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َةَْربُِّكمْ ِْمنْ َْتْخِفيف  َْذِلكَْ   ﴾َوَرْح 

ْ(871:ْ)البقرة

ْْالشََّهَواتِْْيَ تَِّبُعونَْْالَِّذينََْْويُرِيدَُْْعَلي ُكمْ ْيَ ُتوبَ ْأَنْ ْيُرِيدَُْْواللَّهُْ﴿

 ﴾َعِظيًماَْمي ًلََْْتِيُلواَْأنْ 

ْ(77:ْ)النساء

ن َسانَُْْوُخِلقََْْعْنُكمْ ُْيَخفِّفَ ْأَنْ ْاللَّهُْْيُرِيدُْ﴿  ﴾َضِعيًفاْاْل ِ

ْ(71:ْ)النساء
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

  بعد:ثم أما  ،وصحبه ومن وااله
 :  وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللالذي هدانا لهذا هلل. 

 :  ويحب أن يتعرف  (اإلسالم)إلى كل من يهمه أمر
 .عليه بإنصاف

 تصفحي لبعض مواقع التواصل  : أثناء
االجتماعي وقعت على صورة جمعت لحظات تنفيذ الحدود 

 وما أرسلناك): ثم كتب أعالها ،الشرعية من قطع وقصاص وجلد
 واضح.في سياق تهكمي  ؛(عالمينإال رحمة لل

الذي لم و  السياق المقتطع حا يوض  علمي  ا فأردت أن أكتب تعقيب   
ي إن موضوع الحدود ف نفسي:لت في وق   ،!تنقله الصورة األمينة

 ،اا وإبرام  ض  ا ونقا وإفحام  ا رد  التعرض له كثير   اإلسالم ال شك أنه تم  
فبدأت أبحث في المواقع والصفحات اإللكترونية للوقوع على 



01 

ما وقعت  البغ لكن الذي أهالني أن   ،الردود الكتابية لهذه الشبهة
حيحها التي ينبغي تصه بعض المالحظات نفعليه من الردود تكت

 ،وتقويمها أو اإلضافة عليها إلشباع الموضوع من جميع الجهات
  ذلك:وبيان 

بعض المقاالت المنشورة كان الكالم اإلنشائي فيها يمثل  (0
 .وال تكاد تجد إال رواية أو روايتين فقط 99%

مقاالت أخرى كانت تتحدث عن إحصائيات ومقارنات بين  (2
 .الوضعي والنتائج المترتبة على ذلكالحدود في اإلسالم والحكم 

مقاالت وبحوث عميقة هدفها األول الرد على منكري بعض  (3
وتحاول أن تقنع المتشككين  ،الحدود في الوسط اإلسالمي

بمشروعيتها وضعف الشبهات حولها من حيث اإلثبات والعدم ال 
 .من حيث الرحمة والعنف

مة ابحوث اكتفت بنقل كلمات بعض الفقهاء في شروط إق (4
الحد أو التساهل في بعض جوانب الحدود أكثر من اهتمامها بنقل 

 .األخبار واآلثار في ذلك
 ،بحوث أكثر من النقل في بيان جوانب الرحمة في الحدود (9

ا لم ويالحظ عليها أنه ،لكنها اكتفت باألحاديث المرفوعة فقط
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تذكر كل ما كان ينبغي ذكره فقد دللت على بعض األحاديث دون 
ر عشرات األخبا هناكأن إلى ا مضاف   ،اانت مختصرة جد  بعض وك

ا لم ثمين   االموقوفة على الصحابة والمقطوعة على التابعين تعتبر كنز  
 .يتم اإلشارة إليه فيما سبق

فيها  الحديث بعض المقاطع المصورة المقتطعة من حلقات تم   (6
عن الحدود باقتضاب واختصار مخل ال يتجاوز دقائق معدودة ال 

ة ا في ساحة اإلنسانيتكفي وال تفي بموضوع هو األكثر طرح  
 .واإلسالم

: رأيت ضرورة أن أمسك قلمي ألكتب في هذا على ما سبق وبناء  
وأكّمل ما فيه من نقص  –وإن سبقني األفاضل إليه –البحث 

