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 امللخص:

بددت الباحثة ددقلمة تيددقلبيهاددأللبيبددثلب دددحثالباىددخليبرىبددثل ادد لب ى ددث ل دد بل
لللوقسةأللباححثل ا ل  برقليطثاب:للع،باةوضول

لتفسيرلبآليق.للللالمطلب األول: •
لدببلنزوللبآليق.للللالمطلب الثاني: •
لب هلبآليقلوب ةكثملباةسىاحطقليابث.للللالمطلب الثالث: •
نلآبااصددوالباىددخل ددو هل ث ر ددثلباىرددث  ليدد لبا ددرللالمطلببب البا:بب : •

للوباساق.
لوا.للاصثهلذكرال قوبللبارلةثءلبخلتوج هل  هلبال
للل.ثهل ع بأللذاكلمثدىتالللباوعيتيقلمثآليقلوتوج هليالاىبهلوباريلعليبهل
ثدددهلبنىبددددأللمثاضثتةددددقلوضددددةاىبثليجةوعددددقليدددد لبااىددددث  لباىددددخلتو ددددلأللل

ل ايبث،لوذ لأللباححثلمفبرسلباةصثي لوباةربجع.
 

 يرتكب،لباكبيرة،لبا ىل،لي بدق،لع تيق. الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT:  
 

The researcher began with an introduction in which she 
explained the reasons that led her to choose this topic, 
and divided the research into four demands:  
 

The first requirement: the interpretation of the verse.  
 

The second requirement: the reason for descending 
the verse.  
 

The third requirement: the jurisprudence of the verse 
and the rulings deduced from it.  
 

Fourth requirement: The texts whose apparent illusion 
is contradictory from the Qur’an and Sunnah. Then I 
mentioned the scholars ’sayings in directing these texts. 
Then followed by inferring Al-Waidiyya verse and 
directing their significance and responding to them, then 
it ended with a conclusion and included a set of its 
findings, and the research was appended with an index 
of sources and references . 
 

Keywords: perpetrator, big, killing, study, nodal 
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F 
 

 نلباحةدددتلحلنحةدددتهلونسدددىرياهلونسدددىافرهلونردددوذلمدددثمليددد ل دددرو ل نفسددداثلويددد لل
ديئثال عةثااثليد ل بدتهلفلبدضليلدللادهلويد ليلدلللبدضل دثيدلادهلو  دبتل نلالل

 حي جي يه ُّٱل اددهل اللفلوةددتهلالل ددروكلاددهلو  ددبتل نليحةددتبلعبددتهلو دددواه.

ل,ل يثلمرت:(1) َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
كددروهل ددولباةرجددزةلباراةددخ،لوباحجددقلباحثااددقل بددتلباددت رلاردددوللباح ددروقلابا ددرآنلبل

 مليكُّٱ،ل ةكةهلفلتحث كلوترثا لبأت  ل ةكثيه،لوبصلهلبأةس لتفصيلهل()ليحةتل
 َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

،لبددضل ىطددريل ا ددهلن ددت،لوالل مطددثلل(2)
 ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱلقدددددثللتردددددثا :لواللب دددددىض ,

بادد   لي ددرءونلبا ددرآنلباكددروهلعلدد لببددهلوبةددتلواددهليكدد لباددر هليدد لذاددكلل وعلددل،َّٰى
بأ ددححوبلبدد اكلل،بث ىلفددألل ببددثيبهلبيبددثلكةددثلب ىلفددأللبددخل ير ددثل،اىلددكلبااصددوال

ل،وبرقدددقل لدددأللبدددخلنصدددوالباوعيدددتلل،بفرقدددقل لدددأللبدددخلنصدددوالباوعدددتلل،بافبدددهلبرقدددث ل
هلويدابهلرلوباثءلعل لذاكلب ىلفأللبخلباحكهلعل ليرتكبخلباةرث خلبةابهليد ليكفد

ويدابهليد ليفسد هلمةرصديىهليدعلعدتملتجرودتهليد لل،ي ليجرلهليؤياث لكثيدللبييةدثن
والل كل نلباضض لبخل  هلباةسث للويثل ىرلقلببثلكثنلادهلب ثدرلباكبيدرللل،يةثنبي

وا دتلل،ويدثلوقدعلبيدابهليد لبا د ثيلوباادزبعلمسدببلذادكلل،عل لب يقلوب ىض ل بربي ث
 يك ىك ُّٱلححدددثلبدددخلي دددكللقوادددهلتردددثا :لوجدددتالبدددخلنفسدددخلبابةدددقلوباحثجدددقلا

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل

 

ل.102(لدو ةلآللعةربنلبآليق:ل1)
ل.1ل(لدو ةل وي:2)
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َّمي زي ري
،لوذاكلاب ثنليثل و دهل  دكثاهلبيبدث،ليدعليحثوادقلجةدعلكدلليدثل(1)

 ىرلددقلمددثاا ليدد لتفسدديرل ول ددرلليدد لكىددبلباىفسدديرلوباف ددهلو ددروللباحددت ثليددعل
لبال ىةثملبىفثديرلباصحثمقلوباىثمري لوبةرثجهلبالاق.

 :إلى أربعة مطالب وقد تم تقسيم البحث
ل.تفسيرلبآليقل:المطلب األول •
ل.دببلنزوللبآليقل:المطلب الثاني •
لب هلبآليقلوب ةكثملباةسىاحطقليابث.لالمطلب الثالث: •
ل.بااصوالباىخل و هل ث ر ثلباىرث  لي لبا ربنلوباساقل:المطلب البا:  •
لو قوبللبارلةثءلبخلتوج هل  هلبااصوا.ل:أولا  
لللباوعيتيقلمثآليقلوتوج هليالاىبهلوباريلعليبه.البدىتللثانياا: 
 .النتائجل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 املطلب األول 
 

ل.93(لدو ةلبااسثء:ل1)
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 ــــباب نزول اآلية أس 
 

 مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱقدثللتردثا :للللنص اآليبة:

ل .(1) َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
ع لببد لبحدثس:ل نليسد نلبد ل دحثمقلوجدتل  دثهل  دثملبد للسبب نزول اآلية: 

بدد كرلاددهلذاددك،ل(ل)جددث ،لوكددثنليسددلةث،لبددأت ل دددوللفلا ددحثمقلقىدديضلبددخلباددخلبا
يرددهل دددوالليدد لباددخلببددرلب ددثل:لب ددأللباددخلبااجددث ،لبددأقر بهل(ل)بأ دددلل دددوللفل

يأيركهل نلعلةدىهلقثتدلل  دثملبد ل دحثمقل نل(ل)لباسضملوقللابه:ل"ل نل دوللف
هلي ىده"،لبدأبلابهل دتتبروهل ا ل   هلف  ى لياه،لوإنلاهلترلةوبلاهلقثتضل نلتتبروبل ا

ب ددثاوب:لدددةرثلو ثعددقلحلواردددواه،للفليددثلنرلددهلاددهل(ل)بافبددردلذاددكلعدد لباابددخل
قددثتض،لواكدد لنددؤيدل ا ددهلي ىدده،لبددأعطوهليث ددقليدد لبيبددل.لثددهلبنصددربثل بجرددي لنحددول
باةت اق،لوبيابةثلوبي لباةت اقلقروب،لبأت لبا  طثنليس سثلبوددوسل ا دهلب دثل:ل دل

بقىددللبادد دليرددكلف كددونلنفددنلل؟  ددكلف كددونلعل ددكلدددحق ت بددللييددقلل؟ ددخءل ددارألل
بفرلليس نلذاك،لبري لبافبردلمصضرةلب تخل  دده،لثدهللليكثنلنفنلوبلللباتيق،

ل كبلمريربليابثلودثيلم يىبثل بجرثل ا ليكقلكثبرب،لوجرللي وللبخل رره:ل
ل

عقله  وحبمَّلُت  فهباا  :ه       قتلبت 

 سببببباـ  نبببببي الناببببار أرببببببا  فببببار  *
 
 

ا   وأدركت موسدا واضطاعت        ثأري 

 وكنبببببت إلبببببى األوثبببببببا  أول را بببببب  *
 
 

 

ل.93سثء:ل(لدو ةلباا1)



  دراسة عقدية رتكب الكبرية  " القتل "م
 

 - 8 - 

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱٱبازاألل  هلبآليق:لل

ييهل(ل)ثهل  ت لباابخلللَّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن
ل.(1) وملبىحليكق،لبأي كهلبااثسلمثاسويلب ىلوه

لباسدددددديو خلبددددددخلقواددددددهلترددددددثا :لل  يل ىل  مل يك ىك ُّٱقددددددثلو

ل(2)للَّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
  رجلبب لجرورلي ل روقلبب لجروحلع لعكريق:ل نل جضلي لب نصث لقىلل  ثل

باتيدقلب بلبدثلثدهلوثدبلعلد لقثتدلل   دهلب ىلده:ل(لل)يس نلب ل حثمقلبأعطدثهلباابدخلل
قددثللببدد لجددروح:للل:ل)الل ؤياددهلبددخلةددللواللةددرم(لب ىددلل ددوملبافددىح.()ب ددثللباابددخل

ل.بآليق وف هلنزاألل  ه
كال ددعلقددثاللةددتثاثلجروددر،لعدد ليحيدد لاةددتثلوقببال ا ببي  ب ببب:  ثلببدد لةةيددت،لوببدد لوو

