحد الزوجين بسرقته من مال اآليقطع 

  . ثبوت السرقة،وتثبت بإقراره، أو بشهادة عدلين يصفانها-6

    قطع، وإنما فيه التعزيرمتى اختل شرط من الشروط السابقة فال :تنبيه
                                                                                                                                            

ب الحدود، باب حد ومسلم في آت) 6291(وفي آم يقطع برقم .." والسارق: "  أخرجه البخاري في آتاب الحدود، باب قول اهللا تعالى55
)3189(السرقة ونصابها برقم 

  . وهو يعادل اآلن ثمانين رياًال سعوديًا تقريبًا56



        

ه عين      ، يجتمع على السارق القطع والضمان   : ال أهل العلم  ق ا ألن ان باقي ه إن آ فيرد ما أخذ لمالك

ال آ           ه م ة فوجب ضمانه       ماله وإن آان تالفا فعليه ضمانه ألن د عادي ا   دمي تلف تحت ي د م ، ويعي

  .  ألنه متعدخرب من الحرز

  .لدنانيرعت بمئات اِط ُقالسارق في ربع دينار مع أن دية اليد إذايد حكمة في قطع ال:مسألة

، فإن اهللا احتاط في الموضعين لألموال واألطراف،         إن هذا التشريع من أعظم المصالح والحكمة      

  .ا خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة، وجعل ديتهقطعها في ربع دينار حفظا لألموالف

  :وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين ، فقال 

  ما بالها قطعت في ربع دينار      جد وديت  يد بخمسمئي من عس

  بموالنا من العاروأن نعوذ       لنا إال السكوت لـه  تناقض ما 

  :ا خانت هانت، وضمنه الناظم قوله، فلمبأنها آانت ثمينة لما آانت أمينة فأجابه بعض الفقهاء 

  خيانة المال فانظر حكمة الباري        حماية الدم أغالها وأرخصها 

  :وقال آخر

     ذل الخيانة فافهم حكمة الباري  ز األمانة أغالها وأرخصهاع

   حـد الحرابة: الحد الخامس

  تمهيد 

ن،   من أجلّ  ة األم اده نعم ى عب الى عل م اهللا تع م   نع دون ربه شهم، ويعب اس في عي أ الن حيث يهن

ن         ات لم د العقوب ن أش ة م شريعة وضعت عقوب إن ال ة ف ذه النعم ة ه ان، ولحماي ة واطمئن بحري

  . هذا األمن، أو يبث الرعب في النفوس، وهذه العقوبة هي حد الحرابةيزعزع

   :المقصود بالحرابة

  .في األرض، بسفك الدماء، أو سلب األموال، أو هتك األعراض اإلفساد  في الشرع هيالحرابة

ين فهي                   ف ع اآلمن اس وتروي كل جريمة يقصد منها اإلفساد في األرض ونشر الرعب في قلوب الن

  .ةمن الحراب

  .وهذا هو الفرق بين جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم

ة       يقصد ففي الحرابة ال   .  المحارب شخصًا بعينه لينتقم منه، بل قصده نشر الرعب في قلوب العام

ك           صد ذل ا يق ل إنم زل، والقات ك المن صد ذل ا يق سارق إنم صية، فال رى شخ رائم األخ ا الج بينم



  :الحرابةجريمة من أمثلة 

سافرين  -1 ى الم ق عل ع الطري وا    قط صحراء ويعترض ي ال اربون ف ف المح أن يق بيل ، ب س

  .المسافرين

ا            -2 سيارات أو غيره ة بق         زرع المتفجرات في المباني أو الطائرات أو ال اآن العام صد  من األم

ام              . قتل األنفس المعصومة   ه، وضرره ع ه ال يمكن التحرز من ة؛ ألن واع الحراب وهذا من أشد أن

  .على األمة

  .، والتهديد بقتلهم، سواٌء نفذ المحارب ما هدد به أم لم ينفذ اختطاف الرهائن-3

  . جريمة االغتصاب؛ ألنها متى ظهرت دب الرعب في نفوس الناس-4

  . إلى داخل بالد المسلمينترويج المخدرات وتهريبها-5

ة     ألنه جريمة عامة يصعب التحرز منها، وإذا          تزييف عملة المسلمين،   -6 ة المزيف انتشرت العمل

