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 المطلب األول

 واصطالحا   تعريف المنهج لغة   

 واضووحاً  اسووتبان وصووار نه وواً  :هووج الطريووق،   يقووال:  ن ،ق الواضوو الطريووهووو  :المنننهج لغننة   أوال :

وووَ ،  :  ،طريوووَق نجه وووجو ، منووواهج :وال موووع ،إذا سووول ته  :  ،ونه ووول الطريوووق ،بّينووواً  قوووال  بجووووي َن واض،

 (1).والنَّه ج: الطريُق المستقيمُ  ،[84املائدة:]﴾اَوِمۡنَهاج َّّٖٖجَعۡلنَاِّٖمنُكۡمِّٖشۡرَعة ّّٖٖلُِكل  ّٖ﴿: تعالى
فوذذا : »-صولى اهلل عليوه وسولم- النبوي قوال: قوال (2)-رضي اهلل عنه-عن عبد اهلل بن سالم و اء 

طوورق واضووحة بينووة  :  ": شوورحه لهووذا الحووديث فووي (4)النوووو  القوو،  (3)«.. ووواد موونهج علووى يمينووي

                                                           

تحقيق:  ،هو(393: لعيل بن حماد ال وهر  الفارابي )إسما، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةينظر:  (1)
ومع م  .(343 /1) ،(م1991-هو1441)/ 4 ط: ،بيرول ،الناشر: دار العلم للماليين ، حمد عبد الغفور عطار

، المحقق: عبد السالم محمد هارون ،هو(393: لالقزويني الراز  ) حمد بن فارس بن ز ريا،  مقاييس اللغة
، ابن يمحمد بن م رم بن عل، لسان العرب. و (331/ 3) ،(م1919-هو1399) /1ط: ، الناشر: دار الف ر
 .(393 /2) ،(هو1414) /3: ط، بيرول ،الناشر: دار صادر ،هو(111: لمنظور األنصار  )

 ان  ،حليف األنصارو  بو الحارث، اإلمام الحبر، المشهود له بال ّنة،  ،عبد اهلل بن سالم بن الحارثهو:  (2)
ل: ) ،المدينة رسول اهلل إلى قدومحين  ،ه رةال سلم وقل  ،اّص  صحاب النبّي صلى اهلل عليه وسلممن خو 

: ل) الذهبي قايماز بن عثمان بن  حمد بن محمد اهلل عبد  بو الدين شمس ، سير  عالم النبالءظر: ينهو(. 43
 /3: ط، الرسالة مؤسسة: شرالنا، األرناؤوط شعيب الشيخ بذشراف المحققين من م موعة: قيحق، ت(هو149

 (.413 /2) (،م1993  هو 1443)
 ،-صلى اهلل عليه وسلم-المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل =  صحي  مسلم (3)

، باب من -رضي اهلل عنهم– تاب فضائل الصحابة  ،هو(231: لمسلم بن الح اج القشير  النيسابور  )
الناشر: دار إحياء التراث ، ق: محمد فؤاد عبد الباقييحق(، ت2494م، حديث رقم: )فضائل عبداهلل بن سال

 (.4/1931) م(،1933-هو1314)/ 1، ط: بيرول ،العربي
، وطلوب العلوم هوو(331)سونة:  النوو ، ولودبو المعوروف يحيى بن شرف بن مر ، محيي الدين،  بو ز ريا ( هو:4)

،  تقون ، مفتيواً ، بارعواً ، إمامواً اً حافظو ،اً شوافعي اً فقيهو وان ، علوى المشوايخ اً يقر   ل يوم اثني عشر درسوو ان  ،اً م تهد
لووه علووى األمووراء والملوووا والنوواس عامووة،  ؛عوون المن وور بووالمعروف، ناهيوواً  موواراً آشووتى، شووديد الوووره والزهوود،  علوموواً 

فيال المشاهيرظر: و(. ينه313ل: ) ا: )شرح مسلم(،مؤلفال منه شومس الودين محمود  ،الموجاألع تاريخ اإلسالم وجوج
 ،الناشور: دار الغورب اإلسوالمي ،ق: الود تور بشوار عوّواد معوروفيحقت ،هو(149: لبن  حمد بن عثمان الذهبي )

 .(324/ 13) ،(م2443) /1 :ط
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 ،وطريوق مونهج ومنهواج ونهوج ،إذا وضو  :ونهج األمر و نهوج ،الطريق المستقيم :والنهج ،مستقيمة

 (1)."بين واض  :  

ن هجوواجو  وو  :ال م، ن ووه ،والخطووة المرسووومة ،الطَّر،يووق ال وجاض، م، نج  ،منهوواج الدراسووة :وج ل،وويم وج وواومنهوواج التَّع  وهمج  ،ح 

ن هجاج  ،مناهج مع   (2).مناهج  معال من هجج ال م،

و ميووع ال تووب العربيووة التووي سووميل بهووذا ا سووم  والمسووتمر، طريووق الواضوو ال :و المنهوواج الموونهج و 

الطريق الواض ، والسلوا البّين، والسوبيل  :و المنهاج عند مؤلفيها هو  ن معنى المنهج  إلىتشير 

 (3).المستقيم

منه َج، بي نَ  :لطريُق البي ن الواض ، يقاله: ا صل المنهاجو  ثم يستعمل في  ول شويء  ،طريق نجه َج، وج

 (4). ان بيًنا واضًحا سهالً 

يووو تي  لوووه عووودة معوووان:  ن المووونهج  و المنهووواج لباحوووثتبوووين ل وبعووود عووورا هوووذا التعريفوووال اللغويوووة،

سووتقيم، وبمعنووى: الطريووق وبمعنووى: السووبيل الم بمعنووى: الطريووق الواضوو ، وبمعنووى: السوولوا البووين،

 المقررال الدراسية. مناهج المستمر، وبمعنى: الخطة المرسومة، وبمعنى:

 اً وغالبو   تختلوف عون بعضوها الوبعا، المت مول فوي هوذا المعواني ي ودها متقاربوةيرى الباحث  ن و 

 ي ون فيه البيان والوضوح والسهولة. ،ما يستخدم ويستعمل لفظ المنهج في  ل شيء
                                                           

: ل بو ز ريا يحيى بن شرف النوو  ) ،المنهاج شرح صحي  مسلم بن الح اجشرح النوو  على مسلم =  (1)
 (.44 /13) ،هو(1392) /2 :ط ،بيرول ،حياء التراث العربيالناشر: دار إ ،هو(313

/ 2) ،الناشر: دار الدعوة ،-وآخرون إبراهيم مصطفى- م مع اللغة العربية بالقاهرة ،المع م الوسيطينظر:  (2)
931.) 

با )ل: الد تور  ميل صلي ،)باأللفاظ العربية والفرنسية واإلن ليزية والالتينية(=  المع م الفلسفي( ينظر: 3)
معاني القرآن و  (.433/ 2) ،(م1994-هو1414): سنة ،بيرول ،الناشر: الشر ة العالمية لل تاب ،م(1913
عرابه  ،الناشر: عالم ال تب ،ق: عبد ال ليل عبدا شلبييحقت ،هو(311: لإبراهيم بن السر  بن سهل الز اج ) ،وا 
 .(193/ 2) ،(م1999-هو1449) /1: ط ،بيرول

: لمحمد بن  رير  بو  عفر الطبر  ) ، امع البيان في ت ويل القرآن ،=  امع البيانتفسير الطبر   (4)
 (.394/ 14) ،(م2444-هو1424)/ 1: ط ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،ق:  حمد محمد شا ريحقت ،هو(314
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 :لمنهج اصطالحا  ا ثانيا :

   ل بحسبه: ل؛ ألنه يستخدم في مواضيع مختلفة،له عدة تعريفالمنهج في ا صطالح ا

 (1)."ل إلى غاية معيَّنةص، تو التي محّددة الوسيلة ال هو" التعريف األول:

الموصول إلووى  الطريوق الواضو  الموونظم فوي التف يور  و ا سووتد ل  و العمول،هووو " التعرينف الثنان :

 (2)."ة، وهو يختلف باختالف العلوم، والمبادئ، والغايالغاية معين

بواسووطة طائفووة موون  ،الطريووق المووؤد  إلووى ال شووف عوون الحقيقووة فووي العلووومهووو " التعريننف الثالننث:

 (3)."وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتي ة معلومة ،القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل

عون   لسلسولة مون األف وار العديودة؛ إموا مون   ول ال شوف فون التنظويم الصوحيهو " :التعريف الرابع

 (4). و البرهنة عليها لآلخرين؛ حين ن ون بها عارفين" الحقيقة؛ حين ن ون بها  اهلين،

فقد تبين للباحث  ن المنهج   ثور موا يطلوق علوى الطريوق،  و موا  ؛من خالل ما تقدم من تعريفالو 

 :هوهذا البحث في  القرآني المقصود المنهجا فولذيقوم مقامها من  لفاظ و لمال مستبدلة، 

مون  فوي التعامول موع األفعوال المنهوي عنهوا سوورة البقورة آيوال فوي الطريق الذ  سل ه القرآن ال ريم 

معرفوة مونهج القورآن ال وريم للوصوول إلوى نتي وة  ؛خالل السبل والوسائل المو ودة في سياق اآليوال

فوي  واليسوير  ؛الفورد والم تموعلودى فعوال المنهوي عنهوا ألا في حث الناس  فرادًا و ماعال على ترا

م الووووذ   وووواء قووووويوالموووونهج ال ،الفعليووووة علووووى الصووووراط المسووووتقيم مومعووووامالته موسوووولو ياته تصووورفاتهم

                                                           

عالم الناشر:  آخرون،و  ،هو(1424: مختار عبد الحميد عمر )ال حمد  .د ،مع م اللغة العربية المعاصرة (1)
 .(2291/ 3) ،(م2449-هو1429) /1: ط ،ال تب

 والودعوة واإلفتواء العلميوة البحووث إلدارال العاموة الرئاسوة عون تصدر دورية م لة - اإلسالمية البحوث م لة( 2)
 (.334/ 99) (  زءًا، بدون طباعة  و تاريخ طباعة93) ،واإلرشاد

المحقق: د.  ،هو(333: حمد  بو منصور الماتريد  )لمحمد بن م ،ت ويالل  هل السنة= تفسير الماتريد   (3)
 . (313 /1) ،(م2443-هو1423) /1: بيرول، ط -، لبنان الناشر: دار ال تب العلمية ،م د  باسلوم

)ص: ، م(1911) /3: و الة المطبوعال، ال ويل، ط الناشر: مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدو ، (4)
4.) 



 المنهي عنها في سورة البقرةمنهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال  

 

- 6 - 
 

ِطيُّٖمۡستَقِيم ّٖ﴿ قال تعالى:، القرآن ال ريم في حوضو عنه ب اإلخبار َذاِّٖصَرَٰ َّٖهَٰ َّٖوََلّٖتَتَّبُِعوْاّٖاّٖفَٱتَّبَِّٖوأَنَّ ُعوهُُۖ

ِِّٖۚلََعلَُّكبۡمّٖتَتَّقُبونَّٖٱلس ّٖ ُكمّٖبِب َُٰ ب لُِكبۡمَّٖوصَّ
َٰ
 َّٖ  ِِۚ َقّٖبُِكۡمَّٖعنَّٖسببِيلِ ، فاإلنسوان لويس  ماموه إ  [351:]األنعاا ﴾بَُلّٖفَتَفَرَّ

وهي واحدة،  و طريق الشيطان وهي متعددة  -تعالى–منه ين  و طريقين يسل هما، إما طريق اهلل 

 ومتشعبة.  
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 المطلب الثان 

 لغة واصطالحا   تعريف القرآن 

 ددة،ل متعوووو قووووا تعريوووف القووورآن فوووي اللغوووة مسوووالا شوووتى،فوووي  لقووود سووولا العلمووواء لغنننة : أوال : القنننرآن

 :(1)وهي ع،واختالفهم يتمثل في ثالثة مواض ،اً  بير  اً اختالف -اً وحديث اً قديم-واختلفوا في ذلا 

 : هل هو مهموز  و ليس مهموزًا.األول

 ه مشتق من    شيء ي ون اشتقاقه.ختلف القائلون ب نوا : هل هو  امد  و مشتق،الثان 

 : هل هو وصف  م مصدر.الثالث

 للخالف من  هة الهمز وا شتقاق؛ فقد اختلف العلماء على مذهبين: ف ما بالنسبة

نما هو اسم علم يختص ب الم اهلل.و  ،اً :  نه ليس مشتقالمذهب األول  ا 

 ابن  ثيرواإلمام المفسر  ،(2)لشافعياإلمام امنهم   ماعة من العلماء هذا عن و نقل

  مثل التوراة واإلن يل. ،-تعالى–ن اسم علم على  تاب اهلل القرآوهؤ ء يقولون ب ن  ،(3)الم ي 

                                                           

 ،ق: محمد عوا مرعبيحقت، هو(314:  حمد بن األزهر  الهرو  )ل حمد بنم ،تهذيب اللغةظر: ( ين1)
 حمد بن  ،األسماء والصفالو  .(249/ 9) ،(م2441) /1: ط ،بيرول ،الناشر: دار إحياء التراث العربي

، حققه وخرج  حاديثه وعلق عليه: عبد اهلل بن محمد الحاشد  ،هو(439: بن علي،  بو ب ر البيهقي )لالحسين 
 .(21/ 2) ،(م1993-هو1413) /1: ط ، دة – اشر: م تبة السواد ، الممل ة العربية السعوديةالن
هو(، وهي التي مال فيها 134ولد سنة: )لشافعي،  بو عبد اهلل ا ،اإلمام محمد بن إدريس بن العباس( هو: 2)

، و الم رسولهاب اهلل وسنة منقطع القرين، ا تمع فيه العلم ب ت ، م المفاخر ،و ان  ثير المناقب حنيفة،
محمد  هو(. ينظر: الثقال،244ل: ) ، وغيرها،و الم العرب واللغة والشعر ،الصحابة وآثارهم، واختالف العلماء

تحل  ،طبع بذعانة: وزارة المعارف للح ومة العالية الهندية ،هو(334:  بو حاتم الدارمي )ل ،بن حبان الُبستي
-ه1393) /1: ط ،حيدر آباد -الهند  ،الناشر: دائرة المعارف العثمانية ،يد خانمراقبة: الد تور محمد عبد المع

المحقق:  ،هو(391:  حمد بن محمد ابن خل ان )ل ،و نباء  بناء الزمان وفيال األعيانو  .(9/31) ،م(1913
 .(139 -133/ 4)م( 1994 إلىم 1911من )/ 1 :ط ،بيرول ،الناشر: دار صادر ،إحسان عباس

 اإلمام، العلم، مقرئ م ة، و حد القراء السبعة، ، بو معبد الم ي ،بن عمرو ال ناني عبد اهلل بن  ثير ( هو:3)
على: م اهد،  قر  ،،  بير الش ن، واعظاً ، مفوهاً ، تعلوا س ينة ووقار، فصيحاً مهيباً   ان ر الً و  هو(،49سنة: )

/ 3) للذهبيسير  عالم النبالء ظر: هو(. ين124: )ل عليه:  بو عمرو بن العالء تالو  ،ودرباس مولى ابن عباس
319-322). 
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اسوم علوم غيور مشوتق خواص ب والم فقوال  ماعوة: هوو  ،و موا القورآن فواختلف فيوه: "(1)قال السيوطي

 ".(2)وهو مرو  عن الشافعي ،اهلل

 القول في  صل اشتقاقه على  قوال: واختلف  صحاب هذا ه مشتق، ن المذهب الثان :

وسمي القرآن  ًدا إلى اآلخر، نه مشتق من قرنل الشيء بالشيء؛ إذا  مع وضم واح القول األول:

 .(4)األشعر  وهو قول: ،(3)السور واآليال والحروف فيه : لقراناً قران

ه يصووودق بعضوووها بعضوووًا، ويشوووبه بعضوووها ألن اآليوووال فيووو؛  نوووه مشوووتق مووون القووورائن القنننول الثنننان :

 .(3)الفراء ، وهو قول(3)وهي قرائن بعًضا،

                                                           

 ،ا(، ونش  يتيمً هو949): ولد سنة ،الشافعي الدين السيوطي  الل ،عبد الرحمن بن  بي ب ر بن محمدهو:  (1)
 ؛الحديث وفنونهب عالًماو ان  ،فادة والتدريساإلبله  نج ذ،  ُ و  وبعا متون العلم، ورحل في الطلب،فحفظ القرآن 

 محمد بن عبد ،ظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسعين(. هو911ل: ) اا واستنباطً ا وسندً ا ومتنً  وغريبً  اً  ر 
شذرال و  .(14-33/ 4) ،بيرول ،الناشر: منشورال دار م تبة الحياة ،هو(942: الرحمن بن محمد السخاو  )ل

 ،حققه: محمود األرناؤوط ،هو(1499: ل حمد ابن العماد العج ر  )عبد الحي بن  ،الذهب في  خبار من ذهب
 ،(م1993-هو1443) /1: ط بيرول –الناشر: دار ابن  ثير، دمشق  ،خرج  حاديثه: عبد القادر األرناؤوط

(14 /13-19.) 
ق: محمد  بو يحقت ،هو(911: ب ر،  الل الدين السيوطي )لعبد الرحمن بن  بي  ،اإلتقان في علوم القرآن (2)

 .(191/ 1) ،(م1914-هو1394)، بدون رقم الطبعة، اشر: الهيئة المصرية العامة لل تابالن ،الفضل إبراهيم
 .(192/ 1) للسيوطي ،اإلتقان في علوم القرآنظر: ( ين3)
مامو عالمة،  ان  ، المعروف باألشعر ، بو الحسن ،علي بن إسماعيل بن  بي بشرهو:  (4) لمت لمين، ولد ل اً ا 

 رهه وتبر  منه، ثم بره في معرفة ا عتزال،  ،في الذ اء، وقوة الفهم  باً  ان ع (،214، وقيل: 234: )سنة
سير  عالم ظر: ين .هو(324ل: ) ، خذ يرد على المعتزلة، ويهتا عوارهمو وصعد للناس، فتاب إلى اهلل منه، 

 .(94-93/ 13النبالء )
 .(192/ 1) للسيوطي ،اإلتقان في علوم القرآنظر: ( ين3)
بوووالخالف وب يوووام العووورب  عالمووواً   ووان فقيهووواً  المعوووروف بوووالفراء، يووواد بووون عبوود اهلل بووون منظوووور،يحيوووى بووون ز ( هووو: 3)

(، و)الوقوف له مؤلفال منهوا: )معواني القورآنمت لما يميل إلى ا عتزال،  ،عارفا بالطب والن وم ،و خبارها و شعارها
 اهلل عبوود  بووو الوودين شووهاب ،األديووب معرفووة إلووى األريووب إرشوواد=  األدبوواء مع وومينظوور:  هووو(،241)ل:  وا بتووداء(،

 اإلسوووالمي، الغووورب دار: الناشووور، عبووواس إحسوووان: قيوووحق، ت(هوووو323: ل) الحموووو  الروموووي اهلل عبووود بووون يووواقول
 .(2913 -2912/ 3) (،م1993 - هو1414) /1: ط، بيرول
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يوور مهموووز؛ سوووواء موون قوووال ن غ ميوووع هووذا األقوووال تقوووول: بوو ن القووورآ ن  وممووا سووبق تبوووين للباحووث

 ،وعلووى القووولين هووو بووال همووز  يضوواً  و بغيوورا؛ قووال السوويوطي بعوود ذ وور هووذا األقوووال: " با شووتقاق،

 (3).(2):  بو عمرو بن العالءاً قال بعدم الهمز  يضو  (1)"ونونه  صلية

  :  قور ل المواء فوي الحووا، ومنوه: الضوم،بمعنوى: ال موع و   نوه مشوتق مون القورء، القول الثالث:

  (4) معته.

وهوذا الفعول  صوله فوي اللغوة اآلراميوة ثوم دخول العربيوة   نه م خوذ من قور  بمعنوى توال، :القول الرابع

 (3).قبل اإلسالم بزمن طويل

 (3).مج  ُدبة اهلل للمؤمنين ال ريم الضيافة؛ ألجن القرآن :بمعنى ،الق،رجى نه مشتق من  :القول الخامس

  صحاب األقوال الثالثة األخيرة  لهم يقولون: ب ن لفظ: القرآن مهموز.ف

 

                                                           

 .(192/ 1) للسيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن( 1)
دب عنى باأل ،والفضل ،صاحب القراءال ، بو عمرو ،لبصرةزبان بن العالء بن عمار من  هل ا ( هو:2)

الثقال  بن حبان ظر: هو(، ين134قيل: )ل:  ،ويقتدى باختيارا منها ،والقراءة حتى صار إماما ير ع إليه فيها
 ،هو(334: دارمي )لمحمد بن حبان بن  حمد ال ،مشاهير علماء األمصار و عالم فقهاء األقطارو  .(343/ 3)

 /1: ط ،المنصورة ،الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ه وعلق عليه: مرزوق على ابراهيمحققه ووثق
 .(242)ص:  ،(م1991-هو1411)
 .(249/ 9) لألزهر  ،تهذيب اللغةظر: ( ين3)
ق: الشيخ عادل  حمد يحقت ،هو(113: بن علي بن عادل الحنبلي )ل عمر ،اللباب في علوم ال تابظر: ( ين4)
-هو1419) /1: ط ،بيرول –لبنان  ،الناشر: دار ال تب العلمية ،الشيخ علي محمد معوا - د المو ودعب

 .(219/ 3) ،(م1999
)ص:  ،م(2444) /24: ط ،الناشر: دار العلم للماليين ،صبحي الصال  ،مباحث في علوم القرآننظر: ( ي3)

 ،الناشر: م تبه السنة ،هو(1443:  بو ُشهبة )ل محمد بن سويلممحمد بن  ،المدخل لدراسة القرآن ال ريمو  .(19
 .(24)ص:  ،(م2443-هو1423) /2: ط ،القاهرة

ق: يحقت ،هو(911: د بن يعقوب الفيروزآبادى )لمحم ،صائر ذو  التمييز في لطائف ال تاب العزيزنظر: ب( ي3)
، بدون رقم الطبعة اث، القاهرةل نة إحياء التر  -الناشر: الم لس األعلى للشئون اإلسالمية  ،محمد علي الن ار

 .(94/ 1) (،م1993-هو1413)
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  و صفة فهو على قولين: اً  ما بالنسبة للخالف في  ونه مصدر و 

وقوالوا بو ن تسوميته بوذلا مون بواب:  لوه مثول: الر حوان والغفوران،مث  نه مصودر قور ل، القول األول:

  (1)تسمية المفعول بالمصدر.

 (2) نه وصف على وزن فعالن. القول الثان :

 على  قوال: في سبب تسميته قرآناً  اً واختلف العلماء  يض

  (3).من باب تسمية المفعول بالمصدر ذلا:ب  نه سمي القول األول:

  (4)ألنه  مع السور بعضها إلى بعا.بذلا: سمي  القول الثان :

 (3)ل ونه  مع ثمرال ال تب السالفة المنزلة.سمي بذلا:  القول الثالث:

 (3).ألنه  مع  نواه العلوم  لهاسمي بذلا:  :القول الرابع

 (1).وقد قرئل بعضها عن بعا ،والتالوة منه ،ألن القراءة عنهسمي بذلا:  القول الخامس:

 (9).ألن ما فيه من الح م والشرائع مقترن بعضها ببعاسمي بذلا:  القول السادس:

                                                           

 .(192/ 1)للسيوطي  ،اإلتقان في علوم القرآنظر: ( ين1)
 نفس ال زء والصفحة. ( المصدر السابق،2)
 .(192/ 1) ، للسيوطياإلتقان في علوم القرآنظر: ( ين3)
 نفس ال زء والصفحة. ( المصدر السابق،4)
ق: يحقت ،هو(194: د اهلل بن بهادر الزر شي )لبدر الدين محمد بن عب ،لوم القرآنالبرهان في عظر: ( ين3)

الحلبي  يعيسى الباب ،الناشر: دار إحياء ال تب العربية (،م1931-هو1313) /1: ط ،محمد  بو الفضل إبراهيم
تقان في علوم اإلو  .(211/ 1). بيرول، وبنفس ترقيم الصفحال - ثم صوَّرته دار المعرفة، لبنان ،وشر ائه
 .(192/ 1)للسيوطي  ،القرآن

 .(192/ 1) للسيوطي ،اإلتقان في علوم القرآنظر: ( ين3)
 .(211/ 1)للزر شي  في علوم القرآن، البرهانظر: ( ين1)
: الدين الراز  خطيب الر  )ل الملقب بفخر ،محمد بن عمر الراز  ،مفاتي  الغيب = التفسير ال بيرظر: ( ين9)

 .(233/ 3) ،(هو1424) /3: ط ،بيرول ،ر: دار إحياء التراث العربيالناش ،هو(343
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ألن موا فيوه مون الود ئل الدالوة علوى  ونوه مون عنود اهلل مقتورن بعضوها سومي بوذلا:  القول السابع:

شتمل على  هال الفصاحة واألسلوب الغريب، واإلخبار عن المغيبال، والعلووم  نه ي :ببعا،   

 (1).ال ثيرة

  ن  ن يقال: إن القرآن له إطالقان:وبتقسيم آخر يم

وهووذا هووو  لمووا يقوور ، بمعنووى:  ن ي ووون اسووماً  لووق ويووراد بووه القووراءة وفعوول القووارئ،يط اإلطننالا األول: 

ّٖقُببۡرَااَنّٖٱۡلفَۡرببِرَّٖشبباَنَّٖمۡ ببُهو  ّٖ﴿الموذ ور فووي قولوه تعووالى:  ّٖ ِنَّ قووراءة  :   ،[84اإلسااءا :]﴾اَوقُببۡرَااَنّٖٱۡلفَۡرببِرُۖ

 . الف ر

لووه فوي قولووه تعووالى: امثوهوذا  ،اً بمعنوى:  ن ي ووون مصوودر  بوه المقووروء،يطلووق ويووراد  ثننان :اإلطنالا ال

ّٖقُۡرَاان ّٖ﴿ ِِّٖٱۡلِربَالُّٖاَّٖولَۡوّٖأَنَّ ِِّٖمبَنّٖ﴿وقولوه تعوالى:  ،[13:]الءعد﴾ُسيَِّرۡتّٖبِ َِّ فَبَِِ اّٖقَبَرۡأَتّٖٱۡلقُبۡرَااَنّٖفَٱۡسبتَِعۡذّٖبِبٱ

ِجيمِّٖ ِنّٖٱلرَّ
ۡيطََٰ  (2).[84:]النحل﴾ٱل َّ

الل مووا تقوودم موون اخووتالف وتفصوويل حووول التعريووف اللغووو  للقوورآن ال ووريم، تبووين للباحووث  ن وموون خوو

هناا من قد وقف علوى هوذا المعواني وتفاصويلها مون علمواء اإلسوالم، وتوم نقود موا  وان خطوً  فيهوا، 

واختصار ما تشعب من األقوال فيها إلى  الم موو ز ومفيود، يسوتطيع القوارئ  و الباحوث  ن يصول 

 : إلى مبتغاامن خالله 

َّٖعلَۡينَبباَّٖجۡمَعببُِ ّٖ﴿قولووه تعووالى:  :ومنووه ، مووا لفووظ القوورآن: فهووو فووي اللغووة مصوودر موورادف للقووراءة"و  ِنَّ

ُِّٖفَٱتَّبِۡعّٖقُۡرَاانَُِ  *َوقُۡرَاانَُِ ّٖ  و عول اسوماً  ،ثم نقل من هذا المعنى المصودر  ،[34، 38]القيامة:﴾فََِِ اّٖقََرۡأنََٰ

                                                           

 .(233/ 3)، للراز  بمفاتي  الغيظر: ( ين1)
الناشر: دار  ،ق:  حمد صقريحقت ،هو(213: مسلم بن قتيبة الدينور  )ل عبد اهلل بن ،غريب القرآن ظر:ين( 2)

. (429/ 29لراز  )ل ومفاتي  الغيب، .(33)ص:  ،(م1919-هو1399)بدون رقم الطبعة  ،ال تب العلمية
 ،هو(311: القرطبي )لالمعروف ب ،محمد بن  حمد بن  بي ب ر ،ال امع ألح ام القرآن = تفسير القرطبيو 

براهيم  طفيش ،تحقيق:  حمد البردوني  ،(م1934-هو1394) /2: ط ،القاهرة ،الناشر: دار ال تب المصرية ،وا 
(2 /299). 
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 ؛من باب إطالق المصدر علوى مفعولوه -صلى اهلل عليه وسلم-نبي لل الم المع ز المنزل على ال

 :بمعنوى ، ما القول ب نه وصف مون القورء، إلى موارد اللغة وقوانين ا شتقاق ذلا ما نختارا استناداً 

 : و  نووه مرت وول    ، و  نووه مشووتق موون قرنوول الشوويء بالشوويء ، و  نووه مشووتق موون القوورائن ،ال مووع

ف وول  (؛ ل)و  م ورد مون  ،علوى ال والم المع وز المنوزل غيور مهمووز موضووه مون  ول األمور علمواً 

و  مون بعود عون قواعود ا شوتقاق  ،و  يخلوو تو يوه بعضوه مون  لفوة ، ولئا   يظهر له و ه و يوه

 وموارد اللغة.

ذا حذف همزا فذنما ذلا للتخفيف ،فلفظ قرآن مهموز :مختاروعلى الر   ال ذا دخلته  ،وا  بعد  ( ل)وا 

 (1)."م  األصل   للتعريفلج فذنما هي ل،  ،التسمية

 القرآن اصطالحا : ثاني ا:

لوا بوين مطيول ؛ وهوم فوي ذال وريم فوي ا صوطالح اختالفًوا طوويالً  اختلف العلماء في تعريوف القورآن

القرآن ال وريم، وسونذ ر ؛ وذلا حسب ما ذ ر في التعريف من خصائص ومقل ومست ثر ومقصر،

 : ملة منها

وصوّدقه المؤمنوون  ،و نزله علوى رسووله وحيواً  ، الم الّله منه بدا بال  يفّية قو ً هو " التعريف األول:

 (2).ليس بمخلوق   الم البرّية" ،بالحقيقة -تعالى–و يقنوا  ّنه  الم الّله  ،على ذلا حّقا

نموووا  يفموووا يصووورف بقوووراءة القوووارئ لوووه، وبلفظوووه،  "هوووو التعرينننف الثنننان :  وووالم اهلل غيووور مخلووووق، وا 

 (3)."في المصاحف اً باأللسن، م توب اً في الصدور، متلو  اً ومحفوظ

                                                           

قواني )ل محمود ،وم القرآنمناهل العرفان في عل (1) الناشور: مطبعوة عيسوى البوابي  ،هوو(1331: عبود العظويم الْزر 
 .(14/ 1) /3 :ط ،الحلبي وشر اا

 ،هووو(321: المعوروف بالطحوواو  )ل ، بووو  عفور  حموود بوون محمود بوون سووالمة ،موتن الطحاويووة بتعليوق األلبوواني (2)
 .(44)ص:  ،(هو1414) /2: ط ،بيرول ،ميالناشر: الم تب اإلسال، األلباني شرح وتعليق: محمد ناصر

ق: محموود بوون عبوود الوورحمن يووحقت ،هووو(311: حموود بوون إبووراهيم ال ر وواني )ل بووو ب وور   ،اعتقوواد  ئمووة الحووديث (3)
 .(31)ص:  (،هو1412) /1: ط ،الرياا ،الناشر: دار العاصمة ،الخميس
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 ،وتنزيوول رب العووالمين ،وصووراطه المسووتقيم ، توواب اهلل المبووين وحبلووه المتووينهووو " التعريننف الثالننث:

علووى قلووب سويد المرسوولين بلسووان عربوي مبووين، منووزل غيور مخلوووق، منووه بوود   ،نوزل بووه الووروح األموين

ليووه يعووود، وهووو سووور مح مووال وآيووا موون قوور ا ف عربووه فلووه ب وول حوورف  ،ل بينووال وحووروف و لمووالوا 

محفووووظ فوووي الصووودور، مسوووموه  ،و  وووزاء و بعووواا، متلوووو باأللسووونة ،عشووور حسووونال، لوووه  ول وآخووور

 ،م توب في المصاحف، فيه مح م ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، و مر ونهوي ،باآلذان

ِطُلِّٖمۢنّٖبَبۡينِّٖ﴿قال تعالى:  ِِّٖٱۡلبََٰ ّٖيَۡأتِي َّٖمِميبد َّّٖٖلَّ بۡنَّٖمِكبيمي ّٖمِّ ّٖتَنِليبلن ُِِۚۖ َِِّٖوََلِّٖمبۡنَّٖلۡلفِب وقولوه  ،[84:]ُفصِّاَت ﴾يََدۡيب

َِِّٖۚولَبۡوَّٖشبقُلّٖ﴿تعوالى:  َذاّٖٱۡلقُبۡرَااِنََّٖلّٖيَبۡأتُوَنّٖبِِمۡثلِب ّٖأَنّٖيَۡأتُوْاّٖبِِمۡثِلَّٖهَٰ ٰٓ َّٖعلَىَٰ نُسَّٖوٱۡلِرن  اَنّٖلَّئِِنّٖٱۡجتََمَعِتّٖٱۡۡلِ

 (1)."[44:اإلسءا ]﴾اظَِهير ّّٖٖبَۡعُضُهۡمّٖلِبَۡعض ّٖ

، الم توووب فووي المصوواحف، -صوولى اهلل عليووه وسوولم-"هووو المنووّزل علووى الرسووول  التعريننف الرابننع:

 (2).المنقول عنه نقاًل متواترًا بال شبهة"

إلووى  ،موون  ول الفاتحووة -صوولى اهلل عليووه وسوولم-اللفووظ المنووزل علووى النبووي  هووو" التعريننف الخننامس:

 (3).آخر سورة الناس"

وهوو م تووب  ،ليوه يعوودا  منوه بود  و  ،منزل غيور مخلووق ،-تعالى– الم اهلل  "هو س:التعريف الساد

 (4).مسموه باآلذان" ،لسنةمقروء باأل ،محفوظ في الصدور ،في المصاحف

                                                           

، هو(324: )ل بابن قدامة المقدسي معروفال بن قدامة الحنبلي،ا بو محمد عبد اهلل بن  حمد  ،لمعة ا عتقاد (1)
-هو1424) /2 :ط ،الممل ة العربية السعودية ،الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 .(19)ص:  ،(م2444
 ، ماعة من العلماء :تحقيق وضبطهو(، 913)ل: علي بن محمد بن علي الشريف ال ر اني، ، التعريفال (2)

 .(114 /1) (،م1993- هو1443) /1: ط ،لبنان – بيرول ،لناشر: دار ال تب العلميةبذشراف ا
 .(19/ 1)، للزرقاني مناهل العرفان (3)
ملتزم طبعه ونشرا: مصطفى  ،هو(1444: هر بن عبد القادر ال رد  )لمحمد طا ،تاريخ القرآن ال ريم (4)

 .(14)ص:  (،م1943-وه1333) /1ط:  ،الح از –الفت  ب دة  في مطبعة طبعو  ،بم ة ،محمد يغمور
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المع وز بلفظوه،  ،-صولى اهلل عليوه وسولم- الم اهلل المنزل على نبيه محمود  هو" :سابعالتعريف ال

إلوى آخور سوورة  ،، الم توب في المصاحف، من  ول سورة الفاتحةالمنقول بالتواتر ،المتعبد بتالوته

 (1).الناس"

 الجمع بين التعاريف: 

ن تعوووددل إ   نهوووا  نيووورى الباحوووث  ،للقووورآن مووون خوووالل موووا تقووودم مووون تعريفوووالو   تعووواريف القووورآن وا 

 :شامل، فنقول ب ن القرآنعريف ، ويم ن ال مع بينها بت مل بعضها بعضاً يالحقيقة في بم موعها 

إلووى نبينووا  -عليووه السووالم-بواسووطة  بريوول  ،المع ووز، الُمنجووزل موون عنوود اهلل -تعووالى– ووالم اهلل هووو 

، المنقووول إلينووا بووالتواتر احف، المتعبوود بتالوتوهالم تووب فووي المصوو ،-صوولى اهلل عليووه وسوولم-محمود 

 بال شا و  شبهة. ، ياًل بعد  يل

                                                           

 .(21)ص:  محمد  بو ُشهبة ،المدخل لدراسة القرآن ال ريم (1)
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 الثالثالمطلب 

 تعريف التعامل لغة  واصطالحا   

ول، ومونمو التعامل لغة: ال :أو  لوةومون  ،العمول  خوذ مون عجم، فوالن  تعامول، و تعواملواوال موع:  ،الُمعامج

غيور تظواهر بعامل  ل منهما اآلخر، وتعامجل:   الشري ان،   :تعامالو  ه،تعاقد مع مع فالن،   :

 سوهل:    ،يتعامول، وفوالن توممر عليوهو لوه   واد ،   :تعامل علوى فوالنو  ،عليه في الحقيقة ما هو

 (1).ا ستعمال

 عاملوووهموووع غيووورا مووون النووواس، يقوووال:  طريقوووة التوووي يتعامووول فيهوووا الّشوووخصال بالتعامووول هنوووا، دويقصووو

  (2).الموقف بح مةهذا تعامل مع ويقال:  ،بالمثلو  ،بالحسنىو  ،تصرَّف معه بذخالصو 

 ي:معانعدة :  ن التعامل يطلق على ومن خالل ما سبق يتبين للباحث

عنى: العمل، وبمعنى المعاملوة، وبمعنوى التعاقود، وبمعنوى التظواهر بغيور الحقيقوة، في تي التعامل بم

 وبمعنى التممر والم ايدة، وبمعنى المرونة والتصرف بالحسنى والح مة.

 :ومتنوعة تعريفال متعددة، له لتعامل في ا صطالحا :ا  ثانيا : التعامل اصطالح

 (3)". سلوب التصرف مع شخص ماهو " التعريف األول:

                                                           

ق: يحقت، هو(313: اليمني )ل  نشوان بن سعيد الحمير  ،شمس العلوم ودواء  الم العرب من ال لومينظر:  (1)
 - سورية ،دار الف رو بيرول،  - لبنان ،الناشر: دار الف ر المعاصر وآخرون،حسين بن عبد اهلل العمر   .د

محّمد بن محّمد بن عبد  ،تاج العروس من  واهر القاموسو  .(4113/ 1) ،(م1999-هو1424) /1: ط، دمشق
بيد  )لالرّزاق الحسيني، ا ، الناشر: دار الهداية ،ق: م موعة من المحققينيحقت ،هو(1243: لملّقب بمرتضى الزَّ

نقله  ،هو(1344: رينهارل بيتر آن ُدوز،  )ل ،ت ملة المعا م العربيةو  .(32/ 34) بدون رقم الطبعة وتاريخها
ليم النعجيمي إلى العربية وعلق عليه: / 1 :ط ،الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، العراق ، مال الخياطو  ،محمَّد سج

 .(329/ 2)وآخرون إبراهيم مصطفى  ،المع م الوسيط. و (313/ 1) ،(م1919-2444)
 .(1334/ 2) وآخرون ، حمد مختار :د ،اللغة العربية المعاصرة مع مينظر:  (2)
 .(313/ 1)رينهارل دوز  ، ت ملة المعا م (3)
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اسووتخدام اللغووة بقصوود التوو ثير فووي البيئووة الطبيعيووة  و ا  تماعيووة المحيطووة هووو " التعريننف الثننان :

والمناقشوال الموصولة  ،والبحوث العلموي ،والمخاصومة والتعلويم ،فيدخل في ذلا البيع والشراء ؛بالفرد

وهلوووومَّ  ،األخبووووارونشوووورة  ،والتعليووووق اإلذاعووووي ،والمقالووووة السياسووووية ،والتوووو ليف والخطابووووة ،إلووووى قوووورارال

 (1)." را

ن  ان يرى الباحث  ن هذين التعريفينو   التعامول مون زاويوة ال والم والنطوق،   ثر خصوصوية فوي اوا 

 .اً  ذلا يشمالن  ل  نواه التعامل  يض ماإ   نه

مالزمة لنشوء الم تمعال، وتخطي مرحلة القديمة ال تماعية ا ضرورة تلا الهو  التعريف الثالث:

ل ونه مدنيًا  ؛ل ل إنسان عنها   غنى والتي ؛ نعزال التي  ان يعيشها اإلنسان البدائيا نغالق وا

 (2).هايتم بدونالذ    لت مين حا ياته،  ؛مع ال ماعة هعيشيشترا  ،بالطبع

يوورى الباحووث  ن  ميووع هووذا التعريفووال شوواملة وتووؤد  الغوورا؛ ألنهووا تهوودف إلووى حسوون التعاموول و 

واًء  ان هذا التعامل بين شخص وآخر،  و بين  ماعوة مون النواس، قووً  والمعاملة مع اآلخرين، س

:  سولوب هذا البحوث، فنعنوي بوه التعامل في ان  و فعاًل،  ل هذا يعد من المعاملة والتعامل، و ما 

 موا  واء واضوحا فوي  فعوال المنهوي عنهوامعال وة األفي التصرف الضرور  المشتمل على الح مة 

 هي عنها في سورة البقرة.األفعال المنالنهي عن 

                                                           

)ص:  (،م2443-هو1421) /3 :ط ،الناشر: عالم ال تب ،مام حسان عمرت ،اللغة العربية معناها ومبناها (1)
333). 

ي ل،ّي،  ستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي و صوله   . د. وجه بجة بن مصطفى ،الفقه اإلسالمي و دلتهينظر:  (2) الْزحج
 .(2913/ 4) / بدون تاريخ الطباعة4: ط، دمشق –سوريَّة  ،الناشر: دار الف ر ، ّليَّة الشَّريعة -ب امعة دمشق 
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 طلب الرابعالم

 ا  واصطالح لغة  األفعال  تعريف 

 :األفعال لغة   أوال :

وووووولُ  وووووولج يجف عج ووووووُل بووووووالفت : مصوووووودُر فجعج أَۡوَمۡينَببببببآّٰٖ ِلَببببببۡيِهۡمّٖفِۡعببببببَلّٖوَّٖ﴿: قولووووووه تعووووووالى وقوووووور  بعضووووووهم ،الفجع 

تِّٖ لا، وهو مصدر [81األنبيا :]﴾ٱۡلَخۡيَرَٰ ء  جفعلهُ  :قجو  نجعج و  ،فعلل الشَّي  ،  مج دجُر فجعجلج   .مجص 

وولُ  ،  و  ، يعتبوور  :والف،ع  ن سووان، ووُة اإل، رج ج وولد ُمتجعجوود  حج وولد  جو  و  ،نايووَة عوون ُ وول  عجمج إحووداُث  وول  شوويءد موون عمج

ْص من ال  . عمجلغير،ا، فجُهوج  جخج

ث ر، ف،ي غير،ا بسبب، الت ثير،  وًّ ،  الهجيئجة، ايئجُة يعد ه :الف،علو  ُة للُمؤج ن،ه عار،ضج ع، بسبب،  جو  لجة، للقاط، لحاص،

عوواً  وول،ا، و قاط، ن ووهُ  يضوواً  ل ف،ع  ووم م، ووماً ي ووون : الفعوولو  ،فعووال و فعووال :وج معووه ،: اس  ألثوور مترتووب علووى  اس 

ماً اً ي ون  يضوج  ،ال مجع نى المصدر  تجر جا  الضرب وجضربج  : اس   (1).للفظين اش 

هجة ُمؤثر، وجُهوج عج ث،ير الت بمعنى وجال ف،ع ل:  قصود  ام لمامن  ،  جو غيور قصود،  جانج ب،علم  جو غير علم، وج

لما  جانج من اإل،  يجوجان وال مادالوج  (2).ن سجان وجال حج

 ومن خالل ما سبق في تعريف الفعل لغًة؛ تببين للباحث عدة معاني:

حر ة اإلنسوان، ويو تي بمعنوى: مقابول التورا، وبمعنوى: القودرة علوى التو ثير،  : ن الفعل ي تي بمعنى

حداث الشيء.و   ا 

 .بقرةفي سورة ال الذ  نهى اهلل عن فعله تصرفهو ال :والمقصود بالفعل في هذا البحث
                                                           

 م د الدين  بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز، القاموس المحيطو  .(1192/ 3)لل وهر   ،الصحاحينظر:  (1)
 ،بذشراف: محمد نعيم العرقُسوسي ،تحقيق: م تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،هو(911: )ل  ادآب

 .(1443)ص:  (،م2443-هو1423) /9: ط ،لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيرول 
 فو ،  بو البقاء الحنفي ي ال يوب بن موسى الحسين ،مع م في المصطلحال والفروق اللغوية ال ليالينظر:  (2)

، بدون رقم الطبعة بيرول ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،محمد المصر  -ق: عدنان درويش يحقت ،هو(1494: )ل
 .(394)ص:  وتاريخها
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 :األفعال اصطالحا   ثانيا :

عول فوي ا صوطالح لوه   ثور مون تعريوف، والف ،-لغوو  ما سبق في التعريف ال-األفعال  مع فعل 

 ذ ر التعريوف الورا   منهوا،نثوم سو وذلا ل ل موضوه بحسوبه، وسونذ ر هنوا بعوا تلوا التعريفوال،

 :وهي

ذا التعريووف وهوو ،(1)"مووا دل علووى معنووى فووي نفسووه مقتوورن ب حوود األزمنووة الثالثووةهووو " :التعريننف األول

 بحسب اصطالح  صحاب اللغة، دون غيرهم.

 (2)."اً ا في غيرا،  القاطع ما دام قاطع ون الشيء مؤثرً هو " :التعريف الثان 

ة الحاصولة للقواطع  الهيئ ،سبب الت ثير  و ً ارضة للمؤثر في غيرا بهو الهيئة الع" :التعريف الثالث

 (3)."اً بسبب  ونه قاطع

ة الحاصلة للقاطع بسبب  ونوه ئوهي ال هي ،ةعراا التسعرا من األعج هو "الفعل:  التعريف الرابع:

 (4)."يقطع قاطعا ما دام

تلووووا التصوووورفال  هووووي  ن المقصووووود باألفعووووال: موووون خووووالل مووووا سووووبق موووون تعريفووووال يوووورى الباحووووثو 

و ؛ بغيوووة تنفيوووذ مهموووة   و يمارسوووها اإلنسوووان إي ابوووًا  و سووولباً والسووولو يال الحر يوووة التوووي يقووووم بهوووا 

 غرا.

                                                           

 .(139)ص:  لل ر اني ،التعريفال (1)
 نفس الصفحة. ( المصدر السابق،2)
 نفس الصفحة. ( المصدر السابق،3)
 ن ور  األحمود الرسوول عبود بون النبوي عبود القاضوي ،  وامع العلووم فوي اصوطالحال الفنووندستور العلماء =  (4)
  -لبنوووان - العلميوووة ال توووب دار: الناشووور، فحوووص هووواني حسووون: الفارسوووية عباراتوووه عووورب، (هوووو12 فوووي القووورن: ل)

 .(21/ 3) (،م2444 - هو1421) /1: ، طبيرول
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 خامسالمطلب ال
 تعريف النه  لغة  واصطالحا   

:  :النه  لغة   أوال 
عنوه،   جوفَّ  :وتجنواهى،    ،فوان تجهى عنوه ،نجهجي تُوُه عون  وذايقال:  ،خالف األمري تي : في اللغة ه يُ النج 

  .نهى بعضهم بعضاً  :وتجناهجو ا عن المن ر،   وتر ه، 

يقووال: طلووب ، ألنهووا تجن هووى عوون القبووي  ؛وهووي الُعقووول ؛هووىنُ  :والُنه يجووُة بالضووم: واحوودة الُنهووى، وال مووع

 .   مظفر بها  سواًء عنها،   : تر ها،  الحا ة حتى نهي

ة الووواد : حيووث ينتهووي إليووه وتنهيوو ،النهايووة: الغايووة، و واإلنهوواء: اإلبووالق، يقووال:  نهيوول إليووه الخبوور

، هواء: القوواريروالنُ  ، نهاتوهإذا لوم ينضوج، وقود  :ولحوم نهويء ،ارتفاعوه :هواء النهوارويقال: نُ  ،السيول

  (1)ومررل بر ل ناهيا من ر ل،  ما تقول: حسبا، وت ويلها: إنه غاية ينهاا عن تطلب، غيرا.

 في اللغة، تبين للباحث  ن النهي له عدة معاني وهي: ومن خالل ما سبق من تعريف النهي

 ن النهوووي يووو تي بمعنوووى:  نوووه خوووالف األمووور، ويووو تي بمعنوووى: ال وووف، والتووورا، والتوقوووف، ويبمعنوووى: 

 اإلبالق، والعقل، والغاية، وما ينتهى إليه.

 ، منها ما يلي:عدة تعاريفله   صطالحا في لنهيا النه  اصطالحا : ثانيا :

 (2)."اقتضاء  و استدعاء الترا بالقول ممن هو دونههو "  ول:التعريف األ  

 (3)."المنع من طريق القولهو "  التعريف الثان :

 

                                                           

 . (944 بن فارس )ص:  ،اللغة م ملو  .(2319 ،2311/ 3) لل وهر  ،الصحاح ( ينظر:1)
 حمد بن علي  .تحقيق: د ،(439 القاضي  بو يعلى محمد بن الحسين الفراء )ل: ،العدة في  صول الفقه (2)

: ط امعة الملا محمد بن سعود اإلسالمية،  -بن سير المبار ي، األستاذ المشارا في  لية الشريعة بالرياا 
 .(139/ 1)، (م1994 - هو1414) /2
 الصفحة.المصدر السابق، نفس  (3)
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ا بالقول م،من هوهو "  التعريف الثالث:  (1)."وبدونه على سبيل الو  استدعاء الّتر 

 (2)."  تفعل على  هة ا ستعالء :قول القائل لغيراهو "  :التعريف الرابع

 (3)."القول المقتضي ترا الفعلهو " ريف الخامس:التع

 (4)."ة ا ستعالءهى  لالقول اإلنشائي الدَّال على طلب  ف عن فعل عهو " التعريف السادس:

 الميووة  طلجووب ال ووف عوون شوويءد مووا، موواّد   و معنووو ، وتوودْل عليووه صوويغةهووو " التعريننف السننابع:

 (3).لناهية"( الفعل المضاره الذ  دخلل عليه ) ا واحدة هي:

الورا   منهووا؛  ومون خووالل موا ذ وور مون التعوواريف السوابقة للنهووي يورى الباحووث  ن التعرينف الننراج :
ب للتورا علوى : القوول الطالو و ،طلوب التورا بوالقول ممون هوو  علوىذ ر فيوه  نوه:  لشمولها، هو ما
 ن ي وون ممون والمعنى:  ن النهي هو القول الذ  يدل على طلوب التورا، و  بود  ،سبيل ا ستعالء

هو  على رتبة؛ ألنه لو لوم ي ون  وذلا ل وان سوؤاً   و التماسوًا، فوذن  وان مون األدنوى إلوى مون فوقوه 
ن  ووان موون الن،وو ؛فهووو سووؤال  قولووا  ؛د سوومي التماسوواً للن،وو (3)د قولنووا فووي الوودعاء: ربنووا   تؤاخووذنا، وا 

 (1).لصديقا:   تفعل  ذا

                                                           

ق: د. عبد يحقت ،هو(419: ي، الملقب بذمام الحرمين )لعبد الملا بن عبد اهلل ال ويني،  بو المعال ،الورقال (1)
 .(13)ص:  ، بدون رقم الطبعة وتاريخهااللطيف محمد العبد

، هو(499: ثم الشافعي )ل معاني الحنفيمنصور بن محمد بن عبد ال بار الس ،قواطع األدلة في األصول (2)
 /1: بيرول، ط -الناشر: دار ال تب العلمية، لبنان  ،سماعيل الشافعيإق: محمد حسن محمد حسن يحقت
 .(139/ 1) ،(م1999-هو1419)
 ،تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ،هو(343: مد محمد بن محمد الغزالي )ل بو حا ،المستصفى (3)

 .(242)ص:  ،(م1993-هو1413) /1: ط ،الناشر: دار ال تب العلمية
بد اهلل الشو اني اليمني محمد بن علي بن محمد بن ع ل إلى تحقيق الحق من علم األصول،إرشاد الفحو  (4)

والد تور  - قدم له: الشيخ خليل الميس ، فر بطنا -ق: الشيخ  حمد عزو عناية، دمشق يحقت ،هو(1234: )ل
 .(219 /1) ،(م1999-هو1419) /1 :ط، ر ال تاب العربيالناشر: دا ،ولي الدين صال  فرفور

بجنَّ جة الميداني الدمشقي ،البالغة العربية (3) الناشر: دار القلم،  ،هو(1423: )ل ،عبد الرحمن بن حسن حج
 (.229 /1) ،(م1993-هو1413) /1: ط ،دمشق، الدار الشامية، بيرول

 .(3/424لسان العرب،  بن منظور ) ( الند: ب سر النون، الضد والمثل والشبه. ينظر:3)

الناشر: دار التدمرية، الممل ة ، عياا بن نامي السلمي،  صول الفقه الذ    يسع الفقيه  هلهينظر:  (1)
 (.214)ص:  ،(م2443-هو1423) /1: ط، الرياا -العربية السعودية 
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 ن المبحث الثا

الت  اشتملت  الرئيسية والمحاور ،ها وفضائلهاان أسمائوبي ،سورة البقرةالتعريف ب

 :لبامط ربعة وفيه ، عليها

 المطلب األول: التعريف بسورة البقرة

 المطلب الثاني:  سماء سورة البقرة

 المطلب الثالث: فضائل سورة البقرة

 سورة البقرةالمطلب الرابع: المحاور الرئيسية التي اشتملل عليها 

 



 المنهي عنها في سورة البقرةمنهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال  

 

- 22 - 
 

 المطلب األول

 لتعريف بسورة البقرةا

موون  اً ونصووف  ووزء تقريبوو نتعتبوور سووورة البقوورة  طووول سووورة فووي القوورآن ال ووريم؛ ألنهووا اسووتغرقل  ووزئي

وقيوول: مووائتين وسووتة  بلغوول: مووائتين وخمسووة وثمووانين آيووة، و مووا آياتهووا فقوود   ووزاء القوورآن الثالثووين،

حودى : و موا  لماتهوا فقيول انين آية، وقيل: مائتين وسوبع وثموانين آيوة،وثم سوتة آ ف  لموة ومائوة وا 

 (1).وخمسمائة حرف خمسة وعشرون  لفاً  فقيل: حروفها ما وعشرون  لمة، و 

 انوول  ول سووورة نزلوول بالمدينووة  مووا نقوول عوون بعووا و مووا بالنسووبة لنووزول سووورة البقوورة فقوود نقوول  نهووا 

  (4)ونقل الحافظ بن ح ر ،(3)واختارا بعا العلماء ،(2)السلف

                                                           

بن عطية اد الحق بن غالب عب ،تفسير ابن عطية = المحرر الو يز في تفسير ال تاب العزيزينظر:  (1)
/ 1: ط ،بيرول ،الناشر: دار ال تب العلمية ،ق: عبد السالم عبد الشافي محمديحقت ،هو(342: األندلسي )ل

: الدمشقي )ل  ثير إسماعيل بن عمر بن ،فسير القرآن العظيم= تتفسير ابن  ثير و  .(91/ 1) (هو1422)
 ،(م1999-هو1424) /2: ط بيرول،–ال تب العلمية دار الناشر:  محمد حسين شمس الدين،ق: يحق، تهو(114

 الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،محمد سيد طنطاو د.  ،التفسير الوسيطو  (.33/ 1)
 (.21/ 1) ،(م1991) / 1: ط، الف الة -
: ل) ال وز  محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج  بو الدين  مال ،زاد المسير في علم التفسيرينظر:  (2)

 (.24/ 1) (،هو1422) / 1: ط، بيرول – العربي ال تاب دار: الناشر، المهد  الرزاق عبد: قيحق، ت(هو391
قالئود المر وان فوي و  .(99/ 1)، للفيوروز آبواد  بصوائر ذو  التمييوزو  .(194/ 1) ، للزر شيالبرهاننظر: ( ي3)

: ل) الحنبلوووى المقدسوووي ال رموووى  حمووود بووون ب ووور  بوووى بووون يوسوووف بووون مرعوووي، بيوووان الناسوووخ والمنسووووخ فوووي القووورآن
)ص:  ، بودون رقوم الطبعوة وتاريخهوا،ال ويول – ال وريم القورآن دار: الناشور، حسون عطوا سامي: قيحق، ت(هو1433
 /1: ط ،دمشوووق ،الناشووور: مطبعوووة الترقوووي ،هوووو(1399: حوووويش )ل عبووود القوووادر بووون موووال ،بيوووان المعوووانيو  .(229

 .(499/ 3) ،(م1933-هو1392)
 وعالًما فاضاًل، ومحقًقا مدقًقا،، اشافعيً  اإمامً  ان  حمد بن علي بن ح ر العسقالني ثم المصر ،  ( هو:4)
مام الحفاظ في عصرا ،متقًناحافظ و  يوسف بن حسن بن  ،تذ رة الحفاظ وتبصرة األيقاظ ظر:هو(. ين932ل: ) وا 

د الحنبلي ) حم ب رج الناشر:  ،مختصة من المحققين بذشراف: نور الدين طالبعناية: ل نة  ،هو(949: لد ابن الم،
 حمد بن  ،و  طبقال المفسرين لألدنهو  .(31 ،33)ص:  ،(م2411-هو1432) /1: ط ،دار النوادر، سوريا
الناشر:  ،ق: سليمان بن صال  الخز يحقت، هو(11: ق ل) ، من علماء القرن الحاد  عشرمحمد األدنه و 

 .(334 ،329)ص:  ،(م1991-هو1411) /1: ط ،عوديةالس ،م تبة العلوم والح م
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؛ ول وون فووي نقوول هووذا ا تفوواق نظوور؛ ألنووه قوود ذ وور غيوورا  ن  ول مووا نووزل فووي (1)اق علووى ذلوواوا تفوو

 (2).المطففينسورة المدينة: 

وقيول: هوي  ول سوورة نزلول بالمدينوة، إ   ،ة البقرة مدنية، نزلل في مدد شوتىسور " :(3)قال القرطبي

بب﴿: قولووه تعووالى ِِّٖ ِلَببىَّٖوٱتَّقُببوْاّٖيَۡوم  ِّٖاّٖتُۡرَجُعببوَنّٖفِيبب َِّ آيووة نزلوول موون السووماء،  آخوور افذنهوو ؛[443البقااءة:]﴾ٱ

 (4)."من  واخر ما نزل من القرآن ونزلل يوم النحر في ح ة الوداه بمنى، وآيال الربا  يضاً 

ل معظمهوووا فوووي و نوووز و وووان إلوووى المدينوووة،  -مصووولى اهلل عليوووه وسووول-ابتووود  نزولهوووا بعووود ه ووورة النبوووي و 

بفتوورة  -صووّلى اهلل عليووه وسووّلم-ة النبووي السوونوال األولووى موون اله وورة، واسووتمر نزولهووا إلووى قبيوول وفووا

بب﴿ هووي قولووه تعووالى: منهووا و انوول آخوور آيووة موون القوورآن نووزو ً ، قليلووة ِِّٖ ِلَببىَّٖوٱتَّقُببوْاّٖيَۡوم  اّٖتُۡرَجُعببوَنّٖفِيبب

ِّٖ َِّ  . [443]البقءة:﴾ٱ

ين، وهووي مدنيووة، وفيهووا خمسووة عشوور مووثاًل، وخمسوومائة ح ووم، وفيهووا آيووة الوودَّ : سووورة البقوورةوقيوول:  ن 

آية في القرآن،  لماتها مائة وثالثون، مشتملة على  ربعة عشر ح ما، وفيها آخر آية نزلول  طول 

                                                           

رقم  تبه و بوابه و حاديثه: ،  حمد بن علي بن ح ر العسقالني، فت  البار  شرح صحي  البخار ينظر:  (1)
 ،الناشر: دار المعرفة ،قام بذخرا ه وصححه و شرف على طبعه: محب الدين الخطيب ،محمد فؤاد عبد الباقي

 .(134/ 9) ،هو(1319) ةبدون رقم الطبع بيرول،
 تحقيق: د.، هو(343: لد الصمد السخاو  )علي بن محمد بن عب،  مال القراء و مال اإلقراءظر: ( ين2)

 ،(م1991-هو1419) /1: ط، بيرول –دمشق  ،الناشر: دار الم مون للتراث، د. محسن خرابة -مروان العطيَّة 
، شهاب الدين محمود بن بع المثانيالقرآن العظيم والس روح المعاني في تفسيرتفسير األلوسي = و  .(34)ص: 

 –شر: دار ال تب العلمية ، الناهو(، تحقيق: علي عبد البار  عطية1214عبد اهلل الحسيني األلوسي، )ل: 
 (.213/ 13) ،هو( 1413) 1بيرول، ط/

، إموام متفونن، مون  بوار ( هو: محمد بن  حمد بن  بي فورج األنصوار  الخزر وي الموال ي،  بوو عبوداهلل القرطبوي3)
المفسرين متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته و ثرة اطالعه ووفور فضله، من  هول قرطبوة، رحول 
إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي  سيوط مصر، من مصنفاته "ال امع ألح ام القرآن، واألسنى في 

، العشورين . ينظر: طبقال المفسرين(وه311 )ل: الموتى و حوال األخرة رة ب حوال شرح  سماء اهلل الحسنى، والتذ
 – وهبة م تبة: الناشر، عمر محمد علي: قيحق، ت(هو911: ل) السيوطي الدين  الل ب ر،  بي بن الرحمن عبد

 .(92: )ص هو(،1393) /1: ، طالقاهرة
 (.132/ 1)، للقرطبي ال امع ألح ام القرآن (4)
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ببب﴿ :قولوووه تعوووالى وهوووي -صووولى اهلل عليوووه وسووولم-علوووى رسوووول اهلل  ِِّٖ ِلَبببىَّٖوٱتَّقُبببوْاّٖيَۡوم  اّٖتُۡرَجُعبببوَنّٖفِيببب

ِّٖ َِّ  (1) ط.فق بعد نزولها سبعة  يام -صلى اهلل عليه وسلم-، وعاش النبي [443البقءة:]﴾ٱ

 القول الراج :

بوال نهوا ل ليسول  ول موا نوزل بالمدينوة، و البقورة   ن سوورةبيوان سبق مون ويرى الباحث من خالل ما 

 ،(2)ألنه قد نقول إ مواه العلمواء علوى ذلوا بعوا  هول التفسوير، ومونهم السومعاني سورة مدنية؛ شا

 (3).روابن  ثي

                                                           

: ف بتوواج القووراء )لو عوور الممحمووود بوون حمووزة بوون نصور، ال رموواني،  ،فسووير وع ائووب الت ويولغرائووب الت( ينظور: 1)
، بووودون رقوووم الطبعوووة بيووورول ، ووودة، مؤسسوووة علووووم القووورآن ،: دار القبلوووة للثقافوووة اإلسوووالميةالناشووور ،هوووو(343نحوووو 

وهبوة بون  .د ،والمونهجلتفسير المنير في العقيودة والشوريعة او  .(21/ 1) طنطاو لل ،الوسيطو  (.141/ 1) وتاريخها
 (.39/ 1) ،(هو1419) /2: ط، دمشق ،الناشر: دار الف ر المعاصر ،مصطفى الزحيلي

منصووور بوون محموود بوون عبوود ال بووار التميمووي المووروز ، اإلمووام  بووو المظفوور السوومعاني، الفقيووه الحنفووي ثووم  ( هووو:2)
بيول العلوم والزهود، تفقوه علوى والودا حتوى  ، مون، وورعواً ، وزهوداً ، وطريقةً وحيد عصرا في وقته فضالً   ان ،الشافعي

فوووال منهوووا: )التفسوووير(، لوووه مؤلوصوووار مووون فحوووول  هووول النظووور،  ،وبووورز علوووى  قرانوووه ،بوووره فوووي موووذهب  بوووي حنيفوووة
 .(341 ،344/ 14) ، للذهبيتاريخ اإلسالمينظر:  (.هو499ل: ) و)األمالي(،

 - ق: ياسر بن إبراهيميحقت ،هو(499: ي )لبن عبد ال بار السمعان منصور بن محمد القرآن،تفسير ينظر:  (3)
 (.44/ 1) ،(م1991-هوو1419) /1: ط، الريواا - الناشور: دار الووطن، السوعودية، وغنيم بون عبواس بون غنويم

المختوار محمد األمين بن محمد  ،العذب النمير من م الس الشنقيطي في التفسيرو  (.133/ 1تفسير ابن  ثير )و 
الناشور:  ،إشوراف: ب ور بون عبود اهلل  بوو زيود ،ق: خالود بون عثموان السوبليوحقت ،هوو(1393: لال  ني الشنقيطي )

 (.332/ 2) ،(هو1423) /2: ط ،دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، م ة الم رمة
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 المطلب الثان 

 أسماء سورة البقرة 

 بسورة البقرة:أوال : التسمية 

 الباحث  وً  إلى ذ ر مس لة تطرقو سباب تلا األسماء؛ ي رة،ذ ر  سماء سورة البق الشروه في قبل

 وقد اختلفوا في ذلا على قولين: سورة البقرة،تسمية هذا السورة ب اختالف العلماء في ح م

ر مون  حاديوث السونة. وذلوا لثبوول هوذا التسومية فوي  ثيو  واز التسمية بسوورة البقورة، القول األول:

 نوه  -اهلل عليوه وسولم صولى-النبوي  قوال: قوال -(1)عنوه اهلل رضوي- مسوعود  بي عنما  اء منها: 

 (2).« فتاا ليلة في قر هما من البقرة، سورة آخر من اآليتان»قال: 

   نه قال: -وسلم صلى اهلل عليه-النبي عن  -(3)رضي اهلل عنهما-ابن عباس  عن اء و 
 لم  وتيتهما بنورين  بشر: وقال فسلم، اليوم، إ  قط ينزل لم األرا إلى لنز  ملا هذا..»

 . (4)« عطيته إ  منهما بحرف تقر  لن البقرة، سورة وخواتيم ال تاب، فاتحة ،قبلا نبي يؤتهما

                                                           

 مسعود ب بي ويعرف ب نيته، مشهور هو الخزرج، بن الحارث بني من ،ثعلبة بن عمرو بن عقبة هو: (1)
حد وما بعدها من المشاهد، بدرًا، ولم يشهد غزوة بدر على الصحي ، وشهد  ُ  يس ن ن ا هألن األنصار  البدر ،

ا ستيعاب في معرفة ينظر:  .هو( في المدينة42 و  41ل ال وفة وس نها، )ل: و ان ممن شهد العقبة، نز 
(، هو433األصحاب،  بو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر  القرطبي، )ل: 

 (.1414/ 3) ،م(1992 -هو 1412)/ 1: ، طبيرول -او ، الناشر: دار ال يلتحقيق: علي محمد الب 

وسننه  -صلى اهلل عليه وسلم-ال امع المسند الصحي  المختصر من  مور رسول اهلل صحي  البخار  =  (2)
 /1: ط ،دار طوق الن اةالناشر:  ،ق: محمد زهير بن ناصر الناصريحقت ،محمد بن إسماعيل البخار  ،و يامه

، مسلمصحي  و (. 199/ 3) (،4449)رقم: باب: فضل سورة البقرة، حديث  (،  تاب: فضائل القرآن،هو1422)
على قراءة اآليتين من آخر فضل الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة، والحث  :باب  تاب: صالة المسافرين وقصرها،

 (.334/ 1، )(941) حديث رقم: البقرة
شوي الهاشومي،  بوو العبواس، بد اهلل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ب ن عبود منواف ب ون قصوي القر هو: ع(3) 
هووو(، وقيوول:  39ل: ) شووعب قبوول اله وورة بووثالث سوونين،، والبحوور؛ ل ثوورة علمووه،  ووان مولوودا عووام الالحبوور لقووب ووان ي

 (.3/934،  بن عبد البر )ظر: ا ستيعابين. بالطائف هو( 14)
على قراءة اآليتين من باب فضل الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة، والحث ،  تاب فضائل القرآن، صحي  مسلم (4)

 (.334/ 1) (،943، حديث رقم: )آخر البقرة
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نما يقال: السورة التي تذ ر فيهوا ال  راهة التسمية بسورة البقرة، القول الثان : وذلوا لموا ورد  بقورة،وا 

رضووي اهلل –عوون  بووي سووعيد الخوودر    وواءمووا منهووا: ف لنهووي عوون ذلووا موون األحاديووث واآلثووار،ن اموو

 (2)الْسووورجة الَّت،ووي يووذ ر ف،يهجووا ال بجقجوورجة فسووطاط» نووه قووال:  -اهلل عليووه وسوولمصوولى -عوون النبووي  -(1)عنووه

تر هجا حسرة وج فجذ،ن  ؛ال ُقر آن فجتجعجلَُّموهجا   (4).«(3)لة يستطيعها البطتعليمها بر جة وج

 نوه  -صولى اهلل عليوه وسولم-عون النبوي  -(3)رضوي اهلل عنوه– اء عون  نوس بون مالوا منها: ما و 
لج ،ون  ُقولُووا وُلوا ُسورجةج ال بجقجرجةج، وج  تجقُ  »قال:  ، وج جوذجل،اج ال قُور آُن ُ لْوُه، وج ، وج ج ُسورجةج الن سجاء، رجانج م   ُسورجةج آل، ع،

رجانج الْسورجةج الَّت،ي يُ  م    (3)«وجهج جذجا ال ُقر آُن ُ ْلهُ  ،ذ  جُر ف،يهجا ال بجقجرجُة، وجالْسورجُة الَّت،ي ُيذ  جُر ف،يهجا آُل ع،
                                                           

خدرة بن عوف بون الحوارث سعد بن مالا بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األب ر، واألب ر هو هو:  (1)
، ا الخنودق، و وان مون ن بواء األنصوار، وعلموائهمور ب نيتوه،  ول مشواهد،  بوو سوعيد الخودر ، هوو مشوهبن الخوزرج

 (.4/231،  بن األثير )و سد الغابة .(2/342 بن عبد البر )  ستيعاب،: اظرينهو (. 14ل: ) ،الئهموفض
الفسوطاط: ضوورب مون األبنيووة فوي السووفر، وقيول: الخيمووة، ويقوال: لمصوور والبصورة الفسووطاط، و ول مدينووة فيهووا ( 2)
(. وتوووواج العووووروس، للزبيوووود  1/312 تمووووع موووون النوووواس تسوووومى فسووووطاط. ينظوووور: لسووووان العوووورب،  بوووون منظووووور )م
(19/342 ،343.) 
(. وتاج العروس، للزبيد  11/33البطلة: هي السحرة، وقيل: الشياطين. ينظر: لسان العرب،  بن منظور )( 3)
(29/91.) 
الناشور: ، تحقيوق: حسوين سوليم  سود الوداراني، هوو(233: لعبود اهلل بون عبود الورحمن الودارمي )، سنن الدارمي (4)

،  ورد (3419، حوديث رقوم: )(م2444-هوو1412) /1: ط ،دار المغني للنشر والتوزيع، الممل ة العربية السعودية
 بووون شووويرويه بووون شوووهردار بووون شووويرويه، الفوووردوس بمووو ثور الخطوووابو  (.4/2123الحوووديث بمثلوووه ولوووم يعلوووق عليوووه )

 ال تووب دار: الناشوور، زغلووول بسوويوني بوون السووعيد: قيووحق، ت(هووو349: ل) الهمووذاني الووديلميّ  شوو اه  بووو فناخسوورو،
ضوعيف و  .(344 /2) (، ولوم يعلوق عليوه3339(، حوديث رقوم: )م1993 - هو1443) /1: ، طبيرول – العلمية

 ،يش شووورف علوووى طبعوووه: زهيووور الشووواو ، هوووو(1424: مووود ناصووور الووودين، األلبووواني )لمح ،ال وووامع الصوووغير وزيادتوووه
)ص: وقوووال: حوووديث موضووووه  (،3333، بووودون رقوووم الطبعوووة وتاريخهوووا، حوووديث رقوووم: )الناشووور: الم توووب اإلسوووالمي

493.) 
 –هو:  نس بن مالا بن النضر بن ضمضم، الن ار ، الخزر ي، األنصار ،  بو حمزة، صواحب رسوول اهلل  )3(

صولى اهلل عليوه  –لد بالمدينة، وخدم النبوي وخادمه، و حد الم ثرين من رواية األحاديث، و  –صلى اهلل عليه وسلم 
 فيهوا، وهو آخر مون موال في البصرة هو(93ل: ) ،مشق، ومنها إلى البصرةإلى  ن قبا، ثم رحل إلى د –وسلم 

 .(1/149)،  بن عبد البرظر: ا ستيعابينرضي اهلل عنهم. –ن الصحابة م
ق: طارق بن يحقت، هو(334: القاسم الطبراني )ل حمد بن  يوب بن مطير،  بو  سليمان بن، المع م األوسط (3)

، بدون رقم الطبعة وتاريخها، حديث القاهرة ،الناشر: دار الحرمين ،عبد المحسن الحسيني -عوا اهلل بن محمد 
حققوووه ورا وووع ، هوووو(439: الحسوووين،  بوووو ب ووور البيهقوووي )ل حمووود بووون  ،شوووعب اإليموووانو  .(41/ 3)(، 3133رقوووم: )
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سووورة ب يووراا الباحووث  نووه ي وووز  ن تسوومى هووذا السووورة وموون خووالل مووا سووبق، فالووذ  القننول الننراج :

لهوا بسوورة البقورة  -عليوه وسولمصولى اهلل –صحيحة تدل على تسمية النبي   دلة منالبقرة؛ لما ذ ر 

 يحتج بها. في القول األول، و ما  دلة القول الثاني ف ميعها ضعيفة  

 ثانيا : أسماء سورة البقرة:

النبويوووة ديووث روايووال األحا فووي بعووافووي  توووب التفسووير، و  وردل  سووماء متعووددة، لهووا سووورة البقوورة

 ومن تلا األسماء ما يلي: واآلثار

صولى اهلل عليوه –وهذا التسمية هي األشهر، والدليل على ذلوا تسوميل النبوي  البقرة: :االسم األول

 لها بهذا ا سم  ما تقدم في األحاديث. -وسلم

 (1)بني إسرائيل فيها.بقرة دل بذ ر قصة هو  نها اشتملل وانفر  وسبب تسميتها بهذا ا سم:  

مون  (الوم)الوو:  لهوا عون السوور  ضويفل إلوى قصوة البقورة تمييوزاً ويرى البعا ب ن هوذا السوورة إنموا: "

، ألنهم  وانوا ربموا  علووا تلوا الحوروف المقطعوة  سوماء للسوور الواقعوة هوي فيهوا ؛الحروف المقطعة

 (2)."وعرفوها بها نحو: طه، ويس، وص

ولعلهوا لفول  ،هذا التسمية  عمق من هذا الذى ذ ر ي ن الح مة ف" وهو آخر، اً وهناا من ر ى ر ي

نفووس النواس عقيودة تقوديس البقورة وعبادتهوا مون دون اهلل، والمقصود  يلعقيدة فالنظر إلى هدم هذا ا

                                                                                                                                                                      

 شرف على تحقيقه وتخريج  حاديثه: مختار  حمود  ،لد تور عبد العلي عبد الحميد حامدج  حاديثه: انصوصه وخرّ 
بالتعاون مع الودار  ،الرياا ،الناشر: م تبة الرشد للنشر والتوزيع ،الهند –الندو ، صاحب الدار السلفية ببومبا  

سلسووولة األحاديوووث و  (.113/ 4) (،2343، حوووديث رقوووم: )(م2443-هوووو1423) /1: ط ،السووولفية ببومبوووا  بالهنووود
: دار المعارف، ، الناشرهو(1424: الدين األلباني )ل محمد ناصر ،الضعيفة والموضوعة و ثرها السيئ في األمة

 (، وقووال: حووديث من وور3349(، حووديث رقووم: )م1992-هووو1412) /1: ط، الريوواا –الممل ووة العربيووة السووعودية 
(14 /231). 
 (.11 ،14/ 1للزحيلي ) ،التفسير المنيرو  .(21/ 1لطنطاو  )ل ،التفسير الوسيطنظر: ( ي1)
الناشر: الدار التونسية  ،هو(1393: لبن عاشور التونسي )امحمد الطاهر بن محمد  ،التحرير والتنوير (2)

 (.241/ 1) ،(هو1994) ، بدون رقم الطبعةتونس ،للنشر
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تقرير وحدانية اهلل تبارا وتعالى، وصرف و وا عبادا  من إنزال القرآن ياألول من األديان، وبالتال

  .وتنزيهه عن  ل ما   يليق ب اللهوقلوبهم إليه، 

 يت تّث من  صولها، و ن تسّمى  طول سورة فو ولهذا  ان من الالزم:  ن تحارب هذا العقيدة، و ن

الووذين سوورى إلووى نفوسووهم   القوورآن باسووم ال ووزء الووذى تعوورا للبقوورة منهووا، وفيووه األموور بووذبحها ب يوود

 (1)."تقديسها وت ريمها من بنى إسرائيل

وألنهووا    بوور سووورة فووي القوورآن؛ لعظمتهووا؛ وألنهووا ؛ذلاوقوود سووميل بوو :: فسننطاط القننرآناالسننم الثننان 

 (2)سوورة البقورة:  وان خالود بون معودانقوال السويوطي: "مون األح وام موا لوم يوذ ر فوي غيرهوا،   معول

ولما  موع  ؛لعظمها ؛وذلا ،(4)وورد في حديث مرفوه في مسند الفردوس ،(3)يسميها فسطاط القرآن

 (3)."فيها من األح ام التي لم تذ ر في غيرها

واإلرشواد إلوى  ثيور  ،م  صوول الودين وفروعوه شوتمالها علوى معظو ؛وسميل به السورة: "اً وقال  يض

 (3)."ون اة المعاد ،ونظام المعاش ،من مصال  العباد

                                                           

الناشر: دار التوزيع والنشر  ،هو(1339: لحسن  حمد عبد الرحمن الساعاتي ) ،نظرال في  تاب اهلل (1)
 (.139، 131)ص:  ،(م2442-هو1423) سنة: ،القاهرة ،اإلسالمية

ال،د ب ن معدان ال العي،هو:  (2)  ،و بير ابن نفير ،سودالشامي، سجم،عج  با امامة وعمير بن األ  بو عبد اهلل، خج
ظر: ين(. 144،  و: 143ل: ) الصحابةعلمه ف،ي مصحف،  درا سبعين من و  ،للعلم ا رمً موالمقدام،  جانج 
: دائرة المعارف ناشرال ،هو(233: اهيم بن المغيرة البخار  )لمحمد بن إسماعيل بن إبر  ،التاريخ ال بير

/ 3) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهاطبع تحل مراقبة: محمد عبد المعيد خان ،الد ن –العثمانية، حيدر آباد 
113). 

 (.23سبق تخري ه في صو: ) (3)
 (.23سبق تخري ه في صو: )( 4)
 (.191 /1) ، للسيوطياإلتقان في علوم القرآن (3)
عبد الرحمن بن  بي ب ر  الل  ،نواهد األب ار وشوارد األف ار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاو  (3)

رقم  ، بدونالسعودية ، لية الدعوة و صول الدين - الناشر:  امعة  م القرى ،هو(911: لالدين السيوطي )
 (.493/ 2) ،(م2443-هو1424)الطبعة 
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فقد فصلل فيها األح ام، وضربل األمثال، و قيمول الح وج، ولوم  :وعلى ال ملة: "(1)وقال المراغي

 (2)."فسطاط القرآن :تشتمل سورة على مثل ما اشتملل عليه، ومن ثم سميل

 ،(3)-رضي اهلل عنه-مامة الباهلي : وهذا التسمية ثبتل في حديث  بي  لزهراء: ااالسم الثالث

ي ن: »قال -صلى اهلل عليه وسلم- ن النبي   (3).(4)«البقرة وآل عمران :اقرُءوا الزَّهراوج

 : (3)وللعلماء في تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين ثالثة  قوال"القرطبي:  قال

تووان، موو خوذ موون الزهوور والزهوورة، فذمووا لهوودايتهما قارئهمووا بمووا يزهوور لووه موون : إنهمووا النير األولالقننول 

 من معانيهما. : نوارهما،   

 : لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة.الثان القول 

 ."سميتا بذلا ألنهما اشتر تا فيما تضمنه اسم اهلل األعظم": الثالثالقول 

 

                                                           

تخرج بدار العلوم ثم دّرس الشريعة اإلسالمية  ،مفسر مصر ، من العلماء ، حمد بن مصطفى المراغيهو:  (1)
ل: ) ،وعين  ستاذا للعربية والشريعة اإلسالمية ب لية غوردون بالخرطوم ،وولي نظارة بعا المدارس ،بها

 .(239/ 1األعالم للزر لي )ظر: ين .()تفسير المراغيوالحسبة في اإلسالم(، ) :منها مؤلفال له (،هو1311
 يالناشر: شر ة م تبوة ومطبعوة مصوطفى البواب ،هو(1311: ل حمد بن مصطفى المراغي ) ،تفسير المراغي (2)

 .(94/ 3) ،(م1943-هو1333) /1: ط ،الحلبي و و دا بمصر
ووو( هوووو: 3)  لوووهُ  روى ،روايوووةال ومووون الم ثووورين فوووي ،صوووحبة لوووهُ  ،البووواهليّ   ماموووة  بوووو ،عمووورو ع وووالن بووون بووون د ص،

 الصوحابة، مون بالشوام موال مون آخر وهو ،ف سلموا قومه إلى -صلى اهلل عليه وسلم– اهلل رسول  رسلهو  ،ال ماعة
علووي بوون  بووي ال وورم ، الغابووة  سوود(. و 2/133ا سووتيعاب،  بوون عبوود البوور ): نظووري .رضووي اهلل عنووه- ،(هووو93ل: )

، بوودون رقووم بيوورول ،الناشوور: دار الف وور، هووو(334: لبوون األثيوور )محموود الشوويباني ال ووزر ، عووز الوودين محموود بوون 
 اهلل عبوود بوون  يبووا بوون خليوول الوودين صووالحيووال، بالوف الوووافي. و (13/ 3) (،م1999-هووو1449) الطبعووة وتاريخهووا

، بدون رقم بيرول – لتراثا إحياء دار: الناشر، مصطفى وتر ي األرناؤوط  حمد: قيحق، ت(هو134: ل) الصفد 
 .(111/ 13) (،م2444 -هو1424الطبعة )

  (.333/ 1) (،944،  تاب فضائل القرآن، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم: )صحي  مسلم (4)
 (.134/ 1)للفيروز  باد   ،بصائر ذو  التمييزظر: ( ين3)
 (.4/3لقرطبي )ال امع ألح ام القرآن، ل  (3)
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وقود وردل هوذا التسومية فوي موا  واء  ومعلوم  ن سنام  ل شيء  عالا، :: سنام القرآناالسم الرابع

 :-صلى اهلل عليه وسلم- رسول اهلل قال قال: ،-(1)رضي اهلل عنه–عن  بي هريرة 

ءد سجنجاًما، وجا ،نَّ سجنجامج ال ُقر آن، ُسورجُة ال بجقجرجة، »   (2).«إ،نَّ ل،ُ ل  شجي 

 (3)."وسنام  ل شيء  عالا ،تها: سنام القرآنوفي حديث المستدرا تسميقال السيوطي: " 

 يهو يالتو ي شوتمالها علوى آيوة ال رسو ؛هوذا التسوميةوقد سوميل ب :: سورة الكرس االسم الخامس

 (4). جعظم آيال القرآن

 االسم الراج :

سمها سورة البقرة؛ لألحاديث الصوحيحة التوي ا ومن خالل ما سبق تبين للباحث  ن الرا  : هو  ن

رضوي اهلل -؛ ولموا هوو متعوارف عليوه بوالتواتر مون عهود الصوحابة  موا تقودم سوورة البقورة ذ رل فيها

سووماء األخوورى فهووي وصووف يخووالف  حوود موونهم فووي ذلووا، و مووا بقيووة األإلووى يومنووا هووذا، ولووم  -عوونهم

 ومدح لها وليسل  سماء، واهلل  علم.
                                                           

، قووال ابوون المشووهور  نووه: عبوود الوورحمن بوون صووخر، و ختلووف فووي اسوومه واسووم  بيووه علووى   ثوور موون ثالثووين قووو ً ا( 1(
مس بن صوخر، فسوماني رسوول إسحاق: " قال لي بعا  صحابنا عن  بي هريرة:  ان اسمي في ال اهلية عبد ش

فحملتهوا فوي  ّموي، فقيول لوي  بوو عبود الورحمن، و نيول  بوا هريورة؛ ألنوي و ودل هوّرة  -صلى اللَّوه عليوه وسوّلم-اللَّه 
ح ووور،   بوون ظوور: اإلصووابة فوووي تمييووز الصوووحابة،ين .هوووو (31ل: لحووديث، )هريوورة"، وهووو   ثووور الصووحابة روايوووة ل

 1413) /1:ط -بيوورول –تحقيووق: عووادل  حموود عبوود المو ووود وعلووى محموود معوووا، الناشوور: دار ال تووب العلميووة 
 (.332-1/349)، هو(
تحقيوق: ، هوو(443: لالمعروف بابن البيع ) الحا ممحمد بن عبد اهلل بن محمد ، المستدرا على الصحيحين (2)

بووورقم: حوووديث  م(،1994–هوووو1411) /1 :، طبيووورول ،الناشووور: دار ال توووب العلميوووة، مصوووطفى عبووود القوووادر عطوووا
سلسوولة األحاديووث الصووحيحة وشوويء موون و  (.293/ 2)وافقووه الووذهبي و  ي  ا سووناد،صووحوقووال: حووديث  ،(3421)

 ،الناشوور: م تبووة المعوارف للنشوور والتوزيووع، الريوواا ،هوو(1424: لمحموود ناصور الوودين األلبوواني ) ،وفوائوودهافقههوا 
 (.133/ 2)(، وقال: حديث حسن 399، حديث رقم: )(م1993-هو1413) /1: ط
عبوود الوورحمن بوون  بووي  ،معتوورا األقووران فووي إع وواز القوورآنو  .(191/ 1) ، للسوويوطياإلتقووان فووي علوووم القوورآن (3)
-هووو1449) /1: ط ،بيوورول –لبنووان  ،: دار ال تووب العلميووةالناشوور ،هووو(911: لر،  ووالل الوودين السوويوطي )ب وو

 (.191/ 3) ،(م1999
 (.134/ 1)للفيروز  باد   ،بصائر ذو  التمييزظر: ( ين4)



 المنهي عنها في سورة البقرةمنهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال  

 

- 31 - 
 

 ثالثالمطلب ال

 فضائل سورة البقرة  

تبوين فضوائل سوورة البقورة عون غيرهوا مون سوور القورآن  ؛تعوددةمنصوص و  ،لقد وردل  حاديث  ثيرة

ل علوى فضويلة سوورة البقورة ب  ملهوا، ومنهوا موا يودل علوى بعوا وهذا النصوص منها ما يود ،ال ريم

 ذ ر فيه عدة فضائل. ومنها ما هو حديث واحد آيال منها،

 ول  إفورادعنوى: بم حتوى ولوو  انول فوي حوديث واحود، الباحوث فوي هوذا المطلوب  ول ذلوا، تناولوسي

 :اآلتيلها ائومما ورد في فض  نها فضيلة مستقلة،  يلة على حدة،فض

  ول شويء  عوالا،   :  ن سونام : هوو  عوال الشويء،سوناملوا :: سننام القنرآن وذروتن ىأولالفضيلة 

 (1). على ظهرها، وال مع:  سنمة :-بفت  السين- البعير والناقة ما يقال: سنام 

لطولهوا واحتوائهوا علوى  ح وام  ثيورة، ولموا فيهوا  - موا سوبق- سونام القورآنبومنه سميل سورة البقرة 

 (2).من األمر بال هاد، وبه الرفعة ال بيرة

إ،نَّ ل،ُ ل  : »-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن  بي هريرة   اءوقد 

ءد سجنجاًما، وجا ،نَّ سجنجامج ال ُقر آن، ُسورجُة ال بج   (3).«قجرجة، شجي 

ثووم  ثوور  ،اسووتعير موون سوونام ال موول ،رفعووة وعلووو :   ،-بفووت  السووين-« ل وول شوويء سوونام»: "قولووهو

 (4)."سنام القرآن :ومنه سميل البقرة ،استعماله فيها حتى صار مثالً 

 

                                                           

 (.343 /12بن منظور )  ،لسان العربينظر:  (1)
الناشر: دار   ،الرحمن بن عبد الرحيم المبار فور محمد عبد  ،تحفة األحوذ  بشرح  امع الترمذ ينظر:  (2)

 (.141 /9) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهابيرول ،ال تب العلمية
 (.34مية سورة البقرة بو: سنام القرآن صو: )تخري ه عند ال الم عن تس ( سبق3)
 (.143 /9)  فور  لمبارال ،تحفة األحوذ  (4)
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 :: فرار الشيطان من البيت الذي تقرأ في  سورة البقرةةثانيالفضيلة ال

فووووي  وووول  مووووورا؛ موووون الطعووووام  ومشووووار ته موووون اإلنسووووان، عووووه حووووريص علووووى ا قتوووورابالشوووويطان بطب

-النبوي سومع  ه نو -(1)رضوي اهلل عنوه–ل،ما  واء عون  وابر بون عبوداهلل والمبيل وغيرها؛  والشراب،

ووودج طج : »يقوووول -صوولى اهلل عليوووه وسووولم ن  ووودج ُدُخول،وووه، وجع، ن  ووولج الرَُّ وووُل بجي تجوووُه، فجوووذج جرج اهللج ع، وووه،، قجوووالج إ،ذجا دجخج عجام،

، وج الشَّووي   ب،يوولج لجُ ووم  ووُتُم طجاُن:   مج ن وودج ُدُخول،ووه،، قجووالج الشَّووي طجاُن:  جد رج   ُ ر، اهللج ع، ، فجلجووم  يجووذ  وولج وواءج، وجا ،ذجا دجخج  عجشج

ب،  ُتُم ال مج :  جد رج   ه،، قجالج ن دج طجعجام، ُ ر، اهللج ع، ، وجا ،ذجا لجم  يجذ  ب،يلج  (2).«يلج وجال عجشجاءج ال مج

ق عليووه عيشووته، ويضوويّ  األمووور وغيرهووا يمحووق عليووه بر تهووا، إلنسووان بهووذاواقتووراب الشوويطان موون ا

ذ ور اهلل  وتزيينهوا فوي عينوه؛ ف رشود إلوى ذنوب والمعاصوي؛ وذلوا بتسوويلها لوه،ويحمله على فعل الو

وهذا نوه من الوسائل التي يقف بهوا العبود  موام إبلويس لم ابهتوه وصودا،  عند الدخول وعند األ ل،

 ورد  يدا ودفعه.

فووي البيووول؛  و  ي ووون ذلووا إ  بقراءتهووا رد الشوويطان مون البيووول،طوون فضووائل سووورة البقوورة  نهووا تفمو

  ت علووا : »صلى اهلل عليه وسلم-ل رسول اهلل قال: قا -رضي اهلل عنه-  بي هريرة لما  اء عن

  (3).«بيوت م مقابر، إن الشيطان ينفر من البيل الذ  تقر  فيه سورة البقرة

الفورار(، وهوو  بلو  ابتعاد الشيطان عن البيل الذ  تقر  فيوه هوذا السوورة العظيموة بوو: ) وقد عبَّر عن

 اً ويوولي مودبر  ويهورب،فوذن الشويطان يفور  ؛سوورة البقورةاإلنسان فوي بيتوه فذذا قر  في الطرد واإلبعاد، 

                                                           

م، الخزر ووي، األنصووار ، السوولمي، لووه وألبيووه صووحبة،  ووان مووون هووو:  ووابر بوون عبوود اهلل بوون عموورو بوون حووورا( 1)
وروى عوون  ماعووة موون الصووحابة، والتووابعين، غووزا تسووع  -صوولى اهلل عليووه وسوولم –الم ثوورين فووي الروايووة عوون النبووي 

. -رضوي اهلل عنوه  –( بالمدينوة هوو 19عوام ) -األر  على  وفيت -صلى اهلل عليه وسلم –ع النبي عشرة غزوة م
 (.1/213(، واإلصابة،  بن ح ر )1/221،  بن عبد البر )تيعابانظر: ا س

 (1399/ 3) ،(2419)رقم: ، حديث باب: آداب الطعام والشراب و ح امهما ،  تاب: األشربة،صحي  مسلم (2)
، افلة في بيته، و وازها في المس دستحباب صالة النباب: ا  تاب: صالة المسافرين وقصرها،صحي  مسلم  (3)

 (.339/ 1)، (194م: )حديث رق
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لوووى وشووودة ت ثيرهوووا ع  ريموووة، وموووا ذاا إ  لعظمتهوووا،ال سوووورةهوووذا القووور  فيوووه تالبيووول الوووذ  ذلوووا مووون 

 .الشياطين

 وان عليوه مون اهلل حوافظ  يذذا  ان من قر  اآليتين من آخر سورة البقرة  فتاا، ومن قر  آية ال رسف"

فمووا ظنووا بموون قر هووا  لهووا موون  فايووة اهلل لووه وحوورزا وحمايتووه موون  ؛و  يقربووه شوويطان حتووى يصووب 

 (1)."الشيطان وغيرا، وعظيم ما يدخر له من ثوابها

لموا يورى مون  ؛ورةببر وة هوذا السو   : ييئس من إغواء  هلوه وتسوويلهم فر(،والمقصود من قوله: )ين

 و» :قوال  -رضوي اهلل عنوه–؛ لموا  واء عون  نوس بون مالوا ين ورسوخهم في اإلسوالم دهم في الدّ 

 (3).(2)«عظم يعني - فينا  د عمران، وآل البقرة،: قر  إذا الر ل  ان

لبيوول الووذ  تُقوورج  فيووه؛ لطولهووا، و ثوورة األح ووام الدينيووة، "خووصَّ سووورة البقوورة بف،وورار، الشوويطان موون اولقوود 

 (4)."العظيمة فيها -تعالى–و ثرة  سماء اهلل 

 

                                                           

هووو(، تحقيووق:  بووي 449شوورح صووحي  البخووار   بوون بطووال،  بووو الحسوون علووي بوون خلووف بوون عبوود الملووا، )ل: ( 1)
/ 14) ،م(2443 -هوووو 1423) /2: الريووواا ، ط -السوووعودية –تمووويم ياسووور بووون إبوووراهيم، الناشووور: م تبوووة الرشووود 

241). 
عووادل مرشوود،  -ق: شووعيب األرنووؤوط يووحقت ،هووو(241 :ل حموود بوون محموود بوون حنبوول الشوويباني )، مسووند  حموود (2)

 (م2441-هووو1421) /1 :ط ،الناشوور: مؤسسووة الرسووالة ،عبوود اهلل بوون عبوود المحسوون التر ووي .إشووراف: د ،وآخوورون
" إسونادا صوحي  علوى شورط الشويخين: "مسند  حمودوقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على  ،(12213حديث رقم: )

(19 /241.) 
ق: يوحقت، هوو(393 :القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمور البيضواو  )ل ،شرح مصابي  السنة تحفة األبرار (3)

 بوودون رقووم الطبعووة ،الناشوور: وزارة األوقوواف والشووؤون اإلسووالمية بال ويوول ل نووة مختصووة بذشووراف نووور الوودين طالووب
 (.322/ 1) ،(م2412-هو1433)
ي ودجانيْ الحسين بن محمود مظهر  ،المفاتي  في شرح المصابي  (4)  ،هوو(121: ل)بوالُمظ ه،ر   عوروفُ الم ،الودين الزَّ

الناشوور: دار النوووادر، وهووو موون إصوودارال إدارة  ،تحقيووق ودراسووة: ل نووة موون المحققووين بذشووراف: نووور الوودين طالووب
 .(11/ 3) ،(م2412-هو1433) /1: ط ،وزارة األوقاف ال ويتية -الثقافة اإلسالمية 
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ن»قووال:  -صوولى اهلل عليووه وسوولم- ن النبووي  -(1)رضووي اهلل عنووه–و وواء عوون عبووداهلل بوون مسووعود   وا 

 (2).«البقرة سورة فيه يقر  الذ  البيل من خرج تقر  البقرة سورة سمع إذا الشيطان

 قووراءة سووورة البقوورة بنفسووهموون بيتووه؛ فعليووه  ن يلووزم طوورد الشوويطان  ن ي راد العبوود  والمقصووود:  نووه إذا

قود توم و رة   ور القوراءة، وهو األفضل؛ وذلوا حتوى يحصول علوى ثمورتين: ثمورة طورد الشوياطين، وثمو

هلل قوال: قوال رسوول ا (3)-رضي اهلل عنه-عن سهل بن سعد استنباط هذا األمر من خالل ما  اء 

ن سونام القورآن سوورة البقورة، مون قر هوا فوي بيتوه إن ل ول شويء سوناماً : »-صلى اهلل عليه وسلم- ، وا 

 (4).«لم يدخل الشيطان بيته ثالثة  يام لم يدخل الشيطان بيته ثالث ليال، ومن قر ها نهاراً  ليالً 

ولووو  إلوى غيورا، السوورة بنفسوه ل هلوه وعودم تعلموه؛ فذنوه ي ووز لوه  ن يسوتمع ومون   يسوتطيع قوراءة

 تعالى.-صوتًيا لسورة البقرة؛ فذن به يحصل المقصود بذذن اهلل   ان المسموه تس يالً 

 

 

                                                           

وخادمووه،  –صولى اهلل عليووه وسولم  –هلل بوون مسوعود الهووذلي، صواحب رسووول اهلل  بووو عبود الوورحمن، عبود اهوو:  (1)
صوولى اهلل  –رسووول اهلل  و حوود السووابقين األولووين، موون  بووار البوودريين، وموون نووبالء الفقهوواء والمقوورئين، حفووظ موون فوويَّ 

، هووو( 32ل: ) ى، ولووه قووراءال، وفتوواوى ينفوورد بهوواسووبعين سووورة،  ووان  حوود  وعيووة العلووم، و ئمووة الهوود –عليووه وسوولم 
 (.2/339)  ،  بن ح راإلصابةو  .(2/313)  ستيعاب،  بن عبد البر:  ا نظري. اً ستين عام بالمدينة عن

 (.149/ 1) وقال: صحي  ا سناد (2433 ،2434)رقم: حديث  ،للحا م ،المستدرا (2)
الحوارث بون سواعدة بون سهل بن سعد بون مالوا بون خالود بون ثعلبوة بون حارثوة بون عمورو بون الخوزرج بون هو:  (3)

فووي  -صوولى اهلل عليووه وسوولم - عووب بوون الخووزرج السوواعد  األنصووار ، ي نووى  بووا العبوواس، وشووهد قضوواء رسووول اهلل
هوو(، 99 ل: ، )سوهالً  -اهلل عليوه وسولم صلى -، فسماا رسول اهلل المتالعنين، و نه فرق بينهما، و ان اسمه حزناً 

 (.2/313،  بن األثير)د الغابة، و س(333، 2/334لبر )اب،  بن عبد ا: ا ستيعظرينهو(. 91وقيل: )
ق: شوووعيب يوووحقت ،هوووو(334: لمحمووود بووون حبوووان بووون  حمووود التميموووي ) ،بووون حبوووان بترتيوووب ابووون بلبووواناصوووحي   (4)

 (.39 /3) ،(194)رقووووم: حووووديث  ،م(1993–هووووو1414) /2: ط ،بيوووورول ،الناشوووور: مؤسسووووة الرسووووالة ،األرنووووؤوط
وزير االناشووور: دار بووو، هوووو(1424: لبووون حبوووان محموود ناصووور الووودين األلبوواني )التعليقووال الحسوووان علوووى صووحي  او 

/ 2) ( وقووال: حوديث صووحي 111، حوديث رقوم: )(م2443-هووو1424) /1: ط ، ودة –للنشور والتوزيوع، السووعودية 
194). 
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 وه : )آية الكرس (: ف  القرآن، آية عظمفيها أ : أنثةثالالفضيلة ال

  بي بن  عب؛ فعن اً وشرف هو مما يزيدها فضالً   عظم آية في  تاب اهلل،اشتمال سورة البقرة على 

 : -صلى اهلل عليه وسلم-، قال: قال رسول اهلل (1)-هلل عنهرضي ا–

ر، » : ُقل   !يجا  جبجا ال ُمن ذ، ظجُم؟ قجالج لجومُ  جتجد ر،   جْ  آيجةد م،ن   ،تجاب، اهلل، مجعجاج  جع  ُسوُلُه  جع  : يجوا  جبجوا  ،ُل: اهلُل وجرج قجوالج

ر،  ووووذ، وووون   ،تجووووواب، اهلل، مجعجوووواج  !ال ُمن  : ُقل وووووُل:   جتجوووود ر،   جْ  آيجوووووةد م، ظجوووووُم؟ قجووووالج ّٖٱ﴿ جع  ُّٖهبببببَوّٖٱۡلَ بببببي  بببببَِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ َِّ

: وجاهلل، ل،يجه ن،اج ، [455البقءة:]﴾ٱۡلقَي ومُّٖ قجالج د ر، ، وج رجبج ف،ي صج : فجضج ر،  (2)قجالج ل ُم  جبجا ال ُمن ذ،  (3).«ال ع،

نمووا صووارل  عظووم بعظووم مقتضوواها، فووذّن الشوويء إنمووا يشوورف بشوورف ذاتووه ومقتضوو" اا ومتعلقاتووه، وا 

 (4)."قل هو اهلل  حد في ُسوجر،ا، و: وهي في آ  القرآن  

لما  معل مون  صوول األسوماء  ؛إنما تميزل آية ال رسي ب ونها  عظم :قال العلماءوقال النوو : "

وهووووذا السووووبعة  صووووول  ،والوحدانيووووة والحيوووواة والعلووووم والملووووا والقوووودرة واإلرادة ،والصووووفال موووون اإللهيووووة

 (3)."واهلل  علم ،لاألسماء والصفا

ومن فضائل هذا اآلية العظيمة: ما ثبل في السنة من  ن من قر ها في ليلوه لوم يوزل عليوه مون اهلل 

قال:  -رضي اهلل عنه-ما  اء عن  بي هريرة ؛ لحتى يصب  فال يقربه الشيطان، حافظ، -تعالى–
                                                           

 عهوود علووى القوورآن  مووع مموونو   ووان سوويد القووراء، ، ديلووة بنووى موون ،المنووذر  بووو ،قوويس بوون  عووب بوون يْ  بووهووو:  (1)
ظور: ، وقيول غيور ذلوا. ينهوو(22ل: ) ،نصواراأل ةلَّوو ُ  ،الصوحابة فقهاء ومن -صلى اهلل عليه وسلم-، اهلل رسول

 (.141/ 2) ، للذهبيوتاريخ اإلسالم .(31: ص) ،  بن حبان األمصار علماء مشاهير
 .(1/191لسان العرب،  بن منظور ) عطيته من العلم. ينظر:ما  ُ على ( ليهنا: هنيئًا لا 2)
(، 914، حوديث رقوم: )فضل سورة ال هف وآية ال رسي  تاب صالة المسافرين وقصرها، باب ،صحي  مسلم (3)
(1/333.) 
 ،دراسووة وتحقيووق: محّموود الّسووليماني ،هووو(343: لبوون العربووي )امحموود بوون عبوود اهلل  بووو ب وور  ،قووانون الت ويوول (4)

ووّدة، مؤسجسجووة )ص:  ،(م1993-هووو1443) /1: ط ،ُعلوووم القوورآن، بيوورول الناشوور: دار القبلووة للثقافووة اإلسووالميَّة،  ج
343). 

 (.94/ 3) شرح النوو  على مسلم (3)
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ُسوووُل اللَّووه، » وولَّمج -وج َّلجن،ووي رج سج لجي ووه، وج وولَّى اهلُل عج ووانج ب،ح،  -صج وواة، رجمجضج ، ف عجوول ؛ف ووظ، زج ج وونج  فج جتجووان،ي آلد ثُووو م، يجح 

فجعجنَّاج إ،لجى رجُسول، اللَّه،  جر  ُتُه، فجُقل ُل: ألج ذ  لَّمج -الطَّعجام، فج جخج سج لجي ه، وج لَّى اهلُل عج : إ،ذجا -صج ، فجقجوالج يثج د، ، فجقجصَّ الحج

 ، ي  س، اج فجاق رج   آيجةج الُ ر  ي لج إ،لجى ف،رجاش، ،  جوج وب، ج تَّوى ُتص  ُبواج شجوي طجاَن حج واف،َظ، وج ج يجق رج ونج اللَّوه، حج لجن  يجزجالج مجعجاج م،

قجالج النَّب،ْي  لَّمج -وج سج لجي ه، وج لَّى اهلُل عج دجقجاج وجُهوج  جُذوَب، ذجااج شجي طجانَ -صج  (1).«: صج

 ؛يطان حتووى يصووب و  يقربووه شو ، ووان عليووه مون اهلل حووافظ يمون قوور  آيووة ال رسو: "(2)قوال ابوون بطووال

وحرزا وحمايته من الشيطان وغيرا، وعظيم ما يدخر له  ،فما ظنا بمن قر ها  لها من  فاية اهلل له

 (3)."من ثوابها

 :اآلخرةو ف  الدنيا وتركها حسرة بركة أن أخذها : ةرابعالفضيلة ال

هلل عليووه صوولى ا- ن النبووي  -رضووي اهلل عنووه- بووي  مامووة البوواهلي  فووي حووديث  يضوواً  مووا وردوهووذا 

س رجةَ »قال:  -وسلم تجر  جهجا حج ذجهجا بجرج جَة، وج  (4).«اق رجُءوا ُسورجةج ال بجقجرجة،، فجذ،نَّ  جخ 

وهي هنا تشمل الزيادة في  ل شيء؛ ألنه لم ُيوذ ر  فوي الحوديث  ،(3)والبر ة معناها: النماء والزيادة

 (3).اً يَّ ه، إلج  البر ة تطلق على ما  ان خيًراو   ة في شيء محدد،نوَه من البر 

 (1)ر در ال الندم.والحسرة: هي التلهف والندم على ما فال؛ بل هي   ب
                                                           

 (. 199 /3) ،(3414)رقم: ، حديث فضل سورة البقرة باب ،  تاب فضائل القرآن،صحي  البخار  (1)
 الخوط، ملوي  هوم،والف والمعرفوة العلوم  هول مون  وان بوو الحسون،  ،بطوال بون الملا عبد بن خلف بن عليهو:  (2)

 بووال الم، لووه مؤلفووال، و ووان علووى طريقووة األشووعر  ،منووه قيوود مووا و تقوون تامووة، عنايووة بالحووديث عنووي ،الضووبط حسوون
خلووف بوون عبود الملووا بوون  ،لصوولة فووي تواريخ  ئمووة األنودلسظور: ا. ينهووو(449ل: ) (،البخووار  صوحي  شوورح) منهوا:

الناشوووور: م تبووووة  ،عووووزل العطووووار الحسوووويني عنووووي بنشوووورا وصووووححه ورا ووووع  صووووله: السوووويد ،هووووو(319: لبشوووو وال )
 (.141/ 9) ، للذهبيتاريخ اإلسالم ،(394: ص) ،(م1933-هو1314) /2: ط ،الخان ي

 (.241/ 14 بن بطال ) ، شرح صحي  البخار  (3)
 (  زء من حديث  بي  مامة.29( سبق تخري ه عند تسمية البقرة بو: الزهراء صو: )4)
 .(1313 /4) لل وهر  ،الصحاح( ينظر: 3)
: لالحسون بون عبود اهلل بون سوهل العسو ر  ) ،مع وم الفوروق اللغويوة = الفوروق اللغويوة بترتيوب وزيوادة( ينظر: 3)

مي التابعوة الناشر: مؤسسة النشور اإلسوال، ق: الشيخ بيل اهلل بيال، ومؤسسة النشر اإلسالمييحق، تهو(393نحو 
 (.93)ص:  (،هو1412/ )1: ، طقمبل ماعة المدرسين 
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ويت سف    بد  ن يندم يوم   ينفع الندم،فذنه  ،و  نه يخبر في الحديث ب ن من لم يقر  سورة البقرة

 بشدة على ما فاته؛ لفوال األ ر العظيم والثواب ال زيل.

