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احلؿد هلل العظقؿ الؼفار الؼقي الؼدير اجلبار فرض الػرائض، وحد 

احلدود، وربؽ خيؾؼ ما يشاء، وخيتار أمر بتعظقؿ صعائره، اجتـاب 

. ه دحمارمف وحدو

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

 فُلوصقؽؿ أهيا الـاس وكػيس بتؼقى اهلل ظز وجؾ، اتؼقا أما بعد

اهلل تعاىل، وظظؿقا صعائره، واجتـبقا حمارمف وحدوده، فنن ذلؽ 

مـ تؼقى الؼؾقب، ومـ يعظؿ حرمات اهلل، ففق خر لف ظـد ربف 

َا ) يؽػر ظـف شقئاتف، ويرفع درجاتف، ويـجقف مـ كؾ مؽروب يا َأهيه

ِؾُؿقنَ  ُتؿْن ُمسْن َّـل إاِلَّل َوَأكْن ِف َوال َ ُقُت
ُؼقا اهللَّلَ َحؼَّل ُتؼاتِ ـَ آَمـُقا اتَّل ِ ي . ( )(الَّل

  ه الرشظل لؼد أكعؿ اهلل ظؾقـا  بتـػق  حؽؿ:أيها املؤمنىن

اجلؿعة اداضقة يف اخلقارج البغاة واإلرهابقني مـ شـة وصقعة 

                                                           

 .102:شقرة آل ظؿران، آية ()
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ال يـ بغقا وضغقا وجتزوا وافسدوا، فػرح ادسؾؿقن فرحا صديدا 

، فؾؽ احلؿد يا ربـا ظذ كعؿة ا اهلل وصؽروه ظذ كعؿتفومحدو

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 

 ومجعت صؿؾـا، فليـ مـ ارشظؽ، ولؽ احلؿد ربـا كبت ظدون

يطعـ يف بالدكا، ويطعـ يف والتـا وظؾامءكا همالء هؿ ادقحدون 

وُيطبقؼقكف ظذ مـ بغك وال خيافقن الئؿة الئؿ،حيؽؿقن برشع اهلل 

 ظذ واظتدى ، وطؾؿ وفجر وجتز، وظاون أظداء ادؾة والتقحقد

أيـ أدظقاُء حؼقق اإلكسان وهؿ يـحرون اإلكسان؛ . تدمر بالدهؿ

ألكف ُمقحٌد، ويعسضقن ظذ إقامة رشع اهلل ظذ مـ خالػ رشظف، 

وأفسد وقتؾ وفجر ودظؿ اإلرهاب والػساد وادػسديـ؟ يرظقن 

!.. اإلرهاب والػجقر ويعسضقن ظذ رشع اهلل 

 إن إقامة احلدود هل تطبقٌؼ لرشِع اهلل، وحػٌظ :أيها املؤمنىن

 واألظراِض واألمقاِل، وصقاكُة 
ِ
ـِ والتقحقِد والدماء لألم

 العباداِت يف أمـ واضؿئـان، واحلدود 
ِ
: لؾؿجتؿِع، وضامٌن ألداء
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ظؼقبة مؼدرة رشظا يف معصقة لتؿـع مـ القققع : مجع حد  وهل 

ـُ َظبَّلاسٍ  .()يف مثؾفا  . ()« احلُُدوُد الطَّلاَظةُ »: َقاَل ابْن

إن ال ي وضع تؾؽ احلدود هق أرحؿ : قال ابـ ظثقؿني رمحف اهلل

الرامحني وأحؽؿ احلاكؿني، ظؾؿ أن مصالح العباد ال تؼقم إال هبا 

فاحلدود  ـع . فرشظفا وظؾؿ أن هبا درءا لؾؿػاشد فلمر هبا وحتؿفا

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 

ِؼَصاِص َحَقاةٌ }لؾؼتؾ يؼتؾ إذا  ت رشوط الؼصاص   {َوَلُؽؿْن يِف الْن

ألن الؼاتؾ إذا ظؾؿ أكف شقؼتؾ فؾـ يؼدم ظذ الؼتؾ  [179: البؼرة]

  يا ظباداهللومعؾقم.()وب لؽ تؽقن احلقاة  اكتفك كالمف رمحف اهلل 

                                                           

  .(662: ص)الروض ادربع رشح زاد ادستؼـع ()

