
  المقدمة -حدود هللا 

 في ھذا العالم: ، منتظمینمتحدینحدود لذلك ھم  كل المخلوقات لھا
 

ِ *  یَْبِغیَانِ  الَ  بَْرَزخٌ  بَْینَُھَما*  یَْلتَِقیَانِ  اْلبَْحَرْینِ  َمَرجَ : ٢٠سورة الرحمن   َالءِ آ فَِبأَّي
بَانِ  َربِّكَُما ِ *  َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما یَْخُرجُ *  تَُكذِّ بَانِ  َربِّكَُما آَالءِ  فَِبأَّي  تَُكذِّ

 
بسبب الحد الذي بین البحرین، یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان (كنوز  -

	الدنیا)
، ((یولج اللیل في النھار ویولج أیضا تري الحدود في اللیل والنھار -

غروب والشروق، حتى ترى جمال الیوم في ال –النھار في اللیل)) 
	 األوقات ذهاألذكار في ھ

وترى أیضا الحدود ((وھو الذي خلق اللیل والنھار والشمس والقمر كل  -
	في فلك یسبحون))

نسبب  أحیانا نحنجتمع، عدم وجود الحدود تؤدي الى الفساد في الم -
	حدودناالفساد لآلخرین بسبب تعدي 

حدودھم ولكن الذي كرمھ هللا بالعقل  یلتزمونكل المخلوقات سف لأل -
	دى حدود هللا تعالى."اإلنسان" یتع

 

 معنى الحد؟

	الحاجز  .1
	لنھایة ا .2

	كل شيء یرجع الى هللا نھایة  –وأن الى ربك المنتھى  -
(آتنا غداءنا في قصة موسى عندما تعدى الحد (مجمع البحرین) تعب  -

	، فنتیجة تعدي الحدود التعب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا)
كھم، ترولكن فُتن قومھ بعد أعجل لمیقات هللا أیضا موسى علیھ السالم  -

	 الوقوع في الفتن والمشاكلفنتیجة تعدي الحدود 
	بسبب العجلة لماذا اإلنسان یتعدى حدود هللا؟؟  -

	



	الممیز  .3
	حدود دائما تكون ممیزة، ُمعرفة، واضحة ال -

 
 

 أنواع حدود هللا

 األوامر التي نھى عن تعدیھا  .1
 النواھي التي نھى عن االقتراب منھا  .2
	حد السرقة) –حد القذف  –(حد الزنا المخالفات  .3

 

	الحدود في القرآن 

یَامِ  لَْیلَةَ  لَكُمْ  أُِحلَّ : ١٨٧سورة البقرة  فَثُ  الّصِ ُ  لَكُمْ  ِلبَاسٌ  ھُنَّ  ِنَساِئكُمْ  ِإلَى الرَّ  مْ َوأَْنت
ُ  َعِلمَ  لَُھنَّ  ِلبَاسٌ   اْآلنَ فَ  َعْنكُمْ  َوَعفَا َعلَْیكُمْ  فَتَابَ  أَْنفَُسكُمْ  تَْختَانُونَ  كُْنتُمْ  أَنَّكُمْ  ا�َّ

ُ  َكتَبَ  َما َواْبتَغُوا بَاِشُروھُنَّ   ْألَْبیَضُ ا اْلَخْیطُ  لَكُمُ  یَتَبَیَّنَ  َحتَّى َواْشَربُوا َوكُلُوا لَكُمْ  ا�َّ
وا ثُمَّ  اْلفَْجرِ  ِمنَ  اْألَْسَودِ  اْلَخْیطِ  ِمنَ  یَامَ  أَِتمُّ  َوأَْنتُمْ  تُبَاِشُروھُنَّ  َوالَ  اللَّْیلِ  ِإلَى الّصِ

ُ  یُبَیِّنُ  َكذَِلكَ  تَْقَربُوَھا فََال  ا�َِّ  ُحدُودُ  ِتْلكَ  اْلَمَساِجدِ  ِفي َعاِكفُونَ   لَعَلَُّھمْ  نَّاِس ِلل آیَاِتھِ  ا�َّ
َّقُونَ   یَت

 
 انتقرب الیھ أالالنواھي یجب والحد الذي ذُكر في ھذه اآلیة من النواھي  -

نقترب  أالمثال: الزنا حرام ویجب أقصى مسافة منھا،  ونكون فيأبدا 
	االختالط والنظرات الحرام والتزیین عند المحارم  بأي سبب من الیھ

