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 الفقه الجنائي االسالميمفهىم الحدود و

    الحدود

ارا  أهزهانًبَغ ثٍٛ شٛئٍٛ , أ ثًؼُٗ انفضم ٔانًُغ , فٛقبل حذدرّ ػٍ  ,ْٕ انحبجض -انحذ فٙ انهغخ:       

ػهّٛ انحذ . أقامٔحّذِ , )حّذاد( , الَّ ًُٚغ ػٍ انخشٔج  ٌ؟...يُؼزّ أ قٛم اٚضب نهجٕاة ٔانسجب
(1)

  

, ثًب ًُٚغ غٛشح ًُٔٚؼّ يٍ  ًأدبوػهّٛ انحذ  أقامانًزَت ، ًطشفّ  أًكفّ  أُ ,ٔحذ هللا ػُب انشش     

اسركبة انزَت , ٔحّذد انًشأح رحّذ حذاً ٔحذاداً , أ٘ رشكذ انضُٚخ ثؼذ يٕد صٔجٓب فٓٙ حبدٌّ , فبنحذ يظذس 

ْٕٔ انحبجض ثٍٛ انشٛئٍٛ .
 (2)

 

َ َوَرُسولَُه  قٕنّ رؼبنٗ إىنطشٚحٙ ٚزكش ٔا وَن َّللاَّ   (.5{)المجادلة/   }إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّ

أ٘ ٚحبسثٌٕ هللا ٔسسٕنّ , أيب رهك حذٔد هللا فٓٙ يحبسيّ ٔيُبّْٛ . 
 (3)

  

 ٔسًٛذ أحكبو هللا رؼبنٗ حذٔدا , فٙ أ٘ يٕضغ يٍ ششٚؼزّ الَٓب ًُٚغ انًكهف يٍ انزؼذ٘ ػهٛٓب. 

ٔانحذ فٙ انششع ْٙ ػجبسح ػٍ ػقٕثخ يقذسح ٔججذ حقب هللا رؼبنٗ.
 (4)

  

ايب يقذسح : ْٙ اٌ انشبسع حذد كًٓب ٔكٛفٓب ,ٔانؼقٕثخ فٙ انزؼشٚف ْٙ أٌ نهحذٔد ػقٕثبد يحضخ 

 : ْٙ احزشاص ػٍ انقظبص انز٘ ْٕ حق نهؼجبد .رؼبنٗ ثخالف انزؼضٚش . ٔحقب هلل 

ٕثخ يقذسح يٍ قجم انشبسع انًقذط ػهٗ أٚخ جشًٚخ أٔ جُبٚخ أٔ جُحخ ٔرؼشٚف اخش فٙ يؼُٗ انحذ : ْٙ ػق

صٚذ فٛٓب أٔ ُٚقض يُٓب , ٔرنك انزضايب ثبنقذس   اى دالحرظذس ػٍ يكهف ثششٔط ثبثزخ ْٔزِ انؼقٕثخ ال ًٚكٍ 

انز٘ قّذسِ سجحبَّ , ٔانحذ انز٘ سسًّ
 (5)

 , ْزا انزؼشٚف انجبيغ انًبَغ انز٘ اسزٕفٗ كم يب ٚزؼهق ثبنحذٔد . 
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ِ َفالَ َتْقَرُبوَها َكَذلَِك ) :ٌ كهًخ انحذ نى رسزؼًم فٙ انقشآٌ انكشٚى اال ثظٛغخ انجًغ نقٕنّ رؼبنٗا  ِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

اِس لََعلَُّهْم َيتَّقُوَن{ ُ آَياِتِه لِلنَّ (6) . ُيَبيُِّن َّللاَّ
 

ِ َفالَ و تعالَ )ًقٌل ِ َفالَ ُجَناَح َعلَْيِهَما ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد َّللاَّ َتْعَتُدوَها َوَمْن َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ ُيِقيَما ُحُدوَد َّللاَّ

الُِموَن{ ِ َفأُْولَِئَك ُهْم الظَّ (7) َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ
  . 

ػشش يٕضؼب , ٔفٛٓب دالنخ ػهٗ يؼُٗ ٔاحذ ْٕ  أربعتْزِ انكهًخ فٙ انقشآٌ انكشٚى فٙ ًقد استعولت 

 َٕٔاّْٛ. ًأًاهزههللا  أحكام

ػهٗ انًؼُٛخ ششػبً  ًأخزٍٔقذ ٔسدد فٙ انسُخ انششٚفخ فٙ سٔاٚبد ػذح يُٓب رذل ػهٗ يطهق انؼقٕثخ 

ء حذاً ٔجؼم ػهٗ يٍ رؼذٖ حّذا يٍ ٔجم جؼم نكم شٙ ٔغٛشْب , يٍ ْزِ انشٔاٚبد قٕنّ )ص( )اٌ هللا ػض

حذٔد هللا ػضٔجم حذاً....(.
 (8)

 

كلوت الحد الٌاردة فِ ىذا الحدّث تدل علَ الوعنَ اللغٌُ ، اها كلوت الحد الٌاردة فِ آخز الزًاّت تدل 

 علَ العقٌبت كوا ّتضح هي داللت الزًاّت. 

ن حدا ، فعجلت لو عقٌبتو ، فيٌ ًعي عبادة بي الصاهت قال : قال رسٌل هللا )ص( )هي اصاب هنك

كفارتو ، ًاال فأهزه الَ هللا(.
 (9)

 

 . َٔالحع اٌ انشٔاٚخ فٛٓب دالنخ ػهٗ اٌ انحذ ْٕ انؼقٕثخ 

 ٔنقذ حزس انُجٙ )ص( يٍ يٕاقؼخ انحذٔد الٌ فٛٓب طَٕبً نهحٛبح ٔدسءا نهُبط يٍ انٕقٕع فٙ انجشو. 

بنٗ نزكٌٕ سادػخ ػٍ اسركبة انجشائى ٔانًحظٕساد , انحذٔد ْٙ يٍ جًهخ انؼقٕثبد انزٙ فشضٓب هللا رؼ

ثٍٛ انؼجبد الثذ اٌ ٚؼى األيٍ ٔانشخبء ,ٔٚحذ يٍ ظبْشح اَزشبس انفسبد ٔانظهى فٙ األسع ,  أقْوتفبنحذٔد ارا 

 ػهٗ اٌ ٚجقٗ انًجزًغ يحبفظب طبْشا َقٛب يُسجًب فٙ رٕاد ٔرشاحى دائًب . اإلسالمٔٚحشص 

 إسالهِٔٚسٕد االسزقشاس ٔٚطٛت فٙ ظم يجزًغ  أفزادهثٍٛ  األهيحقق انطًأَُٛخ فٙ انًجزًغ ٔٚشٛغ زفز

 ػبدل.
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