  .م يأمن الناس في التعامل بعملتهم، ولاألسواقدب الفساد في 

  

ى    ،"قتل الغيلة"وألحق فقهاء المالكية بالحرابة   ل عل ه؛ إذ     وهو القت  ال  حين غرة من المجني علي

رأة      ، مث   ألن الجاني يخادع المجني عليه فيقتله من حيث هو آمن          ؛يمكن التحرز منه   ل الم ل أن تقت

  .ل خارج البنيان ثم يقتله ونحوذلك، أو يخرج برجزوجها وهو نائم

  .وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وعليه العمل في القضاء بالمملكة

  :حكم الحرابة

ساد   ا إف ة؛ ألنه ة محرم الى الحراب ال اهللا تع ي األرض، ق د  : "  ف ي األرض بع سدوا ف وال تف

بحانه57"إصالحها ال س ي األرض-وق سدين ف ي : " - واصفًا حال بعض المف ولى سعى ف وإذا ت

ساد    سل واهللا ال يحب الف رث والن ك الح ا ويهل سد فيه بحانه.58"األرض ليف ال س إن اهللا ال : " وق

  .59"يصلح عمل المفسدين

  عقوبة المحارب
                                                 

 )56( سورة األعراف اآلية57
 )205( سورة البقرة اآلية 58
  )81( سورة يونس اآلية 59



إنما جزاء الذين يحاربون هللا ورسوله ويسعون في األرض : "  حد الحرابة قوله تعالى   األصل في 

م    ك له ن األرض ذل وا م ن خالف أو ينف م م ديهم وأرجله صلبوا أو تقطع أي وا أو ي سادا أن يقتل ف

يهم                دروا عل ل أن تق ابوا من قب ذين ت الى إال ال خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ، تع

  . 60" اهللا غفور رحيم فاعلموا أن

  .نزلت في قطاع الطريق من المسلمين: قال ابن عباس وأآثر المفسرين

ل أو  العقوبة المناسبة مما هو مذآور في اآلية  وعلى هذا فيجتهد الحاآم في اختيار        ل  ، من القت القت

سرى       -أو قطع األيدي واألرجل من خالف     ،  الصلبمع     أو النفي من     - أي اليد اليمنى والرجل الي

  .هم في البلد التي نفوا إليهااألرض مع حبس

ه     فمن آان منهم رئيسًا مطاعًا أو ذا شوآة          ذا رأى في   إأو آان معروفًا باإلجرام فيشدد في عقوبت

ة       ذلك مصلحة،    ذي شوآة                آما أن له أن يخفف العقوب يس ب ه اإلجرام، ول د من م يعه أن   عمن ل ، ب

  . نفيه، وهكذايقتصر على

  .ب، ومدة النفي بما يراه آافيًا لتحقيق المصلحةويقدر اإلمام مدة الصل

  توبة المحارب

  :يترتب على الحرابة حقان

الى:األول ام (  حق اهللا تع ي األرض، ف)الحق الع ساد ف ة إف ارب؛ ألن الحراب اب المح ل إذا ت  قب

د ورجل      ،من نفي  ما يتعلق بحق اهللا      عنه   القدرة عليه سقط   ل    ، وقطع ي تم قت ه   ، وصلب  ، وتح  لقول

 ومفهوم اآلية .61" إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم          : " تعالى

   .أنه إذا آانت توبته بعد القدرة عليه فال يسقط حق اهللا

ى            )الحق الخاص ( حق اآلدمي    :والثاني ، وذلك فيما إذا قتل المحارب نفسًا معصومة، أو جنى عل

  . الحق بالتوبة، بل البد من استيفائه إال أن يعفو صاحب الحقأحد، أو أخذ ماًال، فال يسقط هذا

  دفع الصائل

  :معنى الصيال

صيال  ي  :ال ى الشخص ف دى عل سه أن يعت هأونف ه أو  مال ًا أمء ، سواحريم دي آدمي ان المعت  أآ

