
 المقدمة  -حدود هللا 

 كل المخلوقات لھا حدود لذلك ھم متحدین، منتظمین في ھذا العالم:
 

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

ترى جمال الیوم في الغروب والشروق، حتى  –النھار في اللیل)) 
	األذكار في ھذه األوقات 

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

أحیانا نحن نسبب عدم وجود الحدود تؤدي الى الفساد في المجتمع،  -
	الفساد لآلخرین بسبب تعدي حدودنا

ف كل المخلوقات یلتزمون حدودھم ولكن الذي كرمھ هللا بالعقل لألس -
	"اإلنسان" یتعدى حدود هللا تعالى.

 

 معنى الحد؟

	الحاجز  .1
	النھایة  .2

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

	)، فنتیجة تعدي الحدود التعب لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا
أیضا موسى علیھ السالم عجل لمیقات هللا ففُتن قومھ بعد تركھم، فنتیجة  -

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

	



	الممیز  .3
	الحدود دائما تكون ممیزة، ُمعرفة، واضحة  -

 
 

 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

 
النواھي یجب أال نتقرب الیھا من النواھي والحد الذي ذُكر في ھذه اآلیة  -

نقترب  مثال: الزنا حرام ویجب أالأقصى مسافة منھا، أبدا ونكون في 
	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 

 
الحد الذي ذُكر في ھذه اآلیة من األوامر، أمرنا هللا اال نتعدى حدود هللا  -

	 بعدم رعایة حقوق اآلخرین



عند ذكر النواھي لم یذكر تعالى ((الظالمون)) ولكن عند ذكر األوامر  -
الظالمین إذا لم نتبعھا وتعدینا حدوده بتعدي حقوق ذكر أننا نكون من 

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

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

ر ھي ا النابعضھم بعضا، ألن هللا تعالى یغفر حقوقھ ولكن الذي یُدخلن
	الحقوق مع الناس (في المیراث، في الطالق،...)

ظھر الفساد في األرض بسبب عدم معرفتنا حقوق اآلخرین، اآلن  -
	الجمیع یعرف حقوق أنفسھم ولكن لیس لدیھم العلم بحقوق اآلخرین. 

 
 ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٍ  یُْدِخْلھُ  َوَرسُولَھُ  ا�ََّ  یُِطعِ  َوَمنْ  ا�َِّ  ُحدُودُ  ِتْلكَ : ١٣سورة النساء 

 عَدَّ َویَتَ  َوَرسُولَھُ  ا�ََّ  یَْعِص  َوَمنْ *  اْلعَِظیمُ  اْلفَْوزُ  َوذَِلكَ  ِفیَھا َخاِلِدینَ  اْألَْنَھارُ  تَْحِتَھا
 ُمِھینٌ  َعذَابٌ  َولَھُ  ِفیَھا َخاِلدًا نَاًرا یُْدِخْلھُ  ُحدُودَهُ 

 
	الوصیة وھي حدود هللاتلك حدود هللا: ذكر هللا في اآلیات السابقة عن  -
م ھیتعداھا من منھم منالناس تنقسم الى نوعین في االلتزام بحدود هللا،  -

	یلتزم بھا والجزاء على أساس اتباع ھذه الحدود.  من
اتباع القوانین یؤدي الى السكینة انظر الى خلق هللا العظیم من النجوم  -

	تسمع لھم ھمسا سبحان هللا. فالوالكواكب ألنھم یتبعون حدود هللا 
 
 
 
 


