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: يدور البحث حول حديث القرآن عن الحدود الشرعية المتعلقة 
بجررام  القترلو والحرابرة والةررراةو والوارقو والقرالو مررن الوجةرة البف يرةو ويةرردل 
إلررا اةررتجفض بعررر اةرررار الررا،  القرآاررجو ومررواظن الجمررقل  ل ق،رر و وترا يبرر  

ارراا الحرردودو فررج ارراا الشررينن لبيررقن ا يررر البف ررج فررج ل رر  اا،ررقر ا مررة احررو 
وتغلي، عقوبقتةقو وضرورة إاقمتةقو وتظبيقةق علا ارر الوااع اوال وعمفن لمق 
لةرق مررن  بيررر ا يررر فررج الوجرررو والررردذ عررن ارت ررقع ارراا الجرررام و فيعرري  افررراد 

ااتضرر  المجتمررع فررج امررنو وظمياياررةو ويةررود الةررف و واالةررتقرار بيرراة و واررد 
التحليلررجو فقمرر  بجمررع اليررق  القرآايرررة  ظبيعررة الدراةررة االعتمررقد علررا المرراة 

التج تحدي  عن ااا الحدودو وتقةيمةق حةع  ل حد إلا عدة مبقحثو وبيقن 
معاقاررق العررق  تحرر   ررل مبحررثو يرر  ااررو  بقلتحليررل البف ررج مبياررق اةرررار الررا، و 
وبف ت  فج  ل مق يدل علا  ل حد من ااا الحدود وعقوبت و ير  بمرق يتعقضرد 

ف يررة ملتل ررة لبيررقن مررق تضررما  الرراح القرآاررج الح رري  مررن معرر  مررن اةررقليع ب
وجرررقض اررراا  دالال و ودارررقمال بف يرررة جلعررر  المعارررا المرررراد فرررج  رررورة جمقليرررةو

البحررث فررج مقدمررة تميررل مرردلف للموضرروذو وتمةيررد يةررلظ الضرروض علررا م ةررو  
الحدود فج اإلةف و وبيقن الح مة من مشروعيتةقو ومبقحث لمةرة تقرل علرا 

  إجمررررقالو ودراةرررتةق بف يررررق حةررررع المررراة  التحليلررررج الررررا  يقررررو  معارررا اليررررق
بإ،ةررررقر الرررردالال  والررررداقمال البف يررررة ال قماررررة وراض ترررراوال ال ررررق، ارررراا اليررررق و 

 وترا يبةقو ودوراق فج إبقاة المعاا المراد.
: بف رررةو البيرررقن القرآارررجو الحررردودو حرررد الوارررقو حرررد 

 راة.القالو حد الحرابةو حد الة
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Abstract: The research revolves around the Qur’an’s talk 

about the legal boundaries related to crimes of murder، 

robbery، theft، adultery، and slander، from the rhetorical 

point of view، and it aims to clarify some of the secrets of 

the Qur’anic systems، and the beauty of its words، and its 

structures in this regard; To clarify the rhetorical effect in 

drawing the nation’s attention towards these limits، the 

harshness of its penalties، the necessity of establishing 

them، and applying them on the ground in word and deed; 

Because of its great impact on restraining، and deterrence 

from committing these crimes، so that members of society 

live in security and tranquility، and peace and stability 

prevail among them. Limit to several topics، and clarify 

their general meaning under each topic، then I do a 

rhetorical analysis showing the secrets of the systems، and 

its eloquence in everything that indicates each of these 

limits and its punishment، and then with the various 

rhetorical methods that support it to show what the wise 

Qur’anic text contains of implications. And rhetorical 

minutes that illustrated the desired meaning in an aesthetic 

image. The rhetorical underlying behind tasting the words 

of these verses، their structures، and their role in clarifying 

the intended meaning. 

Keywords: Rhetoric، The Qur’anic statement، The limits 

of adultery، The limit of slander، The limit of war، The 

limit of theft. 
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 املقــــــــــــدمة
الحمد هلل رع العقلمينو والعقابة للمتقينو وال عدوان إال علا ال،قلمينو واشرةد  

ان ال إلرر  إال و وحرردا ال شررريو لرر و ولررج ال ررقلحينو واشررةد ان ةرريداق محمررد ا 
عبداو ورةول و  رلا وو وةرل و وبرقرو علير و وعلرا آلر و وا رحقب  اجمعرينو 

 والتقبعين لة  بإحةقن إلا يو  الدين.
 ـــــــــــــدوبعــ

فقررد ااررت  التشررريع اإلةررفمج بقلح ررق، علررا الرردينو والررا ضو والعقررلو والعررررو 
يق و و ريقاتةق مرن  رل مرق والاةعو والمقلو وحررح علرا احتررا  اراا الضررور 

ومرررن يررر  جرررقض اإلةرررف  بمجموعرررة مرررن الحررردود تحمرررج اررراا المقق رررد  يؤايةرررق...
ا ض شرررذ الق ررقحو ولح رر، الةررقميةو فشرررذ لح رر، الرردين حررد الررردةو ولح رر، الرر

العقررل شرررذ حررد الشرررعو ولح رر، الاةررع والعرررر شرررذ حررد الواررقو وحررد القررالو 
ولح ، المقل شرذ حد الةراة... وا ااو وامر بإاقمة اراا الحردود علرا مرت برج 

و الضقلة الشقردة ر والعيقا برقهلل ااا الجرام ن  اةق بميقبة العفج الحتمج للا وض
يررة الفومررة للح ررق، علررا اروا  الاررقضو واعراضررة و وديرراة و و اةررق بماولررة الواق

 وعقولة و واموالة و وممتل قتة .
وفرررج القررررآن ال رررري  عررردد مرررن اليرررق  تبررررو اررراا الحررردود ب رررورة جليرررةو وتبرررين 
اح قمةقو وعقوبقتةق الشرعيةو وتريمر بإاقمتةرق علرا مرت بيةرق...و و رقن اراا فرج 

القلرروعو والعقررولو ويةررة  فررج بيررقن ضرررورة اةررلوع بف ررج رامررع ييلررا بمجررقمع 
الموضرررروذو  االلترررروا  بةرررراا الحرررردودو وااميررررة تا يررررااقو ممررررق ا رااررررج بدراةررررة ارررراا

وجعلتر  بعاروان نمرن البف رة القرآايرة فرج بيرقن الحردود  رر فقةرتعا  برقهلل ر تعرقلا
 الشرعية(و اق دا تحقيال عدة اادالو من اامةق:

ضرررع لبارررة متواضرررعة فرررج  ررررحةق الشرررقم  رررر إيرررراض م تبرررة البف رررة العربيرررة بو 0
تلرررح بعرررر آ  الرررا ر الح ررري  الترررج تتحررردث عرررن الحررردود الشررررعية بقلدراةرررة 
والتحليررل البف ررجو والررو لللواررق ر علررا حررد علمررج ر مررن دراةررة تتاررقول ارراا 

 الموضوذو ولايل شرل االاتةقع إلا بةتقن الدراةق  القرآاية.
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ة احرررو اررراا الحررردودو وضررررورة رررر بيرررقن ا يرررر البف رررج فرررج ل ررر  اا،رررقر ا مررر2
إاقمتةررقو وتظبيقةررق علررا ارر الوااررع ارروال وعمررفن لمررق لةررق مررن  بيررر ا يررر فررج 
الوجررررو والرررردذ عرررن ارت رررقع اررراا الجررررام و فيعررري  افرررراد المجتمرررع فرررج ةرررف و 

 وظمياياة.
ررررر اةررررت،ةقر بعررررر اةرررررار الررررا،  القرآاررررجو وبيررررقن اوجرررر  اإلعجررررقو البف ررررجو 3

 و وال ق، و واو يتحدث عن ااا الموضوذ المة ن لبيقن ومواظن الجمقل لترا يب
مدى حرح اإلةف  علرا  رون اروا  الارقضو وااةرقبة و واعراضرة و وديراة و 
وعقرررولة و وامررروالة  مرررن  رررل ااىو واعترررداضو وشررريوذ ا مرررقنو وةررريقدة االةرررتقرار 

 بياة .
وجردير بقلرا ر ان اارقو عقوبررق  علرا جررام  الررى لرر  تررد فرج القررآن ال ررري و  

امررق جررقض  بةررق الةرراة الابويررة الشررري ةو  ررقلردة وعقوبتةررق القتررلو وشرررع اللمررر  وا 
: ررروعقوبترر  الجلرردو والةرراة الابويررة م رردر للتشررريع  ررقلقرآن ال ررري ن حيررث اررقل

 .(0ن( َاال ِإاِعج ُاوِتيُ  الُقرآَن وِميَلُ  َمَع ُ ن
وممررق ال شررو فيرر  ان دراةررة الحرردود الشرررعية علررا عمومةررق فررج ضرروض ال تررقع  

والةررررراة  قيرررررة تق رررررر عرررررن اةرررررت،ةقراقو والوفرررررقض بحقةرررررق ميرررررُل اررررراا البحررررروث 
الق يرة...و فآير  ان الح حديث القرآن عن ااا الحدود بقلدراةرة والتحليرلو 

 تقر ق المجقل لغير  من البقحيين الةت مقل مق بدات .
فررج مقدمررةو وتمةيرردو ولمةررة مبقحررثو ولقتمررةو وفةرررض وجررقض  ارراا الدراةررة  

 للم قدر والمراجعو وآلر للموضوعق .
امررررق المقدمررررة فقررررد تضررررما  الحررررديث عررررن ااميررررة الموضرررروذو وبواعررررث التيررررقراو 

 والماة  الا  ااتةجت  فج ااا الدراةة.

                                                           

و حرديث المِمقمرَداِ  بمرِن َمعمرِد  21/001مةاد اإلمق  احمد بن حابلو  : شعيع ا راؤوظ ( 0ن
  .2110ار ر 0020و مؤةةة الرةقلةو الظبعة: ا ولاو 01010َ ِرَع المِ امِد ِع را / 
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وبيرقن الح مرة وامق التمةيرد ف ير   لمرة مروجوة حرول م ةرو  الحردود فرج اإلةرف و 
 من مشروعيتةقو وااميتةق.

 من بف ة القرآن فج بيقن عقوبة القتل.وجقض المبحث ا ول بعاوان: 
 من بف ة القرآن فج بيقن حد الحرابة.المبحث اليقاج بعاوان: و 

 والمبحث اليقلث بعاوان: من بف ة القرآن فج بيقن حد الةراة.
 فج بيقن حد الواق.والمبحث الرابع بعاوان: من بف ة القرآن 

 من بف ة القرآن فج بيقن حد القال.والمبحث اللقمض بعاوان: 
واعقبررر  الرررو بلقتمرررةع اشرررتمل  علرررا ااررر ع الاترررقم  الترررج تو رررل  إليةرررق الدراةرررةو 

 تفاق فةرض الم قدر والمراجعو وآلر للموضوعق .
واررد راعيرر  فررج ترتيررع ارراا المبقحررث الترتيررع الم ررح ج ليررق  الحرردودو بقدمررق 

 بقلةقبال ي  الفحال.
وااتض  ظبيعة الدراةة االعتمرقد علرا المراة  التحليلرجو فقمر  بجمرع اليرق   

القرآايرررة الترررج تحررردي  عرررن اررراا الحررردودو وتقةررريمةق حةرررع  رررل حرررد إلرررا عررردة 
مبقحثو وبيقن معاقاق العق  تحر   رل مبحرثو ير  اارو  بقلتحليرل البف رج مبيارق 

ا  رل حرد مرن اراا الحردود وعقوبتر و اةرار الا، و وبف ت  فج  رل مرق يردل علر
ي  بمق يتعقضد مع  من اةقليع بف ية ملتل ة لبيقن مق تضما  الراح القرآارج 

 الح ي  من دالال و وداقمال بف ية جلع  المعاا المراد فج  ورة جمقلية.
 وهللا من وراء القصد، وهو حسبي ونعم الوكيل

   محمد صبري محمد بهيتةبقلم الدكتور / 
 البالغة والنقـد في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين ـ بدسوق.مدرس 
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 التمهيد
 مفهوم احلدود يف اإلسالم:

جردير بقلررا ر ان  لمرة الحرردود تظلرال علررا ا ح رق  الشرررعيةو مرق بررين حفلةررق   
فل ، الحد  و(0ن ِتلمَو ُحُدوُد ِو َفف َتقمَرُبواقومن الو اول  ر تعقلا ر : و وحرامةق

ر اارق ر مرا ور بعرد عردة اح رق  تتعلرال بمشرروعية ال ريق و وواتر و واإلفظرقر فير  
لعارو واضقض مق فق  ما ...و  مق جقض  ال لمة ر ايضق ر فج مروظن آلرر بعرد 
اح ق  فج شين اليتقماو والقيق  علا شمواة و ومراعقة احوالة و ومرق يابغرج ومرق 

واريرررثو وتقةررريمةق بعرررد تا يرررا الو ررريةو ال يابغرررج فرررج معرررقملتة و وفرررا شرررين الم
ِتلمَو ُحُدوُد ِو َوَمرنم ُيِظرِع  : ر وةداد الدين المةتحال...و والو فج اول  ر تعقلا

َامةررقُر لقِلررِديَن ِفي ِتةَرررق ا م ررِر  ِمررنم َتحم ِللمررُ  َجا رررق ع َتجم ُو َو َوَرُةرروَلُ  ُيدم ةرررق َواِلررَو الم َررروم
ِللمرُ  َارقر ا لقِلرد ا ِفيةرق َولَرُ   03 المَعِ،ي ُ  َوَمنم َيعمرِح و َوَرُةروَلُ  َوَيَتَعرد  ُحرُدوَدُا ُيدم

اح رق  تتعلرال برقلوواج والظرفال و  مق جقض  ر ايضق ر بعد (2ن00َعااٌع ُمِةيٌن 
 وا اا. ...

وتظلال ر ايضق ر ااا ال لمرة علرا معارا العقوبرق  المحرددة شررعق لمجموعرة مرن 
 قظرررع اليرررد عقوبرررة علرررا الةرررراةو والجلرررد عقوبرررة علرررا الوارررق مرررن  يرررر الجررررام و 

 المح ن ... واحواو وااا المعاا او موضوذ البحث.
والحدود جمع حدعو والحدع فرج اللغرة: ال  رل برين الشريمينن لرمف يلرتلظ احردامق  

بقللرو او لمف يتعدى احدامق علا اللرو وجمع  حدودو وف ل مرق برين  رل 
ةمررقو وحررد  ررل شررجض: ماتةررقان  ارر  يرررداو ويماعرر  عررن التمررقد و شرريمين: حررد بيا

وحرررد الةرررقرال و يررررا: مرررق يماعررر  عرررن المعرررقودةو ويمارررع ايضرررق  يررررا عرررن إتيرررقن 
 .(3نالجاقيق ...و فقلحد عبقرة عن الماع 

                                                           

 .011( ةورة البقرةو بعر الية 0ن
 .03و00( ةورة الاةقضو اليتقن 2ن
ظبعررة دار  ررقدر ر بيررو و  و3/001يا،رر: لةرقن العررع البررن ما،رورو مرقدة نحردد(  (3ن

 ار.0000يقلية 
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وفج الشرذ: عبقرة عن عقوبة مقدرة واجبة حقق هلل تعقلاو بلفل التعوير فإا   
رعو وارررد ي رررون برررقلحبضو وارررد ي رررون بغيرامرررقو لررريض بمقررردرو فقرررد ي رررون بقلضررر

ن  رررقن عقوبرررة مقررردرة ل اررر  يجرررع حقرررق للعبررردو حترررا  وبلرررفل الق رررقح فإاررر  وا 
 .(0نيجر  في  الع و وال لح 

والحد فج ا ظف  الجمةور  ير الحا ية: عقوبة مقدرة شرعق ةواض  قار  حقرق 
 هلل ا  للعبد.

فقلحرردود ااررواذ اررج: حررد الواررقو وحررد القررالو وحررد الةررراةو وحررد الحرابررةو وحررد  
اللمرررو ويضررقل إليةررق لرردى  يررر الحا يررة حرردعان آلرررانو وامررق حررد الق ررقحو 
وحد الردةو بقعتبقر ان الحد او عقوبة مقدرة حداق و وادراقو فف يجروو  حرد 

ن مرن حقروال وو ومرق ان يتجقوواقو وبقعتبقر ان الحد يشمل فج ا  رح مرق  رق
 .(2ن  قن من حقوال العبقدو وماةق الق قح

وعلي  .... فف مقاع من ان يلحال الق قح فرج القترل بقلحردودن  ن و وضرع 
 .(3ن ل  عقوبة مقدرة

وةرمي  حرردود و بةرراا االةر ن  اةررق تماررع العق ررج مرن العررودة إلررا المع ررية  
 .(0ن التج ُحدع  جلةق

اقمررة العرردل واررد شرررذ و الحرردو  د فررج اإلةررف   جررل دفررع ال ةررقد عررن الاررقضو وا 
بيرراة و وتحقيررال ال ررون والةررفمة لةرر  مررن  ررل ااىو واعتررداضو فررقلا ض البشرررية 

                                                           

و دار ال تع العلميةو الظبعة: اليقايةو 1/33بدامع ال اقمع فج ترتيع الشرامع لل قةقاج  (0ن
  .0111ار ر 0011

دار ال  ررر ةررورية ر دمشررالو الظبعررة  1/211/ وابررة الُوَحيلررجال قرر  اإلةررفمج وادلترر  ا.د (2ن
  . 0111الرابعة 

ال قرررر  الواضررررح مررررن ال تررررقع والةرررراة علررررا المرررراااع ا ربعررررة د/ محمررررد ب ررررر إةررررمقعيل  (3ن
  . 0111ار ر 0001و دار الماقر ر ميدان الحةينو الققارةو ظ يقاية 2/010
ررقلو إلررا اشرررل الَمَةررقلو فررج فقرر  إرشررقد  (0ن و 003االمررق  مقلررو البررن عةرر ر البغررداد /الة 

 شر ة م تبة ومظبعة م ظ ا البقبج الحلبج واوالداو م رو الظبعة اليقلية.



 من البالغة القرآنية يف بيان احلدود الرشعية

  ﴿0122﴾  
  

تميرررل بظبعةرررق إلرررا اضرررقض الشرررةوا و وتح ررريل الملررراا  مرررن الشررررعو والوارررقو 
لررقفتة  وترررويعة  ...و ومررن يرر  اوجررع  والقررالو والقتررلو وةررراة مررقل الغيرررو وا 

  الحررردودن ل ررريقاة اروا  الارررقضو واعراضرررة و وااةرررقبة و وامررروالة  عرررن اإلةرررف
 التعرر لةق.

ولقد تحدث القرآن ال ري  فج عدد من اليق  عن ااا الجرام و وابقن حدوداقو  
َيرق َايهةَرق واح قمةرق الشررعيةو فممرق جرقض فير  لبيرقن عقوبرة القترل اولر  ر تعرقلا ر : 

ُاميَرا  ال ِايَن آَمُاوا ُ ِتَع َعَليمُ ُ  المِقَ قُح ِفج المَقتملَرا المُحرره بِرقلمُحرِع َوالمَعبمرُد ِبقلمَعبمرِد َوا م
َةرقنع َاِلرَو  ٌض َفقتِعَبرقٌذ بِرقلمَمعمُروِل َوَاَداٌض ِإَليمرِ  ِبِإحم ُامَيا َفَمنم ُعِ َج َلُ  ِمنم َاِليِ  َشجم ِبق م

ِ ي َتَدى َبعمَد َاِلَو َفَلُ  َعَااٌع َاِليٌ  َتلم َمٌة َفَمِن اعم 011ٌل ِمنم َربِعُ  م َوَرحم
َوَلُ  م ِفرج   

َلمَبقِع َلَعل ُ  م َتت ُقوَن  011المِقَ قِح َحَيقٌة َيق ُاوِلج ا م
 .(0ن  

ِما رق ِإال  َلَظري  وَ واول  تعرقلا:  ِمنع َانم َيقمتُرَل ُمؤم ِما رق َلَظري  َوَمرق َ رقَن ِلُمرؤم َمرنم َاتَرَل ُمؤم
د ُاوا َفِإنم َ قَن ِمنم َاوم ع َعُدوعع  ِمَاةع َوِدَيٌة ُمَةل َمٌة ِإَلا اَامِلِ  ِإال  َانم َي   ِريُر َرَاَبةع ُمؤم  َفَتحم

نم َ رقَن ِمرنم اَروم ع َبيمرَاُ  م َوَبيمرَاةُ  ِمَارةع َواِ  ِريُر َرَاَبةع ُمؤم ِمٌن َفَتحم  م ِمييَرقاٌل َفِدَيرٌة َلُ  م َوُاَو ُمؤم
َبرة   ِمَاةع َفَمنم َل م َيِجدم َفِ رَيقُ  َشرةمَريمِن ُمَتتَرقِبَعيمِن َتوم ِريُر َرَاَبةع ُمؤم ُمَةل َمٌة ِإَلا اَامِلِ  َوَتحم

ررق َحِ رري    ِ ُ َعِليم  ِِ  َوَ ررقَن ا ررد ا َفَجررَواُؤُا َجةَررا   12 ِمررَن ا ِما ررق ُمَتَعمِع ُ  َوَمررنم َيقمتُررلم ُمؤم
ق  ِ ُ َعَليمِ  َوَلَعَاُ  َواََعد  َلُ  َعَااب ق َعِ،يم   .(2ن 13 َلقِلد ا ِفيَةق َوَ ِضَع ا

رق َفقَرردم : واولر  تعرقلا َ  ُو ِإال  بِرقلمَحالِع َوَمررنم ُاتِرَل َم،مُلوم  َوال َتقمُتلُروا الررا  مَض ال تِرج َحرر 
ِرلم ِفج المَقتمِل ِإا ُ  َ قَن َمامُ ور اَجَعلمَاق ِلَوِليِعِ  ُةلمَظقا ق َفَف  ُيةم

 .(3ن
ِلرُدوا ُ رل  َواِحردع ِمامُةَمرق ِمقَمرَة َجلمرَدةع ولبيقن حد الوارق جرقض اولر :  الو اِاَيرُة َوالو ااِرج َفقجم

ِمُارروَن بِررقهلِل َوالمَيرروم ِ  ِِ  ِإنم ُ امررُت م ُتؤم ُ  م ِبِةَمررق َرامفَررٌة ِفررج ِديررِن ا ررَةدم  َواَل َتيمُلررام ِلررِر َولمَيشم الم

                                                           

 . 011و 011( ةورة البقرةو اليتقن/ 0ن
 .12و13( ةورة الاةقضو اليتقن/ 2ن
 . 33( ةورة اإلةراضو الية/ 3ن



 والثالثون( بية بإيتاي البارود )العدد اخلامسجملة كلية اللغة العر

  ﴿0123﴾  
  

ِمِايَن  ِرَ ة  َوالو اِاَيُة اَل  2َعَااَبُةَمق َظقِمَ ٌة ِمَن المُمؤم الو اِاج اَل َيامِ ُح ِإال  َواِاَية  َاوم ُمشم
ِمِايَن  َ  َاِلَو َعَلا المُمؤم ِرٌو َوُحرِع  .(0ن3َيامِ ُحَةق ِإال  َوانع َاوم ُمشم