تلقددثل:لكاددثلعاددتلببدد لبحددثسلمرددتليددثلكدد  لمصددره،ل رددع باجددثبر،لعدد لدددثاهلبدد ل بددخلباجو
بأتددثهل جددللباددثيبه:ليددثلعبددتلفلبدد لبحددثس،ليددثلتددر لبددخل جددللقىددلليؤياددثليىرةددتب؟ل

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ... ُّٱب ددددددددددددثل:ل

ل .(3)َّ مي زي ري
وعةددلل ددثاحثلثددهلب ىددت ؟لقددثللببدد لبحددثس:لثكلىددهل يدده،للال بر  ددألل نلتددثلقببال:ل

ي ددول:ل"ثكلىددهلل()و ندد لاددهلباىوبددقلوبابددت ؟لوبادد دلنفسددخلبيددتهكلا ددتلدددةرأللنبدد كهل
يىرةتب،لجثءل وملباس ثيقلآ  هلب ةيادهل ولم دةثاه،لت دضبل ويبجدهللل يه،لقثتلليؤي 

للعددر،لباددرةة ،ل لددزملقثتلددهلم ددةثاهلبيددتهلب  ددر ،لي ددول: ثلبددخلق بدد  دددلل دد بلفدد هللييدد 
 

ل(.2/166؛لزبيلباةسيرلبخلعلهلباىفسير،لبب لباجوزدل)1/114(ل دحثالباازول،لباوبةتد،ل1)
ل.93(لدو ةلبااسثء:ل2)
ل.93(لدو ةلبااسثء:ل3)
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قىلادخ"؟لو يددهلبادد دلنفدنلعبددتلفلبيددتهكلا ددتل نزادألل دد هلبآليددق،لبةدثلنسددضىبثليدد لآيددقل
 ُّٱلوقيل:لآ درليدثلندزللآيدق:ل(1)،لويثلنزللمرت ثلي لبر ثن.()ةى لقحضلنب كهل

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك

ل.َّ مي زي ري ٰى ين
بآليق:للل قثل:ل  هل بحثسل بب ل ع ل و يرهل باحضث دل  يك  ىك ُّٱواةثل  رجهل

 ٰى  ين ىن نن  من   زن  رن  مم ام يل  ىل   مل

َّ مي زي ري
"ويثلل   م واه:ل وباىربيرل نسضبثل خء.ل ويثل نزلل يثل آ رل  خل

ب.  (2)لنسضبثل خء"ل تللعل ل نبثلآ رليثلنزللبخلةكهلقىللباةؤي لعةت 

وجثءلبخلبات لباةا و لدةرأللدريتلب لجبيرلقثل:لآيقلب ىلفلبيبثل  للباكوبقلل
 يك ىك ُّٱب ددثل:لنزاددألل دد هلبآليددق:للبرةلددأللبيبددثل ادد لببدد لبحددثسلبسددأاىهلعابددث

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل

َّ مي زي ري
 (4) خلآ رليثلنزللويثلنسضبثل خء". (3)

 ىل   مل يك ىك ُّٱلل:سٍلث لبب لبح لدلريتلب لجبيٍرلعدقثللبا و دلع لدل

 مي  زي ري ٰى  ين ىن  نن من  زن رن  مم  ام  يل
َّ

 (6)قثل:لا نلا ثتللباةؤي لتوبٌقليثلنسضىبثلآيقليا لنزاأل". (5)

 

ل(.63ل،9/62(لتفسيرلباطبردل)1)
ل.66ياثعلبا طثن،ليكىحقلوهحق،لال،(ليحثةثلبخلعلوملبا رآن2)
ل.93(لدو ةلبااسثء:ل3)
ل.66ياثعلبا طثن،ليكىحقلوهحق،لال،با رآن(ليحثةثلبخلعلومل4)
 .93(لدو ةلبااسثء:ل5)

ل.96(لتفسيرلبا و د:لال6)
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 املطلب الثاني 
 ة ـــــ تفســـــري اآلي 

 

اةد لقىدللنفسدث لمايدرلةدقلو ندهليرد الل()بخل  هلبآليقلباوعيتلبا ت تلي لفلل
لباطبددرد:لبا ددول و نلفليالددبلعل ددهلبدد اك،  ىك ُّٱبددخلتفسدديرلقواددهلترددثا :لللقددثلو

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك

لثاددددددددثؤه:للَّ مي زي ري ٰى ين   مل يك ىك ُّٱيراددددددددخلبدددددددد اكلجددددددددل 

بل تض لنفسهللَّ ىل ثهل  َّ يلامُّليروت  ي ول:لب وبمهليد لقىلدهل يد 
ثلبيبددث.لوبابددثءلوب اددفلللَّممرن ُّللجبددا ه،ليراددخ:لعدد بالجبددا ه يراددخ:لمثق دد 

و لدبل)ي دول:لل،َّ نن من  زنُّللللترويلعلد لجبدا ه.للَّرن ُّبخلقواه:لل
ب لم ىلهل ي ثهليىرة ت  لادهلعد بم ثلل:ي وللَّىن ُّلل(ّللا  و مرتهليد ل ةةىدهلو  دزبهلو عدت 

ل(1)عا ة ث،لوذاكليثلالليرلهلقت ليبلاهلدوبهلترثا لذكره.
 ددولجددزبءهل نل َّ يلامُّقددثللببدد لك يددرلبددخلتفسدديرلقواددهلترددثا :لل

ل(2)جثزبه.
 يل ىل  مل يك ىك ُّٱل:قدددثللببددد لباجدددز د:لبدددخلقوادددهلتردددثا ل

 خل َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  رن  مم  ام
ل(3)جزبؤه،لبإنل ثءلفل نل ىجثوزلع لجزب هلبرل.

 

ل.350-7/336(لجثيعلباب ثن،لباطبرد:ل1)
ل.1039-3/1036بب لك ير:لل(لتفسيرلبا رآنلبارا ه,2)
ل.2/98(لجثيعلب  ول,لبب لب ثير:ل3)
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ت ددت رهلعاددتل  ددللباسدداق،لبجددزبؤهل نلجددثزبهلبدد اكل َّ يلامُّل:وقواددهل
قثللبب لك ير:ي وللترثا :لا نلاةدؤيٍ ل ,(1) دل ول  للذاكلويسىح هلاراهلذنحه.
ل(2). نلي ىلل  ثهلباةؤي لبوجٍهلي لباوجوه

للل:جاقاَل الز   يثء".ل()و  بلوعيتل ت تلبخلبا ىل,لةارلّللا  ل(3)مهلبات 
" نل  بلعل لباةجدثزبةل نلجدثزبهلبد اكلو نلبارفدوليرجدولادهليدعلللوذهب قوم إلى: 

باىوبددق،لو دد بلالليحىددثجل نلي ددثللف ددهل نلجددثزبه،لواكدد لبا ددوللف ددهلعاددتلبارلةددثءل  ددلل
ا واددهللللللللل ل يددرهليباااددرل نددهليحكددهلو نددهليجثزوددهل ذبلاددهل ىددبلبددإنلتددثالب ددتلبدد

():ببدددد بلالليضددددرجلل(4)َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
ل(5)عاهل خء".

يحةوٌللعل لللَّ رن  مم  ام  يل ُّٱلقواه:ل نلباضلويلباة كو لبخل
ل دد بلبافرددل وباةسددىحللا ىددللباةددؤي لكددثبرلواللل،(6)قثاددهلعكريددقلو يددرهل،يدد لبدددىحل 

لذكددروبل نلو ة.لوقددتلرل نلتحددروهلقىددللباةددؤي لكةددثل ددوليرلددومليدد لباددت  لمثالددل؛ ددك
 ددد هلبآليدددقلنزادددأللبدددخل دددأنل جدددللمريادددهلبددددىحلل ددد بلبافردددللبكفدددرلوب تدددتلعددد لي ددد ل

حوثمقلبيدضملو و لل.(7)ليس نلب ل  

 

ل.634-2/631باةحر لباوجيز:لل(1)
ل376-2/372ل:بب لك يرلتفسيرلبا رآنلبارا ه,ل(2)
ل.2/91ل:يرثنخلبا رآن,لبازجثجل(3)
ل.82ليق:(لدو ةل ه،لبآل4)
ل.166-2/163(ليرثنخلبا رآنلالزجثج,ل5)
ل.(9/61)تفسيرلباطبردلل(6)
ل.(12/475)بىحلباحث دلالب لةجرلل(7)
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ل()ل"عدد ل بددخلةصددي لعدد لدددريتلبدد لجبيددرلعدد لببدد لبحددثسلقبباَل العببنعاني: 
بخلقواهلترثا لوي لي ىلليؤياثليىرةتبلقثللا نلا ثتلليدؤي لتوبدقل الل نليسدىافرل

ل(1)".ف
اد نلال ثتدللتوبدقل الل نلي دثيليادهللوأخبج عبد  ي حميد عي ز د  ي أسلم قال:ل

ل(2) وليرف لعاهل ولتؤ  لياهلباتيق.