 :سورة البقرة على غيره ف  اإلمارة: تقديم حافظ ةسماالفضيلة الخ

القوووورآن وتعليمووووه، وحفظووووه،  يحووووث  صووووحابه علووووى تعلووووم -صوووولى اهلل عليووووه وسوووولم-لقوووود  ووووان النبووووي 

ة وغيرهوا علوى ويقدم الحافظ لسورة البقرة  حياًنا في اإلمار  ،و ان يقدم   ثرهم  خذًا للقرآن ،وتحفيظه

-عون  بوي هريورة ة فوي  هلوه؛ لموا  واء ومنزلو ا شورف فوي قوموه،ولوو  وان ذ غيرا ممن   يحفظهوا،

بعثووًا وهووم ذو عوودد، فاسووتقر هم،  -صوولى اهلل عليووه وسوولم-بعووث رسووول اهلل »قووال:  -رضووي اهلل عنووه

فاسووتقر   وول واحوود موونهم مووا معووه موون القوورآن، فوو تى علووى ر وول موون  حوودثهم سوونًا فقووال: مووا معووا يووا 

قال: اذهوب ف نول  ،البقرة؟! قال: نعم ال:  معا سورةفق ؛وسورة البقرة ،فقال: معي  ذا و ذا !فالن؟

 (2).« ميرهم

 طلة )السحرة(:الفضيلة السادسة: أن  ال يستطيعها الب

 -صوولى اهلل عليووه وسوولم- ن النبووي  -رضووي اهلل عنووه- يضووًا فووي حووديث  بووي  مامووة مووا  وواء وهووذا 

يُعهجا ال بجطجلجةُ ، وج .. اق رجُءوا ُسورجةج ال بجقجرجة،، »قال:  تجط،  (3).« تجس 

ّٖ﴿: -تعووالى–  : السووحرة، يقووال:  بطوول: إذا  وواء بالباطوول، وقولووه «   يسووتطيعها البطلووة»قولووه: ف َلَّ

ِِّٖ ِطُلِّٖمۢنّٖبَۡيِنّٖيََدۡي ِِّٖٱۡلبََٰ الباطل: إبليس   يزيد في القرآن، و  ينقص منه، وقوال عوز  ،[84]ُفصِّاَت : ﴾يَۡأتِي

                                                                                                                                                                      

 .(334 ،329 /2) لل وهر  ،الصحاح. و (139/ 4)لألزهر   ،تهذيب اللغةينظر:  (1)
ومحمد فؤاد عبد  ، حمد شا ر تحقيق وتعليق: ،هو(219: لمحمد بن عيسى الترمذ  ) ،سنن الترمذ  (2)

براهيم عطوة عوا ،الباقي -هو1393) /2: ط ،مصر ،الناشر: شر ة م تبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،وا 
 (.499/ 3)، (2123)رقم: حديث  (، وصحي  ابن حبان،2913، حديث رقم: )(م1913

 (  زء من حديث  بي  مامة.29( سبق تخري ه عند تسمية البقرة بو: الزهراء صو: )3)
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ِطُلَّٖوَماّٖيُِعيدُّٖ﴿و ول:  بول اهلل هوو  ؛يعنوي بالباطول: إبلويس،   يبودئ و  يعيود ،[88]ساب:: ﴾َوَماّٖيُۡبِدُئّٖٱۡلبََٰ

 (1).المبدئ المعيد

البطلوة:  موع باطول، والباطول: ضود الحوق، والباطول: ال سوالن، يحتمول  ن ي وون معنواا:   : "وقيل

يقودر ال سوالن  ن يوتعلمج سووورة البقورة لطولهوا، ويحتمول  ن ي ووون معنواا:  ن  هول السوحر والباطوول   

رايتها ؛وفيقج ي دون الت  (2)."لتعْلمها ود،

 صوووحاب  :  يقووودر علوووى تحصووويلها البطلوووة،    :بالت نيوووث والتوووذ ير،   « و  يسوووتطيعها»" وقيووول:

ألن ما ي تون به باطول، سوماهم باسوم فعلهوم الباطول،  ؛السحرة :البطالة وال سالة لطولها، وقيل:   

  تقوودر علووى إبطالهووا  و علووى  :معنوواا ويم وون  ن يقووال: ؛ و   يوفقووون لووه ،  يؤهلووون لووذلا :  

ِّٖ﴿ :لقوله تعالى فيها ؛صاحبها السحرة َِّ ّٖبِِِۡ ِنّٖٱ ّٖ َِلَّ ِِِّٖۚمۡنّٖأََمدي يَنّٖبِ  (3)."[304البقءة:]﴾َوَماُّٖهمّٖبَِضآٰرِّ

 الفضيلة السابعة: أنها وآل عمران تظالن صاحبهما يوم القيامة:
-، قووال: سوومعل رسووول اهلل -رضووي اهلل عنووه- بووي  مامووة البوواهلي   يضووًا فووي حووديث مووا ثبوولوهووذا 

البقووورة، وسوووورة آل عموووران، فذنهموووا ت تيوووان يووووم  :وا الزهوووراوين اقووور »، يقوووول: -صووولى اهلل عليوووه وسووولم

تحا وووان عووون  ؛القيامووة   نهموووا غمامتووان،  و   نهموووا غيايتووان،  و   نهموووا فرقوووان موون طيووور صووواف

 (4)..«، صحابهما

                                                           

عبد الرزاق بن همام بن نافع ، تفسير عبد الرزاقو  .(424/ 24) ،(494/ 21طبر  )لل ( ينظر:  امع البيان،1)
، الناشور: دار ال توب العلميوة، دراسوة وتحقيوق: د. محموود محمود عبودا، هوو(211: لالصونعاني ) الحمير  اليمواني

: لالحسووووين بوووون مسووووعود بوووون محموووود البغووووو  الشووووافعي ) ،شوووورح السوووونة(. و 33/ 3)(، هووووو1419) /1: ، طبيوووورول
: ، طلدمشووق، بيوورو  -الناشوور: الم تووب اإلسووالمي ، محموود زهيوور الشوواويش - تحقيووق: شووعيب األرنووؤوط، هووو(313

 (.431 /4) (،م1993-هو1443/ )2
 .(12/ 3) ، للمظهر المفاتي  (2)
 .(1431/ 4)، للقار  مرقاة المفاتي ( 3)
 (.29سبق تخري ه عند تسمية سورة البقرة بالزهراء صو: ) (4)



 المنهي عنها في سورة البقرةمنهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال  

 

- 39 - 
 

: (1)قوال  بوو عبيود ق ر سه مما يزع ه مون الشومس وحرهوا،والغياية: هي  ل شيء يظل اإلنسان فو 

ن وق رج سوهنسان ف ل شيء  ظل اإل،  :الغياية" ويقوال: غايوا القووم  ،واحومثول السوحابة والغبورة والظول وج

 (2)."ه، نهم  ظلوا ب ر س فالن بالّسيف  

 (3)."فهو غياية ، ل ما  ظل اإلنسان  السحابة والغبرةوقيل: "

وصوف الطوائر  ناحيوه معنواا:  مع صافة، وهي ال ماعة الواقفة على الصف،المراد بالصواف:  و 

 ،   :باسوطال   نحتهواو  ،حتى   ي وون هنواا فر وة طهما و علهما متصلين بعضهما ببعا،بس

 ، نهما يقيان قارئهما من حر الموقوف :متصاًل بعضها ببعا بحيث   ي ون بينهما فر ة، والمراد

 (4).و رب يوم القيامة

 اً ذلووا نوعوو يشوو ل حتووى ،ه با تموواه الطيووور والتفافهووا  لهوواتشووبيالحووديث: ا ذهووفووي الباحووث  ن يوورى و 

وتنتقوول موون  ،بسوواط فوووق الوورؤوسالت ووون   فذنهووامثوول: ال ووراد؛  ، ثيوورة انوول موون الظوول، خاصووة إذا 

 و فرقوان  ،على هيئوة ف،ورجق الطيوور  و سوحابة وت تي ،تتحول قراءة اإلنسانه ذا و  ،م ان إلى م ان

 م هو ، فالعباد ويعرقون على قدر  عمالهم فتظل صاحبها يوم تدنو الشمس من ؛طير صواف من

                                                           

 ،هطلب الحديث والفق ،صاحب نحو وعربية ، ان مؤدًبا ،خراسانمن  بناء  ،عبيد و ب، القاسم بن سالم( هو: 1)
له مؤلفال منها: )غريب  ،وسمع الناس منه ،وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث فترة،وولي قضاء طرسوس 

محمد بن سعد بن منيع البصر ، المعروف ، الطبقال ال برىينظر:  .هو( بم ة بعد الحج224)ل:  الحديث(،
 /1: ، طبيرول ،العلميةالناشر: دار ال تب ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، هو(234: لبابن سعد )

 .(233/ 1)(، م1994-هو1414)
، ق: د. محمووود عبوود المعيووود خوووانيوووحق، تهووو(224: ل بووو ُعبيووود القاسوووم بوون سووواّلم البغوووداد  ) ،غريووب الحوووديث (2)

 .(93/ 1) (،م1934-هو1394) /1: ، طالد ن - الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
تحقيوووق: دار ، هوووو(339: لإبوووراهيم بووون يوسوووف الحموووز ، ابووون قرقوووول )، اح اآلثوووارمطوووالع األنووووار علوووى صوووح (3)

 سوونة: الطبعووة: األولووى،، قطوور ،الناشوور: وزارة األوقوواف والشووؤون اإلسووالمية، الفوالح للبحووث العلمووي وتحقيووق التووراث
 .(119/ 3) (،م2412-هو1433)
: لابن األثير )المعروف ب ،محمد ال زر المبارا بن محمد بن ، النهاية في غريب الحديث واألثر( ينظر: 4)

 -هو 1399)بيرول،  ،الناشر: الم تبة العلمية ،محمود محمد الطناحي  و طاهر  حمد الزاو  تحقيق:، هو(343
 .(199/ 1)ومرقاة المفاتي ، للقار   .(39/ 3) (،م1919
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ما ت تيان حر  باإلنسان المسلم  ن يحرص  ل الحرص على المحافظة على هاتين السورتين؛ ألنه

؛ حا ووة إلووى ظوول يخفووف عوونهم حوور الشوومسفووي يوووم ي ووون النوواس فووي  شوود ال لتظالنووه يوووم القيامووة،

اهلل رؤوس الخالئق قيد ميل؛ فيحرص على  ن يستظل بظلهما يووم   ظول إ  ظول حيث تدنو من 

 .تعالى–

 ن تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة:الفضيلة الثامنة: أنها وآل عمرا

صوولى اهلل عليووه -، قووال رسووول اهلل -رضووي اهلل عنووه- بووي  مامووة البوواهلي  وهووذا مووا ثبوول فووي حووديث

، وسورة آل عمران، فذنهما ت تيان يوم القيامة   نهما غمامتان،  و البقرة :اقرءوا الزهراوين: »-وسلم

ومووا  وواء عوون  (1).«  نهمووا غيايتووان،  و   نهمووا فرقووان موون طيوور صووواف، تحا ووان عوون  صووحابهما

يؤتى »ل: يقو  -صلى اهلل عليه وسلم-النبي  سمعل قال:  -(2)رضي اهلل عنه–النواس بن سمعان 

 (3).«ذين  انوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمرانبالقرآن يوم القيامة، و هله ال

ووان عوون  صووحابهما»": فووي الحووديث األول قولووهف يعنووي: توودفعان ال حوويم والزبانيووة واألعووداء  ،«تحا َّ

عن الذين قرؤوهما في الدنيا، وتشفعان لهم عند اهلل، و عُل صورت،ه،ما  الغمامتين يحتمل  ن ي ون 

  (4)." عداء قارئهمالها عظمَة وخوَف في قلوب 

                                                           

 (.29سبق تخري ه عند تسمية سورة البقرة بالزهراء صو: ) (1)
 ه، لوال البوي العوامر   والب بون ب ور  بوي بون اهلل عبد بن قرط بن عمروبن خالد بن  سمعان النواس بنهو: ( 2)

 النبي إلى و هدى له، فدعا -وسلم عليه اهلل صلى- النبي على وفد خالد بن سمعان  باا إن: يقالو  صحبة، وألبيه
- النبوي علوى دخلول فلموا -لموسو عليه اهلل صلى- النبي من  خته وزوج فقبلهما، نعلين، -وسلم عليه اهلل صلى-

ا سووتيعاب،  ينظوور: وقوود اختلووف فووي المتعوووذة  ثيوورًا.  ال البيووة، وهووي فتر هووا منووه، تعوووذل -وسوولم عليووه اهلل صوولى
 (.3/311)(. واإلصابة،  بن ح ر 3/343) سد الغابة،  بن ا ثير و  (.4/1334 بن عبد البر )

، (943ب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، حديث رقم: )،  تاب صالة المسافرين وقصرها، باصحي  مسلم (3)
(1/ 334) 
 .(12/ 3) ، للمظهر المفاتي  (4)
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وووةألن المقصوووود ب والموووراد بهوووا هنوووا: مدافعوووة هووواتين  ي: المدافعوووة والم ادلوووة والمخاصووومة،هووو ،الُمحا َّ

وهذا ت ون عبارة عن  ،وعذابها ومالئ تها النار من الوقوه في السورتين عن صاحبهما يوم القيامة

 (1).شفاعة في هاتين السورتين

وذ ور م يئهموا  ،فلما  مور بقراءتهموا: "-رضي اهلل عنه–النواس  يثحدإيراد بعد  (2)وقال ابن تيمية

علوم  نوه  راد بوذلا قوراءة القوارئ لهموا وهوو عملوه، و خبور بم ويء عملوه الوذ   ؛يحا وان عون القوارئ

 (3)."هو التالوة لهما في الصورة التي ذ رها،  ما  خبر بم يء غير ذلا من األعمال

يتمثول لوه  ن قوارئ القورآن  المقصوود فوي هوذا ن  هووو  :مهومو إلى معنى لطيف  الباحث هنا تطرقوي

السوحابة  و الغبورة  و فرقوان مون طيور   ر قراءته لسورتي البقرة وآل عمران يوم القياموة علوى هيئوة 

ولوويس المووراد  ن السووورتين ت تيووان بووذاتهما  الحوور وغيوورا، ويحوواج عنووه،يغطيووه ويحميووه موون ل ؛صوووف

ولوووويس  ، ن القوووورآن  ووووالم اهلل وال ماعووووة عقيوووودة  هوووول السوووونة فوووويالمعووووروف علوووى تلووووا الحالووووة؛ ألن 

 .بمخلوق

                                                           

، هوو(993: لمحمد طاهر بن علي الفجتَّن،ي )، م مع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار( ينظر: 1)
 .(93/ 4)، (331/ 3) (،م1931-هو1391) /3 :، طالناشر: مطبعة م لس دائرة المعارف العثمانية

ولد  ،الحافظ الح ة ،اإلمام العالمة، بن تيمية الحرانيا حمد بن عبد الحليم بن عبد السالم  بو العباس هو:  (2)
يل من عرضه أل لها، و ان وانفرد بمسائل فن،  ،وفسر ،سمع ونسخ وقر  وانتقى، ودرس و فتى هو(،331) :سنة
فرط الش اعة وال رم، مالذهن، سريع اإلدراا، سيال الفهم،  ثير المحاسن،  صحي  ،في علوم الديانة متبحراً  إماماً 
لتدمرية(، له مؤلفال منها: )ا ،حفظاً  ها اد يستوعب حتى عن الشهوال، بره في علوم اآلثار والسنن فارغاً 

 بن مد ح بن محمد اهلل عبد  بو الدين شمس ، المع م المختص بالمحدثيننظر: ي .هو(129ل: ) و)الواسطية(،
: تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، الناشر: م تبة الصديق، الطائف، ط، (هو149: ل) الذهبي قجاي ماز بن عثمان

 .(21-23)ص:  ،م(1999 -هو 1449) /1
 عبوود: قيووحقت (هووو129: ل) الحرانووي تيميووة بوون الحلوويم عبوود بوون  حموود العبوواس  بووو الوودين تقووي، م موووه الفتوواوى( 3)

 العربية الممل ة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملا م مع: الناشر، اسمق بن محمد بن الرحمن
 (.399 /3) (،م1993 - هو1413) ، بدون رقم الطبعةالسعودية
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 ضيلة ليسول خاصوة بسوورة البقورة فقوط،وهذا الف :ورد فيها اسم اهلل األعظم : أن الفضيلة التاسعة

نما سورة البقرة هوي واحودة مون السوور التوي ذ ور فيهوا اسوم اهلل األعظوم حسوب موا ورد فوي بعوا  وا 

 األحاديث التي تثبل ذلا.

ن حيووث وذلوا موو ،متعووددةً  اً وموذاهب هلل األعظووم( ي وود اختالفًوا  بيووًرا،الوذ  يبحووث فوي مسوو لة: )اسوم او 

ظهووارا لووبعا ثووم القووائلون بو ووودا اختلفوووا فووي اسووتئثار  ا خووتالف فووي الو ووود والنفووي، اهلل بعلمووه وا 

تلخوويص ذلووا تئثار اهلل بووه فوي تحديوودا وتعيينووه، ويم ون ثووم اختلوف القووائلون بتعيينووه وعودم اسوو خلقوه،

 :الخالف باآلتي

 اختلف العلماء في اسم اهلل األعظم من حيث و ودا وعدمه على مذهبين: أوال :

نه   ي وز تفضيل بعوا أل األعظم هلل ونفيه وعدم  واز ذلا؛ إن ار و ود ا سم المذهب األول:

 ،األفضولاعتقواد نقصوان المفضوول علوى ب سماء اهلل عن بعا؛ ألن القوول با سوم األعظوم موؤذن 

 ليلوة، لويس منهوا صوغير  و ن  سوماء اهلل تعوالى  لهوا عظيموة ،حملوا المراد باألعظم علوى العظويمو 

لقووود دعوووا باسووومه : »-صووولى اهلل عليوووه وسووولم-معنوووى قولوووه  ن و  ،ولووويس منهوووا اسوووم  عظوووم مووون اسوووم

اَّّْٖٖوُهبَوّٖٱلَّبِذ ﴿تعوالى:  لقد دعا باسمه العظيم،  موا قوال  : ؛ «األعظم ُُ ّٖيُِعيبُدهُ َّٖوُهبَوّٖٱۡلَخۡلبّٖيَۡببَد َقّٖثُبمَّ

األعظميوة الوواردة فوي األخبوار إنموا بو ن  واحت ووا  وذلا:، وهوو هوين عليوه :بمعنوى ،[48الاءم :﴾]أَۡهَونُّٖ

 فوو   رئ؛والموراد بووه مزيود ثووواب القوا ،موا  طلووق ذلوا فووي القورآنيوراد بهوا مزيوود ثوواب الووداعي بوذلا؛  

واستحضووار لعظمووة ذلووا  عوون علووم ومعرفووة، خالصوواً  ربووه دعوواءً  اسووم موون  سووماء اهلل دعووا بووه العبوود

 (1)؛ في ون األمر متعلًقا بحال الداعي.ب لهاست ي هفذن ا سم؛

                                                           

، الحنفوي الروموي ال رمواني العزيوز عبود بون اللطيف عبد بن محمد السنة لإلمام البغو ، مصابي شرح ( ينظر: 1)
، طالووب الوودين نووور: بذشووراف المحققووين موون مختصووة ل نووة: ودراسووة تحقيووقهووو( 934، )ل: المشووهور بووو ابوون الملووا

/ 11) بووون ح ووور  ،فوووت  البوووار و  .(113/ 3) (،م2412 - هوووو1433) /1: ، طاإلسوووالمية الثقافوووة إدارة: الناشووور
 .(144، 143/ 14 بن بطال )  ،شرح صحي  البخار و  .(224
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صوولى اهلل -  ن النبووي -رضووي اهلل عنووه–دلوا علووى ذلووا بمووا  وواء عوون  بووي سووعيد الخوودر  اسووت وقوود 

 ن  مووا موون مسوولم يوودعو إ  اسووت يب لووه مووا لووم يووده بووذثم  و قطيعووة رحووم، إمووا: »قووال -عليووه وسوولم

موووا  ن يووودخر لوووه فووو ييع ووول لوووه فووو موووا  ن يصووورف عنوووه مووون السووووء بقووودر موووا  يالووودنيا، وا  اآلخووورة، وا 

  (1).«دعا

لقود » نه قال:  -صلى اهلل عليه وسلم- ي، عن النب-رضي اهلل عنه–بن مالا  عن  نسوبما  اء 

ومعنوى  إذ  وان معنوى ذلوا ،فقوال: باسومه العظويم ؛(2)«بوه   واب يدعا باسمه العظيم الذى إذا دعو

  ما تقدم. األعظم واحًدا

 إثبال و ود اسم اهلل األعظم، وقد اختلف  صحاب هذا المذهب على قولين: المذهب الثان :
 ،طلووع عليووه  حووًدا موون خلقووهولووم يُ  ،سووم األعظوومهووذا ا اسووت ثر بعلووم  -تعووالى– ن اهلل  القننول األول:
نمووا  خفوواا و مووا  خفووى سوواعة اإل ابووة فووي  در،طلبووه، وذلووا  مووا  خفووى ليلووة القوو لي وود النوواس فووي ؛وا 
وهووو  ،وتقوودس بواحوود منهووا -تعووالى–وقوود اسووت ثر اهلل  ،مائووة -تعووالى–ف سووماء اهلل ، وغيرهووا ال معووة،

 (3).ا سم األعظم لم يطلع عليه عبادا

                                                           

/ 1) ،(1913، حوووووديث رقوووووم: )لحوووووا م(. والمسوووووتدرا، ل213/ 11) ،(11133، حوووووديث رقوووووم: ) حمووووود مسوووووند (1)
 -الريوواا-، محموود ناصوور الوودين األلبوواني، م تبووة المعووارف للنشوور والتوزيووع، صووحي  الترغيووب والترهيووب(. و 314

 (. 219/ 2) ،(1333حديث رقم: ) م(، 2444هو 1421/ )1الممل ة العربية السعودية، ط: 
ق: محفووظ الورحمن قيوح، تهوو(292: لمد بن عمرو بن عبد الخالق البوزار ) ح، مسند البزار = البحر الزخار( 2)

، م(2449 :م، وانتهوول1999 :بوود ل/ )1: ، طالمدينووة المنووورة ،الناشوور: م تبووة العلوووم والح ووم، وآخوورون، زيوون اهلل
: ل حمود بون شوعيب بون علوي الخراسواني، النسوائي ) ،السنن ال برى للنسوائي. و (94/ 13) (،3433حديث رقم: )

قودم لوه: عبود اهلل بون عبود ،  شرف عليه: شوعيب األرنوؤوط، حققه وخرج  حاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، هو(343
/ 2)(، 1224(، حوووديث رقوووم: )م2441-هوووو1421/ )1: ، طبيووورول ،الناشووور: مؤسسوووة الرسووالة، المحسوون التر وووي

سوان علوى صوحي  ابون حبوان التعليقوال الح. و (113، 113/ 3)(، 993، حوديث رقوم: )صحي  ابن حبان(. و 19
الناشوور: دار بووا ، هووو(1424: لمحموود ناصوور الوودين األلبوواني )، وتمييووز سووقيمه موون صووحيحه، وشوواذا موون محفوظووه

 ، وقوال: صوحي  لغيورا(994حديث رقوم: ) (،م2443 -هو1424) /1: ، ط دة –السعودية  وزير للنشر والتوزيع،
(2 /249). 
 بون محمود، ا ب الدرار  في شورح صوحي  البخوار ال و و  .(223، 224/ 11) ينظر: فت  البار ،  بن ح ر (3)

، لبنان-بيرول العربي، التراث إحياء دار: الناشر، (هو193: ل) ال رماني الدين شمس سعيد، بن علي بن يوسف
 .(33/ 12) (،م1931 - هو1333) /1 :ط
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وودًَّداإثبووال اسووم ا القننول الثننان : يطلووع عليووه موون يشوواء موون  -تعووالى–و ن اهلل  ،هلل األعظووم ُمعيًَّنووا ُمحج

صولى اهلل عليوه –  وقود  طلوع عليوه رسوولهاسوَم و  صوفَة إ  -تعوالى–لويس هلل والّصحيُ   ّنوه خلقه، 

لجمجه بهذا -وسلم  (1).و جع 

هم هو وسبب اختالفدة؛ دعمتاختلف  صحاب هذا القول في تحديد اسم اهلل األعظم على  قوال قد و 
 والتي منها: اختالف األحاديث في تعيينه،

إ،نَّ »قوال:  -صولى اهلل عليوه وسولم- ن النبوي  -رضوي اهلل عنوه-ي  مامة  ب حديث الحديث األول:

مج اللَّه، األ طجوهج اس  ، وج ورجانج م  : ف،وي ُسوورجة، ال بجقجورجة،، وجآل، ع، ث، ُسوجرد م،نج ال قُور آن، ظجمج لجف،ي ثجالج وُتهجا ؛ع    : - فجال تجمجس 

س،  -الراو  د ُل ف،ي ُسورجة، ال بجقجرجة، آيجةج ال ُ ر  : فجوج ج ّٖٱۡلقَي ومُّٖٱ﴿ي  ُّٖهَوّٖٱۡلَ ي  َِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ ف،ي ُسورجة، [455البقءة:]﴾َِّ ، وج

: ورجانج م  ّٖٱۡلقَي بومُّٖ﴿ آل، ع، ُّٖهبَوّٖٱۡلَ ببي  ببَِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ َِّ ف،وي ُسوورجة، طجووهج: [4آل عمااءا :]﴾ٱ ّٖ﴿، وج َوَعنَبِتّٖٱۡلُوُجببوهُّٖلِۡلَ ببيِّ

 (2).«[333]طه:﴾ ٱۡلقَي ومِّٖ

  -صلى اهلل عليه وسلم- ن النبي  -(3)ارضي اهلل عنه-حديث  سماء بنل يزيد  ث الثان :الحدي

ِنّٖ﴿اسوووووم اهلل األعظوووووم فوووووي هووووواتين اآليتوووووين: »قوووووال:  ببببب ُهُكبببببۡمّٖ ِلََٰ َّّٰٖٖٓو ِلََٰ َّٖلَّ ُۖ ِمبببببدن ُنَّٖوَٰ ۡمَمَٰ ُّٖهبببببَوّٖٱلبببببرَّ بببببَِّٖ َِلَّ
ّٖ ِلََٰ

ِميمُّٖ  (4).«ن، وفاتحة سورة آل عمرا[361البقءة:]﴾ٱلرَّ

                                                           

، (هوو 343: ل) المعوافر  العربوي بون اهلل عبود محمود ب ور و بو القاضي ،مالا موط  شرح في المسالا( ينظر: 1)
 .(499/ 3) (،م2441 - هو1429) /1: ، طاإلسالمي الغرب دار: الناشر، القرضاو  يوسف: له قدم
: تحقيق، (هو213: ل) يزيد  بيه اسم وما ة القزويني، يزيد بن محمد اهلل عبد  بو ما ة ابن، سنن ابن ما ه( 2)

بوودون رقوووم الطبعوووة  ،الحلبوووي البووابي عيسوووى فيصووول - العربيووة ال توووب إحيوواء دار: الناشووور، البووواقي عبوود فوووؤاد محموود
، المسوووتدرا(. و 1231/ 2) (، قوووال محمووود فوووؤاد عبووودالباقي: ر وووال إسووونادا ثقوووال3933وتاريخهوووا، حوووديث رقوووم: )

(. وسلسولة األحاديوث الصوحيحة، لأللبواني، حوديث رقوم: 393/ 1)(، ولوم يعلوق عليوه 1933للحا م، حديث رقم: )
 (.311/ 2إسنادا حسن ) (، وقال:143)
مووون رواة  ،-رضوووي اهلل عنووه–  بوول بوون معووواذ عمووة ابنووة وهوووي األنصووارية السووو ن بوون يزيوود بنووول  سووماء( هووي: 3)

، وعاشوول بعوود ذلوووا دهوورًا، ولووم يووذ ر غيوور هوووذا.  فسووطاطها بعمووود الووروم مووون تسووعة اليرموووا يوووم للقتجووو الحووديث،
 (.9/22 بن ح ر ) (. واإلصابة،1/13ينظر:  سد الغابة،  بن األثير )

سوووليمان بوون األشووعث بوون إسوووحاق ، سوونن  بووي داود(. و 1231/ 2)، (3933، حوووديث رقووم: )سوونن ابوون ما ووه( 4)
تاني )الس   س   /1: ، طالعالميوة الرسوالة دار: الناشرشعيب األنؤوط، ومحمد  امل قرة بللي، ق: يحق، تهو(213: ل ،
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صوولى اهلل عليووه -رسووول اهلل  :  ن-رضووي اهلل عنووه–حووديث  بووي بريوودة عوون  بيووه  الحننديث الثالننث:

اللهم إني  س لا  ني  شهد  نا  نل اهلل،   إلوه إ   نول، األحود الصومد »يقول:  سمع ر الً  -وسلم

 حد، فقال: لقد س لل اهلل با سم الذ  إذا سئل به  عطوى،  الذ  لم يلد، ولم يولد، ولم ي ن له  فواً 

ذا  (1).«دعي به   اب وا 

 -صلى اهلل عليوه وسولم- نل مع رسول اهلل » قال: -رضي اهلل عنه-حديث  نس  الحديث الرابع:

و ور ل قائم يصلي، فلما ر ع وس د وتشهد دعوا، فقوال فوي دعائوه: اللهوم إنوي  سو لا  يعني و  الساً 

ل واإل وورام، يووا حووي يووا بوو ن لووا الحموود   إلووه إ   نوول المنووان بووديع السووموال واألرا، يووا ذا ال ووال

ألصوووحابه: تووودرون بموووا دعوووا؟ قوووالوا: اهلل  -صووولى اهلل عليوووه وسووولم-قيووووم، إنوووي  سووو لا، فقوووال النبوووي 

ذا  ورسوله  علوم، قوال: والوذ  نفسوي بيودا، لقود دعوا اهلل باسومه العظويم، الوذ  إذا دعوي بوه   واب، وا 

 عظم، إذا دعي به   اب،  اسماً  -ىتعال– ن هلل  ىفي هذا الحديث د لة عل، و (2)«سئل به  عطى

                                                                                                                                                                      

صوحي  (. و 2/313اوود: "هذا حوديث حسون صوحي " )(، وقال  بو د1493(، حديث رقم: )م2449 - هو1434)
 (.2/291(، وقال: حديث حسن صحي  )1342، لأللباني، حديث رقم: )الترغيب والترهيب

رة بوون عيسووى بوون محموود ،سوونن الترمووذ (. و 19/ 2) ،(1494، 1493( سوونن  بووي داود، حووديث رقووم: )1)  بوون سجووو 
 ومحمود، (2 ،1  وو) شوا ر محمود  حمود :وتعليوق يقتحق، (هو219: ل) عيسى  بو الترمذ ، الضحاا، بن موسى
بووراهيم، (3  ووو) البوواقي عبوود فووؤاد  م تبووة شوور ة: الناشوور، (3 ،4  ووو) الشووريف األزهوور فووي الموودرس عوووا عطوووة وا 

(. 392/ 3) (،3413، حووديث رقووم: )(م1913 - هووو1393/ )2: ، طمصوور – الحلبووي البووابي مصووطفى ومطبعووة
، وقوال: (1939(. والمستدرا، للحا م، حوديث = = رقوم:  )113/ 3) ، (991، حديث رقم: )صحي  ابن حبانو 
(.  393/ 1)، " ووواا، ولوووه شووواهد صوووحي  علوووى شووورط مسووولمهوووذا حوووديث صوووحي  علوووى شووورط الشووويخين، ولوووم يخر "
 (.294/ 2) ، وقال: حديث حسن صحي (1341حديث رقم: ) ، لأللباني،صحي  الترغيب والترهيبو 
: ل حمد بن شعيب بن علي النسائي )، السنن = السنن الصغرى للنسائيالم تبى من =  سنن النسائي( 2)

–1443) /2: ، طحلب –الناشر: م تب المطبوعال اإلسالمية ، تحقيق: عبد الفتاح  بو غدة، هو(343
صحي  ابن (. و 19/ 2(، )1493(. وسنن  بي داود، حديث رقم: )32/ 3) (،1344م(، حديث رقم: )1993
هذا حديث صحي  وقال: " ،(1933، حديث رقم: )للحا م ا،المستدر (. و 113/ 3) (،993، حديث رقم: )حبان

(، وقال: 1341لأللباني، حديث رقم: ) ،صحي  الترغيب والترهيب(. و 393/ 1) "على شرط مسلم، ولم يخر اا
 (.294/ 2)حديث حسن صحي  
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بعود ثبوول و  ،معينواً  من قال: ليس ا سوم األعظوم اسوماً  ىو ن ذلا هو المذ ور فيها، وهو ح ة عل

 (1).األدلة على إثبال ا سم األعظم في السنة   و ه لمخالفة ذلا

في  وبناء على اختالف هذا األحاديث وغيرها ال ثير في تحديد اسم اهلل األعظم: وقع خالف  بير

  شووهر األقوووال فووي ذلووا، و قواهووا موون حيووث األدلووة، وسوويذ ر الباحووث ،(2)هووذا المسوو لة بووين العلموواء

 :وهما قو ن

ء؛ ولهذا تر وع ور حه  مهور العلما ،قو    وهذا قولَ  ،)اهلل( هو : ن اسم اهلل األعظم األول:القول 

 و  يقال: العزيز اهلل. ،يماهلل الرح ،اهلل الغفور ،فيقال: اهلل العزيز ،إليه  ميع األسماء

فهو عظيم الّثواب، فال ثوابج  عظم منه، و  ثوابج  ،قلنا:  ّما األعظم فذن قيل: ما معنى: األعظم؟"

وووور، اهلل،، ويطوووواب،ُق هووووذا قولووووه ّٖ﴿: تعووووالى  عظووووم موووون الثووووواب علووووى ذ،   ّٰٖٓأَنَببببا  ببببَِّٖ َِلَّ ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ َِّ ّٖأَنَبببباّٖٱ  ِنَّنِببببيٰٓ

، وال ثيوور المتعّلقووال، فلوويس فووي األسووماء وهوو، [38]طااه:﴾فَٱۡعبُببۡدنِي و ا سووم األعظووم؛ ألّنووه قسووُم العموووم،

فجة تضم  (،اهلل)  ثر متعّلقال منه، و   عّم مقتضى من قولا:  فذنَّ  ميع األسماء تدخُل فيه، والص 

                                                           

 بن الحسين الدين شرف ،(السنن حقائق عن ال اشف) بو المسمى المصابي  مش اة على الطيبي شرح( ينظر: 1)
 الم رمة م ة) الباز مصطفى نزار م تبة: الناشر، هنداو  الحميد عبد. د: قيحق، ت(هو143ل: ) الطيبي اهلل عبد
 بن محمد، التحبير إليضاح معاني التيسيرو  .(1911، 1913/ 3) (،م1991 - هو1411) /1: ط، (الرياا -

   سالفه المعروف الدين، عز إبراهيم،  بو الصنعاني، ثم النيال ح الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل
مَّد: نصه وضبط  حاديثه وخرج عليه وعلق حققه، (هو1192: ل) باألمير سجن بن ُصب حي محج اّلق حج   بو حج
بيَّة الممل ة - الرياا الْرشد، مج تجبجةُ : الناشر، مصعب ، 34/ 4) (،م2412 - هو1433) /1 :، طالسعودية ال عجرج

33). 
القدير شرح ال امع الصغير، زيون الودين محمود وفيا  .(223، 224/ 11)البار ،  بن ح ر فت   ينظر:  (2)

 –هوو(، الناشور: دار ال توب العلميوة بيورول 1431المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بون علوي المنواو  ،)ل : 
 سوويد  ووالم موون الحصووين الحصوون بعوودة نالووذا ري تحفووة. و (314/ 1) ،م(1994 - وهوو1413)  /1: ، ط -لبنووان 

 – بيورول - القلوم دار: الناشور، (هو1234: ل) اليمني الشو اني اهلل عبد بن محمد بن علي بن محمد ،المرسلين
 .(93)ص:  م(،1994) /1: ، طلبنان
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وو ل،ووُا؟ موون القُووْدوُس؟ قيوول:  ن، معانيهووا وتقتضوويه، فووذذا قيوول: موون الوورَّْب؟ مج – ا يووونس، وبووه دعوو(اهلل)المج

 (1)."في ُظُلمجال، البجحر، والُحول -عليه السالم

لد لوة علوى  ن هوذا ا سوم ي ور  م ورى اسووم ل ؛وهوذا هوو األقورب (،اهلل)ا سوم األعظوم هوو قولنوا: ف

ذا  وووان  وووذلا  وووان دا ً -تعوووالى–العلوووم فوووي حقوووه    ثووور العلمووواء ؛ وألن علوووى ذاتوووه المخصوصوووة ، وا 

هلل األعظووم، فهوووو علووم علوووى الوووذال األقوودس المسوووتحق ل ميوووع   معوووا علوووى  ن لفووظ ال اللوووة اسوووم ا

 ، (4)و بو حنيفة ،(3) ابر بن زيدم موعة من العلماء  منهم وهذا القول اختارا: ، (2)المحامد

 وقد استدل  صحاب هذا القول ب دلة، منها: ، (3)ابن العربيو 

 .في القول األول ما رو  عن بعا السلف  ما سبق الدليل األول:

                                                           

 ل يالمووا ا شووبيلي المعووافر  العربووي بوون ب وور  بووو اهلل عبوود بوون محموود القاضووي ،المسووالا فووي شوورح موطوو  مالووا( 1)
 يوسووف: لووه قوودَّم، الْسووليماني الحسووين بنوول وعائشووة الْسووليماني الحسووين بوون محموود: عليووه وعلّووق قوور ا، (هووو343: ل)
او ر القج   .(499/ 3) (،م2441 - هو1429) /1: ، طاإلسالمي الغجرب دجار: الناشر، ضج
 التيمي الحسين بن الحسن بن مرع بن محمد اهلل عبد  بو ، تفسير الراز  = مفاتي  الغيب  و التفسير ال بير( 2)

: ، طبيوورول – العربووي التووراث إحيوواء دار: الناشوور، (هووو343: ل) الوور  خطيووب الووراز  الوودين بفخوور الملقووب الووراز 
 الفوووت   بوووو الوودين تقوووي، النبويووة الصوووحيحة األحاديوووث فووي النوويوووة األربعووين شووورحو  .(111/ 1) (،هووو 1424)  /3

، الريوان مؤسسوة: الناشور، (هوو142: ل) العيود دقيوق بوابن المعوروف  ،القشوير  مطيوع بون وهوب بون علوي بن محمد
 .(11)ص:  (،م2443 -هو1424) /3: ط
 عبوداهلل  صوحاب  بوار مون يعود، الخووفي البصور  موو هم، اليحمود ، األزد  زيود بن  ابر الشعثاء،  بو( هو: 3)
ان من الم تهدين في العبوادة، و وان و انل له حلقة في  امع البصرة يفتي فيها، و  -رضي اهلل عنه- عباس بن

 (.2/1199هو(. ينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي )93لبيبًا، )ل: 
 ينفق خزازا  انهو( 94ولد سنة: ) الفقيه، ال وفي، حنيفة  بو العلم، اإلمام زوطي، بن ثابل بن النعمان( هو: 4)

، قاضياً  ي ون  ن ف بى القضاء على رةهبي بن عمر بن يزيد ضربه ،تورعاً  السلطان  وائز يقبل و   سبه من
 األسخياء األ واد في معدوداً  و ان متسع، ومعاش وصناه دار لهودعاا المنصور للقضاء فرفا فحبسه،  ان 

هو(. ينظر: تاريخ اإلسالم، 134ل، )ل: اللي وقيام التالوة و ثرة والته د والعبادة الدين مع األذ ياء، واأللباء
 (.3/994للذهبي )

مووال ي  حووافظإمووام عالمووة  ،العربووي بووابن وفر المعوو ب وور،  بووو ،اإلشووبيلي  حموود بوون اهلل عبوود بوون محموودو: هوو (3)
ي ولو نشورها، علوى احريًصو  ميعهوا، العلوم في انافذً  متبحًرا متفنًنا الذهن،  ثاقبج   انو  ،(هو439)ولد سنة:  ،مشهور

ظوور: . ين(هووو343ل: ) ذ (، و)المحصووول(،القضوواء فووي بلوودا ُموودَّة ثووم تر ووه، لووه مؤلفووال، منهووا: )عارضووة األحووو 
 (.42/ 13) ، للذهبيسير  عالم النبالء(. و 291 ،293/ 4) ،  بن خل انوفيال األعيان
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 .الخصائص التي ذ رل في لفظ ال اللة يل الثان :الدل

 ن  ميووع مووا ذ وور موون األحاديووث التووي فيهووا ا سووم األعظووم يوورد فيهووا لفووظ ال اللووة:  النندليل الثالننث:

 (1).فيستدل بذلا على  نه ا سم األعظم )الحي القيوم(؛ فهو لم ي ن  ذلا، )اهلل(، بخالف:

 .حي القيوم( ن اسم اهلل األعظم هو: )ال الثان :القول 

وفيوه:  ن الوراو  قوال:  ،-الوذ  سوبق-منهوا: حوديث  بوي  ماموة استدل  صوحاب هوذا القوول ب دلوة: و 

 يدل عليه و هان:  وهذا القولفالتمستها فو دتها: الحي القيوم"، "

 ن  -صولى اهلل عليوه وسولم- الرسوولطلوب مون  -رضوي اهلل عنوه–  ن  بي بن  عب الوج  األول:

ّٖٱۡلقَي بومُّٖٱ﴿ :هو في قوله تعوالى :فقال ،يعلمه ا سم األعظم ُّٖهَوّٖٱۡلَ ي  َِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ  :وفوي ،[455البقاءة:]﴾َِّ

ّٖٱۡلقَي ومُّٖ﴿ ُّٖهَوّٖٱۡلَ ي  َِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ َِّ ألن هذا  ؛وليس ذلا في قولنا: اهلل   إله إ  هو :قالوا ،[4آل عمءا :]﴾ٱ

 .(الحي القيوم) :خص ا سم األعظم بهاتين اآليتين علمنا  نه فلما ؛ال لمة مو ودة في آيال  ثيرة

والقيووم يوودل  ،بصوويراً  سوميعاً  قووادراً  مت لمواً  عالموواً  -تعوالى– ن الحوي يوودل علوى  ونووه  الثننان :الوجن  

وموون هووذين األصوولين تتشووعب  ميووع المسووائل المعتبوورة فووي علووم  ،علووى  نووه قووائم بذاتووه مقوووم لغيوورا

وذلووا  ،ين موون صووفال العظمووة وال بريوواء واإللهيووة مووا لوويس فووي غيرهموواففووي هووذين ا سووم ؛التوحيوود

 (2).يقتضي  نهما  عظم األسماء

تودل علوى  ن اسوم اهلل والتوي لوم توذ ر  لالتي ذ ور هذا األقوال ن من خالل ما سبق يرى الباحث  و 

تشووير و  تحتموولهووي إنمووا األقوووال فووي تحديوودا  ن مووا  وواء موون األعظووم لووم يوو ل فيووه دليوول صووري ، و 

 (3)، وهذا ما قال به بعا العلماء.هلل األعظم مو ود في هذا األدعيةللمسلم  ن اسم ا

                                                           

 .(313/ 9) ، للمبارا فور تحفة األحوذ ينظر:  (1)
 .(311/ 1) ، للمناو فيا القديرينظر: ( (2
 بوون إسووماعيل بوون محموود، ح ال ووامع الصووغيرشوور  نووويرالتو  (.133/ 1) ، للطحوواو شوورح مشوو ل اآلثووار( ينظوور: 3)

: ل) بوواألمير   سووالفه المعووروف الوودين، عووز إبووراهيم،  بووو الصوونعاني، ثووم ال حالنووي الحسووني، محموود بوون صووالح
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 :هما سبب لحفظ من قرأهماآيتين ها : أن ف  آخر الفضيلة العاشرة

وهذا هي آخر فضلية نختم بها فضائل سورة البقرة في هذا البحث، وقد تم استنباطها من خالل ما 

اآليتووان : »-صوولى اهلل عليووه وسوولم-قووال: قووال رسووول اهلل  -رضووي اهلل عنووه– عوون  بووي مسووعود وواء 

 (1).«من آخر سورة البقرة من قر  بهما في ليلة  فتاا

 :   ،األمووور هوووذا  فووواا، و بووواألمر قوووام إذا  فايوووة ي فوووي  فوووى انتوووا حسوووبه، و    :  ( فتووواا)ومعنوووى 

(2)انوه مون الم وروا.، وتقي، وقيل:  غنتاا عون قيوام الليول لعظويم   رهموا، وقيول: ت فيانوه الشورحسبا

                                                                                                                                                                      

وود. د: قيووحق، ت(هووو1192 وود إسووحاق محمَّ  - هووو1432) /1: ، طالريوواا السووالم، دار م تبووة: الناشوور، إبووراهيم محمَّ
 (.331/ 2) (،م2411

 (.23ري ه عند التسمية بسورة البقرة صو: )سبق تخ ((1
 (.2/133) وشرح النوو  على مسلم (.13/223( ينظر: لسان العرب،  بن منظور )2)
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 المطلب الرابع

 سورة البقرةالرئيسية الت  اشتملت عليها  المحاور 

واحتوائهوا  شوريعي فوي اإلسوالم،لقد تصدرل سورة البقرة  ميع السوور القرآنيوة فوي تقنوين الدسوتور الت

 ال،العظوو ألح وام، وتطرقهوا لوآلداب، وتعريضوها باألمثوال، وورود ال ثيور مون العبور   بر من ا اً  مّ 

 امعة ل ليال األح ام  الصيام والحج والصالة وال هاد على  نها  :والقصص والمثالل؛ حتى قيل

 ؛ لعظويم فقههوا؛ ولوذلاوخمسوة عشور موثالً  اشوتملل علوى خمسومائة ح وم، ، وقيول:  نهوانمط ع يب

ومعرفووة مووا تحتووو   فووي تعلمهووا، وتفقووه  ح امهووا، -رضووي اهلل عنهمووا-بوون عموور عبووداهلل  فقوود م ووث

 (1).ه من العلوم فترة تمتد إلى ثماني سنوالعلي

عموا احتوتوه سووورة البقورة؛ ف وانوا بوين مقول ومسوت ثر فوي تفصويل مووا  اً وحوديث اً وقود ت لوم العلمواء قوديم

 من  المهم. اً بعض هنا الباحثوسيذ ر  ه من األح ام والح م،اشتملل علي

،  شياخي يقول: فيهوا  لوف  مورهذا السورة من  عظم سور القرآن؛ سمعل بعا ابن العربي: " قال

 (2)."و لف نهي، و لف ح م، و لف خبر

وفصووووول ومواقووووف ومشوووواهد متنوعووووة، منهووووا  ،فووووي هووووذا السووووورة مواضوووويع عديوووودة" وذ وووور  يضووووًا:  ن

 ،ومنهووا اإليمانيووة ،ومنهووا التذ يريووة ،ومنهووا التعليميووة ،ومنهووا التشووريعية ،ومنهووا التنديديووة ،الح ا يووة

وسلسلة طويلة في بني إسرائيل  ،ة خلق آدم وس ود المالئ ة و فر إبليسوفيها قص، ومنها ال ونية

                                                           

عنايوة القاضوي و فايوة الراضوي  ،حاشية الشهاب علوى تفسوير البيضواو و  (.91/ 1تفسير ابن عطية )ظر: ( ين1)
شوور: دار االن هووو(1439، )ل: موور الخفووا ي الحنفوويشووهاب الوودين  حموود بوون محموود بوون ع ،علووى تفسووير البيضوواو 

 (.323 /2) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهابيرول ،صادر
را ع  صوله وخرج  حاديثه وعلَّق عليه:  ،هو(343: لبن العربي )امحمد بن عبد اهلل  بو ب ر  ، ح ام القرآن (2)

 (.13/ 1) ،(م2443-هو1424) /3: ط ،بيرول – الناشر: دار ال تب العلمية، لبنان ،محمد عبد القادر عطا
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وبعوا صوور مون تواريخهم  ،وربوط ذلوا بتواريخهم القوديم ،و خالقهوم ،ومواقفهم من الدعوة المحمدية

شارة إلى المنافقين ،بعد موسى  . وتممر اليهود معهم ضد الدعوة ،وا 

واألن حووة  ،والحووج والحوويا ،قتووال فووي سووبيل اهللوال ،وفيهووا تشووريعال فووي القبلووة والوصووية والصوويام

والحوث  ،والوديون ،وتسو يل األعموال الت اريوة ،والربوا ،والطالق وعودة الزو وة المتووفى عنهوا زو هوا

وقود تخللتهوا عظوال وتلقينووال وتعليموال إيمانيوة و خالقيوة وا تماعيووة، ، علوى اإلنفواق فوي سووبيل اهلل

 (1)."وظروف المسلمين فيه وانطوى فيها صور عديدة من العهد المدني

 :(2)يه مناشتملل عللما  ؛من   مع سور القرآن ال ريم سورة البقرة وتعتبر

  بيان  صول العقيدة وذ ر  دّلة التوحيد ومبد  خلق اإلنسان. -1 
المؤمنووووون،  وقوووود ذ وووورل  ّنهووووم  صووووناف ثالثووووة: ،بيووووان  صووووناف الخالئووووق  مووووام هدايووووة القوووورآن -2 

 .وال افرون، والمنافقون
تعرضوووول السووووورة لتوووواريخ اليهووووود الطويوووول، وناقشووووتهم فووووي عقيوووودتهم، وذّ وووورتهم بوووونعم اهلل علووووى  -3

 سووالفهم، وبمووا  صوواب هووؤ ء األسووالف حينمووا التووول عقووولهم عوون تلقووي دعوووة الحووق موون  نبيووائهم 

ِايَلّٖ﴿ :قووال تعووالى ،السووابقين، وارت بوووا موون صوونوف العنوواد والت ووذيب والمخالفووة ٰٓ ّٖ ِۡسببَرَٰ بَنِببيٰٓ ٱۡ ُشببُروْاّٖيََٰ

ّٖأُوِفّٖبَِعۡهِدُشۡمّٖوَّٖ ّٖأَۡنَعۡمُتَّٖعلَۡيُكۡمَّٖوأَۡوفُوْاّٖبَِعۡهِد ٰٓ َيّٖفَٱۡرَهبُونِّٖنِۡعَمتَِيّٖٱلَّتِيٰٓ إلى آخر آية البر  ،[80البقءة:]﴾ ِيََّٰ

ّٖأَنّٖتَُول بببوْاُّٖوُجبببوَهُكۡمّٖقِبَبببَلّٖٱۡلَمۡ بببِرِقّٖ﴿ :قولوووه تعوووالى وهوووي ،فوووي منتصوووف السوووورة تقريبووواً  لَّبببۡيَسّٖٱۡلبِبببرَّ

 وهذا الغرا من  غراا السورة استدعاا  وار المسلمين لليهود في المدينة.، [388]البقءة:﴾ٱۡلَمۡغِربِّٖوَّٖ

                                                           

 بدون رقم الطبعة، القاهرة ،الناشر: دار إحياء ال تب العربية ،دروزة لمحمد عز  ،التفسير الحديث (1)
 .(123/ 3) ،(هو1393)
 1449 ل) حووّوى سووعيد ،األسوواس فووي التفسوويرو  .(243-243/ 1) ،  بوون عاشووورالتحريوور والتنووويرينظوور:  (2)
-29/ 1لطنطواو  )ل ،التفسوير الوسويط. و (34-31/ 1) هوو(،1424/ )3، ط: القواهرة – سالمال دار: الناشر، (هو

، الوووودين شوووورف  عفوووور ،الموسوووووعة القرآنيووووة خصووووائص السووووورو  .(14-39/ 1للزحيلووووي ) ،التفسووووير المنيوووورو  .(33
 1424) /1 :طل، بيورو - اإلسالمية المذاهب بين التقريب دار: الناشر، التوي ز  عثمان بن العزيز عبد: قيحقت
 (.41-43/ 1) (،هو
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اقتضواا ت وّون المسولمين  والنصف األخير من سورة البقرة اشتمل على التشريع اإلسالمي الذ  -4

ى طريقوة علو- و وان يتخلول  ول ذلوا ،فوي عبادتهوا ومعامالتهوا وعاداتهوا  ماعة متميزة عن غيرها،

ما يدعو المؤمنين إلى التزام هذا األح ام وعودم ا عتوداء فيهوا، مون قصوص ووعود ووعيود،  -القرآن

رشاد إلى سنن اهلل في ال ون وال ماعوال، ثوم تخوتم سوورة البقورة ببيوان عقيودة الموؤمنين علوى نحوو  وا 

 ما بد ل في بيان  وصاف المتقين.

اسووق البوودء والختووام وتت ّمووع موضوووعال السووورة يتن يووف فووي آخوور السووورة  حووين نقوور  وموون ثووم ن وود

 حووالهم  وتصوير السوورة  تلوة واحودة، ينتفوع المسولمون بهوا فوي تنظويم ،و هدافها، ويؤ د آخرها  ولهوا

وهوووي دعاموووة مووون دعوووائم اإليموووان بووواهلل ومالئ توووه و تبوووه ورسوووله واليووووم ، فوووي العبوووادال والمعوووامالل

ِّٖ﴿ قوووووال تعوووووالى: ،خوووووراآل َِّ َّٖعلِبببببيمنَّٖوَمبببببنّٖيُبببببۡلِمۢنّٖبِبببببٱ َّٖشبببببۡياي ُّٖبُِكبببببلِّ َِّ َّٖوٱ .[33]التغاااااا  :﴾ ّٖيَۡهبببببِدّٖقَۡلبَبببببُِ  
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 الفصل الثان 

 األفعال  النه  عن منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع

 االعتقادية ف  سورة البقرة



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 54 - 
 

 المبحث األول

ف  سورة  األفعال الكفرية النه  عن منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع

 :فيه  ربعة مطالبو ، البقرة

 نعم اهللالمطلب األول: ال فر ب

 والعمل به المطلب الثاني: تعلم السحر

 المول على غير ملة اإلسالمالمطلب الثالث: 
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 طلب األولالم
 الكفر بنعم اهلل 

عتبوور موون  عظووم الووذنوب ا علووى عبووادا تسوبغهالتووي  الظوواهرة والباطنووة وبنعمووه  -تعووالى–ال فور بوواهلل 

بوووه  هوووو و ووووب اإليموووان :، موووع  ن األصووول-تعوووالى- ائر؛ ألنوووه  حوووود ون وووران هللومووون   بووور ال بووو

 نواهيه. حدودا و والوقوف عند  ،وتوحيدا، واألخذ ب مرا هوالش ر ل وبنعمه،

ولقد تضمنل سورة البقرة آية توض  منهج القرآن ال ريم في التعامل مع النهي عن ال فر بنعم اهلل 

 :في ما يلي ي تي بيانها-تعالى–

 :النه أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها 

ّٖأَۡ ُشۡرُشۡمَّٖوٱۡشُكُروْاّٖلِيَّٖوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ﴿ قال تعالى:  .[354آية:البقءة:سورة ]﴾فَٱۡ ُشُرونِيٰٓ

 : تعريف الكفر لغة  واصطالحا :ثانيا  

فُور باللَّوه  جفجورج مصودر ال فور الكفر لغة:  -أ   صول والوراء والفواء افال و، فوُ ف رانواً  وُ فُووراً  ُ ف وراً  يج  

، وامتنعوووا عصوووا :   ، فووروا قوود: الحوورب دار ألهوول يقووال واحوود، معنووى علووى يوودل صووحي 

 (1).والتغطية الستر هوال فر، و 

 السوواتر ،بووه والت ووذيب و وول عووز بوواهلل ال هوولهووو و  ،اإليمووان ضوودال فوور : الكفننر اصننطالحا    -ب

 (2).الحق معرفة عن للقلب  المغطي فهو؛ به العلم عن اإلنسان لقلب

ّٖأَۡ ُشببۡرُشۡمَّٖوٱۡشببُكُروْاّٖلِببيَّٖوََلّٖ﴿: -تعووالى-يقووول اهلل  بيننان النهنن  الننوارد فنن  اآليننة: ثالثننا : فَببٱۡ ُشُرونِيٰٓ

 اذ رونويو  ،بوالمغفرة  ذ ور م والعطواء، بالثنواءو  بالطاعوة فواذ روني  :  ،[354آياة:البقءة:ساورة ]﴾تَۡكفُبُرونِّٖ

                                                           

ولسوووان العووورب،  بووون منظوووور  (.14/114للهووورو  ) . وتهوووذيب اللغوووة،(2/941للفوووارابي ) ( ينظووور: الصوووحاح،1)
 (.3/191 بن فارس ) ومع م مقاييس اللغة، (.3/144)
دين  حمود ( تحقيق: عماد الو443محمد بن الطيب الباقالني )ل:   ينظر: تمهيد األوائل في تلخيص الد ئل، (2)

 .(1/394)(، م1991 - هو1441/ )1لبنان، ط: -مؤسسة ال تب الثقافيةحيدر، دار 



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 56 - 
 

 عليوه ثنواؤا -تعوالى– هلل العبود شو ر، و علوي م بوه نعمول  موا لوي واشو روا  ابة،باإل  ذ ر م دعاءبال

 .إليه إحسانه بذ ر

 ( )و ،عطوف حورف الوواو ،[354آياة:البقءة:ساورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُبُرونِّٖ﴿ :ناهيوًا عبوادا الموؤمنين ثم قال تعوالى 

 ؛ ألنه من األفعال الخمسة.النون حذف  زمه وعالمة بال م زوم مضاره فعل ت فرونو  ،ناهية

 ،بعووودم شووو رها والت وووذيب بهوووا  وليت موهوووا التوووي المووونن هوووذاب إلوووي م إحسووواني: و  ت حووودوا والمعنوووى

ف وان  ؛علوي م بهوا  نعمول التوي نعمتوي ف سولب م ؛اإللهية والسنن الشره يبيحه ما غير في بصرفهاو 

 عظووم نعمووة  مووتن بهووا  فووي اآليووة السووابقة بعوود  ن ذ وور لهووم -تعووالى-هووذا األموور والنهووي موون اهلل 

 ويووووز يهم، ،اهلل آيووووال علوووويهم يتلووووو إلوووويهم، -وسوووولم عليووووه اهلل صوووولى- الرسووووول بعثووووة وهووووي، علوووويهم

 النوور، إلوى الظلموال مون ويخور هم ال اهليوة، و فعوال النفووس ودنوس األخوالق رذائل من يطهرهمو 

ّٖ﴿ :تعووالى حيووث قووال ببنُكۡمّٖيَۡتلُببوْاَّٖشَمببآّٰٖأَۡرَسببۡلنَاّٖفِببيُكۡمَّٖرُسببوَل  تِنَبباَّٖويُببّٖمِّ ببَ َّٖعلَببۡيُكۡمَّٖاايََٰ يُكۡمَّٖويَُعلُِّمُكببُمّٖٱۡلِكتََٰ َلشِّ

اّٖلَۡمّٖتَُكونُوْاّٖتَۡعلَُمونَّٖ  (1).[353البقءة:]﴾َوٱۡلِ ۡكَمةََّٖويَُعلُِّمُكمّٖمَّ

هي منة  -صلى اهلل عليه وسلم-وتوضيحًا لهذا المعنى: فقد وردل آية  خرى تبين  ن بعثة النبي 

َُّٖعلَىّٖ﴿ي ال اهلية، قال تعالى: من اهلل لعبادا المؤمنين بعد  ن  انوا في ضالل مبين ف َِّ ّٖٱ لَقَۡدَّٖمنَّ

ّٖ بَ َّٖوٱۡلِ ۡكَمبةَّّٖٖٱۡلُمۡلِمنِيَنّٖ ِۡ ّٖبََعَثّٖفِيِهۡمَّٖرُسوَل  يِهۡمَّٖويَُعلُِّمُهبُمّٖٱۡلِكتََٰ َِِّٖۚويُبَلشِّ تِب ۡنّٖأَنفُِسِهۡمّٖيَۡتلُوْاَّٖعلَۡيِهۡمَّٖاايََٰ مِّ

ل ّٖ
بِينيَّّٖٖو ِنَّٖشانُوْاِّٖمنّٖقَۡبُلّٖلَفِيَّٖضلََٰ  .[368مءا :آل ع]﴾م 

                                                           

بووووون ا تفسوووووير(. و 2/112(. وال وووووامع ألح وووووام القووووورآن، للقرطبوووووي )3/212ينظووووور:  وووووامع البيوووووان، للطبووووور  ) (1)
: ل) صوافي الورحيم عبود بون محموود(. وال دول في إعراب القرآن ال ريم، 2/24تفسير المراغي ) (.1/434 ثير)
عووراب 2/349(، )هووو 1419/ )4 :ط، بيوورول اإليمووان، مؤسسووة - دمشووق الرشوويد، دار: الناشوور، (هووو1313 (. وا 

- ال امعيووة  للشووئوند اإلرشووا دار:  الناشوورهووو(،  1443القوورآن، محووي الوودين بوون احموود مصووطفى درويووش، )ل: 
(، هووو 1413) /4: ، طبيوورول -دمشووق -  ثيوور ابوون دار و ، بيوورول -دمشووق- اليمامووة دار و سووورية، -حمووص

(1/214.) 
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، تحووريم  فوور النعمووة وا متنوواه [354آيااة:البقءة:سااورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُببُرونِّٖ﴿ فووي قولووه تعووالى: ويقتضنن  النهنن 

 الدائم من ال فر، فال فر قد ي ون مطلقًا، وقد ي ون غير مطلق.

 ألنه ال واب؛  ؟(لي ت فروا و ) يقل ولم، [354آية:البقءة:سورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ﴿: تعالى قال فلمج : قيل ذنف

 بوه ال فور عون نهى بل نعمه، ي فر    ن على منه يقتصر و  نعمه، ش ر على العبد من يقتصر

الوذ   المطلق ال افر عن يعفو و  النعم بعا  فر عن يعفو قد إذ نعمه،  فر عن نهى مما   ثر

 (1)ي ون  فرا عامًا.

ن  انوول تعنووي النهووي عوون  فوور النعمووة، ول وون   ي منووع  ن ي ووون النهووي عوون ال فوور عامووًا، واآليووة وا 

 تعالى.-فيشمل النهي عن ال فر باهلل 

 :ف  التعامل مع من يكفر بنعم اهلل الكريم منهج القرآن رابعا :

حيث  اء  -تعالى– لقد سلا القرآن ال ريم منه ًا مناسبًا وشاماًل في تعامله مع من ي فر بنعم اهلل

  ط:عدة نقاذلا واضحًا من خالل اآلية في 

َشَمبآّٰٖأَۡرَسبۡلنَاّٖفِبيُكۡمّٖ﴿فوي قولوه تعوالى:   ، وذلواالتعريف بالنعم قبل النهوي عون  حودهوا وعودم شو رها -1

ّٖ بببنُكۡمّٖيَۡتلُبببوْاَّٖرُسبببوَل  ببباّٖلَبببۡمّٖتَُكونُبببوْاّّٖٖمِّ بببَ َّٖوٱۡلِ ۡكَمبببةََّٖويَُعلُِّمُكبببمّٖمَّ
يُكۡمَّٖويَُعلُِّمُكبببُمّٖٱۡلِكتََٰ تِنَببباَّٖويُبببَلشِّ َعلَبببۡيُكۡمَّٖاايََٰ

وهووذا موون موونهج وتعاموول القوورآن فووي الخطوواب  نووه لووم يوو ل، النهووي مباشوورة بوودون  [353البقااءة:]﴾تَۡعلَُمببونَّٖ

نما  اء بعد  ن ذّ رهم اهلل ب نه هو المتفضل عليهم بالنعم؛ ألن هوو الوحيود الوذ  ه تعريف مسبق، وا 

                                                           

، (هو342: ل) األصفهانى بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم  بو ،األصفهاني الراغب تفسيرظر: ين( 1)
 - هووووو1424/)1:ط، طنطووووا  امعووووة - اآلداب  ليووووة: الناشوووور، بسوووويوني العزيووووز عبوووود محموووود. د: ودراسووووة تحقيووووق
وووالمي، الحسووون، بووون ر وووب بووون  حمووود بووون الووورحمن عبووود الووودين نزيووو ،التفسوووير روائوووعو (.1/343(، )م1999  السج

: الناشور، محمود بون اهلل عووا بون طارق معاذ  بي: وترتيب  مع، (هو193: ل) الحنبلي الدمشقي، ثم البغداد ،
 بن محمد ،عرفة ابن تفسير(. و 1/129م(، )2441 – 1422) /1:، طالسعودية العربية الممل ة - العاصمة دار

 مر ز: الناشر، المناعي حسن. د: قيحق، ت(هو943: ل) اهلل عبد  بو المال ي، التونسي الورغمي رفةع ابن محمد
 (. 2/439(، )م1993/)1: ، طتونس – الزيتونية بال لية البحوث
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م يستحق الذ ر والش ر على نعمه العظيمة التي اموتن بهوا علوى عبوادا الموؤمنين، ف وان لزاموًا علويه

 (1) ن يذ روا ويش روا، و  ي حدوا.

في اآلية:  ملة األمر بالذ ر، و ملة األمر بالش ر، و ملوة النهوي عون ال فور،  د ثالث  ملو ور  -2

ّٖأَۡ ُشبۡرُشمّٖۡ﴿ فوي قولوه تعوالى:  واءل  ملوة األمور بالوذ رف   ملوة واءل و ، [354آياة:البقءة:ساورة ]﴾فَبٱۡ ُشُرونِيٰٓ

، ال فوران عون النهوي  ملوة واءل و  ،[354آياة:البقءة:سورة ]﴾ُكُروْاّٖلِيَوٱشّٖۡ﴿في قوله تعالى:  بالش ر األمر

 .[354آية:البقءة:سورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ﴿في قوله تعالى: 

  ووواب لووه وذ وور ،-تعووالى– لووه والحموود ،العووام والموودح ،الثنوواء بووه  ريوود ألنووه ؛الووذ ر ب ملووة  و ً  فبوود 

 فهووو األول، تحوول انوودرج وقوود خوواص، شوويء علووى ثنوواء ألنووه ؛الشوو ر ب ملووة ىثنَّووثووم  ،عليووه مترتووب

 . واب إلى يحتج فلم التو يد، بمنزلة

 يم ون و  األزموان، عمووم على ليدل اللفظ ي ن لم بالش ر،  مر لما ألنه ؛النهي ب ملةاآلية  وختم

 ،األوقووال موون  ثيوور فووي ذلووا عوون اإلنسووان ذهليجوو فقوود زمووان،  وول فووي الشوو ر باستحضووار الت ليووف

 مم وون وذلووا األزمووان،  وول فووي عنووه المنهووي موون ا متنوواه يقتضووي النهووي ألن ؛رانال فوو عوون ونهووى

 (2).باألمر دىءبُ  في آية واحدة نهيالو  مرا تمع األ ذذاف، االمترو  باب من ألنه

                                                           

ّموووش طالوووب  بووي بووون م ووي محمووود  بوووالهدايووة إلوووى بلوووق النهايوووة..، ينظوور:  (1)  القيسوووي مختووار بووون محموود بووون حج
 العليووا الدراسووال ب ليووة  امعيووة رسووائل م موعووة: قيووحق، ت(هووو431: ل) المووال ي القرطبووي ندلسووياأل ثووم القيروانووي
 - والسوونة ال توواب بحوووث م موعووة: الناشوور، البوشوويخي الشوواهد: د.   بذشووراف الشووارقة،  امعووة - العلمووي والبحووث
 حودائق تفسير(. و 1/311) (،م2449 - هو1429) /1: ط، الشارقة  امعة - اإلسالمية والدراسال الشريعة  لية
، الشوافعي الهورر  العلوو  األرموي اهلل عبد بن األمين محمد العالمة الشيخ ن،القرآ علوم روابي في والريحان الروح
 /1: ، طلبنوان – بيورول الن اة، طوق دار: الناشر، مهد  حسين بن علي محمد هاشم الد تور: ومرا عة إشراف

 (. 3/31) (،م2441 - هو1421)
محمود تحقيوق: صودقي  ،(143)ل: محمود بون يوسوف بون حيوان األندلسوير: البحر المحويط فوي التفسوير، ينظ( 2)

 .(31، 2/34)هو(، 1424ل، بدون رقم الطبعة )بيرو – ميل، دار الف ر 
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 فيووه وقعوول فيمووا تقووع   حتووى األمووة لهووذا اهللوهووذا التحووذير موون  الوقوووه فووي ال فوور، موون تحووذيرال -3

 .[354آية:البقءة:سورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ﴿في قوله تعالى:   اء التحذيرف ،السابقة األمم

 مووااهلل  سوولبها أل لووه، خلقوول ل،مووا والحووواس العقوول تسووتعمل لوومو  ،اهلل بوو نعم  فوورللمووا  األمم السووابقةفوو

َّٖوَضَرَبّٖٱ﴿، قال تعالى: ولغيرها لها ت ديبا وهبها قد  ان َُّٖمثَل  ۡطَمئَِّّٖٖشانَبۡتَّٖااِمنَبة ّّٖٖقَۡريَبة َِّّّٖٖ يَۡأتِيَهباّّٖٖنَّبة ّٖم 

بببنِّٖرۡزقَُهببباَّٖرَ بببد ّٖ َّٖمَكبببان ّٖاّٖمِّ ََِّٖوٱۡلَخبببۡوِفّٖبَِمببباَّٖشبببانُوْاّٖفََكفَبببَرۡتّٖبِبببأَۡنُعِمّٖٱُّٖشبببلِّ ُّٖلِبَببباَجّٖٱۡلُربببو َِّ قََهببباّٖٱ
َٰ
ِّٖفَأََ  َِّ

 (1) .[334النحل:]﴾يَۡصنَُعونَّٖ

 تحوذيرهذا و  ،[354آية:ة:البقء سورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ﴿ال فر ونتي ته في قوله تعالى:  غاية التحذير من -4

 التو يهوووال هووذا ومناسووبة! بووواهلل والعيوواذ التعوويس الخووط هوووذا إليهووا ينتهووي التوووي البعيوودة النقطووة موون

 والتميوز اهلل، لعبوادة القلووب عنودها تلتقي التي النقطة وهي. واضحة القبلة موضوه في والتحذيرال

 (2).ا نتساب بهذا وا ختصاص إليه، با نتساب

يقول عن الوذين  -تعالى–ر اإللهي   ي تي إ  من رحمة اهلل بعبادا؛ ألننا ن د  ن اهلل وهذا التحذي

بُوْاّٖبِّٖ﴿ فروا:  لُِدونََّٖوٱلَِّذيَنَّٖشفَُروْاَّٖوَشذَّ ُّٖهۡمّٖفِيَهاَّٖلَٰ ُ ّٖٱلنَّاِرُۖ ئَِ ّٖأَۡصَ َٰ
ٰٓ تِنَآّٰٖأُْولََٰ   .[18البقءة:]﴾ايََٰ

َوََلَّٖواْشببُكُرُواّٖلِببيّٖ﴿نعمووه، فووي قولووه تعووالى:   مووا النتي ووة التووي سيحصوول عليهووا الشووا رون هلل علووى

 .[354آية:البقءة:سورة ]﴾تَۡكفُُرونِّٖ

 والمؤمنووووون، ورسوووووله مهووووعمل اهلل سوووويرىفالشووووا رون للوووونعم سووووي دون  ثوووور شوووو رها يوووووم القيامووووة، و 

ن ،فخير ،خيراً  إن اعليه مهوسي ازي  (3).فشر ،شراً  وا 

ولوذلا ذ ور اهلل ال فور فوي آيوة واحودة موع  ،شو ر واء فوي مقابلوة األمور بال ال فر ن النهي عن  -3

 هوا،ل و حود لونعمل  فور ألنوه ؛[354آياة:البقءة:ساورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ َوٱۡشُكُروْاّٖلِي﴿الش ر، في قوله تعوالى: 
                                                           

 .(2/24) ( ينظر: تفسير المراغي1)
القواهرة، -بيورول-، دار الشوروقهوو(1393)ل:  الشواربي حسوين إبوراهيم سويد قطوب( ينظر: فوي ظوالل القورآن، 2)
 (.1/144) (،هو1412) /11: ط
 .(1/91)هو(، 1413/ )14ط:  بيرول،- محمد محمود الح از ، دار ال يل ال ديد  ( التفسير الواض ،3)
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ن ارها ،فيما يرضي اهلل بها القيام وعدم  في وون ،غفلوة شو رها عون السو ول ثوم إخفائهوا، قصود ثم وا 

 مون و  ناسوها،  نواعهوا اخوتالف علوى المعاصوي،  نوواه ثم باهلل، ال فر  عظمه  ثيرة،  نواعا ال فر

 (1).دونه فما الشرا،

، [354آياة:البقءة:سورة ]﴾فَٱۡ ُشُرونِيّٰٖٓ﴿على  هة ا ستمرار، في قوله تعالى:  -تعالى–القيام بذ ر هلل  -3

 قووال فلمووا ،ال نووةو  غفوورةبووالثواب والم  ذ وور مو  ،الشوودةبالنعمووة فووي   ذ وور م الرخوواء فووي بالطاعووة   :

 النهووي سوياق فوي الفعول ألن ؛دائمواً  ال فور عوون النهوي  فواد ،[354آياة:البقءة:ساورة ]﴾َوََلّٖتَۡكفُبُرونِّٖ﴿تعوالى: 

 (2).النفي  خو النهي ألن ؛النفي سياق في الفعل  ما يعم يعم،

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 -تعوالى–ومن خالل موا تقودم مون مونهج القورآن ال وريم فوي التعامول موع النهوي عون ال فور بونعم اهلل 

 يرى الباحث  ن منهج القرآن في هذا التعامل من خالل ما ورد في اآلية يستخلص  ما يلي:

 = التعريف بنعم اهلل قبل النهي عن  حودها وعدم ش رها.

موور بالووذ ر، و ملووة األموور بالشوو ر، و ملووة النهووي عوون  ملووة األ)فووي اآليووة:  د ثووالث  موولو ور = 

 (.ال فر

 تعالى.-= التحذير من الوقوه في ال فر بنعم اهلل 

 = التحذير من غاية ال فر ونتي ته.

 = ورود النهي عن ال فر في مقابلة األمر بالش ر.

                                                           

 (.2/31) بن عاشور  . والتحرير والتنوير،(1/14) تفسير السعد :  ينظر( 1)

از  البيضاو ، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحيواء التوراث عبداهلل الشير  ينظر:  نوار التنزيل و سرار الت ويل، (2)
 بوون الورحمن عبود زيوود  بوو ، القورآن تفسووير فوي الحسوان ال ووواهرو . (1/114)هوو(، 1419) /1: بيورول، ط-العربوي
، المو وود عبود  حمود عوادل والشويخ معووا علوي محمود الشويخ: قيوحق، ت(هو913: ل) الثعالبي مخلوف بن محمد
 بووون  والتحريووور والتنوووير، .(333، 1/334، )(هووو 1419) /1: ، طبيووورول – العربووي التوووراث ءإحيووا دار: الناشوور
 .(2/31)عاشور 
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 وش را على  هة ا ستمرار. -تعالى–= القيام بذ ر اهلل 
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 ن المطلب الثا
 تعلم السحر والعمل ب  

ومن األفعال ال فرية التي نهى اهلل عنها في سورة البقرة النهي عن تعلم السحر والعمل به، 

يعمل به إ   صحاب الف ور؛ ألنه ضرر بحل ليس فيه  فالسحر يعتبر  رم عظيم   يتعلمه و 

نما هو  ،مصلحة للناس  لى النحو اآلتي:ع مضرة ومفسدة، وسي ون بيانه في هذا المطلبوا 

 :: اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه  عن تعلم السحر والعمل ب أوال  

ُنَّٖولََّٰٖ﴿ :قال تعوالى َّٖوَمباَّٖشفَبَرُّٖسبلَۡيَمَٰ َنُۖ ُّٖمۡلِ ُّٖسلَۡيَمَٰ ِطيُنَّٖعلَىَٰ يََٰ ِطيَنَّٖشفَبُرواَّْٖوٱتَّبَُعوْاَّٖماّٖتَۡتلُوْاّٖٱل َّ بيََٰ ّٖٱل َّ ِّٖكبنَّ

ۡ َرّٖ ّٖيَُعلُِّموَنّٖٱلنَّاَجّٖٱلسِّ َّٖمتَّبىَٰ َّٖوَمباّٖيَُعلَِّمباِنِّٖمبۡنّٖأََمبدي بُروَت  بُروَتَّٖوَمَٰ َوَمآّٰٖأُنبِلَلَّٖعلَبىّٖٱۡلَملََكبۡيِنّٖبِبَابِبَلَّٖهَٰ

ِِّٖۚبَۡيَنّٖٱۡلَمرّّٖٖۡفََلّّٖٖيَقُوََلّٰٖٓ ِنََّماّٖنَۡ ُنّٖفِۡتنَةنّٖ قُوَنّٖبِ ّٖفَيَتََعلَُّموَنِّٖمۡنُهَماَّٖماّٖيُفَرِّ
يّٖاِّٖتَۡكفُۡرُۖ َّٖوَماُّٖهمّٖبَِضبآٰرِّ  ِِۚ َنَّٖوَزۡوِج

َّٖولَقَبۡدَّٖعلُِمبوْاّٖلََمبِنّٖٱۡشبتَّٖ ُهۡمَّٖوََلّٖيَبنفَُعُهۡم  َّٖويَتََعلَُّمبوَنَّٖمباّٖيَُضبر   ِ َِّ ّٖبِبِِۡ ِنّٖٱ ّٖ َِلَّ ِِِّٖۚمبۡنّٖأََمبدي َُِّٖمباّٖلَبُِ ّٖفِبيّٖبِ َُٰ َر

ق  ّٖ
ّٖلَۡوَّٖشانُوْاّٖيَۡعلَُمونَّّٖٖٱۡۡلِٰٓلَرِةِّٖمۡنَّٖللََٰ ِِّٰٖٓۚأَنفَُسُهۡم   .[304البقءة:]﴾َولَبِۡئَسَّٖماَّٖشَرۡوْاّٖبِ

 :واصطالحا   : تعريف السحر لغة  ثانيا  

 وال موع سوحر، فهوو ودق م خوذا لطوف موا و ول الصرف، والخديعوة، والفسواد، السحر لغة : - 

رَ  ور وووولَ  ،وُسووووُحورَ   جسووووحارَ  وووون   سوووواح، مد  مج رجةد  قجووووو  ووووحج ، سج ارد ارَ  وُسووووحَّ ووووحَّ وووون   وسج مد  مج ار،ينج  قجووووو  ووووحَّ ، سج

 (1)  فيه ضرر على الناس.والمقصود بالسحر هنا: هو الغير مشروه وهو الذ

 بوودن فووي شوويئا يعموول  و ي تبووه،  و بووه، يووت لم و ووالم ورقووى قوودعُ  هووو"  السننحر اصننطالحا :  -ب

 يمورا، وموا يقتول، موا فمنوه حقيقة، وله ،له مباشرة غير من عقله،  و قلبه،  و المسحور

                                                           

 زيوون(. ومختووار الصووحاح، 3/139 بوون فووارس ) اييس اللغووة،مقووو  .(4/139)، لل وووهر  تهووذيب اللغووة( ينظوور: 1)
، محمود الشويخ يوسوف: قيوحق، ت(هوو333: ل) الوراز  الحنفوي القوادر عبد بن ب ر  بي بن محمد اهلل عبد  بو الدين
(. ولسان 1/143(، )م1999/  هو1424) /3: ، طصيدا – بيرول النموذ ية، الدار - العصرية الم تبة: الناشر
 (.4/349 بن منظور ) العرب،
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 يووبغا ومووا وزو ووه، الموورء بووين يفوورق مووا ومنووه وط هووا، فيمنعووه امر تووه عوون الر وول وي خووذ

  (1)".اثنين بين يحبب  و اآلخر، إلى  حدهما

  :ثالثا : سبب نزول اآلية

 عليووه- داود بوون سووليمان  اتووب آصووف  ووان": قووال ؛-عنهمووا اهلل رضووي- عبوواس بوون اهلل عبوود عوون

 ،-السوووالم عليووه- سوووليمان بووه يوو مرا شووويء  وولَّ  ي تووب  وووان األعظووم، ا سووم تعلوووم و ووان ،-السووالم

 و ذب سحر من سطر  ل بين ف تبوا الشياطين،  خر ته يمان؛سل مال فلما  رسيه، تحل ويدفنه

 ووقووف وسووبوا، وسووفهاؤهم النوواس  هّووال فوو  فرا بهووا؛ سووليمان يعموول  ووان الووذ  هووذا: فقووالوا و فوور؛

ّٖ﴿ :-و لّ  عزّ - اهلل  نزل حتى يسبونه؛  ّهالهم يزل فلم علماؤهم، ِطيُنَّٖعلَبىَٰ بيََٰ َوٱتَّبَُعوْاَّٖماّٖتَۡتلُبوْاّٖٱل َّ

ُنَّٖولََُّٰٖسلَُّٖمۡلِ ّٖ َّٖوَماَّٖشفََرُّٖسلَۡيَمَٰ َنُۖ ِطيَنَّٖشفَُرواّْٖۡيَمَٰ يََٰ ّٖٱل َّ  (2).[304البقءة:]﴾ِكنَّ

 بالسحر؛ -السالم عليه- سليمان اهلل نبي اتهام في اليهود سفهاء استمرار" نزولها هو بسببف ان 

 فوي حرالسو و وود  وذبهم يؤ ود ومموا ،- وسولم عليه اهلل صلى - رسوله على  نزل بما اهلل ف  ذبهم

 ومووون ،-السوووالم عليوووه- موسوووى نووواظرهم الوووذين -اهلل لعنوووه- فرعوووون  سوووحرة سوووليمان؛ قبووول األرا

 (3)."ب زمان -السالم عليه- سليمان قبل مرسالً   ان موسى  ن المعلوم

 ألنوه محنوة وابوتالء ؛عن تعلوم السوحراهيًا ن -تعالى-اهلل  قولي بيان النه  الوارد ف  اآلية:رابعا : 

َّٖوَمباّٖ﴿ :قال تعوالى ؛مضرة لمن يتعلمه فيهواختبار، و  َنُۖ ُّٖمۡلبِ ُّٖسبلَۡيَمَٰ ِطيُنَّٖعلَبىَٰ بيََٰ َوٱتَّبَُعوْاَّٖماّٖتَۡتلُبوْاّٖٱل َّ

                                                           

المغنووي،  بووو محموود موفووق الوودين عبوود اهلل بوون  حموود بوون محموود بوون قدامووة ال موواعيلي المقدسووي، ثووم الدمشووقي ( 1)
 -هوو 1399)  بودون رقوم الطبعوةهوو( ، الناشور: م تبوة القواهرة ، 324، الشهير بوابن قداموة المقدسوي، )ل: الحنبلي
 .(9/29) ،م (1939

(، بلفوط 3434(. المستدرا، للحا م، حديث رقم: )14/13(، )14921السنن ال برى، للنسائي، حديث رقم: )( 2)
فوي بيوان األسوباب، سوليم ا سوتيعاب (. 2/291صوحي  ) آخر، ولم يعلق عليه الحا م، وعلوق عليوه الوذهبي بقولوه:

/ 1: ، طالسوعودية العربيوة الممل وة والتوزيوع، للنشور ال وز  ابن دار: الهاللي ومحمد بن موسى آل نصر، الناشر
  (.49، 1/41) (، وقال سندا حسنهو1423)
 (.1/34آل نصر )( ا ستيعاب في بيان األسباب )في الحاشية(، سليم الهاللي ومحمد بن موسى 3)
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بۡ َرَّٖوَمبآّٰٖأُنبِلَلَّٖعلَبىّٖٱۡلَملََكبۡيِنّٖبِبَّٖ ِطيَنَّٖشفَبُروْاّٖيَُعلُِّمبوَنّٖٱلنَّباَجّٖٱلسِّ بيََٰ ّٖٱل َّ ِكنَّ
ُنَّٖولََٰ بُروَتَّٖشفََرُّٖسلَۡيَمَٰ ابِبَلَّٖهَٰ

ُروَت ّٖ ّٖيَقُبوََلّٰٖٓ ِنََّمباّٖنَۡ بُنّٖفِۡتنَبةنَّّٖٖوَمَٰ َّٖمتَّبىَٰ ي لوب الشور [، ألنوه 304البقاءة:]﴾تَۡكفُبرّّٖٖۡفَبَلَّّٖٖوَماّٖيَُعلَِّمباِنِّٖمبۡنّٖأََمبدي

 فيموا تسوتعمله  ن عليوه وقوفوا بعود فذيواا والمعاصوي، المفاسود به إلوى تتوصل  ن يم ناو  ،للناس

، [304]البقاءة:﴾تَۡكفُل ۡاافَلَ ا﴿لوه تعوالى: فقو ، العا لوة األغوراا مون شويء إلوى بوه تتوصول  و عنه نهيل

 وعالمة  زمه الس ون. بال م زوم مضاره فعل وت فر ناهية ( )و ،الفصيحة هي الفاء

 منووا تعلووم فموون اهلل، موون ابووتالء نحوون إنمووا :لووه ويقووو  ينصووحاا حتووى  حوودموون  يعلمووان مووا والمعنووى:

: معناا   توتعلم السوحر فتعمول بوه ، وقيلاإليمان على ثبل عمله وتوقى تعلم ومن  فر، به وعمل

 (1).به والعمل  وازا باعتقاد فت فر،   : فال ت فر

ّٖيَقُبببوََلّٰٖٓ ِنََّمببباّٖنَۡ بببُنّٖفِۡتنَبببةنّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  ويقتضننن  النهننن  َّٖمتَّبببىَٰ ّٖفَبببَلَّّٖٖوَمببباّٖيَُعلَِّمببباِنِّٖمبببۡنّٖأََمبببدي

 ي وون و وه    علوىوالعمول بوه تعلم السحر والعمول بوه؛ ألن تعلُوم السوحر  [، تحريم304البقاءة:]﴾تَۡكفُرّٖۡ

بموا و  عمووم اآليوة.ب ذلوا علوىاسوتدلوا و  ،والحنابلوة المال يوةو  الحنفية من ال مهور قااتفوهذا ب ، فراً 

 مووون»: -وسووولم عليوووه اهلل صووولى- رسوووول اهلل قوووال: قوووال -رضوووي اهلل عنوووه– ووواء عووون ابووون عبووواس 

 (4).«(3)، زاد ما زادالسحر من شعبة اقتبس ،الن وم من شعبة (2)اقتبس

                                                           

: ل) ال وز  محمد بن علي بن الرحمن عبد وزاد المسير في علم التفسير، .(1/131)تفسير البغو   :ينظر( 1)
يول، التنز  نووار  (.1/92هوو(، )1422/ )1: ط بيورول،-تحقيوق: عبودالرزاق المهود ، دار ال تواب العربوي ،(هو391

هووو( تحقيووق: 114)ل: عبووداهلل بون  حموود حفووظ الودين النسووفي وموودارا التنزيوول وحقوائق التاويوول، (.1/99لبيضواو  )ل
عوووراب القووورآن،  (.1/113)(، م1999 - هوووو1419/ )1: ط بيووورول،- يوسوووف علوووي بوووديو ، دار ال لوووم الطيوووب وا 

 (.1/139لدرويش )
 (.3/131ظر: لسان العرب،  بن منظور )اقتبس:   :  خذ  و  عطي. ين( 2)
سووونن  بوووي و (. 3/239قيوووق:  حمووود شوووا ر، وقوووال: إسووونادا صوووحي ، )(، تح2941( مسوووند  حمووود، حوووديث رقوووم: )3)

حوديث  . وسونن بون ما وه،(3/31(، تحقيق: شعيب األرنؤوط، وقوال: إسونادا صوحي  )3943داوود، حديث رقم: )
 (.2/1229)(، 3123رقم: )

: لناشورا، شواهين السوالم عبود: قيوحق، ت(هوو314: ل) الحنفوي ال صاص علي بن  حمد( ينظر:  ح ام القرآن، (4
 بون محمود بون  حمود ،الت ريود(. و 34، 33/ 1(، )م1994-هوو1413) /1: ، طلبنوان – بيرول العلمية ال تب دار
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،   السووحرتعلووم مووا يفعلووه بعووا النوواس اليوووم موون ويوورى الباحووث  ن فووي هووذا األدلووة تحووذيرًا شووديدًا ل

،  و فوووا  و  لوووب الحووب بوووين الوووزو ين ،تفريوووق الحوووب بووين عشووويقين سووحر - بح ووة فعووول الخيووور،

، ويحسووبون  نهووا  ووائزة، بح وة  نهووم لووم يقعوووا فووي -موون األموور المحظووورة وغيرهووا السوحر بالسووحر،

وهوووم يتووو ولون بهوووذا  ام، و ن نيووواتهم صوووحيحة، فيتعلموووون السوووحر، ويقعوووون فيموووا يغضوووب اهلل،الحووور 

صوولى -سومعل النبوي  -قوال: -رضوي اهلل عنوه -الح وج الغيور شورعية، فقود  واء عون ابوون مسوعود

  (2).«شرا (1)إن الرقى والتمائم والُتولة»يقول:  -اهلل عليه وسلم

 :مع تعلم السحر والعمل ب ف  التعامل  الكريم منهج القرآن خامسا :
مون خوالل هوذا اآليوة  في التعامل مع النهي عن تعلم السوحر والعمول بوه ساليب القرآنتنوعل  لقد 

 في سورة البقرة في عدة نقاط: التي وردل

ّٖيَقُبوََلّٰٖٓ ِنََّمباّٖنَّٖ﴿التحذير اإللهي من تعلم السحر في قوله تعوالى:  -1 َّٖمتَّبىَٰ ۡ بُنَّٖوَماّٖيَُعلَِّماِنِّٖمۡنّٖأََمدي

  ول اآلخورة في به ويفقد اإلنسان، به دانيُ   فرو  الشيطان عمل منه نأل[؛ 304]البقاءة:﴾تَۡكفُرّّٖٖۡفََلّّٖٖفِۡتنَةنّٖ
                                                                                                                                                                      

.   سوراج  حمودد محمو د.   ،وا قتصادية الفقهية الدراسال مر ز: قيحقت، (هو 429: ل) القدور  حمدان بن  حمد
 البيوووان(. و 11/3924(، )م2443 - هوووو 1421) /2: ط، القووواهرة – السوووالم دار: الناشووور، محمووود  معوووة علوووي د

: ل) القرطبوووي رشووود بووون  حمووود بووون محمووود الوليووود  بوووو ،المسوووتخر ة لمسوووائل والتعليووول والتو يوووه والشووورح والتحصووويل
 - هوو 1449/)2: ، طلبنوان – بيورول اإلسوالمي، الغورب دار: الناشور، وآخورون ح ي محمد د: ، تحقيق(هو324

 إسوحاق،  بوو مفلو ، ابن محمد بن اهلل عبد بن محمد بن إبراهيم ،المقنع شرح في المبدهو  (.13/443(، )م1999
(، م1991 - هوووووو 1419) /1:، طلبنووووان – بيووووورول العلميووووة، ال توووووب دار: الناشوووور، (هوووووو994: ل) الوووودين برهووووان

(1/494.) 
 ويفعل ؤثري ذلا  ن  عتقادهم ؛الشرا من  و عله وغيرا، السحر من زو ها إلى المر ة يحبب ما( التولة: هي 1)

 ، البخوار  صوحي  شورح القوار  عمودة(. و 11/91ينظور: لسوان العورب،  بون منظوور ) .ىتعوال– اهلل قودرا ما خالف
 التراث إحياء دار( هو933: ل) العينى الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن  حمد بن موسى بن  حمد بن محمود
 (.213/ 21) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهابيرول – العربي

 اسوووونادا حسوووون (، قووووال  حموووود شووووا ر فووووي التعليووووق علووووى الحووووديث:3313حووووديث رقووووم: ) ( مسووووند اإلمووووام  حموووود،2)
تحوووووواف. و (3/313)  (، وقووووووال حووووووديث صووووووحي  علووووووى شوووووورطهما13441حووووووديث رقووووووم: ) ، بوووووون ح وووووور ،المهوووووورة ا 
ة وتاريخهوا، ، بدون رقم الطبعواإلسالمي الم تب: الناشر، لأللباني، وزياداته الصغير ال امع صحي (. 14/331)

  .(1/333) (، وقال حديث صحي 1332حديث رقم: )
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بق  ّٖ﴿، قال تعوالى: رصيد و ل نصيب
َُِّٖماّٖلَُِ ّٖفِيّٖٱۡۡلِٰٓلَرِةِّٖمبۡنَّٖللََٰ َُٰ َولَبِبۡئَسَّٖمباَّّٖٖولَقَۡدَّٖعلُِموْاّٖلََمِنّٖٱۡشتََر

ِِّٰٖٓۚأَنفَُسُهۡم ّٖ  (1).[304]البقءة:﴾لَۡوَّٖشانُوْاّٖيَۡعلَُمونََّّٖٖشَرۡوْاّٖبِ

ببۡ َرَّٖوَمببآّٰٖأُنببِلَلَّٖعلَببىّٖ﴿موونهج التربيووة والموعظووة بالقصووة، فووي قولووه تعووالى:  -2 يَُعلُِّمببوَنّٖٱلنَّبباَجّٖٱلسِّ

ّٖيَقُوََلّٰٖٓ ِنََّماّٖنَۡ نُّٖ َّٖمتَّىَٰ َّٖوَماّٖيَُعلَِّماِنِّٖمۡنّٖأََمدي ُروَت  ُروَتَّٖوَمَٰ [، 304البقاءة:]﴾تَۡكفُبرّّٖٖۡفَبَلّّٖٖفِۡتنَةنّّٖٖٱۡلَملََكۡيِنّٖبِبَابَِلَّٖهَٰ

فهذا اآلية  انل في زمن من قبلنا؛ ول نهوا دلول علوى النهوي عون تعلوم السوحر والعمول بوه فوي  موة 

إضوافة تعلموه والعمول بوه ضوررًا علوى النواس، ؛ ألنوه  فور، و ن فوي -صلى اهلل عليوه وسولم-محمد 

–، ولموا  واء عون  بوي هريورة -ال وريم–آن إلى ذم السحر واألمر با تنابه فوي  ثيور مون آيوال القور 

 بوووواهلل، الشوووورا: الموبقووووال ا تنبوووووا»قووووال:  -صوووولى اهلل عليووووه وسوووولم- ن النبووووي   -رضوووي اهلل عنووووه

 (2).«والسحر

َّٖولَقَبۡدّٖ﴿ قوال تعوالى: محضوة، مضرة السحر اإلشارة إلى  ن -3 ُهۡمَّٖوََلّٖيَبنفَُعُهۡم  َويَتََعلَُّمبوَنَّٖمباّٖيَُضبر 

بق َّٖعلُِموْاّٖلََمِنّٖٱ
َُِّٖماّٖلَُِ ّٖفِيّٖٱۡۡلِٰٓلَرِةِّٖمبۡنَّٖللََٰ َُٰ  و  يويوةدن منفعوة فيوه لويس[؛ ألن السوحر 304]البقاءة:﴾ۡشتََر

، الخمر والميسوورالمنهيووال التووي قوود تو وود فيهووا بعووا المنووافع الدنيويووة،  وو بعووا  خرويووة، بخووالف

ّٖقُبۡلّٖفِيِهَمبآّٰٖ ِّٖيَسّٖۡ﴿ قال تعالى: فِبُعّٖلِلنَّباِجَّٖو ِۡثُمُهَمبآّٰٖأَۡشبَبُرّّٖٖۡثبمنّٖلُونََ َّٖعبِنّٖٱۡلَخۡمبِرَّٖوٱۡلَمۡيِسبِرُۖ َّٖوَمنََٰ ِمبنَّٖشبِيبرن

 (3).منفعتها من   بر شرها  و محضة، مضرة إما  لها المنهيالف ،[438]البقءة:﴾نَّۡفِعِهَما

 اوضورره، وزو وه الزوج بين التفريقو  الشر في إ  تنفع  اإلشارة إلى  ن السحر فتنة والفتنة  -4

ّٖيَقُببوََلّٰٖٓ ِنََّمبباّٖنَۡ ببُنّٖفِۡتنَببةنّٖ﴿قووال تعووالى:  ،اهلل بووذذن إ  يقووع   َّٖمتَّببىَٰ ّّٖٖفَببَلَّّٖٖوَمبباّٖيَُعلَِّمبباِنِّٖمببۡنّٖأََمببدي تَۡكفُببۡرُۖ

                                                           

 (.1/99سيد قطب )ينظر: الظالل، ( 1)

وصووحي  مسوولم،  (.9/113) ،(3931) حووديث رقووم: ( صووحي  البخووار ،  توواب األدب، بوواب رمووي المحصوونال،2)
 (.1/92(، )99 تاب اإليمان، باب بيان ال بائر و  برها، حديث رقم: )

: ل) السوووعد  اهلل عبووود بووون ناصووور بووون الووورحمن عبووود ،المنووان  وووالم تفسوووير فوووي الووورحمنال وووريم ( ينظوور: تيسوووير 3)
 (،م2444- هوووو1424) /1: ، طالرسوووالة مؤسسوووة: الناشووور، اللويحوووق معوووال بووون الووورحمن عبووود: ققيوووحت، (هوووو1313

(1/31.)  
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ِِّٖۚبَببۡيَنّٖٱۡلَمببرّٖۡ قُببوَنّٖبِبب ّٖبِببِِۡ ِنّّٖٖاِّٖفَيَتََعلَُّمببوَنِّٖمۡنُهَمبباَّٖمبباّٖيُفَرِّ ّٖ َِلَّ ِِِّٖۚمببۡنّٖأََمببدي يَنّٖبِبب َّٖوَمبباُّٖهببمّٖبَِضببآٰرِّ  ِِۚ َوَزۡوِجبب

ِّٖ َِّ  (1).اهلل مشيئة عن خار ة ال ون هذا في قوى    هناا فليس، [304ءة:]البق﴾ٱ

[، وهوذا فيوه إشوارة إلوى  نوه معودوم 304البقاءة:]﴾َوََلّٖيَنفَُعُهمّٖۡ﴿اإلتيان بو) ( النافية في قوله تعوالى:  -3

 (2)النفع في الدنيا واآلخرة؛ ألنه   يتعلق به بانتظام المعاش و  المعاد.

،  وهذا فيه موعظة لمن [304]البقءة:﴾تَۡكفُرّّٖٖۡفََلّٖ﴿حذير من السحر في قوله تعالى: المبالغة في الت -3

 (3) لقى السمع وهوشهيد، وفيه المنع من تعاطيه والتحريا على التحرز عنه.

َولَۡوّٖأَنَُّهۡمَّٖااَمنُوْاَّٖوٱتَّقَۡوْاّٖ﴿ اإلغراء بما في ا متناه عنه من المنافع،  اء هذا في قوله تعوالى: -1

َِّٖلۡيرن ّّٖٖلََمثُوبَةنّٖ َِّ ۡنِّٖعنِدّٖٱ  (4).[301البقءة:]﴾لَّۡوَّٖشانُوْاّٖيَۡعلَُمونَّّٖٖمِّ

التعبيووور عووون المل وووين ب نهموووا فتنوووة، وهوووذا فيوووه إخبوووار للمبالغوووة المؤ ووودة بالحصووور اإلضوووافي،  -9

نموا هوو  والغرا من ذلا هوو التصوري  بو ن علوم السوحر   يو ود فيوه شويء مون الخيور اإللهوي، وا 

 (3)تالء.فتنة واب

َولَبِبۡئَسّٖ﴿: تعوالى قوالف ،العلوم بنفوي ال هول علويهم ويس ل  نفسهم، ما باعوا بهل،  ليهودلالتقبي   -9

ّٖلَۡوَّٖشبانُوْاّٖيَۡعلَُمبونَّٖ ِِّٰٖٓۚأَنفَُسُهۡم   فيعورا ،التوبوة بواب علويهم يفوت ، وفوي المقابول [304البقاءة:]﴾َماَّٖشَرۡوْاّٖبِ

بۡنَّّٖٖولَۡوّٖأَنَُّهۡمَّٖااَمنُبوْاَّٖوٱتَّقَبۡوْاّٖلََمثُوبَبةنّٖ﴿: تعوالى فيقول يها،، في اآلية التي تلوالتقوى اإليمان عليهم مِّ

                                                           

يوم، بدون رقم الطبعة الناشر: مطابع  خبار الهو( 1419)ل: محمد متولي الشعراو  ينظر: تفسير الشعراو ،( 1)
 .(1/493)وتاريخ طبعها 

 (.1/344تفسير األلوسي )( ينظر: 2)
 (.1/343التحرير والتنوير،  بن عاشور )( ينظر: 3)

 (.1/343المصدر السابق ) ( ينظر:4)

، (هوووو1332: ل) القاسووومي الحوووالق قاسوووم بووون سوووعيد محمووود بووون الووودين  موووال محمووود ،الت ويووول محاسووون ( ينظووور:3)
، 1/339(، ) هووووو 1419) /1: ، طبيوووورول – العلميووووه ال تووووب دار: الناشوووور، السووووود عيووووون باسوووول موووودمح: قيووووحقت

339.) 
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َِّٖلۡيببرن ّٖ َِّ ، فموا  عظووم اهلل، وموا  عظووم مونهج خطابووه لعبوادا، ومووا [301البقااءة:]﴾لَّببۡوَّٖشببانُوْاّٖيَۡعلَُمببونَِّّٖٖعنبِدّٖٱ

 (1) عظم رحمته بهم.

 ووووووووووو

 ريم في التعامل مع النهي عن تعلم السحر والعمل ومن خالل ما سبق نستلخص منهج القرآن ال

 يلي: مافي به في سورة البقرة 

 = التحذير اإللهي من تعلم السحر.

 =  سلوب التربية والموعظة بالقصة.

 =  ن السحر مضرة محضة.

 =  ن السحر فتنة والفتنة   تنفع إ  في الشر.

 نفع في الدنيا واآلخرة.= اإلتيان بال النافية إشارة إلى  ن السحر معدوم ال

 = المبالغة في التحذير من السحر والتحريا على ا حتراز عنه.

 = اإلغراء بما في ا متناه عنه من المنافع.

 = التعبير عن المل ين بالفتنة مبالغة مؤ دة في الحصر اإلضافي.

 = التقبي  لليهود ولما باعوا به  نفسهم ووصفهم بال هل.

                                                           

، ال زائوور  ب وور  بووو  ووابر بوون القووادر عبوود بوون موسووى بوون  ووابر ،ال بيوور العلووي ل ووالم التفاسووير  يسوورظوور: ( ين1)
 (.1/92) (،م2443 -هو1424) /3: ط، السعودية العربية الممل ة المنورة، المدينة والح م، العلوم م تبة: الناشر
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 المطلب الثالث

 على غير ملة اإلسالم الموت

فووي سووورة البقوورة عوون المووول علووى غيوور ملووة اإلسووالم؛ ألن اهلل  موور عبووادا  -تعووالى-لقوود نهووى اهلل 

  يموتووا إ  وهووم مسولمون؛ ألن عاقبوة الموول علوى غيور اإلسووالم ن بو  فوي  تابوه ال وريم الموؤمنين

فووي هووذا المطلووب سووي ون ومصووير صوواحبها نووار  هوونم والعيوواذ بوواهلل، و  ،سووت ون مخزيووة يوووم القيامووة

 بيان النهي عن المول على غير ملة اإلسالم  ما يلي:

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

هِّٖ﴿ قال تعالى: ّٖبَِهآّٰٖ ِۡبَرَٰ ىَٰ َّٖوأَنتُّّٖٖمَُّٖوَوصَّ ّٖ َِلَّ يَنّٖفََلّٖتَُموتُنَّ ّٖلَُكُمّٖٱلدِّ َّٖٱۡصطَفَىَٰ َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ بَنِيَّ َِِّٖويَۡعقُوُبّٖيََٰ مّٖبَنِي

ۡسلُِمونَّٖ  .[314البقءة:]﴾م 

 ثانيا : تعريف الموت لغة واصطالحا :

 ،مال فقد س ن ما و ل الس ون،: العرب لغة في المول و صل الحياة، ضد الموت لغة : - 

 الحور وموال شويء، ال مور مون يبوق فلوم رمادها، برد إذا: موتاً  النار ماتل :يقولون فتراهم

 موا والموول غليانهوا، سو ن: الخمور وماتول وسو نل، ر ودل: الوري  وماتول باخ، إذا والبرد

  (1).فيه روح  

وانقطواه تعانقهوا بال سوم والبودن، وانتقواَل  الوروح، انقبواا هووالموول: الموت اصطالحا :   -ب

 (2).صرف فناء و  محا، بعدم ليس من الحياة الدنيا إلى الحياة اآلخرة،

                                                           

 (.3/341(، )1/114 بن منظور ) ينظر: لسان العرب،( 1)
 األنصوار  فورح بون ب ور  بوي بون  حمود بون محمود اهلل عبود  بو ،اآلخرة و مور الموتى  حوال في التذ رةظر: ( ين2)

-والتوزيوع للنشور لمنهواجا دار م تبوةهوو( تحقيوق: الصوادق بون محمود بون إبوراهيم، 311)ل: الودين شمس الخزر ي
 يوسوف بون محمود ا وب الودرار  فوي شورح صوحي  البخوار ،ال و . و (112، 1/111)هوو(، 1423/ )1، ط: الرياا

/ 1لبنوووووان، ط: -بيووووورول -لتوووووراث العربووووويإحيووووواء ا (هوووووو193: ل) ال رمووووواني الووووودين شووووومس سوووووعيد، بووووون علوووووي بووووون
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 :ثالثا : بيان النه  الوارد ف  اآلية

حا يًا عن وصية التوحيد التي رسخها سويد الموحودين نبوي اهلل إبوراهيم  وحفيودا  -الىتع–يقول اهلل 

هِّٖ﴿في قلوب  بنائهم:   -عليهما السالم–نبي اهلل يعقوب  ّٖبَِهآّٰٖ ِۡببَرَٰ ىَٰ ّّٖٖمَُّٖوَوصَّ ّٖ ِنَّ بَنِبيَّ َِِّٖويَۡعقُبوُبّٖيََٰ بَنِيب

َّٖوأَّٖ ّٖ َِلَّ يَنّٖفََلّٖتَُموتُنَّ ّٖلَُكُمّٖٱلدِّ َّٖٱۡصطَفَىَٰ َِّ ۡسلُِمونَّٖٱ  .[314البقءة:]﴾نتُمّٖم 

، وهي   إله إ  اهلل، -تعالى–اإلسالم والتوحيد هلل وهذا الوصية: هي تذ ير لهم بالبقاء على ملة 

ّٖقَاَلّٖأَۡسبلَۡمُتّٖ﴿ اآلية التي قبلها، حيث قال اهلل تعالى:رها  نها ملة اإلسالم وتفس  ِۡ ّٖقَاَلّٖلَُِ َّٖرب ُِ ّٰٖٓأَۡسلِۡمُۖ

ّٖٱۡلَعَّٰٖ  . [313البقءة:]﴾لَِمينَّٖلَِربِّ

ۡسبلُِمونَّٖ﴿ويزيدها وضوحًا  نها ملة اإلسالم، قوله تعالى:  َّٖوأَنبتُمّٖم  ّٖ َِلَّ   الفواء، ف[314]البقاءة:﴾فََلّٖتَُمبوتُنَّ

 ،النوون حوذف  زموه وعالموة الناهيوة بوال م وزوم مضواره فعل وتموتن ناهية ( )و، الفصيحةهي 

  .للتو يد المشددة والنون

 يو من لوم إذا الر ل ألن حتى المول؛ اإلسالم على بعثهمحث األبناء و  النهي: هو هذا والمراد من

 قبول التوحيود هللب يو تي بو ن مور ُ  إنوه ثوم ،خشي  ن يفا ئه في    لحظوة عين طرفة  ل في المول

 فيفوتووه المنيووة تعا لووه  ن إليووه يبووادر لووم إن يخشووى ألنووه ؛حووال  وول فووي بووه موو موراً  صووارف ،المووول

 (1).والغرور الخطر في نفسه دخالً مُ  فيصير ؛الهالا ويخاف لن اةبا الظفر

ۡسبلُِمونَّٖ﴿ فوي قولوه تعووالى: ويقتضن  النهن  َّٖوأَنببتُمّٖم  ّٖ َِلَّ  غيوورب التودين، تحوريم [314البقاءة:]﴾فَبَلّٖتَُمبوتُنَّ

علوى غيور ملوة اإلسوالم الحنيوف الوذ  اختوارا اهلل  فال يحل ألحد من الخلوق  ن يبقوى ،اإلسالمدين 

                                                                                                                                                                      

 بون محمود الودين، شمس ،المنهاج  لفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنيو  .(4/229)(، م1931 - و- ه1333)
 (،م1994 - هوووو1413) /1: ط، العلميوووة ال توووب دار: الناشووور، (هوووو911: ل) الشوووافعي الشوووربيني الخطيوووب  حمووود

(2/3.) 

 (.1/443ابن  ثيور )(. وتفسير 4/34للراز  ) ،الغيب مفاتي (. و 93 -3/93 امع البيان، للطبر  ): ينظر( 1)
عراب القرآن، لدرويش )  (.1/199وا 
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ينَّٖ﴿بووادا؛ ألن الوودين عنوود اهلل هووو اإلسووالم فقووط، وصوورح بهووذا فووي قولووه تعووالى: لع ّٖٱلببدِّ ِّّٖٖ ِنَّ َِّ ِعنببَدّٖٱ

مُّٖ ۡسلََٰ  ، وهذا نص صري .[38]آل عمءا :﴾ٱۡۡلِ

ِمّٖ﴿  يقبل من عبادا دينًا غير دين اإلسالم، فقد قال تعالى:  -تعالى–فاهلل   ۡسبلََٰ َوَمنّٖيَۡبتَِغَّٖ ۡيَرّٖٱۡۡلِ

ِسبِرينَّّٖٖاّٖفَلَنِ ين ّٖ ، فوالمول علوى غيور ملوة اإلسوالم [45آل عماءا :]﴾يُۡقبََلِّٖمۡنبَُِّٖوُهبَوّٖفِبيّٖٱۡۡلِٰٓلبَرِةِّٖمبَنّٖٱۡلَخَٰ

 (1)يعتبر خسارة  بيرة، وتدين غير مقبول عند اهلل يوم القيامة.

 :ف  التعامل مع من يموت على غير ملة اإلسالم الكريم منهج القرآن خامسا :

 ًا عظيمًا في  سولوب التعامول موع مون يموول علوى غيور ملوة اإلسوالم لقد تضمنل سورة البقرة منه

 وذلا في عدة نقاط:

هِّٖ﴿بخبر الوصية في قوله تعوالى: الت ثير منهج  -1 ّٖبَِهبآّٰٖ ِۡببَرَٰ ىَٰ َّّٖٖمَُّٖوَوصَّ َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ بَنِبيَّ َِِّٖويَۡعقُبوُبّٖيََٰ بَنِيب

َّٖوأَنبتُمّٖ ّٖ َِلَّ يَنّٖفَبَلّٖتَُمبوتُنَّ ّٖلَُكُمّٖٱلدِّ ۡسبلُِمونَّٖٱۡصطَفَىَٰ ؛ لت وون  و ود مون األمور بهوا مباشورة؛ [314البقاءة:]﴾م 

ليرغبهم في قبول الدين؛ ألن الوصية هي عند الخوف من الموول، ففوي هوذا الوقول ي وون احتيواط 

 (2)اإلنسان لدينه  شد و تم.

وهذا منه ية رائعة  لي ون  نفع في القبول وتغيير المن ر، ، سلوب الوصيةالخطاب والنهي ب -2 

وصوواحب الملووة الحنفيووة خليوول اهلل إبووراهيم وحفيوودا  ،علووى لسووان سوويد الموحوودين فووي وصووية  امعووة

 (3)ليتواصوا بها  ياًل بعد  يل.ألو دهما؛  -عليهما السالم–يعقوب 

                                                           

 بوون محموود العموواد  السووعود  بووو ،ال ووريم ال توواب مزايووا إلووى السووليم العقوول إرشوواد=  السووعود  بووي تفسوويرظوور: ( ين1)
 ، بووودون رقوووم الطبعوووة وتاريخهوووابيووورول – العربوووي التوووراث إحيووواء دار: الناشووور، (هوووو992: ل) مصوووطفى بووون محمووود

 ال  نووي القووادر عبوود بوون المختووار محموود بوون األمووين محموودضوواح القوورآن بووالقرآن، فووي إي (. و ضووواء البيووان1/134)
 ، بووودون رقوووم الطبعوووة،لبنوووان – بيووورول والتوزيوووع والنشووور للطباعوووة الف ووور دار: الناشووور، (هوووو1393: ل) الشووونقيطي

 (.43، 1/44) (،م1993 - هو1413)

 (.4/34للراز  ) ،الغيب مفاتي : ينظر( 2)
 .(1/443ير )ابن  ثتفسير : ر( ينظ3)
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ّٖ﴿بيان ا هتمام ب انب الدين؛  ونه  شد  هميًة من غيرا من  مور الدنيا، قال تعوالى:  -3 ىَٰ َوَوصَّ

هِّٖ ۡسبلُِمونَّّٖٖمُّٖبَِهآّٰٖ ِۡبَرَٰ َّٖوأَنبتُمّٖم  ّٖ َِلَّ يَنّٖفََلّٖتَُموتُنَّ ّٖلَُكُمّٖٱلدِّ َّٖٱۡصطَفَىَٰ َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ بَنِيَّ َِِّٖويَۡعقُوُبّٖيََٰ ، [314البقاءة:]﴾بَنِي

ولذلا لم تمتزج الوصوية بوصوية  خورى  ونهوا هوي األهوم؛ لت وون  ولوى األموور با هتموام، و حراهوا 

 (1)بالرعاية.