َبَعررِة  : ولبيررقن حررد القررال  ررقن اولرر  َ ررَاقِ  يُرر   لَرر م َيرريمُتوا ِبَيرم ُمرروَن المُمحم َوال ررِايَن َيرم
ِلررُدوُا م َيَمررقِايَن َجلمررَدة  َواَل َتقمَبلُرروا َلةُرر م َشررَةقَدة  َاَبررد ا َوُاوَلمِررَو ُاررُ  المَ قِةررُقوَن  ُشررَةَداَض َفقجم

0  ِررَلُحوا فَررإ ررِد َاِلررَو َوَا م َوال ررِايَن  1ن  َو َ  ُرروٌر َرِحرريٌ  ِإال  ال ررِايَن تَررقُبوا ِمررنم َبعم
َبررُع َشررَةقَدا ع  َواَجةُرر م َولَرر م َيُ ررنم َلةُرر م ُشررَةَداُض ِإال  َاامُ ُةررُة م َفَشررَةقَدُة َاَحررِدِا م َارم ُمرروَن َاوم َيرم

قِدِايَن  ِمَن المَ رقِاِبيَن  َوالمَلقِمَةُة َان  َلعمَاَ  ِو َعَليمِ  ِإنم َ قنَ  1ِبقهلِل ِإا ُ  َلِمَن ال  
1  َبررَع َشررَةقَدا ع بِررقهلِل ِإا ررُ  َلِمررَن المَ ررقِاِبيَن ررَةَد َارم َرُا َعامةَررق المَعررَااَع َانم َتشم  1َوَيرردم

رررقِدِايَن  رررُل ِو  1َوالمَلقِمَةرررَة َان  َ َضرررَع ِو َعَليمةَرررق ِإنم َ رررقَن ِمرررَن ال   َولَررروماَل َفضم
َمُتُ  وَ   .(2ن 01َان  َو َتو اٌع َحِ يٌ  َعَليمُ  م َوَرحم

قِرَاُة َفقامَظُعوا َايمِدَيُةَمق َجَواض  ِبَمق  اقل ر تعقلا ر : ولبيقن حد الةراة  قِراُل َوالة  َوالة 
ررَلَح  31َ َةررَبق َاَ ررقال  ِمررَن ِو َوُو َعِويررٌو َحِ رريٌ   ررِد ُ،لمِمررِ  َوَا م َفَمررنم تَررقَع ِمررنم َبعم
َمقَواِ   31َفِإن  َو َيُتوُع َعَليمِ  ِإن  َو َ ُ وٌر َرِحيٌ   َل م َان  َو َلُ  ُملمُو الة  َاَل م َتعم

ضع َادِ  ِر ُيَعاِعُع َمنم َيَشقُض َوَيغمِ ُر ِلَمنم َيَشقُض َوُو َعَلا ُ لِع َشجم َرم  .(3ن 01يرٌ َوا م
وتعرردَد حررده الحرابررة حةررع ا اى الررا  يةرربب  المحررقرع المعتررد و فقررقل تعررقلا:  
 ِر َفَةرقد ا َانم ُيَقت لُروا َاوم َرم َن ِفرج ا م رَعوم ِإا َمق َجَواُض ال ِايَن ُيَحرقِرُبوَن َو َوَرُةروَلُ  َوَيةم

ِر َاِلرَو َلةُر م ِلرومٌ   َرم ُجُلُة م ِمنم ِلَفلع َاوم ُيامَ وما ِمَن ا م ُيَ ل ُبوا َاوم تَُقظ َع َايمِديِة م َوَارم
ِلرررَرِة َعرررَااٌع َعِ،ررريٌ   ِفرررج الررردهامَيق َوَلةُررر م  رررِل َانم  33ِفرررج الم ِإال  ال رررِايَن تَرررقُبوا ِمرررنم َابم

َلُموا َان  َو َ  ُرررروٌر َرِحرررري ٌ  و فمررررن اتررررل وةرررررال ُيقتررررل (0ن 30َتقمررررِدُروا َعلَرررريمِة م فَررررقعم
وُي لعو ومن اتل يقتل فقظو وَمن ةرال المرقل اظعر  يردا ورجلر  مرن لرفلو 

   عواع بقلا ج... وا اا.ومن القل الاقض وارابة
                                                           

 .2و3ةورة الاورو اليتقن/  (0ن
 .01:0اليق / ( ةورة الاورو 2ن
 .01: 31( ةورة المقمدةو اليق  من 3ن
 .30و 33( ةورة المقمدةو اليتقن/ 0ن



 من البالغة القرآنية يف بيان احلدود الرشعية

  ﴿0120﴾  
  

 واحلكمة من مشروعية هذه احلدود تتلخص فيما يلي: 
لحرديث عبررقدة رر تظةيررر المرااع مررن جريمتر  التررج ارت بةرق بإاقمررة حردعاق عليرر و 0

فرج مجلرضو فقرقل: يبرقيعواج علرا ان  ررراقل:  اق عاد الابج  رربن ال قم  
ال تشر وا بقهلل شيمقو وال تةراواو وال تواوا ر وارا ااا الية  لةق ر فمن وفا ما   
فيجرا علا وو ومن ا قع من الو شيمق فعواع ب  فةو   قرت و ومن ا رقع 

ن شقض عاب ي  .(0نمن الو شيمق فةترا و علي و إن شقض   ر ل و وا 
ووجرا  عن ااتررال الجاقيرة مررة يقايرةو و راا وجرر  يررا  عرن  ر ردذ الع قةو2

 فعل مق يةتوجع إاقمة الحد علية .
ر تحقيال االةتقرارو وااتشقر الظمياياة فج المجتمعو وشيوذ ا من وا مقن بين 3

 افرادا...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

دار  و1110و حرديث رار / 1/011 حيح البلقر و  تقع الحردودو برقع الحردود   رقرة  (0ن
 ار.0022ظوال الاجقةو الظبعة ا ولاو 



 والثالثون( بية بإيتاي البارود )العدد اخلامسجملة كلية اللغة العر

  ﴿0121﴾  
  

 األولاملبحث 
 من بالغة القرآن يف بيان عقوبة القتل

جريمررة القترررلو وبرريعن عقوبتةررق فررج عرردد مررن اليرررق و تحرردث القرررآن ال ررري  عررن 
وةررررتقو  الدراةررررة بتحليررررل ارررراا اليررررق  تحلرررريف بف يررررقو محقولررررة  شررررل بعررررر 

وعقوبتةرررقو ف رررج  وا ةرررار البف يرررة ال قماررة فرررج بيرررقن القرررآن عرررن اررراا الجريمررة
َلـي ك   رر: ورة البقررة يقرول و ررررررة َْ ُ  َفـي َيـا ََيهَهـا الِـَنيَن نَمن ـوا ك َتـَل  م  ال َقَصـا

ٌء  َفَي َله  َمن  َََخيَه َشي   ْ رَ  َوال َعب د  َبال َعب َد َواْل  ن َثى َباْل  ن َثى َفَمن   ره َبال ح  ال َقت َلى ال ح 
ــَن  ــٌة َفَم َم ــم  َوَرح  ــن  َربَ ك  ٌَ َم ــ َفي ــَف َتخ  ــان  َنَل َس ــَه َبَاح  ََ َوَََداٌء َيَلي  و ــال َمع ر  ــاٌ  َب َفاتَ َب

َتَدى   ْ ـَناٌل َََلـيٌم ا َْ 871 َبع َد َنَلـَف َفَلـه  
ٌَ َيـا َ وَلـي   َُ َحَيـا َوَلك ـم  َفـي ال َقَصـا

َل َباَل َلَعِلك م  َتِتق وَن  871اْل 
(8). 

حيث ابقن ااا الاح القرآاج ان ا لا بقلق قح بين القتلا امرر ارد افترضر   
و علررررا المررررؤماينو فررررقلحر مرررريلوا بررررقلحر ومقتررررول برررر و و ررررالو العبررررد بقلعبرررردو 

نحيررررين مررررن العرررررع  ررررقن بياةمررررق اتررررقٌل فررررج وا ايررررا بررررق اياو وةرررربع الررررو ان 
الجقاليررةو و ررقن  حرردامق ظررول نفضررل وشرررل( علررا اللرررو فياةررموا لاقررتلنع 

رر رالحرع ما   بقلعبدو والا ر برق اياو فلمرق جرقض اإلةرف  تحرق موا إلرا الرةرول 
و وال يةررقظ الق ررقح فررج القتررل العمررد إال (2نفاولرر  اليررةو وامرررا  ان يتةررقووا(

المقتررول وابررول الديررةو وحيامررا ال يحررل لةرر  ان ييرريرواو  مررق ال يحررل بع ررو ولررجع 
للققتررررل ان يمقظررررل فررررج الديررررةو يرررر  ابررررقن الرررراح القرآاررررج الح مررررة الع،يمررررة فررررج 
مشروعية الق قح للمؤماينو واج الح ق، علا حيقة الاقض وبققمةقو والو ان 

 للا وض. الققتل إاا عل  اا  متا اتل ُاِتل  ل عن القتلو ف قن فج الو حيقة

                                                           

 . 011و 011( ةورة البقرةو اليتقن/ 0ن
و ظ: دار ال تررع 13رآن للواحررد و  :  مررقل بةرريواج و لررول/ اةرربقع ارروول القرر( يا،ررر: 2ن

 .ار 0000بيرو و اولاو  –العلمية 



 من البالغة القرآنية يف بيان احلدود الرشعية
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يرررق َايهةَرررق ال رررِايَن آَمُارررواوفرررج التعبيرررر بقلارررداض  
إيقرررق، للمرررؤماينو وتابررريةة  إلرررا    

ااميرررة مرررق يررريتج بعرررد الارررداضو ولظورتررر و فيتلقررروا بقالاتمرررق و والتررردبرو واإل رررغقض 
إليررر و  اميتررر  فرررج  رررف  المجتمرررع اإلةرررفمجو واةرررتبققض اماررر  بح ررر، ا ررروض 

 افرادا.
ض المررررؤماين ب رررر تة  ناإليمررررقن( التررررج تقتضررررج االمتيررررقل واةررررتةل  اليررررة بارررردا 

واالةتجقبة لةاا ا مرن حيق علرا ا لرا بقلق رقح فرج القتلراو وتابيةرق إلرا ان 
 تا ياا والعمل ب  ممق يقتضي  اإليمقنو واإللفل ب  اقح في .

ُ ِتَع َعَليمُ ُ  المِقَ قُح ِفج المَقتمَلا وفج التعبير بر 
إشعقر بين الق رقح حرال   

المقتضرج الوجروعو إلرا  َعلَريمُ  ُ يلو  العمل ب و يعضد ااا المعارا التعبيرر برر 
علرا معارا فررر علرري  و علرا ةربيل االةررتعقرة   ُ تِررعَ  جقارع إظرفال ل ر، 

يبقتر و  الت ريحية التبعية بجقمع اليبو  واللوو و إمعقارق فرج توييرال اراا ا مرر وا 
 حيد عن العمل ب و فمق ُ تع جدير بيبوت  وبققم .و وا  حقق الومق ال م

وال شرررو فرررج ان العررردل والمةرررقواة فرررج القترررل يةرررة  فرررج وجرررر اارررل العررردوان عرررن 
اإلارردا  علررا القتررل متررا علمرروا ان جررواضا  اررو القتررلو وفيرر  ايضررق ظمياررة  اررل 

 المقتول بقلق قح من الققتل.
رررُد وجملرررة   ُامَياالمُحرررره بِرررقلمُحرِع َوالمَعبم ُاميَرررا بِرررق م رررِد َوا م بيرررقن وت  ررريل لقولررر :  ِبقلمَعبم
ِتَع َعَليمُ ُ  المِقَ قُح ِفج المَقتمَلا ُ و ومن ي   رقن ال  رل برين الجملترين ل مرقل

االت ررقلو تي يرردا لمراعررقة الممقيلررةو والمةررقواة فررج الحريررةو والعبوديررةو وا اويررةو 
لققترل ايعررق  رقنو ال علررا احرد مررن وعرد  الت قضرل بررين ا فررادو فقلق ررقح علرا ا

 ابيلت و وال فرد من افراد عشيرت .
ونلح ا ايا بقلا ر مع ااةق ا ر  ضمن ل ر، نالحرر( ونالعبرد( لرمف يتروا   

 .(8) ان  يغة التا ير فج نالحر( ونالعبد( مراد بةق الا ور فقظ(
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ال ضرررلو  وبعرررد ان اوجرررع الق رررقح وارررو اةرررقض العررردل تحررردث عمرررق يقتضررري  
ٌض َفقتِعَبرقٌذ  رر:والتيةيرو والرحمة واو الع و فققل ر َفَمرنم ُعِ رَج لَرُ  ِمرنم َاِليرِ  َشرجم

َةررقنع  و وجررقض ارراا فررج اةررلوع شرررظجن  ارر  يويررد    بِررقلمَمعمُروِل َوَاَداٌض ِإَليمررِ  ِبِإحم
المعاا إيضقحق وبيقاقو ويةة  فج إيقرة الملقظع وتظلع  إلا معرفة مق يترترع 
علررا الع رروو فررقاا جررقض مررق يتظلررع إليرر  يبرر  فررج ااارر و وتي ررد لديرر و إمعقاررق فررج 
 التو ية بحةن القضقض من المع و عا و وحةن الظلع والتققضج من العقفج.

لت ريرع اإللبرقر عرن الع روو والحرث علير و  َفَمنم ُعِ رَج.. :رر  وال قض فج اول 
ُعِ رجَ وممق يقو  معاا التر يع فج الع و التعبيُر برقلمباج لمرق لر  يةر  فقعلر  

 

للتر يرررو علرررا حررردث الع ررروو وتةرررليظ الضررروض عليررر   اميتررر  فرررج حقرررن الررردمقضو 
  اشرعر بمراعرقة ب رل الا،رر عرن فقعلر  للعلر  بر و  مرق ان التعبيرر بقل عرل ااتر

التراح و والتل يلو والةمقحة إمعقاق فج التي يد علا التر يع فج الع وو وابول 
َاِلي ِ مقل ال لحو و اا التعبير بق لوة فج اول :

الا  يحمل معرقاج التحرانو  
تا يرا لولج الد  بيلوة اإليمقن التج تدعوا إلا الع روو وتبردد مرن  واالةتعظقلن

الغي،و فيعظل علا الي و ويتةقما عن احققداو في ر ح ا ة  عوامل الحقدو و 
 ويع و عا .

ضإلررا جقاررع التعبيررر بررقلا رة   َشررجم
عررن عررور الررد  فررج ةرريقال الشرررظ إلفررقدة  

فقرررد يعررررر علرررا ولرررج الرررد  مرررقل مرررن اارررع او العمرررو ن اللرررتفل العرررورو ي
في  شجض ح رل بر  ال رلح و (0نفضةو واد يعرر علي  إبلو او عرور...ي 

 الق قح.يةقظ 
َةررقنع وُربظرر  جملررة جرررواع الشرررظ   رررِ  ِبِإحم َفقتِعَبرررقٌذ بِررقلمَمعمُروِل َوَاَداٌض ِإَليم

بقل رررقضن  
 اةرررق جملرررة اةرررميةو وداللرررة ال رررقض علرررا التعقيرررع ترررؤان بةررررعة االمتيرررقل إلرررا 
مظقلبررة اوليررقض المقتررول الققتررل بررقلمعرول مررن  يررر تعايررلو وال ااىو وال ويررقدة 

الققتررررل برررردل الررررد  إلررررية  بإحةررررقن مررررن دون بلررررضو وال  علررررا حقرررر و و رررراا اداض
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ِإَليمر ِ ممقظلةو وا ر متعلرال ا داض وارو اولر : 
للت رريح بو رول مرقل ال رلح  

إلا ولج المقتولو دون ان يرااع با ةر  او يرةرل  يررا لقبضر و واراا مرن تمرق  
 اإلحةقن.

و رريغ  جملررة جررواع الشرررظ بظريررال االةررميةن إلفررقدة تحقيررال المعاررا ويبوترر و  
و نتغييرررا (0ن تقريرررا للتر يررع فررج الرضررق بمررقل ال ررلحو وا لررا بررقلع و عررن الققتررل

لمق  قن علي  اال الجقالية من التعيير لَمن الا بمبدا ال لح واعتبقرا بقمعق لد  
 .(2ن اتيل (

لح ر  الرا  شررع  مرن الع رو عرن الققترل والعردول ير  بريعن ر ةربحقا  ر ان الرو ا 
حةرقن ا داض ... تل يرل مار  ر ةربحقا  ر علرا الارقضو فقرقل:  عرن الق رقح وا 

 ٌَمة ِ يٌل ِمنم َربِعُ  م َوَرحم و والتعبير بقة  اإلشقرة للبعيد إلا امر ا را من َاِلَو َتلم
ة والماولرررةو اريرررع لالمرررق  إلرررا مرررق للمشرررقر إليررر  مرررن ُبعرررد فرررج الع،مرررة وال لقمررر

و يررل الو وارراا الح رر  تل يررل ورحمررة مررن وو إا فيرر  ح ررول ا جررر بررقلع وو 
واات قذ اوليقض المقتول بقلديةو واةتبققض حيرقة الققترل بعرد اةرتحققا  إتففةرقو فةراا 

 الح   رحمة للجميع.
ِ يررل وفررج تا يررر  ت لرريٌ  وتشررريٌل لةرراا  ِمررنم َربِعُ رر م  مررع و رر   بقولرر : َتلم

الرل رةو فةرو ر ةربحقا  ر العلري  بريحوال عبرقداو المردبر لةر  مرق ي رلح ديراة و 
 ودايقا  علا مق تقتضي  ح مت .

َمررة مررق عظررل   ِ يررلعلررا َرحم و وجررجض بةمررق ا رررتين للتع،رري و والت لرري و َتلم
 .فةج رحمة ع،يمة ل  و وا  رحمة اع،  من الع و واالمتاقذ عن ة و الدمقض

وبعد ان ابقن الاح القرآاج ح مة الع وو والر بة في  ا ر الوعيد الشديد علرا  
رَد َاِلرَو َفلَرُ  َعرَااٌع َاِلري ٌ رر : الغدرو فقرقل ر تَرَدى َبعم و فرإن المعترد  بعرد َفَمرِن اعم

ااتةقض الق رقح او الع رو والرا الديرة ةرواض  رقن مرن اوليرقض المقترولو او الققترل 
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ج اللرررررةو وايررررل: المررررراد بقلعررررااع ا لرررري : ان يقتررررل لرررر  عررررااع شررررديد موجررررع فرررر
و وال مرررقاع مرررن ان ي رررون العقرررقع فرررج (0نا ق رررق ال محقلرررة وال يقبرررل مرررن الديرررة

 الدايق بقلقتل ا ق قو وفج اللرة بقلاقر لغدرا.
َتَدى َبعمَد َاِلَو َفَلُ  َعَااٌع َاِلي ٌ وةيق  ااا الجملة   فرج اةرلوع شررظج  َفَمِن اعم

وممرق يويرد التحراير اروةو يحمل تحايرا شديدا من اإلادا  علرا الغردر واالعترداضو 
إلفقدة الت لي و والتةررويل لةراا العرااع  َعااع َاِلي والوعيد اوال التعبيُر بقلا رة 

المو ررول ب رريغة المبقلغررة نفعيررل( للداللررة علررا شرردة اإليررف و وارروة اإليجررقذن 
 يدو والتحاير من االعتداض بعد الق قحو او الع و والا الدية.إمعقاق فج التةد

َوَلُ ر م ِفرج  ي  ارشد ر ةبحقا  ر إلا بيقن الح مة فج مشروعية الق قحو فقرقل:
َلمَبقِع َلَعل ُ  م َتت قُرونَ  و ومرق مرن شرو فرج ان ا رر العلرة المِقَ قِح َحَيقٌة َيق ُاوِلج ا م

الح ررر  فرررج الررراانو وتم اررر  فرررج الرررا ضو  بعرررد ا مرررر بقلشرررجض ادعرررا إلرررا يبرررو 
 والر بة فج ةرعة امتيقل و وااللتوا  ب .

يحمررل الظمياياررة للا رروض فررج ابررول  َوَلُ رر م ِفررج المِقَ ررقِح َحَيررقةٌ ررر: واولرر  ر 
اح ررق  الق ررقحو فقلققتررل إاا علرر  اارر  إن اتررل ةرريقتح مارر  امتاررع عررن القتررلو 

ا رررةن للداللررة علررا  َحَيررقةٌ   ف ررقن فررج الررو حيررقة لرر  وللمقتررولو ومررن يرر  جررقض
  ع،  ااا الحيقةو فةج حيقة ع،يمة تشمل المجتمع  ل .

معررررقن ف ررررو مررررن يررر  لقظررررع و  و رررون الق رررقح حيررررقة يحترررقج إلررررا تيمرررلو وا 
َلمَبررقعِ ررر: ا ررحقع العقررول فقررقل ر ن  ن ارراا الح رر  يحتررقج إلررا َيررق ُاوِلررج ا م

تدبرو وتعقلو وعمال تيمل حتا يتبين اار  عرين الم رلحة للجميرعو نولراا جرجض 
فرررج التعريرررل بظريرررال اإلضرررقفة الدالرررة علرررا ااةررر  مرررن اارررل العقرررول ال قملرررة  ن 
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و واتا بقلاداض المقتضرج (0ن (ح مة الق قح ال يدر ةق إال اال الا،ر ال حيح
 للتيق، واالاتبقا.

ااا الجملة القرآاية ادل علا المق ودو وابلر  مرن ارول العررع: نالقترل  مق ان  
امرق القتررل  اا را للقترل( مرن عرردة وجرواو احرداق: اارر  لريض  رل اترل يا ررا القترلو وا 

الرررا  يا يررر  مرررق  رررقن علرررا وجررر  الق رررقح والعررردلو ف رررج ا رررر الق رررقح بيرررقن 
 للمعااو و شل للغرر.

المِقَ رررقِح َحَيرررقٌةب مرررن إبقارررة الغررررر  ويقايةرررق: ان فرررج اولررر  تعرررقلا: يَوَلُ ررر م ِفرررج
المر وع في  با ر الحيقة مق ليض فج اولة : القتل اا را للقترلو واراا ويرقدة فرج 
اإليضررق و فقلمق ررود اال ررلج الررا  اررو الحيررقة م رررع  برر  فررج اليررةو ومرردلول 

 علي  بقاللتوا  فج اول العرع.
حيرقة(و والق رقح حيرقة ويقليةق: ان ا،يرر ارولة : القترل اا را للقترل نالق رقح 

 اوجون  ا  عشرة احرلو والقتل اا ا للقتل اربعة عشر حرفق.
ورابعةررررق: تعريررررل الق ررررقح وتا يررررر الحيررررقةو ا : ل رررر  فررررج ارررراا الجرررراض مررررن 
الق ررقح حيررقة ع،يمررة ال ترردرو  اةةررقو  ن الققتررل يرترردذ عررن القتررل فت ررقن 

 بالو حيقة الاقضو ويودجر القتلة.
والتشرررويال برررا ر الحيرررقة وبةرررق يتاةررر  الةرررقمع رامحرررة  ولقمةرررةق: تعجيرررل التر يرررع

الحيقة وظيبةق وحفوتةق  اةق ات  اتيجة حتميرة للق رقح بع رض  لمرة العررع 
 التج تبتدئ با ر المو .