ل

 

 .1/167(لتفسيرلعبتلبارزبي:ل1)

ل.610-4/591ل:(لبات لباةا و ,لباسيو خ2)
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 املطلب الثالث 
 فقه اآلية واألحكام املستنبطة منها 

 

 فقه اآلية. أواًل:
بدد  بلباةثاك ددقلل،ب ىلددفلباف بددثءلبددخلتررودد لبا ىددللبارةددتل تعب ببا القتببع العمببد: 
 دددولل:و بدددول وددددفلليحةدددتليددد لباحال دددقل اددد ل نلبا ىدددللبارةدددتلل،ثبع قلوباحاثبلدددق ددوبا

 دولل:وعاتل بخلةا فدقلبا ىدللبارةدتلل.مةثلي ىللقطرثل ول ثاحثللقصتلبافرللوبا ض ,
ل، نل ىرةددتلضددرالباة ىددوللبددخل دليوضددعليدد لجسددتهلمءاددقلتفددريلب جددزبءلكثاسدد  

والل وقدفلعل دهل اللل،ندهلبا صدتل لل، نلبارةتلبرللبا لبللل،،لوباةروةلوبااث (1)وبال طق
 .ل(2)و وليحث رةلبآلاقلباةوجحقلال ىللعثيةل،بتايله
ا دددوللفلل، جةدددعلباةسدددلةونلعلددد لتحدددروهلبا ىدددللمايدددرلةدددقلحكبببم القتبببع العمبببد: 

 جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق... ُّٱتردددددددددددددددددددددددددددددددددددثا :ل
 يل ىل  مل يك ىك ُّٱل:وقوادددددددددددددهلترددددددددددددددثا (3) َّ مم خم حم

 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
للوا ددددولل(4)

:ل"الليحدددلليملبيدددر ليسدددلهلي دددبتل نلالل ادددهل اللفلو ندددخل ددددوللفل الل()باابدددخل
ل(5)وباةفث يلات اهلباىث كلالجةثعق".ل،وبا يبلبازبنخل،باافنلمثاافنل:مإةت لثضثل

  :صور القتل العمد

 

لم.2004باطحرقلباربمرق,لل،با وسلوباريحلو ير ث,لبنار:لباةرجهلباود طق رةلبا صحقلولل(1)
ل.7/639وباةااخلل،124ل،9/123ل:(ل وضقلباطثابي ,لبب لباس ه2)
ل.151/(لدو ةلب نرثم3)
ل.93/(لدو ةلبااسثء4)
لأ  البببنفا :بببالنفا)ل:قدددوللفلتردددثا مدددثالل،بدددخل دددح حهلكىدددثالبادددتيثا  رجددهلباحضدددث دلل(5)

ل.12/209ل(،والعيي :العيي



  دراسة عقدية رتكب الكبرية  " القتل "م
 

 - 14 - 

 ذبلضدددرال دددض لآ دددرلمةحدددتيلو دددوليدددثلي طدددعلوودددت للبدددخل :الضبببب  :محبببدد -1
ويدددثلبدددخليرادددثهليةدددثليحدددتيلف جدددرلليددد لل،نثوباسدددال،وباسدددكي ل،كثاسددد  ل،بابدددتن

ل،وباحجدددددددرل،وبازجدددددددثجل،وبافلدددددددقل،وباددددددد  بلل،وبار دددددددثالل،وبااحدددددددثسل،باحت دددددددتل
بجدددرللمدددهلجرةدددثلكبيدددربلبةدددثالبدددضل دددض لبدددي لل،و ي لبدددثل،وباض دددبلل،وبا صدددبل

 (1).بارلةثءلبخل نهلقىللعةتل

ل:القتع :غيب المحدد مما يغلب على الظي حعبول الزهبوب :به عنبد اسبتعماله -2
ك ددقلوبا ددثبع قلوباحاثبلددقلو بددول ودددفلليحةددتليدد لباحال ددقل ادد ل نددهلاذ ددبلباةث

ل،وةةدددثيلل،وببددد لدددديرو ل،وباز دددردلل،وبدددهلقدددثللبااضردددخل.عةدددتليوجدددبلال صدددثال
:ل" نل()وبدىتاوبلمةدثل و ل ندنللل.وإدحثيلل،وبب ل بخلايل لل،وعةرولب لي اث 

بدددددي ل(ل)ب ىلدددددهل ددددددوللفلل، بوييدددددثلقىدددددللجث ودددددقلعلددددد ل وضدددددثللابدددددثلمحجدددددر
 .ل(2)"ةجرو 

ثدددهليرل دددهلبدددخل  دددحقل ول دددخءلل، نليجردددللبدددخلعا دددهل رب دددق :القتبببع :بببال ن ل -3
ببد بلعةدتلددوبءليدثالبدخلباحدثلل ولل،محيثل رتفعلع لب   لف ضىاقلووةدوال

وك بل نليضا هلو ولعل لب   لبيتيدهلل، نل  بل قس ل نوبعلباضاقلل،م خلزياث
تيددهلعليبةددثل  وليلددعلل، ول ددخءليلددرهلعلدد لبةددهلو نفددهل، ولمةاددت لل ولمحبددل

بب بل نلبرللمدهلذادكليدتةليةدوالبدخلي لبدثل ثاحدثلبةدثالببدولعةدتلف دهللل،ف ةوال
و د بلعادتلجةبدو لباف بدثءلل،وبهلقثللعةدرلبد لعبدتلبارزودزلوبااضردخلل،با صثال

 (3) ضبثل بخلةا فق.

لل:وذاكلعل ل  برقل ضرال :أ  يلقيه في مهلكةل -4
 

ل637وباةااخ,لبب لقتبيهلالل؛4/4ويااخلباةحىثج,لبا ثبرخلل؛5/340ةث  قلبب لعثبت  للل(1)
ل.638دل

ل(12/200بدددىحلباحدددث دل)  رجدددهلباحضدددث دلل.639ل،7/638باةاادددخلل،4/4ياادددخلباةحىدددثجلل(2)
ل(.3/1299)ويسلهل

ل.7/640باةااخلل،4/6يااخلباةحىثجلل،4/242ةث  قلباتدوقخلل(3)
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ببددولل،احددثلف ةددوالث ولةددث طلعددثلل بلددكلمددهل ل، نل لس ددهليدد ل ددث قلكددر سلجبددل -
لل.و  بلعاتلباجةبو ل ضبثل بخلةا فقل،عةتل
لل.(1) نل لس هلبخلنث ل وليثءلياريل -
 نليجةعلبياهلوبدي ل ددتل ولنةدرلبدخليكدثنلضديقلف  ىلده،لببد بل يلدثلعةدتلف دهل -

لل(2).با صثال
 (3) نليححسهلبخليكثنلووةارهلباطرثملوبا رباليتةلالل ح  لبيبثلةى ليةوا. -

ل،تمل رثيددثليسددةويثلاصددبخل يددرليةيددزل وليجاددونلبةددثالقدد ذبل :القتببع :السببم  -5
 .مثتفثيلباف بثء4بل هلبا ويل

ذ بلجةبو لباف بثءل ا ل نلي لقىدلل يدرهلمسدحرلي ىدلل ثاحدثل  :القتع :السحبل -6
ل.(5) نهلقىلهل، لزيهلبا ويل

  :األحكام التي تترتب على القتل العمد
  :إذا تحق  القتع العمد فإنه يتبتب عليه ما يلي

بددضل ددض لبددي لل،يكثبئددثلال ثتددلل،يسددلةثل، ذبلكددثنلباة ىددوللةددرب :القعببا  (أ)ل
اللنرلدهلبيدابهلبدخلوجدوالبا صدثالل:قدثللببد لقتبيدقلل،باف بثءلبخل نهليوجدبلال دويل

وقدتليادأللعل دهلبآليدثالوب  حدث لل،مثا ىللبارةتلبارتوبنل ذبلبجىةرألل درو هل ضبدث

 

ل.7/641باةااخلل،9/143 وضقلباطثابي لل،4/243دوقخلةث  قلباتل(1)
ل.4/243ةث  قلباتدوقخلل(2)
بب لقتبيه:لل،باةااخلل،9/143 وضقلباطثابي ,لالب لباس ه:للل،4/8يااخلباةحىثج,لبا ثبرخللل(3)

ل.7/641
:لبا الصثالوقوىعللبا ثتالللبوتللبا وىيل,لبنادر:لب اوكدقلباةجلدنلبارلةدخ4) ي    درب لي.لددرتلل،(لبا ووو

لعبتفلباحةيت,لي.ل ثاتلباجروسخ.
ل.4/5ليااخلباةحىثج,لبا ثبخ,ل،4/242باتدوقخلل،7/234(لبتب علباصاث عل5)
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 ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف يث ىث نث ُّٱل:مرةويبددددددددثلقددددددددثللترددددددددثا 
لل.(1) َّ حت .... اميل  ىل مل يك

 الل نليرفدولوادخلل،"بارةدتلقدويللل:()للإل أنه يقيد القتع  وصب  العمديبة لقولبهل
ل،و نلباجاثيدقلمثارةتيدقلتىكثيدلل.(3)"يد لقىدللعةدتبلببدولقدوي"لل:وبخلافظلل(2)"باة ىول

لل.(4)وبار وبقلباةىاثه قلالل رعلابثلبتونلبارةتيقل،وةكةقلبازجرلعليبثلتىوبر
ذ ددبلباحال ددقلوباةثاك ددقل ادد ل نلباتيددقلا سددأللع وبددقل  ددل قلال ىددلل :الديببة(  )ل