وعمدت إلى ذكر األخبار  ،إلى إضافته فيه وأضيف ما يحتاج
بما ولر  ،التي لم يتم ذكرها أو اختصارها  المرفوعة إلى رسول اهلل

ا تحت كل عنوان رحمة خاص وال قطّعت الحديث وقّسمته أقسام  
والمهم واألهم من ذلك أني ذكرت ما لم  ،أكتفي بذكره مرة واحدة

 على الصحابة  يذكره كثير من البحوث من األخبار الموقوفة
ثيرة وقد فوجئت بما رأيته من آثار ك ،وكذا أخبار التابعين المقطوعة

عن السلف الصالح ظهرت فيها آثار الرحمة الكبرى التي لم يتم 



02 

نشرها وال سماعها ولم تعتني الكتب الفقهية في كثير من أحيانها 
ا إلى مضاف   ،غيرهعن حديث  بها الستغنائها بحديث رسول اهلل 

قيق اآلثار المروية من مصادرها األصلية وتتبع أسانيدها والحكم تح
ا ون  ا مدفولما رأيت مظاهر الرحمة فيها كنز   ،اعليها صحة وحسن  
 .آثرت إخراجه للنور

ومثلي ومثل هذا البحث كمثل عش طير يجمع أغصانه من كل 
مظاهر و  ،اا آمن  ا طيب  مكان لتجتمع في مكان واحد لتمّثل مسكن  

الرحمة في الحدود ليست بدرجة من الخفاء ليتم إظهارها بقدر ما  
ي ولم تجمع ف ،كانت متفرقة في بطون الكتب وطيات األوراق

وعلى هذا فقد جمعت الرحمات المتفرقة في الحدود  ،مكان واحد
لتكون رحمة واحدة في بحث واحد يستفيد منه المسلم وينصف 

 .الناظر فيه من غير المسلمين
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د عب د. ،عرض ونقد ،افتراءات المستشرقين على اإلسالم (0
 العظيم المطعني.

هات الفصل الثامن: شب ،العقوبات وأثرها في الحد من الجرائم (2
 (.)ملف علمي بموقع المنبر ،حول إقامة الحدود

 ،موسوعة "بيان اإلسالم" للرد على االفتراءات والشبهات (3
 اإلسالم(. )شبهات حول السياسة الجزائية في 09الجزء 

معالم السعة والرحمة في إثبات وتطبيق الحدود والقصاص في  (4
 .صالح الشمراني د. ،الشريعة اإلسالمية

م إبراهي ،شبهات حول العقوبات في اإلسالم والرد عليها (9
 .البخاري

 و عمارأب ،شبهة ما أثاروه حول الحدود في الشريعة اإلسالمية (6
 الحذيفي.
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عدم االقتصار على بعض طرق األحاديث المرفوعة بل إضافة  (0
 .زيادات توضح كثير من وجوه الرحمةطرق أخرى فيها 

ذكر اآلثار عن الصحابة والتابعين والتي تحوي الكثير من  (2
 .لتفت إليهاقات العملية التي لم ي  التطبي

ح طريق فقد ال يص ،اآلثار المذكورةالتحقيق السندي لكثير من  (3
 .ة ويصح في مصنف عبد الرزاق وهكذافي مصنف ابن أبي شيب

هما رأفة وال تأخذكم ب): ل في تفسير قوله تعالىالبحث المطوّ  (4
آلثار ؟ مع ايقصد به شدة الضرب أم إقامة الحدوهل  (في دين اهلل

 ذلك.عن الصحابة والتابعين في 
 ،،،وما توفيقي إال باهلل                           
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اآليات المحكمات الدالة على الرحمة اإللهية تجاه اإلنسان  (5)
ا إلى إرادته التوبة على عباده والتخفيف مضاف   ،وحب الخير له

وذكرها في مقدمة البحث ال يمكن  ،عليهم أكثر من أن تحصى
ال  ونكتفي هنا بذكر بعضها تمثيل   ،إغفاله ألن المشرع واحد

 : احصر  
َهَواِت َأْن َواللَُّه يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الشَّ ) -أ

ا   (َتِميُلوا َمْيل  َعِظيم 
ْنَساُن َضِعيف  يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف ) -ب  (.اَعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ
ْيِه بِِِْحَسان  َفَمْن ُعِفَي َلهُ ِمْن َأِخيِه َشْيءٌ فَات َِّباعٌ بِاْلَمْعُروِف َوَأَداءٌ ِإلَ ) -ج

