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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ... ادلقذيح
 يزلم  وملؽ للو مزل  فلال هللا ييده مؽ وندتعيشو نحسده  لحسدا إن

 دمحما   أن لو،وأشلليد شللر ػ ال وحللده هللا إال إلللو أال وأشلليد ، لللو ىللاد  فللال
 .كثيرا   تدميسا   وسمؼ وصحبو آلو وعمى عميو هللا صمى ورسؾلو، عبده

 .... تؼذ أيا
 مللؽ سللىالعغ الغايللة وبملل  مبلليؽ، عربللي بمدللان نلل ل الكللر ؼ القللران إن

 بالغلللة أملللام فؾقفلللؾا وفحلللؾليؼ، العلللر  فرلللحا  فبيلللر والبيلللان، الفرلللاحة
 بأنلو ومقلر ؽ مذلدوىيؽ ومبانيلو، نغسلو وإعجاز معانيو، وفراحة ألفاعو،
 معيشلو ملؽ فشيملؾا العملؼ وطمبلة العمسلا  عميلو وتلؾارد البذر، كالم مؽ ليس

 يلومعان فلي بحل  ملؽ وِحكسلو،ومشيؼ أسلراره فلي بحل  مؽ فسشيؼ الرافي،
 فليض ملؽ نيمؾا فكمسا ونغسو، بالغتو إعجاز في بح  مؽ ومشيؼ ، ودرره
 فياضلا ، نبعلا   الكر ؼ القرآن وسيبقى وتذبثا ، تعمقا   بو ازدادوا الرافي معيشو
 فسلؽ وإعجلازه، الكتلا  ىلاا عغسلة إللى تذلير التلي والِحكؼ باألسرار يفيض
 الحكلؼ، فلي تلث ِّر وال قيدا   تزيف ال صفات ياكر أنو وأساليبو القرآن أسرار
 ولظلافف معلاني ملؽ تزليفو وما القيؾد، ىاه سأبيؽ البح  ىاا خالل فسؽ

 .بالغية
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 :ادلٕضٕع أًْيح
 وال قيلدا   تزليف ال التلي القلرآن فلي الؾاردة الكاشفة الرفات دراسة إن
 والكذلف القلرآن، أسلالي  ملؽ أسلمؾ  عملى الؾقلؾ  تفيد ، الحكؼ في تث ِّر
 ىللاه تجعلل  التللي القيللؾد ومعرفللة وبالغتللو، ازهإعجلل وجللؾه مللؽ وجللو عللؽ

 .ال  ادة أو الحذؾ مؽ الكر ؼ القرآن سالمة وتبيؽ ليا، مفيؾم ال الرفات

 : ادلٕضٕع اختيار سثة
 أجل  وأسرار حكؼ مؽ فيو ما واستخراج الكر ؼ القرآن في البح  إن -ٔ

 .وقتو فيو العمؼ طال  يرر  ما

 فيؾ الفؾافد، كثير با  ولظافف ومعرفة القرآن أسالي  عمى الؾقؾ  -ٕ
 .السباني وجسال السعاني جالل مؽ فيو لسا العربية أصؾل مؽ األول األص 

 تلث ِّر ال التلي الرلفات بعلض ملؽ القلرآن فلي ورد ملا عمى الؾقؾ  -ٖ
 .الحكؼ في

 لمسكتبللة جديللدا   يزلليف مسللا السؾضللؾ  ىللاا مثلل  دراسللة أن أعتقللد -ٗ
 .اإلسالمية

 :انثحث يف يُٓجي
 : التالية الشقاط في  البح مشيج و تمخص

 اآلخر والشرف الشغر ة، لمدراسة البح  مؽ األول الشرف جعمت( ٔ)

 .   التظبيقية لمدراسة    

 .طاقتي قدر الكر ؼ القرآن في الكاشفة الرفات تتبع في اجتيدت( ٕ)
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 فلي اآليلة ورقلؼ الدلؾرة اسلؼ ببيان قست القرآنية اآليات ورود عشد(ٖ)
 .اليامش

 .مغانيا أو األصمية مرادرىا مؽ األحادي  بتخر ج قست( ٗ)

 مبيشلا   اليلامش فلي السراجع إلى وأشرت قافمييا إلى األقؾال ع وت( ٘)
 فللي الظبعللة اسللؼ ُأ بللت وقللد والرللفحة والجلل   ومثلفللو الكتللا  اسللؼ

 .بالبح  السمحق السراجع فيرس

 وإذا ، بشرلو مشقلؾل فيلؾ تشريص عالمتي بيؽ مؾضؾ  كالم ك ( ٙ)
 عق  ، اليامش في ذلػ إلى أشرت مشو يديرة و حر  في تررفت
 أو بسعشلللاه مشقلللؾال   الكلللالم كلللان إذا أملللا ،(بترلللر ) بمفللل  اإلحاللللة
 اإلحاللة صلدرت  لؼ تشرليص، عالمتلي بيؽ أضعو لؼ كثير بترر 

 (.انغر) بمف 

 : عمى تذتس  وىي خاتسة بعس  قست( ٚ)

 .البح  نتافج أىؼ(  أ) 

 .والسؾضؾعات السراجع فيرس(  ) 
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 : انثحث خطح
 : التالي الشحؾ عمى فيي وضعتيا التي الخظة أما

 . وفيارس وخاتسة، ،ومبحثان وتسييد، مقدمة،

 هللا رسللؾل عمللى والدللالم والرللالة هللا عمللى الثشللا  وتذللس : ادلقذيةةح
  ،البحل وخظلة اختياره، وسب  السؾضؾ  وأىسية وسمؼ، وصحبو آلو وعمى

 .البح  ومشيج

 :ٔفيّ: انتًٓيذ
 .  الكاشفة الرفة تعر ف (ٔ

 . السثكدة والرفة الكاشفة الرفة بيؽ الفرق  (ٕ

 .انكاشفح نهصفح انُظزيح انذراسح: األٔل ادلثحث
 .السفيؾم تعر ف: األٔل ادلطهة

 .السفيؾم أقدام:انثاَي ادلطهة

 .السخالفة مفيؾم حجية في العمسا  أقؾال: انثانث ادلطهة

 .السخالفة مفيؾم اعتبار مؾانع: انزاتغ ةادلطه

 .انكاشفح نهصفح انتطثيقيح انذراسح:انثاَي ادلثحث
 السراجلللع فيلللرس( )البحللل ، نتلللافج أىلللؼ( أ:)عملللى وتذلللتس  اخلامتةةةح
 .والسؾضؾعات



 

 العدد الثامن والعشرون     ــراء ــــــــة الـزهــلـجم

822 

 : انتًٓيذ
 ومظابقللة مؾصللؾفيا، حقيقللة تبلليؽ صللفات الكللر ؼ القللرآن فللي جللا  لقللد
    لمؾاقع

  .فةالكاش بالرفة تدسى ما وىي

 انكاشفح انصفح تؼزيف  : 
ةةفح
ِّ
  انص

 
ةةح
َ
 بحميتللوِ  الذللي    وصللُفػ: الؾصللف: المَّيلل  قللال الحميللُة،: نغ

 ( ٔ.)ونعتو

 (ٕ.)الاات أحؾال بعض عمى الدال االسؼ وىي

لللف:و قلللال كالعاِفيلللة مرلللدر: ٔانكاشةةةفح  إذا ك ْذلللفا   يْكِذلللفو األ ملللر كذ 
 (ٖ. )أعيره

 (ٗ. )يامؾصؾف لحقيقة السبيشة ىي: انكاشفح انصفح

 يخلللرج وال لمسؾصلللؾ ، السلللالزم الؾصلللف ىلللؾ الكاشلللف فالؾصلللف.... 
 تغيللر لسلا حافتلو للؾ أ  الحكلؼ فلي مللث را   لليس يعشلي الحكلؼ، علؽ مفيؾملو
 .الحكؼ

                                                           

لا ( ٔ) ، ولدلان العلر  ملادة ٗٚٔ/ٕٔ( انغر: تيلاي  المغلة لهزىلر  )ب لا  الّرلاد و اْلف 
 .ٖٙ٘/ٜوصف ( )

 .ٛ٘ٗ، والتعار ف لمسشاو  صللل٘ٚٔ( انغر: التعر فات لمجرجاني صللل ٕ)
. السحكؼ والسحيط األعغلؼ البلؽ سليده ٖٓٓ/ٜ( انغر: لدان العر  مادة ) وصف ( ٖ)

ٙ/ٜٙٛ. 
 (ٕٕٚ/ٖ( انغر: نياية السحتاج إلى شرح السشياج لمرممي )ٗ)
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 .السقّيد لمؾصف قديؼ الكاشف والؾصف

 ذج ٔانصفح انكاشفح انصفح تني انفزق
ّ
 :ادلقي

 مؾصللفل كللان وإذا كاشللف، وصللف فيللؾ مفيللؾم   لمؾصللف يكللؽْ  لللؼ إذا
 فيلؾ الحكلؼ فلي ملث را   الؾصلف يكلؽ لؼ إذا وكالػ مقّيد، وصف فيؾ مفيؾم  
 ملث را   الؾصلف كلان وإذا الحكلؼ، تغيلر لسلا حافتلو لؾ بسعشى كاشف، وصف

للاِتي ت ْذللت ُروا و ال:}تعللالى قؾلللو ذلللػ ومثللال مقّيللد، وصللف فيللؾ الحكللؼ فللي  ِبآي 
شللا    يفيللؼ ال: أ  مقّيللدة، يدللتول كاشللفة صللفة{ ق ِملليال  :}فقؾلللو(  ٔ{)ق ِملليال     س 
 .الكثير بالثسؽ ذلػ إباحة

                                                           

 (.ٔٗ(سؾرة البقرة آية: )ٔ)
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 :انكاشفح نهصفح انُظزيح انذراسح: األٔل ادلثحث
 :ادلفٕٓو تؼزيف: األٔل ادلطهة
لو ف ِيلؼ، ملؽ مفعلؾل اسلؼ: نغح ادلفٕٓو سلا   ف ْيسلا   وف ِيس  لو، إذا وف ي  ِمس   ع 

مُتو إذا الذي  وف ِيْست  (ٔ. )ع ق 
 (ٕ. )الشظق مح  في ال المف  عميو دل ما: ٔاصطالحا  
 :ادلفٕٓو أقساو :انثاَي ادلطهة
 .مخالفة ومفيؾم مؾافقة، مفيؾم إلى يشقدؼ السفيؾم
 فلنن بلو، لمسمفلؾ  مؾافقلا   عشلو السدكؾت يكؾن  حي  :السؾافقة فسفيؾم

 كلللان وإن الخظلللا ، فحلللؾ   فيدلللسى بلللو السشظلللؾق  ملللؽ بلللالحكؼ أوللللى كلللان
 .الخظا  لحؽ فيدسى مداو ا

 لمسلاكؾر مخالفلا عشلو السدلكؾت يكلؾن  حيل  وىلؾ: حادلخانفة يفٕٓو
 بلو، السشظلؾق  حكلؼ نقليض عشلو لمسدلكؾت فيثبلت ونفيلا، إ باتلا الحكؼ، في

 دال الخظلا  ألن أو الخظلا ، جلشس ملؽ دليملو ألن الخظا ؛ دلي  و دسى
 .عميو

 .المق  مفيؾم إال الجسيؾر، عشد حجة السخالفة مفاىيؼ وجسيع
 (ٖ. )الجسيع حشيفة أبؾ وأنكر

                                                           

، ومختلللار الرلللحاح ٜ٘ٗ/ٕٔ( انغلللر: لدلللان العلللر  البلللؽ مشغلللؾر، ملللادة:)فيؼ(  ٔ)
 .ٚٔ٘لمراز ، مادة:)فيؼ( صلل

، ٜٛ/ٖ، والبحلر السحليط فلي أصلؾل الفقلو لم ركذليٕٚ/ٖ( انغر: اإلبياج لمدبكي ٕ)
 .ٖٙ/ٕوإرشاد الفحؾل إلي تحقيق الحق مؽ عمؼ األصؾل لمذؾكاني

، والبحلر السحليط فلي أصلؾل الفقللو ٖٕٛ/ ٔصلؾل لمدلسعاني انغلر: قؾاطلع األدللة فلي األ( ٖ)
 .ٜٖ/ٕ، وإرشاد الفحؾل إلي تحقيق الحق مؽ عمؼ األصؾل لمذؾكانيٜٙ/ٖلم ركذي
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 انثانث :أقٕال انؼهًاء يف حجيح يفٕٓو ادلخانفح: ادلطهة
يح • 

ِّ
 . يفٕٓو ادلخانفحاختهف انؼهًاء حٕل حج

ذى  جسيؾُر العمسا  إلى أنو حجلة يرل ا االسلتدالل بلو عملى األحكلام 
 (ٔالستكمسيؽ إلى أنو ليس بحجة. )الذرعية، وذى  أبؾ حشيفة وبعض 

 يٍ أدنح اجلًٕٓر ػهى حجيح يفٕٓو ادلخانفح: •
( أن فرللحا  أىلل  المغللة يفيسللؾن مللؽ تعميللق الحكللؼ عمللى شللرط  أو ٔ

 وصف  انتفا  الحكؼ بدون الذرط أو الؾصف. 

ؽ أميللة قللال:  قمللت ومثللال ذلللػ ماجللا  فللي صللحي  مدللمؼ عللؽ يعمللي بلل
ِة ِإْن ِخْفلُتْؼ أ ْن } ف م ْيس  ع  لعسر بؽ الخظا  لال  م ْيُكْؼ ُجش اح  أ ْن ت ْقُرُروا ِمْؽ الرَّ

للُروا {) ف  ْفِتللش ُكْؼ الَّللِايؽ  ك  ( فقللد أمللؽ الشللاس فقللال عجبللت مسللا عجبللت مشللو ٕي 
فدألت رسؾل هللا صمى هللا عميو و سلمؼ علؽ ذللػ فقلال صلدقة ترلدق هللا 

 (ٖبيا عميكؼ فاقبمؾا صدقتو . )

                                                           

، والبحللر السحلليط فللي أصللؾل الفقللو ٕٗٙ( انغللر: روضللة الشللاعر البللؽ قدامللة صللللٔ)
، وقؾاعللد ٖٚٔوالسللدخ  إلللى مللاى  اإلمللام أحسللد بللؽ حشبلل  صللللل  ،ٜٙ/ٖلم ركذللي

 .ٙٔاألصؾل ومعاقد الفرؾل لرفي الديؽ الحشبمي 
 (.ٔٓٔ( سؾرة الشدا  آية: )ٕ)
حللدي :  ٛٚٗ/ٔرواه مدللمؼ فللي صللحيحو فللي: بللا  صللالة السدللافر ؽ وقرللرىا. ( ٖ)

(ٙٛٙ.) 

http://www.alukah.net/sharia/0/80548
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احلة القرلر عملى حاللة الخلؾ  وجلؾ  اإلتسلام فقد فيسلا ملؽ تعميلق إب
 (ٔحال األمؽ وعجبا مؽ ذلػ. )

(  أن تخرلليص الذللي  بالللاكر ال بللد لللو مللؽ فافللدة، فللنن اسللتؾت ٕ
الدافسة والسعمؾفة فمؼ خص الدافسة بالاكر مع عسؾم الحكؼ والحاجلة إللى 
البيان شاممة لمقدسيؽ بل  للؾ قلال فلي الغلشؼ ال كلاة لكلان أخلص فلي المفل  

في بيلان الحكلؼ فالتظؾ ل  لغيلر حاجلة يكلؾن عبثلا لكشلو كلالم صلاح   وأعؼ
الذللر عة عشللو فكيللف إذا تزللسؽ إسللقاط بعللض السقرللؾد فيغيللر أن القدللؼ 

 (ٕالسدكؾت عشو غير مداو لمساكؾر في الحكؼ. )

ػهةةى ػةةذو حجيةةح  ادلتكهًةةني ٔتؼةة  حُيفةةح أتةةٕ ٔاسةةتذل •
 يفٕٓو ادلخانفح مبا يهي:

الذللرعية مفللاىيؼ مخالفللة ال يسكللؽ العسلل   ل أنللو ورد فللي الشرللؾص ٔ
لْير ا ِفلي ِكت لاِ   لر  ش  لُيؾِر ِعْشلد   َِّ اْ ش لا ع ذ  ة  الذا بيا، كقؾلو تعالى: }}ِإنَّ ِعلدَّ

لا أ ْرب ع لة  ُحلُرم {{ تالتؾبلة:  س او اِت و األ ْرض  ِمْشي  م ق  الدَّ [ ، فمليس ٖٙ َِّ ي ْؾم  خ 
وذ  القعلدة، وذ  الحجلة، والسحلرم ل التخرليص باألربعلة الحلرم ل رجل ، 

دليال  عمى إباحة الغمؼ فلي غيرىلا ملؽ األشلير؛ ألن الغملؼ حلرام فلي جسيلع 
 األوقات.