ۡسبلُِمونَّٖ﴿في قوله تعوالى:  لمعنىا مفهوم النهي بطريقة -4 َّٖوأَنبتُمّٖم  ّٖ َِلَّ  ألن؛ [314]البقاءة:﴾فََلّٖتَُموتُنَّ

هج  النهي : ومعنواا ؛ ألن المول قهور  لويس ب يوديهم،المول إلى   اإلسالم مفارقة إلى في اآلية تجوج َّ

 عن هنا نهيال فليس خاشع، و نل إ  تصل   قولا: هو و ، المول إلى تفارقوا و  اإلسالم الزموا

 (2).الصالة حال في الخشوه ترا عن ؛ ول نه نهيالصالة

َّٖوأَنبببتُمّٖ﴿بيوووان ا لتوووزام بمووونهج اإلسوووالم حتوووى الموووول عليوووه، فوووي قولوووه تعوووالى:  -5 ّٖ َِلَّ فَبببَلّٖتَُمبببوتُنَّ

ۡسلُِمونَّٖ  وقود ،عليوه موال موا علوى ويبعوث عليوه،  وان ما على غالباً  يمول المرء ن؛ أل[314البقءة:]﴾م 

 .عليه ثبل صالحاً  نوى ومن ه،ل وفق الخير قصد من ب ن عادته -تعالى- اهلل   رى

صولى - ل: حدثنا رسوول اهللقا -رضي اهلل عنه–بن مسعود   اء عن عبد اهلل ما يعارا   وهذا

 ي ووون   حتووى ال نووة  هوول بعموول ليعموول  حوود م فووذن» :وهووو الصووادق المصوودوق -اهلل عليووه وسوولم

ن النار، فيدخل النار  هل بعمل فيعمل ال تاب، عليه يسبقف ذراه، إ  وبينه بينها  ليعمل  حد م وا 

                                                           

 (.4/34للراز  ) ،الغيب مفاتي : ينظر( 1)
 البغداد ، البصر  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن  بو ،والعيون الن ل=  الماورد  تفسيرظر: ( ين2)

 - العلميوة ال توب دار: الناشور، الورحيم عبود بن المقصود عبد ابن السيد: قيق، تح(هو434: ل) بالماورد  الشهير
 (.1/193) بدون رقم الطبعة وتاريخها ،لبنان  -بيرول
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  هوول عموول فيعموول ال توواب، عليووه فيسووبق ذراه، إ  وبينووه بينهووا ي ووون مووا حتووى النووار،  هوول بعموول

 (2).«(1)فيدخلها ال نة

 خيوور   المووول علووى غيوور ملووة اإلسووالم علووىد لووة  دخووول حوورف النفووي علووى الفعوول )تموووتن( -6

و ن األصوول  ن   يحوول بالعبوود؛ ألنووه لوويس بمووول السووعداء، وفيووه غايووة فووي التحووذير موون     فيووه،

ۡسلُِمونَّٖ﴿يحصل ذلا، والتحذير في قوله تعالى:  َّٖوأَنتُمّٖم   (3).[314البقءة:]﴾ َِلَّ

اشووتمال النهووي علووى اإليموواء إلووى  ن المنحوورف عوون اإلسووالم   ينبغووي  ن ييوو س؛ بوول عليووه  ن  -1

ه إلى اهلل وا عتصام بحبل اهلل، مخافة  ن يمول على غير هدى؛ ألن اإلنسان مهدد يبادر بالر و 

 (4)في    وقل بالمول.

9-  ،) ت  يد طلب الحرص على المول على اإلسالم، وذلا بنون التو يد الثقيلة في الفعل )تموتنَّ

 (3)ه وقيامه.والمعنى:  بد  ن تبقوا على اإلسالم، مؤ دًا ذلا حتى تموتوا و نتم على حال

ّٖ﴿ للنواس فوي قولوه تعوالى: -تعوالى- اهلل اختيوار مونبيان  ن ملوة اإلسوالم هوي  -9 َّٖٱۡصبطَفَىَٰ َِّ ّٖٱ  ِنَّ

ينَّٖ  الشو ر هوو :اهلل وفضول اهلل رعايوة تو به ما و قل ،ات اا و  بعدا اختيار فال، [314البقاءة:]﴾لَُكُمّٖٱلدِّ

 هووذا المسوولمون يتوورا    فووي وا  تهوواد ،ااختووار  مووا علووى والحوورص واصووطفائه، اختيووارا نعمووة علووى

 (6).فيهم محفوظة األمانة وهذا إ  األرا

                                                           

َولَقَببببببببۡدَّٖسبببببببببَقَۡتَّٖشلَِمتُنَبببببببباّٖلِِعبَاِ نَبببببببباّٖ﴿( صووووووووحي  البخووووووووار ،  توووووووواب التوحيوووووووود، بوووووووواب قولووووووووه تعووووووووال: 1)

 خلووق  يفيووة وصووحي  مسوولم،  توواب القوودر، بوواب(. 9/133) ،(1434): حووديث رقووم، [383]الصااافا :﴾ٱۡلُمۡرَسببلِينَّٖ
 (.4/2433) ،(2343): حديث رقم، وسعادته وشقاوته وعمله و  له هرزق و تابة  مه بطن في اآلدمي

 (.441، 443/ 1 ثير )ينظر:  تفسير ابن  (2)
 دار (هوووو339: ل) الزمخشووور   حمووود بووون عمووورو بووون محموووود ،التنزيووول غوووواما حقوووائق عووون ال شووواف: ينظووور( 3)

 .(1/192)(، هو 1441/ )3: ط ،بيرول - العربي ال تاب
 (.1/221(. وتفسير المراغي )1/391ار، محمد رشيد رضا )( ينظر: تفسير المن4)

 (.1/413( ينظر: زهرة التفاسير، ألبي زهرة )3)

 (.113/ 1سيد قطب )ل الظالل،:  ينظر( 3)
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 ووووووووووووو

مووونهج القووورآن فووي التعامووول موووع النهووي عووون الموووول علووى غيووور ملوووة  وموون خوووالل مووا تقووودم ذ ووورا فووي

 اإلسالم نستلخص هذا التعامل في ما يلي:

 = منهج الت ثير على الغير بخبر الوصية.

 الوصية  نفع في قبول تغيير المن ر.=  ن  سلوب 

 = ا هتمام ب انب الدين  ونه  هم من  مور الدنيا.

 = النهي بطريقة مفهوم المعنى.

 = بيان ا لتزام بمنهج اإلسالم حتى المول عليه.

 = اإلشارة إلى ان المول على غير ملة اإلسالم   خير فيه.

 تعالى للناس.= اإلشارة إلى  ن ملة اإلسالم هي اختيار اهلل 
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 المبحث الثان 

ف  سورة  النه  عن األفعال الشركية منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع

 ثالثة مطالب:وفيه ، البقرة

 المطلب األول: اتخاذ األنداد من دون اهلل

 المطلب الثاني: عن عبادة غير اهلل

 لث: الخشية من غير اهللالمطلب الثا
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 المطلب األول

 من دون اهللاتخاذ األنداد 

الشورا بواهلل فالتي تضمنتها سورة البقرة النهي عن اتخاذ األنداد من دون اهلل،  الشر يةمن األفعال 

الذ  يقترفوه اإلنسوان علوى نفسوه، وعاقبتوه سوت ون قاسوية يووم القياموة، وسويقوم  عد من   بر الظلميُ 

 ما يلي:الباحث في هذا المطلب ببيان النهي عن اتخاذ األندا من دون اهلل  

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

ش ّٖ﴿: قال تعالى بَمآَٰاّٖبِنَبآٰا ّٖٱلَِّذ َّٖجَعَلّٖلَُكُمّٖٱۡۡلَۡرَضّٖفَِرَٰ بَمآِٰاَّٖمبآٰا ّّٖٖاَّٖوٱلسَّ ِِِّٖۚمبَنَّّٖٖوأَنبَلَلِّٖمبَنّٖٱلسَّ ّٖبِب ََ فَبأَۡلَر

ِتِّٖرۡزق ّٖ ِّٖأَنَدا  ّٖٱلثََّمَرَٰ َّ ِِ ّٖفََلّٖتَۡرَعلُوْاّٖ  .[44 البقءة:]﴾ۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖاَّٖوأَنتُّٖاّٖلَُّكۡمُۖ

 واصطالحا : تعريف األنداد لغة  ثانيا : 

ووالن،ود:  :لغننة   األنننداد -  ووو ، دالض، ث وولُ و  ،ظيوروالنج  ،بهالش، تُووهُ  ،الرَُّ وولج  نجووادجد لُ يقوال: ج  ،ال ُمنجوواز،هُ  ال م،  نجافجر 

دد  ُ لَّ   ج جنَّ  ،نجفجرج  إ،ذجا ،ُنُدوًدا نجدَّ  م،ن   بجهُ  نجادْ يُ  الن دَّي ن،  م،نج  وجاح، اح، ُيعجان،ُداُ  ُينجاف،ُراُ  : ج    ،صج  واألنداد ،وج

، والمقصووود بالنوود هنووا: هووو الووذ  يشوورا بووه مووع اهلل فووي واألشووباا ظووراءالنُ  وهووي د،ن،وو  مووع

 (1)العبادة وغيرها.

   األنداد اصطالحا :  -ب

 علووى النمول دبيووب مون  خفوى ،"الشوورا" يهو :األنووداد -رضوي اهلل عنهموا–قوال ابون عبوواس 

 لوو : ويقوول وحيواتي، فوالن، يوا وحياتوا واهلل: يقول  ن وهو الليل، ظلمة في سوداء صفاة

                                                           

والمع وووم الوسووويط،  (.424/ 3 بووون منظوووور ) عووورب،لسوووان الو  (.1/341للوووراز  ) ينظووور: مختوووار الصوووحاح، ( 1)
   (.2/914)لم موعة مؤلفين 
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 لوو : الر ول وقوول وشوئل، اهلل شواء موا: لصواحبه الر ول وقوول اللصووص، ألتانا هذا  لبة

 (1).شرا به  له  هذا ،وفالن اهلل

 :النه  الوارد ف  اآلية بيانثالثا : 

ِّٖأَنبَدا  ّٖ﴿لموؤمنين: ناهيوًا عبوادا ا  -تعالى-يقول اهلل  َّ ِِ  الفواء ،[44]البقاءة:﴾اَّٖوأَنبتُۡمّٖتَۡعلَُمبونَّٖفَبَلّٖتَۡرَعلُبوْاّٖ

؛ ألنوووه مووون النوووون حوووذف  زموووه وعالموووة بوووال م وووزوم مضووواره فعووول ت علوووواو  ،ناهيوووة(  )و تعليليوووة

 األفعال الخمسة.

  نتملعبوووادة؛ فوووول ووون  خلصووووا لوووه ا ،مووون خلقوووه، فتعبووودوا وتطيعووووا غيووورا بووواهلل تشووور وا الفووو: والمعنوووى

هوو الوذ  خلق وم و و ود م مون العودم،   نه  ميعًا  يها الناس، من مسلمين و فار ومشر ين تعلمون

 اهلل صوولى- الرسووول إليووه يوودعو م الووذ   نعلووم اليقووين بوو علمووتم قوودف ،غيوورا يوورزق م ل ووم رب  و نووه 

المسووتحق للعبووادة ؛ ألن اهلل هووو فيووه شووا   الووذ  الحووق هووو -تعووالى–اهلل  توحيوودموون  -وسوولم عليووه

 (2)وحدا، و ن الخلق   ينبغي لهم  ن يعبدوا إ  من خلقهم ورزقهم.

ِّٖأَنببَدا  ّٖ﴿فووي قولووه تعووالى:  ويقتضنن  النهنن  َّ ِِ ، تحووريم اتخوواذ [44]البقااءة:﴾اَّٖوأَنببتُۡمّٖتَۡعلَُمببونَّٖفَببَلّٖتَۡرَعلُببوْاّٖ

   األزليووة صووفاته فووي احوودوو  لووه، قسوويم   ذاتووه فووي واحوود -تعووالى– اهلل ؛ ألن-تعووالى–األنووداد هلل 

؛ وألنهووا تنوواقا اإليمووان بوواهلل، وتنوواقا  لمووة التوحيوود، لووه شووريا    فعالووه فووي وواحوود لووه، نظيوور

،  والشورا بواهلل يعتبور مون -تعوالى-، فاتخواذ األنوداد شورا هلل -تعالى–وتناقا توحيد الربوبية هلل 

                                                           

 عبووود بووون محمووود بووون منصوووور المظفووور، ألبوووي ،القووورآن تفسووويرو (. 3/114ظووور: الن ووول والعيوووون، للمووواورد  )ين( 1)
 وغنويم إبوراهيم بون ياسور: قيوقتح، (هوو499: ل) الشوافعي ثوم الحنفوي التميموي السومعاني الموروزى  حمود بون ال بار

تفسوير (. و 3/39) (،م1991 -هوو1419/)1 :، طالسوعودية – الريواا الووطن، دار: الناشور، غنويم بن عباس بن
 (.1/193ابن  ثير )

ر فوي تفسوير القورآن المنثو  الدرو (. 1/193ابن  ثير)(. وتفسير 314، 1/339يان، للطبر  )ظر:  امع الب( ين2)
، بدون رقم بيرول – الف ر دار: الناشر، (هو911: ل) السيوطي الدين  الل ب ر،  بي بن الرحمن عبد بالم ثور،

(.  1/93التفسووير، لسووعيد حوووى )(. واألسوواس فووي 2/239ن، للشوونقيطي )(. و ضووواء البيووا1/91) الطبعووة وتاريخهووا
عراب و   (.1/34القرآن، لدرويش )ا 
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- النبوي سو لل: قوال -اهلل عنوهرضوي -بون مسوعود  اهلل عبود عون عظم الذنوب عند اهلل، لما  اء 

 عونو ، (1)«خلقوا وهوو نوداً  هلل ت عول  ن»: قوال اهلل؟ عنود  عظوم الوذنب   : -وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل شووواء موووا: -وسووولم عليوووه اهلل صووولى- للنبوووي ر ووول قوووال: قوووال ،-رضوووي اهلل عنهموووا- عبووواس ابووون

 (3).«(2)وحدا اهلل شاء ما ؟نداً  هلل  علل»: قال ،وشئل

 :من اتخذ أندادا  من دون اهلل ف  التعامل مع الكريم ج القرآنمنه رابعا :

فووي سووورة  -تعووالى-النهووي عوون اتخوواذ األنووداد موون دون اهلل  فووي التعاموول مووعلقوود تبووين موونهج القوورآن 

 عدة نقاط:رة في البق

ِّٖ﴿موووونهج النهووووي الصووووري  بعوووود بيووووان الح ووووة ووضوووووحها، حيووووث قووووال تعووووالى:  -1 َّ ِِ فَببببَلّٖتَۡرَعلُببببوْاّٖ

النهوي عون المن ور  ن ي وون صوريحًا إذا  صوب  الحوق واضوحًا؛ ألن  فاألصول فوي، [44]البقاءة:﴾اا  ّٖأَندَّٖ

 تعلمووون و نووتم:   ، [44البقااءة:]﴾َوأَنببتُۡمّٖتَۡعلَُمببونَّٖ﴿قووال بعوود النهووي عوون الشوورا باألنووداد: -تعووالى-اهلل 

 (4).لحقبا معرفتهم بعد  فرهم لقب  بيان ذلا وفي البراهين، من ل م ذ ر بما وحدانيته

ٱۡعبُببُدوْاّٖ﴿والنهووي عوون عبووادة مووا سووواا، ففووي قولووه تعووالى:  وحوودا اهلل بعبووادة األموور بووينال مووع  -2

فَببَلّٖ﴿، ذ وور معنووى اإلثبووال موون  لمووة التوحيوود وهووي )إ  اهلل(، وفووي قولووه تعووالى: [43البقااءة:]﴾َربَُّكببمُّٖ

ِّٖأَنبَدا  ّٖ َّ ِِ إلوه(، وهوذا متضومن للنفوي علوى   مول و ووه  ذ ور معنوى النفوي وهووو )  [44]البقاءة:﴾اتَۡرَعلُبوْاّٖ
                                                           

ِّٖأَنَدا  ّٖ﴿ باب قوله تعال: تاب التفسير، صحي  البخار ، ( 1) َّ ِِ ، حديث [44]البقءة:﴾اَّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖفََلّٖتَۡرَعلُوْاّٖ
، بعدا  عظمها وبيان الذنوب،  قب  الشرا  ون  مسلم،  تاب اإليمان، باب (. وصحي3/13(، )4413رقم: )

 (. 1/94(، )93حديث رقم: )

/ 4 ني، دار الصوديق للنشور والتوزيوع، ط:محمود ناصور الودين األلبوا ( صوحي  األدب المفورد، للبخوار ، تحقيوق،2)
 (.1/292)(، وقال: حديث صحي ، 191(، حديث رقم: )م1991هو 1419)
: الناشور، (هوو349: ل) الشهرسوتاني  حمود ب ور  بوى بون ال ريم عبد بن محمد الفت   بو ل،والنح الملل ظر:( ين3)

  (.1/32(. وتفسير  بي السعود )1/42) رقم الطبعة تاريخها ، بدونالحلبي مؤسسة
 الغرناطي ل لبيا  ز  ابن اهلل، عبد بن محمد بن  حمد بن محمد القاسم،  بو  ،التنزيل لعلوم التسهيل ( ينظر:4)
هوو(، 1413 /)1، ط: بيورول – األرقوم  بوي بون األرقوم دار شر ة ،الخالد  اهلل عبد الد تور: قيحقت (هو141: ل)
(1/13). 
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 علووى البوواهر الوودليل بيووانو تمووه؛ ف معوول اآليووة بووين األموور بالتوحيوود والنهووي عوون الشوورا بوواهلل، مووع 

 بووالخلق  نفوورادا المتضوومن الربوبيووة، توحيوود ذ وور وهووو سووواا، موون عبووادة وبطووالن عبادتووه، و وووب

 اهلل بو ن إقورارا فلوي ن ف وذلا ذلوا، فوي شوريا هلو لويس ب نوه مقراً   حد  ل  ان فذذا والتدبير، والرزق

 (1).الشرا وبطالن ،تهوحداني على عقلي دليل  وض  وهذا العبادة، في له شريا  

- اهلل موع تعبود آلهوة ت وون   قودوهذا لت ون  بل  و وسع؛ ألن األنداد  ،ألندادتسمية الشرا با -3

 ت ون قد ،خفية  خرى صور في األنداد ونت  فقد، المشر ون يزاوله  ان الذ  النحو على -تعالى

 و و  ،صوورة    فوي اهلل غيور مون الخووف فويقد ت ون و  صورة،    في اهلل بغير الر اء تعليق في

 (2).صورة    في اهلل غير في ضر  و بنفع ا عتقاد فيت ون 

 ثيور مون الذم والوعيد الشديد ببيان مصير من ُيقدم على هذا الفعول القبوي ، وهوذا قود ورد فوي  -4

ِّٖأَنبَدا  َّٖوِمَنّٖٱلنَّاِجّٖ﴿اآليال القرآنية، فمنها قوله تعوالى:  َِّ ّٖٱَمنّٖيَتَِّخُذِّٖمبنُّٖ وِنّٖٱ ّٖاّٖيُِ ب بونَُهۡمَّٖشُ ب ِّ ُِۖ َِّ

ب ُّٖمب   ْاّٖأََشد  ّٖٱۡلقُبوَّّٖاَّٖوٱلَِّذيَنَّٖااَمنُوٰٓ ْاّٖ ِۡ ّٖيَبَرۡوَنّٖٱۡلَعبَذاَبّٖأَنَّ َّٖولَبۡوّٖيَبَرٱّٖٱلَّبِذيَنّٖظَلَُمبوٰٓ ِِۗ َّ بِِّ َِّٖجِميع  َّ ِِ ّٖٱةَّٖ َّٖاَّٖوأَنَّ َِّ

 هلوو، وهووذا فيووه شوورا المحبووة لغيوور اهلل فووي مسوواواة محبووتهم بمحبووة اهلل، وقو [365البقااءة:]﴾َشببِديُدّٖٱۡلَعببَذابِّٖ

ِ ّٖٱل﴿ تعالى: ّٖ ِنَّبَ ِّٖمبۡنّٖأَۡصبَ َٰ ّٖقُبۡلّٖتََمتَّبۡعّٖبُِكۡفبِرَلّٖقَلِبيلك  ِِۚ اّٖلِّيُِضلََّّٖعبنَّٖسببِيلِ ِّٖأَنَدا   َّ ِِ ، [4الزُّمتاء:]﴾نَّبارَِّٖوَجَعَلّٖ

 (3). حب اهلل يحبونهم اً  نداد هماتخاذ هو إنما المشر ين في الشرا  صلف

                                                           

 (.7/218أضواء البيان، للشنقيطي )و(. 1/44سعد  )( ينظر: تفسير لل1)

 (.1/49) سيد قطبل ينظر: الظالل،( 2)
: قيحق، ت(هو129: ل) الحراني تيمية بن الحليم عبد بن  حمد العباس  بو الدين تقيل ،الفتاوى م موهظر: ( ين3)

 الممل وة النبويوة، المدينوة الشوريف، المصوحف لطباعوة فهود الملوا م موع: الناشور، قاسوم بون محمد بن الرحمن عبد
 افيالشو الودواء عون سو ل لمون ال وافي ال ووابو  (.14/134(، )م1993-هوو1413): النشور عوام، السعودية العربية

 دار: الناشور، (هوو131: ل) ال وزيوة قويم ابون الودين شمس سعد بن  يوب بن ب ر  بي بن محمدل ،والدواء الداء  و
 (.1/132(، )م1991 - هو1419/)1: ، طالمغرب – المعرفة



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 81 - 
 

 المبالغة في ز رهم عن عبادة األنداد من دون اهلل، وذلا في إثبال العلم لهم في قوله تعالى: -3

ه ي وون مون العوالم بحقيقوة ، فذذا  ان ارت اب الباطل من ال اهل قبي  فذنو[44البقءة:]﴾َوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖ﴿

 (1)بطالنه  شد قبحًا، و دعى ب ن يقابل ب شد  نواه اإلن ار.

 ووووووووووووو

األنداد من ومن خالل ما تقدم في هذا المطلب من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن اتخاذ 

 يلي: مادون اهلل نستلخص ذلا في

 ما سواا. = ال مع بين األمر بعبادة اهلل والنهي عن عبادة

 =  ن النهي  اء صريحًا وليس غامضًا.

 = تسمية الشرا باهلل ب لمة األنداد؛ لت ون  بل  و وسع في دائرة الشرا.

 = الذم والوعيد الشديد لمن يتخذ  ندادًا من دون اهلل.

 تعالى.-= المبالغة في ز ر من يتخذ األنداد هلل 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.1/13( ينظر: التفسير الوسيط، للطنطاو  )1)
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 المطلب الثان 

 تعالى عبادة غير اهلل

ن نوعهوا تعتبور  يوًا  وا -تعالى-د ورد في سورة البقرة النهي عن عبادة غير اهلل، فعبادة غير اهلل لق

ذاب من الع ، فقد رتب اهلل عليه-تعالى-يعد من  قب  الذنوب و  برها عند اهلل  باهلل، والشرا اً شر 

ادة غير اهلل من من ال بائر، وفي هذا المطلب يتبين النهي عن عب والعقاب ما   يرتب على غيرا

 خالل ما يلي: 

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

لِببَدۡيِنّٖ ِۡمَسببان ّٖ﴿قووال تعووالى:  ََّٖوبِٱۡلَوَٰ َِّ ّٖٱ ِايَلََّٖلّٖتَۡعبُببُدوَنّٖ َِلَّ ٰٓ ّٖ ِۡسببَرَٰ ببَقّٖبَنِببيٰٓ
َّٖو ِۡ ّٖأََلببۡذنَاِّٖميثََٰ اَّٖوِ  ّٖٱۡلقُۡربَببىَٰ

ِكيِنَّٖوقُولُوْاّٖلِل َّٖوٱۡلَمَسَٰ َمىَٰ ّٖنَّاِجُّٖمۡسن َّٖوٱۡليَتََٰ ّٖقَلِبيل  ّٖتَبَولَّۡيتُۡمّٖ َِلَّ ةَّٖثُبمَّ َشوَٰ ةََّٖوَااتُوْاّٖٱللَّ لَوَٰ بنُكۡمّٖاَّٖوأَقِيُموْاّٖٱلصَّ ّٖمِّ

ۡعِرُضونَّٖ  .[41البقءة:]﴾َوأَنتُمّٖم 

 واصطالحا : : تعريف العبادة لغة  ثانيا  

 ثوورةب  مووذلالً   ووان إذا معبوود طريووق يقووال، وا سووت انة الخضوووه مووع الطاعووة العبننادة لغننة : -أ

 (1)، والمقصود بالعبادة هنا: عبادة غير اهلل.الوطء

 العبادة اصطالحا :  -ب

 واألعموال األقووال مون ويرضواا اهلل يحبوه موا ل ل  امع اسم هي" :العبادةقال ابن تيمية: 

 (2)".والظاهرة الباطنة

 :بيان النه  الوارد ف  اآليةثالثا : 
                                                           

لزبيوود  (.  وتوواج العووروس، ل3/213ظووور )بوون من  (. ولسووان العوورب،2/139( ينظوور: تهووذيب اللغووة، للهوورو  )1)
(9/331.) 
 محمود بون القاسوم  بوي بون اهلل عبود بون السوالم عبود بون الحلويم عبود بون  حمود العبواس  بوو الدين تقي، العبودية( 2)

، بيورول – اإلسوالمي الم توب، الشواويش زهيور محمود ، تحقيوق،(هوو129: ل) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن
 .(1/44)(، م2443 - هو1423) الم ددة/ 1ط: 
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َََّٖلّٖتَۡعبُدُّٖ﴿لبني اسرائيل:  -تعالى-يقول اهلل  َِّ ّٖٱ  مضواره فعول تعبودون، و نافيوة ( ، )[41]البقءة:﴾وَنّٖ َِلَّ

 حصر  داة ا  ، و فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع والواو ،وعالمة رفعه ثبول النون مرفوه

 مخبور فهوو ،مفسورة ألنهوا ؛من اإلعوراب لها محل   وال ملة ،به فعوللفظ ال اللة م اهللو  ،استثناء

  .ا نتهاء إلى ساره المنهي  نّ  إيهام من فيه لما ؛عنه

  موروهوذا والمعنى:   توحدون إ  اهلل، و  تشر وا به شيئا، و  تخلصووا العبوادة إ  هلل دون غيورا، 

 المسووتحق هووو -تعووالى- اهلل ألن ؛غيوورا عبووادة عوون النهووي تحتووه يوودخل ،بعبادتووه -تعووالى- اهللموون 

 ولوووذلا خلقوووه،  ميوووع  مووور األمووور وبهوووذا ،شووويئاً  بوووه يشووور وا و  يعبووودوا  ن فووو مرهم ،غيووورا   للعبوووادة

ّٖفَٱۡعبُُدوِنّٖ﴿ :تعالى قال  ما ،خلقهم ّٰٖٓأَنَا  َِّٖ َِلَّ ُ ََّٖلّٰٖٓ ِلََٰ ِِّٖأَنَِّ ّٖ ِلَۡي ّٖنُوِميٰٓ ّٖ َِلَّ ُسولي َوَمآّٰٖأَۡرَسۡلنَاِّٖمنّٖقَۡبلَِ ِّٖمنّٖرَّ

بببببة ّٖ﴿: تعوووووالى وقوووووال، [45األنبياااااا :]﴾ ّٖأُمَّ ُسبببببَّٖولَقَبببببۡدّٖبََعۡثنَببببباّٖفِبببببيُّٖشبببببلِّ ّٖأَِنّٖٱعّٖۡرَّ ََّٖوٱۡجتَنِبُبببببوْاّٖوَلك َِّ بُبببببُدوْاّٖٱ

ُغوتَّٖ
   وحودا يعبود  ن ،-تعوالى– اهلل حوق وهوو و عظمهوا، الحقووق  علوى هوو ذا، وهو[16]النحال:﴾ٱلطََّٰ

 (1)، و  يعبد سواا من خلقه.له شريا

ِايَلََّٖلّٖتَۡعبُدُّٖ﴿ في قوله تعالى: ويقتض  النه  ٰٓ ّٖ ِۡسَرَٰ َقّٖبَنِيٰٓ
ََّٖو ِۡ ّٖأََلۡذنَاِّٖميثََٰ َِّ ّٖٱ ، تحريم [41]البقءة:﴾وَنّٖ َِلَّ

 شويئاً  صرف فمن؛ -صلى اهلل عليه وسلم–عبادة غير اهلل من قبل بني إسرائيل و ذلا  مة محمد 

هكّٖ﴿ :تعوالى لقوله ؛مشر اً  ي ونفذنه  اهلل لغير منها
ِّٖ ِلََٰ َِّ َّٖمَعّٖٱ َُ ِِّٖۚفَِِنََّمباَّٖوَمنّٖيَۡد َنّٖلَُِ ّٖبِب اَّٖااَلَرََّٖلّٖبُۡرَهَٰ

فُِرونَِّٖمَسا ُ ََّٖلّٖيُۡفلُِحّٖٱۡلَكَٰ ّٖ ِنَِّ  ٰۚٓ ِِ ِّٖفَبَلّٖتَبۡدُعوْاَّٖمبَعّٖ﴿ :تعوالى وقوله ،[338]املؤمنو :﴾بُُِ ِّٖعنَدَّٖربِّ َّ ِِ ِرَدّٖ ّٖٱۡلَمَسَٰ َوأَنَّ

ا ِّٖأََمد  َِّ  (2).[34]اجل :﴾ٱ

 

                                                           

المعوروف  عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي، الت ويل لبابو  (.294-2/299( ينظر:  امع البيان، للطبر  )1)
ابوووووون  ثيوووووور (. وتفسووووووير 31/ 1(، )هووووووو 1413/ )1، ط: بيوووووورول – العلميووووووة ال تووووووب دار (هووووووو141: ل) لخووووووازنا
عرا (.1/249والدر المنثور، للسيوطي )(. 1/191)  (.1/131ب القرآن، لدرويش )وا 

  (.1/323وغرائب القرآن، للنيسابور  ) (.14/113 بن تيمية ) ينظر: م موه الفتاوى،( 2)
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 :غير اهلل من عبد ف  التعامل مع الكريم منهج القرآن ا :رابع

عون عبوادة غيور من خالل منهج القرآن في النهي دة في سورة البقرة التي ور لقد اشتملل هذا اآلية 

 نوردا في عدة نقاط: رائعاً  اهلل تعامالً 

َّٖ﴿احتمال النهي أل ثر من و ه في قوله تعالى:  -1 َِّ ّٖٱ     ن يحتمل ، فقد[41البقءة:]﴾ََلّٖتَۡعبُُدوَنّٖ َِلَّ

 واألجوثان األجصنام من اللَّه، غير تعبدون  :   ج  العبادة، نفس يحتملقد و ، هلل إ،  األلوهيةج  نت علو 

 (1)بالعبادة دون غيرا. -تعالى–، و لها تؤد  إلى غاية واحدة، وهي توحيد اهلل وغيرهما

َّٖ﴿موونهج اإلخبووار الووذ  هووو بمعنووى النهووي، فووي قولووه تعووالى:  -2 َِّ ّٖٱ ، وهووذا [41البقااءة:]﴾ََلّٖتَۡعبُببُدوَنّٖ َِلَّ

   نه ؛ ألنهوالنهي األمر صري  من  بل  وهو ،األمر تريد (فالن ىإل تذهب: ) قولااألسلوب هو 

َوقُولُببوْاّٖ﴿ قولووه تعووالى: عطووف ،القووول هووذا ويؤيوود ،عنووه يخبوور فهووو وا نتهوواء ا متثووال إلووى سوووره

ةَّٖلِلنَّاِجُّٖمۡسن ّٖ َشوَٰ ةََّٖوَااتُوْاّٖٱللَّ لَوَٰ  (2).عليه، [41البقءة:]﴾اَّٖوأَقِيُموْاّٖٱلصَّ

 ألن؛ بهوووا اهلل خصوووهم التوووي الووونعم  نوووواه مووون اً نوعووو عووودعبوووادة غيووور اهلل يُ بيوووان  ن النهوووي عووون  -3

 فهووذا نعمووة، النعمووة إلووى والموصوول ال نووة، وهووو ،الوونعم  عظووم إلووى موصوول األشووياء بهووذا الت ليووف

 (3).النعم من محالة   نهيال

َّٖ﴿بيووان  ن النهووي عوون عبووادة غيوور اهلل فووي قولووه تعووالى:  -4  َِّ ّٖٱ هووو فووي  ،[41]البقااءة:﴾ََلّٖتَۡعبُببُدوَنّٖ َِلَّ

 غيورا عبوادة عون والنهوي بعبادتوه األمور ألن ديون اإلسوالم؛ في منه بد   ما  ميع يتضمن الحقيقة

 العبادة تلا ب يفية بالعلم  يضاً  ومسبوق عليه، ويستحيل له ي ب ما وب ميع ،بذاته بالعلم مسبوق

 (4).والرسالة بالوحي إ  معرفتها إلى سبيل   التي

                                                           

 (.1/342)ينظر: تفسير الماتريد  ( 1)
 (.1/139ينظر: ال شاف، للزمخشر  ) (2)
 (.3/393للراز  ) ينظر: مفاتي  الغيب، (3)

 .(1/322) النيسابور  ،القرآن غرائبينظر:  (4)
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 فوي ابهو اهلل  مر التي الدين،  صول منن والتوضي  على  ن التشريع من  مر ونهي هو البيا -5

 ؛الدين   صل نسخ، يدخله فال وم ان، زمان  ل في العامة، المصال  على  شتماله ؛شريعة  ل

َِِّٖۚشبيَّٖۡوٱۡعبُبُدوْاّٖٱّٖ﴿: تعوالى قوله في به  مرنا ولهذا ََّٖوََلّٖتُۡ بِرُشوْاّٖبِب  األعموال تقبول فوال ،[16]النساا :﴾اَِّ

 (1).عبادا على -تعالى– اهلل حق هذاألن  ؛ ساسها هذا ي ن لم إن  لها

ِايَلََّٖلّٖ﴿ :تعووالى قولوه فوي وذلووا ،الخطواب إلوى الغيبووة مون ا لتفوال -6 ٰٓ ّٖ ِۡسببَرَٰ ببَقّٖبَنِببيٰٓ
َو ِۡ ّٖأََلبۡذنَاِّٖميثََٰ

َّٖ َِّ ّٖٱ  ،ا لتفووال فوائوود وموون الغيبووة، بطريووق وقووع موواإن إسوورائيل بنووي ذ وور ألن؛ [41]البقااءة:﴾تَۡعبُببُدوَنّٖ َِلَّ

 الل،التونق حوبّ  مون النفووس عليوه  بلول لما واإلمالل؛ الض ر عن السمع وصيانة ال الم، تطرية

 (2).واحد والمن على ا ستمرار من والسممة

م موعة من الحقوق؛ ول نها بد ل بتقرير التوحيد والنهي عن الشرا، وهذا  شمول اآلية على -1

  همية ذلا، و نه من  عظم الحقوق على اإلطالق.يدل على 

 ووووووووووووو

منهج القرآن في التعامل مع النهي عون عبوادة غيور اهلل نسوتلخص موا  ومن خالل ما تقدم ذ را في

 يلي: 

 = احتمال النهي عن عبادة غير اهلل أل ثر من و ه.

 صري  األمر. بل  من ؛ ألنه بمعنى النهي ي تي بار الذ = التعبير بمنهج اإلخ

 = بيان  ن النهي عن عبادة غير اهلل يتضمن ما  بد منه في دين اإلسالم.

 = البيان والتوضي  على  ن األمر والنهي هما من  صول الدين التي  مر اهلل بها في  ل شريعة.  

                                                           

 (.1/31) لسعد ينظر: تفسير ا( (1

 العلوووو  األرمووي اهلل عبووود بوون األموووين محموودل ،القووورآن علوووم روابوووي فووي والريحوووان الووروح حووودائق تفسوويرنظوور: ( ي2)
 بيرول الن اة، طوق دار: الناشر، مهد  حسين بن علي محمد هاشم الد تور: ومرا عة إشراف، الشافعي الهرر 

 (.2/33(، )م2441 - هو1421/ )1: ، طلبنان –
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 = ا لتفال من الغيبة إلى الخطاب.

 = بيان  همية التوحيد و نه من  عظم الحقوق على اإلطالق.
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 المطلب الثالث

 تعالى الخشية من غير اهلل

؛ -تعوالى-ومن األفعال المنهي عنهوا التوي تضومنتها سوورة البقورة النهوي عون الخشوية مون غيور اهلل 

لما فيهوا مون الخووف والتعظويم لغيور اهلل، وهوذا   شوا  نوه مون الشورا بواهلل؛ فالمسولم   يخشوى و  

النهووي عوون  مووا غيوورا فووال، وفووي هووذا المطلووب يتبووين  ،يخوواف إ  موون اهلل الووذ  بيوودا الضوور والنفووع

 يلي: ماالخشية من غير اهلل في

 ة القرآنية الت  ورد فيها النه :أوال : اآلي

ّٖنِۡعَمتِيَّٖعلَۡيُكۡمَّٖولََعلَُّكۡمّٖتَۡهتَُدونَّٖ﴿ قال تعالى:  .[350البقءة:]﴾فََلّٖتَۡخَ ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ۡونِيَّٖوِۡلُتِمَّ

 واصطالحا : ثانيا : تعريف الخشية لغة  

وويج هووي الخوووف، يقووال: الخشننية لغننة:   -أ ش، شووى خج وويجةً  يجخ  ش  ووياً  خج ش  ووياناً  وخج ش  وواةً  وخ، شج  وهووذا ،ومجخ 

شى الم انُ  رج ةَ  ،ذاا من  خ  يجانجةَ  وام  ش  ءد  ُ لَّ  تجخشى ،خج  (1).شجي 

 ب ثورة توارة ي وون المسوتقبل، فوي م وروا توقوع بسوبب القلب ت لم"هي الخشية اصطالحا :   -ب

 (2)."وهيبته اهلل  الل بمعرفة وتارة العبد، من ال ناية

 المجخوووف، تووذ ر موون وحر تووه القلووب اضووطرابوالمعنووى:  ن الخشووية ت ووون بووالخوف مووع 

 اهلل خووّص  ولووذلا منووه، يخشووى بمووا علووم عوون ذلووا ي ووون مووا و  ثوور تعظوويم، يشوووبه خوووف

َِّٖمببببۡنِّٖعبَببباِ ِهّٖٱ﴿ :تعوووالى قولووووه فوووي بهوووا العلمووواء َِّ ّٖ ِنََّمبببباّٖيَۡخَ بببىّٖٱ ََّٖعِليببببل  َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ببببُلْاِۗ ٰٓ ۡلُعلََمَٰ

 (3).[44فاطء:]﴾َ فُور ّٖ

                                                           

 (.31/334) لزبيد وتاج العروس، ل (.229/ 14)  بن منظور ينظر: لسان العرب، (1)

 (.99( التعريفال، لل ر اني )ص: 2)
: ل) األصوووفهانى بالراغوووب المعوووروف محمووود بووون الحسوووين القاسوووم  بوووو ،فوووي غريوووب القووورآن المفوووردال ينظووور: (3)

 (،هو1412) /1: ، طبيرول دمشق - الشامية الدار القلم، دار: شرالنا، الداود  عدنان صفوان: حقق، ت(هو342
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 ثالثا : سبب نزول اآلية: 

 ال عبوة نحوو المسولمون عندما ُصرف -رضي اهلل عنهما-ماذ را ابن عباس  سبب نزول اآلية هو

 فتو ووه! دينووه محموود علووى تحيوور: م ووة  هوول موون المشوور ون قووال المقوودس، بيوول إلووى مصووالته بعوود

 تعووالى: اهلل فوو نزل! ديوون م فووي يوودخل  ن ويوشووا ،سووبيالً  منووه  هوودى  نووتم  ن ووم وعلووم م،إلووي  بقبلتووه

ّٖٱلَِّذيَنّٖظَلَُموْاِّٖمبۡنُهۡمّٖفَبَلّٖتَۡخَ بۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ بۡونِي﴿ ة ّٖ َِلَّ ّٖيَُكوَنّٖلِلنَّاِجَّٖعلَۡيُكۡمُّٖمرَّ ، واآليوة [350]البقاءة: ﴾لِئَلَّ

 (1)ي تتحدث عن تحويل القبلة، وتابعة لها.بش ل عام هي مناسبة لما قبلها من اآليال الت

 رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

  تخشوهمو  ،ناهية ( )و ،الفصيحة هي الفاء، [350]البقءة:﴾تَۡخَ ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ۡونِيّٖفََلّٖ﴿: يقول اهلل تعالى

 ؛ ألنه من األفعال الخمسة.النون حذف  زمه وعالمة بال م زوم مضاره فعل

 ؛ فذنهوا داحضوة وباطلووة،قبلووت م فوي همنمطواع تخووافوا  ، و القبلوة صورف ال تخوافوهم فوويوالمعنوى: فو

نهووومو   هوووي األولوووى با هتموووام، فقوووال تعوووالى: -تعوووالى–ثوووم ذ ووورهم بووو ن خشووويته بهوووا،   مو يضووور ن لووو ا 

  مور  تخوالفوا  القبلوة األولوى، و  تورا فوي ،   : وخافوني بوذفراد الخشوية لوي[350]البقاءة:﴾َوٱۡلَ ۡونِي﴿

                                                                                                                                                                      

يوواا نعبود إيوواا منوازل بووين السوال ين مودارجو  (.1/293)  شوومس سوعد بوون  يووب بوون ب ور  بووي بون محموود ،نسوتعين وا 
 – العربوووي ال تووواب دار: الناشووور، البغوووداد  بووواهلل المعتصوووم محمووود: قيوووحقت، (هوووو131: ل) ال وزيوووة قووويم ابووون الووودين
 (.1/349(، )م1993 - هو1413) /1: ط، بيرول

 و ح اموه، وتفسويرا، القورآن معواني علوم فوي النهايوة بلووق إلى الهدايةو (. 3/343نظر:  امع البيان، للطبر  )( ي1)
ّموووش طالووب  بوووي بوون م ووي محمووود يبووأل ،علومووه فنوووون موون و موول  ثوووم القيروانووي القيسووي مختوووار بوون محموود بووون حج

 العلموي والبحوث العليوا الدراسوال ب ليوة  امعيوة رسوائل م موعوة، تحقيق: (هو431 :ل) المال ي القرطبي األندلسي
 الشوووريعة  ليوووة - والسووونة ال تووواب بحووووث م موعوووة: الناشووور، البوشووويخي الشووواهد: د.   بذشوووراف الشوووارقة،  امعوووة -

 بيووووووان فووووووي الع ووووووابو  (.1/341(، )م2449 - هووووووو 1429/ )1 :ط، الشووووووارقة  امعووووووة - اإلسووووووالمية والدراسووووووال
 الح ويم عبد: قيحق، ت(هو932: ل) العسقالني ح ر بن  حمد بن محمد بن علي بن  حمد الفضل يبأل ،ألسبابا

، بدون طبعة وتاريخ، قال المحقق في الخاشية بونفس المصودر والصوفحة: ال وز  ابن دار: الناشر، األنيس محمد
 (.1/441) ضعيف وهو نصر بن  سباط فيه عيف؛ض وسندا: قلنا
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 عمووا عوودلتم  نووتم إن عقووابي احووذروا، فل ووم مصوولحة موورت م بووه فيووه  موواالتو ووه إلووى ال عبووة؛ ألن فووي 

  (3).علي م وفرضل  لزمت م

موون  منووع خشوية غيور اهلل، [350]البقاءة:﴾فَببَلّٖتَۡخَ ببۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ بۡونِي﴿فووي قولوه تعوالى:  ويقتضن  النهن 

 ي قولوووووووووه تعوووووووووالى:ويقتضوووووووووي األمووووووووور فوووووووووالخلوووووووووق؛ لعمووووووووووم النهوووووووووي عووووووووون الخشوووووووووية مووووووووون غيووووووووورا، 

 ، و وب إفراد اهلل بالخشية؛ لعموم األمر بالخشية منه.[350البقءة:]﴾َوٱۡلَ ۡونِي﴿

الوذ  يقتضوي  األموروبوين  الذ  يقتضي فساد المنهي عنه وتحريموه، بين النهي ل اآلية معقد ف 

 مقتضووًيا النهووي  ووان فووذن، األموور هووو النهووي ضوود ألن بضوودا؛  موور الشوويء عوون النهوويو  الو وووب،

-تعتبور نووه مون  نوواه العبوادة هلل  الخشوية؛ وألن الو ووب وهو لضدا، اً مقتضي األمر  ان لتحريمل

ّٖ﴿ من  نواه الشرا،  قال تعالى: اً نوع صبحل غير اهلل فذذا صرفل ل -تعالى اّٖ َِلَّ َوََلّٖيَۡخَ ۡوَنّٖأََمبدك

َِّٖمِسيب ّٖ َِّ ّٖبِٱ َّٖوَشفَىَٰ َِۗ َِّ  .[18]األحزاب:﴾اٱ

  نوه يعلوم و ن ،اهلل عقواب خشوية عينيوه بوين ينصوب  ن وترو وه  فعالوه  ول في المرء على الوا بف

 (2).إليهم الخاطر ملتفل و  بهم، القلب مشتغل ي ون   و ن شيء، الخلق يد في ليس

 تعالى:-الخشية من غير اهلل  ف  التعامل مع الكريم منهج القرآن خامسا :

يموًا ومتميوزًا فوي التعامول موع النهوي عون الخشوية منه وًا عظمون خوالل سوورة البقورة لقد سولا القورآن 

 و اء ذلا في عدة نقاط: ،من غير اهلل

                                                           

للنسووووفي ، موووودارا التنزيوووولو  (.4/121) للووووراز  ومفوووواتي  الغيووووب،(. 1/243للزمخشوووور  )  ل شوووواف،ينظوووور: ا( 1)
 اليمنوي الشوو اني اهلل عبود بون محمود بون علوي بون محمود وفوت  القودير،  (.1/434 ثيور )ابون تفسير و  (.1/143)
 (.1/192) ،(هووو1414) /1: ط، بيوورول دمشووق، - الطيووب ال لووم دار  ثيوور، ابوون دار: الناشوور، (هووو1234: ل)

عراب القرآن، لدرويش)  (.1/213وا 
 محمود بون الورحمن عبود زيد  بو ،القرآن تفسير في الحسان ال واهرو  (.4/121) للراز  ينظر: مفاتي  الغيب،( 2)
: الناشور، المو وود عبد  حمد عادل والشيخ معوا علي محمد الشيخ: قيحق، ت(هو913: ل) الثعالبي مخلوف بن
 (.1/332(، )هو1419 ) /1: ، طبيرول – ربيالع التراث إحياء دار
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فَببببببَلّٖتَۡخَ ببببببۡوُهۡمّٖ﴿ ، حيووووووث قووووووال تعووووووالى:الخوووووووف بوووووودً  موووووون الخشووووووية اسووووووتعمال مصووووووطل  -1

 مون حوذر والخووف وقوع، قود  مور مون حوذر فوي هوذا المقوام هوي الخشية ألن ؛[350]البقءة:﴾َوٱۡلَ ۡونِي

 :تعوالى قوال ،انتومترادف والخووف الخشوية لموة   ن وا سوتعمال اللغوة عليوه تودل لوذ وا، يقوع لم  مر

 (1).[350]البقءة:﴾فََلّٖتَۡخَ ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ۡونِي﴿ :تعالى قال  ما، [385]آل عمءا :﴾فََلّٖتََخافُوُهۡمَّٖوَلافُونِّٖ﴿

ّٖيَُكوَنّٖلِّٖ﴿ سر احت اج اليهود  مام ح ة اهلل، في قوله تعالى:  -2 ّٖٱلَِّذيَنّٖلِئَلَّ ة ّٖ َِلَّ لنَّاِجَّٖعلَۡيُكۡمُّٖمرَّ

 علوم لموا وذلا، بمعنى   تراقبوهم وتستحوا منهم، [350]البقءة: ﴾ظَلَُموْاِّٖمۡنُهۡمّٖفََلّٖتَۡخَ ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ۡونِي

 .ذلا لهم فقال التزامها، عن الح ة ظهور عند للعقيدة عناد  المهم  ن

ّٖأَنّٖ﴿تعالى:  قوله في ،  ماتحياءوا س المراقبة م رى ت ر  قدفالخشية  ُّٖأََمق  َِّ َوتَۡخَ ىّٖٱلنَّاَجَّٖوٱ

ُِّٖ َُٰ  (2).[18]األحزاب:[﴾73﴾]األحزاب:تَۡخَ 

ّٖ﴿فووي قولووه تعووالى:  ، عووداء الملووة والوودين شوو نموون  حقيوورتال -3 ببة ّٖ َِلَّ ّٖيَُكببوَنّٖلِلنَّبباِجَّٖعلَببۡيُكۡمُّٖمرَّ لِببئَلَّ

 ومراعوواة،  موورهم راح، والتحقيور ي ووون بوذط[350]البقاءة: ﴾ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ببۡونِيٱلَّببِذيَنّٖظَلَُمببوْاِّٖمببۡنُهۡمّٖفَببَلّٖتَۡخَ بب

 (3)؛ فهو  هل  ن يخشى منه.-تعالى– مر اهلل 

حيووث قوووال  خشوووىيُ   ن ينبغووي   المبطووول و نبيووان  ن صوواحب الحوووق هووو مووون يخشووى  انبووه  -4

فَببَلّٖ﴿قووال تعووالى:  ،عليووه يعلووى و  يعلووو الحووق فووذن ؛[350البقااءة:]﴾فَببَلّٖتَۡخَ ببۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ببۡونِي﴿تعووالى: 

لَُكمّٖۡ َُّٖمَعُكۡمَّٖولَنّٖيَتَِرُشۡمّٖأَۡعَمَٰ َِّ ۡلِمَّٖوأَنتُُمّٖٱۡۡلَۡعلَۡوَنَّٖوٱ ْاّٖ ِلَىّٖٱلسَّ  إ  الحوق آفة ما، ف[15حممد:]﴾تَِهنُوْاَّٖوتَۡدُعوٰٓ

 (4).فيه الباطل  هل من وخوفهم له،  هله ترا

                                                           

 (.2/44حيان ا ندلسي ) ( ينظر: البحر المحيط،  بي1)

 (.1/342تفسير الراغب )و (. 243/ 3ظر:  امع البيان، للطبر  )( ين2)

 (.1/333وتفسير ابن  ثير ) (.1/332للثعالبي )  ،الحسان ال واهرينظر: ( 3)

الهيئوووة المصووورية العاموووة  ،هوووو(1334)ل: محمووود رشووويد رضوووا سوووير المنوووار(،)تف تفسوووير القووورآن الح ووويم ينظووور: (4)
 .(21/ 2)(، م1994)لل تاب، 
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تمامها ع -5 لى األمة اإلسالمية، وذلا حين تست يب وتستقيم على التلوي  بفضل اهلل ونعمته، وا 

ّٖ﴿ مر اهلل وطاعته، مع التهوين من ش ن الذين ظلموا، والتحذير من عذاب اهلل، قال تعالى:  َوِۡلُتِبمَّ

 (1).[350البقءة:]﴾نِۡعَمتِيَّٖعلَۡيُكۡمَّٖولََعلَُّكۡمّٖتَۡهتَُدونَّٖ

فَبَلّٖ﴿اطل مخذول، في قوله تعوالى: البشارة للمؤمنين ب ن صاحب الحق منصور وصاحب الب -6

 ،صوواحبه مخووذول ،خووذولم  اسوومه الباطوول ن ، وهووذا إشووارة إلووى [350]البقااءة:﴾تَۡخَ ببۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ببۡونِي

 هي التي بخشيته،  مرف معه، هو من خشية يو ب وعزا، صولةً  للحق فذن الحق صاحب بخالف

 (2). مرا متثلي ولم معصيته، عن ين ف لم اهلل، يخش لم فمن خير،  ل  صل

؛ وزيوووادة الفووواء فوووي هوووذا [350]البقاااءة:﴾فَبببَلّٖتَۡخَ بببۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ بببۡونِي﴿ازيوووادة الفووواء فوووي قولوووه تعوووالى: -1

 (3)الموضع للت  يد.

 وووووووووووووو

في سورة البقرة  نه  اء  من روائع منهج القرآن في تعامله مع النهي عن الخشية من غير اهلل

 :بمنهج رائع يتلخص فيما يلي

 = استعمال مصطل  الخشية بدً  من الخوف؛ لت ون  نفع و خف في قلوب المؤمنين.

 =  سر احت اج اليهود  مام ح ة اهلل.

  هل الباطل فال خشية منهم. ، بخالف= بيان  ن صاحب الحق هو من يخشى  انبه

 = التلوي  بنعمة اإلسالم واتمامها على األمة اإلسالمية.

 وصاحب الباطل مخذول. ،صاحب الحق منصور= البشارة للمؤمنين ب ن 

 ؛ للت  يد.[350البقءة:]﴾فََلّٖتَۡخَ ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ۡونِي﴿ا= زيادة الفاء في قوله تعالى:
                                                           

 (.1/131( ينظر: الظالل، لسيد قطب )1)
 (.1/13) ينظر: تفسير السعد ( 2)
 (.1/413( ينظر: تفسير األلوسي )3)
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 المبحث الثالث

أفعال المنافقين المنه   النه  عن منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع

 وفيه مطلبان:عنها ف  سورة البقرة، 

 في األراالمطلب األول: الفساد 

 ا ستهزاء بميال اهلل المطلب الثاني: 
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 المطلب األول
 الفساد ف  األرض

 فعوال المنوافقين الوذين  مون للنهي عن الفساد في األرا والوذ  هوو في بدايتها تطرقل سورة البقرة

فنهوواهم اهلل عوون هووذا األفعووال؛ لمووا فيهووا موون الفسوواد  ويبطنووون ال فوور، ، ووانوا يظهوورون بهووا اإليمووان

ويتبوين النهوي عون الفسواد فوي  ظيم الوذ  يعوود ضوررا علوى األموة اإلسوالمية فوي دينهوا ودنياهوا،الع

 األرا في هذا المطلب من خالل ما يلي:

 : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :أوال  

ْاّٖ ِنََّماّٖنَۡ ُنّٖ﴿ قال اهلل تعالى:  .[34البقءة:]﴾ُمۡصلُِ ونََّٖو َِ اّٖقِيَلّٖلَهُۡمََّٖلّٖتُۡفِسُدوْاّٖفِيّٖٱۡۡلَۡرِضّٖقَالُوٰٓ

 واصطالحا :  ا : تعريف الفساد لغة  ثاني

،الصَّال نجق،يُا  الفساد لغة: -أ ، وفسد الشيء، فاسدَ  فجُهوج  وُفُسودًا، فجساداً  يجف ُسدُ  فجسجدج يقال:  ح،

 (1)بطل، واضمحل، بمعنى تغير، والمقصود بالفساد هنا فساد المنافقين في األرا.

 الفساد اصطالحا :   -ب

 (2)وحقيقته العدول عن ا ستقامة إلى ضدها".هو ضد الصالح، فساد: "ال

خوروج عون ؛ ألنوه فسود إنوه يقوال نافعواً  صوالحاً  بوه ي وون الوذ  وضوعه عون خرجما   لف

، ب عمووال وتصوورفال غيوور دائوورة الفطوورة وا سووتقامة، ومووا توودعو إليووه الشووريعة اإلسووالمية

                                                           

للزبيود   (. وتواج العوروس،3/333بون منظوور )  (. ولسان العرب،12/231لألزهر  ) تهذيب اللغة، ينظر: (1)
(9/493.) 
 (.1/242( ال امع ألح ام القرآن، للقرطبي )2)
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 فهوووو -تعوووالى– اهلل  مووور بغيووور عمووول فمووون ،اإلثوووم  قسوووام  ميوووع يتنووواول فالفسوووادشووورعية، 

 (1)د.مفس

 بيان النه  الوارد ف  اآلية: :ا  ثالث

ْاّٖ ِنََّمبباّٖنَۡ ببُنُّٖمۡصببلُِ ونَّٖ﴿: -تعووالى-يقووول اهلل  ، [33]البقااءة:﴾َو َِ اّٖقِيببَلّٖلَُهببۡمََّٖلّٖتُۡفِسببُدوْاّٖفِببيّٖٱۡۡلَۡرِضّٖقَببالُوٰٓ

 وعالموة بوال م وزوم مضواره فعول تفسودواو  ،ة ازمو ناهية ( ، )[33البقءة:]﴾ََلّٖتُۡفِسُدواّْٖ﴿فقوله تعالى: 

 .الخمسة األفعال من ألنه ؛النون حذف  زمه

اهلل  تعصووا  فوي األرا:   :  تفسودوا   الموؤمنين  حود لهوم قوال إذا  وانوا المنافقينوالمعنى:  ن 

 ليقبو   الوذ وتضييع الفرائا، والشوا فوي الودين  ،وال افرين اليهود وموا ة ،بالنفاق األرا، في

 الهووودى علوووى نحووون إنموووا: قوووائلين عليوووه ردوا بحقيقتوووه، واإليقوووان بوووه بالتصوووديق إ  عمووولَ   حووود مووون

  .الزعم هذا -تعالى– اهلل ف بطل زعمهم، في مصلحون

 معصوية ذلوا فسوادهم  وان و الموؤمنين، مون بهوم عرضووا مون   المفسودون وحودهم هوم  نهوم وقرر

 صووالح ألنو  األرا؛ فووي  فسوود فقوود اهلل، يةبمعصوو  موور  و األرا فووي اهلل عصووى موون ألنووه هلل؛ا

 وهووم األرا، فووي المنووافقين إفسوواد هووو فووذلا، -تعووالى–اهلل  طاعووة  ي ووون إ  ب والسووماء األرا

 .فيها مصلحون ذلا بفعلهم  نهم يحسبون

ِكببببن﴿ :تعووووالى فقووووال ،قوووويل،هم موووون ذلووووا فووووي -تعووووالى– اهلل ف ووووذَّبهم ّّٖٖأَََلّٰٖٓ ِنَُّهببببۡمُّٖهببببُمّٖٱۡلُمۡفِسببببُدوَنَّٖولََٰ َلَّ

 ا،حوودود ونالمتعوودْ  ،-تعووالى- اهلل  موور المخووالفون المفسوودون هووم إنهووم    ،   :[34]البقااءة:﴾يَۡ ببُعُرونَّٖ

ه، التارُ ون معصيتجه، الرا بون  (1). ذلا  نهم يجدُرون و  يشعرون   وهم فروضج

                                                           

 بون محمود الودين، شمس ،الخبير الح يم ربنا  الم معاني بعا معرفة على اإلعانة في المنير السراجظر: ( ين1)
 بوودون رقووم الطبعووة، رةالقوواه –( األميريووة) بووو ق مطبعووة: الناشوور، (هووو911: ل) الشووافعي الشووربيني الخطيووب  حموود

  (.3/144تفسير المراغي )و (.  4/332) (،هو1293)
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ْاّٖ ِنََّمببباّٖنَۡ بببُنَّّٖٖو َِ اّٖقِيبببَلّٖلَُهبببۡمََّٖلّٖتُۡفِسبببُدوْاّٖفِبببيّٖٱۡۡلَۡرضِّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  ويقتضننن  النهننن  قَبببالُوٰٓ

الفساد فوي األرا، لعمووم النهوي الووارد فوي اآليوة؛ ألن النهوي يقتضوي  ، تحريم[33]البقءة:﴾ُمۡصلُِ ونَّٖ

  د في الرد عليهم ب نهم هوم المفسودون، ف وان الفسواد  -تعالى–و وب ترا المنهي عنه؛ وألن اهلل 

ّٖأَََلّٰٖٓ﴿فوووووووي األرا مووووووون صوووووووفال المنوووووووافقين، قوووووووال تعوووووووالى:  ِكبببببببنَّٖلَّ  ِنَُّهبببببببۡمُّٖهبببببببُمّٖٱۡلُمۡفِسبببببببُدوَنَّٖولََٰ

 .[34]البقءة:﴾يَۡ ُعُرونَّٖ

ّٖيُۡلفَُكونَّٖ﴿وبين  نهم هم العدو   غيرهم، قال تعالى:  ّٖأَنَّىَٰ ُُۖ َِّ تَلَُهُمّٖٱ
ّٖقََٰ ّٖفَٱۡمَذۡرُهۡم   ،[8]املناافقو :﴾ُهُمّٖٱۡلَعُدو 

 و ان، األرا في المنافقين فساد من  عظم فساد و  للمؤمنين؛ المنافقين عداء من  بل  عداء فال

  سوورارهم بذفشوواء المسوولمين علووى مووالئونهميو  ال فووار يمووايلون  ووانوا  نهووم األرا فووي المنووافقين فسوواد

غرائهم ،إليهم   حووال اسوتقامة  نتفاء سببَ  الفتن جيهيوت، بينهم الفتن هيج إلى يؤد  مما وذلا ،وا 

 (2).الحروب ييجوسبب في ته الزروه، وهالا الدماء سفا من ،الناس
 الفساد ف  األرض: ف  التعامل مع الكريم منهج القرآن ا :رابع

فوي  ، ي تي بيانهاألرا في التعامل مع النهي عن الفساد فيرائعًا لقد تضمنل سورة البقرة منه ًا 

 عدة نقاط:

 عون نهوى، [33ة:]البقاء ﴾ََلّٖتُۡفِسبُدوْاّٖفِبيّٖٱۡۡلَۡرضِّٖ﴿قال تعوالى:  السبب، والمراد المسبب، عن النهي -1

 إبطوان هوو حقيقوة النهوي فمتعلق الفساد،  هال من غيرا  و  فر من  ان طريق ب   الفساد إيقاه

                                                                                                                                                                      

عووووراب القوووورآن،  (.194، 1/113تفسووووير ابوووون  ثيوووور) و (.291 -1/299) للطبوووور   ووووامع البيووووان، ينظوووور: (1) وا 
 (.1/23(. و يسر التفاسير، لل زائر  )1/33لدرويش )

 علووى الطيبووي حاشووية) الريووب قنوواه عوون ال شووف فووي الغيووب فتوووحو (. 1/34نظوور: موودرا التنزيوول، للنسووفي )( ي2)
 القسووم، الغوووج محموود إيوواد: التحقيووق مقدمووة، (هووو 143: ل) الطيبووي اهلل عبوود بوون الحسووين الوودين شوورف ،(ال شوواف
، العلمواء سولطان الورحيم عبود محمد. د: لل تاب العلمي اإلخراج على العام المشرف، عطا بني  ميل. د: الدراسي
 ة،والبقوور  الفاتحووة تفسوويرو (.  2/193(، )م2413 - هووو1434/ )1 :ط، ال ووريم للقوورآن ليووةالدو  دبووي  ووائزة: الناشوور
/ 1: ، طالسوعودية العربية الممل ة ال وز ، ابن دار: الناشر، (هو1421: ل) العثيمين محمد بن صال  بن محمد

  (.1/41) (،هو1423)
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فشاء ال فار، ا ةو وم ال فر  اإلفساد، إلى المؤدية للفتن المهيج المفضي هو وذلا المؤمنين، سر وا 

 (1).األرا وهي اإلفساد محل وذ ر

 ِنََّمبببببباّٖنَۡ ببببببُنّٖ﴿ا قووووووال اهلل تعووووووالى عوووووونهم  نهووووووم قووووووالوا: تقبووووووي  والووووووذم لتز يووووووة الوووووونفس، ولووووووذلال -2

 مصول   نوه يودعي مفسود  ول ش ن يه؛ وهذا تقبي  لهم وذم؛ ألن هذا الطريقة [33]البقءة:﴾ُمۡصلُِ ونَّٖ

 نفسوه لتبرئوة ذلوا يودعي فذنموا، مضول  نوه عارفواً  إفسوادا مون بينوة علوى  وان فوذن إفسوادا، نفس في

ن بالتمويه، اإلفساد وصمة من  فيوه ميوزان   الوذ  األعمى التقليد بسوء اإلفساد إلى مسوقا  ان وا 

 (2).تلقاا ما غير يفهم  ن يريد و  اعتقاد عن يدعيه فهو، اإلفساد من اإلصالح لمعرفة

ُّٖهببَوّٖأَۡعلَببُمّٖبَِمببِنّٖ﴿ون وود  ن اهلل قوود نهووى عوون تز يووة اإلنسووان لنفسووه فقووال تعووالى:  ْاّٖأَنفَُسببُكۡمُۖ ببوٰٓ فَببَلّٖتَُلش 

ّٰٖٓ  .[14]النجم:﴾ٱتَّقَىَٰ

عوون قووولهم  نهووم قووالوا:  -تعووالى-بالغووة فووي قصوور الموصوووف علووى الصووفة، حيووث قووال اهلل  -3

، بمعنى:  ننا مصولحون لويس إ ، فحصوروا اإلصوالح فوي  وانبهم، [33البقءة:]﴾ ِنََّماّٖنَۡ ُنُّٖمۡصلُِ ونَّٖ﴿

ب ربعووة ت  يوودال،  و حوودوا  نهووم مفسوودون، وهووذا اسووتمرار موونهم علووى النفوواق، ف وواءل ال ملووة مؤ وودة

، بقولوووه (، وذلوووا فوووي  وووواب اهلل علووويهمالمفسووودون) و (هوووم): الفصووول وضووومير (إن) و (  ) :هووويو 

ّٖيَۡ ُعُرونَّٖ﴿تعالى:  ِكنَّٖلَّ ، ف ان الرد علويهم  بو   وواب؛ لموا فيوه [34البقاءة:]﴾أَََلّٰٖٓ ِنَُّهۡمُّٖهُمّٖٱۡلُمۡفِسُدوَنَّٖولََٰ

   فصوواروا عقووولهم، لفسوواد عوونهم واإلدراافووي الشووعور موون التنبيووه، والتو يوود، والتعريووف للخبوور، ون

 (3).والصال  الفاسد نيب بالفروق يشعرون و  والطيب، الخبيث بين يميزون

                                                           

 محمود محموود: تصودير، (هوو1444 :ل) عضويمة الخوالق عبود محمود، ال وريم القورآن ألسولوب دراسوالظر: ( ين1)
 (.4/134) رقم طبعة وتاريخها بدون، القاهرة الحديث، دار: الناشر، شا ر

 (.1/132محمد رضا ) ينظر: تفسير المنار،( 2)
التفسوير المنيور، و (. 1/39) (. والتفسير الوسيط، م موعة موؤلفين1/199ال واهر الحسان، للثعالبي ) نظر:( ي3)

 (.1/93للزحيلي )
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 (1)تقبي  ما  ان المنافقون عليه؛ ألنه بعيد عن الصواب؛ وألنه ي ر إلى الفساد والفتنة. -4

ََلّٖتُۡفِسُدوْاّٖفِبيّٖ﴿ير حيث قال تعوالى: بيان  ن الفساد مهما قّل فذنه سيعم ويشمل غيرا من الخ -5

 موا إلوى الحودود يتعودى  ن يومواً  بد   فذنه حدودا، ضاقل مهما اإلفساد ، إلى  ن[33]البقءة:﴾ٱۡۡلَۡرضِّٖ

  لهوا األرا إفسوادهم ظورف  عول لوذلا لوه، ا حتيواط فوي يشوتد لوم إذا ويشومل يعم فقد ،ذلا وراء

 (2).المنورة ينةالمد هي محصورة بقعة في مو ودون  نهم مع

صووورارهم فوووي البقووواء علوووى الفسووواد  لموووا و وووه إلووويهم اإلرشووواد مووون  ووول  -6 بيوووان عنووواد المنوووافقين، وا 

ْاّٖ ِنََّماّٖنَۡ ُنّٖ﴿ناص ، فبقي القول للم هول في قوله تعالى:  َو َِ اّٖقِيَلّٖلَُهۡمََّٖلّٖتُۡفِسُدوْاّٖفِيّٖٱۡۡلَۡرِضّٖقَالُوٰٓ

ّٖ﴿قولوووووووه تعوووووووالى: ؛ ف  وووووووابهم اهلل ب[33]البقاااااااءة:﴾ُمۡصبببببببلُِ ونَّٖ ِكبببببببنَّٖلَّ أَََلّٰٖٓ ِنَُّهبببببببۡمُّٖهبببببببُمّٖٱۡلُمۡفِسبببببببُدوَنَّٖولََٰ

 (3).[34]البقءة:﴾يَۡ ُعُرونَّٖ

 وووووووووووو

ومن خالل ما تقدم يتبين المنهج القرآنوي فوي التعامول موع النهوي عون الفسواد فوي األرا فوي سوورة 

 البقرة في عدة نقاط:

 قالته  لسنتهم.= ت ذيب اهلل للمنافقين والرد عليهم من خالل ما 

 = النهي عن الفساد ب   طريقة  انل.

 = التقبي  والذم ب سلوب ظاهرا المدح.

 = البالغة في قصر الموصوف على الصفة.

= بيوووان  ن الفسووواد مهموووا قوووّل وانحصووور فوووي م وووان  و شووويء معوووين فذنوووه سووويعمم ويشووومل غيووورا مووون 

 األما ن والخير.
                                                           

 (.1/244(. وال امع ألح ام القرآن،  للقرطبي )1/33للزمخشر  ) ال شاف،( ينظر: 1)

 .(1/39) طنطاو ، للالوسيط التفسيرينظر: ( 2)

 (.1/39) لم موعة من الؤلفينظر: التفسير الوسيط، ( ين3)
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صرارهم في البقاء   على الفساد.= بيان عناد المنافقين وا 
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 المطلب الثان 

 تعالى-االستهزاء بآيات اهلل

ا سوووتهزاء النهوووي عووون ا سوووتهزاء بميوووال اهلل، ف ،فوووي سوووورة البقووورة لوردوموون األفعوووال ال فريوووة التوووي 

يووم القياموة،  -تعوالى-ب علوى صواحبه العوذاب مون اهلل يترتو ،عد من ال فور بواهلل وآياتوهبميال اهلل يُ 

 لب  ما يلي:وي تي بيانه في هذا المط

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

ُِّٖهُلو ّٖ﴿ قال تعالى: َِّ ِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ  .[413البقءة:]﴾اَوََلّٖتَتَِّخُذوٰٓ

 واصطالحا : لغة  االستهزاء  : تعريفثانيا  

ر،يةُ  والهُوُزؤُ  الهُوز ءُ و  ،هووز مو خوذ مون االسنتهزاء لغننة:  -  ن وهُ  ب،ووه،  ُهوز،ئج يقوال  ،الْسووخ  م،  يجه ووزج ُ  وهجوزج ج  ،وج

ووا ووتجه زج ج  وتجهجووزَّ ج  ومجه ووزج جًة، وُهووُزؤاً  ُهووز ءاً  ف،يه،مج رج  ب،ووه،  واس  ب،ووه،  و منووه، والمقصووود با سووتهزاء هنووا  سجووخ،

 (1(وعدم ا تعاظ منها،  و العمل بها. -تعالى–هو الُسخرية بميال اهلل 

 الهزل على ألفعالوا األقوال حملب ،السخريةا ستخفاف و  هو االستهزاء اصطالحا :   -ب

 (2).والحقيقة ال د على   ،واللعب

 ،آياته  و -تعالى– باهلل  ان إذا السخرية، معنى زيادة مع ،ت ذيبويدخل في ا ستهزاء ال

  فضوووول ،بالضوووورورة الوووودين موووون ثابوووول هووووو مووووا  و ،اآلخوووور اليوووووم  و ، تبووووه  و ،رسووووله  و

                                                           

م موع  يط،(. والمع وم الوسو1/349(. وتواج العوروس، للزبيود  )1/193سوان العورب،  بون منظوور )ل ينظر: (1)
 (.2/993اللغة العربية بالقاهرة )

 بون اهلل عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن  حمد العباس  بو الدين تقي، تيمية  بن ال برى الفتاوىظر: ( ين2)
 /1: ، طالعلميووة ال تووب دار: الناشوور، (هووو129: ل) الدمشووقي الحنبلووي الحرانووي تيميووة ابوون محموود بوون القاسووم  بووي
 ال املوووة األعمووال موسوووعة(. و 3/391) لزر شووويل ،القوورآن علوووم فوووي البرهووانو  (.3/22) (،م1991 - هووو1449)

 الرضووا علوي المحووامي: وضوبطها  معهووا، (هوو 1311: ل) حسووين الخضور محموود ، حسوين الخضوور محمود لإلموام
 (.1/32(، )م2414 - هو1431) /1 :ط، سوريا النوادر، دار: الناشر، الحسيني
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 ذماً  و فعالهم صفاتهم يذم  الذ هو من الناس، يسخر الذ ف -عنهم اهلل رضي- الصحابة

 الموؤمنين مون بوالمطو عينبقوراء القورآن ال وريم، و  سوخروا  موا ،ا عتبوار در وة عن يخر ها

 (1).الصدقال في

 : سبب نزول اآليةثانيا : 

: يقووول ،يرا ووع ثووم ،يطلووق ال اهليووة فووى الر وول  ووان سووبب نووزول اآليووة مووا  وواء عوون الحسوون: قووال:

ِّٖ﴿ تعووالى:–، فوو نزل اهلل  عبووا  نوول: ويقووول يرا ووع ثووم ويعتووق ، عبوواً   نوول َِّ ببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ َوََلّٖتَتَِّخببُذوٰٓ

 (2).[413البقءة:]﴾اُهُلو ّٖ

- اهلل رسوول   نوه سومع -عنوه اهلل رضوي- هريورةعن  بي  في الحديث وقد   د هذا الح م ما  اء

 (3).« عةوالر  والطالق، الن اح،  د، وهزلهن  د،  دهن ثالث»: يقول -وسلم عليه اهلل صلى
 رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

ِتّٖ﴿ ناهيًا عبادا المؤمنين والمؤمنال عن اتخاذ آيال اهلل هوزؤا: -تعالى-يقول اهلل  ْاَّٖاايََٰ َوََلّٖتَتَِّخُذوٰٓ

ُِّٖهببببُلو ّٖ َِّ  الن وووواح فووووي والنهووووي األموووور تضوووومنل آيووووالو ووووان هووووذا النهووووي بعوووود نووووزول  ،[413]البقااااءة:﴾اٱ

 بوووين  اريوووة  ح امهوووا هوووذا و انووول المعاهووودة، وتووورا والخلوووع، والر عوووة لعووودة،وا والطوووالق الحووويا،و 

 عووادة موون و ووان ،وللووزوج علووى الزو ووة الووزوج، علووى للزو ووة حقوووق إي وواب وفيهووا وزو تووه، الر وول

  و  مور لهن ي ون  ن من  قل عندهم و ن ش نهن،ب و ا غتفال النساء ب مر ا  تراث عدم العرب

 موون  ن و خبوورهم تتعوودى،   حوودودا وحوود األح ووام، موون  نووزل مووا فوويهن اهلل فوو نزل الووزوج، علووى حووق

                                                           

 (.3/22 بن تيمية ) ل برى،( ينظر: الفتاوى ا1)
 هوووذاإرواء الغليووول، لأللبووواني، وقوووال عنوووه: (. 4/113(، )19443المصووونف،  بووون  بوووي شووويبة، حوووديث رقوووم: ) (2)

 (.3/221، بدون رقم الحديث )البصرى وهو ،الحسن إلى اإلسناد صحي  مرسل
را، للحووا م، حووديث المسووتد(. و 3/492(، وقووال: حووديث حسوون غريووب )1134سوونن الترمووذ ، حووديث رقووم: )( 3)

رواء الغليوول، لأللبوواني، حووديث رقووم: )2/213)وقووال حووديث صووحي  اإلسووناد (، 2944رقووم: ) (، وقووال 1923(. وا 
 (.3/224حديث حسن )
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 النازلوة اآليوال هوذا منها التيو  اهلل هزؤا، آيال اتخاذ عن بالنهي ذلا   دو  متعد، ظالم فهو خالف

 اآليوال وبوين بينهوا فورق فوال اهلل،  ح وام مون ألنهوا وا تهواد، ب د وتتقبل تؤخذ بل النساء، ش ن في

ْاّٖ﴿، فقوله تعالى: والناس العبد وبين وربه، العبد بين التي الت اليف ئرسا في نزلل التي َوََلّٖتَتَِّخُذوٰٓ

ُِّٖهبُلو ّٖ َِّ بِتّٖٱ  مضوواره فعول وتتخوذوا ،ناهيوة ( )و ،اسووتئناف  و عطوف حورف الوواو، [413البقااءة:]﴾اَاايََٰ

 وعالمة  زمه حذف النون. بال م زوم

 اسوتهزاءً  وتنزيلوه وحيوه فوي ونهيه، و مرا وحرامه، اللهح من -تعالى– ح ام اهلل  تتخذوا  والمعنى 

 هووو إنمووا األموور فووي  وودَّ يُ  لووم موونف ،فيهووا بمووا العموول فووي والتهوواون عنهووا بوواإلعرااوسووخرية،  ولعبوواً 

 اهلل آيوال متخوذ فهو الشره  مر خالف من ل، و بضدا األمر به و راد زءالهُ  عن ىنه   نه هازئ،

 هااتخذ فقد وا   رعايتها، حق هاارعيو  فيها، بما والعمل ،بها خذاأل في على المسلم  ن ي دف، اؤ هز 

 (1).ولعباً  اً ؤ هز 

ُِّٖهبببُلو ّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  ويقتضننن  النهننن  َِّ بببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ ، تحوووريم ا سوووتهزاء [413البقاااءة:]﴾اَوََلّٖتَتَِّخبببُذوٰٓ

دودها،  و بعودم وتشريعاته، سواًء باإلعراا عنها،  و بتعد  ح -تعالى–وا ستخفاف ب ح ام اهلل 

 قصود؛ وذلا لعموم النهي الوارد في اآلية، وتحريم   ن ي-تعالى–تطبيقها والعمل بها  ما  مر اهلل 

 غيور اإلسوالم بذظهوار قصودوا نحوي للمنوافقين قوال -تعوالى-؛ ألن اهلل أل له اهلل  نزلها ما غير بها

ّٖ ِنََّّٖولَئِنَّٖسأَۡلتَُهۡمّٖ﴿: تعوالى-هلل ا قصدا ما ِِّٖۚلَيَقُولُنَّ َِِّٖۚوَرُسبولِ تِب َِّٖوَاايََٰ َِّ ّٖقُبۡلّٖأَبِبٱ َماُّٖشنَّاّٖنَُخبوُضَّٖونَۡلَعبُ  

َّٖعبنّٖطَآٰفِفَبة ّٖ *ُشنتُۡمّٖتَۡستَۡهِلُاوَنّٖ ُُ ّٖ ِنّٖنَّۡعب نُِكۡم  ََّّٖٖلّٖتَۡعتَِذُروْاّٖقَۡدَّٖشفَۡرتُمّٖبَۡعَدّٖ ِيَمَٰ ۡبّٖطَآٰفِفَبةَۢ بنُكۡمّٖنَُعبذِّ بِبأَنَُّهۡمّٖمِّ

                                                           

والبحور  (.1/211للزمخشور  )، ال شوافو  (.1/314)وتفسير البغوو   (.3/12لطبر  )ينظر:  امع البيان، ل (1)
عووووراب القوووورآن،  (.1/143للبيضوووواو  ) ل،التنزيوووو  نوووووارو  (.491، 2/494حيووووان ) المحوووويط فووووي التفسووووير،  بووووي وا 

 (.1/343لدرويش )
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، فا سووتهزاء بميووال اهلل سووواًء  ووان بال وود،  و بووالهزل والمووزاح، يعتبوور [66، 65]التو ااة:﴾َشببانُوْاُّٖمۡرببِرِمينَّٖ

  (1)تعالى.– فر، ويستحق صاحبه العذاب من اهلل 

سوواًء فوي  ولم يطبقها بذقامة الحودود، ،ويرى الباحث  ن  ل من تهاون في  مر الشريعة اإلسالمية

 وزاًء للوواقعين فوي التي  علها اهلل  -تعالى– تطبيق حدود اهلل،  و بالتهاون في الح م بما  نزل اهلل

فعل ما نهى اهلل، فذنه ي ون من الذين اتخذوا آيال اهلل هزؤا ولعبوًا؛ ألنوه عطول حودود اهلل، وتر هوا 

 انبًا، وح م بهواا، وبما يملي عليه  عداء الملة والدين، مون قووانين و ح وام وضوعية، وتورا، البواب 

لهم، فمسوخ اهلل قلووبهم، و عموى بصوائرهم، فوي التشو يا فوي على مصراعيه لمن غسل الغورب عقوو 

  ح ام اإلسالم، والطعن فيها، بدون راده يردعهم،  و زا ر يز رهم.

توب والمووالزم، والودفاتر المدرسوية، التوي   تخلووو يفعلوه بعوا النوواس اليووم مون رموي ال و وذلا موا  

 ،القاذورالوالقمامة، فتختلط ب في الزبالة امن اآليال القرآنية، واألحاديث النبوية، بعد ا نتهاء منه

-تعالى– التي   تخلو من اسم اهلل المو ودة في عصرنا اليوم خباريةحف اإلو ذلا ال رائد والصُ 

، األ ولُسفرًا لموائود  ، واستخدامها في المطاعم والبوفيالبرميها في الشواره، فتطؤها  قدام الناس ،

وينبوئ عون ال هول ،  -تعوالى–سوتهتار وا سوتخفاف بميوال اهلل ف ل هذا  و ما شابهه يعتبر من ا 

 ، وبعظمة آياته و ح امه، ثم ال هل بح م هذا الفعل المنهي عنه.-تعالى–بعظمة اهلل 

 :تعالى- بآيات اهلل مع المستهزئينمنهج القرآن الكريم ف  التعامل خامسا : 

وذلا من خالل اآلية التي  ،بميال اهللتضمنل سورة البقرة منهج التعامل مع النهي عن ا ستهزاء 

 في عدة نقاط: د فيها النهي، وهذا التعامل ي تي بيانهور 

                                                           

 الغرنوواطي اللخمووي محموود بوون موسووى بوون إبووراهيم، الموافقووال(. و 1/211ينظوور:  ح ووام القوورآن،  بوون العربووي )( 1)
 /1: ط، عفوان ابون دار: الناشر، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة  بو: قيحق، ت(هو194: ل) بالشاطبي الشهير

 (.3/31(، )م1991 -هو1411)
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ِّٖ﴿ ، فبعوود  ن نهواهم وهووددهم فووي قولووه تعووالى:الت وواليف  داء فووي الترغيوب -1 َِّ ببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ َوََلّٖتَتَِّخببُذوٰٓ

 :، فقووال تعووالىاإل مووال سووبيل لووىع علوويهم نعمووه  نواهبوو رهمذ َّ فوو ؛بهميرغ، بوود  بتوو[413البقااءة:]﴾اُهببُلو ّٖ

َِّٖعلَبۡيُكمّٖۡ﴿ َِّ نموا الودين، نعوملهوم  ذ ورثوم  ،[413البقاءة:]﴾َوٱۡ ُشُروْاّٖنِۡعَمبَتّٖٱ    ول ألنهوا ؛بالوذ ر خصوها وا 

ِِّٖ﴿: تعالى فقال الدنيا، نعم من ِ َّٖوٱۡلِ ۡكَمِةّٖيَِعظُُكمّٖبِ
َنّٖٱۡلِكتََٰ  (1).[413]البقءة:﴾َوَمآّٰٖأَنَلَلَّٖعلَۡيُكمّٖمِّ

ُِّٖهبببُلو ّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  ،بعووود الت ليوووف تهديووودسووولوب ال  -2 َِّ بببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ ، [413]البقاااءة:﴾اَوََلّٖتَتَِّخبببُذوٰٓ

 آخوور شوويء علووى   تر هووا، علووى تهديووداً  التهديوود ذلووا  ووان ،الت وواليف ذ وور بعوود ذ وور إذا التهديوودف

 (2)، وهذا يدل على ت  يد نهي القرآن على ا ستهزاء بميال اهلل.غيرها

ُِّٖهبببُلو ّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  تحوووذيرلا -3 َِّ بببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ  ب ح وووام التوصووول مووون ،[413البقاااءة:]﴾اَوََلّٖتَتَِّخبببُذوٰٓ

 بالحيوول يسوومى موواإلووى  التوصوول والتحووذير موون شوورعه، ومقاصوود اهلل، مووراد يخووالف مووا إلووى الشووريعة

 (3)،  و الرخص والت ويالل الغير شرعية.الشرعية

اتووه هووزوا بعوود  ن فوورا  حووا م وحقوووق، فالبوود  ن نعموول بهووا و  نهووى عوون اتخوواذ آي -تعووالى-فوواهلل 

 نتر ها، فالذ  يتر ها و  يعمل فهو  الذ  يستهزء بها.

ُِّٖهبببُلو ّٖ﴿اإلشووارة فووي قولوووه تعووالى:  -4 َِّ بببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ    اهلل نظوووامب إلوووى األخووذ [413]البقااءة:﴾اَوََلّٖتَتَِّخبببُذوٰٓ

 هو إنما  اذب، خيال في تحليق وبال ،مراوغة بال  ماً ح الحياة حر ة ليح م  اء نظام نهبغيرا؛ أل

                                                           

 (.434، 3/433للراز  ) الغيب، مفاتي ينظر: ( 1)
 ينظر: المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.( 2)
 الحسووني ع يبووة بوون المهوود  بوون محموود بوون  حموود العبوواس  بووو ،الم يوود القوورآن تفسووير فووي المديوود البحوورينظور:  (3)

 عبوواس حسون الوود تور: الناشور، رسوالن القرشووي اهلل عبود  حموود: حقوق، ت(هوو1224: ل) الصوووفي الفاسوي األن ور 
 (.2/424 بن عاشور ) ،والتنوير التحرير(. و 1/234(، )هو 1419) ، بدون رقم الطبعةالقاهرة – ز ي
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 ر والً  ،اإلنسوان و راموة حيواة تصوون  نظموة مون اهلل  نزلوه بموا  حود يهوز   ن يصو  فوال واقعوي،  مر

 (1).امر ة  و  ان

  يخفووى عليوه منهووا شويء وهووذا  ب فعوال العبوواد التوي -تعووالى-علوم اهلل  التوذ ير بوالتقوى وسووعة -3

، والعلووم   يخفووى -تعووالى-خووالفتهم لمقاصوود الشووريعة منزلووة موون ي هوول علووم اهلل تنزيوول لهووم عنوود م

 (2)عليه شيء، وهو إن علم مخالفتهم   يحول دون عقابه شيء.

ِّٖ﴿اإلشووووارة إلووووى عووووودم التسووووام  فوووووي ت وووواليف اهلل، فوووووي قولووووه تعوووووالى:  -6 َِّ بببببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ َوََلّٖتَتَِّخبببببُذوٰٓ

 فوي تسوام اهلل، وتشريعاته التي رتب على تر ها العذاب، فوال يو ود ؛ ألنها  ح ام [413]البقاءة:﴾اُهُلو ّٖ

 (3).والعبث ،الهزلو  اللعب، باب من ي ون فيما، اهلل ت اليف

ِّٖ﴿البيوووووان والتعظووووويم ألح وووووام وحووووودود اهلل التوووووي سوووووبقل قولوووووه تعوووووالى:  -7 َِّ بببببِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ َوََلّٖتَتَِّخبببببُذوٰٓ

 بووالحق  نزلهووا بوول عبثووا، ينزلهووا لووم ألنووه ؛وزتهووام ا دموعوو معهووا، لوقوووفذلووا لو ، [413]البقااءة:﴾اُهببُلو ّٖ

 (4).لوا بها ا متثال وعدم عليها، الت رؤ عن نهىف وال د، والصدق

ّٖ﴿الوصووووية بووووالتقوى بعوووود الت ليووووف، قووووال تعووووالى:  -8 َّٖشببببۡياي َّٖبُِكببببلِّ َِّ ّٖٱ ْاّٖأَنَّ ََّٖوٱۡعلَُمببببوٰٓ َِّ َوٱتَّقُببببوْاّٖٱ

 في العمل بهذا الت اليف، وعدم التهاون بش نها.، وهي مراقبة اهلل [413البقءة:]﴾َعلِيمنّٖ

 وووووووووو

رائعًا من  لقد تضمنل سورة البقرة من خالل ما تقدم من النهي عن اتخاذ آيال اهلل هزوا تعامال

 خالل منهج القرآن في هذا المطلب نستلخصها في ما يلي:

                                                           

 (.2/1441تفسير الشعراو  )ينظر: ( 1)

 (.2/423( ينظر: التحرير والتنوير،  بن عاشور )2)
 (.2/1441وا  )( ينظر: تفسير الشعرا3)
 (.1/143) تفسير السعد  ينظر:  (4)
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 الترغيب في  داء وتطبيق الت اليف الشرعية.= 

 الت ليف. بعد = منهج التهديد

= التحذير من التوصل ب وامر ونواهي الشريعة إلى ما يخالف مراد اهلل بالحيل الشرعية والرخص 

 والت ويالل الغير شرعية.

 = اإلشارة إلى األخذ بنظام و ح ام اهلل،   بغيرها من القوانين واألح ام الوضعية.

 ام اهلل وتشريعاته.عدم التسام  في الت اليف الشرعية؛ ألنها  ح  على= اإلشارة 

 = التذ ير بالتقوى وسعة علم اهلل ب فعال العباد.

 قوف معها وعدم م اوزتها.يان تعظيم  ح ام وحدود اهلل؛ للو = ب

 = اختتام اآلية بالوصية بالتقوى؛ ألنها  اءل بعد  ح ام وت اليف.
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 المطلب األول

 الشراء بآيات اهلل ثمنا  قليال الكفر بالقرآن الكريم، و 

بني اسرائيل عن ال فر بالقرآن والشراء بميال اهلل ثمنًا قلياًل، وهذان ل في سورة البقرة النهي لقد ورد

ويتبين النهي عن ال فر بالقرآن ال ريم  ،-تعالى-الفعالن المنهي عنهما يعتبران من ال فر باهلل 

 طلب من خالل ما يلي:هذا المفي  ثمنًا قليال مياتهوالشراء ب

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

ق ّٖ﴿ قال تعالى: َّٖوََلّٖتَۡ بتَُروْاّٖبَِّٖوَااِمنُوْاّٖبَِمآّٰٖأَنَلۡلبُتُّٖمَصبدِّ ُِِۚۖ ّٖبِب َلَّٖشبافِِرۢ ْاّٖأَوَّ تِيّٖاّٖلَِّمباَّٖمَعُكبۡمَّٖوََلّٖتَُكونُبوٰٓ ايََٰ

ّٖثََمن ّٖ َيّٖفَٱتَّقُونِّٖاّٖقَلِيل   .[83 البقءة:]﴾َّٖو ِيََّٰ

 واصطالحا :شراء لغة  الثانيا : تعريف 

رىً  يجش ر،يه الشيءج  شجرى ،ر ج شج لغة:  اءالشر  -أ رجاًء، ش، تجرجااُ  وشجرجااُ  وش، َوِمَنّٖ﴿: ىتعوال قال ،باعجه: واش 

ِّٖ َِّ ،   : يبووع نفسووه، والمقصووود بووالبيع [408البقااءة:﴾]ٱلنَّبباِجَّٖمببنّٖيَۡ ببِر ّٖنَۡفَسببُِّٖٱۡبتَِغببآَٰاَّٖمۡرَضبباِتّٖٱ

 (1)استبدال آيال اهلل بشيء من  مور الدنيا.هنا: هو 

 الشراء اصطالحا :  -ب

 (2)."البيع" هوالشراء:  التعريف األول:

 عون ينبوئ وهوو ،منهموا واحود  ول علوى ويقوع ،بموال موال تمليوا هووالشوراء: " التعريف الثاني:

 (3)."المماثلة

 
                                                           

 (.14/421 بن منظور ) ينظر: لسان العرب، (1)

 (.19/433للراز  ) ينظر: مفاتي  الغيب،( 2)
 المطبعوة (هوو331: ل) النسوفي الودين ن وم حفوص،  بوو إسوماعيل، بون  حمود بن محمد بن عمر ،الطلبة طلبة( 3)

 .(1/149)(، هو1311)، طبعةال رقم دونب ،ببغداد المثنى م تبة العامرة،
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 التعريف الراج :

؛ ألن المقصوووود بالشوووراء فوووي القووورآن والوووذ  ير حوووه الباحوووث التعريوووف األول، الوووذ  هوووو البيوووع

ّٖبَۡخس ّٖ﴿: قال تعالىال ريم هو البيع؛  ِهَمَّٖمۡعُدوَ ة َّّٖٖوَشَرۡوهُّٖبِثََمِنۢ  (1).باعوا : ج  ،[40]يوسف:﴾َّٖ َرَٰ

 :ثالثا : بيان النه  الوارد ف  اآلية

قرآن ال وريم ونووا  ول ال وافرين بوالبو ن   ي  ،إسورائيل وهوم بنوو ناهيًا يهود يثورب -تعالى-يقول اهلل 

ق ّٖ﴿وب ن   يشتروا به ثمنًا قلويال:  َّٖوََلَّٖوَااِمنُوْاّٖبَِمآّٰٖأَنَلۡلُتُّٖمَصدِّ ُِِۚۖ ّٖبِب َلَّٖشبافِِرۢ ْاّٖأَوَّ اّٖلَِّماَّٖمَعُكبۡمَّٖوََلّٖتَُكونُبوٰٓ

بتَۡ بتَُروْاّٖبِّٖ تِيّٖثََمن  ّٖايََٰ بَيّٖفَبٱتَّقُونِّٖاّٖقَلِبيل  ن مون صوفاته لموا ي ودو  ؛ألنهوم  علوم النواس بوه ؛[83البقاءة:]﴾َّٖو ِيََّٰ

التوي  نزلول علوى  ،فوي ال توب السوابقة -صلى اهلل عليه وسلم- وصفال من  نزل عليه وهو محمد

، فاألحرى -عليهم الصالة والسالم- وداود وعيسى وغيرهممثل موسى  ، السابقينوالرسل األنبياء 

عليوه -م يعقووب لموا لهوم مون المنزلوة العظيموة حيوث  ن  بواهبوه،  بهم  نهم ي ونوا  ول الناس إيماناً 

اهلل موونهم ال ثيوور موون  ، وهووذا شوورف وفخوور لهووم، وحيووث اصووطفىصووالحاً  اً دوعبوو  ووان نبيوواً  -السووالم

علويهم - يعقووب بون إسوحاق بون إبوراهيم-يعوود نسوبهم إلوى  بويهم إسورائيل  ناألنبياء والمرسلين الوذي

األنبيووواء، فقولوووه اصووطفى اهلل منهوووا   ثوور  وهوووذا تعتبوور منزلوووة عظيمووة لهوووذا الذريووة التوووي، -والسووالم

ُِِّٖۖۚ﴿تعوووالى:  ّٖبِببب َلَّٖشبببافِِرۢ ْاّٖأَوَّ  فعووول ت ونوووواو  ،ناهيوووة ( )و ،عطوووف حووورف الوووواو، [83البقاااءة:]﴾َوََلّٖتَُكونُبببوٰٓ

 .النون حذف  زمه وعالمة بال م زوم مضاره

 عليووه اهلل صوولى- محموود رسووولي علووى  نزلوول بمووا صوودقوا ال توواب،  هوول  حبووار معشوور يووا والمعنووى:

  نووه فيهمووا إلووي م المعهووود واإلن يوول، التوووراة موون عنوود م ل تووب م التووي لمصوودقا القوورآن موون -وسوولم

                                                           

 إبوووراهيم بووون محمووود بووون  حمووود ،القووورآن تفسوووير عووون والبيوووان ال شوووفو (. 13/9 وووامع البيوووان، للطبووور  )ظووور: ( ين1)
 نظيووور األسوووتاذ: وتووودقيق مرا عوووة، عاشوووور بووون محمووود  بوووي اإلموووام: تحقيوووق، (هوووو421: ل) إسوووحاق  بوووو الثعلبوووي،
(. 3/244) (،م2442 - هووووو1422) /1: ، طلبنووووان – بيوووورول لعربووووي،ا التووووراث إحيوووواء دار: الناشوووور، السوووواعد 

  (.3/229وتفسير ابن عطية )
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 مون وعنود م عنود ، مون  نوه و حود بوه ب وذّ   موت م  ول ت ونووا و  بالحق، المبعوث ونبيي رسولي

، وقيول:  ن الضومير عائود اهلل عنود مون  نوه  حوودهم، هو به و فرهم، غير م عند ليس ما به العلم

ِِۚ﴿في قولوه تعوالى:  - عليه وسلمصلى اهلل–على النبي  ّٖبِب َلَّٖشبافِِرۢ ْاّٖأَوَّ ، بمعنوى [83البقاءة:]﴾َوََلّٖتَُكونُبوٰٓ

 بوالقرآن  فور مون نفوذ متالزموان، ألنهموا صوحي ؛ القوولين  ال  ت ونوا  ول ال افرين به وببعثته، و 

 فوور  فقوود -وسوولم عليووه اهلل صوولى- بمحموود  فوور وموون ،-وسوولم عليووه اهلل صوولى- بمحموود  فوور فقوود

 (1).بالقرآن

ببَوََلّٖتَۡ ببتَُروْاّٖبِّٖ﴿وقولووه تعووالى:  تِيّٖثََمن  ّٖايََٰ ، (ت ونوووا  )و علووى عطووفالووواو حوورف  ،[83البقااءة:]﴾اّٖقَلِببيل 

 ،قليووول الووودنيا مووون وعووورا ،خسووويس بوووثمن وآياتوووه ب توووابي العلوووم مووون آتيوووت م موووا تبيعووووا  والمعنوووى: 

 و نووه للنوواس، -وسوولم عليووه اهلل صوولى- دمحموو  موور موون  تووابهم فووي مووا إبانووة توور همهووو  إيوواا وبوويعهم

 وديونهم، ملوتهم مون  تباعهم على بالرياسة رضاهم هو قليل،ال ثمنوال ،األمي النبي  نه فيه م توب

 (2).منه مله بينوا ما على همنم األ ر و خذهم

َّٖوََلّٖتَۡ ببتَُروْاّٖ﴿فووي قولووه تعووالى:  ويقتضنن  النهنن  ُِِۚۖ ّٖبِبب َلَّٖشببافِِرۢ ْاّٖأَوَّ بببَِّٖوََلّٖتَُكونُببوٰٓ تِيّٖثََمن  ّٖايََٰ ببَيّٖاّٖقَلِببيل  َّٖو ِيََّٰ

، -صلى اهلل عليه وسلم–، تحريم الت ذيب وال حود بالقرآن ال ريم، وبالنبي محمد [83البقءة:]﴾فَٱتَّقُونِّٖ

مووون قبووول يهوووود بنوووي اسووورائيل، موووع و ووووب اإليموووان والتصوووديق بهموووا؛ ألن اهلل خووواطبهم خصوصوووًا، 

 هذا ي ونون  فارًا بنص اآلية.دهم ونهاهم عن هذا ال حود؛ وألنهم ب حو 

 بعضوه  و  لوهسوواًء  ، سواًء من بني إسرائيل  و غيورهم،القرآن  حد من  ل  فردخل في هذا الوي

  و واختالفه، تناقضه باعتقاد ال فر يحصل  ما ،منه واحدد  حرفد  ب حد ال فر يحصلو   لمة، ولو

  حوود موون ألن؛ فيووه الزيووادة  و ،حرمتووه إسووقاط  و ،موون البشوور مثلووه علووى والقوودرة بذع ووازا، الشووا

                                                           

عراب القرآن، لدرويش ) (.1/243بن  ثير )ا وتفسير (.1/333للطبر  )ينظر:  امع البيان،  (1)  (.1/91وا 
  (.1/333للطبر  )( ينظر:  امع البيان، 2)
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فََمببۡنّٖ﴿: تعووالى لقولوه ،فقود  فوور عليووه  وذب ومون ،ى اهللعلوو  وذب فقوود بذنزالوه، اهلل شووهد وقود القورآن،

فِببِرينَّٖ ٱّٖلِّۡلَكَٰ ّٖأَلَببۡيَسّٖفِببيَّٖجَهببنََّمَّٖمۡثببو  ببۡدِقّٖ ِۡ َّٖجببآَٰاهُ ٰٓ  َِّٖوَشببذََّبّٖبِٱلصِّ َِّ ببنَّٖشببَذَبَّٖعلَببىّٖٱ ، [14الزُّمتااء:]﴾أَۡظلَببُمِّٖممَّ

 عوالم وهوو اهلل، آيوال تورا علوى نفوس شوهوة  و والودينار، الودرهم حورص حملوه ومون ، فواراً  فسماهم

 بوووالحق عليهوووا شووواهد  نوووزل، فيموووا لربوووه مصووودق صووونيعه، سووووء مووون حوووذرَ  بذسووواءته، عوووارف بعدوانوووه

 تسوتو ب ف فعالوه لربوه، عواص إسوالمه علوى باق وهو فيها، يساوهم ولم به، العمل عليه المفترا

 (1).عنه بالصف  ي د لم إن من ربه عقوبته

بآينات اهلل والشنراء بنالقرآن الكنريم، منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النهن  عنن الكفنر رابعا : 

  :ثمنا  قليال

موونهج القوورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون ال فوور  سوواليب  ثيوورة فووي لقوود تضوومنل سووورة البقوورة علووى 

 وذلا في عدة نقاط:  بالقرآن والشراء بمياته ثمنًا قليال،

 إ مووا هووو  -صوولى اهلل عليووه وسوولم–البيووان والتوضووي  علووى  ن اإلسووالم الووذ   وواء بووه محموود  -1

ق ّٖ﴿تعوالى:  ، حيث قال اهللالخالد الواحد الدين َلَّٖوَااِمنُوْاّٖبَِمآّٰٖأَنَلۡلُتُّٖمَصبدِّ ْاّٖأَوَّ اّٖلَِّمباَّٖمَعُكبۡمَّٖوََلّٖتَُكونُبوٰٓ

َّٖوََلّٖتَۡ تَرُّٖ ُِِۚۖ ّٖبِ تِيّٖثََمن ّٖوْاّٖبَِّٖشافِِرۢ ّٖايََٰ َيّٖفَٱتَّقُونِّٖاّٖقَلِيل   وهو ،األخيرة صورته في به  اء، وقد [83]البقءة:﴾َّٖو ِيََّٰ

 البشرية بيد وي خذ مضى، ما على  ناحيه يضم األولى، البشرية منذ اهلل ولعهد اهلل، لرسالة امتداد

 بذلا وي مع ،الطويل مستقبلها في للبشرية والصالح الخير من اهلل  رادا ما ويضيف، سي تي فيما

                                                           

واب ال جرج وي محمود بون علوي بون محمود  حمود ،واألح ام العلوم ه نوا في البيان على الدالة الن لظر: ( ين1)  القصَّ
 /1: ط، عفووان ابوون دار - القوويم دار: النشوور دار، وغيوورا، التوووي ر  غوواز  بوون علووي :تحقيووق، (هووو334 نحووو: ل)
 نقوا فوي النبويوة السونة منهواجو  (.1/3(. و ح ام القرآن،  بون العربوي )311، 1/314(، )م2443 - هو1424)

 بون القاسوم  بوي بون اهلل عبود بون السوالم عبود بون الحلويم عبود بون  حمود العبواس  بوو الودين تقي ،القدرية الشيعة  الم
 محمود اإلموام  امعوة: الناشر، سالم رشاد محمد: قيحق، ت(هو129: ل) الدمشقي الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد
 (.9/391(، )م1993 - هو1443) /1: ط، اإلسالمية سعود بن
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 ،و  ناسواً  و قوامواً  و حزابوًا، شويعاً  يتفرقوون   ،اهلل ديون علوى يلتقوون متعوارفين إخووة  لهوم البشور بين

 (1).الحياة ف ر منذ يتبدل   الذ  بعهدا  ميعاً  مستمس ين هلل عباداً  يلتقون ول ن

 و في سواًء  انل في المخاطب،   سلوب المدح والثناء، وذ ر المحاسن والم ارم الطيبة، -2

ِايلَّٖ﴿ه الذين يتفاخر بهم، قال تعالى: آبائ ٰٓ ّٖ ِۡسَرَٰ بَنِيٰٓ فهذا القرآن اإللهي العظيم يناد  ، [80]البقءة:﴾يََٰ

فنسبهم إلى نبي اهلل يعقوب  الذين حرفوا التوراة، والنصارى الذين حرفوا اإلن يل، ويخاطب اليهود

ي مخالفة  مر اهلل، ثم ذ َّرهم بنعمه عليهم، وبالعهد والتقوى، ثم رغم  نهم واقعون ف -عليه السالم–

ق ّٖ﴿خاطبهم بالنهي بعد هذا األسلوب ال ذاب، قال تعالى:  اّٖلَِّماَّٖمَعُكۡمَّٖوََلَّٖوَااِمنُوْاّٖبَِمآّٰٖأَنَلۡلُتُّٖمَصدِّ

َّٖوََلّٖتَۡ تَُروْاّٖبِّٖ ُِِۚۖ ّٖبِ َلَّٖشافِِرۢ ْاّٖأَوَّ تِيّٖثََمن ّٖتَُكونُوٰٓ ّٖاّٖقَلِيايََٰ َيّٖفَٱتَّقُونِّٖل  ، وهذا األسلوب  ان [83]البقءة:﴾َّٖو ِيََّٰ

رضي اهلل –في دعوة الناس، لما  اء عن ابن عباس  -صلى اهلل عليه وسلم–يستخدمه الرسول 

 :(2)-رضي اهلل عنه-القيس عبد  جشجّ  لألجشجّ  قال - وسلم عليه اهلل صلى - النبي  ن  -عنهما

 (4).«(1)واألجناة الحلمُ : اهللُ  يحبهما خجصلتين فيا إنَّ »

ق ّٖ﴿فوي قولوه تعوالى:  شهادة القرآن ال وريم -3   ن، بو[83]البقاءة:﴾اّٖلَِّمباَّٖمَعُكبمَّٖۡوَااِمنُبوْاّٖبَِمبآّٰٖأَنَلۡلبُتُّٖمَصبدِّ

 علووووى  نزلوووول التوووووراة و ن ،حووووق واإلن يوووول التوووووراة و ن ،حووووق ،-عليهمووووا السووووالم– وعيسووووى موسووووى

 مؤ وووداً  بوووالقرآن اإليموووان ف وووان ،-السوووالم يوووهعل- عيسوووى علوووى واإلن يووول  -السوووالم عليوووه-موسوووى

                                                           

 (.1/31سيد قطب )لظر: الظالل، ن( ي1)

 بون عووف بون عمرو بن عوف بن عصر بن زياد بن النعمان بن الحارث بن المنذر بن عائذ بن المنذر هو: (2)
 األشووج القوويس، عبوود بوون  فصووى بوون ل يووز بوون وديعووة بوون عموورو بوون  نمووار بوون عوووف بوون ب وور بوون عوووف بوون  ذيمووة
(. و سووود الغابوووة،  بووون األثيووور 1/144ب،  بووون عبووود البووور )ظووور: ا سوووتيعاين .رضوووي اهلل عنوووه– العصووور  العبووود 

(3/233.) 
لسوووان : ظووور. ينالغضوووب هي وووان عووون والطبوووع الووونفس ضوووبط  : العقووول والوقوووار والرفوووق، وهموووا واألنووواة: ( الحلوووم 3)

 .(149/ 31، )(31/321تاج العروس، للزبيد  )(. و 14/49(، )12/143العرب،  بن منظور )

يمووان، بوواب األموور باإليمووان بوواهلل ورسوووله، وشوورائع الوودين، والوودعاء إليووه، حووديث رقووم: ( صووحي  مسوولم،  توواب اإل4)
(11( ،)1/49.) 
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 واإلن يول بوالتوراة اإليموان فوي المبالغوة تريودون  نوتم إن: لهوم قيول ف  نوه ،واإلن يول بالتوراة لإليمان

- بمحموود البشووارة حصوولل ا نهوو، و واإلن يوول بووالتوراة اإليمووان يؤ وود بووه اإليمووان فووذن ،بووالقرآن فووممنوا

صووولى اهلل عليوووه – بمحمووود اإليموووان ف ووو ن ،واإلن يووول التووووراة فوووي وبوووالقرآن -وسووولم عليوووه اهلل صووولى

 (1).واإلن يل للتوراة ت ذيباً هما وت ذيب واإلن يل، للتوراة تصديقاً  ال ريم وبالقرآن -وسلم

ِِۚ﴿، قووال تعووالى: تعنوويفهمو  تب يووتهمفووي  التوودقيق -4 ّٖبِبب َلَّٖشببافِِرۢ ْاّٖأَوَّ  لوويس نووهأل ؛[83البقااءة:]﴾َوََلّٖتَُكونُببوٰٓ

 و  األول تطلووق مووا  ثيووراً  العوورب فووذن ،الووذهن إلووى المتبووادر امعناهوو ظوواهر ( ول لمووة: ) موون المووراد

 إنوا فمعنواا ل وذا، فاعول  ول ت ون  : فقلول ناهيواً  نفيول فوذذا السوبق، فوي المبالغوة بل ،حقيقته تريد

  (2).الذم في المبالغة مخرج خارج فهو  ذلا، إ  صفتا ت ن لم ذلا فعلل إن

بَوََلّٖتَۡ بتَُروْاّٖبِّٖ﴿ قولوه تعوالى: اظ المسوتعارة فوياسوتخدام األلفو -3 تِيّٖثََمن  ّٖايََٰ ؛ وذلوا، [83]البقاءة:﴾اّٖقَلِبيل 

 ، ف لمووة: تشووتروا:وبيووان سوووء عاقبووة ا سووتمرار عليووه ،لتبيووين وتوضووي  حقيقووة الفعوول المنهووي عنووه

لَةَّٖ﴿ :تعالى  قوله ،ا ستبدال في استعارة لََٰ  (3).[36]البقءة:﴾ٱۡشتََرُوْاّٖٱلضَّ

هلل بعد بلووق الح وة والبيوان، وعودم ا نصوياه لألوامور والنوواهي، قوال الترهيب والوعيد بعذاب ا -6

َيّٖفَٱۡرَهبُونِّٖوَّّٖٖ﴿: تعالى َيّٖفَٱتَّقُونِّّٖٖ﴿: تعالى وقوله ،[80البقءة:]﴾ ِيََّٰ   ن رهبونفا :المعنى، و [83]البقءة:﴾َو ِيََّٰ

مون  وغيورا المسوخ مون عورفتم قود التوي نقموالال مون آبوائ م مون قوبل م  وان بمون  نزلول موا ب وم  نزل

 (4).بال  وعيد بالرهبة األمر وفي ، نواه العذاب والعقاب

ِايَلّٖ﴿قال تعالى:  اليهود، وهم إسرائيل بني التخصيص وتنوه األساليب في خطاب -7 ٰٓ ّٖ ِۡسبَرَٰ بَنِيٰٓ يََٰ

ّٖأَۡنَعۡمُتَّٖعلَۡيُكۡمَّٖوأَۡوفُوْاّٖبَِعهّٖۡ ّٖأُوِفّٖبَِعۡهِدُشۡمّٖوَّٖٱۡ ُشُروْاّٖنِۡعَمتَِيّٖٱلَّتِيٰٓ َيّٖفَبٱۡرَهبُونِِّٖد ٰٓ  تواصولو  ،[80]البقاءة:﴾ ِيََّٰ
                                                           

 (.3/493للراز  ) ( ينظر: مفاتي  الغيب،1)
 البقاعي ب ر  بي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم ،والسور اآليال تناسب في الدرر نظم( ينظر: 2)
 (.1/311، بدون رقم الطبعة وتاريخها )القاهرة اإلسالمي،  تابال دار: الناشر، (هو993: ل)
 .(1/91) ،  بن  ز التسهيلينظر:  (3)
 (.1/293لبحر المحيط،  بي حيان )اينظر:  (4)
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 وتووارة بووالتخويف، وتووارة آبووائهم، وعلووى علوويهم اإلنعووام وذ وور بالمالطفووة يوودعوهم فتووارة ،معهووم ال ووالم

 (1).بها عاقبهم التي العقوبال وذ ر  عمالهم، سوء على وتوبيخهم الح ة بذقامة

ِِۚ﴿ تعووالى: قوال  فورهم، تغلويظ بيوان -8 ّٖبِبب َلَّٖشبافِِرۢ ْاّٖأَوَّ  إلووى السوابق نأل وذلوا؛ [83البقاءة:]﴾َوََلّٖتَُكونُبوٰٓ

 قوال: (2)-رضوي اهلل عنوه– ريور بون عبود اهلل الب لوي  ، فقد  اء في الحوديث عونغليظ  فرا ال فر

 ووزر ،وزرها عليه  ان سيئة، سنة اإلسالم في سن من» :-صلى اهلل عليه وسلم–قال رسول اهلل 

 (4).«(3)شيء  وزارهم من ينقص  ن غير من، بعدا من بها عمل من
ببَوََلّٖتَۡ ببتَُروْاّٖبِّٖ﴿تعووالى:  فووي قولووه ،ا سووتبدال اسووتعمال تشووتروا بوودً  موون  لمووة -9 تِيّٖثََمن  ّٖايََٰ ّٖاّٖقَلِببيل 

بببَيّٖفَبببٱتَّقُونِّٖ ََّٰ  تشوووبيه  و، المطلوووق فوووي المقيووود باسوووتعمال إموووا ،باألعيوووان  ختصاصوووه؛ [83]البقاااءة:﴾َو ِي

 تستبدلوا   :   -الحذف على وال الم الحقيقي، با شتراء فيه مرغوباً   ونه في المذ ور ا ستبدال

 ،اآلخوورة حظوووظ إلووى بالنسووبة المسووترذلة القليلووة الفانيووة الوودنيا حظوووظ لهووا وا تبوواه بميوواتي، باإليمووان

 (3).األبد  العظيم النعيم من للمؤمنين اهلل  عد وما

َوََلّٖتَۡ ببتَُروْاّٖ﴿، قووال تعووالى: بووه مشووترى   مشووتر   ونووه مووع ،بووالثمنبدال ا سووت عوون التعبيوور -14

تِيّٖثََمن ّٖبِّٖ ّٖايََٰ َيّٖفَٱتَّقُونِّٖاّٖقَلِيل   ففيوه وا متهوان، ا سوترذال فوي  والثمن  ونه على للد لة ؛[83البقءة:]﴾َّٖو ِيََّٰ
                                                           

 (.1/94) ،  بن  ز التسهيلينظر:  (1)
ن خزيموة بون  رير بن عبد اهلل بن  ابر وهو الشليل بن مالا بون نصور بون ثعلبوة بون  شوم بون عووف بو( هو: (2

حرب بن علي بن مالا بن سعد بن نذير بون قسور بون عبقور بون  نموار بون إراش،  بوو عمورو، وقيول:  بوو عبود اهلل 
بوو ربعين يومووا، و ووان حسوون الصووورة، قووال عموور بوون  -صوولى اهلل عليووه وسوولم- سوولم  ريوور قبوول وفوواة النبووي ، الب لووي

لموا دخول  -صولى اهلل عليوه وسولم-ه، وقوال النبوي الخطاب رضي اهلل عنه:  رير يوسف هذا األمة، وهو سيد قوم
و ووان لووه فووي الحووروب بووالعراق: القادسووية، وغيرهووا،  ثوور عظوويم،  ه: "إذا  تووا م  ووريم قوووم فوو  رموا"عليووه  ريوور ف  رموو

نوزل ال وفوة وسو ن بهوا،  – ، و عول علويهم  ريورارضي اهلل عنه -و انل ب يلة متفرقة، ف معهم عمر بن الخطاب
(. و سوود الغابووة،  بوون األثيوور 231، 1/233ينظوور: ا سووتيعاب،  بوون عبوود البوور ) .ه(34 قيوولو  31) :توووفي سوونة

 (.1/9(. واإلصابة،  بن ح ر )1/329)
 (.2/144(، )1411صحي  مسلم،  تاب الز اة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، حديث رقم: ) (3)
 (.213، 1/212غرائب القرآن، للنيسابور  )ينظر: ( 4)
 (.1/241نظر: روح المعاني، لأللوسي )ي (3)
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غوراب ،صوودةمق واآللوة آلة المقصود و علوا القضية قلبوا إنهم حيث قو  وت هيل تقريع  ،لطيوف وا 

 ثمنواً   علوه لموا بود ً  بذيقاعوه مشوترى الثمن  عل ثم عليه، الثمن بذطالق ثمناً  المشتر   عل حيث

 (1).عليه الباء بذدخال

 وووووووووو

وموون خووالل مووا سووبق موون النهووي عوون ال فوور بميووال اهلل والشووراء بهووا ثمنووًا قلووياًل فووي سووورة البقوورة؛ فقوود 

التعاموووول مووووع بنووووي اسوووورائيل ب حسوووون العبووووارال و لطووووف ال لمووووال   وووواء موووونهج القوووورآن واضووووحًا فووووي

 :ونستلخص ذلا فيما يلي

هو الدين  -صلى اهلل عليه وسلم-اء به محمد = البيان والتوضي  على  ن اإلسالم الذ   

 الواحد الخالد.