 (.َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َوَرْحَمةٌ 
اا َما يَ ْفَعلُ اللَّهُ بَِعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرتُْم َوآَمْنُتْم وََكانَ ) -د  (.للَّهُ َشاِكر ا َعِليم 
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أن  ولك ،رعت لحفظ اإلنسان ومصلحتهالحدود الشرعية شُ  (2)
 حد القتل جاء لحفظ نفس اإلنسان تنظر بعين اإلنصاف كيف أنَّ 

ظ وحد السرقة لحف ،وحد القذف لحفظ عرضه وسمعته ،وحياته
ا لمجتمعه من أن وحد الخمر لحفظ عقله وذكائه وحفظ   ،ماله

 ،سكره أو يضر نفسه ناهيك عن األضرار الصحيةيضرهم في حال 
ذا وهك ،رض اإلنسان من أن ينتهكه األجانبوحد الزنا لحفظ عِ 

البيت و  ،ترى الحدود بمثابة السور الذي يحمي البيت من األعداء
. وقد يحاول اإلنسان أن يّضر نفسه فيمنعه شرعه ..هو اإلنسان

 .رحمة ورأفة به
شددت في العقوبة فكذلك شددت إن الشريعة اإلسلمية كما  (3)

وهنا التوازن  ،رها في الحد لتنفيذهفي الشروط التي ينبغي توف  
وكذلك قامت بسد جميع الذرائع الموصلة إلى الوقوع  ،الحكيم

 .اا شرعي  في الفعل المستوجب حد  
نهى الشارع الحكيم عن التجسس على الناس وتتبع عوراتهم  (4)

 ،همن يستحق الحدود من غير والبحث عن أخطائهم والتفتيش عن 
 أن نبحث ا فنراه البل تركهم في ستر اهلل حتى يصبح األمر ظاهر  

على  تدل   (رأى)فكلمة  (امن رأى منكم منكر  ): عنه لحديث



51 

ظاهرة قد تهدد المجتمع من حيث  وضوحه وظهوره حتى يصبحَ 
نا تتدخل فه ،تكرارها واستنساخها وتقليد الناس بعضهم لبعض

 .ضع حد لهذه التجاوزاتالشريعة لو 

لحد ال يعرف من ا –وقد ناقشت بعضهم  –بعض المعترضين  (1)
بينما  ،القتل إال السيف  ال يعرف من حدِّ فمثل   ،إال تنفيذه فقط

 ،ذلك والعفو وغير (،الديّة)لدينا في هذا الحد ما يعّبر عنه بال  
 (نإصلح ذات البي)ى ا إلى اللجان المتخصصة تحت مسمَّ مضاف  

العفو والتنازل واإلصلح بين كثير من  والتي بسببها تمَّ 
من لهم حق )بل ربما لم يعلم أن أصحاب الدم  ،المتخاصمين

وعفى منهم شخص واحد فقط  511إن كانوا  (القصاص أو العفو
خرى  أ وأمورٌ  ،!ي بالمطالبة بالدم فِن الحد يسقطوتمسك الباق

 ن بعض االعتراضاتوهذا يوضح أ ،كثير ال يمكن اختصارها هنا
 .تكون ناشئة من عدم وجود المعلومة الكاملة لدى المعترض

ظهر  تُ التأمل والتدبّر في الشروط الموضوعة لكل حد بعينه  (1)
  ال يقبل وال يكتفي بشهادة رجلفمثل   ،ا من وجوه الرحمةكثير  

كانت   ولو ،عدل صادق ولو كان مفتي الديار وشيخ مشايخ اإلسلم
 ،نفيذللمسارعة في العقوبة الكتفت بأقل شبهة للتالشريعة متشوفة 
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ومع هذا لم تطبق الحدود بمثل  ،أو على األقل رجل صادق أمين
 اا إلى بعض الشروط الخاصة كأن يكون المال كريم  مضاف   ،ذلك

السرقة وغير ذلك من  وفي حرز وأن يكون بصفة خاصة في حدِّ 
 التأمل في الشروط وحدها والمقصود أنَّ  ،شروط مذكورة في محلها