                                                           

 .ٖٜ، وأصؾل الفقو لمعكبر  صللٕٙٙ( انغر: روضة الشاعر البؽ قدامة صللٔ)
 .ٜٗصؾل الفقو لمعكبر  صلل، وإٔٚٙ( انغر: روضة الشاعر البؽ قدامة صللٕ)
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ل أن فؾافد القيؾد التي يقيد بيا المف  كثيرة، وال ندلتظيع الجل م بلأن  ٕ
 (ٔىاا القيد لتخريص الحكؼ بالسشظؾق ونفيو عسا عداه.)

و مللؽ المغللة والذللر ، وألن مقاصللد وقللؾل الجسيللؾر أرجلل ، لقللؾة أدلتلل
الذر عة وإن لؼ يسكؽ اإلحاطة بيا، إال أن السجتيد إذا غمل  عملى عشلو أن 
ىاا القيد ليس لو فافدة إال تخريص الحكؼ بسا وجد فيلو القيلد ونفيلو عسلا 

 عداه، كفى ىاا الغؽ الغال  في العس  بداللة مفيؾم السخالفة.

                                                           

أصلللؾل فخلللر اإلسلللالم ، و كذلللف األسلللرار علللؽ ٕ٘٘/ٔ( انغلللر: أصلللؾل الدرخدلللي ٔ)
 .ٖٗٚ/ٕالب دو  
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 .ادلخانفح ٕويفٓ اػتثار يٕاَغ: انزاتغ ادلطهة
تقرر في عمؼ األصؾل أنو إذا دل الدلي  عمى أن ما خص بالاكر ليس 

 مخترا  بالحكؼ لؼ يكؽ مفيؾم السخالفة حيشئا حجة.

 شزٔط انؼًم مبفٕٓو ادلخانفح ػُذ انقائهني تّ:
أن ال يكللؾن السشظللؾق قرللد بللو االمتشللان، كقؾلللو تعللالى: }ِلت للْأُكُمؾا  -ٔ

للا ط ِر  للا{ فقؾلللو:)ل ْحس ا ط ِر  للا( ال يللدل عمللى مشللع القديللد أ :المحللؼ  ِمْشللُو ل ْحس 
ف . فَّ  الُسج 

أن ال يكللؾن السشظللؾق جللا  لبيللان حكللؼ حاد للة، كقؾلللو تعللالى: }ال -ٕ
ة { فلال مفيلؾم لهضلعا ؛ ألن الشيلي جلا  عملى  اع ف  ت ْأُكُمؾا الرِّب ا أ ْضع اف ا ُمز 

مللشيؼ إذا حلل  ديشللو وفللق مللا كللانؾا يتعاطؾنللو بدللب  اآلجللال، كللان الؾاحللد 
يقؾل:إما أن تعظي،وإما أن تربي، فيتزاعف بالػ أصل  ديشلو ملرارا  كثيلرة، 

 فش لت اآلية عمى ذلػ.

رج مخلللللرج الغالللللل  كقؾللللللو تعلللللالى : أن ال يكلللللؾن السشظلللللؾق خللللل -ٖ
وربللافبكؼ الالتللي فللي حجللؾركؼ(( فللنن الغاللل  كللؾن الربافلل  فللي الحجللؾر، ))

 ؽ في الحجؾر بخالفو.فقيد بو لالػ، ال ألن حكؼ الالتي لد

و ال اكر ألج  التأكيد كقؾلو تعالى: }أن ال يكؾن السشظؾق ُخص بال -ٗ
ْيللِو { قيللد الظيللران بالجشللاحيؽ تأكيللدا ، كسللا يقللال نغللرت  ش اح  ط للاِفر  ي ِظيللُر ِبج 

 بعيشي وأخات بيد .

أن ال يكؾن السشظؾق ُخص بالاكر لسؾافقلة الؾاقلع كقؾللو تعلالى :  -٘
{ فننيا ن لت في قؾم }الَّ ي تَّخِ  ِا اْلُسْثِمُشؾن  اْلك اِفِر ؽ  أ ْوِلي ا  ِمؽ ُدْوِن اْلُسْثِمِشيؽ 
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والؾا الييؾد مؽ دون السثمشيؽ فجا ت اآلية ناىية عؽ الحالة الؾاقعلة ملؽ 
 غير قرد التخريص بيا .

أن ال يكللؾن السشظللؾق ُذكللر عمللى وجللو التبعيللة لذللي  آخر،كقؾلللو -ٙ
لاِجِد{ فلنن قؾللو تعلالى: }ِفلي تعالى:}و ال ُتب اِشرُ  لاِكُفؾن  ِفلي اْلس د  وُىؽَّ و أ ْنُتْؼ ع 

اِجِد{ ال مفيلؾم للو؛ ألن السعتكلف مسشلؾ  ملؽ السباشلرة مظمقلا ، ال فلي  اْلس د 
 السدجد وال في غيره.

أن ال يكؾن السشظؾق خلرج مخلرج الجلؾا  علؽ سلثال معيؽ،كقؾللو -ٚ
م ْيِو أ ْن ي ظَّؾَّ     ِبِيس ا{ فاآلية ن لت جؾابا  لدثال مؽ علؽ تعالى: }ف ال ُجش اح  ع 

، لؾجؾد صشؼ عملى الرلفا يقلال للو  أن في الدعي بيؽ الرفا والسروة جشاح 
أسللا  ، وعمللى السللروة صللشؼ يقللال لللو نافمللة، فللاكر رفللع الجشللاح لسظابقللة 

 الجؾا  لمدثال، ال إلخراج السفيؾم عؽ حكؼ السشظؾق.

يلللللر والسبالغلللللة، كقؾللللللو أن ال يكلللللؾن السشظلللللؾق أر لللللد بلللللو التكث -ٛ
م للْؽ  للرَّة  ف  للْبِعيؽ  م  تعالى:}اْسللت ْغِفْر ل ُيللْؼ أ ْو ال  ت ْدللت ْغِفْر ل ُيللْؼ ِإْن ت ْدللت ْغِفْر ل ُيللْؼ س 

ْغِفلللر   َُّ ل ُيلللْؼ{ تالتؾبلللة:  [ فالعلللدد ىشلللا ال مفيلللؾم للللو، وإنَّسلللا أر لللد بلللو ٓٛي 
ُر السبالغللة، فللال يفيللؼ أن االسللتغفار ال افللد عللؽ الدللبعيؽ يشت فللع بللو السدللتغف 

 ( ٔلو. )

                                                           

، وإرشللاد الفحللؾل إلللي ٔٓٔ/ٖالبحللر السحلليط فللي أصللؾل الفقللو لم ركذللي( انغللر: ٔ)
، وشلللرح الكؾكللل  السشيلللر البلللؽ ٓٗ/ٕتحقيلللق الحلللق ملللؽ عملللؼ األصلللؾل لمذلللؾكاني

 .ٖٜٗ/ٖالشجار
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 :انكاشفح نهصفح انتطثيقيح انذراسح :انثاَي ادلثحث
 السللللالزم فقلللد سلللبق أنللللي بيشلللت أن الرلللفة الكاشللللفة ىلللي: الؾصلللف

 غيلر ملث ر الؾصلف بسعشلى أن  الحكلؼ، عؽ مفيؾمو يخرج وال لمسؾصؾ ،
 الحكؼ. في

 ْٔذِ دراسح تطثيقيح ذلا يٍ خالل آياخ انقزآٌ:
لاِفر  تعالى: قؾلو ل  ك  لا م ع ُكلْؼ و ال  ت ُكؾُنلؾا أ وَّ ق ا ِلس  لدِّ ْللُت ُمر  لا أ ْن   } و آِمُشؾا ِبس 

ش ا ق ِميال  و ِإيَّا   ف اتَُّقؾِن{  (ٔ) ِبِو و ال  ت ْذت ُروا ِبآي اِتي   س 

اِفر  ِبِو{ ال مفيؾم لقؾلو تعالى: ل  ك  ( إنسا السراد الشيلي ٕ)}و ال  ت ُكؾُنؾْا أ وَّ
قة إلى الكفلر بلالقرآن، وال يقتزلي إباحلة الكفلر فلي  لاني حلال؛ عؽ السداب

ألن ىللاا مفيللؾم معظلل ، وال تكؾنللؾا أول  كللافر  بللو وال آخللر كللافر  بللو، ونللصَّ 
ُش لالبتداِ  بو.  عمى األول ألنو أ ْفح 

 ونفي الذي  مقيدا  ُيراد نفيو مظمقا ، وىاا اسمؾ  مؽ أسالي  العر .

                                                           

 (.ٔٗ(سؾرة البقرة آية: )ٔ)
(، ونغؼ الدرر في تشاس  اآليلات والدلؾر ٕٖٖ/ٔ(انغر: البحر السحيط البؽ حيان )ٕ)

(،والللدر السرللؾن لدللسيؽ الحمبللي ٖٔ/ٔ(، والتدلليي  البللؽ جلل  )٘ٔٔ/ٔلمبقللاعي )
(، والجللؾاىر الحدللان فللي ٙٔ/ٕ(،والمبللا  فللي عمللؾم الكتللا  البللؽ عللادل )ٔٔٗصلللل)

 (.٘٘/ٔ)تفدير القرآن لمثعالبي
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ش لاوكالػ قؾلو تعالى: }  { ال يفيلؼ إباحلة ذللػ بلالثسؽ الكثيلر،  ق ِمليال     س 
( وردت فللي تدللعة مؾاضللع مللؽ ٔفلللل}ق ِميال { صللفة كاشللفة وليدللت مقيللدة،)

القلرآن، فكلل  عللؾض يثخللا عللؽ نقللض عيللد هللا ىللؾ عللؾض قميلل  ولللؾ كللان 
 أعغؼ السكتدبات.

قِّ  تعالى:} قؾلو ْقُتُمؾن  الشَِّبيِّيؽ  ِبغ ْيِر اْلح   (ٕ{)و   

لقِّ لقؾلو تعلالى: } ال مفيؾم  ( ألن قتل  األنبيلا  ال يكلؾن ٖ{) ِبغ ْيلِر اْلح 
لْتِميؼ  لر ج  وصلُفيؼ بلالػ م ْخلر ج  الرلفِة لق  بحق في حال ملؽ األحلؾال، إنسلا خ 

شاعة والتعغيؼ لانؾبيؼ .  بأنو عمؼ  في حقيؼ الحق  ، وىؾ أبمُ  في الذَّ

للقِّ وقللال السللؾلى جلل  وعللال ىشللا }   ف بللالالم لمعيللد ، { بللالتعر  ِبغ ْيللِر اْلح 
ألنلو قلد تقلررت السؾجبلات لقتل  الللشفس ، وقلال فلي آل عسلران وغيرىلا مللؽ 

قّ  الدؾر }   (ٗ{ بالتشكير الستغراق الشفي. ) ِبغ ْيِر ح 

ْ    ِلمَِّايؽ  ي ْكُتُبؾن  اْلِكت ا   ِبأ ْيِديِيؼْ تعالى:}  قؾلو  (٘{) ف ؾ 

                                                           

(، والمبلللا  فلللي عملللؾم الكتلللا  البلللؽ علللادل ٜٓٗ/ٔ( انغلللر: مفلللاتي  الغيللل  لملللراز  )ٔ)
(، وغراف  القرآن ورغاف  الفرقلان لمشيدلابؾر  ٜٖٚ/ٖ(، والبرىان لم ركذي)ٙٔ/ٕ)
 (.  ٕٚٔ/ٖٔ(، والتحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر )ٖٕٚ/ٔ)

 (. ٔٙ(سؾرة البقرة آية: )ٕ)
(، ٖٓٗ/ٕ(،والبحللر السحلليط البللؽ حيللان )ٕٖٗ/ٔطبللي )(انغللر: أحكللام القللرآن لمقر ٖ)

(،والمبللا  فللي عمللؾم الكتللا  البللؽ عللادل ٖٓٓوالللدر السرللؾن لدللسيؽ الحمبللي صلللل)
 (.ٖٔٗ/ٕ(، والبرىان لم ركذي)ٖٔٔ/٘)

 (.ٖٛ(انغر: التديي  البؽ ج   صل)ٗ)
 (. ٜٚ(سؾرة البقرة آية: )٘)



 

 العدد الثامن والعشرون     ــراء ــــــــة الـزهــلـجم

222 

{  ِبأ ْيللِديِيؼْ  و تعللالى:}ومللؽ السعمللؾم أن الكتابللة ال تكللؾن إال باليللد، فقؾللل
ْكُتُبللؾن   ( مثكللدة لقؾلللو تعللالى: }ٔصللفة كاشللفة،) { ومبيشللة لؾاقللع أحبللار  ي 

الييؾد الايؽ يباشرون كتابة الكا  والفر لة عملى هللا بأيلدييؼ، وذللػ ز لادة 
 في تقبي  فعميؼ.

لتعلالى: }  قؾلو ون ُكؼ مِّ لُردا لْؽ أ ْىلِ  اْلِكت لاِ  ل لْؾ ي  ِثيلر  مِّ دَّ ك  لاِنُكْؼ و  ْعلِد ِإيس  ؽ ب 
ْؽ ِعشِد أ نُفِدِيؼ ا مِّ د  د    (ٕ{ )ُكفَّارا  ح 

للْؽ ِعشللِد أ نُفِدللِيؼفقؾلللو تعللالى:} و ال ط للاِفر  (، كقؾلللو تعللالى:}ٖ{ تؾكيللد)مِّ
ْيوِ  ش اح   {ي ِظيُر ِبج 

فالحدللد ال يكللؾن إال مللؽ عشللد أنفدلليؼ، فللال يكللؾن الحدللد مللؽ عشللد 
 الغير.

للتعللالى: }  قؾللو للا أ ياي  ْتم للى ي  للاُص ِفللي اْلق  م للْيُكُؼ اْلِقر  ُشلؾْا ُكِتلل   ع  ا الَّللِايؽ  آم 
 (  ٗ{ )اْلُحرا ِباْلُحرِّ و اْلع ْبُد ِباْلع ْبِد و اأُلنث ى ِباأُلنث ى

                                                           

، الجلللامع ألحكلللام القلللرآن ٕٕٚ/ٕ(انغلللر: جلللامع البيلللان فلللي تأو للل  القلللرآن لمظبلللر  ٔ)
، البرىان في ٖٕٔ/ٔ، فت  القديرلمذؾكاني ٔ٘ٔ/ٔ، الشكت والعيؾن ٔٚ/ٕلمقرطبي 

، البحللللللللر السحلللللللليط البللللللللؽ ٔٛٔ/ٔ، السحللللللللرر الللللللللؾجي ٕٖٗ/ٕعمللللللللؾم القللللللللرآن
، واللدر السرلؾن فلي عملؼ ٕٛٓ/ٕ،والمبا  في عمؾم الكتابالبؽ علادل ٗٗٗ/ٔحيان

،والتحر للر والتشللؾ رالبؽ ٖٓٔ/ٙن لمذللشقيظي،أضللؾا  البيللاٖٙٗالكتللا  السكشللؾن صللللللل
 ٜ٘٘/ٔعاشؾر 

 (. ٜٓٔ( سؾرة البقرة آية: )ٕ)
، والسحللللللللرر ٔٚ/ٕ(انغللللللللر: جللللللللامع البيللللللللان فللللللللي تأو لللللللل  القللللللللرآن لمقرطبللللللللي ٖ)

، وغرافللل  التفدلللير وعجافللل  ٗٗٗ/ٔ،والبحلللر السحللليط البلللؽ حيلللانٛٔ٘/ٔاللللؾجي 
 .ٖٓٔ/ٙ، وأضؾا  البيان لمذشقيظيٓٚٔ/ٔالتأو   لمكرماني 

 (.ٛٚٔ( سؾرة البقرة آية: ) ٗ)
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مشظؾق اآلية يفيد التدلاو  بليؽ القاتل  والسقتلؾل ، وللؼ تتعلرض لقتل  
ؾم ليللا، ألنيللا األنثللى بالللاكر، أو العبللد بللالحر، وال لعكدللو ،فاآليللة ال مفيلل

ن لت في حييؽ مؽ أحيلا  العلر  اقتتملؾا فلي الجاىميلة قبل  اإلسلالم بقميل ، 
فكان بيشيؼ قت  وجراحات، حتى قتمؾا العبيد والشدا ، فمؼ يأخا بعزيؼ ملؽ 
بعلللض حتلللى أسلللمسؾا،فكان أحلللد الحيللليؽ يتظلللاول عملللى اآلخلللر فلللي العلللدة 

ر ملشيؼ، وبلالسرأة مشلا واألمؾال، فحمفؾا أال يرضؾا حتى يقتل  بالعبلد مشلا الحل
( فش لت اآلية ردا عملى قلؾليؼ، ومبيشلة لحكلؼ الشلؾ  إذا قتل  ٔالرج  مشيؼ.)

