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 ةــدمــاملق

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من  رنروأ فنفسننا، ومن  تني ا   
فل  تجد له ولينا  مررندا ، وفرنهد فن ل إلنه فعمالنا، م  يهد هللا فهو المهتد، وم  يضلل 

وفن محمنندا  وننفوق  لحننه وحريلننه فأتننله بالهنند  و ينن  الحنن   ،إل هللا وحننده ل رننره  لننه
علننا النندي  ولننه ووفننا بنناهلل رننهيدا ، اللهنى وننل عليننه وعلننا  لننه وفوننحابه ومنن  ليظهنره 

 تلعهى بإحسان إلا يوم الدي  وبعد،،

فننإن هللا تعننالا فأتننل أتننله بالرينننا  وفنننب  معهننى اليتننأ التننا ف ننل فيهننا فح امننه،  
ننل فيهننا فوننوله، وحنند فيهننا حنندو ه التننا بعلهننا فراانننا  سنني  الحنن  واللا ننل وتننرابا   وفوَّ

ينينننر لهنننا حوالننن  الظلمنننا ، فمننن  حفظهنننا فحننند ارنننتر  نفسنننه وفعتحهنننا مننن  لهينننأ ابنننا  وه
ُُْ   النيران، وفوأثها فعالا الجنان انا  تعنالا   َََأْمهَااَل  ْْ ُُ ِإنَّ الّلَه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأنُفَسه

ََُي ُْ اجَلنََّة ُيَقاِتُلاَن ِفي َسِبيِل الّلِه َفَيْقُتُلاَن  ُُ ََاِ      ِبَأنَّ َل  َِ َِا ََّقهًا ِفهي التَّهْا ََْعدًا َعَلْيهِه  يهِل  ْقَتُلاَن 
ََِلهَ  ُوهَا اْلَفهاْ     ََ ُْ الَِّذي َباَيْعُتْ ِبهِه  ُِْدِه ِمَن الّلِه َفاْسَتْبِشُرَْا ِبَبْيِعُك ََْفى ِبَع َََمْن َأ ُْ  ََاْلُقْرآِن  ُز اْلَعِظهي

ََالنَّاُوانَ َعنِ اْلُمنَكرِ التَّاِئُبانَ اْلَعاِبُدَنَ اْلَحاِمُدَنَ السَّاِئُحا نَ الرَّاِكُعانَ السَّاِجدَنَ اآلِمُرَنَ ِباْلَمْعُرَفِ 
َََبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي ََاْلَحاِفُظاَن ِلُحُدَِد الّلِه 

وم  تجاتنر عليهنا وتعنداها ولنى يحفنت حرمتهنا  (1)
ْْـَدُ  َأ ي َيْلَمُوـوْا    اأَلْعَراُب َأَشدُّ ُكْفـرا    فهو فرد الناس وفرا  ونفااا  انا  تعنالا  َوِنَفاقـا  َوَأ

ُحُدوَد َما َأنَزَل الّمُه َعَمى َ ُسوِلِه
ووناأ  فعمالنه ال نالحب ءلناما  منًنوأا  ل يحرنل مننه  (2)

حرف ول عد  فع  ال ا ق الم دوق الذ  ل ينط  ع  الهنو  فنا الحنديل المنرو  
أتون ينننوم الميامنننب بأعمنننا  ( فننننه انننا   أعلمننن  فاوامنننا  مننن  فمتنننا ينننعننن  ثوبنننان عننننه )

  ياأتنو  هللا ونفهى فمًا  بلا  تهامنب سيضنام جيجعلهنا هللا ءلناما  منًنوأا  انا  ثوبنان 
يأ ننذون  فمنا إنهننى منن  إ نوانيى ومنن  بلنندتيى )لننا لنن ك نيننون مننهى ونحنن  ل نعلننى اننا   

                                                
 .112، 111توأق التوبب  يب  (1)
 .97توأق التوبب  يب  (2)
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سننذل   واتننتوبأ (1)منن  الليننل ومننا تأ ننذون ولينننهى فاننوام إذا  لننوا بمحنناأم هللا انته وهننا(
َوَمن َيْلصِ الّمهَ َوَ ُسوَلهُ َوَيَتَلدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُه : العحاب الرا ع والعذاب المهي  اا  تعالا

َنا ا  َخاِلدا  ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهنٌي
وهذه العحوبب ليست ااونرق علنا المتعند  فحنل، سنل  (2)

 هاأوي  فمنره بنالمعروف ونهيناأمر بد  طير فحد يتعد  ضنرأها إلنا المحيطني  بنه التن
التعنند  ففننا الحننديل المننرو  عنن  عنن  المنيننر ولننى يأ ننذوا علننا يديننه ب فننه عنن  ذلنن  

النعمنان سنن  ب نير أضننا هللا عنهمنا قمًننل الحنادى علننا حندو  هللا والواانن  فيهنا ومًننل اننوم 
اتننتهموا علننا تننفينب فأونناب بعضننهى فعكهننا وبعضننهى فتننفلها فيننان الننذي  فننا فتننفلها 

ا م  المام مروا علا م  فواهى فحالوا  لو فنا  راننا فنا ن نيرنا  رانا  ولنى نن ذ إذا اتتحو 
هلينننوا بميعنننا  وون ف نننذوا علنننا فينننديهى نجنننوا ونجنننوا ومنننا فأا وا مننن  فواننننا، فنننإن ترونننوهى 

الحنادى علنا حندو  هللا الحنافت لهنا،  االيناف اال اف ه(  قسريانف له الرتو  ) (3)بميعاق
رمتها بأول   المستهمي  علا السفينب السالف ذونرهى ومنا وناأ والواا  فيها المنته  لح

إليننه منن لهى علننا وننك اأمننره   قالهننك  فو النجنناقق وهننذا الحننديل فوننل عظننيى فننا بنناب 
اأمنر بنالمعروف والنهنا عن  المنينر والوانوف علنا حندو  هللا والحنذأ من  الوانوع فيهننا 

كم التنا  ان فتلاعنه سهنا، وحنذأهى بحربانها فضك  ع  تجاوزها، وهررد إلا إيجاسيب اإلتن
وعنندم  قمنن  إهمالهننا ونحننا عراهننا والواننوع فننا السننلريب اللليضننب الم  يننب إلننا الكملننال

                                                
ط  اأ الفينر  1418ونن 2ننه وتناب البهند بناب ذونر النذنوب بننالحديل ف ربه اسن  مابنب فنا تن (1)

اا  فا البوادد ونحي  أبالنه ثحنا  وانا  األلنانا ونحي  وف ربنه الطرراننا فنا المعجنى اأوتنل 
 2هننن وذوننره األلننانا فننا السلسننلب ال ننحيحب بننن1415ط  اأ الحننرمي  الحنناهرق تنننب  46وننن 5بننن
 ط م تلب المعاأف الرهاض. 32ون

 .14نسام  يب توأق ال (2)
ط  اأ اسن   882ونن 2وحي  اللخاأ  وتاب ال روب باب هل يحرع فا الحسمب والتنتهام جينه بنن (3)

م. وتنن  الترمنذ  وتناب الفنت  بناب منا بنام فنا تغيينر المنينر بالينند فو 1987كًينر اليمامنب تننب 
ل حسنن  ط  اأ إحيننام التننراع العربننا اننا  فسننو ديسننا هننذا حنندي 470وننن 4باللسننان فو بالحلننأ بننن

 وحي .
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لننا من  فوتنا بوامن  اليلنى المرلنب عن  أبنه بنل الكتراع بنأموأ المسنلمي ، ولحند ضنرب 
ميى، من  الحنن  والهنند  هنو ال ننراط المسننت هوعنب مننًك أادعننا  يرني  لنننا جيننه فن منا بننام بنن

اع يندعو إلنا الولنوي جينه، وهنهنا عن  العنروي عننه وتجناوز فتنواأه  ال نراط وعلا هذا 
( اننننا   عنننن  النرنننا ) ( فنننا الحننننديل المنننرو  عنننن  الننننواس سنننن  تنننمعان فحنننا  )

)ضننرب هللا مننًك  وننرا ا  مسنننتميما  وعلننا بنرتننا ال ننراط تنننوأان فيهمننا فسننواب مفتحنننب 
راط  اع يحنو   فيهنا النناس ا  لنوا ال نراط وعلا اأسواب تتوأ مر اق، وعلا باب ال ن

بميعننا  ول تعربنننوا، و اع يننندعو مننن  بنننوف ال نننراط، فنننإذا فأا  فن يفنننت  رننني ا  مننن  تلننن  
اأسواب اا  وهحن  ل تفتحنه فإنن  إن تفتحنه تلجنه، وال نراط اإلتنكم، والسنوأان حندو  

هللا، والننداعا  هللا واأسنواب المفتحننب محنناأم هللا، وذلنن  الننداعا علننا أفس ال ننراط وتنناب
فسنريل اإلتنكم تنهل ميسنوأ ل اعوبناي جينه  (1)م  فوق واعنت هللا فنا النأ ونل مسنلىق

وعننام ب نرط المحافظنب  يهد  تاليه إلنا بغيتنه ومن نو ه من  تينر تعسنف ،ول انحطاع
علننننا حنننندو ه وعنننندم الاتننننراب منننن  محاأمننننه، فننننالخير والسننننعا ق فننننا معرفننننب حنننندو  هللا 

فول ول رنر وفتنلاب ونل عحوبنب الجهنل بحندو  هللا فو تنر  والمحافظب عليها، وما فن 
المحافظننب عليهننا فو الجمنن  سنني  السننوفتي ، ولهننذا  ثننر  فن ي ننون موضننوع  أاتننتا هننذه 

حنديل الحنر ن الينرهى  فناع  حدو  هللا فنا ضنوم الحنر ن الينرهى وتنميتها قجنيا النو و  
 ع  الحدو ق واسمتها إلا الملاحل التاليب 

 رهف الحدو  وبيان فاسامها.تع املبحث األول:

 حدو  هللا فا فح ام ال يام. املبحث الثانى:

 حدو  هللا فا فح ام العكاب البوبيب. املبحث الثالث:

                                                
م والمسنتدأ  للحناكى وتناب اإليمنان 1999ط م تسب الرتالب الًانيب تننب  181 /29مسند فحمد  (1)

م اا  الحاكى وحي  علنا رنرط مسنلى ول فعنرف 1990ط  اأ اليتأ العلميب تنب  144ون 1بن
 له علب ولى يخرباه ووافحه الذهرا فا التلخيص.
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 حدو  هللا فا فح ام المواأهل. املبحث الرابع:

 حدو  هللا فا العحوبا  والجنايا .املبحث اخلامس: 
 اخلامتة

 
 

 راجى عفو ربه
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 املبحث األول

 تلريف احلدود وبيان أهويتها وأقسامها

إذا ف لنن  لفننت الحنندو  تننرعان مننا يتلننا أ إلننا الننذه  تلنن  الحنندو  التننا رننرعها هللا  
ر الحتننننل والحرابننننب والبنننننا واننننذف المح نننننا  ورننننرب الخمننننر، عحوبنننب وزبننننرا  علننننا ولنننناد

وحميحب اأمر ليست وذل  سل مفهوم الحدو  يتس  لها وما هو فعى منهنا، فالمح نو  بنه 
كل ما حده هللا لعلا ه م  ال راد  والتياليف التنا فمنرهى بفعلهنا والمحرمنا  التنا فمنرهى 

دو  أن الم لنننف ل يتجاوزهنننا ستروهنننا قفحننندو  هللا هنننا فح امنننه ورنننرادعه، رنننرهت بالحننن
وعلنا هننذا  (1)فيأننه يحنف عننندها، وحميحنب الحنندو  هنا الفواونل سنني  اأأضني  ونحوهنناق

فتعرهف الحد فا اللغب  الف ل سي  ال ي ي  ل ك يختلل فحدهما بناخ ر فو لن ك يتعند  
فحندهما علنا اخ نر، وبمعنه حندو  وف نل مننا سني  ونل رني ي  حند سينهمنا ومنتهنا وننل 

 (2)... وحد ال ام م  تيره يحده حدا  وحد ه مينبه، وحند ونل رنام منتهناهقه، رام حد
وهحننا  لحميحننب ال ننام حنند أنننه بننام  ومننان ، ومنننه الحنندا  الرننواب لمنعننه منن  النند و ، 
وتميت عحوبب الجانا حدا  أنها تمن  المعاو ق فو أنهنا محندأق فل ينر  فن التعبهنر وون 

س بمحنندأ ف  لننيس لننه انندأ معنني  فننإن فكًننره تسننعب كننان عحوبننب ل يسننما حنندا  أنننه لنني
فالمفهوم اللغو  ليلمب الحد بام  ليل ما يف ل بنه سني  رني ي   (3)وثكثون وفاله ثكثبق

حتا ل يخنتلل فحندهما بناخ ر، وهنندأي تحنت هنذا المفهنوم حندو  هللا فهنا فاونلب سني  
  اربانهنا انا  تعنالا  الح  واللا ل والحنك  والحنرام، فحندو  هللا محاأمنه التنا نهنا عن

   ِتْمَك ُحُدوُد الّمـِه َفـَ  َتْقَرُبوَهـا  وحندو  هللا محنا يره التنا حند ها ول  اللحنرقق 187قفينب

                                                
 ط الداأ التونسيب للن ر. 420ون 2التحرهر والتنوهر لس  عاروأ بن (1)
ط  اأ إحيننننام التننننراع  269 /3ط  اأ وننننا أ اأولننننا وتهننننذيأ اللغننننب  140 /3لسننننان العننننرب  (2)

 م.2001العربا اأولا تنب 
فنيس الفحهام فا تعرهف األفاظ المتداولب سي  الفحهنام. لحاتنى سن  عرند هللا سن  فمينر علنا الحوننو   (3)

 هن.1406لا تنب ط  اأ الوفام بدق اأو  173ون
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يجنوز تعنديها سبهنا ق فو نح نان وأن نلب المواأهننل وفعندا  الروعنا  فنا ال نكق ومحننداأ 
والنح نان انا  ونحنو ذلن  فنك يجنوز فيهنا البهنا ق  الجلد الذ  حده ال ناأع فنا العحوبنا 

وحندو  العحوبنا  تنميت سنذل   ق229قاللحرق  يب  ِتْمَك ُحُدوُد الّمِه َفَ  َتْلَتُدوَهاتعالا  
أنهننا محنندأق ل يجننوز فيهننا البهننا ق والنح ننان فو أنهنننا تمننن  منن  الواننوع فننا مًننل ذلننن  
النننننذنأ والخكوننننننب  قفن حننننندو  هللا مننننننا مننننننن  مننننن  مخالفتهننننننا بعننننند فن انننننندأها بمحننننننا ير 

وننب ووننفا  مضننرو ب ومنننه تعينني  الروعننا  واأواننا  ومننا وبننأ إ رابننه فننا مخ و 
البووا  ووثلاتها فا الحج وحدو  العحوبا  ... وفا وكم ال وجيب فن العرند يتحلنأ فنا 

وليل وات حند ولينل حنا  ومحنام حند فمن  حد بمي  اأواا  علا الحدو ، وليل عمل 
 ا وتاب هللا علا تلعب فوبه  والحدو  بام  ف (1)تخطاها فحد ضل توام السريلق

ِِْد ِتْمَك ُحُدوُد الّمِه  حد العتياف إل كص العلا ق األول  َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَوَسا
 .قاللحرق 187 يب ق

 .قاللحرق 229 يب ق ِفيَوا اْفَتَدْت ِبِه ِتْمَك ُحُدوُد الّمِه  حد الخل  لريان الفديب الثانى
 230 ينب ق َوِتْمَك ُحُدوُد الّمِه ُيَبيُِّنَها ِلَقـْوم  َيْلَمُوـونَ  ينان الربعنب   حد الطنكق لرالثالث

 .قاللحرق
   حد العدق لمن  الضراأ وبيان المدق.الرابع

 14 ينب ق َوَمن َيْلِص الّمَه َوَ ُسـوَلُه َوَيَتَلـدَّ ُحـُدوَدهُ      حد الميراع لريان الحسمباخلامس
 .قالنسام

إلنا اولنه  َفَون ليْم َيْسَتِطْع َفِإْطَلاُم ِستِّنَي ِمْسِكينا يان اليفناأق   حد الظهاأ لرالسادس
 .قالمجا لب 4 يب ق َوِتْمَك ُحُدوُد الميِهتعالا 

                                                
 2001ط  اأ اليتنننأ العلمينننب اأولنننا تننننب  404 /1مراننناق المفننناتي  لعلنننا سننن  تنننلطان الحننناأ   (1)

 تححي  بما  عيتانا.



 فيض الودود فى حديث القرآن عن احلدود

 - 9 - 

ُْوُهنَّ ِمن ُبُيوِتِهنَّ  حد الطكق لريان مدق العدق السابع َوِتْمَك ُحُدوُد إلا اوله  َلا ُتْخِر

الميِه
 .( الطكقق1ق يب ) (1)

 

 أهوية اللمم باحلدود:

معرفننننب الحنننندو  وحفظهننننا أونننن  متنننني  وفوننننل منننن  فوننننو  النننندي     علننننا ادتننننيتها  
إضننافتها إلننا أب العنننالمي ، فلحنند وأ   فنننا وتنناب هللا مضنننافب إلننا لفنننت الجكلننب اثنتنننا 
ع رق مرق، وولا ضمير الغيلب العادند علنا النذا  المحدتنب منرق واحندق، وال نام ي تسنأ 

النروهننب م ونندق لهننذا ظمننب وادتننيب منن  فضننيف إليننه، وبننام  السنننب فهميتننه وعظمتننه بع
عن  أتنو  هللا  (2)الحديل المرو  ع  فسا ثعللنب الخ ننا برثنوم سن  نارنر فاالمعنا ف

(قإن هللا فننرض فننرادا فننك تضنن )عوها وحنند حنندو ا  فننك تعتنندوها، وحننرم فرننيام فننك ي
 .(3)ا عنهاقتنته وها وت ت ع  فريام أحمب ليى تير نسيان فك تلحًو 

فننا بننام  العلننوم والح ننى  فحننديل  -أحمننه هللا  -اننا  الحننافت اسنن  أبننأ الحنرلننا 
فسا ثعللب اسى جيه فح ام هللا فأبعب فاسام فرادا ومحاأم وحدو  ومس و  عننه، وذلن  

جمن  فح نام الندي  ولهننا انا  فسنو ب ننر السنمعانا  هنذا الحنديل فوننل ورينر من  فوننو  ي

                                                
الم تلنب  438و ونن  437ونن  2ب ادر ذو  التمييب فا لطادف اليتاب العبهب للفيروز فبا   بن (1)

 العلميب تححي  محمد علا النجاأ.
( ا تلف فا اتمه فحيل برهى اس  نارى االه فحمند سن  حنرنل واحأ النرا )فسو ثعللب الخ نا  (2)

واسنن  معنني  واسنن  المنندينا واننا  تننعيد سنن  عرنند العبهننب برثننوم سنن  لرننر واننا  اأز   برثننوم سنن  
نارر وايل تير ذل  ول ي ا  يعرف إل ب نيته م  فهل سيعب الرضنوان وفتنهى لنه النرنا ينوم  يرنر 

 وما بعدها ط م تسب الرتالب. 567ير فعكم النركم ونت توفا تنب  مس وتلعي 
م والسننن  اليرننر  1983ط م تلننب العلننوم والح ننى الطلعننب الًانيننب تنننب  213 /11المعجننى اليريننر  (3)

م وذوره الهيًما فنا 1994ط  اأ م تلب اللاز تنب  12ون 10للريهحا باب مالى يذور تحرهمه بن
واننا  أبالننه أبننا  ال ننحي  وضننعفه األلننالا  1992 ط  اأ الفيننر تنننب 209 /1مجمنن  البوادنند 

 م.1985الًالًب تنب  -ط الم تأ اإلتكما  42 /1فا تحميحه علا م  اق الم اسي  
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فنه اا  ليس فنا فحا ينل أتنو  هللا حنديل واحند فبمن  الدي  اا   وح ا ع  بعضهى 
بانفرا ه أوو  العلى وفروعه م  حديل فسا ثعللب، وح نا عن  واثلنب المبننا فننه انا   

النننندي  فننننا فأبنننن  ولمننننا  ثننننى ذوننننر حننننديل فسننننا ثعللننننب اننننا  اسنننن  ( )بمنننن  أتننننو  هللا 
   الفنرادا السمعانا فم  عمل سهذا الحديل فحد حاز الًواب وفمن  العحناب أن من  ف

وابتنننأ المحنناأم وواننف عننند الحنندو  وتننر  اللحننل عمننا تنناب عنننه فحنند اتننتوفا فاسننام 
الفضننننل وفوفننننا ححننننوق النننندي  أن ال ننننراد  ل تخننننري عنننن  هننننذه اأنننننواع المننننذووأق فننننا 

، فنننالعلى بالحنندو  واإلحا نننب سهننا إحنننراز لربنن  فح نننام النندي  فهنننو منن  فرنننرف (1)الحننديلق
وم وفنفعهننا علننى الحنندو  لننقفمنن  فرننرف الع -أحمننه هللا -العلننوم وفنفعهننا اننا  اسنن  المننيى 

ولتننيما حنندو  الم ننروع المنننأموأ والمنهننا فننأعلى الننناس فعلمهنننى ستلنن  الحنندو  حتنننا ل 
اأَلْعـَراُب َأَشـدُّ    يد ل فيها ما ليس منها ول يخنري منهنا منا هنو  ا نل فيهنا انا  تعنالا 

َْْدُ  َأ ي َيْلَمُووْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّمُه َعَمى َ ُسوِلِه ُكْفرا  َوِنَفاقا  َوَأ
فأعد  الناس من  انام  (2)

أبننننل ذلنننن  وننننان السننننلف  (3)واأعمننننا  والم ننننروعا  معرفننننب وفعننننك ق قبحنننندو  اأ ننننك
هى، فهننو السننريل إلننا حفننت الوهووننون سهننا فمننرامهى وعمننيحننذاون هننذه اأمننوأ ال ننال  

الفنناأوق   يفننب الرارند واإلمنام العنا اأمن  وواامنب العند  ووننيانب المحناأم، فهنذا هنو الخل
ي تأ إلا عامله فسا موتا اأرعر  هذه الوويب الجامعنب قفمنا بعند فنإن  --عمر 

للننننناس نفننننرق منننن  تننننلطانهى فننننأعوذ بنننناهلل فن تنننندأونا وويننننا  عميننننام مجهولننننب وضننننغاد  
محمولننب وفهننوام متلعننب و نيننا منن ثرق فننأاى الحنندو  ولننو تنناعب منن  نهنناأ ووذا عننرض لنن  

حندهما هلل واخ نر للندنيا فنن ثر ن نيل  من  اخ نرق علننا ن نيل  من  الندنيا، فننإن فمنران ف

                                                
 م.1997ط م تسب الرتالب السابعب تنب  277بام  العلوم والح ى ون (1)
 .97توأق التوبب  يب  (2)
 م.1973لميب الطلعب الًانيب تنب ط  اأ اليتأ الع 141الفوادد لس  قيى الجوزهب ون (3)
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ووتنننأ إمنننام فهنننل الل نننرق وح يمهنننا الحسننن  الل نننر  إلنننا  (1)الننندنيا تنفننند واخ نننرق تلحننناق
الخليفب الرارد عمر س  عرد العبهب وويب سني  فيهنا ح منب هللا تعنالا فنا إاامنب الحندو  

على يافمير الم مني  فن هللا فننب  الحندو  ليببنر سهنا والتحذير م  تجاوزها هذا ن ها قوا 
عننن  الخلادنننل والفنننواحذ، فيينننف إذا فتاهنننا مننن  يليهننناح وفن هللا فننننب  الح ننناص، حيننناق 

 .(2)لهىق صلعلا ه فييف إذا اتلهى م  يحت
وم  وونيب المن نوأ لسننه المهند  قوالنبم الحندو  فإنهنا فيهنا ونكح  فنا العابنل 

ن هللا تعالا لو على ري ا  فول  منها لديننه وفزبنر عن  معاونيه ول تعتد فيها فتروأ. فإ
 .(3)أمر به فا وتابهق

وحفنننت الحننندو  مننن  فمننناأا  محلنننب هللا ووليتنننه قفحينننل المحلنننب  حفنننت الحننندو  فلنننيس 
 .(4)ب ا ق م  ا عا محلب هللا ولى يلبم حدو هق

تربننن  فنننا اننا  فسنننو اليبهننند  قلننو نظنننرتى إلنننا الربنننل وانند فعطنننا مننن  اليرامننا  حتنننا ي
الهنننوام فنننك تغتنننروا بنننه حتنننا تنظنننروا وينننف تجدوننننه عنننند اأمنننر والنهنننا وحفنننت الحننندو  

وميننبان الربولننب عننند السننابحي  هننو اللتننبام بحفننت الحنندو  واإليفننام  (5)ومعرفننب ال ننرهعبق
بنالححوق والوابلنا  انا  اسن  الجنوز   قل يغنر  منن  الربنل  نطنتنه ومنا تنراه يفعنل منن  

لخلنن ، إنمننا الربننل هننو الننذ  يراعننا رنني ي   حفننت الحنندو  وننكق ووننوم وعبلننب عنن  ا

                                                
م والعحنند الفرهنند لسنن  1968ط  اأ وننعأ سيننرو  اأولننا تنننب  357الريننان والترينني  للجنناحت وننن (1)

 .111ط الهي ب العامب لح وأ الًحافب تلسلب الب ادر عد   102 /1عرد أبه 
د زوننا وننفو  وبمهننرق  طننأ العننرب فننا الع ننوأ العربيننب الباهننرق فحمنن 41، 1/40العحنند الفرهنند  (2)

 ط الم تلب العلميب سيرو . 496 /2
 .36 /3بمهرق  طأ العرب  (3)
ط  اأ اسن  المنيى الندمام الطلعنب الًانينب تننب  460 ره  الهجنرتي  وبناب السنعا تي  لسن  قنيى ونن (4)

1996. 
 ط  اأ اليتأ العلميب. 160 /1مفتاح  اأ السعا ق ومن وأ وليب العلى واإلأا ق  (5)
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وو كص العمل، فيى اد أفينا متعردا  يخرق الحدو  بالغيلب وفعل منال يجنوز ممنا يوافن  
وبالجملننب فننإن  (1)هننواه، ووننى انند اعتررنننا علننا ونناحأ  ينن  فنننه يح نند بفعلننه تيننر هللاق

عًمننان المغربننا التحننو   اننا  فسننو حفننت الحنندو  ووننيانتها منن  التعنند  هننو عنني  التحننو  
ــدَّ   هننا ول يتعننداها اننا  هللا بننل بكلننهفيهننا الواننوف منن  الحنندو  ول يح ننر  ــن َيَتَل َوَم

ُحُدوَد الميِه َفَقْد َظَمَم َنْفَسُه
 (ق.1قالطكق  يب ) (2)

ووذا وان اللتبام بالحدو  م  تير تعد  فو تح ير هو عي  التحنو  وهنا تاينب ونل 
سها هو  ره  هذه الغايب والسريل إلا تحميحها، ومن  بملنب العلنى  م م  ومن و ه فالعلى

 سها معرفب فاسامها علا النحو التالا 
 تنحسى الحدو  باعتلاأ ارو  البها ق وعدمها إلا فأبعب فاسام   :أقسام احلدَد

وأعننندا  أوعنننا  ال نننلوا  الم توبنننب والحننندو  المحننندأق يحرنننل زهنننا ق ول نح نننان منننال  -ف
 الجناديب. علا الجرادى 

 ق عليننه ول يجننوز عليننه النح ننان وأن ننلب البونناق فهننا تحرننل البهننا ق مننا يحرننل البهننا -ب
 م  باب اإلحسان ول يجوز النح ان منها. 