 =  سلوب المدح والثناء وذ ر المحاسن والم ارم الطيبة لبني إسرائيل.

 ب ن موسى وعيسى حق و ن التوراة واإلن يل حق. = شهادة القرآن ال ريم

 = التدقيق في ت بيل وتعنيف بني إسرائيل.

 = استخدام اإلستعارة في لفظ )تشروا( بدً  من )تستبدلوا(.

 = الترهيب والوعيد الشديد بعد بلوق الح ة وعدم ا نصياه.

 = التخصيص وتنويع األساليب في الخطاب لبني إسرائيل.

  فر بني إسرائيل. = بيان تغليظ

                                                           

 (.1/241نظر: روح المعاني، لأللوسي )ي (1)
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 المطلب الثان 

 إلباس الحا بالباطل

والتضليل علوى النواس بح وب  ،بني إسرائيل عن إلباس الحق بالباطللقد تميزل سورة البقرة بنهي 

بما لديهم من ضوال ل وخرافوال موا  نوزل اهلل بهوا مون سولطان، ومون  ،الحقيقة المنزلة من عند اهلل

 طل يتناول الباحث هذا المطلب على ما يلي:خالل النهي عن إلباس الحق بالبا

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه : 

َّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖ﴿ قال تعالى: ِطِلَّٖوتَۡكتُُموْاّٖٱۡلَ قَّ ّٖبِٱۡلبََٰ  .[84]البقءة:﴾َوََلّٖتَۡلبُِسوْاّٖٱۡلَ قَّ

 :: تعريف التلبيس لغة واصطالحا  ثانيا  

ل طوهو  ،ّلب سالماخوذ من  :التلبيس لغة   -   هخلطتُ  بالشيء،  الشيءج  سلُ لبَّ : ُيقجال ،والتعمية ال خج

ووولُ ، و هب،ووو م علوووى األمووورج  لجبجس  وووبهتجهخلطتوووه و  إ،ذا: لجب سووواً   لب،سوووه ال قجوووو  لجوووي ه،م شج ، ُمشووو ،الً  و علتجوووه عج

ف صب  غير واض ، والمقصود هنا هوو تلبويس الحوق الوذ  مون اهلل بالباطول المحورف مون 

 (1)قبل اليهود.

ظهارها الحقيقة ستر"هو التلبيس اصطالحا :   -ب  (2)."عليه هي ما بخالف وا 

والمعنووى:  ن اإلنسووان قوود ي ووون عالمووًا وعارفووًا للحقيقووة وموودر ًا لهووا، ول ووّن ا عتووراف بهووا 

 سي ون سببًا في قطع مصالحه الدنيوية؛ فح بها عن الناس و ظهر غيرها.  

 الحوق تلبويس متعمودهعون  يثرب يهود ناهياً  -تعالى– اهلل يقولبيان النه  الوارد ف  اآلية:  ا :ثالث

 الحوق و تموان على النواس،  هبوالتمويه والخداه  ،الذ  هو محرف بالباطل الذ  هو من عند اهلل

                                                           

 (. 3/242منظور ) بن  ولسان العرب، (.341/ 12) ينظر: تهذيب اللغة، لألزهر  (1)

  ماعة وصححه ضبطه: قيحق، ت(هو913: ل) ال ر اني الشريف الزين علي بن محمد بن عليالتعريفال،  (2)
 (.1/33(، )م1993- هو1443) /1: ط، لبنان– بيرول العلمية ال تب دار: الناشر، الناشر بذشراف العلماء من
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ظهار ِطبِلّٖوَّٖ﴿ :الباطول وا  ّٖبِٱۡلبََٰ َّٖوأَنبتُمَّٖۡوََلّٖتَۡلبُِسوْاّٖٱۡلَ بقَّ  عون همفنهوا ،[84البقاءة:]﴾تَۡعلَُمبونَّّٖٖتَۡكتُُمبوْاّٖٱۡلَ بقَّ

ّٖ﴿ :تعووووووالى فقولووووووه بووووووه؛ والتصووووووري  الحووووووق بذظهووووووار و موووووورهم ،معوووووواً  الشوووووويئين َوََلّٖتَۡلبُِسببببببوْاّٖٱۡلَ ببببببقَّ

ِطلِّٖ   زموه وعالمة بال م زوم مضاره فعل وتلبسوا ،ناهية ( )و عطف حرف الواو، [84البقءة:]﴾بِٱۡلبََٰ

  .الخمسة األفعال من ألنه ؛النون حذف
 اهلل ديون نأل باإلسوالم؛ والنصورانية اليهوديوةو  ،بال ذب لصدقوا بالباطل الحق تخلطوا   والمعنى:

مون  المنوزل الحوق تخلطووا الفو ،اختراعوات متحريفوات م و هوي مون  والنصورانية واليهوديوة اإلسالم، هو

 . تخترعونه الذ  بالباطل عند اهلل

 تعلموون فيموا عنود م م توبواً  ت دونوه و نوتم بوه،  واء وبموا برسوولي المعرفة من عند م ما ات تمو   و 

موا ت تبونوه  نوتم تلبيسوًا علوى  بسوبب بينهما ميزيُ    حتى ، فال ت تموا الحقب يدي م التي ال تب من

علموون موا فوي التلبويس الحوق وت علموونوانتم ت على غير مراد اهلل، ت ويله في تذ رونه  و ،الناس به

 ،النوار إلوى بهوم لمفضيا الهدى عن إضاللهم من ،الناس على العظيم الضرر منوال تمان للحق 

 (1).عليهم لترو وا الحق من بنوه المشوب الباطل من لهم تبدونه ما سل وا إذا

َّٖوأَنبببببتُۡمّٖ﴿ فوووووي قولوووووه تعوووووالى: ويقتضننننن  النهننننن  ِطبببببِلَّٖوتَۡكتُُمبببببوْاّٖٱۡلَ بببببقَّ ّٖبِٱۡلبََٰ َوََلّٖتَۡلبُِسبببببوْاّٖٱۡلَ بببببقَّ

لتلبوويس بووين الحووق والباطوول، وتحووريم ، التحووريم علووى  اليهووود موون بنووي إسوورائيل ا[84]البقااءة:﴾تَۡعلَُمببونَّٖ

 تمان الحق الذ   نزله اهلل إليهم، مع و وب بيان الحق للنواس وتمييوزا عون الباطول؛ للنهوي الووارد 

ن  ووان خاصووًا ل نووه عامووًا؛ ألن "العبوورة بعموووم اللفووظ   بخصوووص السووبب "، (2)فووي اآليووة، والنهووي وا 

                                                           

، للبيضواو  التنزيول  نوارو  (.1/133للزمخشر  ) ،ال شاف(. و 339 -1/333ينظر:  امع البيان، للطبر  ) (1)
 (.131، 1/134ابن  ثير )وتفسير  (.1/13)
، (هوو1113: ل) الودهلو  اهلل وليبو المعوروف الورحيم عبود بون  حمود مواماإل ،التفسوير  صوول فوي ال بيور الفوز( 2)

بجووه (، م1993 - هوووو1441) /2: ط، القوواهرة – الصووحوة دار: الناشوور، النَّوودو  الحسوويني سوولمان: الفارسووية موون عجرَّ
(1/113.) 
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ظهووارابيانوووه و  و وووب عليوووه فموون  وووان عالموووًا بووالحق ؛ لقولوووه وتلبيسوووه بالباطووول رم عليوووه  تمانووهوحووو ،ا 

ب﴿ تعالى: بُِّٖلِلنَّباِجّٖفِبيّٖٱۡلِكتََٰ
ِّٖمۢنّٖبَۡعبِدَّٖمباّٖبَيَّنََّٰ ِتَّٖوٱۡلُهَدٱَٰ ّٖٱلَِّذيَنّٖيَۡكتُُموَنَّٖمآّٰٖأَنَلۡلنَاِّٖمَنّٖٱۡلبَيِّنََٰ ئِبَ ّٖ ِنَّ

ٰٓ ِ ّٖأُْولََٰ

ِعنُونَّٖ
َُّٖويَۡلَعنُُهُمّٖٱللََّٰ َِّ اهلل من هؤ ء الذين تابوا من هذا الفعل القبي ،  ىتثنثم اس ،[358]البقاءة:﴾يَۡلَعنُُهُمّٖٱ

 قوال تعوالى:ف والذين  صلحوا ما  فسدوا من عقائد الناس و خالقهم، والوذين بينووا الحوق ولوم ي تمووا،

اُبّٖٱلبرَّّٖ﴿ ئَِ ّٖأَتُبوُبَّٖعلَبۡيِهۡمَّٖوأَنَباّٖٱلتَّبوَّ
ٰٓ ّٖٱلَِّذيَنّٖتَابُوْاَّٖوأَۡصلَُ وْاَّٖوبَيَّنُوْاّٖفَأُْولََٰ ولموا  واء  ،[360]البقاءة:﴾ِميمُّٖ َِلَّ

 يل وم علموًا؛  وتمج  نمو»: قوال -صولى اهلل عليوه وسولم-عون النبوي  -رضوي اهلل عنوه-هريرة  بي عن

 (2).«(1)القيامة يوم نار من بل ام

الفووتن التووي تسولط بهووا المنووافقون فووي  نووواه تلبوويس الحوق بالباطوول يعتبوور موون  شود ويورى الباحووث  ن 

 عوالماإل وسوائل مون تم نووا، فالعلموانيينبرنا الحاضور بموا يسومى خاصوة فوي عصو ،بوالد المسولمين

بووث الشووبهال، واألف ووار الهدامووة،  فووي اً نهووار و  لوويالً  واعملووف تمولهووا دول ال فوور،  التوويوالتوو ثير العامووة 

 يسوعونو  ،إليوه والتحوا م الح وم عون اإلسوالم  قصووا الذين وهم اإلسالم، باسم الناس لىعوالتلبيس 

ظهارا لتشويهه ، األخورى الحيواة شئون في ذلا بعد له دخل و  وربه، العبد بين صلةً  ب نَّه للناس وا 

ع ابووو  لل فووار، موونهم موووا ةً   طموول التووي المنووافقين فووتن  عظووم موون وهووذا وتقاليوودا، الغوورب بوونظم اً ا 

 بووودعوى ذلوووا، فوووي النووواس علوووى والتلبووويس الخوووداهج  مسوووتخدمين المسووولمين، بلووودان   ثووور فوووي وعمووول

، واهلل النواس بهوا ُيخوادعون التي الت ويالل هذا آخر إلى المفاسد، ودرء ل االمص يقوتحق ،المداراة

                                                           

 (.1/129) ل حديث صحي (، وقا92( صحي  مواد الضم ن، لأللباني، حديث رقم: )1)
 بال يووا المعووروف الوودين، بعموواد الملقووب الطبوور ، الحسوون  بووو علووي، بوون محموود بوون علووي ،القوورآن  ووام ح ظوور:ين (2)

 العلميوووة، ال توووب دار: الناشووور، عطيوووة عبووود وعوووزة علوووي محمووود موسوووى: قيوووحق، ت(هوووو344: ل) الشوووافعي الهراسوووي
 الووودين  ووالل ر،ب وو  بووي بووون الوورحمن عبوود ،التنزيوول اسوووتنباط فووي اإل ليوولو (. 1/23(، )هووو1443) /2: ط، بيوورول

، بيووورول- العلميوووة ال توووب دار: النشووور دار، ال اتوووب القوووادر عبووود الووودين سووويف: تحقيوووق، (هوووو911: ل) السووويوطي
  (.1/33) (،م1991 - هو1441)
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باّٖ﴿يقوول:  -تعالى– ّٖلَُهبۡمَّٖعبَذابكاّٖأَلِيمك فِقِيَنّٖبِبأَنَّ
ِرّٖٱۡلُمنََٰ فِبِريَنّٖأَۡولِيَبآَٰاِّٖمبنُّٖ وِنّٖ *بَ ِّ ٱلَّبِذيَنّٖيَتَِّخبُذوَنّٖٱۡلَكَٰ

ّٖأَيَۡبتَُغوَنِّٖعنَدُهُمّٖٱۡلعِّٖ َِّٖجِميع ّٖٱۡلُمۡلِمنِيَن  َّ ِِ ةَّٖ ّٖٱۡلِعلَّ ةَّٖفَِِنَّ  .[318]النسا :﴾الَّ

  :الحا بالباطل عن إلباسبن  إسرائيل نه  ج القرآن الكريم ف  التعامل مع منه رابعا :

وفووي ضوووء آيووة النهووي عوون تلبوويس الحووق بالباطوول يتضوو  موونهج القوورآن فووي التعاموول مووع هووذا الفعوول 

 المنهي عنه في عدة نقاط:

لنووواس ببوووث و التلبووويس علوووى ا ،لسوووائر الخلوووق مووون الوقووووه فوووي  تموووان الحوووق تحوووذيرلاو  التنبيوووه -1

َّٖوأَنبتُۡمّٖ﴿قوله تعالى:  الشبهال وتشويش الد ئل من خالل ِطِلَّٖوتَۡكتُُمبوْاّٖٱۡلَ بقَّ ّٖبِٱۡلبََٰ َوََلّٖتَۡلبُِسوْاّٖٱۡلَ قَّ

 (1).[84]البقءة:﴾تَۡعلَُمونَّٖ

ن  ان خاصوًا لبنوي إسورائيل إ    نوه ي ووز صورفه إلوى المسولمين، وذلوا بو ن بقوال يوا وهذا النهي وا 

 يهووا السووالطين   تخلطوووا العوودل بووال ور، ويووا  يهووا القضوواة   تخلطوووا الح ووم بالرشوووة، وه ووذا  وول 

فريق منهم؛ فاآلية تتناول  ل من فعل فعلهم ممن  خذ رشوة على تغييور حوق فوي إبطالوه فقود نهووا 

 (2)ووقعوا في ح م هذا اآلية.

ِِۚ﴿ في قوله تعالى: الضالل من التحذير غرا من لنتقاا  -2 ّٖبِ َلَّٖشافِِرۢ ْاّٖأَوَّ  ،[83]البقاءة:﴾َوََلّٖتَُكونُوٰٓ

 بينهموا وسوط  ن بعود، [84]البقاءة:﴾َوََلّٖتَۡلبُِسبواّْٖ﴿، فوي قولوه تعوالى: اإلضوالل مون التحوذير غرا إلى

تِيَوََلّٖتَۡ تَُروْاّٖبِّٖ﴿: تعالى قولهب  (3).[83البقءة:]﴾ايََٰ

لباسووه بالباطوول، قووال اإل -3 شووارة لووذو  العلووم ب نووه   يتناسووب مووع مقووامهم ومسووتواهم  ووتم الحووق وا 

َّٖوأَنببتُۡمّٖتَۡعلَُمببونَّٖ﴿ تعووالى:  ي ووون وقعووه فووذن الووذنوب،  بووائر موون يعوود؛ ألنووه [84البقااءة:]﴾َوتَۡكتُُمببوْاّٖٱۡلَ ببقَّ

                                                           

 (. 3/493للراز  ) ينظر: مفاتي  الغيب،( 1)
 (.1/143( ينظر: تفسير المراغي )2)
 (.1/414،  بن عاشور )رنظر: التحرير والتنوي( ي3)
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،  موا موون الباطوولو  الحوق بوين يميووز فواهم، عوالم موون صودر متووى  شو م وعاقبتوه   بوور، وفسوادا  قوب ،

 (1) ان  اهاًل فذنه ربما ي ون معذورًا في ارت ابه.

، معطوفوًا وداخواًل [84]البقاءة:﴾َوتَۡكتُُمبوْاّٖٱۡلَ بقَّّٖ﴿النهي عن فعلين بنهي واحد، ف عل قوله تعالى:  -4

ِطبلِّٖ﴿تحل النهي السابق في قوله تعالى:  ّٖبِٱۡلبََٰ  بوين ت معووا   والمعنوى، [84]البقاءة:﴾َوََلّٖتَۡلبُِسوْاّٖٱۡلَ قَّ

 (2).ال رائم في  بيرة منهما ف ل و تمانه، بالباطل الحق لبس ال ريمتين؛

َدةكِّٖعنببَدهُ ِّٖمببَنّٖ﴿ تعووالى: بقولووه ذلووا  تمووان فووي الوعيوود  شوودالتهديوود ب -5 ببنَّٖشببتََمَّٖشببَهَٰ َوَمببۡنّٖأَۡظلَببُمِّٖممَّ

ِّٖ َِّ   نوزل بموا اإلخبوار هوو الوذ  العلوم  تموان وهوو ،اهلل من عندا ومودعة مو ودة ،   :[380]البقءة:﴾ٱ

 -تعوووالى– ة اهللشوووهاد  تموووا حيوووث ،ال توواب  هووول مووون  ظلووم  حووود ي ووون ألن إن وووار وا سووتفهام ،اهلل

 (3).السالم عليهم-ألنبيائه 

ّٖ﴿ البيان والتوضي  ب ن الحق هو القضية الثابتة التي   تتغير، قال تعوالى: -6 َوََلّٖتَۡلبُِسبوْاّٖٱۡلَ بقَّ

ِطِلَّٖوتَكّٖۡ َّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖبِٱۡلبََٰ  وضوعوا قود اليهوود  نب -تعالى–من اهلل  ، فهذا بالق[84البقءة:]﴾تُُموْاّٖٱۡلَ قَّ

، - موسووول عليوووه اهلل ىصووول- محمووود رسوووالة عووون الحقيقوووة و تمووووا ،بوووه يووو مر لوووم بووواطالً  التووووراة فوووي

 وهووم علووواف بوول ،النسوويان  و ،السووهو  و ،الخطوو  طريووق عوون ذلووا فعلووواي واألغوورب موون هووذا  نهووم لووم

 (4).يعذر عسى ال اهل إذ حالهم تقبي في  زيادةوهذا  يعلمون،

، وهووذا الت وورار يفيوود زيووادة تقبووي  [84البقااءة:]﴾َوتَۡكتُُمببوْاّٖٱۡلَ ببقَّّٖ﴿ت وورار  لمووة الحووق بقولووه تعووالى:  -1

 (3)المنهي عنه؛ ألنه في التصري  باسم الحق ما ليس في ضميرا.

 وووووووووووو
                                                           

 (.1/291حيان ) ألبي ،البحر المحيطينظر: ( 1)
 (1/99) م موعة مؤلفيننظر: التفسير الوسيط، ( ي2)
 (.1/411)محاسن الت ويل، للقاسمي نظر: ( ي3)
 (.1/299تفسير الشعراو  )(. و 1/93ينظر: تفسير  بي السعود )( 4)

 (.1/344لقاسمي )محاسن الت ويل، ل( ينظر: 3)
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 ، وذلالخص منهج القرآن في التعامل مع النهي عن إلباس الحق بالباطلومن خالل ما تقدم نست

 ما يلي:في

 = التنبيه والتخذير لسائر الخلق من الوقوه في تلبيس الحق بالباطل و تمانه.

 = ا نتقال من غرا التحذير من الضالل إلى غرا التحذير من اإلضالل.

لباسه بالباطل.= اإلشارة لذو  العلم ب نه   يتناسب مع مقامهم    تم الحق وا 

 = النهي عن فعلين بنهي واحد.

 = التهديد ب شد الوعيد لمن  تم الحق.

 = البيان والتوضي  ب ن الحق هو القضية الثابتة التي   تتغير.

 = ت رار  لمة الحق ،وهذا يفيد تقبي  المنهي عنه.
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 المطلب الثالث

 االمتراء عن الحا

نهوووا فوووي سوووورة البقووورة النهوووي عووون ا متوووراء عووون الحوووق، و  شوووا  ن ومووون األفعوووال التوووي نهوووى اهلل ع

ا متراء عن الحق يعد من الضالل بعد الهدى ومعرفوة الحقيقوة؛ ألنوه شوا فوي الحقيقوة بعود اليقوين 

 ويتض  بيان هذا النهي في ما يلي: ،بها

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه : 

بِّ َّٖ﴿قال تعالى:  ِّٖمنّٖرَّ ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّّٖٖٱۡلَ ق   .[388 ]البقءة:﴾فََلّٖتَُكونَنَّ

 واصطالحا : ا : تعريف االمتراء لغة  ثاني

وووراءُ الشوووا، و  االمتنننراء لغنننة: -  وووارجاة التَّموووار و  الم، ادجلجوووةُ  ،والُممج لجوووى ال ُم ج وووذ هجب،  عج يبوووة، الشَّوووا   مج  والر 

ت،رجاءُ  ء هنوا: هوو الشوا فوي موا  واء مون عنود ، والمقصوود بوا متراف،يه،  الشَّاْ  الشيء،  ف،ي وا م 

 (1)اهلل من الحق وعدم قبوله والرضاء به.

 (2)".الدليل ظهور مع التش ا طلب هو" التعريف األول: االمتراء اصطالحا :  -ب

 (3)".الشا عن عبارة وُي عل العارا، للشا الر   استخراج"هو  التعريف الثان :

 (4)"هو الشا بعد اليقين". التعريف الثالث:

التعريف الثالث، وهوو  هو ا متراءالتعريف الرا   في ويرى الباحث  ن  لتعريف الراج :ا

  أل، و  واإليمووان، اليقووين علووى لالسووتمرار هووو ا متووراء عوون النهوويألن  "؛اليقووين بعوود الشووا"

                                                           

 (. 13/219 بن منظور ) (. ولسان العرب،13/244لألزهر  ) تهذيب اللغة،: ينظر( 1)
 (.9/393التفسير البسيط، للواحد  ) (2)
 (.2/343) ( تفسير الراغب3)
 الف ووور دار ،(هوووو1394: ل) بي زهووورة بووو المعوووروف  حمووود بووون مصوووطفى بووون  حمووود بووون محمووودزهووورة التفاسوووير،  (4)

 (.1/3333)، بدون رقم الطبعة وتاريخها العربي
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- محمد ألتباه وتثبيته الحق ت  يد هو القول هذا و ن المشر ين، بفعل اليقين ذلا يتزلزل

يمانوووه -وسووولم عليوووه اهلل صووولى- النبوووي فوووؤاد بيووولثولت ؛-وسووولم هعليووو اهلل صووولى  الراسوووخ وا 

- موا قوال اهلل  -السوالم عليوه- إبوراهيم  قوول اليقين تثبل الد ئل ف ثرة  شد،  و  ال بال

هِّٖ﴿ :عنه -تعالى ّٖقَاَو ِۡ ّٖقَاَلّٖ ِۡبَرَٰ ّٖقَاَلّٖأََوّٖلَۡمّٖتُۡلِمنُۖ ُۖ ّٖتُۡ ِيّٖٱۡلَمۡوتَىَٰ َُ ّٖأَِرنِيَّٖشۡي ِكبنُّٖمَّٖربِّ َّٖولََٰ َلّٖبَلَىَٰ

ّٖقَۡلبِي  (1).[460]البقءة:﴾لِّيَۡطَمئِنَّ

 :ثالثا : بيان النه  الوارد ف  اآلية

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿:  -تعوالى–يقول اهلل   وت وونن ناهيوة، ( )و الفصويحة، الفواء، [388]البقاءة:﴾فََلّٖتَُكونَنَّ

 .بال  زم محل في الفت  على مبني ناقص مضاره فعل

 و هتووا التووي القبلووة  ن فووي الشووا ين موون -صوولى اهلل عليووه وسوولم-يووا محموود  ت ووونن فووال :والمعنووى

 عون وامتنواعهم اليهود عناد، و  تشا  يضًا عند -الصالة والسالم-عليه  إبراهيم قبلةهي  :نحوها

يمووان ، وبمووا  ئوول بووه موون الحووق، مووع معوورفتهم بووه؛ ألن هووذا العنوواد وال حووود والتشوو يا فووي بووا اإل،

 (2)من عاداتهم وطبائعهم.الحق هو 

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿في قوله تعالى:  ويقتض  النه  بَِّ ّٖفََلّٖتَُكونَنَّ ِّٖمنّٖرَّ ، تحريم وترا [388]البقءة:﴾ٱۡلَ ق 

   حووق -صولى اهلل عليووه وسولم– الرسوول بووه  واء موا بوو ن اليقوين؛ ألن األصول ا متوراء عون الحووق

فووي ال فوور بوواهلل؛ ألن الشووا والتووردد وعوودم التصووديق  ، فصوواحب الشووا قوود يقووع بشوو ه هووذافيووه مريووة

يعود مون  نوواه ال فور؛ وذلوا قياسوًا ب فور مون شوا  -صلى اهلل عليه وسلم-بالقرآن ال ريم، وبالنبي 

باَعةَّٖقَآٰفَِمبة ّٖ﴿ في قيام الساعة، وهي من  ر ان اإليمان، قال تعالى: ّٖٱلسَّ َّّٖٖوَمآّٰٖأَظُبن  ّٖ ِلَبىَٰ ِ  ت  َولَبئِنّٖر 

                                                           

 (..1/3333)ألبي زهرة زهرة التفاسير، ظر: ( ين1)

عوراب  (.1/432ابن  ثيور ). وتفسير (1/139والو يز للواحد  )(. 3/194( ينظر:  امع البيان، للطبر  )2) وا 
 (.3/143القرآن، لدرويش )
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َّٖربِّيَّٖۡلَّٖ ۡنَهاُّٖمنقَلَب َّٖلۡير ِّٖجَدنَّ ِّٖمبنّّٖٖبِٱلَِّذ َّٖللَقََ ِّٖمنّٖتَُراب ّٖقَاَلّٖلَُِ َّٖصاِمبُُِ َّٖوُهَوّٖيَُ اِوُرهُ ّٰٖٓأََشفَۡرَتّّٖٖ*اّٖاّٖمِّ ثُمَّ

َّٖسوَّّّٖٖن ۡطفَة ّٖ ّٖثُمَّ َ َّٖرُجل   .[18، 16 ]الكهف:﴾َُٰ

ِّٖمبببَنّٖٱۡلُمۡمتَببِرينَّٖ﴿ :تعووالى قولوووه موون يلووزم  و    مووون واقعوواً  ا متوووراء ي ووون  ن ،[388ة:]البقاااء ﴾فَبببَلّٖتَُكبببونَنَّ

 تورى    منوه، يقوع لوم مون إلوى يو وه قود الشويء عون النهوي ألن ؛-وسولم عليوه اهلل صولى- الرسول

ِّٖمبببَنّٖ﴿: تعوووالى قولووه َّٖوََلّٖتَُكبببونَنَّ َّٖربِّبببَ ُۖ ّٖ ِلَبببىَٰ َُ َّٖوٱۡ  ِّٖبَۡعبببَدّٖ ِۡ ّٖأُنِللَبببۡتّٖ ِلَۡيبببَ ُۖ َِّ بببِتّٖٱ نََّ َّٖعبببۡنَّٖاايََٰ َوََلّٖيَُصبببد 

 اهلل، آيال عن -وسلم عليه اهلل صلى- النبي يصدون لم  نهم المعلوم ومن [48]القصص:﴾ِرِشينَّٖٱۡلُم ّٖۡ

 يقوع   مون إلوى النهوي تو يوه مون الغرافو ،شورا منوه يقوع لوم -وسولم عليه اهلل صلى- النبي و ن

 يليووق   مووا وظوون ا شووتباا، يووزول وبهووذا منهووا هم، موون والتحووذير موونهم وقووع بموون التنديوودهووو : منووه

 (1).وسلم عليه اهلل صلى- بالرسول

 :راء عن الحاف  التعامل مع االمت ا : منهج القرآن الكريمرابع

مون خوالل اآليوة  عون الحوق مونهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون ا متوراء  اء في سوورة البقورة

 :وذلا في عدة نقاط

قووال  ،ا العمووومحيووث  وواء الخطوواب فووي اآليووة خوواص، ومعنووا سوولوب التعووريا فووي الخطوواب،  -1

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿تعالى:  بَِّ ّٖفََلّٖتَُكونَنَّ ِّٖمنّٖرَّ  عليه اهلل صلى- للنبي الخطاب، ف تى [388]البقءة:﴾ٱۡلَ ق 

 (4)، فهذا من لطائف خطابال القرآن ال ريم.منه متوقع غير ألنه،   :  مته؛ غيرا والمراد ،-وسلم

                                                           

، (هووو391: ل) ال وووز  محموود بوون علووي بوون الوورحمن عبوود الفوورج  بووو الوودين  مووال ،الوووعظ فووي التووذ رةينظوور:  (1)
ومدارج السال ين،  (.1/33هو(، )1443) /1 :، طبيرول – المعرفة دار: الناشر، فتي  الوهاب عبد  حمد: قيقحت

 محموود بوون صووال  بوون محموود، التفسووير فووي  صووول(. و 3/134وغرائووب القوورآن، للنيسووابور  ) (.1/341 بوون القوويم )
، اإلسوووالمية الم تبوووة: الناشووور، ميةاإلسوووال بالم تبوووة التحقيوووق قسوووم :تحقيقوووه علوووى  شووورف، (هوووو1421: ل) العثيموووين

 (.1/43(، )م2441 - هو1422) /1:ط
للبيضوواو   ،التنزيوول  نوووارو  (.4/113للووراز  ) ومفوواتي  الغيووب،(. 3/399للواحوود  ) ينظوور: التفسووير البسوويط،( 2)
(1/113.) 
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ِّٖمبَنّٖٱۡلُمۡمتَبِرينَّٖ﴿ عوالى:النهوي، قوال ت علوى الفصيحة فاءال دخول -2  ألنهوا ؛[388]البقاءة:﴾فَبَلّٖتَُكبونَنَّ

 الووالزم هووو مووا بيووان و ردل ال توواب،  هوول حووال عرفوول إذا: تقووديرا مقوودر شوورط  ووواب عوون  فصووحل

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿: لا ف قول لا  (1).[388]البقءة:﴾فََلّٖتَُكونَنَّ

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّّٖٖفََلّٖ﴿الترهيب والوعيد الشديد، قال تعالى:  -3 وهذا لمن هو غير ، [388]البقءة:﴾تَُكونَنَّ

 ،األغرار ب مثالهم يغتر الذين ،المخادعين  ولئا بمظاهر ا غترار عليه وخشي اإليمان، في راسخ

 وقوع مونف ، ممن يش  ون في دين اإلسالم، وفوي عقائود المسولمين وتوحيودهم،وم ان زمان  ل في

يوه  ن يرا وع إيمانوه، ويودرا تماموًا موا يقتضويه هوذا النهوي مون التحوذير فعل األموة مون ذلوا مثل في

 (2)والوعيد.

قووال  بتو يهوواتهم، ا نشووغالعوودم و  ،ال توواب  هوولوهووم  لليهووود ا سووتماه عوون صوورف المسوولمين -4

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿تعالى:  بَِّ ّٖفََلّٖتَُكونَنَّ ِّٖمنّٖرَّ  (3).[388]البقءة:﴾ٱۡلَ ق 

ِّٖمبَنّٖ﴿ ، قوال تعوالى:بوالحق قوالتصودي اليقوين علوى عثوالب التهييج -5 بِّبَ ّٖفَبَلّٖتَُكبونَنَّ ِّٖمبنّٖرَّ ٱۡلَ بق 

فوذ را مورتين، المورة األولوى فوي اآليوة التوي ، ف  د الحق الذ  هو من عند اهلل  [388]البقءة:﴾ٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ

ب﴿قبلها بقوله تعوالى:  ّٖفَِريق  بۡنُهمَّٖۡو ِنَّ ّّٖٖاّٖمِّ ، والمورة الثانيوة قبول [386]البقاءة:﴾َوُهبۡمّٖيَۡعلَُمبونَّٖلَيَۡكتُُمبوَنّٖٱۡلَ بقَّ

بِّب َّٖ﴿النهي في بداية اآلية نفسها بقوله تعوالى:  ِّٖمبنّٖرَّ ه، ، ونهوى عون ا متوراء وذمو[388]البقاءة:﴾ٱۡلَ بق 

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿ و عل ذ را في نهاية اآلية، قال تعالى:  (4).[388]البقءة:﴾فََلّٖتَُكونَنَّ

 وووووووووووووو

                                                           

 (.9/33)  ر دائق الروح، للهر ( ينظر: ح1)

 (.19، 2/11)تفسير الشعراو  و  (.2/41 بن عاشور ) ،والتنوير التحرير: ينظر( 2)

 (.1/133سيد قطب )ل ينظر: الظالل،( 3)
 (.3/313( ينظر: غرائب القرآن، للنيسابور  )4)
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ومووون خوووالل موووا تقووودم فوووي هوووذا المطلوووب مووون مووونهج التعامووول موووع النهوووي عووون ا متوووراء عووون الحوووق 

 نستلخص ما يلي:

 معناا العموم(.=  سلوب التعريا في الخطاب )خاص و 

 = دخول الفاء الفصيحة على ) ( الناهية، ف فصحل عن  واب شرط مقدر.

 ه.= الترهيب والوعيد الشديد لمن لم يرسخ اإليمان في قلب

 = صرف المسلمين بعدم ا نصياه لليهود وا نشغال بتو يهاتهم.

 = التهييج والبعث على اليقين والتصديق بالحق وذم ا متراء.
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 المطلب الرابع

 تباع خطوات الشيطانا

حوذر فيهوا مون ا ن ورار وراء  ،لقد نهى اهلل عن اتبواه خطووال الشويطان فوي سوورة البقورة فوي آيتوين

وللووؤمنين، ومعنووى هووذا  نووه يصوود عوون  -صوولى اهلل عليووه وسوولم-و هلل ولرسوووله الشوويطان؛ ألنووه عوود

ويووودعو إلوووى المعصوووية ويزينهوووا، ومووون خوووالل هوووذا  ،-صووولى اهلل عليوووه وسووولم-طاعوووة اهلل ورسووووله 

 المطلب يتض  النهي عن اتباه خطوال الشيطان في ما يلي:

 : عن  نه مالالفعل  أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها

ّٖ﴿ تعالى:قال  ل  اّٖفِيّٖٱۡۡلَۡرِضَّٖملََٰ ٰٓأَي َهاّٖٱلنَّاُجُّٖشلُوْاِّٖممَّ ّٖ ِنَّبُِ ّٖلَُكبۡمَّٖعبُدو نّٖاَّٖوََلّٖتَتَّبُِعوْاّّٖٖطَيِّب ّٖيََٰ ِن 
ۡيطََٰ ِتّٖٱل َّ ُّٖلطَُوَٰ

بِين ّٖ  .[364البقءة:]﴾م 

ۡلِمَّٖشآٰفَّة ّٖ﴿وقال تعالى:  ٰٓأَي َهاّٖٱلَِّذيَنَّٖااَمنُوْاّٖٱۡ ُللُوْاّٖفِيّٖٱلسِّ ِتَّٖوََلّٖتَّّٖٖيََٰ ّٖ ِنَّبُِ ّٖلَُكبۡمَّٖعبُدو نّٖتَّبُِعوْاُّٖلطَُوَٰ ِن 
بۡيطََٰ ّٖٱل َّ

بِيننّٖ   .[404]البقءة: ﴾م 

 واصطالحا : لغة   والخطوات تباعثانيا : تعريف اال 

ور ل: تُبوعواً  الشويءج  وتجب،ع لُ  ،األجفعال ف،ي وتجباعاً  تجبجعاً  الشيءج  تجب،عج م خوذ : تباع لغة  اال  -أ  ف،وي س،

ووول، إ،ث ووور،ا مج ال قجووو وتجب،ع  وووي لج  إ،ذا تجبجعوووًا، و  ل فجهُوووم   مجشج وووْروا  جو خج وووي لج  ب،ووواج  مج  تجب،عوووه: ويقوووال، مجعجهُوووم   فمضج

س ياً  الّسي ر  ان سواء وراءا، وسار  ثجرجا قفا: واتّبعه  (1).مجعنوياً   و ح،

 وصحة ،قوله فضل من لا بان ما على القائل تتبع هوا تباه: " االتباع اصطالحا :  -ب

 (2)".مذهبه

                                                           

 (.24/312للزبيد  ) (. وتاج العروس،9/21ن العرب،  بن منظور )لسا ينظر: (1)

، الزهيور  األشوبال  بوي: قتحقيو (هوو433: ل) القرطبوي النمور  اهلل عبود بون يوسوف، وفضوله العلوم بيوان  امع(  2(
 .(2/191)(، م1994 - هو1414/ )1: ، طالسعودية العربية الممل ة ال وز ، ابن دار
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 :(2)لهما ثالث   قسمين  تباها  -تعالى–اهلل   عل: "فقد  (1)ن القيمقال اب

 صلى اهلل عليه وسلم.-الرسول به  اء ما القسم األول: 

 ."الهوى :القسم الثان و

صوولى اهلل عليووه – ورسوووله اهلل محبووة علووى النفوووس هوووى تقووديم موون تنشوو  المعاصووي ف ميووع"

فَبِِنّٖ﴿ :تعوالى قوالف  تابه، من مواضع في وىاله باتباه المشر ين اهلل وصف وقد ،-وسلم

ُِّٖبَِغۡيِرّٖهُّٖ َُٰ ِنّٖٱتَّبََعَّٖهَو ِّٖممَّ َّٖوَمۡنّٖأََضل  َنّٖٱٱّٖد ّٖلَّۡمّٖيَۡستَِريبُواّْٖلََ ّٖفَٱۡعلَۡمّٖأَنََّماّٖيَتَّبُِعوَنّٖأَۡهَوآَٰاُهۡم  ّٖمِّ  ِ َِّ

َََّٖلّٖ َِّ ّٖٱ لِِمينَّٖ ِنَّ
 علوى الهووى تقديم من تنش  إنما ،لبدها و ذلا ،[50]القصاص: ﴾يَۡهِد ّٖٱۡلقَۡوَمّٖٱلظََّٰ

 علوى الهووى تقوديم مون تقع إنما المعاصي؛ و ذلا األهواء،  هل  هلها يسمى ولهذا الشره،

 (3)."اهلل يحبه ما ومحبة اهلل محبة

 :بيان النه  الوارد ف  اآليةثالثا : 
نَِّٖوََلّٖتَتَّبُِعببوْاّٖ﴿ -تعووالى–يقووول اهلل  ببۡيطََٰ ِتّٖٱل َّ  ،ناهيووة ( )و ،عطووفحوورف  الووواو، [364البقااءة:]﴾ُلطُببَوَٰ

 وعالمة  زمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة. ،بال م زوم مضاره فعل تتبعواو 

                                                           

مشووقي محموود بوون  بووي ب وور بوون  يوووب، الفقيووه اإلمووام المفتووي المتفوونن النحووو  شوومس الوودين  بووو عبوود اهلل الد( هووو: 3)
ن  بووي داود فووي هوودى خيوور العبوواد " ،"تهووذيب سوونهووو( ،وموون تصووانيفه: " زاد المعوواد 391إمووام ال وزيووة، ولوود عووام )

يضووووواح عللووووووه ومش الته"،" لمخووووووتص : المع وووووم اظوووووورينهوووووو (. 131 ل:ادتين " )سوووووفر اله وووووورتين وطريوووووق السووووووعوا 
 -هوو  1449) /1: ، تحقيق: د. محمد الحبيوب الهيلوة، الناشور: م تبوة الصوديق، الطوائف ،  طبالمحدثين، للذهبي

(، تحقيوق : علوي  بوو زيود ، وآخورين ، 4/333، للصوفد  )و عوان النصور و عيان العصر .(1/239) م(، 1999
م(،  1999 -هوو  1419) /1: ط  -سووريا –لبنوان، دار الف ور، دمشوق  -الناشر: دار الف ور المعاصور، بيورول 

و توضووي  المشووتبه فووي ضووبط  سووماء الوورواة و نسووابهم و لقووابهم و نوواهم، محموود بوون عبوود اهلل بوون محموود بوون  حموود بوون 
هوو( ، تحقيوق: محمود نعويم 942، )ل: "بابن ناصور الودين"اهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير م 

 .(4/299)، م(1993) /1، ط: بيرول –الرسالة العرقسوسي، الناشر: مؤسسة 
الطبعوة ، بودون رقوم لبنوان بيورول، العلميوة، ال توب دار، ال وزيوة قويم بون   ،المشوتاقين ونزهة المحبين روضة (2)
 (1/444) (،م1993 -هو1443)

 الحسون، بون ر وب بون  حمود بون الورحمن عبود لوم،ال   واموع مون حوديثاً  خمسوين شورح فوي والح م العلوم  امع( 3)
 - هووووو1422/ )1ط: ، بيوووورول-الناشوووور: مؤسسووووة الرسووووالة ، شووووعيب األرنووووؤوط: تحقيووووق ،(هووووو193: ل) الحنبلووووي
 (.399، 3/391(، )م2441
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ِطيُّٖمۡستَقِيم ّٖ﴿: تعوالى  قوله:   تتتبعوا سبل الشيطان، والمعنى  َذاِّٖصَرَٰ َّٖهَٰ َّٖوََلّٖتَتَّبُِعبوْاّٖاّٖفَٱتَّبَِّٖوأَنَّ ُعوهُُۖ

َقّٖبُِكۡمّٖعَّٖ بَُلّٖفَتَفَرَّ ِِۚٱلس   وز توه،  وخطوال الشيطان هوي  وذلا: آثوارا ووساوسوه، ،[351]األنعا :﴾نَّٖسبِيلِ

 مووون هوووي هلل معصوووية  ووول، والنزغوووال والخطايوووا؛ فالوووذنوب مووون المحقووورالو  ،المعاصوووي فوووي رو النوووذو 

 ل ذنب وسيئة يعملها اإلنسان إنما مردها إلى الشيطان، الذ   قسوم بعوزة اهلل و  ،الشيطان خطوال

ّٖلَُهبببۡمّٖفِبببيّٖٱۡۡلَۡرِضّٖ﴿نوووي آدم   معوووين، قوووال تعوووالى:  نوووه سووويغو  ب ّٖبَِمبببآّٰٖأَۡ بببَوۡيتَنِيَّٖۡلَُزيِّبببنَنَّ قَببباَلَّٖربِّ

ِّٖعبَبباَ َلِّٖمببۡنُهُمّٖٱۡلُمۡخلَِصببينَّٖ *َّٖوَۡلُۡ ببِويَنَُّهۡمّٖأَۡجَمِعببيَنّٖ ، فلووم يسووتثن موون عبوواد اهلل إ  [80، 18: ]احِلجااء﴾ َِلَّ

، فلوووم يقووودر علووويهم الشووويطان؛ ألنهوووم لوووم -تعوووالى– المخلصووين الوووذين  خلصووووا عبووواداتهم وعملهوووم هلل

نما اتبعوا ربهم، ف تمروا ب مرا وانتهوا عما نهاهم عنه.  (1)يتبعوا وا 

ِتّٖ﴿ في قوله تعالى: ويقتض  النه  ُ ّٖلَُكۡمَّٖعُدو نَّٖوََلّٖتَتَّبُِعوْاُّٖلطَُوَٰ ّٖ ِنَِّ ِن 
ۡيطََٰ بِيننّّٖٖٱل َّ  تحريم، [404]البقءة:﴾م 

ومووا شوورعه لعبووادا؛ لعموووم  -تعووالى-، وو وووب اتبوواه مووا  نزلووه اهلل  يطانالشوو ووسوواوساتبوواه سووبل 

  نزل اهلل، والنهي عن اتباه غيرا.النهي الوارد في اآلية؛ ولما  اء من األمر باتباه ما 

ِِّٰٖٓۚأَۡولِيَببببآَٰاِّٖۗ﴿قووووال تعووووالى:  بُِّكببببۡمَّٖوََلّٖتَتَّبُِعببببوْاِّٖمببببنُّٖ ونِبببب ببببنّٖرَّ ّّٖٖٱتَّبُِعببببوْاَّٖمببببآّٰٖأُنببببِلَلّٖ ِلَببببۡيُكمّٖمِّ بببباّٖقَلِببببيل  ّٖمَّ

 اهلل،  رسوولُ  لنا خطَّ  :قال ،-رضي اهلل عنه– مسعود بنهلل اعبد  عن، ولما  اء [1]األعاءا::﴾تََذشَُّرونَّٖ

 شومال،ه، وعون يمينوه عون اً خطوطو خوطَّ  ثومَّ ، «اهلل سوبيل هوذا» :فقوال خطًّا؛ -وسلم عليه اهلل صلى-

بَذاّٖ﴿ قولوه تعوالى: توال ثومَّ  ،«إ،ليوه يودعو شويطان منها سبيلد   ل   على ،(2)ُسُبلَ  وهذا» :قال ثمَّ  َّٖهَٰ َوأَنَّ

                                                           

(. وتفسووير 1/194(. وتفسووير البغووو  )1/319) (. وتفسووير الماتريوود 4/231ان، للطبوور  ) ووامع البيوو: ينظور( 1)
عراب القرآن، لدرويش ) (.1/419ابن  ثير )  (.1/233وا 

 الُهنائي الحسن بن عليظر: المنتخب من  الم العرب، يل، وهي الطريق، و معها طرق. ين( الُسُبل:  ميع سب2)
: الناشوور، العموور   حموود بوون محموود .د: قيووحقت، (هووو349 بعوود: ل) (،النموول ه وورا) بووو الملقووب الحسوون  بووو األزد ،
حيووواء العلميووة البحووووث معهووود) القووورى  م  امعووة  (1/449(، )م1999 - هوووو1449) /1: ط، (اإلسوووالمي التوووراث وا 

 ( مادة: سبل.29/132وتاج العروس، للزبيد  ) باب الطريق.
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ِطيُّٖمۡسببتَقِيم ّٖ ِِّٖۚلََعلَُّكببۡمّٖاّٖفَببٱتَّبِِّٖصببَرَٰ ُكمّٖبِبب َُٰ بب لُِكببۡمَّٖوصَّ
َٰ
 َّٖ  ِِۚ َقّٖبُِكببۡمَّٖعببنَّٖسبببِيلِ بببَُلّٖفَتَفَببرَّ َّٖوََلّٖتَتَّبُِعببوْاّٖٱلس  ُعوهُُۖ

 .(1)[351]األنعا :﴾تَتَّقُونَّٖ

 ن اتباع خطوات الشيطان:مع النه  ع ف  التعامل الكريم منهج القرآن ا :رابع

لنهوي عون اتبواه ب سواليبه وطرقوه الع يبوة فوي التعامول موع ا فوي سوورة البقورة لقد ت لوى مونهج القورآن

 وذلا في عدة نقاط:خطوال الشيطان، 

 : -تعووالى–بيووان وتوضووي  العلووة التووي موون   لهووا  وواء النهووي، وهووي  نووه عوودو مبووين، قووال اهلل  -1

بِببين ُّّٖٖدو نّٖ ِنَّببُِ ّٖلَُكببۡمَّٖعبب﴿  ِنََّمبباّٖ﴿ ، و وواء فووي آيووة  خوورى  نووه يوو مر بالفحشوواء،  قووال تعووالى: [364]البقااءة:﴾م 

َِّٖماََّٖلّٖتَۡعلَُمونَّٖيَۡأُمُرُشمّٖ َِّ ِاَّٖوٱۡلفَۡ َ آِٰاَّٖوأَنّٖتَقُولُوْاَّٖعلَىّٖٱ وٰٓ  (2).[368البقءة:]﴾بِٱلس 

َوََلّٖتَتَّبُِعببببببببوْاّٖ﴿ اإلشووووووووارة إلووووووووى  ن الشوووووووويطان لووووووووه طوووووووورق متعووووووووددة ومتفرقووووووووة، قووووووووال تعووووووووالى: -2

تِّٖ ِطيّٖ﴿، بخالف طريق اهلل المستقيم فذنه طريق واحد، قال تعوالى : [364]البقءة:﴾ُلطَُوَٰ بَذاِّٖصبَرَٰ َّٖهَٰ َوأَنَّ

 (3)  يتعدد.بين  ن صراط اهلل واحد ، ف[351األنعا :]﴾ُعوهُّٖاّٖفَٱتَّبُِّٖمۡستَقِيم ّٖ
ِتّٖ﴿الى: التحذير الشديد من اتباه ُسبل الشيطان وخطواتوه، قوال تعو -3 َّٖوََلّٖتَتَّبُِعبوْاُّٖلطُبَوَٰ ِن  بۡيطََٰ ٱل َّ

بِببيننّّٖٖ ِنَّببُِ ّٖلَُكببۡمَّٖعببُدو نّٖ : تعووالى قولووه فووي منهووا  ربعووة ،العووداوة فووي سووبعة  موووراً  التووزم؛ ألنووه [404]البقااءة:﴾م 

ببِمّٖوََّٖوَۡلُِضببلَّنَُّهۡمَّٖوَۡلَُمنِّيَببنَُّهۡمّٖ﴿ َّٖااَ اَنّٖٱۡۡلَۡنَعَٰ َّٖوَمببنّٖيَتَِّخببِذَّٖوَۡلُٰٓمببَرنَُّهۡمّٖفَلَيُبَببتُِّكنَّ  ِ َِّ َّٖلۡلببَقّٖٱ َۡلُٰٓمببَرنَُّهۡمّٖفَلَيَُغيِّببُرنَّ

بب َنَّٖولِي  
ببۡيطََٰ ببنّٖٱل َّ ِّٖفَقَببۡدَّٖلِسببَرُّٖلۡسببَران ّٖاّٖمِّ َِّ ببُ وِنّٖٱ بِين  : تعووالى قولووه فووي منهووا وثالثووة، [338]النسااا :﴾ااّٖم 

طََ ّٖٱۡلُمۡسببتَقِيَمّٖ﴿ ّٖلَُهببۡمِّٖصببَرَٰ بب *َۡلَۡقُعببَدنَّ َّٖۡلٰٓتِيَببنَُّهمّٖمِّ ببنِِهۡمَّٖوَعببنّٖثُببمَّ ۢنّٖبَببۡيِنّٖأَۡيببِديِهۡمَّٖوِمببۡنَّٖلۡلفِِهببۡمَّٖوَعببۡنّٖأَۡيَمَٰ

ِكِرينَّٖ َّٖوََلّٖتَِرُدّٖأَۡشثََرُهۡمَّٖشَٰ ، إظهارًا لعداوته بذلا -تعالى– اهلل وصفه فلهذا ،[38، 36]األعءا::﴾َشَمآٰفِلِِهۡمُۖ

 (4).لإلنسان، وتحذيرًا من اتباعه
                                                           

(، 1431حي  موارد الظممن، لأللباني، حديث رقم: )وص (.1/194(، )9( صحي  بن حبان ، حديث رقم: )1)
 (.2/113وقال: حديث حسن صحي  )

 (.1/213للزمخشر  )، ال شاف: ينظر( 2)
 .(4/12)للز شي ظر: البرهان في علوم القرآن، ( ين3)

 (.3/193للراز  ) ينظر: مفاتي  الغيب،( 4)
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 النواس انهمواا ، وهوذا يودل علوى[404]البقاءة:﴾ََلّٖتَتَّبُِعبواّْٖوَّٖ﴿، قوال تعوالى: ا فتعال بصيغة اإلشارة -4

نما ،الحيز هذا في داموا ما منابذته تمام إلى واصلين غير و نهم ،به اللحاق على  ؛ال هد عليهم وا 

 (1).الرتبة هذا في داموا ما عليها يقدرون    ثيرة بم اهدة إ  ت ون   مخالفته ألن

بِببيننّّٖٖ ِنَّببُِ ّٖلَُكببۡمَّٖعببُدو نّٖ﴿يطان، قووال تعووالى: ة الشووبعووداو  إعووالم العبوواد -5  يتوقووف   ، وهووذا[404]البقااءة:﴾م 

نمووا ذاتووه، معرفووة علووى  الباطوول وخووواطر الشوور وحووي وهووو ،إليووه ينسووب الووذ  األثوور بهووذا عوورفيَ  وا 

لَِ َّٖجَعۡلنَباّٖلُِكبلِّّٖ﴿ :تعوالى قوال الرديئوة، والخوواطر الووحي هوذا منش  فهو النفس، في والسوء
َٰ
َّّٖٖوَشبَذ نَبِبي 

نَعُدو  ّٖ ِطيَنّٖٱۡۡلِ ّٖبَۡعبض ّٖاَّٖشيََٰ ّٖيُبوِميّٖبَۡعُضبُهۡمّٖ ِلَبىَٰ َّٖولَبۡوَّٖشبُزۡلبُرَفّٖٱۡلقَبۡوِلُّٖ بُرور ِّّٖٖسَّٖوٱۡلِربنِّ آَٰاَّٖرب بَ َّٖمباّٖا 

ّٖفََذۡرُهۡمَّٖوَماّٖيَۡفتَُروَنّٖ  (2).[334]األنعا :﴾فََعلُوهُُۖ
ِتَّٖوََلّٖتَتَّّٖ﴿التصوير القرآني الع يوب فوي هوذا النهوي، قوال تعوالى:  -6 ّٖ ِنَّبُِ ّٖلَُكبۡمّٖبُِعبوْاُّٖلطُبَوَٰ ِن 

بۡيطََٰ ٱل َّ

بِبيننَّّٖٖعبُدو نّٖ  حر ووة هوي خاصوة، حر وة، ف لموة تتبعووا، وخطوووال، ت عول اإلنسوان يتخيول [404]البقاءة:﴾م 

 تبووودو ه وووذا نت ملهوووانتف رهوووا و  حوووين صوووورة وهوووي خطواتوووه، يتبعوووون وراءا والنووواس يخطوووو الشووويطان

 (3).!ال نة من  باهم  خرج ما وراءا، يسيرون الذ  يطانالش وبين وبينهم اآلدميين، من ع يبة

 وووووووووووو

تباه خطوال الشيطان ومن خالل ما تقدم من بيان حول منهج القرآن في التعامل مع النهي عن ا

 ما يلي:في نستلخص ذلا

 = توضي  العلة التي  اء من   لها النهي عن اتباه خطوال الشيطان.

 واحدة. فذنها متعددة ومتفرقة بخالف طريق اهلل = بيان  ن الشيطان له طرق

 = التحذير من اتباه سبل الشيطان وطرقه.
                                                           

 (.2/319للبقاعي ) ، الدرر نظم: ينظر( 1)
 (.2/12رضا ) لمنار، محمدينظر: تفسير ا( 2)
، الشوروق دار: الناشور، (هوو1393: ل) الشواربي حسوين إبوراهيم قطوب سويد، القورآن فوي الفني التصورظر: ( ين3)
 (.1/11) / بدون تاريخ الطبعة11: ط



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 131 - 
 

 = البيان واإلعالم للناس بحقيقة عداوة الشيطان.

 = ا متحان من اهلل لإلنسان باتباه الشيطان.

 = التصوير القرآني الع يب في  لمة )تتبعوا( و)خطوال( حين يتخيلها اإلنسان.
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 الثالث الفصل

 األفعال المنه  عنها ف  نهج القرآن الكريم ف  التعامل معم
 ف  سورة البقرة العبادات والمعامالت
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 المبحث األول

ف   العبادات األفعال المنه  عنها ف  نهج القرآن الكريم ف  التعامل معم

  وفيه ثالثة مطالب:سورة البقرة، 

 في المسا دالمطلب األول: مباشرة الزو ال حال ا عت اف 

 المطلب الثاني: الحالقة في الحج قبل  ن يبل  الهد  محله

من ا قتراب  -عليهما السالم-المطلب الثالث: نهي نبي اهلل آدم وزو ته 

 من الش رة
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 المطلب األول
 حال االعتكاف ف  المساجد الزوجة مباشرة

 هوواعن التووي نهووىذا األفعووال ، وموون هووتقووع فووي العبووادال النهووي عوون  فعوواللقوود تضوومنل سووورة البقوورة 

لنهوي فوي هوذا المطلوب مون خوالل موا حوال ا عت واف فوي المسوا د، ويتبوين هوذا ا مباشرة الزو وال

 ي: ي ت

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

ِردِّّٖٖ﴿قال تعالى:   ِكفُوَنّٖفِيّٖٱۡلَمَسَٰ َّٖوأَنتُۡمَّٖعَٰ ِ ُروُهنَّ  .[348]البقءة:﴾َوََلّٖتُبََٰ

 واصطالحا : يف المباشرة لغة  ا : تعر ثاني

وواُه، تعنووي :المباشننرة لغننة  -أ مج  باشجوورج و  وب،شجووارًا، ُمبجاشوورةً   امجعجهووا  :  :الموور جةج  اشجوورج بج يقووال:  ال ،

ووارا إ،ذا الموور جةج، الر وولُ  بد  ف،ووي صج ، ثجووو  ُته فباشجوورجل   واحوودد تجها بجشجوورج قوود ،بجشجوورج ط ء،  بمعنجووى يجوور،دُ  وج  الوووج

، ف،ي ن   وخار اً  الفجر ج،  (1).هُ م،

 وت وون ،بشورة الر ول ببشورة المور ة ذلصواقب هي المالمسة والمعاشورة" المباشرة اصطالحا :  -ب

   (2)."وغيرا ال ماه في عامة

 ثالثا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

َوََلّٖ﴿: ن مباشوووورة الزو ووووال فووووي حووووال ا عت ووووافعوووو ناهيووووًا عبووووادا المووووؤمنين -تعووووالى–يقووووول اهلل 

َّٖوأَنبب ِ ببُروُهنَّ ببِردِّٖتُبََٰ ِكفُببوَنّٖفِببيّٖٱۡلَمَسَٰ  وتباشووروهن ناهيووة، ( )و ،عطووفحوورف  الووواو ،[348]البقااءة:﴾تُۡمَّٖعَٰ

  وعالمة  زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة. بال م زوم مضاره فعل

                                                           

  (.14/192تاج العروس، للزبير  )و  (. 4/31ن العرب،  بن منظور )ظر: لسا( ين1)
 .(1/13)الهراسي  ال يا ،القرآن  ح امظر: ( ين2)
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 عوووونالنهووووي  المووووراد ولوووويس ،المسووووا د فووووي ا عت وووواف نووووويتم وقوووود   ت ووووامعوا زو ووووات موالمعنووووى: 

 (1).ا عت اف غير في منه ممنوه ذلا ألن ؛المسا د في مباشرتهن
 غيور في  و رمضان في المس د في يعت ف الر ل في هذا: "-رضي اهلل عنهما-قال ابن عباس 

  (2)."اعت افه يقضي حتى ونهاراً  ليالً  النساء ين    ن عليه اهلل فحرم رمضان،

 لووه بوود   لحا ووة منزلووه إلووى ذهووب ولووو مسوو دا، فووي معت فوواً  دام مووا النسوواء عليووه حوورمت المعت ففوو

   ول،  و الغوائط، قضواء مون تلوا، حا توه مون يفورق موا بمقدار إ  فيه يتلبث  ن له يحل فال ،منها

 الموريا، يعود و  اعت افه، سوى بشيء يشتغل و  إليه، يضمها  ن و  امر ته، يقبل  ن له وليس

 (3).طريقه في مار وهو عنه يس ل ل ن

ببِردِّٖ﴿ى: فووي قولووه تعووال ويقتضنن  النهنن  ِكفُببوَنّٖفِببيّٖٱۡلَمَسَٰ َّٖوأَنببتُۡمَّٖعَٰ ِ ببُروُهنَّ  متحووري ،[348]البقااءة:﴾َوََلّٖتُبََٰ

 واللموووس  القبلوووة المباشووورال مووون ال مووواه دون موووا  موووا ،ايفسووودألنوووه  ؛ا عت ووواف حوووال فووويال مووواه 

 (4).ا عت اف به يفسد و  فم روا بالشهوة،

 حال االعتكاف ف  المساجد: لزوجاتكريم ف  التعامل مع مباشرة امنهج القرآن الا : رابع

فوووي  حووال ا عت وواف لتعاموول مووع النهووي عووون مباشوورة الزو وواللقوود سوولا القوورآن منه ووًا رائعوووًا فووي ا

 ، وذلا من خالل عدة نقاط:المسا د

ِكفُبوَنّٖ﴿وذلوا فوي قولوه: ، للتعبود المسا د في اهلل إلى الخلوة يعني ا عت اف ن بيان  -1 َوأَنبتُۡمَّٖعَٰ

بببرِّٖ  الطعوووام ضووورورة  و الحا وووة، قضووواء لضووورورة إ  البيوووول دخوووول وعووودم، [348]البقاااءة:﴾دِّٖفِبببيّٖٱۡلَمَسَٰ

                                                           

عراب القرآن، لدرويش ) (.1/249) ( تفسير البغو 339/ 3ينظر:  امع البيان، للطبر  )( 1) ، 1/211وا 
212.) 

 (.1/319 ثير ) ( تفسير ابن2)
 (.1/319بن  ثير )تفسير اظر: ين (3)
ألبي حيان يط، والبحر المح (.214، 1/249) وتفسير البغو  (.343/ 3ينظر:  امع البيان ، للطبر  ) (4)
(2/219 .) 
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 الت وورد لهووذا تحقيقوواً  المباشوورة فيهووا امتنعوول ثووم وموون ،هلل ت وورد ا عت وواف فتوورة فتوورة ؛ ألنوالشووراب

 (3).شاغل  ل من القلب فيه ويخلص شيء،  ل من النفس فيه تنسلخ الذ  ال امل،

َوََلّٖ﴿: قووووووووال تعووووووووالى بلفووووووووظ المباشوووووووورة، ولووووووووم يوووووووو ل، صووووووووريحًا حيووووووووث ال نايووووووووة عوووووووون ال موووووووواه -2

ِ ُروُهنَّّٖ  (2) ناية عن ال ماه. ، وهذا اللفظ: ع يب ولطيف وهو[348البقءة:﴾]تُبََٰ

ِ ببُروُهنَّّٖ﴿إباحووة المباشوورة، فووي قولووه: موون عموووم  الخطوواب اسووتثناء -3  لمووا ألنووه ؛[348]البقااءة:﴾َوََلّٖتُبََٰ

ِ بُروُهنَّّٖـ ََّٰٖفَٱلّٖۡ﴿ :بقوله الصيام ليلة النساء مباشرة في اإلذن السابقة ال ملة في  طلق  ،[348البقاءة:﴾]َنّٖبََٰ

   لويالً  زو توه  وواز مباشورته فوي  الصوائم المعت وف  ن منوه يؤخوذ ألن؛ مظنوة اإلطالق هذا  ان

 (3).والنهار الليل في النساء يباشر  ن عليه يحرم المعت ف  ن ال ملة بهذا سبحانه فبين ،نهاراً 

والتعبيووور بوووالنهي عووون ا قتوووراب  بلووو  فوووي ، [348البقاااءة:﴾]فَبببَلّٖتَۡقَربُوَهبببا﴿التعبيووور بقولوووه تعوووالى:  -3

التحذير،؛ ألن معناا  ن ا قتراب من ذلوا خطور؛ وألن النهوي عون ا قتوراب مون الشويء نهوي عون 

 (4)اتيانه من باب  ولى.

 اااااااااااا

فوي  حوال ا عت واف نهوي عون مباشورة الزو والالقرآنوي فوي ال التعامول ومن خالل ما تقدم ذ را في

 ما يلي:المسا د نستلخص منهج التعامل في

 = بيان  ن ا عت اف يقصد به الخلوة باهلل تعالى.

 = ال ناية عن ال ماه بلفظ المباشرة.

 = استثناء ال ماه من اإلطالق العام في بداية اآلية.

                                                           

 (.1/113سيد قطب )ل الظالل،( انظر: 1)
 (.3/99محاسن الت ويل، للقاسمي )ينظر: ( 2)

 (.1/399، للطنطاو  )يطالتفسير الوس ينظر: (3)
 (.1/241( ينظر: التفسير القرآني للقرآن، عبدال ريم يونس الخطيب )4)
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 بل  في التحذير.، وهذا  [348]البقءة:﴾تَۡقَربُوَهافََلّٖ﴿= التعبير بالنهي عن القرب في قوله تعالى: 
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 المطلب الثان 

 الحالقة ف  الحج قبل أن يبلغ الهدي محل 

و  شوا  ن الحالقوة  ، اء النهي في سوورة البقورة عون الحالقوة فوي الحوج قبول  ن يبلو  الهود  محلوه

بعوود بلوووق الهوود   فووي الحووج هووي موون العبووادال التووي  وواءل فووي شووعائر الحووج، ول نهووا   ت ووون إ 

 ويتبين هذا النهي في هذا المطلب من خالل ما يلي:محله، 

 ية القرآنية الت  ورد فيها النه :أوال : اآل

ِ ّٖ﴿ قال تعالى:  َّ ِِ َّٖوٱۡلُعۡمَرةَّٖ وْاّٖٱۡلَ جَّ َّٖوََلّٖتَۡ لِقُوْاُّٖرُاوَسُكۡمَّّٖٖوأَتِم  فَِِۡنّٖأُۡمِصۡرتُۡمّٖفََماّٖٱۡستَۡيَسَرِّٖمَنّٖٱۡلَهۡدِ ُۖ

ُ  ّٖمَّٖ ّٖيَۡبلَُغّٖٱۡلَهۡدُ َّٖمِ لَِّ  .[386البقءة:]﴾تَّىَٰ

  ا : تعريف الحالقة لغة واصطالحا :ثاني

 وحالحقووووة الشووووعر إزالتهووووا، ،الشووووعر موووون حلووووق مووووا، وهووووي حلجووووقج  مصوووودر الحالقننننة لغننننة: -أ

فجوووووةوهوووووي  ر  لجوووووق، يقوووووال: الحوووووالق ح، ل،قُوووووه الشَّوووووعر حج لووووووق فجهُووووووج  يجح  ل،يوووووقَ  مجح  لَّقوووووه وحج  وجُهووووووج  وحج

ال لَّوووووووق ،قُ الوووووووتَّح  وووووووع والُمحج لجوووووووق، بمنوووووووى الووووووورَّ  س حلوووووووق مجوض، ووووووواء والم،ح  ووووووون ال ،سج ش،  الَّوووووووذ،  الخج

ل،ق لجقة ُخُشونته من الشعجرج  يجح  ل،ُقون الَّذين والحج  (1).الُرُؤوس يجح 

 (2)."إزالة الشعر من  صله بالموس ونحوها"هي  الحالقة اصطالحا :  -ب

 
                                                           

 إبوووراهم خليوول: قيووحقت (هوووو439: ل) المرسووي سوويدا بوون إسوووماعيل بوون علووي الحسووون  بووو  المخصووصينظوور:  (1)
المع وم الوسويط . و (1/919)، م(1993 -هوو 1411)/ 1، ط: بيورول – العربي التراث إحياء دار: الناشر،  فال

 (.1/343، د.  حمد مختار )(. مع م اللغة العربية المعاصرة1/193)
 المعوروف الودائم عبود بون يوسف بن  حمد دين،ال شهاب العباس،  بو ،األلفاظ  شرف تفسير في الحفاظ عمدة (2)

 هوو1411) /1 ، ط:العلميوة ال توب دار: الناشور، السود عيون باسل محمد: قيقتح (هو 133: ل) الحلبي بالسمين
 .(1/444)(، م1993 -
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 سبب نزول اآلية: :ثالثا  

 صولى- اهلل رسوول علويَّ  وقفقال:  (1)-رضي اهلل عنه– رة اا  عب بن عُ سبب نزول اآلية ما رو 

يوواج »: فقووال ،قمووالً  يتهافوول ور سووي بالحديبيووة -وسوولم عليووه اهلل ذ، ؟  جُيؤ  : القوو ،معوون: قلوول ،(2)«هجوجاْموواج

ل،ق  » ِِّٰٖٓۚأَ  ّٖ﴿ :اآليوة هذا نزلل يَّ فف: قال ،«رج  سجاج  فجاح  باّٖأَۡوّٖبِب ِريضك ّٖٱّٖفََمنَّٖشاَنِّٖمنُكمّٖمَّ ِِّٖۚفَفِۡديَبةن ۡأِسب بنّٖرَّ مِّ

ّٖأَۡوَّٖصبَدقَةيّٖأَۡوّٖنُُسب  ّٖ نِّٖصبيَامي  ُصوم  »: -وسولم عليوه اهلل صولى- النبوي فقوال آخرهوا، إلوى [386]البقاءة:﴾مِّ

ثجةج  ، ثجالج دَّق    جو    جيَّامد تَّة،  بجي نج  ب،فجرجقد  تجصج ، س، ا ان ُسا    جو   مجسجا ،ينج  (3).«تجيجسَّرج  مج

  ارد ف  اآلية:النه  الو  رابعا : بيان

فوووي الحوووج إ  بعووود بلووووق الهووود   مناهيوووًا عبوووادا الموووؤمنين  ن   يحلقووووا رؤوسوووه -تعوووالى– يقوووول اهلل

ُ  ّٖ﴿ :محله ّٖيَۡبلَُغّٖٱۡلَهۡدُ َّٖمِ لَِّ ، ) ( ناهيوة، وتحلقووا فعول مضواره [386]البقاءة:﴾َوََلّٖتَۡ لِقُوْاُّٖرُاوَسُكۡمَّٖمتَّىَٰ

 نه من األفعال الخمسة.م زوم بال وعالمة  زمه حذف النون؛ أل

 مون تحلووا و  الهود ، مون استيسور موا فعلي م ؛إحرام م من اإلحالل ف ردتم  حصرتم فذن والمعنى:

  حصوورتم الوذ  إحورام م مون إلحالل وم علوي م  و بتووه الوذ  الهود  يبلو  حتوى  حصورتم إذا إحورام م

 اإلحورام مون إحوالل ر سالو حلوق  ن وذلوا ؛محلوههوي  ومناسو ه مشواعرا، وانقضواء تماموه، قبل فيه

 يبلوو  حتووى بحالقووه، إحرامووه موون اإلحووالل عوون اهلل فنهوواا نفسووه، علووى  و بووه قوود المحوورم  ووان الووذ 

                                                           

 مور  بون سوواد بون غونم بون عووف بون عمورو بون الحوارث بون عبيود بن عد  بن  مية بن ع رة بن  عبهو:  (1)
 بنوي فوي األنصوار فوي انتسوب ،األنصوار حليوف البلوو  بلوي بون فوران بون قسوميل بون عبيلوة بون عامر نب إراشة بن

وعمورا سوبع وسوبعون سونة.  بالمدينوة هوو( 31، )ل:  لهوا المشواهد وشوهد  سلم ثم إسالمه، وت خر عوف، بن عمرو
 (.3/449(. اإلصابة،  بن ح ر )4/434ينظر:  سد الغابة،  بن األثير )

 دواب علووىيطلووق و  ،بههاشوومووا و   القموول الحيوووان موون يوودب مووا علووى يطلووق وهووو بالتشووديد هامووة  مووعم: الهوووا( 2)
 (. 1/242ظر: فت  البار ،  بن ح ر )وغيرها. ين سم وذال حية من األرا

حوديث ، مسوا ين سوتة إطعوام وهوي [386]البقاءة:﴾أَۡوَّٖصبَدقَةيّٖ﴿ :تعوالى اهلل قول ابب تاب الحج،  ،( صحي  البخار 3)
 وو ووب  ذى، بوه  وان إذا للمحورم الر س حلق  واز باب،  تاب الحج، صحي  مسلمو (.  3/14) ،(1913قم: )ر 

 (.2/934)، (1241حديث رقم: ) ،قدرها وبيان لحلقه، الفدية
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  ووان موونف ؛الح وواج ل ميووع  صووالً  هووذا صووار ثووم، محلووه بذهدائووه اإلحووالل لووه اهلل  بوواح الووذ  الهوود 

ن ،يوههد يوذب   ن بعد إ  ر سه يحلق  ن له ي وز  فذنه  ؛متمتعاً   و قارناً    إ ،حصوراً مُ  ي ون لوم وا 

مووا لموورا، إمووا مضووطر، موون م حلقووه إلووى يضووطر  ن ؛ لقولووه هوواغير   و هوووام موون بر سووه، ألذى وا 

ِِّٰٖٓۚأَ  ّٖ﴿تعووووالى:  بببباّٖأَۡوّٖبِبببب ِريضك ّٖٱّٖفََمببببنَّٖشبببباَنِّٖمببببنُكمّٖمَّ ِِّٖۚفَفِۡديَببببةن ۡأِسبببب ببببنّٖرَّ ّٖأَۡوَّٖصببببَدقَةيّٖأَۡوّٖمِّ ببببنِّٖصببببيَامي مِّ

ن به، النازلة ضرورةلل هنالا فيحلق ،[386]البقاءة:﴾نُُس  ّٖ  ر سوه ةبحالقو فيلزموه محله، الهد  يبل  لم وا 

 (1).نسا  و صدقة،  و صيام، من فدية في هذا الحالة

ّٖيَۡبلُبَغّٖٱۡلَهبۡدُ َّٖمِ لَّبُِ  ّٖ﴿في قولوه:  ويقتض  النه   حلوق حظور، [386]البقاءة:﴾َوََلّٖتَۡ لِقُوْاُّٖرُاوَسبُكۡمَّٖمتَّبىَٰ

 لألمورين، اللفوظ  حتمال شخصًا آخر قبل بلوق الهد ؛ سر  بعضنا و حلق  ،نفسه ر س واحد  ل

ْاّٖأَنفَُسببُكۡمّٖ﴿: تعووالى  قولووه  منووا واحوود  وول قتوول عوون النهووي لاقتضووفاآليووة هنووا  ،[48]النسااا :﴾َوََلّٖتَۡقتُلُببوٰٓ

 فعله ومتى ،قبل بلوق هديه غيرا ر س حلق عليه محظور حرمالمُ   ن على ذلا فيدل ،ولغيرا لنفسه

، سوواًء  وان الحواج متمتعوًا  و غيوور نآالقور  فوي الحلوق علوى مقودم الوذب   ن علوى دلو  ال وزاء، لزموه

 ؛دم عليوهف يوذب   ن قبول حلوق فمون واحود، وقول فوي وهد  حلق عليه من  ل في عموم ألنه ذلا؛

 (2).الهد  على الحلق تقديم في المحظور لمواقعته

: يبلنو  الهندفن  الحنج قبنل الحالقنة ن الكريم فن  التعامنل منع النهين  عنن منهج القرآخامسا : 

النهي عن الحالقة في الحج قبل بلوق الهود  محلوه   ان ورد في منهج القرآن في التعامل معولقد 

 عدة نقاط:

                                                           

 العظويم القورآن تفسويرو  (.1/131، للسومرقند  )العلووم روبح (.311، 3/339، للطبر  )البيان  امعينظر: ( 1)
 حواتم  بوي ابون الوراز  الحنظلوي، التميموي، المنوذر بون إدريوس بن محمد بن الرحمن عبد محمد  بو، حاتم  بي  بن
: ، طالسوعودية العربيوة الممل وة - البواز مصوطفى نوزار م تبوة: الناشور، الطيوب محمود  سعد: حقق، ت(هو321: ل)
  .(1/331) (،هو 1419) /3
 (.1/334 ح ام القرآن، لل صاص )ينظر: ( 2)
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ّٖيَۡبلُبَغّٖٱۡلَهبۡدُ ّٖ﴿فوي قولوه تعوالى:  بيان وقل حالقة الور س فوي الحوج -1 َوََلّٖتَۡ لِقُبوْاُّٖرُاوَسبُكۡمَّٖمتَّبىَٰ

ّٖ  ُ  مون استيسور موا تقوديم بعود إ  رؤوسوهم فيحلقووا يحلووا  ن لح واجل ينبغوي    نوه، و [386]البقاءة:﴾َمِ لَِّ

 (1).الصدقة تقديم بعد إ  -صلى اهلل عليه وسلم– الرسول ينا وا    ن  مرهم  نه  ما ،الهد 

َوََلّٖتَۡ لِقُبببببببوْاّّٖٖ﴿ :تعوووووووالى لقولوووووووه ؛حتوووووووى بلووووووووق الهووووووود  المحووووووورم علوووووووى الووووووور س حلوووووووق تحوووووووريم -2

 النهوي ألن اإلثوم؛ فوي وقوع بعضه حلق لوف ،ولبعضه الر س ل ل عام والنهي، [386]البقاءة:﴾ُرُاوَسُكمّٖۡ

 (2).عنه المنهي   زاء  ميع يتناول

 الشوعيرة تلا من والتحلل اإلحرام، من ا نتهاء شعار يعتبر تقصيرا  و الر س حلقاإلشارة  ن  -3

 إلووى ا ضووطرار عنوود هوواقطع  و وانتهائهووا، الصووالة، موون الخووروج مظهوور السووالم  ن  مووا المبار ووة،

 الهدى، بذب  التحلل له ي ون حصاربا  ا ضطرار عند المحرم  ن -تعالى- اهلل بين وقد ،قطعها

 هوووو الووذ  الشووعر تقصووير  و الحلوووق يسوووق و  التحلوول يووتم  ج  ول ووون ؛العسووير دون اليسووير وتحوور 

لَّه، الهدى يبل   ن بعد إ  مظهرا َوََلّٖتَۡ لِقُبوْاُّٖرُاوَسبُكۡمّٖ﴿الى: ، قوال تعومحلوه بلوغه عند ويذب  مجح،

 ُ ّٖيَۡبلَُغّٖٱۡلَهۡدُ َّٖمِ لَِّ  (3).[386]البقءة:﴾َمتَّىَٰ

الوقووه فوي الحالقوة  ول ن بالضوابط الشورعية وت نوب ، ن حلق الر س مباح لغير المحرمبيان  -4

–فقود  واء فوي الحوديث الوذ  رواا ابون عموور المنهوي عنهوا،  حالقوة بعوا الور س وتورا الوبعا، 

 .(3)«(4)ال قجزجه،  عجن،  نجهجى»-صلى اهلل عليه وسلم– ن رسول اهلل قال:  -ضي اهلل عنهمار 

                                                           

 (.3/343مفاتي  الغيب، للراز  ): ينظر( 1)
 (.2/442،  بن عثيمين )والبقرة الفاتحة تفسيرينظر:  (2)
 (.2/343، ألبي زهرة )التفاسير زهرةينظر:  (3)
صووحي  مسوولم،  توواب اللبوواس والزينووة، بوواب  راهووة  . "بعووا ويتوورا الصووبي ر س بعووا يحلووق" ن هووو  القووزه: (4)

 (.3/1313) ،(2124) :حديث رقمالقزه، 
 تاب اللبواس  وصحي  مسلم، (.1/133) ،(3921حديث رقم: ) تاب اللباس، باب القزه، صحي  البخار ،  (3)

 (.3/1313) ،(2124) :حديث رقمباب  راهة القزه،  والزينة،
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 ووووووووووووووو

منهج القرآن في التعامل مع النهي عن حالقة الر س في الحج حتى  ذ را فيومن خالل ما تقدم 

 ما يلي:ذلا في يبل  الهد  محله نستلخص

 = بيان وقل حالقة الر س في الحج.

 ريم حلق الر س على المحرم حتى بلوق الهد .= تح

 = بيان  ن حلق الر س  و تقصيرا يعتبر شعار ا نتهاء من الحج.

 = بيان  ن حلق الر س مباح لغير المحرم ول ن بالضوابط الشرعية.
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 المطلب الثالث

 الشجرة االقتراب من من -عليهما السالم-اهلل آدم وزوجت   نب   نه  

ورة البقوورة لنبووي اهلل آدم وزو تووه موون ا قتووراب موون الشوو رة فووي ال نووة واأل وول لقوود ورد النهووي فووي سوو

منها، فلما وقعا في معصية اهلل و  ال منها  خر هما ربهما من ال نة بسبب هذا المعصية، ويتبين 

 هذا النهي في هذا المطلب من خالل ما يلي:

 الت  ورد فيها النه :القرآنية أوال : اآلية 

ّٰٖٓوَّٖ﴿قال تعالى:  ِذِهّٖـ َّٖقُۡلنَاّٖيََٰ اَّٖمۡيُثِّٖشۡئتَُماَّٖوََلّٖتَۡقَربَاَّٖهَٰ اَ ُمّٖٱۡسُكۡنّٖأَنَتَّٖوَزۡوُجَ ّٖٱۡلَرنَّةََّٖوُشَلِّٖمۡنَهاَّٖرَ دك

لِِمينَّٖ
 .[15البقءة:]﴾ٱل ََّرَرةَّٖفَتَُكونَاِّٖمَنّٖٱلظََّٰ

 النه  الوارد ف  اآلية:ثانيا : بيان 

ببِذِهّٖ﴿تعووالى: –يقووول اهلل  لِِمببينََّٖوََلّٖتَۡقَربَبباَّٖهَٰ
ببَرَرةَّٖفَتَُكونَبباِّٖمببَنّٖٱلظََّٰ  ،حوورف عطووف الووواو، [15]البقااءة:﴾ٱل َّ

 وعالمة  زمه حذف حرف النون. بال م زوم مضاره فعل وتقربا ناهية، ( )و

 ىر  موا ىور  ل نةا -عليه السالم–نبي اهلل آدم  دخل لما ؛ ألنهالش رة هذا من   ت  الوالمعنى: 

نمووا خلوودنا، لووو: قووال  قلبووه مسووا نة قبوول موون إبلوويس ف توواا ،معلومووة غايووة إلووى مضووروب   وول لنووا وا 

َّٖشبَرَرِةّٖٱۡلُخۡلبِدَّٖوُمۡلب  ّّٖٖ﴿: فقال ذلا، في نفسه بوسوسة بـ َاَ ُمَّٖهبۡلّٖأَُ ل بَ َّٖعلَبىَٰ
ٰٓ ّٖيَۡبلَبىَّّٰٖٖيََٰ  : ،  [340طاه:]﴾َلَّ

ى  نوه ، إضوافة إلووالخلوود البقاء سبب وهي الدار، هذا في تتمناها التي الخلد ش رة على  دلا هل

ّٰٖٓأَنّٖتَُكونَاَّٖملََكۡيِنّٖأَۡوّٖتَُكونَباّٖ﴿وسوس له ولزو ته  يضًا، فقوال:  ِذِهّٖٱل ََّرَرِةّٖ َِلَّ ُكَماَّٖرب ُكَماَّٖعۡنَّٖهَٰ َُٰ َماّٖنََه

لِِدينَّٖ  فيوه، علموه لسوابق العدو وسوسة به اهلل و لحق ،غروراً  هذا د لته  انل، ف[40األعءا::]﴾ِمَنّٖٱۡلَخَٰ

 (1).عليه ادلالع وح مه تقديرا وبلوق

                                                           

  بوو:  معهوا، (هوو293: ل) الُتسوتر  رفيوع بون يوونس بون اهلل عبود بون سهل محمد  بو ،التستر  تفسير ( ينظر:1)
 – العلميوة دارال توب ،بيضوون علوي محمود منشورال: الناشر، السود عيون باسل محمد: قيق، تحلبلد ا محمد ب ر
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لِِمبينَّٖ﴿في قوله:  و يقتض  النه 
ِذِهّٖٱل ََّرَرةَّٖفَتَُكونَاِّٖمبَنّٖٱلظََّٰ ،  ت  يود الحظور [15]البقاءة:﴾َوََلّٖتَۡقَربَاَّٖهَٰ

 مقوتا الشويء مون القورب نأل ؛النهوي فوي لمبالغوةالت  يود هنوا: لو والتحريم؛ ألنه رتب عليه الظلوم، 

 إلوى الوداعي السوبب  ن  موا عنوه، منهوي الشور إلوى داعيالو والسوبب للمحبوة، داعيوة واأللفوة األلفة،

 (1)وهذا من باب ما يسمى بسد الذرائع. به، م مور الخير

صولى اهلل –قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه–فقد  اء في الحديث عن  بي هريرة  ذلا وعلى

 الفرج ذلا ويحقق ان،تزني والر الن تزنيان، واليدان يزني، واللسان تزنيان، العينان» :-عليه وسلم

 مبوود  النظوور صووار، المحبووةداعيووة إلووى  واأللفووة األلفووة، إلووى داعيوواً  النظوور  ووان لموواف ،(2)«ي ذبووه  و

ّٰٖٓ﴿: هذا قال اهلل تعالى وعلى للزنا، نَىَٰ َوََلّٖتَۡقَربُوْاَّٖماَلّٖٱۡليَتِبيِمّٖ﴿ قال  يضًا:و  [14]اإلسءا :﴾َوََلّٖتَۡقَربُوْاّٖٱللِّ

ّٖبِٱلَّتِيّٖ ةََّٖوأَنبتُۡمّٖ﴿وقوال  وذلا:  ،[18اإلساءا :]﴾ۡمَسنُِّٖهَيّٖأَّٖ َِلَّ بلَوَٰ َرٱَََّٰٖلّٖتَۡقَربُبوْاّٖٱلصَّ  وعلوى، [81]النساا :﴾ُسبَكَٰ

فووي : صوولى اهلل عليووه وسوولم–النبووي  قووال النظوور وبهووذا ،[80]املائاادة:﴾فَببٱۡجتَنِبُوهُّٖ﴿: الخموور فووي قووال هووذا

وووالج  إ،نَّ »: -رضوووي اهلل عنوووه–النعموووان بووون بشوووير  الوووذ  روااالحوووديث  ووورجامج  وجا ،نَّ  بجوووي َن، لج ال حج  بجوووي َن، ال حج

ووا بجي نجُهمج ووتجب،هجالَ  وج لجُمهُوونَّ   ج  ُمش  وونج   جث،يوورَ  يجع  ، م، وون،  النَّوواس، ووتجب رج ج  الْشووُبهجال،  اتَّقجووى فجمج ين،ووه،، اس  ووه،، ل،د، ض، ر  وون   وجع، مج  وج

قجعج  قجعج  الْشُبهجال،  ف،ي وج ، ف،ي وج ورجام، ي ال حج لج  يجر عجوى  جوالرَّاع، وو  مجوى،ال   حج واُ  ح، تجوعج   جن   ُيوش،  ل،ُ ول   وجا ،نَّ   ج ج  ف،يوه،، يجر 

ًمى، مجل،اد  مجى وجا ،نَّ   ج ج  ح، ار،ُمهُ  اهلل،  ح،  (4).«(3)..مجحج

                                                                                                                                                                      

عوووراب القووورآن، لووودرويش 122، 1/121والتفسوووير الوسووويط، للواحووود  ) (.1/29) (هوووو1423) /1: ، طبيووورول (. وا 
(3/319.) 
 (.1/49(. تفسير السعد  )1/344(  ح ام القرآن، للقرطبي )1)

 ، قوووووال شوووووعيب األرنوووووؤوط: اسووووونادا صوووووحي  علوووووى شووووورط مسووووولم(4419حبوووووان، حوووووديث رقوووووم: )( صوووووحي  ابووووون 2)
رواء الغليل، لأللباني، حديث رقم: )(. 14/231)  (.3/199( وقال حديث صحي  )1191وا 
، صوحي  مسولم. و (1/24) ،(32حوديث رقوم: )،  تاب اإليمان، باب فضل من اسوتبر  لدينوه، ( صحي  البخار 3)

 (.3/1219) ،(1399حديث رقم: )  خذ الحالل وترا الشبهال،باب   تاب المساقاة،
  (.133، 1/132) ( ينظر: تفسير الراغب(4
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عليهما -ثالثا : منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن اقتراب نب  اهلل آدم وزوجت  
 من الشجرة واألكل منها:  -السالم
نبووي اهلل آدم اقتووراب عوون فووي التعاموول مووع النهووي  ة موون خووالل سووياقها منه وواً اآليووتضوومنل هووذا لقوود 

 من الش رة واأل ل منها، وذلا في عدة نقاط: -عليهما السالم–وزو ته 

و ن النهوووي عووون  ،للوسووويلة وقطوووع للذريعوووة سووود فيوووه بيوووان  ن النهوووي عووون ا قتوووراب مووون الشووو رة -1

قوال  األ ول، عون عوضواً  بوه  واء ولهوذاتحوذير منوه، يفيد المبالغة في الما ا قتراب من الشيء فيه 

ّٰٖٓ﴿تعوالى:  ِذِهّٖٱل ََّرَرةَّٖـ ََّٖوقُۡلنَاّٖيََٰ اَّٖمۡيُثِّٖشۡئتَُماَّٖوََلّٖتَۡقَربَاَّٖهَٰ اَ ُمّٖٱۡسُكۡنّٖأَنَتَّٖوَزۡوُجَ ّٖٱۡلَرنَّةََّٖوُشَلِّٖمۡنَهاَّٖرَ دك

لِِمبينَّٖ
 مون ي  ول قود ألنوه ؛األ ول عون النهوي يسوتلزم   القورب عون النهي، فو[15البقاءة:]﴾فَتَُكونَاِّٖمَنّٖٱلظََّٰ

 (1).األ ل من المنع يقال  ن فاألولى إليه، حمل إذا عنها بعيد هو من الش رة ثمرة

ِِّٖۚ﴿بيوووان  يفيوووة حوووال اإلنسوووان بعووود الوقووووه فوووي المعصوووية، قوووال تعوووالى:  -2 بِّببب َّٖااَ ُمِّٖمبببنّٖرَّ ٰٓ فَتَلَقَّبببىَٰ

بببت ّٖ  قولوووه ي،هووو ، وال لموووال التوووي قالهووواالووودعاء بعوووا  لهموووه -تعوووالى– اهلل  ن يعنوووي ،[18]البقاااءة:﴾َشلَِمَٰ

ِسبِرينَّّٖٖقَاََلَّٖربَّنَاّٖظَلَۡمنَآّٰٖأَنفَُسنَاَّٖو ِنّٖلَّۡمّٖتَۡغفِۡرّٖلَنَاَّٖوتَۡرَمۡمنَاّٖلَنَُكونَنَّّٖ﴿: تعالى  فتواب، [41]األعاءا::﴾ِمَنّٖٱۡلَخَٰ

ا﴿ ،والقبول بالرحمة عليه ر ع    عليه، ُ ُّٖهَوّٖٱلتَّوَّ ّٖ ِنَِّ  ِِ ِميمُّٖفَتَاَبَّٖعلَۡي  .[18]البقءة:﴾ُبّٖٱلرَّ

 عبوادا يحوفّ  الوذ  هووف ،منوه فورط موا على ندم ثم ذنباً  اقترف إذا دبالع عن التوبة يقبل الذ فهو  

 الفطوورة ببيووان الخلووقُ  ليعتبوور اآليووال هووذا  وواءل وقوود، تووائبين إليووه ور عوووا  سوواؤوا هووم إذا بالرحمووة

 ف  نه البشر، ش ن من المعصية  ن وليدر وا شر،والب المالئ ة الخلق، عليها اهلل فجطجر التي اإللهية

                                                           

، لمحموود صووديق خووان بوون حسوون بوون علووي بوون لطووف اهلل الحسوويني )ل: القوورآن مقاصوود فووي البيووان فووت ُ ينظوور: ( 1)
، (م 1992 - وهو 1412) ةبيرول، بودون رقوم الطبعو-صيدا-رية للطباعة والنشرهو( الناشر: الم تبة العص1341

(1/133.) 
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 ؛برسوالتا يؤمنوا لم إن على نفسا (1)تبخع و  ال افرين، القوم على محمد يا ت سج   : يقول تعالى

 (2).طبائعهم في مو ود الضعف نأل

ب﴿ :حيوث قوال تعوالى ذ ر عاقبة ا قتراب من الش رة المنهي عنها وهي الظلم، -3 ِذِهَّٖوََلّٖتَۡقَربَباَّٖهَٰ

لِِمببينَّٖ
ببَرَرةَّٖفَتَُكونَبباِّٖمببَنّٖٱلظََّٰ  هووذاموون  ربتموواتقا إن ن موواأل ؛المتعوودين موون فت ونووا   :، [15]البقااءة:﴾ٱل َّ

 الظووالمين ألن ه؛محارموو واسووتحل ،ا موور  وعصووى ،اهلل حوودود تعوودى موون منهوواج علووى  نتمووا الشوو رة،

 (3).المتقين ولي واهلل بعا،  ولياء بعضهم

نما عدل عنه إلى التعبيور بوالظلم لم يع -تعالى- ن اهلل  -4 بر عن عاقبة ارت اب النهي باإلثم، وا 

نموا قوال: مون )الظوالمين( بنواء علوى موا ذ ور و ن  الذ  يطلق على ال بائر، ولم يقل: )ظوالمين(، وا 

 (4)قول الشخص: زيد من العالمين  بل  من قوله: زيد عالم، ل عله غريقًا في العلم  بًا عن  د.

 عوول النهووي عوون الشوو رة موون بوواب ا متحووان، حيووث  بوواح لهمووا  شووياء ونهووى  -لىتعووا- ن اهلل  -3

 (3).عن شيء

 وووووووووووووو

عليهما – نبي اهلل آدم وزو تهيان منهج القرآن في التعامل مع نهي ومن خالل ما تقدم في ب

 من ا قتراب من الش رة نستلخص ما يلي: -السالم

سد للذريعة وقطع للوسيلة الموصلة إلى الغاية المنهي  =  ن النهي عن ا قتراب من الش رة فيه

 عنها.

 = بيان  يفية حال اإلنسان بعد الوقوه في المعصية.
                                                           

 (.2/144(. وال شاف، للزمخشر  )3/432ظر: تفسير البغو  )  :   تقتلها وتهل ها. ين(   تبخع نفسا: 1)

 (.1/19)هو(،1444ابراهيم القطان، )ل: تيسير التفسير،  ينظر: (2)
 (.1/323، للطبر  )البيان  امعينظر: ( 3)
 (.1/233( تفسير األلوسي )4)

 (.1/423( تفسير الماتريد  )3)
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 = ذ ر عاقبة ا قتراب من الش رة.

 بسبب هذا الفعل بالظلم. -عليهما السالم– = وصف آدم وزو ته

 =  ن اهلل  عل النهي عن ا قتراب من الش ر امتحان.
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 المبحث الثان 

منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع األفعال المنه  عنها ف  الصدقات 

  وفيه مطلبان:والنفقات ف  سورة البقرة، 

 المطلب األول: تيمم الخبيث في النفقة
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 المطلب األول

 تيمم الخبيث ف  النفقة

وتوويمم الخبيووث فووي النفقووة يعنووي  ن الخبيووث فووي النفقووة، سووورة البقوورة النهووي عوون توويمم  لقوود تضوومنل

عطائوووه الفقوووراء  المنفوووق يتعمووود فوووي نفقتوووه وصووودقته  خوووذ واختيوووار الرديوووئ مووون مالوووه للتصووودق بوووه، وا 

 ما يلي:والمحتا ين، ويحتفظ بالطيب منه لنفسه و هله، وي تي بيان وتوضي  ذلا في

  :اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه أوال : 

َّٖوََلّٖ﴿عالى: قال ت بَنّٖٱۡۡلَۡرِضُۖ بآّٰٖأَۡلَرۡجنَباّٖلَُكبمّٖمِّ بِتَّٖمباَّٖشَسبۡبتُۡمَّٖوِممَّ ْاّٖأَنفِقُبوْاِّٖمبنّٖطَيِّبََٰ أَي َهاّٖٱلَّبِذيَنَّٖااَمنُبوٰٓ
ٰٓ ّٖيََٰ

ُمببببوْاّٖٱۡلَخبِيببببَثِّٖمۡنببببُِّٖتُنفِقُببببوَنَّٖولَۡسببببتُمّٖبِّٖ َّٖتَيَمَّ َِّ ّٖٱ ْاّٖأَنَّ َّٖوٱۡعلَُمببببوٰٓ  ِِ ّٰٖٓأَنّٖتُۡغِمُضببببوْاّٖفِيبببب ِِّٖ َِلَّ ّٖاِلِذيبببب َّٖ نِببببي 

 .[468البقءة:﴾]َمِميد ّٖ

 تعريف التيمم لغة  واصطالحا :ثانيا : 
 وتيممتووه تعمدتووه،: الصووعيد وتيمموول قصوودته، الشوويء تيمموول: يقووال القصوود،التننيمم لغننة:   -أ

 التويمم وصوار هوذا، مون مو خوذ بالصوعيد والتويمم، سوواا مون دون قصدته: ورمحي بسهمي

 (1).والتوخي القصد فيه لواألص بالتراب، التمس  الناس عوام عند

 الصووالة اسووتباحة بنيووة واليوودين الو ووه لمسوو  الصووعيد إلووى القصوود هووو" التننيمم اصننطالحا :  -ب

والمقصووود بووالتيمم هنووا: هووو القصوود والتوووخي  ختيووار ، (2)"والصووعيد: هووو التووراب، وغيرهووا

 (3)الخبيث من المال للتصدق به، وليس التيمم للصالة.

                                                           

 (.31/229تاج العروس، للزبيد  )(.  و 12/23( ينظر: لسان العرب،  بن منظور )1)

 ال موواعيلي المقدسووي سوورور بوون علووي بوون الواحوود عبوود بوون الغنووي عبوود، لاألنووام خيوور  ووالم موون األح ووام عموودة (2)
، األرنووواؤوط القوووادر عبووود: وتقوووديم را عوووةم، األرنووواؤوط محموووود: وتحقيوووق دراسوووة، (هوووو344: ل) الحنبلوووي الدمشوووقي
(، م1999 - هوو 1449 )/ 2: ط، األنودلس مدينوة قرطبة، مؤسسة بيرول، - دمشق العربية، الثقافة دار: الناشر

(1/44 .) 
 (.31/229تاج العروس، للزبيد  )( ينظر: 3)
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 ثالثا : سبب نزول اآلية:

 بز واة -وسولم عليوه اهلل صولى– النبوي  مور : قوال (1)-عنه اهلل رضي-  ابراء في الحديث عن  

  »: - وسووولم عليوووه اهلل صووولى– النبوووي فقوووال رد ء، بتمووور ر ووول ف ووواء تمووور، مووون بصووواه الفطووور،

ِتّٖمَّٖ﴿ :القرآن فنزل «التمر هذا (2)تخرص ْاّٖأَنفِقُوْاِّٖمنّٖطَيِّبََٰ أَي َهاّٖٱلَِّذيَنَّٖااَمنُوٰٓ
ٰٓ آّٰٖأَۡلَرۡجنَباّٖيََٰ اَّٖشَسۡبتُۡمَّٖوِممَّ

ُموْاّٖٱۡلَخبِيَثِّٖمۡنُِّٖتُنفِقُونَّٖ َّٖوََلّٖتَيَمَّ َنّٖٱۡۡلَۡرِضُۖ  (3).[468البقءة:﴾]لَُكمّٖمِّ

 رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

ُمببوْاّٖٱۡلَخبِيببَثِّٖمۡنببُِّٖتُنفِقُببونَّّٖٖ﴿ناهيووًا عبووادا المووؤمنين:  -تعووالى-يقووول اهلل   الووواو، [468ة:]البقااء ﴾َوََلّٖتَيَمَّ

وعالمة  زمه حذف حرف النون؛ ألنه من  بال م زوم مضاره فعل وتيمموا ،ناهية ( )و ،عاطفة

 .تخفيفاً  إحداهما حذفل بتاءين ونتتيمم: تيمموا و صل األفعال الخمسة،

لوى الحشوف الموال رد ء إلى دواتعمُ تقصدوا و   والمعنى:  بوه وتخصوونه  صودقواتفت مون التمور (4)وا 

َِِّٖولَۡسببتُمّٖبِّٖ﴿وهووو فووي هووذا الحالووة! ثووم قووال تعووالى:  بالصوودقة  الطيووب ت خووذون بوول ،[468]البقااءة:﴾اِلِذيبب

                                                           

بيووه صووحبة،  ووان مووون هووو:  ووابر بوون عبووود اهلل بوون عموورو بوون حووورام، الخزر ووي، األنصووار ، السوولمي، لوووه وأل( 1)
وروى عوون  ماعووة موون الصووحابة، والتووابعين، غووزا تسووع  -صوولى اهلل عليووه وسوولم –الم ثوورين فووي الروايووة عوون النبووي 

. -رضوي اهلل عنووه  –هوو ( بالمدينووة  19ل: علووى األر و  عووام ) -صولى اهلل عليووه وسولم –ع النبووي عشورة غووزوة مو
 (.1/213ة،  بن ح ر )(، واإلصاب1/221،  بن عبد البر )ظر: ا ستيعابين
ظوور:  عوالم الحوديث شوورح   :   ت نيهووا مون النخيول قبوول بودو صوالحها ونضوو ها. ين :هوذا التمور (   تخورص2)

 الورحمن عبود بن سعد بن محمد. د: قيحق، ت(هو 399 :ل) الخطابي محمد بن حمد سليمان  بوصحي  البخار ، 
حيووواء لعلميوووةا البحووووث مر وووز - القووورى  م  امعوووة: الناشووور، سوووعود آل  - هوووو 1449 ) 1:ط -اإلسوووالمي التوووراث وا 

 (.2/913(، )م1999
 شوورط علووى صووحي "وقووال:  (3122حووديث رقووم: ) للحووا م، ،المسووتدرا(. و 1/99 سووباب النووزول، للواحوود  )( 3)

 .(2/311) الذهبي ووافقه ،"يخر اا ولم مسلم،
لسوان العورب،  بون  ظور:ين .نضو ه يوتم  ن قبول النخول علوى يوبس الوذ  وهوو التمور  نوواه ئ رد هوو: الحشف (4)

 موسوى بون  حمود بون محموود محمودل ،داود  بوي سونن شورح(. و 1/143)(. وفت  البار ،  بون ح ور9/41منظور )
 إبوووراهيم بووون خالووود المنوووذر  بوووو: قيوووحقت (هوووو933: ل) العينوووى الووودين بووودر الحنفوووى الغيتوووابى حسوووين بووون  حمووود بووون

 (.3/313(، )م1999- هو1424)/ 1 :ط  ،الرياا – الرشد م تبة: الناشر، المصر 
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ِِّٖ﴿ وتتر ون الرديئ ّٰٖٓأَنّٖتُۡغِمُضوْاّٖفِي  مخافة حقه دون في خذ  حد م، يهضم  ن إ    : [468]البقءة:﴾ َِلَّ

 فوال ذلوا، عون غنوي -تعوالى– واهلل حقوه، موول مخافوة للضورورة ذلوا في خذ حقه،  ميع يذهب  ن

صوولى اهلل – ن النبووي  -رضووي اهلل عنووه– مووا  وواء فووي الحووديث عوون  بووي هريوورة  الطيووب، إ  يقبوول

ِِّٖ﴿: قيووولو  (1)«طجي ًبوووا إ، َّ  يجق بجووولُ   ج  طجي وووبَ  اهللج  إ،نَّ »قوووال: -عليوووه وسووولم ّٰٖٓأَنّٖتُۡغِمُضبببوْاّٖفِيببب ، [468]البقاااءة:﴾ َِلَّ

ّٖ﴿ثم قال تعالى: ، بذلا فرضي ،الحا ة فمسته  حد م، يضطر  ن إ  :يعني ََّٖ نِي  َِّ ّٖٱ ْاّٖأَنَّ َوٱۡعلَُموٰٓ

 (2). فعاله في حميد الصدقال، من عند م عما غني :  ، [468البقءة:]﴾َمِميد ّٖ

ُموْاّٖٱۡلَخبِيَثِّٖمۡنُِّٖتُنفِقُونَّّٖٖ﴿في قوله تعالى:  يقتض  النه و  ، ال راهة؛ ألن المراد [468]البقءة:﴾َوََلّٖتَيَمَّ

الووورد ء ولووويس الحووورام، وقووود ذ ووور بعوووا العلمووواء تحوووريم قصووود الخبيوووث فوووي إخوووراج  بالخبيوووث هنوووا

 (3)الز اة.

 خامسا : منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن تيمم الخبيث ف  النفقة:

نفقووة بعوودة  سوواليب ن ال ووريم مووع هووذا الفعوول المنهووي عنووه وهووو توويمم الخبيووث فووي اللقوود تعاموول القوورآ

 دة نقاط:في ع وطرق  اء ذ رها

ْاّٖ﴿ قال تعوالى: ،-وسلم عليه اهلل صلى- محمد  مة ل ميعتو يه الخطاب  -1 أَي َهاّٖٱلَّبِذيَنَّٖااَمنُبوٰٓ
ٰٓ يََٰ

بَنّٖٱۡۡلَۡرضِّٖ آّٰٖأَۡلَرۡجنَباّٖلَُكبمّٖمِّ ِتَّٖماَّٖشَسۡبتُۡمَّٖوِممَّ  باإلنفواق،  مور صويغة هوذا، و [468]البقاءة:﴾أَنفِقُوْاِّٖمنّٖطَيِّبََٰ

الوذ  يظهور و  ؟التطووه  و المفروضوة، الز واة بوه الموراد هول ،هذا األمرفي  المت ولون اختلفل ن و 

                                                           

(، 1413حووووديث رقووووم: )بوووواب قبووووول الصوووودقة موووون ال سووووب الطيووووب وتربيتهووووا،   توووواب الز وووواة، ( صووووحي  مسوووولم،1)
(2/143.) 
عووراب القوورآن، لوودرويش  (.1/314وال شوواف، للزمخشوور  )  (. 1/119بحوور العلوووم، للسوومرقند  ) ينظوور:  (2) وا 
(1/419.) 

