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المطلب الثاني :تعريف القرآن لغةً واصطالحاً
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المطلب األول
تعريف المنهج لغة واصطالحا
أوال :المنننهج لغننة :هووو الطريوق الواضو  ،يقووال :نهووج الطريووق،
ّبينو واً ،ونه وول الطري ووق،

 :اسووتبان وصووار نه واً واضووحاً

وق جنه ووج،
 :إذا س وول ته ،وال م ووع :من وواهج ،وطري و َ

 :بو ووي َن و ،
اضو و َ  ،ق ووال
ج

ّٖش ۡرعَةّّٖٖ َو ِم ۡن َهاجّٖا﴾[املائدة ،]84:و َّ
المستقيم.
يق
تعالى﴿ :لِ ُكلّّٖٖ َج َع ۡلنَاّٖ ِمن ُكمۡ ِ
النهج :الطر ُ
ُ
()2

و اء عن عبد اهلل بن سالم -رضي اهلل عنه-
وواد موونهج علووى يمينووي ،)3(»..قوال النوووو

()4

()1

قوال :قوال النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم« :-فوذذا

فووي شوورحه لهووذا الحووديث : " :طوورق واضووحة بينووة

( )1ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد ال وهر الفارابي (ل393 :هو) ،تحقيق:
حمد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليين ،بيرول ،ط1441( /4 :هو1991-م) .)343 /1( ،ومع م
مقاييس اللغة ،حمد بن فارس بن ز ريا القزويني الراز (ل393 :هو) ،المحقق :عبد السالم محمد هارون،
الناشر :دار الف ر ،ط1399( /1 :هو1919-م) .)331 /3( ،ولسان العرب ،محمد بن م رم بن علي ،ابن

منظور األنصار (ل111 :هو) ،الناشر :دار صادر ،بيرول ،ط1414( /3 :هو).)393 /2( ،

( )2هو :عبد اهلل بن سالم بن الحارث ،بو الحارث ،اإلمام الحبر ،المشهود له بال ّنة ،وحليف األنصار ،ان
النبي صلى اهلل عليه وسلم ،سلم وقل اله رة ،حين قدوم رسول اهلل إلى المدينة( ،ل:
اص صحاب
من خو ّ
ّ
43هو) .ينظر :سير عالم النبالء ،شمس الدين بو عبد اهلل محمد بن حمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ل:
149هو) ،تحقيق :م موعة من المحققين بذشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط/3 :

( 1443هو 1993م).)413 /2( ،

( )3صحي مسلم = المسند الصحي المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم،-
مسلم بن الح اج القشير النيسابور (ل231 :هو) ،تاب فضائل الصحابة –رضي اهلل عنهم ،-باب من
فضائل عبداهلل بن سالم ،حديث رقم ،)2494( :تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث

العربي ،بيرول ،ط1314( /1 :هو1933-م).)1931/4( ،

( )4هو :يحيى بن شرف بن مر  ،محيي الدين ،بو ز ريا المعوروف بوالنوو  ،ولود سونة331( :هوو) ،وطلوب العلوم
م تهداً ،و ان يقر ل يوم اثني عشر درسواً علوى المشوايخ ،وان فقيهواً شوافعياً ،حافظواً ،إمامواً ،بارعواً ،مفتيواً ،تقون
علوم واً شووتى ،شووديد الوووره والزهوود ،آمووا اًر بووالمعروف ،ناهي واً عوون المن وور؛ علووى األم وراء والملوووا والنوواس عامووة ،لووه

مؤلفال منها( :شرح مسلم)( ،ل313 :هو) .ينظر :تاريخ اإلسالم جوجوفيال المشاهير جواألعالم ،شومس الودين محمود
بن حمد بن عثمان الذهبي (ل149 :هو) ،تحقيق :الود تور بشوار ع ّوواد معوروف ،الناشور :دار الغورب اإلسوالمي،
ط2443( /1 :م).)324 /13( ،
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مستقيمة ،والنهج :الطريق المستقيم ،ونهج األمر و نهوج :إذا وضو  ،وطريوق مونهج ومنهواج ونهوج،
 :بين واض ".

()1

َّ
َّ ،
،
،
،
وهمووا،
والمنهجوواج :الط ،ريووق ال جواضو  ،والخطووة المرسووومة ،جومنووه :منهوواج الد ارسووة ،ومنهوواج التعلوويم جوجنح ج
مع مناهج ،المنهجج ال ،منهجاج مع مناهج.

()2

والموونهج و المنهوواج :الطريووق الواض و والمسووتمر ،و ميووع ال تووب العربيووة التووي سووميل بهووذا ا سووم
البين ،والسوبيل
تشير إلى ن معنى المنهج و المنهاج عند مؤلفيها هو :الطريق الواض  ،والسلوا ّ
المستقيم.

()3

يق البين الواض  ،يقال :طريق جنه َج ،جومنه َج ،بي َن ،ثم يستعمل في ول شويء
والمنهاج صله :الطر ُ
اضحا سهالً.
ان ً
بينا و ً

()4

وبعوود عوورا هووذا التعريفووال اللغويووة ،تبووين للباحووث ن الموونهج و المنهوواج لووه عوودة معووان :ي و تي
بمعنووى :الطريووق الواض و  ،وبمعنووى :السوولوا البووين ،وبمعنووى :السووبيل المسووتقيم ،وبمعنووى :الطريووق
المستمر ،وبمعنى :الخطة المرسومة ،وبمعنى :مناهج المقررال الدراسية.
ويرى الباحث ن المت مول فوي هوذا المعواني ي ودها متقاربوة

تختلوف عون بعضوها الوبعا ،وغالبواً

ما يستخدم ويستعمل لفظ المنهج في ل شيء ،ي ون فيه البيان والوضوح والسهولة.
( )1شرح النوو على مسلم = المنهاج شرح صحي مسلم بن الح اج ،بو ز ريا يحيى بن شرف النوو (ل:
313هو) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيرول ،ط1392( /2 :هو).)44 /13( ،
( )2ينظر :المع م الوسيط ،م مع اللغة العربية بالقاهرة -إبراهيم مصطفى وآخرون ،-الناشر :دار الدعوة/2( ،
.)931

( )3ينظر :المع م الفلسفي = (باأللفاظ العربية والفرنسية واإلن ليزية والالتينية) ،الد تور ميل صليبا (ل:
1913م) ،الناشر :الشر ة العالمية لل تاب ،بيرول ،سنة1414( :هو1994-م) .)433 /2( ،ومعاني القرآن
واعرابه ،إبراهيم بن السر بن سهل الز اج (ل311 :هو) ،تحقيق :عبد ال ليل عبدا شلبي ،الناشر :عالم ال تب،
بيرول ،ط1449( /1 :هو1999-م).)193 /2( ،

( )4تفسير الطبر = امع البيان ،امع البيان في ت ويل القرآن ،محمد بن رير بو عفر الطبر (ل:
314هو) ،تحقيق :حمد محمد شا ر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط1424( /1 :هو2444-م).)394 /14( ،
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ثانيا :المنهج اصطالحا:
المنهج في ا صطالح له عدة تعريفال؛ ألنه يستخدم في مواضيع مختلفة ،ل بحسبه:
محددة التي تو ،
صل إلى غاية معيَّنة".
التعريف األول" :هو الوسيلة ال ّ

()1

التعرينف الثنان " :هووو الطريوق الواضو الموونظم فوي التف يور و ا سووتد ل و العمول ،الموصول إلووى
غاية معينة ،وهو يختلف باختالف العلوم ،والمبادئ ،والغايال".

()2

التعريننف الثالننث" :هووو الطريووق المووؤد إلووى ال شووف عوون الحقيقووة فووي العلوووم ،بواسووطة طائفووة موون
القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل ،وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتي ة معلومة".
التعريف الرابع" :هو فون التنظويم الصوحي لسلسولة مون األف وار العديودة؛ إموا مون

()3

ول ال شوف عون

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

()4

ومن خالل ما تقدم من تعريفال؛ فقد تبين للباحث ن المنهج ثور موا يطلوق علوى الطريوق ،و موا
يقوم مقامها من لفاظ و لمال مستبدلة ،ولذا فالمنهج القرآني المقصود في هذا البحث هو:
الطريق الذ سل ه القرآن ال ريم فوي آيوال سوورة البقورة فوي التعامول موع األفعوال المنهوي عنهوا مون
خالل السبل والوسائل المو ودة في سياق اآليوال؛ للوصوول إلوى نتي وة معرفوة مونهج القورآن ال وريم
في حث الناس فراداً و ماعال على ترا األفعوال المنهوي عنهوا لودى الفورد والم تموع؛ ليسويروا فوي
تصو ورفاتهم وس وولو ياتهم ومع ووامالتهم الفعلي ووة عل ووى الصو وراط المس ووتقيم ،والم وونهج الق ووويم ال ووذ

وواء

( )1مع م اللغة العربية المعاصرة ،د .حمد مختار عبد الحميد عمر (ال1424 :هو) ،وآخرون ،الناشر :عالم
ال تب ،ط1429( /1 :هو2449-م).)2291 /3( ،

( )2م لة البحوث اإلسالمية  -م لة دورية تصدر عون الرئاسوة العاموة إلدارال البحووث العلميوة واإلفتواء والودعوة
واإلرشاد )93( ،زءاً ،بدون طباعة و تاريخ طباعة (.)334 /99

( )3تفسير الماتريد = ت ويالل هل السنة ،محمد بن محمد بو منصور الماتريد (ل333 :هو) ،المحقق :د.

م د باسلوم ،الناشر :دار ال تب العلمية ،لبنان  -بيرول ،ط1423( /1 :هو2443-م).)313 /1( ،

( )4مناهج البحث العلمي ،عبد الرحمن بدو  ،الناشر :و الة المطبوعال ،ال ويل ،ط1911( /3 :م)( ،ص:
.)4
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ّٖو ََلّٖتَتَّبِ ُعو ْاّٖ
اإلخبار عنه بوضوح في القرآن ال ريم ،قال تعالىَ ﴿ :وأَنَّ ّٖ َٰ َه َذ ِ
اّٖص َٰ َر ِطيّٖ ُم ۡستَقِيمّٖاّٖفَٱتَّّٖبِ ُعو ُۖهُ َ
َٰ
بون﴾[األنعاا  ،]351:فاإلنسوان لويس ماموه إ
صب َُٰ ُكمّٖبِب ِِّٖۚلَ َعلَّ ُكبمۡ ّٖتَتَّقُ َّٖ
ّٖو َّ
ٱلسّٖبُ َلّٖفَتَفَ َّرقَّٖبِ ُكمۡ ّٖعَنّٖ َ
سببِيلِ ِِّٖۚ َ لِ ُكبمۡ َ
منه ين و طريقين يسل هما ،إما طريق اهلل –تعالى -وهي واحدة ،و طريق الشيطان وهي متعددة
ومتشعبة.
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المطلب الثان
تعريف القرآن لغة واصطالحا
أوال :القنننرآن لغنننة :لقوود سوولا العلموواء فووي تعريووف الق ورآن فووي اللغووة مسووالا شووتى ،و ق ووال متع وددة،
بير ،واختالفهم يتمثل في ثالثة مواضع ،وهي(:)1
واختلفوا في ذلا -قديماً وحديثاً -اختالفاً اً
األول :هل هو مهموز و ليس مهمو اًز.
الثان  :هل هو امد و مشتق ،واختلف القائلون ب نه مشتق من

شيء ي ون اشتقاقه.

الثالث :هل هو وصف م مصدر.
ف ما بالنسبة للخالف من هة الهمز وا شتقاق؛ فقد اختلف العلماء على مذهبين:
المذهب األول :نه ليس مشتقاً ،وانما هو اسم علم يختص ب الم اهلل.
و نقل هذا عن ماعة من العلماء منهم اإلمام الشافعي( ،)2واإلمام المفسر ابن ثير
الم ي( ،)3وهؤ ء يقولون ب ن القرآن اسم علم على تاب اهلل –تعالى ،-مثل التوراة واإلن يل.
( )1ينظر :تهذيب اللغة ،محمد بن حمد بن األزهر الهرو (ل314 :هو) ،تحقيق :محمد عوا مرعب،
الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيرول ،ط2441( /1 :م) .)249 /9( ،واألسماء والصفال ،حمد بن
الحسين بن علي ،بو ب ر البيهقي (ل439 :هو) ،حققه وخرج حاديثه وعلق عليه :عبد اهلل بن محمد الحاشد ،
الناشر :م تبة السواد  ،الممل ة العربية السعودية – دة ،ط1413( /1 :هو1993-م).)21 /2( ،

( )2هو :اإلمام محمد بن إدريس بن العباس ،بو عبد اهلل الشافعي ،ولد سنة134( :هو) ،وهي التي مال فيها
حنيفة ،و ان ثير المناقب،

م المفاخر ،منقطع القرين ،ا تمع فيه العلم ب تاب اهلل وسنة رسوله ،و الم

الصحابة وآثارهم ،واختالف العلماء ،و الم العرب واللغة والشعر ،وغيرها( ،ل244 :هو) .ينظر :الثقال ،محمد
البستي ،بو حاتم الدارمي (ل334 :هو) ،طبع بذعانة :و ازرة المعارف للح ومة العالية الهندية ،تحل
بن حبان ُ

مراقبة :الد تور محمد عبد المعيد خان ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية ،الهند  -حيدر آباد ،ط1393( /1 :ه-

1913م) .)31/9( ،ووفيال األعيان و نباء بناء الزمان ،حمد بن محمد ابن خل ان (ل391 :هو) ،المحقق:
إحسان عباس ،الناشر :دار صادر ،بيرول ،ط( /1 :من 1911م إلى 1994م) (.)139 -133 /4
( )3هو :عبد اهلل بن ثير بن عمرو ال ناني ،بو معبد الم ي ،اإلمام ،العلم ،مقرئ م ة ،و حد القراء السبعة،
سنة49( :هو) ،و ان ر الً مهيباً ،تعلوا س ينة ووقار ،فصيحاً ،مفوهاً ،واعظاً ،بير الش ن ،قر على :م اهد،
ودرباس مولى ابن عباس ،وتال عليه :بو عمرو بن العالء (ل124 :هو) .ينظر :سير عالم النبالء للذهبي (/3

.)322-319
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قال السيوطي(" :)1و موا القورآن فواختلف فيوه ،فقوال ماعوة :هوو اسوم علوم غيور مشوتق خواص ب والم
اهلل ،وهو مرو عن الشافعي(.")2
المذهب الثان  :نه مشتق ،واختلف صحاب هذا القول في صل اشتقاقه على قوال:
القول األول :نه مشتق من قرنل الشيء بالشيء؛ إذا مع وضم واح ًدا إلى اآلخر ،وسمي القرآن
قراناً :لقران السور واآليال والحروف فيه( ،)3وهو قول :األشعر (.)4
القنننول الثنننان  :نووه مشووتق موون الق ورائن؛ ألن اآليووال في وه يصوودق بعضووها بعض واً ،ويشووبه بعضووها
بعضا ،وهي قرائن( ،)3وهو قول الفراء(.)3
ً

يتيما،
( )1هو :عبد الرحمن بن بي ب ر بن محمد ،الل الدين السيوطي الشافعي ،ولد سنة949( :هو) ،ونش ً
عالما بالحديث وفنونه؛
فحفظ القرآن وبعا متون العلم ،ورحل في الطلب ،وُ،ذ جن له باإلفادة والتدريس ،و ان
ً
وسندا واستنباطًا (ل911 :هو) .ينظر :الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،محمد بن عبد
ومتنا
ً
ر ا ً وغر ًيبا ً
الرحمن بن محمد السخاو (ل942 :هو) ،الناشر :منشورال دار م تبة الحياة ،بيرول .)14-33 /4( ،وشذرال

الع ر (ل1499 :هو) ،حققه :محمود األرناؤوط،
الذهب في خبار من ذهب ،عبد الحي بن حمد ابن العماد ج
خرج حاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،الناشر :دار ابن ثير ،دمشق – بيرول ط1443( /1 :هو1993-م)،
(.)19-13 /14
( )2اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن بي ب ر ،الل الدين السيوطي (ل911 :هو) ،تحقيق :محمد بو
الفضل إبراهيم ،الناشر :الهيئة المصرية العامة لل تاب ،بدون رقم الطبعة1394( ،هو1914-م).)191 /1( ،

( )3ينظر :اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)192 /1

( )4هو :علي بن إسماعيل بن بي بشر ،بو الحسن ،المعروف باألشعر  ،ان عالمة ،واماماً للمت لمين ،ولد

سنة ،234( :وقيل ،)214 :ان ع باً في الذ اء ،وقوة الفهم ،بره في معرفة ا عتزال ،ثم رهه وتبر منه،
وصعد للناس ،فتاب إلى اهلل منه ،و خذ يرد على المعتزلة ،ويهتا عوارهم( ،ل324 :هو) .ينظر :سير عالم

النبالء (.)94-93 /13

( )3ينظر :اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)192 /1
( )3هووو :يحيووى بوون زيوواد بوون عبوود اهلل بوون منظووور ،المعووروف بووالفراء ،ووان فقيه واً عالم واً بووالخالف وب يووام العوورب
و خبارها و شعارها ،عارفا بالطب والن وم ،مت لما يميل إلى ا عتزال ،له مؤلفال منهوا( :معواني القورآن) ،و(الوقوف

وا بتووداء)( ،ل241 :هوو) ،ينظوور :مع ووم األدبوواء = إرشوواد األريووب إلووى معرفووة األديووب ،شووهاب الوودين بووو عبوود اهلل

ي وواقول ب وون عب وود اهلل الروم ووي الحم ووو (ل323 :ه و و) ،تحقيو وق :إحس ووان عب وواس ،الناش وور :دار الغ وورب اإلس ووالمي،
بيرول ،ط1414( /1 :هو 1993 -م).)2913 -2912 /3( ،
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وممووا سووبق تبووين للباحووث ن ميووع هووذا األق ووال تقووول :ب و ن الق ورآن غيوور مهموووز؛ س وواء موون قووال
با شووتقاق ،و بغي ورا؛ قووال السوويوطي بعوود ذ وور هووذا األق ووال" :وعلووى القووولين هووو بووال همووز يض واً،
ونونه صلية"

()1

()3( )2

وقال بعدم الهمز يضاً :بو عمرو بن العالء .

القول الثالث :نوه مشوتق مون القورء ،بمعنوى :ال موع والضوم ،ومنوه :قورل المواء فوي الحووا،
معته.

:

()4

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

()3

القول الخامس :نه مشتق من ،
الق جرى ،بمعنى :الضيافة؛ ألجن القرآن ال ريم جم ُدبة اهلل للمؤمنين.

()3

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

( )1اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)192 /1
( )2هو :زبان بن العالء بن عمار من هل البصرة ،بو عمرو ،صاحب القراءال ،والفضل ،عنى باألدب
والقراءة حتى صار إماما ير ع إليه فيها ،ويقتدى باختيارا منها ،قيل( :ل134 :هو) ،ينظر :الثقال بن حبان
( .)343 /3ومشاهير علماء األمصار و عالم فقهاء األقطار ،محمد بن حبان بن حمد الدارمي (ل334 :هو)،
حققه ووثقه وعلق عليه :مرزوق على ابراهيم ،الناشر :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،المنصورة ،ط/1 :

(1411هو1991-م)( ،ص.)242 :

( )3ينظر :تهذيب اللغة ،لألزهر (.)249 /9
( )4ينظر :اللباب في علوم ال تاب ،عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ل113 :هو) ،تحقيق :الشيخ عادل حمد
عبد المو ود  -الشيخ علي محمد معوا ،الناشر :دار ال تب العلمية ،لبنان – بيرول ،ط1419( /1 :هو-
1999م).)219 /3( ،

( )3ينظر :مباحث في علوم القرآن ،صبحي الصال  ،الناشر :دار العلم للماليين ،ط2444( /24 :م)( ،ص:
 .)19والمدخل لدراسة القرآن ال ريم ،محمد بن محمد بن سويلم بو ُشهبة (ل1443 :هو) ،الناشر :م تبه السنة،
القاهرة ،ط1423( /2 :هو2443-م)( ،ص.)24 :

( )3ينظر :بصائر ذو التمييز في لطائف ال تاب العزيز ،محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ل911 :هو) ،تحقيق:
محمد علي الن ار ،الناشر :الم لس األعلى للشئون اإلسالمية  -ل نة إحياء التراث ،القاهرة ،بدون رقم الطبعة

(1413هو1993-م).)94 /1( ،
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مصدر و صفة فهو على قولين:
و ما بالنسبة للخالف في ونه
اً
القول األول :نه مصودر قورل ،مثلوه مثول :الر حوان والغفوران ،وقوالوا بو ن تسوميته بوذلا مون بواب:
تسمية المفعول بالمصدر.

()1

القول الثان  :نه وصف على وزن فعالن.

()2

واختلف العلماء يضاً في سبب تسميته قرآناً على قوال:
القول األول :نه سمي بذلا :من باب تسمية المفعول بالمصدر.
القول الثان  :سمي بذلا :ألنه مع السور بعضها إلى بعا.

()3

()4

القول الثالث :سمي بذلا :ل ونه مع ثمرال ال تب السالفة المنزلة.
القول الرابع :سمي بذلا :ألنه مع نواه العلوم لها.

()3

()3

القول الخامس :سمي بذلا :ألن القراءة عنه ،والتالوة منه ،وقد قرئل بعضها عن بعا.
القول السادس :سمي بذلا :ألن ما فيه من الح م والشرائع مقترن بعضها ببعا.

()1

()9

( )1ينظر :اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)192 /1
( )2المصدر السابق ،نفس ال زء والصفحة.

( )3ينظر :اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)192 /1
( )4المصدر السابق ،نفس ال زء والصفحة.
( )3ينظر :البرهان في علوم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزر شي (ل194 :هو) ،تحقيق:
محمد بو الفضل إبراهيم ،ط1313( /1 :هو1931-م) ،الناشر :دار إحياء ال تب العربية ،عيسى البابي الحلبي

صورته دار المعرفة ،لبنان  -بيرول ،وبنفس ترقيم الصفحال .)211 /1( .واإلتقان في علوم
وشر ائه ،ثم َّ
القرآن ،للسيوطي (.)192 /1

( )3ينظر :اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)192 /1
( )1ينظر :البرهان في علوم القرآن ،للزر شي (.)211 /1

( )9ينظر :مفاتي الغيب = التفسير ال بير ،محمد بن عمر الراز  ،الملقب بفخر الدين الراز خطيب الر (ل:
343هو) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيرول ،ط1424( /3 :هو).)233 /3( ،
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القول السابع :سومي بوذلا :ألن موا فيوه مون الود ئل الدالوة علوى ونوه مون عنود اهلل مقتورن بعضوها
ببعا،
ال ثيرة.

 :نه يشتمل على هال الفصاحة واألسلوب الغريب ،واإلخبار عن المغيبال ،والعلووم

()1

وبتقسيم آخر يم ن ن يقال :إن القرآن له إطالقان:
اإلطننالا األول :يطلووق ويوراد بووه القوراءة وفعوول القووارئ ،بمعنووى :ن ي ووون اسووماً لمووا يقوور ،وهووذا هووو
ّٖٱلفَ ۡرب ُۖ ِرّٖ ِنَّ ّٖقُب ۡبر َاانَ ۡ
الموذ ور فووي قولوه تعووالىَ ﴿ :وقُب ۡبر َاانَ ۡ
ّٖٱلفَ ۡرب ِرّٖ َشببانَ ّٖ َم ۡ ب ُهو ّٖا﴾[اإلساءا ،]84:

 :قوراءة

الف ر.
ودر ،وهوذا مثالووه فوي قولووه تعووالى:
اإلطنالا الثننان  :يطلووق ويوراد بوه المقووروء ،بمعنوى :ن ي ووون مصو اً
ّٖٱل ِربَا ُّٖل﴾[الءعد ،]13:وقولوه تعوالى﴿ :فَبِ ِ َ اّٖقَ َبر ۡأتَ ۡ
سيِّ َر ۡتّٖبِ ِِ ۡ
ٱسبتَ ِع ۡذّٖبِ َّ
ّٖٱلقُ ۡبر َاانَ ّٖفَ ۡ
بٱِِّٖ ِمبنَ ّٖ
﴿ َولَ ۡوّٖأَنَّ ّٖقُ ۡر َاانّٖاّٖ ُ
يم﴾[النحل.]84:
ٱل َّۡي َٰطَ ِنّٖٱل َّر ِج ِّٖ

()2

وموون خوالل مووا تقوودم موون اخووتالف وتفصوويل حووول التعريووف اللغووو للقورآن ال وريم ،تبووين للباحووث ن
هناا من قد وقف علوى هوذا المعواني وتفاصويلها مون علمواء اإلسوالم ،وتوم نقود موا وان خطو ً فيهوا،
واختصار ما تشعب من األقوال فيها إلى الم موو ز ومفيود ،يسوتطيع القوارئ و الباحوث ن يصول
من خالله إلى مبتغاا:
بباّٖجمۡ َعببُِّٖ
و" مووا لفووظ الق ورآن :فهووو فووي اللغووة مصوودر م ورادف للق وراءة ،ومنووه :قولووه تعووالىِ ﴿ :نَّ ّٖ َعلَ ۡينَ َ
َوقُ ۡر َاانَُِّٖ* فَِ ِ َ اّٖقَ َر ۡأ َٰنَُِّٖفَٱتَّبِ ۡعّٖقُ ۡر َاانَُِ﴾[القيامة ،]34 ،38:ثم نقل من هذا المعنى المصودر  ،و عول اسوماً
( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)233 /3
( )2ينظر :غريب القرآن ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينور (ل213 :هو) ،تحقيق :حمد صقر ،الناشر :دار
ال تب العلمية ،بدون رقم الطبعة (1399هو1919-م)( ،ص .)33 :ومفاتي

الغيب ،للراز (.)429 /29

وال امع ألح ام القرآن = تفسير القرطبي ،محمد بن حمد بن بي ب ر ،المعروف بالقرطبي (ل311 :هو)،
تحقيق :حمد البردوني ،وابراهيم طفيش ،الناشر :دار ال تب المصرية ،القاهرة ،ط1394( /2 :هو1934-م)،

(.)299 /2
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لل الم المع ز المنزل على النبي -صلى اهلل عليه وسلم -من باب إطالق المصدر علوى مفعولوه؛
ذلا ما نختارا استناداً إلى موارد اللغة وقوانين ا شتقاق ،ما القول ب نه وصف مون القورء ،بمعنوى:
ال مووع ،و نووه مشووتق موون الق ورائن ،و نووه مشووتق موون قرنوول الشوويء بالشوويء ،و نووه مرت وول

:

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

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

وموارد اللغة.
وعلى الر المختار :فلفظ قرآن مهموز ،واذا حذف همزا فذنما ذلا للتخفيف ،واذا دخلته ( ل) بعد
التسمية ،فذنما هي ل،لجم األصل

للتعريف".

()1

ثانيا :القرآن اصطالحا:
اختلف العلماء في تعريوف القورآن ال وريم فوي ا صوطالح اختالفًوا طوويالً؛ وهوم فوي ذلوا بوين مطيول
ومقصر ،ومقل ومست ثر؛ وذلا حسب ما ذ ر في التعريف من خصائص القرآن ال وريم ،وسونذ ر
ملة منها:
يفية قو ً ،و نزله علوى رسووله وحيواً ،وص ّودقه المؤمنوون
التعريف األول" :هو الم اللّه منه بدا بال ّ
على ذلا حقّا ،و يقنوا ّنه الم اللّه –تعالى -بالحقيقة ،ليس بمخلوق

الم البرّية".

()2

التعرينننف الثنننان " :ه ووو ووالم اهلل غيوور مخلوووق ،وانم ووا يفمووا يصوورف بقو وراءة القووارئ لووه ،وبلفظ ووه،
ومحفوظاً في الصدور ،متلواً باأللسن ،م توباً في المصاحف".

()3

( )1مناهل العرفان في علوم القرآن ،محمود عبود العظويم ْ
الزرقواني (ل1331 :هوو) ،الناشور :مطبعوة عيسوى البوابي
الحلبي وشر اا ،ط.)14 /1( /3 :
( )2موتن الطحاويووة بتعليوق األلبوواني ،بووو عفور حموود بوون محمود بوون سووالمة ،المعوروف بالطحوواو (ل321 :هوو)،
شرح وتعليق :محمد ناصر األلباني ،الناشر :الم تب اإلسالمي ،بيرول ،ط1414( /2 :هو)( ،ص.)44 :

( )3اعتقوواد ئمووة الحووديث ،بووو ب وور حموود بوون إب وراهيم ال ر وواني (ل311 :ه وو) ،تحقي وق :محموود بوون عبوود الوورحمن
الخميس ،الناشر :دار العاصمة ،الرياا ،ط1412( /1 :هو)( ،ص.)31 :
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التعريننف الثالننث" :هووو توواب اهلل المبووين وحبلووه المتووين ،وصوراطه المسووتقيم ،وتنزيوول رب العووالمين،
نوزل بووه الووروح األموين ،علووى قلووب سويد المرسوولين بلسووان عربوي مبووين ،منووزل غيور مخلوووق ،منووه بوود
واليووه يعووود ،وهووو سووور مح مووال وآيووال بينووال وحووروف و لمووال ،موون قوورا ف عربووه فلووه ب وول حوورف
عشوور حسوونال ،لووه ول وآخوور ،و وزاء و بعوواا ،متلووو باأللسوونة ،محفوووظ فووي الصوودور ،مسووموه
باآلذان ،م توب في المصاحف ،فيه مح م ومتشابه ،وناسخ ومنسوخ ،وخاص وعام ،و مر ونهوي،
قال تعالى:

﴿ ََّلّٖيَ ۡأتِي ِِ ۡ
ّٖو ََلّٖ ِم ۡبن َ
ّٖٱل َٰبَ ِط ُلّٖ ِم ۢنّٖبَ ۡبي ِّٖ
ّٖل ۡلفِب ُِِّٖۖۚتَن ِل ن
صاَت
بيم َ
يبلّٖ ِّم ۡبن َ
ّٖم ِميبدّٖ﴾[فُ ِّ
ّٖم ِك ي
نّٖيَد َۡيب ِِ َ

 ،]84:وقولوه

ۡ
ّٖو ۡٱل ِرنّٖ َعلَ َٰ ٰٓىّٖأَنّٖيَ ۡأتُو ْاّٖبِ ِم ۡث ِلّٖ َٰ َه َذ ۡ
تعوالى﴿ :قُلّٖلَّئِ ِن ۡ
ّٖۚولَ ۡبوّٖ َشبانَ ّٖ
ّٖٱۡل ُ
ّٖٱجتَ َم َع ِ
ان ََّٖلّٖيَبأتُونَ ّٖبِ ِم ۡثلِب ِِ َ
نس َ
اّٖٱلقُ ۡبر َا ِ
ت ِۡ
ض ُهمۡ ّٖلِبَ ۡعضّّٖٖظَ ِهيرّٖا﴾[اإلسءا ."]44:
بَ ۡع ُ

()1

التعريننف الرابننع" :هووو المنو ّوزل علووى الرسووول -صوولى اهلل عليووه وسوولم ،-الم توووب فووي المصوواحف،
المنقول عنه نقالً متوات اًر بال شبهة".

()2

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

()3

التعريف السادس" :هو الم اهلل –تعالى ،-منزل غيور مخلووق ،منوه بود واليوه يعوود ،وهوو م تووب
في المصاحف ،محفوظ في الصدور ،مقروء باأللسنة ،مسموه باآلذان".

()4

( )1لمعة ا عتقاد ،بو محمد عبد اهلل بن حمد ابن قدامة الحنبلي ،المعروف بابن قدامة المقدسي (ل324 :هو)،

الناشر :و ازرة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الممل ة العربية السعودية ،ط1424( /2 :هو-

2444م)( ،ص.)19 :
( )2التعريفال ،علي بن محمد بن علي الشريف ال ر اني( ،ل913 :هو) ،تحقيق وضبط :ماعة من العلماء،
بذشراف الناشر :دار ال تب العلمية ،بيرول – لبنان ،ط1443( /1 :هو 1993-م).)114 /1( ،
( )3مناهل العرفان ،للزرقاني (.)19 /1

( )4تاريخ القرآن ال ريم ،محمد طاهر بن عبد القادر ال رد

(ل1444 :هو) ،ملتزم طبعه ونشرا :مصطفى

محمد يغمور ،بم ة ،وطبع في مطبعة الفت ب دة – الح از ،ط1333( /1 :هو1943-م)( ،ص.)14 :
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التعريف السابع" :هو الم اهلل المنزل على نبيه محمود -صولى اهلل عليوه وسولم ،-المع وز بلفظوه،
المتعبد بتالوته ،المنقول بالتواتر ،الم توب في المصاحف ،من ول سورة الفاتحة ،إلوى آخور سوورة
الناس".

()1

الجمع بين التعاريف:
وموون خووالل م ووا تقوودم م وون تعريفووال للقو ورآن ،يوورى الباح ووث ن تعوواريف القو ورآن وان تعووددل إ

نه ووا

بم موعها في الحقيقة ي مل بعضها بعضاً ،ويم ن ال مع بينها بتعريف شامل ،فنقول ب ن القرآن:
الم جنووزل موون عنوود اهلل ،بواسووطة بريوول -عليووه السووالم -إلووى نبينووا
هووو ووالم اهلل –تعووالى -المع ووزُ ،
محمود -صوولى اهلل عليووه وسوولم ،-الم تووب فووي المصواحف ،المتعبوود بتالوتوه ،المنقووول إلينووا بووالتواتر
يالً بعد يل ،بال شا و شبهة.

( )1المدخل لدراسة القرآن ال ريم ،محمد بو ُشهبة (ص.)21 :
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المطلب الثالث
تعريف التعامل لغة واصطالحا
،
عاملوة ،وال موع :تعواملوا ،وتعامول فوالن
الم ج
أوال :التعامل لغة :مو خوذ مون جعمول ،ومون العمول ،ومون ُ
 :تعاقد معه ،وتعامال الشري ان،

وتعامل :تظواهر بغيور
 :عامل ل منهما اآلخر،
ج

مع فالن،

ما هو عليه في الحقيقة ،وتعامل علوى فوالن،

 :سوهل

ا ستعمال.

 :واد لوه وتوممر عليوه ،وفوالن يتعامول،

()1

ويقص ود بالتعام وول هن ووا ،الطريقووة الت ووي يتعام وول فيه ووا ال ّشووخص م ووع غيوورا موون الن وواس ،يق ووال :عامل ووه
تصرف معه بذخالص ،وبالحسنى ،وبالمثل ،ويقال :تعامل مع هذا الموقف بح مة.
و َّ

()2

ومن خالل ما سبق يتبين للباحث :ن التعامل يطلق على عدة معاني:
في تي التعامل بمعنى :العمل ،وبمعنى المعاملوة ،وبمعنوى التعاقود ،وبمعنوى التظواهر بغيور الحقيقوة،
وبمعنى التممر والم ايدة ،وبمعنى المرونة والتصرف بالحسنى والح مة.
ثانيا :التعامل اصطالحا :التعامل في ا صطالح له تعريفال متعددة ،ومتنوعة:
التعريف األول" :هو سلوب التصرف مع شخص ما".

()3

( )1ينظر :شمس العلوم ودواء الم العرب من ال لوم ،نشوان بن سعيد الحمير اليمني (ل313 :هو) ،تحقيق:
د .حسين بن عبد اهلل العمر وآخرون ،الناشر :دار الف ر المعاصر ،لبنان  -بيرول ،ودار الف ر ،سورية -
محمد بن عبد
محمد بن ّ
دمشق ،ط1424( /1 :هو1999-م) .)4113 /1( ،وتاج العروس من واهر القاموسّ ،
الرزاق الحسيني ،الملقّب بمرتضى َّ
الزبيد (ل1243 :هو) ،تحقيق :م موعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية،
ّ
بدون رقم الطبعة وتاريخها ( .)32 /34وت ملة المعا م العربية ،رينهارل بيتر آن ُد ،
وز (ل1344 :هو) ،نقله

النعيمي ،و مال الخياط ،الناشر :و ازرة الثقافة واإلعالم ،العراق ،ط/1 :
إلى العربية وعلق عليهَّ :
محمد جسليم ج
(2444-1919م) .)313 /1( ،والمع م الوسيط ،إبراهيم مصطفى وآخرون (.)329 /2
( )2ينظر :مع م اللغة العربية المعاصرة ،د :حمد مختار ،وآخرون (.)1334 /2
( )3ت ملة المعا م ،رينهارل دوز (.)313 /1
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التعريننف الثننان " :هووو اسووتخدام اللغووة بقصوود الت و ثير فووي البيئووة الطبيعيووة و ا

تماعيووة المحيطووة

بالفرد؛ فيدخل في ذلا البيع والشراء ،والمخاصومة والتعلويم ،والبحوث العلموي ،والمناقشوال الموصولة
إل ووى قو و اررال ،والتو و ليف والخطاب ووة ،والمقال ووة السياس ووية ،والتعلي ووق اإلذاع ووي ،ونشو ورة األخب ووار ،وهل و َّوم
ار".

()1

ويرى الباحث ن هذين التعريفين وان انا ثر خصوصوية فوي التعامول مون زاويوة ال والم والنطوق،
إ

نهما ذلا يشمالن ل نواه التعامل يضاً.

التعريف الثالث :هو تلا الضرورة ا

تماعية القديمة المالزمة لنشوء الم تمعال ،وتخطي مرحلة

ا نغالق وا نعزال التي ان يعيشها اإلنسان البدائي؛ والتي
بالطبع ،يشترا عيشه مع ال ماعة؛ لت مين حا ياته ،الذ

غنى عنها ل ل إنسان؛ ل ونه مدنياً
يتم بدونها.

()2

ويوورى الباحووث ن ميووع هووذا التعريفووال شوواملة وتووؤد الغوورا؛ ألنهووا تهوودف إلووى حسوون التعاموول
اء ان هذا التعامل بين شخص وآخر ،و بين ماعوة مون النواس ،قوو ً
والمعاملة مع اآلخرين ،سو ً
ان و فعالً ،ل هذا يعد من المعاملة والتعامل ،و ما التعامل في هذا البحوث ،فنعنوي بوه :سولوب
التصرف الضرور المشتمل على الح مة في معال وة األفعوال المنهوي عنهوا موا واء واضوحا فوي
النهي عن األفعال المنهي عنها في سورة البقرة.

( )1اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان عمر ،الناشر :عالم ال تب ،ط1421( /3 :هو2443-م)( ،ص:
.)333

( )2ينظر :الفقه اإلسالمي و دلته . ،د .وهجبة بن مصطفى ْ
اإلسالمي و صوله
الز جحيلّ ،ي ،ستاذ ورئيس قسم الفقه
ج
ّ
ب امعة دمشق  -لّيَّة َّ
الشريعة ،الناشر :دار الف ر ،سوريَّة – دمشق ،ط /4 :بدون تاريخ الطباعة (.)2913 /4
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المطلب الرابع
تعريف األفعال لغة واصطالحا
أوال :األفعال لغة:
ودر فج جعو و و جول جيف جع و و و ُل ،وقو و وور بعضو و ووهم قولو و ووه تعو و ووالىَّٖ ﴿ :وأَ ۡو َم ۡينَببببببآّٰٖ ِلَ ۡ
ببببببي ِهمۡ ّٖفِ ۡعبببببب َلّٖ
الفجع و و و ُل بو و ووالفت  :مصو و و ُ
ت﴾[األنبيا  ،]81:وهو مصدر قجولا :فعلل َّ
الشيء جفعلهُ ،و جمص جد ُر فج جع جل ،جم جن جع.
ۡٱل َخ ۡي َٰ َر ِّٖ
د
و،
الفع و ُل :يعتبوور جحرج وةُ ،
اإلنسو ،
عمو دول جو
وان ،و  ،ناي وةَ عوون ُ وول جع جمو دول ُمتج جعوود ،و إحو ُ
ج
وداث وول شوويء موون ج
،
عمل.
جخ ْ
غيرا ،فجهُ جو ج
ص من ال ج
لحاصلج ،ة ،
ثير و ً ،اله جيئ ،ة ا ،
و،
،
،
للم جؤث ،ر ،في ،
الفعل :يعد ه جيئةُ ،
بسبب ج ون،ه
للقاط ،ع
عار ج
ج
ضةُ ُ
غيرا بسبب الت ّ ،
،
قاطع واً ،وال ،فعوول ،يض واً :اسووم ،منووهُ ،جو معووه :فعووال و فعووال ،والفعوول :ي ووون اسووماً ألثوور مترتووب علووى
ضرب.
ال جمعنى المصدر  ،جوي ون يضاً :اسماً للفظين اشتجرج ا الضرب جو ج

()1

،
،
ان ب،علم جو غير علم ،جوقصود جو غيور قصود،
جوالفعل :بمعنى الت ثير من  ،هجة ُمؤثر ،جو ُه جو جعام لما ج ج
ان من ،
اإلن جسان جوال جح جي جوان وال مادال.
جولما ج ج

()2

ومن خالل ما سبق في تعريف الفعل لغةً؛ تببين للباحث عدة معاني:
ن الفعل ي تي بمعنى :حر ة اإلنسوان ،ويو تي بمعنوى :مقابول التورا ،وبمعنوى :القودرة علوى التو ثير،
واحداث الشيء.
والمقصود بالفعل في هذا البحث :هو التصرف الذ نهى اهلل عن فعله في سورة البقرة.
( )1ينظر :الصحاح ،لل وهر ( .)1192 /3والقاموس المحيط ،م د الدين بو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز
آباد

قسوسي،
(ل911 :هو) ،تحقيق :م تب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بذشراف :محمد نعيم العر ُ

الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيرول – لبنان ،ط1423( /9 :هو2443-م)( ،ص.)1443 :

( )2ينظر :ال ليال مع م في المصطلحال والفروق اللغوية ،يوب بن موسى الحسيني ال فو  ،بو البقاء الحنفي
(ل1494 :هو) ،تحقيق :عدنان درويش  -محمد المصر  ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيرول ،بدون رقم الطبعة
وتاريخها (ص.)394 :
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ثانيا :األفعال اصطالحا:
األفعال مع فعل  -ما سبق في التعريف اللغوو  ،-والفعول فوي ا صوطالح لوه ثور مون تعريوف،
وذلا ل ل موضوه بحسوبه ،وسونذ ر هنوا بعوا تلوا التعريفوال ،ثوم سونذ ر التعريوف الو ار

منهوا،

وهي:
التعريننف األول" :هووو مووا دل علووى معنووى فووي نفسووه مقتوورن ب حوود األزمنووة الثالثووة"( ،)1وهوذا التعريووف
بحسب اصطالح صحاب اللغة ،دون غيرهم.
مؤثر في غيرا ،القاطع ما دام قاطعاً".
التعريف الثان " :هو ون الشيء ًا

()2

التعريف الثالث" :هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيرا بسبب الت ثير و ً ،الهيئة الحاصولة للقواطع
بسبب ونه قاطعاً".

()3

التعريف الرابع :الفعل" :هو جعرا من األعراا التسعة ،وهي الهيئة الحاصلة للقاطع بسبب ونوه
قاطعا ما دام يقطع".

()4

وي وورى الباح ووث م وون خ ووالل م ووا س ووبق م وون تعريف ووال ن المقص ووود باألفع ووال :ه ووي تل ووا التصو ورفال
والس وولو يال الحر ي ووة الت ووي يق وووم به ووا و يمارس ووها اإلنس ووان إي ابو واً و س وولباً؛ بغي ووة تنفي ووذ مهم ووة و
غرا.

( )1التعريفال ،لل ر اني (ص.)139 :
( )2المصدر السابق ،نفس الصفحة.
( )3المصدر السابق ،نفس الصفحة.
( )4دستور العلماء = وامع العلووم فوي اصوطالحال الفنوون ،القاضوي عبود النبوي بون عبود الرسوول األحمود ن ور

(ل :ف ووي الق وورن 12ه و و) ،ع وورب عبا ارت ووه الفارس ووية :حس وون ه وواني فح ووص ،الناش وور :دار ال ت ووب العلمي ووة  -لبن ووان-
بيرول ،ط1421( /1 :هو 2444 -م).)21 /3( ،
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المطلب الخامس
تعريف النه لغة واصطالحا
أوال :النه لغة:
النه ُي في اللغة :ي تي خالف األمر ،يقال :جنهجيتُوهُ عون وذا ،فوانتجهى عنوه ،وتجنواهى،
ج
ناهوا عن المن ر،
وتر ه ،وتج ج

 :ج َّ
وف عنوه،

 :نهى بعضهم بعضاً.

العقووول؛ ألنهووا تجنهووى عوون القبووي  ،يقووال :طلووب
النه جيوةُ بالضووم :واحوودة ُ
وُ
النهووى ،وال مووعُ :نهووى؛ وهووي ُ
الحا ة حتى نهي عنها،

اء ظفر بها م .
 :تر ها ،سو ً

واإلنهوواء :اإلبووالق ،يقووال :نهيوول إليووه الخبوور ،والنهايووة :الغايووة ،وتنهي وة ال وواد  :حيووث ينتهووي إليووه
النهواء :القووارير،
السيول ،ويقالُ :نهواء النهوار :ارتفاعوه ،ولحوم نهويء :إذا لوم ينضوج ،وقود نهاتوه ،و ُ
،
تطلب غيرا.
ومررل بر ل ناهيا من ر ل ،ما تقول :حسبا ،وت ويلها :إنه غاية ينهاا عن

()1

ومن خالل ما سبق من تعريف النهي في اللغة ،تبين للباحث ن النهي له عدة معاني وهي:
ن النهووي ي و تي بمعنووى :ن ووه خووالف األموور ،وي و تي بمعن ووى :ال ووف ،والتوورا ،والتوقووف ،ويبمعن ووى:
اإلبالق ،والعقل ،والغاية ،وما ينتهى إليه.
ثانيا :النه اصطالحا :النهي في ا صطالح له عدة تعاريف ،منها ما يلي:
التعريف األول" :هو اقتضاء و استدعاء الترا بالقول ممن هو دونه".
التعريف الثان " :هو المنع من طريق القول".

()2

()3

( )1ينظر :الصحاح ،لل وهر ( .)2319 ،2311 /3وم مل اللغة ،بن فارس (ص.)944 :
( )2العدة في صول الفقه ،القاضي بو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ل ،)439 :تحقيق :د .حمد بن علي
بن سير المبار ي ،األستاذ المشارا في لية الشريعة بالرياا  -امعة الملا محمد بن سعود اإلسالمية ،ط:

1414( /2هو 1994 -م).)139 /1( ،
( )3المصدر السابق ،نفس الصفحة.
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التعريف الثالث" :هو استدعاء التّرا بالقول ،ممن هو دونه على سبيل الو وب".
التعريف الرابع" :هو قول القائل لغيرا:

تفعل على هة ا ستعالء".

التعريف الخامس" :هو القول المقتضي ترا الفعل".

()1

()2

()3

التعريف السادس" :هو القول اإلنشائي َّ
الدال على طلب ف عن فعل على هة ا ستعالء".
التعريننف السننابع" :هووو طلجووب ال ووف عوون شو د
واد
ويء مووا ،مو ّ
واحدة هي :الفعل المضاره الذ دخلل عليه ( ) الناهية".

()4

و معنووو  ،وتوود ْل عليووه صوويغة الميووة
()3

التعرينف النراج  :ومون خووالل موا ذ وور مون التعوواريف السوابقة للنهووي يورى الباحووث ن الو ار

منهووا؛

لشمولها ،هو ما ذ ر فيوه نوه :طلوب التورا بوالقول ممون هوو علوى ،و :القوول الطالوب للتورا علوى
سبيل ا ستعالء ،والمعنى :ن النهي هو القول الذ يدل على طلوب التورا ،و بود ن ي وون ممون
هو على رتبة؛ ألنه لو لوم ي ون وذلا ل وان سوؤا ً و التماسواً ،فوذن وان مون األدنوى إلوى مون فوقوه
فهووو س وؤال؛ قولنووا فووي الوودعاء :ربنووا
لصديقا:

تفعل ذا.

تؤاخووذنا ،وان ووان موون الن ،ود

()3

للن ،ود سوومي التماس واً؛ قولووا

()1

( )1الورقال ،عبد الملا بن عبد اهلل ال ويني ،بو المعالي ،الملقب بذمام الحرمين (ل419 :هو) ،تحقيق :د .عبد
اللطيف محمد العبد ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (ص.)13 :
( )2قواطع األدلة في األصول ،منصور بن محمد بن عبد ال بار السمعاني الحنفي ثم الشافعي (ل499 :هو)،
تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ،الناشر :دار ال تب العلمية ،لبنان  -بيرول ،ط/1 :
(1419هو1999-م).)139 /1( ،

( )3المستصفى ،بو حامد محمد بن محمد الغزالي (ل343 :هو) ،تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي،
الناشر :دار ال تب العلمية ،ط1413( /1 :هو1993-م)( ،ص.)242 :
( )4إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشو اني اليمني
(ل1234 :هو) ،تحقيق :الشيخ حمد عزو عناية ،دمشق  -فر بطنا ،قدم له :الشيخ خليل الميس  -والد تور
ولي الدين صال فرفور ،الناشر :دار ال تاب العربي ،ط1419( /1 :هو1999-م).)219 /1( ،

( )3البالغة العربية ،عبد الرحمن بن حسن جحجبَّن ج ة الميداني الدمشقي( ،ل1423 :هو) ،الناشر :دار القلم،
دمشق ،الدار الشامية ،بيرول ،ط1413( /1 :هو1993-م).)229 /1( ،
( )3الند :ب سر النون ،الضد والمثل والشبه .ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)424/3
( )1ينظر :صول الفقه الذ

يسع الفقيه هله ،عياا بن نامي السلمي ،الناشر :دار التدمرية ،الممل ة

العربية السعودية  -الرياا ،ط1423( /1 :هو2443-م)( ،ص.)214 :
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المبحث الثان
التعريف بسورة البقرة ،وبيان أسمائها وفضائلها ،والمحاور الرئيسية الت اشتملت
عليها ،وفيه ربعة مطالب:

المطلب األول :التعريف بسورة البقرة
المطلب الثاني :سماء سورة البقرة
المطلب الثالث :فضائل سورة البقرة
المطلب الرابع :المحاور الرئيسية التي اشتملل عليها سورة البقرة
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المطلب األول
التعريف بسورة البقرة
تعتبوور سووورة البقورة طووول سووورة فووي القورآن ال وريم؛ ألنهووا اسووتغرقل وزئين ونصووف ووزء تقريبواً موون
وزاء الق ورآن الثالثووين ،و مووا آياتهووا فقوود بلغوول :مووائتين وخمسووة وثمووانين آيووة ،وقيوول :مووائتين وسووتة
وثمانين آية ،وقيل :مائتين وسوبع وثموانين آيوة ،و موا لماتهوا فقيول :سوتة آ ف لموة ومائوة واحودى
وعشرون لمة ،و ما حروفها فقيل :خمسة وعشرون لفاً وخمسمائة حرف.

()1

و مووا بالنسووبة لنووزول سووورة البقورة فقوود نقوول نهووا انوول ول سووورة نزلوول بالمدينووة مووا نقوول عوون بعووا
السلف( ،)2واختارا بعا العلماء( ،)3ونقل الحافظ بن ح ر

()4

( )1ينظر :تفسير ابن عطية = المحرر الو يز في تفسير ال تاب العزيز ،عبد الحق بن غالب ابن عطية
األندلسي (ل342 :هو) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بيرول ،ط/1 :
(1422هو) ( .)91 /1وتفسير ابن ثير = تفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن عمر بن ثير الدمشقي (ل:
114هو) ،تحقيق :محمد حسين شمس الدين ،الناشر :دار ال تب العلمية –بيرول ،ط1424( /2 :هو1999-م)،

( .)33 /1والتفسير الوسيط ،د .محمد سيد طنطاو  ،الناشر :دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة
 الف الة ،ط1991( /1 :م).)21 /1( ،( )2ينظر :زاد المسير في علم التفسير ،مال الدين بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ال وز (ل:
391هو) ،تحقيق :عبد الرزاق المهد  ،الناشر :دار ال تاب العربي – بيرول ،ط1422( /1 :هو).)24 /1( ،

( )3ينظر :البرهان ،للزر شي ( .)194 /1وبصوائر ذو التمييوز ،للفيوروز آبواد ( .)99 /1وقالئود المر وان فوي
بي ووان الناس ووخ والمنس وووخ ف ووي القو ورآن ،مرع ووي ب وون يوس ووف ب وون ب ووى ب وور ب وون حم وود ال رم ووى المقدس ووي الحنبل ووى (ل:
1433هو) ،تحقيق :سامي عطوا حسون ،الناشور :دار القورآن ال وريم – ال ويول ،بودون رقوم الطبعوة وتاريخهوا( ،ص:
 .)229وبيووان المعوواني ،عبوود القووادر بوون مووال حووويش (ل1399 :ه وو) ،الناشوور :مطبعووة الترقووي ،دمش ووق ،ط/1 :

(1392هو1933-م).)499 /3( ،

فاضال ،ومحققًا مدققًا،
وعالما
شافعيا،
إماما
ً
ً
ً
( )4هو :حمد بن علي بن ح ر العسقالني ثم المصر  ،ان ً
متقنا ،وامام الحفاظ في عصرا (ل932 :هو) .ينظر :تذ رة الحفاظ وتبصرة األيقاظ ،يوسف بن حسن بن
وحافظ ً
حمد ابن ،
المب جرد الحنبلي (ل949 :هو) ،عناية :ل نة مختصة من المحققين بذشراف :نور الدين طالب ،الناشر:
دار النوادر ،سوريا ،ط1432( /1 :هو2411-م)( ،ص .)31 ،33 :وطبقال المفسرين لألدنه و  ،حمد بن
محمد األدنه و  ،من علماء القرن الحاد

عشر (ل :ق 11هو) ،تحقيق :سليمان بن صال الخز  ،الناشر:

م تبة العلوم والح م ،السعودية ،ط1411( /1 :هو1991-م)( ،ص.)334 ،329 :
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ا تفو واق علووى ذلووا()1؛ ول وون فووي نقوول هووذا ا تفوواق نظوور؛ ألنووه قوود ذ وور غي ورا ن ول مووا نووزل فووي
المدينة :سورة المطففين.

()2

قال القرطبي(" :)3سورة البقرة مدنية ،نزلل في مدد شوتى ،وقيول :هوي ول سوورة نزلول بالمدينوة ،إ
ٱِِ﴾[البقااءة]443:؛ فذنه وا آخوور آيووة نزلوول موون السووماء،
قولووه تعووالىَ ﴿ :وٱتَّقُببو ْاّٖيَ ۡوم باّٖت ُۡر َج ُعببونَ ّٖفِي ب ِِّٖ ِلَببىّٖ َّّٖ
ونزلل يوم النحر في ح ة الوداه بمنى ،وآيال الربا يضاً من واخر ما نزل من القرآن".

()4

وابتوود نزولهووا بعوود ه ورة النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -إلووى المدينووة ،و ووان نووزول معظمهووا فووي
السوونوال األولووى موون اله ورة ،واسووتمر نزولهووا إلووى قبيوول وفوواة النبووي -ص ولّى اهلل عليووه وس ولّم -بفت ورة
قليلووة ،و انوول آخوور آيووة موون القورآن نووزو ً منهووا هووي قولووه تعووالىَ ﴿ :وٱتَّقُببو ْاّٖيَ ۡوم باّٖت ُۡر َج ُعببونَ ّٖفِي ب ِِّٖ ِلَببىّٖ
ٱِِ﴾[البقءة.]443:
َّّٖ
وقيوول :ن سووورة البقورة :مدنيووة ،وفيهووا خمسووة عشوور مووثالً ،وخمسوومائة ح ووم ،وفيهووا آيووة الو َّودين ،وهووي
طول آية في القرآن ،لماتها مائة وثالثون ،مشتملة على ربعة عشر ح ما ،وفيها آخر آية نزلول
( )1ينظر :فت البار شرح صحي البخار  ،حمد بن علي بن ح ر العسقالني ،رقم تبه و بوابه و حاديثه:
محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بذخ ار ه وصححه و شرف على طبعه :محب الدين الخطيب ،الناشر :دار المعرفة،
بيرول ،بدون رقم الطبعة (1319هو).)134 /9( ،
( )2ينظر :مال القراء و مال اإلقراء ،علي بن محمد بن عبد الصمد السخاو (ل343 :هو) ،تحقيق :د.

مروان العطيَّة  -د .محسن خرابة ،الناشر :دار الم مون للتراث ،دمشق – بيرول ،ط1419( /1 :هو1991-م)،
(ص .)34 :وتفسير األلوسي = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،شهاب الدين محمود بن
عبد اهلل الحسيني األلوسي( ،ل1214 :هو) ،تحقيق :علي عبد البار عطية ،الناشر :دار ال تب العلمية –
بيرول ،ط 1413( 1/هو).)213 /13( ،

( ) 3هو :محمد بن حمد بن بي فورج األنصوار الخزر وي الموال ي ،بوو عبوداهلل القرطبوي ،إموام متفونن ،مون بوار
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
شرح سماء اهلل الحسنى ،والتذ رة ب حوال الموتى و حوال األخرة (ل311 :هو) .ينظر :طبقال المفسرين العشورين،
عبد الرحمن بن بي ب ر ،الل الدين السيوطي (ل911 :هو) ،تحقيق :علي محمد عمر ،الناشر :م تبة وهبة –
القاهرة ،ط1393( /1 :هو)( ،ص.)92 :

( )4ال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي (.)132 /1
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علووى رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -وهووي قولووه تعووالىَ ﴿ :وٱتَّقُبببو ْاّٖيَ ۡومببباّٖت ُۡر َج ُعبببونَ ّٖفِيببب ِِّٖ ِلَبببىّٖ
ٱِِ﴾[البقءة ،]443:وعاش النبي -صلى اهلل عليه وسلم -بعد نزولها سبعة يام فقط.
َّّٖ

()1

القول الراج :
ويرى الباحث من خالل ما سبق مون بيوان ن سوورة البقورة ليسول ول موا نوزل بالمدينوة ،ول نهوا بوال
شا سورة مدنية؛ ألنه قد نقول إ مواه العلمواء علوى ذلوا بعوا هول التفسوير ،ومونهم السومعاني(،)2
وابن ثير.

()3

( )1ينظور :غ ارئووب التفسووير وع ائووب الت ويول ،محمووود بوون حموزة بوون نصور ،ال رموواني ،المعووروف بتوواج القوراء (ل:
نح ووو 343هو وو) ،الناش وور :دار القبل ووة للثقاف ووة اإلس ووالمية ،وودة ،مؤسس ووة عل وووم القو ورآن ،بي وورول ،ب وودون رق ووم الطبع ووة
وتاريخها ( .)141 /1والوسيط ،للطنطاو ( .)21 /1والتفسير المنير في العقيودة والشوريعة والمونهج ،د .وهبوة بون
مصطفى الزحيلي ،الناشر :دار الف ر المعاصر ،دمشق ،ط1419( /2 :هو).)39 /1( ،
( )2هووو :منصووور بوون محموود بوون عبوود ال بووار التميمووي المووروز  ،اإلمووام بووو المظفوور السوومعاني ،الفقيووه الحنفووي ثووم
الشافعي ،ان وحيد عصرا في وقته فضالً ،وطريقةً ،وزهوداً ،وورعواً ،مون بيول العلوم والزهود ،تفقوه علوى والودا حتوى

بووره ف ووي مووذهب بووي حنيفووة ،وبوورز علووى ق ارنووه ،وص ووار موون فحووول هوول النظ وور ،لووه مؤلف ووال منه ووا( :التفسووير)،
و(األمالي)( ،ل499 :هو) .ينظر :تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)341 ،344 /14
( )3ينظر :تفسير القرآن ،منصور بن محمد بن عبد ال بار السمعاني (ل499 :هو) ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم -
وغنيم بون عبواس بون غنويم ،الناشور :دار الووطن ،السوعودية  -الريواا ،ط1419( /1 :ه و1991-م).)44 /1( ،
وتفسير ابن ثير ( .)133 /1والعذب النمير من م الس الشنقيطي في التفسير ،محمد األمين بن محمد المختوار
ال ني الشنقيطي (ل1393 :هوو) ،تحقيوق :خالود بون عثموان السوبل ،إشوراف :ب ور بون عبود اهلل بوو زيود ،الناشور:
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع ،م ة الم رمة ،ط1423( /2 :هو).)332 /2( ،
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المطلب الثان
أسماء سورة البقرة
أوال :التسمية بسورة البقرة:
قبل الشروه في ذ ر سماء سورة البقرة ،و سباب تلا األسماء؛ يتطرق الباحث و ً إلى ذ ر مس لة
اختالف العلماء في ح م تسمية هذا السورة بسورة البقرة ،وقد اختلفوا في ذلا على قولين:
القول األول :واز التسمية بسوورة البقورة ،وذلوا لثبوول هوذا التسومية فوي ثيور مون حاديوث السونة.
منها :ما اء عن بي مسوعود -رضوي اهلل عنوه( -)1قوال :قوال النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم -نوه
قال« :اآليتان من آخر سورة البقرة ،من قرهما في ليلة فتاا».

()2

و اء عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما( -)3عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -نه قال:
«..هذا ملا نزل إلى األرا لم ينزل قط إ اليوم ،فسلم ،وقال :بشر بنورين وتيتهما لم
يؤتهما نبي قبلا ،فاتحة ال تاب ،وخواتيم سورة البقرة ،لن تقر بحرف منهما إ

عطيته»(.)4

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

و ان ممن شهد العقبة ،نزل ال وفة وس نها( ،ل 41 :و 42هو) في المدينة .ينظر :ا ستيعاب في معرفة
األصحاب ،بو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمر القرطبي( ،ل433 :هو)،

تحقيق :علي محمد الب او  ،الناشر :دار ال يل -بيرول ،ط1412( /1 :هو 1992 -م).)1414 /3( ،

( )2صحي البخار = ال امع المسند الصحي المختصر من مور رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -وسننه
و يامه ،محمد بن إسماعيل البخار  ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق الن اة ،ط/1 :
(1422هو) ،تاب :فضائل القرآن ،باب :فضل سورة البقرة ،حديث رقم .)199 /3( ،)4449( :وصحي مسلم،
تاب :صالة المسافرين وقصرها ،باب :فضل الفاتحة ،وخواتيم سورة البقرة ،والحث على قراءة اآليتين من آخر

البقرة حديث رقم.)334 /1( ،)941( :
) (3هو :عبد اهلل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبود منواف بون قصوي القرشوي الهاشومي ،بوو العبواس،
ووان يلقووب الحبوور ،والبحوور؛ ل ثورة علمووه ،ووان مولوودا عووام الشووعب قبوول اله ورة بووثالث سوونين( ،ل 39 :هوو) ،وقيوول:
( 14هو) بالطائف .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر (.)934/3

( )4صحي مسلم ،تاب فضائل القرآن ،باب فضل الفاتحة ،وخواتيم سورة البقرة ،والحث على قراءة اآليتين من
آخر البقرة ،حديث رقم.)334 /1( ،)943( :
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القول الثان  :راهة التسمية بسورة البقرة ،وانما يقال :السورة التي تذ ر فيهوا البقورة ،وذلوا لموا ورد
م ون النهووي عوون ذلووا موون األحاديووث واآلثووار ،فمنهووا :مووا وواء عوون بووي سووعيد الخوودر –رضووي اهلل
()1
وورة الَّت،ووي يووذ ر ،فيهجووا ال جبقجو جورة فسووطاط
عنووه  -عوون النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -نووه قووال« :ال ْسو ج

وها؛ فج،ذن تعليمها برج ة جوتر هجا حسرة جو يستطيعها البطلة(.»)3
القُرآن فجتج جعلَّ ُم ج

()2

()4

ومنها :ما اء عون نوس بون مالوا –رضوي اهلل عنوه( -)3عون النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم -نوه
،
،
قال « :تجقُولُوا سورةج البقجرةج ،و سورةج ، ،
آن ُ لْوهُ ،جولج  ،ون قُولُووا
ورةج الن جساء ،جو ج و جذل جا القُور ُ
آل عم جر ج
ان ،جوج ُس ج
ُ ج جج ج ُ ج
ْ ()3
،
،
السْورةج الَّت،ي يذ ج ر ،فيها البقجرةُ ،والس َّ ،
آن ُ لهُ»
ان ،جو جه ج جذا القُر ُ
ْورةُ التي ُيذ ج ُر فيهجا آ ُل عم جر ج
ُ ُ ج جج ج ج
ج
( )1هو :سعد بن مالا بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن األب ر ،واألب ر هو خدرة بن عوف بون الحوارث
بن الخوزرج ،بوو سوعيد الخودر  ،هوو مشوهور ب نيتوه ،ول مشواهدا الخنودق ،و وان مون ن بواء األنصوار ،وعلموائهم،
وفضالئهم( ،ل14 :هو ) .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر ( .)342/2و سد الغابة ،بن األثير (.)231/4

( )2الفسوطاط :ضوورب مون األبنيووة فوي السووفر ،وقيول :الخيمووة ،ويقوال :لمصوور والبصورة الفسووطاط ،و ول مدينووة فيهووا

م تم ووع م وون الن وواس تس وومى فس ووطاط .ينظ وور :لس ووان الع وورب ،ب وون منظ ووور ( .)312/1وت وواج الع ووروس ،للزبي وود
(.)343 ،342/19
( )3البطلة :هي السحرة ،وقيل :الشياطين .ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)33/11وتاج العروس ،للزبيد
(.)91/29

( )4سنن الدارمي ،عبود اهلل بون عبود الورحمن الودارمي (ل233 :هوو) ،تحقيوق :حسوين سوليم سود الوداراني ،الناشور:
دار المغني للنشر والتوزيع ،الممل ة العربية السعودية ،ط1412( /1 :ه و2444-م) ،حوديث رقوم ،)3419( :ورد
الح ووديث بمثلووه ول ووم يعلووق عليووه ( .)2123/4والفووردوس بمو و ثور الخط وواب ،شوويرويه بوون شووهردار بوون شوويرويه ب وون
وديلمي الهمووذاني (ل349 :ه و) ،تحقيوق :السووعيد بوون بسوويوني زغلووول ،الناشوور :دار ال تووب
فناخسوورو ،بووو ش و اه الو ّ
العلمية – بيرول ،ط1443( /1 :هو 1993 -م) ،حوديث رقوم ،)3339( :ولوم يعلوق عليوه ( .)344 /2وضوعيف
ال ووامع الصووغير وزيادتووه ،محموود ناصوور الوودين ،األلبوواني (ل1424 :ه وو) ،شوورف علووى طبعووه :زهيوور الشوواويش،
الناشوور :الم تووب اإلسووالمي ،بوودون رقووم الطبعووة وتاريخهووا ،حووديث رقووم ،)3333( :وقووال :حووديث موضوووه (ص:
.)493

) (3هو :نس بن مالا بن النضر بن ضمضم ،الن ار  ،الخزر ي ،األنصار  ،بو حمزة ،صواحب رسوول اهلل –
صلى اهلل عليه وسلم – وخادمه ،و حد الم ثرين من رواية األحاديث ،ولد بالمدينة ،وخدم النبوي – صولى اهلل عليوه
وسلم – إلى ن قبا ،ثم رحل إلى دمشق ،ومنها إلى البصرة( ،ل93 :هو) في البصرة ،وهو آخر مون موال فيهوا
من الصحابة –رضي اهلل عنهم .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر(.)149/1
( )3المع م األوسط ،سليمان بن حمد بن يوب بن مطير ،بو القاسم الطبراني (ل334 :هو) ،تحقيق :طارق بن
عوا اهلل بن محمد  -عبد المحسن الحسيني ،الناشر :دار الحرمين ،القاهرة ،بدون رقم الطبعة وتاريخها ،حديث

رقووم .)41 /3( ،)3133( :وشووعب اإليمووان ،حموود بوون الحسووين ،بووو ب وور البيهقووي (ل439 :ه وو) ،حققووه و ار ووع
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القننول ال نراج  :وموون خووالل مووا سووبق ،فالووذ ي وراا الباحووث نووه ي وووز ن تسوومى هووذا السووورة بسووورة
البقرة؛ لما ذ ر من دلة صحيحة تدل على تسمية النبي –صولى اهلل عليوه وسولم -لهوا بسوورة البقورة
في القول األول ،و ما دلة القول الثاني ف ميعها ضعيفة

يحتج بها.

ثانيا :أسماء سورة البقرة:
سووورة البق ورة لهووا سووماء متعووددة ،وردل فووي تووب التفسووير ،وفووي بعووا روايووال األحاديووث النبويووة
واآلثار ومن تلا األسماء ما يلي:
االسم األول :البقرة :وهذا التسمية هي األشهر ،والدليل على ذلوا تسوميل النبوي –صولى اهلل عليوه
وسلم -لها بهذا ا سم ما تقدم في األحاديث.
وسبب تسميتها بهذا ا سم :هو نها اشتملل وانفردل بذ ر قصة بقرة بني إسرائيل فيها.

()1

ويرى البعا ب ن هوذا السوورة إنموا " :ضويفل إلوى قصوة البقورة تمييو اًز لهوا عون السوور الوو( :الوم) مون
الحروف المقطعة؛ ألنهم وانوا ربموا علووا تلوا الحوروف المقطعوة سوماء للسوور الواقعوة هوي فيهوا،
وعرفوها بها نحو :طه ،ويس ،وص".

()2

وهناا من رى رياً آخر ،وهو " ن الح مة في هذا التسمية عمق من هذا الذى ذ ر ،ولعلهوا لفول
النظر إلى هدم هذا العقيدة في نفووس النواس عقيودة تقوديس البقورة وعبادتهوا مون دون اهلل ،والمقصود

وخرج حاديثه :الد تور عبد العلي عبد الحميد حامد ،شرف على تحقيقه وتخريج حاديثه :مختار حمود
نصوصه ّ
الندو  ،صاحب الدار السلفية ببومبا – الهند ،الناشر :م تبة الرشد للنشر والتوزيع ،الرياا ،بالتعاون مع الودار
الس وولفية ببومب ووا بالهن وود ،ط1423( /1 :ه و و2443-م) ،ح ووديث رق ووم .)113 /4( ،)2343( :وسلس وولة األحادي ووث
الضعيفة والموضوعة و ثرها السيئ في األمة ،محمد ناصر الدين األلباني (ل1424 :هو) ،الناشر :دار المعارف،
الممل ووة العربيووة السووعودية – الريوواا ،ط1412( /1 :ه و1992-م) ،حووديث رقووم ،)3349( :وقووال :حووديث من وور
(.)231 /14
( )1ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو ( .)21 /1والتفسير المنير ،للزحيلي (.)11 ،14 /1

( )2التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور التونسي (ل1393 :هو) ،الناشر :الدار التونسية
للنشر ،تونس ،بدون رقم الطبعة (1994هو).)241 /1( ،
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األول من األديان ،وبالتالي من إنزال القرآن تقرير وحدانية اهلل تبارا وتعالى ،وصرف و وا عبادا
يليق ب الله.

وقلوبهم إليه ،وتنزيهه عن ل ما

تسمى طول سورة فوي
ولهذا ان من الالزم :ن تحارب هذا العقيدة ،و ن ت ّ
تث من صولها ،و ن ّ
الق ورآن باسووم ال ووزء الووذى تعوورا للبق ورة منهووا ،وفيووه األموور بووذبحها ب يوود الووذين سوورى إلووى نفوسووهم
تقديسها وت ريمها من بنى إسرائيل".

()1

االسننم الثننان  :فسننطاط الق نرآن :وقوود سووميل بوذلا؛ لعظمتهووا؛ وألنهووا بوور سووورة فووي القورآن؛ وألنهووا
معول مون األح وام موا لوم يوذ ر فوي غيرهوا ،قوال السويوطي" :سوورة البقورة :وان خالود بون معودان

()2

يسميها فسطاط القرآن( ،)3وورد في حديث مرفوه في مسند الفردوس( ،)4وذلا؛ لعظمها؛ ولما موع
فيها من األح ام التي لم تذ ر في غيرها".

()3

وقال يضاً" :وسميل به السورة؛ شوتمالها علوى معظوم صوول الودين وفروعوه ،واإلرشواد إلوى ثيور
من مصال العباد ،ونظام المعاش ،ون اة المعاد".

()3

( )1نظرال في تاب اهلل ،حسن حمد عبد الرحمن الساعاتي (ل1339 :هو) ،الناشر :دار التوزيع والنشر
اإلسالمية ،القاهرة ،سنة1423( :هو2442-م)( ،ص.)139 ،131 :
( )2هو :جخال،د بن معدان ال العي ،بو عبد اهلل ،الشامي ،جس ،م جع با امامة وعمير بن األسود ،و بير ابن نفير،
رما للعلم ،وعلمه ،في مصحف ،درا سبعين من الصحابة (ل ،143 :و .)144 :ينظر:
والمقدام ،ج ج
ان م ً
التاريخ ال بير ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخار (ل233 :هو) ،الناشر :دائرة المعارف
العثمانية ،حيدر آباد – الد ن ،طبع تحل مراقبة :محمد عبد المعيد خان ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (/3

.)113

( )3سبق تخري ه في صو.)23( :
( )4سبق تخري ه في صو.)23( :
( )3اإلتقان في علوم القرآن ،للسيوطي (.)191 /1
( )3نواهد األب ار وشوارد األف ار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاو  ،عبد الرحمن بن بي ب ر الل
الدين السيوطي (ل911 :هو) ،الناشر:

امعة م القرى  -لية الدعوة و صول الدين ،السعودية ،بدون رقم

الطبعة (1424هو2443-م).)493 /2( ،
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وقال المراغي(" :)1وعلى ال ملة :فقد فصلل فيها األح ام ،وضربل األمثال ،و قيمول الح وج ،ولوم
تشتمل سورة على مثل ما اشتملل عليه ،ومن ثم سميل :فسطاط القرآن".

()2

االسم الثالث :الزهراء :وهذا التسمية ثبتل في حديث بي مامة الباهلي -رضي اهلل عنه،)3(-
ن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :اقرُءوا َّ
الزهرجاوين :البقرة وآل عمران» .

()3( )4

قال القرطبي" :وللعلماء في تسمية البقرة وآل عمران بالزهراوين ثالثة قوال(:)3
القننول األول :إنهمووا النيرتووان ،م و خوذ موون الزهوور والزه ورة ،فذمووا لهوودايتهما قارئهمووا بمووا يزهوور لووه موون
نوارهما،

 :من معانيهما.

القول الثان  :لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة.
القول الثالث" :سميتا بذلا ألنهما اشتر تا فيما تضمنه اسم اهلل األعظم".

درس الشريعة اإلسالمية
( )1هو :حمد بن مصطفى المراغي ،مفسر مصر  ،من العلماء ،تخرج بدار العلوم ثم ّ
بها ،وولي نظارة بعا المدارس ،وعين ستاذا للعربية والشريعة اإلسالمية ب لية غوردون بالخرطوم( ،ل:
1311هو) ،له مؤلفال منها( :الحسبة في اإلسالم) ،و(تفسير المراغي) .ينظر :األعالم للزر لي (.)239 /1
( )2تفسير المراغي ،حمد بن مصطفى المراغي (ل1311 :هو) ،الناشر :شر ة م تبوة ومطبعوة مصوطفى البوابي

الحلبي و و دا بمصر ،ط1333( /1 :هو1943-م).)94 /3( ،
،
واهلي ،لووهُ صووحبة ،وموون الم ث ورين فووي الروايووة ،روى لووهُ
( )3هووو :ص ود بوون ع ووالن بوون عموورو ،بووو مامووة البو ّ
ال ماعة ،و رسله رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم -إلى قومه ف سلموا ،وهو آخر مون موال بالشوام مون الصوحابة،
(ل93 :ه و)- ،رضووي اهلل عنووه .ينظوور :ا سووتيعاب ،بوون عبوود البوور ( .)133/2و سوود الغابووة ،علووي بوون بووي ال وورم

محموود بوون محموود الشوويباني ال ووزر  ،عووز الوودين بوون األثيوور (ل334 :هوو) ،الناشوور :دار الف وور ،بيوورول ،بوودون رقووم
الطبعووة وتاريخهووا (1449هو و1999-م) .)13 /3( ،وال ووافي بالوفيووال ،صووالح الوودين خليوول بوون يبووا بوون عبوود اهلل
الصفد (ل134 :هو) ،تحقيق :حمد األرناؤوط وتر ي مصطفى ،الناشر :دار إحياء التراث – بيرول ،بدون رقم
الطبعة (1424هو2444 -م).)111 /13( ،
( )4صحي مسلم ،تاب فضائل القرآن ،باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ،حديث رقم.)333 /1( ،)944( :
( )3ينظر :بصائر ذو التمييز ،للفيروز باد (.)134 /1
( )3ال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي (.)3/4
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االسم الرابع :سنام القرآن :ومعلوم ن سنام ل شيء عالا ،وقود وردل هوذا التسومية فوي موا واء
عن بي هريرة –رضي اهلل عنه( ،-)1قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم:-
د
، ،
ام القُر ،
ورةُ ال جبقج ج ،رة».
آن ُس ج
«إ َّن ل ُ ل جشيء جس جن ً
اما ،جو،ا َّن جس جن ج

()2

قال السيوطي" :وفي حديث المستدرا تسميتها :سنام القرآن ،وسنام ل شيء عالا".

()3

االسم الخامس :سورة الكرس  :وقد سوميل بهوذا التسومية؛ شوتمالها علوى آيوة ال رسوي التوي هوي
جعظم آيال القرآن.

()4

االسم الراج :
ومن خالل ما سبق تبين للباحث ن ال ار

 :هو ن اسمها سورة البقرة؛ لألحاديث الصوحيحة التوي

ذ رل فيها سوورة البقورة موا تقودم؛ ولموا هوو متعوارف عليوه بوالتواتر مون عهود الصوحابة -رضوي اهلل
عوونهم -إلووى يومنووا هووذا ،ولووم يخووالف حوود موونهم فووي ذلووا ،و مووا بقيووة األسووماء األخوورى فهووي وصووف
ومدح لها وليسل سماء ،واهلل علم.
) )1اختلووف فووي اسوومه واسووم بيووه علووى ثوور موون ثالثووين قووو ً ،والمشووهور نووه :عبوود الوورحمن بوون صووخر ،قووال ابوون
إسحاق " :قال لي بعا صحابنا عن بي هريرة :ان اسمي في ال اهلية عبد شمس بن صوخر ،فسوماني رسوول
اللَّه -صلى اللَّوه عليوه وسولّم -عبود الورحمن ،و نيول بوا هريورة؛ ألنوي و ودل ه ّورة فحملتهوا فوي ّموي ،فقيول لوي بوو
هري ورة" ،وهووو ثوور الصووحابة روايووة للحووديث( ،ل31 :هو و ) .ينظوور :اإلصووابة فووي تمييووز الصووحابة ،بوون ح وور،
تحقيووق :عووادل حموود عبوود المو ووود وعلووى محموود معوووا ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة – بيوورول -ط1413( /1:

هو).)332-349/1( ،
( )2المستدرا على الصحيحين ،محمد بن عبد اهلل بن محمد الحا م المعروف بابن البيع (ل443 :هوو) ،تحقيوق:
مص ووطفى عب وود الق ووادر عط ووا ،الناش وور :دار ال ت ووب العلمي ووة ،بي وورول ،ط1411( /1 :ه و و–1994م) ،ح ووديث بو ورقم:

( ،)3421وقووال :حووديث صووحي ا سووناد ،ووافقووه الووذهبي ( .)293 /2وسلسوولة األحاديووث الصووحيحة وشوويء موون
فقههوا وفوائوودها ،محموود ناصور الوودين األلبوواني (ل1424 :هوو) ،الناشوور :م تبووة المعوارف للنشوور والتوزيووع ،الريوواا،
ط1413( /1 :هو1993-م) ،حديث رقم ،)399( :وقال :حديث حسن (.)133 /2
( )3اإلتقووان فووي علوووم الق ورآن ،للسوويوطي ( .)191 /1ومعتوورا األق وران فووي إع وواز الق ورآن ،عبوود الوورحمن بوون بووي
ب ور ،ووالل الوودين السوويوطي (ل911 :ه وو) ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة ،لبنووان – بيوورول ،ط1449( /1 :هو و-
1999م).)191 /3( ،

( )4ينظر :بصائر ذو التمييز ،للفيروز باد (.)134 /1
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المطلب الثالث
فضائل سورة البقرة
لقد وردل حاديث ثيرة ،ونصوص متعوددة؛ تبوين فضوائل سوورة البقورة عون غيرهوا مون سوور القورآن
ال ريم ،وهذا النصوص منها ما يودل علوى فضويلة سوورة البقورة ب ملهوا ،ومنهوا موا يودل علوى بعوا
آيال منها ،ومنها ما هو حديث واحد ذ ر فيه عدة فضائل.
وسيتناول الباحوث فوي هوذا المطلوب ول ذلوا ،حتوى ولوو انول فوي حوديث واحود ،بمعنوى :إفوراد ول
فضيلة على حدة ،نها فضيلة مستقلة ،ومما ورد في فضائلها اآلتي:
الفضيلة أولى :سننام القنرآن وذروتن  :والسونام :هوو عوال الشويء،

 :ن سونام ول شويء عوالا،

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

()1

ومنه سميل سورة البقرة بسونام القورآن  -موا سوبق -لطولهوا واحتوائهوا علوى ح وام ثيورة ،ولموا فيهوا
من األمر بال هاد ،وبه الرفعة ال بيرة.