منننا يحرنننل النح نننان مننننه ول يجنننوز البهنننا ق علينننه مًنننل إباحنننب التنننبوي بنننأأب  نسنننوق  -بنننن
 جيجوز التبوي بأال م  هذا العد  وهمتن  البها ق عليه. 

                                                
ط الم تلنننب التوجيمينننب تححينننن  عمنننا  زوننننا  363و وننننن  362 ر لسنننن  الجنننوز  ص ونننيد الخنننا (1)

 اللاأو  .
م والعت نام 1996ط م تسنب اليتنأ الًحاجينب سينرو  الًالًنب تننب  337البهد اليرير للريهحا ونن (2)

 ط الم تلب التجاأهب اليرر  م ر. 93لل ا را ون
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فننا الميننراع عننند حننال   المحنندأق ضالبهننا ق والنح ننان مًننل بعننا الفننرو مننا يحرننل  - 
 .(1)الحجأ والر 

 كما تنحسى الحدو  باعتلاأ المتًا  سها والنها عنها إلا اسمي    
 حدو  مأموأ بامتًالها ول يجوز تعديها.  -ف

 فح ننام قيرنني  هللا -أحمننه هللا -حنندو  نهننا عنن  اربانهننا ووتيانهننا يحننو  اسنن  العربننا   -ب
النينناح والفننراق ثننى انننا  تلنن  حنندو   التنننا فمننر  بامتًالهننا فنننك تعتنندوها، ومننا سننني  
تحرهمنا  ال نيام فنا اخينب اأ نر  ثنى اننا  تلن  حندو   فنك تحربوهنا فحسنى الحنندو  

منننا تحننندم ذونننره إبمنننا   (2)متًنننا  والنهنننا بالبتننننابقاسنننمي  منهنننا حننندو  اأمنننر بال
 .ملاحل التاليب إن رام هللا تعالايحتاي إلا تف يل ووتهاب ومحله ال

                                                
ثه وله فو بعضه لوبو  رخص   ر وهنو الحجأ لغب  المن  وررعا   من  رخص معي  م  ميرا (1)

اسمان  حجأ نح ان وحجأ حرمان. فحجأ النح ان هو حجأ ع  تنهى فكًنر إلنا تنهى فانل 
منننه وه ننون لخمسننب فرننخاص الننبوي والبوبننب واأم وبنننت السنن  واأ ننت أب. وحجننأ الحرمننان  

فنا المينراع هو من  ال خص م  ميراثه وعدم إعطادنه رني ا  مننه. أابن  تف نيل ذلن  فنا النوبيب 
 م.1993ط المعاهد اأزهرهب تنب  30ون

ط  اأ الفير تححي  محمند عرند الحنا أ عطنا والجنام  أح نام  265 /1فح ام الحر ن لس  العربا  (2)
 ط  اأ إحيام التراع العربا. 146 /3الحر ن للحر را 
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 املبحث الثانى

 حدود اهلل فى أحكام الصيام

 

ال نوم فرهضنب عما هنا اإل نكص، فهنو تنر سني  العرند والمعرنو ، لهنذا ا نتص منن   
 (1)سني  تننادر العلننا ا  بإضننافته هلل، من  فن الطاعننا  ولهننا لننه قفهنو لننا وفنننا فبننب  بننهق

ها الرهنام وال نوم ل يطلن  علينه بمجنر  فعلنه إل اا  الحر را قلمنا واننت اأعمنا  يند ل
ه دلننا ق ف ننوأق الممسنن  عنن  الطعننام رننلعا  مًننل الممسنن  عننن (2)هللا فأضننافه إلننا نفسننهق
، والمطلن  علنا ال نادى هنو من  ل تخفنا علينه  اجينب فنا بالنيب وتحربا  ل فرق سينها إل

ع اإل نننكص والتنننبم اأأض ول فنننا السنننمام، فنننإذا  لنننا ال نننادى سنفسنننه وانننو  عننننده واز 
حدو  هللا فحد ومل وومه فما إذا  ك بمحاأم هللا وانته هنا فونل  ونومه ءلناما  منًنوأا  
لهنننذا ونننان ال نننوم مننن  حننندو  هللا المنننأموأ بامتًالهنننا والمنهنننا عننن  تجاوزهنننا واربنننان منننا 

 يلطلها.

ُهنَّ ِلَباٌس ليُكْم َوَأنُتْم ِلَبـاٌس  ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم اا  تعالا  

ليُهنَّ َعِممَ الّمهُ َأنَُّكمْ ُكنُتمْ َتْختاُنونَ َأنُفَسُكمْ َفَتابَ َعَمْيُكمْ َوَعَفا َعنُكْم َفاآلَن َباِشُروُهنَّ 

ُط اأَلْبَيُض ِمـَن اْلَخـْيِط   َواْبَتُغوْا َما َكَتَب الّمُه َلُكْم َوُكُموْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْي

ِِْد اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ َأِتوُّوْا الصَِّياَم ِإَلى اليمْيِل َوَ  ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَوَسـا 

 187ق ينب  َيتَُّقـونَ  ِتْمَك ُحُدوُد الّمِه َفَ  َتْقَرُبوَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن الّمُه آَياِتِه ِلمنَّـاِس َلَلميُهـمْ  
 اللحرقق.

 مناسبة اآلية ملا قبمها:

ذونننر  هنننذه اخينننب متممنننب أح نننام ال نننيام ارلهننننا ولرينننان منننا يجنننوز فعلنننه فنننا ليننننا   
أمضننان منن  فعمننا  انند يظنن  فنهننا مناجيننب لل ننوم اننا  ونناحأ التحرهننر والتنننوهر مرينننا  

                                                
مسننلى  ، ووننحي 26وننن 3وننحي  اللخنناأ  وتنناب ال ننوم بنناب هننل يحننو  إنننا وننادى إذا رننتى بننن (1)

 ط  اأ إحيام التراع العربا. 806ون 2كتاب ال يام باب فضل ال يام بن
 هن.1379ط  اأ المعرفب تنب  107ون 4فت  اللاأ  بن (2)
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فعمنا  فنا بعنا فزمننب ما ارلها  قانتحا  فنا فح نام ال نيام إلنا سينان بوبه ولب اخيب 
أمضننان انند يظننن  فنهننا تنننافا دلنننا ق ال ننيام وأبنننل هننذا النتحننا  ف نننلت الجملننب عننن  

 .(1)الجمل السابحبق
وأ  فنا تنرأ ننبو  هنذه اخينب أواينا  متعند ق فات نر علنا منا وأ   سبب نزول اآليـة: 

( إذا وننان فنا ال ننحي  منهننا  ف ننري اللخنناأ  عنن  الرننرام اننا   وننان فوننحاب النرننا )
ربنل ونادما  فحضنر اإلفطناأ فنننام ارنل فن يفطنر لنى يأكننل ليلتنه ول يومنه حتنا يمسننا ال

تنا امرفتنه فحنا  هنل فوون قيس سن  ونرمب اأن ناأ  ونان ونادما  فلمنا حضنر اإلفطناأ 
عينناه فجنام  نطل  فأ لأ ل ، وونان يومنه يعمنل فغلرتنه فعند   عام فحالت ل ولي  

( ت نف النهناأ ت نا علينه فنذور ذلن  للنرنا )امرفته فلما أفته االت  يلنب لن  فلمنا ان
ففرحوا سهنا فرحنا  رنديدا   ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْمفنبلت هذه اخيب 

ْجِرَوُكُمواْ َواْشَرُبواْ َحتَّى َيَتَبيَّنَ َلُكمُ اْلَخْيطُ اأَلْبَيضُ ِمنَ اْلَخْيطِ اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفونبلت 
(2). 

وف ري اللخاأ  ع  الررام اا   لما نب  ووم رهر أمضنان ونانوا ل يحربنون النسنام  
َعِمَم الّمُه َأنَُّكـْم ُكنـُتْم َتْختـاُنوَن    خونون فنفسنهى فنأنب  هللا يأمضان وله فيان أبا  

َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَمْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم
(3). 

الخننيل لينى وارنربوا حتنا يترني   اانا  فنبلنت وولنو وأو  اللخناأ  عن  تنهل سن  تنعد  
اأسنننيا مننن  الخنننيل اأتنننو  ولنننى يننننب  مننن  الفجنننر فينننان أبنننا  إذا فأا وا ال نننوم أبنننل 

                                                
 .180 /2التحرهر والتنوهر  (1)
 28ونن 3بنن ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمـَة الصِّـَيامِ   وحي  اللخاأ  وتاب ال وم باب او  هللا بل ذوره  (2)

ط م تسنننب الرتنننالب. وتنننن  الترمنننذ  وتننناب تفسنننير الحنننر ن  574 /30 ومسننند فحمننند
ط  34. وانظننر للنناب النحننو  فننا فتننلاب النننبو  وننن210وننن 5بنناب تننوأق اللحننرق بننن
  اأ إحيام العلوم.

 .1639 /4وحي  اللخاأ  وتاب التفسير باب فحل ليى ليلب ال يام  (3)
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فحدهى فا أبليه الخيل اأسيا والخيل اأتنو  فنك ينبا  يأكنل وه نرب حتنا يترني  لنه 
وهسننتفا  منن  هننذا  (1)أؤهتهمننا فننأنب  هللا بعنند منن  الفجننر فعلمننوا إنمننا يعنننا الليننل والنهنناأق

الروايا  فن تحرهى اأكل ووتيان النسام بعد الننوم فو من  بعند ونكق الع نام ونان ح منا 
أسنننا بالسنننب ثننى نسنن  سهننذه اخيننب، وولنننا هننذا ذهننأ بمهننوأ المفسننره   كفننا  م ننروعا  

مسننلى اأوننفهانا الننذ  ونناأ علننا  رهحتننه فننا إنينناأ النسنن  فحننا   قهننذه الحرمننب مننا 
ثاستننب فننا رننرع الن نناأ   هللا تعننالا نسنن  سهننذه رعنا فلرتننب سننل وانننت كانننت ثاستننب فننا رنن

وانند وافحننه وناحأ التحرهننر والتنننوهر جيمنا ذهننأ إليننه  (2)اخينب مننا ونان ثاستننا  فننا رنرعهىق
 فحننا   قومننا رننرع ال ننوم إل إمسنناكا  فننا النهنناأ  ون الليننل فننك فحسننأ فن اخيننب إن ننام

ق فنننننا فونننننل تواينننننت ال نننننيام بالنهننننناأ، لإلباحنننننب ولينهنننننا إ لننننناأ عننننن  اإلباحنننننب المتحنننننرأ 
وهنننو فن اأكنننل سننني  اللينننل ل  ،والمح نننو  منهنننا إبطنننا  رنننام توهمنننه بعنننا المسنننلمي 

وبعلوا وانت اإلفطناأ هنو منا سني  المغنرب  ،يتجاوز واتي  وات اإلفطاأ ووات السحوأ
 وقيامهنا فنإذا ونلوا الع نام لنى ينأكلوا ؛إلا الع ام أنهى وانوا ينامون إثر وكق الع نام

السنننحوأ، وفنهنننى ونننانوا فنننا فمنننر الجمننناع و نننأنهى فنننا فمنننر الطعنننام وفنهنننى لمنننا  بإل فكلننن
 هاعتنا وا بعنل النننوم مرندف واننت اإلمسنا  الليلننا نننوا فن النننوم إن ح نل فننا تينر إبَّاننن

المعتا  ي ون فيضا  مانعا  م  اأكل والجمناع إلنا وانت السنحوأ، وون وانت السنحوأ ل 
مننناع إذ ونننانوا يتنننأثمون مننن  اإلونننلاح فنننا أمضنننان علنننا يلننناح جينننه إل اأكنننل  ون الج

الندي  النذ   بنابب ... فأما فن ي ون ذل  اد ررع ثى نس  فك فحسله إذ ليس م  رنأن
ننه ف ننرع ال ننوم رننهرا  علننا التخييننر سينننه  رننرع ال ننوم فو  مننرق يومننا  فننا السنننب ثننى  أَّب 

نهنناأا  فننك يرنني  الفطننر وبنني  اإل عننام تخًيفننا  علننا المسننلمي  فن يفرضننه بعنند ذلنن  لننيك و 

                                                
 ا يترنننننني  ليننننننى الخننننننيل اأسننننننياوننننننحي  اللخنننننناأ  وتنننننناب التفسننننننير بنننننناب وولننننننوا وارننننننربوا حتنننننن (1)

ووحي  مسنلى وتناب ال نيام بناب سينان فن الند و  فنا ال نوم يح نل بطلنوع الفجنر  1640 /4
3/ 128. 

 م.2000ط  اأ اليتأ العلميب اأولا تنب  88 /5التفسير اليرير  (2)
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وحيًمنننا وننان اأمننر فنننإن اخيننب مسنننواب لريننان أحمنننب هللا  (1)إل تنناعا  اليلننب مننن  الليننلق
 بعلا ه جيما ررع لهى م  فرادا وفح ام.

ــة:  فو  مننا فننرض ال ننيام وننان اأكننل وال ننرب والجمنناع محرمننا  علننا امللنــى اللــام ل ي
ضننهى، وثحننل علننيهى ذلنن  فخفننف هللا المسنلمي  فننا الليننل بعنند النننوم، فأونناست الم نحب بع

عنهى بإباحب ما تحندم فنا لينالا ال نيام تنوام تحدمنه ننوم فم ل، فتناب علنيهى ووتن  لهنى 
ما وان مضيحا  وعفا عما تنلف من  بعضنهى من  التخنون، فناخن واند ح نلت الر  نب 

 َوُكُمـواْ جلارروافزواب ى مرتغي  سذل  العفب وح و  الولد وتيًينر اأمنب الفري تحح  و 

وهستد  سهذا علا  َواْشَرُبواْ َحتَّى َيَتَبيَّنَ َلُكمُ اْلَخْيطُ اأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر
فن منن  فوننل  بنلننا  فوننل  وننادما  أن إباحننب الجمنناع إلننا  لننوع الفجننر يلننبم منننه فن 

هنو تنروب يدأوه وهو بنأ فد  ذل  علا وحب وومه. ثى فتموا ال نيام إلنا اللينل و 
ال نننمس، وليننن  انترهنننوا فنننإن إباحنننب النننوطم ليسنننت عامنننب لينننل ونننادى سنننل يخنننتص منهنننا 

ِِْدفإنه محرم فا ححه اا  تعالا   المعتيف  َو َ ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتمْ َعاِكُفوَن ِفي اْلَوَسا
وفنا اخيننب  ليننل علننا م ننروديب العتينناف وفننه ل ي نن  إل فننا المسننجد وهسننتفا  منن  

ِتْمــَك نهننا مسننابد معروفننب عننندهى وهننا التننا تحننام فيهننا ال ننلوا  الخمننس التعرهننف ف

ف  هذا الذ  سينناه وفرضنناه وحند ناه من  ال نيام وفح امنه ومنا فبحننا جينه ق ُحُدوُد الّمِه
ومننا حرمنننا ومننا ذورنننا تاياتننه وأ  ننه وعبادمننه حنندو  هللا فننك تحربوهننا ف  تجاوزوهننا فو 

 يام اد تضمنت عدق فوامر، واأمر بال نام نهنا عن  اا  السمي   ق يب ال (2)تعتدوهاق
قول ضننننده، فرهننننذا العتلنننناأ وانننننت عنننندق مننننناها ثننننى بننننام   رهننننا وننننره  النهننننا وهننننو 

تلارننروه ق فننأ ل  علننا اليننل حنندو ا  تغليلننا  للمنطننوق بننه، واعتلنناأا  ستلنن  المننناها التننا 
أوهنل أن المنأموأ بنه تضمنتها اأوامر فحيل فيها حدو  هللا، وونما اضطرأنا إلا هنذا الت

ل يحننا  جيننه فنننك تحربوهننا، والنهنننا عنن  الحربنننان فسلننب مننن  النهننا عننن  اللتلنناس بال نننام 
                                                

 ست رف. 182و ون 181ون 2التحرهر والتنوهر بن (1)
 ط  اأ إحيام التراع العربا. 142ون 11نا بنعمدق الحاأ  ب رح وحي  اللخاأ  للعي (2)
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 (1)فلنذل  بنام  اخينب اليرهمنب، وانا  هننا فنك تحربوهنا وفنا مواضن  ف نر  فنك تعتنندوهاق
َوَمــن َيَتَلــدَّ ُحــُدوَد الّمــِه

(2) َوَيَتَلــدَّ ُحــُدوَدُه
نهننا إذ هننو أنننه تلنأ هنننا بهنب ال (3)

وما وان منهيا ع  فعلنه ونان النهنا عن  ارباننه فسلنب،  ِتْمَك ُحُدوُد الّمِهالمعحأ بحوله 
فجننام فننك تعتنندوها عحننأ سيننان فح ننام ذوننر  ارننل وننالطكق والعنندق وفمننا اخيننا  اأ ننر 

واإليكم والحيا والمواأهل فناتأ فن ينها ع  التعند  فيهنا وهنو مجناوزق الحند النذ  
 .(4)هاقحده هللا في

ممننا تنننر  يتضننن  فن المنننرا  بحننندو  هللا فنننا هنننذه اخينننب فح نننام ال نننيام والعتيننناف،  
ومجاوزتهنا وتعننديها باأتينناب محظنوأ منن  محظننوأا  ال نيام والعتينناف، واللتننبام سهننا 
عنن   رهنن  إتيانهننا مسننتوجيب اأأوننان وال ننروط وتف ننيل ذلنن  محلننه وتننأ الفحننه وفح ننام 

  هللا الموف .الحر ن فليرب  إليها م  فأا  

                                                
 اللحرق. 229 يب  (1)
 ( الطكق.1اللحرق و يب ) 229 يب  (2)
 .14توأق النسام  يب  (3)
 وما بعدها ط  اأ الحلى. 299 /2الدأ الم ون للسمي  الحلرا  (4)
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 املبحث الثالث

 حدود اهلل فى أحكام الل قة الزوْية

 

ب، فأمنا حندو  المرافحنب فتتمًنل ااأ فتتنوع الحدو  فا العكاب البوبيب سي  المرافحب والم 
، وحندو  (1)يناحه نيحنل   فا فح ام النياح وتعد  البوبا  والمحرما  م  النسام وم

ليننه منن  الربعننب، وحنند العنندق وحنند الخلنن  وحنند المفاأاننب هننا حنند الطننكق ومننا يترتننأ ع
 الظهاأ وولي  تف يل ما تحدم فا المطالأ التاليب 

 

 املطمب األول

 حد الط ق وما يرتتب عميه من أحكام اللدة والرْلة

 

ب سننني  الحنننل والحرمنننب، فمنننا ونننان ملاحنننا  فنننا العكانننا  ونننلالطنننكق مننن  الحننندو  الفا 
وننغر  وانننت بانحضننام العنندق، فو ورننر  سواننوع  البوبيننب ارلننه فوننل  ممنوعننا  بالرينونننب 

الطلحننب الًالًنننب، فنناأولا ل تحنننل إل بعحننند بدينند مسنننتوفا فأوانننه ورنننرو ه، والًانينننب ل 
فو وانننت ثننى يطلحهنننا وترنني  مننننه فيتبوبهنننا اأو ،  (2)تحننل إل سنيننناح زوي   ننر سنننك اينند

الطيـَ ُق َمرََّتـاِن    لا المحدأق بعد  ل يجوز البهنا ق علينه انا  تعنا وهو فيضا  م  الحدو 

َأن  َفِإْمَساٌك ِبَوْلُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسان  َوَ  َيِحلُّ َلُكْم َأن َتْأُخُذوْا ِموَّا آَتْيُتُووُهنَّ َشْيئا  ِإ ي

َُْناَح  َعَمْيِهَوا ِفيَوا اْفَتَدْت ِبِه َيَخاَفا َأ ي ُيِقيَوا ُحُدودَ الّمهِ َفِإنْ ِخْفُتمْ َأ ي ُيِقيَوا ُحُدودَ الّمهِ َفَ  

 229ق ينب  ِتْمَك ُحُدوُد الّمِه َفَ  َتْلَتُدوَها َوَمن َيَتَلدَّ ُحُدوَد الّمـِه َفُأْوَلــِئَك ُهـُم الليـاِلُوونَ    
 اللحرقق.