 (.344/ 13حة والبقرة )( تفسير العثيمين الفات3)
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 علوى يتلقاهوا الز واة صواحب ل ون ،وهذا ماش ر حه  ثير من المفسرين الو هين تعم اآليةهنا  ن 

 (1).الندب على يتلقاها التطوه وصاحب الو وب،

ِمۡنببببُِّٖ﴿ ى:حيووووث قووووال تعووووال ،الخبيووووث وتوووويمم قصوووود موووون غيوووور ذلووووا فعوووول لموووونالتموووواس العووووذر  -2

 إخوراج تويمم بول الخبيوث يتويمم لوم هذا فذن ، نسه من الذ  ي  له ماله  ان و ، [468البقءة:﴾]تُنفِقُونَّٖ

   :   الحووال موقووع، [468]البقااءة:﴾ِمۡنببُِّٖتُنفِقُببونَّٖ﴿: تعووالى قولووه وموقووع، عليووه بووه اهلل موونَّ  مووا بعووا

 (2).منه اإلنفاق ا وتتعمدواتقصدو 

و  نه يقول لهوم: ضوعوا  ،الع يب واقعي الذ   اء به الخطاب اإللهيضرب المثل العقلي وال -3

َِِّٖولَۡستُمّٖبِّٖ﴿ :، فقال تعوالى نفس م م ان المستفيد من النفقة ِِّٖ اِلِذي ّٰٖٓأَنّٖتُۡغِمُضوْاّٖفِي  :   [468البقاءة:﴾] َِلَّ

 وتترخصووا ا خوذ فوي تتسامحوا ب ن إ  حقوق م في ت خذوا لم ل م ذلوبُ  له المستحقون  نتم  نتم لو

 نظوورا بعوا عنووه ويغموا بصوورا مون يغمووا بول منووه عينوه يمووأل   لوه ل راهتووه الرائوي ف وو ن، فيوه

 يرضوى و  ل وم ببذلوه ترضوون   موا لوه وتهودون هلل تبوذلون  يوف :األول ضًا، وفي هذا معنيان:بغ

: تعوالى هقول وهو ،و نفسها األشياء خيار له يختار من  حق واهلل له؟ يهديه  ن صاحبه من  حد م

اّٖتُِ ب ونَّٖ﴿ ّٖتُنفِقُوْاِّٖممَّ َّٖمتَّىَٰ  ،[84آل عمءا :]﴾لَنّٖتَنَالُوْاّٖٱۡلبِرَّ

 (3).طيبا؟ إ  يقبل   طيب سبحانه وهو ألنفس م، ت رهون ما له ت علون  يف :الثان 

ََّٖ نِببب﴿ :تعوووالى قوووال ،اآليوووة سوووياقالتوووذ ير بصوووفال اهلل التوووي تتناسوووب موووع  -4 َِّ ّٖٱ ْاّٖأَنَّ َّٖوٱۡعلَُمبببوٰٓ ي 

 لحا توه يقبلوه  ن إما الخبيث الرد ء قابل فذن الرد ء، قبوله ي بيان وحمدا فغناا، [468]البقاءة:﴾َمِميد ّٖ

                                                           

 (.1/323وال واهر الحسان، للثعالبي ) (.1/331المحرر الو يز،  بن عطية )ينظر:  (1)
 ال وزيوة قويم ابون الودين شومس سوعد بون  يووب بون ب ور  بوي بون محمد ،(القيم ابن) ال ريم القرآن تفسيرينظر: ( 2)
 دار: الناشور، رمضوان إبوراهيم الشيخ بذشراف ميةواإلسال العربية والبحوث الدراسال م تب: قيحق، ت(هو131: ل)

 الندو   ويس محمد الشيخ المحقق العالمة ب معه قام التفسير هذا، (هو1414)  /1: ، طبيرول – الهالل وم تبة
 (.1/139) الهند في العلماء ندوة خريج

 (.1/399)تفسير ابن  ثير و   (.114، 1/139) ينظر: تفسير ابن القيم( 3)
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ما إليه،  األوصواف ال امول القودر الشوريف عنه الغني و ما وشرفها،  مالها لعدم ت باا   نفسه  ن وا 

 (1).يقبله   فذنه

ُمببببببوْاّٖٱۡلَخبِيببببببَثِّٖمۡنببببببُِّٖ﴿تعووووووالى:  فووووووي قولووووووه ،اإلشووووووارة إلووووووى مسوووووواواة الفقيوووووور بووووووالغني -5 َوََلّٖتَيَمَّ

ألنهوا هلل وليسول  ،اتو  لون منهو   :   تعطوا الفقراء إ  من   رم  موال م التوي، [468]البقاءة:﴾تُنفِقُونَّٖ

ِّٖمبنكُّٖ﴿: يقوول -تعالى-لهم، واهلل  ِكبنّٖيَنَالُبُِّٖٱلتَّۡقبَوٱَٰ َهباَّٖولََٰ ُُ َّٖلُُ وُمَهباَّٖوََلِّٖ َمآٰ َِّ  ،[18]احلا::﴾مّٖۡلَنّٖيَنَاَلّٖٱ

 فموون لديووه، مووا ينفوود   الفضوول واسووع وهووو إليووه، فقووراء خلقووه و ميووع خلقووه،  ميووع عوون غنووي هوووف

 بهوووا سوووي زيه  وووواد،  وووريم العطووواء، واسوووع غنوووي اهلل  ن فلووويعلم طيوووب،  سوووب مووون بصووودقة تصووودق

 (2). ثيرة  ضعافا له ويضاعفها

الودنيا  و شوع لونفس والشويطان وطموعمون حظووظ ا ا رتقاء بهذا اإلنسوان، اإلرشاد اإللهي إلى -6

فقد  اء في  من الخير، وذلا ب ن يحب ألخيه ما يحبه لنفسه التام، اإليمان اإليثار و إلى مستوى

م،نُ   ج »: قوال -وسولم عليه اهلل صلى- النبي عن -رضي اهلل عنه–الحديث عن  نس بن مالا   ُيوؤ 

، ُدُ م  تَّى  جحج يه،  ُيح،بَّ  حج جخ، ه، ل،  ُيح،بْ  مجا أل،  (3).«نجف س،

 وووووووووووو

ث فوي النفقوة، ومون فوي التعامول موع النهوي عون تويمم الخبيو مونهج القورآن فيموا سوبق بيانوه لقد ت لى

 ما يلي:خالل ما سبق نستلخص 

 = التماس العذر لمن وقع في تيمم الخبيث في النفقة بغير قصد.

                                                           

 (.1/114) تفسير ابن القيم ينظر: (1)
 (.1/399) ( ينظر: تفسير ابن  ثير2)
(، 13حوووديث رقوووم: )  تووواب اإليموووان، بووواب مووون اإليموووان  ن يحوووب ألخيوووه موووا يحوووب لنفسوووه، ( صوووحي  البخوووار ،3)
 مووا المسوولم ألخيووه يحووب  ن اإليمووان خصووال موون  ن علووى الوودليل بوواب  توواب اإليمووان، (.  وصووحي  مسوولم،1/12)

 (.1/31(، )43حديث رقم: ) ،لخيرا من لنفسه يحب
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 = ضرب المثل العقلي والوقعي.

 اسب مع سياق اآلية.= التذ ير بصفال اهلل التي تتن

 = اإلشارة إلى مساواة الفقير بالغني.

 من حظوظ النفس والشيطان والطمع ال شع. باإلنسان= ا رتقاء 
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 المطلب الثان 

 اإللقاء باأليدي إلى التهلكة 

 باإلمسوااوذلا  ،في سورة البقرة عدم اإللقاء باأليد  إلى التهل ة اهلل عنها نهى يومن األفعال الت

 ويتبين هذا النهي في هذا المطلب من خالل ما يلي: فاق في سبيل اهلل بالمال،نعن ا 

 اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :أوال : 

ّٖ﴿قوووال تعوووالى:  َّٖيُِ ببب   َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ْا  َِّٖوََلّٖتُۡلقُبببوْاّٖبِأَۡيبببِديُكۡمّٖ ِلَبببىّٖٱلتَّۡهلَُكبببِةَّٖوأَۡمِسبببنُوٰٓ َِّ َوأَنفِقُبببوْاّٖفِبببيَّٖسببببِيِلّٖٱ

 .[385]البقءة:﴾نِينَّٖٱۡلُمۡ سِّٖ

 واصطالحا : لغة   التهلكةثانيا : تعريف 

 ومجه لج وواً  وُهلو وواً  هجال وواً  يجه ل،وواُ  الشوويءُ  هجلجوواج ، االالهوو بمعنووى، مصوودر هلوواج التهلكننة لغننة:   -1

نَ  وج  وتجه ُل جوًة، ومجه ُل وواً  ومجه ل، واً   اءانتهوو الهووالا، وهوال،ُ ون هجل  جووى قوومَ و  ،ال هجوجال،ووا،  ف،ووي هال،واَ  فُووالج

 الهالا، إلى يؤد  ما والتهل ة ،مهل ة والمفازة هال ا المول سمي وله الفساد، في الشيء

 (1).مشيها في تتهالا   نها هلوا وامر ة

ير شيءد   ل هي التهلكة اصطالحا : -2  (2)، ويم ن التحرز منه.الهجالا إلى عاقبته تص،

 ثالثا : سبب نزول هذه اآلية:

 -رضوي اهلل عونهم-للصوحابة  :-(3)رضوي اهلل عنوه-األنصار  وب ي  بو اآلية ما قاله سبب نزول

  ن الت ويوول هووذا علووى اآليووة هووذا لتؤولووون إن ووم»: فوو خبرهم قووائالً  وهووا توو وياًل غيوور صووحي عنوودما  ولُ 

                                                           

 .(14/344(. ولسان العرب،  بن منظور )4/1313ظر: الصحاح، لل وهر  )( ين1)
 (.9/193(. وفت  البار ،  بن ح ر )2/94ظر: ال شف والبيان، للثعلبي )( ين2)

. غونم بون عووف بون عبد ثعلبة بن  ليب بن زيد بن خالد واسمه الن ار ، الخزر ي األنصار   يوب  بوهو:  (3)
 بوون يزيوود مووع وغووزا. - وسوولم عليووه اهلل صوولى - اهلل رسووول مووع المشوواهد وسووائر والخنوودق و حوودا وبوودرا العقبووة شووهد



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 155 - 
 

 معشور فينوا نزلول إنهوا اآليوة، بهوذا  علوم نحون نفسوه، مون بلوى  و الشوهادة يلوتمس يقاتول ر ل حمل

- اهلل رسووول موون سوورا األنصووار معاشوور بيننووا قلنووا رسوووله ونصوور ينووهد اهلل  عووز لمووا إنووا األنصووار،

 نبيوه، و ول عوز اهلل ونصور اإلسوالم فشوى حتوى و موالنوا  هلنوا تر نوا قد إنا ،-وسلم عليه اهلل صلى

 ف نزل منها، ضاه ما ف صلحنا فيها و قمنا و و دنا  هلنا إلى ر عنا فلو  وزارها الحرب وضعل وقد

َِّٖوََلّٖتُۡلقُوْاّٖبِأَۡيِديُكۡمّٖ ِلَىّٖٱلتَّۡهلَُكةِّٖ﴿ :فينا -تعالى– اهلل َِّ  (1).«[385]البقءة:﴾َوأَنفِقُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ

َِّٖوََلّٖ﴿ قولووه تعووالى:: قووال (2)-رضوي اهلل عنووه– حذيفووة بوون اليمووانو واء عوون  َِّ َوأَنفِقُببوْاّٖفِببيَّٖسبببِيِلّٖٱ

  : فووي الحووا عليهوا وعوودم قووبا ، (3)«النفقوة فووي نزلول» ،[385]البقااءة:﴾تُۡلقُببوْاّٖبِأَۡيببِديُكۡمّٖ ِلَببىّٖٱلتَّۡهلَُكببةِّٖ

 (4)اليد واإلمساا عنها.

 رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

 وتلقووا ناهيوة، ( )و عاطفوة، الوواو  ،[385]البقاءة:﴾َوََلّٖتُۡلقُوْاّٖبِأَۡيِديُكۡمّٖ ِلَىّٖٱلتَّۡهلَُكةِّٖ﴿: -تعالى-يقول اهلل 

  زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.وعالمة   بال م زوم مضاره فعل

، البواء ب يودي م  نفسو م تلقووا و  تقوديراو  محوذوف الثواني المفعول: وقيل ب يدي م، تفضوا  والمعنى: 

افَبَِماَّٖشَسبَت﴿ :تعالى  قوله ، باأليد  النفس عن عبرف زائدة، في ب يدي م  :  ، [10الشاور::]﴾أَۡيِديُكمّٖۡۡۡ

                                                                                                                                                                      

( و سوود الغابووة، 423، 2/424ظوور: ا سووتيعاب،  بوون عبوود البوور )ين .القسووطنطينية فووي هووو (31)ل:  الووروم معاويووة
 (.244، 2/199( واإلصابة،  بن ح ر )3/22 بن األثير )

را، للحوووا م، والمسوووتد(. 3/32) حوووديث حسووون صوووحي  غريوووبوقوووال  (،2912حوووديث رقوووم: ) سووونن الترموووذ ، (1)
. وصوحي  مووارد الضووم ن، (2/94فقوه الوذهبي )ان ولووم يخر واا وو وقوال علوى شورط الشويخي (،2434حوديث رقوم: )

 (.2/119لأللباني )
ربيعوووة بووون  وووروة بووون الحووورث العبسوووي،  حذيفوووة بووون اليموووان، حسووويل،  و حسووول بووون  وووابر بووون عمووورو بووونهوووو: ( 2)

ُفتحول همودان،  -صولى اهلل عليوه وسولم –القطيعي،  بو عبود اهلل، شوهد  حودًا، وموا بعودها، صواحب سور رسوول اهلل 
(، 211/ 1ظور: ا سوتيعاب،  بون عبود البور )ين. رضي اهلل عنوه هو ( 33والر ، والدينور على يديه، مال عام ) 

 (.331/ 1واإلصابة ،  بن ح ر )
 (.3/21(، )4313حديث رقم: )باب التهل ة والهالا واحد،  ،  تاب تفسير القرآن،( صحي  البخار 3)

 (.3/394ظر:  امع البيان، للطبر  )( ين4)
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 وهوي: ،التهل وة إلى ب يدي م  نفس م لقواتُ    :   حذف، وفيه موضعها، في الباء :وقيل  سبتم، بما

لَِ ّٖ﴿ :تعالى  قوله ،ال ل عن بالبعا عبرو  الذ  هو الضياه، الهالا
َٰ
َمۡتّٖيََدالََّٖ   ،[30احلا::]﴾بَِماّٖقَدَّ

 ال هواد؛ ، واإلقامة في األهول والموال وتورااهلل سبيل في اإلنفاق ترا عن النهىهو : عنى النهيوم

 ا سوتقتال عون  و ،عيالوه ويضويع نفسوه يفقور حتوى النفقوة فوي اإلسوراف عون  و الهوالا، سبب ألنه

 (1).للعدو تقوية هو الذ  الغزو ترا عن  و بالنفس، واإلخطار

 وقوووهالتحووريم؛ ألن  ،[385]البقااءة:﴾َوََلّٖتُۡلقُببوْاّٖبِأَۡيببِديُكۡمّٖ ِلَببىّٖٱلتَّۡهلَُكببةِّٖ﴿فووي قولووه تعووالى:  ويقتضنن  النهنن 

 عون الهوالا فوي تسوبب  ل :   ،للتهل ة باليد إلقاء  ل عموم يقتضي النهي سياق في (لقواتُ ) فعل

 مقودماً  حفظوه ي وون موا وهوو، التحوريم ذلوا إلزالوة مقوتا يو ود لم ما محرماً  عنه منهياً  في ون عمد

 سببب بعضه حفظ  و الهالا إلى بالنفس اإللقاء بسبب حفظه حصول تحقق مع النفس حفظ على

لقوواء التهل ووة، إلووى باليوود إلقوواء ألنووه ؛محالووة   حوورام لل هوواد ا سووتعداد فووي فووالتفريط ،ذلووا  باألمووة وا 

 (2).المسلمين نفوس بذتالف إليها ينوالد، 

 :تهلكنةال اإللقاء باأليدي إلى الوقوع ف خامسا : منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن 

فووي سووورة البقوورة موون خووالل التعاموول مووع النهووي عوون اإللقوواء  تنوعوول  سوواليب ومنوواهج القوورآنلقوود و

 باأليد  إلى التهل ة وذلا في عدة نقاط:

 إبالغووواً  ضوووارة عواقوووب لهوووا التوووي األعموووال عووون بوووالنهي اهلل سوووبيل فوووي باإلنفووواق األمووور بيوووعقت -1

 غلبوة مون الحوذر وسوائل فوي التفوريط إلوى إيواهم اهلل بت ييود يقينهم بهم يدفع لئال ؛واإلرشاد للنصيحة

َِّٖوََلّٖتُۡلقُوْاّٖبِأَۡيبِديُكۡمّٖ ِلَبىّٖٱلتَّۡهلَُكبةِّٖ﴿: فقال تعالى العدو، َِّ  عون فوالنهي، [385]البقاءة:﴾َوأَنفِقُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ

 وحفوووظ الحووورب تصووواريف مووون وغيووورا باإلنفووواق األمووور معنوووى ي موووع التهل وووة إلوووى بوووالنفوس اإللقووواء
                                                           

عووراب  (.1/231(. وال شوواف، للزمخشوور  )1/213) (. وتفسووير البغووو 1/133واحوود  )ظوور: الووو يز، لل( ين1) وا 
 (.1/294القرآن، لدرويش )

 (.2/213التحرير والتنوير،  بن عاشور ) ينظر:( 2)
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نما التذييل معنى فيها فال ملة ولذلا النفوس،  مون آخور غورا  نهوا باعتبوار تفصول ولم عطفل وا 

 (1).اإلرشاد  غراا

َِّٖوََلّٖ﴿ تعالى:في قوله  والخير، الحق و وا يف البذل إلى دعوةاله يتو  -2 َِّ َوأَنفِقُبوْاّٖفِبيَّٖسببِيِلّٖٱ

 الم تمووع شوواراي  ن -تعووالى- اهلل ح مووة اقتضوول ولهووذا ،[385البقااءة:]﴾تُۡلقُببوْاّٖبِأَۡيببِديُكۡمّٖ ِلَببىّٖٱلتَّۡهلَُكببةِّٖ

 الخيوور هووذا موون  حوود يحوورم   حتووى وذلووا وقدرتووه،  هوودا بحسووب  وول ال هوواد، يفوو  لووه اإلسووالمي

 ومئونوة الحورب،  دوال إعوداد يفو  عوان ومن غزا، فقد غازيا  هز فمن، ال هد من بالقليل ال ثير،

 يفووو فهوووو وولووود،  هووول مووون وراءهوووم الم اهووودون خلّوووف مووون خدموووة علوووى قوووام ومووون غوووزا، فقووود ال ووويش

 عنوود المقبووول المبوورور ال هوواد موون هووو الم اهوودين  بهووة موون يقووّوى عموول  وول وه ووذا ،الم اهوودين

 (2).اهلل

 الشوعور هوذا من، [385]البقاءة:﴾َوََلّٖتُۡلقُوْاّٖبِأَۡيِديُكۡمّٖ ِلَىّٖٱلتَّۡهلَُكةِّٖ﴿: تعالى قولهفي  ،تحذيرالو  تنبيهال -3

 يتخطووف الووذ  المووول فيتحوودى  ووة،المعر  ميوودان يفوو وهووو الم اهوود علووى يغلووب قوود الووذ  يالحماسوو

  هلوووه علوووى حوووريص واإلسوووالم، مبوووا ة غيووور يفووو الموووول يلقوووى متهووووراً  فينووودفع حولوووه، مووون النفووووس

 ت ووب حيووث إ  البيووع هووذا يقتضوويها و  الغووالي، ال ووريم بووالثمن إ  حيوواتهم يبيووع فووال بهووم، (3)ضوونين

 وفووى هلل قربانووا النفوووس فيووه قوودمت السووبيل هووذا غيوور آخوور سووبيل و  اهلل، سووبيل يفوو والفووداء التضووحية

 (4).اهلل سبيل

                                                           

 (.2/213)ينظر: التحرير والتنوير،  بن عاشور ( 1)

 (.1/211ظر:  التفسير القرآني للقرآن، عبدال ريم الخطيب )( ين2)
 بون مسلم بن سلمة المنذر  بو اإلبانة في اللغة العربية،ينظر:  ، ويعني  يضًا اإلمساا.بخيلو شحي   ضنين: (3)

. د - خليفوة ال وريم عبود. د: قيحقتهو تقريبًا( 312هو 311، )ل: بين اإلباضي العماني العوتبي الصحار  مإبراهي
 التووراث وزارة: الناشوور، صووفية  بووو  اسوور. د - عووواد حسوون محموود. د -  وورار صووالح. د - الوورحمن عبوود نصوورل
وينظووور: لسوووان العووورب،  (.3/399، )(م1999 - هوووو1424) /1: ، طعموووان سووولطنة - مسوووقط - والثقافوووة القووومي

 (.13/231 بن منظور )
 المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.ظر: ( ين4)
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َوََلّٖتُۡلقُبوْاّٖبِأَۡيبِديُكۡمّٖ﴿وهوي الموول، قوال تعوالى:  ،التحذير الشديد من عاقبوة هوذا الفعول بالتهل وة -4

، فعب ور ب لموة التهل وة عون الموول؛ لت وون وقعتهوا فوي القلووب قويوة وشوديدة ؛[385]البقءة:﴾ ِلَىّٖٱلتَّۡهلَُكةِّٖ

 (1)ن يفارق هذا الفعل.ت عل اإلنسا

 منهوا حتوى الموول األ ول تراو ؛ ألنوه لوفوي إنقواذ نفسوه مون الموول الميتوة للمضوطر  ل إباحة  -5

ّّٖٖ﴿ :تعوالىونظيرهووا قولوه  ودخول النوار، التهل ووة، إلوى بيودا  لقوى ّٖ ِنَّ ْاّٖأَنفَُسبُكۡم  ََّٖشبباَنّٖبُِكببۡمَّٖوََلّٖتَۡقتُلُببوٰٓ َِّ ٱ

ببب  طعوووام معوووه  وووان لوووو  موووا فلزموووه اهلل  حلوووه بموووا نفسوووه إحيووواء ىعلووو قوووادر وألنوووه ؛[48]النساااا :﴾اَرِميم 

 (2).حالل

ّٖ﴿ :تعوووووووووالى قولوووووووووهاختتوووووووووام اآليوووووووووة بالترغيوووووووووب باإلحسوووووووووان، فوووووووووي  -6 َّٖيُِ ببببببببب   َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ْا  َوأَۡمِسبببببببببنُوٰٓ

فوي النفقوة وفوي السولم  المسولم على وا ب صورا  ل في اإلحسانالتعامل بو ، [385]البقءة:﴾ٱۡلُمۡ ِسنِينَّٖ

 إحسوان الحوا ل هوذا مون ول ول ،ذلا وغير القتال، مباشرة وفي الملهوف، إغاثة و ب ،الذو  القتلو 

ذا فيه، يعذب ب   القتل، فليحسن قتل فذذا يناسبها،  ويوري  الشوفرة، يحود بو ن فليحسون الوذب  ذبو  وا 

 ثنتوووان: قوووال  نوووه (3)-رضوووي اهلل عنوووه- وس بووون شوووداد عووونلموووا  ووواء  ،الوووذب  فوووي ويسوووره الذبيحوووة،

سجووانج   جتجووبج  اهللج  إ،نَّ » :قووال -وسوولم عليووه اهلل صوولى- اهلل رسووول نعوو حفظتهمووا ح  لجووى اإل ، ، ُ وول   عج ءد  شجووي 

                                                           

 (.14/343( ينظر: لسان العرب،  بن منظور )1)
 (.1/33ظر:  ضواء البيان، للشنقيطي )( ين2)

 ابون امالو بون عمورو بون عود  بون منواة زيود بون عمورو بون حورام بون المنوذر بون ثابول بون  وس بون شدادهو:  (3)
 األنصوار ، ثابول بون حسوان  خوي ابون وهوو ،البخوار  الخزر وي األنصوار  الخوزرج بن عمرو بن ثعلبة بن الن ار
 العبوادة  ثيور والحلوم، العلم  وتي ممن، و  ان الشام  هل عنه روىو  الشام من المقدس بالبيل نزل يعلى،  با ي نى
دفن في بيل المقدس. وهو ابن خمس وسبعين سنة، و في فلسطين  هو(39)ل:   -تعالى- اهلل من والخوف والوره

(. واإلصوووابة،  بووون ح وووور 2/333(. و سوووود الغابوووة،  بووون األثيووور )2/394البووور ) ظووور: ا سوووتيعاب،  بووون عبووودين
(3/239.) 
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وووُنوا قجتجل وووُتم   فجوووذ،ذجا س، وووُتم   وجا ،ذجا ال ق،ت لجوووةج، فج جح  وووُنوا ذجبجح  س، ، فج جح  ووودَّ  الوووذَّب  ج ل ُيح، وووُدُ م   وج تجُه،  جحج وووف رج تجوووهُ  فجل ُيووور،ح   شج  ،(1)«ذجب،يحج

طعامهم،  األسرى، معاملة يتناول: حربال في واإلحسان  قتل وت نب ،تمثيل بهمال وعدموا  رامهم وا 

 (2).واألطفال ،والشيوخ ،النساء
 ااااااااا

التعامل مع النهي عن منهج القرآن في من  ساليب في ذ را في هذا المطلب ومن خالل ما ورد 

 اإللقاء باأليد  إلى التهل ة نستلخص ما يلي:

 إبالغاً  ضارة عواقب لها التي األعمال عن بالنهي اهلل سبيل في إلنفاقبا األمر بيعقت= 

 .واإلرشاد للنصيحة

 = دعوة المسلمين إلى البذل والعطاء في سبيل الحق والخير.

التنبيه والتحذير من الشعور الحماسي الذ  يؤد  إلى الهل ة في المعر ة بسبب التهور الغير = 

 مدروس نتائ ه.

 اإلنفاق؛ ألنه يؤد  إلى الهل ة. = التحذير من ترا

 نفسه من المول. إلنقاذلمضطر الميتة ل   ل = بيان إباحة

 = الترغيب في التعامل باإلحسان في  ل شيء.

                                                           

، باب األمر بذحسان القتول والوذب  وتحديود الشوفرة، الحيوان من يؤ ل وما والذبائ  الصيد  تاب( صحي  مسلم، 1)
 (.3/1349(، )1933) حديث رقم:

 (.1/343) المؤلفين من م موعة ،الوسيط التفسيرظر: ين (2)
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 المبحث الثالث

منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع األفعال المنه  عنها ف  المعامالت 

 وفيه خمسة مطالب:ف  سورة البقرة، 

  راا في دين اإلسالمالمطلب األول: اإل

 المطلب الثاني:    ل  موال الناس بالباطل 

بخاسه عند  تابته   المطلب الثالث: امتناه ال اتب من  تابة الدَّين وا 

 المطلب الرابع: امتناه الشهود من الشهادة على الدَّين والسممة من  تابته 

 المطلب الخامس: المضاّرة ب اتب وشاهد الّدين
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 لالمطلب األو

 ف  دين اإلسالماإلكراه 

  يو ود فوي    ملوة إ   القوانون، وهذا اإلسالم دينالنهي عن اإل راا في لقد تضمنل سورة البقرة 

 ي بور  حوداً  حيوث   يحوق ألحود مون منتسوبيه  ن في ملة اإلسالم الحنيف الذ   اء بمبدئ عظويم

 قناعة من نفسه.على الدخول في اإلسالم إ  ب

ان األخوورى التووي ت وورم وتمنووع الديانووة بغيوور دياناتهووا، وفووي هووذا المطلووب يبووين وهووذا بخووالف األديوو

 ما يلي:النهي عن اإل راا في اإلسالم في الباحث

 أوال : اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه :

ّٖفََمبنّٖيَۡكفُبۡرّٖبِبٱ﴿ قال تعوالى: ۡشبُدِّٖمبَنّٖٱۡلَغبيِّ  ّٖقَبدّٖتَّبَبيََّنّٖٱلر  يِنُۖ ِّٖفَقَبِدََّٖلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلبدِّ َِّ ُغوِتَّٖويُبۡلِمۢنّٖبِبٱ
لطََّٰ

َّٖعلِيم ّٖ َُّٖسِميع  َِّ َّٖوٱ ََّٖلّٖٱنفَِصاَمّٖلََهاِۗ  .[456البقءة:]﴾ٱۡستَۡمَسَ ّٖبِٱۡلُعۡرَوِةّٖٱۡلُوۡثقَىَٰ

: تعريف اإلكراه لغة  واصطالحا :  ً  ثانيا ً 

 ،اً إ راهوو األموور علووى   رهتووهيقووال:  القهوور،و  المشووقةموو خوذ موون ال جوورا، وهووو  :اإلكننراه لغننة   - 

، والمقصوووود بووواإل راا هنوووا: اإل وووراا فوووي إ راهوووا،   : رهووواً  ج  فعلتوووه يقوووالو  ،قهوووراً  عليوووه حملتوووه

 (1)الدين.

 ( 2)"هو إلزام الغير بما   يريدا، ويختلف باعتبار الم رجا". اإلكراه اصطالحا :  -ب

                                                           

 حمد بن محمد بون علوي الفيوومي ثوم الحموو ،  بوو العبواس،  ،ال بير الشرح غريب في المنير المصباحينظر: ( 1)
 .(2/332)، بدون رقم الطباعة وتاريخها بيرول – العلمية الم تبة( هو114:ل)
مواو ، الودين شمس ،الصحي  ال امع بشرح الصبي  الالمعو  .(12/311)لبار ،  بن ح ر ينظر: فت  ا( 2)  الب،ر 

: ودراسة تحقيق، (هو 931: ل) الشافعي المصر  العسقالني النعيمي موسى بن الدائم عبد بن محمد اهلل عبد  بو
 - هوووو 1433) /1 :ط ،سووووريا النووووادر، دار: الناشووور، طالوووب الووودين نوووور بذشوووراف المحققوووين مووون مختصوووة ل نوووة

  حمود بون محمود بون ز ريوا ،«البوار  تحفة» المسمى البخار  صحي  بشرح البار  منحةو  (.13/431(، )م2412
 والتعليووق بتحقيقووه اعتنووى، (هووو 923: ل) الشووافعي المصوور  السووني ي يحيووى  بووو الوودين زيوون األنصووار ، ز ريووا بوون
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 :(1) ربعة شروط  ُيعد إ راهًا حقيقيًا إ  باإل راا "و قال ابن ح ر: 

 ولوووو الووودفع عووون عوووا زاً  والمووو مور ،بوووه يهووودد موووا إيقووواه علوووى قوووادراً  فاعلوووه ني وووو   ن :األول

 .بالفرار

  .ذلا به  وقع امتنع إذا  نه ظنه على يغلب  ن :الثان 

 يعووود   ،غوووداً  ضوووربتا  وووذا تفعووول لوووم إن :قوووال فلوووو ،فوريووواً  بوووه هوووددا موووا ي وووون  ن :الثالنننث

  .يخلف   ب نه العادة ل ر   و ، داً  قريباً  زمناً  ذ ر إذا ما ويستثنى ،م رهاً 

 ".اختيارا على يدل ما الم مور من يظهر    ن :الرابع

  : سبب نزول اآلية:ا  ثالث

 :(2)ب نزول هذا اآلية ثالثة  قوالسب ورد في

، وقوله تعوالى: [5التو ة:]﴾فَٱۡقتُلُوْاّٖٱۡلُمۡ ِرِشينَّٖ﴿ نها منسوخة بميال القتال، بقوله تعالى: : األولالقول 

ٰٓأَي ّٖ﴿ فِقِينَّٖيََٰ ِهِدّٖٱۡلُكفَّاَرَّٖوٱۡلُمنََٰ َّٖجَٰ  .[81التو ة:]﴾َهاّٖٱلنَّبِي 

، دون ال زيووة بووذلوا إذا الوودين علووى ُي  رجُهووون   خاصووة، ال توواب  هوول فووي هووا نزلوول ن القننول الثننان :

 .السيف  و اإلسالم إ  منهم يقبل و  ،ال زية على يقرون   ألنهممشر ي العرب؛ 

  رضي- عباس ابن عنلما  اء  ؛(3)-رضي اهلل عنهم- األنصار في لنزل  نها: لثالثاالقول 

                                                                                                                                                                      

: ط، السوعودية العربيوة الممل وة - الريواا والتوزيوع، للنشور دالرشو م تبوة: الناشر، العازمي دريع بن سليمان: عليه
 (.14/39(، )م2443 - هو 1423) /1

 (.12/311،  بن ح ر )فت  البار  (1)
 علوي بون محمود بون  حمد بن علي الحسن  بو ،القرآن نزول  سباب(. و 3/449 امع البيان، للطبر  )ظر: ين (2)

 اإلصوالح دار: الناشور، الحميودان المحسون عبد بن عصام: قيحقت، (هو439: ل) الشافعي النيسابور ، الواحد ،
 (.1/314) (. وتفسير البغو 93-1/93(، )م1992 - هو 1412) /2: ط، الدمام –

صوولى اهلل عليووه -وهووم موون صووحبوا الرسووول  -ال ووريم-األنصووار: هووم موون سووماهم اهلل بهووذا ا سووم فووي القوورآن ( 3)
 بون حارثوة بون عوامر بون عمورو بون ، وهو العنقواءثعلبة بن حارثة بناا وهما األوس والخزرج،وهم  ونصروا، -وسلم
 اإلنبوااصلى اهلل عليوه وسولم. ينظور: –، وموطنهم، يثرب مدينة رسول اهلل األزد بن مازن بن ثعلبة بن القيس امرئ
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 ،(2)اهّودج تُ   ن ولد لها عاش إن نفسها على فت عل ،(1)قالتاً م،  ت ون المر ة  انل»: قال -عنهما اهلل

 اهلل فوو نزل ، بناءنووا دهنوو   :فقووالوا األنصووار،  بنوواء موون فوويهم  ووان ،(4)النضووير بنووو (3)  ليوول فلمووا

ۡشُدِّٖمَنّٖٱۡلَغيََِّّّٖٖلّٰٖٓ﴿: تعالى ّٖقَدّٖتَّبَيََّنّٖٱلر  يِنُۖ   (3).«[564البقءة:]﴾ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلدِّ

من غير المسولمين عن إ راا     حدد  ناهياً  -تعالى–يقول اهلل رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية: 

يِنُّٖۖ﴿ اإلسووالم:فووي الوودخول فووي ديوون    ن لبيووان مسوووقة  نفةمسووت  ملووة، [456البقااءة:]﴾ََلّٰٖٓ ِۡشببَراهَّٖفِببيّٖٱلببدِّ
                                                                                                                                                                      

: الناشور، بيوار األ إبوراهيم: قيوحق، ت(هوو433: ل) القرطبي النمر  اهلل عبد بن يوسف عمر  بو ،الرواة قبائل على
  سووماء فووي ال مووال تهووذيب(. و 1/142(، )م1993 - هووو1443) /1: ، طلبنووان – بيوورول - العربووي ال توواب دار

 ال لبووي القضوواعي محموود  بووي الز ووي ابوون الوودين  مووال الح وواج،  بووو يوسووف، بوون الوورحمن عبوود بوون يوسووف، الر ووال
 – هووو1444) /1: ط، بيوورول – الرسووالة سسووةمؤ : الناشوور، معووروف عووواد بشووار. د: قيووحقت، (هووو142: ل) المووز 
 (.2/232م(، )1994

ظوور: لسوان العوورب،  بوون ين .الهوالا وهووو القلول موون و صوله ولوود لهوا يعوويش   التوي الموور ةهوي مقووالل: المور ة ال( 1)
 (.2/13منظور )

 (.1/314لبغو  )تفسير اظر: ( تهودا:  ت عله في اليهود. ين2)

 سوويدا بوون إسووماعيل بوون علووي الحسوون  بووو ،المخصووصموون موطنهووا. ينظوور:   : طُووردل وُ خر وول  (   ليوول: 3)
/ 1: ، طبيوووورول – العربووووي التووووراث إحيوووواء دار: الناشوووور،  فووووال إبووووراهم خليوووول: قيووووحق، ت(هووووو439: ل) المرسووووي

 (.11/24(. وتاج العروس، للزبيد  )3/23(، )م1993 هو1411)
 و فوروا وبغووا طغوا ولما ،ال اهلية في المدينة إلى وفدوا ،بالمدينة تس ن  انل يهودية قبيلة اسم( بنو النضير: 4)

 اهلل  ذن ألنفسووهم، وارتضوووا دينووا، اإلسووالم لهووم اهلل ارتضووى الووذين العوورب علووى وتوو لبوا ال وووار، حووق و سوواؤا النعمووة،
  وفوت ،هوو(4) سونة -صولى اهلل عليوه وسولم– اهلل رسوول فغوزاهم ،«بطحوان واد » ،العوالي يس نون واو ان، بطردهم

 الروموي اهلل عبود بون يواقول اهلل عبود  بو الدين شهاب ،البلدان مع م ظر:ين . هلها إلى األرا وعادل حصونهم،
 (.1/443(، )م1993/ )2 :، طبيرول صادر، دار: الناشر، (هو323: ل) الحمو 

 وخوورج قووهحق، (هووو343: ل) النسووائي الخراسوواني، علووي بوون شووعيب بوون  حموود الوورحمن عبوود  بووو، ال بوورى السوونن (3)
، التر ووي المحسوون عبوود بوون اهلل عبوود: لووه قوودم، ؤوطاألرنوو شووعيب: عليووه  شوورف، شوولبي الموونعم عبوود حسوون:  حاديثووه
سوونن و  (.14/33(، )14993حووديث رقووم: )(، م2441 - هووو1421) /1: ط، بيوورول – الرسووالة مؤسسووة: الناشوور

ووتاني د األز  عموورو بوون شوووداد بوون بشووير بوون إسووحاق بووون األشووعث بوون سووليمان بووي داوود،  س  ، (هوووو213: ل) الس  ،
مَّد - األرنؤوط شعجيب: قيحقت ول محج (، م2449 - هوو 1434) /1:ط، العالميوة الرسوالة دار: الناشور، بللوي قورا  ام،

 ،حبوان ابون زوائود إلوى الظمومن مووارد صوحي و  (.4/311)(، وقا  المحققون: إسونادا صوحي  2392حديث رقم: )
، (هووو1424: ل) األلبوواني األشووقودر  آدم، بوون ن وواتي بوون نوووح الحوواج بوون الوودين، ناصوور محموود الوورحمن عبوود  بووو

 (،م2442 - هوووو1422 /)1:ط، السوووعودية العربيوووة الممل وووة - الريووواا والتوزيوووع، للنشووور الصوووميعي دار: الناشووور
 (.2/139(، وقال حديث صحي  )1441حديث رقم: )
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 معنى في إخبارق، وقيل: إن هذا الح الدين تلقائية يختار بل الدين، على لإل راا يحتاج   العاقل

 .اسمها وا  راا ،لل نس نافية (  ن ) ، وقيل:الدين في تت رهوا    :  ،يالنه

   ،وبراهينوه  ئلوهد  لوي واضو  بوينَ  فذنوه اإلسوالم ديون في الدخول على  حداً   رهواتُ    :والمعنى

 بصويرته ونوور ،صودرا وشورح ،لإلسالم اهلل هداا من بل فيه، الدخول على  حد راُ    يُ   ن إلى يحتاج

 فووي الوودخول يفيوودا   فذنووه ،وبصوورا ،سوومعه علووى وخووتم ،قلبووه اهلل  عمووى وموون بينووة، علووى فيووه دخوول

ۡشُدِّٖمَنّٖٱۡلَغبيِّّٖ﴿؛ ألنوه مقسوراً  م رهاً  الدين  ،ال فور مون اإليموان،   : قود تبوين [456البقاءة:]﴾قَدّٖتَّبَيََّنّٖٱلر 

 (1)والهدى من الضاللة؛ ب ثرة الح ج واآليال الدالة.، ،الباطل من والحق

ۡشبُدِّٖمبَنّٖٱۡلَغبيِّّٖ﴿في قوله تعالى:  ويقتض  النه  ّٖقَبدّٖتَّبَبيََّنّٖٱلر  يِنُۖ ،  نوه   [456البقاءة:]﴾ََلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلبدِّ

لووا قب مونم الودخول فوي ديون اإلسوالم على من  هل ال تاب  حداً  اج  ر، يُ  ن ي وز ألحد من المسلمين 

 لقوول معنوى و ، بول عليوه  ن يودخل فوي اإلسوالم باختيوارا، اإلسالم بح م واورض ،اب دائهو  ال زيةب

 والنهي، األمر من العموم ظاهرا  ان ما؛ ألن بالمحاربة باإلذن الح م، منسوخة اآلية  ن زعم من

 مووا علووى - اآليووة هووذا فوويهم  نزلوول فالووذين، بمعووزل والمنسوووخ خالناسوو موون فهووو ص،الخصووو  وباطنووه

 ثبووول قبوول التوووراة  هوول بوودين دانوووا قومووا  ووانوا إنمووا - وغيوورا -رضووي اهلل عنهمووا- عبوواس ابوون ذ ور

 يعوم آيوة ذلوا عون بوالنهي و نوزل اإلسوالم، على إ راههم عن -تعالى- اهلل فنهى لهم، اإلسالم عقد

 مون ال زيوة  خوذ ي ووز التي األديان من دين على  ان ممن معناهم، مثل في ان  من  ل ح مها

قرارهم  هلها،  .عليها وا 

                                                           

 بون محمود بون  حمود بون علوي الحسون  بوويط،  (. والتفسير البسو449، 3/441ينظر:  امع البيان، للطبر  )( 1)
 اإلموام ب امعوة د تووراة رسوالة( 13) في تحقيقه  صل: قيحق، ت(هو439: ل) الشافعي النيسابور ، الواحد ، علي
  امعووة - العلمووي البحووث عمووادة: الناشوور، وتنسوويقه بسووب ه ال امعووة موون علميووة ل نووة قاموول ثووم سووعود، بوون محموود
تفسووير . و (1/444)، للزمخشوور  ال شوواف. و (4/332) (،هووو 1434) /1: ، طميةاإلسووال سووعود بوون محموود اإلمووام

عراب القرآن، لدرويش ) (.1/392ابن  ثير )  (.1/399وا 



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 165 - 
 

 إلوى اإلسوالم  ول فوي محظووراً  القتوال  وانو  مانع من  ن ي ون هذا الح م فوي سوائر ال فوار، فقود 

  موور بيوانال بعوود عانودوا فلمووا ؛-وسولم عليووه اهلل صولى- النبووي نبووة بصووحة الح وة علوويهم قامول  ن

فَبببٱۡقتُلُوْاّٖٱۡلُمۡ بببِرِشيَنَّٖمۡيبببُثّٖ﴿: تعوووالى بقولوووه العووورب مشووور ي عووون ذلوووا فنسوووخ بقتوووالهم، المسووولمون

 إذا ال توواب  هوول علووى ح مووه وبقووي الشوورا،  هوول لقتووال المو بووة اآل  وسووائر، [5]التو ااة:﴾َوَجببدت ُموُهمّٖۡ

 صولى- النبوي  ن ذلوا علوى ويودل ،ذموتهم وفي اإلسالم  هل ح م في ودخلوا ،ال زية ب داء  ذعنوا

 هووذا ح ووم ي ووون  ن و ووائز ،السوويف  و اإلسووالم إ  العوورب مشوور ي موون يقبوول لووم -وسوولم عليووه اهلل

 لووم تنصوور  و تهووود لووو وهووو إ  مشوورا موون مووا ألنووه؛ ال فوور  هوول  ميووع علووى الحووال فووي ثابتوواً  اآليووة

  (1)، وهو الرا  .بال زية دينه على قررنااألو  ،اإلسالم على ي بر

 :اإلكراه ف  دين اإلسالم ف  التعامل مع الكريم منهج القرآنا : خامس

 سواليب عودة بن د من خالل هذا اآلية  يف تعامل القرآن مع النهي عن اإل راا في دين اإلسالم و 

 نقاط: وذلا في بين هذا التعاملوطرق تُ 

 ،قاطعاً  شافياً  بياناً  دالتوحي د ئل مام ال فار باإليضاح والبيان من خالل تبيين  رقطع المعاذي -1

 اإليموان علوى قسوريُ   ن إ  ال فور علوى اإلقاموة فوي عوذر لل وافر الود ئل هوذا إيضواح بعود يبوق لمو 

ۡشُدِّٖمَنّٖٱۡلَغبيِّّٖ﴿: -تعالى–فقال اهلل  عليه، وي بر ّٖقَدّٖتَّبَيََّنّٖٱلر  يِنُۖ  اهلل نأل ؛[456]البقاءة:﴾ََلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلدِّ

 اإل وراا،  هوة علوى الظاهر في به تدينالذ   والقسر، اإل بار على يماناإل  مر لم يبن،  -تعالى–

نموووا  الضووومائر، عليوووه تنطوووو لوووم و  القلوووب، بوووه يشوووهد ولوووم  المنعقووود وا ختيوووار الوووتم ن علوووى بنووواا وا 

 (2).بالقلب

                                                           

 بوون  حموود ،القوورآن  ح وام. و (1/13)للووراز   ،الغيووب مفوواتي (. و 413، 3/414 ووامع البيووان، للطبور  )ظور: ( ين1)
 دار: الناشوور، شوواهين علووي محموود السووالم عبوود: قيووحقت ،(هووو314: ل) الحنفووي ال صوواص الووراز  ب وور  بووو علووي
 (.1/349)(، م1994 -هو1413) /1: ، طلبنان – بيرول العلمية ال تب

 .(1/231) ،  بن ال وز المسير زاد. و (1/13)للراز   ،الغيب مفاتي  ينظر:( 2)
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َوقُبِلّٖ﴿ :-تعوالى- التخيير بين اإليمان وال فر لغير المسلم بعد بيان الح وة و هوة الحوق، قوال -2

ّٖفََمنّٖشَّّٖٖٱۡلَ ق ّٖ بُِّكۡمُۖ  .[48الكهف:]﴾آَٰاّٖفَۡليُۡلِمنَّٖوَمنَّٖشآَٰاّٖفَۡليَۡكفُرِّٖۡمنّٖرَّ

ۡشببُدِّٖمببَنّٖ﴿بووين العلووة موون النهووي بقولووه تعووالى:  -تعووالى–اهلل   ن القووول هووذا يؤ وود وممووا قَببدّٖتَّبَببيََّنّٖٱلر 

 غيور وذلوا إل وراا،ا إ  بعودها يبوق ولوم البينوال، ووضوحل الود ئل، ظهورل   : ؛[456]البقاءة:﴾ٱۡلَغيِّّٖ

 (1).فالت لي ينافي ألنه ؛ ائز

 السورمدية، الشوقاوة إلوى يوؤد  غوي وال فور ،األبديوة السوعادة إلوى يوصول رشودَ  اإليمان  ن بيان -3

ۡشُدِّٖمَنّٖٱۡلَغيِّّٖ﴿في قوله تعالى:    .[456البقءة:]﴾قَدّٖتَّبَيََّنّٖٱلر 

 ولوم والن واة، بالسوعادة للفووز طلبواً  يمواناإل إلى نفسه بادرل ذلا له تبين ما متى هو الذ  العاقلف

 (2).واإلل اء اإل راا إلى يحتج

 بالهوووودى يخوووتص فيموووا لنفسوووه  مووورا وتووورا ،ومشوووواعرا وف ووورا إرادتوووه ت وووريم لإلنسوووان اهلل ت وووريم -4

ۡشبدُّٖ﴿، قال تعالى: نفسه وحساب عمله تبعة وتحميله ،والضالل ّٖقَدّٖتَّبَبيََّنّٖٱلر  يِنُۖ ِمبَنََّّٖٖلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلدِّ

ََّٖلّٖٱنفَِصباَمّٖلََهباِّٖۗ ِّٖفَقَبِدّٖٱۡستَۡمَسبَ ّٖبِبٱۡلُعۡرَوِةّٖٱۡلبُوۡثقَىَٰ َِّ ُغوِتَّٖويُبۡلِمۢنّٖبِبٱ
ّٖفََمنّٖيَۡكفُۡرّٖبِبٱلطََّٰ ّّٖٖٱۡلَغيِّ  َُّٖسبِميع  َِّ َوٱ

 (3).اإلنساني التحرر خصائص  خص هي وهذا، [564]البقءة:﴾َعلِيم ّٖ

 بووال اإلنسوواني للم تمووع موونهج و قوووم حيوواة،ولل للو ووود تصووور  رقووى هووو اإلسووالمبيووان  ن ديوون  -5

ينِّٖ﴿ بوو ن ينواد  الووذ  هوو؛ ألنووه موراء  قبوول ألصووحابه يبوين الووذ  هووف  ؛[456البقااءة:]﴾ََلّٰٖٓ ِۡشببَراهَّٖفِببيّٖٱلببدِّ

 (4).الدين هذا على الناس إ راا من ممنوعون  نهم سواهم

                                                           

 .(1/13)للراز  ،الغيب مفاتي ينظر: ( 1)
 (.1/134) للبيضاو  ،التنزيل  نوارينظر: ( 2)

 (.1/291)لسيد قطب  ينظر: الظالل،( 3)
 المصدر السابق بنفس ال زء الصفحة.( (4
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 وتحملهووم الحووق، نعوو النوواس صوودت التووي والمعنويووة، الماديووة اإل ووراا صووور ل وول مطلووقال ينفووال -6

 الحقووائق  هووم موون لحقيقووة تقريوور، وهووذا مقنعوواً   هتووه موون ي وودوا ولووم يعتقوودوا، لووم معتقوود علووى حمووالً 

 (1).اإلسالم دعوة عليها قامل التي السمال  برز ومن الحياة، فى العاملة

 الووذ  هوو ،المرتوودف -يقتول   باألصووالة ال وافر  ن مووع -المرتود قتوول تشوريع اإلسوالم فووي ح موة -7

 موا وو ود ،صوال  غيور و ودا الودين هوذا خوالط لموا  نوه بودعوى ،فيه الدخول بعد اإلسالم من خرجي

  ن يريد لمن طريقال تمهيدو  به، واستخفاف بالدين تعريا يعتبر فهذا ، صل  ذلا قبل عليه  ان

 .الدين هذا من ينسل

 منه يخرج   وحتى ،بصيرة على إ  الدين في  حد يدخل   حتى للمرتد العقوبة هو المول  علف

- اهلل رسوول قوال: قوال -رضوي اهلل عنوه- ما  اء عون عبوداهلل بون مسوعود  فيه، الدخول بعد  حد

 إ  اهلل، رسوووول و نوووي اهلل إ  إلوووه    ن يشوووهد مسووولم، امووورئ دم يحووول  » :وسووولم عليوووه اهلل صووولى

 مون هوذا ولويس، (2)«عوةلل ما المفوارق لدينوه والتوارا بوالنفس، والنفس الزاني، الثيب: ثالث بذحدى

ينِّٖ﴿ ما في قوله تعالى:  ،اإل راا  هنوا، الدين في اإل رااالمقصود ب ألن؛ [456البقاءة:]﴾ََلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلدِّ

 علووى اإل ووراا موون فهووو هووذا و مووا ،اإلسووالم فووي والوودخول  ديووانهم موون الخووروج علووى النوواس إ ووراا هووو

 (3).اإلسالم في البقاء

   واإلظوالم، الضيق من عقله وفا والعمى، الضالل من الفرد ضمير تحريراإلشارة إلى  ن  -8

طالقهوووا اإلنسوووان إرادة بتحريووور إ  ي وووون ََلّٰٖٓ﴿: -تعوووالى-؛ ولوووذلا قوووال اهلل قسووور  و قهووور  ووول مووون وا 

                                                           

، القاهرة – العربي الف ر دار (هو1394 بعد: ل) الخطيب يونس ال ريم عبد  ،نللقرآ القرآني التفسير ينظر: (1)
 .(2/319)بدون رقم الطبعة وتاريخها 

لقصاص والديال، باب ما يباح به دم المسلم ، حديث رقم: ( صحي  مسلم،  تاب القسامة والمحاربين وا2)
(1313( ،)3/1291.) 

 (.331، 2/333التحرير والتنوير،  بن عاشور )ينظر: ( 3)
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ينِّٖ  بالضوومير إ  و ووودا، ي تموول ولوون اإلنسووان، إنسووانية تصوو  لوون نووه؛ أل[456]البقااءة:﴾ ِۡشببَراهَّٖفِببيّٖٱلببدِّ

 (1).المتحرر والعقل الحر،

، وهوذا [456]البقءة:﴾ََلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖ﴿م يئ النهي في صورة النفي، والنفي  اء لل نس في قوله تعالى:  -9

 (2) عمق إيقاعًا وآ د د لة.

بيان العلة من النهي عن اإل راا في الدين، وذلا في ال ملة التالية ل ملة النهي، وهي قوله  -14

شّٖۡ﴿تعالى:   (3)؛ فعلة النهي: هي وضوح الحق، واستبانته.[564البقءة:]﴾ُدِّٖمَنّٖٱۡلَغيِّّٖقَدّٖتَّبَيََّنّٖٱلر 

 وووووووووووووو

فووي هووذا المطلووب موون التعاموول القرآنووي مووع النهووي عوون اإل ووراا فووي ديوون  بيانووه وموون خووالل مووا تقوودم

 اإلسالم نستلخص ما يلي:

 = قطع المعاذير  مام ال فار بالبيان واإليضاح لد ئل التوحيد.

 تخيير بين اإليمان وال فر بعد بيان الح ة و هة الحق.= ال

 = بيان  ن اإليمان رشد وال فر غي.

 = بيان ت ريم اإلنسان وت ريم إرادته وف را ومشاعرا.

 = بيان  ن منهج القرآن هو  رقى تصور للو ود والحياة و قوم منهج للم تمع اإلنساني.

 عنوية التي تصد الناس عن الحق.= النفي المطلق ل ل صور اإل راا المادية والم

 = بيان ح مة اإلسالم في تشريع قتل المرتد.

طالقها.  = بيان  ن تحرير ضمير اإلنسان من الضالل   ي ون إ  بتحرير إرادته وا 

 لل نس. النهي في صورة النفي، والنفي = م يئ
                                                           

 (.2/319للخطيب ) ،القرآني التفسيرينظر: ( 1)
 (.291/ 1، سيد قطب )الظالل( ينظر: 2)

 (.3/23) بن عاشور ( ينظر: التحرير والتنوير، 3)
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 = بيان العلة من النهي عن اإل راا.
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 المطلب الثان 

 اس بالباطلأكل األموال بين الن

  يقوع النواس فوي الحورام مون  ىحتوسوورة البقورة النواس بالباطول فوي بوين  اء النهي عن   ل  موال 

والتسوولط علووى  موووال  ،و خووذ الرشوووال لتحصوويل الحوورام بالفعوول المحوورم ،خووالل التحووا م إلووى الح ووام

 الناس بهذا الفعل المنهي عنه، ويتبين هذا المطلب من خالل ما يلي: 

 الت  ورد فيها النه : القرآنية يةأوال : اآل

ِطِلَّٖوتُۡدلُوْاّٖبَِهآّٰٖ ِلَىّٖٱۡلُ كَّاِمّٖلِتَۡأُشلُوْاّٖفَِريق ّٖ﴿قال تعالى:  لَُكمّٖبَۡينَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ْاّٖأَۡمَوَٰ ِلّٖٱلنَّباِجَّٖوََلّٖتَۡأُشلُوٰٓ ۡنّٖأَۡمبَوَٰ اّٖمِّ

ۡثِمَّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖ  .[344البقءة:]﴾بِٱۡۡلِ

 واصطالحا : ثانيا : تعريف المال لغة

لُ مجا المال لغة:  -أ  يملوا موا األصول فوي الموالو به، وما مل ته من  ل شيء فهو موال،  ُيتجمجوَّ

 (1).األعيان من ويملا يقتنى ما  ل على طلقوي والفضة، الذهب من

فوواعتبروا  ال ملووة حيووث موون المووال تعريووف علووى الفقهوواء  مهووور اتفووقالمننال اصننطالحا :   -ب

  .المعاوضة به ب نه:  ل ما فيه نفع وت وز

 انتفاعواً  بوه ا نتفواه و وائز النواس، بوين ماديوة قيموة لوه موا  ول علوى يطلوقويعني هذا  نوه 

 (2).وا ختيار السعة حال مشروعاً 

                                                           

 (.3/429وتاج العروس، للزبيد  )  (.11/333لسان العرب،  بن منظور )ر: ينظ( 1)

 بون محمود الودين بودر اهلل عبد  بو ة،الفقهي القواعد في المنثورو (. 2/341ينظر:  ح ام القرآن،  بن العربي ) (2)
 (،م1993 - هوووو1443) /2: ، طال ويتيوووة األوقووواف وزارة: الناشووور، (هوووو194: ل) الزر شوووي بهوووادر بووون اهلل عبووود
 صووالح بوون يووونس بوون منصووور ،اإلرادال منتهووى بشوورح المعووروف المنتهووى لشوورح النهووى  ولووي دقووائق(. و 3/222)

 - هووووو1414) /1: ، طال تووووب عووووالم: الناشوووور، (هووووو1431: ل) الحنبلووووى البهوووووتى إدريووووس بوووون حسوووون ابوووون الوووودين
 عابدين العزيز عبد بن عمر بن ن مي محمد عابدين، ابن ،المختار الدر على المحتار رد(. و 2/142(، )م1993

 (.4/341(، )م1992 - هوووووو1412) /2: ، طبيووووورول-الف ووووور دار: الناشووووور، (هوووووو1232: ل) الحنفوووووي الدمشوووووقي
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 ثالثا : سبب نزول اآلية:

 عبدان بن ربيعةو  (1)-رضي اهلل عنه-ل ند ا بسعا بن القيس امرئ في اآلية هذا نزلل

 لووي  را علوى غلبنوي قود هوذا إن اهلل، رسوول يوا: الحضورمي القو (2)-رضوي اهلل عنوه-الحضورمي 

 صولى- اهلل رسوول فقوال حوق، فيهوا له ليس  زرعها يد  في  رضي هي: ال ند  فقال ألبي،  انل

 إن اهلل، رسووول يووا: قووال ،«يمينووه فلووا»: قووال  ،: قووال «بينووة؟  لووا»: للحضوورمي -وسوولم عليووه اهلل

صوولى اهلل عليووه –النبووي  فقووال شوويء، موون يتوووره ولوويس ،عليووه حلووف مووا علووى يبووالي   فووا ر الر وول

 لمووا -وسوولم عليووه اهلل صوولى- اهلل رسووول فقووال ليحلووف، فووانطلق ،«ذلووا إ  منووه لووا لوويس»: -وسوولم

ووا» : دبوور لجووفج  لجووئ،ن    جمج لجووى حج ال،ووه،  عج ن ووهُ  وجُهوووج  اهللج  لجيجل قجوويجنَّ  ُظل ًمووا، ل،يج  ُ لجووهُ  مج وور،َا  عج  هووذا اهلل فوو نزل ؛ (3)«ُمع 

ِطِلَّٖوتُۡدلُوْاّٖبَِهآّٰٖ ِلَىّٖٱۡلُ كَّاِمّٖلِتَۡأُشلُوْاّٖفَِريق ّٖ﴿ :اآلية لَُكمّٖبَۡينَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ْاّٖأَۡمَوَٰ ۡثِمَّٖوََلّٖتَۡأُشلُوٰٓ ِلّٖٱلنَّباِجّٖبِبٱۡۡلِ ۡنّٖأَۡمَوَٰ اّٖمِّ

 (4).[344]البقءة:﴾َوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖ

لَُكمّٖ﴿ :هيوًا عبوادا الموؤمنيننا -تعوالى–يقول اهلل  رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية: ْاّٖأَۡمبَوَٰ َوََلّٖتَبۡأُشلُوٰٓ

ِطلِّٖ  بواألموال يتعلوق آخور ح وم لتقريور مسووقة مسوت نفة وال ملوة استئنافية الواو، [344]البقءة:﴾بَۡينَُكمّٖبِٱۡلبََٰ

                                                                                                                                                                      

، (هووو1393: ل) التونسووي عاشووور بوون الطوواهر محموود بوون محموود بوون الطوواهر محموود ،اإلسووالمية الشووريعة مقاصوودو 
 1423) ، بودون رقوم الطبعوةقطور اإلسوالمية، والشوؤون قوافاألو  وزارة: الناشور، الخو ة ابن الحبيب محمد: قيحقت
  (.339، 2/339(، )م2444 - هو
 بن األ بر الحارث بن معاوية بن عمرو بن السمط بن القيس امرئ بن المنذر بن عابس بن القيس ئامر هو: ( 1)

  سوولم -وسوولم عليووه اهلل صوولى- النبووي إلووى وفوود ،ال نوود   نوودة بون الحووارث بوون معاويووة بوون موورت  بوون ثووور بوون معاويوة
اب،  بون نظور: ا سوتيعوسو ن فيهوا. ي ال وفوة نوزل شواعر و وان  نودة، مون ارتود فويمن ي ون ولم إسالمه، على وثبل

 (.1/232(. واإلصابة،  بن ح ر )1/213 سد العابة،  بن ا ثير )(. و 1/144عبدالبر )

ينظور:  .صوحبة ولوه مصر، فت  شهد، الحضرمي طواف ذ  بن وائل بن العرف ذ  بن عبدان بن ربيعةهو:  (2)
 (.2/233 سد العابة،  بن األثير )

(، 139حووديث رقووم: )  بالنووار فووا رة بيمووين مسوولم حووق اقتطووع موون وعيوود  توواب اإليمووان، بوواب ( صووحي  مسوولم،3)
(1/123.) 
 (.1/214) (.  وتفسير البغو 2/93ل شف والبيان، للثعلبي )ظر: ا( ين4)
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وعالموة  زموه حوذف حورف النوون؛  بال م زوم مضاره فعل وت  لوا ناهية، ( )و ا تسابها، وطرق

 ل الخمسة.ألنه من األفعا

 يبطوول األ يوور بطوول: يقووال، الزائوول الووذاهبهووو : الباطوولو  ،بعووا مووال بعضوو م ي  وول  : والمعنووى

  (3)والمراد به الحرام شرعًا. و ان في غير طاعة اهلل، اللهو واتبع تعطل إذا بطالة،

 :(2)و هين علىي ون  بالباطل األ لو 

واألخوذ بغيور طيوب نفوس  والسورقة انوةوالخي والرشووة الغصوب مون الظلوم  هة على ي ون  ن: األول

  من مال ه. 

 والمالهوي والغناء القمار في يؤخذ  الذ  و ن ي خذا بطيب نفسه واللعب اللهو  هة على: الثان و

 غيوور مون  ول ُ ألنوه  ؛ علوه اهلل بوواطالً ، وقود الباطول المووال   ول مون ذلوا  وول ونحوهوا، وثمون الخمور

 .آل ليه اهلل  باحه الذ  الو ه

ِطبلِّٖ﴿: تعوالى فوي قولوه لنهن ويقتض  ا لَُكمّٖبَۡيبنَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ْاّٖأَۡمبَوَٰ  تحوريم  خوذ الموال ،[344]البقاءة:﴾َوََلّٖتَبۡأُشلُوٰٓ

، وبدون طيوب نفوس مون مال وه، و والغصب والسرقة الظلم و ه علىبالباطل، وهذا يشمل ما  ان 

 و  وورة  القمووار، محظووورة  هووة موون وتحووريم  خووذ المووال تحووريم إعطوواء الرشوووة للحووا م  و القاضووي،

 (3).الشره حرمها التي الو وا سائر من ذلا ونحو الغناء،

                                                           

 وتفسووووير البغووووو (. 3/312التفسووووير البسوووويط، للواحوووود  )(. و 349، 3/349بوووور  )البيووووان، للط نظوووور:  ووووامع( ي1)
عراب القرآن ال ريم، لدرويش ) (.1/214)  (.1/213وا 
 .(3/313التفسير البسيط، للواحد  )( ينظر: 2)
لوي (. والتفسير المنيور، للزحي2/333(. تفسير الفاتحة والبقرة،  بن عثيمين )1/433تفسير األلوسي، )ظر: ( ين3)
(2/133.) 
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 ولقود :بالباطنل بنين النناس سا : منهج القرآن الكريم فن  التعامنل منع النهن  عنن أكنل األمنوالخام

بوووين النووواس  مووووالاألالتعامووول موووع النهوووي عووون   ووول  علوووى  سووواليب وطووورق فووويتضووومنل سوووورة البقووورة 

 وذلا في عدة نقاط: ،من خالل سياق اآليةع يبة لطيفة و تعامالل  بالباطل

ْاّٖ﴿ قولوه تعوالى:فوي  -صولى اهلل عليوه وسولم-ل ميع  موة محمود  تعميم خطاب النهي -1 َوََلّٖتَبۡأُشلُوٰٓ

ببب ببباِمّٖلِتَبببۡأُشلُوْاّٖفَِريق  ِطبببِلَّٖوتُبببۡدلُوْاّٖبَِهبببآّٰٖ ِلَبببىّٖٱۡلُ كَّ لَُكمّٖبَۡيبببنَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ِلّٖٱلنَّببباِجّٖأَۡمبببَوَٰ بببۡنّٖأَۡمبببَوَٰ ۡثِمَّٖوأَنبببتُۡمّٖاّٖمِّ بِبببٱۡۡلِ

 وتعوواطف،هم تووواد هم فووي حوودلواا  سوودال  المووؤمنين ألن إلوويهم؛ األموووالج  ف ضووافج ، [344]البقااءة:﴾تَۡعلَُمببونَّٖ

صولى –قوال رسوول اهلل  :قوال -رضوي اهلل عنوه– واء فوي حوديث النعموان بون بشوير   موا وتجرجاحم،هم،

ن،ينج  ثجوولُ مج » :-اهلل عليووه وسوولم م، ،تجوووجاد   ف،ووي ال ُمووؤ  م  ، ه، تجوورجاُحم،ه،م  تجعجوواُطف،ه،م   وج ثجوولُ  وج سجوود،  مج ووتج جى إ،ذجا ال  ج ن ووهُ  اش   م،

ووووووووَ  وووووووائ،رُ  لجوووووووهُ  تجووووووودجاعجى ُعض  ووووووود،  سج سج وووووووى ب،السَّوووووووهجر،  ال  ج ْاّٖ﴿ :تعوووووووالى قولوووووووه ومثلوووووووه (1)«وجال ُحمَّ َوََلّٖتَۡقتُلُبببببببوٰٓ

 (2).نساناهلل باإلوهذا من بالغة وفصاحة القرآن، و من رحمة  ،[48]النسا :﴾أَنفَُسُكمّٖۡ

 تعوودا عموا نفسوه فحوبس بالصويام -تعوالى– اهلل يعبود مون  ن وذلوامناسوبة الخطواب لموا قبلوه،  -2

 ممنوعوا لوه، صوائما اهلل تعبد م ان في بالتقييد نفسه حبس ثم بالنهار، والمباشرة والشرب األ ل من

 الوذ  الخوالص لالحوال مون إ  ومشوربه مطعموه ي وون    نبو  دير والنهار بالليل ال برى اللذة من

 .العبادة في ا  تهاد إلى به ويفضي بصيرة، ويزيدا القلب، ينور

 وتخلول واعت افوه، صويامه مون عبادتوه قبوول عودم إلوى بوه مضويألنوه ي ؛الحرام   ل عن نهي لذلاو 

 الحووديث فوي  وواء وقود تعوالى، اهلل العبوواد وسوؤال الووداعي، سوؤال إ ابوة آيووة الصويام آيووال بوين  يضوا

يولُ  الرَُّ ولج »: ذ ور -صولى اهلل عليوه وسولم- ن الرسوول  -رضوي اهلل عنوه–بوو هريورة الذ  رواا    ُيط،

                                                           

 (،2393 تاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم: ) ( صحي  مسلم،1)
(4/1999.) 

 (.3/312البسيط، للواحد  )ينظر: التفسير ( 2)
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ووفجرجاُ  ووعجثج  سج بجوورج   جش  وورجامَ  مجط عجُمووهُ  رجب   يجووا السَّوومجاء،  إ،لجووى يجدجي ووه،  يجُموودْ   جغ  ُبهُ  حج وورج مجش  وورجامَ  وج ل بجُسووهُ  حج مج وورجامَ  وج  وجُغووذ  ج  حج

رجام،  ابُ  فج جنَّى ب،ال حج تج ج  (2).الحرام المال   ل عن النهي  يضاً  فناسب (1)«هُ لج  ُيس 

، فووي قولووه شوورعي حووق بغيوور  خووذا وحوورم منووعالمحافظووة علووى المووال بوو قوم الطوورق و عوودلها،  ف -3

بب﴿تعوالى:  بباِمّٖلِتَببۡأُشلُوْاّٖفَِريق  ِطببِلَّٖوتُببۡدلُوْاّٖبَِهببآّٰٖ ِلَببىّٖٱۡلُ كَّ لَُكمّٖبَۡيببنَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ْاّٖأَۡمببَوَٰ ببَوََلّٖتَببۡأُشلُوٰٓ ِلّٖٱلنَّبباِجّٖاّٖمِّ ۡنّٖأَۡمببَوَٰ

ۡثِمَّٖوأَنببتُۡمّٖتَۡعلَُمببونَّٖ قووال   مووا ،اليوود قطووع وهووو ،السوورقة حوود المووال سووارق علووى و و ووب، [344]البقااءة:﴾بِببٱۡۡلِ

ْاّٖ﴿تعوووالى:  ببباِرقَةُّٖفَبببٱۡقطَُعوٰٓ ببباِرُقَّٖوٱلسَّ َّٖوٱلسَّ بببل  ّٖبَِمببباَّٖشَسببببَاّٖنََكَٰ بببَنّٖٱأَۡيبببِديَُهَماَّٖجبببَلآَٰاۢ ّّٖٖمِّ َُّٖعِليبببل  َِّ َّٖوٱ ِِۗ َِّ

 (3).عنه للمفسدة ودرءاً  المال على محافظةلل إنما هو ذلا  ل، و [14]املائدة:﴾ِكيمنّٖمَّٖ

، حيوث قوال تعوالى: مرتشوياً  ي ون ولوم الظواهر حسوب قضى إذا آثماً  ي ون  الحا م   نالبيان ب -4

ِطِلَّٖوتُۡدلُوْاّٖبَِهآّٰٖ ِلَىّٖٱۡلُ كَّامِّٖ﴿ لَُكمّٖبَۡينَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ْاّٖأَۡمَوَٰ ۡثِمَّٖوأَنبتُۡمّٖلِتَۡأُشلُوْاّٖفَِريق َّّٖٖوََلّٖتَۡأُشلُوٰٓ ِلّٖٱلنَّباِجّٖبِبٱۡۡلِ ۡنّٖأَۡمَوَٰ اّٖمِّ

نمووا ،بوواطالً  قيحوو و  حراموواً  حووليُ   ألنووه  ؛[344]البقااءة:﴾تَۡعلَُمببونَّٖ  بووه ويشووهد يوورى مووا بنحووو يقضووي وا 

 اهلل ي موع حتوى تونقا لوم خصومته نفذ بباطل له قضي منف ويصيب، يخطئ بشر ألنه ؛الشهود

 فووي المحووق علووى للمبطوول بووه قضووي ممووا بوو  ود للمحووق المبطوول علووى فيقضووي القيامووة، يوووم بينهمووا

 -صولى اهلل عليوه وسولم-قالول:  ن رسوول اهلل  (4)-رضوي اهلل عنهوا-، لما  واء عون  م سولمة الدنيا

وا»سمع خصومة بباب ح رته فخرج إلويهم فقوال:  وُم، يجو  ت،ين،ي وجا ،نَّوهُ  بجشجوَر،  جنجوا إ،نَّمج وُ م   فجلجعجولَّ  الخجص   بجع ضج

                                                           

(، 1413حووووديث رقووووم: ) توووواب الز وووواة، بوووواب قبووووول الصوووودقة موووون ال سووووب الطيووووب وتربيتهووووا، ( صووووحي  مسوووولم، 1)
(2/143). 

 (.224، 2/223حيان ) ( ينظر: البحر المحيط،  بي2)

 (.3/49 ضواء البيان، للشنقيطي )ينظر: ( 3)

 بوها  بو  مية بن المغيرة بن عبد اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -: هند بنل  بي  مية،  م سلمة زوج النبي هي (4)
 -سولم صولى اهلل عليوه و  –تزو هوا النبوي ،  بي سلمة بن عبد األسد، فلموا موالبن عمر بن مخزوم ،  انل تحل 

 (.1921- 4/1924: ا ستيعاب،  بن عبد البر )نظريهو (.  34ل: )
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لج ج  يجُ ونج   جن   ، م،ن    جب  بُ  بجع اد س، دجقج،  جنَّهُ  فج جح  يج  صج ، لجهُ  فج جق ض، وي لُ  فجمجن   ب،ذجل،اج وق   لجوهُ  قجضج ، ب،حج ول،مد وا ُمس   فجذ،نَّمج

، م،نج  ق،ط عجةَ  ه،يج  هجا النَّار، هجا  جو   فجل يج  ُخذ    (1).«فجل يجت ُر  

 الشورعي الثابول الحوق إ  خصومه مون ي خوذ و  ،-تعالى- هللا يراقب  ن له المح وم علىالوا ب ف

 (2).بحق ماله  نه إلى يطمئن الذ 

 الشوناعة، شديدة ألنها؛ [344]البقءة:﴾َوتُۡدلُوْاّٖبَِهآّٰٖ﴿تشنيع فعل الرشوة ب لمة تدلوا في قوله تعالى:  -5

 :تعوالى قولوه هوا،، ونظير ذلوا وغيور والغصوب والرشووة، والتبواغا  والظلم،  ثيورة، لمن ورال  امعة
ٰٓأَي َهاّٖٱلَّّٖ﴿ ِطلِّٖيََٰ لَُكمّٖبَۡينَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ْاّٖأَۡمَوَٰ   :و هان باإلد ء الرشوة تشبيه في، و [48]النسا :﴾ِذيَنَّٖااَمنُوْاََّٖلّٖتَۡأُشلُوٰٓ

 القريووب إلووى البعيوود موون يصوول الموواء موون المملوووء الوودلو  ن ف مووا الحا ووة، رشوواء الرشوووة  ن :األول

  .الرشوة بسبب قريباً  يصير البعيد : هو  نقصودفالم ،الرشاء بواسطة

 فووي الوودلو  مضووي تثبوول غيوور موون الح ووم ذلووا فووي يمضووي الرشوووة  خووذ بسووبب الحووا م  ن: الثننان 

 و  المعووامالل، إصووالح عليهووا يقوووم التووي األصووول موون  صوول : هوويال ريمووة اآليووة هووذاف ،اإلرسووال

 الووذ  المعووول فذنهووا ؛الرشوووة  ريمووة موون بالتحووذير الرشوويدة سياسووته فووي القوورآن يعنووى  ن فووي غرابووة

 للظلوم موطنواً  وتصوير و رامتهوا، حرمتهوا القضواء م والس تفقود وبهوا ، ساسه من العدل صرح يهدم

 (3).للعدل  

تقبووي  الفعوول فووي   وول  موووال النوواس بالباطوول، وذلووا موون خووالل التعبيوور القرآنووي بقولووه تعووالى:  -3
لَُكم﴿ ، ف عل   ول موال  خيوه    ول موال نفسوه [48]النسا :﴾بَۡينَُكم﴿تعالى: ، و ذلا قوله [48النسا :]﴾أَۡمَوَٰ

 (4)بالباطل.

                                                           

(، 2439حوديث رقوم: )باب إثم من خاصم في باطول وهوو يعلموه،    تاب الظالم والغصب، ( صحي  البخار ،1)
 (.3/1331(، )1113رقم: ) حديثالح م بالظاهر واللحن بالح ة،   تاب األقضية، (. وصحي  مسلم،3/131)
 (.1/434واألساس في التفسير، لسعيد حوى ) (.1/321) ينظر: تفسير ابن  ثير( 2)
 (.1/442( ينظر:  التفسير الوسيط، للطنطاو  )3) 
 (.2/31( ينظر: تفسير القاسمي )4)
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َوتُۡدلُوْاّٖبَِهآّٰٖ ِلَىّٖٱۡلُ كَّاِمّٖلِتَبۡأُشلُوْاّٖ﴿في قوله تعوالى:  ،بيان التعاليم السامية في الشريعة اإلسالمية -1

بب ۡثِمَّٖوأَنببتُۡمّٖتَۡعلَُمببونَّٖفَِريق  ِلّٖٱلنَّبباِجّٖبِببٱۡۡلِ ببۡنّٖأَۡمببَوَٰ  الباطوول، ضوود الحووق تؤيوود نهووا وقفوول ب ،[344]البقااءة:﴾اّٖمِّ

 م وووال و سووويما الم وووا ل،  ميوووع فوووي والطموووع لألنانيوووة حوووداً  وتضوووع الظلوووم، ضووود العووودل وتنصووور

 (1).المعامالل من عليه تقوم وما ا  تماعية العالقال

 وووووووووووووو

ي عوون   وول النهووفووي التعاموول مووع  خووالل موونهج القوورآن موونبيانووه وتوضوويحه ونسووتلخص ممووا سووبق 

 ما يلي: بين الناس بالباطل  موالاأل

 رضي اهلل عنهم.-مع  ن السبب  ان بين ر لين من الصحابة  عميم النهي ل ميع األمة= ت

= مناسووبة الخطوواب لمووا قبلووه فووي آيووة الصوويام؛ ألنووه قووال: )و  توو  لوا(؛ فموون صووام عوون الحووالل فووي 

 رمضان فاألولى صيامه عن الحرام.

 هتمام بالمحافظة على المال ب قوم الطرق و عدلها.= التو يه با 

 = بيان  ن الحا م   ي ون ظالمًا إذا قضى بحسب ما يظهر له من الخصمين.

 = تشنيع الرشوة ب لمة )تدلوا(؛ لما فيها من المن رال ال ثيرة.

 = تقبي  فعل   ل  موال الناس بالباطل.

 ة في وقوفها ضد الباطل وت ييد الحق.= بيان التعاليم السامية في الشريعة اإلسالمي

                                                           

 اإلسوالمي، لغوربا دار: الناشور (هوو1414: ل) الناصور  الم وي محمود ،التفسوير  حاديوث في التيسيرظر: ين (1)
 (.1/113(، )م1993 - هو1443)/ 1 :ط -لبنان – بيرول
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 مطلب الثالثال

 امتناع الكاتب من كتابة الدَّين بالعدل، وعن إبخاس  عند كتابت النه  عن 

في سورة البقرة النهي عن امتناه  اتب الدَّين من  المنهي عنها في المعاماللومن ضمن األفعال 

بخاسه عند ال تابة إذا  تبه  تي بيان هذا المطلب في ما يلي:، وي ال تابة بالعدل وا 

 :ها النه رد فيأوال : اآلية القرآنية الت  و 

َّٖ﴿ قال تعالى: َِّ َّٖوۡليَتَِّقّٖٱ ِِّٖٱۡلَ ق  ّٖفَۡليَۡكتُۡ َّٖوۡليُۡملِِلّٖٱلَِّذ َّٖعلَۡي  ُ َِّ ّٖأَنّٖيَۡكتَُ َّٖشَماَّٖعلََّمُِّٖٱ َّٖوََلّٖيَۡأَبَّٖشاتِ  

ُ َّٖوََلّٖيَۡبَخۡسِّٖمۡنَُِّٖشيّٖۡ  .[444]البقءة: ﴾اَربَِّ

 ثانيا : تعريف الدَّين لغة واصطالحا :

ُا الّدين لغة:  -أ ثجمجنُ  ،ال قجر  ب،يع،  وج : يقال ،و دُين ون،يُ دُ : و معه ،حاضر غير شيء و ل ،ال مج

لوه الودَّيان، اهلل اسوم ومنوه عطواًء،  و  خذاً  إما دجي ناً  عاملته إذا فالناً  داينل  َِ اّٖ﴿ :تجعجوالجى وقجو 

ل ُتم   إذجا  ج    [444البقااءة:]﴾بِببَدۡينيّٖتَببَدايَنتُمّٖ وون   ب،وودجي ند  تجعجووامج وولجمد  م، ي وور،ا،  سج يجووة،  فجثجبجوولج  وجغج  :ُلغجووةً  الوودَّي نج   جنَّ  ب،اآل 

ُا  ُهوج  ثجمجنُ  ال قجر  ب،يع،  وج  (1).ال مج

 وتم اختيار تعريفين منها: ذ ر في تعريف الدين عدة تعاريف  الدَّين اصطالحا : -ب

 (2)."في الذمة هو "لزوم حق،  :نالدَّي التعريف األول:

 ذمته في صار وما استهالا،  و بعقد، الذمة في و ب ماالدَّين: هو " التعريف الثان :

 (3)."باستقراضه ديناً 

 
                                                           

 (.1/243والمصباح المنير، للفيومي )  .(13/133،  بن منظور )العرب لسانظر: ( ين1)
 صووبي  م تبووة: الناشوور ،(هووو193: ل) التفتووازاني عموور بوون مسووعود الوودين سووعد، التوضووي  علووى التلوووي  شوورح (2)

 (.133 ،2/132) وتاريخها طبعةرقم ال بدون ،بمصر
  (.3/131( حاشية ابن عابدين )3)
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 الترجي :

 اإلنسووان، ذمووة يشووغل مووا  وول يشوومل ألنووه ؛يوورى الباحووث  ن التعريووف األول هووو االوورا  و 

 مون لهوا مطالوب و  الذموة، فوي ثبتول التوي حقوقوه :اهلل دينوج  ،للعبد  م هلل، حقاً    ان سواء

 (1)وغيرها. الفطر وصدقة وال فارال،  النذور العباد،  هة

ولجم، -رضوي اهلل عنهموا-ما ذ ورا ابون عبواس هو  ا : سبب نزول اآلية:ثالث  فوي ،:  نهوا نزلول فوي السَّ

: هوو بيوع آ ول بعا ول، معلووم   ل إلى معلوم  يل ولجم، و  ن ى هوذامعنوو ، والسَّ   وان المدينوة  هول مج لج سج

  (2).اآلية نزول سبب

لقولوه  المضومونة إلوى   ول مسومى إ ماعوًا؛ الموداينال  ميوع نزلول فوي اآليةول ن الذ  يظهر  ن 

ّٖأََجبل ّٖ﴿ تعوالى: ٰٓ ّٖ ِلَبىَٰ َسبم  ّّٖٖ َِ اّٖتَبَدايَنتُمّٖبِبَدۡيني  تحوول داخول فهوو مؤ ول حوق  ولف، [444]البقاءة:﴾فَبٱۡشتُبُوهُّٖىّٖم 

-عبووداهلل بوون عبوواس ، ويزيوود هووذا األموور وضوووحًا مووا شووهد بووه [444]البقااءة:﴾يَنتُمّٖبِببَدۡينيّٖ َِ اّٖتَببَدا﴿: قولووه

 ال توواب فووي اهلل  حلووه قوود مسوومى   وول إلووى المضوومون السوولف  ن  شووهد» قووال: -رضووي اهلل عنهمووا

ّٖ ِلَببب﴿ :-و ووول عوووز - اهلل قوووال فيوووه، و ذن ْاّٖ َِ اّٖتَبببَدايَنتُمّٖبِبببَدۡيني أَي َهببباّٖٱلَّبببِذيَنَّٖااَمنُبببوٰٓ
ٰٓ ّٖأََجبببل ّٖيََٰ ٰٓ َسبببم  ّّٖٖىَٰ ىّٖم 

 (4)، والسلف يشمل  ميع المداينال المؤ لة.(3)«[444]البقءة:..﴾فَٱۡشتُبُوهُّٖ

 
                                                           

هوو إلوى 1444، وزارة األوقاف والشئوون اإلسالمية، بدون رقوم الطبعوة )مون: ال ويتية الفقهية الموسوعة( ينظر: 1)
والمعامالل المالية  صالة ومعاصرة،  بو عمر دبيان بن محمد الدبيان، تقوديم م موعوة  (.142/ 21) هو(،1421

هوووو(، 1432/ )2الممل وووة العربيوووة السوووعودية، ط:  -مووون المشوووايخ، الناشووور: م تبوووة الملوووا فهووود الوطنيوووة، الريووواا
(3/39.) 

 (.3/311)القرطبي وتفسير  (.1/193)بحر العلوم، للسمرقند  (. و 3/44) امع البيان، للطبرانيظر: ( ين2)

المسوتدرا، للحوا م، حوديث رقوم: و  (. 3/34( بذسوناد صوحي  )11491السنن ال برى، للبيهقي، حوديث رقوم: ) (3)
رواء الغليوول،2/314(، وقووال: حووديث صووحي  علووى شوورط الشوويخين ولووم يخر وواا )3134) لأللبوواني، حووديث  (.  وا 

 (.3/213(، وقال حديث صحي  )1339رقم: )
البي (. وال ووواهر الحسووان، للثعوو1/319والمحوورر الووو يز،  بوون عطيووة ) (.4/494ظوور: البسوويط، للواحوود  )( ين4)
(1/343.) 



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 179 - 
 

 رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

ُّٖ﴿ :-تعالى– يقول اهلل َِّ ّٖأَنّٖيَۡكتَُ َّٖشَماَّٖعلََّمُِّٖٱ  ،ناهيوة ( )و عاطفوة الوواو ،[444]البقءة:﴾َوََلّٖيَۡأَبَّٖشاتِ  

 األلف المقصورة. ، وهيالعلة حرف حذف  زمه وعالمة بال م زوم مضاره لفع وي بج 

بووين المسووتدين -ينالوودَّ   توواب بيوونهم ي تووب  ن ذلووا، اسووت تب واحوود موون ال تووابو  يمتنووع : والمعنووى

 موون  ثيووراً  وحرمووه ذلووا، بعلووم فخصووه  تابووة الوثووائق، فووال يغيوور و  يبوودل، اهلل علمووه  مووا ،-والموودين

ِِّٖٱۡلَ ق ّٖ﴿ :ومعنى قوله، خلقه  يعودل   ال تابوة تلواي توب   :  ،[444]البقاءة:﴾فَۡليَۡكتُۡ َّٖوۡليُۡملِِلّٖٱلَِّذ َّٖعلَۡي

 ذمتووه فووي ثباتووه علووى المشووهود هووو ألنووه ؛الحوق عليووه و ووب موون إ  لل اتووب المملووي ي وون و  ،عنهوا

قرارا  واحود، معناهما حتانفصي لغتان واإلمالء واإلمالل، بلسانه نفسه على إقراراً  ذلا في ون ،به وا 

ّٖ﴿ :تعوووالى قولوووه واإلموووالء هاهنوووا، فووواإلمالل القووورآن، بهموووا  ووواء ِِّٖبُۡكبببَرة ّٖفَِهبببَيّٖتُۡملَبببىَٰ َّّٖٖعلَۡيببب  ﴾َوأَِصبببيل 

 (3).[5]الفءقا :

َوََلّٖ﴿   : الووذ  يملووول وهوووو الووذ  عليوووه الحوووق، ،[444]البقاااءة:﴾اَوََلّٖيَبببۡبَخۡسِّٖمۡنبببَُِّٖشبببيّٖۡ﴿ تعوووالى:وقولووه 

هووذا نهووي موون اهلل للووذ  عليووه الحووق بوو ن   يوونقص موون الحووق الووذ  و ، [444]البقااءة:﴾ايَببۡبَخۡسِّٖمۡنببَُِّٖشببيّٖۡ

يعتوورف بمووا عليووه موون المووال  مووام فعليووه  ن  يتووق اهلل ويقوور و  عليووه شوويئًا سووواء  ووان قلووياًل  و  ثيوورًا،

َّٖسبفِيهكاّٖأَۡوَّٖضبعِّٖ﴿ ف موا عليوه،عرج ال اتب بلسانه فيُ  ِِّٖٱۡلَ بق  يفكاّٖأَۡوََّٖلّٖيَۡسبتَِطيُعّٖأَنّٖفَبِِنَّٖشباَنّٖٱلَّبِذ َّٖعلَۡيب

،   :  إذا  ووان الووذ  عليووه الحووق  وواهاًل بالمووال  و طفوواًل [444]البقااءة:﴾يُِمببلَُّّٖهببَوّٖفَۡليُۡملِببۡلَّٖولِي ببُِ ّٖبِٱۡلَعببۡدلِّٖ

 حبسد   و زمانةد   و ع مةد   و غيبةد   و عيد   و لخرسد صغيرًا  و شيخًا  بيرًا   يستطيع  ن ُيمل هو 

                                                           

   (.1/349) وتفسووووووير البغووووووو   (.1/193) والووووووو يز، للواحوووووود   (.3/31نظوووووور:  ووووووامع البيووووووان، للطبوووووور  )( ي1)
عراب القرآن، لدرويش )1/221ومدارا التنزيل، للنسفي )  (.1/433(. وا 
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، وقيوول: ووارثووه هُمووقي   :   [444]البقااءة:﴾فَۡليُۡملِببۡلَّٖولِي ببُِ ﴿ عليووه مالووه  هوول  و ،بال تووا حضووور يم نووه  

 (1).واإلنصاف الحقبو  الصدقو  بالعدل ، ول نبدينه  علم ألنه ينالدَّ  وصاحب الحق ولي فليملل

ُّٖ﴿ في قوله تعوالى: النه  ويقتض  َِّ ّٖأَنّٖيَۡكتَُ َّٖشَماَّٖعلََّمبُِّٖٱ ، تحوريم امتنواه [444]البقاءة:﴾َوََلّٖيَۡأَبَّٖشاتِ  

ال اتب من  تابة الدَّين؛ لعموم النهي الوارد في اآلية؛ ولو وود األمور بال تابوة بعود النهوي فوي قولوه 

ََّٖربَّبُِ ﴿تعالى:  َِّ َّٖوۡليَتَّبِقّٖٱ ِِّٖٱۡلَ بق   فويقود اختلوف المفسورون ، و [444]البقاءة: ﴾فَۡليَۡكتُۡ َّٖوۡليُۡملِِلّٖٱلَّبِذ َّٖعلَۡيب

 إلى قولين: الشاهد على والشهادة ال اتب على تابةال  و وب

 مووورا  ن   يووو بى عووون  -تعوووالى-، ألن اهلل ي توووب  ن مووور ُ  إذا ال اتوووب علوووى وا وووب القنننول األول:

ُّٖ﴿ال تابووة  مووا علمووه اهلل، فقووال تعووالى:  َِّ ّٖأَنّٖيَۡكتُببَ َّٖشَمبباَّٖعلََّمببُِّٖٱ ، فصووار [444]البقااءة:﴾َوََلّٖيَببۡأَبَّٖشاتِبب  

 .ال تَّابودليل األمر )فلي تب( خاصة عند قلة  األمر للو وب،

 فيضووور غيوورا  اتووب علووى فيووه يقوودر   الووذ  الموضوووع فووي  ن ي تووب عليووه وا ووب القننول الثننان :

ن فريضة، فهو  ذلا  ان فذن امتنع، إن ينالدّ  صاحب  إذا سوعة فوي فهوو غيورا  اتب على قدر وا 

 (4).غيرا بها قام

 سوواء  وان هنواا  تَّواب ُ ثور  و اتوب وا وب عليوه  ن ي توب  ن ال ،والوذ  ير حوه الباحوث الراج :

 ن ال اتووب ي تووب  مووا يملووى عليووه بالعوودل  د، هوووالمقصووو ف ؛ ألن اهلل نهوواا عوون اإلبوواء، اتووب واحوود

مووون ال تابوووة ومعرفوووة  م غيوووراعلموووه موووا لوووم يعل ووو -تعوووالى-دون إضوورار  و تحريوووف للحقيقوووة؛ ألن اهلل 

 لحوديث عونفوي علموه و  ي توب إ  موا هوو حوق، فقود  واء فوي ا  ن يتوق اهلل فعليه ،الحالل والحرام

                                                           

 (.2/292يان، للثعلبي )بوال شف وال (.1/193ظر: الو يز، للواحد  )( ين1)

التحريووور والتنووووير،  (.3/393) لقرطبوووي(.  وال وووامع ألح وووام القووورآن،  ل3/32ن، للطبووور  ) وووامع البيوووانظووور: ( ي2)
 (.3/141 بن عاشور )
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 بل وام يل وم علموًا؛  وتمج  نمو»: قال -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهلل عنه-هريرة  بي

 (1).«القيامة يوم نار من

س  مووال ، فهوو يعنوي تحوريم بخو[444]البقاءة:﴾اَوََلّٖيَۡبَخۡسِّٖمۡنَُِّٖشبيّٖۡ﴿في قوله:  وأما ما يقتضي  النه 

َوَشبَرۡوهُّٖ﴿، وقولوه تعوالى: [45]األعاءا::﴾َوََلّٖتَۡبَخُسوْاّٖٱلنَّاَجّٖأَۡشبيَآَٰاُهمّٖۡ﴿الناس ب نواعها؛ لقوله تعوالى: 

ّٖبَۡخس ّٖ والوبخس،  يضوًا  قليل و حورام؛ ألنوه حور وثمون الحور حورام، بثمنباعوا   :  [40]يوساف:﴾بِثََمِنۢ

 وووز بوو   شوو ل موون األشوو ال؛ ألن اهلل حرمووه نقووص الشوويء علووى سووبيل الظلووم، والظلووم حوورام، و  ي

–عوون  النبووي ( 2)-رضووي اهلل عنووه–علووى نفسووه وبووين عبووادا،  مووا  وواء فووي الحووديث عوون  بووي ذر 

بجاد،  يجا»: قال  نه -وتعالى تبارا- اهلل عن روى فيما -صلى اهلل عليه وسلم رَّم لُ  إ،ن ي ع،  الْظل ومج  حج

لجى ي، عج عجل ُتهُ  نجف س، ًما، بجي نجُ م   وج ج رَّ  (4).(3)«تجظجالجُموا فجالج  ُمحج

خامسا : منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن امتناع الكاتب منن كتابنة الندَّين بالعندل، 

 وعن إبخاس  عند كتابت :

النهوي عون امتنواه ال اتوب مون  وطورق عديودة فوي التعامول موعلقد تخللل سورة البقورة علوى  سواليب 

 عن إبخاسه عند  تابته عدة  ساليب، وذلا في عدة نقاط: تابة الدَّين والنهي 

ْاّٖ َِ اّّٖٖ﴿ :قرا الحسن، قال تعوالىال في بيرغالتو  بابالرّ  القرا ميحر بيان ت -1 أَي َهاّٖٱلَِّذيَنَّٖااَمنُبوٰٓ
ٰٓ يََٰ

ّٖأََجل ّٖ ٰٓ ّٖ ِلَىَٰ َسبم  ّّٖٖتََدايَنتُمّٖبَِدۡيني  تنبوع إنسوانية، يوةعمل القورا يعتبور ألن ، وذلوا؛[444البقاءة:]﴾فَبٱۡشتُبُوهُّٖىّٖم 

                                                           

(، وقووووال: إسووووونادا صووووحي  علووووى شووووورط الشوووويخين، ووفقووووه الوووووذهبي 343المسووووتدرا، للحووووا م، حوووووديث رقووووم: )( 1)
 (.1/129) ل: حديث صحي (، وقا92د الضم ن، لأللباني، حديث رقم: )ر صحي  موا(. و 1/192)
 ندب بن  نادة بن قيس بون عمورو بون مليول بون صوعير بون حورام بون غفوار، و وان مون  بوار الصوحابة، هو:  (2)

: ظورينهوو (.  32هوو ، وقيول :  31) :، موال بالربوذة  عوامالم ، سولم بعود  ربعوة و وان خامسواً وفضالئهم، قديم اإلسو
 .(3/93) ألثير،  بن ا(، و سد الغابة4/1332ستيعاب،  بن عبد البر )ا 

 (.4/1994(، )2311حديث رقم: ) تاب البر والصلة واآلداب،  باب تحريم الظلم، ( صحي  مسلم، 3)
  (.4/313(. والدر المنثور، للسيوطي )2/319لباب الت ويل، للخازن )(. و 1/341الو يز، للواحد  )ظر: ( ين4)
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 يثّبووول  ن علوووى اإلسوووالم حووورص فقووود، الحا وووة  ذو  ضوووائقة فووواوفيهوووا  رحيموووة،  ريموووة عاطفوووة مووون

 اإلرشووواد و وووه علوووى -تعوووالى-اهلل   مرفووو معالمهوووا، شوووّوات التوووي اآلفوووال مووون يحرسوووها و ن دعائمهوووا،

 نواسال وفوى مورا، القلووب وفوى ضوعف، النفووس ففوي، عليوه يشهد و ن الّدين،  تبيُ   ن والنص 

  و سووهو يقووع  و بعضووه،  و الووّدين  صوول الموودين ي حوود فقوود ،لإلحسووان و حووود للمعووروف، ن ووران

 عوداوة مصدر فت عله القرا، عملية على  ميعها اآلفال هذا تتوارد وقد ،ينالدّ   صل في نسيان

حسووان وتووراحم تواصوول بوواب  ووان  ن بعوود وبغضوواء،  والعووداوة، المشوواحنة إلووى يوودعو مووام فصووانه، وا 

حسان برب ينتهي و عله  (1) ما بد . وا 

 يقتوورح   التووي واإلصووالحال النافعووة بووالطرق حقوووقهم حفووظ إلووى معووامالتهم فووي عبووادال إرشوواد -2

 شوووراء  و سووولم ديوووون  انووول سوووواء الوووديون، فوووي المعوووامالل  وووواز  منهوووا،   مووول و   علوووى العقوووالء

 مون فذنوه الموؤمنين، عون بوه ر خبو وموا الموؤمنين، عون بوه  خبور اهلل ألن  وائز؛ ف لوه ثمنوه، مؤ ال

 (4).الديان الملا عليه  قرهم وقد اإليمان مقتضيال
 مونذنوه ف إليهوا، الناس يحتاج النعم، من بنعمة اهلل خصه منالتذ ير والنصيحة ألهل العلم، ف -3

 النهووي اهلل لتعليوول حووا تهم، بهووا يقضووي و ن اهلل، عبوواد علووى بهووا يعووود  ن النعمووة، هووذا شوو ر تمووام

ُ ّٖ﴿: تعوالى بقولوه ال اتوب بتوذ ير ال تابوة، عون تنواها م عن َِّ -، ويقوول اهلل [444]البقاءة:﴾َشَمباَّٖعلََّمبُِّٖٱ

ّٖتَنفَُعّٖٱۡلُمۡلِمنِينَّٖ﴿: -تعالى ۡشَرٱَٰ ّٖٱلذِّ ۡرّٖفَِِنَّ  (3).[55]الذاريا :﴾َوَ شِّ

                                                           

 (.319، 2/311نظر: التفسير القرآني، لعبد ال ريم الخطيب )( ي1)
 (.1/939لسعد  )تفسير انظر: ( ي2)
 (.1/934) المصدر السابقنظر: ي( 3)
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 حتوى لوموالع والفقوهال اتب للودين  بود  ن ت وون صوفته معروفوة لودى ال ميوع باألمانوة بيان  ن  -4

ّٖبِٱۡلَعبببۡدلِّٖ﴿ تعوووالى: قوووال ،بالشوووره معووود ً  م توبوووه  ووووني   مووور وهوووو [444البقاااءة:]﴾َوۡليَۡكتُببب ّٖبَّۡيبببنَُكۡمَّٖشاتِبببُ ۢ

 (1).عليه متفق هو ما ي تب حتى ديناً  فقيهاً  إ  يست تبوا و   ال اتب بتخير للمتدينين
 تحتاج  و  ،سياق الوارد في اآليةذا الفي ه قويةو  ظاهرة اإللهي القرآني والتشريع التعليم روعة -5

 فيمووا والعوودل الحووق وتوطيوود الت اريووة،  مووورهم توثيووق المسوولمين تعلوويم فيهووا روعووي قوودف ،إطنوواب إلووى

 وبالتووالي، وشووحناء وخالفووال مشووا ل موون عنهووا ينووتج مووا بسووبب فوضووى تر هووا وعوودم فيهووا، بيوونهم

 وعوودم والثقووة والطم نينووة والعوودل قالحوو لهووم ي فوول الووذ  الو ووه علووى الدنيويووة  مووورهم تنظوويم تلقيوونهم

 (2).النزاه

 اهلل  موور حيووث الحقوووق، بهووا تثبوول التووي الطوورق  عظووم موون بووالحق يعتبوور ا عتووراف  نبيووان  -6

ِِّٖ﴿قوووائاًل:  الحوووق عليوووه مووون عليوووه  ملوووى موووا ال اتوووب ي توووب  ن تعوووالى فَۡليَۡكتُبببۡ َّٖوۡليُۡملِبببِلّٖٱلَّبببِذ َّٖعلَۡيببب

 (3).[444]البقءة:﴾ٱۡلَ ق ّٖ

الحوورج علووى النوواس بذي وواد بوودائل تقوووم مقووام األصوول عنوود تعووذر القيووام بووه،   خووذ الرهووان رفووع  -7

َّٖسبفَر ّٖ﴿: تعوالى المقبوضة، في حالة عدم و ود ال اتب والشوهود، لقولوه َولَبۡمّٖتَِربُدوْاَّّٖٖو ِنُّٖشنبتُۡمَّٖعلَبىَٰ

َّٖشاتِب ّٖ
ُۖ ۡقبُوَضةن ّٖمَّ نن ّٖاّٖفَۡليُّٖفَِِۡنّٖأَِمَنّٖبَۡعُضُكمّٖبَۡعض ّٖاّٖفَِرَهَٰ نَتَبُِ َّٖوۡليَتَّبقَِّٖل ِّ تُِمبَنّٖأََمَٰ ُۡ ََّٖربَّبُِ ِّّٖٖۗٱلَِّذ ّٖٱ َِّ ، [441]البقاءة:﴾ٱ

نما هو للندب على سبيل الحيطة للناس.  (4)وفيه إشارة إلى  ن األمر ب تابة الدين ليس وا بًا وا 

                                                           

 (.1/221نظر: مدارا التنزيل، للنسفي )( ي1)

القووواهرة، بووودون رقوووم الطبعوووة - إحيووواء ال توووب العربيوووة لووودروزة محمووود عوووزل، الناشووور:التفسوووير الحوووديث،  ينظووور: (2)
 (.3/349)هو(، 1393)

 .(1/934) تفسير السعد نظر: ي( 3)
 (.1/184(. و ضواء البيان، للشنقيطي )4/311نظر: التفسير البسيط، للواحد  )( ي4)
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وهوذا ، [444]البقاءة:﴾فَۡليَۡكتُب ﴿ت  يد النهي عن اإلباء لل تابة من قبل ال اتوب وذلوا بقولوه تعوالى:  -9

 (1)الت  يد إشارة إلى  همية ال تابة؛ لتعلقه بحفظ الحقوق.

التذ ير برقابة اهلل وتقوواا لمون يقووم بوذمالل ال تابوة، حتوى   يوبخس  حودًا فوي ال تابوة فوال يزيود  -9

ُ َِّّٖٖۗوۡليَتَّقِّٖ﴿و  ينقص، وذلا بقوله تعالى:  ََّٖربَِّ َِّ  (2).[444]البقءة:﴾اَوََلّٖيَۡبَخۡسِّٖمۡنَُِّٖشيّٖۡ ٱ

 ووووووووووووووو

من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن امتناه  اتب بيانه ونستلخص من خالل ما تقدم 

 الدين من  تابته والنهي من إبخاسه عدة نقاط نذ رها فيما يلي:

 = تحريم القرا بالربا والترغيب في القرا الحسن.

 = إرشاد الناس إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة.

 ذ ير والنصيحة ألهل العلم ومن خصه اهلل بنعمة من النعم بالش ر.= الت

 = بيان  ن ال اتب للدين   بد  ن ت ون صفته معروفة لدى ال ميع باألمانة والعلم.

 ني في تعليم المسلمين وتوثيق  مور دنيانهم.ظهور روعة التعليم والتشريع القرآ= 

 ثبل بها الحقوق.رق التي تُ = بيان  ن ا عتراف بالحق يعتبر من  عظم الط

 = رفع الحرج عن الناس.

 = ت  يد النهي عن اإلباء من ال تابة للدين.

 = التذ ير برقابة اهلل وتقواا لمن يقوم بذمالل ال تابة.

 

 
                                                           

 (.3/13تفسير المراغي )ينظر: ( 1)

 (.2/1439زهرة التفاسير )ينظر: ( 2)
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 المطلب الرابع

 السآمة من كتابت عن امتناع الشهود من الشهادة على الدَّين، و النه  عن 

لمعوامالل فوي سوورة البقورة النهوي عون امتنواه الشوهود مون الشوهادة ومن األفعال المنهوي عنهوا فوي ا

 ما يلي:ن النهي عن ذلا في هذا المطلب فيعلى الّدين والسممة من  تابته، ويتبي

 الت  ورد فيها النه : القرآنية أوال : اآلية 

َّٖوََلّٖتَسّٖۡ﴿قال تعالى:  َهَدآُٰاّٖ َِ اَّٖماُّٖ ُعوْا  ْاّٖأََّٖوََلّٖيَۡأَبّٖٱل   لُِكبۡمُّٖموٰٓ
َٰ
 َّٖ  ِِۚ ّٖأََجلِب ٰٓ اّٖ ِلَبىَٰ اّٖأَۡوَّٖشبِيبرك نّٖتَۡكتُبُوهَُّٖصبِغيرك

اّْٖ ّٖتَۡرتَابُوٰٓ ّٖأََلَّ ٰٓ َدِةَّٖوأَۡ نَىَٰ َهَٰ َِّٖوأَۡقَوُمّٖلِل َّ َِّ  .[444البقءة:]﴾أَۡقَسطُِّٖعنَدّٖٱ

  ثانيا : تعريف الشهادة لغة واصطالحا :

البيووان و الخبوور القوواطع، ، وتعنووي العلووم و والمعاينووة المشوواهدة موون موو خوذة الشننهادة لغننة:  -1

، ور ول و ظهورا يعلموه موا نيَّ بجو    ،الحوا م عند الشاهد وشهد  ذا، على الر ل شهديقال: 

 (1)شاهد، وال مع  شهاد، وشهود.

 :في تعريف الشهادة إلى  ربعة تعريفالاختلف الفقهاء  الشهادة اصطالحا :  -2

 (2)."القضاء م لس في هادةالش بلفظ حق إلثبال صدق إخبار"  التعريف األول للحنفية:

 (3)."بمقتضاا ليقضي علم من حا م إخبار" :التعريف الثان  للمالكية

                                                           

وتواج العوروس، للزبيود   (.1/324المصباح المنير، للفيومي )(. و 3/244لسان العرب،  بن منظور ) ينظر: (1)
(9/232 ،233  .) 

