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احلؿد هلل العظقؿ الؼفار الؼقي الؼدير اجلبار فرض الػرائض ،وحد
احلدود ،وربؽ خيؾؼ ما يشاء ،وخيتار أمر بتعظقؿ صعائره ،اجتـاب
حمارمف وحدوده .
أمحده شبحاكف وأصؽره ظذ جزيؾ كعامئف وشابغ ظطائف  ،وأصفد أن
ال إلف إال اهلل وحده ال رشيؽ لف ادطؾع ظذ الظقاهر والبقاضـ،
وهق ظالم الغققب ،وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقلف ادصطػك،
وخؾقؾف ادجتبك صذ اهلل ظؾقف وظذ آلف وأصحابف ومـ تبعفؿ
بنحسان ،وشؾؿ تسؾقام.
أما بعد ُ
فلوصقؽؿ أهيا الـاس وكػيس بتؼقى اهلل ظز وجؾ ،اتؼقا
اهلل تعاىل ،وظظؿقا صعائره ،واجتـبقا حمارمف وحدوده ،فنن ذلؽ
مـ تؼقى الؼؾقب ،ومـ يعظؿ حرمات اهلل ،ففق خر لف ظـد ربف
يؽػر ظـف شقئاتف ،ويرفع درجاتف ،ويـجقف مـ كؾ مؽروب(يا َأ ه َهيا
ا َّلل ِ ي َـ آ َمـُقا ا َّلت ُؼقا اهللَّلَ َح َّلؼ ُتؼاتِ ِف َوال َ ُق ُت َّلـ إِالَّل َو َأ ْنك ُت ْنؿ ُم ْنس ِؾ ُؿ َ
قن) ( ).
أيها املؤمنىن :لؼد أكعؿ اهلل ظؾقـا بتـػق حؽؿ