()2

وقد اء عن بي هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :-إَّ ،ن ل ُ ،ل
د
ام القُر ،
ورةُ ال جبقج جر،ة».
آن ُس ج
جشيء جس جن ً
اما ،جو،ا َّن جس جن ج

()3

و"قولووه« :ل وول شوويء سوونام» -بفووت السووين،-

 :رفعووة وعلووو ،اسووتعير موون سوونام ال موول ،ثووم ثوور

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

()4

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)343 /12
( )2ينظر :تحفة األحوذ

بشرح امع الترمذ  ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبار فور  ،الناشر :دار

ال تب العلمية ،بيرول ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)141 /9

( )3سبق تخري ه عند ال الم عن تسمية سورة البقرة بو :سنام القرآن صو.)34( :
( )4تحفة األحوذ  ،للمبارا فور (.)143 /9
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الفضيلة الثانية :فرار الشيطان من البيت الذي تق أر في سورة البقرة:
الش وويطان بطبع ووه حو وريص عل ووى ا قتو وراب م وون اإلنس ووان ،ومش ووار ته ف ووي وول م ووورا؛ م وون الطع ووام
والشراب ،والمبيل وغيرها؛ ل،ما واء عون وابر بون عبوداهلل –رضوي اهلل عنوه( -)1نوه سومع النبوي -
الر و ُل بيتجووه ،فج و جذ ج ر اهلل ،عنو جود ُد ُخول،و ،وه و ،عنو جود طجع ،
وال
امو ،وه ،قجو ج
صوولى اهلل عليووه وسوولم -يقووول« :إ ،جذا جد جخو جول َّ ُ ج ُ
ج
ج ج
ج
َّ
ان:
الشووي ج
ط ُ

وال َّ
ان :جد جر ووتُُم
الشووي ج
واء ،جو،ا جذا جد جخو جول ،جفلجووم جيووذ ُ ،ر اهللج ،عنو جود ُد ُخول،و ،وه ،قجو ج
جمب،يو ج
ط ُ
ول لج ُ ووم ،جو جع جشو ج

طع ،
،
اء».
ام ،ه ،قج ج
ال :جد جر تُُم ال جمب ،ج
ال جمب ،ج
يل جوال جع جش ج
يل ،جو،ا جذا لجم جيذ ُ ،ر اهللج عن جد ج ج

()2

واقت وراب الشوويطان موون اإلنسووان بهووذا األمووور وغيرهووا يمحووق عليووه بر تهووا ،ويضو ّويق عليووه عيشووته،
ويحمله على فعل الوذنوب والمعاصوي؛ وذلوا بتسوويلها لوه ،وتزيينهوا فوي عينوه؛ ف رشود إلوى ذ ور اهلل
عند الدخول وعند األ ل ،وهذا نوه من الوسائل التي يقف بهوا العبود موام إبلويس لم ابهتوه وصودا،
ورد يدا ودفعه.
فمون فضووائل سووورة البقورة نهووا تطورد الشوويطان مون البيووول ،و ي ووون ذلووا إ بقراءتهووا فووي البيووول؛
لما اء عن بي هريرة -رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم « :ت علووا
بيوت م مقابر ،إن الشيطان ينفر من البيل الذ تقر فيه سورة البقرة».

()3

وقد عبَّر عن ابتعاد الشيطان عن البيل الذ تقر فيوه هوذا السوورة العظيموة بوو( :الفورار) ،وهوو بلو
ودبر
في الطرد واإلبعاد ،فذذا قر اإلنسان فوي بيتوه سوورة البقورة؛ فوذن الشويطان يفور ويهورب ،ويوولي م اً

( )1هووو :ووابر بوون عبوود اهلل بوون عموورو بوون ح و ارم ،الخزر ووي ،األنصووار  ،السوولمي ،لووه وألبيووه صووحبة ،ووان موون
الم ثورين فووي الروايووة عوون النبووي – صوولى اهلل عليووه وسوولم -وروى عوون ماعووة موون الصووحابة ،والتووابعين ،غو از تسووع
عشرة غزوة مع النبي – صلى اهلل عليه وسلم -توفي على األر  -عوام ( 19ه و) بالمدينوة – رضوي اهلل عنوه .-
انظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر ( ،)221/1واإلصابة ،بن ح ر (.)213/1
( )2صحي مسلم ،تاب :األشربة ،باب :آداب الطعام والشراب و ح امهما ،حديث رقم)1399 /3( ،)2419( :

( )3صحي مسلم تاب :صالة المسافرين وقصرها ،باب :استحباب صالة النافلة في بيته ،و وازها في المس د،
حديث رقم.)339 /1( ،)194( :
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م وون ذل ووا البي وول ال ووذ تق وور في ووه ه ووذا الس ووورة ال ريم ووة ،وم ووا ذاا إ لعظمته ووا ،وش وودة ت ثيره ووا عل ووى
الشياطين.
"فذذا ان من قر اآليتين من آخر سورة البقرة فتاا ،ومن قر آية ال رسي وان عليوه مون اهلل حوافظ
و يقربووه شوويطان حتووى يصووب ؛ فمووا ظنووا بموون قرهووا لهووا موون فايووة اهلل لووه وحوورزا وحمايتووه موون
الشيطان وغيرا ،وعظيم ما يدخر له من ثوابها".
والمقصود من قوله( :ينفر)،

()1

 :ييئس من إغواء هلوه وتسوويلهم ببر وة هوذا السوورة؛ لموا يورى مون

الدين ورسوخهم في اإلسوالم؛ لموا واء عون نوس بون مالوا –رضوي اهلل عنوه -قوال« :و
دهم في ّ
()3( )2

ان الر ل إذا قر :البقرة ،وآل عمران ،د فينا  -يعني عظم» .

وص سووورة البقورة ،بفور،ار الشوويطان موون البيوول الووذ تُقو جور فيووه؛ لطولهووا ،و ثورة األح ووام الدينيووة،
ولقوود "خو َّ
و ثرة سماء اهلل –تعالى -العظيمة فيها".

( )1شوورح صووحي البخووار

()4

بوون بطووال ،بووو الحسوون علووي بوون خلووف بوون عبوود الملووا( ،ل449 :هوو) ،تحقيووق :بووي

تم وويم ياس وور ب وون إبو وراهيم ،الناش وور :م تب ووة الرش وود – الس ووعودية -الري وواا  ،ط1423( /2 :ه و و 2443 -م)/14( ،

.)241

( )2مسووند حموود ،حموود بوون محموود بوون حنبوول الشوويباني (ل241 :ه وو) ،تحقي وق :شووعيب األرنووؤوط  -عووادل مرشوود،
وآخوورون ،إش وراف :د .عبوود اهلل بوون عبوود المحسوون التر ووي ،الناشوور :مؤسسووة الرسووالة ،ط1421( /1 :هو و2441-م)
حديث رقم ،)12213( :وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على مسند حمود" :إسونادا صوحي علوى شورط الشويخين"

(.)241 /19

( )3تحفة األبرار شرح مصابي السنة ،القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمور البيضواو (ل393 :هوو) ،تحقيوق:
ل نووة مختصووة بذش وراف نووور الوودين طالووب الناشوور :و ازرة األوقوواف والشووؤون اإلسووالمية بال ويوول ،بوودون رقووم الطبعووة
(1433هو2412-م).)322 /1( ،

( )4المفاتي في شرح المصابي  ،الحسين بن محمود مظهر الودين َّ
والمظ ،هر (ل121 :هوو)،
الزي جودان ْي ،المع ُ
وروف ب ُ
تحقيووق ود ارسووة :ل نووة موون المحققووين بذش وراف :نووور الوودين طالووب ،الناشوور :دار الن ووادر ،وهووو موون إصوودارال إدارة
الثقافة اإلسالمية  -و ازرة األوقاف ال ويتية ،ط1433( /1 :هو2412-م).)11 /3( ،
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و وواء عوون عبووداهلل بوون مسووعود –رضووي اهلل عنووه( -)1ن النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال« :وان
الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقر خرج من البيل الذ يقر فيه سورة البقرة».

()2

والمقصووود :نووه إذا راد العبوود ن يطوورد الشوويطان موون بيتووه؛ فعليووه ن يلووزم قوراءة سووورة البقورة بنفسووه
وهو األفضل؛ وذلوا حتوى يحصول علوى ثمورتين :ثمورة طورد الشوياطين ،وثمورة

ور القوراءة ،وقود توم

()3

قوال :قوال رسوول اهلل

استنباط هذا األمر من خالل ما اء عن سهل بن سعد -رضي اهلل عنه-

صلى اهلل عليه وسلم« :-إن ل ول شويء سوناماً ،وان سونام القورآن سوورة البقورة ،مون قرهوا فوي بيتوهليالً لم يدخل الشيطان بيته ثالث ليال ،ومن قرها نها اًر لم يدخل الشيطان بيته ثالثة يام».
ومون

()4

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

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

( )1هوو :بووو عبود الوورحمن ،عبود اهلل بوون مسوعود الهووذلي ،صواحب رسووول اهلل – صولى اهلل عليووه وسولم – وخادمووه،
وي رسووول اهلل – صوولى اهلل
و حوود السووابقين األولووين ،موون بووار البوودريين ،وموون نووبالء الفقهوواء والمق ورئين ،حفووظ موون فو َّ
عليووه وسوولم – سووبعين سووورة ،ووان حوود وعيووة العلووم ،و ئمووة الهوودى ،ولووه ق وراءال ،وفتوواوى ينفوورد بهووا (ل 32 :هوو)،
بالمدينة عن ستين عاماً .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر (  .)313/2واإلصابة ،بن ح ر ( .)339/2

( )2المستدرا ،للحا م ،حديث رقم )2433 ،2434( :وقال :صحي ا سناد (.)149 /1

( )3هو :سهل بن سعد بون مالوا بون خالود بون ثعلبوة بون حارثوة بون عمورو بون الخوزرج بون الحوارث بون سواعدة بون
عووب بوون الخووزرج السوواعد األنصووار  ،ي نووى بووا العبوواس ،وشووهد قضوواء رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -فووي

المتالعنين ،و نه فرق بينهما ،و ان اسمه حزناً ،فسماا رسول اهلل  -صلى اهلل عليوه وسولم -سوهالً( ،ل99 :هوو)،

وقيل91( :هو) .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر ( ،)333 ،334/2و سد الغابة ،بن األثير(.)313/2

( )4صووحي ابوون حبووان بترتيووب ابوون بلبووان ،محموود بوون حبووان بوون حموود التميمووي (ل334 :ه وو) ،تحقي وق :شووعيب
األرن ووؤوط ،الناشو وور :مؤسس ووة الرسو ووالة ،بي وورول ،ط1414( /2 :هو و و–1993م) ،حو ووديث رقو ووم.)39 /3( ،)194( :
والتعليقووال الحسووان علووى صووحي ابوون حبووان محموود ناصوور الوودين األلبوواني (ل1424 :ه وو) ،الناشوور :دار ب واوزير
للنشور والتوزيوع ،السووعودية – ودة ،ط1424( /1 :ه و2443-م) ،حوديث رقوم )111( :وقووال :حوديث صووحي (/2

.)194
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الفضيلة الثالثة :أن فيها أعظم آية ف القرآن ،وه ( :آية الكرس ):
اشتمال سورة البقرة على عظم آية في تاب اهلل ،هو مما يزيدها فضالً وشرفاً؛ فعن بي بن عب
–رضي اهلل عنه ،)1(-قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم:-
اب ،
« جيا ججبا المن،ذ ،ر! جتجد ،ر ج ْ جآي دة ،من  ،تج ،
وال :جيوا ججبوا
اهلل جم جع جا جع ج
ل :اهللُ جوجر ُسولُهُ جعلج ُوم ،قج ج
ظ ُم؟ قج ج
الُ :قل ُ
ُ
َٰ
ببببو ۡ
واب ،
المنو و ،وذ ،ر! جتجو وود ،ر ج ْ جآيو و دوة ،مو وون  ،تجو و ،
ّٖٱل َ بببببيّٖ
وا جع ج
ول﴿ :ٱ َُِّ ََّٖلّٰٖٓ ِلَبببببَِّٖ ِ ََّلّٖ ُهب َ
ظو و ُوم؟ قجو و ج
اهلل جم جعو و ج
والُ :قلو و ُ
ُ
ال :و ،
ال :فجضر ،
اهلل ل ،جيهن ،جا
ۡٱلقَيو ُّٖم﴾[البقءة ،]455:قج ج
جج ج
ب في ج
صد ،ر  ،جوقج ج ج

()2

ال ،عل ُم ججبا ال ُمن،ذ ،ر».

()3

وذن الشوويء إنمووا يشوورف بشوورف ذاتووه ومقتض واا ومتعلقاتووه،
"وانمووا صووارل عظووم بعظووم مقتضوواها ،فو ّ
وهي في آ القرآن و :قل هو اهلل حد في ُس جو،ر،ا".

()4

وقال النوو " :قال العلماء :إنما تميزل آية ال رسي ب ونها عظم؛ لما معل مون صوول األسوماء
والص ووفال م وون اإللهي ووة ،والوحداني ووة والحي وواة والعل ووم والمل ووا والق وودرة واإلرادة ،وه ووذا الس ووبعة ص ووول
األسماء والصفال ،واهلل علم".

()3

ومن فضائل هذا اآلية العظيمة :ما ثبل في السنة من ن من قرها في ليلوه لوم يوزل عليوه مون اهلل
–تعالى -حافظ ،فال يقربه الشيطان ،حتى يصب ؛ لما اء عن بي هريرة -رضي اهلل عنه -قال:
( )1هووو :بو ْي بوون عووب بوون قوويس ،بووو المنووذر ،موون بنووى ديلووة ،ووان سوويد الق وراء ،ومموون مووع الق ورآن علووى عهوود
رسول اهلل- ،صلى اهلل عليه وسلم -ومن فقهاء الصوحابة ،و ُ لَّوة األنصوار( ،ل22 :هوو) ،وقيول غيور ذلوا .ينظور:
مشاهير علماء األمصار ،بن حبان (ص .)31 :وتاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)141 /2
( )2ليهنا :هنيئاً لا على ما ُعطيته من العلم .ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)191/1

( )3صحي مسلم ،تاب صالة المسافرين وقصرها ،باب فضل سورة ال هف وآية ال رسي ،حوديث رقوم،)914( :
(.)333/1
السووليماني،
محموود ّ
( )4قووانون الت ويوول ،محموود بوون عبوود اهلل بووو ب وور ابوون العربووي (ل343 :ه وو) ،د ارسووة وتحقيووقّ :
مؤس جسووة ُعلوووم الق ورآن ،بيوورول ،ط1443( /1 :هو و1993-م)( ،ص:
الناشوور :دار القبلووة للثقافووة اإلسووالميَّة ،ج و ّودة ،ج
.)343

( )3شرح النوو على مسلم (.)94 /3
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واة رمضووان؛ فج جتجووان،ي د
،
، ،
َّ ،
«و َّ لجن،ووي رسووو ُل اللَّو ،وه َّ -
آل ،ف جعوول جيحثُووو ،مو جون
صوولى اهللُ جعلجيووه جو جسوول جم -ب،حفووظ جزج و ج ج ج ج
ج
جُ
ج
، َّ ،
وال :إ ،جذا
صلَّى اهللُ جعلجي ،ه جو جسلَّ جم ،-فجقج َّ
يث ،فجقج ج
الح،د ج
الطَّ جع ،ام فج ج
جخذتُهُ ،فج ُقل ُ
ص ج
ل :جألجرفج جعَّن جا إ،لجى جر ُسول الله  -ج
ال مع جا ،مون اللَّ ،وه ح ،
،
، ،
ان جحتَّوى تُصوب ،ج ،
وافظَ ،جو ج جيق جرُب ج
وا جشويطج َ
ججوي ج
ج
ج
ل إ،لجى ف جراش جا فجاق جر جآيةج ال ُ رسي ،لجن جي جز ج ج ج
َّ ،
النبْ ،ي َّ -
ال َّ
ان».
وب ،جذ ج
جوقج ج
ص جدقج جا جو ُه جو ج ُذ َ
اا جشيطج َ
صلى اهللُ جعلجيه جو جسل جم :-ج
ج

()1

قوال ابوون بطووال(" :)2مون قوور آيووة ال رسوي ووان عليووه مون اهلل حووافظ ،و يقربووه شويطان حتووى يصووب ؛
فما ظنا بمن قرها لها من فاية اهلل له ،وحرزا وحمايته من الشيطان وغيرا ،وعظيم ما يدخر له
من ثوابها".

()3

الفضيلة الرابعة :أن أخذها بركة وتركها حسرة ف الدنيا واآلخرة:
وهووذا مووا ورد يض واً فووي حووديث بووي مامووة البوواهلي -رضووي اهلل عنووه -ن النبووي -صوولى اهلل عليووه
ورةج ال جبقج جر،ة ،فج،ذ َّن جخ جذ جها جب جرج ةَ ،جوتجرج هجا جحس جرةَ».
وسلم -قال« :اق جرُءوا ُس ج

()4

والبر ة معناها :النماء والزيادة( ،)3وهي هنا تشمل الزيادة في ل شيء؛ ألنه لم ُيوذ ر فوي الحوديث
خير إلج ،هَّياً.
نوهَ من البر ة في شيء محدد ،والبر ة تطلق على ما ان ًا

()3

والحسرة :هي التلهف والندم على ما فال؛ بل هي بر در ال الندم.

()1

( )1صحي البخار  ،تاب فضائل القرآن ،باب فضل سورة البقرة ،حديث رقم.)199 /3( ،)3414( :

( )2هو :علي بن خلف بن عبد الملا بون بطوال ،بوو الحسون ،وان مون هول العلوم والمعرفوة والفهوم ،ملوي الخوط،
حسوون الضووبط ،عنووي بالحووديث عنايووة تامووة ،و تقوون مووا قيوود منووه ،و ووان علووى طريقووة األشووعر بووال الم ،لووه مؤلفووال،
منهوا( :شوورح صوحي البخووار )( ،ل449 :هوو) .ينظور :الصوولة فووي تواريخ ئمووة األنودلس ،خلووف بوون عبود الملووا بوون
بشو و وال (ل319 :هو وو) ،عن ووي بنشو ورا وص ووححه و ار ووع ص ووله :الس وويد ع ووزل العط ووار الحس وويني ،الناش وور :م تب ووة
الخان ي ،ط1314( /2 :هو1933-م)( ،ص ،)394 :تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)141 /9

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

نحو 393هو) ،تحقيق :الشيخ بيل اهلل بيال ،ومؤسسة النشر اإلسالمي ،الناشر :مؤسسة النشور اإلسوالمي التابعوة
ل ماعة المدرسين بقم ،ط1412( /1 :هو)( ،ص.)93 :
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بد ن يندم يوم

و نه يخبر في الحديث ب ن من لم يقر سورة البقرة ،فذنه

ينفع الندم ،ويت سف

بشدة على ما فاته؛ لفوال األ ر العظيم والثواب ال زيل.
الفضيلة الخامسة :تقديم حافظ سورة البقرة على غيره ف اإلمارة:
لق وود ووان النب ووي -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -يح ووث ص ووحابه عل ووى تعل ووم القو ورآن وتعليم ووه ،وحفظ ووه،
حيانا في اإلمارة وغيرهوا علوى
وتحفيظه ،و ان يقدم ثرهم خذاً للقرآن ،ويقدم الحافظ لسورة البقرة
ً
غيرا ممن

يحفظهوا ،ولوو وان ذا شورف فوي قوموه ،ومنزلوة فوي هلوه؛ لموا واء عون بوي هريورة -

رضووي اهلل عنووه -قووال« :بعووث رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -بعثواً وهووم ذو عوودد ،فاسووتقرهم،
فاسووتقر وول واحوود موونهم مووا معووه موون الق ورآن ،ف و تى علووى ر وول موون حوودثهم سووناً فقووال :مووا معووا يووا
فالن؟! فقال :معي ذا و ذا ،وسورة البقرة؛ فقال :معا سورة البقرة؟! قال :نعم ،قال :اذهوب ف نول
ميرهم».

()2

الفضيلة السادسة :أن ال يستطيعها البطلة (السحرة):
وهووذا مووا وواء يض واً فووي حووديث بووي مامووة -رضووي اهلل عنووه -ن النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم-
،
طلجةُ».
يعهجا ال جب ج
ورةج ال جبقج ج ،رة ،.. ،جو تجستجط ُ
قال « :اق جرُءوا ُس ج

()3

فقولووه « :يسووتطيعها البطلووة»

 :السووحرة ،يقووال :بطوول :إذا وواء بالباطوول ،وقولووه –تعووالىََّ ﴿ :-لّٖ

يَ ۡأتِي ِِ ۡ
ّٖٱل َٰبَ ِط ُلّٖ ِم ۢنّٖبَ ۡي ِنّٖيَد َۡي ِّٖ
صاَت
ِ﴾ [فُ ِّ

يزيد في القرآن ،و ينقص منه ،وقوال عوز

 ،]84:الباطل :إبليس

( )1ينظر :تهذيب اللغة ،لألزهر ( .)139 /4والصحاح ،لل وهر (.)334 ،329 /2
( )2سنن الترمذ  ،محمد بن عيسى الترمذ

(ل219 :هو) ،تحقيق وتعليق :حمد شا ر ،ومحمد فؤاد عبد

الباقي ،وابراهيم عطوة عوا ،الناشر :شر ة م تبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر ،ط1393( /2 :هو-

1913م) ،حديث رقم ،)2913( :وصحي ابن حبان ،حديث رقم.)499 /3( ،)2123( :
( )3سبق تخري ه عند تسمية البقرة بو :الزهراء صو )29( :زء من حديث بي مامة.
- 37 -

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

ئ ۡ
ّٖو َماّٖيُ ِعي ُّٖد﴾ [ساب ،]88::يعنوي بالباطول :إبلويس،
و ولَ ﴿ :و َماّٖيُ ۡب ِد ُ
ّٖٱل َٰبَ ِط ُل َ
المبدئ المعيد.

يبودئ و يعيود؛ بول اهلل هوو

()1

وقيل" :البطلوة :موع باطول ،والباطول :ضود الحوق ،والباطول :ال سوالن ،يحتمول ن ي وون معنواا:
وتعلم سووورة البقورة لطولهوا ،ويحتمول ن ي ووون معنواا :ن هول السوحر والباطوول
يقودر ال سوالن ن ي ج
وفيق؛ لتعلْمها ،
ودرايتها".
ي دون الت ج

()2

وقي وول«" :و يس ووتطيعها» بالت ني ووث والت ووذ ير،
البطالة وال سالة لطولها ،وقيل:
:

يؤهلووون لووذلا ،و

:

يق وودر عل ووى تحص وويلها البطل ووة،

 :ص ووحاب

 :السحرة؛ ألن ما ي تون به باطول ،سوماهم باسوم فعلهوم الباطول،

يوفقووون لووه؛ ويم وون ن يقووال :معنوواا:

تقوودر علووى إبطالهووا و علووى

ّٖٱِِ﴾[البقءة."]304:
ضا ِّٰٓرينَ ّٖبِ ِِّٖۚ ِم ۡنّٖأَ َم يدّٖ ِ ََّلّٖبِِ ِ ۡ ِن َّّٖ
صاحبها السحرة؛ لقوله تعالى فيهاَ ﴿ :و َماّٖهُمّٖبِ َ

()3

الفضيلة السابعة :أنها وآل عمران تظالن صاحبهما يوم القيامة:
وهووذا مووا ثبوول يضواً فووي حووديث بووي مامووة البوواهلي -رضووي اهلل عنووه ،-قووال :سوومعل رسووول اهلل -
صوولى اهلل علي ووه وس وولم ،-يق ووول« :اق ووروا الزهو وراوين :البق ورة ،وس ووورة آل عمووران ،فذنهم ووا ت تي ووان ي وووم
القيامووة نهمووا غمامتووان ،و نهمووا غيايتووان ،و نهمووا فرقووان موون طيوور ص وواف؛ تحا ووان عوون
صحابهما»..،

()4

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)424 /24( ،)494 /21وتفسير عبد الرزاق ،عبد الرزاق بن همام بن نافع
الحمير اليمواني الصونعاني (ل211 :هوو) ،د ارسوة وتحقيوق :د .محموود محمود عبودا ،الناشور :دار ال توب العلميوة،

بي وورول ،ط1419( /1 :ه و و) .)33 /3( ،وش وورح الس وونة ،الحس ووين ب وون مس ووعود ب وون محمو وود البغ ووو الشوووافعي (ل:
313هوو) ،تحقيووق :شووعيب األرنووؤوط  -محموود زهيوور الشوواويش ،الناشوور :الم تووب اإلسووالمي  -دمشووق ،بيوورول ،ط:
1443( /2هو1993-م).)431 /4( ،
( )2المفاتي  ،للمظهر (.)12 /3

( )3مرقاة المفاتي  ،للقار (.)1431 /4
( )4سبق تخري ه عند تسمية سورة البقرة بالزهراء صو.)29( :
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والغياية :هي ل شيء يظل اإلنسان فوق رسه مما يزع ه مون الشومس وحرهوا ،قوال بوو عبيود(:)1
"الغياية :ل شيء ظل ،
اإلنسان فوق جرسوه مثول السوحابة والغبورة والظول جونحووا ،ويقوال :غايوا القووم
بالسيف نهم ظلوا ب ،ه".
رس فالن ّ

()2

وقيل " :ل ما ظل اإلنسان السحابة والغبرة ،فهو غياية".

()3

والمراد بالصواف :مع صافة ،وهي ال ماعة الواقفة على الصف ،وصوف الطوائر ناحيوه معنواا:
بسطهما و علهما متصلين بعضهما ببعا ،حتى
متصالً بعضها ببعا بحيث
و رب يوم القيامة.

ي وون هنواا فر وة ،وباسوطال

نحتهوا،

:

ي ون بينهما فر ة ،والمراد :نهما يقيان قارئهما من حر الموقوف،

()4

ويوورى الباحووث ن فووي هوذا الحووديث :تشووبيه با تموواه الطيووور والتفافهووا لهووا ،حتووى يشو ل ذلووا نوعواً
موون الظوول ،خاصووة إذا انوول ثيورة ،مثوول :ال وراد؛ فذنهووا ت ووون البسوواط فوووق الوورؤوس ،وتنتقوول موون
م ان إلى م ان ،وه ذا تتحول قراءة اإلنسان ،وت تي على هيئوة ،ف جورق الطيوور و سوحابة ،و فرقوان
من طير صواف؛ فتظل صاحبها يوم تدنو الشمس من العباد ويعرقون على قدر عمالهم ،ف م هو
مؤدبا ،صاحب نحو وعربية ،طلب الحديث والفقه،
( )1هو :القاسم بن سالم ،بو عبيد ،من بناء خراسان ،ان ً
وولي قضاء طرسوس فترة ،وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث ،وسمع الناس منه ،له مؤلفال منها( :غريب
الحديث)( ،ل224 :هو) بم ة بعد الحج .ينظر :الطبقال ال برى ،محمد بن سعد بن منيع البصر  ،المعروف

بابن سعد (ل234 :هو) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بيرول ،ط/1 :
(1414هو1994-م).)233 /1( ،
( )2غريووب الحووديث ،بووو ُعبيوود القاسووم بوون س والّم البغووداد (ل224 :ه وو) ،تحقي وق :د .محموود عبوود المعيوود خووان،
الناشر :مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد  -الد ن ،ط1394( /1 :هو1934-م).)93 /1( ،
( )3مطووالع األن ووار علووى صووحاح اآلثووار ،إب وراهيم بوون يوسووف الحمووز  ،ابوون قرقووول (ل339 :ه وو) ،تحقيووق :دار
الفوالح للبحووث العلمووي وتحقيووق التوراث ،الناشوور :و ازرة األوقوواف والشووؤون اإلسووالمية ،قطوور ،الطبعووة :األولووى ،سوونة:
(1433هو2412-م).)119 /3( ،
( )4ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر ،المبارا بن محمد بن محمد ال زر  ،المعروف بابن األثير (ل:

343هو) ،تحقيق :طاهر حمد الزاو ومحمود محمد الطناحي ،الناشر :الم تبة العلمية ،بيرول1399( ،هو -
1919م) .)39 /3( ،ومرقاة المفاتي  ،للقار (.)199 /1
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حر باإلنسان المسلم ن يحرص ل الحرص على المحافظة على هاتين السورتين؛ ألنهما ت تيان
لتظالنووه يوووم القيامووة ،فووي يوووم ي ووون النوواس فووي شوود الحا ووة إلووى ظوول يخفووف عوونهم حوور الشوومس؛
ظول إ ظول اهلل

حيث تدنو من رؤوس الخالئق قيد ميل؛ فيحرص على ن يستظل بظلهما يووم
–تعالى.
الفضيلة الثامنة :أنها وآل عم ارن تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة:

وهووذا مووا ثبوول فووي حووديث بووي مامووة البوواهلي -رضووي اهلل عنووه ،-قووال رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه
وسلم« :-اقرءوا الزهراوين :البقرة ،وسورة آل عمران ،فذنهما ت تيان يوم القيامة نهما غمامتان ،و
نهمووا غيايتووان ،و نهمووا فرقووان موون طيوور صوواف ،تحا ووان عوون صووحابهما».

()1

ومووا وواء عوون

النواس بن سمعان –رضي اهلل عنه( -)2قال :سمعل النبي -صلى اهلل عليه وسلم -يقول« :يؤتى
بالقرآن يوم القيامة ،و هله الذين انوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران».

()3

فقولووه فووي الحووديث األول«" :تحا َّ ووان عوون صووحابهما» ،يعنووي :توودفعان ال حوويم والزبانيووة واألعووداء
عن الذين قرؤوهما في الدنيا ،وتشفعان لهم عند اهلل ،و ع ُل صورت، ،هما الغمامتين يحتمل ن ي ون
وخوف في قلوب عداء قارئهما".
لها عظمةَ
َ

()4

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

وألبيه صحبة ،ويقال :إن باا سمعان بن خالد وفد على النبي -صلى اهلل عليه وسلم -فدعا له ،و هدى إلى النبي
صلى اهلل عليه وسلم -نعلين ،فقبلهما ،وزوج خته من النبي -صلى اهلل عليه وسولم -فلموا دخلول علوى النبوي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -تعوووذل منووه ،فتر هووا وهووي ال البيووة ،وقوود اختلووف فووي المتعوووذة ثيو اًر .ينظوور :ا سووتيعاب،
بن عبد البر ( .)1334/4و سد الغابة ،بن ا ثير ( .)343/3واإلصابة ،بن ح ر (.)311/3

( )3صحي مسلم ،تاب صالة المسافرين وقصرها ،باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ،حديث رقم،)943( :
()334 /1

( )4المفاتي  ،للمظهر (.)12 /3
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المحا َّ ووة ،ه وي :المدافعووة والم ادلووة والمخاصوومة ،والم وراد بهووا هنووا :مدافعووة هوواتين
ألن المقصووود ب ُ
السورتين عن صاحبهما يوم القيامة من الوقوه في النار وعذابها ومالئ تها ،وهذا ت ون عبارة عن
شفاعة في هاتين السورتين.
وقال ابن تيمية

()2

()1

بعد إيراد حديث النواس –رضي اهلل عنه" :-فلما مور بقراءتهموا ،وذ ور م يئهموا

يحا وان عون القوارئ؛ علوم نوه راد بوذلا قوراءة القوارئ لهموا وهوو عملوه ،و خبور بم ويء عملوه الوذ
هو التالوة لهما في الصورة التي ذ رها ،ما خبر بم يء غير ذلا من األعمال".

()3

ويتطرق الباحث هنا إلى معنى لطيف ومهوم :وهوو ن المقصوود فوي هوذا ن قوارئ القورآن يتمثول لوه
ر قراءته لسورتي البقرة وآل عمران يوم القياموة علوى هيئوة السوحابة و الغبورة و فرقوان مون طيور
صوووف؛ ليغطيووه ويحميووه موون الحوور وغيورا ،ويحوواج عنووه ،ولوويس الموراد ن السووورتين ت تيووان بووذاتهما
عل ووى تل ووا الحال ووة؛ ألن المع ووروف ف ووي عقي وودة ه وول الس وونة وال ماع ووة ن القو ورآن ووالم اهلل ،ول وويس
بمخلوق.

( )1ينظر :م مع بحار األنوار في غرائب التنزيل ولطائف األخبار ،محمد طاهر بن علي الفجتَّن،ي (ل993 :هوو)،
الناشر :مطبعة م لس دائرة المعارف العثمانية ،ط1391( /3 :هو1931-م).)93 /4( ،)331 /3( ،

( )2هو :حمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بو العباس ابن تيمية الحراني ،اإلمام العالمة ،الحافظ الح ة ،ولد
سنة331( :هو) ،سمع ونسخ وقر وانتقى ،ودرس و فتى ،وفسر ،وانفرد بمسائل فن،يل من عرضه أل لها ،و ان
إماماً متبح اًر في علوم الديانة ،صحي الذهن ،سريع اإلدراا ،سيال الفهم ،ثير المحاسن ،مفرط الش اعة وال رم،

فارغاً عن الشهوال ،بره في علوم اآلثار والسنن حتى اد يستوعبها حفظاً ،له مؤلفال منها( :التدمرية)،
و(الواسطية)( ،ل129 :هو) .ينظر :المع م المختص بالمحدثين ،شمس الدين بو عبد اهلل محمد بن حمد بن
عثمان بن قجايماز الذهبي (ل149 :هو) ،تحقيق :د .محمد الحبيب الهيلة ،الناشر :م تبة الصديق ،الطائف ،ط:

1449( /1هو 1999 -م)( ،ص.)21-23 :

( )3م موووه الفتوواوى ،تقووي الوودين بووو العبوواس حموود بوون عبوود الحلوويم بوون تيميووة الح ارنووي (ل129 :ه و) تحقيوق :عبوود
الرحمن بن محمد بن قاسم ،الناشر :م مع الملا فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،الممل ة العربية
السعودية ،بدون رقم الطبعة (1413هو 1993 -م).)399 /3( ،
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الفضيلة التاسعة :أن ورد فيها اسم اهلل األعظم :وهذا الفضيلة ليسول خاصوة بسوورة البقورة فقوط،
وانما سورة البقرة هوي واحودة مون السوور التوي ذ ور فيهوا اسوم اهلل األعظوم حسوب موا ورد فوي بعوا
األحاديث التي تثبل ذلا.
والوذ يبحووث فوي مسو لة( :اسوم اهلل األعظووم) ي وود اختالفًوا بيو ًورا ،وموذاهباً متعووددةً ،وذلوا مون حيووث
ا خووتالف فووي الو ووود والنفووي ،ثووم القووائلون بو ووودا اختلف ووا فووي اسووتئثار اهلل بعلمووه واظهووارا لووبعا
خلقوه ،ثووم اختلوف القووائلون بتعيينووه وعودم اسوتئثار اهلل بووه فوي تحديوودا وتعيينووه ،ويم ون تلخوويص ذلووا
الخالف باآلتي:
أوال :اختلف العلماء في اسم اهلل األعظم من حيث و ودا وعدمه على مذهبين:
المذهب األول :إن ار و ود ا سم األعظم هلل ونفيه وعدم واز ذلا؛ ألنه

ي وز تفضيل بعوا

سماء اهلل عن بعا؛ ألن القوول با سوم األعظوم موؤذن باعتقواد نقصوان المفضوول علوى األفضول،
وحملوا المراد باألعظم علوى العظويم ،و ن سوماء اهلل تعوالى لهوا عظيموة ليلوة ،لويس منهوا صوغير
ول وويس منه ووا اس ووم عظ ووم م وون اس ووم ،و ن معن ووى قول ووه -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم« :-لق وود دع ووا باس وومه
األعظم»؛

ّٖوه َُبوّٖ
 :لقد دعا باسمه العظيم ،موا قوال تعوالىَ ﴿ :وه َُبوّٖٱلَّب ِذ ّٖيَ ۡبب َد ُُّْٖاّٖ ۡٱل َخ ۡلبقَّٖثُب َّمّٖيُ ِعيب ُدهُ َ

ن﴾[الاءم  ،]48:بمعنوى :وهوو هوين عليوه ،واحت ووا وذلا :بو ن األعظميوة الوواردة فوي األخبوار إنموا
أَ ۡه َو ُّٖ
يوراد بهوا مزيوود ثوواب الووداعي بوذلا؛ موا طلووق ذلوا فووي القورآن ،والموراد بووه مزيود ثوواب القوارئ؛ فو
واء خالص واً عوون علووم ومعرفووة ،واستحضووار لعظمووة ذلووا
اسووم موون سووماء اهلل دعووا بووه العبوود ربووه دعو ً
ا سم؛ فذنه يست اب له؛ في ون األمر متعلقًا بحال الداعي.

()1

( )1ينظر :شرح مصابي السنة لإلمام البغو  ،محمد بن عبد اللطيف بون عبود العزيوز ال رمواني الروموي الحنفوي،
المشووهور ب و ابوون الملووا( ،ل934 :هوو) تحقيووق ود ارسووة :ل نووة مختصووة موون المحققووين بذش وراف :نووور الوودين طالووب،

الناش وور :إدارة الثقاف ووة اإلس ووالمية ،ط1433( /1 :ه و و 2412 -م) .)113 /3( ،وف ووت الب ووار  ،ب وون ح وور (/11
 .)224وشرح صحي البخار  ،بن بطال (.)144 ،143 /14
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وقوود اسووتدلوا علووى ذلووا بمووا وواء عوون بووي سووعيد الخوودر –رضووي اهلل عنووه -ن النبووي -صوولى اهلل
عليووه وسوولم -قووال« :مووا موون مسوولم يوودعو إ اسووت يب لووه مووا لووم يووده بووذثم و قطيعووة رحووم ،إمووا ن
يع وول ل ووه فو وي ال وودنيا ،وام ووا ن ي وودخر ل ووه فو وي اآلخو ورة ،وام ووا ن يص وورف عن ووه م وون الس وووء بق وودر م ووا
دعا».

()1

وبما اء عن نس بن مالا –رضي اهلل عنه ،-عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -نه قال« :لقود
دعا باسمه العظيم الذى إذا دعوي بوه

واب»()2؛ فقوال :باسومه العظويم ،إذ وان معنوى ذلوا ومعنوى

احدا ما تقدم.
األعظم و ً
المذهب الثان  :إثبال و ود اسم اهلل األعظم ،وقد اختلف صحاب هذا المذهب على قولين:
القننول األول :ن اهلل –تعووالى -اسووت ثر بعلووم هووذا ا سووم األعظووم ،ولووم ُيطلووع عليووه حو ًودا موون خلقووه،
وانمووا خفوواا؛ لي وود النوواس فووي طلبووه ،وذلووا مووا خفووى ليلووة الق ودر ،و مووا خفووى سوواعة اإل ابووة فووي

ال معووة ،وغيرهووا ،ف سووماء اهلل –تعووالى -مائووة ،وقوود اسووت ثر اهلل –تعووالى -وتقوودس بواحوود منهووا ،وهووو
ا سم األعظم لم يطلع عليه عبادا.

()3

( )1مسو ووند حمو وود ،حو ووديث رقو ووم .)213 /11( ،)11133( :والمسو ووتدرا ،للحو ووا م ،حو ووديث رقو ووم/1( ،)1913( :
 .)314وصووحي الترغيووب والترهيووب ،محموود ناصوور الوودين األلبوواني ،م تبووة المعووارف للنشوور والتوزيووع- ،الريوواا-
الممل ة العربية السعودية ،ط1421( /1 :هو 2444م) ،حديث رقم.)219 /2( ،)1333( :
( )2مسند البزار = البحر الزخار ،حمد بن عمرو بن عبد الخالق البوزار (ل292 :هوو) ،تحقيوق :محفووظ الورحمن
زيوون اهلل ،وآخوورون ،الناشوور :م تبووة العلوووم والح ووم ،المدينووة المنووورة ،ط( /1 :بوود ل1999 :م ،وانتهوول2449 :م)،
حديث رقم .)94 /13( ،)3433( :والسنن ال برى للنسوائي ،حمود بون شوعيب بون علوي الخ ارسواني ،النسوائي (ل:
343هو) ،حققه وخرج حاديثه :حسن عبد المنعم شلبي ،شرف عليه :شوعيب األرنوؤوط ،قودم لوه :عبود اهلل بون عبود
المحسوون التر ووي ،الناشوور :مؤسسووة الرسووالة ،بيوورول ،ط1421( /1 :هو و2441-م) ،حووديث رقووم/2( ،)1224( :

 .)19وصحي ابن حبان ،حوديث رقوم .)113 ،113 /3( ،)993( :والتعليقوال الحسوان علوى صوحي ابون حبوان
وتمييووز سووقيمه موون صووحيحه ،وشوواذا موون محفوظووه ،محموود ناصوور الوودين األلبوواني (ل1424 :هوو) ،الناشوور :دار بووا
وزير للنشر والتوزيع ،السعودية – دة ،ط1424( /1 :هو2443 -م) ،حديث رقوم ،)994( :وقوال :صوحي لغيورا
(.)249 /2
( )3ينظر :فت البار  ،بن ح ر ( .)223 ،224 /11وال وا ب الدرار في شورح صوحي البخوار  ،محمود بون

يوسف بن علي بن سعيد ،شمس الدين ال رماني (ل193 :هو) ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيرول-لبنان،
ط1333( /1 :هو 1931 -م).)33 /12( ،
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القننول الثننان  :إثبووال اسووم اهلل األعظووم ُمعيًَّنووا ُم جحو َّود ًدا ،و ن اهلل –تعووالى -يطلووع عليووه موون يشوواء موون
الصحي ُ ّنوه لويس هلل –تعوالى -اس َوم و صوفةَ إ وقود طلوع عليوه رسووله –صولى اهلل عليوه
خلقه ،و ّ
وسلم -وجعلج جمه بهذا.

()1

وقد اختلف صحاب هذا القول في تحديد اسم اهلل األعظم على قوال متعددة؛ وسبب اختالفهم هو
اختالف األحاديث في تعيينه ،والتي منها:
الحديث األول :حديث بي مامة -رضوي اهلل عنوه -ن النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم -قوال« :إَّ ،ن
آن، :فوي سوور،ة البقجور،ة ،و ، ،
اس جم اللَّ ،ه األعظج جم لج،في ثج جال ،ث ُس جودر ،م جن القُور ،
ان ،جوطجوهج؛ فجالتج جمسوتُهجا : -
آل عم جور ج
ُ ج جج ج
ۡ
ۡ
،
َّ
،
،
ل ،في ُس ،
َٰ َ
ور،ة
الراو  -فج جو ج د ُ
ورة ال جبقج جرة جآيةج ال ُ رسي﴿ :ٱُِ ََّٖلّٰٖٓ ِلَِّٖ ِ ََّلّٖه َُوّٖٱل َ يّٖٱلقَيو ُّٖم﴾[البقءة ،]455:جوفي ُس ج
ج
ٱُِ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلَبَِّٖ ِ ََّلّٖه َُبو ۡ
، ،
انَّ ﴿ :
ّٖٱل
آل عم جور ج
وم﴾ [طه.»]333:
ۡٱلقَي ِّٖ

َ ببي ۡ
ّٖٱلقَيبو ُّٖم﴾[آل عماءا

ت ۡ
 ،]4:و،فوي ُس ،
بيّٖ
طووهجَ ﴿ :و َعنَب ِ
وورة ج
ّٖٱل ُو ُجببوهُّٖلِ ۡل َ ب ِّ
ج
ج

()2

الحديث الثان  :حديث سماء بنل يزيد -رضي اهلل عنها( -)3ن النبي -صلى اهلل عليه وسلم-
ببببد َّ ّٰٖٓ َٰ
ببببِّٖ َٰ َو ِمب نُۖ
ببببوّٖٱلببببب َّر ۡم َٰ َمنُ ّٖ
قو ووال« :اسو ووم اهلل األعظو ووم فو ووي هو وواتين اآليتو ووينَ ﴿ :و ِ َٰلَ ُه ُكبببببمۡ ّٖ ِ َٰلَب نّٖ
َّٖلّٖ ِلَبببببَِّٖ ِ ََّلّٖ ُهب َ
ٱل َّر ِمي ُّٖم﴾[البقءة ،]361:وفاتحة سورة آل عم ارن».

()4

( )1ينظر :المسالا في شرح موط مالا ،القاضي بوو ب ور محمود عبود اهلل بون العربوي المعوافر (ل 343 :ه و)،
قدم له :يوسف القرضاو  ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،ط1429( /1 :هو 2441 -م).)499 /3( ،

( )2سنن ابن ما ه ،ابن ما ة بو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وما ة اسم بيه يزيد (ل213 :هو) ،تحقيق:
محموود ف وؤاد عبوود البوواقي ،الناشوور :دار إحيوواء ال تووب العربيووة  -فيصوول عيسووى البووابي الحلبووي ،بوودون رقووم الطبعووة
وتاريخه ووا ،ح ووديث رق ووم ،)3933( :ق ووال محم وود فو وؤاد عب وودالباقي :ر ووال إس وونادا ثق ووال ( .)1231 /2والمس ووتدرا،

للحا م ،حديث رقم ،)1933( :ولوم يعلوق عليوه ( .)393 /1وسلسولة األحاديوث الصوحيحة ،لأللبواني ،حوديث رقوم:

( ،)143وقال :إسنادا حسن (.)311 /2
( )3هووي :سووماء بنوول يزيوود بوون الس و ن األنصووارية وهووي ابنووة عمووة معوواذ بوون بوول –رضووي اهلل عنووه ،-موون رواة
الحووديث ،قتجو ولل يوووم اليرموووا تسووعة موون الووروم بعمووود فسووطاطها ،وعاشوول بعوود ذلووا ده و اًر ،ولووم يووذ ر غيوور هووذا.
ينظر :سد الغابة ،بن األثير ( .)13/1واإلصابة ،بن ح ر (.)22/9

( )4سوونن ابوون ما ووه ،حووديث رقووم .)1231 /2( ،)3933( :وسوونن بووي داود ،سووليمان بوون األشووعث بوون إسووحاق
الس  ،ستاني (ل213 :هو) ،تحقيق :شعيب األنؤوط ،ومحمد امل قرة بللي ،الناشر :دار الرسوالة العالميوة ،ط/1 :
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الحننديث الثالننث :حووديث بووي بريوودة عوون بيووه –رضووي اهلل عنووه :-ن رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه
وسلم -سمع ر الً يقول« :اللهم إني س لا ني شهد نا نل اهلل،

إلوه إ

نول ،األحود الصومد

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

اب».

()1

الحديث الرابع :حديث نس -رضي اهلل عنه -قال « :نل مع رسول اهلل -صلى اهلل عليوه وسولم-
الساً و يعني و ور ل قائم يصلي ،فلما ر ع وس د وتشهد دعوا ،فقوال فوي دعائوه :اللهوم إنوي سو لا
ب و ن لووا الحموود

إلووه إ

نوول المنووان بووديع السووموال واألرا ،يووا ذا ال ووالل واإل ورام ،يووا حووي يووا

قيوووم ،إنووي س و لا ،فقووال النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -ألصووحابه :توودرون بمووا دعووا؟ قووالوا :اهلل
ورسوله علوم ،قوال :والوذ نفسوي بيودا ،لقود دعوا اهلل باسومه العظويم ،الوذ إذا دعوي بوه

واب ،واذا

سئل به عطى»( ،)2وفي هذا الحديث د لة على ن هلل –تعالى -اسماً عظم ،إذا دعي به

اب،

(1434هو 2449 -م) ،حديث رقم ،)1493( :وقال بو داوود" :هذا حوديث حسون صوحي " ( .)313/2وصوحي
الترغيب والترهيب ،لأللباني ،حديث رقم ،)1342( :وقال :حديث حسن صحي (.)291/2
( )1سوونن بووي داود ،حووديث رقووم .)19 /2( ،)1494 ،1493( :وسوونن الترمووذ  ،محموود بوون عيسووى بوون جسووورة بوون
موسى بن الضحاا ،الترمذ  ،بو عيسى (ل219 :هو) ،تحقيق وتعليوق :حمود محمود شوا ر ( و  ،)2 ،1ومحمود
فوؤاد عبوود البوواقي ( و  ،)3وابوراهيم عطوووة عوووا الموودرس فووي األزهوور الش وريف ( و  ،)3 ،4الناشوور :شوور ة م تبووة

ومطبعووة مصووطفى البووابي الحلبووي – مصوور ،ط1393( /2 :ه و 1913 -م) ،حووديث رقووم.)392 /3( ،)3413( :
وصحي ابن حبان ،حديث رقم .)113 /3( ،)991( :والمستدرا ،للحا م ،حوديث = = رقوم ،)1939( :وقوال:
"ه ووذا ح ووديث ص ووحي عل ووى ش وورط الش وويخين ،ول ووم يخر وواا ،ول ووه ش وواهد ص ووحي عل ووى ش وورط مس وولم".)393 /1( ،
وصحي الترغيب والترهيب ،لأللباني ،حديث رقم ،)1341( :وقال :حديث حسن صحي (.)294 /2

( )2سنن النسائي = الم تبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،حمد بن شعيب بن علي النسائي (ل:
343هو) ،تحقيق :عبد الفتاح بو غدة ،الناشر :م تب المطبوعال اإلسالمية – حلب ،ط–1443( /2 :
1993م) ،حديث رقم .)32 /3( ،)1344( :وسنن بي داود ،حديث رقم .)19 /2( ،)1493( :وصحي ابن
حبان ،حديث رقم .)113 /3( ،)993( :والمستدرا ،للحا م ،حديث رقم ،)1933( :وقال" :هذا حديث صحي

على شرط مسلم ،ولم يخر اا" ( .)393 /1وصحي الترغيب والترهيب ،لأللباني ،حديث رقم ،)1341( :وقال:

حديث حسن صحي (.)294 /2
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و ن ذلا هو المذ ور فيها ،وهو ح ة على من قال :ليس ا سوم األعظوم اسوماً معينواً ،وبعود ثبوول
األدلة على إثبال ا سم األعظم في السنة

و ه لمخالفة ذلا.

()1

وبناء على اختالف هذا األحاديث وغيرها ال ثير في تحديد اسم اهلل األعظم :وقع خالف بير في
هووذا المس و لة بووين العلموواء( ،)2وسوويذ ر الباحووث شووهر األق ووال فووي ذلووا ،و قواهووا موون حيووث األدلووة،
وهما قو ن:
القول األول :ن اسم اهلل األعظم :هو (اهلل) ،وهذا قو َل قو  ،ور حه مهور العلماء؛ ولهذا تر وع
إليه ميع األسماء ،فيقال :اهلل العزيز ،اهلل الغفور ،اهلل الرحيم ،و يقال :العزيز اهلل.
اب
اب عظم منه ،و ثو ج
"فذن قيل :ما معنى :األعظم؟ قلناّ :ما األعظم ،فهو عظيم الثّواب ،فال ثو ج
عظو ووم مو وون الث و وواب علو ووى ،ذ و و ،ور ،
َّ
ببببيّٖأَنَ
بببباّٖٱُِ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلَببببَِّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنَبببباّٖ
ق هو ووذا قولو ووه تعو ووالىِ ﴿ :نَّنِ ٰٓ
اهلل ،ويطو ووابُ ،
فَ ۡ
ألنووه قسووم العمو ،
ووم ،وال ثيوور المتعلّقووال ،فلوويس فووي األسووماء
ٱعبُب ۡبدنِي﴾[طااه ،]38:وهوو ا سووم األعظووم؛ ّ
ُ
عم مقتضى من قولا( :اهلل)َّ ،
فذن ميع األسماء تدخ ُل فيه ،والصفجة تضم
ثر متعلّقال منه ،و ّ

( )1ينظر :شرح الطيبي على مش اة المصابي المسمى بو (ال اشف عن حقائق السنن) ،شرف الدين الحسين بن
عبد اهلل الطيبي (ل143 :هو) ،تحقيق :د .عبد الحميد هنداو  ،الناشر :م تبة نزار مصطفى الباز (م ة الم رمة
 الرياا) ،ط1411( /1 :هو 1991 -م) .)1911 ،1913 /3( ،والتحبير إليضاح معاني التيسير ،محمد بنإسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،ال حالني ثم الصنعاني ،بو إبراهيم ،عز الدين ،المعروف

سالفه

صبحي بن جح جسن جح ّالق بو
باألمير (ل1192 :هو) ،حققه وعلق عليه وخرج حاديثه وضبط نصه :ج
مح َّمد ُ
الرشد ،الرياا  -الممل ة ال جع جربيَّة السعودية ،ط1433( /1 :هو 2412 -م)،34 /4( ،
مصعب ،الناشر :جم تججبةُ ْ
.)33

( )2ينظر :فت البار  ،بن ح ر ( .)223 ،224 /11وفيا القدير شرح ال امع الصغير ،زيون الودين محمود
المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بون علوي المنواو (،ل 1431 :هوو) ،الناشور :دار ال توب العلميوة بيورول –
لبنووان  ، -ط1413 ( /1 :هو و 1994 -م) .)314 /1( ،وتحفووة الووذا رين بعوودة الحصوون الحصووين موون ووالم سوويد

المرسلين ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشو اني اليمني (ل1234 :هو) ،الناشور :دار القلوم  -بيورول –

لبنان ،ط1994( /1 :م)( ،ص.)93 :
- 46 -

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

معانيهووا وتقتضوويه ،فووذذا قيوول :موون الو َّور ْ
وس؟ قيوول( :اهلل) ،وبووه دعوا يووونس –
المل،و ُ
ا؟ موون القُو ْد ُ
ب؟ جمو ،ن ج
،
الب ،
الحول".
حر و ُ
عليه السالم -في ظُلُ جمال ج

()1

فا سوم األعظوم هوو قولنوا( :اهلل) ،وهوذا هوو األقورب؛ للد لوة علوى ن هوذا ا سوم ي ور م ورى اسووم
العلووم فووي حقووه –تعووالى ،-واذا ووان ووذلا ووان دا ً علووى ذاتووه المخصوصووة؛ وألن ثوور العلموواء
مع ووا علووى ن لفووظ ال اللووة اسووم اهلل األعظووم ،فهووو علووم علووى الووذال األقوودس المسووتحق ل ميووع
المحامد( ،)2وهذا القول اختارا :م موعة من العلماء منهم ابر بن زيد( ،)3و بو حنيفة(،)4
وابن العربي( ،)3وقد استدل صحاب هذا القول ب دلة ،منها:
الدليل األول :ما رو عن بعا السلف ما سبق في القول األول.
( )1المسووالا فووي شوورح موطو مالووا ،القاضووي محموود بوون عبوود اهلل بووو ب وور بوون العربووي المعووافر ا شووبيلي المووال ي
(ل343 :ه و) ،قوورا وعلّووق عليووه :محموود بوون الحسووين ال ْسووليماني وعائشووة بنوول الحسووين ال ْسووليماني ،قو َّودم لووه :يوسووف
الغرب اإلسالمي ،ط1429( /1 :هو 2441 -م).)499 /3( ،
ضاو  ،الناشر :جدار ج
القجر ج
( )2تفسير الراز = مفاتي الغيب و التفسير ال بير ،بو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي
الوراز الملقووب بفخوور الوودين الوراز خطيووب الوور (ل343 :ه و) ،الناشوور :دار إحيوواء التوراث العربووي – بيوورول ،ط:

 1424( /3هو و) .)111 /1( ،وشوورح األربعووين النوويووة فووي األحاديووث الصووحيحة النبويووة ،تقووي الوودين بووو الفووت
محمد بن علوي بون وهوب بون مطيوع القشوير  ،المعوروف بوابن دقيوق العيود (ل142 :ه و) ،الناشور :مؤسسوة الريوان،
ط1424( /3 :هو2443 -م)( ،ص.)11 :
( )3هو :بو الشعثاء ،ابر بن زيود األزد اليحمود  ،موو هم ،البصور الخووفي ،يعود مون بوار صوحاب عبوداهلل

بن عباس -رضي اهلل عنه -و انل له حلقة في امع البصرة يفتي فيها ،و ان من الم تهدين في العبوادة ،و وان
لبيباً( ،ل93 :هو) .ينظر :تاريخ اإلسالم ،للذهبي (.)1199/2

( )4هو :النعمان بن ثابل بن زوطي ،اإلمام العلم ،بو حنيفة ال وفي ،الفقيه ،ولد سنة94( :هو) ان خ از از ينفق
من سبه و يقبل وائز السلطان تورعاً ،ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء ف بى ن ي ون قاضياً،
ودعاا المنصور للقضاء فرفا فحبسه ،ان له دار وصناه ومعاش متسع ،و ان معدوداً في األ واد األسخياء

واأللباء األذ ياء ،مع الدين والعبادة والته د و ثرة التالوة وقيام الليل( ،ل134 :هو) .ينظر :تاريخ اإلسالم،
للذهبي (.)994/3
( )3ه وو :محموود بوون عبوود اهلل بوون حموود اإلشووبيلي ،بووو ب وور ،المع وروف بووابن العربووي ،إمووام عالمووة حووافظ مووال ي

،
يصوا علوى نشورها ،ولوي
ًا
متفننا
ثاقب
الذهن ً
مشهور ،ولد سنة439( :هو) ،و ان ج
متبحر ناف ًذا في العلوم ميعهوا ،حر ً
القضوواء فووي بلوودا ُمو َّودة ثووم تر ووه ،لووه مؤلفووال ،منهووا( :عارضووة األحوووذ ) ،و(المحصووول)( ،ل343 :هو و) .ينظوور:
وفيال األعيان ،بن خل ان ( .)291 ،293 /4وسير عالم النبالء ،للذهبي (.)42 /13
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الدليل الثان  :الخصائص التي ذ رل في لفظ ال اللة.
النندليل الثالننث :ن ميووع مووا ذ وور موون األحاديووث التووي فيهووا ا سووم األعظووم يوورد فيهووا لفووظ ال اللووة:
(اهلل) ،بخالف( :الحي القيوم)؛ فهو لم ي ن ذلا ،فيستدل بذلا على نه ا سم األعظم.

()1

القول الثان  :ن اسم اهلل األعظم هو( :الحي القيوم).
واستدل صوحاب هوذا القوول ب دلوة :منهوا :حوديث بوي ماموة -الوذ سوبق ،-وفيوه :ن الوراو قوال:
"فالتمستها فو دتها :الحي القيوم" ،وهذا القول يدل عليه و هان:
الوج األول :ن بي بن عب –رضوي اهلل عنوه -طلوب مون الرسوول -صولى اهلل عليوه وسولم -ن
ّٖٱل َ ي ۡ
يعلمه ا سم األعظم ،فقال :هو في قوله تعوالى﴿ :ٱ َُِّ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٖه َُو ۡ
ّٖٱلقَيبو ُّٖم﴾[البقاءة ،]455:وفوي:
ٱُِ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٖه َُو ۡ
﴿ َّ
ّٖٱل

َي ۡ
ّٖٱلقَيو ُّٖم﴾[آل عمءا

 ،]4:قالوا :وليس ذلا في قولنا :اهلل

إله إ هو؛ ألن هذا

ال لمة مو ودة في آيال ثيرة؛ فلما خص ا سم األعظم بهاتين اآليتين علمنا نه( :الحي القيوم).
الوجن الثننان  :ن الحوي يوودل علوى ونووه –تعوالى -عالمواً مت لمواً قوواد اًر سوميعاً بصووي اًر ،والقيووم يوودل
علووى نووه قووائم بذاتووه مقوووم لغي ورا ،وموون هووذين األصوولين تتشووعب ميووع المسووائل المعتب ورة فووي علووم
التوحيوود؛ ففووي هووذين ا سوومين موون صووفال العظمووة وال بريوواء واإللهيووة مووا لوويس فووي غيرهمووا ،وذلووا
يقتضي نهما عظم األسماء.

()2

ومن خالل ما سبق يرى الباحث ن هذا األقوال التي ذ ورل والتوي لوم توذ ر تودل علوى ن اسوم اهلل
األعظووم لووم ي و ل فيووه دليوول ص وري  ،و ن مووا وواء موون األق ووال فووي تحديوودا إنمووا هووي تحتموول وتشووير
للمسلم ن اسم اهلل األعظم مو ود في هذا األدعية ،وهذا ما قال به بعا العلماء.

()3

( )1ينظر :تحفة األحوذ  ،للمبارا فور (.)313 /9
) )2ينظر :فيا القدير ،للمناو (.)311 /1

( )3ينظوور :شوورح مش و ل اآلثووار ،للطحوواو ( .)133 /1والتنوووير شوورح ال ووامع الصووغير ،محموود بوون إسووماعيل بوون
صووالح بوون محموود الحسووني ،ال حالنووي ثووم الصوونعاني ،بووو إب وراهيم ،عووز الوودين ،المعووروف سووالفه بوواألمير (ل:
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الفضيلة العاشرة :أن ف آخرها آيتين هما سبب لحفظ من قرأهما:
وهذا هي آخر فضلية نختم بها فضائل سورة البقرة في هذا البحث ،وقد تم استنباطها من خالل ما
وواء عوون بووي مسووعود –رضووي اهلل عنووه -قووال :قووال رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم« :-اآليتووان
من آخر سورة البقرة من قر بهما في ليلة فتاا».
ومعن ووى ( فت وواا)

:

()1

انت ووا حس ووبه ،و ف ووى ي ف ووي فاي ووة إذا ق ووام ب وواألمر ،و ف وواا ه ووذا األم وور،

حسبا ،وقيل :غنتاا عون قيوام الليول لعظويم

:

رهموا ،وقيول :ت فيانوه الشور ،وتقيانوه مون الم وروا.

()2

محموود إب وراهيم ،الناشوور :م تبووة دار السووالم ،الريوواا ،ط1432( /1 :هوو -
محموود إسووحاق َّ
1192ه و) ،تحقيوق :دَّ .
2411م).)331 /2( ،

) )1سبق تخري ه عند التسمية بسورة البقرة صو.)23( :
( )2ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)223/13وشرح النوو على مسلم (.)133/2
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المطلب الرابع
المحاور الرئيسية الت اشتملت عليها سورة البقرة
لقد تصدرل سورة البقرة ميع السوور القرآنيوة فوي تقنوين الدسوتور التشوريعي فوي اإلسوالم ،واحتوائهوا
ّماً بر من األح وام ،وتطرقهوا لوآلداب ،وتعريضوها باألمثوال ،وورود ال ثيور مون العبور والعظوال،
والقصص والمثالل؛ حتى قيل :نها امعة ل ليال األح ام الصيام والحج والصالة وال هاد على
نمط ع يب ،وقيول :نهوا اشوتملل علوى خمسومائة ح وم ،وخمسوة عشور موثالً؛ لعظويم فقههوا؛ ولوذلا
فقوود م ووث عبووداهلل بوون عموور -رضووي اهلل عنهمووا -فووي تعلمهووا ،وتفقووه ح امهووا ،ومعرفووة مووا تحتووو
عليه من العلوم فترة تمتد إلى ثماني سنوال.

()1

وقود ت لوم العلمواء قوديماً وحوديثاً عموا احتوتوه سووورة البقورة؛ ف وانوا بوين مقول ومسوت ثر فوي تفصويل مووا
اشتملل عليه من األح ام والح م ،وسيذ ر الباحث هنا بعضاً من المهم.
قال ابن العربي" :هذا السورة من عظم سور القرآن؛ سمعل بعا شياخي يقول :فيهوا لوف مور،
و لف نهي ،و لف ح م ،و لف خبر".

()2

وذ وور يضو واً :ن "ف ووي ه ووذا الس ووورة مواض وويع عدي وودة ،وفص ووول ومواق ووف ومش وواهد متنوع ووة ،منه ووا
الح ا يووة ،ومنهووا التنديديووة ،ومنهووا التشوريعية ،ومنهووا التعليميووة ،ومنهووا التذ يريووة ،ومنهووا اإليمانيووة،
ومنها ال ونية ،وفيها قصة خلق آدم وس ود المالئ ة و فر إبليس ،وسلسلة طويلة في بني إسرائيل

( )1ينظر :تفسير ابن عطية ( .)91 /1وحاشية الشهاب علوى تفسوير البيضواو  ،عنايوة القاضوي و فايوة ال ارضوي
علووى تفسووير البيضوواو  ،شووهاب الوودين حموود بوون محموود بوون عموور الخفووا ي الحنفووي( ،ل1439 :ه وو) الناشوور :دار
صادر ،بيرول ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)323 /2

( )2ح ام القرآن ،محمد بن عبد اهلل بو ب ر ابن العربي (ل343 :هو) ،ار ع صوله وخرج حاديثه وعلَّق عليه:
محمد عبد القادر عطا ،الناشر :دار ال تب العلمية ،لبنان – بيرول ،ط1424( /3 :هو2443-م).)13 /1( ،
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ومواقفهم من الدعوة المحمدية ،و خالقهوم ،وربوط ذلوا بتواريخهم القوديم ،وبعوا صوور مون تواريخهم
بعد موسى ،واشارة إلى المنافقين ،وتممر اليهود معهم ضد الدعوة.
وفيهووا تش وريعال فووي القبلووة والوصووية والصوويام ،والقتووال فووي سووبيل اهلل ،والحووج والحوويا ،واألن حووة
والطالق وعودة الزو وة المتووفى عنهوا زو هوا ،والربوا ،وتسو يل األعموال الت اريوة ،والوديون ،والحوث
علوى اإلنفواق فوي سووبيل اهلل ،وقود تخللتهوا عظوال وتلقينووال وتعليموال إيمانيوة و خالقيوة وا تماعيووة،
وانطوى فيها صور عديدة من العهد المدني وظروف المسلمين فيه".
وتعتبر سورة البقرة من

()1

مع سور القرآن ال ريم؛ لما اشتملل عليه من(:)2

 -1بيان صول العقيدة وذ ر دلّة التوحيد ومبد خلق اإلنسان.
 -2بي ووان صوووناف الخالئوووق مو ووام هداي ووة الق و ورآن ،وقو وود ذ و وورل ّنه ووم صو ووناف ثالثو ووة :المؤمنوووون،

وال افرون ،والمنافقون.

 -3تعرضو وول السو ووورة لتو وواريخ اليهو ووود الطويو وول ،وناقشو ووتهم فو ووي عقيو وودتهم ،وذ ّ و ورتهم بو وونعم اهلل علو ووى
سووالفهم ،وبمووا صوواب هووؤ ء األسووالف حينمووا التووول عقووولهم عوون تلقووي دعوووة الحووق موون نبيووائهم
السووابقين ،وارت ب ووا موون صوونوف العنوواد والت ووذيب والمخالفووة ،قووال تعووالىَٰ ﴿ :يَبَنِببيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓ
ببر ِاي َلّٖٱ ۡ ُشبب ُرو ْاّٖ
ٰٓ
ون﴾[البقءة ،]80:إلى آخر آية البر
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَ ۡٱر َهبُ ِّٖ
وفّٖبِ َع ۡه ِد ُشمۡ َّٖ
ّٖوأَ ۡوفُو ْاّٖبِ َع ۡه ِد ٰٓ ّٖأُ ِ
نِ ۡع َمتِ َيّٖٱلَّتِ ٰٓيّٖأَ ۡن َعمۡ تُ ّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ َ
ۡ
فووي منتصووف السووورة تقريب واً ،وهووي قولووه تعووالى﴿ :لَّب ۡببي َ ۡ
قّٖ
سّٖٱلبِببب َّرّٖأَنّٖت َُولبببو ْاّٖ ُو ُجبببو َه ُكمۡ ّٖقِبَببب َلّٖٱل َم ۡ ببب ِر ِ
ب﴾[البقءة ،]388:وهذا الغرا من غراا السورة استدعاا وار المسلمين لليهود في المدينة.
َّٖو ۡٱل َم ۡغ ِر ِّٖ

( )1التفسير الحديث ،محمد عزل دروزة ،الناشر :دار إحياء ال تب العربية ،القاهرة ،بدون رقم الطبعة
(1393هو).)123 /3( ،
( )2ينظوور :التحريوور والتنوووير ،بوون عاشووور ( .)243-243 /1واألسوواس فووي التفسووير ،سووعيد حو ّووى (ل 1449
هو) ،الناشر :دار السالم – القواهرة ،ط1424( /3 :هوو) .)34-31 /1( ،والتفسوير الوسويط ،للطنطواو (-29 /1
 .)33والتفس ووير المني وور ،للزحيل ووي ( .)14-39 /1والموس وووعة القرآني ووة خص ووائص الس ووور ،عفووور ش وورف الو وودين،

تحقيق :عبد العزيز بن عثمان التوي ز  ،الناشر :دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية -بيورول ،ط1424( /1 :
هو).)41-43 /1( ،
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 -4والنصف األخير من سورة البقرة اشتمل على التشريع اإلسالمي الذ اقتضواا ت ّوون المسولمين
ماعة متميزة عن غيرها ،فوي عبادتهوا ومعامالتهوا وعاداتهوا ،و وان يتخلول ول ذلوا -علوى طريقوة
القرآن -ما يدعو المؤمنين إلى التزام هذا األح ام وعودم ا عتوداء فيهوا ،مون قصوص ووعود ووعيود،
وارشاد إلى سنن اهلل في ال ون وال ماعوال ،ثوم تخوتم سوورة البقورة ببيوان عقيودة الموؤمنين علوى نحوو
ما بد ل في بيان وصاف المتقين.
وموون ثووم ن وود حووين نقوور فووي آخوور السووورة يووف يتناسووق البوودء والختووام وتت ّمووع موضوووعال السووورة
و هدافها ،ويؤ د آخرها ولهوا ،وتصوير السوورة تلوة واحودة ،ينتفوع المسولمون بهوا فوي تنظويم حووالهم
فووي العبووادال والمعووامالل ،وهووي دعام ووة موون دعووائم اإليمووان ب وواهلل ومالئ تووه و تبووه ورسووله والي وووم
اآلخو وور ،قو ووال تعو ووالىَ ﴿ :و َمبببببنّٖيُب ۡ
ّٖو َّ
ببببيم﴾ [التغا ااا .]33:
ببببي ياّٖ َعلِب نّٖ
شب ۡ
ببببل ِم ۢنّٖبِب َّّٖ
ٱُِّٖبِ ُكببببب ِّلّٖ َ
ببببٱِِّٖيَ ۡهببببب ِدّٖقَ ۡلبَبببببُِ َ
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الفصل الثان
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن األفعال
االعتقادية ف سورة البقرة
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المبحث األول
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن األفعال الكفرية ف سورة
البقرة ،وفيه ربعة مطالب:
المطلب األول :ال فر بنعم اهلل
المطلب الثاني :تعلم السحر والعمل به
المطلب الثالث :المول على غير ملة اإلسالم
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المطلب األول
الكفر بنعم اهلل
ال فور بوواهلل –تعووالى -وبنعمووه الظوواهرة والباطنووة التووي سوبغها علووى عبووادا تعتبوور موون عظووم الووذنوب
وموون بوور ال ب وائر؛ ألنووه حووود ون وران هلل -تعووالى ،-مووع ن األصوول :هووو و وووب اإليمووان بووه
وبنعمه ،والش ر له وتوحيدا ،واألخذ ب مرا ،والوقوف عند حدودا ونواهيه.
ولقد تضمنل سورة البقرة آية توض منهج القرآن ال ريم في التعامل مع النهي عن ال فر بنعم اهلل
–تعالى-ي تي بيانها في ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ۡ
ۡ
ّٖو ۡ
ن﴾[سورة البقءة:آية.]354:
يّٖو ََلّٖت َۡكفُ ُرو ِّٖ
ٱش ُك ُرو ْاّٖلِ َ
قال تعالى﴿ :فَٱ ُش ُرونِ ٰٓيّٖأَ ُش ۡر ُشمۡ َ
ثانيا :تعريف الكفر لغة واصطالحا:
أ -الكفر لغة :ال فور مصودر ج فج جور باللَّوه جي فُور ُ فو اًر و ُ فُوو اًر و ُ ف ارنواً ،فال واف والفواء والوراء صول
صووحي يوودل علووى معنووى واحوود ،يقووال ألهوول دار الحوورب :قوود فووروا،
وال فر ،هو الستر والتغطية.

 :عصووا وامتنع ووا،

()1

ب -الكفننر اصننطالحا :ال فوور ضوود اإليمووان ،وهووو ال هوول بوواهلل عووز و وول والت ووذيب بووه ،السوواتر
لقلب اإلنسان عن العلم به؛ فهو المغطي للقلب عن معرفة الحق.

()2

ۡ
ۡ
ّٖو ۡ
بيّٖو ََلّٖ
ٱش ب ُك ُرو ْاّٖلِب َ
ثالثننا :بيننان النه ن النوارد فن اآليننة :يقووول اهلل -تعووالى﴿ :-فَببٱ ُش ُرونِ ٰٓيّٖأَ ُشب ۡبر ُشمۡ َ
ون﴾[ساورة البقءة:آياة،]354:
ت َۡكفُب ُر ِّٖ

 :فواذ روني بالطاعوة وبالثنواء والعطواء ،ذ ور م بوالمغفرة ،واذ رونوي

( )1ينظ وور :الص ووحاح ،للف ووارابي ( .)941/2وته ووذيب اللغ ووة ،لله وورو ( .)114/14ولس ووان الع وورب ،ب وون منظ ووور
( .)144/3ومع م مقاييس اللغة ،بن فارس (.)191/3

( )2ينظر :تمهيد األوائل في تلخيص الد ئل ،محمد بن الطيب الباقالني (ل )443 :تحقيق :عماد الودين حمود
حيدر ،دار مؤسسة ال تب الثقافية -لبنان ،ط1441( /1:هو 1991 -م).)394/1( ،
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بالدعاء ذ ر م باإل ابة ،واشو روا لوي موا نعمول بوه علوي م ،وشو ر العبود هلل –تعوالى -ثنواؤا عليوه
بذ ر إحسانه إليه.
ون﴾[ساورة البقءة:آياة ،]354:الوواو حورف عطوف ،و( )
ثم قال تعوالى ناهيواً عبوادا الموؤمنينَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُب ُر ِّٖ
ناهية ،وت فرون فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعن ووى :و ت ح وودوا إحس وواني إل ووي م به ووذا الم وونن الت ووي وليت موه ووا بع وودم شو و رها والت ووذيب به ووا،
وبصرفها في غير ما يبيحه الشره والسنن اإللهية؛ ف سولب م نعمتوي التوي نعمول بهوا علوي م؛ ف وان
هووذا األموور والنهووي موون اهلل -تعووالى -بعوود ن ذ وور لهووم فووي اآليووة السووابقة عظووم نعمووة مووتن بهووا
عل وويهم ،وه ووي بعث ووة الرس ووول -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -إل وويهم ،يتل ووو عل وويهم آي ووال اهلل ،وي ووز يهم،
ويطهرهم من رذائل األخوالق ودنوس النفووس و فعوال ال اهليوة ،ويخور هم مون الظلموال إلوى النوور،
ّٖويُ َعلِّ ُم ُكب ُم ۡ
ّٖٱل ِك َٰتَب َ ّٖ
ّٖر ُ
سب ۡبلنَاّٖفِببي ُكمۡ َ
حيووث قووال تعووالىَ ﴿ :ش َمبآّٰٖأَ ۡر َ
باّٖويُبلَ ِّشي ُكمۡ َ
سببوَلّّٖٖ ِّمببن ُكمۡ ّٖيَ ۡتلُببو ْاّٖ َعلَب ۡبي ُكمۡ ّٖ َاا َٰيَتِنَب َ
ون﴾[البقءة.]353:
ّٖويُ َعلِّ ُم ُكمّٖ َّماّٖلَمۡ ّٖتَ ُكونُو ْاّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
َو ۡٱل ِ ۡك َمةَ َ

()1

وتوضيحاً لهذا المعنى :فقد وردل آية خرى تبين ن بعثة النبي -صلى اهلل عليه وسلم -هي منة
من اهلل لعبادا المؤمنين بعد ن انوا في ضالل مبين في ال اهلية ،قال تعالى﴿ :لَقَ ۡدّٖ َمنَّ َّ
ّٖٱُِّٖ َعلَىّٖ
ّٖويُ َعلِّ ُم ُهب ُم ۡ
ۡٱل ُم ۡل ِمنِينَ ّٖ ِ ۡ ّٖبَ َع َ
ّٖو ۡٱل ِ ۡك َمبةَّٖ
ّٖر ُ
ثّٖفِي ِهمۡ َ
سوَلّّٖٖ ِّم ۡنّٖأَنفُ ِ
ّٖٱل ِك َٰتَب َ َ
ّٖۚويُبلَ ِّشي ِهمۡ َ
س ِهمۡ ّٖيَ ۡتلُو ْاّٖ َعلَ ۡي ِهمۡ ّٖ َاا َٰيَتِب ِِ َ
ين﴾[آل عمءا .]368:
يّٖض َٰلَلّّٖٖمبِ يّٖ
َو ِنّٖ َشانُو ْاّٖ ِمنّٖقَ ۡب ُلّٖلَفِ َ

( )1ينظ و وور :و ووامع البي و ووان ،للطب و وور ( .)212/3وال و ووامع ألح و ووام القو و ورآن ،للقرطب و ووي ( .)112/2وتفس و ووير اب و وون
ثير( .)434/1تفسير المراغي ( .)24/2وال دول في إعراب القرآن ال ريم ،محموود بون عبود الورحيم صوافي (ل:
1313هو و) ،الناشوور :دار الرشوويد ،دمشووق  -مؤسسووة اإليمووان ،بيوورول ،ط 1419( /4 :هو و) .)349/2( ،واع وراب
الق ورآن ،محووي الوودين بوون احموود مصووطفى درويووش( ،ل1443 :ه وو) ،الناشوور  :دار اإلرشوواد للشووئون ال امعيووة -

حمووص -سووورية ،و دار اليمامووة -دمشووق -بيوورول  ،و دار ابوون ثيوور  -دمشووق -بيوورول ،ط 1413( /4 :هو و)،
(.)214/1
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ون﴾[سااورة البقءة:آيااة ،]354:تح وريم فوور النعمووة وا متنوواه
ويقتض ن النه ن فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُبب ُر ِّٖ
الدائم من ال فر ،فال فر قد ي ون مطلقاً ،وقد ي ون غير مطلق.
ون﴾[سورة البقءة:آية ،]354:ولم يقل (و ت فروا لي)؟ ال واب؛ ألنه
فلم قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُ ُر ِّٖ
فذن قيل :ج
يقتصر من العبد على ش ر نعمه ،و يقتصر منه على ن

ي فر نعمه ،بل نهى عون ال فور بوه

ثر مما نهى عن فر نعمه ،إذ قد يعفو عن فر بعا النعم و يعفو عن ال افر المطلق الوذ
ي ون فرا عاماً.

()1

واآليووة وان انوول تعنووي النهووي عوون فوور النعمووة ،ول وون

يمنووع ن ي ووون النهووي عوون ال فوور عامواً،

فيشمل النهي عن ال فر باهلل -تعالى.
رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع من يكفر بنعم اهلل:
لقد سلا القرآن ال ريم منه اً مناسباً وشامالً في تعامله مع من ي فر بنعم اهلل –تعالى -حيث اء
ذلا واضحاً من خالل اآلية في عدة نقاط:
س ۡبلنَاّٖفِبي ُكمۡ ّٖ
 -1التعريف بالنعم قبل النهوي عون حودهوا وعودم شو رها ،وذلوا فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :ش َمبآّٰٖأَ ۡر َ
ّٖويُ َعلِّ ُم ُكببب ُم ۡ
ّٖويُ َعلِّ ُم ُكبببمّٖ َّمببباّٖلَبببمۡ ّٖتَ ُكونُبببو ْاّٖ
َر ُ
ّٖو ۡٱل ِ ۡك َمبببةَ َ
ّٖٱل ِك َٰتَببب َ َ
بباّٖويُبببلَ ِّشي ُكمۡ َ
سبببوَلّّٖٖ ِّمبببن ُكمۡ ّٖيَ ۡتلُبببو ْاّٖ َعلَب ۡببي ُكمۡ ّٖ َاا َٰيَتِنَب َ
بون﴾[البقااءة]353:
ت َۡعلَ ُمب َّٖ

وهووذا موون موونهج وتعاموول الق ورآن فووي الخطوواب نووه لووم ي و ،ل النهووي مباش ورة بوودون

تعريف مسبق ،وانما اء بعد ن ذ ّ رهم اهلل ب نه هو المتفضل عليهم بالنعم؛ ألنه هوو الوحيود الوذ

( )1ينظر :تفسير الراغب األصفهاني ،بو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ل342 :هو)،
تحقيو ووق ود ارسو ووة :د .محمو وود عبو وود العزيو ووز بسو وويوني ،الناشو وور :ليو ووة اآلداب  -امعو ووة طنطو ووا ،ط1424(/1:هو و و -
الس ووالمي،
1999م) .)343/1( ،وروائ ووع التفس ووير ،زيو ون ال وودين عب وود ال وورحمن ب وون حم وود ب وون ر ووب ب وون الحس وون ،ج
البغداد  ،ثم الدمشقي ،الحنبلي (ل193 :هو) ،مع وترتيب :بي معاذ طارق بون عووا اهلل بون محمود ،الناشور:

دار العاصمة  -الممل ة العربية السعودية ،ط2441 – 1422( /1:م) .)129/1( ،وتفسير ابن عرفة ،محمد بن

محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المال ي ،بو عبد اهلل (ل943 :هو) ،تحقيق :د .حسن المناعي ،الناشر :مر ز
البحوث بال لية الزيتونية – تونس ،ط1993(/1 :م).)439/2( ،
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يستحق الذ ر والش ر على نعمه العظيمة التي اموتن بهوا علوى عبوادا الموؤمنين ،ف وان ل ازمواً علويهم
ن يذ روا ويش روا ،و ي حدوا.

()1

 -2ورود ثالث مل في اآلية :ملة األمر بالذ ر ،و ملة األمر بالش ر ،و ملوة النهوي عون ال فور،
ف واءل ملوة األمور بالوذ ر فوي قولوه تعوالى﴿ :فَبٱ ۡ ُش ُرونِ ٰٓيّٖأَ ۡ ُش ۡبر ُش ّٖۡم﴾[ساورة البقءة:آياة ،]354:و واءل ملوة
ٱش ُك ُرو ْاّٖلِي﴾[سورة البقءة:آياة ،]354:و واءل ملوة النهوي عون ال فوران،
األمر بالش ر في قوله تعالىَ ﴿ :و ّٖۡ
ون﴾[سورة البقءة:آية.]354:
في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُ ُر ِّٖ
فبوود و ً ب ملووة الووذ ر؛ ألنووه ريوود بووه الثنوواء ،والموودح العووام ،والحموود لووه –تعووالى ،-وذ وور لووه وواب
مترتووب عليووه ،ثووم َّثنوى ب ملووة الشو ر؛ ألنووه ثنوواء علووى شوويء خوواص ،وقوود انوودرج تحوول األول ،فهووو
بمنزلة التو يد ،فلم يحتج إلى واب.
وختم اآلية ب ملة النهي؛ ألنه لما مر بالش ر ،لم ي ن اللفظ ليدل على عمووم األزموان ،و يم ون
الت ليووف باستحضووار الشو ر فووي وول زمووان ،فقوود جيوذهل اإلنسووان عوون ذلووا فووي ثيوور موون األوقووال،
ونهووى عوون ال فوران؛ ألن النهووي يقتضووي ا متنوواه موون المنهووي عنووه فووي وول األزمووان ،وذلووا مم وون
ألنه من باب المتروا ،فذذا ا تمع األمر والنهي في آية واحدة ُبدىء باألمر.