وةقدةةق: االظراد فج الية دون ارولة ن إا يوجرد اترل ال يا رج القترلو برل ي رون 
امق يظرد إاا  قن علا وج    الق قح.ادعا ل و  قلقتل ،لمق. وا 

وةررقبعةق: للررو اليررة ممررق ي رررا مررن ل رر، القتررلو ومررق يجةرردا مررن ةرريل الرردمقضو 
 وتموعال ا شفضو واحوا.
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للجمع بين الق رقح والحيرقةو وامرق  قلضردينو وال  قويقماةق: ان فج الية ظبقا
 ي،ةر حةن الضدع إال الضد.

يفجي علي و  وتقةعةق: ُجعل الق قح فج الية  قلمابعو والمعدن للحيقة بإدلقل
ف ررين احررد الضرردينو واررو ال اررقضو  ررقر محررف لضرردا اللرررو واررو الحيررقةو وفررج 

 .(0ن ...الو مق ال يل ا من المبقلغة
إتمقمرق للعلرةو ا :  تبارق علري   الق رقح مرن اجرل  َلَعل ُ ر م َتت قُرونَ وجقض اولر : 

ان تتقررروا العررردوان بقلقترررلو فرررإن المررررض إاا علررر  ااررر  ةررريقتح ماررر  بقلقترررل إاا اترررل 
 ةيتقج ر بف شو ر القتلو واتققؤا للقتل من تقوى و ةبحقا . 

َ  ُو ِإال  : رروفرج ةرورة اإلةرراض يقرول ر  بِرقلمَحالِع َوَمرنم َوال َتقمُتلُروا الرا  مَض ال تِرج َحرر 
ِرلم ِفج المَقتمِل ِإا ُ  َ قَن َمامُ ور ا ق َفَقدم َجَعلمَاق ِلَوِليِعِ  ُةلمَظقا ق َفَف ُيةم ُاِتَل َم،مُلوم 

 .(2ن 
حيث اةقاق و عن اتل الا ض التج حر  اتلةق إال بقلحالو وحقةق الا  تقتل ب  ر 

بعرد إح رقنو واترل ا رض مؤماررة  مرق ارقل الم ةررون ر :   ررر بعرد إةرف و ووارق 
رَةُد َانم اَل ِإلَرَ  ِإال  ُوو َوَااعِرج رر: عمرداو لقرول الابرج ر رِل ع َيشم رِرئع ُمةم يال َيِحرله َدُ  امم

: الي يعِرررُع الو ااِرررجو َوالرررا  مُض بِرررقلا  مِضو َوالت رررقِرُو ِلِدياِررررِ   رررَدى يَرررَفثع َرُةررروُل ِوو ِإال  ِبِإحم
و ويلحرررال بةرررق اشررريقض فررج معاقارررق  قلحرابرررةو ومارررع الو رررقةو (3نَجَمقَعرررِةي الُم َررقِراُل ِللم 

....يرر  ارشررد ةرربحقا  َمررن لرر  حررال المظقلبررة بررد  المقتررول إلررا ان يةررلو ظريررال 

                                                           

و دار ال ترررررع العلميرررررةو ظ اولرررررا 211يا،رررررر: ةرررررر ال  رررررقحة البرررررن ةررررراقن الل رررررقجج/  (0ن
دار ال تررع و 3/012 و واإليضررق  فررج علررو  البف ررة لللظيررع القووياررج 0112اررر ر0012

ةررقض الرردين الةررب ج وعررروض ا فرررا  فررج شررر  تللرريح الم تررق  لبالعلميررة ر بيرررو  ر لباررقنو 
 و وبغيرة 2113ارر ر 0023ومق بعرداقو الم تبرة الع رريةو بيررو  ر لبارقنو ظ اولرا  0/111

و م تبرة 2/333اإليضق  لتلليح الم تق  فج علو  البف رة للشري  عبرد المتعرقل ال رعيد  
  .2111-ار0021الداعو ظ: الةقبعة عشر 

 . 33( ةورة اإلةراضو الية/ 2ن
و برقع مرق يبرق  3/0312ترقع القةرقمة والمحرقربين والق رقح والرديق   حيح مةرل و   (3ن

 و دار إحيقض التراث العربج ر بيرو .0111ب  د  المةل و حديث را / 



 من البالغة القرآنية يف بيان احلدود الرشعية

  ﴿0132﴾  
  

العدل عاد المظقلبة بحق و فف يةرل فج القتلو بين يقتل  ير الققتلو او يقترل 
ل ااررل الجقاليررةن  ن جمقعررة بواحرردو او يقتررل بعررد الررا الديررة...و  مررق  ررقن ي عرر

و شرررذ لررولج المقتررول ةررلظقاق علررا الققتررلو فررإن شررقض الررولج ظقلررع بقلق ررقح 
ن شررررقض ع ررررق عارررر و وبررررالو  ررررقر للررررولج مظلررررال  ن شررررقض الررررا الديررررةو وا  مارررر و وا 

 الت رل فج الققتلو حتا ل يا  تح  إمرت  وةلظقا .
َ  ُو ِإال  بِررقلمَحالعِ َوال َتقمُتلُرروا الررا  مَض اوالتعبيررر ب رريغة الاةررج فررج اولرر :    ل تِررج َحررر 

للتحري و ويحمل تحايرا من ارت قع اراا الجريمرةو فرقهلل ر ةربحقا  وتعرقلا ر للرال 
ِر   رررر : رررر تعرررقلا ةرررقن ليعمرررر بررر  ا ررو ارررقلاإلا َرم ُارررَو َاامَشرررَيُ  م ِمرررَن ا م

ررَتعمَمَرُ  م ِفيةَررق  َواةم
لمررق اراد و  و واإلارردا  علررا إتررفل ارراا الررا ض يعررد ارردمق(0ن

 باقضا.
َ  و امية ااا الا ضو وع،ي  ايمتةق ُو    بقة  المو رول و رلت   ال تِرج َحرر 

ةراقد التحرري  إلرا ل ر، الجفلرة يروحج بمردى ع،ر   وُ  تةجيف لتحري  اتلةرقو وا 
ااا التحري و وشاقعة ااا الجريمةو لمرق يحملر  ل ر، الجفلرة مرن معرقاج الرابرةو 

قبررة فررج الا رروضو بقإلضررقفة إلررا التعبيررر بقلمقضررج الرردال علررا واإلجررفلو والمة
 تحقال ااا التحري و ويبوت  ال محقلة.

و ِإال  بِرررقلمَحالعِ واةرررتياا مرررن عمرررو  الاةرررج القترررل الم رررقحع للحرررال فرررج اولررر : 
  ر بعرد إةرف و ووارق بعرد إح رقنو واترل ا رض  والحال الا  تقتل ب  الا ض او

  مق ةبال.مؤماة عمداو 
َوال ا المعاررا فررج اةررلوع ا ررر بظريررال الا ررج واالةررتياقضو فررج اولرر : وجررقض اررا

َ  ُو ِإال  ِبقلمَحالعِ  حيث ا رر اترل الرا ض الترج حرر  اتلةرق و َتقمُتُلوا الا  مَض ال ِتج َحر 
واررو ا ررر  رر ة علررا مو ررول ا رررا علررا مررق تةررتحال برر  القتررل حقررق وعرردالو 

و وارررد اضررر ج اررراا المق رررور عليررر  ن الا رررج عرررق  يشرررمل  رررل مرررق عررردا حقيقيرررقن 
 الق ر علا تحري  القتلو والتحاير من ارت قب  مويد ا من التقويةو والتي يد.
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رِرلم ِفرج المَقتمرلِ واول :  ق َفَقدم َجَعلمَاق ِلَوِليِعِ  ُةلمَظقا ق َفَف ُيةم يحمرل  َوَمنم ُاِتَل َم،مُلوم 
اراا التوجير  مرن شريا  ان توجيةق لولج المقتول ،لمق بعد  اإلةرال فج القتلو و 

يةدئ ا ض الولجو ويل ل  ضب و ويظ ئ اقر اا عقل  المشتعلةن  ن و جعل 
 ل  ةلظقاق ووالية علا الققتل يت رل في  بقلمؤالاة بقلق قحو او بقلدية.

قواول :  ب  يحمل داللة علا ان القتل  قن  ُاِتلَ و وتقييد ال عل حقل َم،مُلوم 
للظرري ال يةررما ،لمررقو ومررع الررو اةررقا و عررن مققبلررة عررن عمررد وا رردن  ن ا

ال،لرر  ب،لرر و بررل عليرر  ان يةررلو ةرربيل العرردل واإلا ررقلو فيقبررل الق ررقح او 
ِرلم ِفج المَقتملِ الديةن ولاا اقل:   .َفَف ُيةم
رررِرلم ِفرررونعظ رر  جملرررة  ررق َفقَررردم َجَعلمَارررق ِلَوِليعِررِ  ُةرررلمَظقا ق فَررَف ُيةم ج َوَمررنم ُاتِرررَل َم،مُلوم 

َ  ُو ِإال  بِرررقلمَحالعِ علرررا جملرررة  المَقتمرررلِ  عظرررل ا رررة  َوال َتقمُتلُررروا الرررا  مَض ال تِرررج َحرررر 
علا ا ةن ااتمقمق بةراا الح ر  بحيرث جعرل مةرتقفو فعظرل علرا ح ر  آلررو 
ال فمقتضررا ال،ررقار ان ت ررون م  ررولةو إمررق اةررتماقفق لبيررقن ح رر  حقلررة ت يرررو  وا 

مق بدل بعر من جملة إال ب  .(0نقلحال( وا 
ي يد  َفَقدم َجَعلمَاق ِلَوِليِعِ  ُةلمَظقا قوالتعبير بقل قض مع ناد( فج جملة جواع الشرظ  

تحقال والية ولج المقتول ،لمق علا الققتل وادرتر  علرا الت ررل فير  برقلقود او 
الديررة علررا وجرر  الةرررعةن لررمف تيلرراا الحميررة فيةرررل فررج القتررلو ويقررع ال ةررقدو 

 ويشيع الغلو والتبق رو والتققتل بين ا فراد والجمقعق .
ت رريحيةو حيرث ُشرب   إلفقدة الت لري  والتع،ري و وفير  اةرتعقرة ُةلمَظقاقوتا ير 

تةررلظ الررولج علررا الققتررل فررج االات ررقح مارر  بقلةررلظقن بجررقمع القرروة والواليررة 
والررتح   والةرريظرةو يرر  حررال المشررب و واةررتعقر المشررب  برر  للمشررب  علررا ةرربيل 
االةرررتعقرة الت ررررريحيةن إمعقاررررق فرررج إيبررررق  حقرررر  فرررج المظقلبررررة بقلررررد  والمؤالرررراة 

  ين الققتل  قر مملو ق ل .بقلق قح او الع و وابول الدية... و 
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ومرررق دا  ا مرررر  رررالو فرررف يحرررال لرررولج المقترررول ان يةررررل فرررج القترررلو والتعبيرررر 
رِرلم ِفرج المَقتمرلِ ب ريغة الاةرج  يق رد مار  ر بجقارع اإللروا  ر إرشرقد ولرج  فَرَف ُيةم

المقتول إلا اتبقذ ظريال الحالو والعردل فرج المظقلبرة بقلق رقح او الرا الديرةو 
 وال،ل  بقإلةرال فج القتل. وترو االعتداض

تعد تمةيدا وتوظمة لقبول الاةج عن اإلةررال  َفَقدم َجَعلمَاق ِلَوِليِعِ  ُةلمَظقا قوجملة 
فرج القترلن  ارر  إاا  رقن ارد ُجعررل لر  ةرلظقاق فقررد  رقر الح ر  بيررداو و  رقا الررو 

مرق ش قض لغليل و وادم  ااا الجملة علا الاةج لفاتمق  بتعجيل اإللبقر با ر 
ُا   يظمرررمن ا رررض ولرررج المقترررولو يقرررول اإلمرررق  عبرررد القرررقار: نواعلررر م َاا رررق لررر  َاجررردم
ررلو  يررَر العاقيررِة واالاتمررقِ و اررقل  ررقحُع  َتمرردوا فيرر  شرريمق  َيجررر  َمجرررى اَ  م اعم
ال تقعو واو َياُ ر ال قعرَل والم عرول: ي ريا ة  يقردمون الرا  بيقار  اار  لةر و وار  

ن  قاق  ااو واِ   .(0نجميعق  ُيةم قِاة  وَيعمايقِاة (ببيقا  اَعم
ِإا ُ  َ قَن َمامُ رور اوالتعبير بقلجملة التعليلية 

لامعرقن فرج اإلاارقذ برقلاةج عرن   
 اإلةرال فج القتلو والمبقدرة إلا امتيقل .

مع اةمية الجملة ويقدة فج التي يد  حيث جقض  ااا الجملة التعليلية مؤ دة بإن
علررررا ظمياررررة ولررررج المقتررررول بقلا رررررة علررررا الققتررررلو إلررررا جقاررررع التعبيررررر بل رررر، 

 للتابي  إلا تحقال ااا المعاا ويبوت  علا الدوا . َ قنَ المقضج 
َوَمـا َكـاَن  مق بيعن ر ةبحقا  ر اح ق  القتل اللظي للمةلمينو والمعقاردين فقرقل: 

َمن  ََن  يَ  ــم  َمَنــة  َلم  َريــر  َرََُبــة  م م  َ  َفَتح  َمن ــا َخَ ــ ََُتــَل م م  َ  َوَمــن   َمن ــا َيَِ َخَ ــ ق ت ــَل م م 
َمٌن  ـد و   َلك ـم  َوه ـَو م ـم  َْ م   َُو  ُ وا َفَان  َكاَن َمن   َوَدَيٌة م َسِلَمٌة َيَلى ََه َلَه َيَِ ََن  َيِصِد

ن  َكاَن  َمَنة  َواَ  َرير  َرََُبة  م م  م  َبي ـَنك م  َوَبي ـَنه م  َميثَـاٌق َفَدَيـٌة م َسـِلَمٌة َيَلـى َفَتح  َُو  َمن  
 َِِ َبـة  َمـَن ا َتتَاَبَعي َن َتو  َري َن م  َمَنة  َفَمن  َلم  َيَجد  َفَصَيام  َشه  َرير  َرََُبة  م م  ََه َلَه َوَتح 

                                                           

المرررداجو و مظبعرررة 011( دالمرررل اإلعجرررقو لعبرررد القرررقار الجرجرررقاجو  : محمرررود شرررق ر /0ن
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َليم ا َحَكيم ا  َْ   ِِ 19 َوَكاَن ا
ـد ا َفَجـاَام    َجَهـِنم  َخاَلـد ا    َتَعمَ  َمن ا م  َوَمن  َيق ت ل  م م 

َظيم ا  َْ َناب ا  َْ ِد َله   َْ َلي َه َوَلَعَنه  َوََ َْ   ِِ 19 َفيَها َوَغَضَل ا
 .(0ن 

لرا ةربيل اللظريو برين اراد رمرج  ريدو فمن شين المؤمن اال يقترل مؤمارق إال ع 
في ررقع مؤماررقو او ضرررب  بمررق ال يقتررل عررقدةو  ررين  رر ع  بقليرردو او  او  ررررع 

و ورو  فررج ةرربع ارروول ارراا (2ن ضرررب  بع ررق فمررق و واررو لرر  ي ررن يق ررد اتلرر 
الية ان عيقشق بن ابج ربيعة الملوومج  قن اد اةل و واقجر إلا المدياة ابرل 

رث برن ر و و قن الق ابج جةرل  مر  فلررج ابرو جةرل والروا الحرقاجرة الابج ر
اشررق  والحررقرث بررن ويررد بررن ابررج اايةررة فررج ظلبرر و فرريتوا بقلمدياررة واررقلوا لرر : إن 
امررو ااةررم  ان ال ي،لةررق بيرر  حتررا تررراوو فررقرجع معاررق حتررا تا،ررر إليررو يرر  
ارجررعو واعظرروا مويقررق مررن و ان ال يةجررواو وال يحولرروا بيارر  وبررين ديارر و فلرررج 

م رررةو وارررقلوا لررر : يال احلرررو مرررن معةررر  فلمرررق جرررقوووا المديارررة اويقرررواو ودللررروا بررر  
ويقاو حتا ت  ر بقلرا  آمار  بر يو و رقن الحرقرث برن ويرد يجلردا ويعابر و فقرقل 
عيرررق  للحرررقرث: يوو ال القرررقو لقليرررق إال اتلترررويو فبقرررج بم رررة حترررا لررررج يرررو  
ال تح إلا المدياةو فلقج الحقرث بن ويد بقبقضو و قن الحقرث اد اةل و ول  يعلر  

ضرررب  عيررق  فقتلرر و ولمررق اعلرر  بيارر  مةررل  رجررع عيررق  إلررا عيررق  بإةررفم و ف
 ر فيلبرا بقلا   اع فاول  الية.رةول و ر

وفررج روايررة للظبررر : ااةررق اولرر  فررج اضررية ابررج الرردرداض حررين  ررقن فررج ةررريةو 
فعدل إلا شعع فوجد رجف فج  ا  ل و فحمل علي  ابو الدرداض بقلةريلو فقرقل 

 و فقتلررر و وجرررقض بغامرر  إلرررا الةرررريةو يررر  وجرررد فرررج الرجررل: ال إلررر  إال وو فضررررب
 .(3نر فا ر الو ل و فاول  الية ا ة  شيمق فيتا إلا الابج ر
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وبيعا  اليتقن اح ق  القتل اللظيو فإاا اتل مؤمن مؤماق لظي و قن اال القتيرل 
مؤماين فعلا الققتل ان يعتال رابرة مؤمارة   رقرة عرن عملر  وتوبرة هللو وان يردفع 

اا اتررل مررؤمن مؤماررق لظرري و ررقن ااررل الديررة   الرر  إالع إاا ع رروا وتاررقولوا عاةررقو وا 
المقتررول مررن ال  ررقر واعررداض للمةررلمين فعلررا الققتررل ان يعتررال رابررة مؤماررة فقررظو 

 دون ان يدفع الدية.
ن و القتيرل مرن ال رقفرين ول راة  معقاردامق إاا اتل مؤمن مؤمارق لظري و رقن اارل 

مؤماررةو وديررة مةررلمة إلررا االرر و فررقلح   فررج الررو للمةررلمين فعليرر  تحريررر رابررة 
 ح   ا ول.

فررررإاا لرررر  يةررررتظع الققتررررل ان يجررررد او يعتررررال رابررررة مؤماررررة فعليرررر   رررريق  شررررةرين 
 متتقبعين.

ِما ق ِإال  َلَظي  وجقض اول :   ِمنع َانم َيقمُتَل ُمؤم فج اةلوع ارو  حقةر   َوَمق َ قَن ِلُمؤم
و فق ر اتل المؤمِن المؤمَن علرا  وار  تراا فج الق ر بظريال الا ج واالةتياقض

لظرريو إمعقاررق فررج تي يررد حرمررة القتررلو وتةويررل امرررا بجعلرر  فررج حيررو االات ررقض إال 
علررا ةرربيل اللظررق فحةررعن  ن اإليمررقن يماررع المررؤمن ان يقترررل ارراا ال بيرررة 

 عمدا.
ِما رق َلَظري  فَ ير  بريعن ر ةربحقا  ر اح رق  القترل اللظري فقرقل:   ِريرُر َوَمرنم َاتَرَل ُمؤم َتحم

د ُاوا ِمَاةع َوِدَيٌة ُمَةل َمٌة ِإَلا اَامِلِ  ِإال  َانم َي   و فعلا المؤمن إاا اتل مؤمارق َرَاَبةع ُمؤم
لظي ان يعتال ا ةق مؤماة   قرة عن عمل  وتوبرة هللو وان يردفع الديرة إلرا وريرة 
ا القتيررررل عوضررررق عررررن دمرررر و إال ان يتاررررقول ااررررل القتيررررل عررررن الديررررة للققتررررل ع ررررو 

 و  حق.
و اميررة ارراا اللبررر ةررقا  فررج اةررلوع الشرررظ الررا  يةررة  فررج تحقيررال المعارراو  

 وتم يا  فج الا ض بعد ان تتشول إلا معرفة الجواع عاد ةمقذ الشرظ.
ِمَاررةع وفررج التعبيررر عررن العتررال بررقلتحرير فررج اولرر :   ِريررُر َرَاَبررةع ُمؤم يشررعر  ...َفَتحم

اإلةررف  التررج حرررح عليةررقو فقلحريررة  بياميررة الحريررة للعبيرردو وااةررق مررن مقق ررد
لررا ارراا اشررقر ابررن عقشررور  حيررقةو والرررال مررو و والعتررال  قإليجررقد مررن العررد و وا 
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فقررقل: نواررد جعررل ارراا التحريررر برردال مررن تعظيررل حررال و فررج اا  القتيررلو فررإن 
القتيل عبرد مرن عبرقد وو ويرجرا مرن اةرل  مرن يقرو  بعبرقدة وو وظقعرة ديار و 

ن ان ي ون فو  بقتل  اراا الو رلو وارد ابةر  الشرريعة بةراا فل  يلل الققتل م
علا ان الحرية حيقةو وان العبودية مو و فمن تةبع فج مو  ا ض حيرة  رقن 

 .(0نعلي  الةعج فج إحيقض ا ض  قلميتة واج المةتعبدة( 
ظررفال الرابررة علررا العبررد المملرروو مررع ااةررق جرروض مارر  مجررقو مرةررلو عفاترر    وا 

الجوميررةو ولررح الرابررة فررج التعبيررر عررن العبرردن  ن الرابررة اررج مقتررل اإلاةررقن 
 قلبررقو فمررن امةررو بةررق فةررو مررتم ن مررن القتررلو  مررق ان اإلمةررقو بةررق يرردل علررا 

يد بعبردا المملرووو تمق  الةيظرة علا الممةوو ب و والتح   فير و  مرق ي عرل الةر
 وفج تحرير العبيد فو لراقبة  من ايداق.

لراجررررق للرابررررة ال ررررقفرة مررررن ارررراا التحريررررر جررررقض تقييررررد الرابررررة المحررررررة ب رررر ة   وا 
 اإليمقنن تابيةق إلا مدى حرح اإلةف  علا تحرير ا راقض المؤماين.
توبة إلرا وفج ربظ جواع الشرظ بقل قض التج ت يد التعقيع إشعقٌر بقلمبقدرة إلا ال

و بةاا ال  قرة نتحرير رابة مؤماة(و واإلةراذ إلا دفع الدية  ارل القتيرل حقارق 
 للدمقضو ولمف يةدر د  القتيل المؤمن.