 نؾعو. 

وأما قت  الحر بالعبد واللاكر بلاألنثى والعكلس فاآليلة للؼ تتعلرض للو ال 
بشفى وال إ بات، وليس ليا مفيؾم تدل عميو، ال مفيؾم مؾافقة وال مخالفلة، 

أة بالرج ،ألنيللا إذا قتمللت بللالسرأة ، فقتميللا وأجسللع العمسللا  عمللى قتلل  السللر 
بالرج  أولى، وأما قت  الرج  بالسرأة ، قلال الحدلؽ وعظلا : ال يقتل  الرجل  
بالسرأة لياه اآلية،  والجسيؾر عمى قت  الرجل  بلالسرأة لعسلؾم قؾللو تعلالى: 

ا أ نَّ الشَّْفس  ِبالشَّْفسِ ) م ْيِيْؼ ِفيي  ت ْبش ا ع  ك  ل هللا صلمى هللا (، و بلت أن رسلؾٕ()و 

                                                           

( انغلللللر: أحكلللللام القلللللرآن لجملللللام الذلللللافعي، وجلللللامع البيلللللان فلللللي تأو للللل  القلللللرآن ٔ)
، ٘ٙٔ/ٔ، وأحكام القرآن لمجراص ٖٜٕ/ٔ، وتفدير ابؽ ابي حاتؼٜٖ٘/ٖلمظبر  

،ومعلللالؼ ٔٔٔ/ٔ، وأحكللام القلللرآن البللؽ العربللي ٕ٘واسللبا  الشلل ول لمؾاحلللد  صلللل 
، وتفدلير القللرآن ٕٗٗ/ٕجلامع ألحكللام القلرآن لمقرطبللي ، والٜٛٔ/ٔالتش  ل  لمبغللؾ  

، والعجلللللللا  فلللللللي بيلللللللان األسلللللللبا  البلللللللؽ حجلللللللر ٜٛٗ/ٔالعغلللللليؼ البلللللللؽ كثيلللللللر
 .ٖٕٓ/ٔ، وفت  القدير لمذؾكاني ٖٕٗ/ٔالعدقالني

 (. ٘ٗ( سؾرة السافدة آية: ) ٕ)
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عميلللللو وسلللللمؼ كتللللل  فلللللي كتلللللا  عسلللللرو بلللللؽ حللللل م: أن الرجللللل  يقتللللل  
اُؤُىْؼ())(،وكالػ قال الشبي ملسو هيلع هللا ىلصٔبالسرأة )  ( ٕاْلُسْدِمُسؾن  ت ت ك اف ُأ ِدم 

 (ٖوقت  الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ييؾديا  بجار ة قتميا عمى أوضاح ليا.)

 فقؾل الجسيؾر ىؾ الراج  لغيؾر. 

قتملو بو،ألنلو إذا قتل  األدللة وأما قت  العبد بالحر فأجسع العمسا  عملى 
وأما قت  الحر بالعبد، فجسيؾر العمسا  عمى أنو ال  بالعبد فقتمو بالحر أولى

                                                           

(، وابلؽ حبلان فلي صلحيحو ٖ٘ٛٗ( حلدي  رقلؼ: )ٛ٘/ٛ( رواه الشدافي في سلششو )ٔ)
(. والحللدي  صللحي . قللال ابللؽ حجللر: وقللد صللح  ٜ٘٘ٙحللدي  رقللؼ: )( ٔٓ٘/ٗٔ)

الحلدي  بالكتلا  السلاكؾر جساعلة ملؽ األفسة،وصلححو الحلاكؼ وابلؽ حبلان... ونقلل  
عؽ أحسد بؽ حشب  أنو قال: أرجؾ أن يكؾن صحيحا. انغر: التمخليص الحبيلر البلؽ 

لع  ل ، . وقال الحاكؼ في مدتدركو: قلد شليد عسلر بلؽ عبلد اٛ٘/ٗحجر العدقالني
 .ٕ٘٘/ٔوإمام عرره ال ىر ، لياا الكتا  بالرحة. انغر: مدتدرك الحاكؼ 

( ٔٛ/ٖ( رواه أبللؾ داود فللي سللششو فللي كتللا  الللديات: بللا  أيقللاد السدللمؼ بالكللافر، )ٕ)
(، وابللؽ ماجللة فللي سللششو فللي كتللا  الللديات: بللا  السدللمسؾن ٕٖ٘ٗحللدي  رقللؼ: )

لشدافي في كتا  القدامة: بلا  (، واٖٕٛٙ( حدي  رقؼ: )ٜ٘ٛ/ٕتتكافأ دماؤىؼ، )
(، وقللال األلبللاني ٖ٘ٚٗالقللؾد بلليؽ األحللرار والسساليللػ فللي الللشفس، حللدي  رقللؼ: )

 :حدؽ صحي .
 .ٛ٘ٔ/ٜقال ابؽ السمقؽ: الحدي  صحي . انغر: البدر السشير البؽ السمقؽ 

وقللال الحاكؼ:صلللحي  عملللى شللرط الذللليخيؽ. ووافقلللو الللاىبي. انغلللر: مدلللتدرك الحلللاكؼ 
ٕ/ٖٔ٘. 

بلللللا  إذا قتللللل  بحجلللللر أو  -رواه البخلللللار  فلللللي صلللللحيحو فلللللي كتلللللا  اللللللديات( ٖ)
(، ومدلمؼ فلي صلحيحو فلي بلا  القدلامة بلا  ٖٛٗٙ(حدي  رقؼ:)ٕٕٔ٘/ٙبعرا)

 (.ٕٚٙٔ)(حدي  رقؼٖٓٓٔ/ٖ بؾت القراص في القت  بالحجر وغيره)
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يقت  بو، ألن العبد سمعة لؾ قتل  خظلأ للؼ تجل  فيلو ديلة، وإنسلا تجل  فيلو 
أبؾ حشيفة:عمى  قيستو، وأنو ال يقاد بظرفو ففي الشفس بظر ق أولى، وذى 

لللا أ نَّ اللللشَّْفس  ) قتللل  الحلللر بالعبلللد: لعسلللؾم قؾللللو تعلللالى: م لللْيِيْؼ ِفيي  لللا ع  ت ْبش  ك  و 
اُؤُىْؼ  (،ٔ)ِبالشَّْفِس(  (ٕ).و بت أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص :اْلُسْدِمُسؾن  ت ت ك اف ُأ ِدم 

 (ٖمؽ قت  عبده قتمشاه، ومؽ جد  عبده جدعشاه ) ولحدي  

                                                           

 (. ٘ٗ( سؾرة السافدة آية: ) ٔ)
ر ة تللرد عمللى أىلل  العدللكر. رواه أبللؾ داود فللي سللششو فللي كتللا  الجيللاد بللا  الدلل (ٕ)

فلي سلششو كتلا  اللديات بلا  السدلمسؾن (، وابؽ ماجلة ٕٔ٘ٚ(حدي  رقؼ: )ٔٛ/ٖ)
 (. قال األلباني :حدؽ صحي .ٖٕٛٙ( حدي  رقؼ: )ٜ٘ٛ/ٕتتكافأ دماؤىؼ )

في با  مؽ قتل  عبلده أو مثل  بلو أيقلاد  -(رواه أبؾ داود في سششو في كتا  الدياتٖ)
(، والترما  في سششو في كتا  الديات في با  ٚٔ٘ٗ( حدي  رقؼ: )ٜٕٚ/ٗمشو )

(، والشدلافي فلي سلششو ٗٔٗٔ( حلدي  رقلؼ: )ٕٙ/ٗما جا  في الرج  يقتل  عبلده )
 (.ٖٙٚٗ( حدي  رقؼ: )ٕٓ/ٛفي كتا  القدامة في با  القؾد مؽ الديد لمسؾلى )

والحدي  أختمف في صحتو، ومداره عمى  سسا  الحدؽ مؽ سسره ،وسسا  الحدؽ مؽ 
 مختمف فيو. سسرة

(:   قال عمّي ابلؽ السلديشي: سلسا  الحدلؽ ملؽ ٜٕٓ/ٕقال البخارّ  في التار خ الكبير)
 سسرة صحي ، وأخا بحديثو ) مؽ قت  عبده قتمشاه (  .

(: قللال الترمللا : سللألت البخللار  عللؽ ىللاا ٚٚٔ/ٛقللال ابللؽ عبللد البللر فللي االسللتاكار )
حلدي ، وأنلا أذىل  إليلو. وقلال الحدي  فقال قد كان عملي بلؽ السلديشي يقلؾل بيلاا ال

 سسا  الحدؽ مؽ سسرة عشد  صحي . 
(: قللال يحيللى بللؽ القظللان ٕٕٗ/ٕوقللال ابللؽ حجللر العدللقالني فللي تيللاي  التيللاي  )

 وآخرون ىي كتا  )يعشي سسا  الحدؽ مؽ سسرة( وذلػ ال يقتزي االنقظا . 
 حي  . (: وسسا  الحدؽ مؽ سسرة عشد  صٜٙ/ٗقال ابؽ السمقؽ في البدر السشير)
(: ىللاا حللدي  صللحي  عمللى شللرط البخللار  ولللؼ ٛٓٗ/ٗوقللال الحللاكؼ فللي مدللتدركو )

 يخرجاه، ووافقو الاىبي. فالحدي  صحي .
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أبلي حشيفلة لقلؾة أدلتلو، وىلاا ماذىل  إليلو شليخ اإلسلالم والراج  قؾل 
 (ٔابؽ تيسية.)

وذى  األفسة األربعة والجسيؾر إلى أن الجساعة يقتمؾن بالؾاحلد، قلال 
عسر بؽ الخظا  رضلي هللا عشلو فلي غلالم قتملو سلبعة فقلتميؼ:   للؾ تسلاأل 

( وال يعلللر  للللو فلللي زمانلللو مخلللالف ملللؽ ٕعميلللو أىللل  صلللشعا  لقتملللتيؼ .)
 (ٖة، وذلػ كاإلجسا .)الرحاب

اِجِد{) قؾلو  (ٗتعالى:}و ال ُتب اِشُروُىؽَّ و أ ْنُتْؼ ع اِكُفؾن  ِفي اْلس د 
للاِجِد{ ال مفيللؾم لللو؛ ألن السعتكللف مسشللؾ   فللنن قؾلللو تعللالى: }ِفللي اْلس د 
للا. ال فللي السدللجد وال فللي غيللره، وحغللر الجسللا  عمللى  مللؽ السباشللرة مظمق 

دجد ألنو ال خلال  بليؽ أىل  العملؼ أنلو السعتكف غير متعمق بكؾنو في الس
 ليس لو أن يجامع امرأتو في بيتو.

واآلية ليا سب  ن ول وىؾ أن قؾما  مؽ السدمسيؽ كلانؾا يخرجلؾن ملؽ 
االعتكا ، و باشلرون األىل ،  لؼ يعلؾدون إللى السعتكلف ، فحلّرم هللا تعلالى 

 (٘السباشرة في االعتكا .)
                                                           

 (.ٚٛ/ٗٔ( انغر: مجسؾ  الفتاو  لذيخ اإلسالم ابؽ تيسية )ٔ)
 (.ٔ٘ٚ٘ٔحدي  رقؼ: ) ٔٗ/ٛ(أخرجو البييقي في سششو الكبر  ٕ)
(، وتفدللير القللرآن العغلليؼ البللؽ ٕٗٗ/ٕرطبللي )( انغللر: الجللامع ألحكللام القللرآن لمقٖ)

 (.ٕٖٛ/ٔ(، وأضؾا  البيان في إيزاح القرآن بالقرآن لمذشقيظي )ٜٓٗ/ٔكثير)
 (. ٚٛٔ( سؾرة البقرة آية: )ٗ)
، تفدلير القلرآن لعبلد اللرزاق ٕٗ٘/ٖجامع البيان فلي تأو ل  القلرآن لمظبلر   ( انغر:٘)

، ٜٛٔ/ٔتفدللير الدللسعاني ،و ٖٓٔ/ٔ،وأحكللام القللرآن لمجرللاصٜٔٔ/ٔالرللشعاني 
، و لبلا  ٜٔ٘/ٔ،وتفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير ٜٕٓ/ٔومعالؼ التش     لمبغؾ  

 .ٓٙٔ/ٔالتأو   في معاني التش    لمخازن 
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للْؽ ل للْؼ ي ِجللْد ف ِرلل قؾلللو للْبع ة  ِإذ ا تعللالى: } ف س  س  للجِّ و  ي اُم   ال   للِة أ يَّللام  ِفللي اْلح 
اِمم ة  {) ر ة  ك  ْعُتْؼ ِتْمػ  ع ذ  ج   ( ٔر 

اِمم للة ( مللؽ السعمللؾم أن الثال للة والدللبعة عذللرة  للر ة  ك  فقؾلللو : )ِتْمللػ  ع ذ 
كاممة، فال يفيؼ وجؾد عذرة غير كامملة، فقؾلو:)ك اِمم لة ( لمتأكيلد كسلا تقلؾل 

 (  ٕعيشّي ، وسسعت بأذنّي وكتبت بيدّ . )العر  : رأيت ب

ل لللللْؼ ت ِجلللللُدوْا ك   قؾللللللو ر  و  لللللف  م لللللى س  لللللا ف ِرى لللللان  تعلللللالى: } و ِإن ُكشلللللُتْؼ ع  اِتب 
ة {  (ٖ)مَّْقُبؾض 

( إذ الغاللل  أن ٗمشظللؾق اآليللة خللرج مخللرج الغاللل  ال مفيللؾم لللو،) 
الكاتلل  يتعللار فللي الدللفر ال فللي الحزللر، والجللر  عمللى الغاللل  مللؽ مؾانللع 
اعتبار مفيلؾم السخالفلة، قلال مجاىلد:  ال يجلؾز اللرىؽ إاّل فلي الدلفر عشلد 

                                                           

 (. ٜٙٔ( سؾرة البقرة آية: )ٔ)
، وتفدلللير ٙٔٛ/ ٔ، مفلللاتي  الغيللل  لملللراز  ٜٓٔ/ٖ( انغلللر: جلللامع البيلللان لمظبلللر  ٕ)

، وزاد ٕٗٓ/ٕ، والجلامع ألحكلام القلرآن لمقرطبلي ٓٓٗ/ٔ القرآن العغليؼ البلؽ كثيلر
، والسحللرر الللؾجي  ٖٕٕ/ٕ، ومعللاني القللرآن لمفللرا  ٜٖٗ/٘السدللير البللؽ الجللؾز  

،  ٗ٘ٔ/ٔ، والجلللؾاىر الحدلللان فلللي تفدلللير القلللرآن لمثعلللالبي ٕٙ٘/ٔالبلللؽ عظيلللة 
، ٛ٘ٙ/ٖ، وفللت  القللدير  لمذللؾكاني ٖ٘ٛ/ٖوالمبللا  فللي عمللؾم الكتللا  البللؽ عللادل 

 .ٕٕٗ/ٕلتحر ر والتشؾ ر لمظاىر بؽ عاشؾر وا
 (.ٖٕٛ( سؾرة البقرة آية: )ٖ)
(، والجللللامع ألحكلللللام القللللرآن لمقرطبلللللي ٖٖ٘/ٔ( انغللللر: معللللالؼ التش  للللل  لمبغللللؾ  )ٗ)

، ٖٙٙ(، وتفدللير ابللؽ عرفللة صللللٖٔٚ/ٕ(، والبحللر السحلليط البللؽ حيللان )ٚٓٗ/ٖ)
(، ٜٖ/ٖقلرآن لم ركذلي )(، والبرىان فلي عملؾم الٖٙ/ٕوأحكام القرآن البؽ العربي )

(، والتحر للر والتشللؾ ر البللؽ عاشللؾر ٜٕٖ/ٔواإلتقللان فللي عمللؾم القللرآن لمدلليؾطي )
 (.٘ٛٔ/ٔ(، وأضؾا  البيان في إيزاح القرآن بالقرآن لمذشقيظي )٘ٛ٘/ٕ)
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وأجا  الجسيؾر علؽ علاىر اآليلة أن الكلالم  (ٔ)عدم الكات  لغاىر اآلية ،
خرج مخرج الغال  ال عمي سبي  الذرط، فسفيؾم السخالفة ممغي، لسلا  بلت 

( وكلللان ذللللػ ٕ. )فلللي الرلللحيحيؽ أن الشبلللي ملسو هيلع هللا ىلص رىلللؽ درعلللو عشلللد ييلللؾد 
  بالسديشة.