()2

( )1ينظوور :الهدايووة إلووى بلوووق النهايووة ،..بووو محموود م ووي بوون بووي طالووب جح ّموووش بوون محموود بوون مختووار القيسووي
القيروانووي ثووم األندلسووي القرطبووي المووال ي (ل431 :هو و) ،تحقي وق :م موعووة رسووائل امعيووة ب ليووة الد ارسووال العليووا

والبحووث العلمووي  -امعووة الشووارقة ،بذشوراف  .د :الشوواهد البوشوويخي ،الناشوور :م موعووة بحوووث ال توواب والسوونة -
لية الشريعة والدراسال اإلسالمية  -امعة الشارقة ،ط1429( /1 :هو 2449 -م) .)311/1( ،وتفسير حودائق
الروح والريحان في روابي علوم القرآن ،الشيخ العالمة محمد األمين بن عبد اهلل األرموي العلوو الهورر الشوافعي،
إشراف وم ار عة :الد تور هاشم محمد علي بن حسين مهد  ،الناشر :دار طوق الن اة ،بيورول – لبنوان ،ط/1 :
(1421هو 2441 -م).)31/3( ،

( )2ينظر :البحر المحويط فوي التفسوير ،محمود بون يوسوف بون حيوان األندلسوي (ل ،)143:تحقيوق :صودقي محمود
ميل ،دار الف ر –بيرول ،بدون رقم الطبعة (1424هو).)31 ،34/2( ،
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 -3التحووذير موون الوقوووه فووي ال فوور ،وهووذا التحووذير موون اهلل لهووذا األمووة حتووى

تقووع فيمووا وقعوول فيووه

ون﴾[سورة البقءة:آية.]354:
األمم السابقة ،ف اء التحذير في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُ ُر ِّٖ
فواألمم السووابقة لمووا فوورل بو نعم اهلل ،ولووم تسووتعمل العقوول والحوواس ل،مووا خلقوول أل لووه ،سوولبها اهلل مووا
بّٖٱ َُِّّٖ َمثَلّّٖٖقَ ۡريَبةّّٖٖ َشانَ ۡ
بتّٖ َاا ِمنَبةّّٖٖم ۡط َمّٖئِنَّبةّّٖٖيَ ۡأتِي َهباّٖ
ض َر َ
ان قد وهبها ت ديبا لها ولغيرها ،قال تعالىَ ﴿ :و َ
بباّٖٱُِّٖلِبَب َ ۡ
ببر ۡتّٖبِبببأ َ ۡن ُع ِمّٖٱ َِِّّٖفَأ َ َٰ َ قَ َهب َّ
فّٖبِ َمببباّٖ َشبببانُو ْاّٖ
بباّٖر َ بببدّٖاّٖ ِّمبببنّٖ ُشببب ِّلّٖ َم َكبببانّّٖٖفَ َكفَب َ
ِر ۡزقُ َهب َ
ّٖو ۡٱل َخب ۡببو ِ
ببوَ َ
بباجّٖٱل ُرب ِ
يَ ۡ
ون﴾[النحل.]334:
صنَ ُع َّٖ

()1

ون﴾[سورة البقءة:آية ،]354:وهذا تحوذير
 -4التحذير من غاية ال فر ونتي ته في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُ ُر ِّٖ
موون النقطووة البعيوودة التووي ينتهووي إليهووا هووذا الخووط التعوويس والعيوواذ بوواهلل! ومناسووبة هووذا التو يهووال
والتحذيرال في موضوه القبلة واضحة .وهي النقطة التي تلتقي عنودها القلووب لعبوادة اهلل ،والتميوز
()2

با نتساب إليه ،وا ختصاص بهذا ا نتساب.
وهذا التحذير اإللهي

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

ّٖو َش َّذبُو ْاّّٖٖبِا َٰيَتِنَآّٰٖأُ ْو َٰلَٰٓئِ َ ّٖأَ ۡ
ص َٰ َ ُ ّٖٱلنَّا ُۖ ِرّٖهُمۡ ّٖفِي َه َٰ َ
ُون﴾[البقءة.]18:
اّٖللِد َّٖ
فرواَ ﴿ :وٱلَّ ِذينَ ّٖ َشفَ ُرو ْا َ
ش ب ُك ُر ُواّٖلِببيّٖ َو ََلّٖ
مووا النتي ووة التووي سيحصوول عليهووا الشووا رون هلل علووى نعمووه ،فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :وا ْ
ون﴾[سورة البقءة:آية.]354:
ت َۡكفُ ُر ِّٖ
فالشو ووا رون للو وونعم سو ووي دون ثو وور ش و و رها يو وووم القيامو ووة ،وسو وويرى اهلل عمله و وم ورسو وووله والمؤمنو ووون،
وسي ازيهم عليها إن خي اًر ،فخير ،وان ش اًر ،فشر.

()3

 -3ن النهي عن ال فر واء فوي مقابلوة األمور بالشو ر ،ولوذلا ذ ور اهلل ال فور فوي آيوة واحودة موع
الش ر ،في قوله تعوالىَ ﴿ :و ۡ
ون﴾[ساورة البقءة:آياة]354:؛ ألنوه فور للونعم و حود لهوا،
ٱش ُك ُرو ْاّٖلِي َو ََلّٖت َۡكفُ ُر ِّٖ
( )1ينظر :تفسير المراغي (.)24/2
( )2ينظر :فوي ظوالل القورآن ،سويد قطوب إبوراهيم حسوين الشواربي (ل1393 :هوو) ،دار الشوروق-بيورول-القواهرة،

ط1412( /11 :هو).)144/1( ،

( )3التفسير الواض  ،محمد محمود الح از  ،دار ال يل ال ديد -بيرول ،ط1413( /14 :هو).)91/1( ،
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وعدم القيام بها فيما يرضي اهلل ،وان ارها ثم قصود إخفائهوا ،ثوم السو ول عون شو رها غفلوة ،في وون
ال فر نواعا ثيرة ،عظمه ال فر باهلل ،ثم نوواه المعاصوي ،علوى اخوتالف نواعهوا و ناسوها ،مون
الشرا ،فما دونه.

()1

ي﴾[سورة البقءة:آياة،]354:
 -3القيام بذ ر هلل –تعالى -على هة ا ستمرار ،في قوله تعالى﴿ :فَٱ ۡ ُش ُرونِ ّٰٖٓ
 :بالطاعووة فووي الرخوواء ذ وور م بالنعمووة فووي الشوودة ،و ذ وور م بووالثواب والمغف ورة وال نووة ،فلمووا قووال
ون﴾[ساورة البقءة:آياة ،]354:فواد النهوي عوون ال فور دائمواً؛ ألن الفعول فوي سوياق النهووي
تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡكفُب ُر ِّٖ
يعم ،ما يعم الفعل في سياق النفي؛ ألن النهي خو النفي.

()2

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ومن خالل موا تقودم مون مونهج القورآن ال وريم فوي التعامول موع النهوي عون ال فور بونعم اهلل –تعوالى-
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.
= ورود ثووالث موول فووي اآليووة ( :ملووة األموور بالووذ ر ،و ملووة األموور بالش و ر ،و ملووة النهووي عوون
ال فر).
= التحذير من الوقوه في ال فر بنعم اهلل -تعالى.
= التحذير من غاية ال فر ونتي ته.
= ورود النهي عن ال فر في مقابلة األمر بالش ر.
( )1ينظر :تفسير السعد ( .)14/1والتحرير والتنوير ،بن عاشور (.)31/2
( )2ينظر :نوار التنزيل و سرار الت ويل ،عبداهلل الشيراز البيضاو  ،تحقيق :محمد المرعشلي ،دار إحيواء التوراث
العربوي-بيورول ،ط1419( /1 :هوو) .)114/1( ،وال وواهر الحسوان فوي تفسووير القورآن ،بوو زيوود عبود الورحمن بوون
محمد بن مخلوف الثعالبي (ل913 :هو) ،تحقيوق :الشويخ محمود علوي معووا والشويخ عوادل حمود عبود المو وود،

الناشوور :دار إحيوواء الت وراث العربووي – بيوورول ،ط 1419( /1 :هو و) .)333 ،334/1( ،والتحريوور والتنوووير ،بوون

عاشور (.)31/2
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= القيام بذ ر اهلل –تعالى -وش را على هة ا ستمرار.
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المطلب الثان
تعلم السحر والعمل ب
ومن األفعال ال فرية التي نهى اهلل عنها في سورة البقرة النهي عن تعلم السحر والعمل به،
فالسحر يعتبر رم عظيم

يتعلمه و يعمل به إ

صحاب الف ور؛ ألنه ضرر بحل ليس فيه

مصلحة للناس ،وانما هو مضرة ومفسدة ،وسي ون بيانه في هذا المطلب على النحو اآلتي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه عن تعلم السحر والعمل ب :
ّٖوَّٰٖلَ ِكبنَّ ّٖٱل َّب َٰيَ ِطينَ ّٖ َشفَب ُروّْٖاّٖ
ّٖو َمباّٖ َشفَ َبرّٖ ُ
قال تعوالىَ ﴿ :وٱتَّبَ ُعو ْاّٖ َماّٖت َۡتلُو ْاّٖٱل َّ َٰيَ ِطينُ ّٖ َعلَ َٰىّٖ ُم ۡل ِ ّٖ ُ
سبلَ ۡي َٰ َمنُ َ
سلَ ۡي َٰ َم ُۖنَ َ
س ۡ َرّٖ َو َمآّٰٖأُنب ِل َلّٖ َعلَ ۡ
ّٖمتَّ َٰبىّٖ
اجّٖٱل ِّ
بانّٖ ِم ۡبنّٖأَ َمب يد َ
يُ َعلِّ ُمونَ ّٖٱلنَّ َ
ّٖو َٰ َمب ُروتَ َ
بىّٖٱل َملَ َك ۡبي ِنّٖبِبَابِب َلّٖ َٰ َهب ُروتَ َ
ّٖو َمباّٖيُ َعلِّ َم ِ
لّٖت َۡكفُ ُۡۖرّٖفَيَتَ َعلَّ ُمونَ ّٖ ِم ۡن ُه َماّٖ َماّٖيُفَ ِّرقُونَ ّٖبِ ِِّٖۚبَ ۡينَ ۡ
يَقُ َ
ضبا ِّٰٓرينَ ّٖ
وَلّٰٖٓ ِنَّ َماّٖنَ ۡ نُ ّٖفِ ۡتنَ نّٖةّٖفَ َ ّٖ
ّٖو َماّٖهُمّٖبِ َ
ّٖٱل َم ّٖۡر ِّٖاّٖ َوزَ ۡو ِج ِِۚ َ
بن ۡ
بِ ِِّٖۚ ِم ۡبنّٖأَ َمب يدّٖ ِ ََّلّٖبِبِ ِ ۡ ِن َّ
ّٖٱشبّٖتَ َر َُُِّٰٖ َمباّٖلَبُِّٖفِبيّٖ
ّٖويَتَ َعلَّ ُمبونَ ّٖ َمباّٖيَ ُ
ّٖو ََلّٖيَبنفَ ُع ُهمۡ َ
ضبرهُمۡ َ
ّٖٱِِ َ
ّٖولَقَ ۡبدّٖ َعلِ ُمبو ْاّٖلَ َم ِ
ۡ ٰٓ
ٱۡل ِل َر ِةّٖ ِم ۡن َ
ون﴾[البقءة.]304:
س ُهمۡ ّٖلَ ۡوّٖ َشانُو ْاّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ
سّٖ َماّٖش ََر ۡو ْاّٖبِ ِِّٰٖٓۚأَنفُ َ
ّٖل َٰلَقّّٖٖ َولَبِ ۡئ َ
ثانيا :تعريف السحر لغة واصطالحا:
 السحر لغة :الصرف ،والخديعوة ،والفسواد ،و ول موا لطوف م خوذا ودق فهوو سوحر ،وال موع،
َّار جمو وون قجو ووودم جسو ووح ،
وسو ووح د
ين،
وسو و ُ
َّار ج
َّار ،ج
ور ،ور و و َل سو وواحَر جمو وون قجو ووودم جسو و جوح جردة ُ
وحار ُ
وسو ووح َ
وح َ
جسو و َ
والمقصود بالسحر هنا :هو الغير مشروه وهو الذ فيه ضرر على الناس.

()1

ب -السننحر اصننطالحا" :هووو ُعقوود ورقووى و ووالم يووت لم بووه ،و ي تبووه ،و يعموول شوويئا فووي بوودن
المسحور و قلبه ،و عقله ،من غير مباشرة له ،وله حقيقة ،فمنوه موا يقتول ،وموا يمورا،

( )1ينظوور :تهووذيب اللغووة ،لل وووهر ( .)139/4ومقواييس اللغووة ،بوون فووارس ( .)139/3ومختووار الصووحاح ،زيوون
الدين بو عبد اهلل محمد بن بي ب ر بن عبد القوادر الحنفوي الوراز (ل333 :ه و) ،تحقيوق :يوسوف الشويخ محمود،

الناشر :الم تبة العصرية  -الدار النموذ ية ،بيرول – صيدا ،ط1424( /3 :هو 1999 /م) .)143/1( ،ولسان
العرب ،بن منظور (.)349/4
- 62 -

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

وي خووذ الر وول عوون امرتووه فيمنعووه وط هووا ،ومنووه مووا يفوورق بووين الموورء وزو ووه ،ومووا يووبغا
()1

حدهما إلى اآلخر ،و يحبب بين اثنين".
ثالثا :سبب نزول اآلية:

عوون عبوود اهلل بوون عبوواس -رضووي اهلل عنهمووا-؛ قووال " :ووان آصووف اتووب سووليمان بوون داود -عليووه
السووالم ،-و ووان تعلووم ا سووم األعظووم ،ووان ي تووب و َّول شوويء ي و مرا بووه سووليمان -عليووه السووالم،-
ويدفنه تحل رسيه ،فلما مال سليمان؛ خر ته الشياطين ،ف تبوا بين ل سطر من سحر و ذب
و فوور؛ فقووالوا :هووذا الووذ

ووان يعموول سووليمان بهووا؛ ف و فرا هّووال النوواس وسووفهاؤهم وسووبوا ،ووقووف

عز و ّلَ ﴿ :-وٱتَّبَ ُعو ْاّٖ َماّٖت َۡتلُبو ْاّٖٱل َّب َٰيَ ِطينُ ّٖ َعلَ َٰبىّٖ
علماؤهم ،فلم يزل هّالهم يسبونه؛ حتى نزل اهلل ّ -
ّٖوَّٰٖلَ ِكنَّ ّٖٱل َّ َٰيَ ِطينَ ّٖ َشفَ ُروّْٖا﴾[البقءة.]304:
ّٖو َماّٖ َشفَ َرّٖ ُ
ُم ۡل ِ ّٖ ُ
سلَ ۡي َٰ َمنُ َ
سّٖلَ ۡي َٰ َم ُۖنَ َ

()2

ف ان بسبب نزولها هو "استمرار سفهاء اليهود في اتهام نبي اهلل سليمان -عليه السالم -بالسحر؛
ف ذبهم اهلل بما نزل على رسوله  -صلى اهلل عليه وسولم  ،-ومموا يؤ ود وذبهم و وود السوحر فوي
األرا قبوول سووليمان؛ سووحرة فرعووون -لعنووه اهلل -الووذين نوواظرهم موسووى -عليووه السووالم ،-وموون
المعلوم ن موسى ان مرسالً قبل سليمان -عليه السالم -ب زمان".

()3

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية :يقول اهلل -تعالى -ناهياً عن تعلوم السوحر؛ ألنوه محنوة وابوتالء
ّٖو َمباّٖ
واختبار ،وفيه مضرة لمن يتعلمه؛ قال تعوالىَ ﴿ :وٱتَّبَ ُعو ْاّٖ َماّٖت َۡتلُبو ْاّٖٱل َّب َٰيَ ِطينُ ّٖ َعلَ َٰبىّٖ ُم ۡلب ِ ّٖ ُ
سبلَ ۡي َٰ َم ُۖنَ َ
( )1المغنووي ،بووو محموود موفووق الوودين عبوود اهلل بوون حموود بوون محموود بوون قدامووة ال موواعيلي المقدسووي ،ثووم الدمشووقي

الحنبلي ،الشهير بوابن قداموة المقدسوي( ،ل324 :هوو)  ،الناشور :م تبوة القواهرة  ،بودون رقوم الطبعوة ( 1399ه و -

1939م ).)29/9( ،
( )2السنن ال برى ،للنسائي ،حديث رقم .)13/14( ،)14921( :المستدرا ،للحا م ،حديث رقم ،)3434( :بلفوط
آخر ،ولم يعلق عليه الحا م ،وعلوق عليوه الوذهبي بقولوه :صوحي ( .)291/2ا سوتيعاب فوي بيوان األسوباب ،سوليم
الهاللي ومحمد بن موسى آل نصر ،الناشر :دار ابن ال وز للنشور والتوزيوع ،الممل وة العربيوة السوعودية ،ط/1 :

(1423هو) ،وقال سندا حسن (.)49 ،41/1

( )3ا ستيعاب في بيان األسباب (في الحاشية) ،سليم الهاللي ومحمد بن موسى آل نصر (.)34/1
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ّٖو َمبآّٰٖأُنب ِل َلّٖ َعلَ ۡ
بىّٖٱل َملَ َك ۡبي ِنّٖبِّٖبَابِب َلّٖ َٰ َهب ُروتَ ّٖ
باجّٖٱل ِّ
َشفَ َرّٖ ُ
ّٖو َٰلَ ِكنَّ ّٖٱل َّب َٰيَ ِطينَ ّٖ َشفَب ُرو ْاّٖيُ َعلِّ ُمبونَ ّٖٱلنَّ َ
سب ۡ َر َ
سلَ ۡي َٰ َمنُ َ
ّٖمتَّ َٰبىّٖيَقُ َ
بر﴾[البقاءة ،]304:ألنوه ي لوب الشور
بلّٖت َۡكفُ ّٖۡ
بةّٖفَ َ ّٖ
بوَلّٰٖٓ ِنَّ َمباّٖنَ ۡ بنُ ّٖفِ ۡتنَ نّٖ
بانّٖ ِم ۡبنّٖأَ َمب يد َ
َو َٰ َم ُروتَّّٖٖ َو َماّٖيُ َعلِّ َم ِ
للناس ،ويم نا ن تتوصل به إلوى المفاسود والمعاصوي ،فذيواا بعود وقوفوا عليوه ن تسوتعمله فيموا
نهيل عنه و تتوصول بوه إلوى شويء مون األغوراا العا لوة ،فقولوه تعوالى﴿ :فَل َ اات َۡكفُل ۡا﴾[البقاءة،]304:
الفاء هي الفصيحة ،و( ) ناهية وت فر فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه الس ون.
والمعنووى :مووا يعلمووان موون حوود حتووى ينصووحاا ويقووو لووه :إنمووا نحوون ابووتالء موون اهلل ،فموون تعلووم منووا
وعمل به فر ،ومن تعلم وتوقى عمله ثبل على اإليمان ،وقيل :معناا
فت فر،

توتعلم السوحر فتعمول بوه

 :فال ت فر باعتقاد وازا والعمل به.

()1

ببانّٖ ِمب ۡ
ببىّٖيَقُب َ
ببلّٖ
ببةّٖفَب َ ّٖ
ببوَلّٰٖٓ ِنَّ َمببباّٖنَ ۡ بببنُ ّٖفِ ۡتنَب نّٖ
ّٖمتَّب َٰ
ببنّٖأَ َمببب يد َ
ويقتضننن النهننن ف ووي قول ووه تع ووالىَ ﴿ :و َمببباّٖيُ َعلِّ َمب ِ
ت َۡكفُ ّٖۡر﴾[البقاءة ،]304:تحريم تعلم السحر والعمول بوه؛ ألن تعلُوم السوحر والعمول بوه علوى

و وه ي وون

ف اًر ،وهذا باتفاق ال مهور من الحنفية والمال يوة والحنابلوة ،واسوتدلوا علوى ذلوا بعمووم اآليوة .وبموا
وواء عوون ابوون عبوواس –رضووي اهلل عنووه -قووال :قووال رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم« :-موون
اقتبس

()2

شعبة من الن وم ،اقتبس شعبة من السحر ،زاد ما زاد(.»)3

()4

( )1ينظر :تفسير البغو ( .)131/1وزاد المسير في علم التفسير ،عبد الرحمن بن علي بن محمد ال وز (ل:
391هو) ،تحقيوق :عبودالرزاق المهود  ،دار ال تواب العربوي-بيورول ،ط1422( /1 :هوو) .)92/1( ،نووار التنزيول،
للبيضواو ( .)99/1وموودارا التنزيوول وحقوائق التاويوول ،عبووداهلل بون حموود حفووظ الودين النسووفي (ل114:هوو) تحقيووق:
يوس ووف عل ووي ب ووديو  ،دار ال ل ووم الطي ووب -بي وورول ،ط1419( /1 :ه و و 1999 -م) .)113/1( ،واعو وراب القو ورآن،

لدرويش (.)139/1
( )2اقتبس:

 :خذ و عطي .ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)131/3

( )3مسووند حموود ،حووديث رقووم ،)2941( :تحقيووق :حموود شووا ر ،وقووال :إسوونادا صووحي  .)239/3( ،وسوونن بووي
داوود ،حديث رقم ،)3943( :تحقيق :شعيب األرنؤوط ،وقوال :إسونادا صوحي ( .)31/3وسونن بون ما وه ،حوديث
رقم.)1229/2( ،)3123( :

) )4ينظر :ح ام القرآن ،حمد بن علي ال صاص الحنفوي (ل314 :ه و) ،تحقيوق :عبود السوالم شواهين ،الناشور:
دار ال تب العلمية بيرول – لبنوان ،ط1413( /1 :ه و1994-م) .)34 ،33 /1( ،والت ريود ،حمود بون محمود بون
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ويوورى الباحووث ن فووي هووذا األدلووة تحووذي اًر شووديداً لمووا يفعلووه بعووا النوواس اليوووم موون تعلووم السووحر،
بح ووة فعوول الخيوور - ،سووحر تفريووق الحووب بووين عشوويقين ،و لووب الحووب بووين الووزو ين ،و فووا
السوحر بالسووحر ،وغيرهووا موون األموور المحظووورة ،-ويحسووبون نهووا ووائزة ،بح وة نهووم لووم يقعووا فووي
الح وورام ،و ن ني وواتهم ص ووحيحة ،فيتعلم ووون الس ووحر ،ويقع ووون فيم ووا يغض ووب اهلل ،وه ووم يتو و ولون به ووذا
الح وج الغيور شورعية ،فقود واء عون ابوون مسوعود -رضوي اهلل عنوه -قوال -:سومعل النبوي -صوولى

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

()2

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع تعلم السحر والعمل ب :
لقد تنوعل ساليب القرآن في التعامل مع النهي عن تعلم السوحر والعمول بوه مون خوالل هوذا اآليوة
التي وردل في سورة البقرة في عدة نقاط:
ّٖمتَّ َٰبىّٖيَقُ َ
بوَلّٰٖٓ ِنَّ َمباّّٖٖنَ ۡ بنُ ّٖ
انّٖ ِم ۡنّٖأَ َم يد َ
 -1التحذير اإللهي من تعلم السحر في قوله تعوالىَ ﴿ :و َماّٖيُ َعلِّ َم ِ
لّٖت َۡكفُ ّٖۡر﴾[البقاءة]304:؛ ألنه من عمل الشيطان و فر ُيدان به اإلنسان ،ويفقد به في اآلخورة ول
فِ ۡتنَ نّٖةّٖفَ َ ّٖ
حمد بن حمدان القدور (ل 429 :هو) ،تحقيق :مر ز الدراسال الفقهية وا قتصادية . ،د محمود حمود سوراج .
د عل ووي مع ووة محم وود ،الناش وور :دار الس ووالم – الق وواهرة ،ط 1421( /2 :ه و و 2443 -م) .)3924/11( ،والبي ووان
والتحص وويل والش وورح والتو ي ووه والتعلي وول لمس ووائل المس ووتخر ة ،ب ووو الولي وود محم وود ب وون حم وود ب وون رش وود القرطب ووي (ل:
324هو) ،تحقيق :د محمد ح ي وآخورون ،الناشور :دار الغورب اإلسوالمي ،بيورول – لبنوان ،ط 1449(/2 :ه و -
1999م) .)443/13( ،والمبده في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلو  ،بوو إسوحاق،

برهو ووان الو وودين (ل994 :هو و و) ،الناشو وور :دار ال تو ووب العلميو ووة ،بيو وورول – لبنو ووان ،ط 1419( /1:هو و و 1991 -م)،
(.)494/1
( )1التولة :هي ما يحبب المرة إلى زو ها من السحر وغيرا ،و عله من الشرا؛ عتقادهم ن ذلا يؤثر ويفعل

خالف ما قودرا اهلل –تعوالى .ينظور :لسوان العورب ،بون منظوور ( .)91/11وعمودة القوار شورح صوحي البخوار ،
محمود بن حمد بن موسى بن حمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ل933 :هو) دار إحياء التراث
العربي – بيرول ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)213 /21
( )2مس ووند اإلم ووام حم وود ،ح ووديث رق ووم ،)3313( :ق ووال حم وود ش ووا ر ف ووي التعلي ووق عل ووى الح ووديث :اس وونادا حس وون
( .)313/3واتح و وواف المهو و ورة ،ب و وون ح و وور ،ح و ووديث رق و ووم ،)13441( :وق و ووال ح و ووديث ص و ووحي عل و ووى ش و وورطهما

( .)331/14صحي ال امع الصغير وزياداته ،لأللباني ،الناشر :الم تب اإلسالمي ،بدون رقم الطبعوة وتاريخهوا،
حديث رقم ،)1332( :وقال حديث صحي (.)333/1
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ّٖٱشت ََر َُُِّٰٖ َماّٖلَُِّٖفِ ۡ ٰٓ
نصيب و ل رصيد ،قال تعوالىَ ﴿ :ولَقَ ۡدّٖ َعلِ ُمو ْاّٖلَ َم ِن ۡ
يّٖٱۡل ِل َر ِةّٖ ِم ۡبن َ
سّٖ َمباّٖ
ّٖل َٰلَبقّّٖٖ َولَبِ ۡبئ َ
ون﴾[البقءة.]304:
س ُهمّّٖٖۡلَ ۡوّٖ َشانُو ْاّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ
ش ََر ۡو ْاّٖبِ ِِّٰٖٓۚأَنفُ َ

()1

ّٖو َمبآّٰٖأُنب ِل َلّٖ َعلَببىّٖ
باجّٖٱل ِّ
 -2موونهج التربيووة والموعظووة بالقصووة ،فووي قولووه تعووالى﴿ :يُ َعلِّ ُمببونَ ّٖٱلنَّب َ
سب ۡ َر َ
ّٖمتَّ َٰىّٖيَقُ َ
بر﴾[البقاءة،]304:
بلّٖت َۡكفُ ّٖۡ
نّٖفِ ۡتنَ نّٖةّٖفَ َ ّٖ
وَلّٰٖٓ ِنَّ َماّٖنَ ۡ ُّٖ
انّٖ ِم ۡنّٖأَ َم يد َ
ّٖو َٰ َم ُروتَ َ
ۡٱل َملَ َك ۡي ِنّٖبِبَابِ َلّٖ َٰ َه ُروتَ َ
ّٖو َماّٖيُ َعلِّ َم ِ
فهذا اآلية انل في زمن من قبلنا؛ ول نهوا دلول علوى النهوي عون تعلوم السوحر والعمول بوه فوي موة
محمد -صلى اهلل عليوه وسولم-؛ ألنوه فور ،و ن فوي تعلموه والعمول بوه ضور اًر علوى النواس ،إضوافة
إلى ذم السحر واألمر با تنابه فوي ثيور مون آيوال القورآن –ال وريم ،-ولموا واء عون بوي هريورة –
رض ووي اهلل عن ووه -ن النب ووي -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -ق ووال« :ا تنبو ووا الموبق ووال :الش وورا ب وواهلل،

والسحر».

()2

ّٖولَقَ ۡبدّٖ
 -3اإلشارة إلى ن السحر مضرة محضوة ،قوال تعوالىَ ﴿ :ويَتَ َعلَّ ُمبونَ ّٖ َمباّٖيَ ُ
ّٖو ََلّٖيَبنفَ ُع ُهمۡ َ
ضبرهُمۡ َ
َعلِ ُمو ْاّٖلَ َم ِنّٖٱ ۡشت ََر َُُِّٰٖ َماّٖلَُِّٖفِ ۡ ٰٓ
يّٖٱۡل ِل َر ِةّٖ ِم ۡبن َ
ّٖل َٰلَبقّٖ﴾[البقاءة]304:؛ ألن السوحر لويس فيوه منفعوة دنيويوة و
خرويووة ،بخووالف بعووا المنهيووال التووي قوود تو وود فيهووا بعووا المنووافع الدنيويووة ،والخمر والميسوور،
يبر َ َٰ
َبن ۡ
سب ُۖ ِرّٖقُبلۡ ّٖفِي ِه َمبآِّّٰٖٖ ۡث نّٖبمّٖ َشبِ ن
ّٖو ِ ۡث ُم ُه َمبآّٰٖأَ ۡشبَب ُرّٖ ِمبنّٖ
قال تعالى﴿ :يَ ّٖۡ
ّٖو ۡٱل َم ۡي ِ
ج َ
ّٖٱل َخمۡ ب ِر َ
ّٖو َمنَفِب ُعّٖلِلنَّبا ِ
سلُونَ َ ّٖع ِ
نَّ ۡف ِع ِه َما﴾[البقءة ،]438:فالمنهيال لها إما مضرة محضة ،و شرها بر من منفعتها.
 -4اإلشارة إلى ن السحر فتنة والفتنة

()3

تنفع إ في الشر والتفريق بين الزوج وزو وه ،وضوررها

ّٖمتَّب َٰبىّٖيَقُب َ
بلّٖت َۡكفُب ُۡۖبرّٖ
بةّٖفَب َ ّٖ
بوَلّٰٖٓ ِنَّ َمبباّٖنَ ۡ ببنُ ّٖفِ ۡتنَب نّٖ
بانّٖ ِمب ۡبنّٖأَ َم ب يد َ
يقووع إ بووذذن اهلل ،قووال تعووالىَ ﴿ :و َمبباّٖيُ َعلِّ َمب ِ
( )1ينظر :الظالل ،سيد قطب (.)99/1
( )2صووحي البخووار  ،توواب األدب ،بوواب رمووي المحصوونال ،حووديث رقووم .)113/9( ،)3931( :وصووحي مسوولم،
تاب اإليمان ،باب بيان ال بائر و برها ،حديث رقم.)92/1( ،)99( :
( )3ينظوور :تيسووير ال وريم الوورحمن فووي تفسووير ووالم المنووان ،عبوود الوورحمن بوون ناصوور بوون عبوود اهلل السووعد (ل:
1313هو و) ،تحقي وق :عبوود الوورحمن بوون معووال اللويحووق ،الناشوور :مؤسسووة الرسووالة ،ط1424( /1 :هو و 2444-م)،

(.)31/1
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فَيَتَ َعلَّ ُمببونَ ّٖ ِم ۡن ُه َمبباّٖ َمبباّٖيُفَ ِّرقُببونَ ّٖبِ ب ِِّٖۚبَب ۡبينَ ۡ
ض با ِّٰٓرينَ ّٖبِ ب ِِّٖۚ ِمب ۡبنّٖأَ َم ب يدّٖ ِ ََّلّٖبِ بِ ِ ۡ ِنّٖ
ّٖٱل َمب ّٖۡ
ّٖو َمبباّٖ ُهببمّٖبِ َ
بر ِّٖاّٖ َوزَ ۡو ِج ب ِِۚ َ
ٱِِ﴾[البقءة ،]304:فليس هناا
َّّٖ

قوى في هذا ال ون خار ة عن مشيئة اهلل.

()1

 -3اإلتيان بو( ) النافية في قوله تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖيَنفَ ُع ُه ّٖۡم﴾[البقاءة ،]304:وهوذا فيوه إشوارة إلوى نوه معودوم
النفع في الدنيا واآلخرة؛ ألنه

يتعلق به بانتظام المعاش و المعاد.

()2

لّٖت َۡكفُ ّٖۡر﴾[البقءة ،]304:وهذا فيه موعظة لمن
 -3المبالغة في التحذير من السحر في قوله تعالى﴿ :فَ َ ّٖ
لقى السمع وهوشهيد ،وفيه المنع من تعاطيه والتحريا على التحرز عنه.

()3

ّٖوٱتَّقَ ۡو ْاّٖ
 -1اإلغراء بما في ا متناه عنه من المنافع ،اء هذا في قوله تعوالىَ ﴿ :ولَ ۡوّٖأَنَّ ُهمۡ ّٖ َاا َمنُو ْا َ
لَ َمثُوبَ نّٖةّٖ ِّم ۡنّٖ ِعن ِد َّ
ّٖٱِِ َ
ون﴾[البقءة.]301:
ّٖل ۡي نّٖرّٖلَّ ۡوّٖ َشانُو ْاّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ

()4

 -9التعبي وور ع وون المل ووين ب نهم ووا فتن ووة ،وه ووذا في ووه إخب ووار للمبالغ ووة المؤ وودة بالحص وور اإلض ووافي،
والغرا من ذلا هوو التصوري بو ن علوم السوحر
فتنة وابتالء.

يو ود فيوه شويء مون الخيور اإللهوي ،وانموا هوو

()3

سّٖ
 -9التقبي لليهود ل،ما باعوا به نفسهم ،ويس ل علويهم ال هول بنفوي العلوم ،فقوال تعوالىَ ﴿ :ولَبِ ۡبئ َ
بون﴾[البقاءة ،]304:وفوي المقابول يفوت علويهم بواب التوبوة ،فيعورا
س ُهمۡ ّٖلَ ۡوّٖ َشبانُو ْاّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ
َماّٖش ََر ۡو ْاّٖبِ ِِّٰٖٓۚأَنفُ َ
بةّٖ ِّم ۡبنّٖ
ّٖوٱتَّقَ ۡبو ْاّٖلَ َمثُوبَ نّٖ
عليهم اإليمان والتقوى ،في اآلية التي تليها ،فيقول تعوالىَ ﴿ :ولَ ۡوّٖأَنَّ ُهمۡ ّٖ َاا َمنُبو ْا َ

( )1ينظر :تفسير الشعراو  ،محمد متولي الشعراو (ل1419:هو) الناشر :مطابع خبار اليوم ،بدون رقم الطبعة
وتاريخ طبعها (.)493/1

( )2ينظر :تفسير األلوسي (.)344/1
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)343/1
( )4ينظر :المصدر السابق (.)343/1
( )3ينظوور :محاسوون الت ويوول ،محموود مووال الوودين بوون محموود سووعيد بوون قاسووم الحووالق القاسوومي (ل1332 :هو و)،

تحقيو وق :محم وود باس وول عي ووون الس ووود ،الناش وور :دار ال ت ووب العلمي ووه – بي وورول ،ط 1419( /1 :ه و و )،339/1( ،
.)339
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ِعنب ِد َّ
ّٖٱِِ َ
بون﴾[البقااءة ،]301:فموا عظووم اهلل ،وموا عظووم مونهج خطابووه لعبوادا ،ومووا
برّٖلَّب ۡبوّٖ َشببانُو ْاّٖيَ ۡعلَ ُمب َّٖ
ّٖل ۡيب نّٖ
عظم رحمته بهم.

()1

وووووو
ومن خالل ما سبق نستلخص منهج القرآن ال ريم في التعامل مع النهي عن تعلم السحر والعمل
به في سورة البقرة في ما يلي:
= التحذير اإللهي من تعلم السحر.
= سلوب التربية والموعظة بالقصة.
= ن السحر مضرة محضة.
= ن السحر فتنة والفتنة

تنفع إ في الشر.

= اإلتيان بال النافية إشارة إلى ن السحر معدوم النفع في الدنيا واآلخرة.
= 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.

( )1ينظوور :يسوور التفاسووير ل ووالم العلووي ال بيوور ،ووابر بوون موسووى بوون عبوود القووادر بوون ووابر بووو ب وور ال ازئوور ،
الناشر :م تبة العلوم والح م ،المدينة المنورة ،الممل ة العربية السعودية ،ط1424( /3 :هو2443 -م).)92/1( ،
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المطلب الثالث
الموت على غير ملة اإلسالم
لقوود نهووى اهلل -تعووالى -فووي سووورة البق ورة عوون المووول علووى غيوور ملووة اإلسووالم؛ ألن اهلل موور عبووادا
الموؤمنين فوي تابوه ال وريم بو ن

يموتووا إ وهووم مسولمون؛ ألن عاقبوة الموول علوى غيور اإلسووالم

سووت ون مخزيووة يوووم القيامووة ،ومصووير صوواحبها نووار هوونم والعيوواذ بوواهلل ،وفووي هووذا المطلووب سووي ون
بيان النهي عن المول على غير ملة اإلسالم ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
وبّٖ َٰيَبَنِ َّيّٖ ِنَّ َّ
ّٖٱَِ ۡ
ّٖوأَنّٖتُمّٖ
قال تعالىَ ﴿ :و َو َّ
ّٖويَ ۡعقُ ُ
ّٖٱصطَفَ َٰىّٖلَ ُك ُمّٖٱلدِّينَ ّٖفَ َلّٖتَ ُموتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
ص َٰىّٖبِ َهآّٰٖ ِ ۡب َٰ َر ِّٖه ُّٖمّٖبَنِي ِِ َ
ون﴾[البقءة.]314:
م ۡسلِ ُم َّٖ
ثانيا :تعريف الموت لغة واصطالحا:
 -الموت لغة :ضد الحياة ،و صل المول في لغة العرب :الس ون ،و ل ما س

ن فقد مال،

فتراهم يقولون :ماتل النار موتاً :إذا برد رمادها ،فلوم يبوق مون ال مور شويء ،وموال الحور
والبرد إذا باخ ،وماتول الوري  :ر ودل وسو نل ،وماتول الخمور :سو ن غليانهوا ،والموول موا
روح فيه.

()1

ب -الموت اصطالحا :الموول :هوو انقبواا الوروح ،وانقطواه تعانقهوا بال سوم والبودن ،وانتقوا َل
من الحياة الدنيا إلى الحياة اآلخرة ،ليس بعدم محا ،و فناء صرف.

()2

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)341/3( ،)114/1
( )2ينظر :التذ رة في حوال الموتى و مور اآلخرة ،بو عبود اهلل محمود بون حمود بون بوي ب ور بون فورح األنصوار
الخزر ي شمس الودين (ل311:هوو) تحقيوق :الصوادق بون محمود بون إبوراهيم ،م تبوة دار المنهواج للنشور والتوزيوع-
الرياا ،ط1423( /1 :هوو) .)112 ،111/1( ،وال وا وب الودرار فوي شورح صوحي البخوار  ،محمود بون يوسوف

بو وون علو ووي بو وون سو ووعيد ،شو وومس الو وودين ال رمو وواني (ل193 :هو و و) إحيو وواء الت و وراث العربو ووي -بيو وورول-لبنو ووان ،ط/1 :
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ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقول اهلل –تعالى -حا ياً عن وصية التوحيد التي رسخها سويد الموحودين نبوي اهلل إبوراهيم وحفيودا
بوبّٖ َٰيَبَنِب َّيّٖ ِنَّ ّٖ
نبي اهلل يعقوب –عليهما السالم -في قلوب بنائهمَ ﴿ :و َو َّ
ّٖويَ ۡعقُ ُ
ص َٰىّٖبِ َهآّٰٖ ِ ۡب َٰ َبر ِّٖه ُّٖمّٖبَنِيب ِِ َ
َّ
ٱَِ ۡ
ون﴾[البقءة.]314:
ّٖوّٖأَنتُمّٖم ۡسلِ ُم َّٖ
ّٖٱصطَفَ َٰىّٖلَ ُك ُمّٖٱلدِّينَ ّٖفَ َلّٖتَ ُموتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
وهذا الوصية :هي تذ ير لهم بالبقاء على ملة اإلسالم والتوحيد هلل –تعالى ،-وهي

إله إ اهلل،

ّٖرب ُِّٰٖٓأَ ۡسلِمُۡۖ ّٖقَا َلّٖأَ ۡسبلَمۡ تُ ّٖ
وتفسرها نها ملة اإلسالم اآلية التي قبلها ،حيث قال اهلل تعالىّٖ ۡ ِ ﴿ :قَا َلّٖلَُِ َ
ب ۡ
ين﴾[البقءة.]313:
ّٖٱل َٰ َّٖعلَ ِم َّٖ
لِ َر ِّ
ون﴾[البقاءة ،]314:فالفواء
ّٖوأَنبتُمّٖم ۡسبلِ ُم َّٖ
ويزيدها وضوحاً نها ملة اإلسالم ،قوله تعالى﴿ :فَ َلّٖتَ ُمبوتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
هي الفصيحة ،و( ) ناهية وتموتن فعل مضواره م وزوم بوال الناهيوة وعالموة زموه حوذف النوون،
والنون المشددة للتو يد.
والمراد من هذا النهي :هو حث األبناء وبعثهم على اإلسالم حتى المول؛ ألن الر ل إذا لوم يو من
المول في ل طرفة عين خشي ن يفا ئه في

لحظوة ،ثوم إنوه ُمور بو ن يو تي بالتوحيود هلل قبول

المووول ،فصووار م و مو اًر بووه فووي وول حووال؛ ألنووه يخشووى إن لووم يبووادر إليووه ن تعا لووه المنيووة فيفوتووه
الظفر بالن اة ويخاف الهالا؛ فيصير ُمدخالً نفسه في الخطر والغرور.

()1

ون﴾[البقاءة ،]314:تحوريم التودين بغيوور
ّٖوأَنبتُمّٖم ۡسبلِ ُم َّٖ
ويقتضن النهن فوي قولوه تعووالى﴿ :فَ َبلّٖتَ ُمبوتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
دين اإلسالم ،فال يحل ألحد من الخلوق ن يبقوى علوى غيور ملوة اإلسوالم الحنيوف الوذ اختوارا اهلل

(1333ه -و 1931 -م) .)229/4( ،ومغني المحتاج إلى معرفة معاني لفاظ المنهاج ،شمس الودين ،محمود بون
حموود الخطيووب الش وربيني الشووافعي (ل911 :هو و) ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة ،ط1413( /1 :هو و 1994 -م)،
(.)3/2

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)93 -93/3ومفاتي الغيب ،للراز ( .)34/4وتفسير ابن ثيور (.)443/1
واعراب القرآن ،لدرويش (.)199/1
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ِّينّٖ ِعن بد َّ
َّٖٱِِّٖ
لعبووادا؛ ألن الوودين عنوود اهلل هووو اإلسووالم فقووط ،وصوورح بهووذا فووي قولووه تعووالىِ ﴿ :نَّ ّٖٱل بد َّٖ
ٱۡل ۡ
س َٰلَ ُّٖم﴾[آل عمءا
ِۡ
فاهلل –تعالى-

 ،]38:وهذا نص صري .
ّٖٱۡل ۡسب َٰلَ ِمّٖ
يقبل من عبادا ديناً غير دين اإلسالم ،فقد قال تعالىَ ﴿ :و َمنّٖيَ ۡبت َِغّٖ َ ۡي َر ۡ ِ

بيّٖٱۡل ِل َبر ِةّٖ ِمبنَ ۡ
ّٖوه َُبوّٖفِ ۡ ٰٓ
ين﴾[آل عماءا
سب ِر َّٖ
ّٖٱل َٰ َخ ِ
ِ ينّٖاّٖفَلَنّٖيُ ۡقبَ َلّٖ ِم ۡنبُِ َ
يعتبر خسارة بيرة ،وتدين غير مقبول عند اهلل يوم القيامة.

 ،]45:فوالمول علوى غيور ملوة اإلسوالم
()1

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع من يموت على غير ملة اإلسالم:
لقد تضمنل سورة البقرة منه اً عظيماً في سولوب التعامول موع مون يموول علوى غيور ملوة اإلسوالم
وذلا في عدة نقاط:
بوبّٖ َٰيَبَنِب َّيّٖ ِنَّ َّ
ّٖٱَِّٖ
 -1منهج الت ثير بخبر الوصية في قوله تعوالىَ ﴿ :و َو َّ
ّٖويَ ۡعقُ ُ
ص َٰىّٖبِ َهبآّٰٖ ِ ۡب َٰ َبر ِّٖه ُّٖمّٖبَنِيب ِِ َ
ۡ
ون﴾[البقاءة]314:؛ لت وون و ود مون األمور بهوا مباشورة؛
ّٖوأَنبتُمّٖم ۡسبلِ ُم َّٖ
ٱصطَفَ َٰىّٖلَ ُك ُمّٖٱلدِّينَ ّٖفَ َبلّٖتَ ُمبوتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
ليرغبهم في قبول الدين؛ ألن الوصية هي عند الخوف من الموول ،ففوي هوذا الوقول ي وون احتيواط
()2

اإلنسان لدينه شد و تم.

 -2الخطاب والنهي ب سلوب الوصية ،لي ون نفع في القبول وتغيير المن ر ،وهذا منه ية رائعة
فووي وصووية امعووة علووى لسووان سوويد الموحوودين ،وصوواحب الملووة الحنفيووة خليوول اهلل إب وراهيم وحفيوودا
يعقوب –عليهما السالم -ألو دهما؛ ليتواصوا بها يالً بعد يل.

()3

( )1ينظوور :تفسووير بووي السووعود = إرشوواد العقوول السووليم إلووى م ازيووا ال توواب ال وريم ،بووو السووعود العموواد محموود بوون
محم وود بوون مصووطفى (ل992 :هو و) ،الناش وور :دار إحيوواء التووراث العرب ووي – بي وورول ،ب وودون رق ووم الطبعووة وتاريخه ووا
( .)134/1و ضوواء البيووان فووي إيضوواح الق ورآن بووالقرآن ،محموود األمووين بوون محموود المختووار بوون عبوود القووادر ال نووي
الش وونقيطي (ل1393 :ه و و) ،الناش وور :دار الف وور للطباع ووة والنش وور والتوزي ووع بي وورول – لبن ووان ،ب وودون رق ووم الطبع ووة،
(1413هو 1993 -م).)43 ،44/1( ،

( )2ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)34/4
( )3ينظر :تفسير ابن ثير (.)443/1
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ص َٰىّٖ
 -3بيان ا هتمام ب انب الدين؛ ونه شد هميةً من غيرا من مور الدنيا ،قال تعوالىَ ﴿ :و َو َّ
وبّٖ َٰيَبَنِ َّيّٖ ِنَّ َّ
ّٖٱَِ ۡ
ون﴾[البقاءة،]314:
ّٖوأَنبتُمّٖم ۡسبلِ ُم َّٖ
ّٖويَ ۡعقُ ُ
ّٖٱصطَفَ َٰىّٖلَ ُك ُمّٖٱلدِّينَ ّٖفَ َلّٖتَ ُموتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
بِ َهآّٰٖ ِ ۡب َٰ َر ِّٖه ُّٖمّٖبَنِي ِِ َ
ولذلا لم تمتزج الوصوية بوصوية خورى ونهوا هوي األهوم؛ لت وون ولوى األموور با هتموام ،و ح ارهوا
بالرعاية.

( )1

ون﴾[البقاءة]314:؛ ألن
ّٖوأَنبتُمّٖم ۡسبلِ ُم َّٖ
 -4النهي بطريقة مفهوم المعنى في قوله تعوالى﴿ :فَ َلّٖتَ ُموتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
النهي تج جو َّهج في اآلية إلى مفارقة اإلسالم

إلى المول؛ ألن المول قهور لويس ب يوديهم ،ومعنواا:

الزموا اإلسالم و تفارقوا إلى المول ،وهو قولا:

تصل إ و نل خاشع ،فليس النهي هنا عن

الصالة؛ ول نه نهي عن ترا الخشوه في حال الصالة.

()2

ّٖوأَنبببتُمّٖ
 -5بيووان ا لت وزام بموونهج اإلسووالم حتووى المووول عليووه ،فووي قولووه تعووالى﴿ :فَب َببلّٖتَ ُمبببوتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
ون﴾[البقءة]314:؛ ألن المرء يمول غالباً على ما وان عليوه ،ويبعوث علوى موا موال عليوه ،وقود
م ۡسلِ ُم َّٖ
رى اهلل -تعالى -عادته ب ن من قصد الخير وفق له ،ومن نوى صالحاً ثبل عليه.
وهذا

يعارا ما اء عن عبد اهلل بن مسعود –رضي اهلل عنه -قال :حدثنا رسوول اهلل -صولى

اهلل عليووه وسوولم -وهووو الصووادق المصوودوق« :فووذن حوود م ليعموول بعموول هوول ال نووة حتووى

ي ووون

بينها وبينه إ ذراه ،فيسبق عليه ال تاب ،فيعمل بعمل هل النار فيدخل النار ،وان حد م ليعمل

( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)34/4
( )2ينظر :تفسير الماورد = الن ل والعيون ،بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصر البغداد ،

الشهير بالماورد (ل434 :هو) ،تحقيق :السيد ابن عبد المقصود بن عبود الورحيم ،الناشور :دار ال توب العلميوة -

بيرول -لبنان ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)193/1
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بعموول هوول النووار ،حتووى مووا ي ووون بينهووا وبينووه إ ذراه ،فيسووبق عليووه ال توواب ،فيعموول عموول هوول
ال نة فيدخلها(.»)1

()2

 -6دخووول حوورف النفووي علووى الفعوول (تموووتن) د لووة علووى المووول علووى غيوور ملووة اإلسووالم
فيووه ،و ن األصوول ن

خيوور

يحوول بالعبوود؛ ألنووه لوويس بمووول السووعداء ،وفيووه غايووة فووي التحووذير موون

ون﴾[البقءة.]314:
ّٖوأَنتُمّٖم ۡسلِ ُم َّٖ
يحصل ذلا ،والتحذير في قوله تعالىََّ ِ ﴿ :ل َ
 -1اشووتمال النهووي علووى اإليموواء إلووى ن المنحوورف عوون اإلسووالم

()3

ينبغووي ن ييو س؛ بوول عليووه ن

يبادر بالر وه إلى اهلل وا عتصام بحبل اهلل ،مخافة ن يمول على غير هدى؛ ألن اإلنسان مهدد
في

وقل بالمول.

()4

َّ
(تموتن)،
 -9ت يد طلب الحرص على المول على اإلسالم ،وذلا بنون التو يد الثقيلة في الفعل
والمعنى :بد ن تبقوا على اإلسالم ،مؤ داً ذلا حتى تموتوا و نتم على حاله وقيامه.

()3

 -9بيان ن ملوة اإلسوالم هوي مون اختيوار اهلل -تعوالى -للنواس فوي قولوه تعوالىِ ﴿ :نَّ َّ
ّٖٱَِ ۡ
ّٖٱصبطَفَ َٰىّٖ
ِّين﴾[البقاءة ،]314:فال اختيار بعدا و ات اا ،و قل ما تو به رعايوة اهلل وفضول اهلل :هوو الشو ر
لَ ُك ُمّٖٱلد َّٖ
علووى نعمووة اختيووارا واصووطفائه ،والحوورص علووى مووا اختووارا ،وا
األرا إ وهذا األمانة محفوظة

تهوواد فووي

يتوورا المسوولمون هووذا

فيهم)6(.

( )1صو و و ووحي البخو و و ووار  ،تو و و وواب التوحيو و و وود ،بو و و وواب قولو و و ووه تعو و و ووالَ ﴿ :ولَقَ ۡ
سبببببببببَقَ ۡتّٖ َشلِ َمتُنَبببببببباّٖلِ ِعبَا ِ نَبببببببباّٖ
ببببببببدّٖ َ
ين﴾[الصااافا  ،]383:حووديث رقووم .)133/9( ،)1434( :وصووحي مسوولم ،توواب القوودر ،بوواب يفيووة خلووق
س بلِ َّٖ
ۡٱل ُم ۡر َ
اآلدمي في بطن مه و تابة رزقه و له وعمله وشقاوته وسعادته ،حديث رقم.)2433/4( ،)2343( :
( )2ينظر :تفسير ابن ثير (.)441 ،443 /1
( )3ينظوور :ال شوواف عوون حقووائق غ وواما التنزيوول ،محمووود بوون عموورو بوون حموود الزمخشوور (ل339 :هو و) دار
ال تاب العربي  -بيرول ،ط 1441( /3 :هو).)192/1( ،
( )4ينظر :تفسير المنار ،محمد رشيد رضا ( .)391/1وتفسير المراغي (.)221/1
( )3ينظر :زهرة التفاسير ،ألبي زهرة (.)413/1
( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)113 /1
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ووووووو
وموون خووالل مووا تقوودم ذ ورا فووي موونهج الق ورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون المووول علووى غيوور ملووة
اإلسالم نستلخص هذا التعامل في ما يلي:
= منهج الت ثير على الغير بخبر الوصية.
= ن سلوب الوصية نفع في قبول تغيير المن ر.
= 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.

= اإلشارة إلى ن ملة اإلسالم هي اختيار اهلل تعالى للناس.
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المبحث الثان
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن األفعال الشركية ف سورة
البقرة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :اتخاذ األنداد من دون اهلل
المطلب الثاني :عن عبادة غير اهلل
المطلب الثالث :الخشية من غير اهلل
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المطلب األول
اتخاذ األنداد من دون اهلل
من األفعال الشر ية التي تضمنتها سورة البقرة النهي عن اتخاذ األنداد من دون اهلل ،فالشورا بواهلل
ُيعد من بر الظلم الذ يقترفوه اإلنسوان علوى نفسوه ،وعاقبتوه سوت ون قاسوية يووم القياموة ،وسويقوم
الباحث في هذا المطلب ببيان النهي عن اتخاذ األندا من دون اهلل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖج َع َلّٖلَ ُك ُم ۡ
سب َمآٰ ِاّٖ َمبآٰاّّٖٖفَبأ َ ۡل َر ََّٖبِب ِِّٖۚ ِمبنَ ّٖ
سب َمآٰ َاّٖبِنَبآٰاّّٖٖ َوأَنبلَ َلّٖ ِمبنَ ّٖٱل َّ
اّٖوٱل َّ
ّٖٱۡلَ ۡر َ
قال تعالى﴿ :ٱلَّ ِذ َ
ضّٖفِ َٰ َرشّٖ َ
تّٖ ِر ۡزقّٖاّٖلَّ ُكمُۡۖ ّٖفَ َلّٖت َۡر َعلُو ْا ِ َّ
ون﴾[البقءة.]44 :
اّٖوأَنّٖتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ٱلثَّ َم َٰ َر ِ
ِِّّٖٖأَندَا ّٖ َ
ثانيا :تعريف األنداد لغة واصطالحا:
الضود ،و ،
 األنننداد لغننة :الن،ود، :النظيور ،وال ،مثو ُل ال ُم جنو ،
ل َّ
وازهُ ،يقوال:ج جنو ج
وادد ُ
الشوبه ،و ج
الرُ و جول ،جنافجرتُووهُ
احدد ،من الن َّدي ،ن ي جنا ْد ص ،
جن ُ َّل و ،
ودا ،إ ،جذا جنفج جر ،ج َّ
اح جبهُ ،ج ُ :ي جن ،اف ُراُ جوُي جعانُ ،داُ ،واألنداد
،من جن َّد ُن ُد ً
ُ
ج
ج
ج
النظ وراء واألشووباا ،والمقصووود بالنوود هنووا :هووو الووذ يشوورا بووه مووع اهلل فووي
مووع ن ،ود ،وهووي ُ
العبادة وغيرها.

()1

ب -األنداد اصطالحا:
قوال ابون عبوواس –رضوي اهلل عنهموا -األنووداد :هوي "الشوورا" ،خفوى مون دبيووب النمول علووى
صفاة سوداء في ظلمة الليل ،وهو ن يقول :واهلل وحياتوا يوا فوالن ،وحيواتي ،ويقوول :لوو

( )1ينظوور :مختووار الصووحاح ،لل وراز ( .)341/1ولسووان العوورب ،بوون منظووور ( .)424 /3والمع ووم الوسوويط،
لم موعة مؤلفين (.)914/2
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لبة هذا ألتانا اللصووص ،وقوول الر ول لصواحبه :موا شواء اهلل وشوئل ،وقوول الر ول :لوو
اهلل وفالن ،هذا

له به شرا.

()1

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقول اهلل -تعالى -ناهيواً عبوادا الموؤمنين﴿ :فَ َبلّٖت َۡر َعلُبو ْا ِ َّ
بون﴾[البقاءة ،]44:الفواء
اّٖوأَنبتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ِِّّٖٖأَنبدَا ّٖ َ
تعليليووة و( ) ناهيووة ،وت علو ووا فعوول مض وواره م ووزوم ب ووال وعالمووة زم ووه حووذف الن ووون؛ ألنووه م وون
األفعال الخمسة.
والمعنووى :ف وال تشوور وا بوواهلل غيو ورا موون خلقووه ،فتعبوودوا وتطيعوووا ،ول وون خلص ووا لووه العبووادة؛ فو و نتم
تعلمون ميعاً يها الناس ،من مسلمين و فار ومشر ين نه هوو الوذ خلق وم و و ود م مون العودم،
و نووه

رب ل ووم يوورزق م غيورا ،فقوود علمووتم علووم اليقووين بو ن الووذ يوودعو م إليووه الرسووول -صوولى اهلل

عليووه وسوولم -موون توحيوود اهلل –تعووالى -هووو الحووق الووذ
وحدا ،و ن الخلق

شووا فيووه؛ ألن اهلل هووو المسووتحق للعبووادة

ينبغي لهم ن يعبدوا إ من خلقهم ورزقهم.

()2

ويقتض ن النه ن فووي قولووه تعووالى﴿ :فَب َبلّٖت َۡر َعلُببو ْا ِ َّ
بون﴾[البقااءة ،]44:تح وريم اتخوواذ
اّٖوأَن بتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُمب َّٖ
ِِّّٖٖأَن بدَا ّٖ َ
األنووداد هلل –تعووالى-؛ ألن اهلل –تعووالى -واحوود فووي ذاتووه
نظيوور لووه ،وواحوود فووي فعالووه

قسوويم لووه ،وواحوود فووي صووفاته األزليووة

ش وريا لووه؛ وألنهووا تنوواقا اإليمووان بوواهلل ،وتنوواقا لمووة التوحيوود،

وتناقا توحيد الربوبية هلل –تعالى ،-فاتخواذ األنوداد شورا هلل -تعوالى ،-والشورا بواهلل يعتبور مون
( )1ينظوور :الن وول والعيووون ،للموواورد ( .)114/3وتفسووير الق ورآن ،ألب ووي المظفوور ،منص ووور بوون محم وود بوون عب وود
ال بار بون حمود الموروزى السومعاني التميموي الحنفوي ثوم الشوافعي (ل499 :ه و) ،تحقيوق :ياسور بون إبوراهيم وغنويم

بن عباس بن غنويم ،الناشور :دار الووطن ،الريواا – السوعودية ،ط1419(/1 :ه و1991 -م) .)39/3( ،وتفسوير
ابن ثير (.)193/1
( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)314 ،339/1وتفسير ابن ثير( .)193/1والدر المنثور فوي تفسوير القورآن
بالم ثور ،عبد الرحمن بن بي ب ر ،الل الدين السيوطي (ل911 :هو) ،الناشر :دار الف ر – بيرول ،بدون رقم

الطبعووة وتاريخهووا ( .)91/1و ضوواء البيووان ،للشوونقيطي ( .)239/2واألسوواس فووي التفسووير ،لسووعيد حوووى (.)93/1

واعراب القرآن ،لدرويش (.)34/1
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عظم الذنوب عند اهلل ،لما اء عون عبود اهلل بون مسوعود -رضوي اهلل عنوه -قوال :سو لل النبوي -
صلى اهلل عليه وسلم:-

الوذنب عظوم عنود اهلل؟ قوال « :ن ت عول هلل نوداً وهوو خلقوا»( ،)1وعون

ابوون عبوواس -رضووي اهلل عنهمووا ،-قووال :قووال ر وول للنبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم :-مووا شوواء اهلل
وشئل ،قال « :علل هلل نداً؟ ما شاء اهلل وحدا(.»)2

()3

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع من اتخذ أندادا من دون اهلل:
لقوود تبووين موونهج القورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون اتخوواذ األنووداد موون دون اهلل -تعووالى -فووي سووورة
البقرة في عدة نقاط:
بببلّٖت َۡر َعلُببببو ْا ِ َّ
 -1م وونهج النه ووي الصو وري بع وود بي ووان الح ووة ووض وووحها ،حي ووث ق ووال تع ووالى﴿ :فَب َ
ِِّّٖٖ
أَن َّٖدا ّٖا﴾[البقاءة ،]44:فاألصول فوي النهوي عون المن ور ن ي وون صوريحاً إذا صوب الحوق واضوحاً؛ ألن
بون﴾[البقااءة،]44:
اهلل -تعووالى -قووال بعوود النهووي عوون الشوورا باألنوودادَ ﴿:وأَن بتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُمب َّٖ
وحدانيته بما ذ ر ل م من البراهين ،وفي ذلا بيان لقب

 :و نووتم تعلمووون

فرهم بعد معرفتهم بالحق.

()4

 -2ال مووع بووين األموور بعبووادة اهلل وحوودا والنهووي عوون عبووادة مووا س وواا ،ففووي قولووه تعووالىۡ ﴿ :
ٱعبُ بدُو ْاّٖ
َربَّ ُكبب ُّٖم﴾[البقااءة ،]43:ذ وور معنووى اإلثبووال موون لمووة التوحيوود وهووي (إ اهلل) ،وفووي قولووه تعووالى﴿ :فَ َببلّٖ
ت َۡر َعلُبو ْا ِ َّ
ِِّّٖٖأَنبدَا ّٖا﴾[البقاءة]44:

ذ ور معنوى النفوي وهووو ( إلوه) ،وهوذا متضومن للنفوي علوى مول و ووه

( )1صحي البخار  ،تاب التفسير ،باب قوله تعال﴿ :فَ َلّٖت َۡر َعلُو ْا ِ َّ
ون﴾[البقءة ،]44:حديث
ِِّّٖٖأَندَا ّٖاّٖ َوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
رقم .)13/3( ،)4413( :وصحي مسلم ،تاب اإليمان ،باب ون الشرا قب الذنوب ،وبيان عظمها بعدا،
حديث رقم.)94/1( ،)93( :

( )2صوحي األدب المفورد ،للبخوار  ،تحقيوق ،محمود ناصور الودين األلبواني ،دار الصوديق للنشور والتوزيوع ،ط/4 :
(1419هو 1991م) ،حديث رقم ،)191( :وقال :حديث صحي .)292/1( ،
( )3ينظر :الملل والنحل ،بو الفت محمد بن عبد ال ريم بون بوى ب ور حمود الشهرسوتاني (ل349 :ه و) ،الناشور:
مؤسسة الحلبي ،بدون رقم الطبعة تاريخها ( .)42/1وتفسير بي السعود (.)32/1
( )4ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل ،بو القاسم ،محمد بن حمد بن محمد بن عبد اهلل ،ابن ز ال لبي الغرناطي

(ل141 :هو) تحقيق :الد تور عبد اهلل الخالد  ،شر ة دار األرقوم بون بوي األرقوم – بيورول ،ط1413 (/1 :هوو)،
(.)13/1
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و تمووه؛ ف معوول اآليووة بووين األموور بالتوحيوود والنهووي عوون الشوورا بوواهلل ،مووع بيووان الوودليل البوواهر علووى
و وووب عبادتووه ،وبطووالن عبووادة موون س وواا ،وهووو ذ وور توحيوود الربوبيووة ،المتضوومن نف ورادا بووالخلق
والرزق والتدبير ،فذذا ان ل حد مق اًر ب نوه لويس لوه شوريا فوي ذلوا ،ف وذلا فلوي ن إقو اررا بو ن اهلل
شريا له في العبادة ،وهذا وض دليل عقلي على وحدانيته ،وبطالن الشرا.
 -3تسمية الشرا باألنداد ،وهذا لت ون بل و وسع؛ ألن األنداد قود
تعالى -على النحو الذ

()1

ت وون آلهوة تعبود موع اهلل -

ان يزاوله المشر ون ،فقد ت ون األنداد في صور خرى خفية ،قد ت ون

في تعليق الر اء بغير اهلل في

صورة ،وقد ت ون فوي الخووف مون غيور اهلل فوي

ت ون في ا عتقاد بنفع و ضر في غير اهلل في

صورة.

صوورة ،و و

()2

 -4الذم والوعيد الشديد ببيان مصير من ُيقدم على هذا الفعول القبوي  ،وهوذا قود ورد فوي ثيور مون
ُون َّ
ّٖٱِِّٖأَنبدَا ّٖاّٖيُ ِ ببونَ ُهمۡ ّٖ َش ُ ب ِّ ّٖٱ َّ ُۖ
ِِّٖ
جّٖ َمنّٖيَتَّ ِخ ُذّٖ ِمبنّٖ ِ
اآليال القرآنية ،فمنها قوله تعوالىَ ﴿ :و ِمنَ ّٖٱلنَّا ِ
ابّٖأَنَّ ۡ
ّٖولَ ۡبوّٖيَ َبرٱّٖٱلَّب ِذينَ ّٖظَلَ ُم ٰٓبو ْاّٖ ِ ۡ ّٖيَ َبر ۡونَ ۡ
ّٖٱلقُب َّّٖوةَ ِ َّ
ّٖمبباّٖ ِّ َّ ِۗ
اّٖوأَنَّ ّٖٱ ََِّّٖ
َوٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓو ْاّٖأَشَد ُ
ِِّٖ َ
ّٖٱل َعب َذ َ
ّٖج ِميعب َ
ِِ َ
ش ب ِديد ۡ
ب﴾[البقااءة ،]365:وهووذا فيووه شوورا المحبووة لغيوور اهلل فووي مسوواواة محبووتهم بمحبووة اهلل ،وقولوه
ُّٖٱل َع ب َذا ِّٖ
َ
تعالىَ ﴿ :و َج َع َل ِ َّ
بيلّٖ ِنَّب َ ّٖ ِم ۡبنّٖأَ ۡ
سببِيلِ ِِّٖۚقُبلۡ ّٖتَ َمتَّ ۡبعّٖبِ ُك ۡفب ِرلَ ّٖقَلِ ك
صب َٰ َ ِّٖٱلنَّبا ِّٖر﴾[ ُّالزتماء،]4:
ض َّلّٖعَبنّٖ َ
ِِّّٖٖأَندَا اّٖلِّيُ ِ
ف صل الشرا في المشر ين إنما هو اتخاذهم نداداً يحبونهم حب اهلل.

( )3

( )1ينظر :تفسير للسعد

( .)44/1وأضواء البيان ،للشنقيطي (.)218/7

( )2ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)49/1
( )3ينظر :م موه الفتاوى ،لتقي الدين بو العباس حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ل129 :هو) ،تحقيق:
عبد الرحمن بن محمد بون قاسوم ،الناشور :م موع الملوا فهود لطباعوة المصوحف الشوريف ،المدينوة النبويوة ،الممل وة
العربية السعودية ،عوام النشور1413( :ه و1993-م) .)134/14( ،وال وواب ال وافي لمون سو ل عون الودواء الشوافي
و الداء والدواء ،لمحمد بن بي ب ر بن يوب بن سعد شمس الودين ابون قويم ال وزيوة (ل131 :ه و) ،الناشور :دار

المعرفة – المغرب ،ط1419(/1 :هو 1991 -م).)132/1( ،
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 -3المبالغة في ز رهم عن عبادة األنداد من دون اهلل ،وذلا في إثبال العلم لهم في قوله تعالى:
ون﴾[البقءة ،]44:فذذا ان ارت اب الباطل من ال اهل قبي فذنوه ي وون مون العوالم بحقيقوة
﴿ َوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
بطالنه شد قبحاً ،و دعى ب ن يقابل ب شد نواه اإلن ار.

()1

ووووووو
ومن خالل ما تقدم في هذا المطلب من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن اتخاذ األنداد من
دون اهلل نستلخص ذلا فيما يلي:
= ال مع بين األمر بعبادة اهلل والنهي عن عبادة ما سواا.
= ن النهي اء صريحاً وليس غامضاً.
= تسمية الشرا باهلل ب لمة األنداد؛ لت ون بل و وسع في دائرة الشرا.
= الذم والوعيد الشديد لمن يتخذ نداداً من دون اهلل.
= المبالغة في ز ر من يتخذ األنداد هلل -تعالى.

( )1ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو (.)13/1
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المطلب الثان
عبادة غير اهلل تعالى
لقد ورد في سورة البقرة النهي عن عبادة غير اهلل ،فعبادة غير اهلل -تعالى -يواً وان نوعهوا تعتبور
شر اً باهلل ،والشرا يعد من قب الذنوب و برها عند اهلل -تعالى ،-فقد رتب اهلل عليه من العذاب
والعقاب ما

يرتب على غيرا من ال بائر ،وفي هذا المطلب يتبين النهي عن عبادة غير اهلل من

خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
َٰ
ۡ
ۡ
اّٖو ِ ۡ
بيّٖ ِ ۡسب َٰ َٰٓبر ِاي َل ََّٖلّٖت َۡعبُ بدُونَ ّٖ ِ ََّل َّ
ّٖٱلقُ ۡربَب َٰبىّٖ
ّٖوبِ ۡٱل َٰ َولِ بد َۡي ِنّٖ ِ ۡم َ
سببانّٖ َ
ّٖٱَِ َ
قووال تعووالىَ ﴿ :و ِ ّٖأَ َلببذنَاّٖ ِميثَ بقَّٖبَنِب ٰٓ
ّٖو َااتُو ْاّٖٱل َّل َش َٰوةَّٖثُب َّمّٖت ََبولَّ ۡيتُمۡ ّٖ ِ ََّلّٖقَلِبيلّّٖٖ ِّمبن ُكمۡ ّٖ
اّٖوأَقِي ُمو ْاّٖٱل َّ
ج ُ
ّٖو ۡٱل َم َٰ َ
صلَ َٰوةَ َ
ّٖم ۡسنّٖ َ
ين َ
َو ۡٱليَ َٰتَ َم َٰى َ
ّٖوقُولُو ْاّٖلِلنَّا ِ
س ِك ِ
ون﴾[البقءة.]41:
ض َّٖ
َوأَنتُمّٖم ۡع ِر ُ
ثانيا :تعريف العبادة لغة واصطالحا:
أ-

العبننادة لغننة :الطاعووة مووع الخضوووه وا سووت انة ،يقووال طريووق معبوود إذا ووان مووذلالً ب ث ورة
الوطء ،والمقصود بالعبادة هنا :عبادة غير اهلل.

()1

ب -العبادة اصطالحا:
قال ابن تيمية :العبادة" :هي اسم امع ل ل موا يحبوه اهلل ويرضواا مون األقووال واألعموال
الباطنة والظاهرة".

()2

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
( )1ينظوور :تهووذيب اللغووة ،للهوورو ( .)139/2ولسووان العوورب ،بوون منظووور ( .)213/3وتوواج العووروس ،للزبيوود
(.)331/9
( )2العبودية ،تقي الدين بوو العبواس حمود بون عبود الحلويم بون عبود السوالم بون عبود اهلل بون بوي القاسوم بون محمود
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ل129 :ه و) ،تحقيوق ،محمود زهيور الشواويش ،الم توب اإلسوالمي – بيورول،

ط 1 :الم ددة1423( /هو 2443 -م).)44/1( ،
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ّٖٱَِ﴾[البقءة ) ( ،]41:نافيوة ،وتعبودون فعول مضواره
يقول اهلل -تعالى -لبني اسرائيلََ ﴿ :لّٖت َۡعبُ ُّٖدونَ ّٖ ِ ََّل َّّٖ
مرفوه وعالمة رفعه ثبول النون ،والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ،وا
استثناء ،واهلل لفظ ال اللة مفعول به ،وال ملة

داة حصر

محل لها من اإلعوراب؛ ألنهوا مفسورة ،فهوو مخبور

عنه؛ لما فيه من إيهام ّن المنهي ساره إلى ا نتهاء.
توحدون إ اهلل ،و تشر وا به شيئا ،و تخلصووا العبوادة إ هلل دون غيورا ،وهوذا مور

والمعنى:

موون اهلل -تعووالى -بعبادتووه ،يوودخل تحتووه النهووي عوون عبووادة غيورا؛ ألن اهلل -تعووالى -هووو المسووتحق
للعبووادة

غي ورا ،ف و مرهم ن يعبوودوا و يش وور وا بووه شوويئاً ،وبهووذا األم وور موور ميووع خلقووه ،ول ووذلا

وم ٰٓيّٖ ِلَ ۡي ِِّٖأَنَُِّ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنَاّٖفَ ۡ
ُونّٖ
س ۡلنَاّٖ ِمنّٖقَ ۡبلِ َ ّٖ ِمنّٖ َّر ُ
خلقهم ،ما قال تعالىَ ﴿ :و َمآّٰٖأَ ۡر َ
ولّٖ ِ ََّلّٖنُ ِ
س ي
ٱعبُد ِ
﴾[األنبيا ااا  ،]45:وقو ووال تعو ووالىَ ﴿ :ولَقَب ۡ
ّٖٱعبُبببببدُو ْا َّ
سببببب ك
ّٖو ۡٱجتَنِبُبببببو ْاّٖ
وَلّٖأَ ِن ّٖۡ
ببببدّٖبَ َع ۡثنَببببباّٖفِبببببيّٖ ُشببببب ِّلّٖأُ َّمبببببةّّٖٖ َّر ُ
ّٖٱَِ َ
َٰ
وت﴾[النحال ،]16:وهوذا هوو علوى الحقووق و عظمهوا ،وهوو حوق اهلل –تعوالى ،-ن يعبود وحودا
ٱلطَّ ُغ َّٖ
شريا له ،و يعبد سواا من خلقه.

()1

ّٖٱَِ﴾[البقءة ،]41:تحريم
ويقتض النه في قوله تعالىَ ﴿ :و ِ ۡ ّٖأَ َل ۡذنَاّٖ ِمي َٰثَقَّٖبَنِ ٰٓيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓر ِاي َل ََّٖلّٖت َۡعبُ ُّٖدونَ ّٖ ِ ََّل َّّٖ
عبادة غير اهلل من قبل بني إسرائيل و ذلا مة محمد –صلى اهلل عليه وسلم-؛ فمن صرف شويئاً
منها لغير اهلل فذنه ي ون مشر اً؛ لقوله تعوالىَ ﴿ :و َمنّٖيَ ۡدَُّٖ َم َع َّ
ّٖٱِِّٖ ِ َٰلَ كّٖهاّٖ َا َ
ال َر ََّٖلّٖبُ ۡر َٰ َهنَ ّٖلَُِّٖبِب ِِّٖۚفَِِنَّ َمباّٖ
ون﴾[املؤمنو  ،]338:وقوله تعوالىَ ﴿ :وأَنَّ ۡ
َّٖربِّ ِِّٰٖٓۚ ِنَُِّ ََّٖلّٖيُ ۡفلِ ُح ۡ
س ِرد ِ َّ
َِِّّٖٖفَ َبلّٖت َۡبدعُو ْاّٖ َمب َعّٖ
ّٖٱل َٰ َكفِ ُر َّٖ
ّٖٱل َم َٰ َ
سابُُِّٖ ِعند َ
ِم َ
َّ
مدا﴾[اجل
ٱِِّٖأَ َ

.]34:

()2

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)294-299/2ولباب الت ويل ،علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر المعوروف
الخ و ووازن (ل141 :ه و و و) دار ال ت و ووب العلمي و ووة – بي و وورول ،ط 1413( /1 :هوو و و) .)31 /1( ،وتفس و ووير اب و وون ثي و وور

( .)191/1والدر المنثور ،للسيوطي ( .)249/1واع ارب القرآن ،لدرويش (.)131/1

( )2ينظر :م موه الفتاوى ،بن تيمية ( .)113/14وغرائب القرآن ،للنيسابور (.)323/1
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رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع من عبد غير اهلل:
لقد اشتملل هذا اآلية التي وردة في سورة البقرة من خالل منهج القرآن في النهي عون عبوادة غيور
اهلل تعامالً رائعاً نوردا في عدة نقاط:
ّٖٱَِ﴾[البقءة ،]41:فقد يحتمل ن
 -1احتمال النهي أل ثر من و ه في قوله تعالىََ ﴿ :لّٖت َۡعبُدُونَ ّٖ ِ ََّل َّّٖ
ت علون األلوهيةج ،إ هلل ،وقد يحتمل نفس العبادة ،ج :

تعبدون غير اللَّه ،من األجصنام واألجوثان

وغيرهما ،و لها تؤد إلى غاية واحدة ،وهي توحيد اهلل –تعالى -بالعبادة دون غيرا.

()1

ّٖٱَِ﴾[البقااءة ،]41:وهووذا
 -2موونهج اإلخبووار الووذ هووو بمعنووى النهووي ،فووي قولووه تعووالىََ ﴿ :لّٖت َۡعبُبدُونَ ّٖ ِ ََّل َّّٖ
األسلوب هو قولا( :تذهب إلى فالن) تريد األمر ،وهو بل من صري األمر والنهي؛ ألنه نه
سوووره إلووى ا متثووال وا نتهوواء فهووو يخبوور عنووه ،ويؤيوود هووذا القووول ،عطووف قولووه تعووالىَ ﴿ :وقُولُببو ْاّٖ
ّٖو َااتُو ْاّٖٱل َّل َش َٰو ّٖةَ﴾[البقءة ،]41:عليه.
اّٖوأَقِي ُمو ْاّٖٱل َّ
ج ُ
صلَ َٰوةَ َ
ّٖم ۡسنّٖ َ
لِلنَّا ِ

()2

 -3بيووان ن النهووي ع وون عبووادة غي وور اهلل ُيعوود نوعو واً موون نو وواه الوونعم الت ووي خصووهم اهلل به ووا؛ ألن
الت ليووف بهووذا األشووياء موصوول إلووى عظووم الوونعم ،وهووو ال نووة ،والموصوول إلووى النعمووة نعمووة ،فهووذا
النهي

محالة من النعم.

()3

ّٖٱَِ﴾[البقااءة ،]41:هووو فووي
 -4بيووان ن النهووي عوون عبووادة غيوور اهلل فووي قولووه تعووالىََ ﴿ :لّٖت َۡعبُ بدُونَ ّٖ ِ ََّل َّّٖ
الحقيقة يتضمن ميع ما

بد منه في ديون اإلسوالم؛ ألن األمور بعبادتوه والنهوي عون عبوادة غيورا

مسبوق بالعلم بذاته ،وب ميع ما ي ب له ويستحيل عليه ،ومسبوق يضاً بالعلم ب يفية تلا العبادة
التي

()4

سبيل إلى معرفتها إ بالوحي والرسالة.

( )1ينظر :تفسير الماتريد (.)342/1
( )2ينظر :ال شاف ،للزمخشر (.)139/1

( )3ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)393/3
( )4ينظر :غرائب القرآن ،النيسابور (.)322/1
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 -5البيان والتوضي على ن التشريع من مر ونهي هو من صول الدين ،التي مر اهلل بهوا فوي
ل شريعة؛ شتماله على المصال العامة ،في ل زمان وم ان ،فال يدخله نسخ ،صل الدين؛
ولهذا مرنا به في قوله تعوالىَ ّٖ﴿ :و ۡ
ّٖو ََلّٖتُ ۡ ب ِر ُشو ْاّٖبِب ِِّٖۚش َّٖۡبيا﴾[النساا  ،]16:فوال تقبول األعموال
ٱعبُبدُو ْاّٖٱ ََِّ َ
لها إن لم ي ن هذا ساسها؛ ألن هذا حق اهلل –تعالى -على عبادا.

()1

َٰ
ۡ ۡ
بيّٖ ِ ۡسب َٰ َٰٓبر ِاي َل ََّٖلّٖ
 -6ا لتفوال مون الغيبووة إلوى الخطواب ،وذلووا فوي قولوه تعووالىَ ﴿ :و ِ ّٖأَ َلبذنَاّٖ ِميثَبقَّٖبَنِب ٰٓ
ّٖٱَِ﴾[البقااءة]41:؛ ألن ذ وور بنووي إس ورائيل إنمووا وقووع بطريووق الغيبووة ،وموون فوائوود ا لتفووال،
ت َۡعبُببدُونَ ّٖ ِ ََّل َّّٖ
وب التونقالل،
تطرية ال الم ،وصيانة السمع عن الض ر واإلمالل؛ لما بلول عليوه النفووس مون ح ّ
والسممة من ا ستمرار على منوال واحد.

()2

 -1شمول اآلية على م موعة من الحقوق؛ ول نها بد ل بتقرير التوحيد والنهي عن الشرا ،وهذا
يدل على همية ذلا ،و نه من عظم الحقوق على اإلطالق.
ووووووو
ومن خالل ما تقدم ذ را في منهج القرآن في التعامل مع النهي عون عبوادة غيور اهلل نسوتلخص موا
يلي:
= احتمال النهي عن عبادة غير اهلل أل ثر من و ه.
= التعبير بمنهج اإلخبار الذ ي تي بمعنى النهي؛ ألنه بل من صري األمر.
= 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.

) )1ينظر :تفسير السعد (.)31/1
( )2ينظوور :تفسووير حوودائق الووروح والريحووان فووي روابووي علوووم الق ورآن ،لمحموود األمووين بوون عبوود اهلل األرمووي العلووو

الهرر الشافعي ،إشراف وم ار عة :الد تور هاشم محمد علي بن حسين مهد  ،الناشر :دار طوق الن اة ،بيرول
– لبنان ،ط1421( /1 :هو 2441 -م).)33/2( ،
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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
الخشية من غير اهلل تعالى
ومن األفعال المنهي عنهوا التوي تضومنتها سوورة البقورة النهوي عون الخشوية مون غيور اهلل -تعوالى-؛
لما فيهوا مون الخووف والتعظويم لغيور اهلل ،وهوذا

شوا نوه مون الشورا بواهلل؛ فالمسولم

يخشوى و

يخوواف إ موون اهلل الووذ بيوودا الضوور والنفووع ،مووا غي ورا فووال ،وفووي هووذا المطلووب يتبووين النهووي عوون
الخشية من غير اهلل فيما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ُون﴾[البقءة.]350:
ّٖولَ َعلَّ ُكمۡ ّٖت َۡهتَد َّٖ
ّٖو ۡٱل َۡونِيّٖ َو ِۡلُتِ َّمّٖنِ ۡع َمتِيّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ َ
قال تعالى﴿ :فَ َلّٖت َۡخ َۡوهُمۡ َ
ثانيا :تعريف الخشية لغة واصطالحا:
،
،
ومخ جشوواةً ،وهووذا
وي جيخشووى جخشو جويةً ج
وخشووياً وخشووياناً ج
أ -الخشننية لغننة :هووي الخوووف ،يقووال :جخشو ج
ان خشى من ذاا ،وام جرةَ جخش جي جانةَ ،تجخشى ُ َّل جشي دء.
الم ُ

()1

ب -الخشية اصطالحا" :هي ت لم القلب بسوبب توقوع م وروا فوي المسوتقبل ،ي وون توارة ب ثورة
ال ناية من العبد ،وتارة بمعرفة الل اهلل وهيبته".