                                                
 انظر تف يل ذل  فا أتالب التخ ص قت وهر الحر ن ل هوا  اإلنسان لللاحلق. (1)
 المرا  بالحيد ال رط المحرم لما فحله هللا وهو م  ال روط التا ل يجأ الوفام سها. (2)
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بننالنظر فننا هننذه اخيننب نجنند فنهننا ارننتملت علننا حنندي  منن  حنندو  هللا المتعلحننب بننالفراق، 
لطنننكق النننذ  حنننده هللا لجنننواز الربعنننب وهنننو  لحتنننان، وفمنننا ف ننندأها يتحننندع عننن  حننند ا

 عجبها فيتحدع ع  الخل  وتيأتا تف يله فا المطلأ الًانا إن رام هللا تعالا.
ــة:   ــزول اآلي  -أضننا هللا عنهننا -ف ننري الترمننذ  والحنناكى وتيرهمننا عنن  عاد ننب ســبب ن

جعهننا فننا العنندق االننت  وننان الربننل يطلنن  امرفتننه مننا رننام فن يطلحهننا وهننا امرفتننه إذا اأت
وون  لحها مادب مرق وفكًر حتنا انا  أبنل لمرفتنه  هللا ل ف لحن  فتريننا مننا ول  وهن  
فسدا  االت وويف ذل  اا  ف لح  فيلما همت عدت  فن تنحضا أابعتن ، فنذهرت المنرفق 

 َتْسِريٌح الطيَ ُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَوْلُروٍف َأْو ( فس ت حتا نب  الحر نالنرا )فأ رر  

ِبِإْحَسان 
(1). 

 األحكام الفقهية املستنبطة من صد  اآلية:

علننا هننذه اخيننب بنناب منن  فبنناز الطننكق الننًكع بحولننه  -أحمننه هللا -تننربى اللخنناأ   -ف
وهنذا إرناأق مننه إلنا  الطيَ ُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَوْلُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسـان  تعالا  

مننا هننو فسننحب لهننى فمنن  ضنني  علننا نفسننه لبمننه. اننا  علماؤنننا واتفنن  هننذا التعدينند إن
فدمننب الفتننو  علننا لننبوم إيحنناع الطننكق الننًكع فننا ولمننب واحنندق وهننو اننو  بمهننوأ 
السننلف ورننذ  نناوس وبعننا فهننل الظنناهر إلننا فن  ننكق الننًكع فننا ولمننب واحنندق 
 يحنن  واحنندق وهننرو  هننذا عنن  محمنند سنن  إتننحاق والحجنناي سنن  فأ ننأق وايننل عنهمننا ل
يلننبم منننه رننام وهننو اننو  محاتننل وهح ننا عنن   او  فنننه اننا  ل يحنن  والم ننهوأ عنن  
الحجنناي سنن  فأ ننأق وبمهنننوأ السننلف واأدمننب فنننه لزم وااننن  ثكثننا  ول فننرق سننني  فن 

                                                
انا  الحناكى حنديل  307 /2الحديل ف ربه الحاكى فا المستدأ  وتاب التفسير باب توأق اللحنرق  (1)

ونحي  اإلتنننا  وتعملنه الننذهرا انا   وانند ضنعفه تيننر واحند. وف ربننه الريهحنا فننا السنن  اليرننر  
ط  333 /7الخلن  والطنكق بنناب منا بنام فنا إمضننام الطنكق النًكع وون ون  مجموعننا  كتناب 

وعلل الترمذ  باب ما بام فنا المختلعنا  حنديل أانى  1994م تلب  اأ اللاز م ب الم رمب تنب 
 هن.1409ط عالى اليتأ اأولا تنب  174ون 305
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وف لنب الفنرهحي  ملسنو ب فنا  (1)ولمنا قيوا  ثكثا  مجتمعنب فنا ولمنب فو متفرانب فنا 
 ليها م  فأا .كتأ الفحه يضي  المحام ع  تر ها فليرب  إ

قإن هنذه اخينب ع نر فف فيهنا الطنكق بناألف  -أحمنه هللا -اا  الحاضا اس  العربا   -ب
 والكم وا تلف الناس فا تأوهل التعرهف علا فأبعب فاوا  

  معناه الطكق الم روع مرتان فما بام علا تير هذا فلنيس بم نروع ينرو  عن  األول
( إنمننا بعننل لريننان ال ننرع فمننا بننام النرننا )والرافضننب اننالوا أن  (2)الحجنناي سنن  فأ ننأق

 علا تيره فليس بم روع.
  معنناه الطنكق النذ  جينه الربعنب مرتنان، وذلن  أن الجاهلينب واننت تطلن  وتنر  الثانى

ــاٌك  تعنننالافسننندا  فرننني  هللا تنننلحانه فن النننر  إنمنننا ي نننون فنننا  لحتننني  سننندليل اولنننه  َفِإْمَسـ

 . ِبَوْلُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسان 

 مال . هالطكق المسنون مرتان اال   فن معناهالثالث
 جادب مرتان االه فسو حنيفب.  معناه الطكق الالرابع

فأمنننا مننن  انننا  إن معنننناه الطنننكق الم نننروع ف نننحي  ليننن  ال نننرع يتضنننم  الفنننرض 
فاسنننام الم نننروع الًكثنننب والسننننب والجنننادب والحنننرام جي نننون المعننننا ب وننننه م نننروعا فحننند 

المسننننون واننند وننننا نحنننو  بنننأن تينننره لنننيس بم نننروع لنننول تظننناهر اأ لننناأ المتحدمنننب وهنننو 
اخثناأ وانعحننا  اإلبمنناع من  اأمننب بننأن من   لنن   لحتنني  فو ثكثنا  فن ذلنن  لزم لننه ول و 

احتفنا  بالحجنناي وو واننه منن  الرافضنب فننالح  وناد  اننرلهى، فأمنا مننذهأ فسنا حنيفننب فننا 
                                                

 ط  اأ ال عأ. 129 /3الجام  أح ام الحر ن  (1)
 نأق النخعنا الينوفا تنم  من  عطنام سن  فسنا أبناح وتينره وأو  عن  الًنوأ  وحمنا  حجاي سن  فأ  (2)

س  زهد وه يى واس  الملاأ  ووان م  حفاظ الحديل وم  الفحهنام وولنا الحضنام بالل نرق إلنا فننه 
كننان مدلسننا  عمنن  لننى يلحننه فيرتنننل تنناأق عنن  مجاهنند وعنن  البهنننر  ولننى يلحهمننا ووننان ضننعيفا  فنننا 

ومنا بعندها، ط  اأ ونا أ  54ونن 2ومادنب بنالر . وجينان اأدينان بنن الحديل تنوفا تننب  مسني 
 سيرو .
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متفن  معننا علنا لبومنب إذا وان  واند حححننا فنه حرام فك معنا لكرنتغا  بنه هاهننا فإننه 
 .(1)ذل  فا مسادل الخكفق

ــان    اولننه تعننالا  -ي ــِريٌح ِبِإْحَس ــُروٍف َأْو َتْس ــاٌك ِبَوْل ايننل اإلمسننا  بننالمعروف  َفِإْمَس
الربعنننب الًانينننب بعننند الطلحنننب الًانينننب والتسنننره  الطلحنننب الًالًنننب واينننل التسنننره  بإحسنننان 

ََْمُهنَّ كهما مم   مرا  انا  هللا تعنالا  اإلمسا  حتا تنحضا العدق وو َفِإَذا َبَمْغَن َأ

ــُروفٍ   ــاِ ُقوُهنَّ ِبَوْل ــُروٍف َأْو َف ــُكوُهنَّ ِبَوْل يعنننا إذا انناأب   -2الطننكق  يننب - َفَأْمِس
 .(2)انحضام العدق فرابعوه  فو فاأاوه ق

 حند عدم ف ذ العوض علا الطنكق إل فنا حالنب الخنوف من  عندم إاامنب حندو  هللا - 
ملننب قتلننن  باننا  ونناحأ التحرهنننر والتنننوهر   منن  حنندو  هللا التنننا نهننا عنن  تعنننديها.

سنني  بملننب قول يحننل ليننى فن تأ ننذوا ممننا  تيتمننوه  حنندو  هللا فننك تعتنندوهاق معترضننب 
من   لنه ري ا ق وما ات ل سها، وبي  الجملب المفرعب عليها وهنا قفنإن  لحهنا فنك تحنل

فنا الينكم النذ  ارلهنا من  منن  ف نذ العنوض عن   بعدق ومناتلب العتراض منا بنر  
يميمننا حندو  هللا وواننت حندو  هللا مريننب فننا ل الطنكق إل فنا حالنب الخنوف من  فن 

اليتننناب والسننننب فجنننج سهنننذه الجملنننب المعترضنننب ترييننننا  أن منننن  ف نننذ العنننوض علنننا 
 .(3)الطكق هو م  حدو  هللاق

عروف يحتضننا منننا سيننان الطننكق ومننا تحنندم منن  إبمننا  الحننديل عنن  المفاأاننب بننالم 
َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطميْقُتُم  السنا والردعا ومراعاق اتتملا  العدق فا الطكق انا  تعنالا 

 ( م  توأق الطكقق.1ق يب ) النَِّساء َفَطمُِّقوُهنَّ ِلِلدَِّتِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِلدََّة

                                                
 ط  اأ الفير للطلاعب والن ر تححي  محمد عرد الحا أ عطا. 259 /1فح ام الحر ن لس  العربا  (1)
 .260 /1الساس   (2)
 .413 /2التحرهر والتنوهر  (3)
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 :األحكام الفقهية المستفادة من هذه اآلية
ق مسنننتحرك  لعننندته  وحولنننن    فطلحنننوه  لعننندتهق -أحمنننه هللا  -انننا  البمخ نننر   
( قفنننا ا ر نننل لهنننا، وفنننا انننرامق أتنننو  هللا ) ه لليلنننب بحينننت مننن  المحنننرم ف  مسنننتحركتننن تي

 .(1)عدته ق
ووذا  لحننت المننرفق فننا الطهننر المتحنندم للحننرم اأو  منن  فارادهننا فحنند  لحننت مسننتحرلب  

،    فننا  هننر لننى يجننامع  جيننه ثننى يخلنني  حتننا تنحضننا عنندتهلعنندتها، والمننرا  فن يطلحنن
وهننننذا فحسنننن  الطننننكق وف  لننننه فننننا السنننننب وفبعننننده عنننن  الننننندم وهنننند  عليننننه مننننا أو  فن 

( وننانوا يسننتحرون فن ل يطلحننوا فزوابهننى للسنننب إل واحنندق ثننى ل فوننحاب أتننو  هللا )
ربننل ثكثننا  يطلحننوا تيننر ذلنن  حتننا تنحضننا العنندق، ووننان فحسنن  عننندهى منن  فن يطلنن  ال

، فمنا الرندعا فحند عرفنه اإلمنام ال ننميطا (3)هذا هو الطكق السنا (2)فا ثكثب ف هاأق
بحولننننه والطننننكق الرنننندعا هننننو بمنننن  الننننًكع فننننا مننننرق فو الطننننكق فننننا  -أحمننننه هللا  -

هنل يحن  الحيضب فو فا  هر مسها جيه ... واد  ا  اللحل فا ح ى الطكق الرندعا 
أضنا هللا عنهمنا -واأول جيه حديل عرد هللا سن  عمنر تسأ علا المطل  فم ل، هحو 

                                                
وفسنا وعنأ وبنناسر سن  عرند هللا ومجاهنند ( وعًمنان واسنن  دلناس هنذه الحنرامق مروهنب عنن  النرنا ) (1)

، انظر المحتسأ فا تريي  وبوه رواذ الحراما  واإليضاح وعلا س  الحسي  وبعفر س  محمد 
 ط المجلس اأعلا لل  ون اإلتكميب. 323 /2عنها لس  بنا 

 ط  اأ إحيام التراع العربا. 55 /4تفسير الي اف  (2)
السنننب مننا بمنن  رننرو ا  تنلعب  وهننو فن يطلحهننا واحنندق، وهننا انا  الحر رننا  اننا  علماؤنننا   نكق  (3)

مم  تحيا  ناهرا  لنى يمسنها فنا ذلن  الطهنر ول تحدمنه  نكق فنا حنيا، ول متعنب  نكق فنا 
 هنر يتلننوه و نك عنن  العننوض. وانا  ال ننافعا  نكق السنننب فن يطلحهننا فنا وننل  هنر  اوننب لننو 

ق السننب فن يطلحهنا فنا ونل  هنر  لحنب  لحها ثكثا  فا  هنر لنى ي ن  سدعنب وانا  فسنو حنيفنب  نك
ط  اأ  151 /18وانا  ال ننعرا يجننوز فن يطلحهنا فننا  هننر بامعهننا جينه. الجننام  أح ننام الحننر ن 

 ال عأ.
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( ( سنذل  فحنا  لنه )فنه  ل  امرفتنه وهنا حنادا فرلنب ذلن  عمنر فنأ رر النرنا ) -
 .(1)فليرابعهاق همر 

والنننذ  علينننه الجمهنننوأ فننننه يعتننند ستلننن  الطلحنننب ومننن   نننالف فيهنننا السننننب علينننه فن  
طهننر ثننى إن رننام فمسنن ها وون ( فليمسنن ها حتننا تيرابعهننا وليعمننل ومننا ف رننر النرننا )

رننام  لحهننا فننا  هننر لننى يمسننها جيننه. ف  لتسننتحرل عنندتها مننا لننى تينن  الطلحننب الًالًننب فو 
 بالًكع علا ما عليه الجمهوأ.

ع  العتدا  سهذه الطلحنب فنا الحيضنب فحنا   -أحمه هللا  -واد ت ل اإلمام فحمد  
بعننب إل منن   ننكق ... ولننى ( فليرابعهننا ينند  علننا العتنندا  سهننا أنننه ل أ إن اولننه )

 .(2)يحل بعدم العتدا  سها إل تعيد س  المسيأ وبماعب م  التابعي ق
يحتضنا مننا معرفنب ضنابطها  وهنو فن المنرفق إمنا فن  َةَدِلا اْلُوُصْحَأَو واولنه تعنالا  

يفاأاها زوبها سوفاق فو  كق، فأما المتوفا عنها زوبها إن واننت حنادك  فعندتها فأبعنب 
َْْواْـا  َيَتَربَّْصـَن ِبَأنُفِسـِهنَّ     ر وع نر، انا  تعنالا  فره َواليِذيَن ُيَتَوفيْوَن ِمنُكْم َوَيـَذُ وَن َأ

ــُهر  َوَعْ ــرا ــَة َأْش َأْ َبَل
وون وانننت حننامك  فعنندتها سوضنن  الحمننل، والمطلحننب إن وانننت  (3)

َُْمُهحامك  فعدتها فيضا  سوض  الحمل  نَّ َأن َيَضْلَن َحْوَمُهنََّوُأْوَلاُت اْلَأْحَواِل َأ
(4)

. 

وون وانت حادك  فإما فن ي ون مد ول  سهنا فول ، فغينر المند و  سهنا ل عندق لهنا انا   
َيا َأيَُّها اليِذينَ آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتمُ اْلُوْؤِمَناتِ ُثمَّ َطميْقُتُووُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَوسُّوُهنَّ َفَوا  تعالا 

ْيِهنَّ ِمْن ِعدَّةٍ َتْلَتدُّوَنَهاَلُكمْ َعَم
والمد و  سها إما فن تيون م  ذوا  اأارام فعدتها  (5)

                                                
وونحي  مسنلى وتناب الطنكق بناب تحنرهى  نكق  2011ونن 5وحي  اللخاأ  وتناب الطنكق بنن (1)

 ط  اأ الجيل. 181 /4الحادا بغير أضاها وفنه لو  الف وا  الطكق وه مر سربعتها 
 م.1995وما بعدها ط  اأ الفير تنب  211 /8فضوام الريان لل نميطا  (2)
 .234توأق اللحرق  يب  (3)
 .4توأق الطكق  يب  (4)
 .49توأق اأحباب  يب  (5)
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ثكثننب اننروم، وفمننا منن  ليسننت منن  ذوا  اأاننرام واليادسننب وال ننغيرق فعنندتها ثكثننب فرننهر 
ُتُهنَّ َثَماَثةُ َأْشُهر َوالمياِئي َيِئْسنَ ِمنَ اْلَوِحيضِ ِمن نَِّساِئُكمْ ِإنِ اْ َتْبُتمْ َفِلدَّاا  تعالا  

(1). 
ُْـوُهنَّ ِمـن ُبُيـوِتِهنَّ    قواوله تعالا    معنناه ف  لنيس للنبوي فن يخربهنا من   َلـا ُتْخِر

مس   النياح ما  امت فا العدق، ول يجنوز لهنا الخنروي فيضنا  لحن  النبوي إل لضنروأق 
تننوام، وهنننذا  ننناهرق، فنننإن  ربننت فثمنننت ول تنحطنن  العننندق والربعيننب والمرتوتنننب فننا هنننذا

 .(2)ل يانب مام الربل ...ق
ا تلنف السنلف فنا تأوهلهنا فعن  اسن   ِإليا َأن َيْأِتنَي ِبَفاِحَ ـٍة مَُّبيَِّنـةٍ  قواوله تعالا  

دلناس واسن  عمننر والحسن  وال ننعرا ومجاهند هننو البننا فتخننري وهحنام عليهننا الحند، وعنن  
لهى إ رابها، وعن  اسن  عمنر اس  دلاس فيضا  وال افعا فنه الرذام علا فحمادها جيحل 

والسنند  الفاح ننب  روبهننا منن  سيتهننا فننا العنندق، واننا  اتننا ق الفاح ننب الن ننوز وذلنن  فن 
يطلحهنا علننا الن نوز فتتحننو  عن  سيتننه انا  اسنن  العربنا  فمننا من  اننا  إننه الخننروي للبنننا 
فك وبه له أن ذل  الخروي هو  نروي الحتنل واإلعندام ولنيس ذلن  بمسنتًنا فنا حنك  

وفمنا من  انا   (3)فهنو مفسنر فنا حنديل فا منب سننت قنيس وفما م  اا  إنه الرنذام وحرام
أن الغيلب ونحوها م  المعاوا ل تري  اإل نراي والخنروي، وفمنا  إنه ول مع يب فوهى

م  اا  إنه الخروي بغير ح  فهو ونحي  وتحندير الينكم ل تخربنوه  من  سينوته  ول 

                                                
 .4توأق الطكق  يب  (1)
 وما بعدها. 154 /18الجام  أح ام الحر ن  (2)
  فا منب سننت قنيس فن فبنا عمنرو سن  حفنص  لحهنا الرتنب وهنو ع  فسا تلمب س  عرد النرحم  عن (3)

( تادأ فأأتل إليها وويله ب عير فسخطته فحا   هللا مال  علينا م  رام فجام  أتو  هللا )
فننذور  ذلنن  لننه فحننا  قلننيس لنن  عليننه نفحننب فأمرهننا فن تعتنند فننا سيننت فم رننره  ثننى اننا  تلنن  امننرفق 

... الحديل وحي  مسلى وتاب الطكق باب المطلحنب يغ اها فوحاسا اعتد  عند اس  فم م توم 
 .195 /4ثكثا ل نفحب لها 
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وفولننا اأاننوا  تفسننير الفاح ننب بننالخروي بغيننر  .(1)يخننرب  رننرعا  إل فن يخننرب  تعنندياق
ح  فإنه عام ينندأي تحتنه منا ذونر من  فانوا  فمنا تفسنير السننب لهنا بالرنذام فهنذا محطنوع 

ما تحدم من  فح نام الطنكق والعندق  .(ولى يًرت أفعه إلا النرا ) (2)علا اس  المسيأ
فننل جاتننر عليهننا فو تغاوالربعننب حنندو  هللا التننا سينهننا لعلننا ه ومننن  منن  تجاوزهننا، فمنن  ت

فحنند نلنننى نفسننه وفوأ هننا منننوأ  الهننك  انننا   ا الم نننروعهننسواوعهننا علنننا تيننر وبهعنهننا 
َوِتْمكَ ُحُدودُ الميهِ َوَمن َيَتَلدَّ ُحُدودَ الميهِ َفَقدْ َظَممَ َنْفَسهُ َلا َتْدِ ي َلَللَّ الميَه ُيْحِدُث َبْلَد  تعالا

فن يرد  بغضها إلا محرتها والعبوف عنهنا إلنا الرةلنب فاأمر الذ  يحدثه  َذِلَك َأْمرا
فيهننا، ومنن  العننبم علننا  كاهننا إلننا الننندم ومرابعتهننا. اننا  اإلمننام الحر رننا  اننا  بمينن  
المفسنننره  فأا  بننناأمر هننننا الرةلنننب فنننا الربعنننب، ومعننننا الحنننو  التحنننرها علنننا  نننكق 

النننندم علنننا الفنننراق  عننند الواحنندق والنهنننا عننن  الننًكع فإننننه إذا  لننن  ثكثننا  فضنننر سنفسنننه
وبعنننند فهننننذه بعننننا الحنننندو   (3)والرةلننننب فننننا الأتجنننناع فننننك يجنننند عننننند الربعننننب تننننريكق

المتضنمنب أح نام الطنكق والربعننب والعندق إبمنال ، ولهنا تفرهعننا  وًينرق ل يتسن  المحننام 
 واأح ام  هفلي ْرب    إليها فا وتأ الفح ناللسطها حتا ل نخري ع  مح و 

                                                
 ست رف فا العلاأق. 156 /18الجام  أح ام الحر ن  (1)
ع  ميمون س  مهران انا  اندمت المديننب فند فعت إلنا تنعيد سن  المسنيأ فحلنت فا منب سننت قنيس  (2)

ن ب  فوضعت علا يند  اسن    لحت فخربت م  سيتها فحا  تعيد تل  امرفق فتنت الناس إنها وان ل سف
فم م توم اأعما، اا  األلانا وحي  محطوع الحنديل ف ربنه فسنو  او  فنا تنننه وتناب الطنكق 

ط  اأ اليتاب العربا ومعنا فتنت الناس يرهند فنهنا  257ون 2باب م  فنير ذل  علا فا مب بن
م  سيت مطلحها علنا وبنه يوان  النناس ( فمرها فن تنتحل فتنت الناس سذورها حديًها فن النرا )

ط  156 /18فننا الخطننأ واولننه قلسنننبق ف  وانننت تأ ننذ الننناس وتجننرحهى سلسننانها انظننر الحر رننا 
  اأ ال عأ.