ـِ مِحًك إِالَّل يِف َحدٍّد َأوْن َحؼٍّد : َباٌب    رواه البخاري () ِم ُر اُدمْن  / 4)صحقح البخاري 6785 حديث رقؿ  َطفْن

ِل اهللَّلِ َتَعاىَل  (14 ، بَِلنَّل ََلُُؿ اجلَـَّلَة ُيَؼاتُِؾقَن يِف َشبِقِؾ اهللَّلِ }: َوَققْن َقاََلُؿْن ُػَسُفؿْن َوَأمْن ِمـنَِي َأكْن ـَ اُدمْن ى ِم َسَ إِنَّل اهللَّلَ اصْن

وا  َتبْنرِشُ ـَ اهللَّلِ َفاشْن ِدِه ِم ََف بَِعفْن ْـن َأوْن آِن، َوَم ِجقِؾ َوالُؼرْن َراِة َواإِلكْن ا يِف التَّلقْن ًدا َظَؾقْنِف َحؼًّ َتُؾقَن، َوظْن ُتُؾقَن َوُيؼْن َفَقؼْن

ُتؿْن بِفِ  ِ ي َباَيعْن لِِف  [111: التقبة] {بَِبقْنِعُؽُؿ الَّل ِمـنِيَ }إِىَل َققْن ِ اُدمْن  .[223: البؼرة] {َوَبرشِرِّش

  .272 / 2الضقاء الالمع مـ اخلطب اجلقامع ()
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اِمِت َرِِضَ اهللَّلُ  ـَ الصَّل أن احلدود مطفراٌت وكػاراٌت ، فعـ ُظَباَدَة بْن

ْـن : َظـْنفُ  َلُف ِظَصاَبٌة ِم َؿ َقاَل، َوَحقْن َأنَّل َرُشقَل اهللَّلِ َصذَّل اهللُ َظَؾقْنِف َوَشؾَّل

َحابِفِ  ُققا، َوالَ »: َأصْن ِ ُكقا بِاهللَّلِ َصقْنًئا، َوالَ َتْسْن ِ َباِيُعقِِن َظَذ َأنْن الَ ُترشْن

ِديُؽؿْن  َ َأيْن وَكُف َبنيْن َسُ َتاٍن َتػْن الََدُكؿْن ، َوالَ َتلْنُتقا بُِبفْن ُتُؾقا َأوْن ُكقا، َوالَ َتؼْن َتزْن

ُرُه َظَذ اهللَّلِ،  ْـن َوََف ِمـْنُؽؿْن َفَلجْن ُروٍف، َفَؿ ُصقا يِف َمعْن ، َوالَ َتعْن ُجِؾُؽؿْن َوَأرْن

ْـن  اَرٌة َلُف، َوَم َقا َفُفَق َكػَّل كْن ْـن َذلَِؽ َصقْنًئا َفُعقِقَب يِف الده ْـن َأَصاَب ِم َوَم

ُه اهللَّلُ َفُفَق إىَِل اهللَّلِ، إِنْن َصاَء َظَػا َظـْنُف َوإِنْن  ْـن َذلَِؽ َصقْنًئا ُثؿَّل َشَسَ َأَصاَب ِم

ـَاُه َظَذ َذلَِؽ « َصاَء َظاَقَبفُ   . ()َفَباَيعْن

 إقامُة حدوِد  ومسملقاِِتؿ القالةِ اِت واجبمـ  إن :إخىة الدين

قال ابـ . اهللِ، وحػُظ األمـ، واألمُر بادعروف والـفُل ظـ ادـؽر

األمُر 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 

                                                           

اَرٌة حديث رقؿ: رواه البخاري َباٌب ()  (159 / 8)صحقح صحقح البخاري  6784 احلُُدوُد َكػَّل

ؾَِفا ومسؾؿ: اَراٌت أِلَهْن ُُدوُد َكػَّل  .(1333 / 3) صحقح مسؾؿ  1709حديث رقؿ َباُب احلْن

 .(45: ص)احلسبة يف اإلشالم، أو وطقػة احلؽقمة اإلشالمقة البـ تقؿقة ()
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، وُيردع اُدػسُد،  إن إقامة احلدود هبا حُيػظ األمـ:أيها املتقىن  