ِمَارةع معظول علا اولر :  َوِدَيٌة ُمَةل َمٌة ِإَلا اَامِل ِ واول :  ِريرُر َرَاَبرةع ُمؤم  ...َفَتحم
ُمَةرل َمٌة لرابةو وفج تقييد الدية بقلو رل ا : وعلي  من الجواض الدية مع عتال ا

إلمق  إلا حةن ا داض للت ريح بين تةل  ااا الدية إلا اارل القتيرل  ِإَلا اَامِل ِ 
ترضررية لا وةررة و وتعويضررق  دون ان يرراابوا بيا ةررة  او يرةررلوا  يرررا  لقبضررةقن

عررداوة عمررق فررقتة  مررن الما عررة بقتلرر و وجبرررا للررقظرا  فررج م ررقبة و ولررمف تقررع ال
 بياة  وبين الققتل.
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رد ُاوا وفرج اولرر : تةررمية لع ررو اارل المقتررول عررن الرا الديررة  ررداة  ِإال  َانم َي  
مرراة  علررا ةرربيل االةررتعقرة الت ررريحية التبعيررةن تر يبررق فررج الع رروو وحيررق علررا 

 ال  حو فةو بماولة ال داة فج جويل اليواع عاد و.
وفرررج التعبيرررر بقلم ررردر المرررؤول مرررن نان( وال عرررل المضرررقرذ إلمرررقٌ  إلرررا تجررردد  

التر يع فج الع و وتترقبع الحرث علير و لداللرة  ريغة المضرقرذ علرا االةرتمرار 
التجدد  للحدثو وااا ال يوجد فج التعبيرر بقلم ردر ال رريح نالت ردال(ن ممرق 

ل الشرحاقضو وتات رج يؤان بيامية الع وو وع،ي  فضل و فب  تظيع الا وضو وتروا
 العداوةو والبغضقض بين اال القتيل والققتل.

ي  بيعن ر ةبحقا  ر ح   القتل اللظي لمؤمن ياتمج إلا   قر محقربين للمؤماين  
ِمَاررةع فقررقل:  ِريررُر َرَاَبررةع ُمؤم ِمٌن َفَتحم و وال ررقض فَررِإنم َ ررقَن ِمررنم اَرروم ع َعررُدوعع َلُ رر م َوُاررَو ُمررؤم

ر بر نإن( الشرظية يشعر بقلة واوذ الشرظو ومع الو ل  ُيةردر اةتماقفيةو والتعبي
د  المقترررولو برررل اوجرررع اإلةرررف  علرررا الققترررل ال  رررقرة وارررج عترررال رابرررة مؤمارررة 

 فحةع.
ررل القررو  بقولررر :  يوضررح ااتمرررقض المقتررول المرررؤمن إلررا اعرررداض  َعررُدوعع َلُ ررر م وو م

الرابررة المؤماررة  المررؤماين المحررقربينو ويبررين ةرربع اات ررقر ال  ررقرة علررا تحريررر
دون دفررع الديررة  اررل المقتررولن  اةرر  اعررداض للمررؤماينو وال يابغررج ان يعظرروا مررق 
يتقرروون برر  علررا المةررلمينو ولررالو ةررقظ  الديررةن  ن مةررتحقيةق   ررقر بلررفل 

 .(0نالحقلة ا ولا 
 راا برريعن ر ةرربحقا  ر ح رر  القتررل اللظرري إاا  ررقن المقتررول مررن اررو  بيرراة  وبررين  

نم َ قَن ِمنم َاوم ع َبيمَاُ  م َوَبيمَاُة م ِمييَقاٌل قال وعةد علا الةل و فققل: المةلمين ميي َواِ 
ِمَاةع  ِريُر َرَاَبةع ُمؤم  .َفِدَيٌة ُمَةل َمٌة ِإَلا اَامِلِ  َوَتحم

ويفحر، تقردي  الديرة ر اارق ر علرا تحريرر الرابرة المؤمارةو بلرفل مرق جرقض فرج  
قرعة إلا تةلي  الدية تحقشي ق عن تروا  اقرر بداية اليةو نوالو لاشعقر بقلمة
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المييقالو ولمف يتردد الققتل فج دفع الديرة إلرا  يرر المةرلمين المعقاردينو ولعرل 
ِما رق َوَمرإفرادا بقلا ر مع اادراجر  فرج ح ر  مرق ةربال مرن اولر  تعرقلا:  نم َاتَرَل ُمؤم

لبيقن ان  وا  فيمق بين المعقادين ال يماع وجوع الديةو  مق ماع   وا   َلَظي  
 .(0ن فيمق بين المحقربين(

َفَمرنم لَر م َيِجردم  ي  بيعن ر ةبحقا  ر الح   عاد عد  اةتظقعة تحرير الرابةو فققل:
ررق حَ  َبررة  ِمررَن ِو َوَ ررقَن ُو َعِليم  ررقَفِ ررَيقُ  َشررةمَريمِن ُمَتتَررقِبَعيمِن َتوم و ا : نفمررن لرر  ِ يم 

يجد رابة يعتقةق بين ل  يجد مقال يشتريةق بر  مرن مقل ةرق ليحررارق مرن الررالو او 
ل  يجد رايقق ر وااا مق د من مقق د اإلةف  ر فعلير   ريق  شرةرين متترقبعينو 
ال ي  رررل برررين يرررومين ماةمرررق إفظرررقر فرررج الاةرررقرو فرررإن افظرررر يومرررق بغيرررر عرررار 

 .(2نابل  ين ل  ي ن( شرعج اةتيا  و و قن مق  قم  
ال يق   يشعر بقلمبقدرة إلا َفِ َيقُ  َشةمَريمِن ُمَتَتقِبَعيمنِ  والتعبير بقل قض فج اول :

ين بقلتتررررقبعن للتابيرررر  إلررررا ضرررررورة توا ررررل ايررررق   جررررل التوبررررةو وو ررررل الشررررةر 
 ال يق و وعد  ال  ل بقل ظر ولو بيو  واحد.

َبة  ِمَن وِ  واول :  م عول  جل و ي يد ابول التوبةو بداللة تعدير  برر نمرن(و  َتوم
 فقلتوبرة مار  ر ةربحقا  وتعررقلا ر تعاررج القبرول لةررقو والرحمرة بقلتقمرعو وتا يررر

َبة  إلفقدة الت لي  والتع،ي . َتوم
وااا التوبة لية  من إي  القتل اللظين فقإلي  مرفروذ عرن الملظرئ لحرديث يِإن  

ِرُاوا َعَليمرِ يَو َادم َتَجقَوَو  رُت م رَيقَنو َوَمرق اةم امرق التوبرة (3ن َعنم ُام ِتج المَلَظَيو َوالاِعةم و وا 
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اارررق مرررن اةررربقع اللظررريو وارررج ترجرررع إلرررا التةرررقونو والتق ررريرو والرررة التحرررر و 
 .(0ن والتيب و التج ت ضج إلا القتل اللظي

ررق وفررج التعبيررر ب رريغة نفعيررل( فررج لتررق  اليررة ررق َوَ ررقَن ُو َعِليم  داللررة  َحِ يم 
علرررا  مرررقل علمررر و وتمرررق  ح متررر  فرررج  رررل مرررق للرررال وشررررذو ومرررن تمرررق  علمررر  
وح متر  ر  مرق ارقل اإلمرق  الةرعد  ر ان ناوجرع علرا الققترل   رقرة ماقةربة لمرق 
 در ما و فإا  تةبع إلعردا  ا رض محترمرةو والرجةرق مرن الوجرود إلرا العرد و 

للللرال إلرا الحريرة التقمرةو فرإن فاقةع ان يعتال رابة ويلرجةق من رال العبودية 
لررر  يجرررد اررراا الرابرررة  رررق  شرررةرين متترررقبعينو فررريلرج ا ةررر  مرررن رال الشرررةوا  
واللاا  الحةية الققظعرة للعبرد عرن ةرعقدت  ا بديرة إلرا التعبرد هلل تعرقلا بتر ةرق 

 تقربق إلا و.
ومررداق تعررقلا بةرراا المرردة ال ييرررة الشررقاة فررج عرردداق ووجرروع التتررقبع فيةررقو ولرر  

 رذ اإلظعق  فج ااا الموضع لعد  الماقةبة.يش
ومن ح مت  ان اوجع فج القتل الدية ولرو  رقن لظريو لت رون رادعرة و قفرة عرن 

  يير من القتل بقةتعمقل ا ةبقع العق مة عن الو.
ومررن ح مترر  ان وجبرر  علررا العقالررة فررج اتررل اللظرريو بإجمررقذ العلمررقضو ل ررون 

الدية البقا،رةو فاقةرع ان يقرو  برالو الققتل ل  يااع فيشال علي  ان يحمل ااا 
مررن بيارر  وبيرراة  المعقواررة والماق رررة والمةررقعدة علررا تح رريل الم ررقلح و ررل 
الم قةرردو ولعررل الررو مررن اةرربقع مرراعة  لمررن يعقلررون عارر  مررن القتررل حررار ا مررن 
تحمرريلة و ويلررل عرراة  بةرربع توويعرر  علررية  بقرردر احرروالة  وظررقاتة و ول  رر  

 ةاين.ايضق بتيجيلةق علية  يفث 
ومن ح مت  وعلم  ان جبر اال القتيل عن م يبتة و بقلدية التج اوجبةق علرا 

 .(2ن اوليقض الققتل(
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َوَمرنم َيقمتُرلم بعد الو بيعن ر ةبحقا  ر ةوض عقابة من يقتل مؤماق متعمداو فققل:  
ررد ا َفَجررَواُؤُا َجةَررا ُ  َلقِلررد ا ِفيةَررق َوَ ِضررَع ُو َعَليمرر ِما ررق ُمَتَعمِع ِ  َوَلَعَاررُ  َواََعررد  لَررُ  َعررَااب ق ُمؤم

ق و والية تحمل تحايرا شديدا من اتل الا ض المؤمارة عمرداو وتتوعرد مرن َعِ،يم 
ي عرررل الرررو بررريلوان مرررن العرررااعو وارررج: للرررودا فرررج جةرررا و و ضرررع و عليررر و 
لحرررقال العرررااع ا لررري  بررر و ممرررق يررردل علرررا شررراقعة اررراا  وابعرررقدا مرررن رحمتررر و وا 

 الجريمة.
اا المعاررا فررج اةررلوع شرررظج مررن شرريا  تم ررين المعارراو ويبوترر  فررج وجررقض ارر 

الرراان لامعررقن فررج تي يررد ارراا الوعيررد بعررد تشرروال الررا ضو وترابةررق لمعرفترر  عاررد 
ةررمقذ الشرررظو في ررون يبوترر  فررج الررا ض اارروىو وآ ررد بعررد الواررول علررا جررواع 

 الشرظن  ا  جقض بعد تشوالو وتراع.
عار و اعرد( إشرقرة إلرا ان  ضرع و وفج التعبيرر ب ريغة المقضرج ن ضرعو ل 

لحقال العااع ب  امر وااع ال محقلة.  علي و ولعات  إيقاو وا 
الررا  يضرر ج علررا الةرريقال  ررل  جةررا وممررق يويررد المواررل ارروال التعبيررر بل رر،  

معرررقاج الةرررولو وال ررروذو والرعرررعن لمرررق يييررررا اررراا الل ررر، فرررج الررراان مرررن  ررراول 
 َلقِلررد ا ِفيةَررقإلررا التعبيررر بقلحررقل  العررااعو و ررورة جةررا  الملي ررةو بقإلضررقفة

 الدال علا ظول مدة بققم  فج جةا و ال يعل  مقداراق إال و.
إلرررا جقارررع التعبيرررر بل ررر، الجفلرررة ومرررق يحملررر  مرررن معرررقاج الجرررفلو والرابرررةو  

قوالمةقبةو و اا تا ير  الدال علا الت لري  والتةويرلو فةرو عرااع  َعَااب ق َعِ،يم 
التةديررد الشررديدو  اقمررل ال ُيرردرو  اةرر و وال ُيقررقدر ارردراو وارراا يتاقةررع مررع مقررق 

 والوعيد ا  يد
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 املبحث الثاني
 من بالغة القرآن يف بيان حد احلرابة

بقالعترداض علرا اح رق  الردينو واراا  ررر الحرابة تتميل فج محقربة وو ورةرول  
ي ررون بترررو المرريمورا و وفعررل الماةيررق  علررا وجرر  العاررقد واالةررت بقرو والةررعج 
فرررررج ا رر بقل ةرررررقد بقظرررررع الظريرررررالو والتعررررررر لررررردمقض المةرررررلمينو وامررررروالة و 

 .(0نواوواجة 
ا َيِنَمـ واد شرذ و للحرابة حرداا اوجرع إاقمتر  علرا المحرقربين المعتردينو فقرقل:

َر َأ َفَســاد ا ََن  ي َقِتل ــوا ََو   َن َفــي اْل  ــَعو  ــوَله  َوَيس  ــَنيَن ي َحــاَرب وَن هللَا َوَرس  َجــاَاء  اِل
ــم   َر َأ َنَلــَف َله  ا َمــَن اْل  َ  ََو  ي ن َفــو  ــم  َمــن  َخــاَل ل ه  ــَديَهم  َوََر ج  ََ ََي  ي َصــِلب وا ََو  ت َقِ ــ

َظـيٌم َخا ٌي َفي الدهن َيا َوَله م  َفـي ا َْ ـَناٌل  َْ َخـَرََ  ـَل  33ْل  َُب  َيَِ الِـَنيَن تَـاب وا َمـن  
َلم وا ََِن هللَا َغف ــوٌر َرَحــيمٌ   ْ َلــي َهم  َفــا َْ وا  93ََن  َتق ــَدر 

و حيررث تضررمن ارراا (2ن 
الرررراح الح رررري  ت ررررريحق ح يمررررق مررررن شرررريا  ردذ المحررررقربين عررررن اإلفةررررقد فررررج 
ا ررو ووجرا  عن ترويع الماينن إا ح   و علية  بقلقتلو او ال رلعو او 
اظررررع ا يررررد  وا رجررررل مررررن لررررفلو او الا ررررجو وجعررررل ارررراا العقوبررررة لةرررر  اال 

والتعبيرر برر نإامرق( إلفرقدة  .  عااع ع،ري امق فج اللرة فلةوفضيحة فج الدايقو 
الح ررررو فقرررد ا رررر جرررواض ارررؤالض المحرررقربين علرررا القترررل او ال رررلعو او اظرررع 
ا يررد  وا رجررل مررن لررفلو او الا ررجو إلررا جقاررع اللررو و والعررقر فررج الرردايقو 

 وعااع اللرة.
ي اةررررق تجررررجض للبرررررع ال يجةلرررر  الملقظررررع وال يرررردفع و ررررقن الق ررررر بررررر نإامررررق(  

 و إمعقاق فج تي يداو وتقرير مضموا .(3ن ُيَاو ل ااا الماولة ي حت و او لمق 

                                                           

 و دار ال  ر ر بيرو . 2/311( يا،ر: رو  البيقن فج ت ةير القرآن إلةمقعيل حقج 0ن
 .30و 33( ةورة المقمدةو اليتقن/ 2ن
 .331( دالمل اإلعجقو لامق  / عبد الققار الجرجقاجو  : محمود شق ر/ 3ن
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رر نوالق ر إضقفجو واو ا ر العن لاةر  العقرقع الرا  امرر بر  رةرول و ر 
بقعتبرررقر ان اررراا اليرررة اولررر  فرررج ارررو  مرررن عريارررةو ارتررردوا عرررن علرررا العررررايينو 

َاررَة َان  ُااَ  رررر اإلةررف و وحررقربوا وو ورةررول و فعررن ااررض بررن مقلررو ررق ِمررنم ُعَريم قة 
َارق  ررراَرِدُموا َعلَرا َرُةروِل ِو  َتَووم المَمِديَارَة َفقجم

: يِإنم رررو َفقَرقَل َلةُر م َرُةروُل و (0ن
واو  رَرُبوا ِمرنم َالمَبقِاةَرق َوَابمَواِلةَرقي َفَ َعلُروا َفَ رحه رَدَاِةو َفَتشم ُرُجوا ِإَلا ِإبِرِل ال   ِشممُت م َانم َتلم

َد َرُةروِل ِو ُي   َمقلُ  رَفِ و َوَةرقُاوا َاوم ةم تَردهوا َعرِن اإلمِ و َوارم  ررروا َعَلا الرِعَعرقِضو َفَقَتلُروُا م
و َوَةرَمَل  رررَفَبَلَ  َاِلرَو الا بِرج   ُجَلةُر م و َفَقَظرَع َايمرِدَيُة م َوَارم و فَرُيِتَج ِبِةر م َفَبَعرَث ِفرج َايَرِرِا م

و َوتَرررَرَ ُة م ِفرررج المَحرررر ِة َحت رررا َمرررقُتوا ُيرررَاُة م اَعم
وارررد ي رررون الح رررر لررررد اعتقرررقد َمرررن و (2ن

 .(3نيةتع،  ااا الجواضو ويميل إلا التل يل ما ( 
يررد علررا وجرروع عقررقع المحررقربين بمررق ا ررر فررج وعلررا  ررل فقررد افررقد الق ررر التي 

اليةو وتغلي، العقوبرةو واراا مرن شريا  الداللرة علرا ع،ر  اراا الجريمرةو ومردى 
 شاقعتةق.

وةرررما محقربرررة الررردينو والمةرررلمين محقربرررة و ورةرررول ن تع،يمرررق لقررربح جريمرررة  
 الحرابةو وتشايع امراقو وا  بقرا إليااض المةلمين.

نَ وعظرررل اولررر :  رررَعوم ِر َفَةرررقد ا َوَيةم َرم ِإا َمرررق َجرررَواُض ال رررِايَن علرررا اولررر :  ِفرررج ا م
وفررررج التعبيررررر لبيررررقن ا رررردا  مررررن حررررربة  و ورةررررول و  ُيَحررررقِرُبوَن َو َوَرُةرررروَل ُ 

ب يغة المضقرذ نيةعون( داللة علا تجدد حدوث ال علو واةتمراراو فإفةقدا  
فرررررج ا رر مةرررررتمرو بقظرررررع ظريرررررال الارررررقضو وتةديرررررد امررررراة و والتعررررررر لةررررر  
بقالعتداض علا اا ةة و او اموالة و او اعراضرة و  مرق ان التعبيرر بقلةرعج يردل 

                                                           

فرج ا : ل  توافقة و و راواقن لةق  ا قبة و وارو مشرتال مرن الجروىو وارو داض ( اجتوواق 0ن
و دار إحيررررقض التررررراث 00/010الجرررول. الماةررررقج شررررر   ررررحيح مةررررل  برررن الحجررررقج للارررروو  

 .ار0312العربج ر بيرو و ظ يقايةو 
ح ررر  المحرررقربين و برررقع القةرررقمة والمحرررقربين والق رررقح والرررديق  (  رررحيح مةرررل و  ترررقع2ن

 .0110و حديث را /0211/ 3والمرتدين 
 .010/ 1( يا،ر: التحرير والتاوير البن عقشور 3ن
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قو فرر نالةرعج ارو: الحر رة علا مةقرعتة  فج فعل المعق جو واةرتمرارا  عليةر
 و وااا يا  عن مدى ابحة و وع،  فجورا .(0نالةريعة المةتمرة( 

َانم ُيَقت لُروا ومن ي  اةتحقوا ااا العققع الشديدو حيث  لعر، و عقروبتة  فقرقل:  
ُجُلةُرر م ِمررنم ِلررَفلع َاوم ُيام َرروما ِمررَن  َرمرِ َاوم ُيَ ررل ُبوا َاوم تَُقظ ررَع َايمررِديِة م َوَارم و لع،رر  ا م

 جاقيقتة و و يرة جراممة .
والتعبيرر ب ريغة التضرعيل فرج ا فعرقل نُيَقت لُروا ر ُيَ رل ُبوا ر تَُقظ رَع( للداللرة علرا  

شرردة ارراا العقوبررق  وتغلي،ةررقو والتشررديد فررج إيققعةررق علررية  بررف رافررة وال رحمررةن 
 لع،  جرمة .

 فعقل دون الم در ال ريحن وجقض التعبير بقلم در المؤول من نان( وااا ا 
 ن الم رررردر المررررؤول نيجتمررررع فيرررر  اإللبررررقر عررررن الحررررردث مررررع الداللررررة علررررا 

و ف رريغة المضررقرذ بقايررة مررع التيويررل بقلم رردر دالررة فررج ااتةررق علررا (2نالومررقن(
تجرردد عقررقبة  بةرراا العقوبررق  الشررديدةو واةررتمرار جرروامة  مررق دامرروا مةررتمرين فررج 

 محقربتة  وعدوااة .
ا ا فعررررقل ب رررريغة المباررررج للم عررررول لتةررررليظ الضرررروض علررررا ارررراا ومجررررجض اررررا 

العقوبرررق و وتغلي،ةرررقو وبيرررقن ع،مةرررقن إمعقارررق فرررج التةديررردو والترايرررعو والرررردذو 
 ب رل الا،ر عن ال قعل للعل  ب .

والتررقر الت ررليعو و رراا تقظيررع ا يررد وا رجررل مررن لررفلو مررع القتررلن لت رررون 
 لغيرا . العقوبة اشاعو واف،ع تا يف بة و وردعق

والتعبيررر بررر ناو( ي يررد تارروذ العقوبررق و وتقةرريمةقو وترتيبةررق علررا حةررع ظبيعررة 
ق من  ير  لع إن افرردوا القترلو َاوم ُيَ رل ُبوا مرع القترل  الجرام و نفُيَقت ُلوا ا ق  
إن اتلرروا والرراوا المررقلو ولل قةررقض لررفل فررج اارر  يقتررل وي ررلعو او ي ررلع حيررق  

ظ َع َايمِديِة م اليماا وارجلة  اليةرى إن الاوا ويترو او يظعن حتا يمو و َاوم تُقَ 
                                                           

 .00/311( يا،ر: لةقن العرعو نةعا( 0ن
و 11( اتقم  ال  ر فج الاحرو للةرةيلجو  : الشري  / عرقدل احمرد عبرد الموجرودو و يررا / 2ن

  .0112ظ: دار ال تع العلمية ر بيرو و لباقنو ظ اولا 
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المررقل ولرر  يقتلررواو َاوم ُيام َرروما مررن بلررد إلررا بلررد بحيررث ال يتم اررون مررن القرررار فرررج 
 .(0ن موضع إن اات روا علا اإِللقفة(

لبيرررقن الغقيررررة مررررن تارررروذ ارررراا العقوبررررق و  َاِلررررَو َلةُرررر م ِلررررومٌ  ِفررررج الرررردهامَيقواولررر : 
يررر بقةرر  اإلشررقرة نالررو( للبعيررد إلررا امررر ا رررا مررن اريررعو واررو وتعرردداقو والتعب

العقرررقع المرررا ور فرررج اليرررة ال ريمرررة مرررن القترررلو وال رررلعو ... إلررر ن تع،يمرررقو 
 وتةويف لالو الجواضن تاقةبق مع ةيقال التةديدو والوجر.

( داللرة علرا ت ليمرر و   واللرو  ارو العرقرو والرالو وال ضريحةو وفرج تا يرنِلرو ع
و وا ر الو اللرو  علرية  وحردا  دون  يررا  بظريرال التقردي  فرج وتةويل امرا

إمعقارررق فرررج لةرررتة و واررربحة و وافتضرررق  امررررا و  َلةُررر م ِلرررومٌ  ِفرررج الررردهامَيقاولررر : 
 وبيقن حققرتة .
ِلَرِة َعَااٌع َعِ،ي ٌ وعظل اول :  َاِلرَو َلةُر م ِلرومٌ  ِفرج علرا اولر :  َوَلُة م ِفج الم

للتوةظ بين ال مقلينن الت قال الجملتين فج اللبريرةو واراا الو رل بقلواو  الدهامَيق
 يا  عن اول العقوبةو وع،مةقن ويقدة فج الوجرو وبعث الرابة فج الا وض.