وع  تليمان س  يساأ فا  روي فا مب اا  إنما وان ذل  م  توم الخل . ضنعفه األلنانا تنن  
 .256 /2فسا  او  وتاب الطكق باب م  فنير ذل  علا فا مب 

 وما بعدها. 156 /18الجام  أح ام الحر ن  (3)
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 املطمب الثانى

 اخلمــع "" 

 

الخلن  من  حندو  المفاأانب فنا العكانب البوبينب، وهنو منأ وذ من   لن  الًنوب والنعنل  
ــاٌس  وتيرهمننا، وذلنن  أن المننرفق للنناس للربننل اننا  تعننالا   ــُتْم ِلَب ــاٌس ليُكــْم َوَأن ــنَّ ِلَب ُه

ــنَّ ليُه
وونمننا بننام م نندأه بضننى الحننام تفراننب سنني  اأبننرام والمعننانا يحننا   لنن  ثوبننه  (1)

لعنب بالضنىق لع لعنا و   وفنا ال نرع  فرانب سني  النبوبي   (2)ا  بفنت  الخنام، و لن  امرفتنه   
 .(3)ولو سلفت مفا اه بعوض مح و  أاب  لجهب البوي

 وا تلف العلمام جيه هل هو  لحب بادنب فم فس  علا اولي   
منننذهأ علنننا وعًمنننان واسننن  مسنننعو  والحسننن  وال نننعرا والنخعنننا وعطنننام واسننن    األول

  والثـانى مجاهد والبهر  وهو او  فسنا حنيفنب وتنًيان وفحند انولا ال نافعا. المسيأ و 
لل ننافعا وبننه اننا  فحمنند ووتننحاق  والقوو الالنوو   مننذهأ اسنن  دلنناس و نناوس وع رمننب 

 .(4)وفسو ثوأ وليل فره  ف لته
والمختلعنننب تملننن  نفسنننها ول أبعنننب لبوبهنننا عليهنننا إل سنيننناح بديننند مسنننتوفا فأواننننه  

ــا  ارننل اإلبمنناع اولننه تعننالا   ورننرو ه، واأوننل جيننه ــُذوْا ِموَّ ــْم َأن َتْأُخ ــلُّ َلُك َوَ  َيِح

َُْناَح آَتْيُتُووُهنَّ َشْيئا  ِإ ي َأن َيَخاَفا َأ ي ُيِقيَوا ُحُدوَد الّمِه َفِإْن ِخْفُتْم َأ ي ُيِقيَوا ُحُدوَد الّمِه َفَ   

لّمِه َفَ  َتْلَتُدوَها َوَمن َيَتَلدَّ ُحُدوَد الّمـِه َفُأْوَلــِئَك ُهـُم    َعَمْيِهَوا ِفيَوا اْفَتَدْت ِبِه ِتْمَك ُحُدوُد ا

                                                
 .187توأق اللحرق  يب  (1)
 114 /1ط  اأ ونا أ وتهنذيأ اللغنب لرزهنر  منا ق  لن   76 /8انظر لسان العنرب منا ق  لن   (2)

 ط  اأ إحيام التراع العربا.
 م.1998تنب  ط المعاهد اأزهرهب 3/71اإلاناع فا حل فلفاظ فسا رجاع للخطيأ ال ربينا  (3)
 /3ط  اأ اليتننأ العلميننب وتفسننير الحر رننا  6/18انظنر تف ننيل ذلنن  فننا التفسننير اليرينر للننراز   (4)

 ط  اأ ال عأ. 143
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اللياِلُووَن
وم  السنب ما أواه اللخاأ  فنا ونحيحه عن  اسن  دلناس فن امنرفق ثاسنت  (1)

( فحالننت ياأتننو  هللا  ثاسننت سنن  قننيس مننا فعتننأ عليننه فننا  لنن  سن  قننيس فتننت النرننا )
نعنى انا  أتنو  ( فتنر ي  علينه حديحتنه االنت   هللا )ول  ي  ولي  ل ف يحه فحا  أتنو 

 .(2)ب و لحها تطليحهح( اارل الحديهللا )
وناهر اأيب  ليل اللاب فن الخل  الجنادب إنمنا ي نون عنند  نوف النبوبي  من  عندم  

إاامنننب حننندو  هللا مننن  حسننن  الع نننرق والمماثلنننب فنننا الححنننوق والوابلنننا  مننن  ولينننب الربنننل 
 علا فأبعب فحوا   وعدم المضاأق وهو يح 

فن ي ننون منن  تيننر ضننرأ منن  الننبوي ول منن  البوبننب فأبننازه مالنن  وتيننره لحولننه  األول:
 ٍَفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشـْيء

ِإ ي َأن َيَخاَفـا َأ ي ُيِقيَوـا ُحـُدوَد    اخينب ومنعنه انوم لحولنه  (3)

 .الّمِه
ــانى َوَ  :هوأ لحولننه تعننالافن ي ننون الضننرأ منهمننا بميعننا  فمنعننه مالنن  فننا الم نن :الث

َتْلُضُموُهنَّ ِلَتْذَهُبواْ ِبَبْلضِ َما آَتْيُتُووُهنَّ
ِإ ي َأن َيَخاَفا َأ ي  وفبازه ال افعا لحوله تعالا (4)

 .ُيِقيَوا ُحُدوَد الّمِه
 فن ي ون الضرأ م  البوبب  اوب فأبازه الجمهوأ لظاهر هذه اخيب. :الثالث

                                                
 اللحرق. 229 يب  (1)
ونننناهر هنننذا  2021ونننن 5ونننحي  اللخننناأ  وتننناب الطنننكق بننناب الخلننن  وويًينننب الطنننكق جينننه بنننن (2)

تألت زوبهنا الطنكق فحنرام عليهنا أادحنب الجننبق  ( قفيما امرفق الحديل موهى للتعاأض م  او  )
وهذا مدفوع بإم ان الجم  سينهما بحمل حديل اللاب علا بواز الخل  إذا وان ثى ترأ يحتضنيه، 

 وحمل حديل التحرهى علا ما إذا لى ي   ثى ترأ يحتضيه.
ف م وانظننر البوابننر عنن  ااتننرا1973ط  اأ الجيننل تنننب  41 /7انظننر نيننل اأو نناأ لل ننووانا 

 م.1990ط الم تلب الع رهب ويدا الًانيب تنب  623 /2اليلادر اس  حجر الهيًما 
 .4النسام  يب  (3)
 .19النسام  يب  (4)
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َوِإْن َأَ دتُّـُم  : أ من  النبوي  اونب فمنعنه الجمهنوأ لحولنه تعنالافن ي ون الضر  َالرابع:

َْْوج  َْْوج  مََّكاَن  اْسِتْبَداَل 
اخيب وفبازه فسو حنيفب مطلحنا واولنه سنذل  مخنالف لليتناب  (1)

واد فتلفت الحديل فا المطلنأ المتحندم علنا فن ف نذ العنوض علنا الطنكق  (2)والسنبق
علننا حنندو  هللا وهننو موافنن  لمننذهأ  حنندو  هللا تعنند  فننا حالننب عنندم الخننوف فل يميمننا

 .(3)–أحمه هللا  -بمهوأ الفحهام و كفا  أسا حنيفب 
بعد فن ذور هللا حدو ه فا العكاب البوبيب الحادمب علا الموافحنب فو المفاأانب  :تتوةل

ووانت هذه الحندو  لزمنب علنا النبوبي  حنذأ من  مخالفتهنا بالتعند  عليهنا ومجاوزتهنا 
النذي  وناأ الظلنى  يندنا  لهنى ل  َوَمن َيَتَلدَّ ُحُدوَد الّمِه َفُأْوَلــِئَك ُهـُم الليـاِلُوونَ      فحا

فا الظك  عند تفسنير هنذه  -أحمه هللا -ينفيون عنه بحا . وذور اأتتاذ تيد اطأ 
ــ اخيننب لطيفننب سنني  فيهننا الفنناأق سنني  التعريننره  فننا اولننه تعننالا   ــِه َف ــُدوُد الّم ــَك ُح َ  ِتْم

هنذا ن نها  قونحنف هننا وافنب عناسرق  ِتْمَك ُحُدوُد الّمِه َفـَ  َتْلَتـُدوَها  واوله   َتْقَرُبوَها
فمننام ا ننتكف لطيننف فننا تعريننره  اننر نيي  فننا معنننا واحنند حسننأ ا ننتكف المكبسننتي  

ِتْمـَك ُحـُدوُد   وأ  التعحينأ فا مناتلب تلحت فا هذه السوأق عنند الحنديل عن  ال نوم 

فا اأولا تحذير م  الحرب وفا الًانيب تحذير م  العتندام فلمناذا  َ  َتْلَتُدوَهاالّمِه َف
 كان الخكفح

ــَة  كننان الحننديل عنن  محظننوأا  م ننتهاق  فوو لالاس ةووألولا:ولوو  لل ــْم َلْيَم ــلَّ َلُك ُأِح

ِتْمَك ُحـُدوُد الّمـِه َفـَ     ....  الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس ليُكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس ليُهنَّ

والمحظننوأا  الم ننتهاق رننديدق الجاذسيننب فمنن  الخيننر فن  -اللحننرق  187 يننب  َتْقَرُبوَهــا

                                                
 .20النسام  يب  (1)
 1983ط  اأ اليتننناب العربنننا الطلعنننب الرابعنننب تننننب  82 /1التسنننهيل لعلنننوم التنبهنننل لسننن  بنننب   (2)

 ست رف يسير فا العلاأق.
   هذا اللحل.م 22انظر ون  ( 3)
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ي ننننون التحننننذير منننن  مجننننر  الاتننننراب منننن  حنننندو  هللا فيهننننا اتحننننام لضننننعف اإلأا ق فمننننام 
 باذسيتها إذا ااترب اإلنسان م  مجالها ووا  فا نطاق حلادلها!

جا  مجنا  م روهنا  واونطداما  و كفنا  فالخ نيب هننا هنا الخ نيب فما هنا فالم 
من  تعند  الحندو  فنا  فعنب من   فعننا  الخنكف وتجاوزهنا وعندم الوانوف عنندها فجننام 
التحذير م  التعد  ل م  المحاأبب بسرأ ا تكف المناتنلب ... وهنا  انب التعرينر عن  

 .(1)قعجيلبالمحتضيا  المختلفب 
َْْتَوَلـِ     ول ونكم وعنك سياننه علنا ونل سينان  فسلحان م  فعجب وكمه  ُقـل ليـِئِن ا

 ِهريا اإِلنسُ َواْلِجنُّ َعَمى َأن َيْأُتواْ ِبِوْثلِ َهـَذا اْلُقْرآنِ َ  َيْأُتونَ ِبِوْثِمهِ َوَلوْ َكانَ َبْلُضُهمْ ِلَبْلض  َظ
 ق.88قاإلترام  يب 

 

 املطمب الثالث

 حد اللها  وبيان كيفيته

 

هنننناأ مننن  األفنننناظ المعروفنننب عننننند العننننرب ارنننل اإلتننننكم، وهنننو مننننأ وذ منننن  لفنننت الظ 
ت علننننا وظهننننر فمننننا، وتخ ننننيص نننننالظهننننر؛ أن وننننوأته فن يحننننو  الربننننل لبوبتننننه ف

الظهننننر  ون تيننننره منننن  تننننادر الجننننواأح؛ أنننننه محننننل الروننننوب والعننننتكم، ووننننان فهننننل 
 ثنب نهنناأ الجاهلينب يعدوننه من  فننواع الطنكق واتننتمر الح نى علينه حتنا واعنت فو  حا

 فا اإلتكم.
  قاننا  بعننا العلمنام  ووننان  كاننا  -أحمنه هللا -يحنو  ال نني  محمند علننا السننايس  

وح نا بعضنهى فنننه  (2)منا فأا  إل انند حرمنت علينهق( قفيضنا  فنا فو  اإلتنكم لحولنه )
                                                

 م.2003ط  اأ ال روق الطلعب الًانيب والًكثون تنب  249 /1فا نك  الحر ن تيد اطأ  (1)
سلفنت  384ونن 7ف ربه الريهحا فا السن  اليرر  وتاب الظهناأ بناب تنرأ ننبو   ينب الظهناأ بنن (2)

ا هنذا مرتنل ما فعلى إل اد حرمت عليه ط مجلس  ادرق المعاأف فا الهند حيندأ فبنا  انا  الريهحن
 ولي  له رواهد  هللا فعلى.
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كننان  كاننا  يوبننأ حرمننب م بنندق ل أبعننب جيننه، وايننل لننى ي نن   كاننا  منن  وننل وبننه سننل 
وبينان هنذه الحا ثنب ومنا  (1)ا معلحنب ل ذا  زوي ول  لينب تنني  تينرهقكانت البوبنب تلحن

َقْد َسِوَع الميُه َقْوَل اليِتي ُتَجاِدُلَك ِفـي  المجا لب انا  تعنالا  ح ا الحر ن فا ودأ توأق 

َِْها َوَتْ َتِكي ِإَلى الميِه َوالميُه َيْسَوُع َتَحاُوَ ُكَوا  اليـِذيَن ُيَلـاِهُروَن     ِإنَّ الميَه َسِويٌع َبِصـريٌ َْْو

ُمنَكرا  مَِّن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ ِإنْ ُأمََّهاُتُهمْ ِإليا المياِئي َوَلْدَنُهْم َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن 

ُْو ا  َوِإ ِئِهْم ُثمَّ َيُلوُدوَن ِلَوا َقاُلوا َفَتْحِريُر َواليِذيَن ُيَلاِهُروَن ِمن نَِّسا  نَّ الميهَ َلَلُفوٌّ َغُفوٌ اْلَقْولِ َو

َفَون ليْم َيِجْد َفِصَياُم   ُه ِبَوا َتْلَوُموَن َخِبرٌيَ َقَبٍة مِّن َقْبِل َأن َيَتَواسَّا َذِلُكْم ُتوَعُلوَن ِبِه َوالمي

ِإْطَلاُم ِستِّنَي ِمْسِكينا  َذِلَك ِلُتْؤِمُنوا َشْهَرْينِ ُمَتَتاِبَلْينِ ِمن َقْبِل َأن َيَتَواسَّا َفَون ليْم َيْسَتِطْع َف

ــَك ُحــُدوُد الميــِه َوِلْمَكــاِفِريَن َعــَذاٌب َأِلــيمٌ  تننوأق  4إلننا  1قاخيننا   ِبالميــِه َوَ ُســوِلِه َوِتْم
 المجا لبق.

 سبب نزول اآليات:

الم ننهوأ عننند المفسننره  والمحنندثي  فننا تننرأ نننبو  هننذه اخيننا  واننوع فو  حا ثننب  
الننذ  ننناهر منن  زوبننه  ولننب سنننت  --فننا اإلتننكم منن  فوس سنن  ال ننامت نهنناأ 
التننا ذهرننت إلننا أتننو  هللا لت نن ا لننه حالهننا وتحننص عليننه  -أضننا هللا عنهننا -ثعللننب 

( إل فن انا  نلأها وما ودأ م  بعلها عساها فن تجد لنذل  مخربنا، فمنا ونان مننه )
فننا زوبهننا وحاوأتننه فننا فمرهننا، لهننا قمننا فأا  إل انند حرمننت عليننهق ولينن  المننرفق با لتننه 

فأباسهننا منن  عننت رنن واها إلننا منن  يعلننى السننر وف فننا، أف( علننا بوابننه، ثننى والنرننا )
ليلهننننا وهرفنننن  وربهننننا، وولينننن  نننننص هننننذه الحا ثننننب منننن  وتننننأ السنننننب تعليادننننه بمننننا يننننرو  

االنننت  تلننناأ   -أضنننا هللا عنهنننا  -بسننننده عننن  عاد نننب الحننناكى المطهنننرق  أو  اإلمنننام 
ل رننام إنننا أتننم  وننكم  ولننه سنننت ثعللننب وهخفننا علننا بعضننه الننذ  وتنن  تننمعه ونن

( وهننا تحنو  ياأتنو  هللا فكنل رنلاسا ونًنر  لننه وهنا ت نتيا زوبهنا إلنا أتنو  هللا )
بطنننا حتننا إذا ورننر تنننا وانحطنن  لننه ولنند  ننناهر منننا اللهننى إنننا فرنن و إلينن  االننت 

                                                
 م.1990م تلب اليليا  اأزهرهب تنب  111 /4تفسير  يا  اأح ام ال ي  علا السايس  (1)
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ُه َقْوَل اليِتي ُتَجاِدُلَك َقْد َسِوَع المي سه لم اخيا  عاد ب فما سرحت حتا نب  بررهل 

َِْه َْْو  .(1)اا  زوبها فوس س  ال امتق اِفي 
وف ري فسو  او  فا تنننه عن   وهلنب سننت مالن  سن  ثعللنب االنت نناهر مننا زوبنا  

( يجنننا لنا جينننه ( فرننن و إلينننه وأتنننو  هللا )فوس سننن  ال نننامت فج نننت أتنننو  هللا )
َقـْد َسـِوَع الميـُه َقـْوَل اليِتـي      ننب  الحنر ن  وهحو  ات  هللا فإننه اسن  عمن  فمنا سرحنت حتنا

ـ  َِْه َْْو إلنا الفنرض فحنا  يعتن  أقلنب. االنت ل يجند، انا  جي نوم رنهره   اُتَجاِدُلَك ِفي 
ياأتو  هللا إنه رني  ورينر منا بنه من  ونيام انا  فلنيطعى تنتي  مسن ينا  متتابعي . االت 

رق م  تمنر النت ياأتنو  هللا االت ما عنده م  رام يت دق به االت فأتا تاعت ذ بع
فإنا فعينه بعرق   ر اا  اد فحسنت اذهرنا فنأ عما سهنا عننه تنتي  مسن ينا  واأبعنا 

 لوفنا أواينب ف نر  عنند فسنا  او  والعنرق م تن إلا اس  عم  اا  والعرق تتون وناعا
 .(2)يس  ثكثي  واعا  اا  فسو  او  وهذا فو  م  حديل يحا س    مق

 تفادة من اآليات:األحكام الفقهية المس
اليـِذيَن ُيَلــاِهُروَن  انا  العلمنام  لفنت النسنام المضناف إلنا الربنا  فنا اولنه تعنالا   -ف

حميحب فا البوبا   ون اإلمام؛ أن المتلنا أ من  ولمنب نسنام  ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم
إنمننا يحننا  بواأهننه وومنناؤه الربننل إنمننا هننو زوباتننه  ون إمادننب فننك يحننا  فننيه  نسنناؤه 

ــن وتنننراأهه، والتلنننا أ مننن  فمننناأا  الحميحنننب وحين نننذع ي نننون نننناهر اولنننه تعنننالا   مِّـ

                                                
ط  اأ الفينر والمسنتدأ  علنا ال نحيحي   666 /1تن  اسن  مابنب وتناب الطنكق بناب الظهناأ  (1)

وانننا   1990العلمينننب تننننب ط  اأ اليتنننأ  523 /2كتننناب التفسنننير بننناب تفسنننير تنننوأق المجا لنننب 
ط  اأ  206الحاكى هذا حديل ونحي  اإلتننا  ولنى يخربناه وللناب النحنو  فنا فتنلاب الننبو  ونن

 إحيام العلوم.
ط  اأ الفينر، اننا  األلنانا حسنن   ون  266 /2تنن  فسنا  او  وتنناب الطنكق بنناب فنا الظهنناأ  (2)

بنناب ل يجننب  فن يطعننى فاننل منن  اولننه والعننرق وف ربننه الريهحننا فننا السننن  اليرننر  وتنناب الظهنناأ 
 .391ون 7تتي  مس ينا ول مس ي  مدا م   عام سلده بن
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فن الظهاأ إنما ي ون فا البوبا   ون اإلمام وهو منحو  ع  وًينر من   نَِّساِئِهم
ذهنننأ الحنًينننب وال نننافعيب والحناسلنننب واننند نحنننل عننن  وولينننه  --ال نننحابب والتنننابعي  

 .(1)مال  والًوأ  وحب الظهاأ م  اأمبق
يحضا بأن الظهناأ للربنا   ون  اليِذيَن ُيَلاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهماوله تعالا  -ب

النسنننام فلنننيس لهننن  نهننناأ، فلنننو نننناهر  امنننرفق مننن  زوبهنننا لنننى يلبمهنننا رنننام وهنننو 
مننذهأ اأدمننب اأأبعننب. اننا  فسننو ب ننر سنن  العربننا  وهننو وننحي  أن الحننل والعحنند 

الربا  لننيس سينند المننرفق منننه رننام، وح ننا عنن  والتحليننل والتحننرهى فننا النينناح سينند
الحسنن  سنن  زهننا  فنهننا تيننون مظنناهرق وهلبهننا التيفيننر ارننل التمنناس، وعنن  اأوزاعننا 
وعطنام ووتننحاق فن عليهنا وفنناأق يمنني ، وعن  البهننر  فنهننا تيفنر وفنناأق الظهنناأ ول 

 .(2)يحو  اولها هذا سينها وبي  زوبها فن ي يرهاق
  اتى المووو  قالنذي ق ونحب نهناأ العريند أن فح نام ااتضا العموم المستفا  م -بن

النسنننام ثاستنننب فنننا ححهنننى وون تعنننذأ علنننيهى العتننن  واإل عنننام فنننإنهى انننا أون علنننا 
 .(3)ال يامق

ُْو ا  وهستفا  م  اولنه تعنالا  -  محنرم  فن الظهناأ َوِإنَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكرا  مَِّن اْلَقْوِل َو
جينننه اإلاننندام علنننا  ال نننافعيب الحنننو  بأننننه ورينننرق أنفنننا اإلتنننكم سنننل اعتمننند فحهنننام 

إحالب ح ى هللا تعالا وترديله سدون إذنه تلحانه، وأن م  فاندم علنا الظهناأ بعند 
فن ف رننر هللا بأنننه منيننر منن  الحننو  وزوأذ يعترننر واذبننا  معاننندا  لل ننرع فمنن  ثننى وننان 

                                                
 .113 /4 يا  اأح ام للسايس  (1)
وتفسنير  ينا   189 /4ومنا بعندها وفح نام الحنر ن لسن  العربنا  276 /17الجام  أح نام الحنر ن  (2)

 .113 /4اأح ام للسايس 
وتفسنير  ينا   189 /4بعندها وفح نام الحنر ن لسن  العربنا ومنا  276 /17الجام  أح نام الحنر ن  (3)

 .113 /4اأح ام للسايس 



 د/ مصطفى شلبان البسيونى مسلد

 - 34 - 

نيننناأق والنننبوأ هنننذا اأمنننر سننني  وونننفي  ححينننره ق ال ذمواننند بمننن  هللا فنننا  (1)كرينننرقق
 ، قباعتلنناأ فن انننو  الربنننل لمرفتننه فننننت علنننا وظهنننر فمننا تضنننم  إ لننناأا  وون نننام 
فاإل لننناأ منننن  بهننننب ا عادننننه بأنهنننا ونننناأ  وأمننننه وهننننذا ونننذب وبهتننننان فننننإن محننننام 
البوبيننب ل يتفنن  بحننا  منن  محننام اأمومننب، إذ اأو  محننل التننتخدام والفتننرا ، 

َُْكُم المياِئي ُتَلاِهُروَن  ا والًانا محل التواير واإلحسان. اا  تعال َْْوا ََْللَ َأ َوَما 

 مَّا ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم ِإْن ُأمََّهاُتُهْم ِإليا المياِئي َوَلْدَنُهْم واا  بل ذوره  ِمْنُهنَّ ُأمََّهاِتُكْم
 وتضم  إن ام م  بهب وون المظاهر فحدع فمرا  ينيره ال رع ول يعرفه.

هره عنند المالييننب فنا فن الننذما إذا نناهر من  زوبتننه لنيس ب ننام اولنه قمنننيىق بظنا -هنن
ول يترتأ عليه ح ى، واالت ال افعيب وما ي    كق الذما وترتنأ علينه فح امنه 

ــنكمح امنننه واولنننه تعنننالا  ي ننن  نهننناأ النننذما وتترتنننأ علينننه ف إنمنننا ذونننر  مـ
ف للت ننوهر والتهجنني  أن الظهنناأ وننان مخ ووننا  بننالعرب فننك يترتننأ علننا الوونن

 وتف يل ذل  ملسوط فا وتأ الفحه واأح ام. (2)عدم وحب الظهاأ م  الذماق
ــا َقــاُلوااولنه تعننالا   -و ا تلننف العلمنام فننا معنننا هنذا العننو  يحننو   ُثــمَّ َيُلــوُدوَن ِلَو

الخازن فا تفسنيره  ذهنأ فكًنر المجتهندي  إلنا فن المنرا   ثنى يعنو ون إلينه بنالنحا 
 ه علا وبوه  جيوالرف  واإلزالب ثى ا تلفوا 

  وهننو اننو  ال ننافعا  إن معنننا العننو  لمننا اننالوا  هننو السنن و  عنن  الطننكق بعنند األول
الظهاأ زمانا  يم نه فن يطلحها جيه، وذل  أنه لما ناهر فحند ا ند التحنرهى فنإن وونله 

إيحاع التحنرهى ول وفناأق علينه فنإذا تن ت عن  الطنكق   بالطكق فحد تمى ما ررع جيه م
ا فنه ندم علا ما استندف بنه من  التحنرهى فحين نذ تجنأ علينه اليفناأق، وفسنر فذل  يد  عل
 فيربعون إلا األفب.العو  بالندم فحا   يندمون  -أضا هللا عنهما -اس  دلاس 

                                                
 .626 /2وانظر البوابر  113 /4تفسير  يا  اأح ام للسايس  (1)
 .113 /4وتفسير  يا  اأح ام للسايس  276 /17الجام  أح ام الحر ن  (2)
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  وهنو انو  فسنا حنيفنب  إننه دلناأق عن  اتنتلاحب النوطم والمكمسنب والنظنر الوْه الثانى
ا حرمنب هنذه اأرنيام ثنى ا ند اتنتلاحب ذلن  إليها ب هوق، وذلن  فننه لمنا رنرهها بناأم فن

 منااضا  لحوله  فنت علا وظهر فما.كان 
وهنو ارهنأ  وهو او  مال   إن العو  إليها دلناأق عن  العنبم علنا و  هنا لالوْه الثالث

 م  او  فسا حنيفب 
ــع:  ــه الراب وهننو اننو  الحسنن  واتننا ق و نناوس والبهننر   إن العننو  إليننه دلنناأق عنن  لالوْ
ل وفاأق عليه ما لى يطأها، واا  فسنو العالينب وفهنل الظناهر  العنو  تينراأ  بماعها واالوا

لفت الظهناأ ووعا تنه فنك تلنبم اليفناأق إل إذا فعنا  لفنت الظهناأ واتنتدلوا علنا أفيهنى بنأن 
الذ  يعحل م  لغب العرب فنا العنو  إلنا ال نام إنمنا هنو فعنل مًلنه منرق ثانينب ومنا انا  

 والفعل معد  بالكم و يب الظهاأ توام بسوام. َلاُدوْا ِلَوا ُنُهوْا َعْنُهَوَلْو ُ دُّوْا َلتعالا  
فن فوس  -أضننا هللا عنهنننا-واننالوا فيضننا   فوننن   رننر فنننا الظهنناأ حننديل عاد نننب  

اسنن  ال ننامت وننان بننه لمننى فيننان إذا ارننتد بننه لممننه ننناهر منن  زوبتننه فننأنب  جيننه وفنناأق 
ا فيضنا   فمنا عندا تينراأ اللفنت إمنا إمسنا  فهنذا الحنديل يحتضنا التينراأ وانالو  (1)الظهاأ

ووما عبم ووما فعل ولنيس واحند منهنا عنو ا  لمنا انا  فنك ي نون اإلتينان بنه عنو ا  ل لفظنا  
 ول معنا.