ه الرشظل

اجلؿعة اداضقة يف اخلقارج البغاة واإلرهابقني مـ شـة وصقعة
( ) شقرة آل ظؿران ،آية.102:
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ال يـ بغقا وضغقا وجتزوا وافسدوا ،فػرح ادسؾؿقن فرحا صديدا
ومحدوا اهلل وصؽروه ظذ كعؿتف  ،فؾؽ احلؿد يا ربـا ظذ كعؿة
األمـ ،وكعؿة التقحقد ،وكعؿة إقامة احلدود ،وتطبقؼ رشع اهلل،
فالؾفؿ وفؼ خادم احلرمني ادؾؽ شؾامن دا حتبف وترضاه واجعؾ
ظؿؾف يف رضاك وزده إيامكا ووتؼقى وحزما،وأظـف ظذ تطبقؼ
رشظؽ ،ولؽ احلؿد ربـا كبت ظدون ا ومجعت صؿؾـا ،فليـ مـ
يطعـ يف بالدكا ،ويطعـ يف والتـا وظؾامءكا همالء هؿ ادقحدون
حيؽؿقن برشع اهلل وال خيافقن الئؿة الئؿ ،و ُيطبقؼقكف ظذ مـ بغك
واظتدى  ،وطؾؿ وفجر وجتز ،وظاون أظداء ادؾة والتقحقد ظذ
تدمر بالدهؿ .أيـ أدظقا ُء حؼقق اإلكسان وهؿ يـحرون اإلكسان؛
قحد ،ويعسضقن ظذ إقامة رشع اهلل ظذ مـ خالػ رشظف،
ألكف ُم ٌ
وأفسد وقتؾ وفجر ودظؿ اإلرهاب والػساد وادػسديـ؟ يرظقن
اإلرهاب والػجقر ويعسضقن ظذ رشع اهلل !..
ٌ
وحػظ
تطبقؼ لرش ِع اهلل،
أيها املؤمنىن :إن إقامة احلدود هل
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واألمقال ،وصقاك ُة
واألظراض
والدماء
والتقحقد
لألمـ
ِ
ِ
ٌ
العبادات يف أمـ واضؿئـان ،واحلدود :
ألداء
وضامن
لؾؿجتؿ ِع،
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مجع حد وهل  :ظؼقبة مؼدرة رشظا يف معصقة لتؿـع مـ القققع
يف مثؾفا ( ) َ .ق َال ا ْنب ُـ َظ َّلب ٍ
حل ُدو ُد ال َّلطا َظ ُة» ( ).
اس« :ا ُ
قال ابـ ظثقؿني رمحف اهلل :إن ال ي وضع تؾؽ احلدود هق أرحؿ
الرامحني وأحؽؿ احلاكؿني ،ظؾؿ أن مصالح العباد ال تؼقم إال هبا
فرشظفا وظؾؿ أن هبا درءا لؾؿػاشد فلمر هبا وحتؿفا .فاحلدود ـع
مـ اجلرائؿ وتؽػر ما اقسفف ادجرم مـ ادآثؿ ،اكظروا إىل البالد التل
تؼام فقفا احلدود كقػ يستتب فقفا األمـ واالضؿئـان ،وأما البالد
التل ال تؼام فقفا احلدود فتؽثر فقفا اجلرائؿ واالظتداء والطغقان.
فؿـ األحؽام التل رشظفا اهلل تعاىل قتؾ الؼاتؾ ،فنن الؼاتؾ ادتعؿد
لؾؼتؾ يؼتؾ إذا ت رشوط الؼصاص { َو َلؽ ْنُؿ ِيف ا ْنل ِؼ َص ِ
اص َح َقا ٌة}
[البؼرة ]179 :ألن الؼاتؾ إذا ظؾؿ أكف شقؼتؾ فؾـ يؼدم ظذ الؼتؾ
وب لؽ تؽقن احلقاة اكتفك كالمف رمحف اهلل ( ).ومعؾقم يا ظباداهلل
( )الروض ادربع رشح زاد ادستؼـع (ص. )662:
محك إِ َّلال ِيف َحدٍّد َأ ْنو َح ٍّدؼ حديث رقؿ 6785صحقح البخاري (/ 4
ابَ :ط ْنف ُر ا ُد ْنم ِم ِـ ِ ً
( ) رواه البخاري َب ٌ
ِ
قن ِيف َشبِ ِ
جلـَّل َة ُي َؼاتِ ُؾ َ
قؾ اهللَّلِ
سى ِم َـ ا ُد ْنم ِمـ ِ َ
ني َأ ْنك ُػ َس ُف ْنؿ َو َأ ْنم َق َاَل ُ ْنؿ ،بِ َل َّلن ََل ُ ُؿ ا َ
َ )14و َق ْنقل اهللَّلِ َت َع َاىل{:إِ َّلن اهللَّلَ ْناص َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اإلك ِ
قنَ ،و ْنظدً ا َظ َؾ ْنق ِف َح ًّؼا ِيف الت ْنَّلق َر ِاة َو ِ
ْنج ِ
قن َو ُي ْنؼ َت ُؾ َ
َف َق ْنؼ ُت ُؾ َ
رشوا
قؾ َوال ُؼ ْنرآنَ ،و َم ْنـ َأ ْنو ََف بِ َع ْنفده م َـ اهللَّلِ َف ْن
اش َت ْنب ُ
بِ َب ْنق ِع ُؽ ُؿ ا َّلل ِ ي َبا َي ْنعت ْنُؿ بِ ِف} [التقبة ]111 :إِ َىل َق ْنقل ِ ِف { َو َب ِرِّش ِ
ني} [البؼرة.]223 :
رش ا ُد ْنم ِمـ ِ َ
( ) الضقاء الالمع مـ اخلطب اجلقامع. 272 / 2
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تر ِ
وكػارات  ،فعـ ُظباد َة بـ الص ِام ِ
ِض اهللَّلُ
مطفرات
أن احلدود
ٌ
ٌ
َ َ ْن َ َّل
َ
َ
َظـْن ُفَ :أ َّلن َر ُش َ
قل اهللَّلِ َص َّلذ اهللُ َظ َؾ ْنق ِف َو َش َّلؾ َؿ َق َالَ ،و َح ْنق َل ُف ِظ َصا َب ٌة ِم ْنـ
َأ ْنص َحابِ ِفَ « :ب ِاي ُع ِ
رشكُقا بِاهللَّلِ َص ْنق ًئاَ ،والَ َت ْن ِ
قِن َظ َذ َأ ْنن الَ ُت ْن ِ
ْس ُققاَ ،والَ
ٍ
ني َأ ْني ِديؽ ْنُؿ
سو َك ُف َب ْن َ
َت ْنز ُكقاَ ،والَ َت ْنؼ ُت ُؾقا َأ ْنوالَ َدك ْنُؿ َ ،والَ َت ْنل ُتقا بِ ُب ْنف َتان َت ْنػ َ ُ
و َأرج ِؾؽُؿ ،والَ َتعصقا ِيف معر ٍ
وفَ ،ف َؿ ْنـ َو ََف ِمـْنؽ ْنُؿ َف َل ْنج ُر ُه َظ َذ اهللَّلِ،
َ ْن ُ ْن َ ْن ُ
َ ْن ُ
ِ
ومـ َأص ِ ِ
الد ْنك َقا َف ُف َق َك َّلػ َار ٌة َل ُفَ ،و َم ْنـ
ب ِيف ه
اب م ْنـ َذل َؽ َص ْنق ًئا َف ُعقق َ
َ َ ْن َ َ