والجمع بين الدايق واللرة ظبقال يؤان بمدى الت قو  بين عققبج الدايق واللرةو 
فرررج الرررردايق وارررو فرررج ةررريقال اليرررة يشرررعر بمررردى ةررروض عقابرررة ارررؤالض المحرررقربين 

 واللرةن لع،  جر  الحرابة.
المو رررول إلفرررقدة الت لررري و والتةويرررل لعرررااع اللررررة  َعرررَااع َعِ،ررري وتا يرررر  

للداللررررة علررررا اارررر  عررررااع اقمررررل ال يقررررقدر ارررردران لغقيررررة ع،رررر  ب رررريغة نفعيررررل( 
 جاقيتة .

 مرررق ا ررررر الررررو العررررااع الع،رررري  علرررية  وحرررردا  دون  يرررررا  بظريررررال التقرررردي و 
ول ا   ير تحقيقجن  ن الا ج ال يشمل  ل مق عردا المق رور  والق ر حقيقجو

 علي و ودلع ااا الق ر علا ماتةا ابحة و وع،  جاقيتة و لع،  العقوبة.

                                                           

 .2/021ااوار التاويل واةرار التيويل للبيضقو و  : محمد عبد الرحمن المرعشلج  (0ن
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َلُموا َان  َو َ  ُرروٌر َرِحرري ٌ واولر :  ررِل َانم َتقمررِدُروا َعلَرريمِة م فَررقعم  ِإال  ال ررِايَن تَررقُبوا ِمررنم َابم
ض المحررقربين إاا تررقبواو ورجعرروا إلررا وو وامتاعرروا عررن اةررتياقض لبيررقن ح رر  اررؤال

المحقربررررةو والةررررعج فررررج ا رر بقل ةررررقد ابررررل القرررردرة علررررية و واإلحقظررررة بةرررر و 
َلُموا  ومحق رتة و نفيةقظ عاة  مق شرذ و لة  مرن العرررقوبة بردليل اولر : فَرقعم

و امرررق مرررق  رررقن و واررراا لرررقح بمرررق  رررقن متعلقرررق بحقررروال وَان  َو َ  ُررروٌر َرِحررري ٌ 
متعلقق بحقوال الاقض من د و او مقل فف تةقظ ااا الحقوال بقلتوبةو فإن شقضوا 

ن شقضوا َعَ وما(  .(0ن اةتوفوا ماة  حقواة  ا ق ق عقدالو وا 
َلُموا َان  َو َ  ُرروٌر َرِحرري ٌ وال ررقض فررج اولرر :   ت  ررح عررن شرررظ مقرردرو دلع  فَررقعم

عليررر  االةرررتياقضو ا : إن اتررروا ترررقمبين مرررن ابرررل ان ُيقررردر علرررية  فرررقعلموا ان و 
  ور رحي و نوفي  دفرع لعجرع َمرن يتعجرع مرن ةرقوظ العقوبرة عراة  مرع ع،ر  

َلُموا الجر و واد دلع اول : علا تاويل الملقظبين ماولة َمن ال يعلر  الرون  َفقعم
 .(2نا الع و(ا،را الةتع،قمة  اا

وعلا  ل فقد اةرةم   رل اراا ا ةرقليع البف يرة ر علرا التففةرقو وتاوعةرق ر  
فرررج اإلبقارررة عرررن حرررد الحرابرررةو وع،ررر  ابحةرررقو ومررردى شررراقعتةقو وتعررردد عققبةرررقو 
وتاوعررر و وا رررد  تغلي،ررر و ووجررروع إيققعررر  علرررا المحرررقربين برررف شررر قةن تشرررديدا 

مررن ةرروض عقابررة فررج اللررررةن علررية ن لع،رر  جرررمة و  مررق ابقارر  عمرررق يات،رررا  
 تحايراو وترايبقو ووجرا.

 
 
 
 
 

                                                           

 بت رل. 3/32إرشقد العقل الةلي  إلا موايق ال تقع ال ري   بج الةعود ،ر: ( يا0ن
 .1/011( يا،ر: التحرير والتاوير البن عقشور 2ن
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 املبحث الثالث
 من بالغة القرآن يف بيان حد السرقة

لمرق اوجرع و ر ةربحقا  وتعرقلا ر اظرع ا يرد  وا رجرل مرن لرفل عارد الرا  
المررقل محقربررة  ابررقن ر ايضررق ر ان الررا المررقل ةررراة  لرر  حرردع يجررع إاقمترر  علررا 

: ررررر ررررر تعررررقلا ال جريمررررة الةررررراةو فقررررقلالةررررقراين عقوبررررة لةرررر و ووجرررررا عررررن ااتررررر 
  ع وا ََي َدَيه َ ُ َايـٌا َوالِساَرق  َوالِساَرَُة  َفا َْ َما َجاَاء  َبَما َكَسـَبا َنَكـاَ  َمـَن هللَا َوهللا  

ــيٌم  ــَه َيِن هللَا  31َحَك َلي  َْ ــَاِن هللَا َيت ــول   ــَلَ  َف ــَه َوََص  ــَد ظ ل َم ــن  َبع  ــاَل َم ــن  َت َفَم
ــيٌم  ــن   31َغف ــوٌر َرَح ــنَ ل  َم َر َأ ي َع ــَماَواَت َواْل  ــف  الِس ــه  م ل  ــم  ََِن هللَا َل َل ــم  َتع  َََل

ََُديٌر  ء   َلى ك لَ  َشي  َْ  .(0ن 01َيَشاء  َوَيغ َفر  َلَمن  َيَشاء  َوهللا  
فقرد امرر ر ةربحقا  ر بقظرع يرد الةرقرالو والةرقراةن الرت قبةمرق اراا ال بيررةو جرواض 

 تةرربقا مررن المررقل الحرررا و ودرا لغيرامررق عررن إتيررقن ميررل مررن و لةمررق علررا مررق ا
  ايعةمق.

وابتردا  اليرة برا ر الةررقرالن  ن الةرراة تعتمرد علررا الجرراةو والقروةو والاشررقظو  
وااا شين الرجقلو ولاا تجد الةراة مرن الرجرقل ا يرر مرن الاةرقضو بلرفل الوارق 

 .(2ناةقض فقد  الوااية علا الوااجن  ن ا ير مق يوجد ةبب  من ال
رقِرَاةوا رر   رقِرالمرع  الة  ن لي رون ا رر  فرج إاقمرة الحرد عليةمرقو لردفع الة 

تروا  ان ي رون  ريغة التررا ير فرج الةرقرال ايردا بحيررث ال يجررى حرد الةررراة إال 
وواررررقو فررررف يجرررررون عليةررررق علررررا الرجررررقلو واررررد  قارررر  العرررررع ال يقيمررررون للمررررراة 

 .(3نالحدود...

                                                           

 .01: 31( ةورة المقمدةو اليق  من 0ن
 –و دار الررروظن 0/300 : د/ اارررد محمرررد واارررد ( يا،رررر: ت ةرررير الرا رررع ا  ررر ةقاجو 2ن

و 0/330الت ةير وعجقمع التيويرل لل رمرقاج و رامع  و 2113ار ر 0020الريقرو ظ اولا 
 بيرو . –ار القبلة لليققفة اإلةفمية ر جدةو مؤةةة علو  القرآن د
 .1/011( يا،ر: التحرير والتاوير البن عقشور 3ن
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والجمع بين نالةقرال( ونالةقراة( فج ح   واحدو واو اظع ايديةمق فرن برديعج  
و والةرر فرج اراا الجمرع ارو: التا يرر مرن جريمرة الةرراةو والبعرد (0نيةما الجمع

عاةررقو ووجرروع العقوبررة لةمررق جررواض علررا مررق ا تةرربقاو وبعررث الرابررة مررن ارت ررقع 
 ااا ال بيرة.

ررِدَيُةَمقوفررج التعبيررر ب رريغة ا مررر فررج   إلرروا  بإاقمررة الحررد عليةمررقو  فَررقامَظُعوا َايم
عقوبررة مررن و لةمررق علررا جرمةمررقو واشررعر التعبيررر بقل ررقض بقلمبررقدرة إلررا امتيررقل 

 ا مرو وتا ياا عاد التحقال من يبو  الجريمة.
ررِدَيُةَمقو،ررقار اولرر :   ررقِرَاُة فَررقامَظُعوا َايم ررقِراُل َوالة  ي  وجرروع اظررع ايررديةمق برر َوالة 

ةراةو ول ن الةاة ايد  عمو  ااا الية بعدة امور ر  مرق ا رر العلمرقض ر ماةرق: 
اشتراظ اات قض الشبةةو وان ت ون الةراة مرن حرروو وان ي رون المةرروال ا رقبق 
واررو ربررع ديارررقرو او يفيررة دراارر و او مرررق يةررقويةمق... إلررا  يرررر الررو ممررق ارررو 

 .(2نمبةوظ فج  تع ال ق  
رررِدَيُةَمقوفرررج اولررر :   مجرررقو مرةرررلو عفاتررر  ال ليرررةن إا اظلرررال ال رررل  فَرررقامَظُعوا َايم

امرق المق رود اظرع الرةر  مرن  نا يد( واراد الجروضو فلريض المق رود اليرد  لةرقو وا 
اليد اليماا...و والةر فج التعبير بةاا المجقو او اإلشعقر بمويد من الترايرعو 

رال مترا علر  ان يردا ةرتقظع إاا والتةديدو وجر ا عن ارت قع ااا الجريمةو فقلةرق
 امتد  إلا مق حر  وو وةرال اموال الاقض امتاع ر بف شو ر عن الةراة.

بيقن لةبع ااا العقوبةو ومججض الجرواض  َجَواض  ِبَمق َ َةَبقوفج التعبير بقول :  
 ا رة لت ليم  وتةويل امرا.

إيجقع ااا الحدو ا : لي رون بيقن للح مة فج  َاَ قال  ِمَن وِ والتعبير بقول :  
 عبرةو ووجرا لغيرامق من إتيقن ااا الجر .

                                                           

( الجمع ا ظفحق ارو: الجمرع برين شريمين او اشريقض فرج ح ر  واحرد. اإليضرق  فرج علرو  0ن
 .3/311البف ة لللظيع القووياج 

ومرررق بعرررداقو دار ال ترررع الم ررررية ر  1/011( يا،رررر: الجرررقمع  ح رررق  القررررآن للقرظبرررج 2ن
  .0110الققارةو ظ: يقاية 
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لويرقدة الت لري و والتةويرلو إمعقارق  ِمرَن وِ ومججض الا قل ا رةو وتقييدا بقولر : 
امررق  فررج الررردذو والوجررر عررن الةررراةو فةرراا العقوبررة ليةرر  للتعررايع واالاتقررق و وا 

 اج اةت ف و ودرا للم ةدة.
ماقةربق تمرق  الماقةربة لمرق ا رر فرج اول اليرة  َوُو َعِويرٌو َحِ ري ٌ وجقض اولر :  

من اظع يد الةقرالن  ن إيجقع اظع ا يد  يدل علا القةررو والغلبرةو والعروةو 
 مرررق ان الح مرررة تقتضرررج اررراا الحرررد ليظةرررر الةرررقرال مرررن جاقيتررر و ويردعررر  عرررن 

فيمرررق ح رررقا عاررر  معرررقودة الةرررراةو ويوجرررر  يررررا عرررن إتيقاةرررقو وهلل در ا عرابرررج 
و فقراُ  ااا الَيَة فقلمُ :  ا  معجو يقول:  اُ  اارُا ةورَة المقمدة ومعج اعرابجٌّ
:  فُ  مرن ارااو فقلرُ :  رفُ  وو فقرقل:  وو   وٌر رحيٌ و َةةموا و فققل ا عرابجه

و فيَعدمُ : وو   ور رحيٌ و ُي   َتَاب ةمُ  فقلُ : وو عويٌو ح ري ٌ  و فقرقل: الَن اِعدم
اَ ربمَ و ُالمرُ :  يررل عرفرَ و فقرقل: يررق ارااو َعررو  فح ر  فريمر بررقلقظمِعو فلَروم َ  ررر 

 .(0ن ورِحَ  لمق امر بقلَقظمِع(
ومجررجض  رر تج العرروةو والح مررة علررا  رريغة نفعيررل( للداللررة علررا و رر   ر  

 تعقلا ر بتمق  العوةو و مقل الح مة.
َلَح َفِإن  َو َيُتوُع َعَليمِ  ِإن  َو َ ُ وٌر َفَمنم َتقَع ِمنم َبعم  وجقض اول :  ِد ُ،لمِمِ  َوَا م

يبرررق  مضرررموا  بعرررد  َرِحررري ٌ  فرررج اةرررلوع شررررظجو مرررن شررريا  تحقيرررال المعاررراو وا 
التشوال ل  والترارع إلير و والغررر مرن اراا الشررظ ارو التر يرع فرج التوبرة إلرا 

 رحمت .وو والحث عليةقو حتا ياقل الع قة مغ رة وو و 
رَلَح فَرِإن  َو َيتُروُع َعَليمرِ  ِإن  َو حيث ا ر اول :  رِد ُ،لمِمرِ  َوَا م َفَمرنم تَرقَع ِمرنم َبعم

مرررع ان إاقمرررة الحرررد   رررقرة لمرررق مضرررا مرررن الرررااعن للتابيررر  علرررا  َ  ُررروٌر َرِحررري ٌ 
ضرررورة التوبررة ممررق اررد يبقررا فررج الررع الةررقرال مررن إرادة المع ررية والعررود إليةررق 

 د.فيمق بع
                                                           

و واللبرررررقع فرررررج علرررررو  ال ترررررقع البرررررن عرررررقدل 311/ 00: م رررررقتيح الغيرررررع للرررررراو  ( يا،رررررر0ن
و دار ال ترررع العلميرررة ر 1/332الدمشرررقجو  : الشررري / عرررقدل احمرررد عبرررد الموجرررود وآلرررر 

  .0111و و ظ: اولا بير 
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الا  او ةرات و مع ان التوبة ال تت رور ابلر ن  ِمنم َبعمِد ُ،لمِم ِ  مق  ر  بر  
و حيرق علرا (0ن لبيرقن ع،ر  امتاقار و واعمتر  ر تعرقلا ر علير  بترا ير ع،ر  جاقيتر 

 التوبة.
وةما جريمة الةراة ،لمقن لبيقن مدى شاقعتةقو وابحةقو  ا  ،ل  بةق ا ة و  

 و يرا.
ومجررجض جررواع الشرررظ مقتراررق بحرررل ال ررقض الرردال علررا التعقيررع يررؤان بعجلررة  

( مع اةرمية الجملرةن لامعرقن فرج  ابول التوبة من وو إلا جقاع التو يد بر نإنع
 بشقرة التقمبين بقبول توبتة .

تعلرررريف لمررررق ابلرررر ن ويررررقدة فررررج اإلااررررقذ  ِإن  َو َ  ُرررروٌر َرِحرررري ٌ ولرررراا جررررقض اولرررر :  
و لشدة ظمياتة  بقبول تروبتة و تاقةربق مرع  ررر الحرث علرا التوبرةو بمضموا 

 والتر يع فيةق.
بقإلضررقفة إلررا إ،ةررقر ل رر، الجفلررة نو( و ررقن حقرر  اإلضررمقرو لاشررعقر بعلررة 

 .(2ن الح  و وتيييد اةتقفل الجملة
ي  ا رر ر ةربحقا  ر مرق يردل علرا ع،مرة مل ر و و مرقل ةرلظقا و وتمرق  ت ررف   

ِر : ـــــمرق شررقضو فقررقل فرج مل رر   ي  َرم ررَمقَواِ  َوا م لَرر م َان  َو لَرُ  ُملمررُو الة  َالَرر م َتعم
ضع اَرررِديرٌ  ِ رررُر ِلَمرررنم َيَشرررقُض َوُو َعلَرررا ُ رررلِع َشرررجم و واالةرررت ةق  ُيَعررراِعُع َمرررنم َيَشرررقُض َوَيغم

تقريررر و لتقريررر العلرر  ب مررقل ارردرة وو فلرر  وحرردا ملررو الةررمقوا  وا رر ومررق 
َرمرِ فيةمرررق بداللرررة الق رررر بظريرررال التقررردي  فرررج  رررَمقَواِ  َوا م و ولررر  لَرررُ  ُملمرررُو الة 

وحدا مظلال المت رل فيةمقو ومن تمق  ت ررف  ان يعراع مرن يشرقض مرن للقر  
لير  ر ةربحقا  ر بعدلر و ويغ رر لمرن يشرقض مراة   برحمتر  وفضرل و فقل رل مل ر و وا 

 امرا  جميعق.

                                                           

 .3/31إرشقد العقل الةلي  إلا موايق ال تقع ال ري   بج الةعود ( يا،ر: 0ن
 ( يا،ر: الةقبال ا ة .2ن
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ِ ُر ِلَمرنم َيَشرقضُ والجمع بين   ظبرقاٌل يرؤان بشرمول اردرة و  ُيَعاِعُع َمنم َيَشقُض َوَيغم
 تعقلاو ومظلال ت رف  فج للق و وا قا إرادت  فج مل  .

ويفح، تقدي  التعايع علا المغ ررةن  ن الةرراة اردم  علرا التوبرة فرج بدايرة  
اليرررق و فجرررقض اررراا الفحرررال علرررا ترتيرررع الةرررقبالو او  ن المقرررق  مقرررق  وعيررردو 

 .(0ن وحديث عن الحد والعقوبةو فاقةب  ان ييتج بقلتعايع اوال...
ضع والتعبيررررر بررررقلم،ةر فررررج اولرررر :  مقررررق  المضررررمرن  اَررررِديرٌ َوُو َعلَررررا ُ ررررلِع َشررررجم

ن لتي يررد مررق (2ن إل،ةررقر تمررق  ارردرة وو و مررقل ةررلظقا و ومررن يرر  فقلجملررة ترراييل
 ابلةقو وتقريرا.

وعلررا  ررل... فقليررق  بيةررقليبةق البف يررة المتاوعررة ا ررد  وجرروع إاقمررة الحررد  
علا الةقراينو عقوبة لة و وا قالو وابقا  ارول الجرواضو وع،ر  العقوبرةن لويرقدة 

 رايعو والوجر عن ارت قع ااا الجريمة.الت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

رو  المعرقاج فرج ت ةرير القررآن الع،ري  والةربع الميرقاج لتلوةرجو  : علرج عبرد ( يا،ر: 0ن
 ار.0001و دار ال تع العلمية ر بيرو و ا ولاو 1/031البقر  عظية 

يا،ررر: اإليضرق  فرج علررو  تعقيرع الجملررة بجملرة تشرتمل علررا معاقارق للتو يرد. ( التراييل: 2ن
 .0/211البف ة لللظيع القووياج 
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 املبحث الرابع
 من بالغة القرآن يف بيان حد الزنا

جريمررة الواررق مررن ال بررقمر التررج تحرردث عاةررق القرررآن ال ررري و و شررل عررن حرردعاقو 
وعقوبتةررقو فرريمر و ر ةرربحقا  وتعررقلا ر اوال بإمةررقو الواايررة فررج البيررو  حتررا 

 فيةررق ح رر  آلرررو فقررقل ر تعررقلا ر فررج مح رر  التاويررل:المررو و او إلررا ان ياررول 
  ــَان ــن ك م  َف ــة  َم َبَع ــي َهِن ََر  َل َْ ــَهد وا  َتش  ــاَسك م  َفاس  ــن  َنَس ــَة َم َ َتيَن ال َفاَحَش ــ ــي َي َوالاِلَت

ِِ  َله ـِن َسـَبيال   َعـَل ا ت  ََو  َيج  َسك وه ِن َفي ال ب ي وَت َحِتى َيَتَوِفاه ِن ال َمـو  ََم  َشَهد وا َف
 81

َ َتَياَنَها مَ   ن ه َمـا َيِن َوالِلَناَن َي َْ ـوا  َرض   ْ ََ ـَلَحا َف ن ك م  َفآن وه َمـا َفـَان  تَاَبـا َوََص 
َِِ َكاَن َتِواب ا َرَحيم ا   81ا

 .(0ن
ن واررا الرجررل اوا    فررإن المررراة إن وارر  ُحبةرر  فررج البيرر  إلررا ان تمررو و وا 

بقلتعييرو والتوبي  بقللةقنو والضرع بقلاعقل و قن ااا فج ابتداض اإلةف و إلرا 
ِلررُدوا ُ ررل  َواِحرردع ِمامُةَمررق ِمقَمررَة َجلمررَدةع ان ااررول و اولرر :  اليررةو  الو اِاَيررُة َوالو ااِررج َفقجم

واررو ةرربيلةمق رررو رينو فررإن  قاررق مح رراين رجمررق بةرراة رةررول و  ررر إن  قاررق ب
َعَل ُو َلُةن  َةِبيف  الا  جعل  و لةمق فج اول :   .(2ن َاوم َيجم

ِتج َييمِتيَن المَ قِحَشَة ِمرنم ِاَةرقِمُ  م والتعبير بقلمو ول و لت    يحمرل داللرة  َوالف 
تلرو ال قحشرةو وتريتج علا حققرة اؤالض الاةوةو وتروبيلةن بةربع إاردامةن علرا 

ارراا الداللررة مررن لررفل التعبيررر عررن ارت ررقبةن فقحشررة الواررق بقإلتيررقن فررج اولرر : 
 ََيريمِتين  علرا ةرربيل االةرتعقرة الت رريحية التبعيرة الققممررة علرا تشربي  ارت ررقع

ن حتررا ي رررل و وفيةرررق إشرررعقر بمويرررد مرررن ارراا ال قحشرررة بق رررد الةرررقمر إلرررا م رررق
التقبيح لةنو وبيقن مدى لةتةنو فةن بماولة من ااب  إلا ااا ال قحشة عرن 

                                                           

 .01و01( ةورة الاةقضو اليتقن/0ن
: الشري  عرقدل احمرد عبرد الموجرود و  الوةيظ فج ت ةير القرآن المجيد للواحد  ( يا،ر:2ن

  .0110-ار 0001دار ال تع العلميةو بيرو  ر لباقن ا ولاو  و2/21 و يرا
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ظواعيرررة وا رررد حترررا بقشررررتةقو  مرررق ةرررمي  جريمرررة الوارررق بقل قحشرررةن لمجقووتةرررق 
 الحد فج ال ةقدو والقبح والشاقعة.

 رراق  و يررررانو بيررقن للمو رررول و ررلت و يشررمل المح ِمررنم ِاَةررقِمُ  م واولرر :  
َبَعرة  ِمرامُ  م والتعبير بق مر  رِةُدوا َعلَريمِةن  َارم َتشم لفاتمرق  بإعرداد الشرةقدة ابرل  َفقةم

الح   عليةن بقلحبض فج البيرو و ولشراقعة اراا الجريمرةو وابحةرق اشرترظ عرد  
َبَعرة ِمرامُ  م يبوتةق إال بشةقدة اربعة من الرجرقل المةرلمينو لقولر :   و فرف تقبرلَارم

شررةقدة  يررر المةررلمينو وال شررةقدة الاةررقضو والررو  ن الرمررج بقلواررق مررن ا مررور 
 المةمة التج ال يؤتمن عليةق  ير المةلمين.