()2

المخوووف،
والمعنووى :ن الخشووية ت ووون بووالخوف مووع اضووطراب القلووب وحر تووه موون تووذ ر ج
وص اهلل
خوووف يشوووبه تعظوويم ،و ثوور مووا ي ووون ذلووا عوون علووم بمووا يخشووى منووه ،ولووذلا خو ّ
َبببىّٖٱَِّٖ ِمب ۡ
بببنّٖ ِعبَبببا ِ ِهّٖٱ ۡل ُعلَ َٰ َٰٓمبببب ُل ِۗ ْاّٖ ِنَّ َّ
َّ
ّٖٱَِّٖ َع ِليببببلّٖ
العلم وواء به ووا ف ووي قول ووه تع ووالىِ ﴿ :نَّ َمبببباّٖيَ ۡخ
َ فُورّٖ﴾[فاطء.]44:

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)229 /14وتاج العروس ،للزبيد (.)334/31
( )2التعريفال ،لل ر اني (ص.)99 :

( )3ينظ وور :المف ووردال ف ووي غري ووب القو ورآن ،ب ووو القاس ووم الحس ووين ب وون محم وود المع ووروف بال ارغ ووب األص ووفهانى (ل:
342هو) ،تحقق :صفوان عدنان الداود  ،الناشر :دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيرول ،ط1412( /1 :هو)،
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ثالثا :سبب نزول اآلية:
صرف المسولمون نحوو ال عبوة
سبب نزول اآلية هو ماذ را ابن عباس -رضي اهلل عنهما -عندما ُ
بعوود صووالتهم إلووى بيوول المقوودس ،قووال المشوور ون موون هوول م ووة :تحيوور علووى محموود دينووه! فتو ووه
بقبلتووه إلووي م ،وعلووم ن ووم نووتم هوودى منووه سووبيالً ،ويوشووا ن يوودخل فووي ديوون م! ف و نزل اهلل تعووالى:
ّٖو ۡٱل َۡبونِي﴾ [البقاءة ،]350:واآليوة
جّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ُ
ّٖم َّرةّٖ ِ ََّلّٖٱلَّ ِذينَ ّٖظَلَ ُمو ْاّٖ ِم ۡبن ُهمۡ ّٖفَ َبلّٖت َۡخ َۡبوهُمۡ َ
﴿لِئ ََّلّٖيَ ُكونَ ّٖلِلنَّا ِ
بش ل عام هي مناسبة لما قبلها من اآليال التي تتحدث عن تحويل القبلة ،وتابعة لها.

()1

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
ّٖو ۡٱل َۡونِي﴾[البقءة ،]350:الفاء هي الفصيحة ،و( ) ناهية ،وتخشوهم
يقول اهلل تعالى﴿ :فَ َ ّٖ
لّٖت َۡخ َۡوهُمۡ َ
فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنوى :فوال تخوافوهم فووي صورف القبلوة ،و تخووافوا مطواعنهم فوي قبلووت م؛ فذنهوا داحضوة وباطلووة،
وانهووم ل ون يضوورو م بهووا ،ثووم ذ وورهم بو و ن خشوويته –تعووالى -هووي األولووى با هتمووام ،فقووال تع ووالى:
﴿ َو ۡٱل َۡونِي﴾[البقاءة،]350:

 :وخافوني بوذفراد الخشوية لوي فوي تورا القبلوة األولوى ،و تخوالفوا مور

( .)293/1ومودارج السوال ين بووين منوازل إيوواا نعبود وايوواا نسوتعين ،محموود بون بووي ب ور بوون يووب بوون سوعد شوومس
الوودين ابوون قوويم ال وزيووة (ل131 :هو و) ،تحقي وق :محموود المعتصووم بوواهلل البغووداد  ،الناشوور :دار ال توواب العربووي –
بيرول ،ط1413( /1 :هو 1993 -م).)349/1( ،
( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)343/3والهداية إلى بلووق النهايوة فوي علوم معواني القورآن وتفسويرا ،و ح اموه،

و موول موون فنووون علومووه ،ألب وي محموود م ووي بوون بووي طالووب جح ّموووش بوون محموود بوون مختووار القيسووي القيروانووي ثووم
األندلسي القرطبي المال ي (ل431 :هو) ،تحقيق :م موعوة رسوائل امعيوة ب ليوة الد ارسوال العليوا والبحوث العلموي
 امعووة الشووارقة ،بذش وراف  .د :الشوواهد البوشوويخي ،الناشوور :م موعووة بحوووث ال توواب والسوونة  -ليووة الش وريعةوالد ارس و ووال اإلس و ووالمية  -امع و ووة الش و ووارقة ،ط 1429( /1 :ه و و و 2449 -م) .)341/1( ،والع و وواب ف و ووي بي و ووان
األسباب ،ألبي الفضل حمد بن علي بن محمد بن حمد بن ح ر العسقالني (ل932 :هو) ،تحقيق :عبد الح ويم

محمد األنيس ،الناشر :دار ابن ال وز  ،بدون طبعة وتاريخ ،قال المحقق في الخاشية بونفس المصودر والصوفحة:
قلنا :وسندا ضعيف؛ فيه سباط بن نصر وهو ضعيف (.)441/1
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فووي التو ووه إلووى ال عبووة؛ ألن مووا مورت م بووه فيووه مصوولحة ل ووم ،فاحووذروا عقووابي إن نووتم عوودلتم عمووا
لزمت م وفرضل علي

م.

()3

ّٖو ۡٱل َۡبونِي﴾[البقاءة ،]350:منووع خشوية غيور اهلل موون
ويقتضن النهن فووي قولوه تعوالى﴿ :فَب َبلّٖت َۡخ َ ب ۡبوهُمۡ َ
الخلو و و ووق؛ لعمو و و وووم النهو و و ووي عو و و وون الخشو و و ووية مو و و وون غي و و و ورا ،ويقتضو و و ووي األمو و و وور ف و و و وي قولو و و ووه تعو و و ووالى:
﴿ َو ۡٱل َۡونِي﴾[البقءة ،]350:و وب إفراد اهلل بالخشية؛ لعموم األمر بالخشية منه.
فقد معل اآلية بين النهي الذ يقتضي فساد المنهي عنه وتحريموه ،وبوين األمور الوذ يقتضوي
الو وووب ،والنهووي عوون الشوويء موور بضوودا؛ ألن ضوود النهووي هووو األموور ،فووذن ووان النهووي مقتضو ًويا
للتحريم ان األمر مقتضياً لضدا ،وهو الو ووب؛ وألن الخشوية تعتبور نووه مون نوواه العبوادة هلل -
تعالى -فذذا صرفل لغير اهلل صبحل نوعاً من نواه الشرا ،قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡخ َۡونَ ّٖأَ َمبدكاّٖ ِ ََّلّٖ
َّ ِۗ
ّٖو َشفَ َٰىّٖبِ َّ
سيبّٖا﴾[األحزاب.]18:
ٱِِ َ
ّٖم ِ
ٱَِ َ
فالوا ب على المرء في ول فعالوه وترو وه ن ينصوب بوين عينيوه خشوية عقواب اهلل ،و ن يعلوم نوه
ليس في يد الخلق شيء ،و ن

ي ون مشتغل القلب بهم ،و ملتفل الخاطر إليهم.

()2

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع الخشية من غير اهلل -تعالى:
لقد سولا القورآن مون خوالل سوورة البقورة منه واً عظيمواً ومتميو اًز فوي التعامول موع النهوي عون الخشوية
من غير اهلل ،و اء ذلا في عدة نقاط:

( )1ينظو وور :ال شو وواف ،للزمخشو وور ( .)243/1ومفو وواتي الغيو ووب ،لل و وراز ( .)121/4ومو وودارا التنزيو وول ،للنسو ووفي
( .)143/1وتفسير ابون ثيور ( .)434/1وفوت القودير ،محمود بون علوي بون محمود بون عبود اهلل الشوو اني اليمنوي
(ل1234 :هو و) ،الناشوور :دار ابوون ثيوور ،دار ال لووم الطيووب  -دمشووق ،بيوورول ،ط1414( /1 :هو و).)192/1( ،
واعراب القرآن ،لدرويش(.)213/1
( )2ينظر :مفاتي الغيب ،للراز ( .)121/4وال واهر الحسان في تفسير القرآن ،بو زيد عبود الورحمن بون محمود

بن مخلوف الثعالبي (ل913 :هو) ،تحقيق :الشيخ محمد علي معوا والشيخ عادل حمد عبد المو وود ،الناشور:
دار إحياء التراث العربي – بيرول ،ط1419 ( /1 :هو).)332/1( ،
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 -1اسو و ووتعمال مصو و ووطل الخشو و ووية بو و وود ً مو و وون الخو و وووف ،حيو و ووث قو و ووال تعو و ووالى﴿ :فَ َ
ۡ
َببببببوهُمۡ ّٖ
ببببببلّٖت َۡخ
َو ۡٱل َۡونِي﴾[البقءة]350:؛ ألن الخشية فوي هوذا المقوام هوي حوذر مون مور قود وقوع ،والخووف حوذر مون
مر لم يقوع ،والوذ تودل عليوه اللغوة وا سوتعمال ن لموة الخشوية والخووف مترادفتوان ،قوال تعوالى:
ون﴾[آل عمءا
ّٖو َلافُ ِّٖ
﴿فَ َلّٖت ََخافُوهُمۡ َ

ّٖو ۡٱل َۡونِي﴾[البقءة.]350:
 ،]385:ما قال تعالى﴿ :فَ َلّٖت َۡخ َۡوهُمۡ َ

()1

ّٖم َّرةّٖ ِ ََّلّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ
جّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ُ
 -2سر احت اج اليهود مام ح ة اهلل ،في قوله تعالى﴿ :لِئ ََّلّٖيَ ُكونَ ّّٖٖلِلنَّا ِ
ّٖو ۡٱل َۡونِي﴾ [البقءة ،]350:بمعنى
ظَلَ ُمو ْاّٖ ِم ۡن ُهمۡ ّٖفَ َلّٖت َۡخ َۡوهُمۡ َ

تراقبوهم وتستحوا منهم ،وذلا لموا علوم

ن المهم عناد للعقيدة عند ظهور الح ة عن التزامها ،فقال لهم ذلا.
ّٖو َّ
ٱُِّٖأَ َمقّٖأَنّٖ
فالخشية قد ت ر م رى المراقبة وا ستحياء ،ما في قوله تعالىَ ﴿ :وت َۡخ َىّٖٱلنَّ َ
اج َ
ت َۡخ َ َُٰ ُِّٖ﴾[األحزاب[﴾]73:األحزاب.]18:

()2

ّٖم َّرببةّٖ ِ ََّلّٖ
جّٖ َعلَب ۡبي ُكمۡ ُ
 -3التحقيوور موون شو ن عووداء الملووة والوودين ،فووي قولووه تعووالى﴿ :لِبئ ََّلّٖيَ ُكببونَ ّٖلِلنَّببا ِ
ّٖو ۡٱل َ ب ۡبونِي﴾ [البقاءة ،]350:والتحقيور ي ووون بوذطراح موورهم ،وم ارعوواة
ٱلَّب ِذينَ ّٖظَلَ ُمببو ْاّٖ ِمب ۡبن ُهمۡ ّٖفَب َبلّٖت َۡخ َ ب ۡوهُمۡ َ
مر اهلل –تعالى-؛ فهو هل ن يخشى منه.

()3

 -4بيووان ن صوواحب الحووق هووو موون يخشووى انبووه و ن المبطوول

ينبغووي ن ُيخشووى حيووث قووال

ّٖو ۡٱل َ ب ۡبونِي﴾[البقااءة]350:؛ فووذن الحووق يعلووو و يعلووى عليووه ،قووال تعووالى﴿ :فَب َبلّٖ
تعووالى﴿ :فَب َبلّٖت َۡخ َ ب ۡبوهُمۡ َ
ّٖوأَنتُ ُم ۡ
ّٖو َّ
ّٖولَنّٖيَتِ َر ُشمۡ ّٖأَ ۡع َٰ َملَ ُك ّٖۡم﴾[حممد ،]15:فما آفة الحوق إ
ّٖوت َۡدع ُٰٓو ْاّٖ ِلَىّٖٱل َّ
ٱُِّٖ َم َع ُكمۡ َ
ّٖٱۡلَ ۡعلَ ۡونَ َ
س ۡل ِم َ
تَ ِهنُو ْا َ
ترا هله له ،وخوفهم من هل الباطل فيه.

()4

( )1ينظر :البحر المحيط ،بي حيان ا ندلسي (.)44/2
( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)243 /3وتفسير الراغب (.)342/1
( )3ينظر :ال واهر الحسان ،للثعالبي ( .)332/1وتفسير ابن ثير (.)333/1

( )4ينظ وور :تفس ووير القو ورآن الح وويم (تفس ووير المن ووار) ،محم وود رش وويد رض ووا (ل1334:هو وو) ،الهيئ ووة المصو ورية العام ووة
لل تاب1994( ،م).)21 /2( ،
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 -5التلوي بفضل اهلل ونعمته ،واتمامها على األمة اإلسالمية ،وذلا حين تست يب وتستقيم على
مر اهلل وطاعته ،مع التهوين من ش ن الذين ظلموا ،والتحذير من عذاب اهلل ،قال تعالىَ ﴿ :و ِۡلُتِب َّمّٖ
ُون﴾[البقءة.]350:
ّٖولَ َعلَّ ُكمۡ ّٖت َۡهتَد َّٖ
نِ ۡع َمتِيّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ َ

()1

 -6البشارة للمؤمنين ب ن صاحب الحق منصور وصاحب الباطل مخذول ،في قوله تعوالى﴿ :فَ َبلّٖ
ّٖو ۡٱل ۡ
ت َۡخ ۡ
َببونِي﴾[البقااءة ،]350:وهووذا إشووارة إلووى ن الباطوول اسوومه مخووذول ،مخووذول صوواحبه،
َببوهُمۡ َ
بخالف صاحب الحق فذن للحق صولةً وعزا ،يو ب خشية من هو معه ،ف مر بخشيته ،التي هي
صل ل خير ،فمن لم يخش اهلل ،لم ين ف عن معصيته ،ولم يمتثل مرا.

()2

ّٖو ۡٱل َ ب ۡببونِي﴾[البقااءة]350:؛ وزي ووادة الف وواء ف ووي ه ووذا
 -1زي ووادة الف وواء ف ووي قول ووه تع ووالى:ا﴿فَب َببلّٖت َۡخ َ ب ۡببوهُمۡ َ
الموضع للت يد.

()3

ووووووو
من روائع منهج القرآن في تعامله مع النهي عن الخشية من غير اهلل في سورة البقرة نه اء
بمنهج رائع يتلخص فيما يلي:
= استعمال مصطل الخشية بد ً من الخوف؛ لت ون نفع و خف في قلوب المؤمنين.
= سر احت اج اليهود مام ح ة اهلل.
= بيان ن صاحب الحق هو من يخشى انبه ،بخالف هل الباطل فال خشية منهم.
= التلوي بنعمة اإلسالم واتمامها على األمة اإلسالمية.
= البشارة للمؤمنين ب ن صاحب الحق منصور ،وصاحب الباطل مخذول.
ّٖو ۡٱل َۡونِي﴾[البقءة]350:؛ للت يد.
= زيادة الفاء في قوله تعالى:ا﴿فَ َلّٖت َۡخ َۡوهُمۡ َ
( )1ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)131/1
( )2ينظر :تفسير السعد (.)13/1

( )3ينظر :تفسير األلوسي (.)413/1
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المبحث الثالث
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن أفعال المنافقين المنه
عنها ف سورة البقرة ،وفيه مطلبان:

المطلب األول :الفساد في األرا
المطلب الثاني :ا ستهزاء بميال اهلل
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المطلب األول
الفساد ف األرض
تطرقل سورة البقرة في بدايتها للنهي عن الفساد في األرا والوذ هوو مون فعوال المنوافقين الوذين
ووانوا يظهوورون بهووا اإليمووان ،ويبطنووون ال فوور ،فنهوواهم اهلل عوون هووذا األفعووال؛ لمووا فيهووا موون الفسوواد
العظيم الوذ يعوود ضوررا علوى األموة اإلسوالمية فوي دينهوا ودنياهوا ،ويتبوين النهوي عون الفسواد فوي
األرا في هذا المطلب من خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
سدُو ْاّٖفِ ۡ
ضّٖقَالُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َماّٖنَ ۡ نُ ّٖ ُم ۡ
ون﴾[البقءة.]34:
صلِ ُ َّٖ
قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖقِي َلّٖلَهُمۡ ََّٖلّٖت ُۡف ِ
يّٖٱۡلَ ۡر ِ
ثانيا :تعريف الفساد لغة واصطالحا:
،
فاسد ،وفسد الشيء،
يا الصَّال ،ح ،يقال :فج جس جد جيف ُس ُد فجساداً وفُ ُسوداً ،فجهُ جو َ
أ -الفساد لغة :جنق ُ
بطل ،واضمحل ،بمعنى تغير ،والمقصود بالفساد هنا فساد المنافقين في األرا.

()1

ب -الفساد اصطالحا:
الفساد" :هو ضد الصالح ،وحقيقته العدول عن ا ستقامة إلى ضدها".

()2

ف ل ما خرج عون وضوعه الوذ ي وون بوه صوالحاً نافعواً يقوال إنوه فسود؛ ألنوه خوروج عون
دائ ورة الفط ورة وا سووتقامة ،ومووا توودعو إليووه الش وريعة اإلسووالمية ،ب عمووال وتص ورفال غيوور

( )1ينظر :تهذيب اللغة ،لألزهر ( .)231/12ولسان العرب ،بون منظوور ( .)333/3وتواج العوروس ،للزبيود
(.)493/9

( )2ال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي (.)242/1
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شوورعية ،فالفسوواد يتنوواول ميووع قسووام اإلثووم ،فموون عموول بغيوور موور اهلل –تعووالى -فهووو
مفسد.

()1

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
سبدُو ْاّٖفِب ۡ
ضّٖقَببالُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َمبباّٖنَ ۡ ببنُ ّٖ ُم ۡ
ون﴾[البقااءة،]33:
صبلِ ُ َّٖ
يقووول اهلل -تعووالىَ ﴿ :-و ِ َ اّٖقِيب َلّٖلَ ُهببمۡ ََّٖلّٖت ُۡف ِ
بيّٖٱۡلَ ۡر ِ
سدُوّْٖا﴾[البقءة ) ( ،]33:ناهية ازموة ،وتفسودوا فعول مضواره م وزوم بوال وعالموة
فقوله تعالىََ ﴿ :لّٖت ُۡف ِ
زمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنى :ن المنافقين وانوا إذا قوال لهوم حود الموؤمنين

تفسودوا فوي األرا:

:

تعصووا اهلل

في األرا ،بالنفاق ،وموا ة اليهود وال افرين ،وتضييع الفرائا ،والشوا فوي الودين الوذ

يقبول

م وون ح وود عمو و َل إ بالتص ووديق ب ووه واإليق ووان بحقيقت ووه ،ردوا علي ووه ق ووائلين :إنم ووا نح وون عل ووى اله وودى
مصلحون في زعمهم ،ف بطل اهلل –تعالى -هذا الزعم.
وقرر نهوم هوم وحودهم المفسودون

مون عرضووا بهوم مون الموؤمنين ،و وان فسوادهم ذلوا معصوية

اهلل؛ ألنووه موون عصووى اهلل فووي األرا و موور بمعص وية اهلل ،فقوود فسوود فووي األرا؛ وألن صووالح
األرا والسووماء

ي ووون إ بطاعووة اهلل –تعووالى ،-فووذلا هووو إفسوواد المنووافقين فووي األرا ،وهووم

يحسبون نهم بفعلهم ذلا مصلحون فيها.
ف و و َّوذبهم اهلل –تعو ووالى -فو ووي ذلو ووا مووون قو وويل،هم ،فقو ووال تعو ووالى﴿ :أَ ََلّٰٖٓ ِنَّ ُهببببمۡ ّٖ ُهبببب ُم ۡ
ّٖو َٰلَ ِكببببنّٖ ََّلّٖ
ّٖٱل ُم ۡف ِ
سببببدُونَ َ
ون﴾[البقااءة،]34:
يَ ۡ ب ُع ُر َّٖ

:

إنهووم هووم المفسوودون المخووالفون موور اهلل -تعووالى ،-المتعو ْدون حوودودا،

فروضه ،وهم
ال ار بون معصيتجه ،التارُ ون
ج

درون نهم ذلا.
يشعرون و جي ُ

()1

( )1ينظر :السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعا معاني الم ربنا الح يم الخبير ،شمس الودين ،محمود بون
حموود الخطيووب الشوربيني الشووافعي (ل911 :ه و) ،الناشوور :مطبعووة بووو ق (األميريووة) – القوواهرة ،بوودون رقووم الطبعووة

(1293هو) .)332/4( ،وتفسير المراغي (.)144/3
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سبببدُو ْاّٖفِ ۡ
ضّٖقَبببالُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َمببباّٖنَ ۡ بببنُ ّٖ
بببيّٖٱۡلَ ۡر ِّٖ
ويقتضننن النهننن ف ووي قول ووه تع ووالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖقِيببب َلّٖلَ ُهبببمۡ ََّٖلّٖت ُۡف ِ
ُم ۡ
ون﴾[البقءة ،]33:تحريم الفساد فوي األرا ،لعمووم النهوي الووارد فوي اآليوة؛ ألن النهوي يقتضوي
صلِ ُ َّٖ
و وب ترا المنهي عنه؛ وألن اهلل –تعالى -د في الرد عليهم ب نهم هوم المفسودون ،ف وان الفسواد
فو و ووي األرا مو و وون صو و ووفال المنو و ووافقين ،قو و ووال تعو و ووالى﴿ :أَ ََلّٰٖٓ ِنَّ ُهبببببببمۡ ّٖ ُهببببببب ُم ۡ
َّ
ببببببنَّٖلّٖ
ّٖو َٰلَ ِكب
ّٖٱل ُم ۡف ِ
سبببببببدُونَ َ
ون﴾[البقءة.]34:
يَ ۡ ُع ُر َّٖ
وبين نهم هم العدو

غيرهم ،قال تعالىُ ﴿ :ه ُم ۡ
ٱم َذ ۡرهُمۡ ّٖ َٰقَتَلَ ُه ُم َّ ُۖ
ّٖٱل َعدُوّٖفَ ۡ
ون﴾[املناافقو ،]8:
ّٖٱُِّٖأَنَّ َٰىّٖيُ ۡلفَ ُك َّٖ

فال عداء بل من عداء المنافقين للمؤمنين؛ و فساد عظم من فساد المنافقين في األرا ،و ان
فسوواد المنووافقين فووي األرا نهووم ووانوا يمووايلون ال فووار ويمووالئونهم علووى المسوولمين بذفشوواء سورارهم
سبب نتفاء اسوتقامة حووال
إليهم ،واغرائهم ،وذلا مما يؤد إلى هيج الفتن بينهم ،وتهييج الفتن َ
الناس ،من سفا الدماء وهالا الزروه ،وسبب في تهييج الحروب.

()2

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع الفساد ف األرض:
لقد تضمنل سورة البقرة منه اً رائعاً في التعامل مع النهي عن الفساد في األرا ،ي تي بيانه فوي
عدة نقاط:
سبدُو ْاّٖفِ ۡ
ض﴾[البقاءة ،]33:نهوى عون
بيّٖٱۡلَ ۡر ِّٖ
 -1النهي عن المسبب ،والمراد السبب ،قال تعوالىََ ﴿ :لّٖت ُۡف ِ
إيقاه الفساد ب

طريق ان من فر و غيرا من هال الفساد ،فمتعلق النهوي حقيقوة هوو إبطوان

( )1ينظ وور :ووامع البي ووان ،للطب وور ( .)291 -299/1و تفس ووير اب وون ثي وور( .)194 ،113/1واعو وراب القو ورآن،
لدرويش ( .)33/1و يسر التفاسير ،لل زائر (.)23/1

( )2ينظوور :موودرا التنزيوول ،للنسووفي ( .)34/1وفتوووح الغيووب فووي ال شووف عوون قنوواه الريووب (حاشووية الطيبووي علووى
ال شوواف) ،شوورف الوودين الحسووين بوون عبوود اهلل الطيبووي (ل 143 :هو و) ،مقدمووة التحقيووق :إيوواد محموود الغوووج ،القسووم
الدراسي :د .ميل بني عطا ،المشرف العام على اإلخراج العلمي لل تاب :د .محمد عبود الورحيم سولطان العلمواء،
الناشوور :ووائزة دبووي الدوليووة للق ورآن ال وريم ،ط1434( /1 :هو و 2413 -م) .)193/2( ،وتفسووير الفاتحووة والبقوورة،

محمد بن صال بن محمد العثيمين (ل1421 :هو) ،الناشر :دار ابن ال وز  ،الممل ة العربية السوعودية ،ط/1 :
(1423هو).)41/1( ،
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ال فر وموا ة ال فار ،وافشاء سر المؤمنين ،وذلا هو المفضي المهيج للفتن المؤدية إلى اإلفساد،
وذ ر محل اإلفساد وهي األرا.

()1

 -2التقب و ووي وال و ووذم لتز ي و ووة ال و وونفس ،ول و ووذلا ق و ووال اهلل تع و ووالى ع و وونهم نه و ووم ق و ووالواِ ﴿ :نَّ َمبببببباّٖنَ ۡ ببببببنُ ّٖ
ُم ۡ
ون﴾[البقءة]33:؛ وهذا تقبي لهم وذم؛ ألن هذا الطريقة هي ش ن ول مفسود يودعي نوه مصول
صلِ ُ َّٖ
في نفس إفسوادا ،فوذن وان علوى بينوة مون إفسوادا عارفواً نوه مضول ،فذنموا يودعي ذلوا لتبرئوة نفسوه
من وصمة اإلفساد بالتمويه ،وان ان مسوقا إلى اإلفساد بسوء التقليد األعمى الوذ
لمعرفة اإلصالح من اإلفساد ،فهو يدعيه عن اعتقاد و يريد ن يفهم غير ما تلقاا.

ميوزان فيوه
()2

بنّٖ
ون وود ن اهلل قوود نهووى عوون تز يووة اإلنسووان لنفسووه فقووال تعووالى﴿ :فَب َبلّٖتُلَ شب ٰٓبو ْاّٖأَنفُ َ
سب ُكمُۡۖ ّٖ ُهب َبوّٖأَ ۡعلَب ُمّٖبِ َمب ِ
ى﴾[النجم.]14:
ٱتَّقَ َّٰٰٖٓ
 -3بالغووة فووي قصوور الموصوووف علووى الصووفة ،حيووث قووال اهلل -تعووالى -عوون قووولهم نهووم قووالوا:
﴿ ِنَّ َماّٖنَ ۡ نُ ّٖ ُم ۡ
ون﴾[البقءة ،]33:بمعنى :ننا مصولحون لويس إ  ،فحصوروا اإلصوالح فوي وانبهم،
صلِ ُ َّٖ
و حوودوا نهووم مفسوودون ،وهووذا اسووتمرار موونهم علووى النفوواق ،ف وواءل ال ملووة مؤ وودة ب ربعووة ت يوودال،
وهووي ) ( :و (إن) وضوومير الفصوول( :هووم) و (المفسوودون) ،وذلووا فووي وواب اهلل علوويهم ،بقولووه
تعالى﴿ :أَ ََلّٰٖٓ ِنَّ ُهمۡ ّٖ ُه ُم ۡ
ّٖو َٰلَ ِك َّ
ون﴾[البقاءة ،]34:ف ان الرد علويهم بو
نَّٖلّٖيَ ۡ ُع ُر َّٖ
ّٖٱل ُم ۡف ِ
سدُونَ َ

وواب؛ لموا فيوه

موون التنبيووه ،والتو يوود ،والتعريووف للخبوور ،ونفووي الشووعور واإلدراا عوونهم لفسوواد عقووولهم ،فصوواروا
يميزون بين الخبيث والطيب ،و يشعرون بالفروق بين الفاسد والصال .

()3

( )1ينظر :د ارسوال ألسولوب القورآن ال وريم ،محمود عبود الخوالق عضويمة (ل1444 :ه و) ،تصودير :محموود محمود
شا ر ،الناشر :دار الحديث ،القاهرة ،بدون رقم طبعة وتاريخها (.)134/4
( )2ينظر :تفسير المنار ،محمد رضا (.)132/1

( )3ينظر :ال واهر الحسان ،للثعالبي ( .)199/1والتفسير الوسيط ،م موعة موؤلفين ( .)39/1والتفسوير المنيور،
للزحيلي (.)93/1
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 -4تقبي ما ان المنافقون عليه؛ ألنه بعيد عن الصواب؛ وألنه ي ر إلى الفساد والفتنة.

()1

سدُو ْاّٖفِبيّٖ
 -5بيان ن الفساد مهما ق ّل فذنه سيعم ويشمل غيرا من الخير حيث قال تعوالىََ ﴿ :لّٖت ُۡف ِ
ض﴾[البقءة ،]33:إلى ن اإلفساد مهما ضاقل حدودا ،فذنه
ۡٱۡلَ ۡر ِّٖ

بد يومواً ن يتعودى الحودود إلوى موا

وراء ذلا ،فقد يعم ويشومل إذا لوم يشوتد فوي ا حتيواط لوه ،لوذلا عول ظورف إفسوادهم األرا لهوا
مع نهم مو ودون في بقعة محصورة هي المدينة المنورة.

()2

 -6بيووان عن وواد المن ووافقين ،واصو ورارهم ف ووي البق وواء عل ووى الفس وواد لم ووا و ووه إل وويهم اإلرش وواد م وون وول
سدُو ْاّٖفِ ۡ
ضّٖقَالُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َماّٖنَ ۡ نُ ّٖ
ناص  ،فبقي القول للم هول في قوله تعالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖقِي َلّٖلَ ُهمۡ ََّٖلّٖت ُۡف ِ
يّٖٱۡلَ ۡر ِ
ون﴾[البقا ا ااءة]33:؛ ف و و ووابهم اهلل بقول و و ووه تعو و ووالى﴿ :أَ ََلّٰٖٓ ِنَّ ُهبببببببمۡ ّٖ ُهببببببب ُم ۡ
ُم ۡ
َّ
ببببببنَّٖلّٖ
ّٖو َٰلَ ِكب
صبببببببلِ ُ َّٖ
ّٖٱل ُم ۡف ِ
سبببببببدُونَ َ
ون﴾[البقءة.]34:
يَ ۡ ُع ُر َّٖ

()3

وووووو
ومن خالل ما تقدم يتبين المنهج القرآنوي فوي التعامول موع النهوي عون الفسواد فوي األرا فوي سوورة
البقرة في عدة نقاط:
= ت ذيب اهلل للمنافقين والرد عليهم من خالل ما قالته لسنتهم.
= النهي عن الفساد ب

طريقة انل.

= التقبي والذم ب سلوب ظاهرا المدح.
= البالغة في قصر الموصوف على الصفة.
= بيووان ن الفسوواد مهمووا ق و ّل وانحصوور فووي م ووان و شوويء معووين فذنووه سوويعمم ويشوومل غي ورا موون
األما ن والخير.
( )1ينظر :ال شاف ،للزمخشر ( .)33/1وال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي (.)244/1
( )2ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو (.)39/1

( )3ينظر :التفسير الوسيط ،لم موعة من الؤلفين (.)39/1
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= بيان عناد المنافقين واصرارهم في البقاء على الفساد.
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المطلب الثان
االستهزاء بآيات اهلل-تعالى
وموون األفعووال ال فريووة التووي وردل فووي سووورة البق ورة ،النهووي عوون ا سووتهزاء بميووال اهلل ،فا سووتهزاء
بميال اهلل ُيعد من ال فور بواهلل وآياتوه ،يترتوب علوى صواحبه العوذاب مون اهلل -تعوالى -يووم القياموة،
وي تي بيانه في هذا المطلب ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ت َّ
ّٖٱِِّٖ ُه ُلوّٖا﴾[البقءة.]413:
قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخ ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَ ِ
ثانيا :تعريف االستهزاء لغة واصطالحا:
،
وز
وز جيهو جُ
وه جج
 االسنتهزاء لغننة :مو خوذ مون هووز ،والهُوزُء والهُ ُوزُؤ ال ْسووخ ،ريةُ ،يقوال ُه ،وزئج ب،ووه جو ،منوهُ ،ج،
وز واسووتجه ججز ب،و ،وه جسو ،وخ جر ب،و ،وه و منووه ،والمقصووود با سووتهزاء هنووا
ومهو جوزجةً ،وتجهجو َّج
في ،ه جمووا ُهووزءاً ُ
وهو ُوزؤاً ج
السخرية بميال اهلل –تعالى -وعدم ا تعاظ منها ،و العمل بها.
هو ُ

))1

ب -االستهزاء اصطالحا :هو ا ستخفاف والسخرية ،بحمل األقوال واألفعال على الهزل
واللعب،

على ال د والحقيقة.

()2

ويدخل في ا ستهزاء الت ذيب ،مع زيادة معنى السخرية ،إذا ان باهلل –تعالى -و آياته،
و رسو ووله ،و تبو ووه ،و اليو وووم اآلخو وور ،و مو ووا هو ووو ثابو وول مو وون الو وودين بالضو وورورة ،فضو وول
( )1ينظر :لسوان العورب ،بون منظوور ( .)193/1وتواج العوروس ،للزبيود ( .)349/1والمع وم الوسويط ،م موع
اللغة العربية بالقاهرة (.)993/2
( )2ينظر :الفتاوى ال برى بن تيمية ،تقي الدين بو العباس حمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بون
بووي القاسووم بوون محموود ابوون تيميووة الح ارنووي الحنبلووي الدمشووقي (ل129 :هو و) ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة ،ط/1 :
(1449هو و 1991 -م) .)22/3( ،والبرهووان فووي علوووم الق ورآن ،للزر شووي ( .)391/3وموسوووعة األعمووال ال املووة
لإلموام محمود الخضوور حسوين ،محموود الخضور حسووين (ل 1311 :ه و) ،معهووا وضوبطها :المحووامي علوي الرضووا
الحسيني ،الناشر :دار النوادر ،سوريا ،ط1431( /1 :هو 2414 -م).)32/1( ،
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الصحابة -رضي اهلل عنهم -فالذ يسخر من الناس ،هو الذ يذم صفاتهم و فعالهم ذماً
يخر ها عن در وة ا عتبوار ،موا سوخروا بقوراء القورآن ال وريم ،وبوالمطوعين مون الموؤمنين
في الصدقال.

()1

ثانيا :سبب نزول اآلية:
سووبب نووزول اآليووة مووا وواء عوون الحسوون :قووال :ووان الر وول فووى ال اهليووة يطلووق ،ثووم ي ار ووع ،يقووول:
ت َّ
ّٖٱِِّٖ
نوول عب واً ،ويعتووق ثووم ي ار ووع ويقووول :نوول عبووا ،ف و نزل اهلل –تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخبب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَبب ِ
ُه ُلوّٖا﴾[البقءة.]413:

()2

وقد د هذا الح م ما اء في الحديث عن بي هريورة -رضوي اهلل عنوه -نوه سومع رسوول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم -يقول« :ثالث دهن د ،وهزلهن د ،الن اح ،والطالق ،والر عة».

()3

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
تّٖ
يقول اهلل -تعالى -ناهياً عبادا المؤمنين والمؤمنال عن اتخاذ آيال اهلل هوزؤاَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخ ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَ ِ
َّ
ٱِِّٖ ُهبببب ُلوّٖا﴾[البق ااءة ،]413:و ووان ه ووذا النه ووي بع وود ن ووزول آي ووال تض وومنل األم وور والنه ووي ف ووي الن وواح
والحوويا ،والطووالق والعوودة ،والر عووة والخلووع ،وتوورا المعاهوودة ،و انوول هووذا ح امهووا اريووة بووين
الر وول وزو تووه ،وفيهووا إي وواب حقوووق للزو ووة علووى الووزوج ،وللووزوج علووى الزو ووة ،و ووان موون عووادة
العرب عدم ا تراث ب مر النساء و ا غتفال بش نهن ،و ن عندهم قل من ن ي ون لهن مور و
حووق علووى الووزوج ،ف و نزل اهلل فوويهن مووا نووزل موون األح ووام ،وحوود حوودودا

تتعوودى ،و خبوورهم ن موون

( )1ينظر :الفتاوى ال برى ،بن تيمية (.)22/3
( )2المصوونف ،بوون بووي شوويبة ،حووديث رقووم .)113/4( ،)19443( :إرواء الغليوول ،لأللبوواني ،وقووال عنووه :هووذا
مرسل صحي اإلسناد إلى الحسن ،وهو البصرى ،بدون رقم الحديث (.)221/3
( )3سوونن الترمووذ  ،حووديث رقووم ،)1134( :وقووال :حووديث حسوون غريووب ( .)492/3والمسووتدرا ،للحووا م ،حووديث
رقووم ،)2944( :وقووال حووديث صووحي اإلسووناد ( .)213/2وارواء الغليوول ،لأللبوواني ،حووديث رقووم ،)1923( :وقووال
حديث حسن (.)224/3
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خالف فهو ظالم متعد ،و د ذلا بالنهي عن اتخاذ آيال اهلل هزؤا ،والتي منها هوذا اآليوال النازلوة
في ش ن النساء ،بل تؤخذ وتتقبل ب د وا تهواد ،ألنهوا مون ح وام اهلل ،فوال فورق بينهوا وبوين اآليوال
التي نزلل في سائر الت اليف التي بين العبد وربه ،وبين العبد والناس ،فقوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخ ُذ ٰٓو ْاّٖ
ت َّ
ّٖٱِِّٖهُب ُلوّٖا﴾[البقااءة ،]413:الوواو حورف عطوف و اسووتئناف ،و( ) ناهيوة ،وتتخوذوا فعول مضوواره
َاا َٰيَب ِ
م زوم بال وعالمة زمه حذف النون.
والمعنى

اء
تتخذوا ح ام اهلل –تعالى -من حالله وحرامه ،و مرا ونهيه ،فوي وحيوه وتنزيلوه اسوتهز ً

ولعبواً وسووخرية ،بوواإلعراا عنهووا والتهوواون فووي العموول بمووا فيهووا ،فموون لووم ُي و َّود فووي األموور إنمووا هووو
هازئ ،نه نهى عن الهُزء و راد به األمر بضدا ،و ل من خالف مر الشره فهو متخوذ آيوال اهلل
هزؤا ،فعلى المسلم ن ي د في األخذ بها ،والعمل بما فيها ،ويرعاها حق رعايتها ،وا فقد اتخذها
هزؤاً ولعباً.

()1

ت َّ
ّٖٱِِّٖ ُهببب ُلوّٖا﴾[البقااءة ،]413:تحووريم ا س ووتهزاء
ويقتضننن النهننن فووي قول ووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخببب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَببب ِ
اء باإلعراا عنها ،و بتعد حدودها ،و بعودم
وا ستخفاف ب ح ام اهلل –تعالى -وتشريعاته ،سو ً
تطبيقها والعمل بها ما مر اهلل –تعالى-؛ وذلا لعموم النهي الوارد في اآلية ،وتحريم ن يقصود
بها غير ما نزلها اهلل أل له؛ ألن اهلل -تعوالى -قوال للمنوافقين حوين قصودوا بذظهوار اإلسوالم غيور
ّٖونَ ۡل َعب ُ ّٖقُبلۡ ّٖأَبِ َّ
سبولِ ِِّٖۚ
سأ َ ۡلتَ ُهمۡ ّٖلَيَقُولُنَّ ّٖ ِّٖنَّ َماّٖ ُشنَّاّٖنَ ُخ
ّٖۚو َر ُ
ُ
ما قصدا اهلل -تعوالىَ ﴿ :ولَئِنّٖ َ
ّٖو َاا َٰيَتِب ِِ َ
بٱِِ َ
بوض َ
ُشنتُمۡ ّٖت َۡست َۡه ِل ُاونَ ّٖ* ََلّٖت َۡعتَ ِذ ُرو ْاّٖقَ ۡدّٖ َشفَ ۡرتُمّٖبَ ۡعدَّٖ ِي َٰ َمنِ ُكمۡ ّٖ ِنّٖنَّ ۡعبُُ ّٖعَبنّٖطَآٰفِفَبةّّٖٖ ِّمبن ُكمۡ ّٖنُ َع ِّبذ ۡبّٖطَآٰفِفَب ۢةَّٖبِبأَنَّ ُهمۡ ّٖ

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)12/3وتفسير البغوو ( .)314/1وال شواف ،للزمخشور ( .)211/1والبحور
المحو وويط فو ووي التفسو ووير ،بو ووي حيو ووان ( .)491 ،494/2و ن و ووار التنزي و ول ،للبيضو وواو ( .)143/1واع و وراب الق و ورآن،

لدرويش (.)343/1
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اء ووان بال وود ،و بووالهزل والموزاح ،يعتبوور
َشببانُو ْاّٖ ُم ۡر ب ِر ِم َّٖ
ين﴾[التو ااة ،]66 ،65:فا سووتهزاء بميووال اهلل سوو ً
فر ،ويستحق صاحبه العذاب من اهلل –تعالى.

()1

اء فوي
ويرى الباحث ن ل من تهاون في مر الشريعة اإلسالمية ،ولم يطبقها بذقامة الحودود ،سوو ً
اء للوواقعين فوي
الح م بما نزل اهلل ،و بالتهاون في تطبيق حدود اهلل –تعالى -التي علها اهلل وز ً
فعل ما نهى اهلل ،فذنه ي ون من الذين اتخذوا آيال اهلل هزؤا ولعبواً؛ ألنوه عطول حودود اهلل ،وتر هوا
انباً ،وح م بهواا ،وبما يملي عليه عداء الملة والدين ،مون قووانين و ح وام وضوعية ،وت ،
ورا البواب
على مصراعيه لمن غسل الغورب عقوولهم ،فمسوخ اهلل قلووبهم ،و عموى بصوائرهم ،فوي التشو يا فوي
ح ام اإلسالم ،والطعن فيها ،بدون راده يردعهم ،و از ر يز رهم.
و وذلا موا يفعلوه بعوا النوواس اليووم مون رموي ال توب والمووالزم ،والودفاتر المدرسوية ،التوي

تخلووو

من اآليال القرآنية ،واألحاديث النبوية ،بعد ا نتهاء منها في الزبالة والقمامة ،فتختلط بالقاذورال،
الصحف اإلخبارية المو ودة في عصرنا اليوم التي
و ذلا ال رائد و ُ

تخلو من اسم اهلل –تعالى-

 ،برميها في الشواره ،فتطؤها قدام الناس ،واستخدامها في المطاعم والبوفيال ُسف اًر لموائود األ ول،
ف ل هذا و ما شابهه يعتبر من ا سوتهتار وا سوتخفاف بميوال اهلل –تعوالى ،-وينبوئ عون ال هول
بعظمة اهلل –تعالى ،-وبعظمة آياته و ح امه ،ثم ال هل بح م هذا الفعل المنهي عنه.
خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع المستهزئين بآيات اهلل -تعالى:
تضمنل سورة البقرة منهج التعامل مع النهي عن ا ستهزاء بميال اهلل ،وذلا من خالل اآلية التي
ورد فيها النهي ،وهذا التعامل ي تي بيانه في عدة نقاط:

( )1ينظوور :ح ووام الق ورآن ،بوون العربووي ( .)211/1والموافقووال ،إب وراهيم بوون موسووى بوون محموود اللخمووي الغرنوواطي
الشهير بالشاطبي (ل194 :هو) ،تحقيق :بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابون عفوان ،ط/1 :

(1411هو1991 -م).)31/3( ،
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ت َّ
ّٖٱِِّٖ
 -1الترغيوب فووي داء الت وواليف ،فبعوود ن نهواهم وهووددهم فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَب ِ
ُه ب ُلوّٖا﴾[البقااءة ،]413:بوود بت ورغيبهم؛ ف وذ َّ رهم ب و نواه نعمووه علوويهم علووى سووبيل اإل مووال ،فقووال تعووالى:
﴿ َوٱ ۡ ُش ُرو ْاّٖنِ ۡع َمبتَ َّ
ّٖٱِِّٖ َعلَ ۡبي ُك ّٖۡم﴾[البقاءة ،]413:ثوم ذ ور لهوم نعوم الودين ،وانموا خصوها بالوذ ر؛ ألنهوا
من نعم الدنيا ،فقال تعالىَ ﴿ :و َمآّٰٖأَنلَ َلّٖ َعلَ ۡي ُكمّٖ ِّمنَ ۡ
ّٖو ۡٱل ِ ۡك َم ِةّٖيَ ِعظُ ُكمّٖبِ ِِّٖ﴾[البقءة.]413:
ّٖٱل ِك َٰتَ ِ َ

ول

()1

ت َّ
ّٖٱِِّٖ ُهببب ُلوّٖا﴾[البقااءة،]413:
 -2س وولوب التهدي وود بع وود الت لي ووف ،ف ووي قول ووه تع ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخببب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَببب ِ
فالتهديوود إذا ذ وور بعوود ذ وور الت وواليف ،ووان ذلووا التهديوود تهديووداً علووى تر هووا،
غيرها ،وهذا يدل على ت يد نهي القرآن على ا ستهزاء بميال اهلل.

علووى شوويء آخوور

()2

ت َّ
ّٖٱِِّٖ ُهببب ُلوّٖا﴾[البقااءة ،]413:م وون التوص وول ب ح ووام
 -3التح ووذير ف ووي قول ووه تع ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخببب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَببب ِ
الشوريعة إلووى مووا يخووالف م وراد اهلل ،ومقاصوود شوورعه ،والتحووذير موون التوصوول إلووى مووا يسوومى بالحيوول
الشرعية ،و الرخص والت ويالل الغير شرعية.

()3

فوواهلل -تعووالى -نهووى عوون اتخوواذ آياتووه هووزوا بعوود ن فوورا حووا م وحقوووق ،فالبوود ن نعموول بهووا و
نتر ها ،فالذ يتر ها و يعمل فهو الذ يستهزء بها.
 -4اإلشووارة فووي قولووه تعووالى:

ت َّ
هببب ُلوّٖا﴾[البقااءة]413:
ّٖٱِِّٖ ُ
﴿ َو ََلّٖتَتَّ ِخببب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَببب ِ

إلووى األخووذ بنظووام اهلل

بغيرا؛ ألنه نظام اء ليح م حر ة الحياة ح ماً بال مراوغة ،وبال تحليق في خيال اذب ،إنما هو

( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)434 ،433/3
( )2ينظر :المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.
( )3ينظور :البحوور المديوود فووي تفسووير القورآن الم يوود ،بووو العبوواس حموود بوون محموود بوون المهوود بوون ع يبووة الحسووني
األن ور الفاسوي الصوووفي (ل1224 :ه و) ،تحقوق :حموود عبود اهلل القرشووي رسوالن ،الناشور :الوود تور حسون عبوواس

ز ي – القاهرة ،بدون رقم الطبعة ( 1419هو) .)234/1( ،والتحرير والتنوير ،بن عاشور (.)424/2
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مر واقعوي ،فوال يصو
ان و امرة.

ن يهوز حود بموا نزلوه اهلل مون نظموة تصوون حيواة و ارموة اإلنسوان ،ر والً

()1

 -3التوذ ير بوالتقوى وسووعة علوم اهلل -تعووالى -ب فعوال العبوواد التوي

يخفووى عليوه منهووا شويء وهووذا

تنزيوول لهووم عنوود مخووالفتهم لمقاصوود الش وريعة منزلووة موون ي هوول علووم اهلل -تعووالى ،-والعلووم
عليه شيء ،وهو إن علم مخالفتهم

يحول دون عقابه شيء.

يخفووى

()2

ت َّ
ّٖٱِِّٖ
 -6اإلشو ووارة إلو ووى عو وودم التسو ووام فو ووي ت و وواليف اهلل ،فو ووي قولو ووه تعو ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخببببب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَببببب ِ
ُه ُلوّٖا﴾[البقاءة]413:؛ ألنها ح ام اهلل ،وتشريعاته التي رتب على تر ها العذاب ،فوال يو ود تسوام فوي
ت اليف اهلل ،فيما ي ون من باب اللعب ،والهزل ،والعبث.

()3

ت َّ
ّٖٱِِّٖ
 -7البيو ووان والتعظو وويم ألح و ووام وحو وودود اهلل التو ووي سو ووبقل قولو ووه تعو ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّ ِخببببب ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَببببب ِ
ُه ب ُلوّٖا﴾[البقااءة ،]413:وذلووا للوقوووف معهووا ،وع ودم م اوزتهووا؛ ألنووه لووم ينزلهووا عبثووا ،بوول نزلهووا بووالحق
والصدق وال د ،فنهى عن الت رؤ عليها ،وعدم ا متثال لوا بها.

()4

ّٖو ۡ
ببببو ْاّٖأَنَّ َّ
 -8الوصو ووية بو ووالتقوى بعو وود الت ليو ووف ،قو ووال تعو ووالىَ ﴿ :وٱتَّقُببببو ْا َّ
َببببي ياّٖ
ّٖٱَِّٖبِ ُكبببب ِّلّٖش ۡ
ّٖٱَِ َ
ٱعلَ ُم ٰٓ
يم﴾[البقءة ،]413:وهي مراقبة اهلل في العمل بهذا الت اليف ،وعدم التهاون بش نها.
َعلِ نّٖ
ووووو
لقد تضمنل سورة البقرة من خالل ما تقدم من النهي عن اتخاذ آيال اهلل هزوا تعامال رائعاً من
خالل منهج القرآن في هذا المطلب نستلخصها في ما يلي:
( )1ينظر :تفسير الشعراو (.)1441/2
( )2ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)423/2
( )3ينظر :تفسير الشع اروا (.)1441/2
( )4ينظر :تفسير السعد (.)143/1
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= الترغيب في داء وتطبيق الت اليف الشرعية.
= منهج التهديد بعد الت ليف.
= 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.

= اإلشارة على عدم التسام في الت اليف الشرعية؛ ألنها ح ام اهلل وتشريعاته.
= التذ ير بالتقوى وسعة علم اهلل ب فعال العباد.
= بيان تعظيم ح ام وحدود اهلل؛ للوقوف معها وعدم م اوزتها.
= اختتام اآلية بالوصية بالتقوى؛ ألنها اءل بعد ح ام وت اليف.
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المبحث الرابع
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن أفعال أهل الكتاب المنه
عنها ف سورة البقرة ،وفيه ربعة مطالب:
المطلب األول :ال فر بالقرآن ال ريم ،والشراء بميال اهلل ثمناً قليال
المطلب الثاني :إلباس الحق بالباطل
المطلب الثالث :ا متراء عن الحق
المطلب الرابع :اتباه خطوال الشيطان
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المطلب األول
الكفر بالقرآن الكريم ،والشراء بآيات اهلل ثمنا قليال
لقد ورد النهي في سورة البقرة لبني اسرائيل عن ال فر بالقرآن والشراء بميال اهلل ثمناً قليالً ،وهذان
الفعالن المنهي عنهما يعتبران من ال فر باهلل -تعالى ،-ويتبين النهي عن ال فر بالقرآن ال ريم
والشراء بمياته ثمناً قليال في هذا المطلب من خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
قال تعالىَ ﴿ :و َاا ِمنُو ْاّٖبِ َمآّٰٖأَ ۡ
ّٖو ََلّٖتَ ۡ بتَ ُرو ْاّّٖٖبِ ا َٰيَتِيّٖ
نلَلبتُ ّٖ ُم َ
ّٖو ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشبافِ ۢ ِرّٖبِب ُِِۖۚ َ
صبدِّقّٖاّٖلِّ َمباّٖ َم َع ُكبمۡ َ

ون﴾[البقءة.]83 :
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَٱتَّقُ ِّٖ
ثَ َمنّٖاّٖقَلِيلّٖ َ
ثانيا :تعريف الشراء لغة واصطالحا:
أ -الشراء لغة :جشر  ،جشرى الشيء يش ،ريه ،شر ،
باعه ،قال تعوالىَ ﴿ :و ِمنَ ّٖ
اء ،و جش جرااُ واشتججرااُ :ج
جج
ى وش جر ً
ً
ج
س بِ ُ ۡ
ّٖٱِِ﴾[البقااءة،]408:
ت َّّٖ
ّٖٱبتِ َغبآٰ َاّٖ َم ۡر َ
جّٖ َمببنّٖيَ ۡ ب ِر ّٖنَ ۡف َ
ضببا ِ
ٱلنَّببا ِ
هنا :هو استبدال آيال اهلل بشيء من مور الدنيا.

 :يبووع نفسووه ،والمقصووود بووالبيع

()1

ب -الشراء اصطالحا:
التعريف األول :الشراء :هو "البيع".

()2

التعريف الثاني :الشوراء" :هوو تمليوا موال بموال ،ويقوع علوى ول واحود منهموا ،وهوو ينبوئ عون
المماثلة".

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)421/14
( )2ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)433/19

( )3طلبة الطلبة ،عمر بن محمد بن حمود بون إسوماعيل ،بوو حفوص ،ن وم الودين النسوفي (ل331 :ه و) المطبعوة
العامرة ،م تبة المثنى ببغداد ،بدون رقم الطبعة1311( ،هو).)149/1( ،
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التعريف الراج :
والووذ ير حووه الباح ووث التعريووف األول ،الووذ ه ووو البيووع؛ ألن المقصووود بالشووراء فووي القوورآن
ال ريم هو البيع؛ قال تعالىَ ﴿ :وش ََر ۡوهُّٖبِثَ َم ۢ ِنّٖبَ ۡخسّّٖٖ َٰ ََر ِه َمّٖ َم ۡعدُو َةّّٖٖ﴾[يوسف ،]40:ج  :باعوا.

()1

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقول اهلل -تعالى -ناهياً يهود يثورب وهوم بنوو إسورائيل ،بو ن
وب ن

ي ونووا ول ال وافرين بوالقرآن ال وريم

يشتروا به ثمناً قلويالَ ﴿ :و َاا ِمنُو ْاّٖبِ َمآّٰٖأَ ۡ
ّٖو ََلّٖ
نلَلتُ ّٖ ُم َ
ّٖو ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشبافِ ۢ ِرّٖبِب ُِِۖۚ َ
صدِّقّٖاّٖلِّ َماّٖ َم َع ُكبمۡ َ

تَ ۡ بتَ ُرو ْاّّٖٖب ا َٰيَتِيّٖثَمنباّٖقَلِبيلّٖ َ َٰ
ون﴾[البقاءة]83:؛ ألنهوم علوم النواس بوه؛ لموا ي ودون مون صوفاته
بيّٖفَبٱتَّقُ ِّٖ
ِ
ّٖو ِيَّ َ
َ
وصفال من نزل عليه وهو محمد -صلى اهلل عليه وسلم -فوي ال توب السوابقة ،التوي نزلول علوى
األنبياء والرسل السابقين ،مثل موسى وداود وعيسى وغيرهم -عليهم الصالة والسالم ،-فاألحرى
بهم نهم ي ونوا ول الناس إيماناً بوه ،لموا لهوم مون المنزلوة العظيموة حيوث ن بواهم يعقووب -عليوه
السووالم -ووان نبي واً وعب وداً صووالحاً ،وهووذا شوورف وفخوور لهووم ،وحيووث اصووطفى اهلل موونهم ال ثيوور موون
األنبياء والمرسلين الوذين يعوود نسوبهم إلوى بويهم إسورائيل -يعقووب بون إسوحاق بون إبوراهيم -علويهم
والسووالم ،-وهووذا تعتبوور منزلووة عظيمووة لهووذا الذريووة التووي اصووطفى اهلل منهووا ثوور األنبيوواء ،فقولووه
ببو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشبببافِ ۢ ِرّٖبِببب ُۖ ِِّٖۚ﴾[البقااءة ،]83:الو وواو ح وورف عط ووف ،و( ) ناهي ووة ،وت ونو ووا فع وول
تع ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ُكونُب ٰٓ
مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف النون.
والمعنووى :يووا معشوور حبووار هوول ال توواب ،صوودقوا بمووا نزلوول علووى رسووولي محموود -صوولى اهلل عليووه
وسوولم -موون الق ورآن المصوودق ل تووب م التووي عنوود م موون التوووراة واإلن يوول ،المعهووود إلووي م فيهمووا نووه

( )1ينظ وور :ووامع البيووان ،للطبوور ( .)9/13وال شووف والبيووان ع وون تفسووير القو ورآن ،حم وود بوون محم وود بوون إبو وراهيم
الثعلب ووي ،ب ووو إس ووحاق (ل421 :ه و و) ،تحقي ووق :اإلم ووام ب ووي محم وود ب وون عاش ووور ،م ار ع ووة وت وودقيق :األس ووتاذ نظي وور

السو وواعد  ،الناشو وور :دار إحيو وواء الت و وراث العربو ووي ،بيو وورول – لبنو ووان ،ط1422( /1 :هو و و 2442 -م).)244/3( ،
وتفسير ابن عطية (.)229/3
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رسولي ونبيي المبعوث بالحق ،و ت ونووا ول موت م و ّذب بوه و حود نوه مون عنود  ،وعنود م مون
العلم به ما ليس عند غير م ،و فرهم به ،هو حوودهم نوه مون عنود اهلل ،وقيول :ن الضومير عائود
على النبي –صلى اهلل عليه وسلم -في قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشبافِ ۢ ِرّٖبِب ِِۚ﴾[البقاءة ،]83:بمعنوى
ت ونوا ول ال افرين به وببعثته ،و ال القوولين صوحي ؛ ألنهموا متالزموان ،فوذن مون فور بوالقرآن
فقوود فوور بمحموود -صوولى اهلل عليووه وسوولم ،-وموون فوور بمحموود -صوولى اهلل عليووه وسوولم -فقوود فوور
بالقرآن.

()1

وقولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ بتَ ُرو ْاّّٖٖبِ ا َٰيَتِيّٖثَ َمن باّٖقَلِببيلّٖ﴾[البقااءة ،]83:ال وواو حوورف عطووف علووى و( ت ون ووا)،
والمعنووى:

تبيع ووا مووا آتيووت م موون العلووم ب تووابي وآياتووه بووثمن خسوويس ،وعوورا موون الوودنيا قليوول،

وبوويعهم إيوواا هووو توور هم إبانووة مووا فووي تووابهم موون موور محمود -صوولى اهلل عليووه وسوولم -للنوواس ،و نووه
م توب فيه نه النبي األمي ،والثمن القليل ،هو رضاهم بالرياسة على تباعهم مون ملوتهم وديونهم،
و خذهم األ ر منهم على ما بينوا لهم منه.

()2

ّٖو ََلّٖتَ ۡ بتَ ُرو ْاّّٖٖب ا َٰيَتِيّٖثَمنباّٖقَلِببيلّٖ َ َٰ
بيّٖ
ويقتضن النهن فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ُكونُب ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشببافِ ۢ ِرّٖبِب ُِِۖۚ َ
ِ
ّٖو ِيَّب َ
َ
ون﴾[البقءة ،]83:تحريم الت ذيب وال حود بالقرآن ال ريم ،وبالنبي محمد –صلى اهلل عليه وسلم،-
فَٱتَّقُ ِّٖ
موون قبوول يهووود بنووي اس ورائيل ،مووع و وووب اإليمووان والتصووديق بهمووا؛ ألن اهلل خوواطبهم خصوص واً،
ونهاهم عن هذا ال حود؛ وألنهم ب حودهم هذا ي ونون فا اًر بنص اآلية.
اء لوه و بعضوه
اء من بني إسرائيل و غيورهم ،سوو ً
ويدخل في هذا ال فر ل من حد القرآن ،سو ً
حرف و د
د
احد منه ،ما يحصل ال فر باعتقاد تناقضه واختالفه ،و
ولو لمة ،ويحصل ال فر ب حد
الشووا بذع ووازا ،والقوودرة علووى مثلووه موون البشوور ،و إسووقاط حرمتووه ،و الزيووادة فيووه؛ ألن موون حوود

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)333/1وتفسير ابن ثير ( .)243/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)91/1
( )2ينظر :امع البيان ،للطبر (.)333/1
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القورآن ،وقود شووهد اهلل بذن ازلوه ،فقوود وذب علوى اهلل ،ومون وذب عليووه فقود فوور ،لقولوه تعووالى﴿ :فَ َمب ۡبنّٖ
َّ
ين﴾[ ُّالزتمااء،]14:
بيّٖج َه بنَّ َمّٖ َم ۡثببوٱّٖلِّ ۡل َٰ َكفِ ب ِر َّٖ
بّٖ َعلَب
بّٖبِ ِّ
سّٖفِب َ
ّٖج بآٰ َا ٰٓهُّٖأَلَب ۡبي َ
قّٖ ِ ۡ َ
ّٖو َشب َّبذ َ
أَ ۡظلَ ب ُمّٖ ِم َّمببنّٖ َش ب َذ َ
بىّٖٱِِ َ
ٱلصب ۡبد ِ
فسماهم فوا اًر ،ومون حملوه حورص الودرهم والودينار ،و شوهوة نفوس علوى تورا آيوال اهلل ،وهوو عوالم
وذر موون سوووء صوونيعه ،مصوودق لربووه فيمووا نووزل ،شوواهد عليهووا بووالحق
بعدوانووه عووارف بذسوواءته ،حو َ
المفترا عليه العمل به ،ولم يساوهم فيها ،وهو باق علوى إسوالمه عواص لربوه ،ف فعالوه تسوتو ب
عقوبته من ربه إن لم ي د بالصف عنه.

()1

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النهن عنن الكفنر بنالقرآن الكنريم ،والشنراء بآينات اهلل
ثمنا قليال:
لقوود تضوومنل سووورة البق ورة علووى سوواليب ثي ورة فووي موونهج الق ورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون ال فوور
بالقرآن والشراء بمياته ثمناً قليال ،وذلا في عدة نقاط:
 -1البيووان والتوضووي علووى ن اإلسووالم الووذ

وواء بووه محموود –صوولى اهلل عليووه وسوولم -مووا هووو إ

الدين الواحد الخالد ،حيث قال اهلل تعوالىَ ﴿ :و َاا ِمنُو ْاّٖبِ َمآّٰٖأَ ۡ
ّٖو ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ
نلَلتُ ّٖ ُم َ
صبدِّقّٖاّٖلِّ َمباّٖ َم َع ُكبمۡ َ
ون﴾[البقءة ،]83:وقد اء به في صورته األخيرة ،وهو
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَٱتَّقُ ِّٖ
ّٖو ََلّٖتَ ۡ تَ ُّٖرو ْاّّٖٖبِا َٰيَتِيّٖثَ َمنّٖاّٖقَلِيلّٖ َ
َشافِ ۢ ِرّٖبِ ُِِۖۚ َ
امتداد لرسالة اهلل ،ولعهد اهلل منذ البشرية األولى ،يضم ناحيه على ما مضى ،وي خذ بيد البشرية
فيما سي تي ،ويضيف ما رادا اهلل من الخير والصالح للبشرية في مستقبلها الطويل ،وي مع بذلا

( )1ينظر :الن ل الدالة على البيان في نواه العلوم واألح ام ،حمود محمود بون علوي بون محمود ال ج جر وي القصَّواب
(ل :نحووو 334ه و) ،تحقيووق :علووي بوون غوواز التوووي ر  ،وغي ورا ،دار النشوور :دار القوويم  -دار ابوون عفووان ،ط/1 :
(1424هو 2443 -م) .)311 ،314/1( ،و ح ام القرآن ،بون العربوي ( .)3/1ومنهواج السونة النبويوة فوي نقوا
الم الشيعة القدرية ،تقي الودين بوو العبواس حمود بون عبود الحلويم بون عبود السوالم بون عبود اهلل بون بوي القاسوم بون

محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ل129 :هو) ،تحقيق :محمد رشاد سالم ،الناشر :امعوة اإلموام محمود
بن سعود اإلسالمية ،ط1443( /1 :هو 1993 -م).)391/9( ،
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بين البشور لهوم إخووة متعوارفين يلتقوون علوى ديون اهلل،
ول ن يلتقون عباداً هلل مستمس ين ميعاً بعهدا الذ

يتفرقوون شويعاً و ح ازبواً ،و قوامواً و ناسواً،
يتبدل منذ ف ر الحياة.

()1

اء انل في المخاطب ،و في
 -2سلوب المدح والثناء ،وذ ر المحاسن والم ارم الطيبة ،سو ً
آبائه الذين يتفاخر بهم ،قال تعالىَٰ ﴿ :يَبَنِ ٰٓيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓر ِاي َّٖل﴾[البقءة ،]80:فهذا القرآن اإللهي العظيم يناد
ويخاطب اليهود الذين حرفوا التوراة ،والنصارى الذين حرفوا اإلن يل ،فنسبهم إلى نبي اهلل يعقوب
–عليه السالم -رغم نهم واقعون في مخالفة مر اهلل ،ثم ذ َّ رهم بنعمه عليهم ،وبالعهد والتقوى ،ثم
خاطبهم بالنهي بعد هذا األسلوب ال ذاب ،قال تعالىَ ﴿ :و َاا ِمنُو ْاّٖبِ َمآّٰٖأَ ۡ
ّٖو ََلّٖ
نلَلتُ ّٖ ُم َ
صدِّقّٖاّٖلِّ َماّٖ َم َع ُكمۡ َ
ون﴾[البقءة ،]83:وهذا األسلوب ان
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَٱتَّقُ ِّٖ
ّٖو ََلّٖتَ ۡ تَ ُرو ْاّّٖٖبِا َٰيَتِيّٖثَ َمنّٖاّٖقَلِيلّٖ َ
تَ ُكونُ ٰٓو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشافِ ۢ ِرّٖبِ ُِِۖۚ َ
يستخدمه الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -في دعوة الناس ،لما اء عن ابن عباس –رضي اهلل
جشج عبد القيس-رضي اهلل عنه:)2(-
جشج ّ
عنهما -ن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال لأل ّ
« َّ
الحلم واألجناة(.»)1
إن فيا جخصلتين يحبهما اهللُ:
ُ

()4

 -3شهادة القرآن ال وريم فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و َاا ِمنُبو ْاّٖبِ َمبآّٰٖأَ ۡ
صبدِّقّٖاّٖلِّ َمباّٖ َم َع ُك ّٖۡبم﴾[البقاءة ،]83:بو ن
نلَلبتُ ّٖ ُم َ
موس ووى وعيس ووى –عليهم ووا السو ووالم ،-ح ووق ،و ن الت وووراة واإلن ي وول حو ووق ،و ن الت وووراة نزل وول علوووى
موس ووى-علي ووه الس ووالم -واإلن ي وول عل ووى عيس ووى -علي ووه الس ووالم ،-ف ووان اإليم ووان ب ووالقرآن مؤ ووداً
( )1ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)31/1
( )2هو :المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر بن عوف بن عمرو بون عووف بون
ذيمووة بوون عوووف بوون ب وور بوون عوووف بوون نمووار بوون عموورو بوون وديعووة بوون ل يووز بوون فصووى بوون عبوود القوويس ،األشووج

العب وود العص وور –رض ووي اهلل عن ووه .ينظ وور :ا س ووتيعاب ،ب وون عب وود الب وور ( .)144/1و س وود الغاب ووة ،ب وون األثي وور
(.)233/3
( )3الحلووم واألنوواة:

 :العقوول والوقووار والرفووق ،وهمووا ضووبط الوونفس والطبووع عوون هي ووان الغضووب .ينظوور :لسووان

العرب ،بن منظور ( .)49/14( ،)143/12وتاج العروس ،للزبيد (.)149 /31( ،)321/31

( )4صووحي مسوولم ،توواب اإليمووان ،بوواب األموور باإليمووان بوواهلل ورسوووله ،وشورائع الوودين ،والوودعاء إليووه ،حووديث رقووم:
(.)49/1( ،)11
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لإليمان بالتوراة واإلن يول ،ف نوه قيول لهوم :إن نوتم تريودون المبالغوة فوي اإليموان بوالتوراة واإلن يول
فووممنوا بووالقرآن ،فووذن اإليمووان بووه يؤ وود اإليمووان بووالتوراة واإلن يوول ،و نه وا حصوولل البشووارة بمحموود -
ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -وب ووالقرآن ف ووي الت وووراة واإلن ي وول ،ف و و ن اإليم ووان بمحم وود –ص وولى اهلل علي ووه
وسلم -وبالقرآن ال ريم تصديقاً للتوراة واإلن يل ،وت ذيبهما ت ذيباً للتوراة واإلن يل.

()1

 -4التوودقيق فووي تب يووتهم وتعنوويفهم ،قووال تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ُكونُب ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشببافِ ۢ ِرّٖبِ ب ِِۚ﴾[البقااءة]83:؛ ألنووه لوويس
الموراد موون لمووة ( :ول) ظوواهر معناهوا المتبووادر إلووى الووذهن ،فووذن العوورب ثيو اًر مووا تطلووق األول و
تريد حقيقته ،بل المبالغوة فوي السوبق ،فوذذا نفيول ناهيواً فقلول:
إن فعلل ذلا لم ت ن صفتا إ

ت ون ول فاعول ل وذا ،فمعنواا إنوا

ذلا ،فهو خارج مخرج المبالغة في الذم.

()2

 -3اسوتخدام األلفواظ المسوتعارة فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ بتَ ُرو ْاّّٖٖبِ ا َٰيَتِيّٖثَ َمنباّٖقَلِبيلّٖ﴾[البقاءة]83:؛ وذلوا،
لتبيووين وتوضووي حقيقووة الفعوول المنهووي عنووه ،وبيووان سوووء عاقبووة ا سووتمرار عليووه ،ف لمووة :تشووتروا:
استعارة في ا ستبدال ،قوله تعالىۡ ﴿ :
ض َٰلَلَ ّٖةَ﴾[البقءة.]36:
ٱشت ََر ُو ْاّٖٱل َّ

()3

 -6الترهيب والوعيد بعذاب اهلل بعد بلووق الح وة والبيوان ،وعودم ا نصوياه لألوامور والنوواهي ،قوال
ون﴾[البقءة ،]83:والمعنى :فارهبون ن
ون﴾[البقءة ،]80:وقوله تعالىَ ّٖ﴿ :و ِ َٰيَّ َيّٖفَٱتَّقُ ِّٖ
تعالىَّٖ ّٖ﴿ :و ِ َٰيَّ َيّٖفَ ۡٱر َهبُ ِّٖ
نزل ب وم موا نزلول بمون وان قوبل م مون آبوائ م مون النقموال التوي قود عورفتم مون المسوخ وغيورا مون
نواه العذاب والعقاب ،وفي األمر بالرهبة وعيد بال .

()4

 -7التخصيص وتنوه األساليب في خطاب بني إسرائيل وهم اليهود ،قال تعالىَٰ ﴿ :يَبَنِ ٰٓيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓبر ِاي َلّٖ
ۡ
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَ ۡ
ون﴾[البقاءة ،]80:وتواصول
بٱر َهبُ ِّٖ
وفّٖبِ َع ۡه ِد ُشمۡ َّٖ
ّٖوأَ ۡوفُو ْاّٖبِ َع ّٖۡه ِد ٰٓ ّٖأُ ِ
ٱ ُش ُرو ْاّٖنِ ۡع َمتِ َيّٖٱلَّتِ ٰٓيّٖأَ ۡن َعمۡ تُ ّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ َ
( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)493/3
( )2ينظر :نظم الدرر في تناسب اآليال والسور ،إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن بي ب ر البقاعي
(ل993 :هو) ،الناشر :دار ال تاب اإلسالمي ،القاهرة ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)311/1
( )3ينظر :التسهيل ،بن ز (.)91/1

( )4ينظر :البحر المحيط ،بي حيان (.)293/1
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ال ووالم معهووم ،فتووارة يوودعوهم بالمالطفووة وذ وور اإلنعووام علوويهم وعلووى آبووائهم ،وتووارة بووالتخويف ،وتووارة
بذقامة الح ة وتوبيخهم على سوء عمالهم ،وذ ر العقوبال التي عاقبهم بها.

()1

 -8بيوان تغلويظ فورهم ،قوال تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓبو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشبافِ ۢ ِرّٖبِب ِِۚ﴾[البقاءة]83:؛ وذلوا ألن السوابق إلووى
()2

ال فر فرا غليظ ،فقد اء في الحوديث عون ريور بون عبود اهلل الب لوي –رضوي اهلل عنوه-

قوال:

قال رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم« :-من سن في اإلسالم سنة سيئة ،ان عليه وزرها ،ووزر
من عمل بها من بعدا ،من غير ن ينقص من وزارهم شيء(.»)3

()4

 -9اسووتعمال تشووتروا بوود ً موون لمووة ا سووتبدال ،فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ بتَ ُرو ْاّّٖٖبِ ا َٰيَتِيّٖثَ َمن باّٖقَلِببيلّّٖٖ
َٰ
ون﴾[البقااءة]83:؛ ختصاص ووه باألعي ووان ،إم ووا باس ووتعمال المقي وود ف ووي المطل ووق ،و تش ووبيه
ببيّٖفَبببٱتَّقُ ِّٖ
َو ِيَّب َ
ا ستبدال المذ ور في ونه مرغوباً فيه با شتراء الحقيقي ،وال الم على الحذف-

:

تستبدلوا

باإليمووان بميوواتي ،وا تبوواه لهووا حظوووظ الوودنيا الفانيووة القليلووة المسووترذلة بالنسووبة إلووى حظوووظ اآلخورة،
وما عد اهلل للمؤمنين من النعيم العظيم األبد .

()3

 -14التعبيوور عوون ا سووتبدال بووالثمن ،مووع ونووه مشووتر

مشووترى بووه ،قووال تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ بتَ ُرو ْاّٖ

ون﴾[البقءة]83:؛ للد لة على ونه والثمن فوي ا سوترذال وا متهوان ،ففيوه
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَٱتَّقُ ِّٖ
ّٖبِا َٰيَتِيّٖثَ َمنّٖاّٖقَلِيلّٖ َ
( )1ينظر :التسهيل ،بن ز (.)94/1

) )2هو :رير بن عبد اهلل بن ابر وهو الشليل بن مالا بون نصور بون ثعلبوة بون شوم بون عووف بون خزيموة بون
حرب بن علي بن مالا بن سعد بن نذير بون قسور بون عبقور بون نموار بون إراش ،بوو عمورو ،وقيول :بوو عبود اهلل
الب لووي ،سوولم ريوور قبوول وفوواة النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -بو ربعين يومووا ،و ووان حسوون الصووورة ،قووال عموور بوون
الخطاب رضي اهلل عنه :رير يوسف هذا األمة ،وهو سيد قومه ،وقوال النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم -لموا دخول

عليووه ريوور ف رموه" :إذا تووا م وريم قوووم فو رموا" و ووان لووه فووي الحووروب بووالعراق :القادسووية ،وغيرهووا ،ثوور عظوويم،
و انل ب يلة متفرقة ،ف معهم عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه ،و عول علويهم ريو ار – نوزل ال وفوة وسو ن بهوا،
توووفي سوونة 31( :وقيوول 34ه) .ينظوور :ا سووتيعاب ،بوون عبوود البوور ( .)231 ،233/1و سوود الغابووة ،بوون األثيوور
( .)329/1واإلصابة ،بن ح ر (.)9/1
( )3صحي مسلم ،تاب الز اة ،باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ،حديث رقم.)144/2( ،)1411( :
( )4ينظر :غرائب القرآن ،للنيسابور (.)213 ،212/1
( )3ينظر :روح المعاني ،لأللوسي (.)241/1
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تقريع وت هيل قو حيث إنهم قلبوا القضية و علوا المقصود آلة واآللوة مقصوودة ،واغوراب لطيوف،
حيث عل المشتر ثمناً بذطالق الثمن عليه ،ثم عل الثمن مشوترى بذيقاعوه بود ً لموا علوه ثمنواً
بذدخال الباء عليه.

()1

ووووو
وموون خووالل مووا سووبق موون النهووي عوون ال فوور بميووال اهلل والشوراء بهووا ثمنواً قلوويالً فووي سووورة البقورة؛ فقوود
و وواء مو وونهج الق و ورآن واضو ووحاً فو ووي التعامو وول مو ووع بنو ووي اس و ورائيل ب حسو وون العبو ووارال و لطو ووف ال لمو ووال
ونستلخص ذلا فيما يلي:
= البيان والتوضي على ن اإلسالم الذ

اء به محمد -صلى اهلل عليه وسلم -هو الدين

الواحد الخالد.
= سلوب المدح والثناء وذ ر المحاسن والم ارم الطيبة لبني إسرائيل.
= شهادة القرآن ال ريم ب ن موسى وعيسى حق و ن التوراة واإلن يل حق.
= التدقيق في ت بيل وتعنيف بني إسرائيل.
= استخدام اإلستعارة في لفظ (تشروا) بد ً من (تستبدلوا).
= الترهيب والوعيد الشديد بعد بلوق الح ة وعدم ا نصياه.
= التخصيص وتنويع األساليب في الخطاب لبني إسرائيل.
= بيان تغليظ فر بني إسرائيل.

( )1ينظر :روح المعاني ،لأللوسي (.)241/1
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المطلب الثان
إلباس الحا بالباطل
لقد تميزل سورة البقرة بنهي بني إسرائيل عن إلباس الحق بالباطل ،والتضليل علوى النواس بح وب
الحقيقة المنزلة من عند اهلل ،بما لديهم من ضوال ل وخ ارفوال موا نوزل اهلل بهوا مون سولطان ،ومون
خالل النهي عن إلباس الحق بالباطل يتناول الباحث هذا المطلب على ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖوت َۡكتُ ُمو ْا ۡ
سو ْا ۡ
ون﴾[البقءة.]84:
َّّٖوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ
ّٖٱل َ ق َ
ّٖٱل َ قَّّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
ثانيا :تعريف التلبيس لغة واصطالحا:
،
بالشيء خلطتُه
الشيء
سل
 التلبيس لغة :ماخوذ من اللّبس ،وهو ال جخلط والتعميةُ ،يقجالَّ :لب ُج
ول األمو جور علووى القجوووم لب،سووه لجبس واً :إ،ذا خلطتووه و جشووبهتجه جعلجووي ،هم و علتجووه ُمش و  ،الً،
ب ،وه ،ولججبسو ُ
ف صب غير واض  ،والمقصود هنا هوو تلبويس الحوق الوذ مون اهلل بالباطول المحورف مون
قبل اليهود.

()1

ب -التلبيس اصطالحا" :هو ستر الحقيقة واظهارها بخالف ما هي عليه".

()2

والمعنووى :ن اإلنسووان قوود ي ووون عالم واً وعارف واً للحقيقووة وموودر اً لهووا ،ول و ّون ا عت وراف بهووا
سي ون سبباً في قطع مصالحه الدنيوية؛ فح بها عن الناس و ظهر غيرها.
ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية :يقول اهلل –تعالى -ناهياً يهود يثرب عون تعمودهم تلبويس الحوق
الذ هو من عند اهلل بالباطل الذ هو محرف ،والتمويه والخداه به على النواس ،و تموان الحوق

( )1ينظر :تهذيب اللغة ،لألزهر ( .)341 /12ولسان العرب ،بن منظور (.)242/3

( )2التعريفال ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف ال ر اني (ل913 :هو) ،تحقيق :ضبطه وصححه ماعة
من العلماء بذشراف الناشر ،الناشر :دار ال تب العلمية بيرول –لبنان ،ط1443( /1 :هو 1993-م).)33/1( ،
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ّٖوت َۡكتُ ُمبو ْا ۡ
سو ْا ۡ
ّٖٱل
ّٖٱل َ بقَّّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِبل َّٖ
واظهار الباطولَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ

بون﴾[البقاءة،]84:
َّّٖوأَنبت ُّٖۡمّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
َ بق َ

فنهواهم عون

سببببببو ْا ۡ
ّٖٱل َ ببببببقَّّٖ
الشوو وويئين مع و و واً ،و مو و وورهم بذظهوو ووار الحو و ووق والتص و و وري بو و ووه؛ فقول و ووه تع و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ
بِ ۡٱل َٰبَ ِط ِّٖل﴾[البقءة ،]84:الواو حرف عطف و( ) ناهية ،وتلبسوا فعل مضاره م زوم بال وعالمة زموه
حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنى:

تخلطوا الحق بالباطل والصدق بال ذب ،واليهوديوة والنصورانية باإلسوالم؛ ألن ديون اهلل

هو اإلسالم ،واليهوديوة والنصورانية هوي مون تحريفوات م واخت ارعوات م ،فوال تخلطووا الحوق المنوزل مون
عند اهلل بالباطل الذ تخترعونه.
و ت تموا ما عند م من المعرفة برسوولي وبموا واء بوه ،و نوتم ت دونوه م توبواً عنود م فيموا تعلموون
من ال تب التي ب يدي م ،فال ت تموا الحق حتى

ُيميز بينهما بسوبب موا ت تبونوه نوتم تلبيسواً علوى

الناس به ،و تذ رونه في ت ويله على غير مراد اهلل ،وانتم تعلموون الحوق وتعلموون موا فوي التلبويس
وال تمان للحق من الضرر العظيم على الناس ،من إضاللهم عن الهدى المفضي بهوم إلوى النوار،
إذا سل وا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوه من الحق لترو وا عليهم.