  .حيوانًا

                                                 
)33( سورة المائدة اآلية 60
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  : حكم دفع الصائل: طلب الثاني الم

ه، عتداء الذي يقع عليه أو على      يشرع لإلنسان أن يدفع اال      غيره؛ ألنه من نصرة المسلم ألخي

ال، ل             نفس أم العرض أم الم د        سواء أآان المعتدي يقصد ال ن زي ا روى سعيد ب رضي اهللا  –م

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن        : "سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       :  قال -عنه

    62".له فهو شهيدقتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون أه

 أرأيت إن جاء رجل   ، يا رسول اهللا:جاء رجل فقال:  قال -رضي اهللا عنه  –وعن أبي هريرة    

ه  : قال ؟يريد أخذ مالي   ال ، قاتل ال ؟ أرأيت إن قتلني  : ق ال ، فأنت شهيد  : ق ه  : ق  ؟ أرأيت إن قتلت

63. هو في النار:قال

  :آيفية دفع الصائل

، فإن لم   سهل حرم األصعب لعدم الحاجة إليه     ندفع باأل ، فإن ا  يشرع دفع الصائل باألسهل فاألسهل    

  . شهيدًاآانالمعتدى عليه ل ِت وإن ُق،يندفع إال بالقتل فله قتله وال شيء عليه

ى                هاربًا فليس له أن ي    الصائل  وإذا ولى    ة إل ه موآول ِذ، وعقوبت صائل حينئ يس ب ه ل عتدي عليه ألن

  .اإلمام

، وعظة أو بالصراخ فال يجوز ضربه، فإن ضربه ضمن     لمإن آان يندفع شره با    : قال أهل العلم    

وإن آان يندفع بالضرب الخفيف فال يجوز الضرب الشديد ، وإن آان يندفع بالضرب فال يجوز                  

  .قطعه أو جرحه ، وإن آان يندفع بالقطع أو بالجرح فال يجوز قتله 

ؤمن    يستثنى من ذلك ما إذا خشي أن يباغته بالقتل فله أن يدفعه بالقتل مباش      و ٍد وال ت ه معت رة؛ ألن

  .غائلته

  .أن تقصد ضربه فتخطئ فتقتله : والثانية 

  . ففي آال الحالتين الضمان وال إثم 

  

ه           من قتل ش  : مسألة ى حريم ه، أو عل ه صال علي ه  خصًا في داره وادعى أن ى مال  فهل  ،، أو عل
   تقبل دعواه ؟

                                                 
، والترمذي في آتاب الديات، باب ما جاء أن من قتل دون ماله )4142(قتل اللصوص، برقم  أخرجه أبو داود في آتاب السنة، باب 62

واصله في الصحيحين ) 4027(حسن صحيح، والنسائي في آتاب الدم، باب من قتل دون دينه، برقم : وقال) 1328(فهو شهيد برقم 
  .بذآر المال فقط

  ).201(ن قصد أخذ مال غيره بغير حق آان القاصد مهدر الدم في حقه برقم  أخرجه مسلم في آتاب اإليمان، باب الدليل على أن م63



  .ال إثم عليه فيما بينه وبين اهللافإن آان صادقًا ف: أما ديانة

  . يقبل قوله إال ببينة فاألصل أنه ال:وأما قضاًء 

سألة       واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية جواز العمل بق        ذه الم و     رائن األحوال في مثل ه ل أن يك ن ، مث

  .الرجل المقتول معروفًا بالفساد، والقاتل معروفًا بالصالح

، قصاص عند عامة أهل العلم     عليه ال  ، فيجب ينة وال قرائن تدل على صدق دعواه      فإن لم يكن ثّم ب    

ا     ، وسواء وجد ا  " الأعلم فيه خالفًا : " قال ابن قدامة     ل أم في غيره ل في دار القات ، وسواء  لقتي

  .وجد بحوزته سالح أم لم يوجد 

  :واألدلة على ذلك 

  .نة، فال تثبت دعواه إال ببيصل براءة ذمة المقتول مما يدعيهأن األ -1

: " ن رجل وجد مع امرأته رجًال فقتله، فقال    أنه سئل ع   - عنه رضي اهللا - ولما روي عن علي      -2