 
تَانِ  الطََّالقُ : ٢٢٩سورة البقرة   یَِحلُّ  َوالَ  ِبإِْحَسانٍ  تَْسِریحٌ  أَوْ  ِبَمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ

ا تَأُْخذُوا أَنْ  لَكُمْ   الَّ أَ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  ا�َِّ  ُحدُودَ  یُِقیَما أَالَّ  یََخافَا أَنْ  ِإالَّ  َشْیئًا آتَْیتُُموھُنَّ  ِممَّ
 َوَمنْ  اتَْعتَدُوھَ  فََال  ا�َِّ  ُحدُودُ  ِتْلكَ  ِبھِ  اْفتَدَتْ  ِفیَما َعلَْیِھَما ُجنَاحَ  فََال  ا�َِّ  ُحدُودَ  یُِقیَما
 الظَّاِلُمونَ  ھُمُ  فَأُولَِئكَ  ا�َِّ  ُحدُودَ  یَتَعَدَّ 

 
كر في ھذه اآلیة من األوامر، أمرنا هللا اال نتعدى حدود هللا لذي ذُ الحد ا -

	 بعدم رعایة حقوق اآلخرین



عالى ((الظالمون)) ولكن عند ذكر األوامر ند ذكر النواھي لم یذكر تع -
ق حقو بتعديذكر أننا نكون من الظالمین إذا لم نتبعھا وتعدینا حدوده 

	.اآلخرین
و حدودنا مع الناس  حدود هللا = حقوق الناسمن ھذه اآلیة نفھم أن،  -

	 ھي حقوق الناس علینا 
مع  الناس حقوق "حدود هللا" ذُكرت ذكر تعالى التي في كل اآلیات -

ي دخلنا النار ھألن هللا تعالى یغفر حقوقھ ولكن الذي یُ  ھم بعضا،بعض
	لناس (في المیراث، في الطالق،...)الحقوق مع ا

حقوق اآلخرین، اآلن  فساد في األرض بسبب عدم معرفتناظھر ال -
	 .اآلخرینھم العلم بحقوق ن لیس لدیالجمیع یعرف حقوق أنفسھم ولك

 

 حقوق الزوجة على زوجھا

	الحقوق المالیة  .1
	المھر  -

 
  ِنْحلَةً  َصدُقَاِتِھنَّ  النَِّساءَ  َوآتُوا: ٤سورة النساء 
o .المھر لیس شرط الزواج ولكن من حدود الزوج 

 	
	النفقة  -

ا فَْلیُْنِفقْ  ِرْزقُھُ  َعلَْیھِ  قُِدرَ  َوَمنْ  َسعَِتھِ  ِمنْ  َسعَةٍ  ذُو ِلیُْنِفقْ : ٧سورة الطالق  ُ  هُ آتَا ِممَّ  ا�َّ
ُ  یَُكلِّفُ  الَ  ُ  َسیَْجعَلُ  آتَاَھا َما ِإالَّ  نَْفًسا ا�َّ  یُْسًرا عُْسرٍ  بَْعدَ  ا�َّ
 

على رسول هللا صلى هللا علیھ  أبي سفیان امرأة ھند بنت عتبة دخلتحدیث: 
رجل شحیح ال یعطیني من النفقة ما  أبا سفیان وسلم فقالت یا رسول هللا إن

خذت من مالھ بغیر علمھ فھل علي في ذلك من جناح یكفیني ویكفي بني إال ما أ
فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خذي من مالھ بالمعروف ما یكفیك ویكفي 

	.بنیك
 

o  ولو كانت المرأة غنیة الزوج النفقة واجبة على	
o  ومن النفقة حاجات البیت من المأكل والمشرب والملبس	



	
	كنى السُّ  -

وھُنَّ  َوالَ  ُوْجِدكُمْ  ِمنْ  َسَكْنتُمْ  َحْیثُ  ِمنْ  أَْسِكنُوھُنَّ : ٦سورة طالق   ِلتَُضیِّقُوا تَُضارُّ
 مْ لَكُ  أَْرَضْعنَ  فَإِنْ  َحْملَُھنَّ  یََضْعنَ  َحتَّى َعلَْیِھنَّ  فَأَْنِفقُوا َحْملٍ  أُوَالتِ  كُنَّ  َوِإنْ  َعلَْیِھنَّ 
 أُْخَرى لَھُ  فََستُْرِضعُ  تَعَاَسْرتُمْ  َوِإنْ  ِبَمْعُروفٍ  بَْینَكُمْ  َوأْتَِمُروا أُُجوَرھُنَّ  فَآتُوھُنَّ 
o  مع الحدود ولو غرفة وحدة یُوفر لھا	