()1

ّٖوت َۡكتُ ُمبببببو ْا ۡ
سبببببو ْا ۡ
َّّٖوأَنبببببتُمۡ ّٖ
ويقتضننننن النهننننن ف و ووي قول و ووه تع و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ
ّٖٱل َ بببببق َ
ببببل َ
ّٖٱل َ بببببقَّّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِطب ِ
ببون﴾[البقااءة ،]84:التح وريم علووى اليهووود موون بنووي إس ورائيل التلبوويس بووين الحووق والباطوول ،وتح وريم
ت َۡعلَ ُم َّٖ
تمان الحق الذ

نزله اهلل إليهم ،مع و وب بيان الحق للنواس وتمييوزا عون الباطول؛ للنهوي الووارد

فووي اآليووة ،والنهووي وان ووان خاصواً ل نووه عامواً؛ ألن "العبورة بعموووم اللفووظ

بخصوووص السووبب(،")2

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)339 -333/1وال شاف ،للزمخشر ( .)133/1و نوار التنزيول ،للبيضواو
( .)13/1وتفسير ابن ثير (.)131 ،134/1
( )2الفوز ال بيور فوي صوول التفسوير ،اإلموام حمود بون عبود الورحيم المعوروف بوولي اهلل الودهلو (ل1113 :ه و)،

جعَّرجبووه موون الفارسووية :سوولمان الحسوويني َّ
النوودو  ،الناشوور :دار الصووحوة – القوواهرة ،ط1441( /2 :هو و 1993 -م)،

(.)113/1
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فموون ووان عالم واً بووالحق و ووب عليووه بيانووه واظهووارا ،وح ورم عليووه تمانووه وتلبيسووه بالباطوول؛ لقولووه
َٰ
جّٖفِ ۡ
نلَلنَاّٖ ِمنَ ۡ
تعالىِ ﴿ :نَّ ّٖٱلَّ ِذينَ ّٖيَ ۡكتُ ُمونَ ّٖ َمآّٰٖأَ ۡ
بيّٖٱل ِك َٰتَب ِّٖأُ ْو َٰلَٰٓئِب َ ّٖ
ّٖٱلبَيِّ َٰنَ ِ
ت َ
ّٖو ۡٱل ُهد ََٰٱّٖ ِم ۢنّٖبَ ۡعب ِدّٖ َمباّٖبَيَّنَّبُِّٖلِلنَّبا ِ
َٰ
يَ ۡل َعنُ ُه ُم َّ
ون﴾[البقاءة ،]358:ثم استثنى اهلل من هؤ ء الذين تابوا من هذا الفعل القبي ،
ّٖويَ ۡل َعنُ ُه ُمّٖٱللَّ ِعنُ َّٖ
ّٖٱُِ َ
والذين صلحوا ما فسدوا من عقائد الناس و خالقهم ،والوذين بينووا الحوق ولوم ي تمووا ،فقوال تعوالى:
ٰٓ
ّٖوأَ ۡ
ابّٖٱلب َّّٖر ِمي ُّٖم﴾[البقاءة ،]360:ولموا واء
ّٖوأَنَباّٖٱلتَّب َّو ُ
ّٖوبَيَّنُو ْاّٖفَأ ُ ْو َٰلَئِ َ ّٖأَت ُ
ُبوبّٖ َعلَ ۡبي ِهمۡ َ
صلَ ُ و ْا َ
﴿ ِ ََّلّٖٱلَّ ِذينَ ّٖتَابُو ْا َ
وتم علمواً؛ يل وم
عن بي هريرة-رضوي اهلل عنوه -عون النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم -قوال« :مون ج
بل ام من نار يوم القيامة(.»)1

()2

ويورى الباحووث ن تلبوويس الحوق بالباطوول يعتبوور موون شود نوواه الفووتن التووي تسولط بهووا المنووافقون فووي
بوالد المسولمين ،خاصوة فوي عصورنا الحاضور بموا يسومى بالعلموانيين ،فتم نووا مون وسوائل اإلعوالم
وار فووي بووث الشووبهال ،واألف ووار الهدامووة،
والتو ثير العامووة التووي تمولهووا دول ال فوور ،فعملووا لوويالً ونهو اً
والتلبيس على الناس باسم اإلسالم ،وهم الذين قصووا اإلسوالم عون الح وم والتحوا م إليوه ،ويسوعون
لتشويهه واظهارا للناس ب َّنه صلةً بين العبد وربه ،و دخل له بعد ذلا في شئون الحيواة األخورى،
م ووا ةً موونهم لل فووار ،واع اب واً بوونظم الغوورب وتقاليوودا ،وهووذا موون عظووم فووتن المنووافقين التووي طموول
وداه والتلبوويس علووى النوواس فووي ذلووا ،بوودعوى
وعموول فووي ثوور بلوودان المسوولمين ،مسووتخدمين الخو ج
المداراة ،وتحقيق المصال ودرء المفاسد ،إلى آخر هذا الت ويالل التي ُيخوادعون بهوا النواس ،واهلل

( )1صحي مواد الضم ن ،لأللباني ،حديث رقم ،)92( :وقال حديث صحي (.)129/1
( )2ينظوور :ح ووام الق ورآن ،علووي بوون محموود بوون علووي ،بووو الحسوون الطبوور  ،الملقووب بعموواد الوودين ،المعووروف بال يووا
اله ارس ووي الش ووافعي (ل344 :ه و و) ،تحقيو وق :موس ووى محم وود عل ووي وعو وزة عب وود عطي ووة ،الناش وور :دار ال ت ووب العلمي ووة،
بيوورول ،ط1443( /2 :هو و) .)23/1( ،واإل ليوول فووي اسووتنباط التنزيوول ،عبوود الوورحمن بوون بووي ب ور ،ووالل الوودين
الس وويوطي (ل911 :ه و و) ،تحقي ووق :س وويف ال وودين عب وود الق ووادر ال ات ووب ،دار النش وور :دار ال ت ووب العلمي ووة -بي وورول،

(1441هو 1991 -م).)33/1( ،
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ّٖٱل ُم َٰنَفِقِينَ ّٖبِبأَنَّ ّٖلَ ُهبمۡ ّٖعَب َذابكاّٖأَلِي كمباّٖ* ٱلَّب ِذينَ ّٖيَتَّ ِخب ُذونَ ۡ
–تعالى -يقوول﴿ :بَ ِّ ِر ۡ
ُونّٖ
ّٖٱل َٰ َكفِب ِرينَ ّٖأَ ۡولِيَبآٰ َاّٖ ِمبنّٖ ِ
ّٖٱل ِّٖع َّلةَّٖفَِِنَّ ۡ
ۡٱل ُم ۡل ِمنِينَ ّٖأَيَ ۡبتَ ُغونَ ّٖ ِعن َد ُه ُم ۡ
ّٖٱل ِع َّلةَ ِ َّ
ّٖج ِميعّٖا﴾[النسا .]318:
ِِّٖ َ
رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع نه بن إسرائيل عن إلباس الحا بالباطل:
وفووي ضوووء آيووة النهووي عوون تلبوويس الحووق بالباطوول يتضو موونهج القورآن فووي التعاموول مووع هووذا الفعوول
المنهي عنه في عدة نقاط:
 -1التنبي ووه والتح ووذير لس ووائر الخل ووق م وون الوق وووه ف ووي تم ووان الح ووق ،و التلب وويس عل ووى الن وواس بب ووث
ّٖوت َۡكتُ ُمبو ْا ۡ
سو ْا ۡ
َّّٖوأَنبتُمۡ ّٖ
الشبهال وتشويش الد ئل من خالل قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ
ّٖٱل َ بق َ
ّٖٱل َ قَّّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
ون﴾[البقءة.]84:
ت َۡعلَ ُم َّٖ

()1

وهذا النهي وان ان خاصواً لبنوي إسورائيل إ
يهووا السووالطين

نوه ي ووز صورفه إلوى المسولمين ،وذلوا بو ن بقوال يوا

تخلط ووا العوودل بووال ور ،ويووا يهووا القضوواة

تخلط ووا الح ووم بالرشوووة ،وه ووذا وول

فريق منهم؛ فاآلية تتناول ل من فعل فعلهم ممن خذ رشوة على تغييور حوق فوي إبطالوه فقود نهووا
ووقعوا في ح م هذا اآلية.

()2

 -2ا نتقال من غرا التحذير من الضالل في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓو ْاّٖأَ َّو َلّٖ َشافِ ۢ ِرّٖبِ ِِۚ﴾[البقاءة،]83:
سبوّْٖا﴾[البقاءة ،]84:بعود ن وسوط بينهموا
إلى غرا التحوذير مون اإلضوالل ،فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ
بقوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ تَ ُرو ْاّّٖٖبِا َٰيَتِي﴾[البقءة.]83:
 -3اإلشووارة لووذو العلووم ب نووه

()3

يتناسووب مووع مقووامهم ومسووتواهم ووتم الحووق والباسووه بالباطوول ،قووال

تعووالىَ ﴿ :وت َۡكتُ ُمببو ْا ۡ
بون﴾[البقااءة]84:؛ ألنووه يعوود موون بووائر الووذنوب ،فووذن وقعووه ي ووون
َّّٖوأَن بتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُمب َّٖ
ّٖٱل َ بق َ

( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)493/3
( )2ينظر :تفسير المراغي (.)143/1

( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)414/1
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قوب  ،وفسوادا بوور ،وعاقبتوه شو م متووى صودر موون عوالم فواهم ،يميووز بوين الحوق والباطوول ،موا موون
ان اهالً فذنه ربما ي ون معذو اًر في ارت ابه.

()1

 -4النهي عن فعلين بنهي واحد ،ف عل قوله تعالىَ ﴿ :وت َۡكتُ ُمبو ْا ۡ
ّٖٱل َ ب َّّٖ
ق﴾[البقاءة ،]84:معطوفواً وداخوالً
سو ْا ۡ
بل﴾[البقاءة ،]84:والمعنوى
ّٖٱل َ قَّّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِّٖ
تحل النهي السابق في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ
ال ريمتين؛ لبس الحق بالباطل و تمانه ،ف ل منهما بيرة في ال رائم.

ت معووا بوين

()2

ش ب َٰ َه َدةكّٖ ِعن ب َدهُّٖ ِمببنَ ّٖ
 -5التهديوود ب شوود الوعيوود فووي تمووان ذلووا بقولووه تعووالىَ ﴿ :و َمب ۡبنّٖأَ ۡظلَ ب ُمّٖ ِم َّمببنّٖ َش بتَ َمّٖ َ
ٱِِ﴾[البقءة،]380:
َّّٖ

 :مو ودة ومودعة عندا من اهلل ،وهوو تموان العلوم الوذ هوو اإلخبوار بموا نوزل

اهلل ،وا سووتفهام إن ووار ألن ي ووون حوود ظلووم موون هوول ال توواب ،حيووث تم ووا شووهادة اهلل –تعووالى-
ألنبيائه -عليهم السالم.

()3

 -6البيان والتوضي ب ن الحق هو القضية الثابتة التي

سبو ْا ۡ
ّٖٱل َ بقَّّٖ
تتغير ،قال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡلبِ ُ

ّٖوت َّٖۡكتُ ُمو ْا ۡ
ون﴾[البقءة ،]84:فهذا بالق من اهلل –تعالى -ب ن اليهوود قود وضوعوا
َّّٖوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ّٖٱل َ ق َ
بِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
ف ووي الت وووراة ب وواطالً ل ووم يو و مر ب ووه ،و تمو ووا الحقيق ووة ع وون رس ووالة محم وود -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ،-
واألغوورب موون هووذا نهووم لووم يفعل ووا ذلووا عوون طريووق الخط و  ،و السووهو ،و النسوويان ،بوول فعلوووا وهووم
يعلمون ،وهذا زيادة في تقبي حالهم إذ ال اهل عسى يعذر.

()4

 -1ت ورار لمووة الحووق بقولووه تعووالىَ ﴿ :وت َۡكتُ ُمببو ْا ۡ
ق﴾[البقااءة ،]84:وهووذا الت ورار يفيوود زيووادة تقبووي
ّٖٱل َ بب َّّٖ
المنهي عنه؛ ألنه في التصري باسم الحق ما ليس في ضميرا.
وووووو
( )1ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)291/1
( )2ينظر :التفسير الوسيط ،م موعة مؤلفين ()99/1
( )3ينظر :محاسن الت ويل ،للقاسمي (.)411/1

( )4ينظر :تفسير بي السعود ( .)93/1وتفسير الشعراو (.)299/1
( )3ينظر :محاسن الت ويل ،للقاسمي (.)344/1
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ومن خالل ما تقدم نستلخص منهج القرآن في التعامل مع النهي عن إلباس الحق بالباطل ،وذلا
فيما يلي:
= التنبيه والتخذير لسائر الخلق من الوقوه في تلبيس الحق بالباطل و تمانه.
= ا نتقال من غرا التحذير من الضالل إلى غرا التحذير من اإلضالل.
= اإلشارة لذو العلم ب نه

يتناسب مع مقامهم تم الحق والباسه بالباطل.

= النهي عن فعلين بنهي واحد.
= التهديد ب شد الوعيد لمن تم الحق.
= البيان والتوضي ب ن الحق هو القضية الثابتة التي
= ت رار لمة الحق ،وهذا يفيد تقبي المنهي عنه.
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المطلب الثالث
االمتراء عن الحا
وموون األفعووال التووي نهووى اهلل عنهووا فووي سووورة البق ورة النهووي عوون ا مت وراء عوون الحووق ،و شووا ن
ا متراء عن الحق يعد من الضالل بعد الهدى ومعرفوة الحقيقوة؛ ألنوه شوا فوي الحقيقوة بعود اليقوين
بها ،ويتض بيان هذا النهي في ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
قال تعالىۡ ﴿ :ٱل َ قّٖ ِمنّٖ َّربِّ َّّٖٖفَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة.]388 :
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
ثانيا :تعريف االمتراء لغة واصطالحا:
 االمتنننراء لغنننة :الشووا ،و ،ادلج وةُ جعلجووى مووذ جه ،ب َّ
الم ور ُ َّ
الشووا والريبووة،
واراة ،ال ُم ج ج
الم جمو ج
ج
اء والتمووار و ُ
ا ،ف ،
،
،
الش ْ
الشيء َّ
يه ،والمقصوود بوا مت ارء هنوا :هوو الشوا فوي موا واء مون عنود
اء ،في
وا مت جر ُ
اهلل من الحق وعدم قبوله والرضاء به.

()1

ب -االمتراء اصطالحا :التعريف األول" :هو طلب التش ا مع ظهور الدليل".

()2

وي عل عبارة عن الشا".
التعريف الثان " :هو استخراج الر للشا العاراُ ،
التعريف الثالث" :هو الشا بعد اليقين".

()3

()4

التعريف الراج  :ويرى الباحث ن التعريف ال ار

في ا متراء هو التعريف الثالث ،وهوو

"الشووا بعوود اليقووين"؛ ألن النهووي عوون ا مت وراء هووو لالسووتمرار علووى اليقووين واإليمووان ،و،أل

( )1ينظر :تهذيب اللغة ،لألزهر ( .)244/13ولسان العرب ،بن منظور (.)219/13
( )2التفسير البسيط ،للواحد (.)393/9
( )3تفسير الراغب (.)343/2

( )4زه ورة التفاسووير ،محم وود بوون حم وود بوون مصووطفى بوون حموود المعووروف ب و بي زهو ورة (ل1394 :هو و) ،دار الف وور
العربي ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)3333/1
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يتزلزل ذلا اليقين بفعل المشر ين ،و ن هذا القول هو ت يد الحق وتثبيته ألتباه محمد -
ص وولى اهلل عليو وه وس وولم-؛ ولتثبي وول فو وؤاد النب ووي -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم -وايمان ووه ال ارس ووخ
ال بال و شد ،ف ثرة الد ئل تثبل اليقين قوول إبوراهيم -عليوه السوالم -موا قوال اهلل -
بّٖأَ ِرنِيّٖ َش ۡيَُ ّٖتُ ۡ ي ۡ
ّٖو َٰلَ ِكبنّٖ
ّٖر ِّ
تعالى -عنهَ ﴿ :و ِ ۡ ّٖقَا َلّٖ ِ ۡب َٰ َر ِّٖه ُم َ
ّٖٱل َم ۡوت ََُٰۖىّٖقَا َلّٖأَ َوّٖلَمۡ ّٖت ُۡل ِم ُۖنّٖقَا َلّٖبَلَ َٰى َ
ِ
لِّيَ ۡط َمئِنَّ ّٖقَ ۡلبِي﴾[البقءة.]460:

()1

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقول اهلل –تعوالى﴿ : -فَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقاءة ،]388:الفواء الفصويحة ،و( ) ناهيوة ،وت وونن
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
فعل مضاره ناقص مبني على الفت في محل زم بال.
والمعنووى :فووال ت ووونن يووا محموود -صوولى اهلل عليووه وسوولم -موون الشووا ين فووي ن القبلووة التووي و هتووا
نحوها :هي قبلة إبراهيم عليه -الصالة والسالم ،-و تشا يضاً عند عناد اليهود وامتنواعهم عون
،
اإليمووان بووا ،وبمووا ئوول بووه موون الحووق ،مووع مع ورفتهم بووه؛ ألن هووذا العنوواد وال حووود والتش و يا فووي
الحق هو من عاداتهم وطبائعهم.

()2

ويقتض النه في قوله تعالىۡ ﴿ :ٱل َ قّٖ ِمنّٖ َّربِّ َ ّٖفَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة ،]388:تحريم وترا
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
ا متوراء عون الحووق؛ ألن األصول اليقوين بو ن موا واء بووه الرسوول –صولى اهلل عليووه وسولم -حووق
مريووة فيووه ،فصوواحب الشووا قوود يقووع بش و ه هووذا فووي ال فوور بوواهلل؛ ألن الشووا والتووردد وعوودم التصووديق
بالقرآن ال ريم ،وبالنبي -صلى اهلل عليه وسلم -يعود مون نوواه ال فور؛ وذلوا قياسواً ب فور مون شوا
سبا َعةَّٖقَآٰفِ َمبةّّٖٖ َولَبئِنّٖر ِ تّٖ ِلَ َٰبىّٖ
في قيام الساعة ،وهي من ر ان اإليمان ،قال تعالىَ ﴿ :و َمآّٰٖأَظُبنّٖٱل َّ

( )1ينظر :زهرة التفاسير ،ألبي زهرة (..)3333/1

( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)194/3والو يز للواحد ( .)139/1وتفسير ابن ثيور ( .)432/1واعوراب
القرآن ،لدرويش (.)143/3
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ّٖوه َُوّٖيُ َ ا ِو ُر ٰٓهُّٖأَ َشفَ ۡرتَ ّٖبِٱلَّ ِذ َ
ّٖللَقَ َ ّٖ ِمنّٖت َُرابّّٖٖثُ َّمّٖ ِمبنّٖ
َربِّ َ ّٖ
يّٖۡلَ ِجدَنَّ ّٖ َل ۡيرّٖاّٖ ِّم ۡن َهاّٖ ُمنقَلَبّٖاّٖ*ّٖقَا َلّٖلَُِ َ
ّٖص ِ
امبُُِ َ
ّٖر ُجلّٖ﴾[الكهف.]18 ،16 :
س َّوّٖ َُٰ َ َ
ن ۡطفَةّّٖٖثُ َّمّٖ َ
و يلووزم موون قولووه تعووالى﴿ :فَب َببلّٖتَ ُكبببونَنَّ ّٖ ِمبببنَ ۡ
ين﴾[البقااءة ،]388:ن ي ووون ا مت وراء واقع واً موون
ّٖٱل ُممۡ تَبب ِر َّٖ
الرسول -صولى اهلل عليوه وسولم-؛ ألن النهوي عون الشويء قود يو وه إلوى مون لوم يقوع منوه،

تورى

ّٖٱِِّٖبَ ۡعبببدَّٖ ِ ۡ ّٖأُن ِللَب ۡ
صبببدنَّ َ ّٖ َعب ۡ
ت َّ
ّٖو ََلّٖتَ ُكبببونَنَّ ّٖ ِمبببنَ ّٖ
ّٖوٱ ۡ َُّٖ ِلَب َٰ
قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ُ
ببى َ
ببنّٖ َاا َٰيَببب ِ
ّٖربِّببب ُۖ َ َ
ببتّٖ ِلَ ۡيببب ُۖ َ َ
ۡٱل ُم

ين﴾[القصص]48:
ّٖۡ ِر ِش َّٖ

ومن المعلوم نهم لم يصدون النبي -صلى اهلل عليه وسلم -عن آيال اهلل،

و ن النبي -صلى اهلل عليه وسولم -لوم يقوع منوه شورا ،فوالغرا مون تو يوه النهوي إلوى مون

يقوع

منووه :هووو التنديوود بموون وقووع موونهم والتحووذير موون منهووا هم ،وبهووذا يووزول ا شووتباا ،وظوون مووا

يليووق

()1

بالرسول -صلى اهلل عليه وسلم.

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع االمتراء عن الحا:
اء في سوورة البقورة مونهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون ا متوراء عون الحوق مون خوالل اآليوة
وذلا في عدة نقاط:
 -1سوولوب التع وريا فووي الخطوواب ،حيووث وواء الخطوواب فووي اآليووة خوواص ،ومعنوواا العموووم ،قووال
تعالىۡ ﴿ :ٱل َ قّٖ ِمنّٖ َّربِّ َ ّٖفَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة ،]388:ف تى الخطاب للنبي -صلى اهلل عليه
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
وسلم ،-والمراد غيرا،

 :مته؛ ألنه غير متوقع منه ،فهذا من لطائف خطابال القرآن ال ريم.

()4

( )1ينظوور :التووذ رة فووي الوووعظ ،مووال الوودين بووو الفوورج عبوود الوورحمن بوون علووي بوون محموود ال وووز (ل391 :هو و)،
تحقيق :حمد عبد الوهاب فتي  ،الناشر :دار المعرفة – بيرول ،ط1443( /1 :هو) .)33/1( ،ومدارج السال ين،
بوون القوويم ( .)341/1وغ ارئووب القورآن ،للنيسووابور ( .)134/3و صووول فووي التفسووير ،محموود بوون صووال بوون محموود
العثيمووين (ل1421 :هو و) ،شوورف علووى تحقيقووه :قسووم التحقيووق بالم تبووة اإلسووالمية ،الناشوور :الم تبووة اإلسووالمية،
ط1422( /1:هو 2441 -م).)43/1( ،

( )2ينظوور :التفسووير البسوويط ،للواحوود ( .)399/3ومفوواتي الغيووب ،لل وراز ( .)113/4و ن ووار التنزيوول ،للبيضوواو
(.)113/1
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 -2دخول الفاء الفصيحة علوى النهوي ،قوال تعوالى﴿ :فَ َبلّٖتَ ُكبونَنَّ ّٖ ِمبنَ ۡ
ين﴾[البقاءة]388:؛ ألنهوا
ّٖٱل ُممۡ تَب ِر َّٖ
فصووحل عوون وواب شوورط مقوودر تقووديرا :إذا عرفوول حووال هوول ال توواب ،و ردل بيووان مووا هووو الووالزم
لا ف قول لا﴿ :فَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة.]388:
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ

()1

لّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة ،]388:وهذا لمن هو غير
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
 -3الترهيب والوعيد الشديد ،قال تعالى﴿ :فَ َ ّٖ
راسخ في اإليمان ،وخشي عليه ا غترار بمظاهر ولئا المخادعين ،الذين يغتر ب مثالهم األغرار،
في ل زمان وم ان ،ممن يش ون في دين اإلسالم ،وفوي عقائود المسولمين وتوحيودهم ،فمون وقوع
في مثل ذلوا مون األموة فعليوه ن ي ار وع إيمانوه ،ويودرا تمامواً موا يقتضويه هوذا النهوي مون التحوذير
والوعيد.

()2

 -4صوورف المسوولمين عوون ا سووتماه لليهووود وهووم هوول ال توواب ،وعوودم ا نشووغال بتو يهوواتهم ،قووال
تعالىۡ ﴿ :ٱل َ قّٖ ِمنّٖ َّربِّ َ ّٖفَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة.]388:
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ

()3

 -5التهييج والبعث علوى اليقوين والتصوديق بوالحق ،قوال تعوالىۡ ﴿ :ٱل َ بقّٖ ِمبنّٖ َّربِّب َ ّٖفَ َبلّٖتَ ُكبونَنَّ ّٖ ِمبنَ ّٖ
ين﴾[البقءة ، ]388:ف د الحق الذ هو من عند اهلل فوذ را مورتين ،المورة األولوى فوي اآليوة التوي
ۡٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
قبلها بقوله تعوالىَ ﴿ :و ِنَّ ّٖفَ ِريقباّٖ ِّم ۡبن ُه ّٖۡمّٖلَيَ ۡكتُ ُمبونَ ۡ
بون﴾[البقاءة ،]386:والمورة الثانيوة قبول
ّٖٱل َ بقَّّٖ َوهُبمۡ ّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ
النهي في بداية اآلية نفسها بقوله تعوالىۡ ﴿ :ٱل َ بقّٖ ِمبنّٖ َّربِّب َّٖ﴾[البقاءة ،]388:ونهوى عون ا متوراء وذموه،
و عل ذ را في نهاية اآلية ،قال تعالى﴿ :فَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[البقءة.]388:
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ
ووووووو

( )1ينظر :حدائق الروح ،للهرر (.)33/9
( )2ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور ( .)41/2وتفسير الشعراو (.)19 ،11/2
( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)133/1

( )4ينظر :غرائب القرآن ،للنيسابور (.)313/3
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وم وون خ ووالل م ووا تق وودم ف ووي ه ووذا المطل ووب م وون م وونهج التعام وول م ووع النه ووي ع وون ا متو وراء ع وون الح ووق
نستلخص ما يلي:
= سلوب التعريا في الخطاب (خاص ومعناا العموم).
= دخول الفاء الفصيحة على ( ) الناهية ،ف فصحل عن واب شرط مقدر.
= الترهيب والوعيد الشديد لمن لم يرسخ اإليمان في قلبه.
= 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
اتباع خطوات الشيطان
لقد نهى اهلل عن اتبواه خطووال الشويطان فوي سوورة البقورة فوي آيتوين ،حوذر فيهوا مون ا ن ورار وراء
الشوويطان؛ ألنووه عوودو هلل ولرسوووله -صوولى اهلل عليووه وسوولم -وللووؤمنين ،ومعنووى هووذا نووه يصوود عوون
طاع ووة اهلل ورس وووله -ص وولى اهلل علي ووه وس وولم ،-وي وودعو إل ووى المعص ووية ويزينه ووا ،وم وون خ ووالل ه ووذا
المطلب يتض النهي عن اتباه خطوال الشيطان في ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها الفعل المنه عن :
يّٖٱۡلَ ۡرض َ َٰ
اجّٖ ُشلُو ْاّٖ ِم َّماّٖفِ ۡ
تّٖٱل َّۡي َٰطَ ِنّٖ ِنَّبُِّٖلَ ُكبمۡ ّٖعَبد نُّٖوّٖ
قال تعالىَٰ ﴿ :يَٰٓأَي َهاّٖٱلنَّ ُ
اّٖو ََلّٖتَتَّبِ ُعو ْاّٖ ُلطُ َٰ َو ِ
ّٖملَلّّٖٖطَيِّبّٖ َ
ِ
مبِينّٖ﴾[البقءة.]364:
س ۡل ِمّٖ َشآٰفَّةّّٖٖ َو ََلّّٖٖتَتَّبِ ُعو ْا ُ
تّٖٱل َّۡبي َٰطَ ِنّٖ ِنَّبُِّٖلَ ُكبمۡ ّٖعَبد نُّٖوّٖ
وقال تعالىَٰ ﴿ :يَٰٓأَي َهاّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُو ْاّٖٱ ۡ ُللُو ْاّٖفِيّٖٱل ِّ
ّٖلطُ َٰ َو ِ
ين﴾ [البقءة.]404:
مبِ نّٖ
ثانيا :تعريف اال تباع والخطوات لغة واصطالحا:
ويء تُبوعواً، :سورل ،فوي
أ -اال تباع لغة :م خوذ تجب ،جع
الشيء تججبعاً وتجباعاً ،في األجفعال ،وتجب،ع ُ
ل الش ج
ج
ل جم جعهُووم ،ويق ووال :تجب،ع ووه
وا
ل جخلفجهُ ووم جو جم و ْوروا ب ،و ج
فمض ووي ج
إ،ث و ،ورا ،وتجب،ع وول القجو ووجم تججبعو واً ،إ،ذا جم جش ووي ج
ج
السير ،حسياً و جمعنوياً.
واتّبعه :قفا ثججرا وسار وراءا ،سواء ان ّ

()1

ب -االتباع اصطالحا :ا تباه" :هو تتبع القائل على ما بان لا من فضل قوله ،وصحة
()2

مذهبه".

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)21/9وتاج العروس ،للزبيد (.)312/24

) ) 2امع بيوان العلوم وفضوله ،يوسوف بون عبود اهلل النمور القرطبوي (ل433 :ه و) تحقيوق :بوي األشوبال الزهيور ،
دار ابن ال وز  ،الممل ة العربية السعودية ،ط1414( /1 :هو 1994 -م).)191/2( ،
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()1

قال ابن القيم

" :فقد عل اهلل –تعالى -ا تباه قسمين

ثالث لهما(:)2

القسم األول :ما اء به الرسول-صلى اهلل عليه وسلم.
والقسم الثان  :الهوى".
"ف ميووع المعاصووي تنشو موون تقووديم هوووى النفوووس علووى محبووة اهلل ورسوووله –صوولى اهلل عليووه
وسلم ،-وقد وصف اهلل المشر ين باتباه الهوى في مواضع من تابه ،فقوال تعوالى﴿ :فَبِِنّٖ
لَّمۡ ّٖيَ ۡست َِريبُو ْاّٖلَ َ ّٖفَ ۡ
ضلّٖ ِم َّم ِنّٖٱتَّبَ َعّٖه ََو َُُِّٰٖبِ َغ ۡي ِرّٖ ُّٖهدّٖٱّٖ ِّمنَ ّٖٱ َِِّّٖ
ّٖو َم ۡنّٖأَ َ
ٱعلَمۡ ّٖأَنَّ َماّٖيَتَّبِ ُعونَ ّٖأَ ۡه َو ٰٓا َاهُمۡ َ
َٰ
ّٖٱَِ ََّٖلّٖيَ ۡه ِد ۡ
ِنَّ َّ
ين﴾ [القصاص ،]50:و ذلا البده ،إنما تنش من تقديم الهووى علوى
ّٖٱلقَ ۡو َمّٖٱلظَّلِ ِم َّٖ
الشره ،ولهذا يسمى هلها هل األهواء ،و ذلا المعاصي؛ إنما تقع مون تقوديم الهووى علوى
محبة اهلل ومحبة ما يحبه اهلل".

()3

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
ن﴾[البقااءة ،]364:ال وواو حوورف عطووف ،و( ) ناهيووة،
تّٖٱل َّ ب ۡبي َٰطَ ِّٖ
يقووول اهلل –تعووالىَ ﴿ -و ََلّٖتَتَّبِ ُعببو ْاّٖ ُلطُب َٰ َبو ِ
وتتبعوا فعل مضاره م زوم بال ،وعالمة زمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة.
( )3هووو :محموود بوون بووي ب وور بوون يوووب ،الفقيووه اإلمووام المفتووي المتفوونن النحووو شوومس الوودين بووو عبوود اهلل الدمشووقي
إمووام ال وزيووة ،ولوود عووام (391ه وو) ،وموون تصووانيفه " :زاد المعوواد فووي هوودى خيوور العبوواد " "،تهووذيب سوونن بووي داود
وايض و وواح علل و ووه ومش الته""،س و ووفر اله و و ورتين وطري و ووق الس و ووعادتين " (ل131 :ه و و و ) .ينظ و وور :المع و ووم المخ و ووتص

بالمحدثين ،للذهبي ،تحقيق :د .محمد الحبيوب الهيلوة ،الناشور :م تبوة الصوديق ،الطوائف  ،ط 1449( /1 :ه و -
 1999م) .)239/1( ،و عيان العصر و عوان النصور ،للصوفد ( ،)333/4تحقيوق  :علوي بوو زيود  ،وآخورين ،
الناشر :دار الف ور المعاصور ،بيورول  -لبنوان ،دار الف ور ،دمشوق – سووريا -ط 1419( /1 :ه و  1999 -م)،
و توضووي المشووتبه فووي ضووبط سووماء الوورواة و نسووابهم و لقووابهم و نوواهم ،محموود بوون عبوود اهلل بوون محموود بوون حموود بوون

م اهد القيسي الدمشقي الشافعي ،شمس الدين ،الشهير "بابن ناصور الودين"( ،ل942 :هوو)  ،تحقيوق :محمود نعويم
العرقسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيرول ،ط1993( /1 :م).)299/4( ،
( )2روضة المحبين ونزهة المشوتاقين،

بون قويم ال وزيوة ،دار ال توب العلميوة ،بيورول ،لبنوان ،بودون رقوم الطبعوة

(1443هو1993 -م))444/1( ،
( )3امع العلوم والح م فوي شورح خمسوين حوديثاً مون واموع ال لوم ،عبود الورحمن بون حمود بون ر وب بون الحسون،

الحنبلو ووي (ل193 :هو و و) ،تحقيو ووق :شو ووعيب األرنو ووؤوط ،الناشو وور :مؤسسو ووة الرسو ووالة -بيو وورول ،ط1422( /1 :هو و و -

2441م).)399 ،391/3( ،
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والمعنى:

ّٖو ََلّٖتَتَّبِ ُعبو ْاّٖ
تتتبعوا سبل الشيطان ،قوله تعوالىَ ﴿ :وأَنَّ ّٖ َٰ َه َذ ِ
اّٖص َٰ َر ِطيّٖ ُم ۡستَقِيمّٖاّٖفَٱتَّّٖبِ ُعو ُۖهُ َ

سبِيلِ ِِۚ﴾[األنعا  ،]351:وخطوال الشيطان هوي وذلا :آثوارا ووساوسوه ،وز توه،
ٱلسبُ َلّٖفَتَفَ َّرقَّٖبِ ُكمۡ ّٖ َّٖ
عنّٖ َ
والنووذور فووي المعاصووي ،والمحق ورال موون الووذنوب ،والنزغووال والخطايووا؛ ف وول معصووية هلل هووي موون
خطوال الشيطان ،و ل ذنب وسيئة يعملها اإلنسان إنما مردها إلى الشيطان ،الذ
ن ووه س وويغو بن ووي آدم

قسوم بعوزة اهلل

يّٖۡلُزَ يِّبببنَنَّ ّٖلَ ُهبببمۡ ّٖفِب ۡ
ببو ۡيتَنِ َ
ضّٖ
ّٖر ِّ
مع ووين ،ق ووال تع ووالى﴿ :قَبببا َل َ
بّٖبِ َمبببآّٰٖأَ ۡ ب َ
ببيّٖٱۡلَ ۡر ِ

َو َۡلُ ۡ ب ِويَنَّ ُهمۡ ّٖأَ ۡج َم ِعببينَ ّٖ*ّٖ ِ ََّلّٖ ِعبَببا َلَ ّٖ ِمب ۡبن ُه ُم ۡ
بين﴾[احلِجااء ،]80 ،18 :فلووم يسووتثن موون عبوواد اهلل إ
صب َّٖ
ّٖٱل ُم ۡخلَ ِ
المخلصووين الووذين خلص ووا عبوواداتهم وعملهووم هلل –تعووالى ،-فلووم يقوودر علوويهم الشوويطان؛ ألنهووم لووم
يتبعوا وانما اتبعوا ربهم ،ف تمروا ب مرا وانتهوا عما نهاهم عنه.

()1

ويقتض النه في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّبِ ُعو ْا ُ
ين﴾[البقءة ،]404:تحريم
تّٖٱل َّۡي َٰطَ ِنّٖ ِنَُِّّٖلَ ُكمۡ ّٖ َعد نُّٖوّٖمبِ نّٖ
ّٖلطُ َٰ َو ِ
اتبوواه سووبل ووسوواوس الشويطان ،وو وووب اتبوواه مووا نزلووه اهلل -تعووالى -ومووا شوورعه لعبووادا؛ لعموووم
النهي الوارد في اآلية؛ ولما اء من األمر باتباه ما نزل اهلل ،والنهي عن اتباه غيرا.
ق ووال تعو ووالى﴿ :ٱتَّبِ ُعببببو ْاّٖ َمببببآّٰٖأُنبببب ِل َلّٖ ِلَب ۡ
ّٖو ََلّٖتَتَّبِ ُعببببو ْاّٖ ِمببببنّٖ ُونِبببب ِِّٰٖٓۚأَ ۡولِيَببببآٰ ِۗ َّٖاّٖقَلِببببيلّّٖٖ َّمبببباّٖ
بببي ُكمّٖ ِّمببببنّٖ َّربِّ ُكببببمۡ َ
ون﴾[األعاءا ،]1::ولما اء عن عبد اهلل بن مسعود –رضي اهلل عنه ،-قال :خطَّ لنا رسوو ُل ،
اهلل
تَ َذ َّش ُر َّٖ
صلى اهلل عليه وسلم -خطًّا؛ فقوال« :هوذا سوبيل اهلل» ،ث َّوم خوطَّ خطوطواً عون يمينوه وعون شومال،ه،ثم قال« :وهذا سُب َل( ،)2على ل د
سبيل منها شويطان يودعو إ،ليوه» ،ث َّوم توال قولوه تعوالىَ ﴿ :وأَنَّ ّٖ َٰ َهب َذاّٖ
َّ
ُ

( )1ينظور :ووامع البيوان ،للطبوور ( .)231/4وتفسووير الماتريوود ( .)319/1وتفسووير البغووو ( .)194/1وتفسووير
ابن ثير ( .)419/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)233/1
السُبل :ميع سبيل ،وهي الطريق ،و معها طرق .ينظر :المنتخب من الم العرب ،علي بن الحسن الهُنائي
(ُ )2
األزد  ،بووو الحسوون الملقووب بو و ( و اره النموول)( ،ل :بعوود 349هو و) ،تحقي وق :د .محموود بوون حموود العموور  ،الناشوور:
امعووة م القوورى (معهوود البحوووث العلميووة واحيوواء الت وراث اإلسووالمي) ،ط1449( /1 :هو و 1999 -م))449/1( ،

باب الطريق .وتاج العروس ،للزبيد ( )132/29مادة :سبل.
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َٰ
صبب َُٰ ُكمّٖبِبب ِِّٖۚلَ َعلَّ ُكببمۡ ّٖ
ّٖو َّ
ّٖو ََلّٖتَتَّبِ ُعببو ْاّٖٱلسبببُ َلّٖفَتَفَبب َّرقَّٖبِ ُكببمۡ ّٖعَببنّٖ َ
ص َٰ َ
ِ
سبببِيلِ ِِّٖۚ َ لِ ُكببمۡ َ
ببر ِطيّٖ ُم ۡسببتَقِيمّٖاّٖفَببٱتَّّٖبِ ُعو ُۖهُ َ
ون﴾[األنعا .)1(]351:
تَتَّقُ َّٖ
رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن اتباع خطوات الشيطان:
لقد ت لوى مونهج القورآن فوي سوورة البقورة ب سواليبه وطرقوه الع يبوة فوي التعامول موع النهوي عون اتبواه
خطوال الشيطان ،وذلا في عدة نقاط:
 -1بيووان وتوضووي العلووة التووي موون

لهووا وواء النهووي ،وهووي نووه عوودو مبووين ،قووال اهلل –تعووالى: -

﴿ ِنَّ بُِّٖلَ ُكببمۡ ّٖ َع بد نُّٖوّٖمبِببينّٖ﴾[البقااءة ،]364:و وواء فووي آيووة خوورى نووه ي و مر بالفحشوواء ،قووال تعووالى:
ۡ
ّٖوأَنّٖتَقُولُو ْاّٖ َعلَ َّ
ىّٖٱِِّٖ َم َ
ون﴾[البقءة.]368:
اَّٖلّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ّٖو ۡٱلفَ ۡ َ آٰ ِا َ
يَأ ُم ُر ُشمّٖبِٱلس ٰٓو ِا َ

﴿

ِنَّ َمبباّٖ

()2

 -2اإلشوو و ووارة إلو و و ووى ن الشو و و وويطان لو و و ووه طو و و وورق متعو و و ووددة ومتفرقو و و ووة ،قو و و ووال تعو و و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّبِ ُعببببببببو ْاّٖ
اّٖص َٰ َبر ِطيّٖ
ُلطُ َٰ َو ِّٖ
ت﴾[البقءة ،]364:بخالف طريق اهلل المستقيم فذنه طريق واحد ،قال تعوالى َ ﴿ :وأَنَّ ّٖ َٰ َهب َذ ِ
ُم ۡستَقِيمّٖاّٖفَٱتَّّٖبِ ُعو ّٖهُ﴾[األنعا  ،]351:فبين ن صراط اهلل واحد

()3

يتعدد.

 -3التحذير الشديد من اتباه ُسبل الشيطان وخطواتوه ،قوال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَتَّبِ ُعبو ْا ُ
تّٖٱل َّۡبي َٰطَ ِنّٖ
ّٖلطُ َٰ َبو ِ
بين﴾[البقااءة]404:؛ ألنووه التووزم مووو اًر سووبعة فووي العووداوة ،ربعووة منهووا فووي قولووه تعووالى:
ِنَّبُِّٖلَ ُكببمۡ ّٖ َع بد نُّٖوّٖمبِب نّٖ
ّٖو َۡلُ َمنِّيَبنَّ ُهمۡ ّٖ َو َ ٰٓۡل ُمب َبرنَّ ُهمۡ ّٖفَلَيُبَبتِّ ُكنَّ ّٖ َاا َ انَ ۡ
ّٖل ۡلبق َّ
ّٖو َ ٰٓۡل ُمب َبرنَّ ُهمۡ ّٖفَلَيُ َغيِّب ُرنَّ َ
ّٖو َمببنّٖيَتَّ ِخب ِذّٖ
ّٖٱۡلَ ۡن َٰ َعب ِبم َّٖ
﴿ َو َۡلُ ِ
َّٖٱِِ َ
ضبلَّنَّ ُهمۡ َ
َٰ
ُون َّ
سب َبر ُ
ّٖٱِِّٖفَقَب ۡبد َ
ّٖل ۡسب َبرانّٖاّٖمبِين با﴾[النسااا  ،]338:وثالثووة منهووا فووي قولووه تعووالى:
ّٖل ِ
ٱل َّ ب ۡبيطَنَ َ
ّٖولِي باّٖ ِّمببنّٖ ِ
ّٖصب َٰ َبرطَ َ ۡ
ّٖٱل ُم ۡسبتَقِي َمّٖ* ثُب َّم َ ٰٓ
ّٖو ِمب ۡبن َ
ّٖو َعببنّٖ
﴿ َۡلَ ۡق ُعبدَنَّ ّٖلَ ُهببمۡ ِ
ّٖو َعب ۡبنّٖأَ ۡي َٰ َمبنِ ِهمۡ َ
ّٖل ۡلفِ ِهببمۡ َ
ّٖۡلتِيَبنَّ ُهمّٖ ِّمب ۢنّٖبَب ۡبي ِنّٖأَ ۡيب ِدي ِهمۡ َ
ين﴾[األعءا ،]38 ،36::فلهذا وصفه اهلل –تعالى -بذلا ،إظها اًر لعداوته
ش ِك ِر َّٖ
ّٖو ََلّٖت َِردُّٖأَ ۡشثَ َرهُمۡ ّٖ َٰ َ
َ
ش َمآٰفِلِ ِهمُۡۖ َ
لإلنسان ،وتحذي اًر من اتباعه.

()4

( )1صحي بن حبان  ،حديث رقم .)194/1( ،)9( :وصحي موارد الظممن ،لأللباني ،حديث رقم،)1431( :
وقال :حديث حسن صحي (.)113/2
( )2ينظر :ال شاف ،للزمخشر (.)213/1

( )3ينظر :البرهان في علوم القرآن ،للز شي

(.)12/4

( )4ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)193/3
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 -4اإلشارة بصيغة ا فتعال ،قوال تعوالىَّٖ ﴿ :و ََلّٖتَتَّبِ ُعبوّْٖا﴾[البقاءة ،]404:وهوذا يودل علوى انهمواا النواس
على اللحاق به ،و نهم غير واصلين إلى تمام منابذته ما داموا في هذا الحيز ،وانما عليهم ال هد؛
ألن مخالفته

ت ون إ بم اهدة ثيرة

يقدرون عليها ما داموا في هذا الرتبة.

()1

بين﴾[البقااءة ،]404:وهووذا
 -5إعووالم العبوواد بعووداوة الشويطان ،قووال تعووالىِ ﴿ :نَّبُِّٖلَ ُكببمۡ ّٖ َعبد نُّٖوّٖمبِب نّٖ

يتوقووف

علووى معرفووة ذاتووه ،وانمووا َيعوورف بهووذا األثوور الووذ ينسووب إليووه ،وهووو وحووي الشوور وخ وواطر الباطوول
َٰ
ّٖج َع ۡلنَباّٖلِ ُكب ِّّٖلّٖنَبِبيّٖ
والسوء في النفس ،فهو منش هوذا الووحي والخوواطر الرديئوة ،قوال تعوالىَ ﴿ :و َشب َذلِ َ َ
ضب ُهمۡ ّٖ ِلَ َٰبىّٖبَ ۡعبضّّٖٖ ُز ۡلب ُرفَ ۡ
ّٖربب َ ّٖ َمباّٖ
َعدُوّٖاّٖ َ
بوميّٖبَ ۡع ُ
ّٖولَ ۡبوّٖشَبآٰ َا َ
ّٖو ۡٱل ِربنِّ ّٖيُ ِ
ّٖٱلقَ ۡبو ِلّٖ ُ ب ُرورّٖا َ
س َ
ّٖٱۡلن ِ
ش َٰيَ ِطينَ ۡ ِ
ّٖو َماّٖيَ ۡفتَ ُرونَ ّٖ﴾[األنعا .]334:
فَ َعلُو ُۖهُّٖفَ َذ ۡرهُمۡ َ

()2

 -6التصوير القرآني الع يوب فوي هوذا النهوي ،قوال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَّٖتَّبِ ُعبو ْا ُ
تّٖٱل َّۡبي َٰطَ ِنّٖ ِنَّبُِّٖلَ ُكبمۡ ّٖ
ّٖلطُ َٰ َبو ِ
بين﴾[البقاءة ،]404:ف لموة تتبعووا ،وخطووال ،ت عول اإلنسوان يتخيول حر وة خاصوة ،هوي حر ووة
عَبد نُّٖوّٖمبِ نّٖ
الشوويطان يخط ووو والن وواس وراءا يتبع ووون خطواتووه ،وه ووي ص ووورة ح ووين نتف رهووا ونت مله ووا ه ووذا تب وودو
ع يبة من اآلدميين ،وبينهم وبين الشيطان الذ يسيرون وراءا ،ما خرج باهم من ال نة!.

()3

وووووو
ومن خالل ما تقدم من بيان حول منهج القرآن في التعامل مع النهي عن اتباه خطوال الشيطان
نستلخص ذلا فيما يلي:
= توضي العلة التي اء من

لها النهي عن اتباه خطوال الشيطان.

= بيان ن الشيطان له طرق متعددة ومتفرقة بخالف طريق اهلل فذنها واحدة.
= التحذير من اتباه سبل الشيطان وطرقه.
( )1ينظر :نظم الدرر ،للبقاعي (.)319/2
( )2ينظر :تفسير المنار ،محمد رضا (.)12/2

( )3ينظر :التصور الفني فوي القورآن ،سويد قطوب إبوراهيم حسوين الشواربي (ل1393 :ه و) ،الناشور :دار الشوروق،
ط /11 :بدون تاريخ الطبعة (.)11/1
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= 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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الفصل الثالث
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف
العبادات والمعامالت ف سورة البقرة
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المبحث األول
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف العبادات ف
سورة البقرة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :مباشرة الزو ال حال ا عت اف في المسا د
المطلب الثاني :الحالقة في الحج قبل ن يبل الهد محله
المطلب الثالث :نهي نبي اهلل آدم وزو ته -عليهما السالم -من ا قتراب
من الش رة
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المطلب األول
مباشرة الزوجة حال االعتكاف ف المساجد
لقوود تضوومنل سووورة البقورة النهووي عوون فعووال تقووع فووي العبووادال ،وموون هوذا األفعووال التووي نهووى عنهووا
مباشرة الزو وال حوال ا عت واف فوي المسوا د ،ويتبوين هوذا النهوي فوي هوذا المطلوب مون خوالل موا
ي تي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖوأَنتُمۡ ّٖ َٰ َع ِكفُونَ ّٖفِ ۡ
يّٖٱل َم َٰ َس ِر ِّٖد﴾[البقءة.]348:
قال تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتُ َٰبَ ِ ُروهُنَّ َ
ثانيا :تعريف المباشرة لغة واصطالحا:
أ -المباشننرة لغننة :تعنووي ال  ،جموواهُ ،يقووال :جبا جشو جور الموورجةج:

ام جعهووا ُم جباش ورةً وب ،جشووا اًر ،وبا جشو جور
 :ج

بمعنووى الو جووط ،ء
صووا ار ،فووي ثجووو دب واحو دود ،فبا جشو جورل جب جشو جورتُه جب جشو جورتجها ،جوقوود جيو ،ورُد ج
الر و ُل الموورجةج ،إ،ذا ج
،في الفجر،ج ،وخار اً ،منهُ.

()1

ب -المباشرة اصطالحا" :هي المالمسة والمعاشورة بذلصواق بشورة الر ول ببشورة المورة ،وت وون
عامة في ال ماه وغيرا".

()2

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقو ووول اهلل –تعو ووالى -ناهي و واً عبو ووادا المو ووؤمنين ع و ون مباش و ورة الزو و ووال فو ووي حو ووال ا عت و ووافَ ﴿ :و ََلّٖ
ّٖوأَنبتُمۡ ّٖ َٰ َع ِكفُببونَ ّٖفِب ۡ
بر ِّٖد﴾[البقااءة ،]348:الوواو حوورف عطووف ،و( ) ناهيووة ،وتباشووروهن
بيّٖٱل َم َٰ َ
سب ِ
تُ َٰبَ ِ ب ُروهُنَّ َ
فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)31/4وتاج العروس ،للزبير (.)192/14
( )2ينظر :ح ام القرآن ،ال يا الهراسي (.)13/1
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والمعنو ووى:

ت و ووامعوا زو و ووات م وقو وود نو ووويتم ا عت و وواف فو ووي المسو ووا د ،ولو وويس الم و وراد النهو ووي عو وون

مباشرتهن في المسا د؛ ألن ذلا ممنوه منه في غير ا عت اف.

()1

قال ابن عباس -رضي اهلل عنهما" :-هذا في الر ل يعت ف في المس د في رمضان و في غيور
رمضان ،فحرم اهلل عليه ن ين

النساء ليالً ونها اًر حتى يقضي اعت افه".

()2

ف والمعت ف تحوورم عليووه النسوواء مووا دام معت ف واً فووي مس و دا ،ولووو ذهووب إلووى منزلووه لحا ووة

بوود لووه

منها ،فال يحل له ن يتلبث فيه إ بمقدار موا يفورق مون حا توه تلوا ،مون قضواء الغوائط ،و ول،
وليس له ن يقبل امرته ،و ن يضمها إليه ،و يشتغل بشيء سوى اعت افه ،و يعود الموريا،
ل ن يس ل عنه وهو مار في طريقه.

()3

ّٖوأَنبتُمۡ ّٖ َٰ َع ِكفُببونَ ّٖفِب ۡ
بر ِّٖد﴾[البقااءة ،]348:تحوريم
بيّٖٱل َم َٰ َ
سب ِ
ويقتضن النهن فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتُ َٰبَ ِ ب ُروهُنَّ َ
ال موواه فووي حووال ا عت وواف؛ ألنووه يفسوودا ،م ووا مووا دون ال موواه موون المباش ورال القبلووة واللم ووس
بالشهوة ،فم روا و يفسد به ا عت اف.

()4

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع مباشرة الزوجات حال االعتكاف ف المساجد:
لقوود سوولا الق ورآن منه واً رائع واً فووي التعاموول مووع النهووي عوون مباش ورة الزو ووال حووال ا عت وواف فووي
المسا د ،وذلا من خالل عدة نقاط:
 -1بيان ن ا عت اف يعني الخلوة إلى اهلل في المسا د للتعبود ،وذلوا فوي قولوهَ ﴿ :وأَنبتُمۡ ّٖ َٰ َع ِكفُبونَ ّٖ
فِب ۡ
بببر ِّٖد﴾[البقااءة ،]348:وع وودم دخ ووول البي ووول إ لض وورورة قض وواء الحا ووة ،و ض وورورة الطع ووام
س ِّٖ
ببيّٖٱل َم َٰ َ
( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( )339 /3تفسير البغو ( .)249/1واعراب القرآن ،لدرويش (،211/1
.)212
( )2تفسير ابن ثير (.)319/1
( )3ينظر :تفسير ابن ثير (.)319/1

( )4ينظر :امع البيان  ،للطبر ( .)343 /3وتفسير البغو ( .)214 ،249/1والبحر المحيط ،ألبي حيان
(.)219/2
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والش وراب؛ ألن فت ورة ا عت وواف فت ورة ت وورد هلل ،وموون ثووم امتنعوول فيهووا المباش ورة تحقيق واً لهووذا الت وورد
ال امل ،الذ تنسلخ فيه النفس من ل شيء ،ويخلص فيه القلب من ل شاغل.

()3

 -2ال ناي و و ووة ع و و وون ال م و و وواه بلف و و ووظ المباشو و و ورة ،ول و و ووم يو و و و ،ل صو و و وريحاً حي و و ووث ق و و ووال تع و و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖ
ُن﴾[البقءة ،]348:وهذا اللفظ :ع يب ولطيف وهو ناية عن ال ماه.
تُ َٰبَ ِ ُروه َّّٖ

()2

ُن﴾[البقااءة]348:؛ ألنووه لمووا
 -3اسووتثناء الخطوواب موون عموووم إباحووة المباشورة ،فووي قولووهَ ﴿ :و ََلّٖتُ َٰبَ ِ ب ُروه َّّٖ
ُن﴾[البقاءة،]348:
طلق في ال ملة السابقة اإلذن في مباشرة النساء ليلة الصيام بقوله﴿ :فَ ّٖۡٱلَّٰٖـَنَ ّٖ َٰبَ ِ ب ُروه َّّٖ
ان هذا اإلطالق مظنوة؛ ألن يؤخوذ منوه ن المعت وف الصوائم فوي وواز مباشورته زو توه لويالً
نها اًر ،فبين سبحانه بهذا ال ملة ن المعت ف يحرم عليه ن يباشر النساء في الليل والنهار.

()3

 -3التعبي وور بقول ووه تع ووالى﴿ :فَ َ
بببلّٖت َۡق َربُوهَبببا﴾[البق ااءة ،]348:والتعبي وور ب ووالنهي ع وون ا قتو وراب بلو و ف ووي
التحذير،؛ ألن معناا ن ا قتراب من ذلوا خطور؛ وألن النهوي عون ا قتوراب مون الشويء نهوي عون
اتيانه من باب ولى.

()4

اااااا
ومن خالل ما تقدم ذ را في التعامول القرآنوي فوي النهوي عون مباشورة الزو وال حوال ا عت واف فوي
المسا د نستلخص منهج التعامل فيما يلي:
= 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.
( )1انظر :الظالل ،لسيد قطب (.)113/1
( )2ينظر :محاسن الت ويل ،للقاسمي (.)99/3

( )3ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو (.)399/1
( )4ينظر :التفسير القرآني للقرآن ،عبدال ريم يونس الخطيب (.)241/1
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= التعبير بالنهي عن القرب في قوله تعالى﴿ :فَ َلّٖت َۡق َربُوهَا﴾[البقءة ،]348:وهذا بل في التحذير.
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المطلب الثان
الحالقة ف الحج قبل أن يبلغ الهدي محل
اء النهي في سوورة البقورة عون الحالقوة فوي الحوج قبول ن يبلو الهود محلوه ،و شوا ن الحالقوة
فووي الحووج هووي موون العبووادال التووي وواءل فووي شووعائر الحووج ،ول نهووا

ت ووون إ بعوود بلوووق الهوود

محله ،ويتبين هذا النهي في هذا المطلب من خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
س َرّٖ ِمنَ ۡ
قال تعالىَ ﴿ :وأَتِمو ْا ۡ
ص ۡرتُمۡ ّٖفَ َم ۡ
س ُكمۡ ّٖ
ّٖو ۡٱل ُعمۡ َرةَ ِ َّّٖ
ّٖو ََلّٖتَ ۡ لِقُو ْاّٖ ُر ُاو َ
اّٖٱست َۡي َ
ِِّّٖٖفَِ ِ ۡنّٖأُ ۡم ِ
ّٖٱل َه ۡد ُۖ ِ َ
ّٖٱل َ َّج َ
متَّ َٰىّٖيَ ۡبلُ َغ ۡ
ّٖٱل َه ۡد ُ ّٖ َم ِ لَّ ُِّٖ﴾[البقءة.]386:
َّٖ
ثانيا :تعريف الحالقة لغة واصطالحا:
وق ،وهو ووي مو ووا حلو ووق مو وون الشو ووعر ،وحالحقو ووة الشو ووعر إزالتهو ووا،
أ -الحالقننننة لغننننة :مصو وودر حلجو و ج
،
وه و ووي ،حرفج و ووة الح و ووالق ،يق و ووال :جحلج و ووق َّ
وحلَّق و ووه جو ُه و و جوو
وحل،ي و و َ
وق ج
الش و ووعر جيحلقُ و ووه فجهُ و و جوو جمحل و وووق ج
وض و و ووع حل و و ووق ال و و و َّورس بمن و و ووى و ،
ق ،والمحلَّو و ووق م ،
الخ ،ش و و وون الَّو و و ،وذ
المحلجو و ووق ،ال  ،جس و و وواء ج
الو و و وتَّحال ُ
ُج
ج
،
،
َّ
الرُؤوس.
الشع جر من ُخ ُشونته و ج
جيحلق ج
الحلجقة الذين جيحلقُون ُ

()1
()2

ب -الحالقة اصطالحا :هي "إزالة الشعر من صله بالموس ونحوها".

( )1ينظوور :المخصووص بووو الحسوون علووي بوون إسووماعيل بوون سوويدا المرسووي (ل439 :هو و) تحقي وق :خليوول إب وراهم
فال ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيورول ،ط1411( /1 :ه و 1993 -م) .)919/1( ،والمع وم الوسويط
( .)193/1مع م اللغة العربية المعاصرة ،د .حمد مختار (.)343/1
( )2عمدة الحفاظ في تفسير شرف األلفاظ ،بو العباس ،شهاب الدين ،حمد بن يوسف بون عبود الودائم المعوروف

بالسمين الحلبي (ل 133 :هو) تحقيق :محمد باسل عيون السود ،الناشور :دار ال توب العلميوة ،ط1411( /1 :ه و
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ثالثا :سبب نزول اآلية:
()1

سبب نزول اآلية ما رواا عب بن ُع رة –رضي اهلل عنه-

وي رسوول اهلل -صولى
قال :وقف عل َّ

وا؟»( ،)2قلوول :نع وم ،ق وال:
وا جه جوا ْمو ج
اهلل عليووه وسوولم -بالحديبيووة ورسووي يتهافوول قم والً ،فقووالُ « :جيؤ،ذيو ج
سب ِِّٖۚفَفِ ۡديَ نبةّٖ
«فجاحل،ق جر جس جا» ،قال :فف َّي نزلل هذا اآليوة﴿ :فَ َمنّٖ َشانَ ّٖ ِمن ُكمّٖ َّم ِري ك
ضباّٖأَ ۡوّٖبِب ِِّٰٖٓۚأَ ّٖٱّٖ ِّمبنّٖ َّر ۡأ ِ
سب
ّٖصب َدقَ يةّٖأَ ۡوّٖنُ ُ
نّٖصبيَ يامّٖأَ ۡو َ
ِّم ِ

ّٖ﴾[البقاءة]386:

صوم
إلوى آخرهوا ،فقوال النبوي -صولى اهلل عليوه وسولمُ « :-

،
، ،
د
ص َّدق ب،فج جر د
ين ،جو ان ُسا جما تججيس جَّر».
ق جبي جن ستَّة جم جسا ج
ثج جالثجةج جيَّام ،جو تج ج

()3

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقووول اهلل –تعووالى -ناهي واً عبووادا المووؤمنين ن

يحلق ووا رؤوسووهم فووي الحووج إ بعوود بلوووق الهوود

ّٖمتَّ َٰىّٖيَ ۡبلُ َغ ۡ
ّٖٱل َه ۡد ُ ّٖ َم ِ لَّ ُِّٖ﴾[البقاءة ) ( ،]386:ناهيوة ،وتحلقووا فعول مضواره
س ُكمۡ َ
محلهَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ لِقُو ْاّٖ ُر ُاو َ
م زوم بال وعالمة زمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنى :فذن حصرتم ف ردتم اإلحالل من إحرام م؛ فعلي م موا استيسور مون الهود  ،و تحلووا مون
إحورام م إذا حصورتم حتوى يبلو الهود الوذ

و بتووه علوي م إلحالل وم مون إحورام م الوذ

حصورتم

فيه قبل تماموه ،وانقضواء مشواعرا ،ومناسو ه هوي محلوه؛ وذلوا ن حلوق الورس إحوالل مون اإلحورام
الووذ

ووان المحوورم قوود و بووه علووى نفسووه ،فنهوواا اهلل عوون اإلحووالل موون إح ارمووه بحالقووه ،حتووى يبل و

( )1هو :عب بن ع رة بن مية بن عد بن عبيود بون الحوارث بون عمورو بون عووف بون غونم بون سوواد بون مور
بن إراشة بن عامر بون عبيلوة بون قسوميل بون فوران بون بلوي البلوو حليوف األنصوار ،انتسوب فوي األنصوار فوي بنوي

عمرو بن عوف ،وت خر إسالمه ،ثم سلم وشوهد المشواهد لهوا( ،ل 31 :هوو) بالمدينوة وعمورا سوبع وسوبعون سونة.
ينظر :سد الغابة ،بن األثير ( .)434/4اإلصابة ،بن ح ر (.)449/3

( )2اله ووام :مووع هامووة بالتشووديد وهووو يطلووق علووى مووا يوودب موون الحي ووان القموول ومووا ش وابهه ،ويطلووق علووى دواب
األرا من حية وذال سم وغيرها .ينظر :فت البار  ،بن ح ر (.)242/1
صب َدقَ يّٖة﴾[البقاءة ]386:وهوي إطعوام سوتة مسوا ين ،حوديث
( )3صحي البخار  ،تاب الحج ،باب قول اهلل تعوالى﴿ :أَ ۡوّٖ َ

رقم .)14/3( ،)1913( :وصحي مسلم ،تاب الحج ،باب واز حلق الرس للمحورم إذا وان بوه ذى ،وو ووب
الفدية لحلقه ،وبيان قدرها ،حديث رقم.)934/2( ،)1241( :
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الهوود الووذ

بوواح اهلل لووه اإلحووالل بذهدائووه محلووه ،ثووم صووار هووذا صوالً ل ميووع الح وواج؛ فموون ووان

قارناً و متمتعاً؛ فذنه

ي وز له ن يحلق رسه إ بعد ن يوذب هديوه ،وان لوم ي ون ُمحصو اًر ،إ

ن يضووطر إلووى حلقووه موون م مضووطر ،إمووا لموورا ،وامووا ألذى برسووه ،موون ه ووام و غيرهووا؛ لقولووه
سبببب ِِّٖۚفَفِ ۡديَب ن
ّٖصبببب َدقَ يةّٖأَ ۡوّٖ
بببةّٖ ِّمب
بببنّٖصببببيَ يامّٖأَ ۡو َ
تع ووالى﴿ :فَ َمببببنّٖ َشببببانَ ّٖ ِمببببن ُكمّٖ َّم ِري ك
ِ
ضبببباّٖأَ ۡوّٖبِبببب ِِّٰٖٓۚأَ ّٖٱّٖ ِّمببببنّٖ َّر ۡأ ِ
س ّٖ﴾[البقاءة ،]386:فيحلق هنالا للضرورة النازلة به ،وان لم يبل الهد محله ،فيلزموه بحالقوة رسوه
نُ ُ
في هذا الحالة فدية من صيام ،و صدقة ،و نسا.

()1

ّٖمتَّ َٰبىّٖيَ ۡبلُب َغ ۡ
ّٖٱل َه ۡبد ُ ّٖ َم ِ لَّب ُِّٖ﴾[البقاءة ،]386:حظور حلوق
سب ُكمۡ َ
ويقتض النه في قولوهَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ لِقُو ْاّٖ ُر ُاو َ
ل واحد رس نفسه ،و حلق بعضنا رس شخصاً آخر قبل بلوق الهد ؛ حتمال اللفوظ لألمورين،
س ب ُكمۡ ّٖ﴾[النسااا  ،]48:فاآليووة هنووا اقتضول النهووي عوون قتوول وول واحوود منووا
قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡقتُلُب ٰٓبو ْاّٖأَنفُ َ
المحرم محظور عليه حلق رس غيرا قبل بلوق هديه ،ومتى فعله
لنفسه ولغيرا ،فيدل ذلا على ن ُ
اء وان الحواج متمتعواً و غيوور
لزموه ال وزاء ،ودل علوى ن الوذب مقودم علوى الحلوق فوي الق آ
ورن ،سوو ً
ذلا؛ ألنه عموم في ل من عليه حلق وهد فوي وقول واحود ،فمون حلوق قبول ن يوذب فعليوه دم؛
لمواقعته المحظور في تقديم الحلق على الهد .

()2

خامسا :منهج القرآن الكريم فن التعامنل منع النهين عنن الحالقنة فن الحنج قبنل بلنو الهندي:
ولقد ان ورد في منهج القرآن في التعامل مع النهي عن الحالقة في الحج قبل بلوق الهود محلوه
عدة نقاط:

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)311 ،339/3وبحر العلووم ،للسومرقند ( .)131/1وتفسوير القورآن العظويم
بن بي حاتم ،بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريوس بون المنوذر التميموي ،الحنظلوي ،الوراز ابون بوي حواتم
(ل321 :هو) ،تحقق :سعد محمود الطيوب ،الناشور :م تبوة نوزار مصوطفى البواز  -الممل وة العربيوة السوعودية ،ط:
 1419( /3هو).)331/1( ،

( )2ينظر :ح ام القرآن ،لل صاص (.)334/1
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ّٖمتَّ َٰبىّٖيَ ۡبلُب َغ ۡ
ّٖٱل َه ۡبد ُ ّٖ
سب ُكمۡ َ
 -1بيان وقل حالقة الورس فوي الحوج فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ لِقُبو ْاّٖ ُر ُاو َ
َم ِ لَّ ُِّٖ﴾[البقاءة ،]386:و نوه
الهد  ،ما نه مرهم ن

ينبغوي للح واج ن يحلووا فيحلقووا رؤوسوهم إ بعود تقوديم موا استيسور مون
ينا وا الرسول –صلى اهلل عليه وسلم -إ بعد تقديم الصدقة.

()1

 -2تح و و وريم حلو و ووق الو و وورس علو و ووى المحو و وورم حتو و ووى بلو و وووق الهو و وود ؛ لقولو و ووه تعو و ووالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ لِقُبببببببو ْاّٖ
س ُك ّٖۡم﴾[البقاءة ،]386:والنهي عام ل ل الرس ولبعضه ،فلو حلق بعضه وقوع فوي اإلثوم؛ ألن النهوي
ُر ُاو َ
يتناول ميع

زاء المنهي عنه.

()2

 -3اإلشارة ن حلق الرس و تقصيرا يعتبر شعار ا نتهاء من اإلحرام ،والتحلل من تلا الشوعيرة
المبار ووة ،مووا ن السووالم مظهوور الخووروج موون الصووالة ،وانتهائهووا ،و قطعهووا عنوود ا ضووطرار إلووى
قطعها ،وقد بين اهلل -تعالى -ن المحرم عند ا ضطرار با حصار ي ون له التحلل بذب الهدى،
وتحوور اليسووير دون العسووير؛ ول وون ج يووتم التحلوول و يسوووق الحلووق و تقصووير الشووعر الووذ هووو
سب ُكمۡ ّٖ
مظهرا إ بعد ن يبل الهدى جم ،حلَّه ،ويذب عند بلوغه محلوه ،قوال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَ ۡ لِقُبو ْاّٖ ُر ُاو َ
َمتَّ َٰىّٖيَ ۡبلُ َغ ۡ
ّٖٱل َه ۡد ُ ّٖ َم ِ لَُِّ﴾[البقءة.]386:

()3

 -4بيان ن حلق الرس مباح لغير المحرم ،ول ن بالضوابط الشورعية وت نوب الوقووه فوي الحالقوة
المنهوي عنهوا ،حالقوة بعوا الورس وتورا الوبعا ،فقود واء فوي الحوديث الوذ رواا ابون عموور –
رضي اهلل عنهما -قال :ن رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم «-جنهجى جع ،ن القج جز،ه(.)3(»)4

( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)343/3
( )2ينظر :تفسير الفاتحة والبقرة ،بن عثيمين (.)442/2
( )3ينظر :زهرة التفاسير ،ألبي زهرة (.)343/2
( )4القووزه :هووو " ن يحلووق بعووا رس الصووبي ويتوورا بعووا" .صووحي مسوولم ،توواب اللبوواس والزينووة ،بوواب ارهووة
القزه ،حديث رقم.)1313/3( ،)2124( :

( )3صحي البخار  ،تاب اللباس ،باب القزه ،حديث رقم .)133/1( ،)3921( :وصحي مسلم ،تاب اللبواس
والزينة ،باب راهة القزه ،حديث رقم.)1313/3( ،)2124( :
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وووووووو
ومن خالل ما تقدم ذ را في منهج القرآن في التعامل مع النهي عن حالقة الرس في الحج حتى
يبل الهد محله نستلخص ذلا فيما يلي:
= بيان وقل حالقة الرس في الحج.
= تحريم حلق الرس على المحرم حتى بلوق الهد .
= بيان ن حلق الرس و تقصيرا يعتبر شعار ا نتهاء من الحج.
= بيان ن حلق الرس مباح لغير المحرم ول ن بالضوابط الشرعية.
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المطلب الثالث
نه نب اهلل آدم وزوجت -عليهما السالم -من االقتراب من الشجرة
لقوود ورد النهووي فووي س وورة البق ورة لنبووي اهلل آدم وزو تووه موون ا قت وراب موون الش و رة فووي ال نووة واأل وول
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:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖوزَ ۡو ُج َ ۡ
كاّٖم ۡي ُ
قال تعالىَّٖ ﴿ :وقُ ۡلنَاّٖ َّٰٖيَّٰٖٓـَا َ ُم ۡ
اّٖو ََلّٖت َۡق َربَاّٖ َٰ َه ِذ ِهّٖ
اّٖر َ د َ
ّٖو ُش َلّٖ ِم ۡن َه َ
ث ِ
ّٖش ۡئتُ َم َ
ّٖٱل َرنَّةَ َ
ّٖٱس ُك ۡنّٖأَنتَ َ
َٰ
ين﴾[البقءة.]15:
ٱل ََّر َرةَّٖفَتَ ُكونَاّٖ ِمنَ ّٖٱلظَّلِ ِم َّٖ
ثانيا :بيان النه الوارد ف اآلية:
َٰ
بين﴾[البقااءة ،]15:الوواو حوورف عطووف،
بر َرةَّٖفَتَ ُكونَبباّٖ ِمببنَ ّٖٱلظَّلِ ِمب َّٖ
يقووول اهلل –تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربَبباّٖ َٰ َه ب ِذ ِهّٖٱل َّ ب َ
و( ) ناهية ،وتقربا فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف النون.
والمعنى:

ت ال من هذا الش رة؛ ألنه لما دخل نبي اهلل آدم –عليه السالم -ال نة ورى موا رى

قووال :لووو خلوودنا ،وانمووا لنووا

وول مضووروب إلووى غايووة معلومووة ،ف توواا إبلوويس موون قبوول مسووا نة قلبووه

َبر َر ِة ۡ
بى﴾[طاه،]340:
ّٖو ُم ۡلب ّّٖٖ ََّلّٖيَ ۡبلَ َّٰٖ
بوسوسة نفسه في ذلا ،فقالَٰ ّٖ﴿ :يَٰٓبـَا َ ُمّٖهَبلۡ ّٖأَ ُلب َ ّٖ َعلَ َٰبىّٖش َ
ّٖٱل ُخ ۡلب ِد َ

:

هل دلا على ش رة الخلد التي تتمناها في هذا الدار ،وهي سبب البقاء والخلوود ،إضوافة إلوى نوه
اّٖرب ُك َماّٖع َۡنّٖ َٰ َه ِذ ِهّٖٱل ََّر َر ِةّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖتَ ُكونَاّٖ َملَ َك ۡي ِنّٖأَ ۡوّٖتَ ُكونَباّٖ
وسوس له ولزو ته يضاً ،فقوالَ ﴿ :ماّٖنَ َه َُٰ ُك َم َ
ِمنَ ۡ
ين﴾[األعءا ،]40::ف انل د لته هذا غرو اًر ،و لحق اهلل به وسوسة العدو لسوابق علموه فيوه،
ّٖٱل َٰ َخلِ ِد َّٖ
وبلوق تقديرا وح مه العادل عليه.

()1

( )1ينظر :تفسير التستر  ،بو محمد سهل بون عبود اهلل بون يوونس بون رفيوع التُسوتر (ل293 :ه و) ،معهوا :بوو

ب ر محمد البلد  ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،الناشر :منشورال محمود علوي بيضوون ،دارال توب العلميوة –
- 142 -

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

َٰ
بين﴾[البقاءة ،]15:ت يود الحظور
و يقتض النه في قولهَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربَاّٖ َٰ َه ِذ ِهّٖٱل ََّر َرةَّٖفَتَ ُكونَاّٖ ِمبنَ ّٖٱلظَّلِ ِم َّٖ
والتحريم؛ ألنه رتب عليه الظلوم ،والت يود هنوا :للمبالغوة فوي النهوي؛ ألن القورب مون الشويء مقوتا
األلفة ،واأللفوة داعيوة للمحبوة ،والسوبب الوداعي إلوى الشور منهوي عنوه ،موا ن السوبب الوداعي إلوى
الخير م مور به ،وهذا من باب ما يسمى بسد الذرائع.

()1

وعلى ذلا فقد اء في الحديث عن بي هريرة –رضي اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل –صولى اهلل
عليه وسلم« :-العينان تزنيان ،واللسان يزني ،واليدان تزنيان ،والر الن تزنيان ،ويحقق ذلا الفرج
و ي ذبووه»( ،)2فلمووا ووان النظوور داعي واً إلووى األلفووة ،واأللفووة داعيووة إلووى المحبووة ،صووار النظوور مبوود
ى﴾[اإلسءا  ]14:وقال يضاًَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُو ْاّٖ َما َل ۡ
للزنا ،وعلى هذا قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُو ْا ِّ
بيمّٖ
ّٖٱللنَ َّٰٰٖٓ
ّٖٱليَتِ ِ
ٱ﴾[النساا  ،]81:وعلوى
سب َٰ َك َر َّٰٖ
س ُّٖ
ن﴾[اإلساءا  ،]18:وقوال وذلاََ ﴿ :لّٖت َۡق َربُبو ْاّٖٱل َّ
ّٖوأَنبتُمۡ ّٖ ُ
ِ ََّلّٖبِٱلَّتِيّٖ ِه َي ّّٖٖأَ ۡم َ
صبلَ َٰوةَ َ
هووذا قووال فووي الخموور﴿ :فَب ۡ
بٱجتَنِبُو ّٖهُ﴾[املائاادة ،]80:وبهووذا النظوور قووال النبووي –صوولى اهلل عليووه وسوولم :فووي
الح ووديث ال ووذ رواا النعم ووان ب وون بش ووير –رض ووي اهلل عن ووه« :-إَّ ،ن ال جح و جوال جل جب ووي َن ،جو،ا َّن ال جح و جور جام جب ووي َن،
ال اسووتجب جر ل،،دين،و ،وه ،و ،عر ،
واس ،فجمو ،ون اتَّقجووى ال ْشووبه ،
ال ج جيعلج ُمهُو َّون ج ث،يوَور ،مو جون َّ
ضو ،وه ،جو جموون
جوجبي جنهُ جمووا ُمشووتجب،هج َ
ج
ُج
النو  ،ج
ج
اعي يرعوى حوو جل ال ،حموى ،ي ،
ال وقجع ،في الحور،ام ،ج َّ ،
ْ ،
،
وع ،في ،وه ،ج ج جو،ا َّن ل ُ ،ول
وشو ُ
ج ُ
والر ج ج ج
جج
ا جن جيرتج ج
جوقج جع في الشُبهج ج ج
مل ،دا ،حمى ،ج ج و،ا َّن ،حمى ،
اهلل جم جح ،ارُمهُ.»)3(..
ج
ً
ج
ج

()4

بيوورول ،ط1423( /1 :هو و) ( .)29/1والتفس ووير الوسوويط ،للواحوود ( .)122 ،121/1واعو وراب القوورآن ،ل وودرويش
(.)319/3

( )1ح ام القرآن ،للقرطبي ( .)344/1تفسير السعد (.)49/1
( )2صو ووحي ابو وون حبو ووان ،حو ووديث رقو ووم ،)4419( :قو ووال شو ووعيب األرنو ووؤوط :اسو وونادا صو ووحي علو ووى شو وورط مسو وولم
( .)231/14وارواء الغليل ،لأللباني ،حديث رقم )1191( :وقال حديث صحي (.)199/3
( )3صحي البخار  ،تاب اإليمان ،باب فضل من اسوتبر لدينوه ،حوديث رقوم .)24/1( ،)32( :وصوحي مسولم،
تاب المساقاة ،باب خذ الحالل وترا الشبهال ،حديث رقم.)1219/3( ،)1399( :

) )4ينظر :تفسير الراغب (.)133 ،132/1
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ثالثا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن اقتراب نب اهلل آدم وزوجت -عليهما
السالم -من الشجرة واألكل منها:
لقوود تضوومنل هووذا اآليوة موون خووالل سووياقها منه واً فووي التعاموول مووع النهووي عوون اقتوراب نبووي اهلل آدم
وزو ته –عليهما السالم -من الش رة واأل ل منها ،وذلا في عدة نقاط:
 -1بيووان ن النهووي عوون ا قت وراب موون الش و رة فيووه سوود للذريعووة وقطووع للوسوويلة ،و ن النهووي عوون
ا قتراب من الشيء فيه ما يفيد المبالغة في التحوذير منوه ،ولهوذا واء بوه عوضواً عون األ ول ،قوال
ّٖوزَ ۡو ُج َ ۡ
كاّٖم ۡي ُ
تعوالىَ ﴿ :وقُ ۡلنَاّٖ َّٰٖيَّٰٖٓـَا َ ُم ۡ
اّٖو ََلّٖت َۡق َربَاّٖ َٰ َه ِذ ِهّٖٱل ََّر َرةَّٖ
اّٖر َ د َ
ّٖو ُش َلّٖ ِم ۡن َه َ
ث ِ
ّٖش ۡئتُ َم َ
ّٖٱل َرنَّةَ َ
ّٖٱس ُك ۡنّٖأَنتَ َ
َٰ
بين﴾[البقاءة ،]15:فوالنهي عون القورب
فَتَ ُكونَاّٖ ِمنَ ّٖٱلظَّلِ ِم َّٖ

يسوتلزم النهوي عون األ ول؛ ألنوه قود ي ول مون

ثمرة الش رة من هو بعيد عنها إذا حمل إليه ،فاألولى ن يقال المنع من األ ل.

()1

 -2بي ووان يفي ووة ح ووال اإلنس ووان بع وود الوق وووه ف ووي المعص ووية ،ق ووال تع ووالى﴿ :فَتَلَقَّب َٰ ٰٓ
ببىّٖ َاا َ ُمّٖ ِمبببنّٖ َّربِّببب ِِّٖۚ
َشلِ َٰ َمبببتّٖ﴾[البقااءة ،]18:يعنووي ن اهلل –تعووالى -لهمووه بعووا الوودعاء ،وال لمووال التووي قالهووا ه وي ،قولووه
نّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾[األعاءا ،]41::فتواب
سب ِر َّٖ
اّٖوت َۡر َممۡ نَاّٖلَنَ ُكونَ َّّٖ
ّٖربَّنَاّٖظَلَمۡ نَآّٰٖأَنفُ َ
تعالى﴿ :قَ َاَل َ
ّٖٱل َٰ َخ ِ
اّٖو ِنّٖلَّمۡ ّٖت َۡغفِ ۡرّٖلَنَ َ
سن َ َ
عليه،

بّٖٱل َّر ِمي ُّٖم﴾[البقءة.]18:
َابّٖ َعلَ ۡي ِِّٖ ِنَُِّّٖه َُوّٖٱلتَّ َّوا ُ
ر ع عليه بالرحمة والقبول﴿ ،فَت َ

وف عبوادا
فهو الذ يقبل التوبة عن العبد إذا اقترف ذنباً ثم ندم على موا فورط منوه ،فهوو الوذ يح ّ
وق ببيووان الفط ورة
بالرحمووة إذا هووم سوواؤوا ور ع ووا إليووه تووائبين ،وقوود وواءل هووذا اآليووال ليعتبوور الخلو ُ
اإللهية التي فجطجر اهلل عليها الخلق ،المالئ ة والبشر ،وليدر وا ن المعصية من ش ن البشر ،ف نه

( )1ينظوور :فووت ُ البيووان فووي مقاصوود الق ورآن ،لمحموود صووديق خووان بوون حسوون بوون علووي بوون لطووف اهلل الحسوويني (ل:
1341هو) الناشر :الم تبة العصرية للطباعة والنشر-صيدا-بيرول ،بودون رقوم الطبعوة ( 1412ه و  1992 -م)،
(.)133/1
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تعالى يقول:

ت جس يا محمد على القوم ال افرين ،و تبخع

ألن الضعف مو ود في طبائعهم.

()1

نفسا على إن لم يؤمنوا برسوالتا؛

()2

 -3ذ ر عاقبة ا قتراب من الش رة المنهي عنها وهي الظلم ،حيوث قوال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربَباّٖ َٰ َهب ِذ ِهّٖ
َٰ
ببين﴾[البقااءة،]15:
بر َرةَّٖفَتَ ُكونَبباّٖ ِمببنَ ّٖٱلظَّلِ ِم َّٖ
ٱل َّ ب َ

 :فت ونووا موون المتعوودين؛ ألن مووا إن اقتربتمووا موون هووذا

الشو رة ،نتمووا علووى منهوواج موون تعوودى حوودود اهلل ،وعصووى موورا ،واسووتحل محارموه؛ ألن الظووالمين
بعضهم ولياء بعا ،واهلل ولي المتقين.

()3

 -4ن اهلل -تعالى -لم يعبر عن عاقبة ارت اب النهي باإلثم ،وانما عدل عنه إلى التعبيور بوالظلم
الذ يطلق على ال بائر ،ولم يقل( :ظوالمين) ،وانموا قوال :مون (الظوالمين) بنواء علوى موا ذ ور و ن
قول الشخص :زيد من العالمين بل من قوله :زيد عالم ،ل عله غريقاً في العلم باً عن د.

()4

 -3ن اهلل -تعووالى -عوول النهووي عوون الشو رة موون بوواب ا متحووان ،حيووث بوواح لهمووا شووياء ونهووى
عن شيء.