وباةرىةددتلعاددتلبا ددثبع قل نبددثلبددتللعدد لل،وإنةددثلتجددبلمثاصددلحلبرضددثلباجددثنخل،بارةددتل
لل.بإذبلد طلبا صثالوجبأللباتيقل،با صثالواولمايرل ضثلباجثنخ

ل قلمجثندددبلوذ دددبلباحاثبلدددقلو دددولقدددوللعادددتلبا دددثبع قل اددد ل نلباتيدددقلع وبدددقل  دددل
ف ضيددرلل،با ددويل ولباتيددقل:،لبثاوبجددبلعاددت هل ةددتل دديئي صددثالبددخلبا ىددللبارةددتل با

لل.باواخلبيابةثلواولاهل ر لباجثنخ
ل،ذ ددبلجةبددو لباف بددثءل ادد لعددتملوجددوالباكفددث ةلبددخلبا ىددللبارةددتل :الكفبباـر( ج) 

وبخلباكفث ةلل، نلبا ىللبارةتلكبيرةليحلقل،دوبءلوجبلف هلبا صثال ولاهليجبل
 نلباحثجدقل اد لل،وذ بلبا ثبع قل ا لوجوالباكفدث ةل،ل اثطلببثضبلل،يرا لباعحثية

ل(5)بكثنل يع ل ا ل يجثببث.ل،باىكفيرلبخلبارةتل ينليابثل ا هلبخلباضطأ
ب ىلدددفلباف بدددثءلبدددخلجدددوبزلباو ددد قلال ثتدددللوعدددتمل :الحبمبببا  مبببي الوصبببية( د)ل

احاثبلدقلبذ دبلباةثاك دقلوبا دثبع قلبدخلب  بدرلوببد لةثيدتليد للل:جوبز ثلعلد ل قدوبل
 

ل.178:ل(لدو ةلباح رة1)
ل.ي لةت ثلبب لبحثسل(9/365)(ل  رجهلبب ل بخل يحقل2)
ل.ي لةت ثلبب لبحثسل(8/40)(ل  رجهلبااسث خل3)
ل.7/647بب لقتبيه:لل،وباةااخل،9/140ل(لبىحلبا ت ر,لبب لباس ه:4)
وبا دددوبني لل،340دلل5/339وببددد لعثبدددت  لل،143ل،9/140(لبنادددر:لبدددىحلبا دددت ر,لبا دددوكثنخل5)

ل،7/639وباةااددددخلل،9/122و وضددددقلباطددددثابي لل،4/96وةث دددد قلبا ليددددوبخلل،339باف ب دددقل
ل.647
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ل، نلبابحددقلاددهلتصددحل، ادد لجددوبزلباو دد قلال ثتددللو دد بلقددولل بددخلثددو لوببدد لباةادد  
لل.بصحأللباو  قلاهلكثا يخ

وذ ددبلباحال ددقلو ددولي ثبددللب  بددرلعاددتلبا ددثبع قلو بددولمكددرليدد لباحاثبلددقل ادد لل
 نلبا ىدلليةادعلباةيدربثلباد دل دولل،وبدهلقدثللبا دو دل يلدثلل،عتملجوبزلباو د قلاده

و نلباو  قل جروألليجدر لباةيدربثلف ةاربدثليدثللل،بثاو  قل وا لل،ق آكتلي لباو 
ل(1).يةاره
بتفددددقلباف بددددثءلعلدددد ل نلبا ىددددللبادددد دل ىرلددددقلمددددهل الحبمببببا  مببببي الميبببببا :)ذ(  

لل.با صثاليةاعلبا ثتللباحثاغلبارثقللي لباةيربثل ذبلكثنلبا ىلليحث رب
اآلخـب(  و)  في  با   :اإلثم  بخل باىأث هل عل ل بيجةثعل بارتوبنىبنر تل بارةتل ل،لل

  مل  يك  ىك ُّٱلل: يثلباكىثالب واهلترثا لل.وباتايللعل لذاكلباكىثالوباساق
 ٰى  ين  ىن  نن  من   زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

ل.(2) َّ مي زي  ري 
" نلييدثءكهلو يدوباكهلو عربضدكهلعلد كهلل:بخل طحقلبادويبع () و يثلباساقلب واهل

(ل)لهعادلللويدثل ودل(3)"بدخل دبركهل د بل،ةربملكحريدقل دويكهل د بلبدخلبلدتكهل د ب
لل(4)ونلعل لفلي لقىلليؤي لمايرلةق".دد"ازوبللباتن ثل  ل: نهلقثل

ل(5)و نلةريىهل  تلي ل جربءلكلةقلباكفرلاجوبزهلاةكرهلمضض لبا ىل.
 

 ثانيًا: األحكام المستنبطة من اآلية.

 

ل،6/111وباةااخ,لبب لقتبيه,لل،4/426ةث  قلباتدوقخللل،8/424ل:با وكثنخلل،(لبىحلبا ت ر1)
ل.112

ل.93:لدو ةلبااسثءل(2)
ل.ي لةت ثلبب لبحثسل(3/573بىحلباحث دل)  رجهلباحضث دلل(3)
وةسددد ل دددداثيهلباةاددد  دلبدددخلل،يددد لةدددت ثلبابدددربءلبددد لعدددثزال(2/874)  رجدددهلببددد ليثجدددهلل(4)

ل(.3/256)باىر يبلوباىر يبلل
ل.5/23وبال ى ث لل،141دلل9/140لوتكةلقلبىحلبا ت رل،5/340بب لعثبت  لل(5)
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وعدتملتضليدتهلبدخلباادث لل،ي  بل  للباساقلوباجةثعقلعتملتكفيرليرتكدبلباكبيدرة -
"يضددرجليد لباادث ليد لكددثنلل:()ا دوللباابدخلل،وإنلاددهل ىدبلل،وةيدتلى ذبليدثالعلد لبا

.لبلدولكدثنليرتكدبلباكبيدرةليكفدرلمكبيرتدهلاةدثلددةثهل(1)بخلقلحهلي  دثللذ ةليد ل يةدثن"
لفلو دواهليؤياث.

توبددقلبا ثتددللاللتكددونلمثالدددىافث لوبااتبيددقلب ددطلبددلل ىوقددفلعلدد ل  ضددثءل وا ددثءل -
نليةكابهلي لبا صثالياهلبإنل ثءوبلقىلوه,ل اللبتللباة ىول,لبإنلكثنلبا ىللعةتب

ل.(2)وإنل ثءوبلعفوبلعاهلاوجهلفلبإنلعفوبلعاهلكفىهلباىوبق
الليضىلفلبارلةثءلمأنلبا ىللبارةتلكبيرةلي لكحث رلبا نوالوالليضرجليد لباةلدق،ل -

بليسىحقلالضلويلباةؤقأللبخلبااث لثدهليضدرجليابدثلكرصدثةلباةوةدت  ل  نلبا ثتللعةت 
بلالل اىبخلو  بل دول لدويلولببول لويليل نل لوي،لبإنلباضلويل لويبن:ل لويليب هل بت 

لباكفث لبخلبااث .
  دددللباسددداقلوباجةثعدددقل ؤودددىبهلويدددابجبهلوددددطلبدددخلمدددثالباوعدددتلوباوعيدددت،لبدددي ل -

باوعيتيدددقلباددد   لي وادددونلبىضليدددتلعصدددثةلباةسدددلةي لبدددخلباادددث لوبدددي لباةرجئدددقلباددد   ل
ل.(3)ب لعل لبافجث رليجحتونلمرضلباوعيتلويثلبلللفلمهلب ب

با دلعل هلباجةبو لي لدلفلب يقلو لفبث:ل نلبا ثتللاهلتوبدقلف ةدثلبيادهلوبدي ل -
بدتللفلدديئثتهلل،وعةدللعةدضل دثاحثل،،لبدإنلتدثالو ندثالو  دعلو لدع() بهلل

 ل.(4)وعو لباة ىوللي ل ضيىهلو  ضثهلع ل ضبىه"ل،ةساثال

 املطلب الرابع 
ل

 

ل.ي لةت ثل ننلب ليثاكل(طلباسلل قل474ل،13/473بافىحل)جهلباحضث دل  رلل(1)
ل(.6/945ةث  قلبب لعثبت  ل)ل(2)
ل.1/74باجوبالباصح حلل(3)
ل،(399-1/392"يدددتب جلباسدددثاكي ,لببددد لباسددد ه"ل)ل:(؛لوبنادددر380/ل2تفسددديرلببددد لك يدددر"ل)ل(4)

ل.(130-6/124"تفسيرلبب لك ير"ل)
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 :مع اآلية من القران والسنة التعارض أواًل: النصوص التي يوهم ظاهرها
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱلقواددددددددددددددددهلترددددددددددددددددثا :

ببدد هلبآليددقلتددتللعلدد لل(1) َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن
 نلبا ثتللعةتبلاللتوبدقلادهلو ندهليضلدتلبدخلباادث ،لوقدتلجدثءالآيدثال  درلتدتللعلد ل

 مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱل دددض لذادددكلك وادددهلتردددثا :
 يل ىل مل خل ُّٱوقواددددهلترددددثا :لل،(2) َّ حج  مث هت مت خت حت جت هب
 يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ:() ادددددددد لقواددددددددهلل(3) َّ مي خي  حي جي
وقوادددددددددددددددهلل،(4) َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ
و ير ددددثليدددد لل(5) َّ ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱترددددثا :ل