 وحُيؼؼ العدل يف األرض، وإن الرشيعَة وضعتْن وُيمدب اُدبطُؾ،

احلدوَد مقاكَع وزواجَر وحقاجَز ظـ الؼتِؾ والزكا والِْسقِة 

واخلؿقِر وادسؽراِت، واألظراِض و األمقاِل، ففل ُوضعت حلػظ 

ـَ َظبَّلاٍس َقاَل  الرضوريات اخلؿس فلوَلا الديـ ْـن ابْن َقاَل الـَّلبِله : َظ

ُتُؾقهُ »: َصذَّل اهللُ َظَؾقْنِف َوَشؾَّلؿَ  َل ِديـَُف َفاقْن ْـن َبدَّل ، ومـ ()« َم

الرضوريات اخلؿس التل حػظتفا الرشيعة الدُم واداُل والعرُض 

ُت َأِ   ٍد، َشِؿعْن ـِ حُمَؿَّل ْـن َواِقِد بْن َقاَل َرُشقُل : َقاَل َظبْنُد اهللَّلِ: والعؼُؾ، فَع

ِة الَقَداع َؿ يِف َحجَّل َفنِنَّل اهللَّلَ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َقدْن »: اهللَّلِ َصذَّل اهللُ َظَؾقْنِف َوَشؾَّل

َمِة  َفا، َكُحرْن َراَضُؽؿْن إاِلَّل بَِحؼِرِّش َقاَلُؽؿْن َوَأظْن َم َظَؾقْنُؽؿْن ِدَماَءُكؿْن َوَأمْن َحرَّل

ُت  ِرُكؿْن َهَ ا، َأالَ َهؾْن َبؾَّلغْن ِمُؽؿْن َهَ ا، يِف َبَؾِدُكؿْن َهَ ا، يِف َصفْن َثاَلًثا، « َيقْن

َّـل »: َقاَل . َأالَ، َكَعؿْن : ُكؾه َذلَِؽ ُ ِقُبقَكفُ  ِجُع ،، الَ َترْن َؾُؽؿْن ، َأوْن َويْن َُؽؿْن َوحيْن

                                                           

ُب بَِعَ اِب اهللَّلِ: َباٌب   رواه البخاري() َباُب  (61 / 4)صحقح البخاري 3017  حديث رقؿ الَ ُيَع َّل

َتاَبتِِفؿْن 
تِ ِة َواشْن َتدَّل َتدِرِّش َواُدرْن ِؿ اُدرْن  .ُحؽْن
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ُضُؽؿْن ِرَقاَب َبعْنضٍ  ُب َبعْن ِ اًرا، َيرضْن ِدي ُكػَّل ، وقال اهلل تعاىل .()« َبعْن

َؼتْنذ): ِؼصاُص يِف الْن ـَ آَمـُقا ُكتَِب َظَؾقْنُؽُؿ الْن ِ ي َا الَّل  وقال ،() ( يا َأهيه

، ويؼقل شبحاكف وتعاىل () (ولؽؿ يف الؼصاص حقاة ) :ظز وجؾ

َكْنَػ ): ِ َواألْن َعنيْن َ بِالْن َعنيْن ِس َوالْن َس بِالـَّلػْن  َوَكَتبْنـا َظَؾقْنِفؿْن فِقفا َأنَّل الـَّلػْن

ُُروَح ِقصاٌص  ِرِّـش َواجلْن َّـل بِالسِرِّش ُُذِن َوالسِرِّش ُُذَن بِاألْن َكْنِػ َواألْن  (بِاألْن

اَم }: ،وقال اهللَّلِ َتَعاىَل () ِدهَيُ َطُعقا َأيْن اِرَقُة َفاقْن اِرُق َوالسَّل  ، () {َوالسَّل

َرَة، َقاَل  ـَ اهللَّلُ »: َقاَل َرُشقُل اهللَّلِ َصذَّل اهللُ َظَؾقْنِف َوَشؾَّلؿَ : وَأَ  ُهَريْن َلَع

َطُع َيُدهُ  ُق احلَبْنَؾ َفُتؼْن ِ َطُع َيُدُه، َوَيْسْن ُق الَبقْنَضَة َفُتؼْن ِ اِرَق، َيْسْن  .()« السَّل

                                                           

ـِ مِحًك إِالَّل يِف َحدٍّد َأوْن َحؼٍّد حديث رقؿ : رواه البخاري َباٌب  () ِم ُر اُدمْن  / 8) صحقح البخاري 6785َطفْن

160) . 