()3

ووووووو
ومن خالل ما تقدم في بيان منهج القرآن في التعامل مع نهي نبي اهلل آدم وزو ته –عليهما
السالم -من ا قتراب من الش رة نستلخص ما يلي:
= ن النهي عن ا قتراب من الش رة فيه سد للذريعة وقطع للوسيلة الموصلة إلى الغاية المنهي
عنها.
= بيان يفية حال اإلنسان بعد الوقوه في المعصية.
() 1

تبخع نفسا:

:

تقتلها وتهل ها .ينظر :تفسير البغو ( .)432/3وال شاف ،للزمخشر (.)144/2

( )2ينظر :تيسير التفسير ،ابراهيم القطان( ،ل1444 :هو).)19/1(،
( )3ينظر :امع البيان ،للطبر (.)323/1
( )4تفسير األلوسي (.)233/1

( )3تفسير الماتريد (.)423/1
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= ذ ر عاقبة ا قتراب من الش رة.
= وصف آدم وزو ته –عليهما السالم -بسبب هذا الفعل بالظلم.
= 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
والنفقات ف سورة البقرة ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :تيمم الخبيث في النفقة
المطلب الثاني :اإللقاء باأليد إلى التهل ة
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المطلب األول
تيمم الخبيث ف النفقة
لقوود تضوومنل سووورة البق ورة النهووي عوون توويمم الخبيووث فووي النفقووة ،وتوويمم الخبيووث فووي النفقووة يعنووي ن
المنفووق يتعم وود فووي نفقت ووه وصوودقته خ ووذ واختيووار الردي ووئ موون مال ووه للتصوودق ب ووه ،واعطائووه الفقو وراء
والمحتا ين ،ويحتفظ بالطيب منه لنفسه و هله ،وي تي بيان وتوضي ذلا فيما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖو ِم َّمبآّٰٖأَ ۡل َر ۡجنَباّٖلَ ُكبمّٖ ِّمبنَ ۡ
ّٖو َ َّٖلّٖ
تّٖ َمباّٖ َش َ
قال تعالىَٰ ﴿ :يَٰٓأَي َهاّٖٱلَّب ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓبو ْاّٖأَنفِقُبو ْاّٖ ِمبنّٖطَيِّ َٰبَب ِ
ض َ
س ۡببتُمۡ َ
ّٖٱۡلَ ۡر ُۖ ِ
تَيَ َّم ُمببببو ْا ۡ
ّٖو ۡ
ّٖٱل َخبِيب َ
ّٖٱَِّٖ َ نِببببيّٖ
بببو ْاّٖأَنَّ َّّٖ
ال ِذيبببب ِِّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖت ُۡغ ِم ُ
ّٖولَ ۡسببببتُمّّٖٖبِ ِ
ضببببو ْاّٖفِيبببب ِِ َ
بببثّٖ ِم ۡنببببُِّٖتُنفِقُببببونَ َ
ٱعلَ ُمب ٰٓ
َم ِميدّٖ﴾[البقءة.]468:
ثانيا :تعريف التيمم لغة واصطالحا:
أ -التننيمم لغننة :القصوود ،يقووال :تيمموول الشوويء قصوودته ،وتيمموول الصووعيد :تعمدتووه ،وتيممتووه
بسهمي ورمحي :قصدته دون مون سوواا ،والتويمم بالصوعيد مو خوذ مون هوذا ،وصوار التويمم
عند عوام الناس التمس بالتراب ،واألصل فيه القصد والتوخي.

()1

ب -التننيمم اصننطالحا" :هووو القصوود إلووى الصووعيد لمسو الو ووه واليوودين بنيووة اسووتباحة الصووالة
وغيرهووا ،والصووعيد :هووو الت وراب"( ،)2والمقصووود بووالتيمم هنووا :هووو القصوود والتوووخي ختيووار
الخبيث من المال للتصدق به ،وليس التيمم للصالة.

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)23/12وتاج العروس ،للزبيد (.)229/31
( )2عموودة األح ووام موون ووالم خيوور األنووام ،لعبوود الغنووي بوون عبوود الواحوود بوون علووي بوون سوورور المقدسووي ال موواعيلي
الدمش ووقي الحنبل ووي (ل344 :ه و و) ،د ارس ووة وتحقي ووق :محم ووود األرن وواؤوط ،م ار ع ووة وتق ووديم :عب وود الق ووادر األرن وواؤوط،
الناشر :دار الثقافة العربية ،دمشق  -بيرول ،مؤسسة قرطبة ،مدينوة األنودلس ،ط 1449 ( /2 :ه و 1999 -م)،

(.)44/1

( )3ينظر :تاج العروس ،للزبيد (.)229/31
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ثالثا :سبب نزول اآلية:
()1

اء في الحديث عن ابر -رضي اهلل عنه-

قوال :مور النبوي –صولى اهلل عليوه وسولم -بز واة

الفطوور ،بص وواه موون تم وور ،ف وواء ر وول بتم وور رد ء ،فقووال النب ووي –صوولى اهلل علي ووه وس وولم « :-
تخرص

()2

ّٖو ِم َّمآّٰٖأَ ۡل َر ۡجنَباّٖ
تّٖ َّٖماّٖ َش َ
هذا التمر» فنزل القرآنَٰ ﴿ :يَٰٓأَي َهاّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓو ْاّٖأَنفِقُو ْاّٖ ِمنّٖطَيِّ َٰبَ ِ
س ۡبتُمۡ َ

ّٖو ََلّٖتَيَ َّم ُمو ْا ۡ
لَ ُكمّٖ ِّمنَ ۡ
ّٖٱل َخبِ َ
ون﴾[البقءة.]468:
يثّٖ ِم ۡنُِّٖتُنفِقُ َّٖ
ض َ
ّٖٱۡلَ ۡر ُۖ ِ

()3

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقووول اهلل -تعووالى -ناهي واً عبووادا المووؤمنينَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتَيَ َّم ُمببو ْا ۡ
ّٖٱل َخبِيب َ
بون﴾[البقااءة ،]468:ال وواو
بثّٖ ِم ۡن بُِّٖتُنفِقُب َّٖ
عاطفة ،و( ) ناهية ،وتيمموا فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف النون؛ ألنه من
األفعال الخمسة ،و صل تيمموا :تتيممون بتاءين حذفل إحداهما تخفيفاً.
والمعنى:

تعمدوا إلى رد ء الموال والوى الحشوف
تقصدوا و ُ

()4

مون التمور فتتصودقوا بوه وتخصوونه

ال ِذي ب ِِّٖ﴾[البقااءة ،]468:بوول ت خووذون الطيووب
بالصوودقة وهووو فووي هووذا الحالووة! ثووم قووال تعووالىَ ﴿ :ولَ ۡس بتُمّّٖٖبِ ِ

( )1هووو :ووابر بوون عبوود اهلل بوون عموورو بوون ح ورام ،الخزر ووي ،األنصووار  ،السوولمي ،لووه وألبيووه صووحبة ،ووان موون
الم ثورين فووي الروايووة عوون النبووي – صوولى اهلل عليووه وسوولم -وروى عوون ماعووة موون الصووحابة ،والتووابعين ،غو از تسووع
عشورة غووزوة موع النبووي – صولى اهلل عليووه وسولم( -ل :علووى األر و عووام  19ه و ) بالمدينووة – رضوي اهلل عنووه .-

ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر ( ،)221/1واإلصابة ،بن ح ر (.)213/1
() 2

تخورص هوذا التمور:

:

ت نيهووا مون النخيول قبوول بودو صوالحها ونضوو ها .ينظوور :عوالم الحوديث شوورح

صحي البخار  ،بو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ل 399 :هو) ،تحقيق :د .محمد بن سعد بن عبود الورحمن
آل سووعود ،الناشوور :امعووة م القوورى  -مر ووز البحوووث العلميووة واحيوواء الت وراث اإلسووالمي -ط 1449 ( 1:هو و -
1999م).)913/2( ،

( )3سووباب النووزول ،للواحوود ( .)99/1والمسووتدرا ،للحووا م ،حووديث رقووم )3122( :وقووال" :صووحي علووى شوورط
مسلم ،ولم يخر اا" ،ووافقه الذهبي (.)311/2
( )4الحشف :هوو ردئ نوواه التمور وهوو الوذ يوبس علوى النخول قبول ن يوتم نضو ه .ينظور :لسوان العورب ،بون
منظور ( .)41/9وفت البار  ،بون ح ور( .)143/1وشورح سونن بوي داود ،لمحمود محموود بون حمود بون موسوى

ب وون حم وود ب وون حس ووين الغيت ووابى الحنف ووى ب وودر ال وودين العين ووى (ل933 :ه و و) تحقيو وق :ب ووو المن ووذر خال وود ب وون إبو وراهيم
المصر  ،الناشر :م تبة الرشد – الرياا ،ط1424( /1 :هو 1999-م).)313/3( ،
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وتتر ون الرديئ

ِ﴾[البقءة]468:
ضو ْاّٖفِي ِّٖ
﴿ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖت ُۡغ ِم ُ

:إ

ن يهضم حد م ،في خذ دون حقه مخافة

ن يذهب ميع حقه ،في خذ ذلوا للضورورة مخافوة موول حقوه ،واهلل –تعوالى -غنوي عون ذلوا ،فوال
يقبوول إ الطيووب ،مووا وواء فووي الحووديث عوون بووي هري ورة –رضووي اهلل عنووه -ن النبووي –صوولى اهلل
ضبببو ْاّٖفِيببب ِِّٖ﴾[البقااءة،]468:
وب ج جيقجب و ُل إ َّ ،طجيًب ووا»( )1وقيوولََّ ِ ﴿ :لّٰٖٓأَنّٖت ُۡغ ِم ُ
عليووه وس وولم-قووال« :إَّ ،ن اهللج طجي و َ
يعني :إ

ن يضطر حد م ،فمسته الحا ة ،فرضي بذلا ،ثم قال تعالىَ ﴿ :و ۡ
ٱعلَ ُم ٰٓو ْاّٖأَنَّ َّ
ّٖٱَِّٖ َ نِيّٖ

َم ِميدّٖ﴾[البقءة،]468:

 :غني عما عند م من الصدقال ،حميد في فعاله.

()2

ويقتض النه في قوله تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتَيَ َّم ُمو ْا ۡ
ّٖٱل َخبِ َ
ون﴾[البقءة ،]468:ال راهة؛ ألن المراد
يثّٖ ِم ۡنُِّٖتُنفِقُ َّٖ
بالخبي ووث هن ووا ال وورد ء ول وويس الحو ورام ،وق وود ذ وور بع ووا العلم وواء تحو وريم قص وود الخبي ووث ف ووي إخو وراج
الز اة.

()3

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن تيمم الخبيث ف النفقة:
لقوود تعاموول الق ورآن ال وريم مووع هووذا الفعوول المنهووي عنووه وهووو توويمم الخبيووث فووي النفقووة بعوودة سوواليب
وطرق اء ذ رها في عدة نقاط:
 -1تو يه الخطاب ل ميع مة محمد -صلى اهلل عليه وسلم ،-قال تعوالىَٰ ﴿ :يَٰٓأَي َهاّٖٱلَّب ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓبو ْاّٖ
ّٖو ِم َّمآّٰٖأَ ۡل َر ۡجنَباّٖلَ ُكبمّٖ ِّمبنَ ۡ
ض﴾[البقاءة ،]468:وهوذا صويغة مور باإلنفواق،
ّٖٱۡلَ ۡر ِّٖ
تّٖ َماّٖ َش َ
أَنفِقُو ْاّٖ ِمنّٖطَيِّ َٰبَ ِ
س ۡبتُمۡ َ
ول ن اختلف المت ولون في هذا األمر ،هول الموراد بوه الز واة المفروضوة ،و التطووه؟ والوذ يظهور

( )1ص ووحي مس وولم ،ت وواب الز وواة ،ب وواب قب ووول الص وودقة م وون ال س ووب الطي ووب وتربيتهو ووا ،ح ووديث رق ووم،)1413( :
(.)143/2
( )2ينظوور :بحوور العلوووم ،للسوومرقند ( .)119/1وال شوواف ،للزمخشوور ( .)314/1واع وراب الق ورآن ،لوودرويش
(.)419/1

( )3تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة (.)344 /13
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هنا ن اآلية تعم الو هين وهذا ماش ر حه ثير من المفسرين ،ل ون صواحب الز واة يتلقاهوا علوى
الو وب ،وصاحب التطوه يتلقاها على الندب.

()1

 -2التم وواس الع ووذر لم وون فع وول ذل ووا م وون غي وور قص وود وت وويمم الخبي ووث ،حي ووث ق ووال تع ووالىِ ﴿ :م ۡنببببُِّٖ
ون﴾[البقءة ،]468:و ان ماله الذ ي له من نسه ،فذن هذا لوم يتويمم الخبيوث بول تويمم إخوراج
تُنفِقُ َّٖ
ببون﴾[البقااءة ،]468:موقووع الحووال
بعووا مووا مو َّون اهلل بووه عليووه ،وموقووع قولووه تعووالىِ ﴿ :م ۡنببُِّٖتُنفِقُ َّٖ
تقصدوا وتتعمدوا اإلنفاق منه.

:

()2

 -3ضرب المثل العقلي والواقعي الذ

اء به الخطاب اإللهي الع يب ،و نه يقول لهوم :ضوعوا

ال ِذي ِِّٖ
نفس م م ان المستفيد من النفقة ،فقال تعوالىَ ﴿ :ولَ ۡستُمّّٖٖبِ ِ

ِ﴾[البقاءة]468:
ضو ْاّٖفِي ِّٖ
ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖت ُۡغ ِم ُ

:

وبذل ل م لم ت خذوا في حقوق م إ ب ن تتسامحوا فوي خوذا وتترخصووا
لو نتم نتم المستحقون له ُ
فيوه ،ف و ن ال ارئوي ل راهتووه لوه

يمووأل عينوه منووه بول يغمووا مون بصورا ويغموا عنووه بعوا نظورا

بغضاً ،وفي هذا معنيان :األول :يوف تبوذلون هلل وتهودون لوه موا

ترضوون ببذلوه ل وم و يرضوى

حد م من صاحبه ن يهديه له؟ واهلل حق من يختار له خيار األشياء و نفسها ،وهو قوله تعوالى:
﴿لَنّٖتَنَالُو ْا ۡ
ّٖمتَّ َٰىّٖتُنفِقُو ْاّٖ ِم َّماّٖتُ
ّٖٱلبِ َّر َ

ون﴾[آل عمءا
ِ ب َّٖ

،]84:

الثان  :يف ت علون له ما ت رهون ألنفس م ،وهو سبحانه طيب

يقبل إ طيبا؟.

()3

 -4الت ووذ ير بص ووفال اهلل الت ووي تتناس ووب م ووع س ووياق اآلي ووة ،ق ووال تع ووالىَ ﴿ :و ۡ
بببو ْاّٖأَنَّ َّ
ّٖٱَِّٖ َ نِبببيّٖ
ٱعلَ ُم ٰٓ
َم ِميدّٖ﴾[البقاءة ،]468:فغناا وحمدا ي بيان قبوله الرد ء ،فذن قابل الرد ء الخبيث إما ن يقبلوه لحا توه
( )1ينظر :المحرر الو يز ،بن عطية ( .)331/1وال واهر الحسان ،للثعالبي (.)323/1
( )2ينظر :تفسير القرآن ال ريم (ابن القيم) ،محمد بون بوي ب ور بون يووب بون سوعد شومس الودين ابون قويم ال وزيوة
(ل131 :هو) ،تحقيق :م تب الدراسال والبحوث العربية واإلسالمية بذشراف الشيخ إبوراهيم رمضوان ،الناشور :دار
وم تبة الهالل – بيرول ،ط1414( /1 :هو) ،هذا التفسير قام ب معه العالمة المحقق الشيخ محمد ويس الندو
خريج ندوة العلماء في الهند (.)139/1

( )3ينظر :تفسير ابن القيم ( .)114 ،139/1وتفسير ابن ثير (.)399/1
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إليه ،واما ن نفسه
فذنه

يقبله.

ت باا لعدم مالها وشرفها ،و ما الغني عنه الشوريف القودر ال امول األوصواف

()1

 -5اإلشو و ووارة إلو و ووى مسو و وواواة الفقيو و وور بو و ووالغني ،فو و ووي قولو و ووه تعو و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖتَيَ َّم ُمببببببو ْا ۡ
ّٖٱل َخبِيب َ
بببببثّٖ ِم ۡنببببببُِّٖ
ون﴾[البقاءة،]468:
تُنفِقُ َّٖ

:

تعطوا الفقراء إ من رم موال م التوي تو لون منهوا ،ألنهوا هلل وليسول

لهم ،واهلل -تعالى -يقوول﴿ :لَنّٖيَنَا َل َّ
َباّٖو َٰلَ ِكبنّٖيَنَالُبُِّٖٱلتَّ ۡق َبو َٰٱّٖ ِمبن ُّٖك ّٖۡم﴾[احلا،]18::
باّٖو ََلّٖ ِ َمآٰ ُُه َ
ّٖٱَِّٖلُ ُ و ُم َه َ
فهووو غنووي عوون ميووع خلقووه ،و ميووع خلقووه فق وراء إليووه ،وهووو واسووع الفضوول

ينفوود مووا لديووه ،فموون

تصوودق بص وودقة م وون سووب طي ووب ،فل وويعلم ن اهلل غنووي واس ووع العط وواء ،وريم و وواد ،س ووي زيه به ووا
ويضاعفها له ضعافا ثيرة.

()2

 -6اإلرشاد اإللهي إلى ا رتقاء بهذا اإلنسوان ،مون حظووظ الونفس والشويطان وطموع و شوع الودنيا
إلى مستوى اإليثار و اإليمان التام ،وذلا ب ن يحب ألخيه ما يحبه لنفسه من الخير ،فقد اء في
الحديث عن نس بن مالا –رضي اهلل عنه -عن النبي -صلى اهلل عليه وسولم -قوال « :ج ُيوؤ ،م ُن
جخ ،
ب ،أل ،
يه جما ُي ،ح ْ
جح ُد ُ م ،جحتَّى ُي ،ح َّ
ب ل ،جنف ،س ،ه».
ج

()3

وووووو
لقد ت لى مونهج القورآن فيموا سوبق بيانوه فوي التعامول موع النهوي عون تويمم الخبيوث فوي النفقوة ،ومون
خالل ما سبق نستلخص ما يلي:
= التماس العذر لمن وقع في تيمم الخبيث في النفقة بغير قصد.

( )1ينظر :تفسير ابن القيم (.)114/1
( )2ينظر :تفسير ابن ثير (.)399/1
( )3صووحي البخووار  ،توواب اإليمووان ،بوواب موون اإليمووان ن يحووب ألخيووه مووا يحووب لنفسووه ،حووديث رقووم،)13( :
( .)12/1وصووحي مسوولم ،توواب اإليمووان ،بوواب الوودليل علووى ن موون خصووال اإليمووان ن يحووب ألخيووه المسوولم مووا
يحب لنفسه من الخير ،حديث رقم.)31/1( ،)43( :
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= ضرب المثل العقلي والوقعي.
= التذ ير بصفال اهلل التي تتناسب مع سياق اآلية.
= اإلشارة إلى مساواة الفقير بالغني.
= ا رتقاء باإلنسان من حظوظ النفس والشيطان والطمع ال شع.
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المطلب الثان
اإللقاء باأليدي إلى التهلكة
ومن األفعال التي نهى اهلل عنها في سورة البقرة عدم اإللقاء باأليد إلى التهل ة ،وذلا باإلمسواا
عن ا نفاق في سبيل اهلل بالمال ،ويتبين هذا النهي في هذا المطلب من خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
سبببنُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
يل َّ
ّٖٱَِّٖيُ ِ ببب ّٖ
ق ووال تع ووالىَ ﴿ :وأَنفِقُبببو ْاّٖفِبببيّٖ َ
ّٖوأَ ۡم ِ
ّٖو ََلّٖت ُۡلقُبببو ْاّٖبِأ َ ۡيببب ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَبببىّٖٱلتَّ ۡهلُ َكببب ِة َ
ّٖٱِِ َ
سببببِ ِ
ين﴾[البقءة.]385:
سنِ َّٖ
ۡٱل ُم ۡ ِّٖ
ثانيا :تعريف التهلكة لغة واصطالحا:
ومهلج واً
ويء جيهل ،و ُ
وا ،بمعنووى اله والا ،جهلجو ج
 -1التهلكننة لغننة :مصوودر هلو ج
ا جهال واً ُ
وا الشو ُ
وهلو واً ج
،،
ومهل ،واً ومهلُ واً وتجهلُ ج وةً ،و فُو جوال َن هال،و َ ،
ووم جهل ج ووى وهوال ُ ،ون ،الهووالا انتهواء
ا فووي الهج جوالووا ،وق َ
ج
ج
ج
الشيء في الفساد ،وله سمي المول هال ا والمفازة مهل ة ،والتهل ة ما يؤد إلى الهالا،
وامرة هلوا نها تتهالا في مشيها.

()1

شيء ،
د
تصير عاقبته إلى الهجالا ،ويم ن التحرز منه.
 -2التهلكة اصطالحا :هي ل

()2

ثالثا :سبب نزول هذه اآلية:
سبب نزول اآلية ما قاله بو يوب األنصار -رضوي اهلل عنوه( :-)3للصوحابة -رضوي اهلل عونهم-
عنوودما ولُوهووا تو ويالً غيوور صووحي فو خبرهم قووائالً« :إن ووم لتؤولووون هووذا اآليووة علووى هووذا الت ويوول ن

( )1ينظر :الصحاح ،لل وهر ( .)1313/4ولسان العرب ،بن منظور (.)344/14
( )2ينظر :ال شف والبيان ،للثعلبي ( .)94/2وفت البار  ،بن ح ر (.)193/9

( )3هو :بو يوب األنصار الخزر ي الن ار  ،واسمه خالد بن زيد بن ليب بن ثعلبة عبد بون عووف بون غونم.
شووهد العقبووة وبوود ار و حوودا والخنوودق وسووائر المشوواهد مووع رسووول اهلل  -صوولى اهلل عليووه وسوولم  .-وغ و از مووع يزيوود بوون
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حمل ر ل يقاتول يلوتمس الشوهادة و بلوى مون نفسوه ،نحون علوم بهوذا اآليوة ،إنهوا نزلول فينوا معشور
األنصووار ،إنووا لمووا عووز اهلل دينووه ونصوور رسوووله قلنووا بيننووا معاشوور األنصووار س و ار موون رسووول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم ،-إنا قد تر نوا هلنوا و موالنوا حتوى فشوى اإلسوالم ونصور اهلل عوز و ول نبيوه،
وقد وضعل الحرب وزارها فلو ر عنا إلى هلنا و و دنا و قمنا فيها ف صلحنا ما ضاه منها ،ف نزل
يل َّ
ّٖو ََلّٖت ُۡلقُو ْاّٖبِأ َ ۡي ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَىّٖٱلتَّ ۡهلُ َك ِّٖة﴾[البقءة.»]385:
اهلل –تعالى -فيناَ ﴿ :وأَنفِقُو ْاّٖفِيّٖ َ
ّٖٱِِ َ
سب ِ ِ
()2

و واء عوون حذيفووة بوون اليمووان –رضوي اهلل عنووه-

يل َّ
ّٖو ََلّٖ
قووال :قولووه تعووالىَ ﴿ :وأَنفِقُببو ْاّٖفِببيّٖ َ
ّٖٱِِ َ
س بب ِ ِ

ت ُۡلقُببو ْاّٖبِأ َ ۡيب ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَببىّٖٱلتَّ ۡهلُ َكب ِّٖة﴾[البقااءة« ،]385:نزلول فووي النفقوة»(،)3
اليد واإلمساا عنها.

()1

 :فووي الحووا عليهوا وعوودم قووبا

()4

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقول اهلل -تعالىَ ﴿ :-و ََلّٖت ُۡلقُو ْاّٖبِأ َ ۡي ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَىّٖٱلتَّ ۡهلُ َك ِّٖة﴾[البقاءة ،]385:الوواو عاطفوة ،و( ) ناهيوة ،وتلقووا
فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنى:

تفضوا ب يدي م ،وقيل :المفعول الثواني محوذوف وتقوديرا و تلقووا نفسو م ب يودي م ،البواء

في ب يدي م زائدة ،فعبر عن النفس باأليد ،

قوله تعالى﴿ :فَبِ َماّٖ َش َسبَت ۡۡاأَ ۡي ِدي ُك ّٖۡم﴾[الشاور،]10::

:

معاويووة الووروم (ل31 :ه و ) فووي القسووطنطينية .ينظوور :ا سووتيعاب ،بوون عبوود البوور ( )423 ،424/2و سوود الغابووة،
بن األثير ( )22/3واإلصابة ،بن ح ر (.)244 ،199/2
( )1سوونن الترم ووذ  ،ح ووديث رقووم ،)2912( :وقووال ح ووديث حسوون صووحي غري ووب ( .)32/3والمسووتدرا ،للح ووا م،
حوديث رقوم ،)2434( :وقوال علوى شورط الشويخين ولووم يخر واا ووافقوه الوذهبي ( .)94/2وصوحي مووارد الضووم ن،

لأللباني (.)119/2

( )2هووو :حذيفووة بوون اليمووان ،حسوويل ،و حسوول بوون ووابر بوون عموورو بوون ربيعووة بوون ووروة بوون الح وورث العبسووي،
القطيعي ،بو عبود اهلل ،شوهد حوداً ،وموا بعودها ،صواحب سور رسوول اهلل – صولى اهلل عليوه وسولم -فُتحول همودان،

والر  ،والدينور على يديه ،مال عام (  33هو ) رضي اهلل عنوه .ينظور :ا سوتيعاب ،بون عبود البور (،)211 /1

واإلصابة  ،بن ح ر (.)331 /1

( )3صحي البخار  ،تاب تفسير القرآن ،باب التهل ة والهالا واحد ،حديث رقم.)21/3( ،)4313( :
( )4ينظر :امع البيان ،للطبر (.)394/3
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بما سبتم ،وقيل :الباء في موضعها ،وفيه حذف،

:

تُلقوا نفس م ب يدي م إلى التهل وة ،وهوي:

َال﴾[احلا،]30::
الهالا الذ هو الضياه ،وعبر بالبعا عن ال ل ،قوله تعالى َ َٰ ﴿ :لِ َ ّٖبِ َماّٖقَ َّد َم ۡتّٖيَد َّٖ
ومعنى النهي :هو النهى عن ترا اإلنفاق في سبيل اهلل ،واإلقامة في األهول والموال وتورا ال هواد؛
ألنه سبب الهوالا ،و عون اإلسوراف فوي النفقوة حتوى يفقور نفسوه ويضويع عيالوه ،و عون ا سوتقتال
واإلخطار بالنفس ،و عن ترا الغزو الذ هو تقوية للعدو.

()1

ويقتضن النهن فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖت ُۡلقُببو ْاّٖبِأ َ ۡيب ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَببىّٖٱلتَّ ۡهلُ َكب ِّٖة﴾[البقااءة ،]385:التحوريم؛ ألن وقوووه
فعل (تُلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم ل إلقاء باليد للتهل ة،

 :ل تسوبب فوي الهوالا عون

عمد في ون منهياً عنه محرماً ما لم يو ود مقوتا إل ازلوة ذلوا التحوريم ،وهوو موا ي وون حفظوه مقودماً
على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب اإللقاء بالنفس إلى الهالا و حفظ بعضه بسبب
ذلووا ،فووالتفريط فووي ا سووتعداد لل هوواد ح ورام
و،
الدين إليها بذتالف نفوس المسلمين.

محالووة؛ ألنووه إلقوواء باليوود إلووى التهل ووة ،والقوواء باألمووة

()2

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن الوقوع ف اإللقاء باأليدي إلى التهلكنة:
ولقوود تنوعوول سوواليب ومنوواهج الق ورآن فووي سووورة البق ورة موون خووالل التعاموول مووع النهووي عوون اإللقوواء
باأليد إلى التهل ة وذلا في عدة نقاط:
 -1تعقي وب األموور باإلنفوواق فووي سووبيل اهلل بووالنهي عوون األعمووال التووي لهووا عواقووب ضووارة إبالغو واً
للنصيحة واإلرشاد؛ لئال يدفع بهم يقينهم بت ييود اهلل إيواهم إلوى التفوريط فوي وسوائل الحوذر مون غلبوة
يل َّ
ّٖو ََلّٖت ُۡلقُو ْاّٖبِأ َ ۡيب ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَبىّٖٱلتَّ ۡهلُ َكب ِّٖة﴾[البقاءة ،]385:فوالنهي عون
العدو ،فقال تعالىَ ﴿ :وأَنفِقُو ْاّٖفِيّٖ َ
ّٖٱِِ َ
سب ِ ِ
اإللق وواء ب ووالنفوس إل ووى التهل ووة ي م ووع معن ووى األم وور باإلنف وواق وغيو ورا م وون تص وواريف الح وورب وحف ووظ
( )1ينظوور :الووو يز ،للواحوود ( .)133/1وتفسووير البغووو ( .)213/1وال شوواف ،للزمخشوور ( .)231/1واع وراب
القرآن ،لدرويش (.)294/1

( )2ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)213/2
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النفوس ،ولذلا فال ملة فيها معنى التذييل وانما عطفل ولم تفصول باعتبوار نهوا غورا آخور مون
غراا اإلرشاد.

()1

يل َّ
ّٖو ََلّٖ
 -2تو يه الدعوة إلى البذل في و وا الحق والخير ،في قوله تعالىَ ﴿ :وأَنفِقُبو ْاّٖفِبيّٖ َ
ّٖٱِِ َ
سبب ِ ِ
ت ُۡلقُببو ْاّٖبِأ َ ۡيبب ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَببىّٖٱلتَّ ۡهلُ َكبب ِّٖة﴾[البقااءة ،]385:ولهووذا اقتضوول ح مووة اهلل -تعووالى -ن يشووارا الم تمووع
اإلسووالمي لووه ف وي ال هوواد ،وول بحسووب هوودا وقدرتووه ،وذلووا حتووى

يحوورم حوود موون هووذا الخيوور

ال ثير ،بالقليل من ال هد ،فمن هز غازيا فقد غزا ،ومن عوان فوي إعوداد دوال الحورب ،ومئونوة
ال وويش فقوود غ وزا ،وموون قووام علووى خدمووة موون خلّووف الم اهوودون وراءهووم موون هوول وولوود ،فهووو ف وي
الم اهوودين ،وه ووذا وول عموول يقو ّووى موون بهووة الم اهوودين هووو موون ال هوواد المبوورور المقبووول عنوود
اهلل.

()2

 -3التنبيه والتحذير ،في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت ُۡلقُو ْاّٖبِأ َ ۡي ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَىّٖٱلتَّ ۡهلُ َك ِّٖة﴾[البقاءة ،]385:من هوذا الشوعور
الحماسوي الووذ قوود يغلووب علووى الم اهوود وهووو فوي ميوودان المعر ووة ،فيتحوودى المووول الووذ يتخطووف
النف وووس م وون حول ووه ،فين وودفع مته ووو اًر يلق ووى الم ووول فو وي غي وور مب ووا ة ،واإلس ووالم حو وريص عل ووى هل ووه
ضوونين

()3

بهووم ،فووال يبيووع حيوواتهم إ بووالثمن ال وريم الغووالي ،و يقتضوويها هووذا البيووع إ حيووث ت ووب

التضووحية والفووداء فوي سووبيل اهلل ،و سووبيل آخوور غيوور هووذا السووبيل تقوودم فيووه النفوووس قربانووا هلل وفووى
سبيل اهلل.

()4

( )1ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)213/2

( )2ينظر :التفسير القرآني للقرآن ،عبدال ريم الخطيب (.)211/1
( )3ضنين :شحي وبخيل ،ويعني يضاً اإلمساا .ينظر :اإلبانة في اللغة العربية ،بو المنذر سلمة بن مسلم بون
إبراهيم الصحار العوتبي العماني اإلباضي( ،ل :بين 311هو 312هو تقريباً) تحقيق :د .عبود ال وريم خليفوة  -د.

نصوورل عبوود الوورحمن  -د .صووالح ورار  -د .محموود حسوون ع وواد  -د .اسوور بووو صووفية ،الناشوور :و ازرة الت وراث
القووومي والثقافووة  -مسووقط  -سوولطنة عمووان ،ط1424( /1 :هو و 1999 -م) .)399/3( ،وينظوور :لسووان العوورب،
بن منظور (.)231/13

( )4ينظر :المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.
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 -4التحذير الشديد من عاقبوة هوذا الفعول بالتهل وة ،وهوي الموول ،قوال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت ُۡلقُبو ْاّٖبِأ َ ۡيب ِدي ُكمۡ ّٖ
ِلَىّٖٱلتَّ ۡهلُ َك ِّٖة﴾[البقءة]385:؛ فعبور ب لموة التهل وة عون الموول؛ لت وون وقعتهوا فوي القلووب قويوة وشوديدة،
ت عل اإلنسان يفارق هذا الفعل.

()1

 -5إباحة ل الميتوة للمضوطر فوي إنقواذ نفسوه مون الموول؛ ألنوه لووترا األ ول منهوا حتوى الموول
سب ُكمۡ ّٖ ِنَّ ّٖ َّ
ٱَِّٖ َشببانَ ّٖبِ ُكببمۡ ّٖ
لقوى بيودا إلوى التهل ووة ،ودخول النوار ،ونظيرهووا قولوه تعوالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖت َۡقتُلُب ٰٓبو ْاّٖأَنفُ َ
َر ِميمبببا﴾[النسااا ]48:؛ وألن ووه ق ووادر علو وى إحي وواء نفس ووه بم ووا حل ووه اهلل فلزم ووه م ووا ل ووو ووان مع ووه طع ووام
حالل.

()2

سبببببببببنُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
ّٖٱَِّٖيُ ِ ببببببببب ّٖ
 -6اختتو و و ووام اآليو و و ووة بالترغيو و و ووب باإلحسو و و ووان ،فو و و ووي قولو و و ووه تعو و و ووالىَ ﴿ :وأَ ۡم ِ
ين﴾[البقءة ،]385:والتعامل باإلحسان في ل صورا وا ب على المسولم فوي النفقوة وفوي السولم
سنِ َّٖ
ۡٱل ُم ۡ ِ
والقتل والذب  ،و إغاثة الملهوف ،وفي مباشرة القتال ،وغير ذلا ،ول ول مون هوذا الحوا ل إحسوان
يناسبها ،فذذا قتل فليحسن القتل ،ب

يعذب فيه ،واذا ذبو فليحسون الوذب بو ن يحود الشوفرة ،ويوري
()3

الذبيح ووة ،ويس ووره ف ووي ال ووذب  ،لم ووا وواء ع وون ش ووداد ب وون وس-رض ووي اهلل عن ووه-

ن ووه ق ووال :ثنت ووان

وب ،
وان جعلجووى ُ وول جشووي دء،
حفظتهمووا عون رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال« :إَّ ،ن اهللج ج تجو ج
اإلح جسو ج

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)343/14
( )2ينظر :ضواء البيان ،للشنقيطي (.)33/1

( )3هو :شداد بون وس بون ثابول بون المنوذر بون حورام بون عمورو بون زيود منواة بون عود بون عمورو بون مالوا ابون
الن ار بن ثعلبة بن عمرو بن الخوزرج األنصوار الخزر وي البخوار  ،وهوو ابون خوي حسوان بون ثابول األنصوار ،
ي نى با يعلى ،نزل بالبيل المقدس من الشام وروى عنه هل الشام ،و ان ممن وتي العلم والحلوم ،ثيور العبوادة
والوره والخوف من اهلل -تعالى( -ل39 :هو) في فلسطين وهو ابن خمس وسبعين سنة ،ودفن في بيل المقدس.

ينظ وور :ا س ووتيعاب ،ب وون عب وود الب وور ( .)394/2و س وود الغاب ووة ،ب وون األثي وور ( .)333/2واإلص ووابة ،ب وون ح وور
(.)239/3
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،
،
،
،
َّ
يحتجووهُ»(،)1
جحو ُود ُ م جشووف جرتجهُ ،جفلُيو ،ورح جذب ،ج
فج و،ذ جذا قجتجلووتُم فج جحسو ُونوا القتلج وةج ،جو،ا جذا جذ جبحووتُم فج جحسو ُونوا الووذب ج  ،جولُيحو َّود ج
واإلحسان في الحرب :يتناول معاملة األسرى ،وا رامهم واطعامهم ،وعدم التمثيل بهم ،وت نب قتل
النساء ،والشيوخ ،واألطفال.

()2

ااااا
ومن خالل ما ورد ذ را في هذا المطلب من ساليب في منهج القرآن في التعامل مع النهي عن
اإللقاء باأليد إلى التهل ة نستلخص ما يلي:
= تعقيب األمر باإلنفاق في سبيل اهلل بالنهي عن األعمال التي لها عواقب ضارة إبالغاً
للنصيحة واإلرشاد.
= 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.
= التحذير من ترا اإلنفاق؛ ألنه يؤد إلى الهل ة.
= بيان إباحة ل الميتة للمضطر إلنقاذ نفسه من المول.
= الترغيب في التعامل باإلحسان في ل شيء.

( )1صحي مسلم ،تاب الصيد والذبائ وما يؤ ل من الحيوان ،باب األمر بذحسان القتول والوذب وتحديود الشوفرة،
حديث رقم.)1349/3( ،)1933( :

( )2ينظر :التفسير الوسيط ،م موعة من المؤلفين (.)343/1
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المبحث الثالث
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف المعامالت
ف سورة البقرة ،وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :اإل راا في دين اإلسالم
المطلب الثاني:

ل موال الناس بالباطل

المطلب الثالث :امتناه ال اتب من تابة َّ
الدين وابخاسه عند تابته
المطلب الرابع :امتناه الشهود من الشهادة على َّ
الدين والسممة من تابته
الدين
المطلب الخامس:
المضارة ب اتب وشاهد ّ
ّ
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المطلب األول
اإلكراه ف دين اإلسالم
لقد تضمنل سورة البقرة النهي عن اإل راا في دين اإلسالم ،وهذا القوانون
في ملة اإلسالم الحنيف الذ

اء بمبدئ عظويم حيوث

يو ود فوي

ملوة إ

يحوق ألحود مون منتسوبيه ن ي بور حوداً

على الدخول في اإلسالم إ بقناعة من نفسه.
وهووذا بخووالف األدي وان األخوورى التووي ت وورم وتمنووع الديانووة بغيوور دياناتهووا ،وفووي هووذا المطلووب يبووين
الباحث النهي عن اإل راا في اإلسالم فيما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
َٰ
ِّينّٖقَبدّٖتَّبَبيَّنَ ّٖٱلر ۡشبدُّٖ ِمبنَ ۡ
ّٖويُ ۡبل ِم ۢنّٖبِ َّ
بٱِِّٖفَقَب ِدّٖ
بيّٖفَ َمبنّٖيَ ۡكفُ ۡبرّٖبِبٱلطَّ ُغو ِ
ت َ
ّٖٱل َغ ِّ
قال تعوالىََ ﴿ :لّٰٖٓ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلبد ُۖ ِ
س َ ّٖبِ ۡٱل ُع ۡر َو ِة ۡ
ّٖو َّ
ۡ
س ِميعّٖ َعلِيمّٖ﴾[البقءة.]456:
ٱُِّٖ َ
ّٖٱل ُو ۡثقَ َٰى ََّٖلّٖٱنفِ َ
ٱستَمۡ َ
صا َمّٖلَ َه ِۗا َ
ثانياًً :تعريف اإلكراه لغة واصطالحا:
 اإلك نراه لغننة :م و خوذ موون ال ج ورا ،وهووو المشووقة والقهوور ،يقووال :رهتووه علووى األموور إ اره واً،حملتووه عليووه قه و اًر ،ويقووال فعلتووه ج ره واً،

 :إ ارهووا ،والمقصووود بوواإل راا هنووا :اإل وراا فووي

الدين.

()1

ب -اإلكراه اصطالحا" :هو إلزام الغير بما

يريدا ،ويختلف باعتبار الم جرا".

()2

( )1ينظر :المصباح المنير في غريب الشرح ال بير ،حمد بن محمد بون علوي الفيوومي ثوم الحموو  ،بوو العبواس،

(ل114:هو) الم تبة العلمية – بيرول ،بدون رقم الطباعة وتاريخها (.)332/2

( )2ينظر :فت البار  ،بن ح ر ( .)311/12والالمع الصبي بشرح ال امع الصحي  ،شمس الودين الب،رمواو ،
بو عبد اهلل محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالني المصر الشافعي (ل 931 :هو) ،تحقيق ودراسة:
ل ن ووة مختص ووة م وون المحقق ووين بذشو وراف ن ووور ال وودين طال ووب ،الناش وور :دار النو ووادر ،س وووريا ،ط 1433( /1 :ه و و -

2412م) .)431/13( ،ومنحة البار بشرح صحي البخار المسمى «تحفة البوار » ،ز ريوا بون محمود بون حمود
بوون ز ريووا األنصووار  ،زيوون الوودين بووو يحيووى السووني ي المصوور الشووافعي (ل 923 :هوو) ،اعتنووى بتحقيقووه والتعليووق
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قال ابن ح ر" :واإل راا

ُيعد إ راهاً حقيقياً إ بشروط ربعة(:)1

األول :ن ي ووون فاعلووه قوواد اًر علووى إيقوواه مووا يهوودد بووه ،والم و مور عووا اًز عوون الوودفع ولووو
بالفرار.
الثان  :ن يغلب على ظنه نه إذا امتنع وقع به ذلا.
الثالنننث :ن ي ووون مووا هووددا بووه فوري واً ،فلووو قووال :إن لووم تفعوول ووذا ض وربتا غووداً،
م رهاً ،ويستثنى ما إذا ذ ر زمناً قريباً داً ،و رل العادة ب نه
الرابع :ن

يعوود

يخلف.

يظهر من الم مور ما يدل على اختيارا".

ثالثا :سبب نزول اآلية:
ورد في سبب نزول هذا اآلية ثالثة قوال(:)2
القول األول :نها منسوخة بميال القتال ،بقوله تعالى﴿ :فَ ۡٱقتُلُو ْا ۡ
ين﴾[التو ة ،]5:وقوله تعوالى:
ّٖٱل ُم ۡ ِر ِش َّٖ
ّٖج ِه ِد ۡ
ين﴾[التو ة.]81:
ّٖو ۡٱل ُم َٰنَفِقِ َّٖ
ّٖٱل ُكفَّ َ
﴿ َٰيَٰٓأَيّٖ َهاّٖٱلنَّبِي َٰ َ
ار َ
القننول الثننان  :نهووا نزلوول فووي هوول ال توواب خاصووة،
مشر ي العرب؛ ألنهم

ُي جرُهووون علووى الوودين إذا بووذلوا ال زيووة ،دون

يقرون على ال زية ،و يقبل منهم إ اإلسالم و السيف.

القول الثالث :نها نزلل في األنصار -رضي اهلل عنهم)3(-؛ لما اء عن ابن عباس -رضي

عليه :سليمان بن دريع العازمي ،الناشر :م تبوة الرشود للنشور والتوزيوع ،الريواا  -الممل وة العربيوة السوعودية ،ط:
 1423( /1هو 2443 -م).)39/14( ،

( )1فت البار  ،بن ح ر (.)311/12
( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)449/3و سباب نزول القرآن ،بو الحسن علي بن حمد بون محمود بون علوي
الواحد  ،النيسابور  ،الشافعي (ل439 :هو) ،تحقيق :عصام بن عبد المحسون الحميودان ،الناشور :دار اإلصوالح
– الدمام ،ط 1412( /2 :هو 1992 -م) .)93-93/1( ،وتفسير البغو (.)314/1
( )3األنصووار :هووم موون سووماهم اهلل بهووذا ا سووم فووي الق ورآن -ال وريم -وهووم موون صووحبوا الرسووول -صوولى اهلل عليووه

وسلم -ونصروا ،وهم األوس والخزرج ،وهما ابنا حارثة بن ثعلبة ،وهو العنقواء بون عمورو بون عوامر بون حارثوة بون
امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد ،وموطنهم ،يثرب مدينة رسول اهلل –صلى اهلل عليوه وسولم .ينظور :اإلنبواا
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اهلل عنهما -قال« :
فلمووا

ليوول

()3

()1
،
هوجدا(،)2
انل المرة ت ون مقالتاً  ،فت عل على نفسها إن عاش لها ولد ن تُ ّ

بنووو النضووير( ،)4ووان فوويهم موون بنوواء األنصووار ،فقووالوا:

ِّينّٖقَدّٖتَّبَيَّنَ ّٖٱلر ۡشدُّٖ ِمنَ ۡ
ي﴾[البقءة.»]456:
ّٖٱل َغ ِّّٖ
تعالىَّٰٖٓ َ ﴿ :لّٖ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلد ُۖ ِ

ن وده بناءنووا ،ف و نزل اهلل

()3

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية :يقول اهلل –تعالى -ناهياً عن إ راا

د
حد من غير المسولمين

ِّين﴾[البقااءة ،]456:ملووة مسووت نفة مسوووقة لبيووان ن
ببراهَّٖفِببيّٖٱل بد ُۖ ِّٖ
فووي الوودخول فووي ديوون اإلسووالمََ ﴿ :لّٰٖٓ ِ ۡش َ
على قبائل الرواة ،بو عمر يوسف بن عبد اهلل النمر القرطبي (ل433 :ه و) ،تحقيوق :إبوراهيم األبيوار  ،الناشور:

دار ال توواب العربووي  -بيوورول – لبنووان ،ط1443( /1 :ه و 1993 -م) .)142/1( ،و تهووذيب ال مووال فووي سووماء
الر ووال ،يوسووف بوون عبوود الوورحمن بوون يوسووف ،بووو الح وواج ،مووال الوودين ابوون الز ووي بووي محموود القضوواعي ال لبووي
المووز (ل142 :ه و) ،تحقيوق :د .بشووار عوواد معووروف ،الناشوور :مؤسسووة الرسووالة – بيوورول ،ط1444( /1 :ه و –
1994م).)232/2( ،

( )1المورة المقووالل :هوي الموورة التوي

يعوويش لهوا ولوود و صوله موون القلول وهووو الهوالا .ينظوور :لسوان العوورب ،بوون

منظور (.)13/2
( )2تهودا :ت عله في اليهود .ينظر :تفسير البغو (.)314/1
() 3

ليوول:

 :طُووردل وُخر وول موون موطنهووا .ينظوور :المخصووص ،بووو الحسوون علووي بوون إسووماعيل بوون سوويدا

المرسو ووي (ل439 :هو و و) ،تحقي و وق :خليو وول إب و وراهم فو ووال ،الناشو وور :دار إحيو وواء الت و وراث العربو ووي – بيو وورول ،ط/1 :

(1411هو 1993م) .)23/3( ،وتاج العروس ،للزبيد (.)24/11
( )4بنو النضير :اسم قبيلة يهودية انل تس ن بالمدينة ،وفدوا إلى المدينة في ال اهلية ،ولما طغوا وبغووا و فوروا
النعمووة ،و سوواؤا حووق ال ووار ،وتو لبوا علووى العوورب الووذين ارتضووى اهلل لهووم اإلسووالم دينووا ،وارتضوووا ألنفسووهم ،ذن اهلل
بطردهم ،و انوا يس نون العوالي« ،واد بطحوان» ،فغوزاهم رسوول اهلل –صولى اهلل عليوه وسولم -سونة (4هوو) ،وفوت

حصونهم ،وعادل األرا إلى هلها .ينظر :مع م البلدان ،شهاب الدين بو عبود اهلل يواقول بون عبود اهلل الروموي
الحمو (ل323 :هو) ،الناشر :دار صادر ،بيرول ،ط1993( /2 :م).)443/1( ،

( )3السوونن ال بوورى ،بووو عبوود الوورحمن حموود بوون شووعيب بوون علووي الخ ارسوواني ،النسووائي (ل343 :ه و) ،حققووه وخوورج
حاديثووه :حسوون عبوود الموونعم شوولبي ،شوورف عليووه :شووعيب األرن وؤوط ،قوودم لووه :عبوود اهلل بوون عبوود المحسوون التر ووي،

الناشوور :مؤسسووة الرسووالة – بيوورول ،ط1421( /1 :ه و 2441 -م) ،حووديث رقووم .)33/14( ،)14993( :وسوونن

بووي داوود ،سووليمان بوون األشووعث بوون إسووحاق بوون بشووير بوون شووداد بوون عموورو األزد الس  ،سووتاني (ل213 :هو و)،
تحقيق :شعيب األرنؤوط  -مح َّمد ،
امول قورا بللوي ،الناشور :دار الرسوالة العالميوة ،ط 1434( /1:ه و 2449 -م)،
ج
ج
حديث رقم ،)2392( :وقا المحققون :إسونادا صوحي ( .)311/4وصوحي مووارد الظمومن إلوى زوائود ابون حبوان،
بووو عبوود الوورحمن محموود ناصوور الوودين ،بوون الحوواج نوووح بوون ن وواتي بوون آدم ،األشووقودر األلبوواني (ل1424 :هو و)،

الناش وور :دار الص ووميعي للنش وور والتوزي ووع ،الري وواا  -الممل ووة العربي ووة الس ووعودية ،ط1422 (/1:ه و و 2442 -م)،
حديث رقم ،)1441( :وقال حديث صحي (.)139/2
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العاقل
النهي،
والمعنى:

يحتاج لإل راا على الدين ،بل يختار تلقائية الدين الحق ،وقيل :إن هذا إخبار في معنى
:

تت رهوا في الدين ،وقيل :ن ( ) نافية لل نس ،وا راا اسمها.
وين واضو
تُ رهوا حداً على الدخول في ديون اإلسوالم فذنوه ب َ

لوي د ئلوه وبراهينوه،

يحتاج إلى ن ُي راُ حد على الدخول فيه ،بل من هداا اهلل لإلسالم ،وشورح صودرا ،ونوور بصويرته
دخوول فيووه علووى بينووة ،وموون عمووى اهلل قلبووه ،وخووتم علووى سوومعه ،وبصورا ،فذنووه
الدين م رهاً مقسو اًر؛ ألنوه ﴿قَدّٖتَّبَيَّنَ ّٖٱلر ۡشدُّٖ ِمنَ ۡ
بي﴾[البقاءة،]456:
ّٖٱل َغ ِّّٖ

يفيوودا الوودخول فووي

 :قود تبوين اإليموان مون ال فور،

والحق من الباطل ،،والهدى من الضاللة؛ ب ثرة الح ج واآليال الدالة.

()1

ِّينّٖقَبدّٖتَّبَبيَّنَ ّٖٱلر ۡشبدُّٖ ِمبنَ ۡ
بي﴾[البقاءة ،]456:نوه
ّٖٱل َغ ِّّٖ
ويقتض النه في قوله تعالىََ ﴿ :لّٰٖٓ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلبد ُۖ ِ
ي وز ألحد من المسلمين ن ُي ،راج حداً من هل ال تاب على الودخول فوي ديون اإلسوالم ممون قبلووا
بال زية وب دائها ،ورضوا بح م اإلسالم ،بول عليوه ن يودخل فوي اإلسوالم باختيوارا ،و معنوى لقوول
من زعم ن اآلية منسوخة الح م ،باإلذن بالمحاربة؛ ألن ما ان ظاهرا العموم من األمر والنهي،
وباطنووه الخصوووص ،فهووو موون الناسوخ والمنسوووخ بمعووزل ،فالووذين نزلوول فوويهم هووذا اآليووة  -علووى مووا
ذ ور ابوون عبوواس -رضووي اهلل عنهمووا -وغيورا  -إنمووا ووانوا قومووا دانووا بوودين هوول التوووراة قبوول ثبووول
عقد اإلسالم لهم ،فنهى اهلل -تعالى -عن إ راههم على اإلسوالم ،و نوزل بوالنهي عون ذلوا آيوة يعوم
ح مها ل من ان في مثل معناهم ،ممن ان على دين من األديان التي ي ووز خوذ ال زيوة مون
هلها ،واقرارهم عليها.

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)449 ،441/3والتفسير البسويط ،بوو الحسون علوي بون حمود بون محمود بون
علي الواحد  ،النيسابور  ،الشافعي (ل439 :هو) ،تحقيق :صل تحقيقه في ( )13رسوالة د تووراة ب امعوة اإلموام
محموود بوون سووعود ،ثووم قاموول ل نووة علميووة موون ال امعووة بسووب ه وتنسوويقه ،الناشوور :عمووادة البحووث العلمووي  -امعووة

اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية ،ط 1434( /1 :هو و) .)332/4( ،وال شوواف ،للزمخشوور ( .)444/1وتفسووير
ابن ثير ( .)392/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)399/1
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و مانع من ن ي ون هذا الح م فوي سوائر ال فوار ،فقود وان القتوال محظوو اًر فوي ول اإلسوالم إلوى
ن قامول علوويهم الح وة بصووحة نبووة النبووي -صولى اهلل عليووه وسولم-؛ فلمووا عانودوا بعوود البيوان موور
المس وولمون بقت ووالهم ،فنس ووخ ذل ووا ع وون مش وور ي الع وورب بقول ووه تع ووالى﴿ :فَ ۡ
بببٱقتُلُو ْا ۡ
ّٖم ۡي ُ
بببثّٖ
ّٖٱل ُم ۡ ببب ِر ِشينَ َ
َو َجببدت ُموه ُّٖۡم﴾[التو ااة ،]5:وسووائر اآل المو بووة لقتووال هوول الشوورا ،وبقووي ح مووه علووى هوول ال توواب إذا
ذعنوا ب داء ال زية ،ودخلوا في ح م هل اإلسالم وفي ذموتهم ،ويودل علوى ذلوا ن النبوي -صولى
اهلل عليووه وسوولم -لووم يقبوول موون مشوور ي العوورب إ اإلسووالم و السوويف ،و ووائز ن ي ووون ح ووم هووذا
اآليووة ثابتواً فووي الحووال علووى ميووع هوول ال فوور؛ ألنووه مووا موون مشوورا إ وهووو لووو تهووود و تنصوور لووم
ي بر على اإلسالم ،وألقررناا على دينه بال زية ،وهو ال ار

.

()1

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع اإلكراه ف دين اإلسالم:
ون د من خالل هذا اآلية يف تعامل القرآن مع النهي عن اإل راا في دين اإلسالم بعودة سواليب
وطرق تُبين هذا التعامل وذلا في نقاط:
 -1قطع المعاذير مام ال فار باإليضاح والبيان من خالل تبيين د ئل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً،
ولم يبوق بعود إيضواح هوذا الود ئل لل وافر عوذر فوي اإلقاموة علوى ال فور إ

ن ُيقسور علوى اإليموان

ِّينّٖقَدّٖتَّبَيَّنَ ّٖٱلر ۡشدُّٖ ِمنَ ۡ
بي﴾[البقاءة]456:؛ ألن اهلل
ّٖٱل َغ ِّّٖ
وي بر عليه ،فقال اهلل –تعالىََ ﴿ :-لّٰٖٓ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلد ُۖ ِ
–تعالى -لم ،
يبن مر اإليمان على اإل بار والقسر ،الذ تدين به في الظاهر علوى هوة اإل وراا،
ول ووم يش ووهد ب ووه القل ووب ،ول ووم تنط ووو علي ووه الض وومائر ،وانم ووا بن وواا عل ووى ال ووتم ن وا ختي ووار المنعق وود
بالقلب.

()2

( )1ينظور :ووامع البيووان ،للطبور ( .)413 ،414/3ومفوواتي الغيووب ،للوراز ( .)13/1و ح وام القورآن ،حموود بوون
علووي بووو ب وور ال وراز ال صوواص الحنفووي (ل314 :هو و) ،تحقي وق :عبوود السووالم محموود علووي شوواهين ،الناشوور :دار

ال تب العلمية بيرول – لبنان ،ط1413( /1 :هو1994 -م).)349/1( ،

( )2ينظر :مفاتي الغيب ،للراز ( .)13/1وزاد المسير ،بن ال وز (.)231/1
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 -2التخيير بين اإليمان وال فر لغير المسلم بعد بيان الح وة و هوة الحوق ،قوال -تعوالىَ ﴿ :-وقُ ِبلّٖ
شآٰ َاّٖفَ ۡليَ ۡكفُ ّٖۡر﴾[الكهف.]48:
ۡٱل َ قّّٖٖ ِمنّٖ َّربِّ ُكمُۡۖ ّٖفَ َمنّٖ َّٖ
نّٖو َمنّٖ َ
شآٰ َاّٖفَ ۡليُ ۡل ِم َ
وممووا يؤ وود هووذا القووول ن اهلل –تعووالى -بووين العلووة موون النهووي بقولووه تعووالى﴿ :قَببدّٖتَّبَبيَّنَ ّٖٱلر ۡش بدُّٖ ِمببنَ ّٖ
ي﴾[البقاءة]456:؛
ۡٱل َغ ِّّٖ

 :ظهورل الود ئل ،ووضوحل البينوال ،ولوم يبوق بعودها إ اإل وراا ،وذلوا غيور
()1

ائز؛ ألنه ينافي الت ليف.

 -3بيان ن اإليمان رش َود يوصول إلوى السوعادة األبديوة ،وال فور غوي يوؤد إلوى الشوقاوة السورمدية،
في قوله تعالى﴿ :قَدّٖتَّبَيَّنَ ّٖٱلر ۡشدُّٖ ِمنَ ۡ
ي﴾[البقءة.]456:
ّٖٱل َغ ِّّٖ
فالعاقل هو الذ متى ما تبين له ذلا بادرل نفسه إلى اإليموان طلبواً للفووز بالسوعادة والن واة ،ولوم
يحتج إلى اإل راا واإلل اء.

()2

 -4ت و وريم اهلل لإلنس ووان ت و وريم إرادت ووه وف و ورا ومش وواعرا ،وت وورا مو ورا لنفس ووه فيم ووا يخ ووتص باله وودى
ِّينّٖقَدّٖتَّبَبيَّنَ ّٖٱلر ۡشب ُّٖدّٖ ِمبنَ ّٖ
والضالل ،وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه ،قال تعالىََ ﴿ :لّٰٖٓ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلد ُۖ ِ
َٰ
سب َ ّٖبِ ۡبٱل ُع ۡر َو ِة ۡ
صبا َمّٖلَ َه ِّٖۗباّٖ َو َّ
ّٖويُ ۡبل ِم ۢنّٖبِ َّ
بٱِِّٖفَقَب ِد ۡ
سب ِميعّٖ
ٱُِّٖ َ
ّٖٱلب ُو ۡثقَ َٰى ََّٖلّٖٱنفِ َ
ّٖٱستَمۡ َ
ۡٱل َغ ِّيّٖفَ َمنّٖيَ ۡكفُ ۡرّٖبِبٱلطَّ ُغو ِ
ت َ
َعلِيمّٖ﴾[البقءة ،]456:وهذا هي خص خصائص التحرر اإلنساني.

()3

 -5بيووان ن ديوون اإلسووالم هووو رقووى تصووور للو ووود وللحيوواة ،و قوووم موونهج للم تمووع اإلنسوواني بووال
ِّين﴾[البقااءة]456:؛ فهوو الووذ يبوين ألصووحابه قبوول
موراء؛ ألنووه هوو الووذ ينواد بو ن ﴿ ََلّٰٖٓ ِ ۡشب َبراهَّٖفِببيّٖٱلبد ِّٖ
سواهم نهم ممنوعون من إ راا الناس على هذا الدين.

( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)13/1
( )2ينظر :نوار التنزيل ،للبيضاو (.)134/1
( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)291/1
) )4المصدر السابق بنفس ال زء الصفحة.
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 -6النفوي المطلووق ل وول صووور اإل وراا الماديووة والمعنويووة ،التووي تصوود النوواس عون الحووق ،وتحملهووم
حم والً علووى معتقوود لووم يعتقوودوا ،ولووم ي وودوا موون هتووه مقنع واً ،وهووذا تقريوور لحقيقووة موون هووم الحقووائق
العاملة فى الحياة ،ومن برز السمال التي قامل عليها دعوة اإلسالم.
 -7ح موة اإلسوالم فووي تشوريع قتوول المرتود -مووع ن ال وافر باألصووالة

()1

يقتول -فالمرتوود ،هوو الووذ

يخرج من اإلسالم بعد الدخول فيه ،بودعوى نوه لموا خوالط هوذا الودين و ودا غيور صوال  ،وو ود موا
ان عليه قبل ذلا صل  ،فهذا يعتبر تعريا بالدين واستخفاف به ،وتمهيد الطريق لمن يريد ن
ينسل من هذا الدين.
ف عل المول هو العقوبة للمرتد حتى

يدخل حد في الدين إ على بصيرة ،وحتى

يخرج منه

حد بعد الدخول فيه ،ما اء عون عبوداهلل بون مسوعود -رضوي اهلل عنوه -قوال :قوال رسوول اهلل -

ص وولى اهلل علي ووه وس وولم« :

يح وول دم ام وورئ مس وولم ،يش ووهد ن

إل ووه إ اهلل و ن ووي رس ووول اهلل ،إ

بذحدى ثالث :الثيب الزاني ،والنفس بوالنفس ،والتوارا لدينوه المفوارق لل ماعوة»( ،)2ولويس هوذا مون
ِّين﴾[البقاءة]456:؛ ألن المقصود باإل راا في الدين هنوا،
اإل راا ،ما في قوله تعالىََ ﴿ :لّٰٖٓ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلد ِّٖ
هووو إ وراا النوواس علووى الخووروج موون ديووانهم والوودخول فووي اإلسووالم ،و مووا هووذا فهووو موون اإل وراا علووى
البقاء في اإلسالم.

()3

 -8اإلشارة إلى ن تحرير ضمير الفرد من الضالل والعمى ،وفا عقله من الضيق واإلظوالم،
ي ووون إ بتحريوور إرادة اإلنسووان واطالقهووا موون وول قهوور و قسوور؛ ولووذلا قووال اهلل -تعووالىََ ﴿ :-لّٰٖٓ

( )1ينظر :التفسير القرآني للقرآن ،عبد ال ريم يونس الخطيب (ل :بعد 1394هو) دار الف ر العربي – القاهرة،
بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)319/2
( )2صحي مسلم ،تاب القسامة والمحاربين والقصاص والديال ،باب ما يباح به دم المسلم  ،حديث رقم:
(.)1291/3( ،)1313

( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)331 ،333/2
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ِّين﴾[البقااءة]456:؛ ألنووه لوون تص و إنسووانية اإلنسووان ،ولوون ي تموول و ووودا ،إ بالضوومير
ِ ۡشب َبراهَّٖفِببيّٖٱل بد ِّٖ
الحر ،والعقل المتحرر.

()1

 -9م يئ النهي في صورة النفي ،والنفي اء لل نس في قوله تعالىََ ﴿ :لّٰٖٓ ِ ۡش َرا ّٖهَ﴾[البقءة ،]456:وهوذا
عمق إيقاعاً وآ د د لة.

()2

 -14بيان العلة من النهي عن اإل راا في الدين ،وذلا في ال ملة التالية ل ملة النهي ،وهي قوله
شدُّٖ ِمنَ ۡ
ي﴾[البقءة]456:؛ فعلة النهي :هي وضوح الحق ،واستبانته.
ّٖٱل َغ ِّّٖ
تعالى﴿ :قَدّٖتَّبَيَّنَ ّٖٱلر ّٖۡ

()3

ووووووو
وموون خووالل مووا تقوودم بيانووه فووي هووذا المطلووب موون التعاموول القرآنووي مووع النهووي عوون اإل وراا فووي ديوون
اإلسالم نستلخص ما يلي:
= قطع المعاذير مام ال فار بالبيان واإليضاح لد ئل التوحيد.
= التخيير بين اإليمان وال فر بعد بيان الح ة و هة الحق.
= 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.
= النفي المطلق ل ل صور اإل راا المادية والمعنوية التي تصد الناس عن الحق.
= بيان ح مة اإلسالم في تشريع قتل المرتد.
= بيان ن تحرير ضمير اإلنسان من الضالل

ي ون إ بتحرير إرادته واطالقها.

= م يئ النهي في صورة النفي ،والنفي لل نس.
( )1ينظر :التفسير القرآني ،للخطيب (.)319/2
( )2ينظر :الظالل ،سيد قطب (.)291 /1

( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)23/3
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= بيان العلة من النهي عن اإل راا.
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المطلب الثان
أكل األموال بين الناس بالباطل
اء النهي عن ل موال بوين النواس بالباطول فوي سوورة البقورة حتوى

يقوع النواس فوي الحورام مون

خووالل التحووا م إلووى الح ووام ،و خووذ الرش ووال لتحصوويل الح ورام بالفعوول المحوورم ،والتسوولط علووى م ووال
الناس بهذا الفعل المنهي عنه ،ويتبين هذا المطلب من خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ۡ
ۡ
ّٖوت ُۡدلُو ْاّٖبِ َهآّٰٖ ِلَ ۡ
جّٖ
قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖتَأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ َٰ َولَ ُكمّٖبَ ۡينَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
ىّٖٱل ُ َّك ِامّٖلِتَأ ُشلُو ْاّٖفَ ِريقّٖاّٖ ِّم ۡنّٖأَمۡ َٰ َبو ِلّٖٱلنَّبا ِ
ون﴾[البقءة.]344:
ّٖوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ٱۡل ۡث ِم َ
بِ ۡ ِ
ثانيا :تعريف المال لغة واصطالحا:
أ -المال لغة :جما ُيتج جم َّو ُل به ،وما مل ته من ل شيء فهو موال ،والموال فوي األصول موا يملوا
من الذهب والفضة ،ويطلق على ل ما يقتنى ويملا من األعيان.

()1

ب -المننال اصننطالحا :اتفووق مهووور الفقهوواء علووى تعريووف المووال موون حيووث ال ملووة فوواعتبروا
ب نه :ل ما فيه نفع وت وز المعاوضة به.
ويعني هذا نوه يطلوق علوى ول موا لوه قيموة ماديوة بوين النواس ،و وائز ا نتفواه بوه انتفاعواً
مشروعاً حال السعة وا ختيار.

()2

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)333/11وتاج العروس ،للزبيد (.)429/3
( )2ينظر :ح ام القرآن ،بن العربي ( .)341/2والمنثور في القواعد الفقهية ،بو عبد اهلل بودر الودين محمود بون
عب وود اهلل ب وون به ووادر الزر ش ووي (ل194 :ه و و) ،الناش وور :و ازرة األوق وواف ال ويتي ووة ،ط1443( /2 :ه و و 1993 -م)،
( .)222/3ودقووائق ولووي النهووى لشوورح المنتهووى المعووروف بشوورح منتهووى اإلرادال ،منصووور بوون يووونس بوون صووالح
الو وودين ابو وون حسو وون بو وون إدريو ووس البهو وووتى الحنبلو ووى (ل1431 :هو و و) ،الناشو وور :عو ووالم ال تو ووب ،ط1414( /1 :هو و و -

1993م) .)142/2( ،ورد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين ،محمد مين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشو ووقي الحنف و ووي (ل1232 :ه و و و) ،الناشو وور :دار الف و وور-بي و وورول ،ط1412( /2 :ه و و و 1992 -م).)341/4( ،
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ثالثا :سبب نزول اآلية:
()1

نزلل هذا اآلية في امرئ القيس بن عابس ال ند -رضي اهلل عنه-
()2

الحضورمي-رضوي اهلل عنوه-

وربيعة بن عبدان

قوال الحضورمي :يوا رسوول اهلل ،إن هوذا قود غلبنوي علوى را لووي

انل ألبي ،فقال ال ند  :هي رضي في يد

زرعها ليس له فيهوا حوق ،فقوال رسوول اهلل -صولى

اهلل عليووه وسوولم -للحضوورمي « :لووا بينووة؟» قووال ، :قووال« :فلووا يمينووه» ،قووال :يووا رسووول اهلل ،إن
الر وول فووا ر

يبووالي علووى مووا حلووف عليووه ،ولوويس يتوووره موون شوويء ،فقووال النبووي –صوولى اهلل عليووه

وسوولم« :-لوويس لووا منووه إ ذلووا» ،فووانطلق ليحلووف ،فقووال رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -لمووا
ا»()3؛ ف و نزل اهلل هووذا
جمووا لجووئ،ن جحلجو ج
وف جعلجووى جمال،و ،وه ل ،جي ُ لجووهُ ظُل ًمووا ،لججيلقجو جوي َّن اهللج جو ُهو جوو جعنووهُ ُمعو ،ور َ
دبوور « :ج
ۡ
ۡ
ّٖوت ُۡدلُو ْاّٖبِ َهآّٰٖ ِلَ ۡ
بٱۡل ۡث ِمّٖ
اآليةَ ﴿ :و ََلّٖتَأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ َٰ َولَ ُكمّٖبَ ۡينَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
ىّٖٱل ُ َّك ِامّٖلِتَأ ُشلُو ْاّٖفَ ِريقّٖاّٖ ِّم ۡنّٖأَمۡ َٰ َو ِلّٖٱلنَّبا ِ
جّٖبِ ۡ ِ
ون﴾[البقءة.]344:
َوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ

()4

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية :يقول اهلل –تعوالى -ناهيواً عبوادا الموؤمنينَ ﴿ :و ََلّٖت َۡبأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ َٰ َبولَ ُكمّٖ

بَ ۡينَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِّٖل﴾[البقءة،]344:

الواو استئنافية وال ملوة مسوت نفة مسووقة لتقريور ح وم آخور يتعلوق بواألموال

ومقاصوود الش وريعة اإلسووالمية ،محموود الطوواهر بوون محموود بوون محموود الطوواهر بوون عاشووور التونسووي (ل1393 :هو و)،

تحقيق :محمد الحبيب ابن الخو ة ،الناشور :و ازرة األوقواف والشوؤون اإلسوالمية ،قطور ،بودون رقوم الطبعوة (1423
هو 2444 -م).)339 ،339/2( ،
( )1هو :امرئ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن الحارث األ بر بن
معاويوة بوون ثووور بوون مورت بوون معاويووة بوون الحووارث بون نوودة ال نوود  ،وفوود إلووى النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -سوولم

وثبل على إسالمه ،ولم ي ون فويمن ارتود مون نودة ،و وان شواعر نوزل ال وفوة وسو ن فيهوا .ينظور :ا سوتيعاب ،بون
عبدالبر ( .)144/1و سد العابة ،بن ا ثير ( .)213/1واإلصابة ،بن ح ر (.)232/1
( )2هو :ربيعة بن عبدان بن ذ العرف بن وائل بن ذ طواف الحضرمي ،شهد فت مصر ،ولوه صوحبة .ينظور:
سد العابة ،بن األثير (.)233/2
( )3صووحي مسوولم ،توواب اإليمووان ،بوواب وعيوود موون اقتطووع حووق مسوولم بيمووين فووا رة بالنووار حووديث رقووم،)139( :
(.)123/1

( )4ينظر :ال شف والبيان ،للثعلبي ( .)93/2وتفسير البغو (.)214/1
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وطرق ا تسابها ،و( ) ناهية ،وت لوا فعل مضاره م زوم بال وعالموة زموه حوذف حورف النوون؛
ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنووى:

ي وول بعض و م مووال بعووا ،والباطوول :هووو الووذاهب ال ازئوول ،يقووال :بطوول األ يوور يبطوول

بطالة ،إذا تعطل واتبع اللهو و ان في غير طاعة اهلل ،والمراد به الحرام شرعاً.

()3

واأل ل بالباطل ي ون على و هين(:)2
األول :ن ي ون على هة الظلوم مون الغصوب والرشووة والخيانوة والسورقة واألخوذ بغيور طيوب نفوس
من مال ه.
والثان  :على هة اللهو واللعب و ن ي خذا بطيب نفسه الذ يؤخذ في القمار والغناء والمالهوي
وثمون الخمور ونحوهوا ،وول ذلوا مون ول المووال الباطول ،وقود علوه اهلل بوواطالً؛ ألنوه ُ ول مون غيوور
الو ه الذ

باحه اهلل آل ليه.

ويقتض النهن

فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡبأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ َٰ َبولَ ُكمّٖبَ ۡيبنَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِّٖبل﴾[البقاءة،]344:

تحوريم خوذ الموال

بالباطل ،وهذا يشمل ما ان على و ه الظلم والسرقة والغصب ،وبدون طيوب نفوس مون مال وه ،و
تح وريم إعطوواء الرشوووة للحووا م و القاضووي ،وتح وريم خووذ المووال موون هووة محظووورة القمووار ،و ورة
الغناء ،ونحو ذلا من سائر الو وا التي حرمها الشره.

()3

( )1ينظو وور :و ووامع البيو ووان ،للطبو وور ( .)349 ،349/3والتفسو ووير البسو وويط ،للواحو وود ( .)312/3وتفسو ووير البغو ووو
( .)214/1واعراب القرآن ال ريم ،لدرويش (.)213/1
( )2ينظر :التفسير البسيط ،للواحد (.)313/3

( )3ينظر :تفسير األلوسي .)433/1( ،تفسير الفاتحة والبقرة ،بن عثيمين ( .)333/2والتفسير المنيور ،للزحيلوي
(.)133/2
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خامسا :منهج القرآن الكريم فن التعامنل منع النهن عنن أكنل األمنوال بنين النناس بالباطنل :ولقود
تضوومنل سووورة البق ورة علووى سوواليب وطوورق فووي التعاموول مووع النهووي عوون وول األم ووال بووين النوواس
بالباطل تعامالل لطيفة وع يبة من خالل سياق اآلية ،وذلا في عدة نقاط:
 -1تعميم خطاب النهي ل ميع موة محمود -صولى اهلل عليوه وسولم -فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡبأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖ
ّٖوتُب ۡببدلُو ْاّٖبِ َهبببآّٰٖ ِلَب ۡ
ببامّٖلِتَب ۡببأ ُشلُو ْاّٖفَ ِريقببباّٖ ِّمب ۡ
ّٖوأَنبببتُمۡ ّٖ
ببٱۡل ۡث ِم َ
ببنّٖأَمۡ ب َٰ َ
ببىّٖٱل ُ َّكب ِ
ببل َ
ببولَ ُكمّٖبَ ۡيبببنَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِطب ِ
أَمۡ ب َٰ َ
ببو ِلّٖٱلنَّبببا ِ
جّٖبِب ۡ ِ
ال إلوويهم؛ ألن المووؤمنين ال سوود الواحوود فووي ت ووادهم وتعو ،
واطفهم
ت َۡعلَ ُمب َّٖ
واف األم وو ج
بون﴾[البقااءة ،]344:ف ضو ج
وتجر ،
احمهم ،موا واء فوي حوديث النعموان بون بشوير –رضوي اهلل عنوه -قوال :قوال رسوول اهلل –صولى
ج
،
،
،
اهلل عليووه وسوولم« :-مثج و ُل المووؤ ،من،ين ،فووي تجووواد ،هم ،وتجوور ،
احم ،هم ،جوتج جعوواطُف ،هم جمثج و ُل ال ج جسوود إ ،جذا اشووتج ج ى منووهُ
ج ج ُ
ج
ُ
ج
ج
1
ببببببو ْاّٖ
اعى لج و و ووهُ جس و و ووائُ،ر ال ج جس و و و ،ود بَّ ،
الس و و ووهج ،ر جوال ُح َّم و و ووى»( ) ومثل و و ووه قول و و ووه تع و و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡقتُلُب ٰٓ
ُعض و و و َوو تجو و و جود ج

س ُك ّٖۡم﴾[النسا  ،]48:وهذا من بالغة وفصاحة القرآن ،و من رحمة اهلل باإلنسان.
أَنفُ َ

()2

 -2مناسوبة الخطواب لموا قبلوه ،وذلوا ن مون يعبود اهلل –تعوالى -بالصويام فحوبس نفسوه عموا تعوودا
من األ ل والشرب والمباشرة بالنهار ،ثم حبس نفسه بالتقييد في م ان تعبد اهلل صوائما لوه ،ممنوعوا
من اللذة ال برى بالليل والنهار دير بو ن

ي وون مطعموه ومشوربه إ مون الحوالل الخوالص الوذ

ينور القلب ،ويزيدا بصيرة ،ويفضي به إلى ا

تهاد في العبادة.

ولذلا نهي عن ل الحرام؛ ألنوه يمضوي بوه إلوى عودم قبوول عبادتوه مون صويامه واعت افوه ،وتخلول
يضوا بوين آيووال الصويام آيووة إ ابوة سوؤال الووداعي ،وسوؤال العبوواد اهلل تعوالى ،وقود وواء فوي الحووديث
الرُ جول ُي ،طيو ُل
الذ رواا بوو هريورة –رضوي اهلل عنوه -ن الرسوول -صولى اهلل عليوه وسولم -ذ ورَّ « :

( )1صحي مسلم ،تاب البر والصلة واآلداب ،باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ،حديث رقم،)2393( :
(.)1999/4

( )2ينظر :التفسير البسيط ،للواحد (.)312/3
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ث جغبوور يم و ْد ي جديو ،وه إ،لجووى َّ ،
جسووفج جراُ جشو جوع ج ج ج ج ُ ج
السو جوماء جيووا جرب جمط جع ُمووهُ جحو جورَام جو جمشو جورُبهُ جحو جورَام جو جمل جب ُسووهُ جحو جورَام جو ُغووذ ج
،
اب لجهُ»
ب،ال جح جرام فج َّجنى ُيستج ج ُ

()1

فناسب يضاً النهي عن ل المال الحرام.

()2

 -3المحافظووة علووى المووال ب و قوم الطوورق و عوودلها ،فمنووع وحوورم خووذا بغيوور حووق شوورعي ،فووي قولووه
ۡ
ۡ
ّٖوتُب ۡبدلُو ْاّٖبِ َهبآّٰٖ ِلَب ۡ
جّٖ
بىّٖٱل ُ َّكب ِ
تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَببأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ ب َٰ َبولَ ُكمّٖبَ ۡيبنَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِطب ِبل َ
بامّٖلِتَببأ ُشلُو ْاّٖفَ ِريقباّٖ ِّمب ۡنّٖأَمۡ ب َٰ َبو ِلّٖٱلنَّببا ِ
بون﴾[البقااءة ،]344:و و ووب علووى سووارق المووال حوود السورقة ،وهووو قطووع اليوود ،مووا قووال
ّٖوأَنبتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُمب َّٖ
بٱۡل ۡث ِم َ
بِب ۡ ِ
سبببا ِرقَةُّٖفَ ۡ
ّٖو َّ
سببببَاّٖنَ َٰ َكبببلّّٖٖ ِّمبببنَ ّٖٱ َّ ِۗ
ٱُِّٖ َع ِليبببلّٖ
ُّٖوٱل َّ
تع ووالىَ ﴿ :وٱل َّ
اّٖجبببلَ ٰٓا ۢ َاّٖبِ َمببباّٖ َش َ
بببٱقطَ ُع ٰٓو ْاّٖأَ ۡيببب ِديَ ُه َم َ
ِِ َ
سبببا ِرق َ
يم﴾[املائدة ،]14:و ل ذلا إنما هو للمحافظة على المال ودرءاً للمفسدة عنه.
م ِك نّٖ
َّٖ
 -4البيان ب ن الحا م

()3

ي ون آثماً إذا قضى حسوب الظواهر ولوم ي ون مرتشوياً ،حيوث قوال تعوالى:

ىّٖٱل ُ َّك ّٖ ۡ
ۡ
ّٖوأَنبتُمۡ ّٖ
بٱۡل ۡث ِم َ
ّٖوت ُۡدلُو ْاّٖبِ َهآّٰٖ ِلَ ۡ ِ
﴿ َو ََلّٖتَأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ َٰ َولَ ُكمّٖبَ ۡينَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
امّٖلِتَأ ُشلُو ْاّٖفَ ِريقّٖاّٖ ِّم ۡنّٖأَمۡ َٰ َو ِلّٖٱلنَّبا ِ
جّٖبِ ۡ ِ
ببون﴾[البقااءة]344:؛ ألنووه
ت َۡعلَ ُم َّٖ

ُيحوول ح ارم واً و يح وق بوواطالً ،وانمووا يقضووي بنحووو مووا يوورى ويشووهد بووه

الشهود؛ ألنه بشر يخطئ ويصيب ،فمن قضي له بباطل فذن خصومته لوم تونقا حتوى ي موع اهلل
بينهمووا يوووم القيامووة ،فيقضووي علووى المبطوول للمحووق ب و ود ممووا قضووي بووه للمبطوول علووى المحووق فووي
()4

الدنيا ،لما واء عون م سولمة -رضوي اهلل عنهوا-

قالول :ن رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم-

ضو ُ م
سمع خصومة بباب ح رته فخرج إلويهم فقوال« :إَّ،ن جموا ججنوا جب جش َور ،جو،اَّنوهُ جيو ت،ين،ي ج
الخص ُوم ،جفلج جع َّول جبع ج

( )1صو ووحي مسو وولم ،تو وواب الز و وواة ،بو وواب قبو ووول الصو وودقة مو وون ال سو ووب الطيو ووب وتربيتهو ووا ،حو ووديث رقو ووم،)1413( :
(.)143/2
( )2ينظر :البحر المحيط ،بي حيان (.)224 ،223/2
( )3ينظر :ضواء البيان ،للشنقيطي (.)49/3
( )4هي :هند بنل بي مية ،م سلمة زوج النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -بوها بو مية بن المغيرة بن عبد اهلل

بن عمر بن مخزوم  ،انل تحل بي سلمة بن عبد األسد ،فلموا موال ،تزو هوا النبوي – صولى اهلل عليوه وسولم -

(ل 34 :هو ) .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر (.)1921- 1924/4
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،
،
،
ون جبلج ج ،من جبع د
ل لجوهُ ب ،جحوق ُمسول،دم ،فج،ذَّن جموا
ص جد ج
ضوي ُ
ق ،فج جقض جي لجهُ ب ،جذل جا ،فج جمن قج ج
ا ،فج جحس ُ
جن جي ُ ج
ب َّجنهُ ج
،هي ،قط جعةَ ،م جن َّ
الن ،ار ،جفل جي ُخذ جها جو جفل جيت ُر هجا».
ج

()1

فالوا ب على المح وم له ن يراقب اهلل -تعالى ،-و ي خوذ مون خصومه إ الحوق الثابول الشورعي
الذ يطمئن إلى نه ماله بحق.

()2

 -5تشنيع فعل الرشوة ب لمة تدلوا في قوله تعالىَ ﴿ :وت ُۡدلُو ْاّٖبِ َهّٖآٰ﴾[البقءة]344:؛ ألنها شديدة الشوناعة،
امعة لمن ورال ثيورة ،والظلم ،والتبواغا والرشووة ،والغصوب وغيور ذلوا ،ونظيرهوا ،قولوه تعوالى:
﴿ َٰيَٰٓأَي َهاّٖٱّٖلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُو ْا ََّٖلّٖت َۡأ ُشلُ ٰٓو ْاّٖأَمۡ َٰ َولَ ُكمّٖبَ ۡينَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِّٖل﴾[النسا  ،]48:وفي تشبيه الرشوة باإلد ء و هان:
األول :ن الرشوووة رشوواء الحا ووة ،ف مووا ن الوودلو المملوووء موون الموواء يصوول موون البعيوود إلووى القريووب
بواسطة الرشاء ،فالمقصود :هو ن البعيد يصير قريباً بسبب الرشوة.
الثننان  :ن الحووا م بسووبب خووذ الرشوووة يمضووي فووي ذلووا الح ووم موون غيوور تثبوول مضووي الوودلو فووي
اإلرسووال ،فهووذا اآليووة ال ريمووة :هووي صوول موون األصووول التووي يقوووم عليهووا إصووالح المعووامالل ،و
غ اربووة فووي ن يعنووى الق ورآن فووي سياسووته الرشوويدة بالتحووذير موون ريمووة الرشوووة؛ فذنهووا المعووول الووذ
يهدم صرح العدل من ساسه ،وبهوا تفقود م والس القضواء حرمتهوا و رامتهوا ،وتصوير موطنواً للظلوم
للعدل.