ف دهللكويةدثلال دل،بآليثالباىخلتدتللعلد ليافدرةلباد نوال ذبلكثندألليونلبا دركلمدثم
ل. نلقىللباافنليونلبا رك

وقددتلو يالك يددرليدد لب ةثي ددثلباىددخلتضبددرل نليافددرةلبادد نوا،لمةددثلبيبددثلبا ددركلل
ثل()مثم،ليىرل قلمثاىوبقليابدث،لوبيقدضعلعابدث؛لب دتل و لببد لبحدثسل :ل) نلنثدد 

،لب دثاوب:ل()ي ل  للبا ركلكثنوبلقتلقىلوبلو ك روب،لوزندوبلو ك دروب،لبدأتوبل ددوللفل
با دلت وللوتتعوبل ا هلاحسد ،لادولتضبرندثل نلاةدثلعةلادثلكفدث ة،لبدأنزللفلقواده:لللن 

 

ل.93(لدو ةلبااسثء:ل1)
ل.48اسثء:لبال(لدو ة2)
ل.68دو ةلبافرقثن،لبآليق:لل(3)
ل.70دو ةلبافرقثن،لبآليق:لل(4)
ل.82دو ةل ه،لبآليق،لل(5)
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 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱوقوادددددددددددددددددددددده:لل َّ مي ... مهجه
لل.(1) َّ مح  ... مبخب حب
يِ   اَل:لل))للَمالبِ   للوقد  اء في الحديث َعْي َأَنِا  بْ لفالليولللقبَ ولو ل ودد  ةالرعأل  :ل د لددو ول 

ل كو ادع ليال ثنو لو ليوثلكدو لعو لاوكو ا  ل وفورع وتواالخع لوو وجو عووتواالخع ليوثليو مول النهكو لآويو ثاو :ل"يوثلببع و لف لتورو قوثلو
ثل ،ليددو لادوكو ا  رع فددو ل و تواالخع فورع لثدد ههلبددىواع ةوثءال لباسده ثنو اددو لعو لذ ن وبد كو ألع ولبولواددو مولادو لآويو ثلببددع و ،ليدو ثاالخع ووالل  مدو

مول النددهل لآويو لببددع و يعئوث ل وتويعىدد كو ل ددو خع رالكلبددال لالوت  ددع خع ثلثدد ههلا اليعىواددال طوثيددو ل و لب و ع ال روباال لمال ددال خع ول وتويعىواددال لاددو كو
ثليوافالروة " لل.(2)مال الروببالبو

 

 أقوال العلماء في توجيه هذه النصوص. :ثانيًا

والجةددعلبددي لب ياددق،لوك ددفلبالاىحددثسلوباىددو ه،لوبالدى ددكثل،لنددو يليددثلجددثءلبددخلل
لةثءلعل لبااحولباىثاخ:ل قوبللبار

 نليسددىحللذاددكلكددثبر،لل؛بآليددقلب وادد لنزاددأللفدد ة ليسددىحللقىددللباةددؤي  أولا: 
ل :ببخلي لقبيللباى ت تلوباىال ظلوباىضوو لع لقىللباةؤي 

و يلبخلدببلنزوللبآليقل نبثلنزاأللبخليس نلب ل حثمهلباكاثنخ،لوكثنلقتللل
فللللللباخلبااجث ،لبأت ل دوللللل دلهل ولو  وهل  ثم،لبوجتل  ثهل  ثملقىيضلبخل

(لل)فلل بأ دلل دولل ذاك،ل اهل باخلل(لل)ب كرل ببرل ا ل باخل ي ل يرهل جض ل
يأيركهل نلعلةىهلقثتلل  ثملب ل حثمقل نلتتبروهل ا للل()لللبااجث ل نل دوللف

ذاك،ل بافبردل بأبلابهل ي ىه.ل تتبروبل ا هل ترلةوبل نل اهل وإنل ياه،ل ف  ى ل ليس نل
و  دةرثل ي ىه،للثب ثاوب:ل نؤيدل واكااثل قثتض ،ل اهل نرلهل يثل لفل واردواه،ل حل عقل

 

ل.4810,لال4461ةت ثل ح حلل ةرجهلباحضث دلبخل ح حق,ل(1)
ل.ل354,لةت ثلةس ل ح ح,لال278(ل وبهلباىري دلبخليساتهل2)
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بأعطوهليث هلي لبيبل،لثهلبنصربثل بجري لنحولباةت اق،لبأت لبا  طثنليس سث ،لل
بودوسل ا هلب ثل:لت بللييقل   كلبىكونلعل كليسحق،لبقىللبا دليرك،لبىكونلل

ب  مصضرةل بريثهل بافبرد،ل بىافلل باتيق،ل وبللل نفن،ل يكثنل ثهل كبلىنفنل له،ل
ف ه بازلل كثبرب ،ل يكقل م يىبثل بجرث ل ا ل ودثيل   مل  يك  ىك ُّٱلل:مريرب ،ل

 ٰى  ين  ىن  نن  من   زن  رن  مم  ام  يل  ىل 

 وملبىحليكقلل(ل)ل،لمكفرهلوب تتبيه،لو ولبا دلبدى اثهلباابخلل(1)لَّ مي  زي  ري 
لية ل ياه،لب ىللو وليىرلقلمأدىث لباكعحق.لل

جلعد لبيددضم،لبادد دل لوعلد ل د ب،لبثآليدقليضىصدقلمثا ثتدللباةسدىحللال ىدللباضدثل
 دددولكةسددد نلبددد ل دددحثمه،لبإندددهليضلدددتلبدددخلباادددث .ل يدددثل دليدددؤي ل رتكدددبلذنحدددثل يدددرل

ليسىحللاه،لبإنهلالليضلتلبخلبااث .ل
 دددثةحهللوباحةدددللعلددد ل ددد بلباةراددد لالل دددض لبدددي لعلةدددثءلباةسدددلةي لعلددد ل نل

ل،لوي لكثنلك اكلببولبخلبااث لقطرثل ثادتبليضلدتبلبيبدثيكفرلكفربليضرجثلي لباةلق
ل. بتلبآلمثيل

بب هلبآليقلنزاأللالى ت تلوباىضوو لوباىال ظلبخلبازجرلع لقىللباةؤي ،لواد اكلل
 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ُّٱنايدددددرلقوادددددهلتردددددثا :ل

،لعلددد ل نل(2)َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب

ل:لوي لاهليح .ل(⧫ مج حج)ل:با وللمأنليرا 
باةدؤي لعةددتب ،لب دتل  بيلمددهلللويدثلجدثءلعدد لببد لبحددثسليد لعددتملقبدوللتوبدقلقثتددل

لباى ت ت،لب تلجثءلعاهل يلث لقبوللتوبىه.ل
 

ل.93ل(لدو ةلبااسثء:1)
ل.97(لدو ةلآللعةربن:ل2)
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ويددثلجددثءلعدد لببدد لبحددثسل نددهلقددثل:ل"اللت بددللتوبددقلقثتددللباةددؤي للقببال ال طيببب: 
أللنفسدهلبد اك كةدثلقثادهلباب لدثود،ل ذلل،عةتب ل"ل  بيلمدهلباى دت تلبدخلبازجدرلاةد ل ةد 

ل.(1) و لعاهل ضبق
هلعبدتفلبد لعةدر،لو دول يلدث لوذ دبلجةثعدقليد لبارلةدثءليدابللوقال القبطببي:ل

يدرودلعدد لببد لبحددثسلوزودتل ادد ل نلادهلتوبددق،لب دتلجددثءلعد ل زوددتلبد ل ددث ونلقددثل:ل
  برنددثل بددوليثاددكلب  ددجرخلعدد لدددرتلبدد لعبيددتةلقددثل:لجددثءل جددلل ادد لببدد لبحددثسل

قدددثللادددهلبلةدددثلذ دددبلل:قدددثل:لال،ل اللباحدددث لقدددثلل؟ اة لقىدددلليؤيادددث ليىرةدددتب لتوبدددق:ب دددثل
كاأللتفىياثل نلاة لقىللتوبقلي بواق،لقثل:لل؟فىياثكاأللتل؟جلسثؤه:ل  ك بلكاأللتفىياث

ل نخل ةسحهل جض ليالحث ل روتل نلي ىلليؤياث ،لقثل:لفحر وبلبخل ثرهلبوجويهلك اك.ل
 نلادهلي ىدل،لي دثللاده:لاللتوبدقلادك.للكما  اء عي سبييا   بي عيينبه أنبه قبال:ل

ل.ل(2)توبق،لوورودلقىلهلع لبب لبحثءلوإنلقىللثهلجثءلي ثل:لاك
يرادخل نلبا ثتدللقدتلعدث،لبدخللبارةدتل نلل؛فلااثلجروةقلبا ىللبارةتليكرهللو ك بللل

بكرةل نلي ىدل.لوكدثنلباةفدرو لبدخلبافىدرةلباىدخل رتدبلبيبدثلال ىدلل نل ربجردهلوبزعدهل
لباددت اخ،لو دد بليراددخل نلفلقددتل ددثالعدد لمثاددهليددتةلباىحلدديرلالجروةددق،لويددثليبملقددتل