للللللا   ِمللللللْؽ ُدوِن  قؾلللللللو للللللاِفِر ؽ  أ ْوِلي  تعللللللالى: }ال ي تَِّخللللللِا اْلُسْثِمُشللللللؾن  اْلك 
(}  (ٖاْلُسْثِمِشيؽ 

( ىلاه اآليلة الكر سلة ٗمشظؾق اآلية خرج مخرج الغال  ال مفيؾم للو )
تللؾىؼ أن اتخللاذ الكفللار أوليللا  إذا لللؼ يكللؽ مللؽ دون السللثمشيؽ ال بللأس بللو 

{ بللدلي  وقللد جللا ت آيللات أخللر تللدل عمللى مشللع  ،قؾلللو }ِمللْؽ ُدوِن اْلُسللْثِمِشيؽ 
ِلّيا  و ال ن ِريرا {  (٘)،اتخاذىؼ أوليا  مظمقا ،كقؾلو تعالى: }و ال ت تَِّخُاوا ِمْشُيْؼ و 

للا   ب ْعُزللُيؼْ  للار   أ ْوِلي  ُيللؾد  و الشَّر  ُشللؾا ال ت تَِّخللُاوا اْلي  للا الَّللِايؽ  آم  للا أ ياي   وكقؾلللو: }ي 
} للاُ  ب ْعللض  ُشللؾا ال ت تَِّخللُاوا ٔ٘تالسافللدة: (ٙ)أ ْوِلي  للا الَّللِايؽ  آم  للا أ ياي  [ وكقؾلللو: }ي 

                                                           

 .ٕٗ٘/ٖ( انغر: جامع البيان في تأو   القرآن لمظبر  ٔ)
( ٕٓٙٔ/ ٗ)بلا  اللرىؽ فلي الحزلر   كتا  اللرىؽفي (  رواه البخار  في صحيحو ٕ)

في كتا  السداقاة با  الرىؽ وجلؾازه فلى  (،ومدمؼ في صحيحوٜٚٔٗحدي  رقؼ: )
 (.ٖٓٙٔ( حدي  رقؼ: )ٕٕٙٔ/ٖ) الحزر والدفر.

 (.ٕٛسؾرة آل عسران آية: )(  ٖ)
(، ٜٚٗ/ٔ(، واإلتقلان فلي عملؾم القلرآن لمدليؾطي )ٙٔٔ/ٕ(  انغر: روح السعاني )ٗ)

(، وأضؾا  البيان فلي إيزلاح القلرآن بلالقرآن ٔٚ/ٖوالتحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر )
 (.ٜٚٗ/٘لمذشقيظي )

 (.ٜٛ(  سؾرة الشدا  آية: )٘)
 (.ٔ٘(  سؾرة السافدة آية: )ٙ)

https://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?idfrom=4563&idto=4578&lang=&bk_no=52&ID=1601
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لار   ل ِعبلا  ِملؽ  الَّلِايؽ  ُأوُتلؾا اْلِكت لا   ِملْؽ ق لْبِمُكْؼ و اْلُكفَّ لُاوا ِديلش ُكْؼ ُىلُ وا  و  الَِّايؽ  اتَّخ 
{ ال مفيلؾم والجؾا  عؽ قؾلو تعالى: }ِملْؽ  ،(ٔ)أ ْوِلي ا   ..{  ُدوِن اْلُسلْثِمِشيؽ 

وقد تقرر في عمؼ األصؾل أن دلي  الخظا  الا  ىؾ مفيلؾم السخالفلة  ،لو
مشيا كؾن تخريص السشظؾق بالاكر ألج  مؾافقتو  ،لو مؾانع تسشع اعتباره

 ،لمؾاقع كسا في ىاه اآلية؛ ألنيا ن لت في قؾم وال لْؾا الييلؾد دون السلثمشيؽ
بل  ملؾاالة  ،الؾاقعة مؽ غير قرد التخريص بيافش لت ناىية عؽ الرؾرة 

 ولؾ كان مع السثمشيؽ . ،الكفار حرام مظمقا

ة  {) قؾلو اع ف  ُشؾْا ال  ت ْأُكُمؾْا الرِّب ا أ ْضع اف ا ماز  ا الَِّايؽ  آم   (  ٕتعالى:}أ ياي 

ة { ألن القيد جا  ليحكلي حلال  اع ف  ال مفيؾم لقؾلو تعالى: }أ ْضع اف ا ماز 
يؽ و   للدون ٖ  فللي الجاىميللة،)العللر  ( إذ كللانؾا فللي الجاىميللة يللثخرون الللدَّ

يؽ فيرلب  أضلعافا  كثيلرة، فلال يفيلؼ ملؽ  مقاب  التأخير حتى يتزلاعف اللدَّ
اآلية أنو يجؾز أك  الربا إذا كلان قمليال  أو أقل  ملؽ الزلعفيؽ، فالربلا محلرم  

م  الرِّبا{. رَّ ح   كسا قال تعالى: }و 

 ( ٗؾن  ِبأ ْفؾ اِىِيؼ مَّا ل ْيس  ِفي ُقُمؾِبِيْؼ { )تعالى:} ي ُقؾلُ  قؾلو

                                                           

 (.ٚ٘ة السافدة آية: )(  سؾر ٔ)
 (.ٖٓٔ( سؾرة العسران آية: )ٕ)
 (،ٔٓٗ/ٖ(،والبرىان لم ركذي )ٚ٘/ٖ( انغر: البحر السحيط البؽ حيان )ٖ)

 (.ٙٙٗ/ٕ(،وروح السعاني لهلؾسي )ٕٚٔ/ٖالبؽ عاشؾر ) والتحر ر والتشؾ ر
 (. ٚٙٔ( سؾرة آل عسران آية: )ٗ) 
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( ٔقّيد السؾلى ج َّ وعال القؾل باألفؾاه فيي صفة كاشفة تفيد التأكيد،)
وملللؽ السعملللؾم أن القلللؾل ال يكلللؾن إاّل بلللالفؼ، مثللل  قؾللللػ: مذللليت برجملللّي، 
ونغرت بعيشّي، فكل  قلؾل ورد فلي القلرآن مقرونلا  بلاألفؾاه يلدل عملى الكلا  

  ور.وال

لا ط لا   ل ُكلْؼ  قؾلو تعالى: }و ِإْن ِخْفُتْؼ أ الَّ ُتْقِدلُظؾا ِفلي اْلي ت لام ى ف لاْنِكُحؾا م 
ُرب ا  { ) ث  و  ُ ال  ْثش ى و  اِ  م   ( ِٕمؽ  الشِّد 

( ٖال مفيلللؾم لقؾللللو تعلللالى: } و ِإْن ِخْفلللُتْؼ أ الَّ ُتْقِدلللُظؾا ِفلللي اْلي ت لللام ى {)
ف القدط في اليتامى لو أن يشك  أكثر أجسع السدمسؾن عمى أن مؽ لؼ يخ

مللؽ واحللدة: ا شتلليؽ أو  ال للا أو أربعللا كسللؽ خللا . فللدل عمللى أن اآليللة ال 
 مفيؾم ليا، ن لت جؾابا لسؽ خا  ذلػ، وأن حكسيا أعؼ مؽ ذلػ.

للْأُكُمؾن  ِفللي  قؾلللو للا ي  للا ِإنَّس  للْأُكُمؾن  أ ْمللؾ ال  اْلي ت للام ى ُعْمس  تعللالى: }ِإنَّ الَّللِايؽ  ي 
ِعير ا{)ُبظُ  ي ْرم ْؾن  س  س   ( ٗؾِنِيْؼ ن ار ا و 

                                                           

، ٖٙٔ/ٜي  الغيللل  لمفخلللر اللللراز  ،ومفلللاتٕٕٚ/ٕ( انغلللر: تأو للل  القلللرآن لمقرطبلللي ٔ)
، والمبلا  ٗٗٗ/ٔ،والبحلر السحليط البلؽ حيلانٔٛٔ/ٔوالسحرر اللؾجي  البلؽ عظيلة 

،والدر السرؾن في عمؼ الكتلا  السكشلؾن لدلسيؽ ٕٗٓ/ٙفي عمؾم الكتابالبؽ عادل 
،  وروح السعللاني لهلؾسللي ٕٓٗ/ٕلمذللؾكاني  ،وفللت  القللديرٖٕ٘ٔالحمبللي صلللللللل 

البللللؽ عاشللللؾر  ، والتحر للللر والتشللللؾ رٖٓٔ/ٙان لمذللللشقيظي، وأضللللؾا  البيللللٖٖٔ/ٕ
ٔ/ٜ٘٘، 

 (.ٖ(سؾرة الشدا  آية: )ٕ)
 (،ٖٔ/٘(،والجامع ألحكام القرآن)ٔٚٔ/ٖ(انغر: البحر السحيط البؽ حيان )ٖ)
 /(.ٖ(، ومحاسؽ التأو   لمقاسسي )ٕٛٗ/ٔوفت  القدير لمذؾكاني) 
 (. ٓٔ(سؾرة الشدا  آية: )ٗ)
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( ،إذ مللؽ السعمللؾم أن األكلل  ال ٔفقؾلللو:} ِفللي ُبُظللؾِنِيْؼ { صللفة كاشللفة)
يكللؾن إال فللي الللبظؽ، وإنسللا ذكللر البظللؾن لمتَّأكيللد والسبالغللة كسللا فللى قؾلللو 

 ( والقؾل ال يكؾن إال بالفؼ.ٕتعالى:}ي ُقؾُلؾن  ِبأ ْفؾ اِىِيؼ{)

ُشؾْا ال  ي ِح ا ل ُكْؼ }تعالى: قؾلو ا الَِّايؽ  آم  ْرى اأ ن ت  ي ا أ ياي  ا  ك   (ٖ){ِرُ ؾْا الشِّد 

ْرى ا { أنلو يجلؾز أن ير لؾىّؽ إذا للؼ ُيكلر ىؽ، ولكلؽ  ال يفيؼ مؽ قؾلو } ك 
( إذ غالللل  ٗالكلللره ُذكلللر فلللي اآليلللة لبيلللان ملللا كلللان عميلللو أىللل  الجاىميلللة،)

جللا  ابشللو مللؽ غيرىللا أو قر بللو مللؽ عللاداتيؼ أن الرجلل  إذا مللات ولللو امللرأة 
عرللبتو فللألقى  ؾبللو عمللى تمللػ السللرأة وعمللى خبافيللا، فرللار أحللق بيللا مللؽ 

 ( ٘) نفديا ومؽ غيره.
والخظلللا  فلللي اآليلللة ألوليلللا  الللل وج السيلللت، فشيلللؾ أن ير لللؾا الشدلللا  
السخمفات عؽ السؾتى كسا يؾرث السال، والسراد نفي الؾرا ة في حلال الظلؾ  

 ؾز في حال الظؾ  استدالال  باآلية.والكراىة ، فال يج

وسب  ن ول اآليلة يجملي السعشلى،  بلت فلي صلحي  البخلار  علؽ ابلؽ 
عبللاس أنللو قللال: كللانؾا إذا مللات الرجلل  كللان أوليللاؤه أحللق بامرأتللو إن شللا  

                                                           

، ،والبحلر ٕٖٗ/ٔ،ورمؾز الكشؾزلمرسلعشيٖٙٔ/ٜمفخر الراز  (انغر: مفاتي  الغي  لٔ)
،وروح ٗٛٔ/ٖ، والمبللا  فللي عمللؾم الكتللا  البللؽ عللادل ٚٙٙ/ٔالسحلليط البللؽ حيللان
 .ٕ٘ٗ/ٕالسعاني لهلؾسي 

 (. ٚٙٔ(سؾرة آل عسران آية: )ٕ)
 (. ٜٔ( سؾرة الشدا  آية: )ٖ)
دلللسيؽ الحمبلللي (، واللللدر السرلللؾن لٕٕٔ/ٖ( انغلللر: البحلللر السحللليط البلللؽ حيلللان )ٗ)

 (.ٓٓٔ/ٕٔ(،والمبا  في عمؾم الكتا  البؽ عادل )ٕٙٙٔصلل)
 .٘ٛٔ/ٕ( انغر: معالؼ التش    لمبغؾ  ٘)
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بعزيؼ ت وجيا وإن شاؤوا زوجؾىا وإن شلاؤوا للؼ ي وجؾىلا فيلؼ أحلق بيلا 
 (ٔمؽ أىميا فش لت ىاه اآلية. )

لللاُتُكْؼ تعللل قؾللللو لللؾ اُتُكْؼ و ع سَّ لللاُتُكْؼ و أ خ  ب ش  لللاُتُكْؼ و  م لللْيُكْؼ ُأمَّي  لللْت ع  الى: } ُحرِّم 
لؽ   لؾ اُتُكؼ مِّ لْعش ُكْؼ و أ خ  اُتُكُؼ الالَِّتي أ ْرض  ب ش اُت اأُلْخِت و ُأمَّي  ب ش اُت األ ِخ و  اال ُتُكْؼ و  خ  و 

ب اِفُبُكُؼ  ر  آِفُكْؼ و  اُت ِند  ِة و ُأمَّي  اع  لآِفُكُؼ الالَِّتلي الرَّض  د  لؽ نِّ الالَِّتي ِفي ُحُجؾِرُكؼ مِّ
(} ْمُتؼ ِبِيؽَّ خ   (ٕد 

 (ٖال مفيؾم لقؾلو: }الالَِّتي ِفي ُحُجؾِرُكؼ {، ألنو جر  مجر  الغال )

فنذا ت وج اإلندان مؽ امرأة ودخ  بيلا، فبشتيلا ملؽ غيلره حلرام عميلو، 
د ال مفيلؾم للو ، سؾا  كانت في حجره أو لؼ تكلؽ فلي حجلره، ألن ىلاا القيل

لكشو جر  مجر  الغال  ، إذ فلي الغالل  أن تكلؾن بشلت ال وجلة ملع أميلا، 
وىاا ماى  الجسيؾر، وُرو  عؽ عمي رضي هللا عشو أنو أجاز نكاحيا إذا 

، أخاا  بغاىر اآليلة، واللراج  ملاى  الجسيلؾر، إذ أن (ٗ)لؼ تكؽ في حجره

                                                           

 .ٜٗ٘ٙحدي  رقؼ:  ٕٛٗ٘/ ٙ( رواه البخار  في صحيحو ٔ)
 (.ٖٕ(  سؾرة الشدا  آية: )ٕ)
(، ٕٔ٘/ٕ(، وتفدللير القللرآن العغلليؼ البللؽ كثيللر)ٖٔٗ/ٔ( انغر:تفدللير الدللسعاني )ٖ)

(، ٖٕ/ٕ(، والبرىللان فللي عمللؾم القللرآن لم ركذللي )ٕٚ/ٖكللام القللرآن لمجرللاص )وأح
(، والتحر للر والتشللؾ ر البللؽ عاشللؾر ٜٚٗ/ٔواإلتقللان فللي عمللؾم القللرآن لمدلليؾطي )

 (.ٜٖٗ/ٔ(، وأضؾا  البيان في إيزاح القرآن بالقرآن لمذشقيظي )ٔٛ/ٗ)
القلللللرآن ،وجلللللامع البيلللللان فلللللي تأو للللل  ٜ٘/ٗ(  انغلللللر: تفدلللللير ابلللللؽ أبلللللي حلللللاتؼٗ)

،وقللال ابللؽ كثيلر: إسللشاد قللؾ   ابللت ٜٓٔ/ٕ، ومعللالؼ التش  لل  لمبغلؾ  ٗٗٔ/ٛلمظبلر  
،وقلال ٕٕ٘/ٕإلى عمي بؽ أبي طال ، عمى شرط مدمؼ، انغر:تفدير القرآن العغليؼ

(: فللنن األ للر السللاكؾر عشللد بللؽ أبللي حللاتؼ فللي ٛ٘ٔ/ٜابللؽ حجللر فللي فللت  البللار  )
== 
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تأكيلد الحكلؼ فلي ىلاه  الحجر لليس بقيلد عشلد الجسيلؾر، لكلؽ فافلدة التقييلد
ْمُتْؼ ِبِيلؽَّ  خ  الرؾرة مع  بؾتو عشد عدميا، ولياا قال بعده: }ف ِنْن ل ْؼ ت ُكؾُنؾا د 
ْملللُتْؼ ِبِيلللؽَّ وللللؼ يكلللّؽ فلللي  خ  م لللْيُكْؼ{ وللللؼ يقللل : ف لللِنْن ل لللْؼ ت ُكؾُنلللؾا د  لللاح  ع  ف لللال ُجش 

 حجؾركؼ، فدل عمى أن الحجر خرج مخرج العادة.

بعللللة والفقيللللا  الدللللبعة وجسيللللؾر الخمللللف وىللللاا مللللاى  األفسللللة األر  
 (ٔوالدمف.)