 .فقط يكشف للناظر الكثير من وجوه الرحمة

ترغيب الشارع الحكيم األجر والثواب الجزيل لمن يعفو  (1)
ه وعدم ترغيبه بأي ثواب أو جزاء أخروي ويصفح ويتنازل عن حقّ 

رحمة يؤكد ال –في حقوق اآلدميين  –أو أقل حسنة لمن يأخذ حقه 
 .يقها في المجتمعالكبرى التي يسعى الشارع لتطب

جوء الل إن الحدود في الشريعة هي الحل األخير الذي يتم   (1)
ان الذي ومثاله طبيب األسن ،إليه بعد نفاذ جميع الوسائل البديلة

يتعامل مع األسنان التي تعاني من التسوس باإلصلح والتنظيف 
ة من ا وبعد محاوالت حثيثوالترميم والحشوة وقتل العصب وأخيرُ 

المريض يظهر ما يسمى ب   وبسبب إهمال ،سلميةالحلول ال
صرف  وعندها يتم   ،اوهو التهاب شديد مؤلم جد   (اجالخرّ )

 ثم وبعد اإلهمال وعمق ،المضادات الحيوية الخاصة إلنقاذ الحالة
يمنع المريض و  ،التسوس يبدأ التأثير على اللثة وعلى بقية األسنان
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 يش وال يهدأ له بال والمن الطعام والشراب والنوم وال يهنأ له ع
 ،تجدي معه المسكنات وال المضادات وال قتل العصب وال غيره

أ يؤثر ألنه بد ،(القلع)وهنا يضطر الطبيب بكل أسف وحزن إلى 
ين وهكذا ح ،على من حوله من األسنان بل ويقض مضجع صاحبه

يقام الحد على شخص ما حين يؤثر فيمن حوله من المجتمع 
 .يمةالذين لهم الحق في حياة كر  (القذف و غيرهابالقتل والسرقة و )
في الحدود البد أن من الموازنة بين الرحمة والعدل ألن بعض  (1)

وليس من الرحمة أن تحول  ،هذه الحدود متعلق بحقوق آخرين
خل وإنما تتد ،بين حقوق مظلومين وبين ظالمهم فتعفوا عنه

يع وبما طلإلصلح وتعافي الحدود بما يرضي المظلوم بكل ما تست
 .يثير الشبهات الممكنة والمعقولة حول عدم قصدية الجاني

وهناك  ،اوإال كان تشريعها عبث   ،العقوبة البد أن تكون رادعة (51)
ن والرحمة البد أن يكو  ،نفوس شريرة ال يردعها إال القوة الحكيمة

ألن الرحمة إن جاوزت قدرها لنفر الُمعتدى  ،تنتهي إليه لها حد  
 وكيف لهم أن يثقوا بنظام ال ،والمجني عليهم من النظام اإلسلمي

يأخذ لهم حقوقهم وينصفهم ويقتص لهم ممن آذاهم وسفك 
!! وسيضطر سلب أموالهم وهتك أعراضهم وقذفهادمائهم و 
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وضى وهنا ستحدث الف ،المجني عليه أن يقتص بطريقته الخاصة
ألن الذي حصل هو تغليب جانب الرحمة  ،عارمة في المجتمعال

 .وهذا خلف الرحمة الحكيمة ،بالجاني على حساب المجني عليه

إن غالب من يشكل على الحدود ال ينظر إلى الرحمة إال  (55)
والرحمة بالجاني موجودة بأبهى صورها في  ،من زاوية الجاني فقط

إلى  اهم االلتفات أيض  لكن من الم ،الشريعة اإلسلمية كما سيأتي
فعندما أقوم بِخافة من تسول له نفسه أن  ،زاوية الرحمة بالمجتمع

 فهذا يعني ،يسفك الدماء أو يسرق األموال أو ينتهك األعراض
ا من أصحاب القلوب المريضة وأرحم هذا المجتمع أني سأردع كثير  

وبذلك تعرف الحكمة من أمر  ،وأحافظ على حياته وماله وعرضه
ا لتكون رادع   ،ارع الحكيم بِقامة الحدود أمام جماعة من الناسالش