عث،لذاكلببولقتل ثالع لفلبلولجثءلفلبخلمثاهلاىربجدع،لويدثليبملبينسدثنلقدتل
ل ثالع لف،لبثمليايحهلع ل ةةىه.ل

 نلتددثالل يددثلجددزبءلبا ثتددللعةددتب لجبدداهل نل  ددرلعلدد لبادد نبلةىدد ليوتدده، ثانيبباا: 
ل نلباجةدعلبدي :قدثللبا ر بدخ بإنلفل فو ل ة هل,لو  بليثلتؤكتهلبآليثالب  در :

بآل ىدي ليةكد ،لبدضلنسد لواللتردث  لبيابةددث،لوذادكل نليحةدلليطلدقلبآليدقلب وادد ل
 

(،لويسددلهلبددخل4484ث دلبددخل ددح حه،لكىددثالباىفسددير،لمددثالدددو ةلبافرقددثنل)(ل  رجددهلباحضدد1)
ل(.7730 ح حه،ل وب للكىثالباىفسيرل)

يكىحدددقلل،ي.ليحةددتل بوباادددو لباحت ددتدل،(لباب ددثنلبددخليبدددعلباىرددث  لباةىدددو هلبددي لآيددثالبا دددرآن2)
ل.ل259،ل257م،لال1981/ د1401ب يثنق،لبا ث رة.ل
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عل لي يتلبآليقلبا ثن قلف كونليراثه:لبجزبؤهلجباهل اللي لتثا،لواللد ةثلوقتلبتحدتل
لباةوجبلو ولبا ىل،لوباةوجبلو ولباىوعتلمثار ثا.ل

ب كحبببديث اببببادـ  بببي العبببامت ل له:البببقي قبببال  يببب( )وأمبببا األخببببار فكثيبببـب
"تحددثيرونلعلدد ل اللت ددركوبلمددثمل دديئث ،لواللتزنددوب،لواللتسددرقوب،لواللت ىلددوبلباددافنلباىددخل
ةرملفل اللمثاحق،لبة لوب لف كه،لبأجرهلعل لف،لويد ل  دثال ديئث ل يدرلذادك،ل
بروقبلمهلببولكفث ةلاه،لوي ل  ثالي لذاكل يئث لبسىرهلفلعل دهلبدأيرهل اد لف:ل

ل.ل(1) ثءلع مه" نل ثءلعفثلعاه،لوإنل
لفي القي قتع مائة نفاب ثم سأل عالمباا:(ل)لوكحديث أ ي سعيد عي النبيل

ثدهل   دتهل اد لبلدتليربدتلل؟ب ثللاه:لويد ليحدوللبيادكلوبدي لباىوبدقلل؟ للاخلي لتوبق
،لثدهلي دوللببد ل(2)فلف ه،لببثجرل ا هلبةثالبخلباطرودق،لبسحلدىهليض كدقلبارةةدقل

ددددرب يل،لبدددننليكدددونلبدددخل ددد هلب يدددقلباىوبدددقلي بوادددقلوإذبلكدددثنل ددد بلبدددخلبدددي ل :ك يدددر
باىدددخلكثندددأللل(4)وب  دددضلل(3)مطروددقلب واددد لوب ةدددر ،ل نلفلوضدددعلعاددثلب  دددث 

و نلباكفدرل عادهليد لبا ىدل،لوتوبدقلباكدثبرللل؛عليبه،لوبردثلنبيادثلمثاحا ل دقلباسدةحق
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ:لي بواددقلبدددتايللقواددهلتردددثا 

 

(،لوبددخليوبضددعل6787ب ةكددثم،لمددثالب رددقلبااسددثءل)ل(ل  رجددهلباحضددث دلبددخل ددح حه،لكىددثا1)
ل(.ل4558  ر ،لويسلهلبخل ح حه،لكىثالباحتوي،لمثالباحتويلكفث بال  ليبثل)

 ملةسدددبألل نل  ددددحثالباكبددددفلل:(ل  رجدددهلباحضددددث دلبدددخل ددددح حه،لكىددددثالب نب دددثء،لمددددثا2)
،ل(.لوبددخليوبضددعل  ددر .لويسددلهلبددخل ددح حه،لكىددثالباىوبددق3283(ل)9)باكبددف:لوباددرق ه

ل(.7185مثالقبوللتوبقلبا ثتللوإنلك رلقىلهل)
ل(لبآل ث :لجةعلبي ر،لو ولبا نبل ولبار وبق.ل3)
جةددعلباادل،لو ددول دويليدد لةت دتل ولجلددتليجردللبددخلعادقلب ددديرل ولباةجددرمل ولل:(لب  دضل4)

لبخل  ت بةث.ل



  دراسة عقدية رتكب الكبرية  " القتل "م
 

 - 24 - 

،لوإذبلكثنلباىوبقلي لبافكرلي بواق،ل(1)َّ خت حت جت هب مب  خب حب
بننلت بللي لبا ثتلل وا .لوباةربيلمثاضلويلبخلجباهلعل ل  ب،لوبا دلقبلدهلباةكدثل

 ذلباضلددددويلبددددخلةددددقلباكفددددث لمةرادددد :لباددددتوبملبادددد دلالل ا طددددع،لوبثااسددددحقلل؛باطووددددل
باةكدثلباطوودل،لبدثمليرد العصدثةلباةدؤياي لبدخلباادث لثدهليضدرجبهليابدثل:الةؤياي 

رةةىهلوكريه،لب تلثبأللبدخل ةثي دثلبا دفثعقلباصدح حق،ل  دربجلجة دعلباةوةدت  لب
ل.(2)ي لبااث ،لو  بلباوجهلب  يرل ولب  جح

 

 :استدالل الوعيدية باآلية وتوجيه داللتهم والرد عليهم :ثالثًا
بجرلدوبليدثلتوعدتلفلل، عةلوبلنصوالباوعيتلو  ةلوبلنصدوالباوعدتللل(3)باوعيتيقل
نثبدد لالليحثادددق،لددددوبءلكددثنلذادددكلبدددخل(ل)في ل يددرهلو يدددرل ددددواهلباةضدددثال()مددهل

،ل ولباضلدددويلبدددخلباادددث ،ل ولباضدددروجليددد ل ولباحريدددثنليددد لبا دددوبالل،للبارددد بالةصدددول
لل.بات  

 

ل.38(لدو ةلب نفثل:ل1)
يحةددتل بوباادددو لباحت ددتد،ليكىحدددقلل(لباب ددثنلبددخليبدددعلباىرددث  لباةىدددو هلبددي لآيددثالبا دددرآن،لي.2)

ل.ل260،ل259م،لا1981/ د1401ب يثنق،لبا ث رة،ل
" ددهلل:قددثللبا بردددىثنخلبددخلترددروفبهل،بددريلباوعيتيددقل ددخلبافددريلباىددخل لبددأللجثنددبلباوعيددتل(3) 

ل:وودددت للبيبدددثلعدددتيليددد لبافدددريل دددخل،با دددث لونلبىكفيدددرل دددثةبلباكبيدددرةلوتضليدددتهلبدددخلباادددث "
لفليجدبلويدثل لل،وباضدوب جلل،باةرىزاق ادت جلتحىبةدثليد لبافدري,لوباوعيتيدقل دهلباد   لقدثاوب:ل ن 

عل هل نلي ر  الالبارث خ،لكةثليجبلعل هل نل  يبلباطث ع،لبةد ليدثالعلد لكبيدرةلوادهل ىدبل
يابثلببول ثاتلي ضلهتلبخلبااث ،لو  بل  للي ل  دوللباةرىزادق،لوبدهلت دوللباضدوب ج،لقدثاوب:ل

لفلالليضلدددفلباة ردددثي.لويددد   ببهلمث دددلليضدددثافلالكىدددثالوباسددداق.لبنادددرلباةلدددللوبااحدددلل نه
بعى دددثيبالبدددريلباةسدددلةي لل1/86:ي دددثالالبيددددضييي ل1/56:,لبافدددريلبدددي لبافدددريل1/114

ل. د1423باروث ،لل،()يب لباو  2طل،2/349ل،1/46وباة ركي ل
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بةدابهليد لل،علد ل دض لبيدابهل،وقثللباوعيتيقلمضلدويل دثةبلباد نبلبدخلباادث ل
لل.ويابهلي لجرلهلعثيث لاصثةبلبا نبلل،  لباضلويلمصثةبلباكبيرة

ويد لجةلددقلب يادقلباىددخلبددىتاأللببددثلباوعيتيدقليدد لباضدوب جلوباةرىزاددقلعلد لكفددرلل
 يل ىل  مل يك ىك ُّٱقدددددددوللفلتردددددددثا :لل(1)ل دددددددثةبلباكبيدددددددرة

  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

؛ل(2)
وعدتملي دوللل،ةيثل   وبلماث رل  هلبآليقلبحكةوبلعل لبافثدقلمثاضلويلبخلباادث 

اصوالب  ر لباىخلتتللعل ليافرةلفلو ةةىهلواهل لىفألل ؤالءل ا لبال(3)باجاق.
 ضدددثبقل اددد لبااصدددوالباىدددخلتدددتللعلددد لتكفيدددرلباددد نوالل()وكددد اكل دددفثعقلنبيادددثل