وول ب،ي   وحاشووية الوودقائق  نووز شوورح الحقووائق تبيووين( 2)  الزيلعووي الوودين فخوور البووارعي، مح وون بوون علووي بوون عثمووانل: الش 
ول ب،يْ  يوونس بون إسوماعيل بون يونس بن  حمد بن محمد بن  حمد الدين شهابل: الحاشيةو  (هو 143: ل) الحنفي  الش 

 (.4/243(، )هو 1313) /1 :، طالقاهرة - قبو  – األميرية ال برى المطبعة: الناشر (هو 1421: ل)
 دار: الناشور، (هوو1234: ل) المال ي الدسوقي عرفة بن  حمد بن محمد ،ال بير الشرح على الدسوقي حاشية (3)

 (.4/134) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهاالف ر
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 (1)." شهد بلفظ الغير على للغير بحق إخبار" :التعريف الثالث للشافعية

 (2)."شهدل  و  شهد بلفظ علمه بما اإلخبار" :التعريف الرابع للحنابلة

 الراج :

ريوف الرابوع، تعريوف الحنابلوة؛ ألنوه تعريوف دقيوق و  وامع الذ  وير حه الباحوث هوو التعو 

لموووا يشوووهد بوووه الشووواهد، سوووواًء  وووان فوووي م لوووس القضووواء  و غيووورا، صووودقًا  وووان  و  وووذبًا، 

فالشووهادة  مانووة، ول وون و وود موون النوواس موون يشووهد الووزور، وموون يووروج وينشوور الشووائعال، 

هادة تحتواج إلوى بينوة، فقود وو د من يدعي على  خيه المسلم  ذبًا وبهتانًا، وهوذا تعتبور شو

رضووي –  ن هووالل بوون  ميووة -رضووي اهلل عنهمووا– وواء فووي الحووديث الووذ  رواا ابوون عبوواس 

رضي اهلل  بشريا بن سحماء -صلى اهلل عليه وسلم–قذف امر ته عند النبي  (3)-اهلل عنه

ووود    جو   (3)البجي نجوووةُ »: -صووولى اهلل عليوووه وسووولم–، فقوووال النبوووي (4)عنوووه  يوووا: فقوووال «ظجه ووور،اج  ف،وووي حج

                                                           

رقوم  بودون ،بيورول – الف ور ردا: الناشور، عميورة البرلسوي و حمود القليوبي سالمة  حمد ،حاشيتا قليوبي وعميرة( 1)
 (.4/319(، )م1993 -هو1413) طبعةال
نيل الممرب بشرح دليل الطالب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن  بي تغلوب بون سوالم التغلبوي  (2)

هوو 1443) /1 :، ط-ال ويول  -الناشر: م تبوة الفوالح هو(، تحقيق: د. محمد ُسليمان عبد اهلل األشقر،1133)ل: 
 (.2/414) ،م(1993 -
 الوواقفي، شوهد األنصوار  واقوف بون  عوب بون عوامر بون األعلوم عبد بن قيس بن عامر بن  مية بن ( هو: هالل3)

 (.3/429بعدها،  حد الثالثة الذين خلفوا وتاب اهلل عليهم. ينظر: اإلصابة،  بن ح ر ) وما بدراً 
، األنصوار حليوف البلوو  الع والن بون ال ود بن مغيث بن عبدة  بيه ، واسم- مه وهي- سحماء شريا بنهو:  (4)

 إلوى رسوو ً  الصوديق ب ور  بوو بعثوهوقيل:  ان  خو البراء بن مالا ألمه، وقيل:  نه شهد مع  بيوه  حودا، ويقوال:  نوه 
 (.3/219ينظر: اإلصابة،  بن ح ر ) .باليمامة وهو -رضي اهلل عنه–الوليد  بن خالد
 بون  ظور: م مووه الفتواوى،ين .ذلا وغير والقرائن، واإلقرار، الشهود من ويظهرا الحق يبين ما  ل( البينة: هي 3)

 .(13/134) ،  بن ح رالبار  فت و (. 3/392) تيمية



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 187 - 
 

 البجي نجووةُ » :يقووول ف عوول البينووة؟ يلووتمس ينطلووق ،ر ووالً  امر تووه علووى  حوودنا ر ى إذا اهلل، رسووول

د   وجا ،   (1).«ظجه ر،اج  ف،ي حج

عبووادا الموؤمنين ب تابوة الوّدين عنوود  -تعوالى-بعود  ن  مور اهلل النهنن  النوارد فن  اآليننة:  ثالثنا : بينان

 ن ُيشوهدوا علوى هوذا الوّدين بشواهدين مون الر وال، وفوي حوال المداينة بينهم،  مرهم ب مر آخور وهوو 

عدم و ود الر وال إ  ر ول واحود فر ول وامر توان مون الوذين ترتضوون بهوم لعودالتهم وصودقهم، فقوال 

ّٖفَِِنّٖلَّۡمّٖيَُكونَاَّٖرُجلَۡيِنّٖفََرُجلنّٖ﴿تعوالى:  َجالُِكۡمُۖ تَۡرَضبۡوَنِّٖمبَنّٖاِنِّٖممَّنَّٖوٱۡمَرأَتََّّٖٖوٱۡستَۡ ِهُدوْاَّٖشِهيَدۡيِنِّٖمنّٖرِّ

ُهَماّٖٱۡۡلُۡلَرٱَّٰٖ َُٰ َرّٖ ِۡمَد ُهَماّٖفَتَُذشِّ َُٰ َهَدآِٰاّٖأَنّٖتَِضلَّّٖ ِۡمَد َهَدآُٰاّٖ﴿و ما قوله تعالى:  ،[444]البقءة:﴾ٱل   َوََلّٖيَۡأَبّٖٱل  

  زموه وعالموة بوال م وزوم مضواره فعول ويو ب ،ناهيوة ( )و ،عاطفة الواو، [444البقاءة:]﴾ َِ اَّٖماُّٖ ُعوْا ّٖ

والمعنوى: هوو عودم ا متنواه مون اإلد ء بالشوهادة بعود تحملهوا، وقيول: ا متنواه  ،العلة حرف حذف

مووون تحصووويل الشوووهادة  وً ، وهوووذا غيووور صوووحي ؛ ألنهوووم   ي ونووووا شوووهداء إ  بعووود تحمووول الشوووهادة، 

ْاّٖأَنّٖتَۡكتُبُببوهَُّٖوََلّٖتَۡسبب﴿: وقولووه فالمقصووود باإلبوواء هنووا، ا متنوواه عوون إقامووة الشووهادة،  اّٖأَۡوُّّٖٖموٰٓ َصببِغيرك

ّٖ ِِۚ ّٖأََجلِ ٰٓ اّٖ ِلَىَٰ   .والض ر المالل :السممة [444]البقءة:﴾َشبِيرك

 مووون عليوووه شووهدتم موووا وا مووون ال تابووة علوووىلُووتم،   ن والماللوووة الضووو ر ال سوول و يمووونع م  : والمعنووى

َدِةّٖوَّٖ﴿،  ثووووور  و قووووولَّ   بووووور،  و صوووووغر الحوووووق، بببببَهَٰ َِّٖوأَۡقبببببَوُمّٖلِل َّ َِّ لُِكبببببۡمّٖأَۡقَسبببببطُِّٖعنبببببَدّٖٱ
َٰ
 َّٖ ّٖأََلَّ ٰٓ أَۡ نَبببببىَٰ

ّٖ ۡ ۡۡ ْا  مون  عودل  مرا تباهوا ،ابه  مر اهلل ألن ؛اهلل عند  عدل ة الّدين تاب ن :    [444]البقءة:﴾تَۡرتَابُوٰٓ

 علووى شووهدواي  ن موون  قووم شووهادتهم فت ووون الشوهود، ذ رُيوو ال توواب نوأل ؛ا سوتقامة فووي  بلوو و  تر وه

بببَرةكّٖ﴿: وقولوووه، أل ووولوا الحوووق مبلووو  فوووي تشووو وا    ن إلوووى  قووورب ، وومخيلوووة ظووون ّٰٖٓأَنّٖتَُكبببوَنّٖتَِرَٰ  َِلَّ

َّّٖٖماِضَرة ّٖ ْاّٖ َِ اّٖتَبَايَۡعتُۡم ّٖتُِديُرونََهاّٖبَۡينَُكۡمّٖفَلَۡيَسَّٖعلَۡيُكۡمُّٖجنَاح  َّٖوأَۡشِهُدوٰٓ ّٖتَۡكتُبُوَهاِۗ   ن إ :   ،[444البقاءة:]﴾أََلَّ

                                                           

 ، البينوووة لطلوووب وينطلوووق البينوووة، يلوووتمس  ن فلوووه قوووذف،  و ادعوووى إذا  تووواب الشوووهادال، بووواب ( صوووحي  البخوووار ،1)
 (.3/119(، )2311حديث رقم: )
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 والت  يوول النسوواء يفوو يخوواف مووا ألن فيووه، وال تابووة اإلشووهاد توورا فووي  نوواح فووال حاضوورة، ت ووارة تقووع

 (1).بيد يداً  البيع في يؤمن

بَهَدآُٰاّٖ َِ اَّٖمباُّٖ ُعبوْا ّٖ﴿فوي قولوه تعوالى:  واختلفوا ف  ما يقتض  النه  لوى ، ع[444]البقاءة:﴾َوََلّٖيَبۡأَبّٖٱل  

 : (2)قولين

 الوذهاب عودم عليوه ويحرم الشهادة،  داء موضع إلى الذهاب شاهداً   ان من  ل على ي ب: األول

 .الشهادة  داء إلى

 :الندب  هة على  مرين  معل:  ن اآلية الثان 

قامة الشوهادة إذا  وانوا قود شوهدوا الثان :  مر تحمل الشهادة وقل  تابة الدين، واألول :  مر  داء وا 

 وهو الصحي . ،قبل ذلا

 الحووق تعطوول موون  و الشووهود ل ثوورة الفسووحة  انوول فووذذا إخوووانهم، معونووة إلووى منوودوبون فالمسوولمون 

ن ،عذر ألدنى يتخلف  ن وله مندوب، وفالمدع ذا له، ثواب و  عليه إثم فال عذر لغير تخلف وا   وا 

ذا الو ووب، مون وقرب الندب قو  خوف  دنى الحق تعطل وخيف الضرورة  انل  الحوق  ن علوم وا 

 و ان محصلة،  انل إن سيما   بها، القيام عليه فوا ب الشهادة عن الشاهد بت خر ويتلف يذهب

 .األداء تقتضي و مانة العنق في قالدة ألنها آ د الظرف هذا فذن  دائها، لىإ الدعاء

 الراج :

النهوووي يقتضوووي تحوووريم  تموووان الشوووهادة؛ لعمووووم النهوووي الووووارد فوووي اآليوووة،  والوووذ  ير حوووه الباحوووث  ن

 تسو ل  ن علوى  داؤهوا يقوف و  الشوهادة، تلوا ن الشوهادة  ن يوؤد مو شويئا تحمول مون علىفالوا ب 

ِ ّّٖٖ﴿ :يقووول -تعووالى–ألن الشووهادة هلل، واهلل  ؛الحووق فيضوويع منووه َّ ِِ َدةَّٖ ببَهَٰ  وقووال ،[4]الطاا: :﴾َوأَقِيُمببوْاّٖٱل َّ
                                                           

/ 2(. وال شووف والبيووان، للثعلبووي )1/193(. والووو يز، للواحوود  )99 -3/39:  ووامع البيووان، للطبوور  )ظوور( ين1)
 (.2/133حيان ) (. والبحر المحيط،  بي294-291

  (. 1/94ومفاتي  الغيب، للراز  )  (.1/393المحرر الو يز،  بن عطية )ينظر:  (2)
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َّٖوُهببۡمّٖيَۡعلَُمببونَّٖ﴿ :تعووالى َّٖمببنَّٖشببِهَدّٖبِببٱۡلَ قِّ -، و وواء فووي الحووديث عوون  نووس بوون مالووا [46]الزُّخااُء::﴾ َِلَّ

وااج  ر  ان ُصو» :قوال -وسولم عليوه اهلل صلى- النبي ن  -رضي اهلل عنه  فقود (1)«مجظ ُلوًموا  جو   ظجال،ًموا  جخج

 (2).اإلن ار  ماته الذ  لحقه إحياءً  عندا له التي الشهادة ب داء نصرا عليه تعين

ِِۚ َّٖوََلّٖتَۡسب﴿في قولوه:  ويقتض  النه  ّٖأََجلِب ٰٓ اّٖ ِلَبىَٰ اّٖأَۡوَّٖشبِيبرك ْاّٖأَنّٖتَۡكتُبُبوهَُّٖصبِغيرك ، ال راهوة [444]البقاءة:﴾ُموٰٓ

 م عن  تابة الدين صغيرًا  و  بيرًا، مع و وب  تابة الّدين في القليل وال ثير انقيادًا سواء  ان الس

 األدلووة موون هووانألألموور اهلل؛ ألنووه إذا ا تمووع األموور والنهووي فووي آيووة واحوودة قوودم األموور علووى النهووي؛ و 

لووىفهووي  دعووى إلووى حفووظ الحقوووق و ، شووروطها اسووتيفاء عنوود تعتبوور التووي   و التنوووازه نشوووب عوودم ا 

 الفقيووور نظووور فوووي  بيووور  نوووه إ  الملووويء، الغنوووى نظووور فوووي صوووغيراً  ي وووون قووود ينالووودَّ  ألن؛ و تخاصووومال

فوال ، ال بيور الودين شو ن فوي التهواون إلوى يوؤدى قود الصوغير الودين شو ن في التهاون؛ وألن المعسر

 ينبغي التهاون في الحقوق حتى   تضيع.

 فيهوا توذ ر خاصة دفاتر لها المعامالل ف ل الحديث، العصر في ا قتصاد قواعد من قاعدة اوهذ

 الوونفس، فووي  ثبوول لت ووونموون ذلووا  الح مووة بووين ثووم، اإلثبووال فووي  دلووة ت علهووا والمحووا م مواقيتهووا،

ّٰٖٓ﴿ :تعالى قالف للقلب و ثلج َدِةَّٖوأَۡ نَبىَٰ بَهَٰ َِّٖوأَۡقبَوُمّٖلِل َّ َِّ لُِكۡمّٖأَۡقَسبطُِّٖعنبَدّٖٱ
َٰ
اَّّْٖٖ  ّٖتَۡرتَبابُوٰٓ  :  ، [444]البقاءة:﴾أََلَّ

 (3)ا.و هه على الشهادة إقامة على و عون المتعاملين، بين العدل بذقامة  حرى الح م اذل
النه  عن امتنناع الشنهود منن الشنهادة علنى الندَّين،  رابعا : منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع

امتناه الشهود  النهي عن ومن خالل النظر في منهج القرآن في التعامل مع والسآمة من كتابت :

 يتبين  سلوب التعامل في القرآن في عدة نقاط: ،والسممة من  تابته ،الشهادة على الدين من
                                                           

(، 2443حووووديث رقووووم: )، مظلومووووا  و ظالموووواً   خوووواا  عوووون توووواب المظووووالم والغضووووب، بوووواب ( صووووحي  البخووووار ، 1)
(3/129.) 
 (.1/343وفت  القدير، للشو اني ) (.3/399ال امع ألح ام القرآن، للقرطبي )ينظر: ( 2)
التفسوووووير الوسووووويط، و  (.413م3وتفسوووووير الفاتحوووووة والبقووووورة،  بووووون عثيموووووين ) (.3/13ظووووور: تفسوووووير المراغوووووي )( ين3)

 (.1/349للطنطاو  )
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خفاؤها  تمانها  ما باللسان، إثم يعتبر وتحويلها الشهادة تبديلبيان  ن  -1  وهذا بالقلب، إثم فهو وا 

 بقولووه يالمعنوو نفووس علووى عقووب ثووم ،[441]البقااءة:﴾قَۡلبُببُِ َّٖوَمببنّٖيَۡكتُۡمَهبباّٖفَِِنَّببُِ َّٰٖٓااثِببمنّٖ﴿: تعووالى قولووه معنووى

ُّٖبَِماّٖتَۡعَملُوَنَّٖعلِيمنَّٖوٱ﴿: تعالى خفواء الشوهادة  تموان مون تحوذيراً ، [441]البقءة:﴾َِّ   ن اهلل حيوث الحوق، وا 

ِّٖ ِنَّآّٰٖ ِ  ّٖ﴿ : خورى آية في تعالى قوله ذلا نظيرو  خافية، عليه تخفى   -تعالى- َِّ َدةَّٖٱ اَّٖوََلّٖنَۡكتُُمَّٖشَهَٰ

 (1).[306]املائدة:﴾ۡۡلٰٓثِِمينَّٖلَِّمَنّٖٱ

ما  اء  :بياناً  ويزيدا المعنى هذا ويؤيد ،للحق إظهاراً  الشهادة بذظهار ا هتمام ن اإلشارة إلى  -2

 -وسولم عليه اهلل صلى- النبي قال:  ن (2)-رضي اهلل عنه–في الحديث عن زيد بن خالد ال هني 

 (4).(3)«يس لها  ن قبل هبشهادت ي تي الذ  الشهداء بخير  خبر م   »: قال

 :عشورة عنود الفقهواء الشوهادة قبوولشوروط  ؛ ألنللشوهادة صوالحاً   حود  ول لويس  نه اإلشارة إلى -3

 يودفع و  نفسوه إلى منفعة الشهادة بتلا  خذي ولم به شهد بما عالماً  عد ً  مسلماً  بالغاً  حراً  ي ون  ن

 موون وبووين بينووه ي ووون و  ،المووروءة بتوورا  و  الغلووط، ب ثوورة معروفوواً  ي ووون و  نفسووه، عوون مضوورة بهووا

بَهَدآٰاِّٖ﴿يقوول:  -تعالى–، ألن اهلل عداوة عليه يشهد بنّٖتَۡرَضبۡوَنِّٖمبَنّٖٱل   وقوال تعوالى  ،[444]البقاءة:﴾ِممَّ

نُكمّٖۡ﴿في آية  خرى:  ّٖمِّ  (3).[4]الط: :﴾َوأَۡشِهُدوْاَّٖ َوۡ َّٖعۡدل 

فَِِنّٖلَّبۡمّٖيَُكونَباّٖ﴿: تعوالى يزيد األمر وضوحًا قولهتوثيق  مر الّدين و اإليحاء في زيادة ا هتمام ب -4

 هوي ضورورة حوالو  ،، فذدخوال المور ة هنوا يودل علوى  هميوة األمور[444]البقاءة:﴾انَِّٖوٱۡمَرأَتََّّٖٖرُجلَۡيِنّٖفََرُجلنّٖ

                                                           

 (.1/199سير، لمحمد الم ي )التيينظر: ( 1)
ووهووو: ( 2) عبوود   نيتووه  بووونه اختالفًووا  ثيوورًا، فقيوول: زيوود بوون خالوود ال هنووي، اختلووف فووي  نيتووه، وفووي وقوول وفاتووه وس،

، وهو ابون في المدينة هو( 39ل: ) هينة يوم الفت الرحمن، وقيل:  با طلحة، وقيل:  با زرعة،  ان صاحب لواء  
نظوووور: ا سووووتيعاب،  بوووون عبووووود ي، وقيوووول: غيوووور ذلوووووا. بمصوووور ( هووووو 34: لخمووووس وثمووووانين سوووونة، وقيوووول: بووووول )

 (.1/333(، واإلصابة،  بن ح ر )1/339البر)
 (.3/1344(، )1119حديث رقم: )باب بيان خير الشهود،   تاب األقضية، ( صحي  مسلم،3)
 (.3/123التحرير والتنوير،  بن عاشور ) :ظر( ين4)
 (.1/93ظر: مفاتي  الغيب، للراز  )( ين3)
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نموا الموال، بوه يقصود وموا األمووال في ي ون إنما وهذا، الذين ترضونهم عدم و ود الر ال   قيمول وا 

رضوي اهلل – ما  اء في الحديث عن  بي سوعيد الخودر   المر ة، عقل لنقصان الر ل مقام المر تان

ووا»قووال:  -صوولى اهلل عليووه وسوولم– ن النبووي   -عنووه وون   رج جي وولُ  مج ووال،  م، ق وولد  نجاق،صج يووند  عج د، هجووبج  وج  (1)ل،لُووب    جذ 

از،م،  الرَُّ ل،  دجاُ نَّ  م،ن   الحج ور  جة،  شجوهجادجةُ   جلجوي سج » :قوال ؟اهلل رسوول يوا وعقلنا ديننا نقصان وما: قلن «إ،ح   المج

ث لج  ف،  م، ون   فجذجل،ا»: قال ى،بل: قلن «الرَُّ ل،  شجهجادجة،  ن،ص  وان،  م، ق ل،هجوا، ُنق صج ول   إ،ذجا  جلجوي سج  عج اضج ول   لجوم   حج  ُتصج

لجم   ان،  م،ن   فجذجل،ا، »: الق ى،بل: ُقل نج  «تجُصم   وج ين،هجا ُنق صج  (3).(2)«د،

از شووهادة العبوود لتغليووب نقووص الوور،ق، لموون قووال بو وووب حضووور الشوواهد اإلشووارة إلووى عوودم  ووو  -5

   والعبيوود يتووداينون، الووذين يتنوواول الخطوواب ظوواهرإلقامووة الشووهادة، وتحووريم عوودم الووذهاب ألدائهووا؛ ف

بببببَهَدآُٰاّٖ َِ اَّٖمببببباّٖ﴿يقوووووول تعوووووالى:  -تعوووووالى-؛ ألن اهلل السوووووادة إذن دون ذلوووووا يمل وووووون َوََلّٖيَبببببۡأَبّٖٱل  

ف يف ي مع بين الوا بين؟ وا ب طاعة سيدا، ووا ب الحضور إلقامة الشهادة؟ ، [444قءة:]الب﴾ُ ُعوْا ّٖ

َجببالُِكمّٖۡ﴿ :تعووالى قولووه ووواز شووهادة األعمووى، فووي و   الشووهادة،  هوول موون األعمىفوو ،[444]البقااءة:﴾ِمببنّٖرِّ

 (4)العلم اليقين. ويشترط في شهادته،

 دعووووا موووا إذا الشوووهود امتنووواه عووون ىنهووو ، فعنووودمايالت  يووود علوووى  هميوووة تطبيوووق الح وووم الالهووو -6

اّٖأَۡوَّٖوََلّٖتَۡسب﴿فقوال تعوالى:  ين،الودَّ   تابوة فوي السوممة عون  يضاً  نهى للشهادة، ْاّٖأَنّٖتَۡكتُبُبوهَُّٖصبِغيرك ُموٰٓ

ّٖ ِِۚ ّٖأََجلِبب ٰٓ اّٖ ِلَببىَٰ  يقووع    ن علووى الحوورصو  النوواس، ألموووال ضووبطال موون   وول ذلووا  وولو ، [444]البقاءة:﴾َشبِيببرك

 فوي منازعوة  و إن وار،  و فيوه وهومَ  يحصول  ن قولّ  والشوهادة بال تابوة ضوبط متوى ألنوه بيونهم؛ النزاه

                                                           

 (.1/129لسان العرب،  بن منظور )ظر: ين .الشوائب من الخالص السليم العقل   :ب: ( اللُ 1)
 (. وصحي  مسلم،1/39(، )344حديث رقم: )  تاب الحيا، باب ترا الحائا الصوم، ( صحي  البخار ،2)

ال فر باهلل،   فر النعموة  باب نقصان اإليمان بنقص الطاعال، وبيان إطالق لفظ ال فر على غير  تاب اإليمان،
 (.1/93(، )19حديث رقم: )والحقوق، 

 (.1/124) ابن  ثيرتفسير ينظر: ( 3)
 (.1/94نظر: مفاتي  الغيب، للراز  )( ي4)
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 ،األعلوى إلوى األدنوى مون وانتقوا ً  به، اهتماماً  على ال بير الصغير موقدَّ  وصف،  و   ل  و مقدار

 علووى المتوداينان اتفوق الوذ  الوقول هووو ،هنوا واأل ول ذ ورا، و ووب علووى للد لوة األ ول علوى ونوص

 (1).تسميته

ِّٖ﴿القرآنيووة، فووي قولووه تعووالى:  يبيووان الح مووة اإللهيووة موون األواموور والنووواه -7 َِّ لُِكببۡمّٖأَۡقَسببطُِّٖعنببَدّٖٱ
َٰ
 َ

اّْٖ ّٖتَۡرتَابُوٰٓ ّٖأََلَّ ٰٓ َدِةَّٖوأَۡ نَىَٰ َهَٰ  إشارة إلى ثالث فوائد:وهذا فيه  ،[444البقءة:]﴾َوأَۡقَوُمّٖلِل َّ

 ن الووّدين ي ووب تقديمووه علووى ذا إشووعار بوووهوو ين،الوودَّ  مصوولحة تحصوويل إلووى شووارةاإل: ىاألولنن الفائنندة

 الدنيا.

  .الدنيا مصلحة تحصيل إلى شارةاإل: ةالثانيالفائدة 

 فوي يبقوى   فذنوه الونفس عون  موا الغيور، وعون الونفس عون الضورر دفوع إلى شارةاإل: ةالثالثالفائدة 

 عوون ررالضوو دفووع و مووا  ووذبا،  و صوودقا  ووان هوول قلوول الووذ  وهووذا  ووان،  يووف األموور هووذا  ن الف وور

  مول  فموا والبهتوان، الغيبوة عقواب فوي فيقوع والتقصير ال ذب إلى نسبه ربما الغير ذلا فألن الغير

 (2).الترتيب من فيها ما  حسن وما القسط، في لها   وما عبارال الربانية، ال هذا

اَّْٖوََلّٖتَسّٖۡ﴿التعبير اإللهي البديع عن الشيء بغيرا، في قوله تعالى:  -8  بالسو م عبور، ف[444]البقءة:﴾ُموٰٓ

 فوي إلويهم اهلل نسوبه الوذ  الوصوف مون و  نوهين، المنوافق مون صوفال صوفة ال سل ألن ؛ال سل عن

ِةّٖقَبباُموْاُّٖشَسببالَىَّٰٖ﴿ :تعوالى قولوه ببلَوَٰ ْاّٖ ِلَببىّٖٱلصَّ ، ونظيرهووا فوي ذمهووم علوى التهوواون [384]النساا :﴾َو َِ اّٖقَبباُموٰٓ

لَوَّٰٖ﴿ بالصالة، قوله تعالى: َّٖوُهۡمُّٖشَسالَىََّٰٖوََلّٖيَۡأتُوَنّٖٱلصَّ  (3).[58]التو ة:﴾ةَّٖ َِلَّ

 وووووووووووووووو

                                                           

 (.2/133حيان ) ( ينظر: البحر المحيط، ألبي1)
 (.1/91ظر: مفاتي  الغيب، للراز  )( ين2)

 (.1/324 ضواء البيان، للشنقيطي )و  (.2/133حيان ) ( ينظر: البحر المحيط، ألبي3)
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ومن خالل ما تقدم نستلخص  ساليب تعامل القرآن في النهي عن امتناه الشهود من الشهادة على 

 الّدين والسممة من  تابته في ما يلي:

 = بيان  ن تبديل الشهادة إثم في اللسان، و تمها إثم في القلب.

 تمام ب مر الشهادة إظهار للحق.= بيان  ن ا ه

 = التوضي  ب نه ليس  ل  حد صال  للشهادة.

 = بيان عدم  واز شهادة العبد.

 = ت  يد  همية تطبيق الح م اإللهي.

 = بيان الح مة اإللهية من األموامر والنواهي القرآنية.

 لسممة.= التعبيراإللهي البديع عن الشيء بغيرا، وذلا في استبدال  لمة )ال سل( با
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 المطلب الخامس

 المضارَّة بكاتب وشاهد الدَّين

يودل علوى التعامول القرآنوي  وهوذا ، اء النهي عن المضوارة ب اتوب وشواهد الوّدين فوي سوورة البقورةلقد 

مون خوالل  ل المنهي عنهالفع الع يب في النهي عن اإلضرار باآلخرين، وي تي بيان وتوضي  هذا

 ما يلي:

 فيها النه : لت  وردالقرآنية ا أوال : اآلية

َّٖشاتِ نّّٖٖ﴿قال تعالى:  َُّٖو ِنّٖتََّّٖٖوََلَّٖشِهيدن َّّٖٖوََلّٖيَُضآٰرَّ َِّ َّٖوٱ ُِۗ َِّ َّٖويَُعلُِّمُكبُمّٖٱ َُۖ َِّ َّٖوٱتَّقُبوْاّٖٱ ّٖبُِكبۡمِۗ
ُ ّٖفُُسوُقۢ ۡفَعلُوْاّٖفَِِنَِّ

َّٖعلِيمنّٖ َّٖشۡياي  .[444]البقءة:﴾بُِكلِّ

 لغة واصطالحا : ثانيا : تعريف المضارًّة

رارُ بمعنى لغة:  ةالمضارَّ  -أ رّ ، و الض  ودْ  الضَّ ، ض، وّرة النَّف وع، فُ : والمجضج والج ن فعوة خ، ورَّاُ يقوال:  ،المج  ضج

وووّراً  يجُضوووّرا ووورّ  ضج ووورّ  ب،وووه وضج وووارَّاُ  ب،وووه و جضج وووارَّةً  وضج وووراراً  ُمضج حصوووول  ، والمقصوووود هنوووا هوووو منوووعوض،

 (1).اإلضرار ب اتب وشاهد الدَّين
 اصطالحا :  المضارَّة  -ب

وورار"هوو: لمضووارَّةا وو، (2)ي "الض   :تعووالى اهلل قووالقصوود بووه اإلنسووان اإلضوورار لغيوورا،  مووا ،راروالض 

 (3).[308]التو ة:﴾ااِّٖضَرار َّٖوٱلَِّذيَنّٖٱتََّخُذوْاَّٖمۡسِرد ّٖ﴿

ال اتوب عون اإلبواء مون  تابوة الوّدين  -تعوالى-بعود  ن نهوى اهلل ثالثا : بيان النه  الوارد ف  اآلينة: 

فقوال  س منه شيئًا، نهوى  صوحاب الوّدين مون اإلضورار بال اتوب والشوهيد، ما علمه اهلل، و ن   يبخ

                                                           

 (.12/393تاج العروس، للزبيد  )(. و 493، 4/492لسان العرب،  بن منظور )ينظر: ( 1)
 (.1/333)ي ( حاشية الطيب2)

 القرطبووي الت يبووي وارث بوون  يوووب بوون سووعد بوون خلووف بوون سووليمان الوليوود  بووو ، الموطوو شوورح المنتقووى ينظوور: (3)
 (.3/44) (،هو1332) /1: ، طمصر محافظة ب وار - السعادة مطبعة: الناشر، (وه414: ل) األندلسي البا ي
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َّٖشاتِ نّّٖٖ﴿: تعالى  بالعودل  تابتوه علوى ال اتوب ويؤذوا يضاروا   :  ، [444]البقءة:﴾َوََلَّٖشِهيدنَّّٖٖوََلّٖيَُضآٰرَّ

 ، وهو الصحي ، واأل ثر ورودًا.بالحق شهادته على والشاهد

 عليوه، يستشوهد لوم بموا الشواهد يشوهد و ن ف،يحور    و يونقص  و ال اتوب يزيد  نوقيل: المضارة هنا 

وهوي  مون  هوة  خورى، والشواهد ل اتوبل األمور بهوذا المعنوي  ن، وقيول: الشوهادة إقاموة مون يمتنع  و

 (1).بالحق يشهد  ن والشاهد بالعدل ي تب  ن ال اتب وعلى ّدين،ال صاحب مضارة عدم

َّٖشاتِ نَّٖوََلّٖيُّّٖٖ﴿في قوله تعالى:  ويقتض  النه  تحوريم مضوارة ال اتوب  و ، [444]البقاءة:﴾َوََلَّٖشِهيدنَّّٖٖضآٰرَّ

الشووهيد؛ سووواء وقووع اإلضوورار منهمووا  و عليهمووا، وعوودم اإلضوورار بال اتووب والشووهيد، فذلحوواق الضوورر 

بهم بدون منفعة حرام و  ي وز؛ ألن اهلل نهى عنه  ما في اآلية؛ وألنه  واء النهوي عنوه فوي السونة 

  » قووال: -صوولى اهلل عليووه وسوولم– ن النبووي  -رضووي اهلل عنووه-ن  بووي هريوورة  يضووًا  مووا  وواء عوو

بهوذا القاعودة؛ ألنهوا إحودى القواعود الخموس  -عليه الصوالة والسوالم–، وقضى (2)«ضرار و  ضرر

 ي وووون  ن ي وووز   الضوورر ألن الحرمووة المضووار فووي األصووولالتووي بنووي عليهووا الفقووه اإلسووالمي، ف

ُّٖبُِكُمّٖٱۡليُۡسَرَّٖوََلّٖيُِريُدّٖبُِكُمّٖٱۡلُعسّٖۡ﴿ى: ، لقوله تعالابتداء مشروعا َِّ ّٖ﴿، وقوله تعوالى: [345]البقءة:﴾ريُِريُدّٖٱ

ّٖ َ يِنِّٖمۡنَّٖمَر  (3).[84]احل::﴾َوَماَّٖجَعَلَّٖعلَۡيُكۡمّٖفِيّٖٱلدِّ

  بكاتب وشاهد الدين: النه  عن المضارَّة: منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع رابعا  

فوي مضوارة  اتوب وشواهد الودين وذلوا  اي عنهورآن فوي التعامول موع الفعول المنهولقوت لى مونهج القد 
 في عدة نقاط:

                                                           

 (.1/123 ثير ) تفسير ابنو  (.1/443سيط، للواحد  )(. والو 91 -3/93 امع البيان، للطبر  )ظر: ( ين1)
(، وقووال: هووذا حووديث صووحي   اإلسووناد علووى شوورط مسوولم ولووم يخر وواا 2343حووا م، حووديث رقووم: )لل( المسووتدرا 2)
 (1/213(، وقال: حديث صحي  )993(. و إرواء الغليل، لأللباني، حديث رقم: )2/33)
 بون الودين زين، على مذهب  بي حنيفة النعمان (. األشباا والنظائر4/214نظر: غرائب القرآن، للنيسابور  )( ي3)

 ز ريوووا لشووويخا:  حاديثوووه وخووورج حواشووويه وضوووع، (هوووو914: ل) المصووور  ن ووويم بوووابن المعوووروف محمووود، بووون إبوووراهيم
و ضوواء البيوان، (. 1/12) (،م1999 - هوو1419) /1: ، طلبنوان – بيورول العلمية، ال تب دار: الناشر، عميرال

 (.424/ 3وتفسير الفاتحة والبقرة،  بن عثيمين ) (.3/341للشنقيطي )
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 ضور  ن إلوى لإلشوارة، الدالوة علوى المشوار ة، وذلوا [444البقاءة:]﴾يَُضبآٰرَّّٖ﴿ لموة: التعبير القرآني ب -1
لِبدَّٖ﴿ ، ونظيرها في موضع آخور، فوي قولوه تعوالى:لنفسه ضر لغيرا اإلنسان َّٖوَٰ ّٖبَِولَبِدَهاَّٖوََلََّٖلّٖتَُضبآٰرَّ

ةُۢ

ُ ّٖبَِولَِدهَِّٖۚمۡولُو نّٖ  (1).[411]البقءة:﴾لَِّ
بيوووان  ن مووون  وووذب بالشوووهادة وحوووورف  تووواب الوووّدين فهوووو  ولووووى بالفسوووق ممووون امتنووواه ال اتووووب  -2

ّٖبُِكبمَّٖۡو ِنّٖتَّٖ﴿: -تعالى–والشاهد، حيث قال اهلل   بالشوهادة،  وذب، فمون [444]البقاءة:﴾ۡفَعلُبوْاّٖفَِِنَّبُِ ّٖفُُسبوُقۢ

 وهووو ليشووهد شوواهداً   و مشووغول، وهووو لي تووب  اتبوواً  دعووا مموون بالفسوووق  ولووى فهووو ال توواب، وحوورَّف

 (2).، فتسبب في تحصيل اإلضرار بهمامشغول

َّٖو ِنّٖتَّٖ﴿تو يوووه الخطووواب لل ميوووع علوووى سوووبيل الوعيووود، فوووي قولوووه تعوووالى:  -3 ۡفَعلُبببوْاّٖفَِِنَّبببُِ ّٖفُُسبببوُقۢ

في المعصية التي تغضب اهلل فينال العقاب،  اء األمر اإللهي ، وحتى   يقع العبد [444]البقءة:﴾بُِكمّٖۡ

المموزوج بالرحموة اإللهيووة لي وون عال ووًا شوافيًا منقووذًا لهوذا اإلنسوان قبوول وصووله إلووى م وان الخطوور، 

ُّٖ﴿بقوله تعالى:  َِّ َّٖويَُعلُِّمُكُمّٖٱ َُۖ َِّ  (3).[444]البقءة:﴾َوٱتَّقُوْاّٖٱ

َّٖو ِنّٖتَّٖ﴿لفعل المنهي عنه، في قوله تعالى: البيان والتحذير من سوء عاقبة ا -4 ۡفَعلُوْاّٖفَِِنَّبُِ ّٖفُُسبوُقۢ

 مون طورف ول ول والمشوترين، والبوائعين والمدينين، للدائنين بيَن وواض  تحذير، فهذا [444]البقءة:﴾بُِكمّٖۡ

  و ال اتوووب ينوووال  ن مووون ،شوووهود عليهوووا ويشوووهد عقووود يضوووبطها عمليوووة ة يووو يفووو المتعاقووودين الطووورفين

 وتعوودياً  واإلحسووان، العوودل سوونة علووى وخرو وواً  موونهم، فسووقاً  ذلووا  ووان فعلوووا فووذن موونهم،  ذى الشوواهد

 (4).اهلل حدود على

                                                           

  (.3/143تفسير المنار، محمد رضا ) ظر:( ين1)

 عثموان بون العباس بن إدريس بن محمدتفسير اإلمام الشافعي، . و (4/349ينظر: التفسير البسيط، للواحد  ) (2)
  حمود. د: ودراسوة وتحقيوق  موع، (هوو244: ل) الم وي القرشوي المطلبوي منواف عبود بون المطلوب عبود بن شافع بن
 - هووو1421 ) /1 :ط، السووعودية العربيووة الممل ووة - التدمريووة دار: الناشوور، (د توووراا رسووالة) الفوورَّان مصووطفى بوون

 (.1/433) (،م2443
 (. 2/142حيان ) (. والبحر المحيط، ألبي1/391تفسير الراغب )ظر: ( ين3)
 (.2/219الدر المنثور، للسيوطي ) ظر:( ين4)
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ُّٖ﴿فووي قولووه تعووالى:  اإلسووالم، بنعمووة تووذ يرال -5 َِّ َّٖويَُعلُِّمُكببُمّٖٱ َُۖ َِّ ؛ ألن اإلسووالم، [444]البقااءة:﴾َوٱتَّقُببوْاّٖٱ

 ووعوود و نفعهووا، العلوووم   بوور هوووف العووالم، ونظووام بالشووريعة العلووم إلووى ال هالووة موون  خوور هم الووذ هووو 

 سوبب التقووى  ن إلوى إيمواء بوالتقوى األمور علوى عطفوه وفوي بالمضواره، فيوه  يء ألنه ؛ذلا بدوام

 (1).ليعلم م :   ،للتعليل فيه الواو إن: قيل حتى العلوم، إفاضة

َّٖويُّٖ﴿ :تعوالى لفول  ذهوان المخواطبين، فوي قولوه -6 َُۖ َِّ َُّٖوٱتَّقُبوْاّٖٱ َِّ  ن القورآن  إلوى، [444]البقاءة:﴾َعلُِّمُكبُمّٖٱ

 المتعلقوووة الدينيوووة األموووور تعلووويم النافعوووة العلووووم مووون  نوووه  موووا،  فيووودعوهم إلوووى معرفوووة ديووونهم ودنيووواهم

  موور العبواد علوى حفوظ اهلل فوذن بالمعوامالل، المتعلقوة الدنيوية األمور تعليم  يضاً  فمنه بالعبادال،

 (2).شيء  ل تبيان فيه عظيمال و تابه ودنياهم، دينهم

َّٖويَُعلُِّمُكببببُمّٖ﴿ حصووووولف العلووووم قووووال تعووووالى: علووووىبيووووان  ن تقوووووى اهلل هووووي الوسوووويلة  -7 َُۖ َِّ َوٱتَّقُببببوْاّٖٱ

ُّٖ َِّ ْاّٖ ِنّٖ﴿ :تعوالى قولوه هوذا مون و وض  للتقوى، سبب العلم  ن  ما، [444البقاءة:]﴾ٱ أَي َهباّٖٱلَّبِذيَنَّٖااَمنُبوٰٓ
ٰٓ يََٰ

َّٖيَّٖتَتَّقُببوْاّٖ َِّ ببٱ  الحقووائق وبووين والباطوول، الحووق بووين بووه تفرقووون علموواً :   ، [48األنفااال:]﴾اۡرَعببلّٖلَُّكببۡمّٖفُۡرقَان 

 (3).إليها المحتاج
 ووووووووووووو

ومن خالل ما سبق من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن المضارة ب اتب وشاهد الدين 

 نستلخص ذلا فيما يلي:

 بة الدين هو  ولى بالفسق ممن امتنع عن  تابة الّدين.= بيان  ن من  تم الشهادة وحرف  تا

 = التهديد بالوعيد الشديد لمن يقع في اإلضرار باآلخرين.
                                                           

 (.3/119ينظر: التحرير والتنوير،  بن عاشور ) (1)
 بون ناصور بون اهلل عبود بون ناصور بون الورحمن عبود، القورآن تفسوير خالصوة فوي المنوان اللطيوف تيسيرنظر: ( ي2)

 العربيووة الممل ووة - واإلرشوواد والوودعوة واألوقوواف اإلسووالمية الشووئون وزارة: الناشوور، (هووو1313: ل) سووعد  آل حموود
 (.124ص (، )هو1422) /1 :ط، السعودية

 المصدر السابق بنفس الصفحة. نظر: ( ي3)
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 = التحذير من سوء عاقبة المضارة ب اتب وشاهد الدين.

 ة إلى العلم بالشريعة اإلسالمية.ل= التذ ير بنعة اإلسالم التي  اءل إلخراج الناس من ال ها

 عباد إلى  ن اإلسالم يدعوهم إلى معرفة دينهم و مور دنياهم.= لفل  نظار ال

 = اإلشارة إلى  ن تقوى اهلل وسيلة للحصول على العلم، والعلم سبب في الوصول إلى التقوى.
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 رابعالفصل ال

 ،ف  النكاح عنها األفعال المنه منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع 
 ف  سورة البقرة األخرى األحكامقية بو  ،والحدود ،والجنايات
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 المبحث األول

فن  منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع األفعال المنه  عنهنا فن  النكناح، 

 وفيه ثالثة مطالب:سورة البقرة، 

 المطلب األول: ن اح المؤمنين للمشر ال، والمشر ين للمؤمنال

 المطلب الثاني:  خذ الزوج من مهر الزو ة

 لثالث: النهي عن عضل النساءالمطلب ا
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 المطلب األول
 المشركين للمؤمناتنكاح و  ،نكاح المؤمنين للمشركات

؛ لموا فيووه لقود نهوى اهلل تعوالى فووي سوورة البقورة عوون ن واح الموؤمنين للمشور ال والمشوور ين للمؤمنوال

ن خوالل ويتبوين هوذا النهوي فوي هوذا المطلوب مو من الح مة اإللهية في تشريع الزواج فوي اإلسوالم،

 ما يلي:

 :اآلية القرآنية الت  ورد ف  النه أوال : 
َّٖوَۡلََمةنّّٖٖ﴿ قال تعالى: ّٖيُۡلِمنَّ  ِتَّٖمتَّىَٰ ۡ بِرَشة ّّٖٖۡلِمنَة َّٖلۡيرنّٖم َّّٖٖوََلّٖتَنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ ِرَشَٰ بنّٖم  َّٖوََلّّٖٖمِّ َولَبۡوّٖأَۡعَربَبۡتُكۡمِۗ

َّٖولََعۡبدنّٖتُنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ ِرِشيَنّٖ ّٖيُۡلِمنُوْا  َّٖلۡيرنّٖم َّّٖٖمتَّىَٰ ۡ ِرل ّّٖٖۡلِمن  نّٖم  ّّٖٖمِّ َّٖولَۡوّٖأَۡعَربَُكۡمِۗ ئَِ ّٖيَۡدُعوَنّٖ ِلَىّٖٱلنَّباِرُۖ
ٰٓ أُْولََٰ

ِِّٖۚلِلنَّاِجّٖلََعلَُّهۡمّٖيَتََذشَُّرو تِ َّٖويُبَيُِّنَّٖاايََٰ ُِِۚۖ ْاّٖ ِلَىّٖٱۡلَرنَِّةَّٖوٱۡلَمۡغفَِرِةّٖبِِِۡ نِ ُّٖيَۡدُعوٰٓ َِّ  .[443لبقءة:]ا﴾نََّٖوٱ

 واصطالحا : : تعريف النكاح لغة  ثانيا  
ط ءُ  مصوودر ن وو ، ويطلووق علووى النكنناح لغننة: -أ  ألجّنووه التَّووزويج، وجُهوووج  ،العجق وودُ و  األجصوول، ف،ووي الوووج

طء،  سببَ  نَ  نج ج ج ، و المباح،  للوج فَٱنِكُ وْاَّٖماّٖ﴿ ، قال تعالى:اتجزو ه إ،ذا ن، احاً  يجن  ،ُحها امر جة ُفالج

َنّٖٱلنَِّسآٰاِّٖ  و  تزو هوا، ونج  ،امور ةً  تزو ل، ون   فالنَ  المر ة،  حل، ونُ [1النساا :]﴾طَاَبّٖلَُكمّٖمِّ

 (1)باضعها. ،المر ة

 اختلف الفقهاء في تعريف الن اح إلى  ربعة تعاريف:النكاح اصطالحا :   -ب
 (2)".قصداً  باألنثى المتعة ملا يفيد عقدالن اح هو " :لحنفيةل التعريف األول

 (3).شرعي مانع ن احها من عيمن لم امر ة من الر ل استمتاه حل يفيد بمعنى:  نه 

                                                           

. والقاموس المحيط، (2/324والمصباح المنير، للفيومي ) (.2/323 بن منظور )، ظر: لسان العرب( ين1)
 (.2/931(. والمع م الوسيط، م مع اللغة العربية )1/243للفيروز آباد  )

وني محمود بون علي بن محمد، البحار و امع األبصار تنوير شرح المختار الدر (2)  الودين بعوالء المعوروف الح،ص 
 ) /1 :ط، العلميوووة ال توووب دار: الناشووور، إبوووراهيم خليووول المووونعم عبووود: قيوووحقت ،(هوووو1499: ل) الحنفوووي الحصووو في

 (.111ص )(، م2442 -هو1423
 .(234-2/239)( ينظر: ورد المحتار،  بن عابدين 3)
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 وتلوذذ وانتفواه اسوتمتاه بمعنوى:  نوه "،تمتع لحل عقد" الن اح هو :لمالكيةل التعريف الثان 

  (1).ذلا وغير وضماً  وتقبيالً  ومباشرةً  وطئاً  غير محرم وم وسية و مة  تابية، ب نثى

  و توزويج  و إن واح بلفوظ وطء إباحوة يتضومن عقود" الن واح هوو :لشافعيةالتعريف الثالث ل

 ( 2)".تر مته

  و ن واح لفوظ فيوه يعتبور عقود   :  نوه ،"التزويج عقد" الن اح هو :لحنابلةالتعريف الرابع ل

 (3).تر مته  و تزويج

 ن الحنفيووة قووالوا: بوو ن الن وواح حقيقووة فووي الوووطء م وواز فووي العقوود، واسووتدلوا بووان مووا سووبب الخووالف: 

 ويراد به الوطء. اء في ال تاب والسنة م ردًا عن القرائن 

 بو ن واسوتدلواو ما المال ية والشافعية والحنابلة فقالوا: ب ن الن اح حقيقة في العقد م از في الووطء، 

 القووورآن فوووي المشوووهور ألنوووه ؛دليووول يصووورفه لوووم موووا العقووود إلوووى ينصووورف اإلطوووالق عنووود الن ووواح لفوووظ

، اآلخور  واللفظ فيوه حقيقوة ف وان الن اح، عقد بهما ينعقد اللذين اللفظين  حد الن اح وألن ؛واألخبار

 (4)وهذا هو الذ  ير حه الباحث، وهو الصحي .

 رسوول بعثوه (3)-رضوي اهلل عنوه-الغنوو  مرثود  بوا  ن ،اآليوة نزول سبب  سبب نزول اآلية:ثالثا : 

 بوه سومعل قودمها فلموا ،سوراً  المسولمين مون ناسواً  منهوا ليخرج م ة إلى -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل

                                                           

: ل) المووال ي بالصوواو  الشووهير الخلوووتي، محموود بوون  حموود العبوواس يبووأل  ،الصوواو  وحاشووية الصووغير الشوورح( 1)
 .(334 ، 333/ 2) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهاالقاهرة – المعارف دار( هو1241

 .(4/244)، للشربيني المحتاج مغني( 2)
 الحنبلوى البهووتى إدريوس بون حسون ابون الودين صوالح بون يوونس بون منصوور، اإلقنواه موتن عن القناه  شاف (3)
 (.3/3) وتاريخها، بدون رقم الطبعة العلمية ال تب دار: الناشر، (هو1431: ل)
والشووورح الصوووغير وحاشوووية  (.3/3) لبهووووتى، للقنووواها  شووواف. و (4/244مغنوووي المحتووواج، للشوووربيني )ينظووور:  (4)

 (.334 ،2/333الصاو  )
 بوون غنووي بوون غوونم بوون  ووالن بوون طريووف بوون سووعد بوون خرشووة بوون عموورو بوون يربوووه بوون حصوون بوون  نووازهووو:  (3)

صووحابي مشووهور موون  بووار -رضووي اهلل عنووه-الغنووو  مرثوود  بووو مضوور، بوون غوويالن بوون قوويس بوون سووعد بوون يعصوور
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 فقوال ؟وتخل    مرثد  با يا: وقالل ف تته ال اهلية، في خليلته و انل عناق، لها يقال ةمشر  امر ة

 نعوم، قوال بوي؟ تتوزوج  ن لوا فهول: قالول ذلوا، وبوين بيننوا حوال قد اإلسالم إن عناق يا ويحا لها

 اسووتغاثل ثوم (1)تتبورم؟  بوي :فقالول ف سوت مرا، -وسوولم عليوه اهلل صولى- اهلل رسوول إلوى  ر وع ول ون

 .سبيله خلوا ثم ،شديداً  ضرباً  فضربوا عليه

 مون  وان بالوذ   علموه -وسولم عليوه اهلل صولى- اهلل رسوول إلوى وانصورف بم ة حا ته قضى فلما

: تعووالى اهلل فوو نزل  تزو هووا؟  ن لووي  يحوول اهلل رسووول يووا: وقووال ،بسووببها لقووي ومووا عنوواق و موور  موورا

ّٖيُۡلمِّٖ﴿ ِتَّٖمتَّىَٰ  (2).[443البقءة:]﴾نََّّٖوََلّٖتَنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ ِرَشَٰ

 رابعا : بيان النه  الوارد ف  اآلية:

ّّٖٖ﴿المشووور ال:  ن ووواح ناهيوووًا عبوووادا الموووؤمنين عووون -يقوووول اهلل تعوووالى ِتَّٖمتَّبببىَٰ َوََلّٖتَنِكُ بببوْاّٖٱۡلُمۡ بببِرَشَٰ

 بوووال م وووزوم ن ووو  مضووواره التووواء بفوووت  تن حوووواو  ،ناهيوووة ( )و ،اسوووتئنافية الوووواو، [443:]البقاااءة﴾يُبببۡلِمنَّّٖ

  زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.  وعالمة

 واختلوووووف فووووي الموووووراد بالمشووووور ين، موووون النسووووواء المشووووور ال  يهووووا المؤمنوووووونتزو ووووووا تمعنووووى:   وال

 إلى قولين: والمشر ال

 ممون شوا لهم؛ ومون وال وا وب، والنوار األصنام عبدة: والمشر ال بالمشر ين المراد القول األول: 
 .بذلوهية اهلل يؤمنون  

َوقَالَِتّٖٱۡليَُهبوُ ّٖ﴿: تعوالى لقوله ،والنصارى اليهود يعم ،والمشر ين المشر ال لفظ  ن القول الثان :

ِّٖ َِّ ببَرٱّٖٱۡلَمِسببيُحّٖٱۡبببُنّٖٱ َِّٖوقَالَببِتّٖٱلنََّصَٰ َِّ ّٖٱۡبببُنّٖٱ  الووذ اإللووه  ألن  يضووًا؛ مشوور ون فهووم ،[10التو اة:]﴾ُعَلۡيببر 
                                                                                                                                                                      

صولى –الشام، وهوو ممون شوهدوا بودرا هوو وابنوه مرثود بون  بوي مرثود، و روى عون النبوي الصحابة وفضالئهم، س ن 
 (.3/33(، اإلصابة،  بن ح ر )4/412) اهلل عليه وسلم. ينظر:  سد الغابة،  بن األثير

. (4/491نظر: لسان العرب،  بن منظور )، يقال فالن ض ر، بمعنى ضيق النَّف س. ير ُ ضج التَّ   :  :مر بج ( التَّ 1)
 (.12/393وتاج العروس، للزبيد  )

 (.1/233) و تفسوووير البغوووو (.  1/133، للواحووود  )(. والوووو يز2/134ينظووور: ال شوووف والبيوووان، للثعلبوووي )( 2)
 (. 4/34واللباب، للنعماني )
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لهنوووا يلووود؛ يعبدونوووه  :تعوووالى قولوووه ،الووور   هوووذا يعوووارا، ول ووون [1اإلخااا: :]﴾يُولَبببدّّٖٖۡلَبببۡمّٖيَلِبببۡدَّٖولَبببمّٖۡ﴿ وا 

ُتِّٖمَنّٖٱلَِّذيَنّٖأُوتُوْاّٖٱۡلِكتََٰ َّٖ﴿  عزيور: قوالوا الذين ،والنصارى اليهود بهم قصد وقد، [5املائادة:]﴾َوٱۡلُمۡ َصنََٰ

هوو الورا   والصوحي  لو وود التعوارا  :هوذا ي وون القوول األول وعلوى، اهلل ابون والمسوي  اهلل، ابن

  (1)في القول الثاني.

ّٖيُۡلِمنُبببوْا َّٖوََلّٖتُنِكُ بببوْاّٖٱۡلُمۡ بببِرِشيَنّّٖٖ﴿ تعوووالى: هقولوووو   ،ناهيوووة ( )و ،عاطفوووة الوووواو، [443البقاااءة:]﴾َمتَّبببىَٰ

 واو فاعل.وال، بال م زوم  ن   مضاره التاء بضم ،تن حواو 

ّٖيُۡلِمنُبببَوََلّٖتُنِكُ بببوْاّٖٱۡلُمۡ بببِرِشيَنّّٖٖ﴿: تعوووالى قولوووهوالمعنوووى: فوووي  َّٖمتَّبببىَٰ  تزو ووووا  :    ،[443]البقاااءة:﴾وْا 

ّٖلَُّهببببۡمَّٖوََلُّٖهببببۡمّٖيَِ ل ببببوَنّٖ﴿: تعووووالى قووووال  مووووا المؤمنووووال، النسوووواء المشوووور ين الر ووووال ِّٖمببببل ن ََلُّٖهببببنَّ

ببَّٖولََعۡبببدنّٖ﴿: تعووالى قووال ثووم، [30]املمتحنااة:﴾لَُهببنَّّٖ َّٖلۡيببرنّٖم  ۡ ببِرل ّّٖٖۡلِمن  ببنّٖم  ّّٖٖمِّ :    ،[443البقااءة:]﴾َولَببۡوّٖأَۡعَربببَُكۡمِۗ

ن مشرا، من خير - حبشياً  عبداً   ان ولو- مؤمن لر ولج  ّٖ﴿ شريفًا، لماذا؟ ال واب: رئيساً   ان وا 

ّٖ ئِببَ ّٖيَببۡدُعوَنّٖ ِلَببىّٖٱلنَّبباِرُۖ
ٰٓ  ،والمشوور ال المشوور ين موون المووذ ورين إلووى إشووارة ، ولئووا ،[443]البقااءة:﴾أُْولََٰ

 ؛ومخووالطتهم ،تهممعاشوور م، و ومصوواهرته موووا تهم يليووق فووال النووار إلووى المووؤد  ال فوور إلووى يوودعون

يثارها واقتنائها الدنيا حب على تبعثألنها   ، ثوم قوال اهلل:وخيموة ذلوا وعاقبوة اآلخورة، الدار على وا 

﴿ُِِّّٖٖۚۖ ْاّٖ ِلَببىّٖٱۡلَرنَّببِةَّٖوٱۡلَمۡغفِببَرِةّٖبِِِۡ نِبب ُّٖيَببۡدُعوٰٓ َِّ  ،عنووه نهووى ومووا بووه  موور ومووا بشوورعه:   ، [443]البقااءة:﴾َوٱ

ِِّٖۚلِلنَّّٖ﴿ تِ  (2)ون.لعلهم يتعظ  :  [443]البقءة:﴾اِجّٖلََعلَُّهۡمّٖيَتََذشَُّرونََّٖويُبَيُِّنَّٖاايََٰ

ّٖيُبۡلِمنَّّّٖٖ﴿: تعوالى فوي قولوه ويقتض  النهن  ِتَّٖمتَّبىَٰ  علوى تحوريمال ، [443]البقاءة:﴾َوََلّٖتَنِكُ بوْاّٖٱۡلُمۡ بِرَشَٰ

صونال وهونَّ المح إ  موا اسوتثنى اهلل مون ذلوا  ،األوثوان عبودة من المشر ال يتزو وا  ن المؤمنين

                                                           

موووووودارا التنزيوووووول، للنسووووووفي و (.  1/321(. والوبسوووووويط، للواحوووووود  )4/333ظوووووور:  ووووووامع البيووووووان، للطبوووووور  )( ين1)
عراب القرآن،13/249) الدرر، للبقاعي (. ونظم1/194)  (.329، 1/329درويش )ل (. وا 

 ثيووووور ابووووون تفسوووووير (.  و 1/139، للبيضووووواو  )التنزيووووول  نووووووار(.  و 4/314 وووووامع البيوووووان، للطبووووور  )نظووووور: ( ي2)
عراب القرآن، ل (.1/394)  (.329، 1/329درويش )وا 
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ُتِّٖمبببَنّٖٱۡلمُّٖ﴿: تعوووالى قولوووه، فذنوووه ي ووووز الوووزواج بهووون، لال تووواب  هووول نسووواء مووون بببِتَّٖوٱۡلُمۡ َصبببنََٰ ۡلِمنََٰ

ُتِّٖمَنّٖٱلَِّذيَنّٖأُوتُوْاّٖٱۡلِكتََٰ َّٖ  (1).[5]املائدة:﴾َوٱۡلُمۡ َصنََٰ

ّٖيُۡلِمنُبببوْا َّٖوََلّٖتُنِكُ بببوْاّٖٱۡلُمۡ بببِرِشيَنّّٖٖ﴿فوووي قولوووه:  ويقتضننن  النهننن   علوووى تحوووريمال ،[443البقاااءة:]﴾َمتَّبببىَٰ

نحتوووى يزو ووووا بنووواتهم المؤمنوووال للمشووور ين،   ن الموووؤمنين  باإلسوووالم فهوووي مسووولمة المووور ة  انووول وا 

ّٖ﴿: ه تعوووالىقولوووويؤيووود هوووذا التحوووريم،  ،ن ووواح ب ووول المشووور ين  ميوووع علوووى محرموووة فَبببِِۡنَّٖعلِۡمتُُمبببوُهنَّ

ّٖلَّّٖ ِّٖمل ن ََّٖلُّٖهنَّ ّٖ ِلَىّٖٱۡلُكفَّاِرُۖ ّٖفََلّٖتَۡرِجُعوُهنَّ ت 
 (2).[30]املمتحنة:﴾ُهۡمَّٖوََلُّٖهۡمّٖيَِ ل وَنّٖلَُهنَُُّّٖۖمۡلِمنََٰ

التعامنل منع النهن  عنن نكناح المنؤمنين للمشنركات والمشنركين  ف  منهج القرآن الكريم خامسا :

 للمؤمنات:

 ،والمشر ين للمؤمنال ،النهي عن ن اح المؤمنين للمشر ال التعامل مع لقد تبين منهج القرآن في

 في عدة نقاط: ياق اآلية، وذلاهذا من خالل س وي تي

وهوي قولوه  ،الودين فوي خالفهموا لمون المسولمة  و المسولم ن واح تحوريم مون الح موةبيان الغايوة و  -1

ّٖ﴿: تعووالى ئِببَ ّٖيَببۡدُعوَنّٖ ِلَببىّٖٱلنَّبباِرُۖ
ٰٓ  فمخووالطتهم و حوووالهم،  فعووالهم و  قوووالهم فووي:    ،[443البقااءة:]﴾أُْولََٰ

 (3).األبد  الشقاء هو إنما الدنيوية، راألخطا من ليس والخطر منهم، خطر على

ۡ بِرَشة ّّٖٖۡلِمنَة َّٖلۡيرنّٖم َّّٖٖوَۡلََمةنّٖ﴿ :تعوالى في خطاب النهي، في قوله المقارنة  سلوباستخدام  -2 نّٖم  ّٖمِّ

َّٖلۡيرنّٖم َّّٖٖولََعۡبدنّّٖٖ﴿ وقولوه:، [443]البقءة:﴾َولَۡوّٖأَۡعَربَۡتُكمّٖۡ ۡ ِرل ّّٖٖۡلِمن  نّٖم    ن وهوو ،[443ءة:]البقا﴾َولَبۡوّٖأَۡعَرببَُكۡمِّّٖٖۗمِّ

وواألج   مموووا والصوووفال المزايووا مووون لهووا  وووان مهموووا ،مشوور ة حووورة موون للمسووولم و صووول  خيوور المؤمنوووة ةمج

                                                           

 (.1/392 ثير ) ابنتفسير (. و 4/333 امع البيان، للطبر  )نظر: ( ي1)
 (.13/249(.  ونظم الدرر، للبقاعي )1/321سيط، للواحد  )(. والو 4/314( ينظر:  امع البيان، للطبر  )2)
 (.1/99)تفسير السعد  نظر: ( ي3)
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 مموا ،والصوفال المزايوا مون لوه  وان مهموا ،مشورا حرًّ  من و صل  ،خير المؤمن العبد و ن يع به،

 (1).يع بها

  ن موع التوزوج ي وز لوم إذا ألنوه ؛ومبتوده مشورا  ول مخالطوةبعودم  التعليل في خطواب النهوي -3

 المشورا ارتفواه فيهوا التي الخلطة ،وخصوصاً   ولى، باب من الم ردة فالخلطة ، ثيرة مصال  فيه

 (2).ونحوها  الخدمة المسلم، على ونحوا

 يرتفوع و  العليا، اإلنسان مشاعر فيه تشترا   وحدها الغريزة من المستمد اإلع اببيان  ن  -4

 ،حورة غيور  موة المسولمة  انول لوو حتوى و غلوى،  عموق القلوب  موالف ،والحوواس ال وارح ح م عن

  علووووى وهووووو ،اهلل فووووي نسووووب إنووووه ،الحسووووب ذال المشوووور ة عوووون يرفعهووووا اإلسووووالم إلووووى نسووووبها فووووذن

 (3).األنساب

ّٖ﴿التحذير اإللهي للمؤمنين من ن اح المشر ال، في قوله تعوالى:  -5 ِتَّٖمتَّبىَٰ َوََلّٖتَنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ بِرَشَٰ

 مؤمنوة، ت ون لوم فوذذا الم تموع، وبنواء األسورة بنواء فوي لبنوة  ول؛ ألن المر ة تعتبر [443]البقءة:﴾يُۡلِمنَّّٖ

 يخول هوذاو  ،إشرا ها مع يتناسب إشرافاً  ،الوليد الطفل تربية على ستشرف إنها يحدث؟ سوف فماذا

 فووذذا، قووه خال وت وووين قيمووه، فوويو  ؛ت وينووه  وليووال فووي يووؤثر الوليوود مووع األم فعموول ،األسوورة بنظووام

 وتم ون منوه  خذ قد الشرا ي ون  ن بعد إ  يلحقه لن اإليمان فذن مؤمنا واألب مشر ة األم  انل

 (4).عليه وتسلط

ّٖيُۡلِمنُواَّْٖوََلّٖتُنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ ِرِشيَنّّٖٖ﴿ في قوله تعوالى: الدقة في الخطاب والنهي، -6  ،[443]البقاءة:﴾َمتَّىَٰ

 ،[443]البقااءة:﴾َوََلّٖتُنِكُ ببوْاّٖٱۡلُمۡ ببِرِشينَّّٖٖ﴿ :قووال إنمووا لمشوور ين،ا يوون حن    المؤمنووال يخاطووب لوومفذنووه 
                                                           

 .(3/392) عزل محمد دروزة  ،الحديث التفسيرنظر: ( ي1)
 (.1/99) تفسير السعد نظر: ( ي2)
 (.1/244سيد قطب )ل الظالل،ظر: ( ين3)
 (.2/931نظر: تفسير الشعراو  )( ي4)
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 ل وون تُوون  ،  : بقولووه فيوو مرا ُيوون   ،  ن فووي الو يووة لووه الر وول ألن ؛والخطوواب األداء فووي دقووة وتلووا

 خبرنووا بهووا  بووو موسووى  التووي الشوورعية القاعوودة نعوورف فوونحن، نفسووها تُوون    ن و يووة لهووا لوويس الموور ة

 إ  ن وووواح  »:  نووووه قووووال -صوووولى اهلل عليووووه وسوووولم-عوووون النبووووي  -(1)ضووووي اهلل عنووووهر –األشووووعر  

 تح وم  خورى زوايا م موعة من لألمر ينظر وليها ل ن ،عاطفتها فيها تتح م المر ة ألن ؛(2)«بولي

 (3).الموقف

موون الصووفال التووي توون   أل لهووا  -صوولى اهلل عليووه وسوولم-اإلشووارة إلووى مووا  خبرنووا بووه النبووي  -7

  -صولى اهلل عليوه وسولم- ن النبوي  -رضوي اهلل عنوه- بوو هريورة عون في الحوديث فقد  اء  المر ة،

 تربوووول الوووودين بووووذال فوووواظفر ولوووودينها؛ ول مالهووووا، ،ولحسووووبها لمالهووووا،: ألربووووع الموووور ة توووون  »قووووال: 

: قوووال -وسووولم عليوووه اهلل صووولى- اهلل رسوووول  ن -موووارضوووي اهلل عنه -عمووور ابووون عووون و ،(4)«يوووداا

 (3).«الصالحة المر ة الدنيا متاه يروخ متاه، الدنيا»

تحقير المشر ال وبيان دنائتهّن؛ وذلا  نه  عل األمة المسلمة خير من الحرة المشر ة، وهنا  -9

 (3)فيه تحذير من الزواج بهّن، ومن ا غترار بهّن مهما  ان لهّن من حسب ومال و اا.

 وووووووووووووو
                                                           

 وائول بون عوذر بون عوامر بون ب ور بون عنوز بن عامر بن حرب بن حضار بن سليم بن قيس بن اهلل عبد( هو: 1)
 اهلل صولى- اهلل رسوول صواحب األشوعر  موسوى  بوو يشو ب بون زيود بن  دد بن األشعر بن ال ماهر بن نا ية بن

، الحبشووة  را إلووى وهووا ر  سوولم، ثووم األشووعريين، موون  ماعووة فووي إخوتووه مووعم ووة  إلووى قدومووه  ووان -وسوولم عليووه
. ينظور:  سود الغابوة،  بون  سونة وسوتين ثوالث ابون وهوو هوو(44)ل: : وقيول هوو(42)ل:  بال وفة، موسى  بو ومال

 (.3/334األثير )
حووووديث رقووووم:  ، لأللبوووواني،الظموووومن موووووارد صووووحي و . (9/393(، )4493، حووووديث رقووووم: )حبووووان ابوووون صووووحي  (2)
 (.1/343) صحي  لغيراحديث : وقال (1442)

  (.2/939ظر: تفسير الشعراو  )( ين3)

ين، حووديث رقوووم: )( صووحي  البخوووار 4) ، وصووحي  مسووولم (.1/1(، )3494،  توواب الن ووواح، بوواب األ فووواء فووي الووود،
ين، حديث رقم: )  .(2/1493)(، 1433 تاب الرضاه، باب استحباب ن اح ذال الد،

 .(2/1494)(، 1431، حديث رقم: )( صحي  مسلم3)
 (.2/331( ينظر: التحرير والتنوير،  بن عاشور )3)
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آن في التعامل مع النهي عن ن اح المؤمنين ومن خالل ما تقدم ذ را من بيان منهج القر 

 للمشر ال والمشر ال للمؤمنيين نستلخص ما يلي:

 = بيان الح مة والغاية من تحريم ن اح المسلم للمشر ة والمشرا للمؤمنة.

 = استخدام  سلوب المقارنة.

 = التعليل بعدم مخالطة  ل مشرا ومبتده.

 ال المنظر.= بيان  ن  مال القلب والعقيدة  ولى من  م

 = التحذير من ن اح المر ة المشر ة؛ ألن المر ة هي  ول لبنة في بناء األسرة والم تمع المسلم.

 = مخاطبة ولي  مر المر ة في ن احها وليس المر ة لذاتها.

 = اإلشارة إلى الصفال التي تن   أل لها المر ة.

 هما  ان  مالهن. = تحقير المشر ال وبيان دنائتهّن والتحذير من الزواج بهن م
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 المطلب الثان 

 أخذ الزوج من مهر زوجت 

 وواء النهووي فووي سووورة البقوورة عوون  خووذ الووزوج موون مهوور زو تووه؛ ألنووه   يحوول لووألزواج  خووذ ذلووا إ  

برضى من نفسها؛ لما فيه من الظلم واإلعتداء على حقووق الزو وة، ويتبوين هوذا النهوي مون خوالل 

 ما يلي:

 :  ورد فيها النه القرآنية الت اآلية أوال :

ببن ِّٖۗ﴿ قووال تعووالى: ّٖبِِِۡمَسَٰ
ّٖأَۡوّٖتَۡسببِريُحۢ ّٖبَِمۡعببُروفي ّٖفَِِۡمَسبباُلۢ تَبباِنُۖ ببُقَّٖمرَّ

ّٖلَُكببۡمّٖأَنّٖتَۡأُلببُذوْاّّٖٖٱلطَّلََٰ ببآَّٰٖوََلّٖيَِ ببل  ِممَّ

َّٖشيّٖۡ ّٰٖٓأَنّٖيََخافَآّٰٖأََّٖااتَۡيتُُموُهنَّ ِّٖاّٖ َِلَّ َِّ ّٖيُقِيَماُّٖمُدوَ ّٖٱ  .[448البقءة:]﴾َلَّ

 عريف المهر لغة واصطالحا :: تثانيا  

وو: المجه وورُ  المهننر لغننة: -أ ووعُ ، داقالص  م  هجرهووا الموور جة مجهجوورج  قجوود  يقووال:  ُمهووور؛ وجال  ج ُهرهووا يجم   مجه ووراً  ويجم 

عجلج : اهج رج و جمهج  تها،، و مجه رجاً  لجهجا  ج ُهورجَة، فجه،يج  مجهجر   (1).مجه ًرا  جعطيتها مجم 

  المهر اصطالحا :  -ب

 عريف المهر إلى  ربعة تعاريف:اختلف الفقهاء في ت

 مقابلووة فووي الووزوج علووى الن وواح عقوود فووي ي ووب المووال" هوووالمهوور  التعريننف األول للحنفيننة:

 (2)."بالعقد  و بالتسمية إما البضع، منافع

 (3)."بها ا ستمتاه نظير في للزو ة ي عل ما"المهر هو  التعريف الثان  للمالكية:

                                                           

 (.14/133للزبيد  ) ،تاج العروسو  (.3/194،  بن منظور )نظر: لسان العرب( ي1)
 الشويخ ابون الدين شمس الشيخ ابن اهلل عبد  بو الدين   مل محمود، بن محمد بن محمد ،الهداية شرح العناية( 2)

 (.3/313) رقم الطبعة وتاريخها بدون، الف ر دار: الناشر (هو193: ل) البابرتي الرومي الدين  مال
 (.2/429( حاشية الصاو  )3)
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ووع تفويوول  و وطء  و بن وواح و ووب موواو "المهوور هوو التعريننف الثالننث للشننافعية:  قهوورًا، ُبض 

 (1)".شهود ور وه  رضاه

 ( 2)"العوا في الن اح".  التعريف الرابع للحنابلة:

 :(3)ولقد  وضحل التعاريف: على  ن المهر ي ب على الر ل للمر ة ب مرين

 : بالعقد الصحي .األولاألمر 

 : بالدخول الحقيقي.الثان األمر 

 زو هوا علوى الزو وة تسوتحقه الوذ  الموال: هوو لمهرلباحث ب ن التعريف الشامل لوعلى هذا فيرى ا

  و بهوا -تعوالى– اهلل مون عطيوة ،الر ول علوى للمور ة وا ب حق؛ ألنه بها بالدخول  و عليها بالعقد

ّٖنِۡ لَببة ّٖ﴿: ، بقولووه تعووالىالر وول علووىاهلل  تِِهنَّ فََمبباّٖ﴿ الى:، وبقولووه تعوو[8]النسااا :﴾َوَااتُببوْاّٖٱلنَِّسببآَٰاَّٖصببُدقََٰ

ّٖفَّٖ ِِِّٖۚمۡنُهنَّ ّٖفَِريَضة ّٖٱۡستَۡمتَۡعتُمّٖبِ ّٖأُُجوَرُهنَّ  . [48]النسا :﴾اتُوُهنَّ

 رسوول إلى امر ة  اءل: قال -رضي اهلل عنه– الساعد  سعد بن سهل عنولما  اء في الحديث 

- اهلل رسوول إليها فنظر نفسي، لا  هب  ئل اهلل، رسول يا: فقالل ،-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل

 -وسولم عليوه اهلل صولى- اهلل رسوول ط طو  ثوم وصووبه، فيهوا النظور فصعد ،-وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل، رسوول يوا: فقوال  صوحابه، من ر ل فقام  لسل، شيئا فيها يقا لم  نه المر ة ر ل فلما ر سه،

 اهلل، سوولر  يوا واهلل  ،: فقوال «شويء؟ مون عنودا فهول»: فقوال فزو نيها، حا ة بها لا ي ن لم إن

                                                           

 يحيوى  بوو الودين زيون األنصوار ، ز ريوا بون  حمود بون محمود بون ز ريوا ،الورديوة البه وة شرح في البهية الغرر (1)
 (.4/191) طبعة وتاريخها، بدون رقم الالميمنية المطبعة: الناشر، (هو923: ل) السني ي

ى الدين زين، المقنع شرح في الممتع (2) ، (هو 393 ل:) الحنبلي التنوخي المن ى ابن  سعد بن عثمان بن الُمنج َّ
 هوو1424) /3: ، طالم رموة م وة - األسود  م تبوة: من طلب، يُ دهيش بن اهلل عبد بن الملا عبد: وتحقيق دراسة

  (.3/334)، (م2443 -
 حموود بوون حمووزة شووهاب الوودين  ايووة المحتوواج إلووى شوورح المنهوواج، شوومس الوودين محموود بوون  بووي العبوواسنهنظوور: ي( 3)

  شوافو (. 3/434) ،م(1994 -هوو1444) / خيورة :، ط -بيورول  -هو(، الناشر: دار الف ور1444)ل:  الرملي
 .(3/129) ، للبهوتيالقناه
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 شويئا، و ودل موا واهلل،  ،: فقوال ر وع، ثم فذهب ،«شيئا؟ ت د هل فانظر  هلا إلى اذهب»: فقال

 العقود هذا لخطر اً إظهار ، (1)«حديد من خاتماً  ولو انظر»: -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول فقال

عزازاً  وم انته،  .لها وا  راماً  للمر ة وا 

 سبب نزول اآلية: ثالثا :

صلى اهلل عليه –رسول اهلل الفي عهد  الر ل  ان» قال: -رضي اهلل عنهما–بن الزبير  عن عروة

ن لووه، ذلووا  ووان عوودتها، تنقضووي  ن قبوول ارت عهووا ثووم امر تووه طلووق إذا  -وسوولم  موورة،  لووف طلقهووا وا 

 طلقهووا ثووم ارت عهووا، عوودتها انقضوواء شووارفل إذا حتووى  مهلهووا ثووم فطلقهووا، لووه اموور ة إلووى ر وول فعموود

ّٖأَۡوّٖ﴿ :فنزلول قولوه تعوالى  بدا، تحلين و  إلي آويا   واهلل: وقال ّٖبَِمۡعبُروفي ّٖفَِِۡمَسباُلۢ تَباِنُۖ بُقَّٖمرَّ
ٱلطَّلََٰ

ن ّٖ ّٖبِِِۡمَسَٰ
 (2).«[448]البقءة:﴾تَۡسِريُحۢ

 النه  الوارد ف  اآلية: رابعا : بيان

ّٖلَُكبببببۡمّٖأَنّٖتَۡأُلبببببذُّّٖٖ﴿ :ناهيوووووًا عبوووووادا الموووووؤمنين -ىتعوووووال–يقوووووول اهلل  بببببوْاَّٖوََلّٖيَِ بببببل  ِّٖممَّ آَّٰٖااتَۡيتُُمبببببوُهنَّ

 بالضوومة مرفوووه مضوواره فعوول يحوول، و نافيووة ( )و ،عاطفووة  و اسووتئنافية هنووا الووواو ،[448]البقااءة:﴾اَشببيّٖۡ

 .لألزواج الخطابو ، الظاهرة على آخرا

 المهوور موون م نسوائ إلووى واتموودفع مموا الطووالق مقابول  خووذوات  ن  يهووا األزواج م ول يحوول   :والمعنوى

 مون م ليفتودين عليهن، وتضيقوا تضا روهن  ن ،ل م يحل   بمعنى لهن، المضارة و ه على شيئاً 

ّٖلِتَبببۡذَهبُوْاّٖبِبببَۡعِضَّٖمبببآَّٰٖوََلّّٖٖ﴿: تعووالى قووال  موووا ببعضووه،  و مهوورال موون  عطيتموووهنَّ  بمووا تَۡعُضببلُوُهنَّ

                                                           

(. وصوحي  1/11(، )3132حوديث رقوم: )،  تاب الن اح، باب إذا  ان الولي هو الخاطب( صحي  البخار ، 1)
 و ثيوور، قليوول موون ذلووا وغيوور حديوود، وخوواتم قوورآن، تعلوويم  ونووه و ووواز الصووداق، بوواب توواب الن وواح، بوواب مسوولم، 

 (.2/1444(، )1423حديث رقم: )، به ي حف   لمن درهم خمسمائة  ونه واستحباب
 (.192ص: (. المسند، للشافعي )2/399(، )94موط  مالا، حديث رقم: )( 2)
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ِ َ ة ّٖ
ّٰٖٓأَنّٖيَۡأتِيَنّٖبِفََٰ ّٖ َِلَّ بَيِّنَة  َّّٖٖااتَۡيتُُموُهنَّ  ،منهوا نفوس طيوب عن شيئا المر ة وهبتهما   ماو  ،[38]النسا :﴾م 

ۡنُِّٖنَۡفس ّّٖٖفَِِنِّٖطۡبَنّٖلَُكۡمَّٖعنَّٖشۡيا ّٖ﴿: تعالى قال فقد ِريَّٰٖٓهنِيّٰٖٓاّٖفَُكلُوهُّٖمِّ  .[8]النسا :﴾ااّٖمَّ

  ن فلهوا معاشورته، علوى تقودر ولوم و بغضوته الر ول بحقووق المر ة تقم ولم الزو ان، تشاقق إذا و ما

: تعوالى قوال ولهوذا منها؛ ذلا قبول في عليه و  بذلها، في عليها حرج و  طاها، ع بما منه تفتد 

ّٖلَُكۡمّٖأَنّٖتَۡأُلُذوْاّّٖٖ﴿ َّٖشيَّٖۡوََلّٖيَِ ل  آَّٰٖااتَۡيتُُموُهنَّ ِِّٖممَّ َِّ ّٖيُقِيَماُّٖمُدوَ ّٖٱ ّٰٖٓأَنّٖيََخافَآّٰٖأََلَّ  (1).[448البقءة:]﴾اّٖ َِلَّ

ّٖلَُكبۡمّٖأَنّٖتَۡأُلبُذوْاَّٖوََلّٖيَّّٖٖ﴿ في قوله تعوالى: ويقتض  النه  َّٖشبيِّٖۡ بل  بآَّٰٖااتَۡيتُُمبوُهنَّ ِّٖممَّ ّٰٖٓأَنّٖيََخافَبآّٰٖأََلَّ اّٖ َِلَّ

ِّٖ َِّ وج ي ووز   ب نوه ،[448]البقءة:﴾يُقِيَماُّٖمُدوَ ّٖٱ  المهور مون  عطاهوا ممَّوا شويئاً  امر توه مون ي خوذ  ن للوزَّ

ّٰٖٓأَنّٖيََخافَببببب﴿ :قولوووووه وهوووووو ،الُخلوووووع فوووووي إ َّ  ليطل قهوووووا ّٖيُقِيَمببببباُّٖمبببببُدوَ ّٖ﴿ يعلموووووا:   ، [448]البقاااااءة:﴾آّٰٖ َِلَّ أََلَّ

ِّٖ َِّ وج وخواف ،لوه ُبغضواً  زو ها  مر في اهلل تعصي  ن خافل إذا المر ة نَّ  :    [448]البقءة:﴾ٱ  إذا الوزَّ

فَببببِِۡنّٖ﴿ ،ذلووووا إلووووى دعوووول إذا منهووووا الفديووووة ي خووووذ  ن لووووه حوووولَّ  ،عليهووووا يعتوووود   ن امر تووووه تطعووووه لووووم

ِّٖ﴿ والح َّوام الوو ة  ْيها، [448]البقءة:﴾ِلۡفتُمّٖۡ َِّ ّٖيُقِيَمباُّٖمبُدوَ ّٖٱ و ين: يعنوي، [448]البقاءة:﴾أََلَّ فَبَلُّٖجنَباَحّٖ﴿ الوزَّ

ِِِّٖۚۗ  فيمووا الرَّ وول علووى و   عطتووه فيمووا عليهووا ُ نوواح   الموور ة   : ،[448:]البقااءة﴾َعلَۡيِهَمبباّٖفِيَمبباّٖٱۡفتَببَدۡتّٖبِبب

 (3)-رضووي اهلل عنووه- ثوبووان عوونزو هووا، ف موون فتووداءا  وسوو لل عووذر لهووا ي وون لووم إذا  موواو  (2) . خووذ

رج جةد   جْيمجا»: قال -وسلم عليه اهلل صلى- النبي عن هجا سج جلجل   ام  و  ج قجهجا زج ي ر،  م،ن   طجالج   غج

، رجامَ  بج  سد  (4)«ال نة رائحة عليها فجحج

                                                           

عراب القرآن (.1/313)(. وتفسير ابن  ثير 4/142( ينظر:  امع البيان، للطبر  )1)  (.1/339، لدرويش )وا 

 (.1/114الو يز، للواحد  )و  (.4/142 امع البيان، للطبر  ) نظر:( ي2)

وهووو ثوبوان بوون  ي نوى  بووا عبوداهلل، مشووهور، صوحابيّ  ،-وسوولم عليوه اللَّووه صوّلى- اللَّووه رسوول مووولىهوو: ثوبوان  (3)
موضووع بووين م ووة  السووراة، موون: وقيوول الوويمن، موون حميوور بوون سووعد بوون ح ووم موون ح موويّ  العوورب موون إنووه: يقووالب وودد 
 حموص ثوم الرملوة إلوى تحول ثم مال،  ن إلى فخدمه -وسلم عليه اللَّه صّلى- اللَّه رسول  عتقه ثم اشتراا واليمن،
 (.  1/321(. واإلصابة،  بن ح ر )1/494ينظر:  سد العابة،  بن األثير ) .هو(34)ل: 

وقووووال شووووعيب األرنووووؤوط: إسوووونادا صووووحي  علووووى شوووورط مسوووولم  (،4194حووووديث رقووووم: ) ،( صووووحي  ابوووون حبووووان4)
رواء الغليل، لأللباني، حديث رقم: ) .(9/494)  .(1/144(، وقال: حديث صحي  )2433وا 
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إذا  لزوجنةمنهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن أخنذ النزوج منن مهنر ا خامسا : طريقة

 طلقها:

يتض  منهج القرآن في التعامل مع النهي عن  خذ الزوج من مهر زو ته في عدة  ساليب نوذ رها 

 في عدة نقاط:

 لألئموة خطواب وآخرها ،لألزواج تو يه الخطاب للحا م والمح وم على السواء، ف ولها خطاب -1

 هوم ألنهوم ؛والح وام لألئموة  لوه الخطواب ي وون  ن وي ووز القورآن، فوي غريوب غيور وذلا والح ام،

 (1).والمؤتون اآلخذون هم ف  نهم ،إليهم الترافع عند واإليتاء باألخذ ي مرون الذين

فووي  -تعووالى–الووذ   موور بووه اهلل  لإلحسووان منوواف مطلقتووه مووال موون شوويئا الر وول  خووذ نبيووان   -2

ّٖبَِمۡعُروفيّٖ﴿ بداية اآلية، في قوله: ّٖفَِِۡمَساُلۢ تَاِنُۖ ُقَّٖمرَّ
ن ِّّٖٖۗٱلطَّلََٰ ّٖبِِِۡمَسَٰ

نما، [448البقاءة:]﴾أَۡوّٖتَۡسِريُحۢ  صورح وا 

 ( 2).حقوقهنَّ  ظلمهنَّ  من األقوياء الر ال تحذير وت  يدا بالنساء، سبحانه ر فته لمزيد به

 مل هوا مون شويئاً  ي خذ  ن  ي وز له   ولى باب منت  يد تحريم  خذ الزوج من مهر زو ته، و  -3

 :يقوووول -تعوووالى- اهلل؛ ألن منهوووا نفوووس طيوووب وعووون برضووواها، ذاا  و هوووذا ي وووون  ن إ  ،األصووويل

﴿ّٖ
ّٖنِۡ لَة   تِِهنَّ ۡنُِّٖنَۡفس ّّٖٖفَِِنِّٖطۡبَنّٖلَُكۡمَّٖعنَّٖشۡيا َّّٖٖوَااتُوْاّٖٱلنَِّسآَٰاَّٖصُدقََٰ ِريَّٰٖٓهنِيّٰٖٓاّٖفَُكلُبوهُّٖمِّ  الفو، [8]النساا :﴾ااّٖمَّ

 عقوود إ ووراء فووي و لتووه و  بووذلا، لووه  ذنوول إذا إ   موالهووا، موون شوويء فووي يتصوورف  ن للووزوج يحوول

 (3).عنها بالنيابة

أَتَۡأُلُذونَببُِ ّٖ﴿التوووبيخ وا سووتن ار لموون ي خووذ حووق الموور ة فووي مواضووع  خوورى، فووي قولووه تعووالى:  -4 

ن ّٖ بِين ّٖاَّٖو ِۡثم ّٖبُۡهتََٰ ثم،   :  ذب وذنب عظيم، وقال تعالى: [40:]النسا ﴾ااّٖم  ، فذ ر  ن هذا الفعل بهتان وا 

                                                           

 (.3/444للراز  ) ينظر: مفاتي  الغيب،( 1)
 (.2/341محمد رضا )ل المنار،نظر: تفسير ( ي2)

 (.2/343سيد قطب )ل، الظاللنظر: ( ي3)
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ّٖتَۡأُلُذونَُِّٖ﴿ َُ َّٖوَشۡي ّٖبَۡعض ّٖ َّٖوقَۡدّٖأَۡفَضىَٰ قكاَّٖ لِيظ َّّٖٖوأََلۡذَنِّٖمنُكمّٖبَۡعُضُكۡمّٖ ِلَىَٰ يثََٰ   وان :فناألول، [43]النساا :﴾امِّ

 (1). حوال من باألخذ  حاط لما اً استن ار  :والثان  األخذ، لذال استن اراً 

ِّٖفَبَلّّٖٖ﴿: ي قولهف ،األح ام هذا يخالف منل وعيدالبالترهيب  -5 َِّ  [448]البقاءة:﴾ّٖتَۡعتَبُدوَهاتِۡلَ ُّٖمُدوُ ّٖٱ

َوَمنّٖيَتََعدَّّّٖٖ﴿ ،بالمخالفوة تت اوزوها فال ،الزو ية للمعاملة اهلل حدود هي والنواهي األوامر هذا:   

لُِمبوَنّٖ
ئِبَ ُّٖهبُمّٖٱلظََّٰ

ٰٓ ِّٖفَأُْولََٰ َِّ  و ع ول اإلفسواد، فوي  عورق زو واللل األزواج ظلوم و، [448]البقاءة:﴾ُمُدوَ ّٖٱ

 (2).و ح مها الروابط  متن الزو ية رابطة ألن؛ للرعية األمير ظلم من اإلهالا في

 ويراعوي هوم،ل تعورا التوي الواقعيوة الحا ل  ميعاإلشعار اإللهي للعباد ب ن اإلسالم يراعي  -6

 وفووي ،منهووا تنفوور حيوواة علوى الزو ووة  بووريُ  و  ،فيهووا لإلنسووان حيلوة   التووي ال ووادة القلوووب مشواعر

ّٖيُقِيَماُّٖمُدوَ ّٖ﴿،  ما في قول:  ناا ذنب بال  نفق ما الر ل على يضيع   ذاته الوقل فَِِۡنِّٖلۡفتُۡمّٖأََلَّ

ِِِّٖۚۗ ِّٖفََلُّٖجنَاَحَّٖعلَۡيِهَماّٖفِيَماّٖٱۡفتََدۡتّٖبِ َِّ  (3).[448]البقءة:﴾ٱ

 ووووووووووووو

ومن خالل ما تقدم فوي هوذا المطلوب مون مونهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون  خوذ الوزوج مون 

 زو ته نستلخص ما يلي:مهر 

 = تو يه النهي للحا م والمح وم على السواء.

 = بيان  ن  خذ الزوج من مهر زو ته منافد لإلحسان الذ   مر اهلل به.

 = بيان  ن األخذ من مال المر ة   ي وز من باب  ولى.

 = التوبيخ وا ستن ار لمن ي خذ حق المر ة.

 ح ام اهلل.= الترهيب والوعيد الشديد لمن يخالف  
                                                           

 (. 3/1324زهرة ) زهرة التفاسير، ألبيينظر: ( 1)
 (.2/349محمد رضا )ل ر: تفسير المنار،نظ( ي2)
 (.1/249سيد قطب )ل ( ينظر: الظالل،3)
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 = اإلشعار اإللهي ب ن اإلسالم يراعي  ميع الحا ل الواقعية التي يتعرا لها الناس.
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 المطلب الثالث

 النه  عن عضل النساء

أل  ي وز من رحمة اهلل بالمر ة  نه نهى عن عضلها ومنعها من حقوقها التي  باحها اهلل لها، فال 

ومووا شوورعه اهلل لهووا،  ، يتووه عليهووا فيمنعهووا موون حقهووايتووولى و يووة علووى إموور ة ثووم يسووتغل و  ن إنسووان 

 ومن خالل هذا المطلب يتبين النهي عن عضل النساء في ما يلي:

 :اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه أوال : 

ّٖأَنّٖيَنِكۡ َنّٖأَۡزَوََّٰٖو َِ اّٖ﴿ قال تعوالى: ّٖفََلّٖتَۡعُضلُوُهنَّ ضَّٖطَلَّۡقتُُمّٖٱلنَِّسآَٰاّٖفَبَلَۡغَنّٖأََجلَُهنَّ ّٖ َِ اّٖتََرَٰ ۡوْاّٖبَۡينَُهمَّٖجُهنَّ

 .[414البقءة:]﴾بِٱۡلَمۡعُروفِّٖ
 واصطالحا : : تعريف العضل لغة  ثانيا  

لج  ُيقجال الحبس و المنع، العضل لغة: -  و ج،  عجن،  المر جةج  عجضج بجسوها: الزَّ ولج  ،حج وه الرَُّ ولُ  وعجضج   جي مج

وُلها يجع ُضُلها واًل  ويجع ض، ولها عجض  نجعهوا: وعضَّ ّٖأَنّٖ﴿، قوال تعوالى: ُظل مواً  و جالوزَّ  مج فَبَلّٖتَۡعُضبلُوُهنَّ

َجُهنَّّٖ  (1).[414]البقءة:﴾يَنِكۡ َنّٖأَۡزَوَٰ

 العضل اصطالحا :   -ب

 فوي منهموا واحود  ول ورغوب ذلوا، طلبول إذا ب فئهوا، التوزويج من المر ة منعهو: "العضل 

 (2)."صاحبه

 رضي اهلل-ل بن يسارسبب نزول اآلية ما  اء في حديث معق سبب نزول اآلية:ثالثا : 

                                                           

 (.3/1133لل وهر  ) (. والصحاح،1/344( ينظر: تهذيب اللغة، لألزهر  )1)
نووي،  بووو محموود موفووق الوودين عبوود اهلل بوون  حموود بوون محموود بوون قدامووة ال موواعيلي المقدسووي، ثووم الدمشووقي المغ (2)

 -هووو 1399)  بوودون رقووم الطبعووة، الناشوور: م تبووة القوواهرة ، هووو(324بووابن قدامووة المقدسووي، )ل:  الحنبلووي، الشووهير
 (.1/31)، م (1939
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 عوودتها انقضوول إذا حتووى فطلقهووا، ر وول موون لووي  ختواً  زو وول: قووال فيووه، نزلوول  نهوواقووال:  -(1)عنوه 

 تعووود   واهلل   تخطبهووا،  ئوول ثووم فطلقتهووا، و  رمتووا، وفرشووتا زو تووا: لووه فقلوول يخطبهووا،  وواء

فَببَلّٖ﴿: اآليووة هووذا اهلل فوو نزل إليووه، تر ووع  ن تريوود الموور ة و انوول بووه، بوو س   ر ووال و ووان  بوودا، إليووا

 (2).«إياا فزو ها»: قال اهلل، رسول يا  فعل اآلن: فقلل، [414:]البقءة﴾تَۡعُضلُوُهنَّّٖ

 النه  الوارد ف  اآلية: رابعا : بيان

ّٖفََلَّٖو َِ اّٖ﴿ :ناهيًا عبادا المؤمنين عن عضل النساء -تعالى– اهلل لو قي ّٖطَلَّۡقتُُمّٖٱلنَِّسآَٰاّٖفَبَلَۡغَنّٖأََجلَُهنَّ

وعالمووة  بووال م ووزوم مضوواره فعوول وتعضوولوهن ،ناهيووة ( )و ،رابطووة الفوواء ،[414]البقااءة:﴾تَۡعُضببلُوُهنَّّٖ

  زمه حذف حرف النون و صلها )تعضلونهن(. 

 موونهم الووذين -صوولى اهلل عليووه وسوولم–و ووه للمووؤمنين موون  مووة محموود م خطووابوالمعنووى:  هووو  ن ال

 .[414]البقءة:﴾تَۡعُضلُوُهنَّّٖ﴿  :تعالى قوله في المرادهم  ألنهم ؛األولياء ومنهم ،األزواج
 يتر ووونهن و  ،العوودة مضووي بعوود نسوواءهم يعضوولون الووذين ،ألزواجلوو : تو يووه الخطوواب مباشوورةقيوولو 

الموراد بوه  :وقيول ،[414]البقاءة:﴾طَلَّۡقبتُُمّٖٱلنَِّسبآٰاََّٖو َِ اّٖ﴿  تعوالى: قولوه  وواب ألنوه ؛وقسراً  عدواناً  يتزو ن

هوم   وانوا ،بوه راضون وهم بينهم و د إذا فذنه ؛األمر هذا بين م فيما يو د   بمعنى:  لهم، الناس

، و الووذ  يظهووور  ن اآليوووة تخاطووب األوليووواء   ثووور موون غيووورهم؛ ألنوووه  وواء النهوووي بووو   لوووه الفوواعلين

ّٖ َِ اّٖتََرَّّٰٖٖ﴿يعضوولوهن  ن يوون حن  زوا هوون، فقووال تعووالى:  َجُهببنَّ ّٖأَنّٖيَببنِكۡ َنّٖأَۡزَوَٰ َضببۡوْاّٖفَببَلّٖتَۡعُضببلُوُهنَّ

  .[414]البقءة:﴾بَۡينَُهمّٖبِٱۡلَمۡعُروفِّٖ

                                                           

 بون  طوم بون هذمة بن ثور بن عبد بن  عب بن  ؤ ل بن حراق بن معبر بن اهلل عبد بن يسار بن معقلهو:  (1)
 -وسوولم عليووه اهلل صوولى- اهلل رسووول صووحب اهلل، عبوود  بووا ي نووى المزنووي، مضوور بوون إليوواس بوون عموورو بوون عثمووان
ليه البصرة، س ن الرضوان، بيعة وشهد – معاويوة خالفوة آخور فوي بهوا وتووفي بالبصورة، الوذ  معقول نهور ينسب وا 

 (.3/223الغابة،  بن األثير )ينظر:  سد  .رضي اهلل عنه
 (.1/13(، )3134( صحي  البخار ،  تاب الن اح، باب من قال   ن اح إ  بولي، حديث رقم: )2)
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 موون األوليوواء  يهووا إيوواهن بموونع م علوويهن تضوويقوا     : [414]البقااءة:﴾فَببَلّٖتَۡعُضببلُوُهنَّّٖ﴿  :قولووه ىعنوومو 

 (1).مضارتهن بذلا تبتغون  ديد، بن اح  زوا هن مرا عة
ّٖأَنّٖيَبببببنِكۡ َنّٖأَّّٖٖ﴿فوووووي قولوووووه:  ويقتضننننن  النهننننن  َضبببببۡوْاّٖبَۡيبببببنَُهمّٖفَبببببَلّٖتَۡعُضبببببلُوُهنَّ ّٖ َِ اّٖتََرَٰ َجُهبببببنَّ ۡزَوَٰ

 موون العضول عليووه يشوتمل لمووا وذلوا؛ وظلووم، حورام موليتوه الووولي عضول ن  ،[414]البقااءة:﴾بِبٱۡلَمۡعُروفِّٖ

 بعضووله العاضوول ألن األ فوواء؛ الر ووال موون ترضوواا بموون الووزواج فووي حقهووا موون بمنعهووا ؛بهووا إضوورار

 (2).به فسقوي قضائه، من فامتنع دين عليه  ان من بمثابة

 فوي العضول مون الوولي منوع علوى اشوتملل واقعة في هذا اآلية نزلل قد  انل ويرى الباحث  نه إذا

 تحوريم علوى يودل اللفوظ عمووم  ن إ   ديود، بن واح السوابق زو هوا إلى الر وه في المر ة رغبة حالة

 فوووي ان ووو إن بناتوووه، فوووي األب وهوووي عضووول: القرطبوووي ذ رهوووا إ  فوووي حالوووة واحووودة ، ملوووة العضووول

  (3).عترايُ  فال صالح هعضل

 :منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن عضل النساء خامسا :

ويتضو  ذلوا مون خوالل ذ رهوا  النهي عن عضل النساء، عدة  ساليب في التعامللقد سلا القرآن 

 في عدة نقاط:

 وهي: والبالغة، الفصاحة، ضروب من  نواه ستة تضمنل اآلية ن  -1

ّٖ﴿، فوووي قولوووه تعوووالى: واإلمسووواا الطوووالق وهوووو الطبووواق، -  ّٖفَِِۡمَسببباُلۢ تَببباِنُۖ بببُقَّٖمرَّ
ٱلطَّلََٰ

ببن ّٖ ّٖبِِِۡمَسَٰ
ّٖأَۡوّٖتَۡسببِريُحۢ  ي؛ثووان طبوواق والتسووري  ضوودان، فذنهمووا ؛[448]البقااءة:﴾بَِمۡعببُروفي

                                                           

للبيضوووواو   ،التنزيوووول  نوووووار . و(1/314)،  بوووون عطيووووة الووووو يزو  (.3/24للطبوووور  ) ،البيووووان  ووووامعينظوووور: ( 1)
عراب القرآن، لدرويش ) (.1/144)  (.1/344وا 

 (.1/31) المغني،  بن قدامة نظر:( ي2)
 (.3/93ال امع ألح ام القرآن، للقرطبي )ينظر: ( 3)
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ّٖيُقِيَماُّٖمُدوَ ّٖ﴿، في قوله تعالى: العلم وعدم والعلم اإلمساا، ضد ألنه أَنّٖيََخافَآّٰٖأََلَّ

ُِّٖۖ َِّ ِّٖٱ َِّ ّٖيُقِيَماُّٖمُدوَ ّٖٱ  .ال هل هو العلم عدم ألن ؛[448]البقءة:﴾ّٖفَِِۡنِّٖلۡفتُۡمّٖأََلَّ

ّٖبَِمۡعبُروفيّٖ﴿قولوه تعوالى:  فوي المقابلة  -ب َوََلّٖ﴿ ، وقولوه تعوالى:[413]البقاءة:﴾فَأَۡمِسبُكوُهنَّ

ِّٖضببَرار ّٖ  ذافهوو ،من وور والضوورار بالضوورار، المعووروف قابوول، ف[413]البقااءة:﴾اتُۡمِسببُكوُهنَّ

 .معنوية مقابلة

 المعنيوين، لتغييور اللفوظ  ورر ،[413]البقاءة:﴾فَبَلَۡغَنّٖأََجلَُهنَّّٖ﴿: قوله تعالى في الت رار  -ل

 .البلوغين اختالف على دليل ا ثنين معنى اختالف إذ الفصاحة، غاية وهو

ّٖ َِ اّٖ﴿فووووووي قولووووووه تعووووووالى:  التقوووووودير، و والتوووووو خير ،التقووووووديم  -ث َجُهببببببنَّ أَنّٖيَببببببنِكۡ َنّٖأَۡزَوَٰ

َضۡواّْٖتَّٖ  .[414]البقءة:﴾َرَٰ

 التفل ثم، [414]البقءة:﴾طَلَّۡقتُُمّٖٱلنَِّسآَٰاّٖفَبَلَۡغَنّٖأََجلَُهنََّّٖو َِ اّٖ﴿ قوله تعالى: في ،ا لتفال -ج

َضبببۡوْاّٖبَۡيبببنَُهمّٖ﴿: فقوووال ،األوليووواء إلوووى ّٖ َِ اّٖتََرَٰ َجُهبببنَّ ّٖأَنّٖيَبببنِكۡ َنّٖأَۡزَوَٰ فَبببَلّٖتَۡعُضبببلُوُهنَّ

لِ َّٖ
َٰ
 َّٖ  ،-وسولم عليوه اهلل صولى- للنبوي خطواب هوو ذلوا، ، و[414ءة:]البقا﴾بِٱۡلَمۡعُروِفِۗ

 .[414]البقءة:﴾ِمنُكمّٖۡ﴿: تعالى قوله في ال مع إلى التفل ثم

؛ [414]البقاءة:﴾فَبَلّٖتَۡعُضبلُوُهنَّّٖ﴿فوي قولوه تعوالى:  وذلوا ال موع، بلفوظ الواحد مخاطبة -ح

 (1).رضي اهلل عنه -يسار بن معقل في نزلل  نها النزول  سباب في ذ ر ألنه

، نفسووها تووزوج   الموور ة  نعقوود الن وواح، وعلووى  الشوورعي للموور ة عنوود الووولي موون بوود    نووه بيووان -2

  مور عون إ  ينهواهم و  العضول، عون األوليواء نهوى ألنوه ؛[414]البقاءة:﴾فََلّٖتَۡعُضبلُوُهنَّّٖ﴿لقوله تعالى: 

ويؤيود هوذا  معنوى، ليالوو  لعضول ي ون لوم ؛ وألنه لوو  وان  وائز فذنوهحق فيه ولهم تدبيرهم تحل هو

                                                           

 (.3/431والتفسير الحديث، لدروزة عزة ) (.493، 2/493ظر: البحر المحيط، ألبي حيان )( ين1)
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: قوال -صلى اهلل عليه وسلم- ن النبي  -رضي اهلل عنه– بي موسى األشعر  األمر ما  اء عن 

 (1).«بولي إ  ن اح  »

َضبۡوْاّٖبَۡيبنَُهمّٖ﴿ ، لقولوه تعوالى:عنه منهي غير فئد   غير من التزوج عن العضل  ن بيان -3  َِ اّٖتََرَٰ

ّّٖٖ﴿، فووووي قولووووه تعووووالى: ذ وووورا مضووووى مووووا إلووووى إشووووارة ذل،وووواج و  ،[414]البقااااءة:﴾بِببببٱۡلَمۡعُروفِّٖ فَأَۡمِسببببُكوُهنَّ

  (2).بالمعروف  ائناً  تراضياً   :  المروءة، وتستحسنه الشره يعرفه بما، [413]البقءة:﴾بَِمۡعُروفيّٖ

ّٖ﴿ حيووث قووال تعووالى: اإلسووالم فووي خطوواب النهووي عوون العضوول التشووريعو  ح مووةال -4 تَبباِنُۖ ببُقَّٖمرَّ
ٱلطَّلََٰ

ّٖبِمَّٖ ن ّٖفَِِۡمَساُلۢ ّٖبِِِۡمَسَٰ
ّٖأَۡوّٖتَۡسِريُحۢ  فوي يصول  قد األولى ةالمر  في يصل  لم من ن؛ أل[448]البقءة:﴾ۡعُروفي

 فووال الثانيووة، فووي يخطووئ    األولووى الموورة فووي  خطوو  لموون الوقوول موون فسووحة  عطىفوو الثانيووة، الموورة

بنواء  د،  ذلا   يص  ألحود  ن يقوف  موام دي من الزو ية الحياة إعادة  مام يقف  ن ألحد يص 

ّٖأَنّٖيَبببنِكۡ َنّّٖٖ﴿ الحيووواة الزو يوووة بعووود التراضوووي والتوافوووق بوووالمعروف، لقولوووه تعوووالى: فَبببَلّٖتَۡعُضبببلُوُهنَّ

َضۡوْاّٖبَۡينَُهمّٖبِٱۡلَمۡعُروفِّٖ ّٖ َِ اّٖتََرَٰ َجُهنَّ  (3).[414]البقءة:﴾أَۡزَوَٰ
 البوووواءف ،[414:]البقااااءة﴾بِببببٱۡلَمۡعُروفِّٖ﴿: تعووووالى وقولووووهالتيسووووير والتسووووهيل علووووى النوووواس، وذلووووا فووووي  -5

  و العوادال  و األهوواء، إلوى ا نحيواز مون الم وردة السوالمة، العقول تعرفه ما به والمراد للمالبسة،

 المقاصوود اقتضووته  و قياسووا،  و نصووا الشووره بووه  وواء مووا وهووو الحسوون هووو وذلووا الضووالة، التعوواليم

 موا علوى لمعوروفا تطلق والعرب ،يعارضها ما الشره في ليس التي العامة، المصلحة  و الشرعية

                                                           

حووووديث رقووووم:  ، لأللبوووواني،الظموووومن موووووارد صووووحي و . (9/393(، )4493، حووووديث رقووووم: )حبووووان ابوووون صووووحي  (1)
 (.1/143) تفسير السعد  وينظر:  (.1/343) صحي  لغيراحديث : الوق (1442)
 (.1/144للبيضاو  ) التنزيل،  نوارنظر: ( ي2)
 (.2/1443) ( ينظر: تفسير الشعراو 3)
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 المن وور غيوور للو ووه دائمووا ذلووا مالبسوواً  علوويهن الووذ  مثوول الحقوووق موون وللنسوواء :   ،المن وور قابوول

 (1).الشريعة من تؤخذ  بيرة تفاصيل هذا وتحل وعقال، شرعا

 ت شوف علوم، موا صودقها مون علوم التوي القلووب لحا ال -وتعالى- اهلل من الحانية ا ست ابة -6

 والتربيوة بالعبواد، اهلل  رادا الوذ  التيسوير فيهوا بعمومهوا اآليوة فهذا ،بعبادا اهلل رحمة من  انب عن

 القووويم، المونهج بهوذا عليهووا  فاضوها التوي والنعموة المسوولمة، ال ماعوة القرآنوي الموونهج بهوا  خوذ التوي

 (2).األحوال  ميع في الناس حياة من الواقع يوا ه الذ 

َِِّٖۚمبنَّٖشباَنّّٖٖ﴿ :، في قوله تعوالىالتحذيرو  النهي بعد والضمير الو دان است اشة -7 لِبَ ّٖيُبوَع ُّٖبِب
َٰ
 َ

ُّٖيَعّٖۡ َِّ َّٖوٱ ّٖلَُكببۡمَّٖوأَۡطَهببُر  لُِكببۡمّٖأَۡزَشببىَٰ
َٰ
 َّٖ َِّٖوٱۡليَببۡوِمّٖٱۡۡلِٰٓلببِرِۗ َِّ  [414]البقااءة:﴾لَببُمَّٖوأَنببتُۡمََّٖلّٖتَۡعلَُمببونَِّٖمببنُكۡمّٖيُببۡلِمُنّٖبِببٱ

 بواهلل، و القلووب هوذا تتعلوق حين ،القلوب ىإل تبل  الموعظة هذا ي عل اآلخر واليوم باهلل واإليمان

 شو نه مون  طهور هوو وما  ز ى هو ما يريد اهلل ب ن والشعور ،تده وما ت خذ فيما رضاا إلى تتطلع

 (3)، في رضى واستسالم.لالست ابة المؤمن يستحث  ن

هوو التعبير القرآني عن مضارة المر ة في زوا ها وذلا بتسمسته عضواًل، والعضول  موا تقودم:  -9

 (4)المنع، وهذا التعبير فيه تنفير من هذا الفعل المشين؛ ألنه معبر من الداء العضال.

التهديد والتحذير لمن تشق عليه  ح ام الن اح الموذ ورة والتوي منهوا: منوع العضول، ويفهوم هوذا  -9

ِِّٖۚ﴿التهديد من قوله تعالى:  لَِ ّٖيُوَع ُّٖبِ
َٰ
 (3).[414]البقءة:﴾َ 

لُِكمّٖۡ﴿الى: التعبير بقوله تع -14
َٰ
، وهو ضمير  مع، وهذا فيوه إشوارة إلوى حمايوة المور ة [414]البقءة:﴾َ 

  (1)ومنع التضييق عليها في اختيار زو ها إن  ان ا ختيار معقوً ، وفيه فائدة تعود على ال ل.

                                                           

 (.2/444،  بن عاشور )والتنوير نظر: التحرير( ي1)
 (.1/233نظر: الظالل، سيد قطب )( ي2)
 .( المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة3)
 (.324، 3/323( ينظر: نظم الدرر، للبقاعي )4)

 (.3/323) ( ينظر: المصدر السابق3)
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 وووووووووووو

لخص ومن خالل ما تقدم من بيان في منهج القرآن في التعامل مع النهوي عون عضول النسواء نسوت

 ما يلي:

= ورود سوووتة  نوووواه مووون ضوووروب الفصووواحة والبالغوووة وهوووي: )الطبووواق، المقابلوووة، الت ووورار، التقوووديم 

 والت خير، اإللتفال، مخاطبة الواحد بلفظ ال مع(.

 = بيان  نه  بد من الولي الشرعي للمر ة عند عقد الن اح.

 = بيان  ن العضل من التزوج من غير  فئد غي منهي عنه.

 والتشريع اإلسالمي في النهي عن عضل النساء. = الح مة

 = بيان التيسير والتسهيل ورفع الحرج عن الناس.

 =  اإلست ابة الحانية من اهلل لحا ال القلوب التي علم صدقها.

 = است اشة الو دان والضمير بعد النهي والتحذير.
وهووو معبوور عوون الوووداء  القرآنووي عوون مضووارة الموور ة فووي زوا هووا، وذلووا بتسووميته عضووالً  = التعبيوور
 العضال.

 .وغيرا  العضل اهلل  ح اممن ة تشقي د في نفسه م= التهديد والتحذير لمن 
الموور ة موون  ، وهووذا ضوومير فيووه إشووارة إلووى حمايووة[232]البقوورة:﴾ ۡ  ل،ُ ووم﴿ذج  : تعووالى = التعبيوور بقولووه
 التضييق عليها.