س ُه اهللَّلُ َف ُف َق إِ َىل اهللَّلِ ،إِ ْنن َصا َء َظ َػا َظـْن ُف َوإِ ْنن
اب ِم ْنـ َذلِ َؽ َص ْنق ًئا ُث َّلؿ َش ََ
َأ َص َ
َصا َء َظا َق َب ُف» َف َبا َي ْنعـَا ُه َظ َذ َذلِ َؽ ( ) .
ِ
ِ
إخىة الدين :إن مـ واجب ِ
ِ
حدود
ومسملقاِتؿ إقام ُة
القالة
ات
ُ
والـفل ظـ ادـؽر .قال ابـ
واألمر بادعروف
وحػظ األمـ،
اهللِ،
ُ
ُ
األمر بادعروف والـفل ظـ ادـؽر ال يتؿ إال
تقؿقة رمحف اهلل:
ُ
بالعؼقبات الرشظقة ،فنن اهلل يـزع بالسؾطان ما ال يزع بالؼرآن.
وإقامة احلدود واجبة ظذ والة األمقر ،وذلؽ حيصؾ بالعؼقبة ظذ
ترك القاجبات وفعؾ ادحرمات ( ).
حلدُ و ُد َك َّلػ َار ٌة حديث رقؿ 6784صحقح صحقح البخاري ()159 / 8
( )رواه البخاري َب ٌ
اب :ا ُ
اب ْن
ات ِألَ ْنهؾِ َفا حديث رقؿ 1709صحقح مسؾؿ (.)1333 / 3
احلُدُ و ُد َك َّلػ َار ٌ
:ومسؾؿ َب ُ
( ) احلسبة يف اإلشالم ،أو وطقػة احلؽقمة اإلشالمقة البـ تقؿقة (ص.)45:

احلدود أمان لألرض

د.سعد بن عبداهلل السرب

5

ػسد،
أيها املتقىن  :إن إقامة احلدود هبا ُحيػظ األمـ ،و ُيردع ا ُد ُ
و ُيمدب ا ُد ُ
وضعت
وحيؼؼ العدل يف األرض ،وإن الرشيع َة
ْن
بطؾُ ،
والْس ِ
ِ
ِ
قة
الؼتؾ والزكا
وحقاجز ظـ
وزواجر
مقاكع
احلدو َد
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
األمقال ،ففل ُوضعت حلػظ
واألظراض و
وادسؽرات،
واخلؿقر
الرضوريات اخلؿس فلوَلا الديـ َظ ْنـ ا ْنب َـ َظ َّلب ٍ
اس َق َالَ :ق َال الـَّلبِ هل
َص َّلذ اهللُ َظ َؾ ْنق ِف َو َش َّلؾ َؿَ « :م ْنـ َب َّلد َل ِديـَ ُف َفا ْنق ُت ُؾق ُه» () ،ومـ
ُ
والعرض
وادال
الرضوريات اخلؿس التل حػظتفا الرشيعة الد ُم
ُ
والعؼؾ ،ف َع ْنـ َو ِاق ِد ْنب ِـ ُحم َ َّلؿ ٍدَ ،ش ِؿ ْنع ُت َأ ِ َ :ق َال َظ ْنب ُد اهللَّلَِ :ق َال َر ُش ُ
ُ
قل
ِ
ِ
الق َداعَ « :فنِ َّلن اهللَّلَ َت َب َار َك َو َت َع َاىل َق ْند
اهللَّلِ َص َّلذ اهللُ َظ َؾ ْنقف َو َش َّلؾ َؿ ِيف َح َّلجة َ
َح ْنر َم ِة
َح َّلر َم َظ َؾ ْنقؽ ْنُؿ ِد َما َءك ْنُؿ َو َأ ْنم َقا َلؽ ْنُؿ َو َأ ْنظ َر َ
اضؽ ْنُؿ إِ َّلال بِ َح ِرِّشؼ َفا ،ك ُ
َي ْنق ِمؽ ْنُؿ َه َ اِ ،يف َب َؾ ِدك ْنُؿ َه َ اِ ،يف َص ْنف ِرك ْنُؿ َه َ اَ ،أالَ َه ْنؾ َب َّلؾ ْنغ ُت» َث َ
ال ًثا،
حيؽ ْنُؿَ ،أ ْنو َو ْني َؾؽ ْنُؿ ،،الَ َت ْنر ِج ُع َّلـ
ك هُؾ َذلِ َؽ ُ ِق ُبق َك ُفَ :أالََ ،ك َع ْنؿَ .ق َالَ « :و َْن