ل.مثاحساثالوب عةثللباصثاحق
ل

 الرد على ُشبة الوعيدية في االستدالل باآلية:
بار وبثالبا رب قليد لبا صدثالوباحدتويلتطبدقلعلد لبا ثتدللوباسدث يلوبا دثذ ل .1

ةدددر؛لوادددولكدددثنليضدددرجلمدددثاكبيرةليددد لبييةدددثنلاطبدددقلعل دددهلةدددتلبادددريةلو دددث الباض
با ىللو خلجروةقلعا ةقلللوقىل،لواهلتطبقلعل هلتلكلباحتوي،لو  لي ض لجروةق

:ل)الل دددزبللباةسدددلهلبدددخلبسدددحقليددد لي ادددهليدددثلادددهليصدددبلييدددث ل()ي دددوللباابدددخل
،لويددعلذاددكلجددثءالبااصددوالبو ددفلبا ثتددللمثييةددثن،لبلةددثل وجددبل(4)ةربيددث (

 يث ىث نث ُّٱلا لبا صددددثال ث ددددبلبا ثتددددللو وا ددددثءلباة ىددددوللم وادددده:ترددددث

 

 .(879-2/857ل)(لبنار:لباىوةيتلالب ل زوةقل1)

 .93ل(لدو ةلبااسثء:2)

لل.4/39للوب  وبءلوبااحل,لالب لةزملب نتاسخل(لبافصللبخلباةل3)
يثابدددخل دددح حه،لل(ل  رجدددهلباحضدددث دل4) لومبببي يقتبببع م منببباا }لقدددوللفلتردددثا :مدددثالل،كىدددثالبادددت 

 .(6862برقهل)ل(متعمِِّداا فازاؤه  هنم
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 من زن رن مم ام... ُّٱلثددددهلقددددثللدددددححثنه:لل(1)َّ حت... لكاك يق ىق يف  ىف

بلهليضدرجلبا ثتدلليد لباد   لآيادوبلو ثبدأللادهللل(2)َّ حت... ٰى ين ىن نن
بأثبدأللابدهلل،(3)لَّ مح  .....نن من زن  رن مم ُّٱل:تردثا للب  دوة،لوقدثل

 خس حس جس مخ جخ ُّٱلاد ل نلقدثل:بدهلبييةثنليعلةصوللبالقىىدثلل 
ل.(4)لَّ خض ... حصمس

ترثا :ل .2 قواهل باوعيتيقل عل ل باريل بخل ب ياقل   جي  يه ىه ُّٱللوي ل  رلل

 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ ييىي  مي خي  حي 
وقثللل،لل(5)َّ رب ... زئرئ  ّٰ  ِّ  ب يق،ل ي ل  هل اافسهل بااثاهل بجرلل

،ل(6)َّ حج  ... مبخب  حب  جب  هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي  ني مي زي ُّٱللترثا :
ل نلباىوبقلتةحولبا نبلواولكثنل ركث .وا سأللبآليقلبخلباىث بي ؛ل

ل،(7)َّ مي رن مم ام يل ُّٱل نلباضلددددددددويلباةدددددددد كو لبددددددددخلقواددددددددق:ل
ل ددد بلبافردددللكةدددثلبدددخلددددببلندددزوللبآليدددق قثادددهلعكريدددقلل،يحةدددوٌللعلددد ليددد لبددددىحل 

 

ل.178دو ةلباح رة:لل(1)
ل.178دو ةلباح رة:لل(2)
ل.9دو ةلباحجربا:لل(3)
ل.10احجربا:لبدو ةلل(4)
ل.32ث ر:ل(لدو ةلب5)
ل.48دو ةلبااسثء:لل(6)
ل.93ل(لدو ةلبااسثء:7)
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 نلتحروهلقىللباةؤي ليةثل وليرلومليد لل؛وباةسىحللا ىللباةؤي لكثبرلل.(1)و يره
لبات  لمثالرو ة.

لمةرادد ل، دد بلجددزبؤهلبادد دليسددىح هلاددولجددثزبهلل: دل،(2)َّٱيل ُّٱل نليرادد  .3
اكدد ليدد ل ةةددقلفل نددهلالليضلددتهل نددهلل؛ نددهليسددىحقلالضلددويلبيبددثلا دداثعقلبرلدده

اكونددهلتحددأللباة دديئقلل؛و بةددثليرفددولعاددهلبددضل ددت لبثل  ددض لل،يددثالعلدد لباىوةيددتل
 جت هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱل:قددددددثللترددددددثا 

خل رورةلو بخليجلزلو بخل ثاحلقولل بو ولللل(3)َّ حج  مث هت مت خت حت
"والل لدددزمليددد لكوندددهليسدددىحقل نلل:قدددثللباادددوودلل.(4)و جحدددهلببددد لجرودددرلباطبدددردل

وادد نلبددخلبآليدقل  حددث لمأنددهلل،يجدثز لمر وبددقليضصو دقل نل ىحددىهلذاددكلباجدزبء
ل.(5)يسىحقل نليجثز لب اك"ل: دل،وإنةثلبيبثل نبثلجزبؤهل،يضلتلبخلجباه

 بلكددللآيددثالو ةثي ددثلباحريددثنليدد لباجاددقل نلبآليددقلالىالدد ظلبددخلبازجددر،لو كددل .4
وي ددددوللبااددددث ل ولباضلددددويلبيبددددثلمسددددببلمرددددضلباكحددددث رل ددددخلبددددخلةددددقلعصددددثةل

وبثاىددثاخلالليةكدد لبا ددوللعددتملةصددوللل،(6)باةددؤياي ليدد لمددثالبازجددرلوباىضوودد 
بددللقددتليحصددللاكاددهلالليراددخلل، ولباجددزملبوقوعددهليطل ددثل يلددث لل،باردد باليطل ددث

 .ولي لكرملفلوإةسثنهوقتلالليحصلليطل ثلو لل،باضلويل

 

ل.(9/61)لتفسيرلباطبردلل(1)
ل.93ل(لدو ةلبااسثء:2)
ل.48(لدو ةلبااسثء:ل3)
ل(.9/143)ل رللبااوودلعل ليسلهل:وواارل ا ل،(9/61)لتفسيرلباطبردلل(4)
 .17/83(ل رلليسلهل5)

 .10/491(لبنارلبىحلباحث دل7)
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واول  ودتلل(1)بكأنهل ث ليضلتب لاطوللم ث هل،مثاضلويل وللباةكثلبيبثل نلباةربيل .5
ي دوللل.باضلويلب بتدلاجخءلبلفظل) بتب(لاب ثنل نهلالل روجلي لبااث ل بتلبات ر

 "باضلويلبخلبا رآنلنوعثن:ل لويل بتد،لو لويل يتد.ل:با   ل ثاحلآللبا   

لباضلددويليراددثهلباةكددثلباطووددل،للباضلددويلبددخلبالاددقل وبدددىرةثللبا ددرآنلعلدد لذاددكل نه
ل دددووضلقيدددللادددهل ثادددت،لواددد اكلباردددرالتسدددةخل والي دددثل ثادددتب لتفدددثؤال لمطدددولل ثو كدددو  ذبليو
ةهوه ل ثاددتب ؛ليراددخل نددهلددد رةرلعةددرب ل ددووض ،لوادد نليرادد ل باةكددث،لمطددوللبارةددر،لدددو

لمث بتيقباضلويليراخل نهل لويلا نليرهلبن طثع،لوإنةثل  بلي ل يهز  اب بلبخلبآليدثالل؛ةو
ب{،لوثوههلآيثالا نلبيبثلب بتيق  ىك ُّٱلبلةثلجدثءلبدخلبا ىدللقدثل:ل،ثوههلآيثالبيبثل} بت 

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك

لباضلدددويلبدددخل ددد هلل،َّ مي زي ري ٰى ين وقدددتل جةدددعل  دددللباسددداقلعلددد ل نه
ليرتكددبلباكبيددرةليضددرجليدد لبااددث لبىوةيددته. يبددثلبآليددثالباىددخلبوللبآليددقلادد نل بددتيث ل نه

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ:()باضلويلب بتدلوبضحقلك واهل
كةدددددددددددددددددددددددددددثل,ل(2) َّ  ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب يئىئ نئ  مئ زئ

قدددثل:ل)قدددثلل جدددل:لل() نلباابدددخلل))يض ددد لعلددد لباوعيتيدددقليددد لةدددت ثلجادددتال
:لي لذبلبا دل ىأا لعلخل نلالل  فرلافضنل()لفلالليافرلفلافضن،لب ثللفل

 .(3)تل فرالاهلو ةحطأللعةلك( نخلق

ل

 

 .1/538(لتفسيرلبب لك يرل1)

ل.8ل(لدو ةلبابياق,لآيق:2)
تب لبجدزبؤهلجبداه)ل:مثال،باحضث دلبخل ح حهلكىثالباتيثا(ل  رجهلل3) ل،(وي لي ىلليؤياث ليىرةدال 

 (.2621برقهل)
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A 
 

باحةددتلحلبادد دلبارةىددهلتددىهلباصددثاحثا،لو  ددكرهلعلدد لآال ددهلوتوف  ددهلوت سدديرهلاددخلكىثمددقلل
  بلباححث،لبةثلكثنلف هلي ل وبالببولبىوبيقلفلترددثا لوتسددت ته،لويددثلكددثنليدد ل طددأل