للْؾ   ُنْثِتيللِو  قؾلللو ْغِمللْ  ف د  للِبيِ   َِّ ف ُيْقت للْ  أ ْو ي  اِتللْ  ِفللي س  م ْؽ ُيق  تعللالى:}و 
 (  ٕأ ْجرا  ع ِغيسا {)

( ،وقللد يثللا  مللؽ لللؼ ٖقؾلللو: } فُيقتلل  أو ي غملل  { خللرج مخللرج الغاللل )
بي  هللا لو أجر عغيؼ وإن لؼ ُيقت  وللؼ ي غِم  ول ؼ ُيقت . إذ ك  مجاىد في س

 يغم .

م لْيُكْؼ ُجش لاح  أ ن ت ْقُرلُروْا  قؾلو م لْيس  ع  ْبُتْؼ ِفي األ ْرِض ف  ر  تعالى: } و ِإذ ا ض 
ُروْا { ) ف  ْفِتش ُكُؼ الَِّايؽ  ك  ال ِة ِإْن ِخْفُتْؼ أ ن ي   (ِٗمؽ  الرَّ

                                                                                                                                   

== 

إبللراىيؼ  قللة تللابعي معللرو  وأبللؾه تفدلليره مللؽ طر للق إبللراىيؼ بللؽ عبيللد بللؽ رفاعللة و 
 وجده صحابيان واال ر صحي  عؽ عمي.

 (.ٕٔ٘/ٕ(  انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير)ٔ)
 (. ٗٚ( سؾرة الشدا  آية: )ٕ)
، ورمؾز الكشؾز فلي تفدلير الكتلا  الع  ل  ٕٖٔ/ٕ( انغر: زاد السدير البؽ الجؾز  ٖ)

 .ٜ٘٘/ٔلمرسعشي 
 (.ٔٓٔ(  سؾرة الشدا  آية: )ٗ)
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ْفِتل لُروْا {،ألنلو خلرج ال مفيؾم لقؾلو تعالى:} ِإْن ِخْفلُتْؼ أ ن ي  ف  ش ُكُؼ الَّلِايؽ  ك 
مخرج الغال  حال ن ول ىاه اآلية، فنن في مبدأ اإلسلالم بعلد اليجلرة كلان 

 (ٔغال  أسفارىؼ مخؾفة.)

والقرلر ال يخللتص بحلال الخللؾ ، بل  حتللى بلاألمؽ كسللا قلال يعمللى بللؽ 
أمية قمت لعسر: ما لشا نقرر وقد أمشا. قال عسر: عجبت مسا عجبلت مشلو 

سلؾل هللا ملسو هيلع هللا ىلص علؽ ذللػ فقال: صللدقة ترلدق هللا بيلا عمليكؼ فللاقبمؾا فدلألت ر 
 (ٕصدقتو .)

م ْؽ ق ت م لُو  قؾلو ْيد  و أ ْنُتْؼ ُحُرم  و  ُشؾا ال  ت ْقُتُمؾا الرَّ ا الَِّايؽ  آم  تعالى: } ي ا أ ياي 
ا ف ج   ا   ِمْثُ  م ا ق ت    ِمؽ  الشَّع ِؼ { د   (ٖ)ِمْشُكْؼ ُمت ع سِّ

للدا  { عشللد جسيللؾر العمسا ،ألنللو خللرج  ال مفيللؾم لقؾلللو تعللالى: } ُمت ع سِّ
( فالج ا  واج  عميو، سؾا  كلان متعسلدا  أو ناسليا ، فقتلُ  ٗمخرج الغال ،)

                                                           

(،والجللامع ألحكللام القللرآن ٕٜٔ/ٖٕ(  انغللر: انغللر: مفللاتي  الغيلل  لمفخللر الللراز  )ٔ)
 (،ٖٔٙ/٘لمقرطبي )

(، أنللؾار التش  لل  وأسللرار التأو لل  لمبيزللاو  ٜٕٗ/ٕوتفدللير القللرآن العغلليؼ البللؽ كثيللر) 
(ٔ/ٜٕٗ،) 

(، ومحاسلؽ التأو ل  ٘ٙٚ/ٔ(،وفلت  القلدير لمذلؾكاني)ٚٓٙ/ٔورمؾز الكشؾز لمرسلعشي)
 قاسسي لم

 (.ٖٕ٘/ٔ(،وأضؾا  البيان لمذشقيظي )ٜٜٕ/ٖ)
 (.ٙٛٙحدي :) ٛٚٗ/ٔ(  أخرجو مدمؼ في صحيحو ٕ)
 (. ٜ٘(سؾرة السافدة آية: )ٖ)
(، ٜٖٓ/ٖ(، أحكام القرآن البلؽ العربلي)ٕٕ٘/ٕ(انغر: أحكام القرآن لمكيا اليراسى )ٗ)

(،وفت  ٖٚٓي )/(، والجامع ألحكام القرآن لمقرطبٕٕ/ٗوالبحر السحيط البؽ حيان )
== 
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، واإلتللال  مزللسؾن فللي العسللد وفللي الشدلليان، لكللؽ الستعّسللد  الرلليد إتللال  
 (ٔمأ ؾم والسخظئ غير م ُمؾم.)

للت اآليلة عملى أنلو أراد متعسلدا  لقتملو ناسليا  وقال مجاىد رحسلو هللا:  د
 (ٕ)إلحرامو .

فللاعتبر العسللد شللرط وقيللد معتبللر، ومفيؾمللو أنللو إن قتمللو ناسلليا  فللال  
 شي  عميو، ألن ىاا القيد عمق عميو الحكؼ.

والراج  قؾل الجسيؾر، قال ال ىلر :  دل  الكتلا  عملى العاملد، وجلرت 
دل عمللى وجللؾ  الجلل ا  عمللى  الدللشة عمللى الشاسللي، ومعشللى ىللاا أن القللرآن

لْؽ  م  لم ف  و  لا  َُّ ع سَّلا س  ب لال  أ ْملرِِه ع ف  الستعسد وعمى تأ يسو بقؾلو: } ِلي لُاوق  و 
ْشت ِقُؼ  َُّ ِمْشُو {)  (ٖع اد  ف ي 

وجا ت الدشة مؽ أحكام الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وأحكام أصحابو بؾجؾ  الج ا  في  
للا فللنن قتلل  الرلليد إتللال ،  الخظللأ، كسللا دل الكتللا  عميللو فللي الع ْسللد، وأيز 

واإلتال  مزسؾن في العسلد وفلي الشدليان، لكلؽ الستعّسلد ملأ ؾم والسخظلئ 
 (ٗغير م ُمؾم.)

                                                                                                                                   

== 

(،وأضؾا  البيان ٖٕٔ/٘( والتحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر )ٛٛ/ٕالقدير لمذؾكاني )
 (.ٜٖٗ/ٔلمذشقيظي )

 (.ٕٜٔ/ٖ( انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير)ٔ)
(، و اللللدر ٖٜٔ/ٔ(، وتفدلللير الرلللشعاني )ٜٔ/ٕ( انغلللر: جلللامع البيلللان لمظبلللر  )ٕ)

 (.ٚٛٔ/ٖالسشثؾر لمديؾطي )
 (.ٖٚٔ/ٖ(، انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير)ٜ٘السافدة آية: )(سؾرة ٖ)
 (.ٕٜٔ/ٖ(انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير)ٗ)
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للرِّ مللا ُدْمللُتْؼ  للْيُد اْلب  م للْيُكْؼ ص  ُحللرِّم  ع  وقللال تعللالى فللي اآليللة التللي بعللدىا: }و 
 ( فيدخ  في ىاا الع ْسُد والخظُأ.ُٔحُرم ا{)

 (ٕديشار قال : رأيت الشاس يغرمؾن في الخظأ.) وعؽ عسرو بؽ

 (ٖوكان عسر رضي هللا عشو يحكؼ عميو في الخظأ والعسد.)

تعلللالى:} وملللؽ للللؼ يدلللتظع ملللشكؼ طلللؾال أن يلللشك  السحرللللشات  قؾللللو
 (ٗالسثمشات فسؽ ما ممكت أيسانكؼ مؽ فتياتكؼ السثمشات { )

 لغاللل ،إن تقييللد السحرللشات بالسثمشللات ال مفيللؾم لللو،ب  جللر  عمللى ا
 (٘فالغال  أن السدمؼ يقرد نكاح السثمشة ال الكتابية.)

وذى  بعض الذلافعية، إللى أن اإليسلان معتبلر فلي الحلرَّة، فعملى ىلاا: 
لللؾ قللدر عمللى طللؾل حللرة كتابيللة، ولللؼ يقللدر عمللى طللؾل حللرة مدللمسة، فننللو 

 (ٙيجؾز لو أن يت وج األمة.)

                                                           

 (. ٜٙ(سؾرة السافدة آية: )ٔ)
(،وسللشؽ ٚٛٔ/ٖلمدلليؾطي) السشثللؾر (،والللدرٕٗٔ/ٔ(انغللر: أحكللام القللرآن لمذللافعي)ٕ)

 (.ٓٛٔ/٘الكبر  لمبييقي )
(،وبحللر ٜٔ/ٕ(،وجللامع البيللان لمظبللر  )ٕٙٓٔ/ٗتؼ )(انغللر: تفدللير ابللؽ ابللي حللاٖ)

(، وفلللت  القلللدير ٚٛٔ/ٖ(، واللللدر السشثلللؾر لمدللليؾطي )ٔٗٗ/ٔالعملللؾم لمدلللسرقشد )
 (.ٓٛٔ/٘(، والدشؽ الكبر  لمبييقي )ٜٔ/ٕلمذؾكاني )

 (.ٕ٘(سؾرة الشدا  آية: )ٗ)
ير (، وتفدلٖٕٛ/ٔ(،والدلراج السشيلر لمذلربيشي)ٖٕ٘/ٕ(انغر: نغلؼ اللدرر لمبقلاعي)٘)

 (.ٜٔ/ٗ( والتحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر )ٕ٘/ٕالجالليؽ )
 (.ٛٗ/ٓٔ(انغر: مفاتي  الغي  لمراز  )ٙ)
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فال ُيرار إللى والرحي  أن تقييد السحرشات بالسثمشات ال مفيؾم لو، 
نكاح األمة إال بعد تعّار نكاح الحرة العفيفة سؾا  كانت مدلمسة أو كتابيلة، 
ألن نكاح األمة يترت  عميلة اسلترقاق الؾللد، بخلال  نكلاح الحلرة الكتابيلة، 
ش اُت ِمؽ   ونكاح السحرشة الكتابية جاف  في شرعشا كسا قال تعالى:} و اْلُسْحر 

 (ِٔمؽ ق ْبِمُكْؼ{.) الَِّايؽ  ُأوُتؾْا اْلِكت ا   

م ا ب ظ لؽ  و اإِلْ لؼ   قؾلو ا و  ر  ِمْشي  ؾ اِحش  م ا ع ي  بِّي  اْلف  م  ر  رَّ تعالى:}ُقْ  ِإنَّس ا ح 
ْل ِبِو ُسْمظ انا { ) قِّ و أ ن ُتْذِرُكؾْا ِباَّللَِّ م ا ل ْؼ ُيش  ِّ  (ٕو اْلب ْغى  ِبغ ْيِر اْلح 

(أ : لليس ىشلاك ْٖل ِبِو ُسْمظ ان ا { )ال مفيؾم لقؾلو تعالى: } م ا ل ْؼ ُيش  ِّ 
شللرك بللا نللّ ل هللا بللو سللمظانا  وآخللر لللؼ يشللّ ل بللو سللمظانا ، فشفللي تش  لل  
الدلللمظان والحّجلللة عملللى الّذلللركا : نفلللي الحّجلللة الّداللللة عملللى إ بلللات صلللفة 
الّذلللركة ملللع هللا فلللي اإلليّيلللة، وكللل  شلللرك ال حجلللة للللو، وال دليللل  عميلللو ، 

س إلخلللراج السفيلللؾم علللؽ حكلللؼ السشظلللؾق، بللل  فتخريرلللو باللللاكر إذا  للللي
لتخرللليص الؾصلللف باللللاكر لسؾافقتلللو لمؾاقلللع، إذ أن السذلللركيؽ ال حجلللة 

                                                           

 (.٘(سؾرة الشدا  آية: )ٔ)
 (. ٖٖ( سؾرة األعرا  آية: )ٕ)
( وتفدير ٓ٘/ٖ(، مفاتي  الغي  لمفخر الراز  )ٜٕٓ/ٖالكذا  لم مخذر  ) (انغر:ٖ)

فلل  القللرآن ورغافلل  الفرقللان لمشيدلللابؾر  (،وغراٖ٘ٗ/٘القللرآن العغلليؼ البللؽ كثيللر)
( ،وأضلللؾا  البيلللان فلللي إيزلللاح ٖٙٓ/ٚ(، محاسلللؽ التأو للل  لمقاسلللسي  )ٖٛٔ/٘)

(، والبرىلللللان فلللللي عملللللؾم القلللللرآن لم ركذلللللي ٖٗٙ/٘القلللللرآن بلللللالقرآن لمذلللللشقيظي )
 (.ٔٓٔ/ٛ(، والتحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر )ٖٓٗ/ٕ)
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للا ل للْؼ  ُكؾْا ِبللاَّللَِّ م  للا أ ْشللر  عشللدىؼ عمللى شللركيؼ. ونغيللر ذلللػ قؾلللو تعللالى: } ِبس 
ْل ِبِو ُسْمظ ان ا{ )  (ُٔيش  ِّ

ْكُتؼ ِبللللاَّللَِّ  للللاُفؾن  أ نَُّكللللْؼ أ ْشللللر  لللل ِّ وقؾلللللو:} و ال  ت خ  للللا ل للللْؼ ُيش  م للللْيُكْؼ  م  ْل ِبللللِو ع 
 (  ٕ)ُسْمظ ان ا{

 (  ٖوقؾلو: } و   ْعُبُدون  ِمْؽ ُدوِن  َِّ م ا ل ْؼ ُيش ْل ِبِو ُسْمظ ان ا{ )

لؼ   قؾلو ْيِو ِإالَّ ُأم  ش اح  ابَّة  ِفي اأْل ْرِض و ال  ط اِفر  ي ِظيُر ِبج  م ا ِمْؽ د  تعالى:} و 
 ( ٗأ ْمث اُلُكْؼ {)

قيللد السللؾلى جلل  وعللال الظيللران بالجشللاحيؽ، ومللؽ السعمللؾم أن الظيللر ال 
ْيلِو {  صلفة كاشلفة مثكلدة لمظيلران،) ش اح  ( ٘يظير إال بجشاحيلو، فقؾللو:} ِبج 

 كسا يقال نغرت بعيشّي وأخات بيدّ .

                                                           

 (. ٛٗٔ( سؾرة آل عسران آية: )ٔ)
 (. ٔٛعام آية: )( سؾرة األنٕ)
 (. ٔٚ( سؾرة الحج آية: )ٖ)
 (. ٖٛ(سؾرة األنعام آية: )ٗ)
، ومفاتي  الغي  لمفخر الراز  ٕٕٚ/ٕ(انغر: جامع البيان في تأو   القرآن لمقرطبي ٘)

،والبحلللللللر السحللللللليط البلللللللؽ ٔٛٔالبلللللللؽ عظيلللللللة /ٔ،  والسحلللللللرر اللللللللؾجي ٖٙٔ/ٜ
 مبلا  فلي عملؾم الكتلا ، والٕٙٛ/ٙ،وتفدير القلرآن العغليؼ البلؽ كثيلرٗٗٗ/ٔحيان

، واللللدر السرلللؾن فلللي عملللؼ الكتلللا  السكشلللؾن لدلللسيؽ الحمبلللي ٕٗٓ/ٙالبلللؽ علللادل 
، ٖٖٔ/ٕ، وروح السعللللاني لهلؾسللللي ٕٖٗ/ٔ،ورمللللؾز الكشؾزلمرسللللعشيٖٙٗصلللللللللل

،والدر السرؾن في عمؼ الكتا  السكشلؾن ٕٗ/ٙالبؽ عادل  والمبا  في عمؾم الكتا 
اِشللليُة ٜ٘٘/ٔالبلللؽ عاشلللؾر  التشلللؾ روالتحر لللر و ٖٕ٘ٔلدلللسيؽ الحمبلللي صللللللللل  ، وح 

== 
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ُسؾِل ِإذ ا د   قؾلو ِلمرَّ ُشؾا اْست ِجيُبؾا َّللَِّ و  ا الَِّايؽ  آم  اُكْؼ ِلس ا تعالى: } ي ا أ ياي  ع 
 ( ُٔيْحِييُكْؼ {)

عاىر اآلية يدل عمى أن االسلتجابة لمرسلؾل ال تجل  إال إذا دعانلا لسلا 
(، ألن كل  ٕيحييشا، فالقيد )ِلس ا ُيْحِييُكْؼ( ال مفيؾم للو، بل  ىلؾ قيلد كاشلف)

للا آت للاُكُؼ  م  مللا يللأمر بللو الرسللؾل ملسو هيلع هللا ىلص فيللو حيللاة لشللا، و يللدل قؾلللو تعللالى: }و 
ْشُو ف اْنت ُيؾا{ا اُكْؼ ع  م ا ن ي  ُسؾُل ف ُخُاوُه و  عملى وجلؾ  اتباعلو مظمقلا  ملؽ  (ٖ)لرَّ

 غير قيد.