اب :الَ ُي َع َّل ُب بِ َع َ ِ
اب
اب اهللَّلِ حديث رقؿ 3017صحقح البخاري (َ )61 / 4ب ُ
( )رواه البخاري َب ٌ
ِ
اشتِتَا َبتِ ِف ْنؿ.
ُح ْنؽ ِؿ ا ُد ْنرتَدِرِّش َوا ُد ْنرتَدَّل ة َو ْن

احلدود أمان لألرض

د.سعد بن عبداهلل السرب

6

َب ْنع ِدي ُك َّلػ ًاراَ ،ي ْن ِ
اب َب ْنع ٍ
ض» ( ) ،.وقال اهلل تعاىل
رض ُب َب ْنع ُضؽ ْنُؿ ِر َق َ
ِ
ِ
صاص ِيف ا ْنل َؼ ْنتذ) ( ) ،وقال
ب َظ َؾ ْنقؽ ُُؿ ا ْنل ِؼ
ُ
 (:يا َأ ه َهيا ا َّلل ي َـ آ َمـُقا كُت َ
ظز وجؾ( :ولؽؿ يف الؼصاص حقاة ) ( ) ،ويؼقل شبحاكف وتعاىل
ني بِا ْنل َع ْن ِ
َ (:و َك َت ْنبـا َظ َؾ ْنق ِف ْنؿ فِقفا َأ َّلن الـَّل ْنػ َس بِالـَّل ْنػ ِ
ػ
ني َو ْناألَ ْنك َ
س َوا ْنل َع ْن َ
ِ
ِ
صاص)
وح ِق
ٌ
اجل ُر َ
الس ِرِّشـ َو ْن ُ
الس َّلـ بِ ِرِّش
بِ ْناألَ ْنكػ َو ْناألُ ُذ َن بِ ْناألُ ُذن َو ِرِّش
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْنق َط ُعقا َأ ْني ِد َ ُهي َام} ( ) ،
ار ُق َو َّل
( )،وقال اهللَّلِ َت َع َاىلَ { :و َّل
و َأ َ ُه َر ْني َر َةَ ،ق َالَ :ق َال َر ُش ُ
قل اهللَّلِ َص َّلذ اهللُ َظ َؾ ْنق ِف َو َش َّلؾ َؿَ « :ل َع َـ اهللَّلُ
الس ِ
ْس ُق ال َب ْنق َض َة َف ُت ْنؼ َط ُع َي ُد ُهَ ،و َي ْن ِ
ار َقَ ،ي ْن ِ
حل ْنب َؾ َف ُت ْنؼ َط ُع َي ُد ُه» ( ).
ْس ُق ا َ
َّل