وعدم تكرارها هو رحمة بالمجتمع أو اإلنسان   ،لهم من تكرارها
َوَلُكْم ) ،ان يمتنع عن الشيء رغبة أو رهبةومعلوم أن اإلنس ،كنوع

 .(ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

استخدام الشدة الحكيمة في مكانها اللئق بها بعد إن  (52)
 : أنَّ يان ذلكب ،استنفاد جميع الوسائل البديلة ال يتنافى مع الرحمة
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 ،األم ال يختلف العقلء في رحمتها وحنانها وشدة حبها ألبنائها
 : الرحمة نجدها تقوم باآلتي ومع إثباتهم لهذه

وترهيبه  ها تقوم بترغيبهإذا امتنع االبن عن الذهاب للمدرسة فِن -أ
بقدر ما تستطيع فِن نفذت جميع الوسائل السلمية استخدمت 
الشدة معه من حيث إقفال التكييف وفتح الضوء وإقامته من 

ذذ بهذا من التل –ا قهر   –الوسادة الناعمة والفراش الوفير لتخرجه 
 وحين يمتنع ويتدلل فِنها تلجأ إلى ،النوم إلى أن يذهب للدراسة

!! ومع هذا فِن الرحمة ثابتة لها ألن اخدام وسائل أشد عنف  است
شدتها في مكانها ولمصلحة ابنها وهي رحمة من جهة أخرى 

 .بمستقبله وحياته
ومثله حين يمتنع الطفل عن تناول الدواء مع شدة مرضه  –ب 

م إن لزم األمر ث ،فِنها تقوم بكل طريقة للتحايل عليه ،وحاجته إليه
 . يتدخل األب ليجبره على الدواء ولو بالقوةل  وكان الطفل مدل

وهذا الطبيب مع استخدامه للمشرط والجراحة والقطع وإسالة  -ج
وكلها أدوات عنف تسبب األلم إال  (الحقنة)الدماء والوخز باإلبرة 

 .أننا ومع كل هذا نصف الطبيب بأنه محب لإلنسانية رحيم بها
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 (.الشّدة)و  (الرحمة)وبهذه األمثلة الثلث اجتمعت 
 :كما وصفها شيخ اإلسلم ابن تيميةالحدود الشرعية   (31)
نَّهُ َلو كف َعن تأِبَمْنزَِلة اْلَواِلد ِإذا أدَّ ) يب َوَلده َكَما ُتِشير دب َوَلده فَِِ

لحاله  ابِِه اأْلُم رقة ورأفة لفسد اْلَوَلد َوِإنََّما يؤدبه رَْحَمة بِِه وإصلح  
الَِّذي   يحوجه ِإَلى تَْأِديب وبمنزلة الطَِّبيبَمَع َأنه يود ويؤثر َأن اَل 

يْسِقي اْلَمرِيض الدََّواء الكريه وبمنزلة قطع اْلُعْضو المتآكل والحجم 
ْنَسان الدََّواء  َوقطع اْلُعُروق بالفصاد َوَنْحو َذِلك بل ِبَمْنزَِلة شرب اإْلِ

رَّاَحة فَ َهَكَذا لالكريه َوَما يْدخلُه على نَفسه من اْلَمَشقَّة لينال ِبِه ا
 .(41/  2دقائق التفسير ) (.شرعت اْلُحُدود

ق الشارع الحكيم بين من يدعو إلى خراب لقد فرَّ  (54)
المجتمعات وهدمها وبين من حصل له خراب في نفسه بسبب 

خطأ هناك فرق بين من أ ى:بمعن ،شهوة غلبته أو ضعف في دينه
اد يلة والفسلظرف ما وبين من يدعو المجتمع إلى األخطاء والرذ

  .ويتجاهر ويتفانى في ذلك

: هناك من يقع في الزنا لغلبة شهوته عليه وضعف دينه فمثل  
وظروف محيطة به كعدم زواجه وكثرة الفتن حوله فيخطأ ويستر 
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ب عنهم وال فهؤالء في ستر اهلل ال يتم التنقي ،نفسه ثم يستغفر اهلل
ن وهناك م ،وإنما تعافي الحدود والستر هو المتعين ،فضحهم

ينشئ القنوات الفضائية والغرف الصوتية والشاتات الكتابية 
والمنتديات الحوارية والحسابات التويترية والصفحات الفوسبكية 
والمدونات التحريرية للمجاهرة والدعوة والترغيب في الفواحش  