                                                                                                                                                                      

 (.943/ 2( ينظر: زهرة التفاسير، ألبي زهرة )1)
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 المبحث الثان 

عنها ف  الجنايات المنه  منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع األفعال 

 وفيه ثالثة مطالب: ف  سورة البقرة، والحدود

خراج بعضهم  إسرائيلارت اب بني المطلب األول:   ريمة سفا الدماء وا 

 بغير حق لبعا من ديارهم

 ا قتراب من حدود اهلل المطلب الثاني:

 ا عتداء المطلب الثالث:
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 المطلب األول

خراج بعضهم لبعض من ديارهم بغير حاارتكاب بن  إسرائل جريمة سفك   الدماء وا 

خوراج بعضوهم  النهي عن ملل سورة البقرة علىتشالقد  ارت واب بنوي إسورائل ل ريموة سوفا الودماء وا 

البعا من ديارهم بغير حق، وهذا   شا  نه يعتبر  ناية عظيمة في حق بعضوهم الوبعا؛ بول 

م القيامووة، ويتبووين هووذا عليهووا العووذاب يووو ورتووب  -تعووالى– هووو موون  بووائر الووذنوب التووي حرمهووا اهلل

 ما يلي:المطلب في

 الت  ورد فيها النه : القرآنية أوال : اآلية

ّٖ﴿: -تعووالى– اهلل قووال ببِرُشۡمّٖثُببمَّ ببنِّٖ يََٰ قَُكۡمََّٖلّٖتَۡسببفُِكوَنِّٖ َمببآَٰاُشۡمَّٖوََلّٖتُۡخِرُجببوَنّٖأَنفَُسببُكمّٖمِّ
َو ِۡ ّٖأََلببۡذنَاِّٖميببثََٰ

 .[48:]البقءة﴾ُدونَّٖأَۡقَرۡرتُۡمَّٖوأَنتُۡمّٖتَۡ هَّٖ
 : تعريف سفك الدم لغة واصطالحا :ثانيا  

وووبْ : السَّوووف اُ  سنننفك الننندم لغنننة: -  وووفجا ،الووودَّم،  صج وووف،ُ ه الووودمج  وسج وووف  ًا، يجس  وووفوا فجهُووووج  سج وووف،يا مجس  ، وسج

راقة: السَّف او  ائ،عد  ل،ُ ل   واإل، راء اإل،  (1).قتله: فالن دمج  سفاو ، السَّفَّاح: والسَّفَّاا، مج

راقته،  اصطالحا :دم سفك ال  -ب  (2). ان صفة ب   القتل به والمرادهو: صبه وا 

 النه  الوارد ف  اآلية:ثالثا : بيان 

فوي  -وسولم عليوه اهلل صولى- رسوولال زموان فوي  وانوا الوذين اليهوود علوى من وراً  -تعالى-اهلل  يقول

 وهووووم الخووووزرج،و  األوس  ن وذلووووا والخووووزرج، األوس مووووع القتووووال موووون يعانونووووه  ووووانوا ومووووا المدينووووة،

 ثوالث المدينوة يهوود و انول  ثيورة، حروب بينهم و انل  صنام، عباد ال اهلية في  انوا األنصار،

 إذا الحوورب ف انوول ،األوس حلفوواء قريظووة وبنووو ،الخووزرج حلفوواء النضووير وبنووو ،قينقوواه بنووو: قبائوول
                                                           

 العربيوة اللغوة مع وم(.  و 21/191للزبيد  ) ،تاج العروس(.  و 14/439،  بن منظور )ظر: لسان العرب( ين1)
 (.2/1414، ألحمد مختار )المعاصرة

 (.12/199 بن ح ر ) ،(. وفت  البار 2/344للطبر  ) ،البيان  امعنظر: ( ي2)
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 موون اآلخوور  اليهووود يقتوول وقوود  عووداءا، اليهووود  فيقتوول حلفائووه، مووع فريووق  وول قاتوول بيوونهم نشووبل

 فيهوا موا وينهبوون بيووتهم مون ويخر وونهم  تابوه، ونوص دينوه فوي علويهم حورام وذلوا اآلخر، الفريق

 الفريووووق موووون األسووووارى اسووووتف وا  وزارهووووا الحوووورب وضووووعل إذا ثووووم واألموووووال، واألمتعووووة األثوووواث موووون

ببببِ َّٖوتَۡكفُببببُروَنّٖأَفَتُۡلِمنُببببوَنّٖبِبببببَۡعِضّٖٱۡلكِّّٖٖ﴿: يقووووول -تعووووالى-اهلل و  التوووووراة؛ بح ووووم عمووووال المغلوووووب، تََٰ

قَُكۡمََّٖلّٖتَۡسبفُِكوَنِّٖ َمبآَٰاُشۡمَّٖوََلّٖتُۡخِرُجب﴿: تعالى قال ولهذا ،[45]البقءة:﴾بِبَۡعض ّٖ وَنّٖأَنفَُسبُكمَّٖو ِۡ ّٖأََلۡذنَاِّٖميبثََٰ

ِرُشمّٖۡ نِّٖ يََٰ  .[48]البقءة:﴾مِّ

 مضوواره فعوول ف ونوتسوو ،هيووهنا ( ، خبوور معنوواا النهووي، و)[48]البقااءة:﴾ََلّٖتَۡسببفُِكونَّٖ﴿فقولووه تعووالى:  

 وعالمة رفعه ثبول النون. مرفوه

  : المعنووى إن: وقيوول عليووه، يظوواهر و  منزلووه، موون يخر ووه و  بعضووا، بعضوو م يقتوول  : والمعنووى

، وقيل:   تسببوا فوي إراقوة يقتلون م  نهم ظن م على يغلب من فتقاتلوا القتال في بنفوس م تخاطروا

ديوارهم، والوذ  يظهور  ن األول هوو الصوحي ،  ولوذلا قوال  دم غير م، و  تسببوا في إخرا هم مون

لُِكبۡمَّٖلۡيبرنّٖ﴿: -تعوالى– اهلل
َٰ
ْاّٖأَنفَُسُكۡمَّٖ  ّٖبَاِرفُِكۡمّٖفَٱۡقتُلُوٰٓ ْاّٖ ِلَىَٰ   هول نأل ؛[58]البقاءة:﴾لَُّكبۡمِّٖعنبَدّٖبَباِرفُِكمّّٖٖۡفَتُوبُوٰٓ

قال  :قال -(1)هلل عنهرضي ا– اء عن النعمان بن بشير   ما الواحدة، النفس بمنزلة الواحدة الملة

                                                           

  عوب بون ثعلبوة بون األغور مالوا بون زيود بون خوالس بون سعد بن ثعلبة بن بشير بن النعمان ،عبداهللهو:  بو  (1)
 وسوولم عليووه اهلل صوولى اهلل رسووول وفوواة قبوول ولوود، الخزر ووي األنصووار  األ بوور الخووزرج بوون الحووارث بوون الخووزرج بوون

 وألبويوووه لوووه ،شوووهراً  عشووور ب ربعوووة اله ووورة بعووود األنصوووار مووون اإلسوووالم فوووي مولوووود  ول،  شوووهر وسوووبعة سووونين بثمووواني
 شوواعراً   ووواداً   ريموواً  و ووانعلووى ال وفووة،  -رضووي اهلل عنووه-تووولى القضوواء فووي دمشووق، واسووتعمله معاويووة  صووحبة،
 فاتبعوا منها، فخرج حمص،  هل فخالفه بالشام، يرالزب بن اهلل عبد بيعة إلى الناس دعا معاوية مال فلما، ش اعاً 
(، اإلصابة، 3/314. ينظر:  سد الغابة،  بن ا ثير )الح ة ذ  في هو(34) راهط، مرج وقعل بعد وذلا وقتلوا،

 (.3/343 بن ح ر )
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ن،ينج  ثجلُ مج » :-صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل  م، ، ف،ي ال ُمؤ  م  ، تجوجاد ه، تجورجاُحم،ه،م  تجعجواُطف،ه،م   وج ثجولُ  وج سجود،  مج  ال  ج

تج جى إ،ذجا ن هُ  اش  وَ  م، سجد،  سجائ،رُ  لجهُ  تجدجاعجى ُعض   (2).(1)«وجال ُحمَّى ب،السَّهجر،  ال  ج

بنّٖ﴿ه تعوالى: في قول ويقتض  النه  قَُكۡمََّٖلّٖتَۡسفُِكوَنِّٖ َمآَٰاُشۡمَّٖوََلّٖتُۡخِرُجوَنّٖأَنفَُسبُكمّٖمِّ
َو ِۡ ّٖأََلۡذنَاِّٖميثََٰ

ِرُشمّٖۡ تحريم قتال بني إسرائيل لبعضهم الوبعا، و وذلا تحوريم إخوراج بعضوهم الوبعا  ،[48]البقءة:﴾ِ يََٰ

رتب عليه مون والخوز  فوي الودنيا من ديارهم باإليذاء والمضايقة  و غير ذلا؛ لعموم اآلية؛ ولما يت

ٰٓببُلََلِٰٓاّٖتَۡقتُلُببوَنّٖأَنفَُسببُكۡمَّٖوتُۡخِرُجببوَنّٖ﴿واآلخوورة، والعووذاب الشووديد يوووم القيامووة، لقولووه تعووالى:  ّٖأَنببتُۡمَّٖهَٰ ثُببمَّ

بَرٱَّٰٖفَِريق ّٖ ِنَّٖو ِنّٖيَبۡأتُوُشۡمّٖأَُسَٰ ۡثِمَّٖوٱۡلُعبۡدَوَٰ َهبُروَنَّٖعلَبۡيِهمّٖبِبٱۡۡلِ
بِرِهۡمّٖتَظََٰ بنِّٖ يََٰ نُكمّٖمِّ ّّٖٖاّٖمِّ م  بُدوُهۡمَّٖوُهبَوُّٖمَ برَّ

تُفََٰ

ِ َّٖوتَۡكفُُروَنّٖبِبَۡعض  َّّٖٖعلَۡيُكمّٖۡ ّٖأَفَتُۡلِمنُوَنّٖبِبَۡعِضّٖٱۡلِكتََٰ ِّٖلبۡل نّّٖٖ ِۡلَراُجُهۡم  لِبَ ِّٖمبنُكۡمّٖ َِلَّ
َٰ
ّٖفََماَّٖجَلآُٰاَّٖمنّٖيَۡفَعُلَّٖ 

ّٖٱۡلعَّٖ ّٖأََشدِّ ٰٓ وَنّٖ ِلَىَٰ َمِةّٖيَُر   َّٖويَۡوَمّٖٱۡلقِيََٰ ۡنيَاُۖ ِةّٖٱلد  اّٖتَۡعَملُونَّٖفِيّٖٱۡلَ يَوَٰ َّٖعمَّ فِلي
ُّٖبَِغَٰ َِّ َّٖوَماّٖٱ  .[45]البقءة:﴾َذاِبِۗ

و  يخرج بعضهم  ،والخطاب   يمنع  ذلا  ن ي ون تشريعًا ل ميع األمة ب   يقتل بعضهم بعضاً 

- اهلل رسووول قووال: قووال -رضووي اهلل عنووه–بوون مسووعود  اهلل عبوود عوونلمووا  وواء بعضووًا موون ديووارهم؛ 

 إ  اهلل، رسوووول و نوووي اهلل إ  إلوووه    ن يشوووهد مسووولم، امووورئ دم يحووول  »: -وسووولم عليوووه اهلل صوولى

 (3).«لل ماعة المفارق لدينه والتارا الزاني، والثيب بالنفس، النفس: ثالث بذحدى

خننراج ن بننن  إسننرائيل عنن نهنن الكننريم فنن  التعامننل مننع  منننهج القننرآنخامسننا :  سننفك دمننائهم، وا 

 :بعضهم بعضا  من ديارهم

 ريمووة ارت وواب بنووي إسوورائيل  فووي التعاموول مووع قرآنووي ع يووب جد موونه البقوورة علووىد تضوومنل سووورة لقوو

 وذلا في عدة نقاط: ،سفا الدماء
                                                           

، حووووديث رقووووم: وتعاضوووودهم وتعوووواطفهم المووووؤمنين تووووراحم ( صووووحي  مسوووولم،  توووواب البوووور والصوووولة واآلداب، بوووواب1)
(2393 ،)(4/1999). 

 (.319، 1/319) (. وتفسير ابن  ثير2/344ينظر:  امع البيان، للطبر  )( 2)
ّٖٱلببنَّۡفَسّٖبِببٱلنَّۡفِسَّٖوٱۡلَعببۡينَّٖ﴿بوواب قولووه تعووال:  الووديال، ( صووحي  البخووار ،  توواب3) ، حووديث رقووم: [85املائاادة:]﴾..أَنَّ
والووديال، بوواب مووا يبوواح بووه دم المسوولم،  توواب القسووامة والمحوواربين والقصوواص صووحي  مسوولم، و (. 9/3(، )3919)

 (. 3/1342(، )1313حديث رقم: )
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حيث قال  بيان  ن قتل الناس بعضهم لبعا ونفي بعضهم لبعا يعتبر قتاًل ونفيًا ألنفسهم، -1

بب﴿تعووالى:  ببنِّٖ يََٰ ،  فموون سووفا دم غيوورا؛ [48]البقااءة:﴾ِرُشمََّٖۡلّٖتَۡسببفُِكوَنِّٖ َمببآَٰاُشۡمَّٖوََلّٖتُۡخِرُجببوَنّٖأَنفَُسببُكمّٖمِّ

ف  نووه قتوول نفسووه؛ ألنووه سووُيقتل قصاصووًا بسووبب فعلووه لقتوول غيوورا، فووال يفسوود فووي األرا بسووفا الوودم 

 (1)ونفي الغير، في ون قد سفا دمه و خرج نفسه من ديارا بالتسبب.

 اإلحصوووان عووودب والزنووواعووون ديووون اهلل،   ا رتوووداد عووودم ارت ووواب موووا يو وووب القتووول للووونفس،  بيوووان -2
  (2).الدماء عصمة يزيل مما ذلا، ونحو حق بغير النفس وقتل والمحاربة،

تَۡسببببببفُِكوَنََّّٖٖلّٖ﴿، فووووووي قولووووووه تعووووووالى: اإلسووووووالم شووووووريعةل ت ييوووووودالخطوووووواب لبنووووووي إسوووووورائيل فيووووووه  -3

 فوووي  وووان الوووذ  الووودماء فوووي الت ايووول و بطلووول القصووواص بمسووواواة  ووواءل ألنهوووا ؛[48]البقاااءة:﴾ِ َمبببآَٰاُشمّٖۡ

 النفوووس، فووي قبووو ً  يزيوودها سووابقة  خوورى بشووريعة الشووريعة ت ييوود  ن شووا و  ،اليهووود وعنوود ال اهليووة

 بوواختالف تختلووف   لوه مالزمووة المصوولحة و ن ،-تعوالى– هلل قووديم مووراد الح وم ذلووا  ن علووى ويودل

 فووووي الضووووعيف الشووووريف مسوووواواة موووون حوووورج نفوسووووهم فووووي لايووووز    العوووورب ألن ؛واألزمووووان األقوووووام

 (3).القصاص

  وان إن ا متثوال على يبعثها شريفا  ثراً  النفس في تحدث  يد معنى وحدة األمة اإلسالمة، فت -4

 فورد  ول دم ف عول ،[48]البقءة:﴾تَۡسفُِكوَنِّٖ َمآَٰاُشۡمََّّٖٖلّٖ﴿ : تعالى فقال يت ثر، وو دان يشعر، قلب هناا

 (4).بيدا حروانت نفسه بخع   نه  ان سف ه إذا حتى عينه، اآلخر دم   نه األمة  فراد من

 يسووتلزم   عنوه فووالّنهي الوديار، موون اإلخوراج موون  شود الوودماء سوفاعوون  اإلشوارة إلووى  ن النهوي -5
 (3).لليهود الذمّ  في ول ن هذا ترقياً  الديار، من اإلخراج عن النهي

                                                           

 .(1/113) ،  بن عطيةالو يز المحررنظر: ( ي1)
 (.1/433) ( ينظر: البحر المحيط، ألبي حيان2)

 (.213، 3/213رير والتنوير،  بن عاشور )ينظر: التح (3)
 دار: الناشووور، محموووود محمووود الح ووواز ، ،الواضووو  التفسووويرو  (.1/349محمووود رضوووا )لظووور: تفسوووير المنوووار، ( ين4)

 (.1/33) (،هو 1413 ) /14: ط، بيرول – ال ديد ال يل

 (.1/339نظر: تفسير ابن عرفة )( ي3)
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ََلّٖتَۡسبببببفُِكوَنِّٖ َمبببببآَٰاُشۡمَّٖوََلّٖ﴿ فوووووي قولوووووه تعوووووالى: وذلوووووا ز،المع ووووو البالغوووووي والقرآنوووووي التعبيووووور -6

  ووم،الح،  هووذا تضوومنته بمووا بووالتحقق إ  لألمووم قوووام    نووه علووم توودبرا موون؛ ألنووه [48]البقااءة:﴾ۡخِرُجببونَّٖتُّٖ

 الوروح بوين ا حتورام فوي فورق   دمهوم، ودموه اآلخورين نفوس نفسوه بو ن  فرادهوا من فرد  ل وشعور

 إخوانووه ابهوو يحيووا التووي والوودماء األرواح وبووين عروقووه، فووي ي وور  الووذ  والوودم بدنووه فووي ت ووول التووي

 (1).العامة والمصال  العادلة الشريعة وبينهم بينه وحدل الذين

 ووووووووووووووو

ومن خالل ما تقدم ذ را من منهج القرآن في التعامل مع النهي عون ارت واب بنوي إسورائيل ل ريموة 

خراج   ما يلي:ذلا في بعضهم لبعا من ديارهم نستلخصسفا الدماء، وا 

 م البعا يعتبر قتاًل ألنفسهم.= بيان  ن قتل الناس لبعضه

 = التحذير من ارت اب ما يو ب قتل النفس،  ا رتداد عن الدين، والزنى للمحصن.

 = ت ييد شريعة اإلسالم في خطاب النهي لبني إسرائيل.

 = ت  يد معنى وحدة األمة اإلسالمية.

 .ارة إلى  ن النهي عن سفا الدماء  شد من اإلخراج من الديار= اإلش

 عبير القرآني البالغي المع ر في  لمة )تسف ون( و)تخر ون(.= الت

                                                           

 (.1/349محمد رضا )لتفسير المنار، نظر: ( ي1)
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 المطلب الثان 

 االقتراب من حدود اهلل

حوودود اهلل، فعووال المنهووي عنهووا، النهووي عوون ا قتووراب موون موون األوممووا اشووتملل عليووه سووورة البقوورة 

ي مووا وحوودود اهلل هووي محارمووه التووي حرمهووا ونهووى عوون ا قتووراب منهووا، ويوو تي بيووان هووذا المطلووب فوو

 يلي:

 اآلية القرآنية الت  ورد فيها النه : :أوال  

ِِّٖۚلِلنَّاِجّٖلََعلَُّهۡمّٖيَتَّقُونَّٖ﴿ تعالى: قال تِ َُّٖاايََٰ َِّ لَِ ّٖيُبَيُِّنّٖٱ
َٰ
َّٖشَذ ِّٖفََلّٖتَۡقَربُوَهاِۗ َِّ  .[348]البقءة:﴾تِۡلَ ُّٖمُدوُ ّٖٱ

 : تعريف الحدود لغة واصطالحا :ثانيا  
  و باآلخر،  حدهما يختلط لئال الشيئين بين الحا زو  ،الفصلالمنع و : الحد الحدود لغة: - 

 و ،بينهما حد شيئين  ل بين ما وفصل ،حدود و معه اآلخر، على  حدهما يتعدى لئال

 (1).الشيء منتهى: الحد

 وردل في تعريف الحدود تعاريف مختلفة وهي  ما يلي:الحدود اصطالحا :   -ب

 (2)ادال".الحدود: "هي عقوبال وعب التعريف األول:

 (3)عز و ل".-الحدود: "هي عقوبال مقدرة و بل حقًا هلل  التعريف الثان :

 (4)".بالذنوب قرنها التي وعقوباتها تعالى اهلل محارم هي" :الحدود التعريف الثالث:

                                                           

 (.9/1تاج العروس، للزبيد  )و  (.3/144لسان العرب،  بن منظور )ظر: ( ين1)
 129 ل:) تيميوة ابون السوالم عبود بن الحليم عبد بن  حمد اإلسالم شيخ ،األولى الم موعة - المسائل  امع (2)
 – والتوزيووع للنشوور الفوائوود عووالم دار: الناشوور، زيوود  بووو اهلل عبوود بوون ب وور: إشووراف، شوومس عزيوور محموود: تحقيووق (هووو

 .(1/411) هو(،1422/ )1: ، طم ة
 الحنفوي الروموي القونوو  علوي بون اهلل عبود بون قاسوم ،الفقهواء بوين المتداولوة األلفواظ تعريفال في الفقهاء  نيس( 3)
 .(1/31)، م(2444، بدون رقم الطبعة )العلمية ال تب دار: الناشر، مراد حسن يحيى: قيحقت (هو919: ل)
 القار  الهرو  المال الدين نور الحسن  بو محمد، سلطان بن علي ،المصابي  مش اة شرح المفاتي  مرقاة( 4)
 .(1/219)م(، 2442هو 1422/ )1: ، طلبنان – بيرول الف ر، دار: الناشر (هو1414: ل)
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والوووووذ  يظهووووور للباحوووووث  ن التعريوووووف الثالوووووث: هوووووو الووووورا  ؛ ألنوووووه  موووووع بوووووين محوووووارم اهلل 

اهلل   ينبغوووي التعووود  عليهوووا  و تعطيلهوووا، نتعبووود اهلل بعووودم وعقوباتهوووا، فهوووي  ميعوووًا حووودود 

 ا قتراب منها للوقوه فيها، إن  انل محرمة، ونساره إلى تطبيقها إن  انل طاعة.

 سبب نزول هذه اآلية:ا : ثالث

-محموود  صووحاب  ووان»: قووال ،(1)-عنووه اهلل رضووي-بوون عووازب  البووراءسووبب نووزول اآليووة مووا رواا 

 ليلته ي  ل لم يفطر  ن قبل فنام اإلفطار، فحضر ،صائماً  الر ل  ان إذا -وسلم عليه اهلل صلى

ن يمسووي، حتووى يومووه و    فلمووا ،صووائماً   ووان (2)-رضووي اهلل عنووه-األنصووار  صوورمة بوون قوويس وا 

 و ووان لووا، ف طلووب  نطلووق ول وون  : قالوول طعووام؟  عنوودا: لهووا فقووال امر تووه،  تووى اإلفطووار حضوور

 غشوي النهوار انتصوف فلموا ،(3)لا خيبة: قالل ر ته فلما امر ته، تهف اء عيناا، فغلبته يعمل، يومه

فَُثّٖ﴿: اآليوة هذا فنزلل -وسلم عليه اهلل صلى- للنبي ذلا فذ ر ،(4)عليه يَاِمّٖٱلرَّ ّٖلَُكۡمّٖلَۡيلَةَّٖٱلصِّ أُِملَّ

ّٖنَِسآٰفُِكمّٖۡ   (3).«شديدا فرحاً  بها ففرحوا، [348]البقءة:﴾ ِلَىَٰ

 

                                                           

 بون مالا بن عمرو بن الحارث بن حارثة بن م دعة بن  شم بن عد  بن الحارث بن عازب بن البراء هو: (1)
 ولو  استصوووغرا، بووودر، عووون وسووولم عليوووه اهلل صووولى- اهلل رسوووول ردا عموووارة،  بوووا ي نوووى األوسوووي األنصوووار  األوس
 وابتنوى ال وفوة، ونوزل، غوزوة عشورة  ربوع -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مع وغزا الخندق،: وقيل  حد، مشاهدا

 (.133، 1/133البر ) ظر: ا ستيعاب،  بن عبد. ين-رضي اهلل عنه-الزبير بن مصعب  يام ومال دارا، بها
 ،قويس  بوا ي نوى األنصوار ، الن وار بون عود  بون غونم بون عوامر ابن عدى بن مالا بن صرمة بن قيسهو:  (2)

  عبد: وقال  نب، و  طامث فيه عليه تدخل   مس دا، فاتخذا له، بيتا ودخل ال اهلية، في ترهب قد ر ال و ان
 شويخ وهوو إسوالمه، وحسن ف سلم المدينة، -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول قدم حتى  ذلا يزل فلم إبراهيم، رب
 (.2/131ب،  بن عبدالبر ). ينظر: ا ستيعا بير
 (.4/131ظر: فت  البار ،  بن ح ر )، ينطلب ما ينل لم إذا يخيب خاب يقالحرمانًا لا، خيبة لا:   : ( 3)
 (.1/132فت  البار ،  بن ح ر )ينظر:  غشي عليه:   :  غمي عليه إغماء خفيفًا.( 4)

ّٖ﴿، بووواب قولوووه تعوووالى: ( صوووحي  البخوووار ،  تووواب الصووووم3) بببيَامِّٖأُِمبببلَّ حوووديث رقوووم:  ،[348]البقاااءة:﴾..لَُكبببۡمّٖلَۡيلَبببةَّٖٱلصِّ
(1913( ،)3/29.) 
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 اف ا عتفي اآلية  ح ام الصيام و  -لىتعا- بعد  ن بين اهلل رد ف  اآلية:النه  الوا بيانا : رابع

تِۡلَ ّّٖٖ﴿ فقال تعالى: ،الحدودو  األح ام في النهي عن ا قتراب من هذا وما فيها من حدود، شره

ِّٖفََلّٖتَۡقَربُوَها َِّ  ا،مخالفته من الناس يمنع ما وهيفرائضه،  هي حدود اهللف ،[348]البقءة:﴾ُمُدوُ ّٖٱ

 مضاره فعل وتقربوها ناهية، ( )و الفصيحة، الفاء ،[348:]البقءة﴾فََلّٖتَۡقَربُوَها﴿ فقوله تعالى:

 وعالمة  زمه حذف حرف النون. بال م زوم

لَِ ّٖيُبَيُِّنّٖ﴿ ،و  ت توهوا تقربوها و  فانتهوا نفس مأل السالمة شئتم إذا، بمعنى ت توها فال والمعنى: 
َٰ
َشَذ

تِب َُّٖاايََٰ َِّ  الصوويام، مون وحوددناا وفرضووناا، بينواا، الوذ  هووذا،   : [348]البقاءة:﴾ِِّٖۚلِلنَّبباِجّٖلََعلَُّهبۡمّٖيَتَّقُببونَّٖٱ

 اهلل شورعها:    اهلل، حودود وعزائموه، ورخصوه غاياتوه  وذ ور حرمنوا، وموا فيوه  بحنوا وما و ح امه،

 موون ن ووواتف تقوهووات ل ووي ،تعتوودوهاو  ت اوزوهووا،  :     ،[348]البقااءة:﴾ّٖفَببَلّٖتَۡقَربُوَهبباّٖ﴿ ،بنفسووه وبينهووا

 (1).العذاب
ِّٖفَبَلّٖتَۡقَربُوَهباّٖ﴿ في قولوه تعوالى: ويقتض  النه  َِّ ، المبالغوة فوي التحوريم؛ [348]البقاءة:﴾تِۡلبَ ُّٖمبُدوُ ّٖٱ

ِّٖفَببَلّٖ﴿قوال فووي موضوع آخور:  -تعوالى-ألنوه يعتبور تعود  علووى حودود اهلل؛ وألن اهلل  َِّ تِۡلببَ ُّٖمبُدوُ ّٖٱ

 ،والباطول الحوق حيز  بين الحا ز هو الذ  الحد يقرب    ن األحوط  ن ، إ [448]البقءة:﴾تَۡعتَُدوَها

قوال:  -رضوي اهلل عنوه–النعموان بون بشوير عون  فوي الحوديث ، لما  اءالباطل في فيقع يذهل  يال

لج  إ،نَّ » يقووول:  -صوولى اهلل عليووه وسوولم–سوومعل رسووول اهلل  ووالج وورجامج  وجا ،نَّ  بجووي َن، ال حج ووا ي َن،بجوو ال حج بجي نجُهمج  وج

وتجب،هجالَ  لجُمهُوونَّ   ج  ُمش  وونج   جث،يوورَ  يجع  ، م، وون،  النَّوواس، ووتجب رج ج  الْشوُبهجال،  اتَّقجووى فجمج ين،ووه،، اس  ووه،، ل،د، ض، ر  وون   وجع، مج قجووعج  وج  ف،ووي وج

                                                           

عراب  (.1/324) وتفسير ابن  ثير (.1/233) (. وتفسير البغو 3/343ينظر:  امع البيان، للطبر  )( 1) وا 
 (.1/212القرآن، لدرويش )
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قجووعج  الْشووُبهجال،  ، ف،ووي وج وورجام، ي ال حج ووالرَّاع، ووى  ج لج  يجر عج ووو  ووى، حج مج وواُ  ال ح، تجووعج   جن   ُيوش، ل،وواد  ل،ُ وول   وجا ،نَّ   ج ج  ه،،ف،يوو يجر   مج

ًمى، مجى وجا ،نَّ   ج ج  ح، ار،ُمهُ  اهلل،  ح، مجحج
(1)».(2) 

 حدود اهلل: مل مع من يقترب منالكريم ف  التعامنهج القرآن  خامسا :

موون خووالل  سوواليب  سووورة البقوورة فووي النهووي عوون ا قتووراب موون حوودود اهللويتضوو  موونهج القوورآن فووي 

 عدة نقاط: ي سياق اآلية، وذلا فيي وردل فالتعامل التوطرق 

حيث قال اهلل  ،الحق حيز في متصرف فهو ،بشرائعه والعمل اللَّه طاعة في  ان من  نبيان  -1

ِّٖفَببَلّٖتَۡقَربُوَهبباّٖ﴿تعووالى:  َِّ  حيووز فووي وقووع تعووداا موون ألن ؛يتعووداا  ن فنهووى ،[348]البقااءة:﴾تِۡلببَ ُّٖمببُدوُ ّٖٱ

 و ن الباطول، يودانى لوئال والباطول الحوق حيوزى بوين الحوا ز هو الذ  الحد يقرب  ن فنهى، الباطل

 (3).يتخطاا  ن عن فضال الطرف عن متباعداً  الواسطة في ي ون
، ا لتبووواس عووون النهوووي،  مووون  بلووو  القربوووان عووون بيوووان  ن النهوووي -2 فَبببَلّّٖٖ﴿ :تعوووالى قولوووهف بالشووويء،

تِۡلبببببَ ُّٖمبببببُدوُ ّّٖٖ﴿ :تعوووووالى لوووووهبقو  المعقوووووب هوووووو إذ النهوووووي  هوووووة هنوووووا بغلَّووووو ،[348]البقاااااءة:﴾تَۡقَربُوَهبببببا

ِّٖ َِّ  (4). بل  قربانه عن النهي  ان فعله عن منهياً   ان وما، [348]البقءة:﴾ٱ

 يوشوا الحموى حوول حوام فمون ، موان منطقوة هنواا لت وون من حدود اهلل بار تقا  التحذير من -3

 بوالقرب تحوانلالم إرادتوه يعورا    بوه فو حرى وقول  ول فوي نفسوه يملوا   واإلنسوان ،فيه يقع  ن

 حودود م وال هنوا الم وال وألن ،يريود حوين نفسوه يمنوع  نوه علوى اعتمادا المشتهاة، المحظورال من

                                                           

. صحي  مسلم، (1/24)(، 32حديث رقم: )( صحي  البخار ،  تاب اإليمان، باب فضل من استبر  لدينه، 1)
 .(3/1219)(، 1399 تاب المساقاة، باب  خذ الحالل وترا الشبهال، حديث رقم: )

  .(1/324) غرائب القرآن، للنيسابور ظر: ( ين2)

 .(1/233، للزمخشر  )ال شافظر: ( ين3)

 الودائم عبود بون سوفيو  بون  حمود الودين، شوهاب العبواس،  بووفي علوم ال تاب الم نوون،  المصون الدرظر: ين( 4)
، بودون دمشوق القلوم، دار: الناشور، الخوراط محمود  حمود الود تور: قيوق، تح(هو133: ل) الحلبي بالسمين المعروف

 (.344، 2/299رقم الطبعة وتاريخها )
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 ول ون ،القورب   المواقعوة هوو والمقصوود ،[348]البقاءة:﴾فََلّٖتَۡقَربُوَهباّّٖٖ﴿: نهيال  ان والشهوال للمالذ

 (1).والتقوى التحرج في إيحاؤا له النحو هذا على التحذير هذا

 المسووواء قوورب  ووان ولموووا ،وتغليظووه التحووريم ت  يووود علووى عنوووان يءالشووو مقاربووة عوون النهووى ن  -4

 ،هواا ويغلب نفسه ذلا في يملا من وقل المواقعة، إلى داعياً  ذلا ي ارى وما باأل ساد بالمباشرة

 عليووه اهلل صوولى- اهلل رسووول  ووان  مووا إربووه يملووا و ي ووم»: -عنهووا اهلل رضووي- عائشووة قالوول ولهووذا

 (3).«(2)إربه يملا -موسل

 إتيانوه عن نهى الشيء من القرب عن النهى ألنمبالغة في التحذير من مخالفة  ح ام اهلل؛ ال -5

 إلوىواإلرشواد  ،شوبهة فيوه موا ا تنواب علوى ةد لو، [348]البقاءة:﴾فََلّٖتَۡقَربُوَهبا﴿ :تعوالى قولهف ،باألولى

 (4).حرامال في الوقوه إلى  مرها غالب في يتقض التي األشياء ترا
قطع العذر والح ة على من خالف األح ام الشورعية التوي تتعلوق بالصويام وا عت واف، وذلوا  -3

ِِّٖۚلِلنَّاِجّٖلََعلَُّهبۡمّٖيَتَّقُبونَّٖ﴿بقوله تعوالى:  تِ َُّٖاايََٰ َِّ ؛ فوذذا بوين اهلل تلوا األح وام فعرفوهوا [348البقاءة:﴾]يُبَيُِّنّٖٱ

 (5)لفة.وخالفوها لم يبق عذر و  ح ة في المخا

 ووووووووووو

حوودود اهلل  التعاموول مووع النهووي عوون ا قتووراب موونه موون موونهج القوورآن فووي وموون خووالل مووا تقوودم بيانوو
 نستلخص ما يلي:

                                                           

 (.1/113سيد قطب )ل، الظاللنظر: ( ي1)
 (. وصوووحي  مسووولم،1/31(، )342حوووديث رقووم: ) توواب الحووويا، بوواب مباشووورة الحووائا، ( صووحي  البخوووار ، 2)

 (.1/242(، )293حديث رقم: )باب مباشرة الحائا فوق اإلزار،   تاب الحيا،
 بوون  حموود ،التنزيوول آ  موون اللفووظ المتشووابه تو يووه فووي والتعطيوول اإللحوواد بووذو  القوواطع الت ويوول مووالاظوور: ( ين3)

، الفاسووي علووي محموود غنوويال عبوود: حواشوويه وضووع، (هووو149: ل)  عفوور  بووو الغرنوواطي، الثقفووي الزبيوور بوون إبووراهيم
 (.1/32) ، بدون رقم الطبعة وتاريخهالبنان – بيرول العلمية، ال تب دار: الناشر

 (.1/399، للطنطاو  )( ينظر: التفسير الوسيط4)

 (.1/91تفسير السعد  )ينظر: ( 3)
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ن من  ان في طاعة اهلل فهو في حيز الحق، ومن تعدى حدود اهلل فهو في حيز  = بيان 

 الباطل.

 بالشيء.اإللتباس النهي عن = بيان  ن النهي عن القربان  بل  من 

 = التحذير من ا قتراب من حدود اهلل.

 حدود اهلل والتغليظ في ذلا.= ت  يد تحريم ا قتراب من 

 =المبالغة في التحذير من مخالفة  ح ام اهلل. 

 = قطع العذر والح ة على من خالف األح ام الشرعية.
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 المطلب الثالث

 النه  عن االعتداء

سوووورة البقووورة النهوووي عووون ا عتوووداء؛ ألنوووه لووويس مووون  خوووالق ومووون المنهيوووال الفعليوووة التوووي تضووومنتها 

 اإلسالم و  من  خالقيال القتال في سبيل اهلل، ويتبين النهي عن هذا الفعل من خالل ما يلي:

 الت  ورد فيها النه : القرآنية أوال : اآلية

تِلُونَُكۡمَّٖوََلّٖ﴿قال تعالى:  ِّٖٱلَِّذيَنّٖيُقََٰ َِّ تِلُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ ّٖٱۡلُمۡعتَِدينََّّٖٖوقََٰ َََّٖلّٖيُِ    َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ْا   .[380]البقءة:﴾تَۡعتَُدوٰٓ

 : تعريف االعتداء لغة واصطالحا :ثانيا  

و، م خوذ من  االعتداء لغة: -  ودجامنوه ، و ا ل ت،ئجوام،  وُمنافواةُ  التَّ اُوزُ و  العجد  ي وُراُ  والفورُس  الرَُّ ولُ  عج  وجغج

واً  يجع ُدو ت،داءُ و ،  وعجدجواًنا وُعُدّواً  عجد  ق   م اوجزجةُ و الْظل م  ا ع  د  و  الحج  (1).ال حج

 (2).الم ثورة والسنة الشرعي الوضع عن فيه الخروج هو االعتداء اصطالحا :  -ب

 النه  الوارد ف  اآلية: بيانا : ثالث

ِّٖٱلَّببببببِذيَنّٖ﴿يخاطووووووب اهلل عبووووووادا المووووووؤمنين آموووووورًا لهووووووم بقولووووووه تعووووووالى:  َِّ تِلُببببببوْاّٖفِببببببيَّٖسبببببببِيِلّٖٱ َوقََٰ

تِلُونَُكمّٖۡيُّٖ ثم  ،فحسب يقاتلون م الذين الر ال قاتلوا  و بالقتال، يبد ون م الذين قاتلوا :  ، [380]البقءة:﴾قََٰ

ْا ّٖ﴿نهووواهم بقولوووه تعوووالى:   فعووول وتعتووودوا ناهيوووة، ( )و ،حووورف عطوووف الوووواو ،[380]البقاااءة:﴾َوََلّٖتَۡعتَبببُدوٰٓ

 ال الخمسة.وعالمة  زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفع بال م زوم مضاره

، والصوبيان والنسواء الشيوخ تقاتلوا  ، وقيل: يقاتلو م لم الذين بقتال  و بالقتال، والمعنى:   تبتدؤا

 والرهبووان والصووبيان النسوواء قتوول فووي تعتوودوا و  يقوواتل م، موون بحالووة هووم الووذين قوواتلوا :اآليووة معنووىو 
                                                           

 (.3، 3/ 39تاج العروس، للزبيد  )و  (.33 -13/31ن العرب،  بن منظور )لساينظر: ( 1)
 ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارا السعادال  بو الدين م د ،واألثر الحديث غريب في النهايةظر: ين (2)

، الطنوواحي محموود محمووود - الووزاوى  حموود طوواهر: تحقيووق، (هووو343: ل) األثيوور ابوون ال ووزر  الشوويباني ال ووريم عبوود
 .(3/193)(، م1919 - هو1399) بيرول، - العلمية الم تبة: الناشر
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 ، وقولوه تعوالى:الوذ ر و سوب لحميوة ا اهلل و وه لغيور القتوال فوي تعتودوا   المعنوى: وقيل ،وشبههم

ّٖٱۡلُمۡعتَِدينَّٖ﴿ َََّٖلّٖيُِ    َِّ ّٖٱ  (3).لهم اهلل شره عما المت اوزين،   : [380:]البقءة﴾ ِنَّ

ي ود  موا سوبق  ن بنوي  ،النواظر فوي اآليوال القرآنيوة التوي ذ ور اهلل فيهوا ا عتوداءويرى الباحث  ن 

هم اهلل وشوووملهم بهووذا العمووول اإل راموووي ذ وور  مووون ، هووموموون شوووابههم إسوورائيل مووون اليهووود والنصوووارى

الووذين لهووم علووَو فووي هووذا الووزمن، يمارسووون موونهج  ىاليهووود والنصووار  البشووع، و  يووزال  حفووادهم موون 

ا عتداء واإل ورام فوي حوق األبريواء والضوعفاء مون األطفوال والنسواء والشويوخ، بول وصول بهوم الحود 

لمسووولمين ب سووولحة فتا وووة ومووودمرة ومحرموووة إلوووى تووودمير المووودن ب  ملهوووا علوووى رؤوس  صوووحابها مووون ا

دوليوووًا،  موووا وقوووع فوووي سوووورية، وبالتحديووود مدينوووة حلوووب، حيوووث دموووروا وقتلووووا وشوووردوا الماليوووين مووون 

 المسلمين.

فاليهود والنصارى لهم باه  بير في ا عتداء على األرواح البريئة، فلم يسلم مونهم حتوى  نبيواء اهلل 

اعتودوا علويهم وقتلووهم والقورآن شواهَد بوذلا، حيوث قوال  حيوث -صلوال اهلل وسالمه علويهم–ورسله 

َِّٖويَۡقتُلُبوَنّٖٱۡۡلَۢنبِيَبآَٰاّٖبَِغۡيبِرَّٖمبق   ّٖلَِ ّٖبِأَنَُّهۡمَّٖشبانُوْاّٖيَۡكفُبُروَنّٖبَِّٖ َّٰٖ﴿تعالى:  َِّ بِتّٖٱ َشبانُوْاّّٖٖايََٰ لِبَ ّٖبَِمباَّٖعَصبوْاّٖوَّ
َٰ
 َ

ّٖلَِساِنَّٖ اوُ َ َّٖوِعيَسبىّّٖٖلُِعَنّٖٱلَِّذينَّٖ﴿ وقال تعالى:، [334]آل عمءا :﴾يَۡعتَُدونَّٖ ِايَلَّٖعلَىَٰ ٰٓ ّٖ ِۡسَرَٰ َشفَُروْاِّٖمۢنّٖبَنِيٰٓ

لَِ ّٖبَِماّٖ
َٰ
 َّٖ َشانُوْاّٖيَۡعتَُدونَّٖٱۡبِنَّٖمۡريََم  ن  ان قد وقع من بعوا مون ينتسوبون إلوى ، [84]املائادة:﴾َعَصوْاّٖوَّ وا 

فهووم يمثلووون اإلسووالم بعووا ا عتووداءال علووى األبريوواء؛ فووذن هووذا   يعنووي  ن اإلسووالم يقوور ذلووا، 

 نفسوووهم و  يمثلوووون اإلسوووالم، بووول إن اإلسوووالم ينهووواهم عووون ا عتوووداء علوووى األبريووواء والمعصوووومين 

 والمست منين، ويدعوهم إلى عدم الوقوه في مثل هذا التصرفال التي   تمل لإلسالم بصلة.

                                                           

وغرائوووووب القووووورآن،  (.1/232،  بووووون عطيوووووة )الوووووو يز المحووووورر(. و 3/333ظووووور:  وووووامع البيوووووان، للطبووووور  )ين (1)
عراب القرآن، لدرويش )1/329للنيسابور  )  (.1/294(. وا 
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تِّٖ﴿ في قوله تعوالى: ويقتض  النه 
ِّٖٱلَِّذيَنّٖيُقََٰ َِّ تِلُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ َّٖوقََٰ َََّٖلّٖيُِ ب   َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ

ْا  لُبونَُكۡمَّٖوََلّٖتَۡعتَبُدوٰٓ

 تحوريم ا عتوداء؛ لعمووم النهوي الووارد فوي اآليوة؛ وألنوه   ي ووز فوي ا عتوداء، [380]البقاءة:﴾ٱۡلُمۡعتَِدينَّٖ

  ن قوووال: -رضووي اهلل عنهموووا– عمووور ابووون لمووا  ووواء عوون ؛والرهبوووان والصوووبيان النسوواء قتووول  القتووال

 النسوواء قتوول عوون فنهووى» مقتولووة اموور ة مغازيووه بعووا فووي ر ى -وسوولم عليووه اهلل صوولى- اهلل رسووول

فووي صووحيحه لهووذا الحووديث بقولووه:  النيسووابور  وقوود توور م اإلمووام مسوولم بوون ح وواج ،(1)«والصووبيان

 )باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب(.

  ذنهم فووو ،واأل ووراء والشوويوخ  الرهبووان ا شووابههموموو الصوووبيان فووي و  النسوواء فووي ي ووون   القتووالف

اءة، فموون  ووان موونهم قووادرا علووى القتووال والتحووريا والتمويوول والتشوو يع،  ذ ملهوو ي ووون  ن إ  يقتلووون

 النسواء فووي خورو هن إلووى المعووارا وتعييور الفووارين منهووا، والرهبوان مووع ال فووار فوي ال نووائس، فموون 

يوخ لضوووعفهم فوووال ي ووووز  انوول هوووذا  عموووالهم فوووذنهم يقتلووووا، ومووون  ووان   يسوووتطيع  الصوووبيان والشووو

 (2)قتلهم، لعموم النهي الوارد عن ذلا في القرآن والسنة.

 :مع النه  عن االعتداء منهج القرآن الكريم ف  التعامل :رابعا  

 ر في سياق هوذا اآليوة النهوي عون ا عتوداء و واء مون خاللهوا مونهج القورآن فوي التعامول موع لقد ذُ 

 قاط:هذا النهي ويتض  ذلا التعامل في عدة ن

ِّٖٱلَّبِذيَنّٖ﴿  حيث قال تعالى: ال فار، قتال على وتحريضهم المسلمين تهييج -1 َِّ تِلُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ َوقََٰ

ّٖٱۡلُمۡعتَببِدينَّٖ َََّٖلّٖيُِ بب   َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ْا  تِلُببونَُكۡمَّٖوََلّٖتَۡعتَببُدوٰٓ

  موورت م الووذين هووؤ ء: لهووم يقووول ف  نووه ،[380]البقااءة:﴾يُقََٰ

                                                           

(.  4/31(، )3413حوووديث رقووووم ) تووواب ال هووواد والسوووير، بوووواب قتووول النسووواء فوووي الحووورب، ( صوووحي  البخوووار ، 1)
(، 1144حوووديث رقوووم: ) اب تحوووريم قتووول النسووواء والصوووبيان فوووي الحووورب، تووواب ال هووواد والسوووير، بووو وصوووحي  مسووولم،

(3/1334.) 
 (.349، 2/349ظر: ال امع ألح ام القرآن، للقرطبي )( ين2)
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 ،الفانيوة والشويوخ والصوبيان  النسواء غيورهم، دون يقاتلون م، الذين  عداؤ مو  خصوم م هم بقتالهم،

 (1).الصوامع و صحاب

-تعالى– اهلل حدا حد،  ل م اوزة  ميع في عام نهي ملة، فهو  المناهي ارت ابعدم  بيان -2

 ان و: قوال (2)-رضوي اهلل عنوه-  واء عون بريودة ، لمواي ووز   بما القتال في ا عتداء فيه فدخل ،

 بتقووى خاصوته فوي  وصاا سرية،  و  يش، على  ميراً   مر إذا -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول

وُزوا»: قوال ثوم ،خيوراً  المسولمين من معه ومن اهلل، وم،  اغ  ون   قجوات،ُلوا اهلل،، سجوب،يل،  ف،وي اهلل،  ب،اس   ب،واهلل،،  جفجورج  مج

ُزوا ُروا، وج ج  تجُغْلوا، وج ج  اغ  ثُ  وج ج  تجغ د، ل،يًدا تجق ُتُلوا وج ج  ُلوا،تجم   (4).(3)«وج

يقوول  -تعوالى-ألن اهلل  حتى   يقع ا عتداء من المسلمين  وً ؛ بالقتال من ا بتداء التحذير -3

ّٖٱۡلُمۡعتَبببِدينَّٖ﴿ بعووودها: َََّٖلّٖيُِ ببب   َِّ ّٖٱ  للعووودو مسوووالمة وذلوووا ا عتوووداء مووون تحوووذيروهوووذا  ،[380]البقاااءة:﴾ ِنَّ

مها لهم واستبقاءً   (5).مؤمنين ي يئوا حتى هملوا 

 هي وهذا ،فيها آدابه هي وهذا ،اإلسالم يخوضها التي الحرب هي هذا ن التوضي  والبيان ب -4

ِّٖ﴿  :، في قوله تعالىال ليل القرآني التو يه ذلا من تنبثق وهي ،منها  هدافه َِّ تِلُوْاّٖفِبيَّٖسببِيِلّٖٱ َوقََٰ

تِلُونَُكۡمَّٖوََلّٖتَۡعتَدُّٖ ّٖٱۡلُمۡعتَبِدينَّٖٱلَِّذيَنّٖيُقََٰ َََّٖلّٖيُِ ب   َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ْا   مرعيوة اآلداب تلوا  انول ثوم ومون ،[380]البقاءة:﴾وٰٓ

 (3).التمثيل  شنع ببعضهم ومثلوا فتنوهم الذين  عدائهم مع حتى

                                                           

 (.1/13ظر:  ضواء البيان، للشنقيطي )( ين1)
قبول بريدة بن الحصيب  بن عبد اهلل بن الحارث ابن األعرج بن سعد بن رزاح بن عد  األسولمي،  سولم هو:  (2)

بوودر، ولووم يشووهدها وشووهد الحديبيووة، ف ووان مموون بووايع بيعووة الرضوووان تحوول الشوو رة، و ووان موون سووا ني المدينووة، ثووم 
 .(1/193اب،  بن عبد البر )ظر: ا ستيعين. تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيا ، فمال بمرو

 الغووزو بوومداب إيوواهم ووصوويته البعوووث، علووى اءاألموور  اإلمووام توو مير بوواب ( صووحي  مسوولم،  توواب ال هوواد والسووير،3)
 .(3/1331)(، 1131: )حديث رقم، وغيرها

 (.1/324 ثير )ابن تفسير و  (.2/242حيان ) البحر المحيط، ألبينظر: ( ي4)

 (.2/241( انظر: التحرير والتنوير،  بن عاشور )3)
 (.1/199سيد قطب )ل، ( ينظر: الظالل3)
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 ،الظووالمين ضوود المظلووومين ومعاونووة الظلووم ودفووع الحووق نصوورة سووبيل فووي القتووالاإلشووارة إلووى  -5

ن مسلم  ل على حق وذلا قاموة الظلوم لودفع فالقتوال ،عليوه واقًعوا ا عتوداء ي ن مل وا   قتوا ً  الحوق وا 

 عوووون والنهووووي بووووالمعروف األموووور قبيوووول موووون ذلووووا ألن ؛-تعووووالى- اهلل سووووبيل فووووي قتووووال وهووووو عوووواد ً 

 (1).المن ر

َوََلّٖ﴿حييوووووووث قوووووووال تعوووووووالى:  البشووووووور ل بووووووورول حوووووووداً  يضوووووووع  ن يريوووووووداإلشوووووووارة إلوووووووى  ن اهلل   -6

ْا ّٖ  ا سووتعالء بنيووة القتووال ي ووون  ن   ،اهلل سووبيل فووي القتووال نيووة ت ووون  ن البوودف ،[380]البقااءة:﴾تَۡعتَببُدوٰٓ

نموا اقتصواد ، سووق لضمان  و المال  و الحياة،   ل من قتال فال ،والطغيان وال برول  القتوال وا 

، فنهوى الحوق عون ا عتوداء؛ اإلسالم في القتال غرا هو هذا اهلل، دين ونصرة اهلل،  لمة إلعالء

   -تعوووالى– اهللو  اعتووداء، والع ووزة النسووواء قتووال فووي ألنو  ؛الفعووول رد ي ووون الفعوول قووودر علووىألنووه 

 (2).عدوان بداية و  العدوان، لرد ي ون إنما المؤمنين قتال ل ن ،المعتدين يحب

 ن اهلل  عل ا عتداء من األفعال السيئة التي ي رهها لذاتها و  يحبها، و  يحب  هلها، حيوث  -1

ّٖٱۡلُمۡعتَِدينَّّٖٖ﴿ى: قال تعال َََّٖلّٖيُِ    َِّ ّٖٱ  (3).[380]البقءة:﴾ ِنَّ

ْا ّٖ﴿ذ ر الح مة التي من   لها نهى اهلل عن ا عتداء، حيث قال تعوالى:  -9  [380]البقاءة:﴾َوََلّٖتَۡعتَبُدوٰٓ

ّٖٱۡلُمۡعتَببِدينَّّٖٖ﴿ثووم علوول هووذا الح ووم بووذ ر الح مووة موون ذلووا بقولووه تعووالى:  َََّٖلّٖيُِ بب   َِّ ّٖٱ ، [380لبقااءة:]ا﴾ ِنَّ

 (4)وهذا من حسن التعليم؛ ألنه من طرق اإلقناه ووسائله.

                                                           

 (.2/931ي زهرة )ظر: زهرة التفاسير، ألب( ين1)
 (.2/922نظر: تفسير الشعراو  )( ي2)
 (.2/139( ينظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا )3)
 (.2/313(. وتفسير الفاتحة والبقرة،  بن عثيمين )3/149( ينظر: نظم الدرر، للبقاعي )4)
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بيان الغورا مون القتوال وهوو  ن ي وون فوي سوبيل اهلل،   فوي سوبيل غيورا مون موال  و  واا  و  -9

سولطان، و  فووي سووبيل ا سووتعالء وال بورول والطغيووان، والقتووال فووي سوبيل اهلل  بوود  ن ي ووون علووى 

 (1)، واهلل يحرم ا عتداء، وما  ان من اعتداء فليس في سبيل اهلل.ال يفية التي يريدها اهلل

 ووووووووووووو

موا النهوي عون ا عتوداء نسوتلخص  في منهج القورآن فوي التعامول موع ومن خالل ما سبق توضيحه

 يلي:

 = تهييج المسلمين وتحريضهم على القتال في سبيل اهلل.

 = النهي عن ا عتداء بشموليته.

 ن ا بتداء بالقتال حتى   ي ون فيه اعتداء.= التحذير م

 = بيان  خالقيال الحرب التي يخوضها اإلسالم بمدابها و هدافها.

 = اإلشارة إلى القتال في سبيل الحق ودفع الظلم.

وضوووع ل بووورول البشووور الوووذين يسوووعون لالسوووتعالء فوووي األرا  = بيوووان  ن الغايوووة مووون القتوووال هوووي

 بال برول والطغيان.

  عل ا عتداء من األفعال السيئة.=  ن اهلل 

 = ذ ر الح مة التي نهى اهلل عن ا عتداء من   لها.

 = بيان الغرا من القتال وهو  ن ي ون في سبيل اهلل.

                                                           

 (.2/922( ينظر: تفسير الشعراو  )1)
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 المبحث الثالث

منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع األفعال المنه  عنها ف  بقية األحكام 

 وفيه ثالثة مطالب:، ف  سورة البقرة

 ألول: ا قتراب من الزو ة وقل المحياالمطلب ا

 في المس د الحرام ال فار قتالا بتداء بالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: مضارَّة األم  و األب بالولد
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 المطلب األول

 اب من الزوجة وقت المحيضاالقتر 

حرموه وهوذا  مور  ، اء النهي في سورة البقرة من ا قتراب مون الزو وة وقول المحويا حتوى تطهور

شوره شويئًا للبشور إ  وفيوه لوم ي -تعوالى-حبه باألمراا؛ فواهلل ؛ ألنه  ذى يصيب صا-تعالى-اهلل 

 وي تي بيان هذا المطلب في ما يلي:مصلحة لهم في دينهم ودنياهم، 

 الت  ورد فيها النه : القرآنية أوال : اآلية

ّٖقُبۡلُّٖهبَوّٖأَ  َّٖويَۡسب﴿ قوال تعوالى: ّٖفَبٱۡعتَِللُوْاّٖٱلنَِّسبٱّٖلُونََ َّٖعبِنّٖٱۡلَمِ بيِضُۖ آَٰاّٖفِبيّٖٱۡلَمِ بيِضَّٖوََلّٖتَۡقَربُبوُهنَّ

بِيَنَّٖويُّٖ ّٖٱلتَّببببوََّٰ َّٖيُِ بببب   َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ  ُ َِّ ِّٖمببببۡنَّٖمۡيببببُثّٖأََمببببَرُشُمّٖٱ ّٖفَببببَِِ اّٖتَطَهَّببببۡرَنّٖفَببببۡأتُوُهنَّ ّٖيَۡطُهببببۡرَنُۖ َّٖمتَّببببىَٰ ِ بببب  

 .[444البقءة:]﴾ٱۡلُمتَطَهِِّرينَّٖ

 اصطالحا :و  حيض لغة  المتعريف ثانيا : 

يًضووا الموور ة حاضوولالمحوويا: مصوودر حوواا، يقووال:  :المحننيض لغننة   -أ   :  ،ومجحيًضووا حج

 (1).معلومة  وقال في الدم منها سال

 : لفقهاء في تعريف المحيا على تعريفيناختلف ا المحيض اصطالحا :  -ب

 لم ووان اسووم هوووالمحوويا: " :حيننث قننالوا للحنفيننة والمالكيننة و الحنابلننة التعريننف األول:

  (2)".والمبيل  المقيل وهو الفرج، الحيا،ضع ومو 

                                                           

 ا شوووتقاقي المع ووومو (. 19/314تووواح العوووروس، للزبيووود  )و (. 1/143،  بووون منظوووور )ينظووور: لسوووان العووورب( 1)
(، 2414) /1: ، طالقوواهرة – اآلداب م تبووة: الناشوور،  بوول حسوون حسوون محموود. د ،ال ووريم القوورآن أللفوواظ المؤصوول

(1/434). 
 البغوداد   حمود بون عمور بون علوي الحسون  بوو ،األمصوار فقهواء بوين الخوالف مسائل في األدلة عيونينظر: ( 2)

، السوووعود  ناصووور بوون سوووعد بوون الحميووود عبوود. د: وتحقيوووق دراسوووة (هووو391: ل) القصوووار بووابن المعوووروف المووال ي
 - هووووو1423) بوووودون رقووووم الطبعووووة، السووووعودية العربيووووة الممل ووووة - الريوووواا الوطنيووووة، فهوووود الملووووا م تبووووة: الناشوووور
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الخوارج مون فورج  الودم و هوو الحويا " المحويا:وهؤ ء قالوا:  :التعريف الثان  للشافعية

   (1)المر ة".

سوووماا  ذى  موووا هوووو  -تعوووالى-ويووورى الباحوووث بووو ن التعريوووف الثووواني هوووو الووورا  ؛ ألن اهلل 

ّٖقُبۡلُّٖهبَوّٖأَ  ّٖلُونََ َّٖويَسّٖۡ﴿ظاهَر في اآلية، قال تعالى:  آَٰاّٖفِبيّٖفَبٱۡعتَِللُوْاّٖٱلنَِّسبٱَّٖعِنّٖٱۡلَمِ يِضُۖ

ّٖيَۡطُهبۡرنَّٖ َّٖمتَّىَٰ ، وعلوى هوذا في وون المحويا: هوو األذى [444]البقاءة:﴾ٱۡلَمِ يِضَّٖوََلّٖتَۡقَربُوُهنَّ

 الخارج من فرج المر ة، وهو الدم  و الحيا.

 اليهوود  ن -رضي اهلل عنه-بن مالا  نسرواا سبب نزول هذا اآلية ما  :بب نزول اآليةس ا :ثالث

 صولى- النبوي  صوحاب فس ل البيول في ي امعوهن ولم يؤا لوها، لم فيهم المر ة حاضل إذا  انوا

ّٖقُبۡلَّٖويَۡسب﴿: تعوالى اهلل فو نزل ؛-وسولم عليوه اهلل صولى- النبيَّ  -وسلم عليه اهلل لُونََ َّٖعبِنّٖٱۡلَمِ بيِضُۖ

صوولى اهلل -إلوى آخور اآليووة، فقوال رسوول اهلل ، [444]البقااءة:﴾َاّٖفِببيّٖٱۡلَمِ بيضِّٖآّٰٖفَببٱۡعتَِللُوْاّٖٱلنَِّسبٱُّٖهبَوّٖأَ  ّٖ

نجُعوا»:-عليه وسلم ءد  ُ لَّ  اص    (2).«الن  جاحج  إ، َّ  شجي 

نماو "، [444]البقاءة:﴾لُونََ َّٖعِنّٖٱۡلَمِ يضَِّٖويَسّٖۡ﴿ قوله تعالى:في  الطبر : قال  رسوول سو لوا القوم  ان ا 

 موووا لهوووم اهلل بيوووان قبووول  وووانوا ألنهوووم ؛الحووويا عووون -لنوووا ذ ووور فيموووا - سووولمو  عليوووه اهلل صووولى- اهلل

 اهلل فعورفهم ؛يشواربونهن و  إنواء فوي يؤا لونهن و  بيل، في حائضاً  يسا نون    مرا، من يتبينون

 من ذلا عدا ما دون فقط،  ماعهن ي تنبوا  ن نسائهم حيا  يام في عليهم الذ   ن اآلية، بهذا

 (3)."ومشاربتهن تهنومؤا ل مضا عتهن

                                                                                                                                                                      

وول ب،  وحاشووية الحقووائق تبيووينو (.1/334المغنووي،  بوون قدامووة ). و (3/1319)(، م2443  ، لفخوور الوودين الزيلعوويي  الش 
(1/31). 
 (هوووو339: ل) الشوووافعي اليمنوووي العمرانوووي الخيووور  بوووي بووون يحيوووى ،الشوووافعي اإلموووام موووذهب فوووي البيوووانينظووور:  (1)
 .(1/333) (، م2444 -هو1421/ )1: ، ط دة – المنهاج دار: الناشر، النور  محمد قاسم: قيحقت

 .(1/243)(، 342إ  الن اح، حديث رقم: )( صحي  مسلم،  تاب الحيا، باب إصنعوا  ل شيء 2)
 (.313، 4/312، للطبر  )(  امع البيان3)
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  اآلية:النه  الوارد ف   بيانرابعا : 

ّٖقُبۡلُّٖهبَوّٖأَ  َّٖويَۡسب﴿ :-صولى اهلل عليوه وسولم-لنبيوه محمود  -تعالى-يقول اهلل  ٱّٖلُونََ َّٖعبِنّٖٱۡلَمِ بيِضُۖ

ّٖيَۡطُهببۡرنَّٖفَببٱۡعتَِللُوْاّٖٱلنَِّسبب َّٖمتَّببىَٰ قُببۡلُّٖهببَوّٖ﴿ولووه تعووالى: فق، [444]البقااءة:﴾آَٰاّٖفِببيّٖٱۡلَمِ ببيِضَّٖوََلّٖتَۡقَربُببوُهنَّ

 الحوائا المور ةفاعتزلوهن فال ت وامعوهن؛ ألن    : مستقذر ومبغوا وم روا، ، [444]البقاءة:﴾ٱأَ  ّٖ

 .لها استقذاراً   بغضها ربما ،الحال هذا على وهي ،إتيانها الر ل حاول فذذا ،عادة تستقذر

ّٖ﴿: حتوووى يطهووورن قوووائالً  المحووويا فوووي قربوووانهن بعووودم -تعوووالى- اهلل نهانووواثوووم   َّٖمتَّبببىَٰ َوََلّٖتَۡقَربُبببوُهنَّ

ناهيوة، وتقربووهن فعول مضواره م وزوم بوال وعالموة  ( الواو حرف عطوف، و) ،[444]البقءة:﴾يَۡطُهۡرنَّٖ

 ؛ ألن  صلها )تقربونهن(. زمه حذف النون

 ويمتنووع انقطاعووه بعوود حيضووهن موون يتطهورنو  معنوى:   ت ووامعوهن فووي فوورو هن حتووى يغتسوولنَّ وال 

  (1).له اهلل  عدهن لما مؤهالل طاهرال نظيفال فيصرن ،ويغتسلن األذى

ّٖيَۡطُهببۡرنَّٖ﴿فووي قولووه تعووالى:   ويقتضنن  النهنن  َّٖمتَّببىَٰ  إذا الموور ة  ن، علووى [444]البقااءة:﴾َوََلّٖتَۡقَربُببوُهنَّ

  بوي عنللنهي الوارد في اآلية، ول،ما  اء في فر ها،  ومباشرتها  ماعها الزوج على حرم حاضل

 فوي امور ةً   و حائضواً   توى مون»: قوال -وسولم عليوه اهلل صولى- النبي  ن -نهرضي اهلل ع-  هريرة

 ى الووزوجعلوو يحوورم و ، (2)«صوولى اهلل عليووه وسوولم- محموود علووى  نووزل بمووا  فوور فقوود  اهنوواً   و دبرهووا

، ويشووهد لهووذا مووا  وواء عوون اإلزار دون بمووا  و الفوورج، عوودا بمووا منهووا ا سووتمتاه ي وووز بوول ،تقبيلهووا

نجُعوا»:قال -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل ال  ن -اهلل عنه رضي– نس بن مالا  ءد  ُ ولَّ  اص   شجوي 

                                                           

مفووواتي  العيوووب، للوووراز  و (.  2/139، للثعلبوووي )والبيوووان ال شوووف(. و 4/393 وووامع البيوووان، للطبووور  )ظووور: ( ين1)
 (.1/134ولباب الت ويل، للخازن ) (.3/419)
(، وقووووال: 2443رواء الغليوووول، لأللبوووواني، حوووديث رقووووم: )وا  (. 1/242(، )133رمووووذ ، حووووديث رقوووم: )سووونن الت( 2)

 (.1/39حديث صحي ، )
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 حائضوواً   انوول إذا إحوودانا  ووان»: قالوول -رضووي اهلل عنهووا– عائشووةمووا  وواء عوون ل، و  ؛«(1)الن  جوواحج   إ، 

  (3).«(2)يباشرها ثم بذزار فت تزر -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول  مرها

فوي فورو هن، وعلوى  وواز   مواعهن تورا هوو ياالحُ  باعتزال المراد  ن علىالحديثان  دل هذانف

-فقد  اء تحريمه في حديث  بوي هريورة  ا ستمتاه بما دون ذلا من  سدهن، إ  موضع الدبر،

 ي تنبوون  انوا واليهود الم وس نالسابق، ف ان هذا التشريع الوسطي اإللهي؛ أل -رضي اهلل عنه

  -تعوووالى– اهلل ف مرنوووا بوووالحيا، يبوووالون و  ي وووامعونهن صوووارىالن و وووان شووويء،  ووول فوووي ياالُحووو

 (4).األمرين هذين بين با قتصاد

النه  عن االقتراب من الزوجة وقت المحيض منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع خامسا : 

لقد اشتملل سورة البقرة على  ساليب في التعامل مع النهي عن ا قتراب من : وحتى تطهر

 المحيا حتى تطهر، وذلا في عدة نقاط: الزو ة وقل

وقولوه تعوالى:  ،[444]البقاءة:﴾ٱُهَوّٖأَ  ّّٖٖ﴿ قوله تعالى:  مستحسنة تعريضالو  لطيفة  نايالورود  -1

ّٖيَۡطُهۡرَنُّّٖٖۖ﴿وقوله تعالى:  ،[444]البقءة:﴾آٰاَّٖفَٱۡعتَِللُوْاّٖٱلنِّسَّٖ﴿ َّٖمتَّىَٰ وقوله تعوالى: ، [444]البقءة:﴾َوََلّٖتَۡقَربُوُهنَّ

ُِّّٖٖمببۡنّٖ﴿ َِّ   ن المووؤمنين علووى حسوونة آداب اللَّووه  ووالم فووي و شووباهها وهووذا، [444]البقااءة:﴾َمۡيببُثّٖأََمببَرُشُمّٖٱ

 (3).وم اتبتهم محاورتهم في مثلها ويت لفوا بها ويت ّدبوا يتعلموها

                                                           

 .(1/243)(، 342( صحي  مسلم،  تاب الحيا، باب إصنعوا  ل شيء إ  الن اح، حديث رقم: )1)

وقل  من وراء اإلزار ي امعهن -صلى اهلل عليه وسلم-( يباشرها: المباشرة ال ماه والمالمسة، بمعنى  نه  ان 2)
 (.4/31نظر: لسان العرب،  بن منظور ). يحيضهن

(.  وصووحي  مسوولم، 1/31(، )342حووديث رقووم: )بوواب مباشوورة الحووائا،   توواب الحوويا، ( صووحي  البخووار ،3)
 (.1/242(، )293حديث رقم: ) تاب الحيا، باب مباشرة الحائا فوق الغزار، 

ولبوواب الت ويووول، (. 113، 4/114)  احوودوالتفسوووير البسوويط، للو  (.2/139، للثعلبووي )والبيووان ال شووفظوور: ( ين4)
 (.1/239وفت  القدير، للشو اني )(. 1/134للخازن )

 (.1/233، للزمخشر  )ال شافنظر: ( ي3)
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 ح وام بيان العلة من تحريم ال ماه وقل نزول المحيا، وبيوان موا يحمول هوذا الخطواب مون  -2

 يبوووالون و  ي وووامعوهن  وووانوا فوووذنهم ،النصوووارى وتفوووريط اليهوووود، إفوووراط بوووين صوووادا قت يهوووتعتبووور 

، العلة ب نه إشعارا عليه الح م ورتبألنه نتن، وقذر، ون س،  ؛ ذى ب نه اهلل وصفه قدو ، بالحيا

ّٖيَۡطُهۡرَنُّٖۖ﴿ :تعالى قالف َّٖمتَّىَٰ  (3).لغايته اً وبيان للح م اً   يد، [444]البقءة:﴾َوََلّٖتَۡقَربُوُهنَّ

إتاحة الفرصة لمن وقع في هذا الفعل المحرم ب ن ير ع ويتووب إلوى اهلل وهوذا مون رحموة اهلل،  -3

بِينَّٖ﴿ :تعالى قالف ّٖٱلتَّبوََّٰ َّٖيُِ ب   َِّ ّٖٱ  األمور عقوبهوذا  و واء، الخيور إلوى الورا عين:    ،[444]البقاءة:﴾ ِنَّ

، ثوم الوذنوب مون التووابين فوي معوا وهوو لوه، شوره موا خوالف منوه يقوعمون  توبوة بقبوول إيذاناً  والنهي

ّٖٱۡلُمتَطَهِّببِرينَّّٖٖ﴿ قووال تعووالى:   دبووار موون، والمتطهوورين الفووواحش موون المبوورئين:   ، [444]البقااءة:﴾َويُِ بب  

: لووط قووم عون ح ايوة تعوالى لقولوه اً نظيور  القوول هوذا  و نو  التوبوة، بعود بالوذنب يتلوثوون فوال النساء

ّٖ ِنَّّٖ﴿ نّٖقَۡريَتُِكۡمُۖ  (2).[44]األعءا::﴾يَتَطَهَُّرونَُّّٖٖهۡمّٖأُنَاجنّٖأَۡلِرُجوُهمّٖمِّ

  نوه  ثبول قودو  التووراة، شوريعة فوي الحوائا المور ة وشو ن شو نه في التغليط من  ان ما إبطال -4

فهوو  ذى للر ول والمور ة  ،للحوائا الر ول مخالطة في األذى  ن فتعين ؛ هته يبين ولم من ر  ذى

 آ موووا يحووودث الحووويا  ثنووواء فوووي الوقووواه  ن ألطبووواءا ف ثبووول الشوووره، ات ووواا الطوووب  يووودقووود و والولووود، 

 قوود الر وول عضوو فوهووة فووي الودم تسوورب  ن  مووا األنثوى، لوودى التناسوول  عضواء فووي حووادة والتهابوال

 وقوود بووه، مصووابة الموور ة الووذ  المرابوو الر وول يصوواب وقوود السوويالن، يشووبه صووديدياً  التهابوواً  يحوودث

 (3).والمر ة الر ل من  ل عقم إلى ال ماه يؤد 

                                                           

 (.1/139، للبيضاو  )( ينظر:  نوار التنزيل1)
 (.2/423) ( ينظر: البحر المحيط، ألبي حيان2)

 (.2/299والتفسير المنير، للزحيلي ) (.333، 2/333نظر: التحرير والتنوير،  بن عاشور )( ي3)
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ّٖيَۡطُهبببۡرنَّٖ﴿القرآنيوووة فوووي قولوووه تعوووالى:  اإلشوووارة -5 َّٖمتَّبببىَٰ قضووواء إلوووى  ن ، [444]البقاااءة:﴾َوََلّٖتَۡقَربُبببوُهنَّ

نموواو  ،وا نحرافووال األهووواء وفووق لليسووبووين الووزوج وزو تووه  الشووهوة المباحووة  ،اهلل بوو مر مقيوودة هووي ا 

 (1).وحدود ب يفية مقيدة وت ليف،  مر عن ناشئة وظيفة فهي

 بوابمون  إتيوان المور ة مون الودبر تحوريم علوى، [444]البقاءة:﴾ٱقُۡلُّٖهَوّٖأَ  ّٖ﴿وله تعالى: في قالد لة  -6

 وطء ب ووووواز ذلووووا ينووووتقا و  ،ومووووا يترتووووب عليهووووا موووون األذى الالزمووووة والن اسووووة ةر اللقووووذ ؛ ولووووى

 ألنووه؛ الوودبر  ن اسووة و  الحوويا،  وودم اسووتقذار هفيوو  يو وود  ا ستحاضووة دم ألن؛ (2)المستحاضووة

وو انف وار دم  (3)-رضووي اهلل عنهووا– حبوويش  بوي بنوول فاطمووة،  مووا  وواء عون ال وورح  ودم فهووو ،رقالع،

  طهر فال  ستحاا امر ة إني اهلل رسول يا: فقالل -وسلم عليه اهلل صلى- النبي  اءل إلى  نها

ووا  ج،» :-وسوولم عليووه اهلل صوولى- اهلل رسووول فقووال الصووالة؟  فوو ده َق، ذجل،ووا،  إ،نَّمج وور  لجووي سج  ع، ووي   وج ،ب،حج  اد

ُتا،   جق بجلجل   فجذ،ذجا ي ضج ي حج والجةج، فجودجع، بجورجل   وجا ،ذجا الصَّ ول،ي  جد  س، ن وا،  فجاغ  ول ي ثُومَّ  الودَّمج  عج فوذن ، وعلوى هوذا (4)«صج

، فح مهوا ح وم الطواهرال زو هوا وي تيهوا القورآن وتقر  بالبيل وتطوف وتصلي تصوم ،لمستحاضةا

 (3)فقهاء.الخاليال من الحيا والنفاس، وهو قول  مهور ال

 وووووووووووو

                                                           

 (.1/242سيد قطب )ل، الظاللنظر: ( ي1)

و وواوز دمهووا   ثوور الحيوويا". انظوور:  نفاسووا و  حيضووا ي ووون  ن يصوول    دمووا توورى التووي هووي" :المستحاضووة (2)
  (.1/241 شاف القناه، للبهوتي )

، مهوا رة  ليلوة، األسودية القرشوية صويق بون العوزى عبود بون  سود بن المطلب بن حبيش  بي بنل فاطمةهي:  (3)
، و  تو د -رضي اهلل عنها-عبداهلل بن  حش  بن محمد له فولدل  حش بن اهلل بعبد تزو ل من رواة الحديث،

(. 1/214(. و سود الغابوة،  بون األثيور )4/1992) رظور: ا سوتيعاب،  بون عبود البولهوا تر موة   ثور مون هوذا. ين
 (.9/214واإلصابة،  بن ح ر )

 توواب  (. وصووحي  مسوولم،1/33(، )229حووديث رقووم: )بوواب غسوول الوودم،   توواب الوضوووء، ( صووحي  البخووار ،4)
 (.1/232(، )333حديث رقم: )باب المستحاضة وغسلها وصالتها،  الحيا،

و ضووواء البيوووان،  (.1/241 شوواف القنووواه، للبهوووتي ) (. و2/239 بوون العربووي )نظوور: شوورح موطوو  مالوووا، ( ي3)
 (. 1/94للشنقيطي )
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ا قتوراب مون الزو وة حوال ومون خوالل موا تقودم ذ ورا مون مونهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون 

 ما يلي:المحيا، نستخلص 

 = ورود  نايال وتعريفال لطيفة ومستحسنة في اآلية، مثل  لمة ) ذى( و)فاعتزلوا(.

 = بيان العلة من تحريم ال ماه وقل نزول الحيا.

 ل ما  ان من التغليظ في ش ن المحيا وش ن المر ة في التوراة.= إبطا

نمووا وفووق مووراد  ،= اإلشووارة إلووى  ن قضوواء الشووهوة بووين الووزو ين ليسوول وفووق األهووواء وا نحرافووال وا 

 اهلل.

 = بيان تحريم إتيان المر ة من الدبر من باب  ولى.
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 المطلب الثان 

 االبتداء بقتال الكفار عند المسجد الحرام

اشوتملل سوورة البقورة علووى النهوي عون ا بتوداء بقتوال ال فووار عنود المسو د الحورام حتوى يقوواتلوهم  لقود

ال ي وووووز ألحوووود موووون فوووو ،-تعووووالى-فيووووه؛ ألن المسوووو د الحوووورام لووووه حرمووووة وم انووووة عظيمووووة عنوووود اهلل 

المدافعة إذا وقع القتوال مون قبول العودو، ويو تي بيوان هوذا وهي  ،لضرورةالمسلمين  ن يستحلها إ  ل

 لمطلب في ما يلي:ا

 فيها النه : أوال : اآلية القرآن  الت  ورد

َّٖوََلّٖ﴿قال تعالى:  ِّٖمَنّٖٱۡلقَۡتبِل  َّٖوٱۡلفِۡتنَةُّٖأََشد  ۡنَّٖمۡيُثّٖأَۡلَرُجوُشۡم  َوٱۡقتُلُوُهۡمَّٖمۡيُثّٖثَقِۡفتُُموُهۡمَّٖوأَۡلِرُجوُهمّٖمِّ

تِلُبببب ّٖيُقََٰ تِلُببببوُهۡمِّٖعنببببَدّٖٱۡلَمۡسببببِرِدّٖٱۡلَ ببببَراِمَّٖمتَّببببىَٰ لَِ َّٖجببببَلآُٰاّٖتُقََٰ
َٰ
َّٖشببببَذ تَلُببببوُشۡمّٖفَببببٱۡقتُلُوُهۡمِۗ ّٖفَببببِِنّٖقََٰ ُِِۖ وُشۡمّٖفِيبببب

فِِرينَّٖ  .[383]البقءة:﴾ٱۡلَكَٰ

 تعريف القتال لغة واصطالحا : ا : ثاني

 ،لج تج قج  منه الثالثي ومصدر ، من المقاتلة والمحاربة في سبيل اهلل،لج اتج مصدر قج  القتال لغة: - 

  (1).ال سد عن حالرو  إزالة وهي اإلماتة،: القتل و صل

 (2)"هو الصد عن الشيء بما يؤد  إلى القتل". القتال اصطالحا :   -ب

 النه  الوارد ف  اآلية: بيانثالثا : 

َوََلّٖ﴿ :ناهيوووًا عبوووادا الموووؤمنين عووون ا بتوووداء بقتوووال ال فوووار فوووي المسووو د الحووورام -تعوووالى–يقوووول اهلل 

ّٖيُّٖ تِلُببوُهۡمِّٖعنببَدّٖٱۡلَمۡسببِرِدّٖٱۡلَ ببَراِمَّٖمتَّببىَٰ ِِّٖتُقََٰ تِلُببوُشۡمّٖفِيبب تَلُببوُشۡمّٖفَببٱۡقتُلُوُهمّٖۡ قََٰ ، ف، الووواو عطوو[383]البقاءة:﴾فَببِِنّٖقََٰ

                                                           

(. ومع وم اللغوة، احمود مختوار 1/139(. وشورح حودود بون عرفوة )2/494المصباح المنير، للفيوومي )ظر: ( ين1)
(3/1114.) 
 (.2/429(  ح ام القرآن،  بن العربي )2)
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م وووزوم بوووال وعالموووة  زموووه حوووذف حووورف النوووون؛ ألنوووه مووون  تقووواتلوهم فعووول مضوووارهو ناهيوووة،  ( )و

 األفعال الخمسة.

 وقووتلهم همقتووال حينئووذ فل ووم فيووه، بالقتووال يبوودؤو م  ن إ  الحوورام المسوو د عنوود تقوواتلوهم   والمعنووى: 

 تحوول الحديبيووة يوووم -رضووي اهلل عوونهم–  صووحابه -وسوولم عليووه اهلل صوولى- النبووي بووايع  مووا ،دفعوواً 

ووو القتوووال، علوووى الشووو رة لَِ َّٖجبببَلآُٰاّٖ﴿ ، ثوووم قوووال تعوووال:وا هوووم ومووون قوووريش بطوووون عليوووه ت لبووول المَّ
َٰ
َشبببَذ

فِِرينَّٖ  (1)ة المس د الحرام.:  زاؤهم القتال والقتل؛ بسبب استحاللهم حرم  ، [383]البقءة:﴾ٱۡلَكَٰ

تِلُبببوُشۡمّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  وأمنننا منننا يقتضننني  النهننن  ّٖيُقََٰ تِلُبببوُهۡمِّٖعنبببَدّٖٱۡلَمۡسبببِرِدّٖٱۡلَ بببَراِمَّٖمتَّبببىَٰ َوََلّٖتُقََٰ

ُِِّٖۖ  : (2)فقد اختلف فيه على قولين، [383]البقءة:﴾فِي

ُرُمّٖفَبٱۡقتُلُوْاّٖٱۡلُمۡ بِرِشيَنَّٖمۡيبُثّٖفََِِ اّٖٱنَسلََخّٖٱۡۡلَۡشُهُرّٖٱۡل ُّٖ﴿: تعالى قولهب ةمنسوخ  ن اآليةالقول األول: 

ةََّّٖٖوَجببدت ُموُهۡمَّٖوُلببُذوُهۡمَّٖوٱۡمُصببُروُهۡمَّٖوٱۡقُعببُدوْاّٖلَُهببۡمُّٖشببلََّّٖمۡرَصببد  ّٖ ببلَوَٰ َّٖوَااتَببُواّّْٖٖفَببِِنّٖتَببابُوْاَّٖوأَقَبباُموْاّٖٱلصَّ

ََّٖ فُبورنّٖ َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ ةَّٖفََخل وْاَّٖسبِيلَُهۡم  َشوَٰ ِمبيمنّّٖٖٱللَّ ي ووز ا بتوداء بالقتوال فوي المسو د هوذا وعلوى  ،[5]التو اة:﴾رَّ

 (3).الحرام

  ن بعوود إ  الحوورام المسوو د فووي  حوود قتووال ي وووزعلووى هووذا   و  ،اآليووة مح مووة ن  القننول الثننان :

 ن رسول اهلل : -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس   اء؛ لما اآلية نص يقتضيه الذ  وهو يقاتل،

رَّمجهُ  ال بجلجدج  هجذجا نَّ إ، »قال يوم فت  م ة:  -صلى اهلل عليه وسلم- مج  اهللُ  حج لجقج  يجو  ، السَّومجاوجال،  خج جر اج  وجاأل 

رجامَ  فجُهوج  مجة،  حج م،  إ،لجى اهلل،  ب،ُحر  ولَّ  لجم   وجا ،نَّهُ  ال ق،يجامجة،، يجو  ودد  ف،يوه،  ال ق،تجوالُ  يجح، جحج ل،وي، أل، لجوم   قجب  ولَّ  وج  سجواعجةً  إ، َّ  ل،وي يجح،

                                                           

(. وغرائووب القوورآن، للنيسووابور  1/133وموودارا التنزيوول، للنسووفي )(. 3/331ظوور:  ووامع البيووان، للطبوور  )( ين1)
(1/331.) 
 (.1/323) ابن  ثيرتفسير (.  و 2/331(. و ح ام القرآن، للقرطبي )2/33ر: تفسير الماتريد  )ظ( ين2)
 (.2/331لقرطبي )و ح ام القرآن، ل (.3/339و امع البيان، للطبر  )(. 1/139تفسير مقاتل )نظر: ( ي3)
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ون   ، م، ورجامَ  فجهُوووج  نجهجوارد ووة،  حج مج م،  إ،لجوى اهلل،  ب،ُحر  وة،، يجووو  وودُ   ج  ال ق،يجامج ُ ُه، ُيع ضج وي ُدُا، ُينجفَّوورُ  وج ج  شجوو   إ، َّ  يجل ووتجق،طُ  وج ج  صج

تجلجى وج ج  عجرَّفجهجا، مجن   هجا ُيخ  الج  .«(1)خج

ويرى الباحث  ن القول الثاني هو القول الصحي ؛ لما ورد من بيوان واضو  فوي الحوديث الصوحي  
يووم فوت  م وة إ  سواعة مون النهوار، و  ن حرموة  -صولى اهلل عليوه وسولم–لم يحل للنبي على  نه 

 المس د الحرام باقية إلى يوم القيامة.
 رابعا : منهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن االبتداء بقتال الكفار عند المسجد الحرام:

 ار عند المس د الحرام  ساليب وطرقال ف لقد سلا القرآن في التعامل مع النهي عن ا بتداء بقتال

 ي تي بيانها في عدة نقاط:

 اتفتقورو  فوال فيوه قواتلو م فوذن،   لوه مون الحورم سوائر وحرموة ،لذاتوهبيان حرمة المسو د الحورام  -1

لَِ َّٖجببَلآُٰاّٖ﴿ ،الحوورام المسو د حرموة لهووت هم لهوم حرمووة   إذ فيوه فوواقتلوهم ،الحورم عوون الفورار إلوى
َٰ
َشببَذ

فِرِّٖ  (2).آياته في اهلل حرمة يتر وا لم  ما حرمة لهم يترا  ، [383:]البقءة﴾ينَّٖٱۡلَكَٰ

َوََلّٖ﴿فوي قولوه تعوالى:  ،والمدافعة الم اف ة سبيل المحرم على نت ويز القتال المحرم في الم ا -2

ِِّٖ تِلُببوُشۡمّٖفِيبب ّٖيُقََٰ تِلُببوُهۡمِّٖعنببَدّٖٱۡلَمۡسببِرِدّٖٱۡلَ ببَراِمَّٖمتَّببىَٰ ذا الفعوول هووو  ووزاء لموون بوود  ؛ ألن هوو[383:]البقااءة﴾تُقََٰ

فِِرينَّٖ﴿باستحالل حرمة المس د الحرام حيث قال تعالى:  لَِ َّٖجَلآُٰاّٖٱۡلَكَٰ
َٰ
 (3).[383]البقءة:﴾َشَذ

تَلُبببوُشۡمّٖ﴿فوووي قولوووه تعوووالى:  خاصوووة، البقعوووة هوووذا فوووي قتوووالهم شووورط بقووواءاسوووتمرارية  بيوووان -3 فَبببِِنّٖقََٰ

ا عتووداء وا بتووداء بالقتووال، فوواقتلوهم فووي    وقوول  و  ، بمعنووى إذا ت وورر موونهم[383]البقااءة:﴾فَببٱۡقتُلُوُهمّٖۡ
 (4).رمالحُ  األشهر وفي القتال  ل في شرطاً  قبل من  ان وقد زمن  ان،

                                                           

وصوحي   .(4/144) (،3199رقوم: )حوديث  تواب ال زيوة، بواب إثوم الغوادر للبور والفوا ر،  ( صحي  البخوار ،1)
حوووديث رقوووم: ، الووودوام علوووى لمنشووود إ  ولقطتهوووا، وشووو رها وخالهوووا وصووويدها م وووة تحوووريم بوووابمسووولم،  تووواب الحوووج، 

(1333 ،)(2/993). 
 (.2/39محاسن الت ويل، للقاسمي )ينظر: ( 2)

 (.1/134)( ينظر: الو يز، للواحد  3)

 (.3/294مفاتي  الغيب، للراز  )ينظر: ( 4)
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ََّٖ فُورنّٖ﴿قبول التوبة من  ل ذنب، في قوله تعالى:  بيان -4 َِّ ّٖٱ ِميمنّّٖٖفَِِِنّٖٱنتََهۡوْاّٖفَِِنَّ ، [384]البقاءة:﴾رَّ

ْاّٖ﴿: تعالى ولهقونظيرها  ،قاتالً   ان إذاحتى   افر،  ل توبة قبول على دلل اآليةف قُلّٖلِّلَِّذيَنَّٖشفَبُروٰٓ

لِينَّٖ َّٖو ِنّٖيَُعوُ وْاّٖفَقَۡدَّٖمَضۡتُّٖسنَُّتّٖٱۡۡلَوَّ َُ اّٖقَۡدَّٖسلَ  (1).[14]األنفال:﴾ ِنّٖيَنتَُهوْاّٖيُۡغفَۡرّٖلَُهمّٖمَّ

ٱۡقتُلُبوُهۡمَّٖمۡيبُثّٖثَقِۡفتُُمبوُهۡمّٖوَّٖ﴿ ا ستثناء بعد األمر بقتال المحاربين في  ول م وان، قوال تعوالى: -5

تِلُببوُهۡمِّٖعنبَدّٖٱۡلَمۡسببِرِدّٖٱۡلَ بب َّٖوََلّٖتُقََٰ ِّٖمبَنّٖٱۡلقَۡتببِل  َّٖوٱۡلفِۡتنَببةُّٖأََشببد  ببۡنَّٖمۡيببُثّٖأَۡلَرُجبوُشۡم  َّٖوأَۡلِرُجبوُهمّٖمِّ َراِمَّٖمتَّببىَٰ

ُِِّٖۖ تِلُوُشۡمّٖفِي
 فيوه اإلذن   ود ،منوه يتحورج عظيمواً   موراً  الحورام المسو د فوي القتول  ان لما، ف[383]البقءة:﴾يُقََٰ

تَلُوُشۡمّٖفَٱۡقتُلُوُهمّٖۡ﴿: تعالى فقال ،الغاية من فهم بما ي تف ولم ،بشرطه  تستسلموا و ، [383]البقءة:﴾فَِِنّٖقََٰ

 (2).آثم غير والمدافع الظالم، هو فالبادئ لهم،

: -تعووالى– المبالغووة فووي قتووال األعووداء إن قوواتلوا المسوولمين فووي المسوو د الحوورام، حيووث قووال اهلل -3

فِِرينَّٖ﴿ لَِ َّٖجَلآُٰاّٖٱۡلَكَٰ
َٰ
َّٖشَذ تَلُوُشۡمّٖفَٱۡقتُلُوُهۡمِۗ  (3).[383]البقءة: ﴾فَِِنّٖقََٰ

، فلووم يقوول: فقوواتلوهم، فووالتعبير فيووه التبشووير [383:]البقااءة﴾فَببٱۡقتُلُوُهمّٖۡ﴿التعبيوور القرآنووي بقولووه تعووالى:  -1

شوعار بو ن المشور ين بحالوة  مون الخوذ ن والضوعف، فو مر اهلل للمؤمنين بالغلبوة علوى المشور ين، وا 

في تلا الحال بقتلهم   بقتالهم؛ ألنهم في تلا الحال بضوعفهم   يحتوا ون مون الموؤمنين إ  إلوى 

 (4)القتل.

 وووووووووووووو

ومن خالل ما سبق من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن ابتداء القتال في المس د الحرام 

 نستلخص ما يلي:

 .  له من الحرم سائر وحرمة ،لذاتهلمس د الحرام = بيان حرمة ا
                                                           

 (.343، 3/343، للنعماني )ال تاب علوم في اللباب ينظر:( 1)
 (.2/139محمد رضا )لتفسير المنار، ينظر: ( 2)
 (.2/319( ينظر: تفسير الفاتحة والبقرة،  بن عثيمين )3)

 (.1/411( ينظر: التفسير الوسيط، للطنطاو  )4)
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 والمدافعة. الم اف ة سبيل المحرم على ن= ت ويز القتال المحرم في الم ا

 = بيان استمرار قتالهم في المس د الحرام إذا بد وا القتال.

 = بيان قبول التوبة من  ل ذنب.

 قتالهم في    م ان.= ا ستثناء بقتال المشر ين في المس د الحرام بعد األمر ب

 = المبالغة في قتال األعداء إن قاتلوا المسلمين في المس د الحرام.

لووم يقوول: فقوواتلوهم، فووالتعبير فيووه التبشووير ، و [383]البقااءة:﴾فَببٱۡقتُلُوُهمّٖۡ﴿= التعبيوور القرآنووي بقولووه تعووالى: 

 للمؤمنين بالغلبة على المشر ين.
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 المطلب الثالث

 بالولد أو األباألم  مضارة

 وواء فووي سووورة البقوورة النهووي عوون مضووارة األم  و األب بالولوود، وهووذا الفعوول المحوورم ينبغووي  ن يترفووع 

 ن ،  و عنه بعا الناس من الذين يؤذون زو اتهم عند الطالق ب خذ األبناء منهّن بقصد إيذائهنّ 

 ون ألن األذى   شوا سوي ؛المر ة تمتنع من إرضواه اإلبون بقصود إيوذاء األب، و ول هوذا   ي ووز

 يوم القيامة، ويتبين هذا المطلب فيما يلي: -تعالى-وهنا ت ون المسئولية  مام اهلل  ،على الولد

 الت  ورد فيها النه :  القرآنية أوال : اآلية

ّٖبَِولَِدَهاَّٖوََلَّٖمۡولُو نّٖ﴿قال تعوالى: 
لَِدةُۢ َّٖوَٰ َّٖوَعلَىّٖٱۡلَواِرِثِّٖمۡثلََُّّٖٖلّٖتَُضآٰرَّ ُ ّٖبَِولَِدِهۚ  لَِ ِّّٖٖۗلَِّ

َٰ
 َّّٖٖ فَبِِۡنّٖأََراَ اّٖفَِصباَلك

ۡنُهَماَّٖوتََ اُور َّّٖٖعنّٖتََراض ّٖ َّٖو ِۡنّّٖٖمِّ َدُشۡمّٖفََلُّٖجنَاَحَّٖعلَۡيُكۡمّٖ َِ اّٖفََلُّٖجنَاَحَّٖعلَۡيِهَماِۗ ْاّٖأَۡولََٰ أََر ت ۡمّٖأَنّٖتَۡستَۡرِضُعوٰٓ

ْاّٖأَنَّّٖ ََّٖوٱۡعلَُموٰٓ َِّ َّٖوٱتَّقُوْاّٖٱ آَّٰٖااتَۡيتُمّٖبِٱۡلَمۡعُروِفِۗ َّٖبَِماّٖتَۡعَملُوَنّٖبَِصيرنَّّٖٖسلَّۡمتُمّٖمَّ َِّ  .[411]البقءة: ﴾ٱ

 لغة واصطالحا : ثانيا : تعريف المضارًّة

وورارُ بمعنووى لغننة:  المضننارَّة -أ وورّ ، و الض  وودْ  الضَّ ، ض، ووّرة النَّف ووع، فُ : والمجضج ووالج ن فعووة خ، يقووال:  ،المج

وورَّاُ  ووّراً  يجُضووّرا ضج وورّ  ضج وورّ  ب،ووه وضج ووارَّاُ  ب،ووه و جضج ووارَّةً  وضج وو ُمضج  ، والمقصووود هنووا هووو منووعراراً وض،

فجعجهُ  منهجا ولدهجا الزوجُ  يجن زه  جناألم بحصول اإلضرار ب ر،  و  ُ خرى، ُمر ضعة إ،لى فجيجد  ار،  ُتضج

عه فجال األجبج  اأُلمْ   (1).ترض،

ووورار"المضنننارَّة اصنننطالحا :  -ب ووو، (2)المضوووارَّة: هوووي "الض  قصووود بوووه اإلنسوووان  موووا ،راروالض 

 (3).[308]التو ة:﴾ااِّٖضَرار َّٖوٱلَِّذيَنّٖٱتََّخُذوْاَّٖمۡسِرد ّٖ﴿ :تعالى اهلل قالاإلضرار لغيرا، 

                                                           

 (.12/393)تاج العروس، للزبيد  (. و 493، 4/492لسان العرب،  بن منظور )ينظر: ( 1)
 (.1/333) ي( حاشية الطيب2)
 (.3/44) لبا ي ، لالموط شرح المنتقى ينظر: (3)
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مخاطبًا عبادا المؤمنين والمؤمنال:  -تعالى–يقول اهلل  النه  الوارد ف  اآلية: بيان ثالثا :

ّٖٱ﴿ ّٖلَِمۡنّٖأََراَ ّٖأَنّٖيُتِمَّ َّٖمۡولَۡيِنَّٖشاِملَۡيِنُۖ َدُهنَّ
ُتّٖيُۡرِضۡعَنّٖأَۡولََٰ لَِدَٰ َّٖوٱۡلَوَٰ َّٖوَعلَىّٖٱۡلَمۡولُوِ ّٖلَُِ ِّٖرۡزقُُهنَّ

َضاَعةَ  لرَّ

ُّٖوۡسَعَها ّٖ َِلَّ ّٖنَۡفس  ُُ ََّٖلّٖتَُكلَّ ّٖبِٱۡلَمۡعُروِف   ألن؛ المطلقالبالوالدال   :  المراد، ف[411]البقءة:﴾َوِشۡسَوتُُهنَّ

َّٖوِشۡسَوتُُهنَّّٖ﴿ ا:بعده قال -تعالى- اهلل  الزو ية  انل لو، و [411قءة:]الب﴾َوَعلَىّٖٱۡلَمۡولُوِ ّٖلَُِ ِّٖرۡزقُُهنَّ

 (1).الرضاه أل ل   الزو ية بسبب ذلا الزوج على لو ب باقية

ّٖبَِولَببِدَهاَّٖوََلَّٖمۡولُببو نّٖ﴿ :ناهيووًا عبووادا المووؤمنين والمؤمنووال -تعووالى–اهلل ثووم قووال 
لِببَدةُۢ َّٖوَٰ لَّببُِ ََّّٖٖلّٖتَُضببآٰرَّ

والمعنوى:  السو ون،  زموه وعالموة بوال مم وزو  مضواره فعل وتضار ،ناهية ( ، )[411]البقءة:﴾بَِولَِدهِۚ

  يقوووم األب بذلحوواق الضوورر بزو تووه المطلقووة بسووب ولوودها،  و بعوودم اإلنفوواق عليووه،  و تهديوودها 

 و لفهوووا بذرضووواعه رضووويل  ن بعووود مووون المرضوووعال غيرهوووا إلوووى منهوووا هنزعوووبمنعهوووا مووون إرضووواعه و 

،   : و ووذلا األم للولووود   تقووووم بذلحووواق [411البقاااءة:]﴾لَّبببُِ ّٖبَِولَبببِدِهۚ َّّٖٖوََلَّٖمۡولُبببو نّٖ﴿ و لفتووه، وقولوووه تعوووالى:

 واعتواد  لفهوا  ن بعود ولودا لوه تتورا  و ،من النفقة عليوه يستطيع   بما تطالبه ب نالضرر بزو ها 

 واحوود  وول بضوور الوالوودين إلووى الضوورار ير ووع اهووذبو   بيووه، علووى لتشووق هترضووع  ن فتوو بى صووحبتها

 ، وقيل:الولد بسبب صاحبه منهما

 يموول، حتوى األم ترضوعه فوال الصوبي، منهموا واحد  ل يضار الف :   الصبي إلى را ع الضرار

 (2).بالصبي يضر حتى  مه من ينزعه  و وهي ترضعه، األب عليه ينفق  و 

ُ َّٖوََلَّٖمۡولُو نّٖ﴿ تعالى: بقوله والمراد نما الوالد،   :، [411]البقءة:﴾لَِّ  الولود ب ن إعالماً  اللفظ بهذا ذ را وا 

لِبب ََّّٖٖوَعلَببىّٖٱۡلببَواِرِثِّٖمۡثببلُّٖ﴿، وقولوه تعووالى: لووألم   لووه ينسوب
َٰ
: فقيوول الوووارث فووي اختلوف، [411]البقااءة:﴾َ 

: وقيوول نفسوه، الصوبي هوو: وقيول موال، لوو الصوبي وارث: وقيول ،الوذ  هوو األب لوه المولوود وارث

                                                           

 (. والمصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.3/39 امع البيان، للطبر  )ظر: ( ين1)
، للثعلبووووي (. وال شووووف1/344(. والن وووول والعيووووون، للموووواورد  )34-3/43 ووووامع البيووووان، للطبوووور  )ظوووور: ( ين2)
عراب القرآن، لدرويش )1/193دارا التنزيل، للنسفي )وم (.2/192)  (.1/341(. وا 
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 يفوو رضوواعه   وورة ألن إشوو ال فووال الصووبي هووو الوووارث بوو ن القووول علووى ف مووا  بويووه، موون بقووي موون

 غيوور  حوود علووى الرضوواه   وورة ت ووب فووال منسوووخة اآليووة إن: فقيوول األقوووال، سووائر علووى و مووا مالووه،

، الوالود وارث علوى  و موال، لوو الصوبي وارث على الرضاه   رة فت ب مح مة إنها: وقيل الوالد،

 موع تناسوبي هوذاو ،  لهوا الضورر ه وو بتورا   عودم المضوارة النهوي عمووم فوي يودخلعلى هذا فذنه و 

 (1).الوارث في ولق  ل

ّٖبَِولَِدَهاَّٖوََلَّٖمۡولُبو نّٖ﴿في قوله تعوالى:  ويقتض  النه 
لَِدةُۢ َّٖوَٰ َّٖوَعلَبىّٖٱۡلبَواِرِثِّٖمۡثبلََُّّٖٖلّٖتَُضآٰرَّ ّٖلَّبُِ ّٖبَِولَبِدِهۚ 

لِ َّٖ
َٰ
بين الزو ين بعد الطالق بسبب الولد، وتحريم اإلضرار بالولد من  المضارة ، تحريم[411]البقءة:﴾َ 

ألن اهلل نهى عنه؛ وألنه  اء في الحديث عون  يم اإلضرار باألم من قبل الورثة؛باب  ولى، و تحر 

، (2)«ضوورار و  ضوورر  » قووال: -صوولى اهلل عليووه وسوولم– ن النبووي  -رضووي اهلل عنووه- بووي هريوورة 

 (3). حد  ل على وا ب الضرر تراوعلى هذا ف

 واألب بالولد:األم  مضارةمنهج القرآن الكريم ف  التعامل مع النه  عن  :رابعا  

لقوود ت لووى موونهج القوورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون المضووارة بوواألم واألب بالولوود موون خووالل سووياق 
 اآلية وذلا في عدة نقاط:

 علوى المور ة يحمول هوذاو  والتعواد ، التبواغا حصول بين الوزو ين حصلل رقة إذاالفُ   نبيان  -1

 ربموا  نهوا: والثنان  ،قل،وطج المُ  الوزوج إيوذاء يتضومن الولود إيوذاء  ن: أحندهما: و هين من الولد إيذاء

 ا حتمال هذا  ان فلما الطفل  مر إهمال على إقدامها يقتضي هذاو  آخر، بزوج التزوج في رغبل

                                                           

 (.1/123)(. والتسهيل،  بن  ز 1/313(. وتفسير البغو  )33 -3/34 امع البيان، للطبر  )ظر: ( ين1)
(، وقووال: هووذا حووديث صووحي   اإلسووناد علووى شوورط مسوولم ولووم يخر وواا 2343( مسووتدرا الحووا م، حووديث رقووم: )2)
 (.1/213(، وقال: حديث صحي  )993اء الغليل، لأللباني، حديث رقم: )(. و إرو 2/33)

وتفسووووير المراغووووي  (.1/123) والتسووووهيل،  بوووون  ووووز (. 3/139ظوووور: ال ووووامع ألح ووووام القوووورآن، للقرطبووووي )( ين3)
(2/191.) 
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 بشو نهم، وا هتموام ،األطفوال  انوب رعايوة إلوى فوي بدايوة اآليوة المطلقوال الوالودال اهلل نودب ،قائمواً 

ُتّٖيُۡرِضعّٖۡ﴿: تعالى قال لَِدَٰ َّٖوٱۡلَوَٰ َدُهنَّ  (1).[411]البقءة:﴾...َنّٖأَۡولََٰ

  ربواب موع المشواورة وعنود الوالودين رضوا عنود إ  ي ووز   حولين من  قل في للولد الفطام  ن -2

 إعطوواء موون يموول قوود  يضووا واألب الفطووام فتحوواول الرضوواه موون تموول قوود األم ألن ؛وذلووا ،الت ووارب

 بالولوود اإلضوورار علووى يتوافقووان موواقلّ  ل نهمووا لووذلا، دفعوواً  الفطووام يحوواول فقوود اإلرضوواه، علووى األ وورة

 فطامووه  ووواز فووي شورط  ووم الصووغير الطفول بهووذا -تعووالى– اهلل إحسووان إلوى فووانظر الوونفس، لغورا

: تعوالى قوال بول باإلذن يصرح لم الشرائط هذا  ل ا تماه عند ثم عنه، للمضار دفعاً  الشرائط من

   ثوور  ووان  لمووا اإلنسووان  ن علووى يوودل وهووذاإثووم علووي م،  ،   : فووال[411]البقااءة:﴾فَببَلُّٖجنَبباَحَّٖعلَببۡيُكمّٖۡ﴿

 (2). شد به تهوعناي   ثر معه اهلل رحمة  انل ضعفاً 

ّٖبَِولَبِدَهاَّٖوََلَّٖمۡولُبو نّٖ﴿ابتداء األم قبل األب في النهي عن المضارة، قال تعالى:  -3
لِبَدةُۢ َّٖوَٰ ََّٖلّٖتَُضآٰرَّ

ُ ّٖبَِولَِدِهۚ ّٖ  يسوت  ر فذنوه واسوطة، الولودو  األب وبوين واسوطة، والطفول األم بين ليس ألنه؛ [411]البقءة: ﴾لَِّ

 (3)ولذلا بد  بها قبل األب. ،فبالمعرو  وال سوة بالنفقة والحضانة اإلرضاه على المر ة

ّٖ﴿ قوووال تعوووالى: ،اآلبووواء إلوووى عائووود األو د نفوووعاإلشوووارة إلوووى  ن  -4  َوَعلَبببىّٖٱۡلَمۡولُبببوِ ّٖلَبببُِ ِّٖرۡزقُُهبببنَّ

ّٖبِٱلّٖۡ ُّٖوۡسَعَهاَوِشۡسَوتُُهنَّ ّٖ َِلَّ ّٖنَۡفس  ُُ ََّٖلّٖتَُكلَّ   .[411]البقءة: ﴾َمۡعُروِف 

 هووذا فووي المعووروف ي ووون قوودو  ،األب حووق موون   ثوور األم حووق  نو هم، مصووالح رعايووة علوويهم في ووب
 ي فيهووا بموا قوام إذا ألنوه ؛العورف  هوة مون إ  محوودود غيور ي وون وقود وعقود، بشورط محودوداً  البواب
 لحقهوا ال فايوة قودر مون  قول ذلوا  وان لوو إذ األ ورة، تقودير عون تغنىاس فقد ،و سوتها طعامها في

 (4).الولد إلى الضرر ذلا ويتعدى والعر ، ال وه من ضرر
                                                           

 (.3/439ظر: مفاتي  الغيب، للراز  )( ين1)
 (.3/434) المصدر السابقظر: ( ين2)
 (.1/341، للنيسابور  )رآنالق غرائبظر: ين (3)
 المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.ظر: ( ين4)
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 بذرضووواه اسوووتخدام صووويغة  النهوووي الصوووري  بعووودم المضوووارة أل  طووورف، بعووود  ن  ووواء األمووور -5

لِبدَّٖ﴿قوال تعوالى:  الفطورة، مقتضى على  و دهن األمهال َّٖوَٰ ّٖبَِولَبِدَهاَّٖوََلَّٖمۡولُبو نََّٖلّٖتَُضبآٰرَّ
ّّٖٖةُۢ لَّبُِ ّٖبَِولَبِدِهۚ 

لِبب ََّّٖٖوَعلَبىّٖٱۡلببَواِرِثِّٖمۡثبلُّٖ
َٰ
؛ األطبوواء باتفواق  مووه لوبن للولود اللووبن  فضول، ونسووتفيد هنوا  ن [411]البقاءة:﴾َ 

 منووه يتغووذى  ووان الووذ  اللووبن تحووول الو ووود إلووى بوورز فلمووا  حشووائها، فووي دمهووا موون ت ووون قوود ألنووه

 .ويناسبه يالئمه الذ  اللبن فهو خار ه، في منه ذىيتغ لبن إلى الرحم

 سنه، در ال بحسب الطفل لحال مالئمة التغذية في األم لبن حالة ت ون ب ن الح مة قضل وقد 

 التووي الطفوول  سوون ولوودها سون  وووني  ن المرضووعة غيوور األم فووي يراعوى  ن ينبغووي ممووا  ووان ولوذلا

 (1).له مرضعاً  تتخذ

ّٖ﴿: ، حيث قال تعوالىعليها والمحافظة  ح امها التزام على يبعث بما التوصية في ختام اآلية -6

َّٖبَِمباّٖتَۡعَملُبوَنّٖبَِصبيرنّٖ َِّ ّٖٱ ْاّٖأَنَّ ََّٖوٱۡعلَُمبوٰٓ َِّ  موع األح وام مون ذ ور موا التزمووا:   ، [411]البقاءة: ﴾َوٱتَّقُبوْاّٖٱ

 .منها شيء في تفرطوا فال ذلا في اهلل واتقوا منها،  ل ح مة توخي

 عمل وووم ل وووم يحصوووي فهوووو وغيووورا،  لوووه هوووذا فوووي تعملوووون بموووا بصوووير اهلل  ن اليقوووين لووومع واعلمووووا

 قوورة اهلل  علهووم المضووارة وا تنوواب والتشوواور بالتراضووي األطفووال بحقوووق قمووتم فووذذا عليووه، وي ووازي م

ن اآلخورة، فوي للمثوبوة وسبباً  الدنيا في ل م  عين  الوالودة مضوارة إلوى الوالود وعمود  هوواء م اتبعوتم وا 

  نفسوهما فوي السويئ بعملهموا و انوا الودنيا، فوي لهموا وفتنوةً  بوالءً  الولود  ان ذلا إلى هي وعمدل به

 (2).اآلخرة لعذاب مستحقين وولدهما

َّٖعببنّٖتَببَراض ّٖ﴿ فووي قولووه تعووالى: ،السووواء علووى والموور ة الر وول علووىالتيسووير  -7 ّٖفَببِِۡنّٖأََراَ اّٖفَِصبباَلك

ۡنُهَماَّٖوتََ اُور ّٖ ذا ،الن واح العظيموة المنشو ة لتلوا يقودر لوم ذذا، فو[411]البقاءة:﴾ِهَمبافََلُّٖجنَباَحَّٖعلَيّّٖٖۡمِّ  لوم وا 

                                                           

 (.234، 2/229محمد رضا )لظر: تفسير المنار، ( ين1)

 (.2/229محمد رضا )لظر: تفسير المنار، ين (2)
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   موووا النووواس  مووور مووون يعلوووم الوووذ  البصوووير الخبيووور فووواهلل، با سوووتقرار األولوووى الخليوووة تلوووا تسوووتمتع

 مهمووا منووه، الف وواا إلووى سووبيل   وسوو ناً  قيووداً  ال نسووين بووين الرابطووة هووذا ي عوول  ن يوورد لووم يعلمووون

 .الظالم وغشاا الشوا، فيه ونبل األنفاس، فيه اختنقل

 -والطبوائع الفطور  مور مون واقوع هوو موا بسوبب -الغاية هذا تتحقق لم فذذا وس ناً  مثابةً   رادها لقد 

 إلنقاذ ؛الوسائل  ميع استنفاد بعد وذلا ، خرى مرة المحاولة هذا يحاو  و ن يتفرقا  ن بهما ف ولى

 و  زو ة، و  زوج يضار    ي والشعورية التشريعية مانالالض إي اد مع ،ال ريمة المؤسسة هذا

 (1). نين و  رضيع

 ووووووووووووو

الولود ب األب و ومن خالل ما سبق نستلخص منهج القرآن في التعامل مع النهي عن مضوارة األم 

 وذلا فيما يلي:

 .والتعاد  التباغا حصل بين الزو ين حصلل رقة إذاالفُ   ن= بيان 

  ربواب موع المشواورة وعنود ،الوالودين رضوا عنود إ  ي ووز   حوولين مون  قول فوي للولد امالفط  ن= 

 .الت ارب

 = ابتداء األم قبل األب في النهي عن المضارة.

 .اآلباء إلى عائد األو د نفع= اإلشارة إلى  ن 

 = استخدام صيغة  النهي الصري  بعدم المضارة أل  طرف.

 .عليها والمحافظة  ح امها التزام على يبعث بما = التوصية في ختام اآلية

 = التيسير على الر ل والمر ة على السواء.

                                                           

 (.239، 1/239سيد قطب )ل، ( ينظر: الظالل1)
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 النتائج والتوصياتالخاتمة وتشمل 

 الت  توصل إليها الباحث النتائجأوال : 

 =  همية سورة البقرة وفضلها والوقوف على  سماءها و ح امها.

 نهي عنها في انهيار الم تمعال وترد  مستوى الفرد.= التعرف على  ثر األفعال الم

التووي قوود ت ووون موون البشوور حتووى = التعوورف علووى  سوولوب وموونهج القوورآن فووي التعاموول مووع األخطوواء 

 لناصحين والمربين التخلص من آثارها.يسهل ل

فووي سووورة  فووي التعاموول مووع األفعووال المنهووي عنهووا دراسووة عوون تنوووه موونهج القوورآن وضووحل هووذا ال= 

ا يعورف بسوبب نوزول مووهوو ، هوذا األفعوال -تعوالى–هلل ، موع بيوان السوبب الوذ  أل لوه نهوى اةالبقر 

، وموونهج التعاموول القرآنووي فووي النهووي عنووه،  و الح، مووة اآليووة، وتعريفووه وبيانووه، ومووا يقتضووي النهووي

المترتبة على ذلا، وتضمنل هذا الدراسة على  ربعة فصول، احتول على التمهيود وفيوه التعريوف 

حال عنوان الرسالة، وفضائل سورة البقرة، والمنهيال في العقدية، والمنهيال فوي العبوادال بمصطل

، ممووا هووو فووي المسووبوقة بووال الناهيووة والمعووامالل واألح ووام، واعتموودل علووى األفعووال المنهووي عنهووا

 سورة البقرة.

 وووريم = وقوووف الباحوووث فوووي هوووذا الدراسوووة علوووى  شوووهر  توووب التفسوووير التوووي دّونووول تفسوووير القووورآن ال

 وبالخصوص سورة البقرة. 

وقووووف الباحووووث فووووي هووووذا الرسووووالة علووووى  شووووهر  تووووب التفسووووير التووووي ذ وووور فيهووووا  سووووباب النووووزول = 

 واألحاديث التي توافق النهي عن األفعال المنهي عنها في سورة البقرة. 

 دائرته  بيرة، و شوفل عون سوعةعنها  برزل هذا الدراسة  ن منهج التعامل مع األفعال المنهي = 

 من   بر الدوائر التي نحتا ها في حياتنا العملية والتطبيقية، وبالذال الدعوية. اهذا الدائرة، و نه

  شفل الدراسة  ن الوقوه في األفعال المنهي يعود إلى  سباب عديدة، منها:= 
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 ال هل بحرمة بعا هذا المن رال واألفعال المنهي عنها وبعقوبتها. - 

 عن اآلباء واأل داد. العادال والتقاليد المتوارثة  -ب

 ضعف الصلة والعالقة بين العبد وربه.  -ل

 األف ار والشبهال الهدامة التي تبرر الوقوه في مثل هذا األفعال المنهية.  -ث

ضعف العالقة األخوية وا  تماعية بين الناس مما  دى إلى تعد  بعضهم علوى بعوا   -ج

 وظلم بعضهم بعضا.

القرآن ال وريم فوي التعامول موع األفعوال المنهوي عنهوا،   ظهرل هذا الدراسة  ن تنوه م ال منهج= 

تدل على مدى الح مة اإللهية؛ ألنه   يم ن  ن نتعامل مع األفعال المنهي عنهوا بطريقوة واحودة؛ 

 وذلا  ختالف طبائع الناس، واختالف  فهامهم، ومستوياتهم  العلمية، وا  تماعية. 