باححددثل ادد لببولياخلوي لبا  طثن،لو  جولي لفلبارفولوباافربن.لوا تلتو لأللبخل  بل
لجةلقلي لبااىث  ليةك لتلض  ل برز ثلف ةثل لخ:

لبددي لبآليددثا - وإنلكددثنلل، نلآيثالبا رآنلي ىرنددقلبحرلددبثلويفسددرةلاحرلددبث،لبددضلترددث  و
ل.قتل بتولبخلبااث رل خءلي لذاك

 نليسددىحللذاددكلكددثبر،لوعلدد ل دد ب،لبددإنلبآليددقلل؛بآليقلنزاددأللبددخليسددىحللقىددللباةددؤي  -
ىللباضث جلع لبيدضم،لبإنهليضلددتلبددخلبااددث ،ل يددثل دليددؤي ليضىصقلمثا ثتللباةسىحللال 

  رتكبلذنحث ل يرليسىحللاه،لبإنهلالليضلتلبخلبااث .لل

 نلبآليقلجثءالالى ت تلوباىضوو لوباىال ظلبخلبازجددرلعدد لقىددللباةددؤي .لو كدد بل ح ددعل -
اجروةددق،ل نلبا ثتللقتل ثالفلتحث كلوترثا لع لمثاددهلوقددأللبلل؛فلااثلجروةقلبا ىللبارةت

ويددثليبملقددتلعددث،لذاددك،لببددولقددتل ددثالعدد لف،لبلددولجددثءلفلبددخلمثاددهلاىربجددع،لويددثليبمل
 بينسثنلقتل ثالع لف،لبثمليايحهلع ل ةةىه.لل

 نلجدددزبءلبا ثتدددللعةدددتب لجبددداهل نلادددهل ىدددبلو  دددرلعلددد لباددد نبلةىددد ليوتددده،لوذادددكل نل -
بجددزبؤهلجبدداهل الليدد لتددثا،لليحةلليطلقلآيقلبافرقثنلعل لي يتلآيقلبااسثء،لف كونليراددثه:

 ي بللتوبىه.لللل()بإذبلتثالع لذنحهلبثمل

 ذلباضلددويلبددخلةددقلباكفددث ،لل؛ نلباةربيلمثاضلويلبخلجباهلعل ل  بل و:لباةكثلباطوول -
 (1)مةرا :لباتوبملبا دلالل ا طع،لوبثااسحقلالةؤياي :لباةكثلباطوول.لل

اصددروحقلعلدد لعددتمل ددروجليدد  بلباوعيتيددقليدد  بلمث ددللبتالاددقلبااصددوالباةىددوبترةلب -
ل.يرتكبلباكبيرةلي ليطلقلبييةثن

 ،،نبينًا حممد وآله وصحبه وسلم، هذا وصلى اهلل على

 

ي.ليحةددتل بوباادددو لباحت ددتد،ليكىحدددقلل،(لباب ددثنلبددخليبدددعلباىرددث  لباةىدددو هلبددي لآيددثالبا دددرآن1)
لم.ل1981/ د1401ب يثنق،لبا ث رة.ل
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Fو K 

 

 .القرآن الكريم ▪
الحدددثبظلجدددضللبادددت  لعبدددتبارةة لبددد ل بدددخلمكدددرللاإلتقبببا  فبببي علبببوم القبببب  : ▪

  د.ل1426باسيو خ،ليجةعلباةلكلاطحثعقلباةصحفلبا رو ،لباةت اقلباةاو ة،ل

 بدددخلباحسددد لعلدددخلبددد لباوبةدددتد،ليب لبا بلدددقلال  ثبدددقللا  نبببزول القبببب  :أسبببب ▪
  د.ل1404(ل2بيدضي ق،لجتة،لباةةلكقلباررب قلباسروييق،لطل)

اةحةددتلب يددي لبدد ليحةددتلباةضىددث للأضببواء البيببا  فببي إيضببا  القببب   :ببالقب  : ▪
 باجكاخلبا اس طخ،ليطحرقلباةتنخ،لبا ث رة.ل

ا ددبيرلمددأبخلة ددثنلب نتاسددخ،ليب لبافكددرلاةحةددتلبدد ل ودددفلبلالبحببب المحببي : ▪
  د.ل1403(ل5الطحثعقلوباا رلوباىوزوع،لبيروا،لطل)

 بت لبات  لباز ك خ،ل حرقليب لباةرث  .الببها  في علوم القب  ب  ▪

ي.ليحةدددتل بوباادددو للالبيبببا  فبببي دفببب  التعبببارن المتبببوهم  بببيي  يبببات القبببب  . ▪
 م.1981 د/1401باحت تد،ليكىحقلب يثنق،لبا ث رة.ل

 بدخلبابركدثالبد لب نحدث د،لبابيئدقلباةصدروقللللبيا  في غب بب إعببا  القبب  :ا ▪
  د.ل1400بارثيقلالكىثا،ل

ل،ببددد لقىيحدددقلتح يدددق:لباسددديتل ددد ر،ليب لباكىدددبلبارلة دددقتأو بببع م بببكع القبببب  ب  ▪
 .ل1981بيروا،لط.لبا ثا قل

اإليدثمل بدخلباحسد لباحكدرد.ليد ل ولللتسهيع السببيع فبي فهبم معباني التنز بع: ▪
بصلألل ا لآ رلبا رآن،ل دثاقلي تيدقلاايدللي جدقلباةثجسدىير،ليكىوبدقلمثآلادقلدو ةلل

 باكثتحق،ليحةتلب لعبتفلب لدثمحلباط ث .
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اإليددثملباحددثبظلعةددثيلباددت  ل بددخلبافددتبءل دددةثعيللبدد لك يددرللتفسببيب ا ببي كثيببب: ▪
 با ر خ،ليب لبافكر.ل

رد،ليب ل بخلجرفرليحةدتلبد لجرودرلباطبدلل ام  البيا  عي تأو ع  ي القب  : ▪
  د.ل1422(ل1 جرلالطحثعقلوباا رلوباىوزوعلوبيعضن،لبا ث رة،لطل)

اإليثمل بولعبتفليحةتلبد ل ةةدتلب نصدث دلبا ر بدخ،لللالاام  ألحكام القب  : ▪
  د.ل1408(ل1يب لباكىبلبارلة ق،لبيروا،لاباثن،لطل)

اجدددضللبادددت  لباسددديو خ،ليركدددزل جدددرللالبببدر المنثبببور فبببي التفسبببيب المبببأثور: ▪
  د.1424(ل1حوثلوبات بدثالباررب قلوبيدضي ق،لبا ث رة،لطل)الح

ا دبثالبادت  ليحةدويلرو  المعاني في تفسيب القب   العظيم والسب  المثاني:   ▪
  د.1405(ل4بآلاودخلباحاتبيد،ليب ل ة ثءلباىربثلبارربخ،لبيروا،لاباثن،لطل)

بد لعلدخلبد ل بخلبافرجلجةثللبات  لعبتبارةة للزاد المسيب في علم التفسيب: ▪
  د.ل1404(ل3طل)ليحةتلباجوزدلبا ر خلباحاتبيد،لباةكىبلبيدضيخ،لبيروا،

اااددثملباددت  لباحسدد لبدد ليحةددتلبدد لباحسددي للغبائببب القببب   ورغائببب الفبقببا : ▪
با ةددخلباا سددثبو د،ل ددركقليكىحددقلويطحرددقليصددطف لباحددثبخلباحلبددخلو واليهلمةصددر،ل

  د.ل1390(ل1طل)

اةحةددتلبدد للبوايببة والدرايببة مببي علببم التفسببيب:فببتا القببديب الاببام   ببيي فنببي ال ▪
 علخلبب ليحةتلبا وكثنخ،ليب لباةرربقلالطحثعقلوباا ر،لبيروا،لاباثن.ل

اإليدثملعدضءلبادت  لعلدخلبد ليحةدتلباحادتبيدللللبا  التأو ع في معاني التنز بع: ▪
 باةررو لمثاضثزن،ليب لبافكر.

باسدديو خ،ليب لاجددضللباددت  لعبددتلباددرةة للبببا  النقببول فببي أسبببا  النببزول:  ▪
 (.1باراثن،لطل)

 بدددخليحةدددتليكدددخلبددد ل بدددخل ثادددبلبارىددددبخ،ليؤدسدددقللم بببكع إعببببا  القبببب  : ▪
  د.ل1405(ل2باردثاق،لبيروا،لاباثن،لطل)
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اإليددثمل بددخليحةددتلباحسددي لبدد ليسددرويلبافددربءللمعببالم التنز ببع )تفسببيب البغببوي(: ▪
 ل. د1406(ل1باحاودلبا ثبرخ،ليب لباةرربق،لبيروا،لاباثن،لطل)

الفضددددرلباددددربزدلووسددددة ل)تفسدددديرلباددددربزد(،ليب ل ة ددددثءلباىددددربثللتيا الغيببببب:مفببببا ▪
 بارربخ،لبيروا.

يكىحدددقلل،يحةدددتلب يدددي لبا ددداس طخلدفببب  إيهبببام الضبببطبا  عبببي  يبببات الكتبببا . ▪
 م.1981 دل/ل1401ب يثنق،لبا ث رة.ل

ل
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