وفبنناب الجمهننوأ عنن  ذلنن  بننأن هننذا الننرف  يحتضننا فن الظهنناأ أو  مننرق ل يترتننأ  
( وونذل  لنى يسنأ  عننه ) عليه وفاأق وا ب  ولب تدفعه أنه لى ينحل التينراأ ول تنأ 

حي  ناهر من  زوبتنه فألبمنه اليفناأق فهنذا نهناأ م نرأ  (2)( تلمب س  وخرالنرا )
                                                

  األلانا  ونحي  والسنن  اليرنر  اا 675ون 1تن  فسا  او  وتاب الطكق باب فا الظهاأ بن (1)
 .382ون 7للريهحا وتاب الظهاأ باب فا ترأ نبو   يه الظهاأ بن

ع  تنلمب سن  ونخر انا  سن  العنكم الرياضنا  انا  وننت امنرمف فونيأ من  النسنام منال ي نيأ  (2)
تير  فلما   ل رهر أمضان  فت فن فويأ من  امرفتنا رني ا  يتناب  سنا حتنا فونل  فظناهر  

ينسل  رهر أمضان فرينما ها تخدمنا ذا  ليلب إذ تي ف لا منها رنام فلنى فلرنل  منها حتا 
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فم هو فو  نهناأح وفمنا حنديل عاد نب فمنا فونحه ومنا فبعند  للتنه علنا منا انالوا  فنإن 
نناهر من  زوبتنه منرا  وًينرق وفن زوبتنه بننام   تاينب منا ففنا ه فن فوس سن  ال نامت

أتننننو  هللا وت ننننتيا إلننننا هللا فننننأنب  هللا تحننننرهى الظهنننناأ وأتننننأ عليننننه   ننننر مننننرق تجننننا   
وبننوب اليفنناأق ارننل التمنناس فيننان الننذ  ف ننذ هننذا الح ننى هننو المننرق اأ يننرق فمننا اأدمننب 

ُثمَّ َيُلوُدوَن ِلَوا : اأأبعب وفكًر المجتهدي  فلى يخف عليهى فن الظاهر م  اولنه تعنالا

ــاُلوا  فنننه مننن  منن  هننذا الظنناهر فن التيننراأ لننى ينحننل فننا فنهننى ي ننرأون مننا اننالوا. إل َق
( لننى يسنأ  فوتننا  ا نب  ولنب وزبهننا فوس ول فنا ا ننب تنلمب سن  وننخر وفن النرنا )

ول تنلمب عننه. وانند انا  فهننل اللغنب إذا اننا  اادنل عننا  لمنا فعننل. بناز فن يرهنند فننه فعلننه 
ت ننرف فنننا مننرق ف ننر  وهنننذا ننناهر وبننناز فن يرهنند فننننه نحننا منننا فعننل وتداأونننه أن ال

ال ام سنحضه وتداأوه ل يم   بالعو  إليه، فلمنا منن  من  إبنرام اللفنت علنا نناهره منا 
 .(1)تحدم وبأ الم ير إلا المعنا الًانا وهو النحا والتداأ ق

                                                                                                                       

 فن نبو  عليها فلما فولحت  ربت إلا اوما فأ ررتهى الخرر، والنت ام نوا معنا إلنا أتنو  
( فأ ررتننه فحننا  فنننت سننذا  ياتننلمب الننت فنننا سننذا  ( اننالوا ل  هللا، فانطلحننت إلننا النرننا )هللا )

ي  وفنننا وناسر أمنر هللا فنناح ى فنا منا فأا  هللا اننا  حنرأ أقلنب الننت والنذ  بعًنن  ياأتنو  هللا منرت
بالح  ما فمل  أقلب تيرها وضربت وفحب أارتا. انا  ف نى رنهره  متتنابعي  انا  وهنل فونرت 
الذ  فورت إل م  ال يام اا  فأ عى وتحا م  تمر سي  تتي  مس ينا النت والنذ  بعًن  بنالح  

 عننام اننا  فننانطل  إلننا ونناحأ وننداب سنننا زأهنن  فلينندفعها إلينن  فننأ عى  لحنند ستنننا وح نني  مننا لنننا
تننتي  مسنن ينا وتننحا منن  تمننر ووننل فنننت وديالنن  بحيتهننا فربعننت إلننا اننوما فحلننت وبنند  عننندوى 

( السنننعب وحسننن  النننرف  واننند فمرننننا فو فمنننر لنننا الضننني  وتنننوم النننرف ، ووبننند  عنننند النرنننا )
بطن  من  سننا زأهن . الحنديل ف ربنه فسنو  او   ب داتيى زا  اس  العكم. اا  اس  إ أهس  سياضب

 ط  اأ الفير، واا  األلانا حس . 673ون 2فا تننه وتاب الطكق باب فا الظهاأ بن
و ينننا  اأح نننام  280 /17والجنننام  أح نننام الحنننر ن  192 /4انظنننر فح نننام الحنننر ن لسننن  العربنننا  (1)

 وما بعدها. 115 /4للسايس 



 فيض الودود فى حديث القرآن عن احلدود

 - 37 - 

ُموَن َفَتْحِريرُ َ َقَبةٍ مِّن َقْبلِ َأن َيَتَواسَّا َذِلُكمْ ُتوَعُلونَ ِبهِ َوالميهُ ِبَوا َتْلَواوله تعالا   -ز

َخِبرٌي َفَون ليْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَلْيِن ِمن َقْبـِل َأن َيَتَواسَّـا َفَوـن ليـْم َيْسـَتِطْع      

ــِكينا   ــتِّنَي ِمْس ــاُم ِس علننا هننذا الحننو  المنيننر والننبوأ    ذلنن  فن منن  ننندم  َفِإْطَل
الظهناأ وهنا علنا  المختل  وفأا  اتتمراأ العكانب البوبينب فسنريله إلنا ذلن  وفناأق

الترتيأ عت  أقلب تليمب م  ول عيأ يخل بالعمل. وا تلنف الفحهنام فنا ارنتراط 
ويام رنهره  متتنابعي   ه، فم  لى يجد الرقلب ول ثمنها فعلي(1)اإليمان علا اولي 

بحيننل لننو ففطننر يومننا  بغيننر عننذأ وبننأ عليننه استنندام ال ننيام مننرق ثانيننب. فننإن لننى 
ا سننرؤه فعليننه إ عننام تننتي  مسنن ينا ليننل مسنن ي  يسننتط  ليرننر فو لمننرض ل يربنن

 مد.
ومحننننل اليفنننناأق علننننا الترتيننننأ المننننذووأ ارننننل التمنننناس سنننني  الننننبوبي  فننننك يجننننوز لننننه  

مضابعتها فو فعل محدماته م  ارلب فو لمس ب نهوق إل بعند فن ي فنر أن لفنت التمناس 
مننن  نننناهره علنننا حميحتنننه واينننل هنننو وناينننب عننن  الجمننناع، والحمنننل علنننا الحميحنننب فولنننا 

الحمننل علننا الينايننب فننك م ننير إلننا الحننو  إليهننا إل ب نناأف ول ونناأف هنننا. واولننه  
َذِلَك ِلُتْؤِمُنوا ِبالميِه َوَ ُسوِلِه َوِتْمَك ُحُدوُد الميِه َوِلْمَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليٌم  إرناأق إلنا فن منا

وأتنوله وأفنا  تر  سيانه وتف يله م  فح ام ررعت للت دي  واإلذعان لما رنرع هللا
ما وان م  فمر الجاهليب. فهذه اأح نام حندو ه التنا فمنر بامتًالهنا ونهنا عن  تجاوزهنا 

بعد ذل  اتنتح  الوونف بناليفر زبنرا  وتغليظنا  والعنذاب األنيى فنا اخ نرق، فم  تعداها 

                                                
هنننذه الرقلنننب تجنننب م تنننوام واننننت م مننننب فو ونننافرق لحولنننه تعنننالا  -منننه هللاحأ - انننا  فسنننو حنيفنننب )1)

ــٍة ــُر َ َقَب فهننذا اللفننت يفينند العمننوم فننا بمينن  الرانناب. واننا  ال ننافعا لسنند وفن تيننون  َفَتْحِري
ووننل  ِإنََّوـا اْلُوْ ـِرُكوَن َنَجـسٌ    فن الم نر  نجنس لحولنه تعنالا  ا:وام مننب و ليلنه وبهنان  

  فبمعننا فن النو   . 267اللحنرق  َوَ  َتَيوَُّووْا اْلَخِبيَثاا  تعنالا نجس  ريل بإبماع اأمب و 
ط  اأ  226ونن  29الرقلب فا وفاأق الحتل محيدق باإليمان فيذا ههنا ... انظر التفسنير اليرينر بنن

 اليتأ العلميب.
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وووفه باليفر ليس المرا  به  روبه ع  الملب فلى يحنل بنه فحند، وونمنا هنذا نظينر اولنه 
َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اهلل َغِنيٌّ َعـِن اْلَلـاَلِونيَ  تعنالا  

فالمظناهر من  زوبتنه متعند لحندو   (1)
هللا؛ لواوعننننه فننننا منيننننر الحننننو  وزوأه، ومتجنننناوز ل ننننرع هللا بإحداثننننه فمننننرا  ينيننننره ال ننننرع 
وهننننا   علينننه بننناللطكن وهنننو مننن   عنننو  الجاهلينننب التنننا ذمهنننا اإلتنننكم ول تنننريل لنننه 

اليفناأق علنا الوبنه المتحندم واللتنبام بحندو  هللا فو العنذاب األنيى إلوكح منا ففسند إل ب
 يوم يحوم الناس لرب العالمي .

                                                
 .97   عمران  (1)
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 املبحث الرابع

 حدود اهلل فى أحكام املوا يث

 

علننى المواأهننل قالفننراداق منن  فبننل العلننوم منبلننب وفأفعهننا انندأا  وفعظمهننا فثننرا ، ووفننا  
ف العلننى ففننا الحننديل المننرو  عنن  فسننا ( ن ننسهننا رننأنا  وتنوههننا  فن بعلهننا الحريننأ )

( يافبنا هرهنرق  تعلمنوا الفنرادا وعلموهنا فإننه ن نف العلنى وهنو هرهرق اا  أتنو  هللا )
 .(1)ينسا وهو فو  ما ينبع م  فمتاق

 ووبه وونها ن فا للعلى 
 العنايب بأمرها والتأكيد علا تعليمها وتعلمها فهذا م  باب الملالغب. -1
تا اإلنسان وهنا حالنب الممنا  بخنكف تيرهنا من  تنادر أنها مخت ب بإحد  حال -2

 العلوم.

هنننننا متعلحنننننب بالملننننن  الضنننننطراأ  وتيرهنننننا مننننن  وتنننننادل اليسنننننأ يتعلننننن  بالملننننن   -3
 ال تياأ  وال رام والهلب وتيرها.

مننننن  أن اأح نننننام تتلحنننننا مننننن  الن نننننوص ومننننن  الميننننناس والفنننننرادا ل تتلحنننننا إل  -4
ا هنذه المنبلنب السناميب واتنتح  سهنا أبل ما تحدم ترنوف العلنى بنالفراد (2)الن وصق

ال داأق علا تيره م  العلوم ولعظنى الحابنب إلينه فنك تنينب عننه لأتلا نه بإحند  

                                                
والسنننن  اليرنننر   890ونننن 2تنننن  اسننن  مابنننب وتننناب الفنننرادا بننناب الحنننل علنننا تعلنننيى الفنننرادا  (1)

ط م تلننب  اأ اللنناز اننا   208وننن 6للريهحننا وتنناب الفننرادا بنناب الحننل علننا تعلننيى الفننرادا بننن
 /4الريهحنا تفننر  بننه حفنص سنن  عمننر لننيس بنالحو  وف ربننه الحنناكى فنا المسننتدأ  وتنناب الفننرادا 

 /5اننا  الننذهرا فننا التلخننيص حفننص سنن  عمننرواه وف ربننه الطررانننا فننا المعجننى اأوتننل  369
 هن.1415ط  اأ الحرمي  الحاهرق تنب  272ون

ط المعاهنند اأزهرهننب تنننب  4ط  اأ المعرفننب وأابنن  الننوبيب فننا الميننراع وننن 5 /12فننت  اللنناأ   (2)
 م.1992



 د/ مصطفى شلبان البسيونى مسلد

 - 40 - 

حننالتا اإلنسنننان التنننا ل ينفنن  عنهنننا وهنننا قالممنننا ق واأتلا ننه بنننأعظى المنننناف  فنننا 
الحيننناق وهنننا قاأمنننوا ق وحرونننا  علنننا مرننندف العدالنننب فنننا توزهننن  الًنننروا  سننني  ففنننرا  

الواحدق، فإن هللا تعالا لى يرض لحسنمب المواأهنل فن يتولهنا ملن  محنرب ول اأترق 
نرنا مرتننل ول ولننا وننال  ول فحنند منن  المخلنواي  حتننا تننولا اسننمتها سنفسننه ففننا 

( يحنننو  فنننا الحنننديل المنننرو  عننن  فسنننا فمامنننب اللننناهلا انننا  تنننمعت أتنننو  هللا )
 (1)فنك وونيب لنواأعق طرته عام حجب الو اع  إن هللا اد فعطا ول ذ  حن  ححنه 

وتتجلا عدالب اإلتكم فا توزه  الًروا  بالمحاأننب سني  نظنام المينراع فنا اإلتنكم 
 وبي  نظام فهل الجاهليب ارله ووذل  سي  فنظمب المواأهل الوضعيب.

 مقا نة بني نلام املرياث فى اإلس م ونلامه فى اجلاهمية:

أ وون ونانوا ذونوأا  وهحولنون ل يعطنا كان فهل الجاهليب ل يوأثون النسام ول ال نغا 
إل منننن  ااتننننل وحنننناأب بالسننننيف و عنننن  بننننالرم  وحنننناز الغنيمننننب، ووننننان فننننا ذلنننن  نلننننى 
ووبحاف للنسام واأول  ال غاأ، فلما بام اإلتكم بعل لهى ن يلا  ممنا تنر  الوالندان 

َْاِل اأاربنون انا  تعنالا   أَلْقَرُبوَن َوِلمنَِّساء َنِصـيٌب مِّوَّـا   َنصِيٌب مِّوَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َوالِّمرِّ

َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن ِموَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبا  مَّْفُروضا 
(2). 

اا  اإلمام الواحد   اا  المفسرون  إن فوس س  ثاست اأن ناأ  تنوفا وتنر  امنرفق  
ب وثكع سنا  لهنا منهنا فحنام  أبنكن  همنا اسننا عنى المينت ووونياه يحنا  يحا  لها فم و جَّ

لهمننا تننوهد وعرفجننب فأ ننذ مالننه ولننى يعطيننا امرفتننه رنني ا  ول سناتننه ووننانوا فننا الجاهليننب ل 
يوأثننون النسننام ول ال ننغير وون وننان ذوننر وونمننا يوأثننون الربننا  اليلنناأ، ووننانوا يحولننون 

نب إلنا أتنو  هللا ل يعطا إل م  ااتل علا نهوأ الخيل وحاز الغنيمنب فجنام  فم و   جَّ
                                                

ط  اأ الفيننر وتننن   114 /3تننن  فسننا  او  وتنناب الووننايا بنناب مننا بننام فننا الووننيب للننواأع  (1)
ط  اأ إحينام التنراع العربنا انا   433 /4 الترمذ  وتاب الووايا بناب منا بنام ل وونيب لنواأع
 ط م تسب ار لب. 267 /5فسو ديسا وهو حديل حس  وحي  ومسند فحمد 

 .7النسام  يب  (2)
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( َّفحالنننت ياأتنننو  هللا إن فوس سننن  ثاسنننت منننا  وتنننر  علنننا ) ولنننيس  هسننننا  وفننننا امرفتننن
عند  ما فنف  عليه ، واد تر  فسوه  مال  حسنا  وهو عند توهد وعرفجنب لنى يعطينانا 
ول سناتننه منن  المننا  رنني ا ، وهنن  فننا حجننر  ل يطعمننانا ول يسننميانا ول يرفعننان لهنن  

( فحنا  ياأتنو  هللا ولندها ل يرونأ فرتنا  ول يحمنل ونك ول اهما أتنو  هللا )أفتا  فدع
فان نرفوا   ( ان نرفوا حتنا فنظنر منا يحندع هللا لنا فنيهينيا عدوا فحا  أتو  هللا )
 .(1)فأنب  هللا تعالا هذه اخيبق

( بننناسنتي  لهنننا فحالنننت وعننن  بننناسر سننن  عرننند هللا انننا  بنننام  امنننرفق إلنننا أتنننو  هللا ) 
أتو  هللا هاتان سنتا ثاست س  قيس فو االنت تنعد سن  الربين  اتنل معن  ينوم فحند، واند يا

اتنننتفام عمهمنننا مالهمنننا وميراثهمنننا فلنننى يننندع لهمنننا منننال إل ف نننذه فمنننا تنننر  ياأتنننو  هللاح 
يحضننا هللا فننا ذلنن ق فنبلننت  يننب المواأهننل جنن هللا مننا ينيحننان فسنندا  إل ولهمننا مننا  فحننا   ق

ا عمهمننا، فحننا   اعننل اسنتننا تننعد الًلًنني  وفعننل فمهمننا الننًم  ( إلننجلعننل أتننو  هللا )
الجاهلينب من  فهاتان الحا ثتان توضحان ما ونان علينه مينراع فهنل  (2)وما بحا فهو ل ق

إبحاف ونلى للنسام وال غاأ حتا بام اإلتكم ف نملهما بعدلنه وفعطنا ونل ذ  حن  
اادنل إن هننذا الظلنى فننا  ححنه ل فنرق سنني  ونغير فو ورينر ول ذوننر فو فنًنا، أبمننا يحنو 

توزه  المواأهل وان فا الجاهليب أنهى ليسوا علا على فو وتنابح فانو   إن هنذا الظلنى 
واإلبحناف فننا توزهن  المواأهننل لنى يحت ننر علننا فهنل الجاهليننب فحنل سننل نجنده فننا فأاننا 

 الدو  اأوأبيب وفعراها حضاأق وما يبعى فهلها.

                                                
ط  اأ  64وللننناب النحنننو  ونننن 1968ط م تسنننب الحلرنننا تننننب  96فتنننلاب الننننبو  للواحننند  ونننن (1)

 إحيام العلوم وفا إتنا  الروايب اليلرا وهو متهى باليذب.
ط  414 /4( بنناب مننا بننام فننا ميننراع الرنننا  الترمننذ  وتنناب الفننرادا عنن  أتننو  هللا ) تننن  (2)

 اأ إحيام التراع العربا اا  فسو ديسنا هنذا حنديل حسن  ونحي  وحسننه األلنانا ومسنند فحمند 
انننا  الحننناكى ونننحي   370 /4ط م تسنننب الرتنننالب والمسنننتدأ  وتننناب الفنننرادا  108ونننن 23بنننن

 هرا وحي .اإلتنا  ولى يخرباه واا  الذ
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 النظم الوضعية:مقارنة بين نظام المواريث فى اإلسالم و
يحنننننو  اأتنننننتاذ الننننندوتوأ/ عرننننند السنننننتاأ فنننننت  هللا تنننننعيد  لنننننو ف نننننذنا  و  الحضننننناأق  

المعاونننرق علنننا تنننريل المًنننا  لوبننندنا النظنننام اإلنجلينننب  يعطنننا السننن  اأكرنننر مينننراع 
اأمنننوا  واألحننناب وتنننادر المتينننازا  وهننندع بمينننب اأتنننرق للضنننياع سنننك ذننننأ بننننوه وبنننك 

تحالينند اأتننرق ومظاهرهننا الفاأتننب التننا ل تحنناأن بمننا ي ننيأ ح مننب إل المحافظننب علننا 
بميننب اأسنننام منن  متاعننأ وحننبازا ، والنظننام الهولننند  يعطننا ن ننف الًننروق للبوبننب ثننى 

ذلننن  مننن  فنننا  ايحسنننى اللنننااا بالتسننناو  سننني  الرنننني  والرننننا  والبوبنننب منننرق ف نننر  مننن  مننن
 .(1)إبحاف سي  وتيديس للًروا  ووبطام فا  وأق تلا لهاق

ينن  هننذا الظلننى واإلبحنناف فننا هننذه النننظى الوضننعيب منن  عدالننب النظننام اإللهننا فننا ف 
توزه  الميراع سني  مسنتحميه ذونوأا  ونانوا فو إناثنا  فزوابنا  فو زوبنا  لينل ذ  حن  ححنه 

م  توأق النسنام سنك نلنى ول إبحناف فهنل بعند  (2)كما فا وتاب هللا فا  يا  المواأهل
عد ح تلحانه الح ى العد  هنو فح نى الحناكمي ، ومن   وهل بعد عد  هللاح ى ح ى هللا 

هنننذا ننننر  مننن  تعننند  حننندو  هللا، وعننند  عننن  اسنننمته فننن ثر بعنننا اأسننننام علنننا بعنننا 
بالفضل والبها ق وحرم م  حرم ذووأا  فو إناثا ، ونسنا فو تناتنا فننه لنيس لنه من  اأمنر 

إمنرق منوله  رام، فهو مستخلف جيما فعطا، وليس ماليا  له حميحب فهو وما مل  تحنت
بل وعك يت رف فيهما ويف ي ام فك معطا إل هنو ول م نرع إل هنو، فعلنا هن لم 

 فن يعلموا اختا 

فن الميننراع فننرض انندأه هللا فننا وتابننه وفوبننأ اللتننبام بننه فهننو فرهضننب مح مننب ل  -1
العمنننل سهنننا فحنننا   تحرنننل التغيينننر فو الترنننديل، وهنننو وونننيب هللا لعلنننا ه التنننا فلنننبمهى

ُكُم الّمُه ِفي َأْوَ ِدُكـمْ ُيوِصي  من  تنوأق النسنام والتعرينر سلفنت الوونيب  11 ينب

                                                
 .613و ون 612المنهاي الحر نا فا الت ره ،  / عرد الستاأ فت  هللا تعيد ون (1)
 م  توأق النسام. 176، 12، 11اخيا   (2)
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 ون تيره ي عر ب دق الحرص فنا إنفناذ منا فوونا بنه تنلحانه وحند ه لينل واأع 
 ون إفراط فو تفرهل، وهو فرهضته وحدو ه التا فوبأ التبامها ونهنا عن  تعنديها 

اَن َعِميوا َحِكيوا َفِريَضة  مَِّن الّمِه ِإنَّ الّمَه َكفحا  
ِتْمَك ُحـُدوُد الّمـِه   واا    (1)

َْنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهـا ُ  من  تنوأق  13ق ينب  َوَمن ُيِطِع الّمَه َوَ ُسوَلُه ُيْدِخْمُه 
 النسامق.