 مرق اررر ر ةربحقا  ر ان ت رون شرةقدة ارؤالض ا ربعرة بقإلب رقرو والمعقيارةو ال  
ل قحشرة للتابي  إلا ان شرةقدتة  برياةن فعلرن ا َفِإنم َشِةُدوابقلةمقذو ولاا اقل: 

 ال  بقر عليةقو وال تحتمل الشو وال،ن.
والتعبير بر نإن( الشرظية يشعر بين معقياة ارت قع ااا الجريمرة مرن مرت بيةرق  

ممررق يقررل واوعرر ن ل ررعوبة اجتمررقذ اربعررة مررن الرجررقل المةررلمين فررج وارر  واحررد 
معقاررررق فررررج الةررررتر علررررا  يرررررون ارررراا ال قحشررررة عيقاررررقن تغلي،ررررق علررررا المرررردعجو وا 

 ةلمين.اعرار الم
ُ  وجقض  جملة جواع الشرظ   ِةُ وُان  ِفج المُبُيروِ  َحت را َيَتَوف رقُان  المَمروم ... َفَيمم

َعرررَل ُو َلةُرررن  َةرررِبيف   لايررراان  مقترارررة بحررررل ال رررقض الررردال علرررا التعقيرررعن َاوم َيجم
 بقلمةقرعة إلا امتيقل ااا العقوبةو واج حبةةن فج البيو  حتا المو .

التعبير بر نحتا( الغقمية إشعقر برين إمةرق ةن فرج البيرو  ممترد إلرا  قيرة وفج 
 واج ان يمتن او يجعل و لةن ةبيف من ااا العقوبة.

براوا فج  ورة َمن يترولا اربر  َيَتَوف قُان  المَموم ُ وفج اول :  تةويل للمو و وا 
 ا روا و ويةتوفج الجقل.

َعرَل ُو َلةُرواولر :   برر  َيَتَوف رقُان  المَمروم ُ  اولر :معظرول علرا  ن  َةرِبيف  َاوم َيجم
ناو( للداللررة علررا اةررتمرار إمةررق ةن فررج البيررو  حتررا تتحقررال إحرردى الغررقيتين 

 نالمو  او يجعل و لةن ح مق آلر(. 



 من البالغة القرآنية يف بيان احلدود الرشعية
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نوالةررربيل مةرررتعقر لتمرررر البررريعن بمعارررا العقرررقع الماقةرررعو تشررربيةق لررر  برررقلظريال 
الجقدةو وفج ااا إشقرة إلا ان إمةق ةن فج البيرو  وجرر موار و ةريعقب  ح ر  

 .(0نشقل لمق يجدا الاقض فج ا وةة  من الةلظ عليةن ممق فعلن( 
ررقِمِ   والةرربيل الررا  جعلرر  و اررو الجلررد او الرررج و فَعررنم ُعررررَبقَدةَ    رررربمررِن ال  

و اَررررقل: اَررقل َرُةرروُل ِو ر ررر: يُلررُاوا َعاعِررجو ُلررُاوا َعاعِررجو اَرردم َجَعررَل ُو َلةُررن  َةررِبيف 
ُ ي ِرو َجلمُد ِمقَمةع َوَا مُج َةَاةعو َوالي يِعُع ِبقلي يِعِعو َجلمُد ِمقَمةع َوالر جم ُر ِبقلمب م  .(2نالمِب م

تيايررة اريررد بةررق اوعررقن مررن الرجررقل وامررق المح ررن والب رررو  َوالل ررَاانِ واولرر :  
ووجرر  اإلشررعقر ب ررا ج الواررقة مررن الرجررقل التحرررو مررن التمررقض العررار فيرر  لغيررر 

 المح اين. 
ويجوو ان ي ون اظلال علا  ا ين ملتل رين ا  الرجرقل والاةرقض علرا ظريقرة  

احرردة علررا التغليررعو فعلررا الوجرر  ا ول ت ررون اليررة اررد جعلرر  للاةررقض عقوبررة و 
الواررق واررج عقوبررة الحرربض فررج البيررو و وللرجررقل عقوبررة علررا الواررقو اررج ا اى 
ةواض  قاوا مح اين بووجق  ا   ير مح اينو وعلرا الوجر  اليرقاج ت رون ارد 
جعل  للاةقض عقوبتين: عقوبة لق رة بةرن وارج الحربضو وعقوبرة لةرن  عقوبرة 

  الرجقل واج ا اىو في ون الحبض لةن مع عقوبة ا اى.
واإليررااض: اإليررف   يررر الشررديد بقل عررل  قلضرررع  يررر المبررر و واإليررف  بررقلقول  

من شت و وتوبي و فةو اعر  مرن الجلردو واليرة اجملتر و فةرو مو رول إلرا اجتةرقد 
 .(3نالحق  .

والغرر من إياامةمق او الاد  علرا مرق ااترفرقاو وارترداذ  يرامرق بةمرقو نولرح 
يرااض بقلرجرلن  ن المرراة ِإامرق تقرع فرج الوارق الحبض فرج البير  برقلمراةو ولرح اإلِ 

عاد اللروج والبرووو فِإاا حبة  فج البي  ااقظعر  مرقدة اراا المع ريةو وامرق 

                                                           

 .0/210التحرير والتاوير البن عقشور (0ن
 .0111 و حديث را /0301 /3 تقع الحدودو بقع حد الواق (  حيح مةل و 2ن
 .0/212التحرير والتاوير البن عقشور (3ن
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الرجررل فِإارر  ال يم ررن حبةرر  فررج البيرر ن  ارر  يحتررقج ِإلررا اللررروج فررج ِإ ررف  
 .(0نمعقش و وا تةقع او  عيقل و فف جر  ُجعل  عقوبتةمق ملتل ة( 

فَررِإنم َتقَبررق  يرر  برريعن ر ةرربحقا  ر الح رر  فيمررق إاا االعررق عررن ارراا الجريمررةو فقررقل: 
ررق ِرُضرروا َعامُةَمررق ِإن  َو َ ررقَن َتو اب ررق َرِحيم  ررَلَحق َفَيعم و وجررقض ارراا الح رر  م ررق ق َوَا م

 فج اةلوع شرظجو من شيا  تحقيال المعاا ويبوت .
رررَلَحقوفرررج عظرررل اولررر :   برررقلواو داللرررة علرررا حةرررن  َتقَبرررقعلرررا اولررر :  َوَا م

 توبتةمقو بداللة  ف  اعمقلةمق.
ِرُضوا َعامُةَمقوالتعبير ب يغة ا مر   يحمل توجيةق بقلمبرقدرة إلرا ال ر ح  َفَيعم

عاةمررقو وال ررل عررن إيررراامةمق فررور توبتةمررقو بداللررة التعبيرررر بحرررل ال ررقض الررردال 
 علا التعقيع.

قِإن  َو َ قَن َتو اواول :   تعليل لتمر بقإلعرار عاةمق بعرد توبتةمرقو  ب ق َرِحيم 
( مررررع اةررررمية الجملررررة الدالررررة علررررا اليبررررو  والرررردوا ن  و قارررر  العلررررة مؤ رررردة برررررنإنع
لامعرررقن فرررج ابرررول و التوبرررة مرررن عبرررقداو واتةرررقذ رحمتررر  بةررر و واررراا يةرررتدعج 

 ال ل عن إياامةمقو وال  ح عاةمق.
وا مررر بإمةرررقو الواايررق  فرررج البيرررو  حتررا المرررو  او إلررا ان ي  رررل و فرررج  

شياةن بريمر آلررو و راا اإليرااض برقلتعيير والتروبي  للرجرقل الوارقة  رقن فرج بدايرة 
َلـد وا اإلةف و واةتمر إلا ان اول  آية الحدو فققل تعقلا:  الاِاَنَيـة  َوالاِاَنـي َفاج 

َمن وَن ك ِل َواَحد  َمن ه َما َما َِِ َين  ك ن ت م  ت م  ك م  َبَهَما َرَ َفٌة َفي َديَن ا ن  َ خ  َ  َوََ َت َسَة َجل َد
َمَنيَن  َناَبه َما َ اَسَفٌة َمَن ال م ـم  َْ َهد   َخَر َول َيش  َم اْل  َِِ َوال َيو  الاِاَنـي ََ َيـن َك    9َبا

ـــَرَكة  َوالاِاَنَيـــة   ـــر َ َيَِ اَاَنَيـــة  ََو  م ش  ـــَرٌف َوح  َهـــا َيَِ اَان  ََو  م ش  ـــى ََ َين َكح  َل َْ َم َنَلـــَف 
َمَنينَ   .(2ن 9ال م م 

                                                           

بيررررررو  الظبعرررررة: اليقليرررررة دار إحيرررررقض الترررررراث العربرررررجو  1/130م رررررقتيح الغيرررررع للرررررراو  ( 0ن
 ار.0021

 .2و3ةورة الاورو اليتقن/  (2ن
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فيوجرررع جلرررد الواايرررة والواارررج مقمرررة جلررردة فرررج مشرررةد علارررج تشرررةدا ظقم رررة مرررن  
المررؤماينو ويررقدة فررج التا يررل بةمررقو وردعررق لغيرامررق عررن ااترررال تلررو الجريمررةو 

جقض  مق وااا الح   لقح بقلوااج  ير المح نو امق المح ن فل  ح   آلر 
جو اَرردم َجَعررَل ُو َلةُررن  رررو حيررث اررقل: يُلررُاوا َعاعِررجو ُلررُاوا َعاعِررفررج ةرراة الابررج ر

ُ ي ِرو َجلمُد ِمقَمةع َوَا مُج َةَاةعو َوالي يِعُع ِبقلي يِعِعو َجلمُد ِمقَمةع َوالر جم ُر ِبقلمب م و المِب م و (0نَةِبيف 
ررررر ورجرررر  الوااررررج والواايررررة المح رررراين فررررج ا ررررة مررررقعو ررررر واررررد فعررررل الرةررررول

 والغقمديةو  ا  م ور من و.
ل حرررد الحررررة مرررن الجلررردن  ن الررررج  ال يات رررلو ارررقل تعرررقلا: وحررردع ا مرررة ا ررر

 ررررَاقِ  ِمررررَن َ ررررُل َمررررق َعلَررررا المُمحم ِ ررررن  فَررررِإنم َاتَرررريمَن ِبَ قِحَشررررةع َفَعلَرررريمِةن  ِا م فَررررِإَاا ُاحم
المَعَااعِ 

 .(2ن
وممق تجدر إلي  اإلشقرة ان اللوارج اقلوا: إن الرج   ير مشروذو واةتدلوا علا 

 اج: الو بيدلة يفية
: َ اقلوا الرجُ  اشده العقوبق  فلو  قن مشروعق  لاِ ر فج القرآنو ولمعق لر  يرا ر  َو

 دل علا اا   ير مشروذ.
رُل َمرق َعلَرا المح راق  ِمرَن  ثانيا : إن حردع ا مرة ا رل حرد الحررة يَفَعلَريمِةن  ِا م

 و والرج  ال يات ل فف ي ح ان ي ون حدا  للحرة.21العااعب الاةقض: 
إن الح رر  عررق  فررج جميررع الواررقة وتل رريح نالوااررج المح ررن( مررن ارراا  ثــا :ثال

 الح   ملقلل للقرآن.
واررد ردع ااررل الةرراة والجمقعررة علررا اللرروارج بيدلررة دامغررة تق رر  ،ةررر البقظررلو 

 وتلرض  لع افعقو ايي  الل ةق فيمق يلج:

                                                           

 .0111 و حديث را /0301 /3 تقع الحدودو بقع حد الواق (  حيح مةل و 0ن
 .21ةورة الاةقضو بعر الية/ (2ن
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: َ ن إن عررد  ا ررر الرررج  فررج القرررآن ال يرردل علررا عررد  المشررروعيةو ف ييررر مرر َو
امرق بياتةرق الةراة الابويرةو وو تعرقلا ارد  ا ح ق  الشرعية ل  تا ر فج القرآنو وا 

 امراق بقتبقذ الرةول والعمل بيوامرا
[ والرةرروُل مبلرر  1يَوَمررآ آتَررقُ ُ  الرةررول َفُلررُاوُا َوَمررق َاةَررقُ  م َعامررُ  فررقاتةواب  الحشررر: 

يَوَمق َياِظراُل َعرِن الةروى  عن وو و له مق جقض ب  إامق او بوحج ةمقو  من و
ررٌج يرروحاب  الرراج :  [. و يررل ي ررون الرررج   يررر مشررروذ واررد 0ررر3ِإنم ُاررَو ِإال َوحم

 ورج  مع  ا حقب و وبيعن الو بةدية وفعل !! .رو ررج  
اد بياةق القرآن بقولر  تعرقلا: يَوَاامَولمَارق ِإَليمرَو الرا ر ِلتَُبريِعَن ر ري  إن مةمة الرةول 

َل ِإلَرريمِة م َوَلَعل ةُرر م َيَتَ   ررُروَنب  الاحررل: : رررر[ ولرريض اررول الرةررول 00ِللا ررقِض َمررق ُارروِع
يلاوا عاج لاوا عاج اد جعرل و لةرن ةربيف و وفير : والييرع بقلييرع جلرد مقمرة 

قول إال مرن البيرقن الرا  اشرقر إلير  القررآنو وارو ارح ارقظع والرج ي ليض ااا ال
ارج ر رعلا ح   الوااج المح نو واد اشقر  فج الحديث الشريل بقول : ياال وا 

اوتي  القرآن وميل  مع ي إلا ان ةرات  المظةررة بروحج مرن و فيبر  ان  رل مرق 
 او تشريع من وو واا  واجع االتعبقذ. رر جقض ب  الرةول

رُل َمرق َعلَرا  :ثانيا   ِ رن  فَرِإنم َاتَريمَن ب قحشرة َفَعلَريمِةن  ِا م إن اولر  تعرقلا: يفَرِإَاآ ُاحم
[ لرريض فيةررق دليررل علررا مررق اقلرر  اللرروارج 21المح رراق  ِمررَن العررااعب  الاةررقض: 

من عد  مشروعية الرج و فرإن اليرة ال ريمرة ارد اشرقر  إلرا ان المرراد بقلعرااع 
يل التا يل فرج العقوبرةو وو تعرقلا يعلر  ان الررج  ااق نالجلد( ال نالرج ( بدل

ال يا ررلو وال يم ررن للاررقض ان يميترروا إاةررقاق  ا ررل موتررةو فرردل العقررل وال ةرر  
 الةلي  علا ان المراد بةاا العقوبة الجلد ال الرج .

والةررر فررج ارراا التل يررل علررا نا مررة( دون الحرررة ان الجريمررة مررن الحرررة اف،ررع 
ميمن من ال تاةو واج ابعد عرن داعيرة ال قحشرةو وا مرة  واشاعن ل ون الحرة فج

 ضعي ة عن مققومتةقو فرح  و ضع ةقو ول ل العققع عاةق.
وامق دعواا  ان الح   عق و وتل ي   ملرقلل للقررآن فجةرٌل مظبرال اال  ثالثا :

ترى ان  ييرا  من ا ح ق  جقض  عقمرة ول  رتةق الةراة الابويرة!! ميرل: اولر  
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ررِدَيُةَمقب  المقمرردة:  [ فررإن ارراا الل رر، عررق  31تعررقلا يوالةررقرال والةررقراة فررقاظعوا َايم
يشمل  ل ةقرال حتا ولو  قا  ةررات  لشرجض حقيررو وعلرا دعرواا  يابغرج ان 
اقظع يد من ةرال فلةرق  او إبررةو مرع ان الةراة الابويرة ارد ل  ر  اراا الح ر  

لو اولررر  تعرررقلا: يوامةرررقت   وايدتررر  بربرررع ديارررقر او مرررق ايمتررر  عشررررة درااررر و و رررا
َن الرضقعةب  الاةرقض:  َاُ  م والوات   مِع َضعم [ لر  تراح اليرة إال علرا 23االتج َارم

 برريعن اارر  يحررر  مررنررر رحرمررة ا   وا لرر  مررن الرضررقعةو مررع ان رةررول و 
الرضررقذ مررق يحررر  مررن الاةررعو فيجررع ان ت ررون حرمررة نالبارر  مررن الرضررقعة( 

ا . والقرآن اةا عن نالجمع بين ا لتين( فمن اقل ملقل ة للقرآن بموجع دعوا 
اللقلرررة وبارر  التةرررق يجررع ان اح ررر  الجمررع برررين العمررة وباررر  اليةررقو او  بحرمررة

 ررر علي  بملقل ة القرآنو ولعل الح مة فج إةاقد بيرقن ح ر  الررج  إلرا الرةرول
َل  المؤماون َان الةاة يجع اَ لا بةق حتا فج َالظر اَ ح ق    .(0نَان َيعم

والح مة فج رفع تفوة آية الرج  مرع بقرقض ح مةرق ان ي،ةرر مقردار ظقعرة اراا  
ا مة فج المةقرعة إلرا برال الا روض بظريرال ال،رنو مرن  يرر اةت  رقل لظلرع 
ا ظريرررال مقظررروذ بررر و فيةررررعون بييةرررر شرررجضو  مرررق ةرررقرذ اللليرررل إلرررا ابرررح ولرررد

 .(2نبماق و والماق  اداا ظرال الوحج
ية بيقن ح   ال قحشرة برقلمراة الواايرةو فقرقل ر تعرقلا ر: وعلا  ل ... اةتةل  ال 
الو اِاَيُة َوالو اِاج  يقرة عواظ   لمق ا  لوال تم ين ا ةةق للرجل وا  راؤ ن اق إيقاو وا 

اجترررر  اررراا ال قحشرررةو و ن الوارررق ماةرررق ااررربحو وافحررر ن إا يترترررع عليررر  إلحرررقال 
بقلحمرلو ومرن ير  اردم  المرراة اللو و والعقر بيالةقو وووجةرقو وافتضرق  امرارق 

 علا الرجل.

                                                           

م تبرة الغوالرج ر دمشرالو مؤةةررة و 2/20روامرع البيرقن ت ةرير آيرق  ا ح رق  لل رقبواج  (0ن
  .0111-ار  0011الظبعة: اليقليةوو  ماقال العرفقن ر بيرو 

و 2/31البراررقن فررج علررو  القرررآن لبرردر الرردين الور شررجو  : محمررد ابررو ال ضررل إبرررااي   (2ن
  .0111ار ر 0311دار إحيقض ال تع العربية عيةا البقبا الحلبجو ظ: اولاو 
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ِلُدواودلل  ال قض علا ال عل   ن ل ون ا لل والف  بمعاا نالرا (و وال رقض َفقجم
تدلل فج لبر نالا ( لتضميا  معاا الشرظو  يا  ايل: التج وا  والا  وارا 

 .(0نفقجلدوامق
واعو وان مرق يقول ابرن عقشرور: ناترج بقل رقض المؤاارة برين مرق بعرداق فرج اروة الجر

ابلةرق فرج اروة الشررظ...و ولمرق  ررقن اراا يةرتدعج اةتشررال الةرقمع  رقن ال ررف  
فج اوة: إن اردت  ح مةمق فقجلدوا  ل واحد ماةمق مقمرة جلردةو وا راا شرين اراا 
ال ررقض  لمررق جررقض  بعررد مررق اررو فررج  ررورة المبتررداو فإامررق ي ررون الررو المبترردا فررج 

 .(2ن (معاا مق للةقمع ر بة فج اةتعف  حقل 
ِلررُدوا ُ ررل  َواِحرردع ِمامُةَمررق ِمقَمررَة َجلمررَدةع وفررج اولرر :  لررون بررديعج  الو اِاَيررُة َوالو ااِررج َفقجم

يةررما الجمررعو فقررد جمررع بررين امرررين وامررق الواايررة والوااررج فررج ح رر  واحرردو واررو 
وجوع جلدامق مقمة جلدةو والةر فج ااا الجمع ارو: التا يرر مرن جريمرة الوارقو 
والبعد عاةقو ووجوع العقوبة لةمق جواض علا مق ااترفقاو وبعرث الرابرة واللرول 

 جريمة الا راض.من ارت قع الواقو واإلحجق  عن ااا ال
ِلُدواوالتعبير ب يغة ا مر  للوجوعن إا احتو  الية تشريعق فج حد الواق  َفقجم

 يلو  تظبيق  وتا ياا.
وا ر  ف من الوااية والواارج علرا حردةن لي رون ا رر  فرج إاقمرة الحرد عليةمرقو 

 ولمف تةتياا المراة من الو بدعوى ضع ةق.
ِلررُدواواللظررقع فررج  لمينو ول ررن اإلمررق  يارروع عرراة  فررج إاقمررة ل ررل المةرر َفقجم

الحررردن لتعرررار اجتمرررقعة  علرررا الررروو و رررياة  حرررين يقررري  اإلمرررق  الحرررد اررر  الررراين 
 ااقموان  اة  ولوا امرا .

                                                           

و دار اجرر 0/321الررحمن الةريدو وآلرر  شر  التةةيل البن مقلروو  : د.عبرد( يا،ر: 0ن
 و وامررع الةوامررع فررج شررر  جمررع الجوامررعو  : عبررد الحميررد 0111للظبقعررة والاشرررو ا ولررا 

 م ر. –و الم تبة التوفيقية 0/013ااداو  
 .01/001( التحرير والتاوير البن عقشور 2ن
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وعبر بقلجلد عن الضرعن  ن الضررع مار  مرق ي ةرر الع،ر و ومار  مرق يقظرع  
ع اللح و حةع اوة الضرع وحةرع اللرة المةرتلدمة بلرفل الجلردو فةرو ضرر 

امرق الغررر مار   الجلد ب ي ية لق رة بحيرث ال تقظرع لحمرق وال ت ةرر ع،مرقو وا 
لا ااا اشقر الوملشرر و فرج اولر : نوفرج ل ر، الجلرد إشرقرة  اإليف  واإليجقذو وا 

 .(0ن إلا اا  ال يابغج ان يتجقوو ا ل  إلا اللح (
  مررن ولمرق  ررقن الجلرد مؤلمررقو والمبقشررر لر  اررد يررال بررقلمجلودو ويشرر ال البر  عليرر

ِمُارروَن  إيفمر ... جرقض ارراا الاةرج ُ  م ِبِةَمررق َرامفَرٌة ِفرج ِديررِن ِو ِإنم ُ امرُت م ُتؤم َواَل َتيمُلرام
ِلرررررِ  ِ  الم ِِ  َوالمَيرررروم و وفيرررر  تحرررراير شررررديد مررررن التةررررقون فررررج إاقمررررة ارررراا الحرررردو بِررررق

إلفرقدة التقليرلو ا : ال تيلرا   بةمرق ادارا شر قة ورحمرةو فتعظلروا  رافرةوتا ير
حدود وو وااا من شيا  اإلمعقن فج الحرح علا إاقمة الحد الرا  شررع  و 
امرق تظةيررا ل رقحب  مرن الرااعو  ال حبق فج تعايع الاقض  مرق يروع  الربعرو وا 

 ودفعق لغيرا من الواوذ في .
ق  بررا ر المتقررد و والتعجيررل بررا راو تابية ررق علررا لفاتمرر بةمررقوتقرردي  المتعلررال  

متعلقرق بقلرافرةن إشرعقرا  ِفرج ِديرِن وِ االعتاقض بإاقمة الحد عليةمقو وجقض اولر : 
 بحمقاة ااا الرافةن وااةق فج  ير محلةقن  اةق تعظل ح   و.