للى اْلُقُمللؾُ  الَِّتللي ِفللي  قؾلللو ل ِكللْؽ ت ْعس  للاُر و  للى اأْل ْبر  للا ال  ت ْعس  تعللالى:} ف ِننَّي 
ُدوِر  {)  ( ٗالرا

للُدوِر{ صللفة كاشللفة لللل } اْلُقُمللؾ   { فللال ُيفيللؼ أن فقؾلللو } الَِّتللي ِفللي الرا
ىشاك قمؾ  في الرلدور وقملؾ  خلارج الرلدور، وفافلدة ذكلر الرلدور ىلؾ 

 (٘التأكيد مث  قؾلو تعالى : } ي ُقؾُلؾن  ِبأ ْفؾ اِىِيْؼ {.)

                                                                                                                                   

== 

لللاِو   م لللى تْفدللليِر الب يز  لمذلللؾكاني  ،وفلللت  القلللديرٕٛ/ٚشللليا  اللللديؽ الخفلللاجي ع 
 .ٖٓٔ/ٙوأضؾا  البيان لمذشقيظي ،ٖٕٔ/ٔ

 (. ٕٗ(سؾرة األنفال آية:)ٔ)
(، وأضللللؾا  البيللللان لمذللللشقيظي  ٛٙ/ٜ(انغللللر: التحر للللر والتشللللؾ ر البللللؽ عاشللللؾر )ٕ)

(ٛ/ٕٔٓ.) 
 (. ٚر آية:)(سؾرة الحذٖ)
 (. ٙٗ( سؾرة الحج آية: )ٗ)
(، وزاد ٕٚ/ٚ(، والكذللف والبيللان لمثعمبللي )ٖٗٔ/٘( انغللر: مفللاتي  الغيلل  لمللراز  )٘)

(  والمبللا  فللي ٜٖٔ/٘(، ومعللالؼ التش  لل  لمبغللؾ  )ٜٖٗ/٘السدللير البللؽ الجللؾز )
== 
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ق  { ) قؾلو ْذي ة  ِإْمال  ُكْؼ خ   (ٔتعالى:} و ال  ت ْقُتُمؾْا أ ْوالد 

ق  { إذ ال ْذللي ة  ِإْمللال  يجللؾز قتلل  الؾلللد مللؽ  ال مفيللؾم لقؾلللو تعللالى: } خ 
 خذية اإلمالق أو عشد زوال ىاه الحالة ، فال يجؾز بحال. 

ق  ﴾ جا  حكاية  لحلال العلر  فلي الجاىميلة،  ْذي ة  ِإْمال  إذ أن القيد ﴿ خ 
جر  ا عمى الغال  األعؼ؛ حي  كان العر  يقتمؾن أوالدىؼ خؾف لا ملؽ الفقلر، 

للْرُزُقُكْؼ  (، فالقيللد خللرج مخلللرج ٕو ِإيَّللاُىْؼ{)فمللالػ أز لل  الللؾىؼ بقؾلللو:}ن ْحُؽ ن 
(، فلال يفيلؼ مشلو إباحلة قلتميؼ بغيلر ذللػ الؾجلو، فيلاا القيلد ُذكلر ٖالغال )

لحاجة الُسخاطبيؽ إليو إذ ىؾ الحام  ليؼ عمى ق لْتميؼ ال الْخترلاص الُحْكلؼ 
 ِبِو،  فال ُيْدتباح ق ْتُميؼ مع أ مؽ الفقر.

لا الَّلِايؽ  آ قؾلو لاِت ُ لؼَّ ط مَّْقُتُسلؾُىؽَّ تعالى: } ي ا أ ياي  ُشلؾا ِإذ ا ن ك ْحلُتُؼ اْلُسْثِمش  م 
ا{) ون ي  ة  ت ْعت دا م ْيِيؽَّ ِمْؽ ِعدَّ ؾُىؽَّ ف س ا ل ُكْؼ ع   (ِٗمؽ ق ْبِ  أ ن ت س دا

                                                                                                                                   

== 

(، واإلتقلان ٕ٘ٗ/ٕ(، وروح السعلاني لهلؾسلي )ٖ٘ٛ/ٖعمؾم الكتلا  البلؽ علادل )
(، ومحاسلؽ ٛ٘ٙ/ٖ(، وفلت  القلدير لمذلؾكاني )ٜٚ/ٕمؾم القلرآن لمدليؾطي )في ع

 (.ٜٕٓ/ٚٔالبؽ عاشؾر ) (، والتحر ر والتشؾ رٕٔ٘/ٚالتأو   لمقاسسي )
 (. ٖٔ( سؾرة اإلسرا  آية: )ٔ)
 (. ٔ٘ٔ( سؾرة األنعام آية: )ٕ)
ي (، وأحكلللام القلللرآن البلللؽ العربلللٜٓٔ/ٖٔ( انغلللر: مفلللاتي  الغيللل  لمفخلللر اللللراز  )ٖ)

(، وأحكلللام القلللرآن لمجرلللاص ٕٓٔ/ٕ( ،وأحكلللام القلللرآن لمكيلللا اليراسلللى )ٜٕٔ/ٕ)
، والبرىللان فللي عمللؾم القللرآن لم ركذللي ٓٛٗ(، والتدلليي  البللؽ جلل   صللللٜٓٔ/ٖ)
 .(ٛٛٔ/ٖ)(، وغراف  القرآن ورغاف  الفرقان لمشيدابؾر  ٜٖ/ٖ)

 (.ٜٗ( سؾرة األح ا  آية: )ٗ)
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لللاِت{ فلللي اآليلللة خلللرج مخلللرج الغالللل ،ال مفيلللؾم للللو،) ( ٔلفللل  } اْلُسْثِمش 
رق فلللي الحكلللؼ بللليؽ فلللالحكؼ ال يخلللتص بالسثمشلللات بللل  ىلللؾ علللام، إذ ال فللل

 السثمشة والكتابية في ذلػ باالتفاق.

وقؾلللو : } ُ للؼَّ ط مَّْقُتُسللؾُىؽَّ { اإلتيللان ) بللثّؼ ( التللي تفيللد الترتيلل  ملللع 
( فمؾ طمق ال وج عمى الفؾر يقع الظلالق، فلالحكؼ ٕالتراخي ال مفيؾم لو،)

 واحللد ال يختمللف فلليسؽ تلل ّوج امللرأة فظّمقيللا عمللى الفللؾر ، أو طّمقيللا عمللى
 التراخي.

لش ا لِّت ْبت ُغلؾا  قؾلو ْدن  ت ح را م لى اْلِبغ لا  ِإْن أ ر  لاِتُكْؼ ع  تعالى: } و ال ُتْكِرُىلؾا ف ت ي 
ْني ا { ) ي اِة الدا  (ٖع ر ض  اْلح 

للليس السقرللؾد مللؽ اآليللة أنيللؽ إن لللؼ يللردن التحرللؽ يكللرىؽ  عمللى 
لش   ْدن  ت ح را (  ٗا{ ال مفيلؾم للو،)البغا ، ولكؽ الذلرط فلي قؾللو تعلالى:}ِإْن أ ر 

ألنو ال يجؾز إكراىيؽ عمى ال نا وإن لؼ يردن تحرشا، واآليلة جلا ت لبيلان 

                                                           

(،ومحاسلللؽ التأو للل  لمقاسلللسي ٓٗٗ/ٙثيلللر )القلللرآن العغللليؼ البلللؽ ك ( انغلللر: تفدللليرٔ)
 (.ٕٚٛ/ٕٔوالتشؾ ر البؽ عاشؾر) ،والتحر ر

(،المبلا  ٓٔٚٗ( انغر: الدر السرؾن في عمؼ الكتا  السكشلؾن لدلسيؽ الحمبلي صللل)ٕ)
 في عمؾم الكتا 

 (.ٗٙ٘/٘ٔالبؽ عادل ) 
 (.ٖٖ( سؾرة الشؾر آية: )ٖ)
مبلا  فلي عملؾم الكتلا  البلؽ علادل (،الٙ٘/ٙ(انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير)ٗ)

(،ومحاسلللؽ التأو للل  لمقاسلللسي ٕٚ٘ٚ(،والدلللراج السشيلللر لمذلللربيشي صللللل)ٓٓٔ/ٕٔ)
(،وأضلللؾا  البيلللان لمذلللشقيظي ٓٛٔ/ٛٔوالتحر لللر والتشلللؾ ر البلللؽ عاشلللؾر ) /(،ٖ)
(ٔ/ٕٙٗ.) 
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الؾاقع الا  ن لت مؽ أجمو، رو  جابر بؽ عبد هللا أن عبد هللا بؽ أبي بلؽ 
سمؾل كانلت للو أملة يقلال ليلا مدليكة وكلان يكرىيلا عملى ال نلى فلأن ل هللا 

 (ٔىاه اآلية. )

لْبِعيؽ  تعالى: } اْست   قؾلو ْغِفْر ل ُيْؼ أ ْو ال  ت ْدت ْغِفْر ل ُيلْؼ ِإْن ت ْدلت ْغِفْر ل ُيلْؼ س 
لْؾم   ُسلؾِلِو َل  َُّ ال  ي ْيلِد  اْلق  ر  لُروا ِبلاَّللَِّ و  ف  م رَّة  ف م ْؽ ي ْغِفر   َُّ ل ُيلْؼ ذ ِللػ  ِبلأ نَُّيْؼ ك 

اِسِقيؽ  { )  (  ٕاْلف 

لللْبِعيؽ  {) نسلللا جلللا  لتيئللليس السشلللافقيؽ ملللؽ ( وإٖال مفيلللؾم لقؾللللو:} س 
حرؾليؼ عمى السغفرة، وإن استغفر ليؼ رسؾل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص أكثر ملؽ ذللػ، فلال 
ُر للو، وذللػ  يدل عمى أن االستغفار ال افد عؽ ىاا العدد يشتفلع بلو السدلتغف 
معمؾم مؽ الفحؾ ، و دل عميو أنو عم  بلأنيؼ كفلروا بلا ورسلؾلو، والعملة 

د الدلللبعيؽ، فغيلللر أن ذللللػ لللليس بتخييلللر، بللل  ىلللؾ مشلللع ملللؽ قافسلللة بعللل
 االستغفار.

                                                           

(، ٜٕٛ٘/ٛ، و تفدللير ابللؽ أبللى حللاتؼ )ٕ٘ٗ( انغللر: اسللبا  الشلل ول لمؾاحللد  صللللٔ)
 تأو  جامع البيان في 

 (.ٗٚٔ/ٜٔالقرآن لمظبر  ) 
 (.ٓٛ(سؾرة التؾبة آية: )ٕ)
،وتفدلللير القلللرآن العغللليؼ البلللؽ كثيلللر ٙٚ/ٖ( انغلللر: أحكلللام القلللرآن لمكيلللا اليراسلللىٖ)

،وفللت  ٜٚ/ٗ، ومعللالؼ التش  لل  لمبغللؾ  ٖٙٛ/ٕ/ والشكللت والعيللؾن لمسللاورد ٛٛٔ/ٗ
شلان لمدلعد  صللل ،تيدير الكر ؼ الرحسؽ في تفدير كالم السٔٗٗ/ٕالقدير لمذؾكاني

ٖٗٙ. 
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وتخرليص الدلبعيؽ بالللاكر لمسبالغلة وتأكيلد نفللي السغفلرة ؛ فقلد جللرت 
عادة العر  فى أساليبيؼ عمى استعسال ىاا العدد لمتكثير ال لمتحديد ، مث  

 قؾل القاف : لؾ سألتشي مافة مرة ما أجبتػ.

ر  اْلب ْحر  ِلت ْأُكُمؾا ِمْشُو ل ْحسا  ط ِرّ ا {)تعالى: }و ُىؾ  الَّاِ  قؾلو خَّ  (ٔ  س 

ال ُيفيللؼ مللؽ التقييللد: }ل ْحسللا  ط ِرّ للا { أن غيللر الظللر  كالقديللد ال يجللؾز 
أكمللو، ألنللو ذكللر المحللؼ الظللر  فللي معللرض االمتشللان، وكللرر االمتشللان بيللاه 

ط   لللْيُد اْلب ْحلللِر و  ت اعلللا  ل ُكلللْؼ الشعسلللة فلللي القلللرآن؛ بقؾللللو: }ُأِحللل َّ ل ُكلللْؼ ص  ع اُملللُو م 
يَّار ِة...{ ) ِلمدَّ ِمْؽ ُك ّ  ت ْأُكُمؾن  ل ْحسا  ط ِرّ لا ...{ )ٕو  ( فلال مفيلؾم ٖ( وقؾلو: }و 

 (ٗلقؾلو: }ل ْحسا  ط ِرّ ا { ألنو يجؾز أك  المحؼ الظر  وغير الظر  كالقديد. )
ْقُف ِمْؽ ف ْؾِقِيْؼ{) قؾلو م ْيِيُؼ الدَّ رَّ ع   ( ٘تعالى: }ف خ 

لقف ال يكلؾن ٙال مفيؾم لقؾلو :}مؽ ف ْؾِقِيْؼ{ ) ( إذ مؽ السعمؾم أن الدَّ
م للْيِيُؼ{ تفيللد أنللو ىللبط أو سللقط عمللييؼ ، كسللا  رَّ ع  إال مللؽ فللؾق، وقؾلللو:}ف خ 

                                                           

 (. ٗٔ(سؾرة الشح  آية: )ٔ)
 (. ٜٙ(سؾرة السافدة آية: )ٕ)
 (. ٕٔ(سؾرة فاطر آية: )ٖ)
 (.ٖٗٗ/ٕ( انغر: أضؾا  البيان لمذشقيظي )ٗ)
 (. ٕٙ( سؾرة الشح  آية: )٘)
، والسحللرر ٚٙٔ/ٖ، تفدللير القلرآن لمدللسعاني ٜٓٔ/ٖ( انغلر: جللامع البيلان لمظبللر  ٙ)

، والبحلر السحليط البلي حيللان ٕٙ٘/ٔلكتلا  الع  ل  البلؽ عظيلةاللؾجي  فلي تفدلير ا
، و المبللا  فلللي عملللؾم ٚٛ/ٗ، و لبللا  التأو للل  فلللي معللاني التش  للل  لمخلللازن ٜٛ/ٕ

، و التحر للر ٜٖ٘ٙ، الللدر السرللؾن لدللسيؽ الحمبللي صلللللٔٗ/ٕٔالكتلا  البللؽ عللادل
 .ٜٕٙ/ٛوالتشؾ ر البؽ عاشؾر 
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يقلللؾل القافللل : سلللسعتو بلللأذني، ورأيتلللو بعيشلللي، ولكلللؽ السلللؾلى أكلللد الجسملللة 
 بقؾلو}مؽ ف ْؾِقِيْؼ{  لترؾ ر حالة الخرور وتيؾ ميا.

لللػ  الالَِّتلللي آت ْيلللت   قؾللللو لللا ل لللػ  أ ْزو اج  ِبللليا ِإنَّلللا أ ْحم ْمش  لللا الشَّ لللا أ ياي  تعلللالى: } ي 
م ْيػ  { ) م ا م م ك ْت ي ِسيُشػ  ِمسَّا أ ف ا   َُّ ع   (ُٔأُجؾر ُىؽَّ و 

م ْيػ  { قيد  لحل  السسمؾكلة للو  ال ُيفيؼ مؽ قؾلو تعالى: } ِمسَّا أ ف ا   َُّ ع 
للر ج  الغاِللل ،)ملسو هيلع هللا ىلص للر ج  م خ  ( بلل  لللؾ ممك يللا بالذللرا  أو باليبللة كللان ٕ، وإنسللا خ 

 الحكُؼ كاا، مث  مار ة القبظية التي وىبيا إليو السقؾقس صاح  مرر.