محك إِ َّلال ِيف َحدٍّد َأ ْنو َح ٍّدؼ حديث رقؿ 6785صحقح البخاري (/ 8
ابَ :ط ْنف ُر ا ُد ْنم ِم ِـ ِ ً
( ) رواه البخاري َب ٌ
. )160
( ) شقرة البؼرة ،آية . 178:
( ) شقرة البؼرة ،آية.179:
( ) شقرة ادائدة ،آية .45:
( ) شقرة ادائدة ،آية. 38 :
الس ِ
الس ِ
ار َق ُة َفا ْنق َط ُعقا َأ ْني ِد َ ُهي َام} [ادائدةَ ]38 :و ِيف ك ْنَؿ ُي ْنؼ َط ُع؟ حديث
ار ُق َو َّل
( ) رواه البخاري اهللَّلِ َت َع َاىلَ { :و َّل
رقؿ 6799صحقح البخاري ()161 / 8
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أيها اإلخىة :إن إقامة احلدود برك ُة وراح ٌة ،وشعاد ٌة لؾبرش ،ألهنا
هار لؼقة
ضاظ ٌة هلل ظزوجؾ ،وإن إقامة احلدود ٌ
ثبات لؾحؽ ِؿ ،وإظ ٌ
ِ
َّلاه ْنؿ ِيف ْناألَ ْنر ِ
ض َأقا ُمقا
الدولة  ،و ٌ
ؽني لؾؿسؾؿني (ا َّلل ي َـ إِ ْنن َم َّلؽـ ُ
وف وهنقا َظ ِـ ا ْنُدـْنؽ َِر وهللَّلِ ِ
الزكا َة و َأمروا بِا ْنَدعر ِ
ظاق َب ُة
الصال َة َوآ َت ُقا َّل
َ
َ َ َ ْن
َّل
ْن ُ
َ َُ
ْناألُ ُم ِ
قر) ( ) .إن إقامة احلدود حتؼقؼ لؾعدل ،وإظطاء ألهؾ ادؼتقل
وادْسوق ،وادعتزى ظؾقف حؼققفؿ ،وحصقل تشػقفؿ؛ ب ٌنامة
احلدود والؼصاص ممـ بغك واظتدى ،وإن إقامة احلدود ال ُيؼقؿفا
أحد ظذ
إال والة األمقر وهل مـ مسملقاِتؿ وواجباِتؿ فال غ
يبي ٌ
حؼققفؿ وال حيقػ بؾ ُتسك إقام ُة احلدود َلؿ.
أيها املىحدون :إن إقامة احلدود ب أن يؼابؾفا ادسؾؿقن بؼقلف
تعاىل(إِ َّلكام َ
ني إِذا ُد ُظقا إِ َىل اهللَّلِ َو َر ُشقلِ ِف لِ َق ْنحؽ َُؿ َب ْنقـ َُف ْنؿ
كان َق ْنق َل ا ْنُد ْنم ِمـِ َ
َأ ْنن ي ُؼق ُلقا ش ِؿعـا و َأ َضعـا و ُأ ِ
ولئ َؽ ُه ُؿ ا ْنُد ْنػ ِؾ ُح َ
تسؾقؿ
قن)( ).
َ ْن َ ْن َ
َ
ٌ

( )شقرة الـقر ،آية.41:
( ) شقرة الـقر ،آية.51:
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وإذ ٌ
ظان ألمر اهلل وورشقلف وحؽؿفام ،وال يؽقكقا كال يـ
يعسضقن ظذ حؽؿ اهلل وحؽؿ رشقلف فقؽقكقا كؼقلف تعاىلَ (:وإِذا
ُد ُظقا إِ َىل اهللَّلِ َو َر ُشقلِ ِف لِ َق ْنحؽ َُؿ َب ْنقـ َُف ْنؿ إِذا َف ِر ٌيؼ ِمـ ُْنف ْنؿ ُم ْنع ِر ُض َ
قن َوإِ ْنن
ني َأ ِيف ُق ُؾ ِ
قهبِ ْنؿ َم َر ٌض َأ ِم ْنارتا ُبقا َأ ْنم
احل هؼ َي ْنل ُتقا إِ َل ْنق ِف ُم ْن ِظـِ َ
َي ُؽ ْنـ ََل ُ ُؿ ْن َ
قػ اهللَّلُ َظ َؾق ِفؿ ورشق ُلف ب ْنؾ ُأ ِ
قن َأ ْنن َ ِ
ولئ َؽ ُه ُؿ ال َّلظ ُ
ادِ َ
َخيا ُف َ
قن)( )،
حي َ
ْن ْن َ َ ُ ُ َ
فادممـقن يسؾؿقن حلؽؿ اهلل ورشقلف وال يعسضقن ولق كان
ظؾقفؿ وظذ أهؾفؿ وأحباهبؿ ألكف حؽؿ اهلل ورشقلف ولقس حؽؿ
ُ
احلؼقق ألهؾفا،
البرش والؼقاكني القضعقة ،فبنقامة احلدود ُترد
ُ
وحتػظ األظراض ،و ُتصان األمقال  ،وتعقش ادجتؿعات بلمـ
وشالم يف كـػ اهلل ورظايتف ،فبالؼصاص مـ رجؾ واحد حتقا
اداليني  ،وتبؼك العؼقل حمػقطة بحد اخلؿر وادسؽرات
وادخدراتُ ،
وحتػظ األظراض بنقامة حد الزكا.
وكتبه /د .شعد بـ ظبداهلل السز
( ) شقرة الـقر ،آية.50-48:
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