()3

 -3تقبووي الفعوول فووي وول م ووال النوواس بالباطوول ،وذلووا موون خووالل التعبيوور القرآنووي بقولووه تعووالى:
﴿أَمۡ َٰ َولَ ُكم﴾[النسا  ،]48:و ذلا قوله تعالى﴿ :بَ ۡينَ ُكم﴾[النسا  ،]48:ف عل ول موال خيوه
بالباطل.

ول موال نفسوه

()4

( )1صحي البخار  ،تاب الظالم والغصب ،باب إثم من خاصم في باطول وهوو يعلموه ،حوديث رقوم،)2439( :
( .)131/3وصحي مسلم ،تاب األقضية ،الح م بالظاهر واللحن بالح ة ،حديث رقم.)1331/3( ،)1113( :
( )2ينظر :تفسير ابن ثير ( .)321/1واألساس في التفسير ،لسعيد حوى (.)434/1
( )3ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو (.)442/1

( )4ينظر :تفسير القاسمي (.)31/2
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 -1بيان التعاليم السامية في الشريعة اإلسالمية ،في قوله تعوالىَ ﴿ :وت ُۡدلُو ْاّٖبِ َهآّٰٖ ِلَ ۡ
ىّٖٱل ُ َّك ِامّٖلِت َۡبأ ُشلُو ْاّٖ
بون﴾[البقااءة ،]344:ب نهووا وقفوول تؤيوود الحووق ضوود الباطوول،
ّٖوأَن بتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُمب َّٖ
بٱۡل ۡث ِم َ
فَ ِريق باّٖ ِّمب ۡبنّٖأَمۡ ب َٰ َبو ِلّٖٱلنَّببا ِ
جّٖبِب ۡ ِ
وتنص وور الع وودل ض وود الظل ووم ،وتض ووع ح ووداً لألناني ووة والطم ووع ف ووي مي ووع الم ووا ل ،و س وويما م ووال
العالقال ا

تماعية وما تقوم عليه من المعامالل.

()1

ووووووو
ونسووتلخص ممووا سووبق بيانووه وتوضوويحه موون خووالل موونهج الق ورآن فووي التعاموول مووع النه وي عوون وول
األموال بين الناس بالباطل ما يلي:
= تعميم النهي ل ميع األمة مع ن السبب ان بين ر لين من الصحابة -رضي اهلل عنهم.
= مناسووبة الخطوواب لمووا قبلووه فووي آيووة الصوويام؛ ألنووه قووال( :و تو لوا)؛ فموون صووام عوون الحووالل فووي
رمضان فاألولى صيامه عن الحرام.
= التو يه با هتمام بالمحافظة على المال ب قوم الطرق و عدلها.
= بيان ن الحا م

ي ون ظالماً 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.
= بيان التعاليم السامية في الشريعة اإلسالمية في وقوفها ضد الباطل وت ييد الحق.

( )1ينظر :التيسير في حاديوث التفسوير ،محمود الم وي الناصور (ل1414 :ه و) الناشور :دار الغورب اإلسوالمي،
بيرول – لبنان -ط1443( /1 :هو 1993 -م).)113/1( ،
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المطلب الثالث
النه عن امتناع الكاتب من كتابة الدَّين بالعدل ،وعن إبخاس عند كتابت
ومن ضمن األفعال المنهي عنها في المعامالل في سورة البقرة النهي عن امتناه اتب َّ
الدين من
ال تابة بالعدل وابخاسه عند ال تابة إذا تبه ،وي تي بيان هذا المطلب في ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖٱل َ ق َ ۡ
ّٖو ۡليُمۡ لِ ِلّٖٱلَّ ِذ ّٖ َعلَ ۡي ِِ ۡ
بّٖ َشاتِ ّٖأَنّٖيَ ۡكتُ َ ّٖ َش َماّٖ َعلَّ َمُِ َّ
ّٖٱَِّٖ
ق َّّٖ
قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡأ َ
ّٖٱُِّٖفَ ۡليَ ۡكتُ ۡ َ
ّٖوليَتَّ ِ
ّٖو ََلّٖيَ ۡب َخ ۡ
سّٖ ِم ۡنُِّٖشَّٖۡيا﴾ [البقءة.]444:
َربَُِّ َ
ثانيا :تعريف الدَّين لغة واصطالحا:
دين ،يقال:
ا ،جوثج جم ُن ال جمب، ،
أّ -
يع ،و ل شيء غير حاضر ،و معهُ :دُيون ،و ُ
الدين لغة :القجر ُ
واء ،ومنوه اسوم اهلل ال َّوديان ،وقجولوه تج جعوالجى َ ِ ﴿ :اّٖ
داينل فالناً إذا عاملته جديناً إما خذاً و عط ً
ن﴾[البقااءة]444:
تَبدَايَنتُمّٖبِبد َۡي يّٖ

يع.
ا جوثج جم ُن ال جمب، ،
ُه جو القجر ُ

ول ب،اآل جيو ،وة َّ
جن الو َّودي جن لُ جغوةً:
واملتُم ب،و جودي دن ،موون جسولجدم جو جغيو ،ور،ا فجثججبو ج
ج إ جذا تج جعو ج
()1

ب -الدَّين اصطالحا :ذ ر في تعريف الدين عدة تعاريف وتم اختيار تعريفين منها:
الدين :هو "لزوم ح ،
التعريف األولَّ :
ق في الذمة".

()2

التعريف الثان َّ :
الدين :هو "ما و ب في الذمة بعقد ،و استهالا ،وما صار في ذمته
ديناً باستقراضه".

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)133/13والمصباح المنير ،للفيومي (.)243/1
( )2شوورح التلوووي علووى التوضووي  ،سووعد الوودين مسووعود بوون عموور التفتووازاني (ل193 :هو و) ،الناشوور :م تبووة صووبي

بمصر ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)133 ،132/2
( )3حاشية ابن عابدين (.)131/3
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الترجي :
ويوورى الباحووث ن التعريووف األول هووو اال و ار

؛ ألنووه يشوومل وول مووا يشووغل ذمووة اإلنسووان،

سواء ان حقاً هلل ،م للعبد ،جودين اهلل :حقوقوه التوي ثبتول فوي الذموة ،و مطالوب لهوا مون
هة العباد ،النذور وال فارال ،وصدقة الفطر وغيرها.

()1

ثالثا :سبب نزول اآلية :هو ما ذ ورا ابون عبواس -رضوي اهلل عنهموا :-نهوا نزلول فوي السَّولج،م ،فوي
يل معلوم إلى
سبب نزول اآلية.

ل معلووم ،والسَّولج،م :هوو بيوع آ ول بعا ول ،ومعنوى هوذا ن جسولج جم هول المدينوة وان
()2

ول ن الذ يظهر ن اآلية نزلول فوي ميوع الموداينال المضومونة إلوى

ول مسومى إ ماعواً؛ لقولوه

سبمّٖىّٖفَ ۡ
تعوالى َ ِ ﴿ :اّٖتَبدَايَنتُمّٖبِبد َۡي ينّٖ ِلَ َٰ ٰٓ
بٱشتُبُو ّٖهُ﴾[البقاءة ،]444:ف ول حوق مؤ ول فهوو داخول تحوول
بىّٖأَ َجبلّّٖٖم َ
ن﴾[البقااءة ،]444:ويزيوود هووذا األموور وضوووحاً مووا شووهد بووه عبووداهلل بوون عبوواس -
قولووه َ ِ ﴿ :اّٖتَ بدَايَنتُمّٖبِ بد َۡي يّٖ
رضووي اهلل عنهمووا -قووال « :شووهد ن السوولف المضوومون إلووى

وول مسوومى قوود حلووه اهلل فووي ال توواب

سبببمّٖىّٖ
ببو ْاّٖ ِ َ اّٖتَبببدَايَنتُمّٖبِبببد َۡي ينّٖ ِلَببب َٰ ٰٓىّٖأَ َجبببلّّٖٖم َ
و ذن في ووه ،ق ووال اهلل  -ع ووز و وولَٰ ﴿ :-يَٰٓأَي َهببباّٖٱلَّببب ِذينَ ّٖ َاا َمنُب ٰٓ
فَ ۡٱشتُبُو ّٖهُ[﴾..البقءة ،)3(»]444:والسلف يشمل ميع المداينال المؤ لة.

()4

( )1ينظر :الموسوعة الفقهية ال ويتية ،و ازرة األوقاف والشئوون اإلسالمية ،بدون رقوم الطبعوة (مون1444 :ه و إلوى
1421هو) .)142 /21( ،والمعامالل المالية صالة ومعاصرة ،بو عمر دبيان بن محمد الدبيان ،تقوديم م موعوة
م وون المش ووايخ ،الناش وور :م تب ووة المل ووا فه وود الوطني ووة ،الري وواا -الممل ووة العربي ووة الس ووعودية ،ط1432( /2 :هو وو)،

(.)39/3

( )2ينظر :امع البيان ،للطبراني( .)44/3وبحر العلوم ،للسمرقند ( .)193/1وتفسير القرطبي (.)311/3
( )3السنن ال برى ،للبيهقي ،حوديث رقوم )11491( :بذسوناد صوحي ( .)34/3والمسوتدرا ،للحوا م ،حوديث رقوم:
( ،)3134وقووال :حووديث صووحي علووى شوورط الشوويخين ولووم يخر وواا ( .)314/2وارواء الغليوول ،لأللبوواني ،حووديث
رقم ،)1339( :وقال حديث صحي (.)213/3

( )4ينظوور :البسوويط ،للواحوود ( .)494/4والمحوورر الووو يز ،بوون عطيووة ( .)319/1وال وواهر الحسووان ،للثعوالبي
(.)343/1
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رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
ّٖٱُِ﴾[البقءة ،]444:الوواو عاطفوة و( ) ناهيوة،
بّٖ َشاتِ ّٖأَنّٖيَ ۡكتُ َ ّٖ َش َماّٖ َعلَّ َمُِ َّّٖ
يقول اهلل –تعالىَ ﴿ :-و ََلّٖيَ ۡأ َ
ب فعل مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف العلة ،وهي األلف المقصورة.
وي ج
والمعنووى :و يمتنووع واحوود موون ال توواب اسووت تب ذلووا ،ن ي تووب بيوونهم توواب الو َّودين-بووين المسووتدين
والموودين ،-مووا علمووه اهلل تابووة الوثووائق ،فووال يغيوور و يبوودل ،فخصووه بعلووم ذلووا ،وحرمووه ثيو اًر موون
ّٖو ۡليُمۡ لِ ِلّٖٱلَّ ِذ ّٖ َعلَ ۡي ِِ ۡ
ّٖٱل َ قّٖ﴾[البقاءة،]444:
خلقه ،ومعنى قوله﴿ :فَ ۡليَ ۡكتُ ۡ َ

 :ي توب تلوا ال تابوة

يعودل

عنهوا ،و ي وون المملووي لل اتووب إ موون و ووب عليووه الحوق؛ ألنووه هووو المشووهود علووى ثباتووه فووي ذمتووه
واق اررا به ،في ون ذلا إق ار اًر على نفسه بلسانه ،واإلمالل واإلمالء لغتان فصيحتان معناهما واحود،
وواء بهمووا الق ورآن ،فوواإلمالل هاهنووا ،واإلمووالء قولووه تعووالى:

[الفءقا .]5:

صبببيلّٖ﴾
ببيّٖتُمۡ لَب َٰ
ببىّٖ َعلَ ۡيببب ِِّٖبُ ۡكب َ
ببرةّّٖٖ َوأَ ِ
﴿فَ ِهب َ

()3

وقولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖيَب ۡببب َخ ۡ
ببيا﴾[البقااءة،]444:
شب ّٖۡ
سّٖ ِم ۡنبببُِّٖ َ

 :الووذ يملوول وهووو الووذ عليووه الحووقَ ﴿ ،و ََلّٖ

يَب ۡبب َخ ۡ
شب ّٖۡبيا﴾[البقااءة ،]444:وهووذا نهووي موون اهلل للووذ عليووه الحووق بو ن
سّٖ ِم ۡن بُِّٖ َ

يوونقص موون الحووق الووذ

عليووه شوويئاً سوواء ووان قلوويالً و ثيو اًر ،فعليووه ن يتووق اهلل ويقوور ويعتوورف بمووا عليووه موون المووال مووام
ال اتب بلسانه فيعرف موا عليوه﴿ ،فَبِِنّٖ َشبانَ ّٖٱلَّب ِذ ّٖ َعلَ ۡيب ِِ ۡ
ّٖضب ِّٖعيفكاّٖأَ ۡو ََّٖلّٖيَ ۡسبت َِطي ُعّٖأَنّٖ
سبفِي كهاّٖأَ ۡو َ
ّٖٱل َ بقّٖ َ
ُ ج
ّٖولِيبُِّٖبِ ۡٱل َعب ۡبد ِّٖل﴾[البقااءة،]444:
يُ ِمب َّلّٖ ُهب َبوّٖفَ ۡليُمۡ لِببلۡ َ
صغي اًر و شيخاً بي اًر

 :إذا ووان الووذ عليووه الحووق وواهالً بالمووال و طفوالً

د
غيبة و ع د
عي و د
د
د
حبس
زمانة و
مة و
يستطيع ن ُيمل هو
لخرس و د

( )1ينظ و وور :و ووامع البي و ووان ،للطب و وور ( .)31/3وال و ووو يز ،للواح و وود ( .)193/1وتفس و ووير البغ و ووو (.)349/1
ومدارا التنزيل ،للنسفي ( .)221/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)433/1
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يم نووه حضووور ال توواب ،و هوول مالووه عليووه

ّٖولِيبُِ﴾[البقااءة]444:
﴿فَ ۡليُمۡ لِببلۡ َ

 :قي ُموه ووارثووه ،وقيوول:

فليملل ولي الحق وصاحب َّ
الدين ألنه علم بدينه ،ول ن بالعدل والصدق وبالحق واإلنصاف.

()1

ّٖٱُِ﴾[البقاءة ،]444:تحوريم امتنواه
بّٖ َشاتِ ّٖأَنّٖيَ ۡكتُ َ ّٖ َش َماّٖ َعلَّ َمبُِ َّّٖ
ويقتض النه في قوله تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡأ َ
ال اتب من تابة َّ
الدين؛ لعموم النهي الوارد في اآلية؛ ولو وود األمور بال تابوة بعود النهوي فوي قولوه
ّٖٱل َ بق َ ۡ
ّٖو ۡليُمۡ لِ ِلّٖٱلَّب ِذ ّٖ َعلَ ۡيب ِِ ۡ
بق َّ
ّٖربَّبُِ﴾ [البقاءة ،]444:وقود اختلوف المفسورون فوي
ّٖٱَِ َ
تعالى﴿ :فَ ۡليَ ۡكتُ ۡ َ
ّٖوليَتَّ ِ
و وب ال تابة على ال اتب والشهادة على الشاهد إلى قولين:
القنننول األول :وا ووب عل ووى ال ات ووب إذا ُم وور ن ي ت ووب ،ألن اهلل -تع ووالى -مو ورا ن

يو و بى ع وون

ّٖٱُِ﴾[البقااءة ،]444:فصووار
بّٖ َشاتِ ب ّٖأَنّٖيَ ۡكتُ ب َ ّٖ َش َمبباّٖ َعلَّ َم بُِ َّّٖ
ال تابووة مووا علمووه اهلل ،فقووال تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖيَب ۡبأ َ
األمر للو وب ،ودليل األمر (فلي تب) خاصة عند قلة ال تَّاب.
القننول الثننان  :وا ووب عليووه ن ي تووب فووي الموضووع الووذ

يقوودر فيووه علووى اتووب غي ورا فيضوور

الدين إن امتنع ،فذن ان ذلا فهو فريضة ،وان قدر على اتب غيورا فهوو فوي سوعة إذا
صاحب ّ
قام بها غيرا.

()4

الراج  :والوذ ير حوه الباحوث ،ن ال اتوب وا وب عليوه ن ي توب سوواء وان هنواا تَّواب ُ ثور و
اتووب واحوود؛ ألن اهلل نهوواا عوون اإلبوواء ،فالمقصووود ،هووو ن ال اتووب ي تووب مووا يملووى عليووه بالعوودل
دون إض ورار و تحريووف للحقيقووة؛ ألن اهلل -تعووالى -علمووه مووا لووم يعل وم غي ورا موون ال تابووة ومعرفووة
الحالل والحرام ،فعليه ن يتوق اهلل فوي علموه و ي توب إ موا هوو حوق ،فقود واء فوي الحوديث عون

( )1ينظر :الو يز ،للواحد ( .)193/1وال شف والبيان ،للثعلبي (.)292/2

( )2ينظوور :ووامع البيووان ،للطبوور ( .)32/3وال ووامع ألح ووام الق ورآن ،للقرطبووي ( .)393/3التحريوور والتنوووير،
بن عاشور (.)141/3
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وتم علمواً؛ يل وم بل وام
بي هريرة-رضي اهلل عنه -عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :مون ج
من نار يوم القيامة».

()1

وأما ما يقتضي النه في قولهَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡب َخ ۡ
سّٖ ِم ۡنُِّٖش َّٖۡبيا﴾[البقاءة ،]444:فهوو يعنوي تحوريم بخوس مووال
َبر ۡوهُّٖ
الناس ب نواعها؛ لقوله تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡب َخ ُ
اجّٖأَ ۡشبيَآٰ َاه ُّٖۡم﴾[األعاءا ،]45::وقولوه تعوالىَ ﴿ :وش َ
سو ْاّٖٱلنَّ َ
نّٖبَ ۡخسّٖ﴾[يوساف]40:
بِثَ َم ۢ ِ

 :باعوا بثمن قليل و حورام؛ ألنوه حور وثمون الحور حورام ،والوبخس ،يضواً

نقووص الشوويء علووى سووبيل الظلووم ،والظلووم حورام ،و ي وووز بو

شو ل موون األشو ال؛ ألن اهلل حرمووه

علووى نفسووه وبووين عبووادا ،مووا وواء فووي الحووديث عوون بووي ذر –رضووي اهلل عنووه )2(-عوون النبووي –
ل الظْل جوم
صلى اهلل عليه وسلم -فيما روى عن اهلل -تبارا وتعالى -نه قال « :جيا ،ع جب ،اد إ،ني جح َّرم ُ
ظالج ُموا» .
جعلجى جنف ،سي ،جو ج جعلتُهُ جبي جن ُ م ُم جح َّرًما ،فج جال تج ج

()4( )3

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن امتناع الكاتب منن كتابنة الندَّين بالعندل،
وعن إبخاس عند كتابت :
لقد تخللل سورة البقورة علوى سواليب وطورق عديودة فوي التعامول موع النهوي عون امتنواه ال اتوب مون
تابة َّ
الدين والنهي عن إبخاسه عند تابته عدة ساليب ،وذلا في عدة نقاط:
بالربا والترغيب في القرا الحسن ،قال تعوالىَٰ ّٖ﴿ :يَٰٓأَي َهاّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓبو ْاّٖ ِ َ اّٖ
 -1بيان تحريم القرا ّ
سبمّٖىّٖفَ ۡ
بٱشتُبُو ّٖهُ﴾[البقاءة ،]444:وذلوا؛ ألن القورا يعتبور عمليوة إنسوانية ،تنبوع
تَدَايَنتُمّٖبِد َۡي ينّٖ ِلَ َٰ ٰٓىّٖأَ َجلّّٖٖم َ

( )1المسو ووتدرا ،للحو ووا م ،حو ووديث رقو ووم ،)343( :وقو ووال :إسو وونادا صو ووحي علو ووى شو وورط الشو وويخين ،ووفقو ووه الو ووذهبي
( .)192/1وصحي موارد الضم ن ،لأللباني ،حديث رقم ،)92( :وقال :حديث صحي (.)129/1
( )2هو :ندب بن نادة بن قيس بون عمورو بون مليول بون صوعير بون حورام بون غفوار ،و وان مون بوار الصوحابة،
وفضالئهم ،قديم اإلسوالم  ،سولم بعود ربعوة و وان خامسواً ،موال بالربوذة عوام 31 (:ه و  ،وقيول  32 :ه و ) .ينظور:

ا ستيعاب ،بن عبد البر ( ،)1332/4و سد الغابة ،بن األثير (.)93/3

( )3صحي مسلم ،تاب البر والصلة واآلداب ،باب تحريم الظلم ،حديث رقم.)1994/4( ،)2311( :
( )4ينظر :الو يز ،للواحد ( .)341/1ولباب الت ويل ،للخازن ( .)319/2والدر المنثور ،للسيوطي (.)313/4
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يثبوول
موون عاطفووة ريمووة رحيمووة ،وفيهووا فووا ضووائقة ذو الحا ووة ،فقوود حوورص اإلسووالم علووى ن ّ
دعائمهووا ،و ن يحرسووها موون اآلفووال التووي تشو ّووا معالمهووا ،ف و مر اهلل -تعووالى -علووى و ووه اإلرشوواد
والنص

الدين ،و ن يشهد عليوه ،ففوي النفووس ضوعف ،وفوى القلووب مورا ،وفوى النواس
ن ُي تب ّ

ن وران للمعووروف ،و حووود لإلحسووان ،فقوود ي حوود الموودين صوول الو ّودين و بعضووه ،و يقووع سووهو و
الدين ،وقد تتوارد هذا اآلفال ميعها على عملية القرا ،فت عله مصدر عوداوة
نسيان في صل ّ
وبغضوواء ،بعوود ن ووان بوواب تواصوول وتوراحم واحسووان ،فصووانه ممووا يوودعو إلووى المشوواحنة والعووداوة،
و عله ينتهي ببر واحسان ما بد .

()1

 -2إرشوواد العبوواد فووي معووامالتهم إلووى حفووظ حقوووقهم بووالطرق النافعووة واإلصووالحال التووي
العقووالء علووى و

موول منهووا،

يقتوورح

وواز المعووامالل فووي الووديون ،س وواء انوول ديووون سوولم و ش وراء

مؤ ال ثمنوه ،ف لوه وائز؛ ألن اهلل خبور بوه عون الموؤمنين ،وموا خبور بوه عون الموؤمنين ،فذنوه مون
مقتضيال اإليمان وقد قرهم عليه الملا الديان.

()4

 -3التذ ير والنصيحة ألهل العلم ،فمن خصه اهلل بنعمة من النعم ،يحتاج الناس إليهوا ،فذنوه مون
تمووام شو ر هووذا النعمووة ،ن يعووود بهووا علووى عبوواد اهلل ،و ن يقضووي بهووا حووا تهم ،لتعليوول اهلل النهووي
ّٖٱُِ﴾[البقاءة ،]444:ويقوول اهلل -
عن ا متنواه عون ال تابوة ،بتوذ ير ال اتوب بقولوه تعوالىَ ﴿ :ش َمباّٖ َعلَّ َمبُِ َّّٖ
تعالى:-

ّٖٱلذ ۡش َر َٰٱّٖتَنفَ ُع ۡ
﴿ َو َ ِّش ۡرّٖفَِِنَّ ِّ
ين﴾[الذاريا
ّٖٱل ُم ۡل ِمنِ َّٖ

.]55:

()3

( )1ينظر :التفسير القرآني ،لعبد ال ريم الخطيب (.)319 ،311/2
( )2ينظر :تفسير السعد (.)939/1

( )3ينظر :المصدر السابق (.)934/1
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 -4بيان ن ال اتب للودين بود ن ت وون صوفته معروفوة لودى ال ميوع باألمانوة والفقوه والعلوم حتوى
ي ووون م توب ووه مع وود ً بالش ووره ،ق ووال تع ووالىَ ﴿ :و ۡليَ ۡكتُببب ّٖبَّ ۡيبببنَ ُكمۡ ّٖ َشاتِببب ۢ ُ ّٖبِ ۡٱل َعب ۡببد ِّٖل﴾[البقااءة ]444:وه ووو م وور
للمتدينين بتخير ال اتب و يست تبوا إ فقيهاً ديناً حتى ي تب ما هو متفق عليه.

()1

 -5روعة التعليم والتشريع القرآني اإللهي ظاهرة وقوية في هذا السياق الوارد في اآلية ،و تحتاج
إلووى إطنوواب ،فقوود روعووي فيهووا تعلوويم المسوولمين توثيووق مووورهم الت اريووة ،وتوطيوود الحووق والعوودل فيمووا
بيوونهم فيهووا ،وعوودم تر هووا فوضووى بسووبب مووا ينووتج عنهووا موون مشووا ل وخالفووال وشووحناء ،وبالتووالي
تلقيوونهم تنظوويم مووورهم الدنيويووة علووى الو ووه الووذ ي فوول لهووم الحوق والعوودل والطم نينووة والثقووة وعوودم
النزاه.

()2

 -6بيووان ن ا عت وراف بووالحق يعتبوور موون عظووم الطوورق التووي تثبوول بهووا الحقوووق ،حيووث موور اهلل
ببلّٖٱلَّببب ِذ ّٖ َعلَ ۡيببب ِِّٖ
ّٖو ۡليُمۡ لِب ِ
تع ووالى ن ي ت ووب ال ات ووب م ووا مل ووى علي ووه م وون علي ووه الح ووق ق ووائالً﴿ :فَ ۡليَ ۡكتُببب ۡ َ
ۡٱل َ قّٖ﴾[البقءة.]444:

()3

 -7رفووع الحوورج علووى النوواس بذي وواد بوودائل تقوووم مقووام األصوول عنوود تعووذر القيووام بووه ،خووذ الرهووان
سبفَرّّٖٖ َولَبمۡ ّٖت َِربدُو ْاّٖ
المقبوضة ،في حالة عدم و ود ال اتب والشوهود ،لقولوه تعوالىَ ﴿ :و ِنّٖ ُشنبتُمۡ ّٖ َعلَ َٰبىّٖ َ
ُۖ
ض ُكمّٖبَ ۡعضّٖاّٖفَ ۡلّٖيُلَ ِّّٖٱلَّ ِذ ۡ
بقّٖ َّ
ّٖربَّب ُِِّٖۗ﴾[البقاءة،]441:
ّٖو ۡليَتَّ ِّٖ
وض نةّٖفَِ ِ ۡنّٖأَ ِمنَ ّٖبَ ۡع ُ
ٱَِ َ
َشاتِبّٖاّٖفَ ِر َٰ َه ننّٖ َّم ۡقبُ َ
ّٖٱُتُ ِمبنَ ّٖأَ َٰ َمنَتَبُِ َ
وفيه إشارة إلى ن األمر ب تابة الدين ليس وا باً وانما هو للندب على سبيل الحيطة للناس.

()4

( )1ينظر :مدارا التنزيل ،للنسفي (.)221/1
( )2ينظوور :التفسووير الحووديث ،لوودروزة محم وود عووزل ،الناشوور :إحيوواء ال تووب العربيووة -القوواهرة ،بوودون رقووم الطبعووة
(1393هو).)349/3( ،

( )3ينظر :تفسير السعد (.)934/1
( )4ينظر :التفسير البسيط ،للواحد

( .)311/4و ضواء البيان ،للشنقيطي (.)184/1
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 -9ت يد النهي عن اإلباء لل تابة من قبل ال اتوب وذلوا بقولوه تعوالى﴿ :فَ ۡليَ ۡكتُب ﴾[البقاءة ،]444:وهوذا
الت يد إشارة إلى همية ال تابة؛ لتعلقه بحفظ الحقوق.

()1

 -9التذ ير برقابة اهلل وتقوواا لمون يقووم بوذمالل ال تابوة ،حتوى

يوبخس حوداً فوي ال تابوة فوال يزيود

قّٖ َّ
ّٖربَّ ُِِّٖۗ َو ََلّٖيَ ۡب َخ ۡ
سّٖ ِم ۡنُِّٖشَّٖۡيا﴾[البقءة.]444:
و ينقص ،وذلا بقوله تعالىَ ﴿ :و ۡليَتَّ ِّٖ
ٱَِ َ

()2

وووووووو
ونستلخص من خالل ما تقدم بيانه من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن امتناه اتب
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.
= التذ ير والنصيحة ألهل العلم ومن خصه اهلل بنعمة من النعم بالش ر.
= بيان ن ال اتب للدين

بد ن ت ون صفته معروفة لدى ال ميع باألمانة والعلم.

= ظهور روعة التعليم والتشريع القرآني في تعليم المسلمين وتوثيق مور دنيانهم.
= بيان ن ا عتراف بالحق يعتبر من عظم الطرق التي تُثبل بها الحقوق.
= رفع الحرج عن الناس.
= ت يد النهي عن اإلباء من ال تابة للدين.
= التذ ير برقابة اهلل وتقواا لمن يقوم بذمالل ال تابة.

( )1ينظر :تفسير المراغي (.)13/3
( )2ينظر :زهرة التفاسير (.)1439/2
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المطلب الرابع
النه عن امتناع الشهود من الشهادة على الدَّين ،وعن السآمة من كتابت
ومن األفعال المنهوي عنهوا فوي المعوامالل فوي سوورة البقورة النهوي عون امتنواه الشوهود مون الشوهادة
الدين والسممة من تابته ،ويتبين النهي عن ذلا في هذا المطلب فيما يلي:
على ّ
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖصب ِغي كراّٖأَ ۡوّٖ َشبِيب كراّٖ ِلَ َٰ ٰٓ
بىّٖأَ َجلِب ِِّٖۚ َٰ َ لِ ُكبمۡ ّٖ
ّٖو ََلّٖت ّٖۡ
َس ُم ٰٓو ْا ّّٖٖأَنّٖت َۡكتُبُوهُ َ
قال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡأ َ
بّٖٱل َه َد ٰٓا ُاّٖ ِ َ اّٖ َماّٖ ُ عُو ْا َ
سطُّٖ ِعند َّ
ّٖوأَ ۡ نَ َٰ ٰٓىّٖأَ ََّلّٖت َۡرتَابُ ٰٓوّْٖا﴾[البقءة.]444:
أَ ۡق َ
ّٖوأَ ۡق َو ُمّٖلِل َّ َٰ َه َد ِة َ
َّٖٱِِ َ
ثانيا :تعريف الشهادة لغة واصطالحا:
 -1الشننهادة لغننة :م و خوذة موون المشوواهدة والمعاينووة ،وتعنووي العلووم والبيووان و الخبوور القوواطع،
يقال :شهد الر ل على ذا ،وشهد الشاهد عند الحوا م،
شاهد ،وال مع شهاد ،وشهود.

جبوَّين موا يعلموه و ظهورا ،ور ول

()1

 -2الشهادة اصطالحا :اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة إلى ربعة تعريفال:
التعريف األول للحنفية" :إخبار صدق إلثبال حق بلفظ الشهادة في م لس القضاء".
التعريف الثان للمالكية" :إخبار حا م من علم ليقضي بمقتضاا".

()2

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)244/3والمصباح المنير ،للفيومي ( .)324/1وتواج العوروس ،للزبيود
(.)233 ،232/9

( )2تبيووين الحقووائق شوورح نووز الوودقائق وحاشووية الشوولب،ي :لعثمووان بوون علووي بوون مح وون البووارعي ،فخوور الوودين الزيلعووي
الحنفي (ل 143 :هو) والحاشية :لشهاب الدين حمد بن محمد بن حمد بن يونس بون إسوماعيل بون يوونس الشولبْ ،ي
(ل 1421 :هو) الناشر :المطبعة ال برى األميرية – بو ق -القاهرة ،ط 1313( /1 :هو).)243/4( ،
( )3حاشية الدسوقي على الشرح ال بير ،محمد بن حمد بن عرفة الدسوقي المال ي (ل1234 :ه و) ،الناشور :دار
الف ر ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)134/4
- 185 -

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

التعريف الثالث للشافعية" :إخبار بحق للغير على الغير بلفظ شهد".
التعريف الرابع للحنابلة" :اإلخبار بما علمه بلفظ شهد و شهدل".

()1

()2

الراج :
والذ وير حه الباحوث هوو التعريوف ال اربوع ،تعريوف الحنابلوة؛ ألنوه تعريوف دقيوق و وامع
اء ووان ف ووي م ل ووس القض وواء و غيو ورا ،ص وودقاً ووان و ووذباً،
لم ووا يش ووهد ب ووه الش وواهد ،سو وو ً
فالشووهادة مانووة ،ول وون و وود موون النوواس موون يشووهد الووزور ،وموون يووروج وينشوور الشووائعال،
وو د من يدعي على خيه المسلم ذباً وبهتاناً ،وهوذا تعتبور شوهادة تحتواج إلوى بينوة ،فقود
وواء فووي الحووديث الووذ رواا ابوون عبوواس –رضووي اهلل عنهمووا -ن هووالل بوون ميووة –رضووي
()3

اهلل عنه-

قذف امرته عند النبي –صلى اهلل عليه وسلم -بشريا بن سحماء رضي اهلل
()3

()4
البي جن وةُ
عنووه  ،فقووال النبووي –صوولى اهلل عليووه وسوولم « :-ج

جو جحوود ،فووي ظجهو ،ور جا» فقووال :يووا

( )1حاشيتا قليوبي وعميرة ،حمد سالمة القليوبي و حمود البرلسوي عميورة ،الناشور :دار الف ور – بيورول ،بودون رقوم
الطبعة (1413هو1993 -م).)319/4( ،

( )2نيل الممرب بشرح دليل الطالب ،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن بي تغلوب بون سوالم التغلبوي
(ل1133 :هو) ،تحقيق :د .محمد ُسليمان عبد اهلل األشقر ،الناشر :م تبوة الفوالح -ال ويول  ،-ط1443( /1 :ه و
 1993م).)414/2( ،( )3هو :هالل بن مية بن عامر بن قيس بن عبد األعلوم بون عوامر بون عوب بون واقوف األنصوار الوواقفي ،شوهد

بد اًر وما بعدها ،حد الثالثة الذين خلفوا وتاب اهلل عليهم .ينظر :اإلصابة ،بن ح ر (.)429/3

( )4هو :شريا بن سحماء -وهي مه ،-واسم بيه عبدة بن مغيث بن ال ود بون الع والن البلوو حليوف األنصوار،
وقيل :ان خو البراء بن مالا ألمه ،وقيل :نه شهد مع بيوه حودا ،ويقوال :نوه بعثوه بوو ب ور الصوديق رسوو ً إلوى

خالد بن الوليد –رضي اهلل عنه -وهو باليمامة .ينظر :اإلصابة ،بن ح ر (.)219/3

( )3البينة :هي ل ما يبين الحق ويظهرا من الشهود واإلقرار ،والقرائن ،وغير ذلا .ينظور :م مووه الفتواوى ،بون
تيمية ( .)392/3وفت البار  ،بن ح ر (.)134/13
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البي جنوةُ
رسووول اهلل ،إذا رى حوودنا علووى امرتووه ر والً ،ينطلووق يلووتمس البينووة؟ ف عوول يقووول « :ج
ظه ،ر جا».
جو،ا جحد ،في ج

()1

ثالثنا :بينان النهن النوارد فن اآليننة :بعود ن مور اهلل -تعوالى -عبووادا الموؤمنين ب تابوة ال ّودين عنوود
المداينة بينهم ،مرهم ب مر آخور وهوو ن ُيشوهدوا علوى هوذا ال ّودين بشواهدين مون الر وال ،وفوي حوال
عدم و ود الر وال إ ر ول واحود فر ول وامرتوان مون الوذين ترتضوون بهوم لعودالتهم وصودقهم ،فقوال
تعوالىَ ﴿ :و ۡ
ض ۡبونَ ّٖ ِمبنَ ّٖ
ٱستَ ۡ ِهدُو ْاّٖ َ
ش ِهيد َۡي ِنّٖ ِم ِّ
انّٖ ِم َّمنّٖت َۡر َ
نّٖر َجالِ ُكمُۡۖ ّٖفَِِنّٖلَّمۡ ّٖيَ ُكونَ َ
اّٖر ُجلَ ۡي ِنّٖفَ َر ُج نّٖلّٖ َوٱمۡ َرأَّٖتَ ِ
َض َّلّٖ ِ ۡم َد َُٰ ُه َماّٖفَتُ َذ ِّش َرّٖ ِ ۡم َد َُٰ ُه َم ۡ
بّٖٱل َه َد ٰٓا ُاّٖ
اّٖٱۡلُ ۡل َر َّٰٖ
ٱ﴾[البقءة ،]444:و ما قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡأ َ
ٱل َه َد ٰٓا ِاّٖأَنّٖت ِ
ِ َ اّٖ َماّٖ ُ عُو ّْٖا﴾[البقاءة ،]444:الواو عاطفة ،و( ) ناهيوة ،ويو ب فعول مضواره م وزوم بوال وعالموة زموه
حذف حرف العلة ،والمعنوى :هوو عودم ا متنواه مون اإلد ء بالشوهادة بعود تحملهوا ،وقيول :ا متنواه
موون تحص وويل الش ووهادة و ً ،وه ووذا غيوور ص ووحي ؛ ألنه ووم

ي ونو ووا شووهداء إ بع وود تحم وول الش ووهادة،

صبب ِغي كراّٖأَ ۡوّٖ
فالمقصووود باإلبوواء هنووا ،ا متنوواه عوون إقامووة الشووهادة ،وقولووهَ ﴿ :و ََلّٖت َۡس ب ُم ٰٓو ْاّٖأَنّٖت َۡكتُبُببو ّٖهُّٖ َ
ِ﴾[البقءة]444:
َشبِي كراّٖ ِلَ َٰ ٰٓىّٖأَ َجلِ ِّٖۚ

والمعنووى:

السممة :المالل والض ر.

يموونع م ال سوول و الض و ر والماللووة ن ،
تملُ ووا موون ال تابووة علووى مووا شووهدتم عليووه موون

َٰ
سبببببطُّٖ ِعنبببببد َّ
ّٖوأَ ۡ نَب َٰ ٰٓ
ببببىّٖأَ ََّلّٖ
ببببو ُمّٖلِل َّ ببببب َٰ َه َد ِة َّٖ
الح و ووق ،ص و ووغر و ب و وور ،ق و و َّول و ث و وور َ ﴿ ،لِ ُكبببببمۡ ّٖأَ ۡق َ
ّٖوأَ ۡقب َ
َّٖٱِِ َ
ت َۡرتَابُ ٰٓو ْا ّٖۡۡۡ﴾[البقءة]444:

الدين عدل عند اهلل؛ ألن اهلل مر بها ،واتباه مرا عودل مون
 :ن تابة ّ

تر وه و بلو فووي ا سوتقامة؛ وألن ال توواب ُيوذ ر الشوهود ،فت ووون شووهادتهم قووم موون ن يشووهدوا علووى
ظوون ومخيلووة ،و قوورب إل ووى ن

ببرةكّٖ
تش و وا فووي مبل و الح ووق واأل وول ،وقولووهََّ ِ ﴿ :لّٰٖٓأَنّٖتَ ُكبببونَ ّٖتِ َٰ َرب َ

ّٖوأَ ۡش ِهد ُٰٓو ْاّٖ ِ َ اّٖتَبَايَ ۡعتُمّٖۡ﴾[البقاءة : ،]444:إ
سّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ُ
اض َرةّّٖٖتُ ِدي ُرونَ َهاّٖبَ ۡينَ ُكمۡ ّٖفَلَ ۡي َ
َم ِ
ّٖجنَاحّٖأَ ََّلّٖت َۡكتُبُوه َِۗا َ

ن

( )1صووحي البخووار  ،توواب الشووهادال ،بوواب إذا ادعووى و قووذف ،فلووه ن يلووتمس البينووة ،وينطلووق لطلووب البينووة،
حديث رقم.)119/3( ،)2311( :
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تقووع ت ووارة حاضورة ،فووال نوواح فووي توورا اإلشووهاد وال تابووة فيووه ،ألن مووا يخوواف فوي النسوواء والت يوول
يؤمن في البيع يداً بيد.

()1

بّٖٱل ب َه َد ٰٓا ُاّٖ ِ َ اّٖ َمباّٖ ُ عُبو ّْٖا﴾[البقاءة ،]444:علوى
واختلفوا ف ما يقتض النه فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡبأ َ
قولين(:)2
األول :ي ب على ل من ان شاهداً الذهاب إلى موضع داء الشهادة ،ويحرم عليوه عودم الوذهاب
إلى داء الشهادة.
الثان  :ن اآلية معل مرين على هة الندب:
األول :مر تحمل الشهادة وقل تابة الدين ،والثان  :مر داء واقامة الشوهادة إذا وانوا قود شوهدوا
قبل ذلا ،وهو الصحي .
فالمسوولمون منوودوبون إلووى معونووة إخ ووانهم ،فووذذا انوول الفسووحة ل ث ورة الشووهود و موون تعطوول الحووق
فالمدعو مندوب ،وله ن يتخلف ألدنى عذر ،وان تخلف لغير عذر فال إثم عليه و ثواب له ،واذا
انل الضرورة وخيف تعطل الحق دنى خوف قو الندب وقرب مون الو ووب ،واذا علوم ن الحوق
يذهب ويتلف بت خر الشاهد عن الشهادة فوا ب عليه القيام بها،

سيما إن انل محصلة ،و ان

الدعاء إلى دائها ،فذن هذا الظرف آ د ألنها قالدة في العنق و مانة تقتضي األداء.
الراج :
والووذ ير حووه الباحووث ن النهووي يقتضووي تح وريم تمووان الشووهادة؛ لعموووم النهووي ال ووارد فووي اآليووة،
فالوا ب على مون تحمول شويئا مون الشوهادة ن يوؤد تلوا الشوهادة ،و يقوف داؤهوا علوى ن تسو ل
منووه فيضوويع الحووق؛ ألن الشووهادة هلل ،واهلل –تعووالى -يقووولَ ّٖ﴿ :وأَقِي ُمببو ْاّٖٱل

ِِّٖ﴾[الطاا:
َّ ب َٰ َه َدةَ ِ َّّٖ

 ،]4:وقووال

( )1ينظوور :ووامع البيووان ،للطبوور ( .)99 -39/3والووو يز ،للواحوود ( .)193/1وال شووف والبيووان ،للثعلبووي (/2
 .)291-294والبحر المحيط ،بي حيان (.)133/2

( )2ينظر :المحرر الو يز ،بن عطية ( .)393/1ومفاتي الغيب ،للراز (.)94/1
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[الزخا ُاء ،]46::و وواء فووي الحووديث عوون نووس بوون مالووا -
ِّّٖو ُهببمۡ ّٖيَ ۡعلَ ُمب َّٖ
تعووالىََّ ِ ﴿ :لّٖ َمببنّٖ َ
بون﴾ ُّ
ش ب ِهدَّٖبِب ۡبٱل َ ق َ
واا ج ،
وموا»
جخ ج
صور ج
رضي اهلل عنه -ن النبي -صلى اهلل عليوه وسولم -قوال« :ان ُ
ظال ًموا جو جمظلُ ً
إحياء لحقه الذ
تعين عليه نصرا ب داء الشهادة التي له عندا
ً

ماته اإلن ار.

()1

فقود

()2

ّٖصب ِغي كراّٖأَ ۡوّٖ َشبِيب كراّٖ ِلَ َٰ ٰٓ
بىّٖأَ َجلِب ِِّٖۚ﴾[البقاءة ،]444:ال ارهوة
ويقتض النه في قولوهَ ﴿ :و ََلّٖت َۡسب ُم ٰٓو ْاّٖأَنّٖت َۡكتُبُبوهُ َ
الدين في القليل وال ثير انقياداً
سواء ان الس م عن تابة الدين صغي اًر و بي اًر ،مع و وب تابة ّ
ألموور اهلل؛ ألنووه إذا ا تمووع األموور والنهووي فووي آيووة واحوودة قوودم األموور علووى النهووي؛ وألنهووا موون األدلووة
التووي تعتبوور عنوود اسووتيفاء شووروطها ،فهووي دعووى إلووى حفووظ الحقوووق والووى عوودم نشوووب التنووازه و
التخاصووم؛ وألن الو َّودين قوود ي ووون صووغي اًر فووي نظوور الغنووى الملوويء ،إ

نووه بيوور فووي نظوور الفقيوور

المعسر؛ وألن التهاون في شو ن الودين الصوغير قود يوؤدى إلوى التهواون فوي شو ن الودين ال بيور ،فوال
ينبغي التهاون في الحقوق حتى

تضيع.

وهذا قاعدة من قواعد ا قتصاد في العصر الحديث ،ف ل المعامالل لها دفاتر خاصة توذ ر فيهوا
مواقيتهووا ،والمحووا م ت علهووا دلووة فووي اإلثبووال ،ثووم بووين الح مووة موون ذلووا لت ووون ثبوول فووي الوونفس،
َٰ
سبطُّٖ ِعنبد َّ
بىّٖأَ ََّلّٖت َۡرتَبابُ ٰٓوّْٖا﴾[البقاءة،]444:
ّٖوأَ ۡ نَ َّٰٰٖٓ
و ثلج للقلب فقال تعالى َ ﴿ :لِ ُكمۡ ّٖأَ ۡق َ
ّٖوأَ ۡق َبو ُمّٖلِل َّب َٰ َه َد ِة َ
َّٖٱِِ َ
ذلا الح م حرى بذقامة العدل بين المتعاملين ،و عون على إقامة الشهادة على و هها.

:

()3

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن امتنناع الشنهود منن الشنهادة علنى الندَّين،
والسآمة من كتابت  :ومن خالل النظر في منهج القرآن في التعامل مع النهي عن امتناه الشهود
من الشهادة على الدين ،والسممة من تابته ،يتبين سلوب التعامل في القرآن في عدة نقاط:
( )1ص ووحي البخ ووار  ،ت وواب المظ ووالم والغض ووب ،ب وواب ع وون خ وواا ظالمو واً و مظلوم ووا ،ح ووديث رق ووم،)2443( :
(.)129/3

( )2ينظر :ال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي ( .)399/3وفت القدير ،للشو اني (.)343/1

( )3ينظو وور :تفسو ووير الم ارغو ووي ( .)13/3وتفسو ووير الفاتحو ووة والبق و ورة ،بو وون عثيمو ووين (3م .)413والتفسو ووير الوسو وويط،
للطنطاو (.)349/1
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 -1بيان ن تبديل الشهادة وتحويلها يعتبر إثم باللسان ،ما تمانها واخفاؤها فهو إثم بالقلب ،وهذا
معنووى قولووه تعووالىَ ﴿ :و َمببنّٖيَ ۡكتُمۡ َهبباّٖفَِِنَّب ُِّٰٖٓ َااثِب نّٖبمّٖقَ ۡلبُ بُِ﴾[البقااءة ،]441:ثووم عقووب علووى نفووس المعنوي بقولووه
يم﴾[البقءة ،]441:تحوذي اًر مون تموان الشوهادة واخفواء الحوق ،حيوث ن اهلل
تعالىَ ﴿ :وٱ َُِّّٖبِ َماّٖت َۡع َملُونَ ّٖ َعلِ نّٖ
-تعالى-

ش َٰ َه َدةَ َّ
ّٖٱِِّٖ ِنَّآّٰٖ ِ ّٖاّٖ
تخفى عليه خافية ،ونظير ذلا قوله تعالى في آية خورىَ ﴿ :و ََلّٖنَ ۡكتُ ُمّٖ َ

ين﴾[املائدة.]306:
لَّ ِمنَ ّٖٱ ۡ ٰٓۡلثِ ِم َّٖ

()1

 -2اإلشارة إلى ن ا هتمام بذظهار الشهادة إظها اًر للحق ،ويؤيد هذا المعنى ويزيدا بياناً :ما اء
()2

في الحديث عن زيد بن خالد ال هني –رضي اهلل عنه-
قال« :

قال :ن النبي -صلى اهلل عليه وسولم-
()4( )3

خبر م بخير الشهداء الذ ي تي بشهادته قبل ن يس لها» .

 -3اإلشارة إلى نه لويس ول حود صوالحاً للشوهادة؛ ألن شوروط قبوول الشوهادة عنود الفقهواء عشورة:
ن ي ون ح اًر بالغاً مسلماً عد ً عالماً بما شهد به ولم ي خذ بتلا الشهادة منفعة إلى نفسوه و يودفع
بهووا مضورة عوون نفسووه ،و ي ووون معروفواً ب ث ورة الغلووط ،و بتوورا المووروءة ،و ي ووون بينووه وبووين موون
ض ۡبونَ ّٖ ِمبنَ ّٖٱل ب َه َد ٰٓا ِّٖا﴾[البقاءة ،]444:وقوال تعوالى
يشهد عليه عداوة ،ألن اهلل –تعالى -يقوولِ ﴿ :م َّمبنّٖت َۡر َ
في آية خرىَ ﴿ :وأَ ۡش ِهدُو ْاّٖ َ َو

ۡ ّٖع َۡدلّٖ ِّمن ُك ّٖۡم﴾[الط:

.]4:

()3

الدين ويزيد األمر وضوحاً قوله تعوالى﴿ :فَِِنّٖلَّبمۡ ّٖيَ ُكونَباّٖ
 -4اإليحاء في زيادة ا هتمام بتوثيق مر ّ
ان﴾[البقاءة ،]444:فذدخوال المورة هنوا يودل علوى هميوة األمور ،وهوي ضورورة حوال
َر ُجلَ ۡي ِنّٖفَ َر ُج نّٖلّٖ َوٱمۡ َرأَّٖتَ ِّٖ
( )1ينظر :التيسير ،لمحمد الم ي (.)199/1

( )2هووو :زيوود بوون خالوود ال هنووي ،اختلووف فووي نيتووه ،وفووي وقوول وفاتووه ،
وس ونه اختالفًووا ثي و اًر ،فقيوول :نيتووه بووو عبوود
الرحمن ،وقيل :با طلحة ،وقيل :با زرعة ،ان صاحب لواء هينة يوم الفت (ل 39 :هو) في المدينة ،وهو ابون

خمو ووس وثمو ووانين سو وونة ،وقيو وول :بو وول (ل 34 :هو و و ) بمصو وور ،وقيو وول :غيو وور ذلو ووا .ينظو وور :ا سو ووتيعاب ،بو وون عبو وود
البر( ،)339/1واإلصابة ،بن ح ر (.)333/1
( )3صحي مسلم ،تاب األقضية ،باب بيان خير الشهود ،حديث رقم.)1344/3( ،)1119( :
( )4ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)123/3
( )3ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)93/1
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عدم و ود الر ال الذين ترضونهم ،وهذا إنما ي ون في األمووال وموا يقصود بوه الموال ،وانموا قيمول
المرتان مقام الر ل لنقصان عقل المرة ،ما اء في الحديث عن بي سوعيد الخودر –رضوي اهلل
ول ،موون جن ،اق ،
وب ل،لُووب
عنووه -ن النبووي –صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال « :جمووا جرجيو ُ
صووال جعقو دول جو،ديو دون جذ جهو ج
ج

()1

المور،جة
َّ
الح ،از،م ،من إ،ح جدا ُ َّن» قلن :وما نقصان ديننا وعقلنا يوا رسوول اهلل؟ قوال« :جلجوي جس جشوهج ج
الرُ ،ل ج
ادةُ ج
الر ،ل» قلن :بلى ،قال« :فج جذل،ا ،مون ُنقص ، ،
ف جشه ج ،
،مث جل ن،ص ،
صول
وان جعقلهجوا ،جلجوي جس ،إ جذا جح ج
ادة َّ ُ
اضول لجوم تُ ج
ج
ج
، ،،
ص،
ان ،دين،هجا» .
صم» ُقل جن :بلى ،قال« :فج جذلا من ُنق ج
جولجم تج ُ

()3( )2

 -5اإلشووارة إلووى عوودم ووواز شووهادة العبوود لتغليووب نقووص الو ،ورق ،لموون قووال بو وووب حضووور الشوواهد
إلقامووة الشووهادة ،وتحوريم عوودم الووذهاب ألدائهووا؛ فظوواهر الخطوواب يتنوواول الووذين يتووداينون ،والعبيوود
يمل و ووون ذلو ووا دون إذن السو ووادة؛ ألن اهلل -تع و ووالى -يقو ووول تعو ووالى﴿ :و ََلّٖيَب ۡ
بّٖٱل ببببب َه َد ٰٓا ُاّٖ ِ َ اّٖ َمببببباّٖ
ببببأ َ
َ
ُ عُو ّْٖا﴾[البقءة ،]444:ف يف ي مع بين الوا بين؟ وا ب طاعة سيدا ،ووا ب الحضور إلقامة الشهادة؟
ببنّٖر َجببالِ ُك ّٖۡم﴾[البقااءة ،]444:ف واألعمى موون هوول الشووهادة،
و وواز شووهادة األعمووى ،فووي قولووه تعووالىِ ﴿ :م ِّ
ويشترط في شهادته ،العلم اليقين.

()4

 -6الت ي وود عل ووى همي ووة تطبي ووق الح ووم الالهو وي ،فعن وودما نهو وى ع وون امتن وواه الش ووهود إذا م ووا دعو ووا
ّٖصب ِغي كراّٖأَ ۡوّٖ
للشهادة ،نهى يضاً عون السوممة فوي تابوة ال َّودين ،فقوال تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡسب ُم ٰٓو ْاّٖأَنّٖت َۡكتُبُبوهُ َ
َشبِيب كراّٖ ِلَب َٰ ٰٓ
بىّٖأَ َجلِب ِِّٖۚ﴾[البقاءة ،]444:و وول ذلووا موون

وول الضووبط ألمووال النوواس ،والحوورص علووى ن

يقووع

النزاه بيونهم؛ ألنوه متوى ضوبط بال تابوة والشوهادة قو ّل ن يحصول وه َوم فيوه و إن وار ،و منازعوة فوي
( )1اللُب:

 :العقل السليم الخالص من الشوائب .ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)129/1

( )2صحي البخار  ،تاب الحيا ،باب ترا الحائا الصوم ،حديث رقم .)39/1( ،)344( :وصحي مسلم،
تاب اإليمان ،باب نقصان اإليمان بنقص الطاعال ،وبيان إطالق لفظ ال فر على غير ال فر باهلل،
والحقوق ،حديث رقم.)93/1( ،)19( :

( )3ينظر :تفسير ابن ثير (.)124/1
( )4ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)94/1
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مقدار و

ل و وصفَّ ،
وقدم الصغير على ال بير اهتماماً به ،وانتقوا ً مون األدنوى إلوى األعلوى،

ونوص علوى األ ول للد لوة علووى و ووب ذ ورا ،واأل ول هنوا ،هووو الوقول الوذ اتفوق المتوداينان علووى
تسميته.

()1

َٰ
س بطُّٖ ِعن بد َّ
َّٖٱِِّٖ
 -7بيووان الح مووة اإللهيووة موون األواموور والن وواهي القرآنيووة ،فووي قولووه تعووالى َ ﴿ :لِ ُكببمۡ ّٖأَ ۡق َ
ّٖوأَ ۡ نَ َٰ ٰٓىّٖأَ ََّلّٖت َۡرتَابُ ٰٓوّْٖا﴾[البقءة ،]444:وهذا فيه إشارة إلى ثالث فوائد:
َوأَ ۡق َو ُمّٖلِل َّ َٰ َه َد ِة َ
الفائنندة األول نى :اإلشووارة إلووى تحصوويل مصوولحة الو َّودين ،وه وذا إشووعار ب و ن الو ّودين ي ووب تقديمووه علووى
الدنيا.
الفائدة الثانية :اإلشارة إلى تحصيل مصلحة الدنيا.
الفائدة الثالثة :اإلشارة إلى دفوع الضورر عون الونفس وعون الغيور ،موا عون الونفس فذنوه

يبقوى فوي

الف وور ن هووذا األموور يووف ووان ،وهووذا الووذ قلوول هوول ووان صوودقا و ووذبا ،و مووا دفووع الضورر عوون
الغير فألن ذلا الغير ربما نسبه إلى ال ذب والتقصير فيقوع فوي عقواب الغيبوة والبهتوان ،فموا
هذا العبارال الربانية ،وما

لها في القسط ،وما حسن ما فيها من الترتيب.

مول

()2

َس ُم ٰٓوّْٖا﴾[البقءة ،]444:فعبور بالسو م
 -8التعبير اإللهي البديع عن الشيء بغيرا ،في قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت ّٖۡ
عن ال سل؛ ألن ال سل صوفة مون صوفال المنوافقين ،و نوه مون الوصوف الوذ نسوبه اهلل إلويهم فوي
ى﴾[النساا  ،]384:ونظيرهووا فوي ذمهووم علوى التهوواون
سببالَ َّٰٖ
قولوه تعوالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖقَببا ُم ٰٓو ْاّٖ ِلَببىّٖٱل َّ
صبلَ َٰو ِةّٖقَببا ُمو ْاّٖ ُش َ
ى﴾[التو ة.]58:
سالَ َّٰٖ
بالصالة ،قوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖيَ ۡأتُونَ ّٖٱل َّ
ّٖوهُمۡ ّٖ ُش َ
صلَ َّٰٖوةَّٖ ِ ََّل َ

()3

وووووووو

( )1ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)133/2
( )2ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)91/1

( )3ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان ( .)133/2و ضواء البيان ،للشنقيطي (.)324/1
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ومن خالل ما تقدم نستلخص ساليب تعامل القرآن في النهي عن امتناه الشهود من الشهادة على
الدين والسممة من تابته في ما يلي:
ّ
= بيان ن تبديل الشهادة إثم في اللسان ،و تمها إثم في القلب.
= بيان ن ا هتمام ب مر الشهادة إظهار للحق.
= 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.
= التعبيراإللهي البديع عن الشيء بغيرا ،وذلا في استبدال لمة (ال سل) بالسممة.

- 193 -

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

المطلب الخامس
المضارة بكاتب وشاهد الدَّين
َّ
لقد اء النهي عن المضوارة ب اتوب وشواهد ال ّودين فوي سوورة البقورة ،وهوذا يودل علوى التعامول القرآنوي
الع يب في النهي عن اإلضرار باآلخرين ،وي تي بيان وتوضي هذا الفعل المنهي عنه مون خوالل
ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ّٖويُ َعلِّ ُم ُكب ُم َّ ِۗ
ّٖوٱتَّقُبو ْا َّ ُۖ
ّٖو َّ
ٱُِّٖ
ش ِه نّٖ
سو ۢ ُ
ضآٰ َّرّٖ َشاتِ نّّٖٖ َو ََلّٖ َ
يدّٖ َو ِنّّٖٖتَ ۡف َعلُو ْاّٖفَِِنَُِّّٖفُ ُ
قال تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖيُ َ
ّٖٱُِ َ
ّٖٱَِ َ
قّٖبِ ُكبمِۡۗ َ
يم﴾[البقءة.]444:
بِ ُك ِّلّٖش َۡي ياّٖ َعلِ نّٖ
المضارة لغة واصطالحا:
ثانيا :تعريف
ًّ
المضارة لغة :بمعنى الضرار ،والضَّر ،
ضو ْد َّ
أ-
َّ
ض ّورة، :خ جوال ُ
المنفعوة ،يقوال :ج
الم ج
ض َّوراُ
ّ
ُ
ف ج
النف ،وع ،و ج
وارةً ،
وض و ار اًر ،والمقصووود هنووا هووو منووع حصووول
ضو َّ
وضو َّ
ضو ّاً
واراُ ُم ج
جضو ّور ب،ووه ج
وضو ّور ب،ووه و ج
ور ج
ضو ّورا ج
جي ُ
اإلضرار ب اتب وشاهد َّ
الدين.

()1

المضارة اصطالحا:
ب-
َّ
وارة :ه وي "الض ورار"( ،)2والض ورار ،مووا قصوود بووه اإلنسووان اإلض ورار لغي ورا ،قووال اهلل تعووالى:
المضو َّ
اّٖض َرارّٖا﴾[التو ة.]308:
﴿ َوٱلَّ ِذينَ ّٖٱتَّ َخ ُذو ْاّٖ َم ۡس ِردّٖ ِ

()3

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلينة :بعود ن نهوى اهلل -تعوالى -ال اتوب عون اإلبواء مون تابوة ال ّودين
ما علمه اهلل ،و ن

يبخس منه شيئاً ،نهوى صوحاب ال ّودين مون اإلضورار بال اتوب والشوهيد ،فقوال

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)493 ،492/4وتاج العروس ،للزبيد (.)393/12
( )2حاشية الطيبي (.)333/1

( )3ينظوور :المنتقووى شوورح الموط و  ،بووو الوليوود سووليمان بوون خلووف بوون سووعد بوون يوووب بوون وارث الت يبووي القرطبووي
البا ي األندلسي (ل414 :هو) ،الناشر :مطبعة السعادة  -ب وار محافظة مصر ،ط1332( /1 :هو).)44/3( ،
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يد﴾[البقءة،]444:
ش ِه نّٖ
ضآٰ َّرّٖ َشاتِ نّّٖٖ َو ََلّٖ َ
تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖيُ َ

:

يضاروا ويؤذوا ال اتوب علوى تابتوه بالعودل

والشاهد على شهادته بالحق ،وهو الصحي  ،واأل ثر وروداً.
وقيل :المضارة هنا ن يزيد ال اتوب و يونقص و يحورف ،و ن يشوهد الشواهد بموا لوم يستشوهد عليوه،
و يمتنع مون إقاموة الشوهادة ،وقيول :ن المعنوي بهوذا األمور لل اتوب والشواهد مون هوة خورى ،وهوي
عدم مضارة صاحب ال ّدين ،وعلى ال اتب ن ي تب بالعدل والشاهد ن يشهد بالحق.

()1

يد﴾[البقاءة ،]444:تحوريم مضوارة ال اتوب و
ش ِه نّٖ
ضآٰ َّرّٖ َشاتِ نّّٖٖ َو ََلّٖ َ
ويقتض النه في قوله تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّّٖٖيُ َ
الشووهيد؛ سوواء وقووع اإلضورار منهمووا و عليهمووا ،وعوودم اإلضورار 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
يض واً مووا وواء ع ون بووي هري ورة -رضووي اهلل عنووه -ن النبووي –صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال« :
ضرر و ضرار»( ،)2وقضى –عليه الصوالة والسوالم -بهوذا القاعودة؛ ألنهوا إحودى القواعود الخموس
التووي بنووي عليهووا الفقووه اإلسووالمي ،فاألصوول فووي المضووار الحرمووة ألن الضوورر

ي وووز ن ي ووون

ّٖو ََلّٖيُ ِريدُّٖبِ ُك ُم ۡ
ُّٖٱُِّٖبِ ُك ُم ۡ
مشروعا ابتداء ،لقوله تعالى﴿ :يُ ِريد َّ
سر﴾[البقءة ،]345:وقوله تعوالىّٖ﴿ :
ّٖٱل ُع ّٖۡ
ّٖٱليُ ۡس َر َ
ّٖم َرَّٖ﴾[احل.]84::
ِّينّٖ ِم ۡن َ
َو َم َ
اّٖج َع َلّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ّٖفِيّٖٱلد ِ

()3

المضارة بكاتب وشاهد الدين:
رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن
َّ
لقد ت لى مونهج القورآن فوي التعامول موع الفعول المنهوي عنهوا فوي مضوارة اتوب وشواهد الودين وذلوا
في عدة نقاط:
( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)91 -93/3والوسيط ،للواحد ( .)443/1وتفسير ابن ثير (.)123/1
( )2المسووتدرا للحووا م ،حووديث رقووم ،)2343( :وقووال :هووذا حووديث صووحي

اإلسووناد علووى شوورط مسوولم ولووم يخر وواا

( .)33/2و إرواء الغليل ،لأللباني ،حديث رقم ،)993( :وقال :حديث صحي ()213/1
( )3ينظر :غرائب القرآن ،للنيسابور ( .)214/4األشباا والنظائر على مذهب بي حنيفة النعمان ،زين الودين بون
إبو وراهيم ب وون محم وود ،المع ووروف ب ووابن ن وويم المص وور (ل914 :ه و و) ،وض ووع حواش وويه وخ وورج حاديث ووه :الش وويخ ز ري ووا

عميرال ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بيورول – لبنوان ،ط1419( /1 :ه و 1999 -م) .)12/1( ،و ضوواء البيوان،
للشنقيطي ( .)341/3وتفسير الفاتحة والبقرة ،بن عثيمين (.)424 /3
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ضبآٰ َّّٖر﴾[البقاءة ،]444:الدالوة علوى المشوار ة ،وذلوا لإلشوارة إلوى ن ضور
 -1التعبير القرآني ب لموة﴿ :يُ َ
اإلنسان لغيرا ضر لنفسه ،ونظيرها في موضع آخور ،فوي قولوه تعوالىََ ﴿ :لّٖتُضبآٰر َٰ ۢ
َاّٖو ََلّٖ
ّٖولِب َّٖدةُّٖبِ َولَب ِده َ
َ َّ َ
َم ۡولُو نّّٖٖلَُِّّٖبِ َولَ ِدِۚه﴾[البقءة.]411:

()1

 -2بي ووان ن م وون ووذب بالش ووهادة وح وورف ت وواب ال و ّودين فه ووو ول ووى بالفس ووق مم وون امتن وواه ال ات ووب
قّٖبِ ُك ّٖۡبم﴾[البقاءة ،]444:فمون وذب بالشوهادة،
سبو ۢ ُ
والشاهد ،حيث قال اهلل –تعالىَ ﴿ :-و ِنّّٖٖتَ ۡف َعلُبو ْاّٖفَِِنَّبُِّٖفُ ُ
وحو َّورف ال توواب ،فهووو ولووى بالفسوووق مموون دعووا اتب واً لي تووب وهووو مشووغول ،و شوواهداً ليشووهد وهووو
مشغول ،فتسبب في تحصيل اإلضرار بهما.

()2

قّٖ
سبببو ۢ ُ
 -3تو ي ووه الخط وواب لل مي ووع عل ووى س ووبيل الوعي وود ،ف ووي قول ووه تع ووالىَ ﴿ :و ِنّّٖٖتَ ۡف َعلُبببو ْاّٖفَِِنَّبببُِّٖفُ ُ
بِ ُك ّٖۡم﴾[البقءة ،]444:وحتى

يقع العبد في المعصية التي تغضب اهلل فينال العقاب ،اء األمر اإللهي

المموزوج بالرحموة اإللهيووة لي وون عال واً شوافياً منقووذاً لهوذا اإلنسوان قبوول وصووله إلووى م وان الخطوور،
بقوله تعالىَ ﴿ :وٱتَّقُو ْا َّ ُۖ
ّٖٱُِ﴾[البقءة.]444:
ّٖويُ َعلِّ ُم ُك ُم َّّٖ
ّٖٱَِ َ

()3

قّٖ
سبو ۢ ُ
 -4البيان والتحذير من سوء عاقبة الفعل المنهي عنه ،في قوله تعالىَ ﴿ :و ِنّّٖٖتَ ۡف َعلُو ْاّٖفَِِنَّبُِّٖفُ ُ
بين وواض للدائنين والمدينين ،والبوائعين والمشوترين ،ول ول طورف مون
بِ ُك ّٖۡم﴾[البقءة ،]444:فهذا تحذير َ
الط ورفين المتعاقوودين ف وي ي وة عمليووة يضووبطها عقوود ويشووهد عليهووا شووهود ،موون ن ينووال ال اتووب و
الشوواهد ذى موونهم ،فووذن فعل ووا ووان ذلووا فسووقاً موونهم ،وخرو واً علووى سوونة العوودل واإلحسووان ،وتعوودياً
()4

على حدود اهلل.

( )1ينظر :تفسير المنار ،محمد رضا (.)143/3
( )2ينظر :التفسير البسيط ،للواحد ( .)349/4وتفسير اإلمام الشافعي ،محمد بن إدريس بن العباس بون عثموان
بن شافع بن عبود المطلوب بون عبود منواف المطلبوي القرشوي الم وي (ل244 :ه و) ،موع وتحقيوق ود ارسوة :د .حمود
بوون مصووطفى الفو َّوران (رسووالة د توووراا) ،الناشوور :دار التدمريووة  -الممل ووة العربيووة السووعودية ،ط1421 ( /1 :هو و -
2443م).)433/1( ،

( )3ينظر :تفسير الراغب ( .)391/1والبحر المحيط ،ألبي حيان (.)142/2
( )4ينظر :الدر المنثور ،للسيوطي (.)219/2
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 -5التووذ ير بنعمووة اإلسووالم ،فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :وٱتَّقُببو ْا َّ ُۖ
ّٖٱُِ﴾[البقااءة]444:؛ ألن اإلسووالم،
ّٖويُ َعلِّ ُم ُك ب ُم َّّٖ
ّٖٱَِ َ
هووو الووذ

خوور هم موون ال هالووة إلووى العلووم بالشوريعة ونظووام العووالم ،فهووو بوور العلوووم و نفعهووا ،ووعوود

بدوام ذلا؛ ألنه يء فيوه بالمضواره ،وفوي عطفوه علوى األمور بوالتقوى إيمواء إلوى ن التقووى سوبب
 :ليعلم م.

إفاضة العلوم ،حتى قيل :إن الواو فيه للتعليل،

()1

 -6لفول ذهوان المخواطبين ،فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :وٱتَّقُبو ْا َّ ُۖ
ّٖٱُِ﴾[البقاءة ،]444:إلوى ن القورآن
ّٖوّٖيُ َعلِّ ُم ُكب ُم َّّٖ
ّٖٱَِ َ
يوودعوهم إلووى معرفووة ديوونهم ودنيوواهم ،ف مووا نووه موون العلوووم النافعووة تعلوويم األمووور الدينيووة المتعلقووة
بالعبادال ،فمنه يضاً تعليم األمور الدنيوية المتعلقوة بالمعوامالل ،فوذن اهلل حفوظ علوى العبواد موور
دينهم ودنياهم ،و تابه العظيم فيه تبيان ل شيء.

()2

 -7بي ووان ن تق وووى اهلل ه ووي الوس وويلة عل ووى حص ووولف العل ووم ق ووال تع ووالىَ ﴿ :وٱتَّقُببببو ْا َّ ُۖ
ّٖويُ َعلِّ ُم ُكبببب ُمّٖ
ّٖٱَِ َ
ٱُِ﴾[البقاءة ،]444:ما ن العلم سبب للتقوى ،و وض مون هوذا قولوه تعوالىَٰ ﴿ :يَٰٓأَي َهباّٖٱلَّب ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓبو ْاّٖ ِنّٖ
َّّٖ
تَتَّقُببو ْاّٖ َّ
ٱَِّّٖٖيَ ۡر َعببلّٖلَّ ُكببمۡ ّٖفُ ۡرقَان با﴾[األنفااال،]48:
المحتاج إليها.

 :علمواً تفرقووون بووه بووين الحووق والباطوول ،وبووين الحقووائق

()3

ووووووو
ومن خالل ما سبق من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن المضارة ب اتب وشاهد الدين
نستلخص ذلا فيما يلي:
الدين.
= بيان ن من تم الشهادة وحرف تابة الدين هو ولى بالفسق ممن امتنع عن تابة ّ
= التهديد بالوعيد الشديد لمن يقع في اإلضرار باآلخرين.
( )1ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)119/3
( )2ينظر :تيسير اللطيوف المنوان فوي خالصوة تفسوير القورآن ،عبود الورحمن بون ناصور بون عبود اهلل بون ناصور بون
حموود آل سووعد (ل1313 :ه و) ،الناشوور :و ازرة الشووئون اإلسووالمية واألوقوواف والوودعوة واإلرشوواد  -الممل ووة العربيووة
السعودية ،ط1422( /1 :هو)( ،ص .)124

( )3ينظر :المصدر السابق بنفس الصفحة.
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= التحذير من سوء عاقبة المضارة ب اتب وشاهد الدين.
= التذ ير بنعة اإلسالم التي اءل إلخراج الناس من ال هالة إلى العلم بالشريعة اإلسالمية.
= لفل نظار العباد إلى ن اإلسالم يدعوهم إلى معرفة دينهم و مور دنياهم.
= اإلشارة إلى ن تقوى اهلل وسيلة للحصول على العلم ،والعلم سبب في الوصول إلى التقوى.

- 198 -

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

الفصل الرابع
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف النكاح،
والجنايات ،والحدود ،وبقية األحكام األخرى ف سورة البقرة
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المبحث األول
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنهنا فن النكناح ،فن
سورة البقرة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ن اح المؤمنين للمشر ال ،والمشر ين للمؤمنال
المطلب الثاني :خذ الزوج من مهر الزو ة
المطلب الثالث :النهي عن عضل النساء
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المطلب األول
نكاح المؤمنين للمشركات ،ونكاح المشركين للمؤمنات
لقود نهوى اهلل تعوالى فووي سوورة البقورة عوون ن واح الموؤمنين للمشور ال والمشوور ين للمؤمنوال؛ لموا فيووه
من الح مة اإللهية في تشريع الزواج فوي اإلسوالم ،ويتبوين هوذا النهوي فوي هوذا المطلوب مون خوالل
ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد ف النه :
قال تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتَن ِك ُ و ْا ۡ
ّٖو َۡلَ َم نّٖةّٖمّٖ ۡل ِمنَة َ
ّٖو ََلّٖ
ت َ
ّٖٱل ُم ۡ ِر َٰ َش ِ
ّٖل ۡي نّٖرّٖ ِّمبنّٖم ۡ ب ِر َشةّّٖٖ َولَ ۡبوّٖأَ ۡع َربَ ۡبت ُكمِۡۗ َ
ّٖمتَّ َٰىّٖيُ ۡل ِمنَّ َ
تُن ِك ُ و ْا ۡ
ّٖولَ َع ۡب نّٖدّٖمّٖ ۡل ِمن َ
ّٖل ۡي نّٖرّٖ ِّمنّٖم ۡ ِرلّّٖٖ َولَ ۡوّٖأَ ۡع َربَ ُكمِۡۗ ّٖأُ ْو َٰلَٰٓئِ َ ّٖيَ ۡدعُونَ ّٖ ِلَىّٖٱلنَّبا ُۖ ِرّٖ
ّٖٱل ُم ۡ ِر ِشينَ ّٖ َمتَّ َٰىّٖيُ ۡل ِمنُو ْا َ
ۡ
ٱُِّٖيَ ۡدع ُٰٓو ْاّٖ ِلَ ۡ
َو َّ
ن﴾[البقءة.]443:
جّٖلَ َعلَّ ُهمۡ ّٖيَتَ َذ َّش ُرو َّٖ
ّٖو ۡٱل َم ۡغفِ َر ِةّٖبِِ ِ نِ ُِِۖۚ َ
ىّٖٱل َرنَّ ِة َ
ّٖويُبَيِّنُ ّٖ َاا َٰيَتِ ِِّٖۚلِلنَّا ِ
ثانيا :تعريف النكاح لغة واصطالحا:
،
العقو ُود ،جو ُهو جوو التَّووزويج ،ألّجنووه
أ -النكنناح لغننة :مصوودر ن و  ،ويطلووق علووى الو جووط ُء فووي األجصوول ،و ج
سبب للو ،
المباح ،وجن ج ج فُ جال َن امرجة جين ُ ،حها ن ،احاً إ،ذا تجزو ها ،قال تعالى﴿ :فَٱن ِك ُ و ْاّٖ َماّٖ
طء
،
َ ج
ون حل المرة ،تزو ل ،ون
ابّٖلَ ُكمّٖ ِّمنَ ّٖٱلنِّ َ
طَ َ
سآٰ ِّٖا﴾[النساا ُ ،]1:
المرة ،باضعها.

ون و
فالن امورةً ،تزو هوا ،ج
َ

()1

ب -النكاح اصطالحا :اختلف الفقهاء في تعريف الن اح إلى ربعة تعاريف:
التعريف األول للحنفية :الن اح هو "عقد يفيد ملا المتعة باألنثى قصداً".

()2

بمعنى :نه يفيد حل استمتاه الر ل من امرة لم يمنع من ن احها مانع شرعي.

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)323/2والمصباح المنير ،للفيومي ( .)324/2والقاموس المحيط،
للفيروز آباد ( .)243/1والمع م الوسيط ،م مع اللغة العربية (.)931/2

( )2الدر المختار شرح تنوير األبصار و امع البحار ،محمد بن علي بون محمود ،
الحصوني المعوروف بعوالء الودين
الحص و في الحنف ووي (ل1499 :هو و) ،تحقي وق :عب وود الموونعم خليوول إبووراهيم ،الناش وور :دار ال تووب العلميووة ،ط( /1 :

1423هو2442 -م)( ،ص .)111

( )3ينظر :ورد المحتار ،بن عابدين (.)234-239/2
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التعريف الثان للمالكية :الن اح هو "عقد لحل تمتع" ،بمعنوى :نوه اسوتمتاه وانتفواه وتلوذذ
ب نثى غير محرم وم وسية و مة تابية ،وطئاً ومباشرةً وتقبيالً وضماً وغير ذلا.

()1

التعريف الثالث للشافعية :الن واح هوو "عقود يتضومن إباحوة وطء بلفوظ إن واح و توزويج و
تر مته".

()2

التعريف الرابع للحنابلة :الن اح هو "عقد التزويج"،
تزويج و تر مته.

 :نوه عقود يعتبور فيوه لفوظ ن واح و

()3

سووبب الخووالف :ن الحنفيووة قووالوا :بو ن الن وواح حقيقووة فووي الوووطء م وواز فووي العقوود ،واسووتدلوا بووان مووا
اء في ال تاب والسنة م رداً عن القرائن ويراد به الوطء.
و ما المال ية والشافعية والحنابلة فقالوا :ب ن الن اح حقيقة في العقد م از في الووطء ،واسوتدلوا بو ن
لف ووظ الن وواح عن وود اإلط ووالق ينص وورف إل ووى العق وود م ووا ل ووم يصو ورفه دلي وول؛ ألن ووه المش ووهور ف ووي القو ورآن
واألخبار؛ وألن الن اح حد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد الن اح ،ف وان حقيقوة فيوه واللفظ اآلخور،
وهذا هو الذ ير حه الباحث ،وهو الصحي .

()4
()3

ثالثا :سبب نزول اآلية :سبب نزول اآليوة ،ن بوا مرثود الغنوو -رضوي اهلل عنوه-

بعثوه رسوول

اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إلى م ة ليخرج منهوا ناسواً مون المسولمين سو اًر ،فلموا قودمها سومعل بوه

( )1الشوورح الصووغير وحاشووية الصوواو  ،ألبوي العبوواس حموود بوون محموود الخلوووتي ،الشووهير بالصوواو المووال ي (ل:
1241هو) دار المعارف – القاهرة ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)334 ، 333 /2

( )2مغني المحتاج ،للشربيني (.)244/4

( )3شاف القناه عن موتن اإلقنواه ،منصوور بون يوونس بون صوالح الودين ابون حسون بون إدريوس البهووتى الحنبلوى
(ل1431 :هو) ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)3/3
( )4ينظ وور :مغن ووي المحت وواج ،للشو وربيني ( .)244/4و ش وواف القن وواه ،للبه وووتى ( .)3/3والش وورح الص ووغير وحاش ووية
الصاو (.)334 ،333/2

( )3هووو :نوواز بوون حصوون بوون يربوووه بوون عموورو بوون خرشووة بوون سووعد بوون طريووف بوون ووالن بوون غوونم بوون غنووي بوون
يعصوور بوون سووعد بوون قوويس بوون غوويالن بوون مضوور ،بووو مرثوود الغنووو -رضووي اهلل عنووه-صووحابي مشووهور موون بووار
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تخلو؟ فقوال

امرة مشر ة يقال لها عناق ،و انل خليلته في ال اهلية ،ف تته وقالل :يا با مرثد

لها ويحا يا عناق إن اإلسالم قد حوال بيننوا وبوين ذلوا ،قالول :فهول لوا ن تتوزوج بوي؟ قوال نعوم،
ول ون ر وع إلوى رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسوولم -ف سوت مرا ،فقالول :بوي تتبورم؟

()1

ثوم اسووتغاثل

عليه فضربوا ضرباً شديداً ،ثم خلوا سبيله.
فلما قضى حا ته بم ة وانصورف إلوى رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم -علموه بالوذ

وان مون

مورا و موور عنوواق ومووا لقووي بسووببها ،وقووال :يووا رسووول اهلل يحوول لووي ن تزو هووا؟ ف و نزل اهلل تعووالى:
﴿ َو ََلّٖتَن ِك ُ و ْا ۡ
ن﴾[البقءة.]443:
ّٖمتَّ َٰىّٖيُ ۡل ِّٖم َّّٖ
ت َ
ّٖٱل ُم ۡ ِر َٰ َش ِ

()2

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقووول اهلل تعووالى -ناهي واً عبووادا المووؤمنين عوون ن وواح المشوور الَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتَن ِك ُ بببو ْا ۡ
ببىّٖ
ّٖمتَّب َٰ
ت َ
ّٖٱل ُم ۡ ببب ِر َٰ َش ِ
ن﴾[البقااءة ،]443:ال وواو اسووتئنافية ،و( ) ناهيووة ،وتن ح ووا بف ووت التوواء مضوواره ن و م ووزوم ب ووال
يُب ۡببل ِم َّّٖ
وعالمة زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنو ووى:

تتزو و ووا مو وون النسو وواء المشو وور ال يهو ووا المؤمنو ووون ،واختلو ووف فو ووي الم و وراد بالمشو وور ين

والمشر ال إلى قولين:
القول األول :المراد بالمشر ين والمشر ال :عبدة األصنام والنوار وال وا وب ،ومون شوا لهم؛ ممون
يؤمنون بذلوهية اهلل.
ت ۡ
ّٖٱليَ ُهبو ُّٖ
القول الثان  :ن لفظ المشر ال والمشر ين ،يعم اليهود والنصارى ،لقوله تعوالىَ ﴿ :وقَالَ ِ
صب َبر ۡ
ّٖٱبببنُ َّ
بيح ۡ
ُعلَ ۡيببر ۡ
ّٖٱِِ﴾[التو اة ،]10:فهووم مشوور ون يضواً؛ ألن اإللووه الووذ
ّٖٱبببنُ َّّٖ
سب ُ
تّٖٱلنَّ َٰ َ
ٱّٖٱل َم ِ
ّٖوقَالَب ِ
ّٖٱِِ َ
الصحابة وفضالئهم ،س ن الشام ،وهوو ممون شوهدوا بود ار هوو وابنوه مرثود بون بوي مرثود ،و روى عون النبوي –صولى
اهلل عليه وسلم .ينظر :سد الغابة ،بن األثير ( ،)412/4اإلصابة ،بن ح ر (.)33/3

ض ُ ر ،يقال فالن ض ر ،بمعنى ضيق َّ
النفس .ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)491/4
( )1التَّجبرم : :التَّ ج
وتاج العروس ،للزبيد (.)393/12
( )2ينظ وور :ال ش ووف والبي ووان ،للثعلب ووي ( .)134/2وال ووو يز ،للواح وود ( .)133/1و تفس ووير البغ ووو (.)233/1
واللباب ،للنعماني (.)34/4
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يعبدون ووه يل وود؛

والهن ووا ﴿لَبببمۡ ّٖيَلِ ۡ
بببد﴾[اإلخ اا:
بببمّٖيُولَ ّٖۡ
ّٖولَ ّٖۡ
بببد َ

 ،]1:ول وون يع ووارا ه ووذا ال وور  ،قول ووه تع ووالى:

ص َٰنَتُ ّٖ ِمنَ ّٖٱلَّ ِذينَ ّٖأُوتُو ْا ۡ
ّٖٱل ِك َٰتَ َّٖ﴾[املائادة ،]5:وقد قصد بهم اليهود والنصارى ،الذين قوالوا :عزيور
﴿ َو ۡٱل ُم ۡ َ
ابن اهلل ،والمسوي ابون اهلل ،وعلوى هوذا ي وون القوول األول :هوو الو ار
في القول الثاني.