وهدم البيوت والحث  ،كالزنا واللواط والسحاق وإغراء الشباب
البث  بل ويدير إلى الخيانة والزنا بالمحارمعلى خرابها بالدعوة 

ا ولساعات طويلة بل لسنين وتنشر بين مليين المراهقين يومي  
هذا غير المتاجرة بالمحتجات  ،والمراهقات بل وحتى كبار السن

من حرائر المسلمات اللتي تم الضحك عليهم وخداعهن بل 
ول األيمكن أن يقارن بين فهل  ،واستغلل حاجتهن إلى المال

؟ ال شك أن العقلء هنا يقولون بوجوب وجود عقوبة رادعة والثاني
وذلك ألن من يدعو إلى  ،لمثل هذا مع الرحمة والستر لمن قبله

الفواحش ال يضر نفسه فحسب ليتم الستر عليه بل خرج من ذلك 
 إلى االعتداء على المجتمع

ُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا اْلَفاِحشَ ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحب وَن َأْن َتِشيَع )قال تعالى : 
نْ َيا َواآْلِخَرِة َواللَُّه يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم اَل ت َ   (.ْعَلُمونَ َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ِفي الد 
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الخداع البصري الذي تقوم به بعض وسائل اإلعلم المعادية  (51)
لإلسلم والتشريع اإلسلمي تستخدم الصورة المقتطعة من السياق 

ك وأنت يهجم على بيتأن ومثاله الصائل الذي يريد  ،هاالطبيعي ل
وم فتق ،ا سفك دمك وهتك عرضك وسلب مالكبين أهلك طالب  

حين ولنتخيل أنك و  ،ال إراديا بالدفاع عن نفسك وقتاله لدفعه
ن تضربه وربما قاتلته بالسلح الذي أراد أ انقضضت على الصائل

لها كصورة م تنز يقتلك به جاءت الكاميرات لتصور هذه اللحظات ث
فلن الوديع والمسالم داعية السلم يقتل ): مقتطعة تحت عنوان

 .أعتقد أن الرسالة واضحة !(ا خالفه في الرأيضيف  
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 141   االضرب أو الجلد ال يكون مبرحً  نص كبار العلماء على أن   (1
 141  .....  الجلد ال يكون في وقت شديد الحرارة أو البرودة أن   (4
دى ا حتى ال يتع بصيرً من الرحمة اشتراطهم أن يكون الجالد عاقاًل  (1

 144  .........................................  ويسرف في الجلد
 امن رفع يده حتى ال تكون الضربة قوية جدً  من الرحمة منع الجالد (2

 144  ....................................................  ومؤلمة
 141  .........  يؤلم النصراني بالحد! أالمن الرحمة أمر الجالد  (2
من الرحمة والعدل التخفيف في الحد األقل والتفاوت بحسب شدة  (2

 142  ....................................................  الجرم!
 ؛ابحيث ال يكون شديدً  ،من الرحمة )تليين( السوط الذي يجلد به (9

 142  ............................................  رحمة بالمجلود
 القميص أومن الرحمة أن الجلد يكون من فوق الثياب وال ينزع  (13

 142  ....................................................  الثوب
من مظاهر الرحمة أن الجلد إن كان في الشتاء ال يلبس مالبس  (11

 111  ............................................  الصيف الرقيقة
 لكي المن مظاهر الرحمة أن يوضع حائل بين الجلد والسوط  (11

 114  ...............................................  ايكون مبرحً 
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 114  ..  تخفيف!من الرحمة أن الجلد للنساء يكون بتخفيف ال (11
حد الضرب ال يكون في مكان واحد في الجسد  من الرحمة أنَّ  (14

 111  ..................................................  بل يفر ق
 112  ..................  للرحمة متنوعة مظاهر: الثالثالفصل 

 112  ....  من الرحمة أن ال غل وال صفد على من يستحق الحد (1
 112  ............ من الرحمة أن الجاني ال يشد وال يمد للضرب (1
 112  ..............  يمددنن النساء ال يجردن وال أمن الرحمة  (1
 119  ....  من الرحمة اتقاء الوجه واألماكن الحساسة في الجسد (4
 مرة ال يقام إال مرة واحدة! 133الحد إذا تكرر ولو  من الرحمة أنَّ  (1