تلن  الفنرادا وتلن  الت نرهعا  التنا رنرعها  -أحمنه هللا -يحنو  اأتنتاذ تنيد اطنأ  
وننا  وفنن  علمننه وح متننه، ولتنظننيى العكاننا  العادليننب فننا اأتننرق، هللا لتحسننيى التر 

والعكانننا  الات نننا يب والبتمادينننب فنننا المجتمننن  قتلننن  حننندو  هللاق التنننا فاامهنننا 
لتيننون هننا الًي ننل فننا تلنن  العكاننا  ولتيننون هننا الح ننى فننا التوزهنن  والتحسننيى 

يى، ومننا يترتننأ وهترتننأ علننا  اعننب هللا وأتننوله فيهننا الجنننب والخلننو  والفننوز العظنن
 .(2)علا تعديها وع يان هللا وأتوله فيها الناأ والخلو  فيها والعذاب المهي ق

من  فبنل المحافظنب علننا هنذه الحندو  اتنتًاأ هللا فننا المخنا ري  عا فنب اإليمننان  -2
ف  النذي   ِفي َأْوَ ِدُكـمْ فيهنا الم مننون  ُيوِصيُكُم الّمُهوعا فب اأسوق فحا   

ى فانرب لينى نفعنا  من  تينرهى فنا الحنا  والمن   إذ ل ارنل أحند بعلنى ل تدأون فيهن
ذل  وتلحان م  فحاط ب ل رام علما؛ لذل  لى يوونل إلني ى تحسنيى الترونا  ولنو 
 وول اأمر إلي ى لوضعتى اأموأ فا تير ن ناسها ولهنذا بنام تنذييل اخينب بحولنه 

 ِإنَّ الّمَه َكاَن َعِميوا َحِكيوا. 

ولا عنننب تنننلطانه فنننا  ينننا  المواأهننل مننن  مضننناأق الوأثنننب عننن   رهننن  تحننذير المننن -3
ِمن َبْلِد َوِصـيٍَّة  وويب فو  ي  يرا  منها الحيف عليهى واإلبحاف بححواهى فحنا  

                                                
 توأق النسام. 11 يب  (1)
 .595ون 1فا نك  الحر ن بن (2)
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م  الوويب فو الندي  ف  ب رط فن ل يح د الميت  ُيوَصى ِبَها َأْو َدْين  َغْيَر ُمَضآ ٍّ
 د م  الوأثب.اإلضراأ سواح

إلتكم فا تحسيى التروا  هو فاوم النظى وفح مها وفبعندها عن  الحينف فن نظام ا -4
 والجوأ فهو م  لدن ح يى  رير، واام هذا النظام علا الملا ئ التاليب  

فن مرنننا التوأهننل فننا اإلتننكم فمننران  نسننرا وهننو الحرابننب ... وتننررا وهننو البوبيننب  -ف
ونناف الننذووأق واأنوثننب فو وفنننه ل اعتلنناأ لمننا وأام ذلنن  فننا فوننل التننتححاق منن  

 وال غر واليرر.

حند  ليننل واأع منن  فوننحاب الفننروض ن ننيلا  معيننا  فحسننى سهننذا مننا ق النننباع التننا  -ب
 تبأع اأححا  وتحط  اأأحام.

النننذور ضننعف اأنًنننا إل فنننا فنننه متنننا ابتمننن  فننا المسنننتححي  ذونننوأ ووننناع ف نننذ  -ي
 ننيأ الننذور ضننعف اأ ننوق أم فننإنهى يسننتوون فننا الن ننيأ، والسننرأ فننا بعننل ن

ن يأ اأثنا أنه اليافل أتنرته وعلينه وحنده تلعنب اإلنفناق، ولنيس للمفاضنلب سني  
 النوعي  وما يبعى المت داون المجترؤن علا ح ى هللا وررهعته.

فن اأسنننام واأسنننوه  والنننبوبي  ل يحجرنننون حجننأ حرمنننان بحنننا  مننن  اأحنننوا  وون  - 
 وا  للعضهى حجأ نح ان.

لر وق واأ نوا  من  وبنو  اأسنوه  وون ونانوا يحجرنون اأم من  الًلنل  فنه ل إأع -هن
 إلا السدس.
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علننا تحسننيمها وفنننه ل يجننوز التهنناون فنننا  (1)يجننأ تحننديى الححننوق المتعلحننب بالتروننب -و
ِمـن َبْلـِد َوِصـيٍَّة ُيوَصـى ِبَهـا َأْو      ذل  فو إهماله وهررد إلا ذل  تينراأ اولنه تعنالا  

 ثكع مرا .  فا اخيتي  َدْين 

الوونيب إن اندمت فنا النذور علنا قوهكحنت فن  -أحمنه هللا  -ال ي  رلتو  يحو  
محندم عليهنا فنا التنفينذ، وونمنا اندمت الوونيب بعًنا  علننا فنإن اضنام الندي  اضنام الندي  

تنفينننذها نظنننرا  إلنننا فنهنننا مننن  المنننوأع يتعلننن  سهنننا الضننن  وت ننن  سهنننا اأنفنننس، جيخ نننا 
فهنذه  (2)ثاست له مطالأ م  بهب العلا  فك يخ نا إهمالنهق التهاون سها فما الدي  فح 

حنننندو  هللا وفح امننننه علننننا تننننريل اإلبمننننا  فننننا فح ننننام المواأهننننل وفعرضننننت عنننن  تننننر  
تفاويلها حتا ل يطو  سنا المحام وفا وتنأ اأح نام الغنينب فليربن  إليهنا من  فأا   هللا 

 الموف .

                                                
 الححوق المتعلحب بالتروب ( 1)

 يتعل  بالتروب فأبعب ححوق 
 ينه وتجهيبه م  تير إتراف ول تحتير.يردف م  تروب الميت ستيف -1
 تحضا  يونه م  بمي  ما بحا م  ماله بعد تجهيبه. -2
 تنفذ وواياه م  ثلل اللااا بعد اضام الديون. -3
 يحسى اللااا بعد ذل  سي  الوأثب. -4

 .6انظر الوبيب ون
 

 ست رف. 197إلا ون 195أاب  تفسير الحر ن اليرهى لل ي  محمو  رلتو  ون (2)



 د/ مصطفى شلبان البسيونى مسلد

 - 46 - 

 املبحث اخلامس

 تحدود اهلل فى اللقوبات واجلنايا

 

حننندو  هللا هنننا ح ننننه المنيننن ، وتنننيابه المتننني  النننذ  ل يختنننرق، وحمننناه الننننذ  ل  
يحننرب، ومنن  تنننولت لننه نفسننه بانتهاكهنننا بالجنايننب علننا الننننفس والتعنند  علننا الحرمنننا  
وهتننن  اأعنننراض فلحنننا سنفسنننه تحنننت تنننطوق العحننناب النننرا ع والجنننبام العنننا   انننا  اإلمنننام 

للننر ع عنن  اأتينناب  -تعننالا  -وضننعها هللا   قوالحنندو  زوابننر -أحمننه هللا -   أ المنناو 
ما حظر وتر  ما فمر به لما فا الطم  م  مغاللب ال نهوا  الملهينب عن  وعيند اخ نرق 

به ذا الجهالنب حنذأا  من  فلنى العحوبنب ما ير ع بعابل اللذق، فجعل هللا م  زوابر الحدو  
بنننه مننن   و يفنننب مننن  نينننا  الفضنننيحب؛ لي نننون منننا حظنننر مننن  محاأمنننه ممنوعنننا  ومنننا فمنننر

 .(1)مفروضه متروعا  فتيون الم لحب فعى والتيليف فتىق
وواامب الحدو  ررهعب هللا  فنا فأضنه فوبرهنا علنا وافنب اأمنب ل فنرق سني  حناكى فو 
مح ننوم فو رننرهف فو وضنني  فو حننر فو عرنند فاليننل فمننام ح ننى هللا واضنناده تننوام اننا  

( فقيمنننوا الحننندو  فنننا الحرهنننأ )فالفرانننب فنننا  (2) لومنننب لدنننىقواللعيننند ول تأ نننذوى فنننا هللا
التنننا  (3)إاامنننب الحننندو  تنننرأ لل نننراع سننني   لحنننا  اأمنننب وهككهنننا وحنننديل المخبومينننب

                                                
 م.1985ط  اأ اليتأ العلميب تنب  250السلطانيب للماوأ   ون اأح ام (1)
 4ط م تسب الرتالب والحديل ذوره األلانا فا السلسلب ال حيحب بنن 455ون 37مسند فحمد بن (2)

 ط  اأ المعاأف الرهاض واا   وحي . 582ون
فحنالوا ومن  ي لنى ع  عاد ب أضا هللا عنهنا فن اره نا  فهمهنى رنأن المنرفق المخبومينب التنا تنرات  (3)

( فيلمنه فتنامب ( فحالوا وم  يجترئ عليه إل فتامب س  زهند حنأ أتنو  هللا )فيها أتو  هللا )
( فت نف  فنا حند من  حندو  هللا ثنى انام فا تطنأ ثنى انا  إنمنا هلن  النذي  انرليى فحا  أتو  هللا )

يه الحند وفينى هللا لنو فن فنهى وانوا إذا ترق فيهى ال رهف ترووه ووذا ترق فيهى الضعيف فااموا عل
فا مننب سننننت محمنند تنننرات لحطعننت يننندهاق وننحي  اللخننناأ  وتنناب اأنرينننام بنناب فم حسنننرت فن  
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النننذ  ننننا   بنننه  -تنننرات  ينننر رننناهد علنننا هنننذا، وفنننا تطريننن  مرننندف العدالنننب والمسننناواق 
علنا العحوبنا  وتيرهننا ونيانب للمجتمن  من  الجنايننب والفسنا  وانت ناأ لرمنن   -اإلتنكم 
 ه، وهذا م  رأنه فن يحح  لرمنب السنعا ق وهحو هنا إلنا التحندم الحضناأ ، ومنا سي  ففرا

يترتننأ علنننا إاامنننب الحننندو  ننننبو  مننند  السنننمام أهنننل اأأض بنننالفت  والخينننر فعننن  فسنننا 
( لحنند يحننام فننا اأأض  يننر أهننل اأأض منن  فن اننا   اننا  أتننو  هللا ) هرهننرق 

 .(1)يمطروا ثكثي  ولاحا ق
زبنننر للخلننن  عننن   -الحننندو   -فنننا إاامتهنننا ق  -أحمنننه هللا  -ا انننا  العكمنننب الطيرننن

السنمام بنالمطر، وفنا الحعنو  عنهنا والتهناون سهنا  المعاوا والذنوب وتنرأ لفنت  فسنواب
وعلنا  (2)قب ووهنك  الخلن دانهماكهى فا المعاونا وذلن  تنرأ أ نذهى بالسنني  والجن

ب من  عنر  اإلتنكم فناأمر بند  طينر والوانوف علنا بابنه وانوف علنا عنروق وثيحنهنذا 
وثغنننر مننن  ثغنننوأه التنننا اننند يننن تا اإلتنننكم مننن  فربتنننه بالتهننناون فنننا إاامتنننه فو الحينننف 
والجننوأ بالبهننا ق فو النح ننان، فننالخير وننل الخيننر ستطرينن  فوامننر هللا والتننبام حنندو ه منن  
تير إفراط فو تفنرهل، فحند تنوافر لهنا من  الخ نادص والممينبا  التنا تتنوافر لغيرهنا من  

 جناديب فا الحواني  الوضعيب وولي  تف يل ذل  العحوبا  ال
 خصائص اللقوبات واحلدود فى ال ريلة اإلس مية:

تمتنناز الحنندو  ال ننرديب بخ ننادص وتننما  حححننت لهننا العدالننب والمسنناواق سنني  ففننرا   
اأمنننب اإلتنننكميب حينننل لنننى تعنننل فرونننب لطننناع  فو رنننرهب لمرتننناب يتسنننلل مننن   كلهنننا 

                                                                                                                       

ووحي  مسلى وتاب الحندو  بناب اطن  السناأق ال نرهف وتينره  1282ون 2 فوحاب اليهف بن
 .114ون 5بن

لنننانا حسننن  ط م تلنننب المعننناأف الرهننناض انننا  المححننن  األ 295 /2ونننحي  الترتينننأ والترهينننأ  (1)
 لغيره.

 ط اديما وتأ  انب ورات ا. 182ررح تن  اس  مابب للسيو ا و  رون ون (2)
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  فتننراض العحوبننا  من  الببننر والنر ع وبنني  عمننوم فجنام  وننرهحب مح منب بامعننب سني
 تطريحها علا ففرا  اأمب علا السوام وولي  فسرز هذه الخ ادص 

 فن محا يرها م  ارل ال اأع الح يى فك يجوز البها ق عليها فو النح ان منها.  -ف
الغنننرض منهنننا تأ ينننأ الجنننانا وزبنننره ول تهنننتى بنننالنظر ل خ نننيب المجنننرم فجرهمتنننه   -ب

يلنتمس ل نناحرها فعننذاأ وننروف محيطننب بننه فمتنا ثرتننت ب ننرو ها ف طنر منن  فن 
 .(1)المحدو ق وتوافر  فأوانها فحد فتنت ع  النظر لما وأامهاق

فننه ل يجنوز اتنحا ها متننا وبرنت سرفعهنا إلننا الحناكى بنأ  حننا  تنوام فكنان العفننو  -ي
لهنا م  ارل الحاكى فو المجنا عليه نفسنه، فنك تجنوز ال نفاعب وات نذع بحنا ، سنل بع

واتننننتد  بحننننديل قمنننن  حالننننت  (2)منننن  اليلننننادر -أحمننننه هللا -اسنننن  حجننننر الهيًمننننا 
ومحنل ال نفاعب الممنوعنب  (3)رفاعته  ون حد م  حدو  هللا فحند ضنا  هللا فنا فمنرهق

إذا وول الحد إلنا السنلطان فمنا ارنل ذلن  جنيم   العفنو من  ارنل المجننا علينه إذا 
 كانت بنايب علا معي .

ت بأتلاب الحيطنب والت نديد فنا لع والببر تيف ردتها تحميحا  للر فنها م  ورامتها و  - 
تنفينذ الحندو  حماينب التحلينل من  فنرص وتادل إثلا  هذه الجرادى وبالتنالا ف   إلنا 

أحمنه -للمتهمي  سهنا ومن  هننا ينأتا مرندف قا أموا الحندو  بال نرها ق يحنو  اسن  قنيى 
يأ نذ الجنناق بغينر حجنب، ومنا    قووان م  تمنام ح متنه وأحمتنه فننه تعنالا لنى-هللا 

                                                
ط  اأ المنناأ اأولننا  243نظنرق الحنر ن إلنا الجرهمننب والعحناب  /محمند عرند المنننعى الميعنا ونن  (1)

 م.1988تنب 
 ط الم تلب الع رهب. 759 /2انظر البوابر  (2)
 3باب جيم  يعي  علا   ومب م  تير فن يعلى فمرها بنتن  فسا  او  وتاب اأاضيب  ( 3)

 270ون 12والمعجى اليرير للطررانا بن 424ون 4ومستدأ  الحاكى وتاب الحدو  بن 334ون
وذوره األلانا فا السلسلب  283 /9ومسند فحمد  1983ط م تلب العلوم والح ى الموول تنب 

 واا  وحي . 1/798ال حيحب 
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لى يعذسهى فنا اخ نرق إل بعند إاامنب الحجنب علنيهى، وبعنل الحجنب التنا يأ نذهى سهنا 
إما منهى وها اإلاراأ فو ما يحوم محامه م  إاراأ الحا ، ووما فن تيون الحجنب من  

فنا العحنو     اأي عنهى وها الرينب، وارترط فيهنا العدالنب وعندم التهمنب، فنك فحسن
ر منن  ذلنن  ولننو  لننأ منهننا الاتننراح لننى تحتننرح فحسنن  منن  ذلنن  ول فوفنن  منننه والفطنن

 فسلحان م  هذا ررعه وتعالت ح مته فهو فح ى الحاكمي . (1)للم لحبق
 أقسام احلدود الرادعة لمجرائم:

مننا وننان منن  ححننوق هللا تعننالا والًننانا مننا وننان منن  ححننوق  فحنندهما الحدددود ضددربان: 
مننننا وبننننأ فننننا تننننر   فضننننربان  فحنننندهماهللا تعننننالا  اخ مينننني ، فأمننننا المخت ننننب بححننننوق 

ما وبأ فا اأتياب محظوأ، فأما ما وبأ فنا تنر  مفنروض وتناأ   والًانامفروض 
ال نننكق المفروضنننب حتننننا يخنننري واتهنننا يسننننأ  عننن  تروننننه لهنننا، فنننإن اننننا  لنسنننيان فمننننر 
بحضننادها فننا واننت ذورهننا ... وون تروهننا لمننرض وننكها بحسننأ  ااتننه منن  بلننوس فو 

وون تروها باحندا  لوبوبهنا ونان  َ  ُيَكمُِّف الّمُه َنْفسا  ِإ ي ُوْسَلَها تعالا  اضطجاع اا 
الر ق وون تروهنا اتنتًحال  لفعلهنا من  اعترافنه سوبوبهنا فحند بنحتنل يكافرا  ح مه ح نى المرتند 
... وفمنا منا وبنأ باأتيناب المحظنوأا  فضنربان  فحندهما  (2)ا تلف الفحهام فا ح منه

ننننا وحننند الخمنننر وحننند السنننراب وحننند حننند الب  وق هللا تعنننالا وهنننا فأبعنننب منننا ونننان مننن  ححننن
 اأبب.المح

                                                
 ط  اأ اس  الجوز . 347ون  3أب العالمي  بن إعكم المواعي  ع   (1)
ذهأ فسو حنيفب إلا فنه يضرب فا وانت ونل ونكق ول يحتنل، وانا  فحمند سن  حنرنل و ادفنب من   (2)

فوحاب الحديل ي ير ستروها وافرا  يحتل بالر ق وذهأ ال افعا إلا فننه ل ي فنر ستروهنا ول يحتنل 
تابب فإن تاب وفباب إلا فعلها تنر  وفمنر سهنا ... وون حدا ول ي ير مرتدا ول يحتل إل بعد التت

امتن  م  التوبب ولو لى يجأ إلا فعل ال كق اتل ستروها فا الحا  علا فحد الحولي  وبعند ثكثنب 
 م.1985ط  اأ اليتأ العلميب تنب  251فيام فا الحو  الًانا. اأح ام السلطانيب ون
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ححنننننوق اخ ميننننني  رننننني ان حننننند الحنننننذف بالبننننننا والحنننننذف فننننننا  مننننن  والضنننننرب الًنننننانا 
 وولي  سيان ذل  بالتف يل  (1)الجنايا ق

 حد الزنا: -1

يننر البنننا بمفهومننه العننام عننند عامننب الننناس وهننو إتيننان الربننل للمننرفق فننا ارلهننا منن  ت 
نياح ول ررهب نياح أذيلب ف كقيب ووريرق  ينيب وعاأ ابتماعا تمحتنه بمين  اأمنى من  
لنندن   م إلننا يومنننا هننذا، ولننى يخننالف فننا ذلنن  إل رننواذ الطلنناع الننذي  بعلننوا عحننولهى 
تابعننب ل ننهواتهى، فمننا الطلنناع السننليمب والفطننرق اإلنسننانيب فتحضننا بحرمننب البنننا، فهننو منن  

بناينب علنا اأنسناب واأعنراض، وال نرهعب   فرند الحندو  أننه ففحذ اليلادر، وحده م
اإلتنننكميب فرانننت فنننا حننند البننننا سنننني  الل نننر والًينننأ، فجعلنننت عحوبنننب اأو  بلننند مادننننب 
وتغرهننأ عننام عننند الجمهننوأ قمالنن  وال ننافعا وفحمنندق وذهننأ اإلمننام فسننو حنيفننب إلننا فن 

نننه مفننوض إلنننا أف  فننا لننيس مننن  الحنند فننا رننام وفحنند البانننا الل ننر هوالجلنند وفن الن
فمننا حنند  .اإلمننام إن رننام تننرب وون رننام تننر  وف لننب الفننرهحي  ملسننو ب فننا وتننأ الفحننه

 (2)الباننا المح ن  فجعلننت عحوبتنه النربى، وهننو ثاسنت بالمنسنو  تكوتننه من  بحنام ح مننه
اننا   اننا  أتننو   ب ال ننحيحب فننا الحننديل المننرو  عنن  دلننا ق سنن  ال ننامت نوبالسنن
انند بعننل هللا لهنن  تننريك  الل ننر بننالل ر بلنند مادننب ونفننا  (  ننذو عنننا  ننذو عننناهللا )

( أبنى وثرنت بالسننب العملينب من  فن النرنا ) (3)مادنب والنربىق بلند  تنب والًيأ بالًينأ
فن الخلفننننام الرارننندي  منننن  بعنننده فانننناموا هنننذا الحنننند فنننا عهننننو هى  (5)والغامدينننب (4)مننناعبا

                                                
 با ت اأ. 251اأح ام السلطانيب ون (1)
 يب الربى وهنا ال ني  وال نيخب إذا زنينا فاأبموهمنا فلرتنب نينال من  هللا  هللا عبهنب ح نيىق ونحي   (2)

 .2503ون 6اللخاأ  وتاب الحدو  باب أبى الحرلا فا البنا إذا فح نت بن
 .115ون 5وحي  مسلى وتاب الحدو  باب حد البنا بن (3)
 .115ون 5سه بالبنا بنانظر وحي  مسلى وتاب الحدو  باب م  اعترف علا نف (4)
 .119ون 5وحي  مسلى وتاب الحدو  باب م  اعترف علا نفسه بالبنا بن (5)
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ووبمناع علمنام المسنلمي  فنا ونل  وفعلنوه مراأا  فن الربى هو الحد للبننا بعند اإلح نان،
ع ر وم ر إلا يومنا هذا ولى يخنالف إل ف نب رناذق من  المنحنرفي  عن  اإلتنكم هنى 
الخواأي حيل االوا  إن الربى تير م روع، ومنا تحندم من  ف لنب وناف فنا إثلنا  بطنكن 

 ما ا عوه.
 ويتميز حد الزنا عن غيره من الحدود بثالث خصائص:

فجمنن  جيننه سنني   -علننا تيننر المح نن   - ، وحيننل  ففننه الحتننل جيننه بأرننن  الحننتك -1
 العحوبب علا الردن بالجلد وعلا الحلأ ستغرهله ع  و نه.