	
	مالیة الالحقوق الغیر  .2

	ُحسن العشرة  -
	

  ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروھُنَّ  :١٩سورة النساء 
 حدیث: استوصوا بالنساء خیرا 

	
	عدم االضرار -

 	
وھُنَّ  َوالَ  :٦سورة الطالق    َعلَْیِھنَّ  ِلتَُضیِّقُوا تَُضارُّ

 
	العدل بین الزوجات  -

	
 َساءِ النِّ  ِمنَ  لَكُمْ  َطابَ  َما فَاْنِكُحوا اْلیَتَاَمى ِفي تُْقِسطُوا أَالَّ  ِخْفتُمْ  َوِإنْ : ٣سورة النساء 

 أَالَّ  أَْدنَى ذَِلكَ  أَْیَمانُكُمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  فََواِحدَةً  تَْعِدلُوا أَالَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  َوُربَاعَ  َوثَُالثَ  َمثْنَى
 تَعُولُوا

 
 ِمیلُواتَ  فََال  َحَرْصتُمْ  َولَوْ  النَِّساءِ  بَْینَ  تَْعِدلُوا أَنْ  تَْستَِطیعُوا َولَنْ : ١٢٩سورة النساء 

َّقُوا تُْصِلُحوا َوِإنْ  َكاْلُمعَلَّقَةِ  فَتَذَُروَھا اْلَمْیلِ  كُلَّ   َرِحیًما َغفُوًرا َكانَ  ا�ََّ  فَإِنَّ  َوتَت
 
 
 
 
 
 
 



 الزوجةحقوق الزوج على 

 
	وجوب الطاعة  .1

قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم " إذا  ،عبد الرحمن بن عوف قالحدیث: 
صلت المرأة خمسھا وصامت شھرھا وحفظت فرجھا وأطاعت زوجھا قیل لھا 

  من أي أبواب الجنة شئت " رواه أحمدادخلي الجنة 

 
 

	عدم النقاش والجدال مع الزوج  ومن الطاعة -
	

	تمكین الزوج من االستمتاع .2
" إذا دعا الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت : قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: حدیث

  فبات غضبان علیھا لعنتھا المالئكة حتى تصبح " رواه الشیخان

 
 قد یؤدي الى الحرام  رفض الزوجة زوجھا -

	
 عدم اإلذن لمن یَكره الزوج دخولھ البیت  .3
	

	عدم الخروج من البیت إال بإذنھ .4
	

	تقبل تأدیب الزوج لھا  .5
 

َجالُ : ١٤سورة النساء  اُمونَ  الّرِ ُ  فَضَّلَ  ِبَما النَِّساءِ  َعلَى قَوَّ  بَْعٍض  َعلَى بَْعَضُھمْ  ا�َّ
اِلَحاتُ  أَْمَواِلِھمْ  ِمنْ  أَْنفَقُوا َوِبَما ُ  َحِفظَ  ِبَما ِلْلغَْیبِ  َحاِفَظاتٌ  قَاِنتَاتٌ  فَالصَّ ِتيَوا ا�َّ  لالَّ

 فََال  أََطْعنَكُمْ  فَإِنْ  َواْضِربُوھُنَّ  اْلَمَضاِجعِ  ِفي َواْھُجُروھُنَّ  فَِعظُوھُنَّ  نُشُوَزھُنَّ  تََخافُونَ 
 َكِبیًرا َعِلی�ا َكانَ  ا�ََّ  ِإنَّ  َسِبیًال  َعلَْیِھنَّ  تَْبغُوا

 
 التأدیب:مواقف 
o  عند ترك الصالة	
o عند خروجھا من البیت بغیر اإلذن منھ	
o عند رفضھا العالقة الزوجیة	



o عند رفضھا تجمیل نفسھا	
	

	زوجھا  ةخدمة الزوج .6
	على حسب المعروف عند الناس من الخدمة  لٍ كُ  -

	
	الُمعاشرة بالمعروف  .7

	من االبتسامة  -
	الكالم الَحَسن  -
	عدم الشكوة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
	

 
	
 
 
 