ة في                  أي ليقتص  " إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته         ا، والبين ى الزن ة عل م البين م يق ه إن ل  من

  .الزنا أربعة شهود

ل                 -3 ستدرجه       وألنه لو لم يطالب القاتل بالبينة لكان في ذلك ذريعة لكل من أراد قت  شخص أن ي

  .، ثم يدعي أنه صال عليه ه فيقتلهإلى بيت

   

  حد البـغي:الحد السادس

  :تمهيد في وجوب الطاعة لولي األمر بالمعروف

سلمين            األصول المتفق عليها عند   من   ولي أمر الم سمع والطاعة ل  أهل السنة والجماعة وجوب ال

ل إن آثي                   ذلك، ب ة إال ب شعائر     بالمعروف، إذ ال تجتمع الكلمة، وال تتحقق المصالح العام رًا من ال

  . اإلسالمية ال تؤدى إال بإذن إمام المسلمين، آالجهاد، وإقامة الحدود، ونصب القضاة وغير ذلك

ذا                       داء؛ وله سلط األع دماء وت ة ال ة واالختالف وإراق ى الفرق ؤدي إل ومنازعة اإلمام في سلطانه ت

  :صوصجاءت النصوص مؤآدة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، فمن تلك الن

64"يا ايها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم: " قول اهللا تعالى

                                                 
).59( سورة النساء اآلية64



ال          -رضي اهللا عنه  –وعن أبي هريرة     لم ق ه وس د أطاع        :" عن النبي صلى اهللا علي من أطاعني فق

ن ي     اعني وم د أط ر فق ع األمي ن يط صى اهللا وم د ع صاني فق ن ع د  اهللا وم ر فق ص األمي ع

65"عصاني

ال   -رضي اهللا عنهما  –بن عمر   وعن ا  ه ق سلم    : " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ى المرء الم عل

66"السمع والطاعة فيما أحب وآره إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة

 -رضي اهللا عنهما– فعن عبد اهللا بن عمر    آما جاء التحذير الشديد من الخروج على ولي األمر،        

ة ال       : "سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      سمعت ر : قال وم القيام من خلع يدًا من طاعة لقي اهللا ي

67" حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

  :تعريف البغي

  .الظلم والتعدي: البغي في اللغة

  .مغالبته بالقوةالخروج عن طاعة من ثبتت إمامته و: وفي الشرع

  :ربينالفرق بين البغاة والمحا

  . 68 الخارجون على اإلمام بتأويل سائغ ولهم شوآة:البغاة هم

  .فإن لم يكن لهم تأويل سائغ، أو آانوا جمعًا يسيرًا ال شوآة لهم، فهم محاربون البغاة

  

  :فالبغاة يتفقون مع المحاربين في أنهم يخرجون على اإلمام، إال أنهم يختلفون عنهم في أمرين

ساد                   أن البغاة لهم تأو    :األول م يخرجون بقصد اإلف ا المحاربون فه ة، وأم يل سائغ، أي شبهة قوي

  .وليس لهم شبهة، أو لهم شبهة ولكنها واهية

ا المحاربون ف               :والثاني الجيش، وأم ة آ وة ومنع م شوآة، أي ق اة له ذا    أن البغ م، وله ال شوآة له

  .وليس لهم مكان معروف يتحصنون بهيتخفون في أوساط الناس 

  :حكم البغاة

                                                 
ومسلم في ) 6604(برقم " أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم:"  أخرجه البخاري في آتاب األحكام، باب قول اهللا تعالى65

).3417(عصية برقم آتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غير م
ومسلم في آتاب اإلمارة، باب ) 6611( أخرجه البخاري في آتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن معصية، برقم 66

)3433(وجوب طاعة األمراء في غير معصية برقم 
).3441( أخرجه مسلم في آتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين برقم 67
  .بذلك لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمينسموا  68



الى        األ ول اهللا تع و ق اة ه ع البغ ل م ة التعام ي آيفي ل ف ؤمنين   : " ص ن الم ان م وإن طائفت