اُبُو  قؾلو ر  ال ُبْرى ان  ل ُو ِبِو ف ِننَّس ا ِحد  ا آخ  م ؽ ي ْدُ  م ع   َِّ ِإل ي  تعالى: } و 
بِِّو  {)ِعشد  ر   (ِٖإنَُّو ال ُيْفِمُ  اْلك اِفُرون 

( فيللي ٗلقؾلللو تعللالى: }ال ُبْرى للان  ل للُو ِبللِو{ لفدللاِد السعشللى،) ال مفيللؾم
لْدُعؾ ا ملؽ دون  صفة الزمة جي  بيا لمتأكيلد، فلال يفيلؼ أّن  لؼَّ ِإليلا  آخلر م 

 هللا لو برىان، الستحالة وجؾد برىان عمى عبادة إلو آخر معو.

                                                           

 (. ٓ٘( سؾرة االح ا  آية: )ٔ)
(،والمبلا  فلي عملؾم الكتلا  البلؽ ٔٔٚٗلدر السرلؾن لدلسيؽ الحمبلي صللل)( انغر: إ)

 (.ٚٙ٘/٘ٔعادل )
 (. ٚٔٔ( سؾرة السثمشؾن آية: )ٖ)
(،المبا  في عمؾم الكتلا  البلؽ علادل ٙ٘/ٙ( انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثير)ٗ)

(،ومحاسللؽ التأو لل  لمقاسللسي ٕٚ٘ٚوالدللراج السشيللر لمذللربيشي صلللل) (،ٓٓٔ/ٕٔ)
(،وفلللللت  القلللللدير لمذلللللؾكاني ٓٛٔ/ٛٔالبلللللؽ عاشلللللؾر )(،والتحر لللللر والتشلللللؾ ر /ٖ)
 (.ٕٗٙ/ٔ،وأضؾا  البيان لمذشقيظي )ٕٜ٘/ٖ
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لا ف لاْخُرْج تعالى: }  ق   قؾلو لا ي ُكلؾُن ل لػ  أ ْن ت ت ك بَّلر  ِفيي  لا ف س  ال  ف لاْىِبْط ِمْشي 
اِغِر ؽ  {)  (ِٔإنَّػ  ِمؽ  الرَّ

(إذ ليس ألحلد ملؽ السخملؾقيؽ أن يتكبلر ٕ«)فييا » ال مفيؾم  لقؾلو : 
(} ( وقللال: ٖفييللا وال فللي غيرىللا ، قللال تعللالى: }ِإنَّللُو ال  ُيِحلل ا اْلُسْدللت ْكِبِر ؽ 

{.)}أ ل   شَّؼ  م ْثؾ   ِلْمُست ك بِِّر ؽ  ي   (ْٗيس  ِفي ج 

{ ) قؾلو ػ  ِلس ِؽ اتَّب ع ػ  ِمؽ  اْلُسْثِمِشيؽ  ش اح   ( ٘تعالى:} و اْخِفْض ج 

ومللؽ  (ٙقؾلللو تعللالى:} ِمللؽ  السللثمشيؽ{ تؾكيللد وىللي صللفة كاشللفة ، )
سللمؾ  كثيللر فللى السعمللؾم أن أتبللا  الشبللي ملسو هيلع هللا ىلص ىللؼ السثمشللؾن، ومثلل  ىللاا األ

القرآن الكر ؼ، كقؾلو تعالى:} ي ُقؾُلؾن  ِبأ ْفؾ اِىِيؼ{ ومؽ السعمؾم أنيلؼ يقؾللؾن 
 بأفؾاىيؼ.

                                                           

 (.ٖٔ(سؾرة االعرا  آية: )ٔ)
 (،٘ٚٔ/ٖ(، وزاد السدير البؽ الجؾز )ٕٗٚ/ٗ( انغر:البحر السحيط البؽ حيان )ٕ)

ا  البلللؽ علللادل (،والمبللا  فلللي عملللؾم الكتللٜٕ٘ٙوالللدر السرلللؾن لدللسيؽ الحمبلللي صللللل)
(،،وروح السعللاني لهلؾسللي ٕٚٔ/ٖوإرشللاد العقلل  الدللميؼ البللي الدللعؾد) (،ٖٙ/ٜ)
 (.ٗٗ/ٛالبؽ عاشؾر ) (. والتحر ر والتشؾ رٕٕٔ/ٙ)

 (.ٖٕ(سؾرة الشح  آية: )ٖ)
 (.ٓٙ(سؾرة ال مرآية: )ٗ)
 (. ٕ٘ٔ(سؾرة الذعرا  آية: )٘)
البللللؽ عاشللللؾر  التشللللؾ ر، والتحر للللر و ٖٖٔ/ٓٔ(  انغللللر: روح السعللللاني لهلؾسللللي ٙ)

م لى ٖٓٔ/ٙ، وأضؾا  البيان لمذشقيظيٕٙٓ/ٜٔ اِشيُة شيا  الديؽ الخفاجي ع  ، وح 
اِو    .ٕٛ/ٚتْفديِر الب يز 
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اك  ِلُتْذِرك  ِبي م ا  قؾلو اى د  ْيِو ُحْدش ا و ِإن ج  ان  ِبؾ اِلد  ْيش ا اإِلند  صَّ و  تعالى:}و 
ْرِجُعكُ  {)ل ْيس  ل ػ  ِبِو ِعْمؼ  ف ال ُتِظْعُيس ا ِإل يَّ م  بُِّئُكؼ ِبس ا ُكشُتْؼ ت ْعس ُمؾن   ( ْٔؼ ف ُأن 

( إذ لليس ألحلد عملؼ  ٕال مفيؾم لقؾلو تعالى: } م ا ل ْيس  ل ػ  ِبِو ِعْمؼ  {)
برحة الذرك باَّلّل، والقيد جا  بيان  لمؾاقع، إذا كان ال يجؾز أن يتبع فيسا 

 ال يعمؼ صحتو فباألولى أن ال يتبع فيسا يعمؼ بظالنو.

البيزاو  : عّبر علؽ نفييلا بشفلي العملؼ بيلا ، لجيلاان بلأن ملا للؼ قال 
يعملللؼ صلللحتو، ال يجلللؾز اتباعلللو، وإن للللؼ يعملللؼ بظالنلللو، فكيلللف بسلللا عملللؼ 

 (ٖبظالنو؟)

م ا ُكْشت  ت ْتُمؾ ِمْؽ ق ْبِمِو ِمْؽ ِكت ا قؾلو {تعالى: } و   (ٗ)   و ال  ت ُخظاُو ِبي ِسيِشػ 
 } ( إذ أن الكتابللة ٘إنسللا خللرج مخللرج الغاللل ،)ال مفيللؾم لقؾلللو:}ِبي ِسيِشػ 

 غالبا  تكؾن باليسيؽ .

لللؽ  األ ْرِض و ِإْذ أ نلللُتْؼ أ ِجشَّلللة  ِفلللي  قؾللللو لللأ ُكؼ مِّ تعلللالى:}ُىؾ أ ْعم ُؼ ِبُكلللْؼ ِإْذ أ نذ 
اِتُكْؼ{)  (ُٙبُظؾِن ُأمَّي 

                                                           

 (.ٛ(سؾرة العشكبؾت آية: )ٔ)
 .ٕٔ٘(،وتفدير الجالليؽ صلل ٜٔٔ/ٖ( انغر: تفدير الدراج السشير )ٕ)
 (.ٖٛٓ/ٔ( انغر: أنؾار التش    واسرار التأو   لمبيزاو  )ٖ)
 (. ٛٗ( سؾرة العشكبؾت آية: )ٗ)
 ٗٗٗ/ٔ،والبحلر السحليط البلؽ حيلانٕٙٛ/ٙ( انغر: تفدير القرآن العغيؼ البؽ كثيلر٘)

 .ٛٙٔ/ٕٓوالتحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر 
 (. ٕٖ(سؾرة الشجؼ آية: )ٙ)
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لاِتُكْؼ{ ) ( فاألجشلة ال تظملق إال ٔال مفيؾم لقؾلو تعالى: }ِفي ُبُظؾِن ُأمَّي 
مى ما في بظؾن األميلات، وسلسيت بلالػ الجتشانيلا، أ : اسلتتارىا، فلنذا ع

 خرج الجشيؽ مؽ بظؽ األم يدعى سقظا  أو ولدا  .

وفافللدة الرللفة الكاشللفة: } ِفللى ُبُظللؾِن أميللاتكؼ { لمتشبيللو عمللى كسللال 
العملؼ والقلدرة ، فللنن بظلؽ األم فللي غايلة الغمسللة ، وملؽ عمللؼ بحلال الجشلليؽ 

 (ٕما عير مؽ حال العباد .)فييا ال يخفى عميو 

                                                           

 (.ٕٚٔ/ٕٚ(انغر: التحر ر والتشؾ ر البؽ عاشؾر )ٔ)
، و المبلا  ٖٙٔ/ٛالبحلر السحليط البلؽ حيلان،و ٓٔ/ٜٕ(انغر: مفاتي  الغي  لملراز  ٕ)

،وروح السعلاني ٜٜٔ/ٜ، وروح البيان لمحقلي ٜٜٔ/ٛٔفي عمؾم الكتا  البؽ عادل
 .ٖٙ/ٗٔلهلؾسي
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 :انثحث َتائج أْى
فللي إتسللام ىللاا البحلل  بعللد ىللاه الرحمللة العمسيللة الساتعللة التللي قزلليتيا 

أ بللت فيسللا يمللي أبللرز مللا تؾصللمت إليللو مللؽ نتللافج مس وجللة بللبعض  الللؾجي 
 التؾصيات :

فسلشيؼ ملؽ  ،الرفة الكاشفة ليا عشلد العمسلا  علدة مدلسيات  إن – ٔ
ومللشيؼ مللؽ وصللفيا  ،و الؾصللف الكاشللف أ ، سللساىا بالؾصللف السشاسلل 

، القيلؾد السيسملة  وأاألوصلا  عديسلة األ لر  و، أباألوصا  غيلر الفعاللة 
القيللؾد التللي ال اعتبللار ليللا  وغيللر  و، أمؾانللع اعتبللار مفيللؾم السخالفللة  وأ

 صا  متعددة و ر دون بيا الرفة الكاشفة .و أوىي  ،ذلػ 

وإنسلا يكذلف حلال  ،ي الحكلؼ ال يث ر ف وجؾد الرفة الكاشفة إن - ٕ
لللاا فللنن ىللاا االسللؼ يظمللق عمللى كلل  صللفة ال يتغيللر  ،السؾصللؾ  وصللفتو 

 وإنسا يتغير متعمقيا. ،مؾصؾفيا 

مرظم  الؾصف الكاشف متشاول في عمؾم مختمفة كالتفدلير  إن – ٖ
وكاا عمؼ البالغلة تشاوللو عمساؤىلا فلي  ،وعمؼ أصؾل الفقو  ،وعمؾم القرآن 

كسلا بحثلو عمسلا  الشحلؾ فلي بلا   ،تؾكيد والتقييد بالذرط حؾال السدشد والأ
 .فزال عؽ عمؼ الجدل والكالم  ،الذرط وغيره 

تتللي  لمباحلل  الؾقللؾ  عمللى  دراسللة مؾضللؾ  الرللفة الكاشللفة إن - ٗ
وذللػ تبعلا  لتشلؾ  اآليلات  ،بل  وسلافر السرلشفات  ،كثير مؽ كت  التفدلير 

بلاألدوات التلي يحتلاج إلييلا  التي تذلسميا الدراسلة مسلا يجعل  الباحل  ممسلا
 السفدر .



 

 "تطبيقية ةدراسة نظري" (الصفة الكاشفةا  وردت يف القرآن الكريم ال مفووم هلألفاظ 

222 

 ،وطملل  معانيللو  ،والفقللو بللو  ،ضللرورة العشايللة بكتللا  هللا تعللالى  – ٘
هللا  ال  سللرة مللؽ  سللرات التفكللر والتأملل  فللي معللاني كللالمإومللا ىللاا البحلل  

 تعالى.

دراسللات وافيللة بحاجللة ماسللة إلللى  مؾضللؾ  الرللفة الكاشللفة إن  - ٙ
 وبيلاا  ،الكر ؼ ترم  رسلاف  عمسيلة متعلددة  تشغير ة واستقرافية في القرآن

 .يايتدشى لك  طال  عمؼ االستفادة مش

وفي ختام ىاا البح  الستؾاضع أقؾل : ىاا ما أمكششلي هللا ملؽ كتابتلو 
وتدظيره فسا وجد فيو مؽ نقص وتقرير فسؽ نفدي ومؽ الذيظان ، وملا 

خلرا  ، وىلؾ آو  كان فيو مؽ خيلر وإحدلان فسلؽ هللا السشلان ، فملو الحسلد أوال  
رلللظفى وعملللى آللللو وصلللحبو اللللرحيؼ اللللؾدود ، وصلللمى هللا عملللى الشبلللي الس

 والرالحيؽ .
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 : ادلزاجغ فٓزس
 كتة انتفسري ٔػهٕو انقزآٌ: : أٔال
 دمحم بلؽ األمليؽ دمحم  -بلالقرآن القلرآن إيزلاح فلي البيان أضؾا  - ٔ
  – الشذرو  لمظباعة الفكر دار - الذشقيظي الجكشي القادر عبد بؽ السختار
 مٜٜ٘ٔ -بيروت

 نذلر ،البيزلاو   عسلر بلؽ لعبلدهللا. التأو ل  وأسلرار التش    أنؾار - ٕ
 .تار خ بدون  ،بيروت ،الفكر دار

 دمحم بلؽ دمحم - الكلر ؼ القلرآن م ايلا إللى الدلميؼ العقل  إرشلاد - ٖ
 بيروت – العربي التراث إحيا  دار - الدعؾد أبؾ العساد 

 بللؽ دمحم بللؽ أحسللد بللؽ دمحم القاسللؼ، ألبللي   لل التش لعمللؾم التدلليي  - ٗ
 ، الخاللد  هللا عبد الدكتؾر: تحقيق ، الغرناطي الكمبي ج    ابؽ ، هللا عبد

 - األولللى:  الظبعللة – بيللروت – األرقللؼ أبللي بللؽ األرقللؼ دار شللركة: الشاشللر
 .ىل ٙٔٗٔ

 - الدلسرقشد  إبلراىيؼ بلؽ دمحم بلؽ نرلر الميل  ألبلي العملؾم بحر - ٘
 بيروت – الفكر دار - مظرجي محسؾد. د:  تحقيق

 -اللؾرغسي  عرفلة بلؽ دمحم بلؽ لسحسلد السلالكى عرفلة ابؽ تفدير - ٙ
 -م  ٜٙٛٔ - تلللؾنس - ال  تؾنيلللة بالكميلللة البحلللؾث مركللل :  الشذلللر دار

 .السشاعي حدؽ. د:  تحقيق - األولى:  الظبعة



 

 "تطبيقية ةدراسة نظري" (الصفة الكاشفةا  وردت يف القرآن الكريم ال مفووم هلألفاظ 

228 

 حيلان بلأبي الذليير يؾسلف بلؽ دمحم - السحليط البحلر تفدلير - ٚ
 دمحم عملي الذليخ - السؾجلؾد عبد أحسد عادل الذيخ : تحقيق -لدياألند

 م ٕٔٓٓ األولى الظبعة – بيروت - العمسية الكت  دار - معؾض

 الظلاىر دمحم بلؽ دمحم بلؽ الظلاىر دمحم - والتشلؾ ر التحر لر تفدير - ٛ
 األوللى الظبعلة - لبشلان - بيلروت -العربي التار خ مثسدة - عاشؾر بؽ

 مٕٓٓٓ

 بكللر أبللي بللؽ الللرحسؽ وعبللد ، أحسللد بللؽ لسحسللد الجالللليؽ تفدللير - ٜ
 . األولى/  ط - القاىرة - الحدي  دار - والديؾطي السحمي

 - التش  ل  معلاني فلي التأو ل  لبلا  السدلسى الخلازن  تفدلير - ٓٔ
 دار - بالخلازن  الذليير البغلداد  إبلراىيؼ بلؽ دمحم بلؽ عملي اللديؽ علال 
 -ٜٜٚٔ – بيروت - الفكر

 الكتل  دار - الذلربيشي أحسلد بلؽ لسحسلد السشير الدراج تفدير - ٔٔ
 .بيروت – العمسية

 حلاتؼ أبلي بلؽ اللرحسؽ عبلد دمحم أبلؾ  - العغليؼ القلرآن تفدير - ٕٔ
 السسمكلة البلاز، مرلظفى ن ار مكتبة - الظي  دمحم أسعد :تحقيق - الراز  
 ىل -ٜٔٗٔ الثالثة الظبعة الدعؾدية، العربية