وفررج إضررقفة الرردين إلررا ل رر، الجفلررة ت لرري  لشررين الرردينو وتع،رري  لمررق فيرر  مررن  
 ح ق  وتشريعق و وااا يةتدعا المبقدرة إلا امتيقلةقو ال تعظيلةق    ةبع.ا
ِلررِ وجقض اول :   ِ  الم ِمُاروَن بِرقهلِل َوالمَيروم بغررر إلةرقع الغضرع هللو  ِإنم ُ امُت م ُتؤم

يررقرة  ضرربة  علررا الواررقةو وارراا مررن شرريا   ولديارر و وتةيرري  مشررقعر المررؤماينو وا 
ن الحرررح علررا تا يررا الحررد ب ررل حررو و دون رافررة اإلمعررقن فررج تي يررد مررق ابلرر  مرر

 بقلواقةن إا جعل الو دليف علا إيمقن المؤماين بقهللو واليو  اللر.
وجررقض ارراا الشرررظ محرراول الجررواع لداللررة مررق ابلرر  عليرر و ا : إن  اررت  مررؤماين 

 فف تيلا   بةمق رافة.

                                                           

 . 3/201( يا،ر: ال شقل للوملشر  (0
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 و ب .والغرر من ااا الشرظ شدة التحاير من التةقون فج تا يا مق امر 
نوعظل اإليمقن بقليو  اللر علا اإليمقن برقهللن للترا ير برين الرافرة بةمرق فرج  

تعظيل الحدو او اق   اةيقن لليو  اللرو فإن تلو الرافة تقضج بةمق إلرا ان 
يؤلرا ماةمرق العقرقع يررو  القيقمرةو فةرج رافرة ضررقرةو  رافرة تررو الردواض للمررريرو 

 .(0ن ادلة الشريعة( فإن الحدود جوابر علا مق تؤان ب 
َةدم َعرَااَبُةَمق َظقِم َرٌة ِمرَن وويقدة فج التشديد فج إاقمة الحد جقض ااا ا مر   َولمَيشم

ِمِاينَ  و تحقيقرررق إلاقمتررر و وعرررد  إامقلررر و ولي رررون علرررية  اشرررد واا ررراو ف رررج المُمرررؤم
اقاتررر و  اررر  ال يتحمرررل ان  مشرررقادة إاقمرررة الحرررد مويرررد مرررن التا يرررل برررقلمجلودو وا 

ادا احررد والحقلرررة اررااو وفيةرررق ايضررق ردذو ووجرررر للمشررقاد عرررن ارت ررقع مرررق يشررق
 يةتوجع ااا الحد.

وةما إاقمة الحد عليةمق عاابقن لمرق فير  مرن اإليرف  واإليجرقذ ل رقحب و جبررا  
 لااب  وردعق لغيرا عن ارت قع ااا ال بيرة.

علررا ال قعررل لفاتمررق  بررا ر المقررد و تابيةررق علررا  عرراابةمقوتقرردي  الم عررول  
مويد االعتاقض بشةقدة عاابةمق ظقم ة من المةلمينن لي ون ادعا إلرا االعتبرقر 

 والع،ة والوجر.
لحررقال   والت ررقح مشررقادة الحررد بررقلمؤماين لويررقدة افتضررقح  بررين ال ررقلحين وا 

لررا ارراا اشررقر الوملشررر  فقررقل: ن ن الررو افضررحو وال  قةررال بررين اللررو  برر و وا 
 .(2ن  لحقض اوم  الجل(

ِلررُدوا ُ ررل  َواِحرردع ِمامُةَمررق ِمقَمررَة َجلمررَدةع َواَل وجررقض الررربظ بررقلواو بررين ارراا الجمررل   َفقجم
رررَةدم  ِلرررِر َولمَيشم ِ  الم ِمُاررروَن بِرررقهلِل َوالمَيررروم رررُت م ُتؤم ُ  م ِبِةَمرررق َرامفَرررٌة ِفرررج ِديرررِن ِو ِإنم ُ ام َتيمُلرررام

ِمِاينَ َعررَااَبُةَمق َظقِم َرر للتوةررظ بررين ال مررقلينو الت ررقال ارراا الجمررل فررج  ٌة ِمررَن المُمررؤم
اإلاشررقميةو وارراا الو ررل يابررئ عررن اتحررقد ارراا الجمررل فررج الداللررة علررا ضرررورة 

                                                           

 .01/010( التحرير والتاوير البن عقشور0ن
 . 3/200( يا،ر: ال شقل للوملشر  2ن
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إاقمررة ارراا الحرردو والتشررديد فررج عررد  التةررقون فررج إيققعرر  علررا الواررقةو والتشررةير 
 بة ن تا يف بة و ووجرا لغيرا .

معقارق فرج تقبريح الو   الو ااِرج اَل َيرامِ ُح ِإال  ارقو وشردة شراقعت  ارقل ر  ةربحقا  ر : وا 
رررِروٌ  رررِرَ ة  َوالو اِاَيرررُة اَل َيامِ ُحةَرررق ِإال  َوانع َاوم ُمشم و فرررقلوااج ال ير رررع فرررج َواِاَيرررة  َاوم ُمشم

ا ق  ال والح اوا  الع ة وال رونو و راا الواايرة تريبج إال الةرقوظ فرج مةرتاقع 
اا المعارررا بيةرررلوع الق رررر بظريرررال الا رررج واالةرررتياقضو ف رررج ا اررراارو و ررري  اررر

الجملة ا ولا ا ر ا رق  الواارج علرا الواايرة او المشرر ةو وفرج الجملرة اليقايرة 
ا ررر ا ررق  الواايررة علررا الوااررج او المشررروو و فامررق مررن ابيررل ا ررر ال رر ة 
علا المو رولو وارد افرقد الق رر تي يرد ااح رقر ر برة  رل ماةمرق فرج ال حر  

قارو وتا ير ا ع قض من ماق حة البغقيق والوارقةو وجررا لةر  عرن اراا الجريمرةو وال
 ومن ي  ارن الواق والشرو فج الموضعينن تي يد ا علا مدى ابح ااا ال بيرة.

ويفح، اا  بدا ااق بقلرجل الوااجو بلرفل اليرة الةرقبقة حيرث بردااق بقلواايرةو  
و والرجرل ارو ا  رل فير و  ار  ارو والو  ن المقق  ااق عن الر بة فج الا رق 

الرا ررع واللقظررعو فبرردا بررا را ااتمقمررق بمررق يترتررع علررا ارراا الا ررق  مررن مامررةو 
وااتققحو وةوض مققلةو ال ةيمق واد اول  اراا اليرة جوابرق عرن ةرؤال مريرد برن 

توويج  امراة مشر ة تعود  الواق تةرما عاقارقو و رقن مريرد  ــ ابج مريد الابج
 .    (0نمةلمق تقيق

رِرَ ة  َوالو اِاَيرُة اَل َيامِ ُحةَرق ِإال  وربظ برين الجملترين  الو ااِرج اَل َيرامِ ُح ِإال  َواِاَيرة  َاوم ُمشم
ررِروٌ  بررقلواو للتوةررظ بررين الجملتررينن الت قاةمررق فررج اللبريررةو وبياةمررق  َوانع َاوم ُمشم

غلي، امراقو وتوبي  تققبل يق د ب  التةويلو والت ،يعو والتشايع لةاا ال بيرةو وت
الواقةو والتوايد فج ا رقحة و ولريض الغررر فرج اراا اليرة إبقحرة وواج المةرلمة 

ِمِاينَ الواايرررة مرررن المشرررروو وجرررقض اولررر :  َ  َاِلرررَو َعلَرررا المُمرررؤم لامعرررقن فرررج  َوُحررررِع
الحرررر علرررا الت رررون عرررن ماق حرررة الوارررقة والبغقيرررقو والتا يرررر مرررن اررراا ال بيررررةو 

                                                           

 .01/010و والتحرير والتاوير البن عقشور3/202( يا،ر: ال شقل للوملشر  0ن
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وبقلجملة فقد اةةم   ل ااا ا ةقليع البف ية فج بيقن حد و (0نوممن يرت بةق
الوااررج والواايررةو ووجرروع إاقمترر  عليةمررق مررن دون تةررقالو او رافررة بةمررقو ومرردى 

 ابح جريمة الواقن حمف علا الا ور ماةقو واجتاقبةق تمقمق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

التلل العلمقض فج جواو ا ق  الع يل بقلوااية وا رق  الع ي رة برقلوااجو فرااع ابرو حاي رة ( 0ن
ارقل: ن...  -تعرقلا  –ن و ومقلو والشقفعج إلا جواو ا ق  الوااية مع ال رااة التاويةيةن  

و وارررو شرررقمل بعمومررر  الواايرررة 20َوُاِحرررل  َلُ ررر م مرررق َوراَض اِلُ ررر م ..( ةرررورة الاةرررقضو بعرررر اليرررة/ 
 والع ي ة.

واارررع اإلمرررق  احمرررد إلرررا ااررر : ال يجررروو ترررووي  الواارررج الع ي رررةو وال ع ةررر و وارررد روى عرررن 
رِرَ ة  الو ااِرج ال َيرنالحةن واتقدةو ومن ادلتة  ارا اليرة  ن  اةرق ارد حرمر  (امِ ُح ِإال  واِاَيرة  َاوم ُمشم

اضررواض البيررقن فررج إيضررق  .. يا،ررر: فررج اةقيتةررق ان يتررووج التقررا بقلواايررةو او التقيررة بررقلوااج.
  .0111ار ر 0001لباقنو  –و ظ: دار ال  ر بيرو  1/001القرآن بقلقرآن للشاقيظج
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 املبحث اخلامس
 من بالغة القرآن يف بيان حد القذف

بعررد ان امررر و ةرربحقا  بإاقمررة حررد الواررق علررا مرت بيرر  بغيررر رافررةو او تةررقونو 
وشدد علا تا يااو وبيعن مدى ابح ااا ال بيرةن تا يرا ماةرق... اتبرع الرو بتشرريع 
: فج حال من يقال المح راق  بقلوارقو ،لمرق وبةتقارقو فقرقل ر ةربحقا  وتعرقلا ر 

  َصَناَت م وَن ال م ح  َ  َواِلَنيَن َير  َلد وه م  َثَماَنيَن َجل ـَد َهَداَء َفاج  َبَعَة ش  ََر  َ ت وا َب ث ِم َلم  َي
َ  َََبد ا َوَ وَلَسَف ه ـم  ال َفاَسـق وَن  َيَِ الِـَنيَن تَـاب وا َمـن  َبع ـَد  3َوََ َتق َبل وا َله م  َشَهاَد

وا َفَاِن هللَا َغف وٌر َرَحيٌم  َلح  َواَجه م  َوَلـم  َيك ـن  َله ـم   َواِلَنينَ  1َنَلَف َوََص  م وَن ََا  َير 
َُيَن  ــاَن َيِنــه  َلَمــَن الِصــاَد َ  َشــَهاَدات  َب ــ َب َ  َََحــَدَهم  ََر  ــه م  َفَشــَهاَد ــَهَداء  َيَِ ََن ف س  ش 

1  ــاَنَبيَن ــَن ال َك ــاَن َم ــَه َين  َك َلي  َْ ــَت هللَا  َن ــة  ََِن َلع  ــا  7َوال َخاَمَس ن َه َْ َرَ   ــد  َوَي
ََ َشــَهاَدات  َبــاَن َيِنــه  َلَمــَن ال َكــاَنَبيَن  ــ َب ــَهَد ََر  َوال َخاَمَســَة ََِن  1ال َعــَناَل ََن  َتش 

َُيَن  َلي َها َين  َكاَن َمَن الِصاَد َْ ه   1َغَضَل هللَا  َمتـ  َلـي ك م  َوَرح  َْ ـل  هللَا  ََ َفض  َوَلـو 
81يمٌ ِن هللَا َتِواٌل َحكَ وَََ 

 .(0ن
فقررد فرررر و عقوبررة الجلررد يمررقاين جلرردة علررا مررن اررال مح رراة يرر  لرر  يرري   

بيربعة يشةدون بياة  راوا ماةق ومرن المقراول بةرق مرق ي رون برين الرووجينو  مرق 
ماع ابول شةقدت و ووةم  بقل ةالن إال إاا تقع وارد  وا رلح فةرول يارقل ع رو 

 و ورحمت .
َ رَاقِ ...َوال ِايَن وجملة  ُموَن المُمحم اةرتماقفيةو وارج مةرواة لبيرقن اروذ آلرر  َيرم

مرررن حررردود الوارررقو وارررو القرررالو والتعبيرررر بقالةررر  المو رررول و رررلت  يبرررين اررراا 
 الجريمةو ويبرواق فج  ورة مق يحدث الن عيقاق بداللة  يغة المضقرذ.

التبعيررة  واةررتعقر الرمررج للشررت  ب قحشررة الواررق علررا ةرربيل االةررتعقرة الت ررريحية 
ُمررونَ فررج ال عررل  يجقعةررق الع ي ررق و  َيرم بيقاررق لشرراقعة ارراا الجريمررةو وابحةررقو وا 
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وةرررما الاةرررقض الع ي رررق  بقلمح ررراق ن  اةرررن ي رررن اا ةرررةن مرررن  رررل فقحشرررة 
 وريبة.

َ رررَاق ولرررح الاةرررقض بقلرررا ر فقرررقل:   ن  رررقن الح ررر  يشرررمل الرجرررقل  المُمحم وا 
مررق يلحقةررن مررن لررو و وعررقر بةرربع والاةررقضن  ن اررال الاةررقض اشرراعو واارربحو و 

 القال اشدو واع، .
َبَعررِة ُشررَةَداضَ واولرر :   بيررقن لةرربع إاقمررة الحررد علررية و وجلرردا   يُرر   لَرر م َيرريمُتوا ِبَيرم

وا  ررحة مررق اررافوان برر  بيربعررة شررةداضو ترريمررقاين جلرردةو لعررد  اةررتظقعتة  ان ييب
 جريمة الواق. ولح العدد اربعة بقلا رن  ن ااا العدد او الا  تيب  ب 

ِلررُدوُا م وعقاررع و القررقافين للمح رراق  برريفث عقوبررق و ترااررق فررج اولرر :   َفقجم
 .َيَمقِايَن َجلمَدة  َواَل َتقمَبُلوا َلُة م َشَةقَدة  َاَبد ا َوُاوَلِمَو ُاُ  المَ قِةُقونَ 

ِلرررُدوُا م امرررق العقوبرررة ا ولرررا فةرررج الجلرررد يمرررقاين جلررردةو وال رررقض فرررج   رابظرررة  َفقجم
لجواع المو ول المتضمن معاا الشررظ  مرق ةربالو وفرج التعبيرر بةراا الحررل 
نال ررقض( داللررة علررا المبررقدرة بإاقمررة الحررد علررا اررؤالض القررقافين فررور التحقررال مررن 

  ابة و وافتراضا  بإل قال التة  ال قابة بمن او بر ض ماةق.
ررو والعررقر واررلع عرردد الجلررد فررج القررال عارر  فررج الواررقن  ن مررق يلحررال مررن الضرر

 بةبع القال اال ما  بةبع الواق.
وشرذ الجلد عققبق للرامج بقل اعو وردعق ل  ولغيرا عرن االةرتةقاة برق عرارو  

ل قال التة  البقظلة بةق.  وا 
َواَل َتقمَبلُرروا َلةُرر م والعقوبررة اليقايررة اررج عررد  ابررول شررةقدتة و وفررج التعبيررر بررقلاةج  

شررةقدة القررقال فررج المةررتقبل برردليل القيررد بق بديررةو وعررد  إلرروا  برررد  َشررَةقَدة  َاَبررد ا
يبق  علا مرق ارقل  االعترال بشةقدت  مظلققن والو  ا  لمق اال بدون دليلو وا 

 ب  دل ااا علا تةقوا  فج الشةقدةو فقةتحال اال يؤلا بشةقدت .
علررا الم عررول ااتمررق  بقلمقررد و ومويررد مررن االعتاررقض  َلةُرر م وفررج تقرردي  المتعلررال  
للعمرو و في رون ابلر  فرج الرا و  َشرَةقَدةقلتعجيل ب  لبيقن ام و وابح و وتا يررب

 والقبحو بحيث ال تقبل لة  ا  شةقدة ابدا.
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والعقوبة اليقلية اج الح   علي  بقل ةالو والمروال عن ظقعة وو وجقض  ااا  
َوُاوَلمِررررَو ُاررررُ  العقوبرررة فررررج اةررررلوع الق رررر بتوةررررظ ضررررمير ال  ررررل فرررج اولرررر : 

و حيررث ا رررا  علررا  رر ة ال ةررالن للمبقلغررة فررج ارربح فةررقة و و ررين َ قِةررُقونَ الم 
فةررقة  لشررردت و وشررراقعت  ال يجعرررل  يررررا  مرررن ال قةرررقين فقةرررققو فقرررد ااح رررر  

 فية  مقاية المو وفين بقل ةال.
ويفحر، تعردد العقوبرة التررج عقارع و بةرق ارؤالض القررقافينن لامعرقن فرج  رريقاة 

 و وفقحشةو وحمقيتة  ممق يجر  ع تة و وشرفة .اعرار المةلمين من  ل ةوض
ررَلُحوا فَررِإن  َو َ  ُرروٌر َرِحرري ٌ واالةررتياقض  ررِد َاِلررَو َوَا م راجررع  ِإال  ال ررِايَن تَررقُبوا ِمررنم َبعم

يبررق  فةررقة و و يررر راجررع إلررا إاقمررة الحررد بقرياررة  إلررا عررد  ابررول شررةقدتة و وا 
اولررر : مرررن بعرررد الرررون  ن الحرررد ارررد تررر  تا يرررااو ل رررن اإلمرررق  ابرررق حاي رررة يررررى ان 
االةتياقض يرجع إلا إيبق  فةقة  فقرظو وال يرجرع إلرا ابرول شرةقدتة و فرف تقبرل 

ن تقبوا وا لحوا  .(0نشةقدتة  ظول حيقتة  وا 
وال مقاع من ابول شةقدة القرقال بعرد توبتر  و رفح  واعترافر  ب ابر ن  ن اراا 
ممرررق يمحرررو ايرررر القرررالو ويبررررئ المقررراول ممرررق ُرِمرررج بررر   رررراحةو و ن اعتررررال 
القررقال ب ابرر  فيمررق اررقل يعررد دلرريف اويررق علررا  ررفح و و رردال توبترر ... وو 

 اعل .
( مرع اةرمية الجملرةن لامعرقن  َفِإن  َو َ ُ وٌر َرِحري ٌ وجقض اول :   مؤ ردا برر نإنع

فج التي يد علا مغ رة و لة  مرق ةرللو ورحمتر  بةر و ولرمف يتروا  متروا  عرد  
مغ رترر  لةرر  بةرربع اةيرر  الةررقبال لجمقعررة المةررلمين عررن ابررول شررةقدة القررقافين 

 علا التيبيد.
نو فقررقل يرر  ااتقررل البيررقن القرآاررج إلررا الحررديث عررن القررال إاا  ررقن بررين الررووجي 
َواَجةُرر م َولَرر م َيُ ررنم َلةُرر م ُشررَةَداُض ِإال  َاامُ ُةررُة م َفَشررَةقَدُة َاَحررِدِا م ررر: ررر ُمرروَن َاوم َوال ررِايَن َيرم

ررقِدِايَن  َبررُع َشررَةقَدا ع بِرررقهلِل ِإا ررُ  َلِمرررَن ال   رررِ  ِإنم  1َارم َاررَ  ِو َعَليم َوالمَلقِمَةرررُة َان  َلعم
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َبَع َشَةقَدا ع ِبقهلِل ِإا رُ  َلِمرَن  1يَن َ قَن ِمَن المَ قِابِ  َةَد َارم َرُا َعامَةق المَعَااَع َانم َتشم َوَيدم
قِدِايَن  1المَ قِاِبيَن  َوَلوماَل  1َوالمَلقِمَةَة َان  َ َضَع ِو َعَليمَةق ِإنم َ قَن ِمَن ال  

َمُتُ  َوَان  َو َتو   ُل ِو َعَليمُ  م َوَرحم  .01اٌع َحِ يٌ  َفضم
فقلررراين يرمرررون اوواجةررر  ب قحشرررة الوارررقو ولررر  ي رررن لةررر  َمرررن يشرررةد معةررر  ةررروى  

اا ةرة و فعلرا احردا  ر حترا يردفع عرن ا ةر  حرد القرال ر ان يشرةد برقهلل اربرع 
شةقدا  إا  لمن ال قداين فيمق اقلو ير  يشرةد اللقمةرة برين لعارة و علير  إن 

ممررق رمقاررق برر  ووجةررق   ررقن  قابررق فيمررق ادعررقا عليةررقو ول ررج تبرررئ المررراة ا ةررةق
عليةرق ان تشررةد اربررع شرةقدا  بررقهلل إارر  ل رقاعو يرر  تشررةد اللقمةرة بررين  ضررع 

 و عليةق إن  قن ووجةق  قداق فيمق اقل فيةق.
لتي يرررررد عرررررد   َولَررررر م َيُ رررررنم َلةُررررر م ُشرررررَةَداُض ِإال  َاامُ ُةرررررُة م والتعبيرررررر بجملرررررة الق رررررر 

ضو حيررث ا ررر الشررةقدة بقلواررق فررج اةررتظقعتة  إيبررق  ارراا الجريمررة بيربعررة شررةدا
حرررال اوواجةررر  علرررا اا ةرررة و وارررو ا رررر  ررر ة علرررا مو رررولو ووجررر  عرررد  
اةررتظقعتة  الررو راجررع إلررا عررد  احتمررقلة  ان يشررةد احررد علررا اوواجةرر  بقلواررقو 
اا  ل روا بةرق  رقن فير   لغيرتة  عليةنو ومن ي  ي رعع الح رول علرا البيارةو وا 

ةرر  المفعاررة فررج ارراا اليررق  تيةرريراو مررن الضرريال والحرررج مررق فيرر و فشرررذ و ل
 وتل ي ق علية و وح ،ق للحقوال.