   .69"لعلكم ترحمون...اقتتلوا

ام   ى اإلم سلمين فيجب عل ام الم ى إم ٌة عل إذا خرج جماع بههمأوًال ف ة ش لتهم، وإزال ا ، مراس وم

الم ن المظ دعون م شفها. ي بهة آ روا ش ا، وإن ذآ ة أزاله روا مظلم إذا ذآ ىن ؛ ألف يلة إل ك وس  ذل

  .لصلح المأمور به في اآليةا

       ."فقاتلوا التي تبغي: " ويجب على رعيته معونته لقوله سبحانه، عوا وإال لزمه قتالهمفإن رج 

تلهم   ألن المقصود قتالهم ال    ؛وجريحهم  القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم      البغاة وإذا ترك  وال ،  ق

الهم   نم م سبىيغ موال ت ب رد . ذراريه يهم ويج ك إل ن    ،  ذل رهم م أموال غي والهم آ ألن أم

.نما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعةالمسلمين وإ

    .ألنهم مسلمونويغسل قتالهم ويصلى عليهم؛ 

  

المعنى    وب ة ب د عقوب ه ال يع ث إن ن حي دود م ة الح ن بقي ف ع اة يختل ال البغ ين أن قت بق يتب ا س م

ع         و من باب دفع الصائل    ف للعقوبة التي توقع على األفراد، وإنما ه       المألو ى دف ام عل ، فيعمل اإلم

  .شرهم باألسهل فاألسهل ، فمتى اندفع شرهم بالموعظة لم يجز قتالهم 

  حد الردة: الحد السابع

  تمهيد

سعادة       ،ظ الدين الذي من أجله خلقت البشرية      من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية حف      ه تتحقق ال  وب

  .الحقيقية

ه   شرع اهللا الوسائل واألحكام التي       الحفاظ على هذا الدين   وألجل   ه وتنمي ذرائع التي      ،  تقوي وسد ال

صالح       تضعفه وتفنيه، ففي الجانب األول        ان والعمل ال ه، و   و ،أمر باإليم آخي علي صبر عل  الت ى ال

ى   والهجرةدفاعًا عنه وإعالًء لرايته،      والجهاد   ،ليه والدعوة إ  ،األذى فيه   من البلد الذي ال يأمن عل

  .دينه فيه

ي او اد، ورتب  ف ي آتب اإللح ن النظر ف ذر م دع، وح اني نهى عن مخالطة أهل الب لجانب الث

ش            دين، ف ذا ال ا                   العقوبة الرادعة لمن تالعب به ذي هو أعز م دين المرء ال ًا ل ردة حفظ رع حد ال

  .يملك، وأغلى ما يحمل في هذه الحياة

                                                 
)10(و ) 9( سورة الحجرات اآليتان 69



  :تعريف الردة

  . الرجوع والتحول:الردة في اللغة 

  . من اإلسالم إلى الكفرالتحول : وفي الشرع

  :حكمها

  .الردة آفر وخروج عن ملة اإلسالم، والمرتد آافر، وآفره أعظم أنواع الكفر

  :أسباب الردة

  :      يحصل الكفر بأحد أربعة أمور

  .دعاء غير اهللاء باهللا أو برسوله أو بدينه، واالستهز:مثل  الردة بالقول، )1

ل،)2 ردة بالفع ل  ال رب لغيمث ك، و ر اهللا بالتق و ذل ٍح ونح سحرسجود أو ذب رال ه آف ه  فإن ؛ لقول

الكهانة، وهي ادعاء   ، و 70"وما آفر سليمان ولكن الشياطين آفروا يعلمون الناس السحر        :" تعالى

   .علم الغيب، إذ ال يعلم الغيب إال اهللا

لم أو          ك له تعالى، وبغض النبي      ري الش اعتقاد: ، مثل العتقادبا الردة)3 ه وس بغض   صلى اهللا علي

م       يتوآل ع  ريعته، واتخاذ وسائط بينه وبين اهللا     ش ستغيث به دعوهم وي وٍم       ليهم وي ٍر معل ار أم ، وإنك