 - القرشي كثير بؽ عسر بؽ إسساعي  - غيؼالع القرآن تفدير - ٖٔ
 الثانيلة الظبعة - والتؾز ع لمشذر طيبة دار سالمة، دمحم بؽ سامي:تحقيق 
 م ٜٜٜٔ-
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 ،الدللللسعاني دمحم بللللؽ مشرللللؾر السغفللللر ألبللللي. القللللرآن تفدللللير - ٗٔ
 ،اللؾطؽ دار نذلر ،غشليؼ بلؽ عبلاس بلؽ وغشليؼ ،إبلراىيؼ بلؽ ياسلر: تحقيق
 . ىلٛٔٗٔ ،األولى الظبعة ،الر اض

 الكت  دار - الظبر   جر ر البؽ القرآن تأو   في البيان جامع - ٘ٔ
 . مٜٜٜٔ – 1 ط - بيروت - العمسية

 ىذللللام سلللسير:  تحقيلللق - لمقرطبللللي القلللرآن ألحكلللام الجلللامع - ٙٔ
 . مٖٕٓٓ - الدعؾدية - الر اض - الكت  عالؼ دار - البخار  

 - الثعللالبي  مخمللؾ  البللؽ القللرآن تفدللير فللي الحدللان الجللؾاىر - ٚٔ
 . بيروت - لمسظبؾعات األعمسي مثسدة - الثعالبي تفدير

اِشلللي ة  - ٛٔ ا  ح  لللي   شللليا . البيزلللاو   ت ْفِدلللير عملللى الخفلللاجي الذِّ
ْيؽ سَّد بؽ أحسد الدِّ .  بيلروت.  العمسيلة الكتل  دار - الخفلاجي عسلر بؽ ُمح 
 . م ٜٜٚٔ.  بيروت.  العربي التراث إحيا  دار.  األولى الظبعة

 الحمبللي، لمدللسيؽ السكشللؾن، الكتللا  عمللؾم فللي السرللؾن  الللدر - ٜٔ
 .ىلٗٔٗٔ األولى، الظبعة دمذق، القمؼ دار. الخراط دمحم أحسد: تحقيق

 مٖٜٜٔ بيروت - الفكر دار - الديؾطي لجمام السشثؾر الدر - ٕٓ

 هللا رزق  بؽ الرزاق لعبد الع    الكتا  تفدير في الكشؾز رمؾز - ٕٔ
 -السكرملة مكلة -األسلد  مكتبلة -دىيش عبدالسمػ. د: تحقيق -الرسعشي
 مٕٛٓٓ -ىلٜٕٗٔ األولى الظبعة

 لجملام السثلاني والدلبع العغيؼ القرآن تفدير في السعاني روح - ٕٕ
 العربي التراث إحيا  دار ل األلؾسي محسؾد الديد الديؽ شيا  الفز  أبي

 4 ط بيروت، ل
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 دمحم بلؽ عملي بلؽ رحسؽالل عبد - التفدير عمؼ في السدير زاد - ٖٕ
 ه ٗٓٗٔ ، الثالثة الظبعة - بيروت – اإلسالمي السكت  - الجؾز  

 ، الك ْرملاِني حس ة بؽ محسؾد ، التأو   وعجاف  التفدير غراف  - ٕٗ
 . بيروت - القرآن عمؾم مثسدة - جدة - اإلسالمية لمثقافة القبمة دار

 بلؽ دمحم بلؽ دلؽالح اللديؽ لشغام الفرقان ورغاف  القرآن غراف  - ٕ٘
-بيللروت – العمسيللة الكتلل  دار:  الشذللر دار -الشيدللابؾر   القسللي حدلليؽ
 الذللليخ : تحقيلللق -األوللللى :  الظبعلللة-م ٜٜٙٔ - ىلللل ٙٔٗٔ - لبشلللان
 .عسيران زكر ا

 هللا عبلد بلؽ دمحم بلؽ عملي بلؽ دمحم - لمذلؾكاني القلدير فلت  - ٕٙ
 - بيلروت ذلق،دم - الظيل  الكملؼ دار كثيلر، ابؽ دار -اليسشي الذؾكاني
 .ىل 1414 األولى الظبعة

 وجؾه في األقاو   وعيؾن  التش    غؾامض حقافق عؽ الكذا  - ٕٚ
:  وتعميق وتخر ج تحقيق ، ال مخذر   عسر بؽ دمحم القاسؼ ألبي - التأو  

 الثانية الظبعة - بيروت - العربي التراث إحيا  دار - السيد  الرزاق عبد
 ٓ( مٕٔٓٓ= ىلٕٔٗٔ)

 عملي بلؽ عسلر حفلص أبلؾ: السثللف -الكتلا  عملؾم في ا المب - ٕٛ
 السؾجلؾد عبلد أحسلد علادل الذليخ:  تحقيق - الحشبمي الدمذقي عادل ابؽ
 - بيلروت - العمسية الكت  دار:  الشذر دار - معؾض دمحم عمي الذيخ -

 . مٜٜٛٔ - األولى الظبعة
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 حلقال عبلد دمحم أبؾ - الع    الكتا  تفدير في الؾجي  السحرر - ٜٕ
 - مٖٜٜٔ - لبشان - العمسية الكت  دار - األندلدي عظية بؽ غال  بؽ

 .دمحم الذافي عبد الدالم عبد:  تحقيق - األولى الظبعة

 - الشسلر هللا عبلد دمحم:  تحقيلق - البغلؾ   لجملام التش    معالؼ - ٖٓ
 لمشذلللر طيبلللة دار - الحلللرش مدلللمؼ سلللميسان - ضلللسر ة جسعلللة عثسلللان
 . مٜٜٚٔ -ٗ ط - والتؾز ع

 : تحقيلق – الفلرا  ز لاد بلؽ يحيلى زكر لا أبلؾ – القلرآن معاني - ٖٔ
 عبلدالفتاح - نجلار دمحمعملى -نجلاتى يؾسلف أحسلد نجلاتى يؾسلف أحسلد

 . مرر - والترجسة لمتأليف دارالسرر ة شمبى إسساعي 
 دار - اللراز   التسيسلي عسلر بلؽ دمحم الديؽ فخر الغي  مفاتي  - ٕٖ
 م ٕٓٓٓ بيروت - العمسية الكت 

 إبلراىيؼ بلؽ اللديؽ لبرىان والدؾر اآليات تشاس  في الدرر نغؼ - ٖٖ
 ىل٘ٔٗٔ - بيروت - العمسية الكت  دار:  الشذر دار -البقاعي  عسر بؽ
 .السيد  غال  الرزاق عبد:  تحقيق -م  ٜٜ٘ٔ -

 السلاورد  حبيل  بلؽ دمحم بلؽ عملي الحدؽ ألبي والعيؾن  الشكت - ٖٗ
 الكتل  دار - اللرحيؼ عبلد بؽ السقرؾد عبد بؽ الديد:  تحقيق - البرر  
 . لبشان - بيروت - العمسية

 الكتللل  ،دار األوللللى الظبعلللة ، اليراسلللي الكيلللا ، القلللرآن أحكلللام - ٖ٘
 مٖٜٛٔ بيروت العميسة

 دار البجللاو ، دمحم عمللي تحقيللق العربللي، البللؽ القللرآن، أحكللام - ٖٙ
 .بيروت الفكر،
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 الخلالق، عبلد الغشلي عبد تعميق ،الذافعي لجمام القرآن، أحكام - ٖٚ
 .بيروت العمسية، الكت  دار

 الىلللؾر، أكيلللديسي، سللليي  الشاشلللر لمجرلللاص، القلللرآن، أحكلللام - ٖٛ
 .ىلٓٓٗٔ األولى ط باكدتان،

 -الدليؾطي  الرحسؽ عبد الديؽ لجالل القرآن عمؾم في اإلتقان - ٜٖ
:  الظبعلللللة -مٜٜٙٔ -ىللللللٙٔٗٔ - لبشلللللان - الفكلللللر دار:  الشذلللللر دار
 السشدو  سعيد:  تحقيق -ولىاأل 

 -  ال ركذلي دمحم اللديؽ بلدر -  القلرآن عملؾم فلي البرىلان  - ٓٗ
 الحمبي البابى عيدى العربية الكت  إحيا  دار - الفز  أبؾ دمحم : تحقيق

 األولى الظبعة -

 بلؽ دمحم بلؽ أحسلد بلؽ عملي الحدلؽ أبلؾ -القرآن ن ول أسبا  – ٔٗ
 – العمسيلة الكتل  دار -زغملؾل ؾنيبدلي كسلال : تحقيلق - الؾاحلد  عملي

 ىلٔٔٗٔ األولى الظبعة  -  بيروت

 أبلؾ اللديؽ شليا  ، عمي بؽ أحسد ، األسبا  بيان في العجا  - ٕٗ
 الظبعلة ، الجلؾز   ابلؽ دار ط ، األنليس دمحم الحكليؼ عبلد تحقيلق - الفز 
 . ٜٜٚٔ األولى
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 كتة احلذيث : :ثاَيا 
 أبللؾ إسللساعي  بللؽ دمحم:  ثلللفالس - السخترللر الرللحي  الجللامع  - 1
 دار:  الشاشر - البغا دي  مرظفى. د:  تحقيق - الجعفي البخار   عبدهللا

 . مٜٚٛٔ - الثالثة الظبعة - بيروت - اليسامة - كثير ابؽ

 - القل و ؽ ي  د بؽ دمحم هللا عبد أبؾ ماجو ابؽ - ماجو ابؽ سشؽ - 2
 . السعاطي أبي مكتبة - خمي  محسؾد:  حؾاشيو كت 

 األزد  الدجدلتاني داود أبلؾ األشع  بؽ لدميسان داود أبي سشؽ - 3
 . الفكر دار - الحسيد عبد الديؽ محيي دمحم:  تحقيق -

 بكلر أبلؾ مؾسلى عمي بؽ الحديؽ بؽ أحسد الكبر   البييقي سشؽ - 4
 مكلة - البلاز دار مكتبلة - عظلا القلادر عبلد دمحم : تحقيلق - البييقلي
    مٜٜٗٔ  السكرمة

 - الدلمسي الترملا  عيدلى أبلؾ عيدلى بؽ دمحم - الترما  شؽس - 5
 بيروت – العربي التراث إحيا  دار - وآخرون  شاكر دمحم أحسد : تحقيق

 - الشدلافي اللرحسؽ عبلد أبلؾ شلعي  بلؽ أحسلد - الشدلافي سلشؽ - 6
 - حمل  – اإلسلالمية السظبؾعلات مكتل  - غلدة أبلؾ عبلدالفتاح : تحقيق
  مٜٙٛٔ – الثانية الظبعة

 أحسلد بلؽ حبلان بلؽ دمحم - -بمبلان ابلؽ بترتيل  حبان ابؽ صحي  - 7
 -بيللروت -الرسللالة مثسدللة األرنللثوط، شللعي : تحقيللق البدللتي، التسيسللي
 .ٖٜٜٔ الثانية الظبعة
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 القذلير   الحدليؽ أبلؾ الحجلاج بلؽ مدلمؼ - مدلمؼ صلحي  - 8
 – العربلي التراث إحيا  دار - الباقي عبد فثاد دمحم : تحقيق -الشيدابؾر  

 .بيروت

 كتة انهغح : :ثانثا 
 دار -السرلر   األفر قلي مشغلؾر بلؽ مكلرم بؽ دمحم -العر  لدان - 1
 1 ط -بيروت - صادر

 دمحم: السحقلق اليلرو ، األزىر   بؽ أحسد بؽ لسحسد. المغة تياي  - 2
: الظبعللة - بيللروت – العربللي التللراث إحيللا  دار: الشاشللر -مرعلل  عللؾض
 مٕٔٓٓ األولى،

: تحقيلق - الراز   القادر عبد بؽ بكر أبي بؽ دمحم لرحاحا مختار - 3
 . مٜٜ٘ٔ - بيروت - ناشرون  لبشان مكتبة - خاطر محسؾد

 دمحم.  د تحقيللق -( التعللار ف ميسللات عمللى التؾقيللف) التعللار ف - ٗ
/  ٔ ط - بيلروت السعاصلر الفكلر ودار دمذلق الفكلر دار - الداية رضؾان
 . ىل ٓٔٗٔ

 - الجرجللللاني عمللللي بللللؽ دمحم بللللؽ عمللللي:  السثلللللف -التعر فللللات - ٘
 -ٔ ط - بيلللللروت - العربلللللي الكتلللللا  دار - األبيلللللار   إبلللللراىيؼ: تحقيلللللق
 ىل٘ٓٗٔ
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 كتة أصٕل انفقّ: :راتؼا 
 -لبشلان  بيروت العمسية الكتا  دار:  الشاشر - الدرخدي أصؾل - 1
 .م ٖٜٜٔ -ىل ٗٔٗٔ االولى الظبعة

 بللؽ لسحسللد األصللؾل عمللؼ مللؽ الحللق تحقيللق إلللي الفحللؾل إرشللاد - ٕ
 الذؾكاني دمحم بؽ عمي

:  الشاشللر-بظشلا كفللر - دمذلق ، عشايللة عل و أحسللد الذليخ:  السحقلق
 العربي الكتا  دار

 .مٜٜٜٔ - ىلٜٔٗٔ األولى الظبعة:  الظبعة

 عملللؼ إللللى الؾصلللؾل مشيلللاج عملللى السشيلللاج شلللرح فلللي اإلبيلللاج - ٖ
 حققللو  ،الؾىللا عبللد وولللده الدللبكى لعمللى  البيزللاو   لمقاضللي  األصللؾل،
 .مٜٗٛٔ - ىلٗٓٗٔ بيروت، العمسية الكت  دار العمسا ، مؽ جساعة

 - ال ركذلي دمحم اللديؽ بلدر - الفقلو أصلؾل فلي السحليط البحلر - ٗ
 مٕٓٓٓ – بيروت -لبشان -العمسية الكت  دار -تامر دمحم دمحم .د : تحقيق

 قداملللة بلللؽ أحسلللد بلللؽ هللا لعبلللد السشلللاعر وجشلللة الشلللاعر روضلللة - ٘
 الظبعللة-الر للاض – سللعؾد بللؽ دمحم اإلمللام جامعللة:  الشاشللر  -السقدسللي 

 .الدعيد الرحسؽ عبد الع    عبد. د:  تحقيق - ٜٜٖٔ ، الثانية
 الدللسعاني السلروز   دمحم بللؽ لسشرلؾر األصلؾل فللي األدللة قؾاطلع - ٙ

:  الشاشلر -الذلافعي  اسلساعي  حدؽ دمحم حدؽ دمحم:  السحقق - التسيسي
 األوللللللللى، الظبعلللللللة:  الظبعلللللللة-لبشلللللللان روت،بيللللللل العمسيلللللللة، الكتللللللل  دار

 مٜٜٜٔ/ىلٛٔٗٔ
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 عمسلي فلي األم  تحقيق مخترر الفرؾل ومعاقد األصؾل قؾاعد - ٚ
  والجدل األصؾل

: الشاشلر – اللديؽ صلفي الحشبمي البغداد  الديؽ كسال بؽ السثمؽ لعبد
 .ٜٛٛٔ – ٜٓٗٔ: الشذر سشة - السكرمة مكة - القر   أم جامعة

 بلؽ الع  ل  لعبلد البل دو   اإلسلالم فخلر أصؾل عؽ األسرار كذف - ٛ
  البخار   الديؽ عال  أحسد

– العمسيللة الكتلل  دار:  الشاشللر-عسللر دمحم محسللؾد هللا عبللد:  السحقللق
 .مٜٜٚٔ/ىلٛٔٗٔ األولى الظبعة:  الظبعة -بيروت 

 لمظباعللة الفكللر دار الشاشللر: السشيللاج شللرح إلللى السحتللاج نيايللة - ٜ
 . ىلٗٓٗٔ األخيرة-ط ، بيروت ، والتؾز ع والشذر

 مراجع أخر  

 علللامر - البلللاز أنلللؾر:  تحقيلللق - تيسيلللة البلللؽ الفتلللاو   مجسلللؾ  -ٔ
 . مٕ٘ٓٓ -ٖ ط - الؾفا  دار - الج ار
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 :انثحثحمتٕياخ 
 

 ادلقذيح
  ؾ أسبا  اختيار السؾض

  أىسية السؾضؾ 

 خظة البح  

  انتًٓيذ
  السبح  األول: تعر ف الرفة الكاشفة

  السبح  الثاني:الفرق بيؽ الرفة الكاشفة والرفة السثكدة

  نهصفح انكاشفح انفصم األٔل :انذراسح انُظزيح
  السبح  األول: تعر ف السفيؾم

  السبح  الثاني:أقدام السفيؾم

  يؾم السخالفةالسبح  الثال  :أقؾال العمسا  في حجية مف

  السبح  الرابع :مؾانع اعتبار مفيؾم السخالفة

  انفصم انثاَي:انذراسح انتطثيقيح نهصفح انكاشفح
  أْى َتائج انثحث
  فٓزس ادلزاجغ
 انثحثحمتٕياخ 
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