رابظررة لجررواع المو ررول المتضررمن معاررا الشرررظ  َفَشررَةقَدةُ وال ررقض فررج اولرر :  
 مرق ةرربالو والتعبيررر بقل ررقض يرؤان بقلمةررقرعة إلررا ان يرردفع عرن ا ةرر  حررد القررال 

 بين يحلل بقهلل اربع مرا  علا  دا  فج دعواا.
ل اربررع مرررا ن لي ررون الررو مقررق  الشررةود ا ربعررة فررج الواررقو واقمرر  و ررقن الحلرر 

ا يمرررقن مقرررق  الشرررةقدة  اررر  يتعرررار علرررا ا وواج إلقرررقض الشرررةقدة فرررج ميرررل اررراا 
 .(0ن الحقلو والشةقدة تةتعمل فج الحلل  ييرا
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ِإا ررُ  َلِمررَن وويررقدة فررج تي يررد  رردا  فيمررق رمررا برر  ووجترر  مررن الواررق جررقض اولرر :  
رررقِداِ  ( والرررف  مرررع اةرررمية الجملرررةن  ن ا مرررر جرررد لظيررررو  ينَ ال   مؤ ررردا بررررنإنع

 يةتدعج تي يد اللبرو وتقوية مضموا .
وترريتج الشررةقدة اللقمةررة بررين لعاررة و عليرر  إن  ررقن  قابررق فيمررق ادعررا عليةررقو  

وارررج ملقل رررة فرررج  ررريغتةق ل ررري  الشرررةقدا  ا ربرررع الةرررقبقةن لتغلررري، ا يمرررقن 
حضرقر مرق يترترع علررا ايمقار  إن  قار   قابرة مرن الظرررد ا ربرع وتقويتةرقو بقةت

 من رحمة و.
وافررد  اراا الشرةقدة بقلرا رو مرع  واةرق شرةقدة ر ايضرق رن الةرتقفلةق برقل حوىو 

،ةقر ال دال  .(0ن وو قدتةق فج إفقدتةق مق يق د بقلشةقدة من تحقيال اللبرو وا 
َارر ورةررم  ل ،ررة   ررق َلعم إلررا مرردى اتةررقذ ارراا اللعاررةو  بقلتررقض الم توحررةن إلمقح 

واا تقحةررقو واحقظتةررق برر و وحلولةررق عليرر  فررج الحررقل ابررل اللرررةو وممررق يويررد مررن 
تةويل امر ااا اللعاةو وت ليمةق إضقفتةق إلا ل ، الجفلة لي ون اشد فج وجرا 

 عن ال اعو واعتراف  بقلحقيقة دوامق إا قر.
َارَ  ِو َعَليمرِ  ِإنم وَ ولعل فج التعبير بر نإن( الشرظية فج اول :   المَلقِمَةرُة َان  َلعم

التج تؤان بين  اب  من ابيل الادرةو والقلة... تيييد ا ل ردا   َ قَن ِمَن المَ قِاِبينَ 
 فيمق يدعي  علا ووج .

ول ررج ترردفع الووجررة عررن ا ةررةق إاقمررة الحررد عليةررق بةرربع مررق رمقاررق برر  ووجةررقو  
ع شةقدا  بقهلل إا  لمن ال قابين فج الروو وتبرئ ا ةةق ما  عليةق ان تشةد ارب

( والررف  مررع اةررمية الجملررةن  ِإا ررُ  َلِمررَن المَ ررقِاِبينَ : رررر وجررقض اولرر  مؤ رردا برررنإنع
 لامعقن فج تي يداق علا  اع ووجةق فيمق ادعقا عليةق.

وتيتج الشةقدة اللقمةة برين  ضرع و عليةرق إن  رقن  رقداق فيمرق اتةمةرق بر و 
تي يررد  ررداةق بشررةقداتةق ا ربررع الةررقبقةو وتقويررة مضررمواةقو وتغلرري، ويررقدة فررج 

 امراق.

                                                           

 .1/313رو  المعقاج فج ت ةير القرآن الع،ي  والةبع الميقاج لتلوةج ( 0ن
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وتيييرردا ل ررداةق فررج بظررفن ادعررقضا عليةررقو وتحقيقررق ل ابرر  جررقض التعبيررر بررر نإن( 
الشرظية التج تشعر بين  دا  ممق يقل واوع و فققل   مق ح ا القررآن عاةرق: 

 َقِدِاين  .ِإنم َ قَن ِمَن ال  
الغضع إلا ل ، الجفلة التج توحج بتةويرل امرر المضرقلو  إلا جقاع إضقفة

،ةقراررق  وتع،رري  شرريا  تلوي ررق ووعيررداو في ررون ادعررا إلررا ردعةررق عررن ال رراعو وا 
 ال دال والحال.

وتل ررريح الغضرررع بجقارررع المرررراةن للتشرررديد عليةرررقو إمعقارررق فرررج ردعةرررق عرررن  
 ال ررراعو و اةرررق ا ضرررب  ووجةرررق ب علةرررقو فاقةرررع ان ي رررون جواؤارررق علرررا الرررو
 ضرررع ربةرررق عليةرررق  مرررق ا ضرررب  بعلةرررقو بلرررفل الرجرررل حيرررث عرررين لررر  فرررج 
الشررةقدة اللقمةررة الرردعقض بلعاررة و عليرر و إن  ررقن  قابررق فررج دعررواان  ارر   ررقن 
ةببق فج تعرر ووج  للعارة الارقضو والا رور ماةرقو وااتبقاارقو فاقةرع ان ي رون 

 .(0ن جواؤا اللعاة والظرد من رحمة و
 بيرقن مردى فضرل و علرا عبرقداو وع،ري  رحمتر  بةر و فقرقلوالتتم  اليق  ب 

َمتُررُ  َوَان  َو تَررو اٌع َحِ رري ٌ : ررررو  ررُل ِو َعلَرريمُ  م َوَرحم و وفررج اليررة َولَرروماَل َفضم
الت ق  من الغيبة إلرا اللظرقعن لامعرقن فرج تةرجيل مردى امتارقن وو وفضرل  

 تشريعق  تابئ عن  مقل ح مت و وتمقمةق.علا الملقظبين بمق شرع  لة  من 
نولوال فضل و علي   ايةق الاقض وجواع لوال محاول للداللة علي و والتقدير:  

ورحمتررر  ب ررر و وااررر  َعررروعاد علرررا للقررر  بلظ ررر  وظولررر و ح ررري  فرررج تررردبيرا إيرررقا و 
وةيقةرررت  لةررر و لعرررقجل   بقلعقوبرررة علرررا معق ررري  و وفضرررح اارررل الرررااوع مرررا   

وحررال جررواع الشرررظ إلفررقدة الت لرري و والتةويررل لمضررموا و فيرردل  و(2ن بررااوبة (
 .(3ن تةويل  علا ت لي  مضمون الشرظ الا   قن ةببق فج امتاقذ ح ول 

                                                           

 بت رل يةير. 01/011( يا،ر: التحرير والتاوير البن عقشور 0ن
شرررق ر جرررقمع البيرررقن فرررج تيويرررل القررررآن البرررن جريرررر الظبرررر و  : احمرررد محمرررد ( يا،رررر: 2ن

  .2111-ار  0021و مؤةةة الرةقلةو ظ: اولاو 01/001
 .01/011( يا،ر: التحرير والتاوير البن عقشور 3ن
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وبقلجملة فقد اةةم   ل ااا التعبيرا  البف ية فج التي يد علا وجوع إاقمة  
 الحررررد علرررررا القررررقافينو وابقاررررر  عررررن تعررررردد العقوبررررةو وتاوعةرررررقن لع،رررر  جررررررمة و
ولامعرررقن فرررج الرررردذ مرررن اجرررل الح رررق، علرررا اعررررار المةرررلمين مرررن  رررل مرررق 

 يداةةق.
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 اخلامتة
الحمد هلل رع العقلمينو وال فة والةف  علا اشرل المرةلينو ولقت  الابيرينو 
ورحمة و للعقلمين ةيداق محمد بن عبد وو وعلا آل و و رحب و ومرن ااتردى 

 ايرا  إلا يو  الدين. بةدية و واات ا
 وبعد

 فقد لل   ااا الدراةة إلا عدد من الاتقم و  قن من اامةق مق يلج:
 :  ررقا البيررقن القرآاررج تلررو الحرردود ر  قلبررق ر فررج اةررلوع ا مررر ال ررريح ََو

المبقشرررن للداللررة علررا وجرروع إاقمتةررقو والمبررقدرة إلررا امتيقلةررقو عرردا القتررلو وحررد 
عقوبة القتل بل ، نُ تع( وفي  معارا ا مررو واإللروا  الحرابةو فجقض التعبير عن 

ايضررقو وجررقض التعبيررر عررن حررد الحرابررة بيةررلوع الق رررو وفيرر  تي يررد علررا إلرروا  
 إيققع  علا المحقربين المعتدين.

بد  الح مة من إاقمة الحدود متميلة فج ظةقرة  رقحع الحرد مرن اابر و  ثانيا:
 قبرر و إلررا جقاررع ظمياررة المعتررَدى ووجرررا عررن العررودة إليرر و وردذ  يرررا عررن ارت

 علي  بو ول حق  إلي .
ابقن الاح القرآاج مدى رحمة و ر تعقلا ر بعبقداو وتل ي   علية و ومرن ثالثا: 

الررو العرردول عررن الق ررقح إلررا الع ررو عررن الققتررل والررا الديررةو فبررقلع و يح ررل 
ق  رررقحب  علرررا ا جرررر الع،ررري و وبررر  يات رررع اوليرررقض المقترررول بمرررقل ال رررلحو  مررر

 ُتةتبقا حيقة الققتل بعد اةتحققا  القتل ا ق ق.
برردا اةررلوع الق ررر جليررق فررج بعررر آيررق  الدراةررةو و لررع ظريررال الا ررج  رابعــا:

واالةتياقض عددا علا ااراا  من ظرال الق رو واةة  بقروة فرج تي يرد حرمرة اراا 
 الحدودو وتغلي، العقوبةو وتةويل امراق.

فررج اةررتلدا  التقرردي  والترريلير لرربعر  ،ةررر   قيررة داررة البيررقن القرآاررج خامســا:
ا ل ق،و واد جقض  تقبعة للةيقالو ومن الو: تقردي  نالواايرة( علرا نالواارج( فرج 
بيررررقن حررررد الواررررقو وتقرررردي  نالةررررقرال( علررررا نالةررررقراة(و وتقرررردي  نالتعررررايع( علررررا 

 ررر:ر نالمغ رررة( فررج بيررقن حررد الةررراةو و رراا اةررتعمقل ل رر، نا لرروعة( فررج اولرر 
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 َضٌ  َفَمرررنم ُعِ رررج فرررج ةررريقال التر يرررع فرررج الع رررو عرررن الققترررلو  لَرررُ  ِمرررنم َاِليرررِ  َشرررجم
 ووالحث علا ال لحو لمرق تحملر  اراا ال لمرة مرن معرقاج االةرتعظقلو والتحران

فج ا فعقل نُيَقت ُلوا ر ُيَ ل ُبوا ر والتراح و بقإلضقفة إلا اةتلدا   يغة التضعيل 
ر فررج بيررقن حررد الحرابررة ر الدالررة علررا المبقلغررة فررج العقوبررةو وتغلي،ةررقن  تَُقظ ررع(

لامعررقن فررج التلويررلو والوجررر... فجررقض  ررل ارراا متاق مررق مررع الةرريقالو لقدمررق 
 للغررو مواممق للمعاا المراد.

بدا تاروذ العقوبرةو وتعردداق ر ب رورة واضرحة ر ايارقض الحرديث عرن القترل  سادسا:
لو والحرابررةو والررو لبيررقن مرردى حرررح اإلةررف  علررا العمرردو وحررد الواررقو والقررا

 رون اروا  المةرلمينو وااةرقبة و واعراضرة و وامروالة ...و وللداللرة ر ايضرق ر 
علررا  قيررة ع،رر  ارراا الجرررام و ومرردى تقبيحةررقو والتا يررل بمرت بيةررقن  ن تغلرري، 

 العااع وتةويل  يا  ر بف شو ر عن اول الجاقيةو وع،  الجر .
جض الجملرة التعليليرة مقترارة بحررل ال رقض الردال علرا التعقيرعو  لرع مجر سابعا:

( مررع اةررمية الجملررة الدالررة علررا يبررو  المعاررا ودوامرر ن لامعررقن  ومؤ رردة بررر نإنع
فررج تي يررد مضررمواةقو ويبوترر و ولويررقدة الظمياياررة فررج ابررول الح رر و والر بررة فررج 

 المبقدرة إلا امتيقل .
الت لرررري  لحرمررررة الحرررردودو والتةويررررل   ررررقن للتا يررررر دور بررررقرو فررررج إفررررقدة ثامنــــا:

لعقوبقتةررقو وتغلرري، امراررقو وبيررقن  قيررة ارربح مرت بيةررقو وبشررقعتة ...و واررد جررقض 
التا ير بةراا الداللرة مفممرق لةريقال التحرايرو والتةديردو والوجرر عرن ااتررال اراا 

 الجرام .
و اةررة  اةررلوع الشرررظ برردورا فررج تي يررد المعررقاجو وترةرريلةق فررج الا رروض تاســعا:

اإليرقرةو والتشرويالو لمق يمتقو ب  ااا ا ةلوع مرن جليتةق فج  ورة واضحةن وت
واةرررتدعقض االاتبرررقا عارررد ةرررمقذ الشررررظو فرررإاا جرررقض الجرررواع اةرررتقر المعارررا فرررج 

 ا ااقنن لمجيم  بعد تشوالو وتظلع إلا معرفت .
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وت رر ربظ جواع الشرظ بحرل ال قض ر الدال علا التةبع والتعقيع ر فج بيقن  
لجرررررام و تي يرررردا علررررا ةرررررعة االاتمررررق  بإاقمررررة الحرررردودو وعررررد  إامقلةررررقو حرررردود ا

 والمبقدرة إلا تا يااقن  اميتةق فج  ف  احوال العبقد.
 قن ل ل حد من ااا الحدود التج شرعةق و ر تعرقلا رو واوجرع إاقمتةرق ْاشر ا: 

ظررقبٌع بف ررج لررقح يبرررواو وي شررل عارر و وجررقض متاق مررق مررع الةرريقالو والمقررق  
 الا  ورد في .

والحمد ن الني بنعمته تتم الصالحات، وصِلى هللا، هنا وهللا َْلى، َوْلم، 
لى نله، وسِلم، وبارف ْلى سيدنا محم د،  وصحبه َجمعين. ْو

   محمد صبري محمد بهيتةبقلم الدكتور /. 
 والنقـد في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنين ـ بدسوق. مدرس البالغة
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 فهرس املصادر واملراجع
ر اةبقع اوول القرآن للواحد و  :  مرقل بةريواج و لرولو ظبعرة: دار ال ترع 0

 .ار0000العلمية ر بيرو و ا ولاو 
 ورررر اضرررواض البيرررقن فرررج إيضرررق  القررررآن برررقلقرآن للشررراقيظجو ظبعرررة: دار ال  رررر2

  .0111ار ر 0001بيرو  ر لباقنو 
محمرررررد عبرررررد الررررررحمن  :تحقيرررررالللبيضرررررقو و  التيويرررررل ررررر ااررررروار التاويرررررل واةررررررار3

 .ار0001المرعشلجو ظبعة: دار إحيقض التراث العربج ر بيرو و ا ولا 
ررررقلو إلررررا اشرررررل الَمَةررررقلو فررررج فقرررر  االمررررق  مقلررررو البررررن عةرررر ر إرشررررقد ررررر 0 الة 

البغداد و شر ة م تبة ومظبعة م ظ ا البقبج الحلبج واوالداو م رو الظبعة 
 اليقلية.

قد العقرررل الةرررلي  إلرررا موايرررق ال ترررقع ال رررري   برررج الةرررعود العمرررقد و دار رررر إرشررر1
 إحيقض التراث العربج ر بيرو .

: دار ال ترع العلميرة ر بعرةاإليضرق  فرج علرو  البف رة لللظيرع القوويارجو ظر 1
 بيرو  ر لباقن.

دار ال ترررع العلميرررةو ظبعرررة بررردامع ال ررراقمع فرررج ترتيرررع الشررررامع لل قةرررقاجو رررر 1
  .0111ار ر 0011اليقاية الظبعة 

ر البرارقن فرج علرو  القررآن لبردر الردين الور شرجو تحقيرال: محمرد ابرو ال ضرل  1
ارر ر 0311إبررااي و دار إحيرقض ال ترع العربيرة عيةرا البرقبا الحلبرجو ظ: اولراو 

0111.  
ر بغيررة اإليضررق  لتللرريح الم تررق  فررج علررو  البف ررة للشرري / عبررد المتعررقل  1

  .2111ار رر 0021داعو الظبعة الةقبعة عشرو ةاة ال عيد و م تبة ال
ظبعرررة : الررردار و التحريرررر والتاررروير لامرررق  / محمرررد الظرررقار برررن عقشرررورر  01

   .0110ةاة  و التواةية ر تواض
 : د/ اارررد محمرررد وااررردو دار الررروظن ر ت ةرررير الرا رررع ا  ررر ةقاجو ر  00

  .2113ار ر 0020الريقرو ظبعة اولا 
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و م تبة ومظبعرة م رظ ا البرقبا الحلبرجو واوالدا بم ررو ر ت ةير المرا ج 02
  .0101ار ر  0311الظبعة ا ولاو 

ر تيةرير ال رري  الررحمن فرج ت ةرير  رف  المارقن للةرعد و مؤةةرة الرةرقلةو  03
  .2111ه ر 0021الظبعة: ا ولا 

ر جررقمع البيرررقن فرررج تيويررل القررررآن البرررن جريررر الظبرررر و  : احمرررد محمرررد  00
  .2111ار ر  0021الرةقلةو ظ: اولاو  شق رو مؤةةة

بررااي   ر الجرقمع  ح رق  القررآن لامرق  القرظبرجو تحقيرال: 01 احمرد البردوارجو وا 
  .0110ار ر 0310اظ ي و دار ال تع الم رية ر الققارةو الظبعة اليقايةو 

محمررود / عبررد القرقار الجرجررقاجو اررراا وعلرال عليرر /دالمررل اإلعجررقو لامرق ر  01
 . 0112ار ر 0003دار المداج بجدةو الظبعة اليقلية : ظبعة محمد شق رو

م تبررة الغوالررج ر دمشررالو و ر روامررع البيررقن ت ةررير آيررق  ا ح ررق  لل ررقبواج 01
  .0111ار ر 0011الظبعة اليقليةوو مؤةةة ماقال العرفقن ر بيرو 

 ر رو  البيقن إلةمقعيل حقجو ظبعة: دار ال  ر ر بيرو . 01
فج ت ةرير القررآن الع،ري  والةربع الميرقاج لتلوةرجو تحقيرال: ر رو  المعقاج  01

علررررج عبررررد البررررقر  عظيررررةو دار ال تررررع العلميررررة ر بيرررررو و الظبعررررة ا ولرررراو 
 ار.0001

ر ةر ال  قحة البن ةراقن الل رقججو دار ال ترع العلميرةو الظبعرة: الظبعرة  21
  .0112ار0012ا ولا 

بقاجو دار إحيقض ال تع العربية ر ةان ابن مقج و تحقيال: محمد فؤاد عبد ال 20
 ر في ل عيةا البقبج الحلبج.

ر شررر  التةررةيل البررن مقلرروو تحقيررال: د. عبررد الرررحمن الةرريدو و د. محمررد  22
  .0111بدو  الملتونو دار اجر للظبقعة والاشرو ا ولا 

ر  ررحيح البلررقر و تحقيررال: محمررد وايررر بررن اق ررر الاق رررو ظبعررة: دار  23
 ار.0022ا ولا ظوال الاجقةو الظبعة 
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ر  حيح مةل و تحقيال: محمد فؤاد عبد البقاجو دار إحيقض الترراث العربرج ر  20
 بيرو .

  لبةرقض الردين الةرب جو تحقيرال: ر عرروض ا فررا  فرج شرر  تللريح الم ترق 21
  ر لباررقنو الظبعررة: ا ولرراو عبررد الحميررد ااررداو و الم تبررة الع ررريةو بيرررو د/

  .2113ار ر 0023
لت ةير وعجقمرع التيويرل لل رمرقاجو دار القبلرة لليققفرة اإلةرفمية ر ر  رامع ا 21

 جدةو مؤةةة علو  القرآن ر بيرو .
ر ال قرر  اإلةررفمج وادلترر  ا.د/ وابررة الُوَحيلررجو دار ال  ررر ةررورية ر دمشررالو  21

  .0111الظبعة الرابعة 
ر ال قرر  الواضررح مررن ال تررقع والةرراة علررا المرراااع ا ربعررة د/ محمررد ب ررر  21

ارررر ر 0001إةرررمقعيلو دار المارررقر ر ميررردان الحةرررينو القرررقارةو ظبعرررة يقايرررة 
0111.  

عرن حقرقمال  روامر التاويرل وعيرون ا اقويرل فرج وجروا التيويرل  ال شرقلر  21
ظبعرة الدار ال ترقع العربرج ر بيررو و  وتحقيال: عبرد الرراوال المةرد للوملشر و 

 ار.0011يقلية ال
عررقدل الحابلررجو تحقيررال: الشرري  / عررقدل ر اللبررقع فررج علررو  ال تررقع البررن  31

احمد عبد الموجودو والشي / علج محمد معورو دار ال تع العلميرةو بيررو  ر 
 . 0111-ار  0001لباقنو الظبعة: ا ولاو 

 ار.0000يقلية دار  قدر ر بيرو و : لةقن العرع البن ما،ورو ظبعةر  30
وظو وعررقدل مرشرردو ر مةرراد اإلمررق  احمررد بررن حابررلو تحقيررال: شررعيع ا راررؤ  32

  .2110ار ر 0020مؤةةة الرةقلةو الظبعة ا ولاو 
ر م ررقتيح الغيررع ل لررر الرردين الررراو و دار إحيررقض التررراث العربررج ر بيرررو و  33

 ار.0021الظبعة: اليقلية 
ر الماةقج شر   حيح مةل  بن الحجقج للاوو و دار إحيقض الترراث العربرج  30

 ار.0312ر بيرو و الظبعة اليقاية 
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عرررقدل احمرررد عبرررد / : الشررري تحقيرررالاترررقم  ال  رررر فرررج الاحرررو للةرررةيلجو ر  31
: دار ال تررع العلميررة بيرررو  ر بعررة/ علررا محمررد معررورو ظ والشرري و الموجررود

  .0112ار ر 0002لباقنو اولا 
/ عبرد الحميرد  ر امع الةوامع فج شرر  جمرع الجوامرع للةريوظجو تحقيرال: د 31

 ااداو و الم تبة التوفيقية ر م ر.
ر الوةريظ فرج ت ةرير القررآن المجيرد للواحرد و تحقيرال: الشري / عرقدل احمرد  31

العلميرررةو بيرررو  ر  عبررد الموجرررودو والشررري / علرررج محمرررد معرررورو دار ال ترررع
  .0110ار ر  0001ا ولاو  لباقنو الظبعة
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 فهرس املوضوعات
 

  
 0101 المللح.
 0101 المقدمة.
 0121 .التمةيد

 0121 من بف ة القرآن فج بيقن عقوبة القتل.المبحث ا ول: 
 0102 من بف ة القرآن فج بيقن حد الحرابة.المبحث اليقاج: 
 0101 .من بف ة القرآن فج بيقن حد الةراة المبحث اليقلث:
 0112 .من بف ة القرآن فج بيقن حد الواق المبحث الرابع:

 0110 من بف ة القرآن فج بيقن حد القال. المبحث اللقمض:
 0110 .اللررقتمة

 0110 فةرض الم قدر والمراجع.
 0111 فةرض الموضوعق .
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