 ...........................................................  121 
 121  .....  من مظاهر الرحمة أن المحدود ال يوثق وال يحفر له! (2
ا األولى بمن حضر الرجم أن يمسك عن رجم المحدود إن كان مقرً  (2

 121  ..........................................  الفقهاءعند بعض 
الحد ال يقام إن كان فيه تعطيل للجسد عن أن يقوم  من الرحمة أن   (2

 124  ......................................  بنفسه ويعمل لحاجته
مد يعت ءشيله  القطع يبقىقيمت كحد أمن الرحمة أن الحدود إن  (9

 122  ....................................  اعليه حتى ال يتعطل كليً 
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 122  ......  أن الحدود تقام تحت تأثير البنج رحمة بالمحدود (13
 122  ......  زراعة العضو المقطوع في الحدمن الرحمة إمكان  (11
من الرحمة أن المحاكم الشرعية أقامت لجان )إصالح ذات البين(  (11

 122  ......................  للعفو بين الناس والتنازل عن القصاص
حتى من يقوم بتنفيذ القصاص هو من يشفع ويطلب العفو وقد  (11

 122  ......................  ساعد ثالثة ممن كتب عليهم القصاص
يل عليه وتقل والشفقةمن الرحمة التخفيف في ضرب المحدود  (14

 129  .....................  عدد الجلدات بحسب الشدة والضعف
 121  ..............  المحدود في الرحمة مظاهر: الرابعالفصل 

 121  ........................  بالمريض وتخفيفه عنه رحمته  (1
 121  .........  عدم إقامة الحد إن خشي الهلكة على المحدود (1
 121  ...........................  عدم إقامة الحد على النفساء (1
 121  ...........................  الحد على الحامل عدم إقامة (4
 121  ...........  التخفيف في الحد على اإلماء والخدم والعبيد (1
 ةمن الرحمة أن الحد ال يقام على العبد إن سرق من سيده رحم (2

 124  ..............................................  بضعفه وفقره
 121  ........................  عدم إقامة الحد على من لم يبلغ (2
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 122  ..............  الحد بعد الرحمة مظاهر: الخامسالفصل 
 122  ..............................  من الرحمة أن الحد كفارة (1
 122  .............  األمر باالستغفار للمحدود والدعاء له بالخير (1
 122  . ه أقيم عليه الحد أو حين تنفيذالنهي عن الدعاء على من  (1
ه   تكرر من النهي عن لعن من وقع منه ما يستوجب الحد حتى وإن (4

 ...........................................................  129 
 129  ......................  النهي عن شتم من أقيم عليه الحد (1
 121  ........  النهي عن تعيير المحدود بعد الحد والتثريب عليه (2
 121  .........  ا بعد الحدذكر المحدود بالخير والثناء عليه خيرً  (2
بكل ما  درؤه بعد أن يتم   ،اا بمن اتهم أنه أصاب حدً خيرً  اءصستو اال (2

 121  .....................................................  يمكن
 121  ...  باإلحسان إليها –المستحقة للحد–ولي المرأة  أمره  (9

 121  ...  عن من أقيم عليه الحد ومدحه والثناء عليه دفاعه  (13
 121  ..  وأهله المحدود يحتاجه بما للقيام المحدود أهل إعانة (11
 124  .....  من الرحمة كفالة المحدود وأهله وما يحتاجون إليه (11
 اجتماعيً ا واوكفالتهم ماديً  -المحتاجين–النفقة على أهل المحدود  (11

 ...........................................................  124 
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 121  .........  اإلخبار بأن من أقيم عليه الحد في أنهار الجنة (14
 121  ..............  إليهالدفاع عنه وبقوة والرد على من أساء  (11
 121  ...  تأنيب وتعنيف ولوم من يسئ إلى من أقيم عليه الحد (12
 122  ............  الصالة على من أقيم عليه الحد والدعاء له (12
 122  .......  من الرحمة أن المحدود يدخل الجنة إن شاء اهلل (12
 122  .....  من الرحمة بالمحدود ضرب من يسئ إليه وينتقصه (19

 

 129  .................................................  خاتمة
 193  ...............................................  الفهرس
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