فنننه نهنننا دلننا ه فن تأ نننذهى بالبنننناق أففننب فنننا  ينننه بحينننل تمننننعهى منن  إاامنننب الحننند  -2
سهننى رننرع هننذه العحوبننب فهننو فأحننى ب ننى  هأففتننه سهننى وأحمتنن منن علننيهى فإنننه تننلحانه 

نعه أحمته م  فمره سهذه العحوبب فك يمنع ى فنتى منا يحنوم بحلنوب ى منيى سهى، ولى تم
م  الرففب م  إاامب فمره، وهذا وون وان عاما  فا تادر الحدو  ولي  ذونر فنا حند 

فنا النوبهى من  الغلظنب  ن البنا  اوب ل دق الحابنب إلنا ذونره، فنإن النناس ل يجندو 
ورننناأب الخمنننر، فحلنننوبهى  والحسنننوق علنننا الباننننا منننا يجدوننننه علنننا السننناأق والحننناذف

  فنننه تننلحانه فمننر فن تننرحى البانننا فكًننر ممننا تننرحى منن  فأبنناب الجننرادى ... الًالننل
ا فحنند وذلنن  مني نون حنندهما بم نهد منن  المن مني  فننك ي نون فننا  لنوق حيننل ل يراه

 .(1)فسلب فا م لحب الحد وح مب الببرق
 حد القذف:  -2

يننر، ولمننا وننان الحنناذف الينناذب يرتغننا يوالمننرا  بالحننذف الرمننا بالبنننا فننا معننرض التع 
بحذفه التعيير واإليكم النفسا للمحنذوف ونان بنباؤه من  بننس عملنه، فلنى ي تنف ال ناأع 
بناإليكم الجسنما عنن   رهن  بلنده ثمنناني  بلندق فضناف إليننه إيكمنا  من  نننوع   نر وهننو 
عنندم ارننو  رننها ته ووتنننحا ه فننا نظننر مجتمعنننه ووتننمه بالفسنن ، فلنننى يلننا  فحنند بحولنننه 

                                                
 وما بعدها ط  اأ اليتأ العلميب. 114الجواب اليافا لم  تأ  ع  الدوام ال افا لس  قيى ون (1)
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رننها ته، وفننا ذلنن  منن  التححيننر واألننى النفسننا مننا ل يخفننا إل فن يتننوب وه ننل  مننا و 
ففسنند بإفيننه، وانند ا تلننف الفحهننام هننل ترفنن  التوبننب ووننف الفسنن  عنننه منن  عنندم ارننو  

 رها ته فو تحرل فيضا ح 
ــِذيَن    فمننا الجلنند فننك  ننكف سينننهى فننا عنندم إتننحا ه بالتوبننب اننا  تعننالاقوو   ل َوالي

َْْمَدة  َوَلا َتْقَبُموا َلُهْم َشَهاَدة  َيْرُمونَ ا ِْْمُدوُهْم َثَواِننَي  ْلُوْحَصَناتِ ُثمَّ َلمْ َيْأُتوا ِبَأْ َبَلِة ُشَهَداء َفا

ـ      يٌمَأَبدا  َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن ِإليا اليِذيَن َتاُبوا ِمن َبْلِد َذِلَك َوَأْصَمُحوا َفـِإنَّ الميـَه َغُفـوٌ   َِّح
 توأق النوأق. 5، 4اخيا  ق
 حد شا ب اخلور:  -3

الخمر مأ وذ م   مر إذا تتر ومنه  ماأ المرفق وول رام تطنا رني ا  فحند  منره  
فالخمر تخمر العحل ف  تغطينه وتسنتره، واينل تنميت  (1) نيتيىق مروا ق( ومنه اوله )

ب إ أاكنه، واينل الخمر  مرا  أنها تروت حتا ف أوت وما يحا  اد ا تمر العجي  ف  سلن
تننننميت الخمننننر  مننننرا  أنهننننا تخننننامر العحننننل ف  تخالطننننه والمعننننانا الًكثننننب متحححننننب فننننا 

فعن  اسن  عمنر أضنا هللا عنهمنا انا    طنأ عمنر  (2)الخمنر، فنالخمر منا  نامر العحنل
 ( علا منرر النرا فحا   إنه اد نب  تحرهى الخمنر هنا من   مسنب فرنيام العننأ )

فهننا منن   مسننب فرننيام  (3)والخمننر مننا  ننامر العحننللعسننل، والتمننر والحنطننب وال ننعير وا
بحسأ الم هوأ عندهى حينذا  وليست الخمنر ااونرق عليهنا لنذا انا  عمنر والخمنر منا 
 امر العحل ف  ول رام تطا العحل وتنتره جي نمل منا يسنما  منرا  وونياكنا  ورنملانيا 

يي  والهنوأهي  وبيرق وبونب ونحوهنا حتنا ي نمل منا لنيس بسنادل ممنا نهنر اخن واليوونا
                                                

للنانا وذونره اأ 1985ط الم تنأ اإلتنكما اأولنا تننب  270ونن 2المعجى ال غير للطررانا بن (1)
 ط الم تأ اإلتكما. 77فا وحي  وضعيف الجام  ال غير ووححه ون

ص   11ط  اأ الفينننر وفنننت  اللننناأ  بنننن  49وونننن  48ونننن  2انظنننر الجنننام  أح نننام الحنننر ن بنننن  (2)
 ط  اأ الفير. 171، 170

ووننحي  مسننلى وتنناب  2120وننن 5وننحي  اللخنناأ  وتنناب اأرننربب بنناب الخمننر منن  العنننأ بننن (3)
 .245ون 8ا نبو  تحرهى الخمر بنالتفسير باب ف



 فيض الودود فى حديث القرآن عن احلدود

 - 53 - 

ف  منا ح نل منننه  (1)( عن  ونل مسنن ر ومفتنرقلحنديل فسنا  او  وفحمند نهننا النرنا )
 فتوأ والح يذ.

( سربنل اند رنرب واد ثرت عحوبب راأب الخمر بالسننب ففنا الحنديل قفتنا النرنا ) 
الخمنننر فحنننا  اضنننربوه انننا  فسننننو هرهنننرق فمننننا الضننناأب سيننننده ومننننا الضننناأب سًوبنننه ومنننننا 

فما تحديرها فحد ثرت باإلبماع عند اوم، فو بحنو  ال نحاسا عنند انوم  (2)الضاأب سنعلهق
 ر تن  إن رنرب ففا اأثر فن عمر اتت اأ فونحابه فنا رناأب الخمنر فحنا  علنا 

 (3)وون ت ر هذ  وون هذ  افتر  وحد الفرهب ثمنانون بلندق فضنربه عمنر ثمناني  بلندقق
 .(4)ثماني  علا وبه التعبهرقبلدق وهجوز فن يرلب به  ون وهر  ال افعا فن حده فأبع

والعلنب فنا تحنرهى الخمنر والحند عليهنا حفنت اإلتنكم لليلينا  الخمنس قالندي  والننفس  
والمننا  والعحننل والعنننرضق والخمننر تعنند  علنننا واحنند مننن  هننذه اليليننا  وهنننو العحننل بمنننا 

للعحنننل وهنننا حالنننب مناجيننب لمنننا يجنننأ فن ي نننون علينننه  أيحدثننه مننن  فحننندان للنننوعا وتغيينن
النننه جيمنننا يحنننيل بنننه مننن  مظننناهر الينننون حعوعننندم إ اليحظنننب وفهلينننب التيلينننف المننن م  مننن  

دننل الحنندأق والتفيننر فيهننا، والسنن ران لننيس فهننك  لننذل  فضننف إلننا ذلنن  مننا للخمننر منن  و ل
 ل تخفا علا ول ذ  لأ. (5)مفاتد  ينيب وابتماديب ووحيب

                                                
 44ومسنننند فحمننند بنننن 370ص، 3تنننن  فسنننا  او  وتننناب اأرنننربب بننناب النهنننا عننن  المسننن ر بنننن (1)

وانا  هنذا إتننا  ضنعيف لسنوم حفنت  238ونن 1وذوره األلانا فا السلسلب الضعيفب بنن 246ون
 رهر س  حورأ.

وتنننن  فسنننا  او  وتننناب  2488ونننن 6ونننحي  اللخننناأ  وتننناب الحننندو  بننناب الضنننرب بالجرهننند بنننن (2)
 .568ون 2الحدو  باب فا حد الخمر بن 

 ط الم تأ اإلتكما. 378ون 7م نف عرد الرزاق وتاب الحدو  باب حد الخمر بن (3)
 ط المعاهد اأزهرهب. 234 /3اإلاناع فا حل فلفاظ فسا رجاع  (4)
 .547ل ونأاب  تف يل ذل  فا أتالب التخ ص ت وهر الحر ن ل هوا  اإلنسان لللاح (5)
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 حد السرقة: -4

من  حنرز مًلنه ب نروط وهنا  ينب نلمنا  ًوالسراب لغب ف ذ الما   ًينب ورنرعا  ف نذه   
منن  حننرز مًلننه ل  (1)فن ي ننون السنناأق بالغننا  عننااك  وفن يسننرق ن ننابا  قيمتننه أبنن   يننناأ
 .(2)تاما  اوها ق بمل  له جيه وفن ي ون المسروق محترما  ووون المل  فا الن ا

ََْزاوله تعالا   هو ليل  اء ِبَوا َكَسَبا َنَكا   مَِّن َوالسَّاِ قُ َوالسَّاِ َقُة َفاْقَطُلوْا َأْيِدَيُهَوا 

الّمــِه َوالّمــُه َعِزيــٌز َحِكــيٌم
وهنذه اخيننب وون واننت مطلحننب فنا وننل تنراب عظيمننب فو  (3)

( وننان يحطنن  ححينرق فحنند اينندتها السنننب النروهننب فعنن  عاد نب أضننا هللا عنهننا فن النرننا )
 .(4)يد الساأق فا أب   يناأ ف اعداق

( اطن  فننا مجنن  ثمنننه ثكثننب  أاهننى فن النرننا ) -أضننا هللا عنهمننا -وعن  اسنن  عمننر 
 .(5)وفا لفت بعضهى قيمته ثكثب  أاهىق

م  المتعاأف عليه ررعا  فن  ينب اليند ن نف الدينب، والدينب فلنف  ينناأ  شبهة ودحضها:
ذهأ فتيون  يب اليند  مسنمادب  ينناأ ف ناعدا ، فيينف ت  نذ فنا محاسلنب أبن   ينناأ فمنا 

  .وبه العدالب واإلن اف فا ذل
                                                

ا تلف الفحهام فا ادأ الن اب الذ  تحط  جيه اليد فذهأ ال افعا إلا فنه محدأ بما ترلب قيمتنه  (1)
أب   يناأ ف اعدا . واا  فسو حنيفب هو محندأ بع نرق  أاهنى فو  ينناأ ل تحطن  فنا فانل مننه واندأه 

واندأه مالن  سًكثنب  أاهنى  النخعا بأأبعي   أهما فو فأبعب  نانير وادأه اس  فسا ليلا بخمسب  أاهى
 .256واا   او  يحط  فا اليًير والحليل م  تير تحدير. اأح ام السطانيب ون

 وما بعدها. 236 /3اإلاناع لل ربينا  (2)
 الماددق. 38 يب  (3)
تننن  النسننادا وتنناب اطنن   112وننن 5وننحي  مسننلى وتنناب الحنندو  بنناب حنند السننراب ون نناسها بننن (4)

ط م تلب المطروعا  اإلتنكميب  79ون 8إذا تراه الساأق اطعت يده بنالساأق باب الحدأ الذ  
 ط  اأ المعرفب. 112ون 4م ومسند فسا عوانه بن1986الًانيب تنب 

وفنا  َوالسَّاِ ُق َوالسَّاِ َقُة َفاْقَطُلوْا َأْيِدَيُهَواوحي  اللخاأ  وتاب الحدو  باب انو  هللا تعنالا   (5)
 .113ون 5مسلى وتاب الحدو  باب حد الساأق ون اسها بنووحي   2493ون 6كى تحط  بن
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ــاجلواب:  فن هننذا النننوع منن  اعتراضننا  الملحنندي  الننذي  ل ي منننون بنناهلل وأتننوله وهننو ف
 الذ  نظمه المعر  بحوله  

 يههد سمههني مههدني عسهه د َديهه     
 

    ِ   (1)مهها با ههها قطعهه  فهههى ِبههع دينههها
 

مجيلننا  لننه  (2)وللعلمننام عنننه فبوبننب وًيننرق نظمننا  ونًننرا  منهننا اننو  الحاضننا عرنند الوهنناب 
 فا بحره وأوهه 

 اعهههأل انمانهههة أأروههها َأِ صهههه  
 

  (3)َل اخليانههة فههافُْ َكمههة البههاِى  
 

وانننا  بعضنننهى لمنننا  اننننت هاننننت ومننن  الواضننن  فن تلننن  اليننند الخسيسنننب الخادننننب لمنننا  
 (4)تحملنننت أذيلنننب السنننراب وو نننكق اتنننى السنننراب عليهنننا فنننا رنننام ححينننر ونننًم  المجننن 

 نام الحلينل النذ  تحملنت ووان من  المناتنأ المعحنو  فن ت  نذ فنا ذلن  ال (5)ببواأتر 
جيننه هننذه اليرننر ، واننا  الفخننر الننراز  فننا تفسننير هننذه اخيننب اليرهمننب  ثننى إنننا فبرنننا عنن  
هذا الطع  بأن ال رع إنما اط  يده بسرأ فنه تحمنل الندنامق والخساتنب فنا تنراب ذلن  
ر الحدأ الحليل فك يلعد فن يعاقله ال رع بسرأ تلن  الندنامق هنذه العحوبنب العظيمنب. فنانظ

ما يدعو إليه الحر ن م  م ناأم اأ نكق والتننبه عمنا ل يلين  واطن  يند السناأق فنا أبن  

                                                
 م.1947ط عالى اليتأ تنب  143 /1معاهدق التن يص لل ي  عرد الرحيى س  فحمد العلاتا  (1)
الحاضا عرد الوهاب س  علا س  ن نر سن  فحمند فحند فدمنب الماليينب وم ننفيهى لنه وتناب التلحني   (2)

ب منن  اسنن  السننما  ووتننأ عنننه ووننان ثحننب ولننى تننر .... اننا  الخطيننأ تننم  الحاضننا عرنند الوهننا
 ط م تلب المعاأف سيرو . 32ون 12الردايب والنهايب بن 422المالييب فحدا  ففحه منه توفا تنب 

 .143ون 1معاهدق التن يص بن (3)
والجمن  المجنان وفنا حنديل السنراب الحطن  فنا ثمن  المجن  هنو  -المج  الوراح والمجن  التنرس  (4)

  اأ وا أ. 94ون 13أ  حامله ف  يستره. لسان العرب بنالترس أنه يوا
اأتربب بضى الهمبق وت ون التام وضى النرام وت نديد الجنيى هنا فحسن  الًمناأ عنند العنرب انظنر  (5)

 .19 /1ررح تن  اس  مابب 
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 يناأ ف اعدا  يد  علا فن الت ره  السنماو  يضن   أبنب الخناد  من   مسنمادب  أبنب 
 .(1)ل العظيى لدأبته بسرأ اأتياب الذأاد قإلا أب   أبب فانظر هذا الح

 حد قاطع الطريق:  - 5

ض المنننناأق ليأ ننننذ مننننالهى فو يحننننتلهى فو يننننرهرهى اعتمننننا ا  علننننا اوتننننه وهننننو الننننذ  يعتننننر  
ــِذيَن  : وبط ننه منن  اللعنند عنن  الغننوع والنجنناق واأوننل جيننه اولننه تعننالا ــَزاء الي َْ ــا  ِإنََّو

ِِ َفَسـادا  َأن ُيَقتَُّمـوْا َأْو ُيَصـميُبوْا َأْو ُتَقطيـعَ       َأْيـِديِهْم  ُيَحاِ ُبوَن الّمَه َوَ ُسوَلُه َوَيْسَلْوَن ِفـي اأَلْ 

ِِ َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َوَلُهـْم ِفـي اآلِخـَرِة َعـَذاٌب      ُُْمُهم مِّْن ِخ ٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْ  َوَأْ 

 الماددقق. 33ق يب  َعِليٌم
مناتلب اخيب لما ارلهنا  قاعلنى فننه تعنالا لمنا ذونر فنا اخينب السنابحب تغلنيت اإلثنى فنا  

غينننر اتنننل نفنننس ول فسنننا  فنننا اأأض فتلعنننه سرينننان فن الفسنننا  فنننا اأأض اتنننل الننننفس ب
الذ  يوبأ الحتل ما هو، فإن بعا ما ي ون فسا ا  فنا اأأض ل يوبنأ الحتنل فحنا   

 .(2)قإنما ببام الذي  يحاأبون هللا وأتولهق

( فحنالوا   تنوا أتنو  هللا ) (4)وعرهننب (3)ع  فنس فن أهطا م  ع للسبب نزول اآلية:
فهنل أهننف فاتننتو منا المدينننب فننأمر لهننى أتننو  ياأتنو  هللا إنننا ونننا فهننل ضننرع ولننى نينن  

( ( سبو  فن يخربوا فيهنا فلي نربوا من  فللانهنا وفسوالهنا فحتلنوا أاعنا أتنو  هللا )هللا )
( فننننا  ثنننناأهى فننننأتا سهننننى فحطنننن  فيننننديهى وفأبلهننننى واتننننتااوا الننننبو  جلعننننل أتننننو  هللا )

                                                
م ست نرف يسنير فنا العلناأق والتفسنير 1995ط  اأ الفينر تننب  34 /3فضوام الرينان لل ننميطا  (1)

 ط  اأ اليتأ العلميب. 178ون 11راز  بناليرير لل
 م.2000ط  اأ اليتأ العلميب اأولا تنب  168 /11 التفسير اليرير (2)
 ع ننننل  بطنننن  منننن  تمننننيى وأ  ذوننننرهى فننننا الحننننديل ال ننننحي  قحننننديل العننننرنيي ق انظننننر اأنسنننناب (3)

4/ 223. 
سن  دلحنر وهنو بجيلنب  عرهنب وع ل اريلتان وأ  ذورهما فا الحديل وعرهنب هو اس  نذير سن  اسنر (4)

 م.1998ط  اأ الفير اأولا تنب  182 /4س  فنماأ. انظر اأنساب للسمعانا 
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حتا ماتوا علنا حنالهى. انا  اتنا ق ذونر لننا فن هنذه  (2)ا الحرقفعينهى فترووا ف (1)وتمل
ِِ َفَسادا اخيب نبلت فيهى  ََْزاء اليِذيَن ُيَحاِ ُبوَن الّمَه َوَ ُسوَلُه َوَيْسَلْوَن ِفي اأَلْ  إلنا  ِإنََّوا 

 .(3)  ر اخيبق

و مسنتفا  اأح نام الفحهينب المسنتفا ق من  اخينب  اطناع الطرهن  علنا فأبعنب فاسنام ومنا هن
 م  اخيب  

 إن اتلوا ولى يأ ذوا الما  اتلوا. -1

 وون اتلوا وف ذوا الما  اتلوا وولروا. -2

وون ف ذوا الما  ولى يحتلوا تحط  فيديهى وفأبلهنى من   نكف تحطن  اليند اليمننا  -3
 والربل اليسر  فاأولا للما  والسراب والًانيب للمحاأبب.

حتلنننوا نفنننوا مننن  اأأض بنننالحلس مننن  فنننإن ف نننافوا المننناأق ولنننى يأ نننذوا منننال ولنننى ي -4
 التعبهر.

                                                
تمل فعينهى ف  فحأها بحديد محماق فو تيرها وايل هو فح هنا بال نو  النهاينب فنا ترهنأ الحنديل  (1)

 م.1979ط الم تلب العلميب تنب  403ون 2لس  اأثير بن
أق السو  وتجم  علا حر وحراأ وحرا  وحره  ووحنره  والحنرق هنذه الحرق ها اأأض ذا  الحجا (2)

 .365 /1فأض بظاهر المدينب سها حجاأق تو  وًيرق النهايب فا ترهأ الحديل واأثر 
ط  اأ اسن  وًينر اليمامنب  1535ونن 4وحي  اللخاأ  وتاب المغاز  باب ا ب ع ل وعرهنب بنن (3)

ينننب ... وونننحي  مسنننلى وتننناب الحسنننامب والمحننناأبي  سننندون ذونننر زهنننا ق اتنننا ق ذونننر لننننا فن هنننذه اخ
ط  اأ إحينام التنراع العربنا سندون ذونر هنذه  1298 /3والح اص والديا  باب ح نى المحناأبي  

ط م تسننب ار لننب والسننن  اليرننر  للريهحننا 163 /3البهننا ق. وهننذه البهننا ق وأ   فننا مسننند فحمنند 
ومسنند فسننو  1994الم رمنب تنننب  ط  اأ اللناز م ننب 282 /8كتناب الحندو  و بنناب اطن  الطرهنن  

م. وم ننننف عرننند 1984ط  اأ المنننأمون للتنننراع  م ننن  اأولنننا تننننب  384 /5يعلنننا الموونننلا 
 ط الم تأ اإلتكما. 106ون 10الرزاق وتاب العحو  باب المحاأبب بن
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 وهل يسقط عنه احلد بالكمية أم  ؟ هب حكم من مات منهم قبل اللفر

ِإ ي اليِذينَ َتاُبواْ ِمن َقْبلِ َأن فا تفسير اوله تعالا   -أحمه هللا-اا  اإلمام ال افعا  

 .34الماددق  يب  ِحيٌمَتْقِدُ وْا َعَمْيِهْم َفاْعَمُووْا َأنَّ الّمَه َغُفوٌ   َّ

قلما ررح ما يجأ علنا هن لم المحناأبي  من  الحندو  والعحوبنا  اتنتًنا مننه منا إذا  
تنناسوا ارننل الحنندأق عليهمننن وضننلل هننذا اليننكم فن مننا يتعلنن  منن  تلنن  اأح ننام بححننوق هللا 
تعنالا فإنننه يسنحل بعنند التوبننب، ومنا يتعلنن  منهنا بححننوق اخ مينني  فإننه ل يسننحل، فهنن لم 
المحننناأبون إن اتلنننوا إنسنننانا  ثنننى تننناسوا ارنننل الحننندأق علنننيهى ونننان ولنننا الننندم علنننا ححنننه فنننا 

وبنأ علينه  الح اص والعفو إل فنه ينبو  حنتى الحتنل بسنرأ هنذه التوبنب، وون ف نذ منال  
أ ه ولنى ي ن  علينه اطن  اليند فو الربنل وفمنا إذا تناب بعند الحندأق فظناهر اخينب فن التوبنب 

 .(1)عليهق ل تنفعه وتحام الحدو 
 حد البغاة:  -6

اللغنناق بمنن  بنناغ واللغننا الظلننى والخننروي علننا الحننانون ومجنناوزق الحنند، وتننموا سننذل   
 .(2)لظلمهى وعدولهى ع  الح 

َوِإن َطاِئَفَتانِ ِمَن اْلُوْؤِمِننيَ اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُهَوا َفِإن َبَغْ  واأول جيه اوله تعالا   

َمى اْلُأْخَرى َفَقاِتُموا اليِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيءَ ِإَلى َأْمرِ الميهِ َفِإن َفاءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُهَوا ِإْحَداُهَوا َع

 ق.9قالحجرا   يب  ِباْلَلْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ الميَه ُيِحبُّ اْلُوْقِسِطنَي
( لنو فتينت )انا   اينل للنرنا  ترأ نبو  اخيب  أو  اللخاأ  بسنده عن  فننس  

( وأوننأ حمناأا  فننانطل  المسنلمون يم ننون معننه عرند هللا سنن  فسنا فننانطل  إلينه النرننا )
ت  حمنناأ  ننن( فحننا  إلينن  عنننا جنن هللا لحنند  ذانننا وهننا فأض تننلخب فلمننا فتنناه النرننا )

( ف ينأ أهحنا منن   فغضنأ فحا  أبنل من  اأن ناأ مننهى   هللا لحمناأ أتنو  هللا )

                                                
 ط  اأ اليتأ العلميب. 172 /11التفسير اليرير  (1)
 .258 /3 اأ الدعوق واإلاناع  ط 65 /1المعجى الوتيل مجم  اللغب العربيب  (2)



 فيض الودود فى حديث القرآن عن احلدود

 - 59 - 

ف ننتمه فغضنأ لينل واحند منهمننا فونحابه فينان سينهمنا ضننرب لعرند هللا أبنل من  اومنه 
َوِإن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُوْؤِمِننَي اْقَتَتُموا َفَأْصـِمُحوا  ا فنهنا فنبلنت نبالجرهد واأيد  والنعا  فرلغ

َبْيَنُهَوا
(1). 