  . الزنا أو الخمر ونحو ذلكالدين بالضرورة، مثل إنكار البعث أو الجنة أو النار واستباحةمن 

وة النبي صلى اهللا     الشك في ربوبية اهللا أو ألوهيته، و     :الردة بالشك، ومنها  ) 4 ه  الشك في نب  علي

  . وسلم، أو في األخبار الواردة في القرآن

  : في الدنياعقوبة المرتد

ا  –حد الردة هو القتل، ال فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لحديث ابن عباس          - رضي اهللا عنهم

71"من بدل دينه فاقتلوه : " عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  

سعود  ن م ن اب ه– وع ي صلى -رضي اهللا عن ن النب ال   ع ه ق لم  أن ه وس ل دم ":  اهللا علي ال يح

نفس        ي وال ب الزان الث الثي دى ث ول اهللا إال بإح ي رس ه إال اهللا وأن شهد أن ال إل سلم ي رىء م ام

       72."بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

                                                 
)102( سورة البقرة اآلية 70
  ).6411( أخرجه البخاري في آتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم71
ومسلم في آتاب القسامة والمحاربين ) 6270(برقم " اآلية-النفس بالنفس: "  تعالى أخرجه البخاري في آتاب الديات، باب قول اهللا72

).3175( والقصاص والديات في باب ما يباح به دم المسلم برقم 



، ولما ارتدت بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى           أجمعت األمة على وجوب قتل المرتد     وقد  

  .يه وسلم اجمع الصحابة على قتالهمعلاهللا 

ة  و ل          ذهب الحنفي دت التقت رأة إذا ارت ى أن الم ر ع      إل ل تجب الحبس والضرب، أو         ، ب ى اإلسالم ب ل

  .النساء والصبيانقتل وا بالنهي عن واستدل .تظل محبوسة حتى تموت

ك             ة ال     ؛والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن الرجل والمرأة سواء في ذل وم األدل ة لعم ، متقدم

  . وأما النهي عن قتل النساء والصبيان فهو في حال الغزو إذا لم يشارآوا

اٍم   ة أي ستتاب ثالث ى ي ه حت وز قتل ل وال يج ى األق الم  عل سر اإلس ن ي ذا م ه، وه ع دين ه يراج لعل

  .وسماحته حيث فتح له باب التوبة، فإن تاب لم يجز قتله، وإن أصر على آفره قتل

  :عقوبته في اآلخرة

ه       إذا   ار       مات المرتد على ردته فعقوبت ود في الن ل             هي الخل ه قب ذي عمل صالح ال ه ال وط عمل  وحب

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو آافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا             : " ردته؛ لقوله تعالى  

        73"واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

الى  فإن تاب آفر اهللا عنه خطيئته، ولم يحبط          ه تع دعون مع اهللا    : " عمله السابق؛ لقول ذين ال ي وال

ه   ..إالهًا آخر  ى قول يئاتهم حسنات                      : إل دل اهللا س ًال صالحًا فأولئك يب اب وآمن وعمل عم إال من ت

74"وآان اهللا غفورًا رحيما

  :أحكام المرتد

ذبيحته، وال  المرتد آافر، فيعامل معاملة الكفار، ومن ذلك أنه يفرق بينه وبين زوجته، وال تؤآل               

  .يرث وال يورث، وال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن في مقابر المسلمين

  :الحكمة من مشروعية حد الردة
  :شرع اهللا حد الردة لحكم عظيمة، منها

م             حفظ دين المرء الذي هو أعز ما يملك، فاإل         -1 إذا ل ان ف نسان قد تعتريه الغفلة في بعض األحي

ه   ّم وازع يردع ن ث اه     يك سر دني ه فيخ ي قلب شيطان ف ذفها ال ي يق شبهات الت رف وراء ال د ينج فق

  .وأخراه

  . تعظيم الدين، وحماية جنابه من التالعب به واتخاذه مطية لتحقيق بعض المآرب الدنيوية-2