  .178:البؼرة، آية شقرة  ()

 .179:البؼرة، آيةشقرة  ()

 .45:ادائدة، آية شقرة  ()

  .38: ادائدة، آيةشقرة  ()

اَم }: اهللَّلِ َتَعاىَل رواه البخاري   () ِدهَيُ َطُعقا َأيْن اِرَقُة َفاقْن اِرُق َوالسَّل َطُع؟ [38: ادائدة] {َوالسَّل حديث  َويِف َكؿْن ُيؼْن

  (161 / 8)صحقح البخاري 6799رقؿ 



 سعد بن عبداهلل السرب.د                      احلدود أمان لألرض

 
7 

 إن إقامة احلدود بركُة وراحٌة، وشعادٌة لؾبرش، ألهنا :أيها اإلخىة 

هاٌر لؼقة ظجؾ، وإن إقامة احلدود ثباٌت لؾحؽِؿ، وإضاظٌة هلل ظزو

ِض َأقاُمقا )الدولة ، و ؽنٌي لؾؿسؾؿني  َرْن ـَّلاُهؿْن يِف األْن ـَ إِنْن َمؽَّل ِ ي الَّل

ـِ ادْنُـْنَؽِر َوهللَِّلِ ظاِقَبُة  ا َظ ُروِف َوهَنَقْن كاَة َوَأَمُروا بِادْنَعْن الَة َوآَتُقا الزَّل الصَّل

ُُمقرِ  إن إقامة احلدود حتؼقؼ لؾعدل، وإظطاء ألهؾ ادؼتقل .() (األْن

وادْسوق، وادعتزى ظؾقف حؼققفؿ، وحصقل تشػقفؿ؛ بٌنامة 

احلدود والؼصاص ممـ بغك واظتدى، وإن إقامة احلدود الُيؼقؿفا 

ي أحٌد ظذ غإال والة األمقر وهل مـ مسملقاِتؿ وواجباِتؿ فال يب

.  بؾ ُتسك إقامُة احلدود َلؿحؼققفؿ وال حيقػ

 إن إقامة احلدود  ب أن يؼابؾفا ادسؾؿقن بؼقلف :أيها املىحدون

ُؽَؿ َبقْنـَُفؿْن )تعاىل ِمـنَِي إِذا ُدُظقا إىَِل اهللَّلِ َوَرُشقلِِف لَِقحْن َل ادْنُمْن إِكَّلام كاَن َققْن

ِؾُحقنَ  ـا َوُأولِئَؽ ُهُؿ ادْنُػْن ـا َوَأَضعْن تسؾقٌؿ .() (َأنْن َيُؼقُلقا َشِؿعْن

                                                           

 .41:شقرة الـقر، آية()

 .51:شقرة الـقر، آية ()
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ظاٌن ألمر اهلل وورشقلف وحؽؿفام، وال يؽقكقا كال يـ ذوإ

َوإِذا ):يعسضقن ظذ حؽؿ اهلل وحؽؿ رشقلف فقؽقكقا كؼقلف تعاىل

ِرُضقَن  َوإِنْن  ُؽَؿ َبقْنـَُفؿْن إِذا َفِريٌؼ ِمـْنُفؿْن ُمعْن ُدُظقا إىَِل اهللَّلِ َوَرُشقلِِف لَِقحْن

َؼه َيلْنُتقا  ْـن ََلُُؿ احلْن ِظـنِيَ َيُؽ تاُبقا َأمْن إَِلقْنِف ُم ْن   َأيِف ُقُؾقهِبِؿْن َمَرٌض َأِم ارْن

ادُِقنَ  ، () (خَياُفقَن َأنْن حَيِقَػ اهللَّلُ َظَؾقْنِفؿْن َوَرُشقُلُف َبؾْن ُأولِئَؽ ُهُؿ الظَّل

فادممـقن يسؾؿقن حلؽؿ اهلل ورشقلف وال يعسضقن ولق كان 

ظؾقفؿ وظذ أهؾفؿ وأحباهبؿ ألكف حؽؿ اهلل ورشقلف ولقس حؽؿ 

، فبنقامة احلدود ُترد احلؼقُق ألهؾفا، البرش والؼقاكني القضعقة

وحُتػظ األظراض، وُتصان األمقال ، وتعقش ادجتؿعات بلمـ 

وشالم يف كـػ اهلل ورظايتف، فبالؼصاص مـ رجؾ واحد حتقا 

اداليني ، وتبؼك العؼقل حمػقطة بحد اخلؿر وادسؽرات 

. وادخدرات، وحُتػظ األظراض بنقامة حد الزكا

 شعد بـ ظبداهلل السز. د /وكتبه

                                                           

 .50-48: شقرة الـقر، آية()
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