 اأح ام المستفا ق م  اخيب  
لمي  والعمنندق اننا  الحاضننا اسنن  العربننا  هننذه اخيننب هننا اأوننل فننا اتننا  المسنن .1

فننا حننرب المتننأولي  وعليهننا عننو  ال ننحابب ووليهننا لجننأ اأديننان منن  فهننل الملننب 
 .(2)( بحوله يحتل عماأ الف ب اللاةيبقووياها عنا النرا )

الخطننننناب فنننننا اخينننننب اليرهمنننننب لنننننولق اأمنننننوأ، واأمنننننر فيهنننننا للوبنننننوب، جيجنننننأ  .2
اتلنننت فنننإن اإلونننكح بالن ننن  فنننإن فسنننت إحنننداهما إل اللغنننا وبنننأ اتالهنننا منننا ا

 .(3)أبعت ع  بغيها والتبمت ح ى هللا تروتق

اننند تمسننن  بماعنننب بمنننا بنننام فنننا تنننرأ الننننبو  وانننالوا يحت نننر فنننا اتنننا  الف نننب  .3
اللاةيننب علننا مننا  ون السننكح ول تجننوز محنناتلتهى بالسننكح، وهننو ل ي نن  فن 

 ِإَلى َأْمِر الميِهَفَقاِتُموا اليِتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ت تعلى فن هللا اا   نيتمس  به فأ
وهو فمر بالمحاتلب إلا الف ب، فإذا وانوا ل يفي ون إل بالسنيف وبنأ اتنالهى بنه؛ 
أن الغرض م  المحاتلب الفي ب وها ل تح ل إل بنه، واند وان  من  ال نحابب 

ووفننا سهننى انندوق، ونننبو   يننب عامننب علننا وااعننب  اوننب ل  اتننا  اللغنناق بالسننيف

                                                
 ي َخْيَر ِفـي   وحي  اللخاأ  وتاب ال ل  باب ما بام فا اإلوكح سي  الناس واو  هللا تعنالا (1)

َمْرَضاِت الّمِه ْبَتَغاء َكِثري  مِّن نَّْجَواُهمْ ِإ ي َمنْ َأَمرَ ِبَصَدَقةٍ َأوْ َمْلُروفٍ َأوْ ِإْصَ ح  َبْينَ النَّاسِ َوَمن َيْفَللْ َذِلكَ ا

ْْرا  َعِليوا  958ون 2و روي اإلمام إلا المواض  لي ل  سي  الناس بأوحابه بن َفَسْوفَ ُنْؤِتيهِ َأ
 3وونننحي  مسنننلى وتننناب الجهنننا  والسنننير بننناب فنننا  عنننام النرنننا وونننرره علنننا فذ  المننننافحي  بنننن

 .1424ون
 رد الحا أ عطا.ط  اأ الفير تححي  محمد ع 149 /4فح ام الحر ن لس  العربا  (2)
 .87 /4تفسير  يا  اأح ام للسايس  (3)
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ا  إنمنننا رنننرع عنننند اللغننا امعنننا سننني  المسنننلمي ، يخ ننص العنننام، علنننا فن الحتنن
والمفنننروض فن العنننكي اننند اتتع نننا بالن ننن ، واتخننناذ عنننكي حاتنننى فليتنننر  
اأمننر لمنن  يلارننر الحسنننى فننإن أف  فن النندام يستأونننل بمننا  ون السننكح ونننان 
مسننننننرفا  فننننننا البهننننننا ق، وون أف  فن الفتنننننننب ل تنننننندف  إل بالسننننننكح فعننننننل حتننننننا 

 .(1)الفي بق

 ال افعيب لحتا  اللغاق ثكثب ررادل ارترط فحهام  .4

 عب.نفن ي ونوا فا م -ف
 فن يخربوا ع  قلضب اإلمام.  -ب

فن ي نننون لهنننى فنننا  نننروبهى عننن  اإلمنننام تأوهنننل تنننادب ف  محتمنننل مننن    -ي
اليتاب فو السنب، ليستندوا إليه؛ أن من   نالف بغينر تأوهنل ونان معانندا  

أ علنا فعلهنى وهترتن قوا بغنا  فحد  فيهى ال روط المذووأق فليسنمللح  ف
 .(2)محتضاه

 حد الردة: -7

ورنرعا  اطن  من  ي ن   كانه اتننتمراأ  (3)النر ق لغنب  الربنوع عن  ال نام إلنا تينره 
سنيننب وفننر فو فعننل م فننر فو اننو  م فننر، ومنن  اأتنند   وهح ننل اطعننه بننأموأ (4)اإلتننكم

ع  اإلتنكم اتنتتيأ ثكثنا  فنإن تناب ون  إتنكمه وول اتنل ولنى يغسنل ولنى ي نل علينه 
منننن  سنننند   ينننننه ق( ى ينننندف  فننننا محنننناسر المسننننلمي  واأوننننل فننننا حنننند الننننر ق اولننننه )ولنننن

                                                
 .88، 87 /4انظر تفسير  يا  اأح ام للسايس  (1)
 .259، 258 /3أاب  اإلاناع فا حل فلفاظ فسا رجاع  (2)
 .173 /3انظر لسان العرب  (3)
 .261 /3اإلاناع  (4)
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واولننننه  قل يحننننل  م امنننرئ مسننننلى إل بإحنننند  ثنننكع الًيننننأ البانننننا والنننننفس  .(1)فنننااتلوهق
 .(2)والتاأ  لدينه المفاأق للجماعبقبالنفس 

 حد تا ك الص ة: -8

بوبهننا فح مننه ح ننى فن يتروهننا تيننر معتحنند لو  أحووماا وتنناأ  ال ننكق علننا ضننربي   
  فن يتروهننا وسننك  معتحنندا  لوبوبهننا جيسننتتاب فننإن تنناب ووننلا وول اتننل والنوو   لالمرتنند.

( قفمننننر  فن فااتننننل الننننناس حتننننا ي ننننهدوا فن ل إلننننه إل هللا وفن محمنننندا  حنننندا  لحولننننه )
 .(4)ق ووان ح مه ح ى المسلمي (3)أتو  هللا وهميموا ال كق وه توا البواق ... الحديل

 القصاص:  -9

ففنننر  الفحهنننام وتابنننا  اونننا  هنننو وتنننناب الجناينننا  تنننناولوا جينننه فح نننام الحتنننل والننننديا   
بالتف ننننيل، وانننند ف أبتننننه تحننننت بنننناب الحنننندو  أن ال نننناأع بعلننننه عحوبننننب زابننننرق أا عننننب 

َيا َأيَُّهـا اليـِذيَن آَمُنـوْا    : لأتياب ما يوبرها وهو عي  الحدو ، واأول جينه اولنه تعنالا

ُكمُ اْلِقَصاصُ ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَلْبُد ِباْلَلْبِد َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَوْن ُعِفَي َلُه ُكِتبَ َعَمْي

ـ  ِن ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَوْلُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه ِبِإْحَسان  َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن  َّبُِّكْم َوَ ْحَوٌة َفَو

 اللحرقق. 178ق يب  ْلَد َذِلَك َفَمُه َعَذاٌب َأِليٌماْعَتَدى َب
هننذا نننندام للمسنننلمي  ولح ننامهى سوبنننوب الح ننناص بسنننرأ  :المعندددى العدددام ل يدددة 

الحتنل، وفن الحاتننل بغينر حنن  يحننتص مننه بحتلننه عحوبنب لننه علننا برهمتنه رننرهطب المسنناواق 
                                                

وتنن  فسنا  او   2537 /6لمرتند وحي  اللخاأ  وتاب اتنتتابب المرتندي  والمعانندي  بناب ح نى ا (1)
وتنن  النسنادا وتناب تحنرهى الندم بناب الح نى جنيم   222 /4كتاب الحدو  باب الح ى جيم  اأتند 

 .1986ط م تأ المطروعا  اإلتكميب حلأ الطلعب الًانيب تنب  104 /7اأتد 
 2521 /6 وننحي  اللخنناأ  وتنناب الننديا  بنناب اننو  هللا تعننالا فن النننفس بننالنفس والعنني  بننالعي  (2)

 .530 /2وتن  فسا  او  وتاب الحدو  باب الح ى جيم  اأتد 
ووننحي   17 /1وننحي  اللخنناأ  وتنناب اإليمننان بنناب فننإن تنناسوا وفانناموا ال ننكق فخلننوا تننريلهى  (3)

 .39 /1مسلى وتاب اإليمان باب اأمر بحتا  الناس حتا يحولوا ل إله إل هللا محمد أتو  هللا 
 بالهامذ. 49الفحهام فا ح ى تاأ  ال كق بالتف يل ونتحدم ذور ا تكف  (4)
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ز اإلتنراف فنا الحتنل التا ارأها ال اأع الح يى، فك يجوز اتل تينر الحاتنل ومنا ل يجنو 
بنأن يحتلننوا معننه تيننره من  فااأبننه فمعنننا الح نناص هنننا اتنل الجننانا أنننه مسنناو للمحتننو  
جيحتننل بننه، وانند سنني  الفحهننام فن الح نناص يفننرض عننند الحتننل الواانن  علننا بهننب التعمنند 

وأ  تنلحانه بعند فوالتعد ، وعند مطاللنب ولنا الندم بنالحو  ف  الح ناص من  الحاتنل، ثنى 
ص العا   بفت  باب التراضا سني  الخ نمي  فولينام المحتنو  والحاتنل عن  إيجاب الح ا

َفَوْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَوْلُروِف َوَأَداء ِإَلْيِه  ره  ارو  الديب انا  تعنالا  

ثم ختم سبحانه اآلية بالوعيـد ال ـديد ملـن يتلـدى حـدوده ويتجـاوْ شـرعه         ِبِإْحَسان 

ف  فم  تجاوز هذه الحدو  بأن  َفَوِن اْعَتَدى َبْلَد َذِلَك َفَمُه َعَذاٌب َأِليٌمكيم فقال احل
اتننل تيننر الحاتننل وفتننرف فننا الحتننل فو اتننل الحاتننل بعنند ارننو  الديننب منننه فلننه عننذاب فلننيى 

 أن العتدام بعد التراضا والحرو  نيل للعهو  وأاب فا الدي  وتوم  ل .
انا  الحاضنا اسنن  العربنا  انا  علماؤننا معننا قكتنأق فننرض  يـة: التفسـري التحميمــى ل  

وفلننبم، وويننف ي ننون هننذا والح نناص تيننر وابننأ، وونمننا هننو لخيننرق الننولاح ومعنننا ذلنن  
كتننأ وفنننرض إذا فأ تنننى اتننتيفام الح ننناص فحننند وتننأ علننني ى ومنننا يحننا  وتنننأ عليننن  إذا 

ــُد  الاولننه تعننالا (1)ووذا فأ   ال ننيام النيننبق ،فأ   التنفننل الوضننوم ــاْلُحرِّ َواْلَلْب ــرُّ ِب ْلُح

ــاأُلنَثى ــى ِبـ ــِد َواأُلنَثـ نننناهره اعتلننناأ التسننناو  سننني  الحاتنننل والمحتنننو  فنننا الحرهنننب  ِباْلَلْبـ
والذووأهننب، ول يحتننل حنننر بعرنند ول ذوننر بنننأنًا إل فن العلمننام فبمعننوا علنننا اتننل النننذور 

ربننل المحننتص منننه وزا  اننوم فن يعطننا فوليامهننا حين ننذع ن ننف الديننب أوليننام ال بنناأنًا
وفسا حنيفب وفما اتل الحر بالعرند فهنو منذهأ فسنا حنيفنب  كفنا   كفا  لمال  وال افعاق

 .(2)لمال  وال افعا

                                                
 وما بعدها. 89 /1فح ام الحر ن لس  العربا  (1)
ط  اأ اليتاب العربا وتف يل هنذا الخنكف فنا  70 /1التسهيل لعلوم التنبهل لس  بب  اليلرا  (2)

 وما بعدها. 246 /2الجام  أح ام الحر ن للحر را 
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انا   َفَوْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَوْلُروِف َوَأَداء ِإَلْيـِه ِبِإْحَسـان   واوله تعنالا  
  فننالحو  الف ننل فن نحننو   إن مننا ونندق منن  -ه هللا أحمنن -ونناحأ التحرهننر والتنننوهر 

هنو ولنا المحتنو  وون المنرا  بأ ينه هنو الحاتنل وونفا  بأننه ف   َفَوْن ُعِفَي َلُهفا اولنه 
تذويرا  بأ وق اإلتكم وترقيحا  لنفس ولا المحتو ؛ أننه إذا اعترنر الحاتنل ف نا  لنه ونان من  

ا بحتنل ف ينه ... ومنا وندق قرنامق هنو المرومق فل يرضا بالحو  منه؛ أنه ومن  أضن
عرض ال ل  ولفت رام اتنى متوتنل فنا التنيينر  ا  علنا ننوع منا ي نل  لنه السنلاق 

فنه فعطا العفو ف  الميسنوأ علنا الحاتنل من  عنوض  ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه... ومعنا 
هنذا  ال ل  وم  معانا العفو فنه الميسوأ م  المنا  النذ  ل يجحنف باذلنه ... وويًناأ

 .(1)ذن بمراعاق التيسير والسماحب وها  ل  اإلتكمقالفعل أنه ي  
بالحننننديل عنننن  الح نننناص وفح امننننه تمننننت هننننذه الدأاتننننب بحمنننند هللا سينننند فنننننه بننننالنظرق 
المتأملنب يكحنت فن هنذه الحندو  التنا ارأهنا ال ناأع الح نيى علنا الجناينا  اليرنر  أتننى 

تنننر  اليًينننر مننن  العحوبنننا  لنننولق فمنننوأ  النننب عننند ها إل فنهنننا وًينننرق الوانننوع، وفن ال ننناأع
ونها بحننندأها بنننالحلس والتعنننذير، وهنننذا منننا تفنننل عننننه النننلعا فنننا عننندم المسنننلمي  يحننندأ 

اعتلاأ الحر ن  تتوأ ح ى؛ أنه لى يذور إل بض  برادى، فنا حني  فن انانون العحوبنا  
 الوضعا احتو  علا اليًير م  الجرادى وعحوباتها.

لحننر ن وون تعنننرض لعنند  محننندو  منن  الجنننرادى فهننو لنننى والجننواب علنننا مننا ذونننروه فن ا 
يغفننل تننواها منن  الجننرادى إبمننال . سننل تننر  تف ننيلها أولننا اأمننر يف ننلونها وهحنندأونها 
حسننأ فوننولها. فمننا منن  برهمننب حرمهننا الحننانون الوضننعا إل ولهننا فوننولها فننا الحننر ن 

لوانننوع بننندا  قواننند الينننرهى. وون واننننت الجنننرادى وحننندو ها المنننذووأق جينننه اليلنننب فهنننا وًينننرق ا
فثرتنننت اإلح ننناديا  فن بنننرادى الحننندو  تحننن  سنسنننلب ثمننناني  فنننا المادنننب، فنننإذا ونننان اننندأ 
العحوبننا  لمننا يحنن  سهننذه النسننلب العاليننب فننالعررق ليسننت بعنند  الجننرادى وونمننا ب ًننرق واوعهننا 

 .(2)و طوأتها علا المجتم ق

                                                
 ط الداأ التونسيب. 141ون 2التحرهر والتنوهر بن (1)
ومنا بعندها ط  اأ المنناأ  241نظرق الحر ن إلا الجرهمب والعحاب  / محمد عرد المنعى الميعنا ونن (2)

 م.1988الطلعب اأولا تنب 
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  نتيجة الد اسة:

 

 مما تر  نستخلص اختا 
 هللا والواوف عليها ل ك يح  فيها المسلى فو يتعداها.ضروأق العلى بحدو   -1
تعد  الحدو  ضنرأه تينر ااونر علنا المتعند  فحسنأ سنل يتجناوزه إلنا تينره من   -2

ففنننرا  المجتمننن ؛ لنننذل  ل يحنننف المجتمننن  فمامنننه م تنننوف اأيننند  تنننلريا  سنننل يحاومنننه 
 باأمر بالمعروف والنها ع  المنير.

إلنننا إهمنننا  العلنننى بحننندو  هللا والمحافظنننب فمنننراض المجتمننن  وتفيننن  فواونننره أابعنننب  -3
 عليها فو التعد  اللليا عليها ع  عمد فو بهل فو نسيان فالمح لب توام.

السننعا ق وننل السننعا ق فننا الواننوف عننند حنندو  هللا واللتننبام سهننا والوهننل والًرننوأ لمنن   -4
الّمــَه  ِتْمـَك ُحـُدوُد الّمـِه َوَمـن ُيِطـعِ     تسنو  لنه نفسنه مجاوزتهنا وتعنديها انا  تعنالا  

ُْ اْلَلِليُم َوَمن  َْنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُ  َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْو َوَ ُسوَلُه ُيْدِخْمُه 

، 13ق ينب  َيْلِص الّمَه َوَ ُسوَلُه َوَيَتَلدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْمُه َنا ا  َخاِلدا  ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهنٌي
 النسامق. 14
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 اخلامتة

 

الحمننند هلل أب العنننالمي  لنننه الحمننند فنننا اأولنننا واخ نننرق ولنننه الح نننى وولينننه تربعنننون،  
 وال كق والسكم علا  اتى النريي  ورًيعنا يوم الدي  وبعد،،

جلعنون هللا وتوجيحننه انتهيننت من  هننذه الدأاتننب التننا لنى فلننو فيهننا بهندا  ولننى ف  ننر فيهننا  
ب تنلطانه فن يجعنل هنذا العمنل  ال نا  لوبهنه المنولا بنل ذونره وعن وتعا و ااب أابيا  

الينننرهى ينتفننن  بنننه  نننكب العلنننى وهأ نننذ بأينننديهى إلنننا الطرهننن  المسنننتميى وفن يًيرننننا علنننا 
 ابتها   وهعفو ع  تح ير  و  ر  عوانا فن الحمد هلل أب العالمي .
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 تفسير الحر ن اليرهى ال ي  محمو  رلتو  ط  اأ ال روق. -16

 م.200التفسير اليرير للراز  ط  اأ اليتأ العلميب تنب  -17

 م.2001 اأ إحيام التراع العربا اأولا تنب  تهذيأ اللغب لرزهر  ط -18

بنننام  العلنننوم والح نننى لسننن  أبنننأ الحنرلنننا ط م تسنننب الرتنننالب السنننابعب تننننب  -19
 م.1997

 الجام  أح ام الحر ن للحر را ط  اأ ال عأ وط  اأ إحيام التراع العربا. -20

بمهننننرق  طننننأ العننننرب فننننا الع ننننوأ العربيننننب الباهننننرق فحمنننند زوننننا وننننفو  ط  -21
 سيرو . الم تلب العلميب

 الجواب اليافا لم  تأ  ع  الدوام ال افا لس  قيى ط  اأ اليتأ العلميب. -22

 الدأ الم ون للسمي  الحلرا ط  اأ الحلى. -23

 م.1996البهد اليرير للريهحا ط م تسب اليتأ الًحاجيب سيرو  الًالًب تنب  -24

 -البوابر ع  ااتراف اليلادر لس  حجر الهيًمنا ط الم تلنب الع نرهب ونيدا  -25
 م.1990انيب تنب الً

 السلسلب ال حيحب لرللانا ط م تلب المعاأف الرهاض. -26

 رللانا ط م تلب المعاأف الرهاض.السلسلب الضعيفب ل -27

 تن  اس  مابب محمد س  يبهد فسو عرد هللا الحبوهنا ط  اأ الفير. -28

تننننن  فسنننننا  او  تنننننليمان سننننن  اأرننننعل فسنننننو  او  السجسنننننتانا ط  اأ اليتننننناب  -29
 العربا.

 محمد س  ديسا الترمذ  ط  اأ إحيام التراع العربا. تن  الترمذ  -30

م ط مجلننننس  ادننننرق 1994السننننن  اليرننننر  للريهحننننا ط  اأ م تلننننب اللنننناز تنننننب   -31
 المعاأف الهند حيدأفبا .
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 السن  اليرر  للنسادا فحمد س  رعيأ فسو عرد الرحم  النسادا. -32

 م.1986تن  النسادا ط م تلب المطروعا  اإلتكميب الًانيب تنب  -33

 فعكم النركم للذهرا ط م تسب الرتالب. تير -34

 ررح تن  اس  مابب للسيو ا و  رون ط اديما وتأ  انب ورات ا. -35

وننحي  اللخنناأ  فسننو عرنند هللا محمنند سنن  إتننماعيل اللخنناأ  ط  اأ اسنن  وًيننر  -36
 م.1987اليمامب الًالًب تنب 

وننننننحي  الترتيننننننأ والترهيننننننأ للمنننننننذأ  تححينننننن  األلننننننانا ط م تلننننننب المعنننننناأف  -37
 .بالرهاض

وننننحي  مسننننلى سنننن  الحجنننناي فسننننو الحسنننني  الح ننننير  النيسنننناسوأ  ط  اأ إحيننننام  -38
 التراع العربا.

ونننننحي  وضنننننعيف الجنننننام  ال نننننغير للسنننننيو ا تححيننننن  األلنننننانا ط الم تنننننأ  -39
 اإلتكما.

 .ط الم تلب التوجيميب ويد الخا ر لس  الجوز   -40

ب  رهنن  الهجنننرتي  وبننناب السنننعا تي  لسننن  قنننيى ط  اأ اسننن  المنننيى الننندمام الطلعننن -41
 م.1996الًانيب تنب 

العحد الفرهد لس  عرد أبه ط الهي ب العامب لح وأ الًحافنب تلسنلب الب نادر عند   -42
111. 

 عمدق الحاأ  ب رح وحي  اللخاأ  للعينا ط  اأ إحيام التراع العربا. -43

 هن.1409علل الترمذ  ط عالى اليتأ اأولا تنب  -44

 هن.1379رفب تنب فت  اللاأ  ب رح وحي  اللخاأ  لس  حجر ط  اأ المع -45

 م.1973الفوادد لس  قيى ط  اأ اليتأ العلميب الطلعب الًانيب تنب  -46



 فيض الودود فى حديث القرآن عن احلدود

 - 69 - 

 فا نك  الحر ن تيد اطأ ط  اأ ال روق. -47

الي نناف عنن  ححنناد  التنبهننل وعيننون اأااوهننل للبمخ ننر  ط  اأ إحيننام التننراع  -48
 العربا.

 للاب النحو  فا فتلاب النبو  للسيو ا ط  اأ إحيام العلوم. -49

 ب لس  منظوأ ط  اأ وا أ.لسان العر  -50

 م.1992مجم  البوادد ومنل  الفوادد للهيًما ط  اأ الفير تنب  -51

المحتسننننأ فننننا ترينننني  وبننننوه رننننواذ الحننننراما  واإليضنننناح عنهننننا لسنننن  بنننننا ط  -52
 المجلس اأعلا لل  ون اإلتكميب.

مراننناق المفننناتي  لعلنننا سننن  تنننلطان الحننناأ  ط  اأ اليتنننأ العلمينننب اأولنننا تننننب  -53
 ا  عيتانا.تححي  بم 2001

 م.1990المستدأ  علا ال حيحي  للحاكى ط  اأ اليتأ العلميب تنب  -54

 مسند فسا عوانب ط  اأ المعرفب. -55

مسنننننند فسنننننا يعلنننننا الموونننننلا ط  اأ المنننننأمون للتنننننراع  م ننننن  اأولنننننا تننننننب  -56
 م.1984

 .همسند فحمد ط م تسب الرتالب، وط م تسب ار ل -57

 م نف عرد الرزاق ال نعانا ط الم تأ اإلتكما. -58

 .هن1415معجى اأوتل للطررانا  اأ الحرمي  الحاهرق تنب ال -59

 م.1985المعجى ال غير للطررانا ط الم تأ اإلتكما تنب  -60

 م.1983المعجى اليرير للطررانا ط م تلب العلوم والح ى الطلعب الًانيب تنب  -61

 اللغب العربيب ط  اأ الدعوق. المعجى الوتيل مجم  -62



 د/ مصطفى شلبان البسيونى مسلد

 - 70 - 

ط  اعرنند الننرحيى سنن  فحمنند العلاتننمعاهنندق التن ننيص علننا رننواهد التلخننيص  -63
 م.1997عالى اليتأ تنب 

مفتننننناح  اأ السنننننعا ق ومن نننننوأ ولينننننب العلنننننى واإلأا ق لسننننن  قنننننيى ط  اأ اليتنننننأ  -64
 العلميب.

 المنهاي الحر نا فا الت ره   / عرد الستاأ فت  هللا تعيد. -65

ا ط  اأ المننناأ عننظنرق الحنر ن إلننا الجرهمنب والعحنناب  / محمند عرند المنننعى المي -66
 م.1988ولا تنب اأ

النهاينننننب فنننننا ترهنننننأ الحنننننديل واأثنننننر لسننننن  اأثينننننر ط الم تلنننننب العلمينننننب تننننننب  -67
 م.1971

 م.1973نيل اأو اأ لل ووانا ط  اأ الجيل تنب  -68

 م.1993الوبيب فا الميراع لمن او  عًمان عرو  ط المعاهد اأزهرهب تنب  -69

 وجيا  اأديان لس   ليان ط  اأ وا أ سيرو . -70
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 فهرس املوضوعات

 الصفحة وعـــــــــــاملوض

ل3 ................................................................ املقدمة

ل7 .......................تعرهف الحدو  وبيان فهميتها وفاسامها املبحث األول:

ل14 ...............................حدو  هللا فا فح ام ال يام املبحث الثانى:

ل19 ........................حدو  هللا فا فح ام العكاب البوبيب املبحث الثالث:

ل19 ......حد الطكق وما يترتأ عليه م  فح ام العدق والربعب الاطلبلا:وا 

ل27 ................................................. الخلنن  لالاطلبلالن   

ل30ل.................................ن ويفيتهحد الظهاأ وبياالاطلبلالن لث ل

ل39 ...............................حدو  هللا فا فح ام المواأهل املبحث الرابع:

ل46 .........................حدو  هللا فا العحوبا  والجنايا املبحث اخلامس: 

ل65 ............................................................... اخلامتة

ل66 .............................................................ثب  املراْع

ل71 .......................................................فهرس املوضوعات

 