                                                 
  ).217(  سورة البقرة اآلية73
( ) سورة الفرقان اآليات 74



د -3 ر المرت ع أذاه،، آف ش ى     وقط مومه عل ره وس ث ش ل يب ده ب ه وح ي بردت د ال يكتف  فالمرت

  .طعًا إلفساده في األرضرين، فكان في قتله قاآلخ

  التعزير
:تعريفه

   .  والتأديبالمنع :التعزير لغة

  .وال قصاصفي آل معصية ليس فيها حد وال آفارة عقوبة غير مقدرة شرعا : وفي االصطالح

  :الفروق بين الحد والتعزير
  : في أموٍر، منها الحد عن التعزير يختلف

ة   القرآن أو في السنة    أي منصوص على قدرها في        الحد عقوبة مقدرة   -1 و عقوب ، أما التعزير فه

  .غير مقدرة، وإنما يجتهد القاضي في تقديرها بحسب حال الجاني، ونوع الجناية وآيفيتها

  . الحد يدرأ بالشبهة، بينما التعزير يقام مع وجود الشبهة-2

  .عد بلوغه اإلمام، بينما التعزير تجوز فيه الشفاعة الحد ال تجوز الشفاعة فيه ب-3

  :األدلة على مشروعيته

ن إوالالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ف        : " الىمن الكتاب قول اهللا تع    

 75"وتشهدوا فأمسكوهن في البي

ردة األنصاري             ي ب سنة حديث أب ه    –ومن ال ه             -رضي اهللا عن ه سمع رسول اهللا صلى اهللا علي  أن

76".سواط إال في حد من حدود اهللاال يجلد أحد فوق عشرة أ: "وسلم يقول

ال  لم ق ه وس ه عن رسول اهللا صلى اهللا علي شريد عن أبي ن ال رو ب د يحل : "وعن عم ي الواج ل

77"عرضه وعقوبته

  :المعاصي التي يشرع فيها التعزير

ٌد           اك ح م يكن هن ًا لواجب، إذا ل المعاصي التي يشرع فيها التعزير قد تكون فعًال لمحرم، أو ترآ

  .مقدر

ثال   توافر شرط سرقة ما ال قطع فيه لعدم :فعل المحرم مثالف تمتاع   النصاب أو الحرز م ، واالس

  .، والغش، والتعامل بالربا، وشهادة الزور، والرشوة الحدباألجنبية بما ال يوجب

                                                 
)15( سورة النساء اآلية 75
ومسلم في آتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير برقم ) 6342( واألدب برقم  أخرجه البخاري في آتاب الحدود،باب آم التعزير76
)3222.(

، والنسائي في آتاب البيوع، باب مطل الغني، )3144( أخرجه أبو داود في آتاب األقضية، باب في الحبس في الدين وغيره برقم 77
): وعقوبته( أي يبيح شكايته عند القاضي، ): يحل عرضه(ين، أي القادر على قضاء الد): الواجد(أي مماطلة، و): لي(و). 4610(برقم 

.أي تعزيره بالحبس ونحوه



، قضاء الدين عند القدرة على ذلك     وترك    صالة الجماعة،  ك، وتر منع الزآاة :ومثال ترك الواجب  

  .، وآتم البائع ما يجب عليه بيانهأداء األمانة وعدم

:أنواع العقوبات التعزيرية
صلحة     ًا للم راه القاضي محقق ا ي سب م ر بح ة التعزي وع عقوب ا ، إذ تتن دير فيه ون  . ال تق د تك فق

  :العقوبة

  .، والجلد، والحبس، والنفي78القتل، آعقوبة بدنية-1

غ ب ال يبل سها ف در من جن د مق ا ح ي معصية له ر ف ان التعزي سب وإذا آ در، آال د المق ك الح ه ذل

   .ال يبلغ به حد القذفمثًال والشتم 

  .79، ومصادرة السلع المغشوشة، آإتالف آالت اللهو، وتغريم المرتشي أو عقوبة مالية-2
  .آالتوبيخ، والتشهير، والهجر أو عقوبة معنوية، -3 

   :آمة من مشروعيتهالح 

  . بهوإصالحه وتهذي ،وزجره الجاني لردع مشروع لتعزيرا
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