–خلووو موون األخطواء؛ فقوود  وان الم تمووع فوي عهوود النبووي إّن الم تموع مهمووا  وان ُرقّيووه، فذنوه   ي= 

 .األفعال خير الم تمعال، ومع ذلا لم يسلم من هذا -صلى اهلل عليه وسلم

اشووتملل سووورة البقوورة علووى عوودد موون األفعووال المنهووي عنهووا فووي سووياق قرآنووي ع يووب، ت لووى موون = 

ألفعوال، والودفع بالمسولم إلوى خالله التنوه الغني باألساليب والطرق التي تؤد  إلوى الحود مون تلوا ا

 التخلص من خبثها.

 نَّ علماء المسلمين بذلوا  هدًا علميًا عظيمًا، ومستمرًا على اختالف األزمنة، واألم نة؛ لخدمة = 

هووذا ال انووب موون تفسووير القوورآن ال ووريم، وهووذا ال هوود ُيعووْد مفخوورة لهووم، وصووورة مشوورقة فووي ا هتمووام، 

 نقاًل،  وتفسيرًا، وشرحًا، وتحلياًل، واستنباطًا.بخدمة القرآن ال ريم، حفظًا، و 
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 حثالتوصيات الت  ُيوص   بها الباثانيا : 

ومراقبتوه فوي السور والعلون، والعمول  -تعوالى– وصي نفسي و ميع إخوواني المسولمين بتقووى اهلل = 

 بمنهج القرآن ال ريم والسنة النبوية.  م في التعامل مع األخطاء الفعليةعلى ا لتزا

فوووي بقيوووة سوووور القووورآن ال وووريم التوووي اسوووتخدمها فوووي  ت ثيوووف ال هوووود فوووي دراسوووة المووونهج القرآنوووي= 

 التعامل مع األفعال المنهي عنها.

التعاموول مووع األفعووال  فووي عرفووة المنوواهج واألسوواليب القرآنيووةلم يم هووذا الدراسووة؛اإلسووهام فووي تتموو= 

 المنهي عنها في بقية سور القرآن ال ريم.

ن ال ووريم الصووحيحة ب وول الوسووائل المم نووة التووي تتبنووى الفهووم الصووحي  لموونهج = نشوور ثقافووة القوورآ

 القرآن ال ريم.

منهوووي عنهوووا، فوووي حياتنوووا فوووي التعامووول موووع األفعوووال ال ادة مووون الطووورق واألسووواليب القرآنيوووةا سوووتف= 

 في شتى الوسائل، والم ا ل، سواء المقروءة،  و المسموعة. العملية

القوورآن ال ووريم؛ ألنووه هووو الحوول ل وول معضوولة، وشووفاء ل وول موورا، = التر يووز علووى إبووراز محاسوون 

 وعالج ل ل داء.

ضرورة تظافر  هود ال ميع، للمشار ة في التعامل مع األفعوال المنهوي المو وودة فوي م تمعنوا = 

 المعاصر، والتح يم من انتشارها.

لمين، وعلى آله والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعا

 وصحبه   معين.
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 الفهارس والمصادر العلمية
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 :واآليات حسب ترتيب السور أوال : فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة اآلية رقم السورة اآلية م

ْاّٖ ِنََّماّٖنَۡ ُنّٖ﴿  .1 َو َِ اّٖقِيَلّٖلَُهۡمََّٖلّٖتُۡفِسُدوْاّٖفِيّٖٱۡۡلَۡرِضّٖقَالُوٰٓ

 ﴾ُمۡصلُِ ونَّٖ
 92 11 البقرة

ّٖيَۡ ُعُرونَّٖ﴿  .2 ِكنَّٖلَّ  93 12 البقرة ﴾أَََلّٰٖٓ ِنَُّهۡمُّٖهُمّٖٱۡلُمۡفِسُدوَنَّٖولََٰ

ِّٖأَنَدا  ّّٖٖ﴿  .3 َّ ِِ  13 22 البقرة ﴾اَّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖفََلّٖتَۡرَعلُوْاّٖ

لِِمينَّّٖٖ﴿  .4
ِذِهّٖٱل ََّرَرةَّٖفَتَُكونَاِّٖمَنّٖٱلظََّٰ  142 33 البقرة ﴾َوََلّٖتَۡقَربَاَّٖهَٰ

ّٖاَّٖ﴿  .5 ٰٓ ت ّٖفَتَلَقَّىَٰ َِِّٖۚشلَِمَٰ بِّ  144 31 البقرة ﴾اَ ُمِّٖمنّٖرَّ

ق ّٖ﴿  .6 َلَّٖوَااِمنُوْاّٖبَِمآّٰٖأَنَلۡلُتُّٖمَصدِّ ْاّٖأَوَّ اّٖلَِّماَّٖمَعُكۡمَّٖوََلّٖتَُكونُوٰٓ

َّٖوََلّٖتَۡ تَُروْاّٖبِّٖ ُِِۚۖ ّٖبِ تِيّٖثََمن َّٖشافِِرۢ ّٖايََٰ َيّٖفَٱتَّقُونِّٖاّٖقَلِيل   ﴾َّٖو ِيََّٰ
 143 41 البقرة

َّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونََّٖوََلّٖتَۡلبُِسوْاّٖٱ﴿  .7 ِطِلَّٖوتَۡكتُُموْاّٖٱۡلَ قَّ ّٖبِٱۡلبََٰ  114 42 البقرة ﴾ۡلَ قَّ

8.  ﴿َّٖ َِّ ّٖٱ ِايَلََّٖلّٖتَۡعبُُدوَنّٖ َِلَّ ٰٓ ّٖ ِۡسَرَٰ َقّٖبَنِيٰٓ
 91 93 البقرة ﴾َو ِۡ ّٖأََلۡذنَاِّٖميثََٰ

قَُكۡمََّٖلّٖتَۡسفُِكوَنِّٖ َمآَٰاُشۡمَّٖوََلّٖتُۡخِرُجونَّٖ﴿  .9 َّٖو ِۡ ّٖأََلۡذنَاِّٖميثََٰ

ّٖأَۡقَرۡرتُۡمَّٖوأَنتُۡمّٖتَۡ َهُدونَّٖ ِرُشۡمّٖثُمَّ نِّٖ يََٰ  ﴾أَنفَُسُكمّٖمِّ
 223 94 البقرة

ِ َّٖوتَۡكفُُروَنّٖبِبَۡعض ّّٖٖ﴿  .11  223 93 البقرة ﴾أَفَتُۡلِمنُوَنّٖبِبَۡعِضّٖٱۡلِكتََٰ

11.  ﴿ِّٖ َِّ ّٖبِِِۡ ِنّٖٱ ّٖ َِلَّ ِِِّٖۚمۡنّٖأََمدي يَنّٖبِ  39 142 البقرة ﴾َوَماُّٖهمّٖبَِضآٰرِّ

َِّٖلۡيرن ّّٖٖأَنَُّهۡمَّٖااَمنُوْاَّٖوٱتَّقَۡوْاّٖلََمثُوبَةنَّٖولَۡوّٖ﴿  .12 َِّ ۡنِّٖعنِدّٖٱ لَّۡوّّٖٖمِّ

 ﴾َشانُوْاّٖيَۡعلَُمونَّٖ
 31 143 البقرة

لَِمينَّٖ﴿  .13 ّٖٱۡلَعَٰ ّٖقَاَلّٖأَۡسلَۡمُتّٖلَِربِّ ُ ّٰٖٓأَۡسلِۡمُۖ  14 131 البقرة ﴾ ِۡ ّٖقَاَلّٖلَُِ َّٖربِ 

هِّٖ﴿  .14 ّٖبَِهآّٰٖ ِۡبَرَٰ ىَٰ َِِّٖويَّّٖٖمَُّٖوَوصَّ ّٖبَنِي َّٖٱۡصطَفَىَٰ َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ بَنِيَّ  39 132 البقرةۡعقُوُبّٖيََٰ
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ۡسلُِمونَّٖ َّٖوأَنتُمّٖم  ّٖ َِلَّ يَنّٖفََلّٖتَُموتُنَّ  ﴾لَُكُمّٖٱلدِّ

15.  ﴿ِّٖ َِّ َدةكِّٖعنَدهُ ِّٖمَنّٖٱ  119 144 البقرة ﴾َوَمۡنّٖأَۡظلَُمِّٖممَّنَّٖشتََمَّٖشَهَٰ

ّٖفَِريق ّٖ﴿  .16 ۡنُهمَّٖۡو ِنَّ ّٖوَّّٖٖاّٖمِّ  123 143 البقرة ﴾ُهۡمّٖيَۡعلَُمونَّٖلَيَۡكتُُموَنّٖٱۡلَ قَّ

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡمتَِرينَّٖ﴿  .17 بَِّ ّٖفََلّٖتَُكونَنَّ ِّٖمنّٖرَّ  124 141 البقرة ﴾ٱۡلَ ق 

ّٖنِۡعَمتِيَّٖعلَۡيُكۡمَّٖولََعلَُّكۡمّٖ﴿  .18 فََلّٖتَۡخَ ۡوُهۡمَّٖوٱۡلَ ۡونِيَّٖوِۡلُتِمَّ

 ﴾تَۡهتَُدونَّٖ
 93 134 البقرة

19.  ﴿ّٖ نُكۡمّٖيَۡتلُوْاَّٖشَمآّٰٖأَۡرَسۡلنَاّٖفِيُكۡمَّٖرُسوَل  تِنَاّّٖٖمِّ َعلَۡيُكۡمَّٖاايََٰ

اّٖلَۡمّٖتَُكونُوْاّٖ َ َّٖوٱۡلِ ۡكَمةََّٖويَُعلُِّمُكمّٖمَّ
يُكۡمَّٖويَُعلُِّمُكُمّٖٱۡلِكتََٰ َويَُلشِّ

 ﴾تَۡعلَُمونَّٖ

 33 131 البقرة

ّٖأَۡ ُشۡرُشۡمَّٖوٱۡشُكُروْاّٖلِيَّٖوََلّٖتَۡكفُُرونِّٖ﴿  .21  33 132 البقرة ﴾فَٱۡ ُشُرونِيٰٓ

ّٖٱلَّّٖ﴿  .21 ِتَّٖوٱۡلُهَدٱَّٰٖ ِنَّ  113 139 البقرة ﴾ِذيَنّٖيَۡكتُُموَنَّٖمآّٰٖأَنَلۡلنَاِّٖمَنّٖٱۡلبَيِّنََٰ

ئَِ ّٖأَتُوُبَّٖعلَۡيِهۡمّٖ﴿  .22
ٰٓ ّٖٱلَِّذيَنّٖتَابُوْاَّٖوأَۡصلَُ وْاَّٖوبَيَّنُوْاّٖفَأُْولََٰ  َِلَّ

ِميمُّٖ اُبّٖٱلرَّ  ﴾َوأَنَاّٖٱلتَّوَّ
 113 134 البقرة

ِّٖأَنَدا  َّّٖٖمنّٖيَتَِّخُذِّٖمنَوِمَنّٖٱلنَّاِجّٖ﴿  .23 َِّ  19 133 البقرة ﴾ اُ وِنّٖٱ

24.  ﴿ّٖ ل  اّٖفِيّٖٱۡۡلَۡرِضَّٖملََٰ ٰٓأَي َهاّٖٱلنَّاُجُّٖشلُوْاِّٖممَّ اَّٖوََلّٖتَتَّبِعُوْاّّٖٖطَيِّب ّٖيََٰ

ُ ّٖلَُكۡمَّٖعُدو نّٖ ّٖ ِنَِّ ِن 
ۡيطََٰ ِتّٖٱل َّ بِين ُّّٖٖلطَُوَٰ  ﴾م 

 123 139 البقرة

ّٖأَنّٖتَُول وْاُّٖوُجوَهُكمّٖۡ﴿  .25  31 111 البقرة ﴾...لَّۡيَسّٖٱۡلبِرَّ

ُّٖبُِكُمّٖٱۡليُۡسَرَّٖوََلّٖيُِريُدّٖبُِكُمّٖٱۡلُعسّٖۡ﴿  .26 َِّ  193 193 البقرة ﴾ريُِريُدّٖٱ

ِِّٖۚلِلنَّاِجّّٖٖ﴿  .27 تِ َُّٖاايََٰ َِّ لَِ ّٖيُبَيُِّنّٖٱ
َٰ
َّٖشَذ ِّٖفََلّٖتَۡقَربُوَهاِۗ َِّ تِۡلَ ُّٖمُدوُ ّٖٱ

 ﴾لََعلَُّهۡمّٖيَتَّقُونَّٖ
 229 191 البقرة

ْاّٖأَّٖ﴿  .28 ِطِلَّٖوتُۡدلُوْاّٖبَِهآّٰٖ ِلَىّٖٱۡلُ كَّاِمَّٖوََلّٖتَۡأُشلُوٰٓ لَُكمّٖبَۡينَُكمّٖبِٱۡلبََٰ ۡمَوَٰ

ۡثِمَّٖوأَنتُۡمّٖتَۡعلَُمونَّٖلِتَۡأُشلُوْاّٖفَِريق ّٖ ِلّٖٱلنَّاِجّٖبِٱۡۡلِ ۡنّٖأَۡمَوَٰ  ﴾اّٖمِّ
 114 199 البقرة
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ّٖ ِنَّّٖ﴿  .29
ْا  تِلُونَُكۡمَّٖوََلّٖتَۡعتَُدوٰٓ

ِّٖٱلَِّذيَنّٖيُقََٰ َِّ تِلُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ ََّّٖٖوقََٰ َِّ ٱ

ّٖٱۡلُمۡعتَِدينَّٖ  ﴾ََلّٖيُِ   
 234 194 البقرة

َِّٖوََلّٖتُۡلقُوْاّٖبِأَۡيِديُكۡمّٖ ِلَىّٖٱلتَّۡهلَُكِةّٖ﴿  .31 َِّ َوأَنفِقُوْاّٖفِيَّٖسبِيِلّٖٱ

ّٖٱۡلُمۡ ِسنِينَّٖ َّٖيُِ    َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ْا   ﴾َوأَۡمِسنُوٰٓ

 134 193 البقرة

31.  ﴿ّٖ ِ َّ ِِ َّٖوٱۡلُعۡمَرةَّٖ وْاّٖٱۡلَ جَّ فَِِۡنّٖأُۡمِصۡرتُۡمّٖفََماّٖٱۡستَۡيَسَرِّٖمَنَّّٖٖوأَتِم 

ّٖ  ُ ّٖيَۡبلَُغّٖٱۡلَهۡدُ َّٖمِ لَِّ َّٖوََلّٖتَۡ لِقُوْاُّٖرُاوَسُكۡمَّٖمتَّىَٰ  ﴾ٱۡلَهۡدِ ُۖ
 131 193 البقرة

32.  ﴿ِّٖ َِّ  143 241 البقرة ﴾َوِمَنّٖٱلنَّاِجَّٖمنّٖيَۡ ِر ّٖنَۡفَسُِّٖٱۡبتَِغآَٰاَّٖمۡرَضاِتّٖٱ

ٰٓأَي َهاّٖٱلَِّذيَنَّٖاامَّٖ﴿  .33 ۡلِمَّٖشآٰفَّة ّٖيََٰ َوََلّٖتَتَّبُِعوْاّّٖٖنُوْاّٖٱۡ ُللُوْاّٖفِيّٖٱلسِّ

ِتّٖ ُ ّٖلَُكۡمَّٖعُدو نُّٖلطَُوَٰ ّٖ ِنَِّ ِن 
ۡيطََٰ بِيننّّٖٖٱل َّ  ﴾م 

 123 249 البقرة

ّٖقُۡلّٖفِيِهَمآّٰٖ ِۡثمنّٖيَسّٖۡ﴿  .34 فُِعّّٖٖلُونََ َّٖعِنّٖٱۡلَخۡمِرَّٖوٱۡلَمۡيِسِرُۖ َّٖوَمنََٰ َشبِيرن

 ﴾ِمنّٖنَّۡفِعِهَماّٖلِلنَّاِجَّٖو ِۡثُمُهَمآّٰٖأَۡشبَرُّٖ
 33 219 البقرة

َّٖوَۡلََمةنّّٖٖ﴿  .35 ّٖيُۡلِمنَّ  ِتَّٖمتَّىَٰ ّٖۡلِمنَة َّٖلۡيرنّٖم َّّٖٖوََلّٖتَنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ ِرَشَٰ

ۡ ِرَشة ّٖ نّٖم  َّٖوََلّٖتُنِكُ وْاّٖٱۡلُمۡ ِرِشيَنّّٖٖمِّ َّٖولَۡوّٖأَۡعَربَۡتُكۡمِۗ َمتَّىَٰ

 ﴾يُۡلِمنُوْا ّٖ

 241 221 البقرة

ّٖقُۡلُّٖهَوّٖأَ  ّٖلُونََ َّٖعِنّٖٱۡلمََّٖويَسّٖۡ﴿  .36 آَٰاّٖفَٱۡعتَِللُوْاّٖٱلنِّسَّٖٱِّٖ يِضُۖ

ّٖيَۡطهُۡرنَّٖ َّٖمتَّىَٰ  ﴾فِيّٖٱۡلَمِ يِضَّٖوََلّٖتَۡقَربُوُهنَّ
 242 222 البقرة

ن ِّٖۗ﴿  .37 ّٖبِِِۡمَسَٰ
ّٖأَۡوّٖتَۡسِريُحۢ ّٖبَِمۡعُروفي ّٖفَِِۡمَساُلۢ تَاِنُۖ ُقَّٖمرَّ

َوََلّّٖٖٱلطَّلََٰ

ّٖلَُكۡمّٖأَنّٖتَۡأُلُذوْاّٖ آَّٰٖااتَۡيتُّٖيَِ ل  َّٖشيِّٖۡممَّ  ﴾اُّٖموُهنَّ
 249 229 البقرة

ُِّٖهُلو ّٖ﴿  .38 َِّ ِتّٖٱ ْاَّٖاايََٰ  99 231 البقرة ﴾اَوََلّٖتَتَِّخُذوٰٓ

ّٖأَنَّٖو َِ اّٖ﴿  .39 ّٖفََلّٖتَۡعُضلُوُهنَّ طَلَّۡقتُُمّٖٱلنَِّسآَٰاّٖفَبَلَۡغَنّٖأََجلَُهنَّ

َضۡوْاّٖبَۡينَُهمّٖبِٱۡلَمۡعُروفِّٖ ّٖ َِ اّٖتََرَٰ َجُهنَّ  ﴾يَنِكۡ َنّٖأَۡزَوَٰ
 213 232 البقرة

ّٖبَِولَِدَهاَّٖوََلَّٖمۡولُو نّٖ﴿  .41
لَِدةُۢ َّٖوَٰ َّٖوَعلَىََّّٖٖلّٖتَُضآٰرَّ ُ ّٖبَِولَِدِهۚ  لَِّ

لِ َّّٖٖٱۡلَواِرِثِّٖمۡثلُّٖ
َٰ
 َ﴾ 

 234 233 البقرة

ّٖٱۡلقَي ومُّٖٱ﴿  .41 ُّٖهَوّٖٱۡلَ ي  َِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ  33 233 البقرة ﴾َِّ
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ّٖقَدّٖتَّبَيََّنّٖٱل﴿  .42 يِنُۖ ۡشُدِّٖمَنّٖٱۡلَغيََِّّٖلّٰٖٓ ِۡشَراهَّٖفِيّٖٱلدِّ  131 233 البقرة ﴾ر 

هِّٖ﴿  .43 ّٖقَاَلّٖأََوّٖلَۡمَّٖو ِۡ ّٖقَاَلّٖ ِۡبَرَٰ ُۖ ّٖتُۡ ِيّٖٱۡلَمۡوتَىَٰ َُ ّٖأَِرنِيَّٖشۡي ُمَّٖربِّ

ّٖقَۡلبِي ِكنّٖلِّيَۡطَمئِنَّ َّٖولََٰ ّٖقَاَلّٖبَلَىَٰ  ﴾تُۡلِمنُۖ
 121 234 البقرة

ْاّٖأَنفِقُوْاِّٖمنّٖطَيِّبََّٰٖ﴿  .44 أَي َهاّٖٱلَِّذيَنَّٖااَمنُوٰٓ
ٰٓ آّٰٖيََٰ ِتَّٖماَّٖشَسۡبتُۡمَّٖوِممَّ

ُموْاّٖٱۡلَخبِيَثِّٖمۡنُِّٖتُنفِقُوَنّٖ َّٖوََلّٖتَيَمَّ َنّٖٱۡۡلَۡرِضُۖ أَۡلَرۡجنَاّٖلَُكمّٖمِّ

َّٖولَۡستُمّٖبِّٖ  ِِ ّٰٖٓأَنّٖتُۡغِمُضوْاّٖفِي ِِّٖ َِلَّ  ﴾اِلِذي

 149 231 البقرة

ِِّٖ ِلَىَّٖوٱتَّقُوْاّٖيَۡوم ّٖ﴿  .45 ِّٖاّٖتُۡرَجُعوَنّٖفِي َِّ  23 291 البقرة ﴾ٱ

ّٖفَۡليَۡكتُۡ َّٖوۡليُۡملِِلّٖ﴿  .46  ُ َِّ ّٖأَنّٖيَۡكتَُ َّٖشَماَّٖعلََّمُِّٖٱ يَوََلّٖيَۡأَبَّٖشاتِ  

ُ َّٖوََلّٖيَۡبَخۡسِّٖمۡنَُِّٖشيّٖۡ ََّٖربَِّ َِّ َّٖوۡليَتَِّقّٖٱ ِِّٖٱۡلَ ق   ﴾اٱلَِّذ َّٖعلَۡي
 111 292 البقرة

َّٖسفَر ّٖ﴿  .47 ّٖمََّّٖولَۡمّٖتَِرُدوْاَّٖشاتِب َّّٖٖو ِنُّٖشنتُۡمَّٖعلَىَٰ نن ّٖاّٖفَِرَهَٰ
ُۖ ۡقبُوَضةن

نَتَُِ َّٖوۡليَتَّقِّٖاّٖفَۡليُّٖفَِِۡنّٖأَِمَنّٖبَۡعُضُكمّٖبَۡعض ّٖ تُِمَنّٖأََمَٰ ُۡ ّٖٱلَِّذ ّٖٱ َّٖل ِّ

ِّٖۗ ُ ََّٖربَِّ َِّ  ﴾ٱ

 193 293 البقرة

ّٖٱۡلقَي ومُّٖٱ﴿  .48 ُّٖهَوّٖٱۡلَ ي  َِّٖ َِلَّ
ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ  44 2 آل عمران ﴾َِّ

ينَّٖ﴿  .49 ّٖٱلدِّ مُّّٖٖ ِنَّ ۡسلََٰ ِّٖٱۡۡلِ َِّ  11 19 مرانآل ع ﴾ِعنَدّٖٱ

ِمِّٖ ين ّٖ﴿  .51 ۡسلََٰ يُۡقبََلِّٖمۡنَُِّٖوُهَوّٖفِيّٖاّٖفَلَنَّٖوَمنّٖيَۡبتَِغَّٖ ۡيَرّٖٱۡۡلِ

ِسِرينَّٖ  ﴾ٱۡۡلِٰٓلَرِةِّٖمَنّٖٱۡلَخَٰ
 11 93 آل عمران

اّٖتُِ ب ونَّٖ﴿  .51 ّٖتُنفِقُوْاِّٖممَّ َّٖمتَّىَٰ  131 92 آل عمران ﴾لَنّٖتَنَالُوْاّٖٱۡلبِرَّ

َِّٖويَۡقتُلُوَنّٖٱۡۡلَۢنبِيَآَٰاُّٖروَنّٖبِّٖلَِ ّٖبِأَنَُّهۡمَّٖشانُوْاّٖيَۡكفُّٖ ََّّّٰٖٖٖۡ﴿  .52 َِّ ِتّٖٱ ايََٰ

َشانُوْاّٖيَۡعتَُدونَّّٖٖبَِغۡيِرَّٖمق   ّٖ لَِ ّٖبَِماَّٖعَصوْاّٖوَّ
َٰ
 َ﴾ 

 233 112 آل عمران

53.  ﴿ّٖ َُّٖعلَىّٖٱۡلُمۡلِمنِيَنّٖ ِۡ ّٖبََعَثّٖفِيِهۡمَّٖرُسوَل  َِّ ّٖٱ ۡنّّٖٖلَقَۡدَّٖمنَّ مِّ

 ﴾أَنفُِسِهمّٖۡ
 33 134 آل عمران

َنّٖٱلنَِّسآٰاِّٖفَٱنِك ُّٖ﴿  .54  241 3 النساء ﴾وْاَّٖماّٖطَاَبّٖلَُكمّٖمِّ

ّٖنِۡ لَة ّٖ﴿  .55 تِِهنَّ  214 4 النساء ﴾َوَااتُوْاّٖٱلنَِّسآَٰاَّٖصُدقََٰ
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ّٰٖٓأَنَّٖوََلّّٖٖ﴿  .56 ّٖ َِلَّ ّٖلِتَۡذَهبُوْاّٖبِبَۡعِضَّٖمآَّٰٖااتَۡيتُُموُهنَّ تَۡعُضلُوُهنَّ

ِ َ ة ّٖ
بَيِّنَة  ّّٖٖيَۡأتِيَنّٖبِفََٰ  ﴾م 

 211 19 النساء

ن ّٖأَتَّٖ﴿  .57 بِين ّٖاَّٖو ِۡثم ّٖۡأُلُذونَُِ ّٖبُۡهتََٰ  213 24 النساء ﴾ااّٖم 

58.  ﴿ّٖ ّٖتَۡأُلُذونَُِ َّٖوقَۡدّٖأَۡفَضىَٰ َُ ّٖبَۡعض َّٖوَشۡي َوأََلۡذَنّّٖٖبَۡعُضُكۡمّٖ ِلَىَٰ

قكاَّٖ لِيظ ِّّٖٖمنُكم يثََٰ  ﴾امِّ
 214 21 النساء

ّٖفَّٖ﴿  .59 ّٖفَِريضَّٖفََماّٖٱۡستَۡمتَۡعتُمّٖبِِِِّٖۚمۡنُهنَّ ّٖأُُجوَرُهنَّ  214 24 النساء ﴾ة ّٖاتُوُهنَّ

ْاّٖأَنفَُسُكمّٖۡ﴿  .61  139 29 النساء ﴾َوََلّٖتَۡقتُلُوٰٓ

ََّٖوََلّٖتُۡ ِرُشوْاّٖبَِِِّٖۚشيَّٖۡوٱۡعبُُدوْاّٖٱّٖ﴿  .61  94 33 النساء ﴾اَِّ

ةََّٖوأَنتُۡمّٖ﴿  .62 لَوَٰ َرٱَََّٰٖلّٖتَۡقَربُوْاّٖٱلصَّ  143 43 النساء ﴾ُسَكَٰ

ِمَّٖوَۡلٰٓمَُّٖوَۡلُِضلَّنَُّهۡمَّٖوَۡلَُمنِّيَنَُّهۡمّٖ﴿  .63 َّٖااَ اَنّٖٱۡۡلَۡنَعَٰ َرنَُّهۡمّٖفَلَيُبَتُِّكنَّ

ِّٖ َِّ َّٖلۡلَقّٖٱ  ﴾َوَۡلُٰٓمَرنَُّهۡمّٖفَلَيَُغيُِّرنَّ
 129 119 النساء

ا﴿  .64 ّٖلَُهۡمَّٖعَذابكاّٖأَلِيمك فِقِيَنّٖبِأَنَّ
ِرّٖٱۡلُمنََٰ  111 139 النساء ﴾بَ ِّ

ِةّٖقَاُموْاُّٖشَسالَىَّٰٖ﴿  .65 لَوَٰ ْاّٖ ِلَىّٖٱلصَّ  192 142 النساء ﴾َو َِ اّٖقَاُموٰٓ

ُتِّٖمَنّٖٱۡلمُّٖ﴿  .66 ُتِّٖمَنّٖٱلَِّذيَنّٖأُوتُوْاَّٖوٱۡلُمۡ َصنََٰ ِتَّٖوٱۡلُمۡ َصنََٰ ۡلِمنََٰ

 ﴾ٱۡلِكتََٰ َّٖ
 244 3 المائدة

ْاّٖ﴿  .67 ّٖبَِماَّٖشَسبَاَّٖوٱلسَّاِرُقَّٖوٱلسَّاِرقَةُّٖفَٱۡقطَعُوٰٓ أَۡيِديَُهَماَّٖجَلآَٰاۢ

ّٖ ل  َنّٖٱنََكَٰ َّٖمِكيمنّّٖٖمِّ َُّٖعِليل  َِّ َّٖوٱ ِِۗ َِّ﴾ 
 114 39 ةالمائد

 3 49 المائدة ﴾اَوِمۡنَهاج َّّٖٖجَعۡلنَاِّٖمنُكۡمِّٖشۡرَعة ّّٖٖلُِكل  ّٖ﴿  .68

ّٖلَِساِنَّٖ اوُ َ ّٖ﴿  .69 ِايَلَّٖعلَىَٰ ٰٓ ّٖ ِۡسَرَٰ لُِعَنّٖٱلَِّذيَنَّٖشفَُروْاِّٖمۢنّٖبَنِيٰٓ

َشانُوْاّٖيَۡعتَُدونَّٖ لَِ ّٖبَِماَّٖعَصوْاّٖوَّ
َٰ
 َّٖ  ﴾َوِعيَسىّٖٱۡبِنَّٖمۡريََم 

 233 19 المائدة

 143 94 المائدة ﴾هُّٖفَٱۡجتَنِبُو﴿  .71
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ِّٖ ِنَّآّٰٖ ِ  ّٖ﴿  .71 َِّ َدةَّٖٱ  194 143 المائدة ﴾اّٖلَِّمَنّٖٱۡۡلٰٓثِِمينََّٖوََلّٖنَۡكتُُمَّٖشَهَٰ

َّٖعُدو  ّٖ﴿  .72 ّٖنَبِي  لَِ َّٖجَعۡلنَاّٖلُِكلِّ
َٰ
نَوَشَذ ِطيَنّٖٱۡۡلِ ّٖاَّٖشيََٰ ِسَّٖوٱۡلِرنِّ

ّٖبَۡعض ّٖ  ﴾اُزۡلُرَفّٖٱۡلقَۡوِلُّٖ ُرور ّّٖٖيُوِميّٖبَۡعُضُهۡمّٖ ِلَىَٰ
 129 112 األنعام

ِطيُّٖمۡستَقِيم ّٖ﴿  .73 َذاِّٖصَرَٰ َّٖهَٰ  3 133 األنعام ﴾ُعوهُّٖاّٖفَٱتَّبَِّٖوأَنَّ

74.  ﴿ِِّٰٖۚٓ بُِّكۡمَّٖوََلّٖتَتَّبُِعوْاِّٖمنُّٖ ونِ نّٖرَّ ٱتَّبُِعوْاَّٖمآّٰٖأُنِلَلّٖ ِلَۡيُكمّٖمِّ

ّٖ ّٖقَلِيل  اّٖتََذشَُّرونَّٖأَۡولِيَآَٰاِۗ  ﴾ّٖمَّ
 121 3 األعراف

طََ ّٖٱ﴿  .75 ّٖلَُهۡمِّٖصَرَٰ  129 13 األعراف ﴾ۡلُمۡستَقِيَمَّٖۡلَۡقُعَدنَّ

ّٰٖٓأَنّٖتَُكونَاَّٖملََكۡيِنّٖ﴿  .76 ِذِهّٖٱل ََّرَرِةّٖ َِلَّ ُكَماَّٖرب ُكَماَّٖعۡنَّٖهَٰ َُٰ َماّٖنََه

لِِدينَّٖ  ﴾أَۡوّٖتَُكونَاِّٖمَنّٖٱۡلَخَٰ
 142 24 األعراف

ّٖنَنَّّٖقَاََلَّٖربَّنَاّٖظَلَۡمنَآّٰٖأَنفَُسنَاَّٖو ِنّٖلَّۡمّٖتَۡغفِۡرّٖلَنَاَّٖوتَۡرَمۡمنَاّٖلَنَُكو﴿  .77

ِسِرينَّٖ  ﴾ِمَنّٖٱۡلَخَٰ
 144 23 األعراف

ّٖ ِنَُّهۡمّٖأُنَاجنّٖ﴿  .78 نّٖقَۡريَتُِكۡمُۖ  243 92 األعراف ﴾يَتَطَهَُّرونَّّٖٖأَۡلِرُجوُهمّٖمِّ

 191 93 األعراف ﴾َوََلّٖتَۡبَخُسوْاّٖٱلنَّاَجّٖأَۡشيَآَٰاُهمّٖۡ﴿  .79

ْاّٖ ِنّٖتَتَّقُوْاّٖ﴿  .81 أَي َهاّٖٱلَِّذيَنَّٖااَمنُوٰٓ
ٰٓ َّٖيَۡرَعلّٖلَّّٖيََٰ َِّ  191 29 األنفال ﴾اُكۡمّٖفُۡرقَان ّٖٱ

َّٖو ِنّٖ﴿  .81 َُ اّٖقَۡدَّٖسلَ ْاّٖ ِنّٖيَنتَهُوْاّٖيُۡغفَۡرّٖلَُهمّٖمَّ قُلّٖلِّلَِّذيَنَّٖشفَُروٰٓ

لِينَّٖ  ﴾يَُعوُ وْاّٖفَقَۡدَّٖمَضۡتُّٖسنَُّتّٖٱۡۡلَوَّ
 232 39 األنفال

 132 3 التوبة ﴾فَٱۡقتُلُوْاّٖٱۡلُمۡ ِرِشينَّٖ﴿  .82

َرٱّٖٱۡلَمِسيُحَّّٖٖوقَالَِتّٖٱۡليَُهوُ ُّٖعَلۡير ّٖ﴿  .83 َِّٖوقَالَِتّٖٱلنََّصَٰ َِّ ٱۡبُنّٖٱ

ِّٖ َِّ  ﴾ٱۡبُنّٖٱ
 243 34 التوبة

َّٖوُهۡمُّٖشَسالَىَّٰٖ﴿  .84 ةَّٖ َِلَّ لَوَٰ  192 34 التوبة ﴾َوََلّٖيَۡأتُوَنّٖٱلصَّ

َِّٖولَئِنَّٖسأَۡلتَُهۡمّٖ﴿  .85 َِّ ّٖقُۡلّٖأَبِٱ ّٖ ِنََّماُّٖشنَّاّٖنَُخوُضَّٖونَۡلَعُ    144 33 التوبةلَيَقُولُنَّ
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تَِِِّٖۚورَّٖ ُِِّٖۚشنتُۡمّٖتَۡستَۡهِلُاونََّٖوَاايََٰ  ﴾ُسولِ

َّٖعنّٖطَآٰفِفَة ّٖ ﴿  .86 ُُ ّٖ ِنّٖنَّۡع نُِكۡم  ََّٖلّٖتَۡعتَِذُروْاّٖقَۡدَّٖشفَۡرتُمّٖبَۡعَدّٖ ِيَمَٰ

ّٖ ۡبّٖطَآٰفِفَةَۢ نُكۡمّٖنَُعذِّ  ﴾بِأَنَُّهۡمَّٖشانُوْاُّٖمۡرِرِمينَّٖمِّ
 144 33 التوبة

ِهِدّٖٱۡلُكفَّا﴿  .87 َّٖجَٰ أَي َهاّٖٱلنَّبِي 
ٰٓ فِقِينَّٖيََٰ  132 13 التوبة ﴾َرَّٖوٱۡلُمنََٰ

 234 141 التوبة ﴾ااِّٖضَرار َّٖوٱلَِّذيَنّٖٱتََّخُذوْاَّٖمۡسِرد ّٖ﴿  .88

ّٖبَۡخس ّٖ﴿  .89 ِهَمَّٖمۡعُدوَ ة َّّٖٖوَشَرۡوهُّٖبِثََمِنۢ  141 24 يوسف ﴾َّٖ َرَٰ

ّٖقُۡرَاان ّٖ﴿  .91 ِِّٖٱۡلِربَاُلّٖأَوّٖۡاَّٖولَۡوّٖأَنَّ  11 31 الرعد ﴾..ُسيَِّرۡتّٖبِ

ّٖبِمَّٖ﴿  .91 ّٖلَُهۡمّٖفِيّٖٱۡۡلَۡرِضّٖقَاَلَّٖربِّ آّٰٖأَۡ َوۡيتَنِيَّٖۡلَُزيِّنَنَّ

 ﴾َوَۡلُۡ ِويَنَُّهۡمّٖأَۡجَمِعينَّٖ
 121 39 الح ر

ة ّٖ﴿  .92 ّٖأُمَّ ّٖأَِنّٖٱعَّّٖٖۡولَقَۡدّٖبََعۡثنَاّٖفِيُّٖشلِّ ُسوَلك ََّٖوٱۡجتَنِبُوْاّٖرَّ َِّ بُُدوْاّٖٱ

ُغوتَّٖ
 ﴾ٱلطََّٰ

 92 33 النحل

ِّٖفََِِ اّٖقََرۡأَتّٖٱۡلقُۡرَااَنّٖفَٱۡستَعِّٖ﴿  .93 َِّ  11 99 النحل ﴾..ۡذّٖبِٱ

َّٖوَضَرَبّٖٱ﴿  .94 َُّٖمثَل  ۡطَمئِنَّة َّّٖٖشانَۡتَّٖااِمنَة ّّٖٖقَۡريَة َِّّّٖٖ  39 112 النحل ﴾..م 

95.  ﴿ّٰٖٓ نَىَٰ  143 32 اإلسراء ﴾َوََلّٖتَۡقَربُوْاّٖٱللِّ

ّٖبِٱلَّتِيّٖ﴿  .96  143 34 اإلسراء ﴾ِهَيّٖأَۡمَسنَُّٖوََلّٖتَۡقَربُوْاَّٖماَلّٖٱۡليَتِيِمّٖ َِلَّ

ّٖقُۡرَااَنّٖٱۡلفَۡرِرَّٖشاَنَّٖمۡ ُهو  َّٖوقُرّٖۡ﴿  .97 ّٖ ِنَّ  11 19 اإلسراء ﴾اَااَنّٖٱۡلفَۡرِرُۖ

نُسَّٖوٱۡلِرن ّٖقُلّٖ﴿  .98  13 99 اإلسراء ﴾ّٖ...لَّئِِنّٖٱۡجتََمَعِتّٖٱۡۡلِ

ّٖفََمنّٖشَّٖ﴿  .99 بُِّكۡمُۖ ِّٖمنّٖرَّ آَٰاّٖفَۡليُۡلِمنَّٖوَمنَّٖشآَٰاَّٖوقُِلّٖٱۡلَ ق 

 ﴾فَۡليَۡكفُرّٖۡ
 133 29 ال هف

ّّٖٖٱلسَّاَعةَّٖقَآٰفَِمة َّّٖٖوَمآّٰٖأَظُن ّٖ﴿  .111 َّٖربِّيَّٖۡلَِجَدنَّ ّٖ ِلَىَٰ ِ  ت   121 33 ال هفَولَئِنّٖر 
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ۡنَهاُّٖمنقَلَب َّٖلۡير ّٖ  ﴾ااّٖمِّ

بِٱلَِّذ َّٖللَقََ ِّٖمنّٖقَاَلّٖلَُِ َّٖصاِمبُُِ َّٖوُهَوّٖيَُ اِوُرهُ ّٰٖٓأََشفَۡرَتّّٖٖ﴿  .111

ِّٖمنّٖن ۡطفَة ّّٖٖتَُراب ّٖ َّٖسوَّّّٖٖثُمَّ ّٖثُمَّ َ َّٖرُجل  َُٰ﴾ 
 121 31 ال هف

ّٖفَٱۡعبُۡدنِي﴿  .112 ّٰٖٓأَنَا  َِّٖ َِلَّ ََُّٖلّٰٖٓ ِلََٰ َِّ ّٖأَنَاّٖٱ  43 14 طه ﴾ ِنَّنِيٰٓ

ّٖٱۡلقَي ومِّٖ﴿  .113  44 111 طه ﴾َوَعنَِتّٖٱۡلُوُجوهُّٖلِۡلَ يِّ

َّٖشَرَرِةّٖٱۡلُخۡلِدَّٖوُمۡل  ّّٖٖ﴿  .114 ـ َاَ ُمَّٖهۡلّٖأَُ ل َ َّٖعلَىَٰ
ٰٓ ّٖيَۡبلَىَّّٰٖٖيََٰ  142 124 طه ﴾َلَّ

ُ ََّٖلَّٰٖٓوَمآّٰٖأَۡرَسۡلنَاِّٖمنّٖ﴿  .115 ِِّٖأَنَِّ ّٖ ِلَۡي ّٖنُوِميٰٓ ّٖ َِلَّ ُسولي قَۡبلَِ ِّٖمنّٖرَّ

ّٖفَٱۡعبُُدونِّٖ ّٰٖٓأَنَا  َِّٖ َِلَّ  ﴾ ِلََٰ
 92 23 األنبياء

تِّٖوَّٖ﴿  .116  11 13 األنبياء ﴾ّٖ..أَۡوَمۡينَآّٰٖ ِلَۡيِهۡمّٖفِۡعَلّٖٱۡلَخۡيَرَٰ

لَِ ّٖ﴿  .117
َٰ
َمۡتّٖيََدالََّٖ   133 14 الحج ﴾بَِماّٖقَدَّ

َّٖلُُ و﴿  .118 َِّ ّٖلَنّٖيَنَاَلّٖٱ ِكنّٖيَنَالُُِّٖٱلتَّۡقَوٱَٰ َهاَّٖولََٰ ُُ ُمَهاَّٖوََلِّٖ َمآٰ

 ﴾ِمنُكمّٖۡ
 132 31 الحج

119.  ﴿ّّٖٖ َ يِنِّٖمۡنَّٖمَر  193 19 الحج ﴾َوَماَّٖجَعَلَّٖعلَۡيُكۡمّٖفِيّٖٱلدِّ

هكّٖ﴿  .111
ِّٖ ِلََٰ َِّ َّٖمَعّٖٱ َُ ِِّٖۚفَِِنََّماَّٖوَمنّٖيَۡد َنّٖلَُِ ّٖبِ اَّٖااَلَرََّٖلّٖبُۡرَهَٰ

ّٖ ِنَّّٖ  ِِٰۚٓ فُِرونَِّٖمَسابُُِ ِّٖعنَدَّٖربِّ  ﴾ُِ ََّٖلّٖيُۡفلُِحّٖٱۡلَكَٰ
 92 111 المؤمنون

111.  ﴿ّٖ ِِّٖبُۡكَرة ّٖفَِهَيّٖتُۡملَىَٰ َّّٖٖعلَۡي  119 3 الفرقان ﴾َوأَِصيل 

َّٖوَمۡنّٖ﴿  .112 فَِِنّٖلَّۡمّٖيَۡستَِريبُوْاّٖلََ ّٖفَٱۡعلَۡمّٖأَنََّماّٖيَتَّبُِعوَنّٖأَۡهَوآَٰاُهۡم 

ُِّٖبَِغۡيِرّٖهُد ّٖ َُٰ ِنّٖٱتَّبََعَّٖهَو ِّٖممَّ نَّٖٱّٖأََضل  ِّٖٱّٖمِّ َِّ﴾ 
 123 34 القصص

113.  ﴿ّٖ ّٖ ِلَىَٰ َُ َّٖوٱۡ  ِّٖبَۡعَدّٖ ِۡ ّٖأُنِللَۡتّٖ ِلَۡيَ ُۖ َِّ ِتّٖٱ نََّ َّٖعۡنَّٖاايََٰ َوََلّٖيَُصد 

ِّٖمَنّٖٱۡلُمۡ ِرِشينَّٖ َّٖوََلّٖتَُكونَنَّ  ﴾َربَِّ ُۖ
 122 91 القصص

اَّّْٖٖوُهَوّٖٱلَِّذ ﴿  .114 ُُ ّٖيُِعيُدهُّّٖٖيَۡبَد  42 21 الروم ﴾ٱۡلَخۡلَقّٖثُمَّ
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َُِّٖوتَۡخَ ىّٖ﴿  .115 َُٰ ّٖأَنّٖتَۡخَ  ُّٖأََمق  َِّ  99 31 األحزاب ﴾ٱلنَّاَجَّٖوٱ

َِّٖمِسيب ّٖ﴿  .116 َِّ ّٖبِٱ َّٖوَشفَىَٰ َِۗ َِّ ّٖٱ اّٖ َِلَّ  99 39 األحزاب ﴾اَوََلّٖيَۡخَ ۡوَنّٖأََمدك

َّٖ فُور ّٖ﴿  .117 ََّٖعِليل  َِّ ّٖٱ ّٖ ِنَّ
ُلْاِۗ ٰٓ َِّٖمۡنِّٖعبَاِ ِهّٖٱۡلُعلََمَٰ َِّ  93 29 فاطر ﴾ ِنََّماّٖيَۡخَ ىّٖٱ

َّّٖٖوَجَعلَّٖ﴿  .118 ّٖقُۡلّٖتََمتَّۡعّٖبُِكۡفِرَلّٖقَلِيلك  ِِۚ اّٖلِّيُِضلََّّٖعنَّٖسبِيلِ ِّٖأَنَدا   َّ ِِ

ِ ّٖٱلنَّارِّٖ  ﴾ ِنََّ ِّٖمۡنّٖأَۡصَ َٰ
 19 9 الزمر

119.  ﴿ّٖ ۡدِقّٖ ِۡ َّٖجآَٰاهُ ٰٓ  َِّٖوَشذََّبّٖبِٱلصِّ َِّ فََمۡنّٖأَۡظلَُمِّٖممَّنَّٖشَذَبَّٖعلَىّٖٱ

فِِري ٱّٖلِّۡلَكَٰ  ﴾نَّٖأَلَۡيَسّٖفِيَّٖجَهنََّمَّٖمۡثو 
 149 32 الزمر

121.  ﴿ِِّٖ َِِّٖوََلِّٖمۡنَّٖلۡلفِ ِطُلِّٖمۢنّٖبَۡيِنّٖيََدۡي ِِّٖٱۡلبََٰ ّٖيَۡأتِي  13 49 فصلل ﴾..َلَّ

121.  ﴿ِِّٖ ِطُلِّٖمۢنّٖبَۡيِنّٖيََدۡي ِِّٖٱۡلبََٰ ّٖيَۡأتِي  31 42 فصلل ﴾َلَّ

 133 34 الشورى ﴾فبماّٖشسبتّٖأيديكم﴿  .122

َّٖوُهۡمّٖيَۡعلَُمونَّٖ﴿  .123 َّٖمنَّٖشِهَدّٖبِٱۡلَ قِّ  199 93 الزخرف ﴾ َِلَّ

َُّٖمَعُكۡمّٖ﴿  .124 َِّ ۡلِمَّٖوأَنتُُمّٖٱۡۡلَۡعلَۡوَنَّٖوٱ ْاّٖ ِلَىّٖٱلسَّ فََلّٖتَِهنُوْاَّٖوتَۡدُعوٰٓ

لَُكمّٖۡ  ﴾َولَنّٖيَتَِرُشۡمّٖأَۡعَمَٰ
 99 33 محمد

ّٖتَنفَُعّٖٱۡلُمۡلِمنِينَّٖ﴿  .125 ۡشَرٱَٰ ّٖٱلذِّ ۡرّٖفَِِنَّ  192 33 الذاريال ﴾َوَ شِّ

ّٖهَُوّٖأَّٖ﴿  .126 ْاّٖأَنفَُسُكۡمُۖ وٰٓ ّٰٖٓفََلّٖتَُلش   93 32 الن م ﴾ۡعلَُمّٖبَِمِنّٖٱتَّقَىَٰ

ّٖلَُّهۡمَّٖوََلُّٖهۡمّٖيَِ ل وَنّٖلَُهنَّّٖ﴿  .127 ِّٖمل ن  244 14 الممتحنة ﴾ََلُّٖهنَّ

ّٖيُۡلفَُكونَّٖ﴿  .128 ّٖأَنَّىَٰ ُُۖ َِّ تَلَُهُمّٖٱ
ّٖقََٰ ّٖفَٱۡمَذۡرُهۡم   94 4 المنافقون ﴾ُهُمّٖٱۡلَعُدو 

ِّٖيَۡهِدّٖقَۡلبَُِ ﴿  .129 َِّ  32 11 نالتغاب ﴾..َوَمنّٖيُۡلِمۢنّٖبِٱ

131.  ﴿ّّٖٖ ِ َّ ِِ َدةَّٖ َهَٰ  199 2 الطالق ﴾َوأَقِيُموْاّٖٱل َّ
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ا﴿  .131 ِّٖأََمد  َِّ ِّٖفََلّٖتَۡدُعوْاَّٖمَعّٖٱ َّ ِِ ِرَدّٖ ّٖٱۡلَمَسَٰ  92 19 ال ن ﴾َوأَنَّ

َّٖعلَۡينَاَّٖجۡمَعُِ َّٖوقُۡرَاانَُِ ﴿  .132  11 11 القيامة ﴾ ِنَّ

ُِّٖفَٱتَّبِۡعّٖقُۡرَاانَُِ ﴿  .133  11 19 القيامة ﴾فََِِ اّٖقََرۡأنََٰ

 244 3 اإلخالص ﴾لَۡمّٖيَلِۡدَّٖولَۡمّٖيُولَدّٖۡ﴿  .134
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 :حسب الحروف األبجدية األحاديث النبوية ة: فهرسثانيا  
 الصفحة لحديثا م

َق، ذجل،ا،  إ،نَّمجا»  .1 ر  لجي سج  ع، ي اد  وج  241 « ..ب،حج

 33 «..ا تنبوا الموبقال»  .2

لج الرَُّ ُل بجي تجُه، فجذج جرج اهللج »  .3  32 «..إ،ذجا دجخج

نجُعوا»  .4 ءد  ُ لَّ  اص   243 «الن  جاحج  إ،  شجي 

ُزوا»  .5 م،  اغ   239 «..اهلل،، سجب،يل،  ف،ي اهلل،  ب،اس 

ي ن»  .6  29 «..البقرة وآل عمران :اقرُءوا الزَّهراوج

س رجةَ »  .7 تجر  جهجا حج ذجهجا بجرج جَة، وج  33 «اق رجُءوا ُسورجةج ال بجقجرجة،، فجذ،نَّ  جخ 

 39 «البقرة، وسورة آل عمران :وا الزهراوين اقر »  .8

 194 «..ي تي الذ  الشهداء بخير  خبر م   »  .9

 23 « فتاا ليلة في قر هما من البقرة، سورة آخر من اآليتان»  .11

د   وجا ،  البجي نجةُ »  .11  193 «ظجه ر،اج  ف،ي حج

 241 ..«الدنيا متاه وخير متاه، الدنيا»  .12

يلُ  الرَُّ لج »  .13 بجرج   جش عجثج  سجفجرجاُ  ُيط،  114 «..يجدجي ه،  يجُمدْ   جغ 

 23 «السورة التي يذ ر فيها البقرة فسطاط القرآن..»  .14

 143 «..يزني واللسان تزنيان، العينان»  .15
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 111 «بينة؟  لا»  .16

 43 «..اللهم إني  س لا  ني  شهد  نا  نل اهلل»  .17

ث، ُسوجرد »  .18 مج اللَّه، األع ظجمج لجف،ي ثجالج  44 «..إ،نَّ اس 

لج  إ،نَّ »  .19 الج رجامج  وجا ،نَّ  بجي َن، ال حج  143 «..بجي نَ  ال حج

 33 «شرا إن الرقى والتمائم والُتولة»  .21

 134 «طجي ًبا إ،  يجق بجلُ   ج  طجي بَ  اهللج  إ،نَّ »  .21

سجانج   جتجبج  اهللج  إ،نَّ »  .22 ح  لجى اإل ، ءد  ُ ل   عج  139 «..شجي 

 19 «خلقا وهو نداً  هلل ت عل  ن»  .23

 114 «واألجناة الحلمُ : اهللُ  يحبهما صلتينخج  فيا إنَّ »  .24

ءد سجنجاًما، وجا ،نَّ سجنجامج ال ُقر آن، ُسورجُة ال بجقجرجة، »  .25  34 .«إ،نَّ ل،ُ ل  شجي 

رَّمجهُ  ال بجلجدج  هجذجا إ،نَّ »  .26 مج  اهللُ  حج  234 «..يجو 

ااج  ان ُصر  »  .27  199 «مجظ ُلوًما  جو   ظجال،ًما  جخج

 211 «يدحد من خاتماً  ولو انظر»  .28

مُ  يج  ت،ين،ي وجا ،نَّهُ  بجشجَر،  جنجا إ،نَّمجا»  .29  114 «..الخجص 

 212 «.. يما امر ة س لل زو ها طالقها»  .31

ياج »  .31 ذ، ؟  جُيؤ   139 «هجوجاْماج
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 144 «ال قجزجه،  عجن،  نجهجى»  .57

 23 «هذا ملا نزل إلى األرا لم ينزل قط إ  اليوم..»  .58

ن الشيطان إذا »  .59  34 «..سمع سورة البقرةوا 
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 :حسب الحروف األبجدية األعالم ةا : فهرسثالث
 الصفحة ا سم م

 41 ابن العربي محمد بن عبداهلل األشبيلي   .1

 123 ابن القيم ال وزية  .2

 33 ابن بطال علي بن خلف  .3

 41 ابن تيمية  حمد بن عبد الحليم  .4

 22 ابن ح ر  حمد بن علي العسقالني   .3

 1 ابن  ثير عبد اهلل بن  ثير الم ي  .3

 29  بو  مامه الباهلي  .1

 134  بو ايوب األنصار   .9

 41 نعمان بن ثابل بو حنيفة ال  .9

 191  بو ذر الغفار   ندب بن  نادة  .14

 23  بو سعيد الخدر   .11
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 242  بو مرثد الغنو   .14
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 33  بي بن  عب بن قيس  .11

 23 عقبة بن عمرو بن ثعلبة  بي مسعود  .19

 44  سماء بنل يزيد  .19

 114  شج بن عبد قيس   .24

 9 األشعر  علي بن إسماعيل  .21

 114  م سلمة هند بنل  بي  مية  .22

 111 ل ند ا بسعا بن القيس امرئ  .23

 23  نس بن مالا  .24

 132 األنصار  .23

 234 بن عازب البراء  .23

 239 بريدة بن الحصيب بن عبداهلل بن الحارث  .21

 212 وبان بن ب دد مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمث  .29

 41  ابر بن زيد  بو الشعثاء  .29

  32  ابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام  .34

 112  رير بن عبداهلل الب لي  .31

 133 حذيفة بن اليمان  .32

  29 خالد بن معدان   .33

 111 الحضرمي عبدان بن ربيعة  .34
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 9 السيوطي عبد الرحمن بن  بي ب ر  .39
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 133   ليل  .2
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 31 سنام  .23
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 191 لب الر ل  .32

  33 ل،يجهن،ا  .33
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 139 ماهوا  .39
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 خامسا : فهرسة المصادر والمراجع العلمية:
علوى حسوب ترتيوب   ريم، ثم المرا ع األخورى  شا  ن  ول هذا المرا ع هو  تاب اهلل ال

 الحروف ا ب دية. 

إتحاف المهورة بالفوائود المبت ورة مون  طوراف العشورة،  بوو الفضول  حمود بون علوي بون محمود  -

هوووو(، تحقيوووق: مر وووز خدموووة السووونة والسوووويرة، 932بووون  حمووود بووون ح ووور العسوووقالني، )ل :

بذشوووراف د. زهيووور بووون ناصووور الناصووور )را عوووه ووّحووود مووونهج التعليوووق واإلخوووراج(، الناشووور: 

ومر وووز خدموووة السووونة والسووويرة   "بالمدينوووة"م موووع الملوووا فهووود لطباعوووة المصوووحف الشوووريف 

 م(.1994 -هو 1413) 1، ط/"بالمدينة"النبوية 

العظيم والسبع المثاني ، شوهاب الودين محموود بون عبود اهلل روح المعاني في تفسير القرآن  -

هووووو(، تحقيووووق: علوووي عبوووود البووووار  عطيووووة ، الناشوووور: دار 1214الحسووويني األلوسووووي، )ل: 

 هو(.  1413) 1، ط/ -بيرول  –ال تب العلمية 

سلسوولة األحاديووث الصووحيحة وشوويء موون فقههووا وفوائوودها،  بووو عبوود الوورحمن محموود ناصوور  -

هوو(، الناشور: 1424ح بون ن واتي بون آدم، األشوقودر  األلبواني، )ل: الدين، بن الحواج نوو 

 م(. 1993 -هو  1413) 1م تبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياا ، ط/ 

 يزيوود  بيووه اسووم وما ووة القزوينووي، يزيوود بوون محموود اهلل عبوود  بووو ما ووة ابوون، سوونن ابوون ما ووه -

 - العربيوووة ال توووب إحيووواء دار: الناشووور، البووواقي عبووود فوووؤاد محمووود: تحقيوووق، (هوووو213: ل)

 ، بدون رقم الطبعة وتاريخها.الحلبي البابي عيسى فيصل

وووتاني )، سووونن  بوووي داود - س  ق: يوووحق، تهوووو(213: لسوووليمان بووون األشوووعث بووون إسوووحاق الس  ،

 هوو1434) /1: ، طالعالميوة الرسوالة دار: الناشرشعيب األنؤوط، ومحمد  امل قرة بللي، 

 (.م2449 -
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،  حموود شووا ر تحقيووق وتعليووق:، هووو(219: لعيسووى الترمووذ  )محموود بوون ، سوونن الترمووذ  -

براهيم عطووة عووا، ومحمد فؤاد عبد الباقي الناشور: شور ة م تبوة ومطبعوة مصوطفى ، وا 

 (م1913-هو1393) /2: ، طمصر ،البابي الحلبي

تحقيوق: حسوين سوليم  سود ، هو(233: لعبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي )، سنن الدارمي -

 /1: ، طشوووووور: دار المغنووووووي للنشوووووور والتوزيووووووع، الممل ووووووة العربيووووووة السووووووعوديةالنا، الووووووداراني

 (.م2444-هو1412)

سوووير  عوووالم النوووبالء، للوووذهبي، تحقيوووق: م موعوووة مووون المحققوووين بذشوووراف الشووويخ شوووعيب  -

 م(. 1993 -هو  1443) 3األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط/

ن محمود ابون العمواد العج ور  شذرال الذهب فوي  خبوار مون ذهوب ، عبود الحوي بون  حمود بو -

هوووو(، تحقيوووق: محموووود األرنووواؤوط ، الناشووور: دار ابووون 1499الحنبلوووي،  بوووو الفوووالح ،)ل: 

 م(. 1993 -هو  1443) 1، ط/ -بيرول  – ثير، دمشق 

 المعوافر  العربوي بون ب ور  بوو اهلل عبود بون محمود القاضوي ،المسالا في شرح موط  مالوا -

 وعائشوة الْسوليماني الحسوين بون محمود: عليوه وعلّوق  اقور ، (هوو343: ل) المال ي ا شبيلي

واو ر القج  يوسووف: لوه قوودَّم، الْسوليماني الحسووين بنول : ، طاإلسووالمي الغجورب دجار: الناشوور، ضج

 (.م2441 - هو1429) /1

شووورح صوووحي  البخوووار   بووون بطوووال،  بوووو الحسووون علوووي بووون خلوووف بووون عبووود الملوووا، )ل:  -

 -السووووعودية –اهيم، الناشوووور: م تبووووة الرشوووود هووووو(، تحقيووووق:  بووووي تموووويم ياسوووور بوووون إبوووور 449

 م(.2443 -هو 1423) 2الرياا، ط/
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 محمود بون علوي بون محمود ،المرسولين سيد  الم من الحصين الحصن بعدة الذا رين تحفة -

: ، طلبنوان – بيورول - القلوم دار: الناشور، (هوو1234: ل) اليمنوي الشو اني اهلل عبد بن

 م(.1994) /1

فر  حمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملا بون سولمة األزد  شرح مش ل اآلثار،  بو  ع -

هووووو(، تحقيووووق: شووووعيب األرنوووووؤوط ، 321الح وووور  المصوووور  المعووووروف بالطحوووواو  ،)ل: 

 م(. 1494-هو 1413) 1الناشر: مؤسسة الرسالة، ط/

شوورح مشوو ل اآلثووار،  بووو  عفوور  حموود بوون محموود بوون سووالمة بوون سوولمة األزد  المعووروف  -

 /1: ، تحقيووق: شووعيب األرنووؤوط ، الناشوور: مؤسسووة الرسووالة، طهووو(321بالطحوواو  ،)ل: 

 .م( 1494-هو 1413)

 عثموان بون إبوراهيم بون محمود بون اهلل عبود شويبة،  بي بن ب ر  بو ،مصنف ابن  بي شيبة -

 الرشود م تبوة: الناشور، الحوول يوسوف  موال: قيوحق، ت(هوو233: ل) العبسوي خواستي بن

 هو(.1449) /1: ، طالرياا –

 بوون محموود الفووت   بووو الوودين تقووي، النبويووة الصووحيحة األحاديووث فووي النوويووة بعوويناألر  شوورح -

: الناشوور، (هووو142: ل) العيوود دقيووق بووابن المعووروف القشووير ، مطيووع بوون وهووب بوون علووي

 (.م2443 -هو1424) /3: ، طالريان مؤسسة

شووومس العلووووم ودواء  وووالم العووورب مووون ال لووووم، نشووووان بووون سوووعيد الحميووورى اليمنوووي، )ل:  -

د يوسوف  -مطهور بون علوي اإلريواني  -و(، تحقيوق: د حسوين بون عبود اهلل العمور  ه313

 -لبنوووان(، دار الف ووور )دمشوووق  -محموود عبووود اهلل، الناشووور: دار الف ووور المعاصوور )بيووورول 

 م(. 1999 -هو  1424) 1سورية(، ط/
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الصووحاح توواج اللغووة وصووحاح العربيووة، إسووماعيل بوون حموواد ال وووهر ، تحقيووق:  حموود عبوود  -

 م(. 1991 - ه 1441) 4، ط/ -بيرول  –عطار، الناشر: دار العلم للماليين  الغفور

صحي  ابن حبان، محمد بن حبان بون  حمود بون حبوان بون معواذ بون مجع بودج، التميموي،  بوو  -

هووووو(، تحقيووووق: شووووعيب األرنووووؤوط، الناشوووور: مؤسسووووة 334حوووواتم، الوووودارمي، الُبسووووتي، )ل: 

 م(.1993 –هو 1414) 2، ط/-بيرول  –الرسالة 

صحي  الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين لأللباني، م تبوة المعوارف للنشور والتوزيوع،  -

 م( .2444هو 1421/ )1الممل ة العربية السعودية، ط:  -الرياا-

صووحي  مسوولم، مسوولم بوون الح وواج  بووو الحسووين القشووير  النيسووابور ، تحقيووق: محموود فووؤاد  -

 م(.1933-هو1314)1ط/،  -بيرول –بي عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العر 

ضعيف ال امع الصغير وزيادته، لأللبواني،  شورف علوى طبعوه: زهيور الشواويش، الناشور:  -

 بدون رقم الطبعة وتاريخها. الم تب اإلسالمي

، )ل: "بوووابن سوووعد"الطبقوووال ال بووورى،  بوووو عبووود اهلل محمووود بووون سوووعد بووون منيوووع المعوووروف  -

 1، ط/-بيورول –ا، الناشور: دار ال توب العلميوة هو(، تحقيق: محمد عبد القادر عطو234

 م(.1994 -هو 1414)

عمدة القار  شرح صحي  البخار ،  بو محمود محموود بون  حمود بون موسوى بون  حمود بون  -

هوووو(، الناشووور: دار إحيووواء التوووراث 933حسوووين الغيتوووابي الحنفوووي بووودر الووودين العينوووي ،)ل: 

 ، بدون تاريخ طبع.-بيرول –العربي 

ق: د. محمد عبد يحق، تهو(224: لبو ُعبيد القاسم بن ساّلم البغداد  )  ،غريب الحديث -

 /1: ، طالووود ن - الناشووور: مطبعوووة دائووورة المعوووارف العثمانيوووة، حيووودر آبووواد، المعيووود خوووان

 (.م1934-هو1394)
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 –فووووت  البووووار  شوووورح صووووحي  البخووووار ،  بوووون ح وووور العسووووقالني، الناشوووور: دار المعرفووووة  -

 هو (.1319)  1، ط/  -بيرول

ا القووودير شووورح ال وووامع الصوووغير، زيووون الووودين محمووود المووودعو بعبووود الووورؤوف بووون تووواج فوووي -

لبنوان  –هو(، الناشور: دار ال توب العلميوة بيورول 1431العارفين بن علي المناو  ،)ل : 

 م(. 1994 -ه  1413)  1، ط/ -

ا ستيعاب في معرفة األصحاب،  بو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن  -

هووووو(، تحقيووووق: علووووي محموووود الب وووواو ، الناشوووور: دار 433النموووور  القرطبووووي، )ل:  عاصووووم

 م(. 1992 -هو 1412) 1، ط/ -بيرول  -ال يل

: تحقيوق، (هوو421: ل) إسوحاق  بوو الثعلبوي، إبوراهيم بون محمود بن  حمدال شف والبيان،  -

 ردا: الناشووور، السوواعد  نظيووور األسووتاذ: وتوودقيق مرا عوووة، عاشووور بوون محمووود  بووي اإلمووام

 (.م2442 - هو1422) /1: ، طلبنان – بيرول العربي، التراث إحياء

 يوب بون موسوى الحسويني ال فوو ،  بوو ، مع م في المصطلحال والفروق اللغوية ال ليال -

الناشووور: ، محمووود المصووور  -المحقوووق: عووودنان درويوووش ، هوووو(1494البقووواء الحنفوووي )ل: 

  ، بدون رقم الطبعة وتاريخها.بيرول ،مؤسسة الرسالة

لسان العرب، محمد بن م رم بن علوى،  بوو الفضول،  موال الودين ابون منظوور األنصوار   -

هووو  1414) 3، ط/ -بيوورول  –هووو(، الناشوور: دار صووادر 111اإلفريقووى، )ل:  الرويفعووي

.) 

 سد الغابة في معرفة الصحابة،  بو الحسن علي بن  بوي ال ورم محمود بون محمود بون عبود  -

هووو(، تحقيووق: 334ال ووزر ، عووز الوودين ابوون األثيوور، )ل:  ال ووريم بوون عبوود الواحوود الشوويباني
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 1عوووادل  حمووود عبووود المو وووود، الناشووور: دار ال توووب العلميوووة، ط/  -علوووي محمووود معووووا 

 م(.   1994 -هو 1413)

عووامر ال وزار، الناشوور: دار الوفوواء ، و م مووه الفتوواوى،  بون تيميووة ، تحقيوق:  نووور البواز،  -

 م(. 2443 -هو  1423) 3ط/

ي تمييز الصحابة،  بن ح ر، تحقيق: عادل  حمد عبد المو ود وعلوى محمود اإلصابة ف -

 هو(. 1413) /1:ط -بيرول –معوا، الناشر: دار ال تب العلمية 

المسووتدرا علووى الصووحيحين، محموود بوون عبووداهلل  بووو عبووداهلل الحووا م النيسووابور  ، تحقيووق:  -

 –هوو 1411) 1، ط/ -بيورول  –مصطفى عبود القوادر عطا،الناشور: دار ال توب العلميوة 

 م(.1994

ق: شوعيب األرنوؤوط يوحق، تهوو(241: ل حمد بن محمد بون حنبول الشويباني )، مسند  حمد -

الناشور: مؤسسوة ، عبد اهلل بن عبود المحسون التر وي .إشراف: د، عادل مرشد، وآخرون -

 (.م2441-هو1421/ )1 :، طالرسالة

هوو ( ، تحقيوق:  292لبوزار، ) ل: مسند البزار،  بو ب ر  حمد بن عمرو بن عبد الخالق ا -

،  -المدينوة المنوورة  -محفوظ الرحمن زين اهلل ، وآخرين ، الناشور: م تبوة العلووم والح وم 

 م (.2449م ، وانتهل 1999) بد ل  1ط/

مشاهير علمواء األمصوار، و عوالم فقهواء األقطوار،  بون حبوان، حققوه ووثقوه وعلوق عليوه:  -

،  -المنصوووورة  –الوفووواء للطباعوووة والنشووور والتوزيوووع  مووورزوق علوووى ابوووراهيم ، الناشووور: دار

 م (. 1991 -هو  1411) 1ط/
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اعتقوواد  ئموووة الحوووديث،  بووو ب ووور  حمووود بووون إبووراهيم بووون إسوووماعيل بوون العبووواس بووون مووورداس  -

هو(، تحقيق: محمد بن عبود الورحمن الخمويس، الناشور: 311اإلسماعيلي ال ر اني ،)ل: 

 .هو(1412) 1ط/ –الرياا  –دار العاصمة 

المع ووم األوسوووط ، سوووليمان بووون  حمووود بووون  يوووب بووون مطيووور اللخموووي الشوووامي،  بوووو القاسوووم  -

هووو(، تحقيووق: طووارق بوون عوووا اهلل بوون محموود ، عبوود المحسوون بوون 334الطبرانووي، )ل: 

 بدون رقم الطبعة وتريخها. –القاهرة  –إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين 

هووووو(، 1424ختووووار عبوووود الحميوووود عموووور، )ل: مع ووووم اللغووووة العربيووووة المعاصوووورة، د  حموووود م -

 م(. 2449 -هو  1429) 1بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم ال تب، ط/

المع ووم المخووتص بالمحوودثين، للووذهبي، تحقيووق: د. محموود الحبيووب الهيلووة، الناشوور: م تبووة  -

 م(. 1999 -هو  1449) 1الصديق، الطائف، ط/

د الزيوووال، حامووود عبووود القوووادر، محمووود المع ووم الوسووويط، المؤلفوووون: إبوووراهيم مصوووطفى،  حموو -

 الن ار، تحقيق: م مع اللغة العربية، الناشر: دار الدعوة ، بدون تاريخ طبع.

مع م مقواييس اللغوة،  بوو الحسوين  حمود بون فوارس بون ز ريوا، تحقيوق: عبود السوالم محمود  -

 م(.1919 -هو 1399) 1هارون، الناشر: دار الف ر ، ط/

عبوووود اهلل بوووون  حموووود بوووون محموووود بوووون قدامووووة ال موووواعيلي  المغنووووي،  بووووو محموووود موفووووق الوووودين -

هووو( ، الناشوور: 324المقدسووي، ثووم الدمشووقي الحنبلووي، الشووهير بووابن قدامووة المقدسووي، )ل: 

 م (.1939 -هو 1399م تبة القاهرة ، تاريخ النشر: ) 

الملقوووب بفخووور الووودين الوووراز   ،محمووود بووون عمووور الوووراز ، مفووواتي  الغيوووب = التفسوووير ال بيووور -

 /3: ، طبيوووووورول ،الناشوووووور: دار إحيوووووواء التووووووراث العربووووووي، هووووووو(343)ل:  خطيووووووب الوووووور 

 (.هو1424)
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النهايووة فووي غريووب الحووديث واألثوور، المبووارا بوون محموود بوون محموود بوون محموود ال ووزر  ابوون  -

هوووو(، تحقيوووق: طووواهر  حمووود الوووزاو ، محموووود محمووود الطنووواحي، الناشووور: 343األثيووور، )ل: 

 م(.1919 -هو 1399: )عةبدون رقم الطب، -بيرول  –الم تبة العلمية 

وفيال األعيان و نباء  بنواء الزموان،  بوو العبواس شومس الودين  حمود بون محمود بون إبوراهيم  -

هو(، تحقيوق: إحسوان عبواس، الناشور: 391بن  بي ب ر ابن خل ان البرم ي اإلربلي،)ل: 

 م (.1994إلى  –م 1911)من  1، ط/ -بيرول  –دار صادر 

محّمووود بووون محّمووود بووون عبووود الووورّزاق الحسووويني،  بوووو  تووواج العوووروس مووون  وووواهر القووواموس، -

 الفيا، الملّقب بمرتضى، الزَّبيد ، تحقيق: م موعة من المحققين، الناشر: دار الهداية،

 بدون رقم الطبعة وتاريخها.

طبووع  -الوود ن –التوواريخ ال بيوور، للبخووار ، الناشوور: دائوورة المعووارف العثمانيووة، حيوودر آبوواد  -

 .هو(1334)1ط/ معيد خان،تحل مراقبة: محمد عبد ال

تحفوووة األحووووذ  بشووورح  وووامع الترموووذ ،  بوووو العوووال محمووود عبووود الووورحمن بووون عبووود الووورحيم  -

، بوودون رقووم الطبعووة بيوورول –هووو(، الناشوور: دار ال تووب العلميووة 1333المبووار فورى ،)ل: 

 وتاريخها.

ناشور: التفسير المنيور فوي العقيودة والشوريعة والمونهج ، د. وهبوة بون مصوطفى الزحيلوي ، ال -

 هو (. 1419) 2ط/ -دمشق –دار الف ر المعاصر 

التفسوووير الوسوووويط للقووورآن ال ووووريم، د. محمووود سوووويد طنطووواوى ، الناشوووور: دار نهضوووة مصوووور  -

 م(. 1991) 1، ط/  -القاهرة  –للطباعة والنشر والتوزيع، الف الة 

 ،قويالناشر: مطبعة التر ، هو(1399حويش )ل:  عبد القادر بن مال، تفسير بيان المعاني -

 (.م1933-هو1392/ )1: ، طدمشق
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هوو(، تحقيوق: 314تهذيب اللغة، محمد بن  حمد بن األزهر  الهورو ،  بوو منصوور، )ل:  -

 م(.2441) 1، ط/ -بيرول  –محمد عوا مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

بووودج، التميموووي،  بوووو حووواتم،  - الثقووال، محمووود بووون حبوووان بووون  حمووود بووون حبووان بووون معووواذ بووون مجع 

هووو(، طبووع بذعانووة: وزارة المعووارف للح ومووة العاليووة الهنديووة، 334لوودارمي، الُبسووتي، )ل: ا

 م(.1913- وه1393) 1الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الد ن الهند ، ط/

 البغووو  مسووعود بون الحسووين محموود  بووتفسوير البغووو  = معوالم التنزيوول فووي تفسوير القوورآن،  -

  معووووة عثمووووان - النموووور اهلل عبوووود محموووود  حاديثووووه وخوووورج حققووووه: قيووووحق، ت(هووووو314: ل)

 هوو1411) /4: ، طوالتوزيوع للنشور طيبوة دار: الناشور، الحورش مسولم سوليمان - ضميرية

 (.م1991 -

 الحسووووني، محموووود بوووون صووووالح بوووون إسووووماعيل بوووون محموووود، شوووورح ال ووووامع الصووووغير نووووويرالت -

: ل) بوووواألمير   سووووالفه المعووووروف الوووودين، عووووز إبووووراهيم،  بووووو الصوووونعاني، ثووووم ال حالنووووي

، الريواا السالم، دار م تبة: الناشر، إبراهيم محمَّد إسحاق محمَّد. د: قيحق، ت(هو1192

 (.م2411 - هو1432) /1: ط

، المعووووروف محموووود بوووون  حموووود بوووون  بووووي ب وووور، ال وووامع ألح ووووام القوووورآن = تفسووووير القرطبووووي -

بووراهيم  طفوويش ،تحقيووق:  حموود البردونووي، هووو(311القرطبي )ل: بوو الناشوور: دار ال تووب ، وا 

 (.م1934-هو1394) /2: ، طالقاهرة ،المصرية

، هوو(911عبد الرحمن بن  بي ب ر،  الل الدين السيوطي )ل: ، اإلتقان في علوم القرآن -

، ط: بدون رقم، الناشر: الهيئة المصرية العامة لل تاب، ق: محمد  بو الفضل إبراهيميحقت

 .(م1914-هو1394)
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را وع  صووله وخورج ، هوو(343: لبون العربوي )اعبد اهلل  بو ب ر محمد بن ،  ح ام القرآن -

 - الناشووور: دار ال تووووب العلميوووة، لبنووووان،  حاديثوووه وعلَّوووق عليووووه: محمووود عبوووود القوووادر عطووووا

 (.م2443-هو1424/ )3: ، طبيرول

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، محمود بون علوي بون محمود بون عبود اهلل  -

،  فور بطنوا -ق: الشيخ  حمد عزو عناية، دمشق يحق، تهو(1234 الشو اني اليمني )ل:

الناشوور: دار ال توواب ، والوود تور ولووي الوودين صووال  فرفووور - قوودم لووه: الشوويخ خليوول الموويس

 (،م1999-هو1419/ )1 :، طالعربي

/ 3، ط: القواهرة – السالم دار: الناشر، (هو 1449 ل) حّوى سعيد ،األساس في التفسير -

 هو(.1424)

الناشور: دار التدمريوة، ، عيواا بون نوامي السولمي، الفقه الذ    يسع الفقيه  هله صول  -

 (.م2443-هو1423/ )1: ، طالرياا -الممل ة العربية السعودية 

، هو(194بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزر شي )ل: ، البرهان في علوم القرآن -

الناشور: دار إحيواء (، م1931-هوو1313) /1الطبعة: ، ق: محمد  بو الفضل إبراهيميحقت

بيورول،  - ثم صووَّرته دار المعرفوة، لبنوان، الحلبي وشر ائه يعيسى الباب ،ال تب العربية

 .وبنفس ترقيم الصفحال

محمووود بووون يعقووووب الفيروزآبوووادى )ل: ، صوووائر ذو  التمييوووز فوووي لطوووائف ال تووواب العزيوووزب -

 -علوووى للشوووئون اإلسوووالمية الناشووور: الم لوووس األ، ق: محمووود علوووي الن ووواريوووحق، تهوووو(911

 .(م1993-هو1413، بدون رقم الطبعة )ل نة إحياء التراث، القاهرة
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بجنَّ جوة الميوداني الدمشوقي ،البالغة العربية - ، هوو(1423)المتووفى: ، عبد الرحمن بون حسون حج

-هووو1413) سوونة: الطبعووة: األولووى،، الناشوور: دار القلووم، دمشووق، الوودار الشووامية، بيوورول

 (.م1993

فيوووال المشووواهير وجاألعوووالم تووواريخ - وج شووومس الووودين محمووود بووون  حمووود بووون عثموووان ، اإلسوووالم وج

الناشووووور: دار الغووووورب ، ق: الووووود تور بشوووووار عوووووّواد معوووووروفيوووووحق، تهوووووو(149: لالوووووذهبي )

 (.م2443/ )1 :، طاإلسالمي

ملتووزم طبعووه ، هووو(1444محموود طوواهر بوون عبوود القووادر ال وورد  )ل: ، توواريخ القوورآن ال ووريم -

 /1، ط: الح واز –الفوت  ب ودة  فوي مطبعوة طبوع، و بم وة ،مد يغموورونشرا: مصطفى مح

 (، م1943-وه1333)

الناشور: ، هو(1393: لبن عاشور التونسي )امحمد الطاهر بن محمد ، التحرير والتنوير -

   (،.هو1994) ، بدون رقم الطبعةتونس ،الدار التونسية للنشر

عبوود اهلل بوون عموور البيضوواو   القاضووي ناصوور الوودين، تحفووة األبوورار شوورح مصووابي  السوونة -

الناشور: وزارة األوقوواف ، ق: ل نووة مختصوة بذشووراف نوور الودين طالووبيوحق، تهوو(393 :)ل

 (.م2412-هو1433) ، بدون رقم الطبعةوالشؤون اإلسالمية بال ويل

: قيوحق، ت(هوو314: ل) الحنفوي ال صواص الوراز  ب ور  بوو علوي بون  حمود ح ام القورآن،  -

 /1: ، طلبنوووان – بيووورول العلميوووة ال توووب دار: الناشووور، هينشوووا علوووي محمووود السوووالم عبووود

 (. م1994/هو1413)

 429: ل) القودور  الحسوين  بوو حمودان بون  عفور بون  حمد بن محمد بن  حمد ،الت ريد -

 علوي د.  ...  سوراج  حمود محمود د.  ، وا قتصوادية الفقهيوة الدراسوال مر ز: قيحق، ت(هو

 (.م2443 - هو 1421) /2: ، طلقاهرةا – السالم دار: الناشر، محمد  معة
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  حمد بن محمد الوليد  بو ،المستخر ة لمسائل والتعليل والتو يه والشرح والتحصيل البيان -

 الغوورب دار: الناشوور، وآخوورون ح ووي محموود د: ، تحقيووق(هووو324: ل) القرطبووي رشوود بوون

 . (م1999 - هو 1449/)2: ، طلبنان – بيرول اإلسالمي،

 إسوحاق،  بوو مفلو ، ابون محمود بون اهلل عبود بون محمد بن إبراهيم ،عالمقن شرح في المبده -

 /1:الطبعوووة، لبنوووان – بيووورول العلميوووة، ال توووب دار: الناشووور، (هوووو994: ل) الووودين برهوووان

 .(م1991 - هو 1419)

ب ووورجد الحنبلوووي )، توووذ رة الحفووواظ وتبصووورة األيقووواظ - : ليوسوووف بووون حسووون بووون  حمووود ابووون الم،

الناشوور: دار ، موون المحققووين بذشووراف: نووور الوودين طالووبعنايووة: ل نووة مختصووة ، هووو(949

 (.م2411-هو1432) /1: ، طالنوادر، سوريا

، هوو(1424: لمحمود ناصور الودين األلبواني ) ،التعليقال الحسان على صحي  ابن حبوان -

 (.م2443-هو1424/ )1: ، ط دة -وزير للنشر والتوزيع، السعودية االناشر: دار ب

بون اعبود الحوق بون غالوب ، الو يز في تفسير ال تواب العزيوز تفسير ابن عطية = المحرر -

الناشووور: دار ، ق: عبووود السوووالم عبووود الشوووافي محموووديوووحق، تهوووو(342عطيوووة األندلسوووي )ل: 

 (.هو1422/ )1: ، طبيرول ،ال تب العلمية

الدمشوووقي )ل:   ثيوور إسووماعيل بوون عموور بوون، فسووير القوورآن العظوويم= تتفسووير ابوون  ثيوور  -

: بيوورول، ط–ال تووب العلميووة الناشوور: دار حسووين شوومس الوودين،  محموودق: يووحق، تهووو(114

 (،م1999-هو1424) /2

، بوودون القوواهرة ،الناشوور: دار إحيوواء ال تووب العربيووة، دروزة لمحموود عووز ، التفسووير الحووديث -

 (.هو1393) رقم الطبعة
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 الحنفووي القووادر عبوود بوون ب وور  بووي بوون محموود اهلل عبوود  بووو الوودين زيوونومختووار الصووحاح،  -

 الوودار - العصوورية الم تبووة: الناشوور، محموود الشوويخ يوسووف: قيووحق، ت(هووو333: ل) الووراز 

 (.م1999/  هو1424) /3: ، طصيدا – بيرول النموذ ية،

محمد بن  ريور  بوو  عفور ،  امع البيان في ت ويل القرآن، تفسير الطبر  =  امع البيان -

/ 1ط: ، لةالناشووور: مؤسسوووة الرسوووا، ق:  حمووود محمووود شوووا ريوووحق، تهوووو(314الطبووور  )ل: 

 (.م2444-هو1424)

ق: ياسور يوحق، تهوو(499منصور بن محمد بن عبد ال بوار السومعاني )ل: القرآن، تفسير  -

: ، طالريواا - الناشور: دار الووطن، السوعودية، وغنيم بن عباس بون غنويم - بن إبراهيم

 (.م1991-هو1419) /1

الماتريوود  )ل:  محموود بوون محموود  بووو منصووور ،توو ويالل  هوول السوونة= تفسووير الماتريوود   -

بيوورول، ط:  -، لبنووان الناشوور: دار ال تووب العلميووة، المحقووق: د. م وود  باسوولوم، هووو(333

 (.م2443-هو1423) /1

الناشووور: شووور ة م تبوووة ، هوووو(1311: ل حمووود بووون مصوووطفى المراغوووي )، تفسوووير المراغوووي -

 (.م1943-هو1333) /1: ، طالحلبي و و دا بمصر يومطبعة مصطفى الباب

 دار:  الناشوورهووو(،  1443محوي الوودين بوون احمود مصووطفى درويوش، )ل:  إعوراب القوورآن، -

 و ، بيوورول - دمشووق - اليمامووة دار و ، سووورية - حمووص - ال امعيووة للشووئون اإلرشوواد

 (.هو 1413) /4: ، طبيرول - دمشق -  ثير ابن دار

دار   نوار التنزيل و سرار الت ويل، عبوداهلل الشويراز  البيضواو ، تحقيوق: محمود المرعشولي، -

 هو(.1419/ )1بيرول، ط: -إحياء التراث العربي



 منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة 

 

- 311 - 
 

 األصوفهانى بالراغوب المعوروف محمود بون الحسوين القاسوم  بوو ،األصفهاني الراغب تفسير -

 اآلداب  ليوة: الناشور، بسويوني العزيوز عبود محمد. د: ودراسة تحقيق، (هو342: المتوفى)

 (.م1999 - هو1424/)1، ط:طنطا  امعة -

 األصوفهانى بالراغوب المعوروف محمود بون الحسوين القاسوم  بوو ،فهانياألص الراغب تفسير -

 - اآلداب  ليووة: الناشوور، بسوويوني العزيووز عبوود محموود. د: ودراسووة تحقيووق، (هووو342: ل)

 (.م1999 - هو1424/)1، ط:طنطا  امعة

ووووالمي، الحسوووون، بوووون ر ووووب بوووون  حموووود بوووون الوووورحمن عبوووود الوووودين زيوووون ،التفسووووير روائووووع -  السج

 بووون طوووارق معووواذ  بوووي: وترتيوووب  موووع، (هوووو193: ل) الحنبلوووي شوووقي،الدم ثوووم البغوووداد ،

  1422) /1:، طالسعودية العربية الممل ة - العاصمة دار: الناشر، محمد بن اهلل عوا

  م(.2441 –

 اهلل عبوود  بووو المووال ي، التونسووي الووورغمي عرفووة ابوون محموود بوون محموود ،عرفووة ابوون تفسووير -

 – الزيتونيوووة بال ليوووة البحووووث مر وووز: اشووورالن، المنووواعي حسووون. د: قيوووحق، ت(هوووو943: ل)

 (.م1993/)1: ، طتونس

، (هووو1313: المتوووفى) صووافي الوورحيم عبوود بوون محمووودال وودول فووي إعووراب القوورآن ال ووريم،  -

 (.هو 1419/ )4 :ط، بيرول اإليمان، مؤسسة - دمشق الرشيد، دار: الناشر

: لني الصووونعاني )عبووود الووورزاق بووون هموووام بووون نوووافع الحميووور  اليموووا، تفسوووير عبووود الووورزاق -

، بيوورول، الناشوور: دار ال تووب العلميووة، دراسووة وتحقيووق: د. محمووود محموود عبوودا، هووو(211

 (.هو1419) /1: ط
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نقلوه إلوى العربيوة وعلوق ، هوو(1344رينهوارل بيتور آن ُدوز،  )ل: ، ت ملة المعوا م العربيوة -

ووليم النعجيمووي عليووه: وود سج  :، طإلعووالم، العووراقالناشوور: وزارة الثقافووة وا،  مووال الخيوواط، و محمَّ

 (.م1919-2444/ )1

، هوووو(343: لعلووي بوون محموود بووون عبوود الصوومد السووخاو  )،  مووال القووراء و مووال اإلقوووراء -

 –دمشووق  ،الناشوور: دار الموو مون للتووراث، د. محسوون خرابووة -مووروان العطيَّووة  تحقيووق: د.

 (.م1991-هو1419) /1: ، طبيرول

قاضوووي و فايوووة الراضوووي علوووى تفسوووير عنايوووة ال = حاشوووية الشوووهاب علوووى تفسوووير البيضووواو  -

هووو(، 1439، )ل: شووهاب الوودين  حموود بوون محموود بوون عموور الخفووا ي الحنفووي ،البيضوواو 

 . بدون رقم الطبعة وتاريخ الطبع.بيرول ،شر: دار صادراالن

ّمووش طالوب  بوي بون م وي محمود  بووالهداية إلى بلووق النهايوة..،  -  مختوار بون محمود بون حج

 رسوائل م موعوة: قيوحق، ت(هوو431: ل) الموال ي القرطبوي لسوياألند ثوم القيروانوي القيسوي

 الشوواهد: د.   بذشووراف الشووارقة،  امعووة - العلمووي والبحووث العليووا الدراسووال ب ليووة  امعيووة

 اإلسوالمية والدراسوال الشوريعة  ليوة - والسنة ال تاب بحوث م موعة: الناشر، البوشيخي

 .(م2449 - هو1429) /1: ، طالشارقة  امعة -

( تحقيوووق: 143ر المحووويط فوووي التفسوووير، محمووود بووون يوسوووف بووون حيوووان األندلسوووي )ل:البحوو -

 هو(.1424بيرول، بدون رقم الطباعة )–صدقي محمد  ميل، دار الف ر 

 بوون األمووين محموود العالمووة الشوويخ ن،القوورآ علوووم روابووي فووي والريحووان الووروح حوودائق تفسووير -

 بون علوي محمد هاشم الد تور: ةومرا ع إشراف، الشافعي الهرر  العلو  األرمي اهلل عبد

 - هووووووو1421) /1: ، طلبنووووووان – بيوووووورول الن وووووواة، طوووووووق دار: الناشوووووور، مهوووووود  حسووووووين

 (.م2441
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محمووود ناصووور الووودين  ،سلسووولة األحاديوووث الضوووعيفة والموضووووعة و ثرهوووا السووويئ فوووي األموووة -

: ، طالرياا–: دار المعارف، الممل ة العربية السعودية ، الناشرهو(1424األلباني )ل: 

 (.م1992-هو1412) /1

، هووو(343: ل حموود بوون شووعيب بوون علووي الخراسوواني، النسووائي ) ،السوونن ال بوورى للنسووائي -

قوودم لووه: ،  شوورف عليووه: شووعيب األرنووؤوط، حققووه وخوورج  حاديثووه: حسوون عبوود الموونعم شوولبي

-هوو1421/ )1: ، طبيورول ،الناشور: مؤسسوة الرسوالة، عبد اهلل بن عبد المحسن التر وي

 (.م2441

 حموود بوون شووعيب بوون ، الم تبووى موون السوونن = السوونن الصووغرى للنسووائي= ئي سوونن النسووا -

الناشوور: م تووب المطبوعووال ، تحقيووق: عبوود الفتوواح  بووو غوودة، هووو(343: لعلووي النسووائي )

 م(.1993–1443) /2: ، طحلب –اإلسالمية 

 الدين شرف ،(السنن حقائق عن ال اشف) بو المسمى المصابي  مش اة على الطيبي شرح -

: الناشووور، هنوووداو  الحميووود عبووود. د: قيوووحق، ت(هوووو143ل: ) الطيبوووي اهلل عبووود نبووو الحسوووين

 (،م1991 - هو1411) /1: ط، (الرياا - الم رمة م ة) الباز مصطفى نزار م تبة

 بوو ز ريوا يحيوى بون ، المنهواج شورح صوحي  مسولم بون الح واجشرح النوو  على مسلم =  -

 /2 ط:، بيوووووورول ،اث العربوووووويالناشوووووور: دار إحيوووووواء التوووووور ، هووووووو(313: لشوووووورف النوووووووو  )

 هو(.1392)

 ال رموواني العزيووز عبوود بوون اللطيووف عبوود بوون محموود السوونة لإلمووام البغووو ، شوورح مصووابي  -

 مون مختصوة ل نوة: ودراسة تحقيقهو( 934، المشهور بو ابن الملا، )ل: الحنفي الرومي

 هوو1433) /1: ، طاإلسوالمية الثقافوة إدارة: الناشور، طالوب الودين نوور: بذشراف المحققين

 (.م2412 -
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حققه ورا وع نصوصوه ، هو(439 حمد بن الحسين،  بو ب ر البيهقي )ل: ، شعب اإليمان -

 شووورف علوووى تحقيقوووه وتخوووريج ، وخووورج  حاديثوووه: الووود تور عبووود العلوووي عبووود الحميووود حامووود

الناشوور: م تبووة ، الهنوود – حاديثووه: مختووار  حموود النوودو ، صوواحب الوودار السوولفية ببومبووا  

 /1: ، طبالتعوووواون مووووع الوووودار السوووولفية ببومبووووا  بالهنوووود ،الريوووواا، لتوزيووووعالرشوووود للنشوووور وا

 (.م2443-هو1423)

صوولى اهلل -ال ووامع المسووند الصووحي  المختصوور موون  مووور رسووول اهلل صووحي  البخووار  =  -

ق: محمود زهيور بون ناصور يوحق، تمحمد بن إسوماعيل البخوار  ،وسننه و يامه -عليه وسلم

 (.هو1422) /1الطبعة: ، ةالناشر: دار طوق الن ا، الناصر

عنووي ، هووو(319: لخلووف بوون عبوود الملووا بوون بشوو وال )، لصوولة فووي توواريخ  ئمووة األنوودلسا -

: ، طالناشر: م تبة الخان ي، بنشرا وصححه ورا ع  صله: السيد عزل العطار الحسيني

 (.م1933-هو1314) /2

  )ل: محمووود بووون عبووود الووورحمن بووون محمووود السوووخاو  ،الضووووء الالموووع ألهووول القووورن التاسوووع -

 ، بدون طبعة و  تاريخ.بيرول ،الناشر: منشورال دار م تبة الحياة، هو(942

: ل) السوووويوطي الوووودين  ووووالل ب وووور،  بووووي بووون الوووورحمن عبوووود، العشوووورين طبقوووال المفسوووورين -

 هو(.1393) /1: ، طالقاهرة – وهبة م تبة: الناشر، عمر محمد علي: قيحق، ت(هو911

تحقيوق:  ،(439 ى محمود بون الحسوين الفوراء )ل:القاضي  بو يعلو ،العدة في  صول الفقه -

 - حمووود بووون علوووي بووون سوووير المبوووار ي، األسوووتاذ المشوووارا فوووي  ليوووة الشوووريعة بالريووواا  .د

 .(م1994 - هو1414) /2ط:  امعة الملا محمد بن سعود اإلسالمية، 

محمووود األموووين بووون محمووود المختوووار ، العوووذب النميووور مووون م وووالس الشووونقيطي فوووي التفسوووير -

إشووراف: ب وور بوون ، ق: خالوود بوون عثمووان السووبليووحق، تهووو(1393: لنقيطي )ال  نووي الشوو
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 /2: ، طالناشووووور: دار عووووالم الفوائووووود للنشوووور والتوزيوووووع، م ووووة الم رموووووة، عبوووود اهلل  بوووووو زيوووود

 (.هو1423)

ف بتواج و عور الممحموود بون حموزة بون نصور، ال رمواني، ، غرائب التفسير وع ائوب الت ويول -

 ووودة، مؤسسوووة علووووم  ،ار القبلوووة للثقافوووة اإلسوووالمية: د، الناشووورهوووو(343القوووراء )ل: نحوووو 

 .، بدون رقم الطبعة وتاريخهابيرول ،القرآن

، ق:  حمود صوقريوحق، تهوو(213عبد اهلل بون مسولم بون قتيبوة الودينور  )ل:  ،غريب القرآن -

 .(33)ص: (، م1919-هو1399، بدون رقم الطبعة )الناشر: دار ال تب العلمية

، هوو(911)ل:   آبواد  بو طواهر محمود بون يعقووب الفيوروز م د الدين، القاموس المحيط -

، بذشوووراف: محمووود نعووويم العرقُسوسوووي، تحقيوووق: م توووب تحقيوووق التوووراث فوووي مؤسسوووة الرسوووالة

-هووو1423) /9: ، طلبنوان –الناشور: مؤسسوة الرسوالة للطباعوة والنشور والتوزيوع، بيورول 

 (.م2443

دراسووة وتحقيووق: ، هووو(343: لي )بوون العربووامحموود بوون عبوود اهلل  بووو ب وور ، قووانون الت ويوول -

ووووة ُعلوووووم القوووورآن، ، محّموووود الّسووووليماني ووووّدة، مؤسجسج الناشوووور: دار القبلووووة للثقافووووة اإلسووووالميَّة،  ج

 (.م1993-هو1443) /1: ، طبيرول

 بون ب ور  بوى بون يوسوف بون مرعوي، قالئد المر وان فوي بيوان الناسوخ والمنسووخ فوي القورآن -

 دار: الناشور، حسون عطا سامي: قيحق، ت(هو1433: ل) الحنبلى المقدسي ال رمى  حمد

 .، بدون رقم الطبعة وتاريخهاال ويل – ال ريم القرآن

منصوووور بووون محمووود بووون عبووود ال بوووار السووومعاني الحنفوووي ثوووم ، قواطوووع األدلوووة فوووي األصوووول -

الناشوور: ، سووماعيل الشووافعيإق: محموود حسوون محموود حسوون يووحق، تهووو(499الشووافعي )ل: 

 (م1999-هو1419/ )1بيرول، الطبعة:  -دار ال تب العلمية، لبنان 
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 شومس سوعيد، بون علوي بون يوسوف بون محمود، ال وا ب الدرار  في شرح صحي  البخوار  -

 /1 :ط، لبنوان-بيورول العربوي، التوراث إحيواء دار: الناشر، (هو193: ل) ال رماني الدين

 (.م1931 - هو1333)

ق: الشويخ يوحق، تهوو(113عمر بن علي بن عوادل الحنبلوي )ل: ، اللباب في علوم ال تاب -

 ،الناشووور: دار ال توووب العلميوووة، الشووويخ علووي محمووود معووووا - عووادل  حمووود عبووود المو وووود

 (.م1999-هو1419) /1ط: ، بيرول –لبنان 

بووابن قدامووة  معووروفبوون قدامووة الحنبلووي، الا بووو محموود عبوود اهلل بوون  حموود ، لمعووة ا عتقوواد -

سووووووالمية واألوقوووووواف والوووووودعوة الناشوووووور: وزارة الشووووووؤون اإل، هووووووو(324)المتوووووووفى:  المقدسووووووي

 (،م2444-هو1424) /2 :، طالممل ة العربية السعودية ،واإلرشاد

 /24: ، طالناشووووور: دار العلوووووم للماليوووووين، صوووووبحي الصوووووال  ،مباحوووووث فوووووي علووووووم القووووورآن -

 م(.2444)

 البحووووث إلدارال العاموووة الرئاسوووة عووون تصووودر دوريوووة م لوووة - اإلسوووالمية البحووووث م لوووة -

 والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارال العامة الرئاسة ،واإلرشاد عوةوالد واإلفتاء العلمية

 (  زءًا، بدون طباعة  و تاريخ طباعة.93، )واإلرشاد

محموود طوواهر بوون علووي الفجتَّن،ووي ، م موع بحووار األنوووار فووي غرائووب التنزيوول ولطوائف األخبووار -

-هووووو1391) /3: ، طالناشوووور: مطبعووووة م لووووس دائووورة المعووووارف العثمانيووووة، هوووو(993: ل)

 (.م1931

، هوووو(1443محمووود بووون محمووود بووون سوووويلم  بوووو ُشوووهبة )ل: ، المووودخل لدراسوووة القووورآن ال وووريم -

 .(24)ص:  (،م2443-هو1423) /2ط: ، القاهرة ،الناشر: م تبه السنة
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: ل) المعوافر  العربي بن اهلل عبد محمد ب ر و ب القاضي ،مالا موط  شرح في المسالا -

 هوو1429) /1: ، طاإلسوالمي الغورب دار: الناشور، قرضواو ال يوسوف: لوه قدم، (هو 343

 .(م2441 -

تحقيق: محمود عبود السوالم ، هو(343 بو حامد محمد بن محمد الغزالي )ل: ، المستصفى -

 (.م1993-هو1413) /1ط: ، الناشر: دار ال تب العلمية، عبد الشافي

: لرقووووول )إبووووراهيم بوووون يوسووووف الحمووووز ، ابوووون ق، مطووووالع األنوووووار علووووى صووووحاح اآلثووووار -

الناشوووور: وزارة األوقوووواف ، تحقيووووق: دار الفوووالح للبحووووث العلموووي وتحقيووووق التوووراث، هوووو(339

 (.م2412-هو1433) سنة: الطبعة: األولى،، قطر ،والشؤون اإلسالمية

: لعبد الرحمن بن  بوي ب ور،  والل الودين السويوطي ) ،معترا األقران في إع از القرآن -

 (.م1999-هو1449) /1: ، طبيرول -، لبنان : دار ال تب العلمية، الناشرهو(911

 اهلل عبوود  بووو الوودين شووهاب: المؤلووف، األديووب معرفووة إلووى األريووب إرشوواد=  األدبوواء مع ووم -

 دار: الناشور، عبواس إحسوان: قيوحق، ت(هوو323: ل) الحموو  الروموي اهلل عبود بون ياقول

 (.م1993 - هو1414) /1: ط، بيرول اإلسالمي، الغرب

الحسوون بووون عبوود اهلل بووون سوووهل  ،يووة = الفوووروق اللغويووة بترتيوووب وزيوووادةمع ووم الفوووروق اللغو  -

، ق: الشويخ بيول اهلل بيوال، ومؤسسوة النشور اإلسوالمييوحق، تهو(393: نحو لالعس ر  )

 (.هو1412/ )1: بقم، ط الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ل ماعة المدرسين

وووودجانيْ الحسووووين بووون محمووووود مظهوووور ، المفووواتي  فووووي شووورح المصووووابي  - ي   عووووروفُ الم ،الووودين الزَّ

، تحقيق ودراسة: ل نة من المحققين بذشراف: نور الودين طالوب، هو(121: )لبالُمظ ه،ر  

، وزارة األوقاف ال ويتية -الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارال إدارة الثقافة اإلسالمية 

 (.م2412-هو1433/ )1: ط
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لناشور: و الوة المطبوعوال، ال ويول، الطبعوة: مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بودو ، ا -

 م(.1911/ )3

قوواني )ل: ، مناهوول العرفووان فووي علوووم القوورآن - الناشوور: ، هووو(1331محموود عبوود العظوويم الْزر 

 .بدون تاريخ الطبعة /3 :، طمطبعة عيسى البابي الحلبي وشر اا

 عثموان بون العزيوز عبود: قيوحق، تالودين شورف  عفور ،الموسوعة القرآنية خصائص السور -

 (.هو 1424) /1: طل، بيرو - اإلسالمية المذاهب بين التقريب دار: الناشر، التوي ز 

الناشوور: دار ، هووو(1339: لحسوون  حموود عبود الوورحمن السواعاتي )، نظورال فووي  تواب اهلل -

 (.م2442-هو1423) ، سنة:القاهرة ،التوزيع والنشر اإلسالمية

عبد الرحمن بن ، طي على تفسير البيضاو نواهد األب ار وشوارد األف ار = حاشية السيو  -

 ليووة الوودعوة  - الناشوور:  امعووة  م القوورى، هووو(911: ل بووي ب وور  ووالل الوودين السوويوطي )

 .(م2443-هو1424، بدون رقم الطبعة )السعودية، و صول الدين

حققووه ، هووو(439 حموود بوون الحسووين بوون علووي،  بووو ب وور البيهقووي )ل: ، األسووماء والصووفالو  -

الناشر: م تبة السواد ، الممل ة ، علق عليه: عبد اهلل بن محمد الحاشد وخرج  حاديثه و 

 (.م1993-هو1413/ )1ط: ،  دة - العربية السعودية

 الحسووني، محموود بوون صووالح بوون إسووماعيل بوون محموود، التحبيوور إليضوواح معوواني التيسوويرو  -

 :ل) بوووواألمير   سووووالفه المعووووروف الوووودين، عووووز إبووووراهيم،  بووووو الصوووونعاني، ثووووم ال حالنووووي

مَّد: نصه وضبط  حاديثه وخرج عليه وعلق حققه، (هو1192 سجن بن ُصب حي محج اّلق حج  حج

بيَّوووووة الممل ووووة - الريووووواا الْرشووووود، مج تجبجووووةُ : الناشووووور، مصوووووعب  بووووو  /1 :، طالسوووووعودية ال عجرج

 (.م2412 - هو1433)
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: عبووود الملوووا بووون عبووود اهلل ال وووويني،  بوووو المعوووالي، الملقوووب بذموووام الحووورمين )ل ،الورقوووال -

 ، بدون رقم الطبعة وتاريخها.ق: د. عبد اللطيف محمد العبديحق، تهو(419

 ، من علماء القرن الحاد  عشور حمد بن محمد األدنه و ، و  طبقال المفسرين لألدنهو  -

 ،الناشوووور: م تبووووة العلوووووم والح ووووم، ق: سووووليمان بوووون صووووال  الخووووز يووووحق، تهووووو(11: ق ل)

 (.م1991-هو1411) /1: ، طالسعودية

عرابوهمعاني و  - ق: عبود يوحق، تهوو(311: لإبوراهيم بون السور  بون سوهل الز واج ) ،القرآن وا 

 (.م1999-هو1449) /1ط: ، بيرول ،الناشر: عالم ال تب، ال ليل عبدا شلبي
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 البحث: محتويات ةا : فهرسسساد

 الصفحة وعننننالموض

   اإلهداء

 ب الش ر

 ث باللغة العربية ملخص البحث

 ح مقدمة

 د  همية البحث

 ذ ار الموضوه سباب اختي

 ذ  هداف البحث

 ر حدود البحث

 ر الدراسال السابقة

 ر المنهج المتبع في البحث

 ز خطة البحث

  ف بمصطلحات البحث، وسورة البقرة: التعريالفصل األول

  المبحث األول: التعريف بمصطلحات البحث

 3 المطلب األول: تعريف المنهج لغًة واصطالحاً 

 1 لغًة واصطالحاً  يف القرآنمطلب الثاني: تعر ال
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 13 المطلب الثالث: تعريف التعامل لغًة واصطالحاً 

 11 المطلب الرابع: تعريف األفعال لغًة واصطالحاً 

 19 المطلب الخامس: تعريف النهي لغًة واصطالحاً 

وبيان أسمائها وفضائلها والمحاور  سورة البقرةالتعريف بالمبحث الثان : 
 لت عليهاالرئيسية الت  اشتم

 

 22 المطلب األول: التعريف بسورة البقرة

 23 المطلب الثاني:  سماء سورة البقرة

 31 المطلب الثالث: فضائل سورة البقرة

 34 سورة البقرةتي اشتملل عليها لاالرئيسية  المطلب الرابع: المحاور

األفعال  النه  عن منهج القرآن الكريم ف  التعامل معالفصل الثان : 
 عتقادية ف  سورة البقرةاال

 

ف  األفعال الكفرية  النه  عن المبحث األول: منهج القرآن ف  التعامل مع
 سورة البقرة

 

 33 ال فر بنعم اهللالمطلب األول: 

 32 المطلب الثاني: تعلم السحر والعمل به

 39 المطلب الثالث: المول على غير ملة اإلسالم

األفعال  كريم ف  التعامل مع النه  عنمنهج القرآن الالمبحث الثان : 
 ف  سورة البقرة الشركية

 

 13 المطلب األول: اتخاذ األنداد من دون اهلل
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 81 المطلب الثاني: عبادة غير اهلل تعالى

 93 المطلب الثالث: الخشية من غير اهلل تعالى

  ف المبحث الثالث: منهج القرآن ف  التعامل مع النه  عن أفعال المنافقين
 سورة البقرة

 

 92 المطلب األول: الفساد في األرا

 99 المطلب الثاني: ا ستهزاء بميال اهلل

 المنه  عنهامع أفعال أهل الكتاب  المبحث الرابع: منهج القرآن ف  التعامل
 ف  سورة البقرة

 

 143 المطلب األول: ال فر بالقرآن ال ريم والشراء بميال اهلل ثمنًا قليال

 114 لثاني: إلباس الحق بالباطلالمطلب ا

 124 المطلب الثالث: ا متراء عن الحق

 123 المطلب الرابع: اتباه خطوال الشيطان

القرآن الكريم ف  التعامل مع األفعال المنه  عنها ف   منهجالفصل الثالث: 
 ، والمعامالت ف  سورة البقرةعباداتال بعض

 

األفعال المنه  عنها ف  التعامل مع الكريم ف   المبحث األول: منهج القرآن
 ف  سورة البقرة العباداتبعض 

 

 133 المطلب األول: مباشرة الزو ة حال ا عت اف في المسا د

 131 المطلب الثاني: الحالقة في الحج قبل  ن يبل  الهد  محله

 142من ا قتراب من  -عليهما السالم –نبي اهلل آدم وزو ته المطلب الثالث: نهي 
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 ةالش ر 

ف  التعامل مع األفعال المنه  عنها ف   الكريم المبحث الثان : منهج القرآن
 ف  سورة البقرة النفقات والصدقات

 

 149 المطلب األول: تيمم الخبيث في النفقة

 134 المطلب الثاني: اإللقاء باأليد  إلى التهل ة

المنه  عنها ف   ف  التعامل مع األفعال الكريم المبحث الثالث: منهج القرآن
 ف  سورة البقرة المعامالت

 

 131 المطلب األول: اإل راا في دين اإلسالم

 114 الناس بالباطلبين موال األالمطلب الثاني:   ل 

عن إبخاسه النهي المطلب الثالث: امتناه ال اتب من  تابة الدَّين بالعدل، و 
 عند  تابته

111 

 193 شهادة على الدين والسممة من  تابتهالمطلب الرابع: امتناه الشهود من ال

 194 المطلب الخامس: المضاّرة ب اتب وشاهد الّدين

فن   األفعنال المنهن  عنهنامنهج القرآن الكنريم فن  التعامنل منع الفصل الرابع: 
 ، ف  سورة البقرةاألخرى األحكامبقية و  ،والحدود ،والجنايات ،النكاح

 

ف  التعامل مع األفعال المنه  عنها ف   الكريم المبحث األول: منهج القرآن
 النكاح والطالا

 

 241 المطلب األول: ن اح المؤمنين للمشر ال والمشر ين للمؤمنال

 249 المطلب الثاني:  خذ الزوج من مهر الزو ة
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 213 المطلب الثالث: النهي عضل النساء

ا ف  المبحث الثان : منهج القرآن ف  التعامل مع األفعال المنه  عنه
 ف  سورة البقرة الجنايات والحدود

 

خراج بعضهم لبعا  المطلب األول: ارت اب بني إسرائيل  ريمة سفا الدماء وا 
 من ديارهم بغير حق

224 

 229 المطلب الثاني: ا قتراب من حدود اهلل

 233 المطلب الثالث: النهي عن ا عتداء

ع األفعال المنه  عنها ف  التعامل ممنهج القران الكريم ف  المبحث الثالث: 
 ف  سورة البقرة األحكامبقية 

 

 242 المطلب األول: ا قتراب من الزو ة وقل المحيا

 249 المس د الحرام  الثاني: ا بتداء بقتال ال فار عندالمطلب 

 234 المطلب الثالث: مضارة األم  و األب بالولد

  الخنننناتمة

 231 التي توصل إليها الباحث النتائج

ي بها الباحث  233 التوصيال التي ُيوص،

  الفهنننارس

 233 اآليال القرآنية ةفهرس

 213 األحاديث النبوية ةفهرس
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 294 األعالم ةفهرس

 294 ة ال لمال الغريبةفهرس

 291 المصادر والمرا ع ةفهرس

 349 محتويال البحث ةفهرس