والصوحي لو وود التعوارا

()1

وقول وه تع ووالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتُن ِك ُ بببو ْا ۡ
ببىّٖيُ ۡل ِمنُبببو ّْٖا﴾[البقااءة ،]443:الو وواو عاطف ووة ،و( ) ناهي ووة،
ّٖٱل ُم ۡ ببب ِر ِشينَ ّٖ َمتَّب َٰ
وتن حوا ،بضم التاء مضاره ن

م زوم بال ،والواو فاعل.

والمعنووى :فووي قولووه تعووالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتُن ِك ُ بببو ْا ۡ
ّٖٱل ُم

ببىّٖيُ ۡل ِمنُبببو ْاّٖ﴾[البقااءة،]443:
ۡ ببب ِر ِشينَ ّٖ َمتَّب َٰ

:

تزو ووا

ّٖم ن
ّٖو ََلّٖهُببببمۡ ّٖيَ ِ لببببونَ ّٖ
الر و ووال المشو وور ين النسو وواء المؤمنو ووال ،مو ووا قو ووال تعو ووالىََ ﴿ :لّٖهُببببنَّ ِ
ببببلّٖلَّ ُهببببمۡ َ
بن﴾[املمتحنااة ،]30:ثووم قووال تعووالىَ ﴿ :ولَ َع ۡبب نّٖبدّٖمب ۡل ِمن َ
برّٖ ِّمببنّٖم ۡ ب ِرلّّٖٖ َولَب ۡبوّٖأَ ۡع َرببَ ُكمِۡۗ ّٖ﴾[البقااءة،]443:
ّٖل ۡيب نّٖ
لَ ُهب َّّٖ

:

ولجر ل مؤمن -ولو ان عبداً حبشياً  -خير من مشرا ،وان ان رئيساً شريفاً ،لماذا؟ ال وابّٖ﴿ :
أُ ْو َٰلَٰٓئِبب َ ّٖيَ ۡببدعُونَ ّٖ ِلَببىّٖٱلنَّببا ُۖ ِرّٖ﴾[البقااءة ،]443:ولئووا ،إشووارة إلووى المووذ ورين موون المشوور ين والمشوور ال،
يوودعون إلووى ال فوور المووؤد إلووى النووار فووال يليووق م ووا تهم ومصوواهرتهم ،ومعاشوورتهم ،ومخووالطتهم؛
ألنها تبعث على حب الدنيا واقتنائها وايثارها على الدار اآلخورة ،وعاقبوة ذلوا وخيموة ،ثوم قوال اهلل:
ٱُِّٖيَب ۡبدع ُٰٓو ْاّٖ ِلَب ۡ
﴿ّٖ َو َّ
ّٖو ۡٱل َم ۡغفِب َبر ِةّٖبِِ ِ ۡ نِ ب ُۖ ِِّٖۚ﴾[البقااءة،]443:
بىّٖٱل َرنَّ ب ِة َ
ون﴾[البقءة]443:
جّٖلَ َعلَّ ُهمۡ ّٖيَتَ َذ َّش ُر َّٖ
﴿ َويُبَيِّنُ ّٖ َاا َٰيَتِ ِِّٖۚلِلّٖنَّا ِ

 :بشوورعه ومووا موور بووه ومووا نهووى عنووه،

 :لعلهم يتعظون.

()2

ويقتض النهن فوي قولوه تعوالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتَن ِك ُ بو ْا ۡ
ن﴾[البقاءة ،]443:التحوريم علوى
ّٖمتَّ َٰبىّٖيُ ۡبل ِم َّّٖ
ت َ
ّٖٱل ُم ۡ ب ِر َٰ َش ِ
المؤمنين ن يتزو وا المشر ال من عبودة األوثوان ،إ موا اسوتثنى اهلل مون ذلوا وه َّون المحصونال

( )1ينظ و وور :و ووامع البي و ووان ،للطب و وور ( .)333/4والوبس و وويط ،للواح و وود ( .)321/1وم و وودارا التنزي و وول ،للنس و ووفي
( .)194/1ونظم الدرر ،للبقاعي ( .)249/13واعراب القرآن ،لدرويش (.)329 ،329/1

( )2ينظ و وور :و ووامع البي و ووان ،للطب و وور ( .)314/4و نو و ووار التنزي و وول ،للبيض و وواو ( .)139/1وتفس و ووير اب و وون ثي و وور
( .)394/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)329 ،329/1
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صببب َٰنَتُ ّٖ ِمبببنَ ۡ
تّٖ
م وون نس وواء ه وول ال ت وواب ،فذن ووه ي وووز ال ووزواج به وون ،لقول ووه تع ووالىَ ﴿ :و ۡٱل ُم ۡ َ
ّٖٱل ُّٖم ۡل ِم َٰنَببب ِ
ص َٰنَتُ ّٖ ِمنَ ّٖٱلَّ ِذينَ ّٖأُوتُو ْا ۡ
ّٖٱل ِك َٰتَ َّٖ﴾[املائدة.]5:
َو ۡٱل ُم ۡ َ

()1

ويقتضننن النهننن ف ووي قول ووهَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتُن ِك ُ بببو ْا ۡ
ببىّٖيُ ۡل ِمنُبببو ّْٖا﴾[البقااءة ،]443:التحو وريم عل ووى
ّٖٱل ُم ۡ ببب ِر ِشينَ ّٖ َمتَّب َٰ
المووؤمنين ن يزو ووا بنوواتهم المؤمنووال للمشوور ين ،حتووى وان انوول الموورة مسوولمة فهووي باإلسووالم
محرمووة علووى ميووع المشوور ين ب وول ن وواح ،ويؤيوود هووذا التح وريم ،قول وه تعووالى﴿ :فَبببِ ِ ۡنّٖ َعلِمۡ تُ ُمبببوهُنَّ ّٖ
ُم ۡل ِم َٰنَتّٖفَ َلّٖت َۡر ِج ُعوهُنَّ ّٖ ِلَ ۡ
ّٖو ََلّٖهُمۡ ّٖيَ ِ لونَ ّٖلَ ُه ُۖنَّّٖ﴾[املمتحنة.]30:
ىّٖٱل ُكفَّا ُۖ ِر ََّٖلّٖهُنَّ ِ
ّٖم نلّّٖٖلَّ ُهمۡ َ

()2

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامنل منع النهن عنن نكناح المنؤمنين للمشنركات والمشنركين
للمؤمنات:
لقد تبين منهج القرآن في التعامل مع النهي عن ن اح المؤمنين للمشر ال ،والمشر ين للمؤمنال،
وي تي هذا من خالل سياق اآلية ،وذلا في عدة نقاط:
 -1بيان الغايوة والح موة مون تحوريم ن واح المسولم و المسولمة لمون خالفهموا فوي الودين ،وهوي قولوه
تعووالى﴿ :أُ ْو َٰلَٰٓئِ ب َ ّٖيَب ۡبدعُونَ ّٖ ِلَببىّٖٱلنَّببا ُۖ ِرّٖ﴾[البقااءة،]443:

 :فووي ق ووالهم و فعووالهم و ح ووالهم ،فمخووالطتهم

على خطر منهم ،والخطر ليس من األخطار الدنيوية ،إنما هو الشقاء األبد .

()3

 -2استخدام سلوب المقارنة في خطاب النهي ،في قوله تعوالىَ ﴿ :و َۡلَ َم نّٖةّٖمّٖ ۡل ِمنَة َ
ّٖل ۡي نّٖرّٖ ِّمنّٖم ۡ ب ِر َشةّّٖٖ
َولَ ۡوّٖأَ ۡع َربَ ۡت ُك ّٖۡم﴾[البقءة ،]443:وقولوهَ ّٖ﴿ :ولَ َع ۡب نّٖدّٖمّٖ ۡل ِمن َ
ّٖل ۡي نّٖرّٖ ِّمنّٖم ۡ ِرلّّٖٖ َولَ ۡبوّٖأَ ۡع َرببَ ُكمِّٖۡۗ﴾[البقاءة ،]443:وهوو ن
األج جم وة المؤمنووة خيوور و صوول للمسوولم موون ح ورة مشوور ة ،مهمووا ووان لهووا موون الم ازيووا والصووفال ممووا

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)333/4وتفسير ابن ثير (.)392/1

( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)314/4والوسيط ،للواحد ( .)321/1ونظم الدرر ،للبقاعي (.)249/13
( )3ينظر :تفسير السعد (.)99/1
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حر مشورا ،مهموا وان لوه مون الم ازيوا والصوفال ،مموا
يع به ،و ن العبد المؤمن خير ،و صل من ًّ
يع بها.

()1

 -3التعليل في خطواب النهوي بعودم مخالطوة ول مشورا ومبتوده؛ ألنوه إذا لوم ي وز التوزوج موع ن
فيه مصال

ثيرة ،فالخلطة الم ردة من باب ولى ،وخصوصاً ،الخلطة التي فيهوا ارتفواه المشورا

ونحوا على المسلم ،الخدمة ونحوها.

()2

 -4بيان ن اإلع اب المستمد من الغريزة وحدها

تشترا فيه مشاعر اإلنسان العليا ،و يرتفوع

عن ح م ال وارح والحوواس ،ف موال القلوب عموق و غلوى ،حتوى لوو انول المسولمة موة غيور حورة،
فو ووذن نسو ووبها إلو ووى اإلسو ووالم يرفعهو ووا عو وون المشو وور ة ذال الحسو ووب ،إنو ووه نس ووب فو ووي اهلل ،وهو ووو علو ووى
األنساب.

()3

 -5التحذير اإللهي للمؤمنين من ن اح المشر ال ،في قوله تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖتَن ِك ُ و ْا ۡ
ّٖمتَّ َٰبىّٖ
ت َ
ّٖٱل ُم ۡ ب ِر َٰ َش ِ
ن﴾[البقءة]443:؛ ألن المرة تعتبر ول لبنوة فوي بنواء األسورة وبنواء الم تموع ،فوذذا لوم ت ون مؤمنوة،
يُ ۡل ِم َّّٖ
فماذا سوف يحدث؟ إنها ستشرف على تربية الطفل الوليد ،إشرافاً يتناسب مع إش ار ها ،وهوذا يخول
بنظووام األس ورة ،فعموول األم مووع الوليوود يووؤثر فووي وليووال ت وينووه؛ وفووي قيمووه ،وت وووين خالقووه ،فووذذا
انل األم مشر ة واألب مؤمنا فذن اإليمان لن يلحقه إ بعد ن ي ون الشرا قد خذ منوه وتم ون
وتسلط عليه.

()4

 -6الدقة في الخطاب والنهي ،في قوله تعوالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتُن ِك ُ و ْا ۡ
ّٖٱل ُم
فذنووه لووم يخاطووب المؤمنووال

ۡ ِر ِشينَ ّٖ َمتَّ َٰىّٖيُ ۡل ِمنُوّْٖا﴾[البقاءة،]443:

يوون حن المشوور ين ،إنمووا قووالَ ّٖ﴿ :و ََلّٖتُن ِك ُ ببو ْا ۡ
ّٖٱل ُم

( )1ينظر :التفسير الحديث ،دروزة محمد عزل (.)392/3
( )2ينظر :تفسير السعد (.)99/1

( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)244/1
( )4ينظر :تفسير الشعراو (.)931/2
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وتلووا دقووة فووي األداء والخطوواب؛ ألن الر وول لووه الو يووة فووي ن ُيوون  ،فيو مرا بقولووه:
الموورة لوويس لهووا و يووة ن تُوون

تُوون  ،ل وون

نفسووها ،فوونحن نعوورف القاعوودة الشوورعية التووي خبرنووا بهووا بووو موسووى

األشو ووعر –رضو ووي اهلل عنو ووه( -)1عو وون النبو ووي -صو وولى اهلل عليو ووه وسو وولم -نو ووه قو ووال « :ن و وواح إ
بولي»()2؛ ألن المرة تتح م فيها عاطفتها ،ل ن وليها ينظر لألمر من م موعة زوايا خورى تح وم
الموقف.

()3

 -7اإلشووارة إلووى مووا خبرنووا بووه النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -موون الصووفال التووي توون

أل لهووا

المرة ،فقد اء في الحوديث عون بوو هريورة -رضوي اهلل عنوه -ن النبوي -صولى اهلل عليوه وسولم-
قو ووال« :تو وون

المو وورة ألربو ووع :لمالهو ووا ،ولحسو ووبها ،ول مالهو ووا ،ولو وودينها؛ فو وواظفر بو ووذال الو وودين تربو وول

يووداا»( ،)4و عوون ابوون عموور -رضووي اهلل عنهمووا -ن رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال:
«الدنيا متاه ،وخير متاه الدنيا المرة الصالحة».

()3

دنائتهن؛ وذلا نه عل األمة المسلمة خير من الحرة المشر ة ،وهنا
 -9تحقير المشر ال وبيان
ّ
لهن من حسب ومال و اا.
بهن مهما ان ّ
بهن ،ومن ا غترار ّ
فيه تحذير من الزواج ّ

()3

ووووووو
( )1هو :عبد اهلل بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنوز بون ب ور بون عوامر بون عوذر بون وائول

بن نا ية بن ال ماهر بن األشعر بن دد بن زيود بون يشو ب بوو موسوى األشوعر صواحب رسوول اهلل -صولى اهلل

عليووه وسوولم -ووان قدومووه إلووى م ووة مووع إخوتووه فووي ماعووة موون األشووعريين ،ثووم سوولم ،وهووا ر إلووى را الحبشووة،
ومال بو موسى بال وفة( ،ل42 :هوو) وقيول( :ل44 :هوو) وهوو ابون ثوالث وسوتين سونة .ينظور :سود الغابوة ،بون
األثير (.)334/3

( )2ص ووحي اب وون حب ووان ،ح ووديث رق ووم .)393/9( ،)4493( :وص ووحي مو ووارد الظم وومن ،لأللب وواني ،ح ووديث رق ووم:
( )1442وقال :حديث صحي لغيرا (.)343/1
( )3ينظر :تفسير الشعراو (.)939/2

( )4صووحي البخووار  ،توواب الن وواح ،بوواب األ فوواء فووي الو ،ودين ،حووديث رقووم .)1/1( ،)3494( :وصووحي مسوولم،
تاب الرضاه ،باب استحباب ن اح ذال ،
الدين ،حديث رقم.)1493/2( ،)1433( :
( )3صحي مسلم ،حديث رقم.)1494/2( ،)1431( :
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)331/2
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ومن خالل ما تقدم ذ را من بيان منهج القرآن في التعامل مع النهي عن ن اح المؤمنين
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.
= بيان ن مال القلب والعقيدة ولى من مال المنظر.
= التحذير من ن اح المرة المشر ة؛ ألن المرة هي ول لبنة في بناء األسرة والم تمع المسلم.
= مخاطبة ولي مر المرة في ن احها وليس المرة لذاتها.
= اإلشارة إلى الصفال التي تن

أل لها المرة.

دنائتهن والتحذير من الزواج بهن مهما ان مالهن.
= تحقير المشر ال وبيان
ّ
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المطلب الثان
أخذ الزوج من مهر زوجت
وواء النهووي فووي سووورة البقورة 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:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
َٰ
بنّٖ َو ََلّٖيَ ِ ببلّٖلَ ُكببمۡ ّٖأَنّٖت َۡأ ُل ب ُذو ْاّٖ ِم َّم بآّٰٖ
سب ِّٖۗ
وفّٖأَ ۡوّٖت َۡس ب ِر ۢ ُ
يحّٖبِِ ِ ۡم َٰ َ
بانّٖفَِِمۡ َ
سببا ۢ ُلّٖبِ َم ۡع ب ُر ي
قووال تعووالى﴿ :ٱلطَّلَ بقُّٖ َم َّرتَب ُۖ ِ
َّٖٱِِ﴾[البقءة.]448:
اّٖمدُو َّّٖ
َاات َۡيتُ ُموهُنَّ ّٖشَّٖۡياّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖيَ َخافَا ّّٰٖٖٓأَ ََّلّٖيُقِي َم ُ
ثانيا :تعريف المهر لغة واصطالحا:
ويمهُرهووا جمهو اًر
المهو ُور :الصوداق ،جوال ج مووعُ ُمهووور؛ يقووال :قجوود جمهجو جور الموورجة جيمهجرهووا ج
أ -المهننر لغننة :ج
،
ورةَ ،جعطيتها جمه ًار.
وجمهج جرجها :ج جع جل لجهجا جمه جاًر ،و جمهجرتها ،فجه جي جممهُ ج

()1

ب -المهر اصطالحا:
اختلف الفقهاء في تعريف المهر إلى ربعة تعاريف:
التعريننف األول للحنفيننة :المهوور هووو "المووال ي ووب فووي عقوود الن وواح علووى الووزوج فووي مقابلووة
منافع البضع ،إما بالتسمية و بالعقد".

()2

التعريف الثان للمالكية :المهر هو "ما ي عل للزو ة في نظير ا ستمتاه بها".

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)194/3وتاج العروس ،للزبيد (.)133/14
( )2العناية شرح الهداية ،محمد بن محمد بن محمود ،مل الدين بو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابون الشويخ
مال الدين الرومي البابرتي (ل193 :هو) الناشر :دار الف ر ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)313/3

( )3حاشية الصاو (.)429/2
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التعريننف الثالننث للشننافعية :المهوور ه وو "مووا و ووب بن وواح و وطء و تفويوول ُبضووع قه و اًر،
رضاه ور وه شهود".

()1

التعريف الرابع للحنابلة" :العوا في الن اح".

()2

ولقد وضحل التعاريف :على ن المهر ي ب على الر ل للمرة ب مرين(:)3
األمر األول :بالعقد الصحي .
األمر الثان  :بالدخول الحقيقي.
وعلى هذا فيرى الباحث ب ن التعريف الشامل للمهر هوو :الموال الوذ تسوتحقه الزو وة علوى زو هوا
بالعقد عليها و بالدخول بها؛ ألنه حق وا ب للمورة علوى الر ول ،عطيوة مون اهلل –تعوالى -و بهوا
ّٖصبب ُد َٰقَتِ ِهنَّ ّٖنِ ۡ لَببةّٖ﴾[النسااا  ،]8:وبقولووه تع والى﴿ :فَ َمبباّٖ
سببآٰ َا َ
اهلل علووى الر وول ،بقولووه تعووالىَ ﴿ :و َااتُببو ْاّٖٱلنِّ َ
ۡ
يضةّٖ﴾[النسا .]48:
ورهُنَّ ّٖفَ ِر َ
ٱستَمۡ ت َۡعتُمّٖبِ ِِّٖۚ ِم ۡن ُهنَّ ّٖ ّٖفَاتُوهُنَّ ّٖأُ ُج َ
ولما اء في الحديث عن سهل بن سعد الساعد –رضي اهلل عنه -قال :اءل امرة إلى رسوول
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-فقالل :يا رسول اهلل ،ئل هب لا نفسي ،فنظر إليها رسوول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم ،-فصعد النظور فيهوا وصووبه ،ثوم ط طو رسوول اهلل -صولى اهلل عليوه وسولم-
رسه ،فلما رل المرة نه لم يقا فيها شيئا لسل ،فقام ر ل من صوحابه ،فقوال :يوا رسوول اهلل،
إن لم ي ن لا بها حا ة فزو نيها ،فقوال« :فهول عنودا مون شويء؟» فقوال ، :واهلل يوا رسوول اهلل،
( )1الغرر البهية في شرح البه وة الورديوة ،ز ريوا بون محمود بون حمود بون ز ريوا األنصوار  ،زيون الودين بوو يحيوى
السني ي (ل923 :هو) ،الناشر :المطبعة الميمنية ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)191/4

المجن َّ ى بن عثمان بن سعد ابن المن ى التنوخي الحنبلي (ل 393 :هو)،
( )2الممتع في شرح المقنع ،زين الدين ُ
دراسة وتحقيق :عبد الملا بن عبد اهلل بن دهيشُ ،يطلب من :م تبوة األسود  -م وة الم رموة ،ط1424( /3 :ه و
2443 -م).)334/3( ،

( )3ينظوور :نهايووة المحتوواج إلووى شوورح المنهوواج ،شوومس الوودين محموود بوون بووي العبوواس حموود بوون حموزة شووهاب الوودين
الرملي (ل1444 :هو) ،الناشر :دار الف ور -بيورول  ، -ط :خيورة1444( /ه و1994 -م) .)434/3( ،و شواف
القناه ،للبهوتي (.)129/3
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فقال« :اذهب إلى هلا فانظر هل ت د شيئا؟» ،فذهب ثم ر وع ،فقوال ، :واهلل ،موا و ودل شويئا،
إظهار لخطر هذا العقود
فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :-انظر ولو خاتماً من حديد»(،)1
اً
وم انته ،واع از اًز للمرة وا راماً لها.
ثالثا :سبب نزول اآلية:
عن عروة بن الزبير –رضي اهلل عنهما -قال « :ان الر ل في عهد الرسول اهلل –صلى اهلل عليه
وسوولم -إذا طلووق امرتووه ثووم ارت عهووا قبوول ن تنقضووي عوودتها ،ووان ذلووا لووه ،وان طلقهووا لووف مورة،
فعموود ر وول إلووى اموورة لووه فطلقهووا ،ثووم مهلهووا حتووى إذا شووارفل انقضوواء عوودتها ارت عهووا ،ثووم طلقهووا
وقال :واهلل

َٰ
وفّٖأَ ۡوّٖ
َبانّٖفَِِمۡ َ
سبا ۢ ُلّٖبِ َم ۡعب ُر ي
آويا إلي و تحلين بدا ،فنزلول قولوه تعوالى﴿ :ٱلطَّلَبقُّٖ َم َّرت ُۖ ِ

سنّٖ﴾[البقءة.»]448:
ت َۡس ِر ۢ ُ
يحّٖبِِ ِ ۡم َٰ َ

()2

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقو ووول اهلل –تعو ووالى -ناهي و واً عبو ووادا المو ووؤمنينَ ّٖ﴿ :و ََلّٖيَ ِ بببببلّٖلَ ُكبببببمۡ ّٖأَنّٖت َۡأ ُلببببب ُّٖذو ْاّٖ ِم َّمبببببآّٰٖ َاات َۡيتُ ُمبببببوهُنَّ ّٖ
شب ّٖۡبيا﴾[البقااءة ،]448:الوواو هنووا اسووتئنافية و عاطفووة ،و( ) نافيووة ،ويحوول فعوول مضوواره مرفوووه بالضوومة
َ
الظاهرة على آخرا ،والخطاب لألزواج.
والمعنوى:

يحوول ل وم يهووا األزواج ن ت خووذوا مقابول الطووالق مموا دفعتمووا إلووى نسوائ م موون المهوور

شيئاً على و ه المضارة لهن ،بمعنى

يحل ل م ،ن تضا روهن وتضيقوا عليهن ،ليفتودين مون م

ۡ
بمووا عطيتمو َّ
ضّٖ َمبببآّٰٖ
ووهن موون المهوور و ببعضووه ،مووا قووال تعووالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖت َۡع ُ
ضببلُوهُنَّ ّٖلِتَبببذ َهبُو ْاّٖبِبببَ ۡع ِ

( )1صحي البخار  ،تاب الن اح ،باب إذا ان الولي هو الخاطب ،حوديث رقوم .)11/1( ،)3132( :وصوحي
مسوولم ،توواب الن وواح ،بوواب بوواب الصووداق ،و وواز ونووه تعلوويم ق ورآن ،وخوواتم حديوود ،وغيوور ذلووا موون قليوول و ثيوور،

واستحباب ونه خمسمائة درهم لمن

ي حف به ،حديث رقم.)1444/2( ،)1423( :

( )2موط مالا ،حديث رقم .)399/2( ،)94( :المسند ،للشافعي (ص.)192 :
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َاات َۡيتُ ُموهُنَّ ّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖيَ ۡأتِينَ ّٖبِ َٰفَ ِ َةّّٖٖمبَيِّنَةّٖ﴾[النسا  ،]38:و ما ما وهبته المرة شيئا عن طيوب نفوس منهوا،
نّٖط ۡبنَ ّٖلَ ُكمۡ ّٖعَنّٖش َۡياّّٖٖ ِّم ۡنُِّٖنَ ۡفسّٖاّٖفَ ُكلُوهُّٖ َهنِّٰٖٓياّٖ َّم ِرّٰٖٓيا﴾[النسا .]8:
فقد قال تعالى﴿ :فَِ ِ ِ
و ما إذا تشاقق الزو ان ،ولم تقم المرة بحقووق الر ول و بغضوته ولوم تقودر علوى معاشورته ،فلهوا ن
تفتد منه بما عطاها ،و حرج عليها في بذلها ،و عليه في قبول ذلا منها؛ ولهوذا قوال تعوالى:
َّٖٱِِ﴾[البقءة.]448:
اّٖمدُو َّّٖ
﴿ّٖ َو ََلّٖيَ ِ لّٖلَ ُكمۡ ّٖأَنّٖت َۡأ ُل ُذو ْاّٖ ِم َّمآّٰٖ َاات َۡيتُ ُموهُنَّ ّٖشَّٖۡياّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖيَ َخافَآّٰٖأَ ََّلّٖيُقِي َم ُ

()1

ويقتض النه في قوله تعوالىَ ّٖ﴿ :و ََلّّٖٖيَ ِ بلّٖلَ ُكبمۡ ّٖأَنّٖت َۡأ ُلب ُذو ْاّٖ ِم َّمبآّٰٖ َاات َۡيتُ ُمبوهُنَّ ّٖش َّٖۡبياّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖيَ َخافَبآّٰٖأَ ََّلّٖ
مموا عطاهوا مون المهور
ي ووز لل َّوزوج ن ي خوذ مون امرتوه شويئاً َّ

َّٖٱِِ﴾[البقءة ،]448:ب نوه
اّٖمدُو َّّٖ
يُقِي َم ُ

الخلو ووع ،وهو ووو قولو ووهََّ ِ ﴿ :لّٰٖٓأَنّٖيَ َخافَبببببّٖآٰ﴾[البقا ااءة،]448:
ليطلقهو ووا إ َّ فو ووي ُ
ٱِِ﴾[البقءة]448:
َّّٖ

بببباّٖمبببببدُو َّٖ
 :يعلمو ووا ﴿أَ ََّلّٖيُقِي َمب ُ

َّ :ن المرة إذا خافل ن تعصي اهلل في مر زو ها ُبغضواً لوه ،وخواف ال َّوزوج إذا

ل ووم تطع ووه امرت ووه ن يعت وود عليه ووا ،ح و َّول ل ووه ن ي خ ووذ الفدي ووة منه ووا إذا دع وول إل ووى ذل ووا﴿ ،فَببببِ ِ ۡنّٖ
باحّٖ
باّٖمبدُو َّّٖ
َّٖٱِِ﴾[البقاءة ،]448:يعنوي :ال َّوزو ين ﴿فَ َبل ُ
ِل ۡفت ُّٖۡم﴾[البقءة ،]448:يْها الوو ة والح َّ وام ﴿أَ ََّلّٖيُقِي َم ُ
ّٖجنَ َ
َعلَ ۡيهمبباّٖفِيمب ۡ
باّٖٱفتَ بد َۡتّٖبِ ب ِۗ ِِّٖۚ﴾[البقااءة،]448:
َ
َِ

 :الموورة

الر وول فيمووا
ُ نوواح عليهووا فيمووا عطتووه و علووى َّ
()3

خووذ )2( .و مووا إذا لووم ي وون لهووا عووذر وسو لل ا فتووداء موون زو هووا ،فعوون ثوبووان -رضووي اهلل عنووه-
ْما ام جردجة جس جلجل جزو ج هجا طج جالقجهجا ،من جغي ،ر
عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :جي ج
جب د
س ،فج جح جرَام عليها رائحة ال نة»

()4

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)142/4وتفسير ابن ثير ( .)313/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)339/1

( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)142/4والو يز ،للواحد (.)114/1
َّ
َّ
وحابي مشووهور ،ي نوى بووا عبوداهلل ،وهووو ثوبوان بوون
( )3هوو :ثوبوان مووولى رسوول اللووه -صولّى اللووه عليوه وسوولم ،-ص ّ
وي موون ح ووم بوون سووعد بوون حميوور موون الوويمن ،وقيوول :موون السوراة ،موضووع بووين م ووة
ب وودد يقووال :إنووه موون العوورب ح مو ّ
واليمن ،اشتراا ثم عتقه رسول اللَّه -صلّى اللَّه عليه وسلم -فخدمه إلى ن مال ،ثم تحول إلوى الرملوة ثوم حموص
(ل34 :هو) .ينظر :سد العابة ،بن األثير ( .)494/1واإلصابة ،بن ح ر (.)321/1

( )4صو ووحي ابو وون حبو ووان ،حو ووديث رقو ووم ،)4194( :وقو ووال شو ووعيب األرنو ووؤوط :إسو وونادا صو ووحي علو ووى شو وورط مسو وولم
( .)494/9وارواء الغليل ،لأللباني ،حديث رقم ،)2433( :وقال :حديث صحي (.)144/1
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خامسا :طريقة منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن أخنذ النزوج منن مهنر الزوجنة إذا
طلقها:
يتض منهج القرآن في التعامل مع النهي عن خذ الزوج من مهر زو ته في عدة ساليب نوذ رها
في عدة نقاط:
 -1تو يه الخطاب للحا م والمح وم على السواء ،ف ولها خطاب لألزواج ،وآخرها خطواب لألئموة
والح ام ،وذلا غيور غريوب فوي القورآن ،وي ووز ن ي وون الخطواب لوه لألئموة والح وام؛ ألنهوم هوم
الذين ي مرون باألخذ واإليتاء عند الترافع إليهم ،ف نهم هم اآلخذون والمؤتون.
 -2بيووان ن خووذ الر وول شوويئا موون مووال مطلقتووه منوواف لإلحسووان الووذ

()1

موور بووه اهلل –تعووالى -فووي

َٰ
ن﴾[البقاءة ،]448:وانما صورح
س ِّٖۗ
سا ۢ ُلّٖبِ َم ۡع ُر يّٖ
وفّٖأَ ۡوّٖت َۡس ِر ۢ ُ
يحّٖبِِ ِ ۡم َٰ َ
َانّٖفَِِمۡ َ
بداية اآلية ،في قوله﴿ :ٱلطَّلَقُّٖ َم َّرت ُۖ ِ
َّ
َّ
حقوقهن.
ظلمهن
به لمزيد رفته سبحانه بالنساء ،وت يدا تحذير الر ال األقوياء من
 -3ت يد تحريم خذ الزوج من مهر زو ته ،ومن باب ولى
األصوويل ،إ

()2

ي وز له ن ي خذ شويئاً مون مل هوا

ن ي ووون هووذا و ذاا برضوواها ،وعوون طيووب نفووس منهووا؛ ألن اهلل -تعووالى -يقووول:

َٰ
نّٖط ۡبنَ ّٖلَ ُكمۡ ّٖعَنّٖش َۡياّّٖٖ ِّم ۡنُِّٖنَ ۡفسّٖاّٖفَ ُكلُبوهُّٖ َهنِّٰٖٓي اّٖ َّم ِرّٰٖٓي ا﴾[النساا  ،]8:فوال
سآٰ َا َ
﴿ َو َااتُو ْاّٖٱلنِّ َ
ّٖص ُدقَتِ ِهنَّ ّٖنِ ۡ لَةّّٖٖفَِ ِ ِ
يحوول للووزوج ن يتصوورف فووي شوويء موون موالهووا ،إ إذا ذنوول لووه بووذلا ،و و لتووه فووي إ وراء عقوود
بالنيابة عنها.

()3

 -4التوووبيخ وا سووتن ار لموون ي خووذ حووق الموورة فووي مواضووع خوورى ،فووي قولووه تعووالى﴿ :أَت َۡأ ُل ُذونَ بُِّٖ
اّٖو ِ ۡثمّٖاّٖمبِينّٖا﴾[النسا  ،]40:فذ ر ن هذا الفعل بهتان واثم،
بُ ۡه َٰتَنّٖ َ

( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)444/3

( )2ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رضا (.)341/2
( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)343/2
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ۡ
ض ُكمۡ ّٖ ِلَ َٰىّٖبَ ۡعضّّٖٖ َوأَ َل ۡذنَ ّٖ ِمن ُكمّٖ ِّمي َٰثَقكاّٖ َ لِيظّٖا﴾[النساا  ،]43:فناألول :وان
ض َٰىّٖبَ ۡع ُ
ّٖوقَ ۡدّٖأَ ۡف َ
﴿ َو َش ۡيَُ ّٖتَأ ُل ُذونَ ُِّٖ َ
ار لما حاط باألخذ من حوال.
استن ا اًر لذال األخذ ،والثان  :استن اً

()1

ّٖمدُو
 -5الترهيب بالوعيد لمن يخالف هذا األح ام ،في قولهّٖ﴿ :تِ ۡل َ ُ

َّ
بلّٖت َۡعتَبدُوهَا﴾[البقاءة]448:
ُّٖٱِِّٖفَ َ ّٖ

 :هذا األوامر والنواهي هي حدود اهلل للمعاملة الزو ية ،فال تت اوزوها بالمخالفوةَ ّٖ﴿ ،و َمنّٖيَتَ َعدَّّٖ
َٰ
ُمدُو َّ
َّٖٱِِّٖفَأ ُ ْو َٰلَٰٓئِب َ ّٖهُب ُمّٖٱلظَّلِ ُمبونَ ّٖ﴾[البقاءة ،]448:و ظلوم األزواج للزو وال عورق فوي اإلفسواد ،و ع ول
في اإلهالا من ظلم األمير للرعية؛ ألن رابطة الزو ية متن الروابط و ح مها.

()2

 -6اإلشعار اإللهي للعباد ب ن اإلسالم يراعي ميع الحا ل الواقعيوة التوي تعورا لهوم ،وي ارعوي
مشواعر القلوووب ال ووادة التووي
الوقل ذاته

حيلوة لإلنسووان فيهووا ،و ُي بوور الزو ووة علوى حيوواة تنفوور منهووا ،وفووي

اّٖمدُو َّٖ
ّٖل ۡفتُمۡ ّٖأَ ََّلّٖيُقِي َم ُ
يضيع على الر ل ما نفق بال ذنب ناا ،ما في قول﴿ :فَِ ِ ۡن ِ

احّٖ َعلَ ۡيهماّٖفِيم ۡ
َّ
اّٖٱفتَد َۡتّٖبِ ِۗ ِِّٖۚ﴾[البقءة.]448:
ٱِِّٖفَ َل ُ
ّٖجنَ َ
َِ َ

()3

ووووووو
ومن خالل ما تقدم فوي هوذا المطلوب مون مونهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون خوذ الوزوج مون
مهر زو ته نستلخص ما يلي:
= تو يه النهي للحا م والمح وم على السواء.
د
مناف لإلحسان الذ
= بيان ن خذ الزوج من مهر زو ته
= بيان ن األخذ من مال المرة

ي وز من باب ولى.

= التوبيخ وا ستن ار لمن ي خذ حق المرة.
= الترهيب والوعيد الشديد لمن يخالف ح ام اهلل.
( )1ينظر :زهرة التفاسير ،ألبي زهرة (.)1324/3

( )2ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رضا (.)349/2
( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)249/1
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المطلب الثالث
النه عن عضل النساء
من رحمة اهلل بالمرة نه نهى عن عضلها ومنعها من حقوقها التي باحها اهلل لها ،فال ي وز أل
إنسووان ن يتووولى و يووة علووى إموورة ثووم يسووتغل و يتووه عليهووا فيمنعهووا موون حقهووا ،ومووا شوورعه اهلل لهووا،
ومن خالل هذا المطلب يتبين النهي عن عضل النساء في ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ض ۡو ْاّٖبَ ۡينَ ُهمّٖ
ضلُوهُنَّ ّٖأَنّٖيَن ِك ۡ نَ ّٖأَ ۡز َٰ َّٖو َج ُهنَّ ّٖ ِ َ اّٖت َٰ ََر َّٖ
سآٰ َاّٖفَبَلَ ۡغنَ ّٖأَ َجلَ ُهنَّ ّٖفَ َلّٖت َۡع ُ
قال تعوالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖطَلَّ ۡقتُ ُمّٖٱلنِّ َ
وف﴾[البقءة.]414:
بِ ۡٱل َم ۡع ُر ِّٖ
ثانيا :تعريف العضل لغة واصطالحا:
ض جل المرجةج جع ،ن َّ
الرُ و ُل جي جموه
ض جول َّ
وع ج
الزو ،ج :جح جبسوها ،ج
 العضل لغة :الحبس و المنعُ ،يقجال جع جيعضلُها ويع ،
ضبلُوهُنَّ ّٖأَنّٖ
ضولُها جعض ًوال وعضَّولها :جم جنعهوا ال َّوزوج ظُلمواً ،قوال تعوالى﴿ :فَ َبلّٖت َۡع ُ
ج
ج ُ
ن﴾[البقءة.]414:
يَن ِك ۡ نَ ّٖأَ ۡز َٰ َو َج ُه َّّٖ

()1

ب -العضل اصطالحا:
العضل هو" :منع المرة من التوزويج ب فئهوا ،إذا طلبول ذلوا ،ورغوب ول واحود منهموا فوي
صاحبه".

()2

ثالثا :سبب نزول اآلية :سبب نزول اآلية ما اء في حديث معقل بن يسار-رضي اهلل

( )1ينظر :تهذيب اللغة ،لألزهر ( .)344/1والصحاح ،لل وهر (.)1133/3
( )2المغ نووي ،بووو محموود موفووق الوودين عبوود اهلل بوون حموود بوون محموود بوون قدامووة ال موواعيلي المقدسووي ،ثووم الدمشووقي

الحنبلووي ،الشووهير بووابن قدامووة المقدسووي( ،ل324 :هوو) ،الناشوور :م تبووة القوواهرة  ،بوودون رقووم الطبعووة ( 1399ه و -

1939م ).)31/1( ،
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عنوه( -)1قووال :نهووا نزلوول فيووه ،قووال :زو وول ختواً لووي موون ر وول فطلقهووا ،حتووى إذا انقضوول عوودتها
وواء يخطبهووا ،فقلوول لووه :زو تووا وفرشووتا و رمتووا ،فطلقتهووا ،ثووم ئوول تخطبهووا،
إليووا بوودا ،و ووان ر ووال

واهلل

تعووود

بو س بووه ،و انوول الموورة تريوود ن تر ووع إليووه ،فو نزل اهلل هووذا اآليووة﴿ :فَب َبلّٖ

ُن﴾[البقءة ،]414:فقلل :اآلن فعل يا رسول اهلل ،قال« :فزو ها إياا».
ضلُوه َّّٖ
ت َۡع ُ

()2

رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
لّٖ
سآٰ َاّٖفَبَلَ ۡغنَ ّٖأَ َجلَ ُهنَّ ّٖفَ َ ّٖ
يقول اهلل –تعالى -ناهياً عبادا المؤمنين عن عضل النساءَ ﴿ :و ِ َ اّٖطَلَّ ۡقتُ ُمّٖٱلنِّ َ
ُن﴾[البقااءة ،]414:الفوواء رابطووة ،و( ) ناهيووة ،وتعضوولوهن فعوول مضوواره م ووزوم بووال وعالمووة
ض بلُوه َّّٖ
ت َۡع ُ
زمه حذف حرف النون و صلها (تعضلونهن).
والمعنووى :هووو ن الخطوواب مو ووه للمووؤمنين موون مووة محموود –صوولى اهلل عليووه وسوولم -الووذين موونهم
ُن﴾[البقءة.]414:
ضلُوه َّّٖ
األزواج ،ومنهم األولياء؛ ألنهم هم المراد في قوله تعالى ﴿ :ت َۡع ُ
وقيوول :تو يووه الخطوواب مباشورة لوألزواج ،الووذين يعضوولون نسوواءهم بعوود مضووي العوودة ،و يتر ووونهن
سبآٰ َّٖا﴾[البقاءة ،]414:وقيول :الموراد بوه
يتزو ن عدواناً وقس اًر؛ ألنوه وواب قولوه تعوالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖطَلَّ ۡقبتُ ُمّٖٱلنِّ َ
الناس لهم ،بمعنى:

يو د فيما بين م هذا األمر؛ فذنه إذا و د بينهم وهم راضون بوه ،وانوا هوم

الفوواعلين لووه ،و الووذ يظهوور ن اآليووة تخاطووب األوليوواء ثوور موون غيوورهم؛ ألنووه وواء النهووي ب و
ضب ۡبو ْاّٖ
يعضوولوهن ن يوون حن زوا هوون ،فقووال تعووالىّٖ﴿ :فَب َبلّٖت َۡع ُ
ض بلُوهُنَّ ّٖأَنّٖيَببن ِك ۡ نَ ّٖأَ ۡز َٰ َو َج ُهببنَّ ّٖ ِ َ اّٖت َٰ ََّٖر َ
وف﴾[البقءة.]414:
بَ ۡينَ ُهمّٖبِ ۡٱل َم ۡع ُر ِّٖ

( )1هو :معقل بن يسار بن عبد اهلل بن معبر بن حراق بن لؤ بن عب بن عبد بن ثور بن هذمة بون طوم بون
عثمووان بوون عموورو بوون إليوواس بوون مضوور المزنووي ،ي نووى بووا عبوود اهلل ،صووحب رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم-
وشهد بيعة الرضوان ،س ن البصرة ،واليه ينسب نهور معقول الوذ بالبصورة ،وتووفي بهوا فوي آخور خالفوة معاويوة –
رضي اهلل عنه .ينظر :سد الغابة ،بن األثير (.)223/3

( )2صحي البخار  ،تاب الن اح ،باب من قال

ن اح إ بولي ،حديث رقم.)13/1( ،)3134( :
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ومعنوى

ُن﴾[البقااءة]414:
ضبلُوه َّّٖ
قولووه ﴿ :فَب َبلّٖت َۡع ُ

:

تضوويقوا علوويهن بموونع م إيوواهن يهووا األوليوواء موون

م ار عة زوا هن بن اح ديد ،تبتغون بذلا مضارتهن.

()1

ويقتضننننن النهننننن ف و ووي قول و ووهّٖ﴿ :فَب َ
ضب ۡ
ببببو ْاّٖبَ ۡيبببببنَ ُهمّٖ
ببببلّٖت َۡع ُ
ضبببببلُوهُنَّ ّٖأَنّٖيَبببببن ِك ۡ نَ ّّٖٖأَ ۡز َٰ َو َج ُهبببببنَّ ّٖ ِ َ اّٖت َٰ ََر َ
وف﴾[البقااءة ،]414:ن عضول الووولي موليتوه حورام وظلووم ،وذلوا؛ لمووا يشوتمل عليووه العضول موون
بِ ۡبٱل َم ۡع ُر ِّٖ
إضورار بهووا؛ بمنعهووا موون حقهووا فووي الووزواج بموون ترضوواا موون الر ووال األ فوواء؛ ألن العاضوول بعضووله
بمثابة من ان عليه دين فامتنع من قضائه ،ويفسق به.

()2

ويرى الباحث نه إذا انل قد نزلل هذا اآلية في واقعة اشوتملل علوى منوع الوولي مون العضول فوي
حالة رغبة المرة في الر وه إلى زو هوا السوابق بن واح ديود ،إ

ن عمووم اللفوظ يودل علوى تحوريم

العضوول مل ووة ،إ فووي حال ووة واح وودة ذ رهووا القرطب ووي :وهووي عض وول األب ف ووي بناتووه ،إن و وان ف ووي
عضله صالح فال ُيعترا.

()3

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن عضل النساء:
لقد سلا القرآن عدة ساليب في التعامل النهي عن عضل النساء ،ويتضو ذلوا مون خوالل ذ رهوا
في عدة نقاط:
 -1ن اآلية تضمنل ستة نواه من ضروب الفصاحة ،والبالغة ،وهي:
َٰ
سبببا ۢ ُلّٖ
َبببانّٖفَِِمۡ َ
 الطب وواق ،وه ووو الط ووالق واإلمس وواا ،ف ووي قول ووه تع ووالى﴿ :ٱلطَّلَبببقُّٖ َم َّرت ُۖ ِسببنّٖ﴾[البقااءة]448:؛ فذنهمووا ضوودان ،والتسوري طبوواق ثوواني؛
وفّٖأَ ۡوّٖت َۡس ب ِر ۢ ُ
يحّٖبِِ ِ ۡم َٰ َ
بِ َم ۡع ب ُر ي

( )1ينظو وور :و ووامع البيو ووان ،للطبو وور ( .)24/3والو ووو يز ،بو وون عطيو ووة ( .)314/1و ن و ووار التنزيو وول ،للبيضو وواو
( .)144/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)344/1
( )2ينظر :المغني ،بن قدامة (.)31/1

( )3ينظر :ال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي (.)93/3
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اّٖمدُو َّٖ
ألنه ضد اإلمساا ،والعلم وعدم العلم ،في قوله تعالى﴿ :أَنّٖيَ َخافَآّٰٖأَ ََّلّٖيُقِي َم ُ
َّٖٱِِ﴾[البقءة]448:؛ ألن عدم العلم هو ال هل.
اّٖمدُو َّّٖ
َُّّٖۖ
ّٖل ۡفتُمۡ ّٖأَ ََّلّٖيُقِي َم ُ
ٱِِّٖفَِ ِ ۡن ِ
وف﴾[البقاءة ،]413:وقولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖ
سب ُكوهُنَّ ّٖبِ َم ۡعب ُر يّٖ
ب -المقابلة فوي قولوه تعوالى﴿ :فَأَمۡ ِ
ّٖضب َبرارّٖا﴾[البقااءة ،]413:فقابوول المعووروف بالضورار ،والض ورار من وور ،فه وذا
س ب ُكوهُنَّ ِ
تُمۡ ِ
مقابلة معنوية.
ن﴾[البقاءة ،]413:ورر اللفوظ لتغييور المعنيوين،
ل -الت رار في قوله تعالى﴿ :فَبَلَ ۡغنَ ّٖأَ َجلَ ُه َّّٖ
وهو غاية الفصاحة ،إذ اختالف معنى ا ثنين دليل على اختالف البلوغين.
ث -التقوو ووديم ،والت و و و خير ،والتقو و وودير فو و ووي قولو و ووه تع و ووالى﴿ :أَنّٖيَببببببن ِك ۡ نَ ّٖأَ ۡز َٰ َو َج ُهببببببنَّ ّٖ ِ َ اّٖ
ض ۡوّْٖا﴾[البقءة.]414:
ّٖتَ َٰ َر َ
ن﴾[البقءة ،]414:ثم التفل
سآٰ َاّٖفَبَلَ ۡغنَ ّٖأَ َجلَ ُه َّّٖ
ج -ا لتفال ،في قوله تعالىَ ﴿ :و ِ َ اّٖطَلَّ ۡقتُ ُمّٖٱلنِّ َ
ضب ۡببو ْاّٖبَ ۡيبببنَ ُهمّٖ
إلووى األولي وواء ،فق ووال﴿ :فَب َببلّٖت َۡع ُ
ضبببلُوهُنَّ ّٖأَنّٖيَبببن ِك ۡ نَ ّٖأَ ۡز َٰ َو َج ُهبببنَّ ّٖ ِ َ اّٖت َٰ ََر َ
وف ّٖ َٰ َ لِ َّٖ﴾[البقاءة ،]414:و ذلوا ،هوو خطواب للنبوي -صولى اهلل عليوه وسولم،-
بِ ۡٱل َم ۡع ُر ِۗ ِ
ثم التفل إلى ال مع في قوله تعالىِ ﴿ :من ُك ّٖۡم﴾[البقءة.]414:
ُن﴾[البقاءة]414:؛
ضبلُوه َّّٖ
ح -مخاطبة الواحد بلفوظ ال موع ،وذلوا فوي قولوه تعوالى﴿ :فَ َبلّٖت َۡع ُ
ألنه ذ ر في سباب النزول نها نزلل في معقل بن يسار -رضي اهلل عنه.
 -2بيووان نووه

بوود موون الووولي الشوورعي للموورة عنوود عقوود الن وواح ،وعلووى ن الموورة

()1

تووزوج نفسووها،

ُن﴾[البقاءة]414:؛ ألنوه نهوى األوليواء عون العضول ،و ينهواهم إ عون مور
ضبلُوه َّّٖ
لقوله تعالى﴿ :فَ َلّٖت َۡع ُ
هو تحل تدبيرهم ولهم فيه حق؛ وألنه لوو وان وائز فذنوه لوم ي ون لعضول الوولي معنوى ،ويؤيود هوذا

( )1ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان ( .)493 ،493/2والتفسير الحديث ،لدروزة عزة (.)431/3
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األمر ما اء عن بي موسى األشعر –رضي اهلل عنه -ن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -قوال:
« ن اح إ بولي».

()1

 -3بيان ن العضل عن التزوج من غير د
ض ۡبو ْاّٖبَ ۡيبنَ ُهمّٖ
فئ غير منهي عنه ،لقولوه تعوالى َ ِ ﴿ :اّٖت َٰ ََر َ
بِ ۡ
سبببب ُكوهُنَّ ّٖ
ببببٱل َم ۡع ُر ِّٖ
وا إشو ووارة إلو ووى مو ووا مضو ووى ذ و ورا ،فو ووي قولو ووه تعو ووالىّٖ﴿ :فَأَمۡ ِ
وف﴾[البقا ااءة ،]414:وذل،و و ج
وف﴾[البقءة ،]413:بما يعرفه الشره وتستحسنه المروءة،
بِ َم ۡع ُر يّٖ

 :تراضياً

ائناً بالمعروف.

()2

َٰ
بانّٖ
 -4الح مووة والتشوريع اإلسووالم فووي خطوواب النهووي عوون العضوول حيووث قووال تعووالى﴿ :ٱلطَّلَ بقُّٖ َم َّرتَب ُۖ ِ
سنّٖ﴾[البقءة]448:؛ ألن من لم يصل في المرة األولى قد يصول فوي
وفّٖأَ ۡوّٖت َۡس ِر ۢ ُ
يحّٖبِِ ِ ۡم َٰ َ
فَِِمۡ َ
سا ۢ ُلّٖبِ َّٖم ۡع ُر ي
الم ورة الثانيووة ،ف و عطى فسووحة موون الوقوول لموون خط و فووي الم ورة األولووى
يص ألحد ن يقف مام إعادة الحياة الزو ية من ديد ،ذلا

يخطووئ فووي الثانيووة ،فووال

يص ألحود ن يقوف موام بنواء

الحي وواة الزو ي ووة بع وود الت ارض ووي والتواف ووق ب ووالمعروف ،لقول ووه تع ووالىّٖ﴿ :فَ َ
ضبببلُوهُنَّ ّٖأَنّٖيَبببن ِك ۡ نَ ّٖ
بببلّٖت َۡع ُ
وف﴾[البقءة.]414:
ض ۡو ْاّٖبَ ۡينَ ُهمّٖبِ ۡٱل َم ۡع ُر ِّٖ
أَ ۡز َٰ َو َج ُهنَّ ّٖ ِ َ اّٖت َٰ ََر َ

()3

 -5التيس ووير والتس ووهيل عل ووى الن وواس ،وذل ووا ف ووي وقول ووه تع ووالى﴿ :بِب ۡ
وف﴾[البق ااءة ،]414:فالب وواء
بببٱل َم ۡع ُر ِّٖ
للمالبسة ،والمراد به ما تعرفه العقول السوالمة ،الم وردة مون ا نحيواز إلوى األهوواء ،و العوادال و
التعوواليم الضووالة ،وذلووا هووو الحسوون وهووو مووا وواء بووه الشووره نصووا و قياسووا ،و اقتضووته المقاصوود
الشرعية و المصلحة العامة ،التي ليس في الشره ما يعارضها ،والعرب تطلق المعوروف علوى موا

( )1ص ووحي اب وون حب ووان ،ح ووديث رق ووم .)393/9( ،)4493( :وص ووحي مو ووارد الظم وومن ،لأللب وواني ،ح ووديث رق ووم:
( )1442وقال :حديث صحي لغيرا ( .)343/1وينظر :تفسير السعد (.)143/1
( )2ينظر :نوار التنزيل ،للبيضاو (.)144/1
( )3ينظر :تفسير الشعراو (.)1443/2
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قابوول المن وور،

 :وللنسوواء موون الحقوووق مثوول الووذ علوويهن مالبس واً ذلووا دائمووا للو ووه غيوور المن وور

شرعا وعقال ،وتحل هذا تفاصيل بيرة تؤخذ من الشريعة.

()1

 -6ا ست ابة الحانية من اهلل -وتعالى -لحا ال القلووب التوي علوم مون صودقها موا علوم ،ت شوف
عن انب من رحمة اهلل بعبادا ،فهذا اآليوة بعمومهوا فيهوا التيسوير الوذ

رادا اهلل بالعبواد ،والتربيوة

التوي خوذ بهوا الموونهج القرآنوي ال ماعوة المسوولمة ،والنعموة التوي فاضوها عليهووا بهوذا المونهج القووويم،
الذ يوا ه الواقع من حياة الناس في ميع األحوال.

()2

 -7است اشة الو دان والضمير بعد النهي والتحذير ،في قوله تعوالى َ َٰ ّٖ﴿ :لِب َ ّٖيُبو َع ُّٖبِب ِِّٖۚ َمبنّٖ َشبانَ ّٖ
ّٖٱۡلل ب ِۗرّٖ َٰ
ِمببن ُكمۡ ّٖيُب ۡبل ِمنُ ّٖبِب َّ
بٱِِ َ
ّٖو ۡٱليَب ۡبو ِم ۡ ٰٓ ِ ِ

ّٖو َّ
بون﴾[البقااءة]414:
ّٖوأَن بتُمۡ ََّٖلّٖت َۡعلَ ُمب َّٖ
ٱُِّٖيَ ّٖۡعلَ ب ُم َ
ّٖوأَ ۡط َه ب ُر َ
َ لِ ُكببمۡ ّٖأَ ۡز َشب َٰبىّٖلَ ُكببمۡ َ

واإليمان باهلل واليوم اآلخر ي عل هذا الموعظة تبل إلى القلوب ،حين تتعلوق هوذا القلووب بواهلل ،و
تتطلع إلى رضاا فيما ت خذ وما تده ،والشعور ب ن اهلل يريد ما هو ز ى وما هوو طهور مون شو نه
ن يستحث المؤمن لالست ابة ،في رضى واستسالم.

()3

 -9التعبير القرآني عن مضارة المرة في زوا ها وذلا بتسمسته عضوالً ،والعضول موا تقودم :هوو
المنع ،وهذا التعبير فيه تنفير من هذا الفعل المشين؛ ألنه معبر من الداء العضال.

()4

 -9التهديد والتحذير لمن تشق عليه ح ام الن اح الموذ ورة والتوي منهوا :منوع العضول ،ويفهوم هوذا
التهديد من قوله تعالى َ َٰ ّٖ﴿ :لِ َ ّٖيُو َع ُّٖبِ ِِۚ﴾[البقءة.]414:

()3

 -14التعبير بقوله تعالى َ َٰ ﴿ :لِ ُك ّٖۡم﴾[البقءة ،]414:وهو ضمير مع ،وهذا فيوه إشوارة إلوى حمايوة المورة
ومنع التضييق عليها في اختيار زو ها إن ان ا ختيار معقو ً ،وفيه فائدة تعود على ال ل.
( )1ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)444/2
( )2ينظر :الظالل ،سيد قطب (.)233/1
( )3المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.

( )4ينظر :نظم الدرر ،للبقاعي (.)324 ،323/3
( )3ينظر :المصدر السابق (.)323/3
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وووووو
ومن خالل ما تقدم من بيان في منهج القرآن في التعامل مع النهوي عون عضول النسواء نسوتلخص
ما يلي:
= ورود س ووتة نو وواه م وون ض ووروب الفص وواحة والبالغ ووة وه ووي( :الطب وواق ،المقابل ووة ،الت وورار ،التق ووديم
والت خير ،اإللتفال ،مخاطبة الواحد بلفظ ال مع).
= بيان نه بد من الولي الشرعي للمرة عند عقد الن اح.
= بيان ن العضل من التزوج من غير د
فئ غي منهي عنه.
= الح مة والتشريع اإلسالمي في النهي عن عضل النساء.
= 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.
= التعبيوور القرآنووي عوون مضووارة الموورة فووي زوا هووا ،وذلووا بتسووميته عض والً وهووو معبوور عوون الووداء
العضال.
= التهديد والتحذير لمن ي د في نفسه متشقة من ح ام اهلل العضل وغيرا.
= التعبيوور بقولووه تعووالى ﴿ :جذل ُ ،وومۡ ﴾[البق ورة ،]232:وهووذا ضوومير فيووه إشووارة إلووى حمايووة الموورة موون
التضييق عليها.

( )1ينظر :زهرة التفاسير ،ألبي زهرة (.)943 /2
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المبحث الثان
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف الجنايات
والحدود ف سورة البقرة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ارت اب بني إسرائيل ريمة سفا الدماء واخراج بعضهم
لبعا من ديارهم بغير حق
المطلب الثاني :ا قتراب من حدود اهلل
المطلب الثالث :ا عتداء
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المطلب األول
ارتكاب بن إسرائل جريمة سفك الدماء واخراج بعضهم لبعض من ديارهم بغير حا
لقد اشتملل سورة البقرة على النهي عن ارت واب بنوي إسورائل ل ريموة سوفا الودماء واخوراج بعضوهم
البعا من ديارهم بغير حق ،وهذا

شا نه يعتبر ناية عظيمة في حق بعضوهم الوبعا؛ بول

هووو موون بووائر الووذنوب التووي حرمهووا اهلل –تعووالى -ورتووب عليهووا العووذاب يوووم القيامووة ،ويتبووين هووذا
المطلب فيما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
َٰ
ۡ ۡ
س ب ُكمّٖ ِّمببنّٖ ِ َٰيَب ِر ُشمۡ ّٖثُب َّمّٖ
ّٖو ََلّٖت ُۡخ ِر ُجببونَ ّٖأَنفُ َ
قووال اهلل –تعووالىَ ﴿ :-و ِ ّٖأَ َلببذنَاّٖ ِمي بثَقَ ُكمۡ ََّٖلّٖت َۡس بفِ ُكونَ ّٖ ِ َم بآٰ َا ُشمۡ َ
ُون﴾[البقءة.]48:
ّٖوأَنتُمۡ ّٖتَ ۡ َّٖهد َّٖ
أَ ۡق َر ۡرتُمۡ َ
ثانيا :تعريف سفك الدم لغة واصطالحا:
،
ا :ص و ْ ،
وس و ،وفيا،
 سنننفك الننندم لغنننةَّ :ودم جيس ووف ُ ه جس ووف اً ،فجهُو جوو جمس ووفوا ج
وب ال و َّودم ،ج
الس ووف ُ ج
وس ووفجا ال و ج
السفَّااَّ َّ :
اإلراقة و ،
والسَّفا، :
دم فالن :قتله.
اإل راء ل ُ ،ل جمائ ،دع ،و َّ
السفاح ،وسفا ج
ب -سفك الدم اصطالحا :هو :صبه واراقته ،والمراد به القتل ب

()1

()2

صفة ان.

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقول اهلل -تعالى -من و اًر علوى اليهوود الوذين وانوا فوي زموان الرسوول -صولى اهلل عليوه وسولم -فوي
المدين ووة ،ومو ووا ووانوا يعانونو ووه م وون القتوووال م ووع األوس والخو ووزرج ،وذل ووا ن األوس والخو ووزرج ،وهوووم
األنصار ،انوا في ال اهلية عباد صنام ،و انل بينهم حروب ثيورة ،و انول يهوود المدينوة ثوالث
قبائوول :بنووو قينقوواه ،وبنووو النضووير حلفوواء الخووزرج ،وبنووو قريظووة حلفوواء األوس ،ف انوول الحوورب إذا
( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)439/14وتاج العروس ،للزبيد ( .)191/21ومع وم اللغوة العربيوة
المعاصرة ،ألحمد مختار (.)1414/2

( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)344/2وفت البار  ،بن ح ر (.)199/12
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نشووبل بيوونهم قاتوول وول فريووق مووع حلفائووه ،فيقتوول اليهووود

عووداءا ،وقوود يقتوول اليهووود اآلخوور موون

الفريق اآلخر ،وذلوا حورام علويهم فوي دينوه ونوص تابوه ،ويخر وونهم مون بيووتهم وينهبوون موا فيهوا
مووون األثو وواث واألمتعو ووة واألم و ووال ،ثوووم إذا وضو ووعل الحو وورب وزارهو ووا اسو ووتف وا األس ووارى م وون الفريو ووق
ض ۡ
ّٖوت َۡكفُبببب ُرونَ ّٖ
ّٖٱل ِّٖك َٰتَبببب ِ َ
المغل وووب ،عم ووال بح ووم الت وووراة؛ واهلل -تع ووالى -يق ووولّٖ﴿ :أَفَت ُۡل ِمنُببببونَ ّٖبِبببببَ ۡع ِ
َٰ
ۡ ۡ
سب ُكمّٖ
ّٖو ََلّٖت ُۡخ ِر ُجبونَ ّٖأَنفُ َ
بِبَ ۡعضّٖ﴾[البقءة ،]45:ولهذا قال تعالىَ ﴿ :و ِ ّٖأَ َلذنَاّٖ ِميبثَقَ ُكمۡ ََّٖلّٖت َۡسبفِ ُكونَ ّٖ ِ َمبآٰ َا ُشمۡ َ
ِّمنّٖ ِ َٰيَ ِر ُش ّٖۡم﴾[البقءة.]48:
ون﴾[البقااءة ،]48:خبوور معنوواا النهووي ،و( ) ناهيووه ،وتس وف ون فعوول مضوواره
فقولووه تعووالىََ ﴿ :لّٖت َۡسببفِ ُك َّٖ
مرفوه وعالمة رفعه ثبول النون.
والمعنووى:

يقتوول بعضو م بعضووا ،و يخر ووه موون منزلووه ،و يظوواهر عليووه ،وقيوول :إن المعنووى:

تخاطروا بنفوس م في القتال فتقاتلوا من يغلب على ظن م نهم يقتلون م ،وقيل:

تسببوا فوي إ ارقوة

دم غير م ،و تسببوا في إخ ار هم مون ديوارهم ،والوذ يظهور ن األول هوو الصوحي  ،ولوذلا قوال
س ُكمۡ ّٖ َٰ َ لِ ُكبمۡ َ
برّٖلَّ ُكبمۡ ّٖ ِعنبدَّٖبَبا ِرفِ ُك ّٖۡم﴾[البقاءة]58:؛ ألن هول
ّٖل ۡي نّٖ
اهلل –تعوالى﴿ :-فَتُوبُ ٰٓو ْاّٖ ِلَ َٰىّٖبَا ِرفِ ُكمۡ ّٖفَ ۡٱقتُلُ ٰٓو ْاّٖأَنفُ َ
الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة ،ما اء عن النعمان بن بشير –رضي اهلل عنه( -)1قال :قال

( )1هو :بو عبداهلل ،النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد بون خوالس بون زيود بون مالوا األغور بون ثعلبوة بون عوب
بوون الخووزرج بوون الحووارث بوون الخووزرج األ بوور األنصووار الخزر ووي ،ولوود قبوول وفوواة رسووول اهلل صوولى اهلل عليووه وسوولم
بثموواني سوونين وسووبعة شووهر ،ول مولووود فووي اإلسووالم موون األنصووار بعوود اله ورة ب ربعووة عشوور شووه اًر ،لووه وألبويووه

صووحبة ،تووولى القضوواء فووي دمشووق ،واسووتعمله معاويووة -رضووي اهلل عنووه -علووى ال وفووة ،و ووان ريم واً وواداً شوواع اًر

ش اعاً ،فلما مال معاوية دعا الناس إلى بيعة عبد اهلل بن الزبير بالشام ،فخالفه هل حمص ،فخرج منها ،فاتبعوا

وقتلوا ،وذلا بعد وقعل مرج راهط34( ،هو) في ذ الح ة .ينظر :سد الغابة ،بن ا ثير ( ،)314/3اإلصابة،
بن ح ر (.)343/3
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،
رسول اهلل –صلى اهلل عليه وسلم« :-مثج ُل المؤ ،من، ،
اح ،م ،هم ،جوتج جعواطُ،ف ،هم جمثجو ُل ال ج جس ،ود
ين في تج جوادهم ،جوتج جور ُ
ج
ُ
ج
،
اعى لجهُ جسائُ،ر ال ج جس،د ب،السَّهج ،ر جوال ُح َّمى» .
إ ،جذا اشتج ج ى منهُ ُعض َو تج جد ج

()2( )1

َٰ
ۡ ۡ
سب ُكمّٖ ِّمبنّٖ
ّٖو ََلّٖت ُۡخ ِر ُجونَ ّٖأَنفُ َ
ويقتض النه في قوله تعوالىَ ﴿ :و ِ ّٖأَ َلذنَاّٖ ِميثَقَ ُكمۡ ََّٖلّٖت َۡسفِ ُكونَ ّٖ ِ َمآٰ َا ُشمۡ َ
ِ َٰيَ ِر ُش ّٖۡم﴾[البقءة ،]48:تحريم قتال بني إسرائيل لبعضهم الوبعا ،و وذلا تحوريم إخوراج بعضوهم الوبعا
من ديارهم باإليذاء والمضايقة و غير ذلا؛ لعموم اآلية؛ ولما يترتب عليه مون والخوز فوي الودنيا
واآلخورة ،والعووذاب الشووديد يوووم القيامووة ،لقولووه تعووالى﴿ :ثُب َّمّٖأَنبتُمۡ ّٖ َٰ َٰٓهبل َ ٰٓ
ّٖوت ُۡخ ِر ُجببونَ ّٖ
َُل ِاّٖت َۡقتُلُببونَ ّٖأَنفُ َ
سب ُكمۡ َ
َٰ
س َبر َّٰٖ َٰ
ّٖوه َُبوّٖ ُم َ ب َّرمّٖ
ّٖو ِنّٖيَ ۡبأتُو ُشمۡ ّٖأُ َٰ َ
ٱّٖتُفَبدُوهُمۡ َ
ّٖو ۡٱل ُع ۡبد َٰ َو ِن َ
بٱۡل ۡث ِم َ
فَ ِريقّٖاّٖ ِّمن ُكمّٖ ِّمبنّٖ ِ َٰيَب ِر ِهمۡ ّٖتَظَ َهب ُرونَ ّٖ َعلَ ۡبي ِهمّٖبِ ۡ ِ
َٰ
ض ۡ
ّٖل ۡبل نّّٖٖ
َعلَ ۡي ُك ّٖۡمّٖ ِ ۡل َر ُ
ّٖوت َۡكفُ ُرونَ ّٖبِبَ ۡعضّّٖٖفَ َم َ
اّٖجلَ ٰٓا ُاّٖ َمنّٖيَ ۡف َع ُلّٖ َ لِب َ ّٖ ِمبن ُكمۡ ّٖ ِ ََّل ِ
ّٖٱل ِك َٰتَ ِ َ
اج ُهمۡ ّٖأَفَت ُۡل ِمنُونَ ّٖبِبَ ۡع ِ
شد ۡ
ّٖويَ ۡو َم ۡ
فِ ۡ
ّٖو َم َّ
ون﴾[البقءة.]45:
اّٖٱُِّٖبِ َٰ َغفِ يلّٖ َع َّماّٖت َۡع َملُ َّٖ
ّٖٱلقِ َٰيَ َم ِةّٖيُ َر ونَ ّٖ ِلَ َٰ ٰٓىّٖأَ َ
ِّّٖٱل َّٖع َذا ِۗ ِ
ب َ
يّٖٱل َ يَ َٰو ِةّٖٱلد ۡنيَ ُۖا َ
والخطاب

يمنع ذلا ن ي ون تشريعاً ل ميع األمة ب

يقتل بعضهم بعضاً ،و يخرج بعضهم

بعض واً موون ديووارهم؛ لمووا وواء عوون عبوود اهلل بوون مسووعود –رضووي اهلل عنووه -قووال :قووال رسووول اهلل -
صوولى اهلل عليووه وسوولم « :-يحوول دم اموورئ مسوولم ،يشووهد ن

إلووه إ اهلل و نووي رسووول اهلل ،إ
()3

بذحدى ثالث :النفس بالنفس ،والثيب الزاني ،والتارا لدينه المفارق لل ماعة».

خامسننا :منننهج الق نرآن الكننريم ف ن التعامننل مننع نه ن بن ن إس نرائيل ع نن سننفك دمننائهم ،واخ نراج
بعضهم بعضا من ديارهم:
لقود تضوومنل سووورة البق ورة علووى موونه دج قرآنووي ع يووب فووي التعاموول مووع ارت وواب بنووي إس ورائيل ريمووة
سفا الدماء ،وذلا في عدة نقاط:
( )1صو ووحي مسو وولم ،تو وواب البو وور والصو وولة واآلداب ،بو وواب ت و وراحم المو ووؤمنين وتعو وواطفهم وتعاضو وودهم ،حو ووديث رقو ووم:
(.)1999/4( ،)2393
( )2ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)344/2وتفسير ابن ثير (.)319 ،319/1
ن[﴾..املائاادة ،]85:حووديث رقووم:
ّٖو ۡٱل َعب ۡبي َّٖ
( )3صووحي البخووار  ،توواب الووديال ،بوواب قولووه تعووال﴿ :أَنَّ ّٖٱل بنَّ ۡف َ
س َ
سّٖبِببٱلنَّ ۡف ِ
( .)3/9( ،)3919وصووحي مسوولم ،توواب القسووامة والمحوواربين والقصوواص والووديال ،بوواب مووا يبوواح بووه دم المسوولم،
حديث رقم.)1342/3( ،)1313( :
- 226 -

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

 -1بيان ن قتل الناس بعضهم لبعا ونفي بعضهم لبعا يعتبر قتالً ونفياً ألنفسهم ،حيث قال
س ب ُكمّٖ ِّمببنّٖ ِ َٰيَ ب ِر ُش ّٖۡم﴾[البقااءة ،]48:فموون سووفا دم غي ورا؛
ّٖو ََلّٖت ُۡخ ِر ُجببونَ ّٖأَنفُ َ
تعووالىََ ﴿ :لّٖت َۡس بفِ ُكونَ ّٖ ِ َم بآٰ َا ُشمۡ َ
ف نووه قتوول نفسووه؛ ألنووه سو ُويقتل قصاصواً بسووبب فعلووه لقتوول غيورا ،فووال يفسوود فووي األرا بسووفا الوودم
ونفي الغير ،في ون قد سفا دمه و خرج نفسه من ديارا بالتسبب.
 -2بيووان عوودم ارت وواب مووا يو ووب القتوول للوونفس،

()1

ا رتووداد عوون ديوون اهلل ،والزنووا بعوود اإلحصووان

والمحاربة ،وقتل النفس بغير حق ونحو ذلا ،مما يزيل عصمة الدماء.

()2

 -3الخطوو وواب لبنو و ووي إس و و ورائيل فيوو ووه ت ييوو وود لش و و وريعة اإلسو و ووالم ،فو و ووي قول و ووه تع و ووالىَّٖ َ ﴿ :لّٖت َۡسببببببفِ ُكونَ ّٖ
ووان فووي

ِ َمبببآٰ َا ُش ّٖۡم﴾[البقااءة]48:؛ ألنهووا وواءل بمسوواواة القصوواص و بطلوول الت ايوول فووي الوودماء الووذ

ال اهليووة وعنوود اليهووود ،و شووا ن ت ييوود الش وريعة بش وريعة خوورى سووابقة يزيوودها قبووو ً فووي النفوووس،
ويودل علووى ن ذلووا الح وم موراد قووديم هلل –تعوالى ،-و ن المصوولحة مالزمووة لوه
األق و ووام واألزمو ووان؛ ألن العو وورب
القصاص.

تختلووف بوواختالف

وزل فو ووي نفوسو ووهم حو وورج مو وون مسو وواواة الش و وريف الضو ووعيف فو ووي
يو و ا

()3

 -4ت يد معنى وحدة األمة اإلسالمة ،فتحدث في النفس ث اًر شريفا يبعثها على ا متثوال إن وان
هناا قلب يشعر ،وو دان يت ثر ،فقال تعالىَّٖ َ ﴿ :لّٖت َۡسفِ ُكونَ ّٖ ِ َمآٰ َا ُشمۡ ّٖ﴾[البقءة ،]48:ف عول دم ول فورد
من فراد األمة نه دم اآلخر عينه ،حتى إذا سف ه ان نه بخع نفسه وانتحر بيدا.

()4

والنهي عنوه
 -5اإلشوارة إلووى ن النهوي عوون سوفا الوودماء شود موون اإلخوراج موون الوديار ،فو ّ

الذم لليهود.
النهي عن اإلخراج من الديار ،ول ن هذا ترقياً في ّ

يسووتلزم

()3

( )1ينظر :المحرر الو يز ،بن عطية (.)113/1
( )2ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)433/1
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)213 ،213/3
( )4ينظوور :تفسووير المنووار ،لمحموود رضووا ( .)349/1والتفسووير الواض و  ،الح وواز  ،محموود محمووود ،الناشوور :دار
ال يل ال ديد – بيرول ،ط 1413 ( /14 :هو).)33/1( ،

( )3ينظر :تفسير ابن عرفة (.)339/1
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ّٖو ََلّٖ
 -6التعبي و وور البالغ و ووي والقرآن و ووي المع و و وز ،وذل و ووا ف و ووي قول و ووه تع و ووالىََ ﴿ :لّٖت َۡسبببببفِ ُكونَ ّٖ ِ َمبببببآٰ َا ُشمۡ َ
بون﴾[البقااءة]48:؛ ألنووه موون توودبرا علووم نووه
ّٖتُ ۡخ ِر ُجب َّٖ

قووام لألمووم إ بووالتحقق بمووا تضوومنته هووذا ،
الح ووم،

وشعور ل فرد من فرادهوا بو ن نفسوه نفوس اآلخورين ودموه دمهوم،

فورق فوي ا حتورام بوين الوروح

التووي ت ووول فووي بدنووه والوودم الووذ ي وور فووي عروقووه ،وبووين األرواح والوودماء التووي يحيووا بهوا إخوانووه
الذين وحدل بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصال العامة.

()1

وووووووو
ومن خالل ما تقدم ذ را من منهج القرآن في التعامل مع النهي عون ارت واب بنوي إسورائيل ل ريموة
سفا الدماء ،واخراج بعضهم لبعا من ديارهم نستلخص ذلا فيما يلي:
= بيان ن قتل الناس لبعضهم البعا يعتبر قتالً ألنفسهم.
= 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.
= اإلشارة إلى ن النهي عن سفا الدماء شد من اإلخراج من الديار.
= التعبير القرآني البالغي المع ر في لمة (تسف ون) و(تخر ون).

( )1ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رضا (.)349/1
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المطلب الثان
االقتراب من حدود اهلل
وممووا اشووتملل عليووه سووورة البق ورة موون األفعووال المنهووي عنهووا ،النهووي عوون ا قت وراب موون حوودود اهلل،
وحوودود اهلل هووي محارمووه التووي حرمهووا ونهووى عوون ا قتوراب منهووا ،ويو تي بيووان هووذا المطلووب فوي مووا
يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
ُّٖٱِِّٖفَ َلّٖت َۡق َربُوه َِۗاّٖ َش َٰ َذلِ َ ّٖيُبَيِّنُ َّ
ّٖمدُو َّ
ون﴾[البقءة.]348:
جّٖلَ َعلَّ ُهمۡ ّٖيَتَّقُ َّٖ
قال تعالى﴿ :تِ ۡل َ ُ
ّٖٱُِّٖ َاا َٰيَتِ ِِّٖۚلِلنَّا ِ
ثانيا :تعريف الحدود لغة واصطالحا:
 الحدود لغة :الحد :المنع والفصل ،والحا ز بين الشيئين لئال يختلط حدهما باآلخر ،ولئال يتعدى حدهما على اآلخر ،و معه حدود ،وفصل ما بين ل شيئين حد بينهما ،و
()1

الحد :منتهى الشيء.

ب -الحدود اصطالحا :وردل في تعريف الحدود تعاريف مختلفة وهي ما يلي:
التعريف األول :الحدود" :هي عقوبال وعبادال".

()2
()3

التعريف الثان  :الحدود" :هي عقوبال مقدرة و بل حقاً هلل -عز و ل".

()4

التعريف الثالث :الحدود" :هي محارم اهلل تعالى وعقوباتها التي قرنها بالذنوب".
( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)144/3وتاج العروس ،للزبيد (.)1/9

( )2امع المسائل  -الم موعة األولى ،شيخ اإلسالم حمد بن عبد الحليم بن عبود السوالم ابون تيميوة (ل129 :
ه و) تحقيووق :محموود عزيوور شوومس ،إش وراف :ب وور بوون عبوود اهلل بووو زيوود ،الناشوور :دار عووالم الفوائوود للنشوور والتوزيووع –

م ة ،ط1422( /1 :هو).)411/1( ،

( )3نيس الفقهاء في تعريفال األلفواظ المتداولوة بوين الفقهواء ،قاسوم بون عبود اهلل بون علوي القونوو الروموي الحنفوي

(ل919 :هو) تحقيق :يحيى حسن مراد ،الناشر :دار ال تب العلمية ،بدون رقم الطبعة (2444م).)31/1( ،
( )4مرقاة المفاتي شرح مش اة المصابي  ،علي بن سلطان محمد ،بو الحسن نور الدين المال الهرو القار
(ل1414 :هو) الناشر :دار الف ر ،بيرول – لبنان ،ط1422( /1 :هو 2442م).)219/1( ،
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والو ووذ يظهو وور للباحو ووث ن التعريو ووف الثالو ووث :هو ووو ال و و ار
وعقوباتهووا ،فهووي ميع واً حوودود اهلل

؛ ألنو ووه مو ووع بو ووين محو ووارم اهلل

ينبغووي التعوود عليهووا و تعطيلهووا ،نتعبوود اهلل بعوودم

ا قتراب منها للوقوه فيها ،إن انل محرمة ،ونساره إلى تطبيقها إن انل طاعة.
ثالثا :سبب نزول هذه اآلية:

سووبب نووزول اآليووة مووا رواا الب وراء بوون عووازب -رضووي اهلل عنووه ،)1(-قووال« :

ووان صووحاب محموود-

صلى اهلل عليه وسلم -إذا ان الر ل صائماً ،فحضر اإلفطار ،فنام قبل ن يفطر لم ي ل ليلته
()2

و يومووه حتووى يمسووي ،وان قوويس بوون صوورمة األنصووار -رضووي اهلل عنووه-
حضوور اإلفطووار تووى امرتووه ،فقووال لهووا :عنوودا طعووام؟ قالوول:

ووان صووائماً ،فلمووا

ول وون نطلووق ف طلووب لووا ،و ووان

يومه يعمل ،فغلبته عيناا ،ف اءته امرته ،فلما رته قالل :خيبة لا( ،)3فلموا انتصوف النهوار غشوي
ّٖٱلصيَ ِامّٖٱل َّرفَ ُ
ثّٖ
عليه( ،)4فذ ر ذلا للنبي -صلى اهلل عليه وسلم -فنزلل هذا اآليوة﴿ :أُ ِم َّلّٖلَ ُكمۡ ّٖلَ ۡيلَةَ ِّ
سآٰفِ ُك ّٖۡم﴾[البقءة ،]348:ففرحوا بها فرحاً شديدا».
ِلَ َٰىّٖنِ َ

()3

( )1هو :البراء بن عازب بن الحارث بن عد بن شم بن م دعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالا بون
األوس األنص ووار األوس ووي ي ن ووى بووا عم ووارة ،ردا رس ووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم عوون بوودر ،استص ووغرا ،و ول
مشاهدا حد ،وقيل :الخندق ،وغ از مع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ربوع عشورة غوزوة ،ونوزل ال وفوة ،وابتنوى
بها دارا ،ومال يام مصعب بن الزبير-رضي اهلل عنه .-ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر (.)133 ،133/1

( )2هو :قيس بن صرمة بن مالا بن عدى ابن عوامر بون غونم بون عود بون الن وار األنصوار  ،ي نوى بوا قويس،

و ان ر ال قد ترهب في ال اهلية ،ودخل بيتا له ،فاتخذا مس دا،

تدخل عليه فيه طامث و

نب ،وقال :عبد

رب إبراهيم ،فلم يزل ذلا حتى قدم رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -المدينة ،ف سلم وحسن إسوالمه ،وهوو شويخ
بير .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبدالبر (.)131/2
( )3خيبة لا:

 :حرماناً لا ،يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب ،ينظر :فت البار  ،بن ح ر (.)131/4

( )4غشي عليه : :غمي عليه إغماء خفيفاً .ينظر :فت البار  ،بن ح ر (.)132/1
ام[﴾..البقااءة ،]348:حووديث رقووم:
صبببيَ ِّٖ
( )3صووحي البخووار  ،توواب الصوووم ،بوواب قولووه تعووالى﴿ :أُ ِمببب َّلّٖلَ ُكبببمۡ ّٖلَ ۡيلَبببةَّٖٱل ِّ
(.)29/3( ،)1913
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رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية :بعد ن بين اهلل -تعالى -في اآلية ح ام الصيام وا عت اف
وما فيها من حدود ،شره في النهي عن ا قتراب من هذا األح ام والحدود ،فقال تعالىّٖ﴿ :تِ ۡل َ ّٖ
ُمدُو َّ
ُّٖٱِِّٖفَ َلّٖت َۡق َربُوهَا﴾[البقءة ،]348:فحدود اهلل هي فرائضه ،وهي ما يمنع الناس من مخالفتها،
فقوله تعالى﴿ :فَ َلّٖت َۡق َربُوهَا﴾[البقءة ،]348:الفاء الفصيحة ،و( ) ناهية ،وتقربوها فعل مضاره
م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف النون.
والمعنى :فال ت توها ،بمعنى إذا شئتم السالمة ألنفس م فانتهوا و تقربوها و ت توهواَ ﴿ ،ش َٰ َذلِ َ ّٖيُبَيِّنُ ّٖ
َّ
بون﴾[البقاءة،]348:
جّٖلَ َعلَّ ُهبمۡ ّٖيَتَّقُب َّٖ
ٱُِّٖ َاا َٰيَتِب ِِّٖۚلِلنَّببا ِ

 :هووذا الوذ بينواا ،وفرضووناا ،وحوددناا مون الصوويام،

و ح امه ،وما بحنوا فيوه وموا حرمنوا ،وذ ور غاياتوه ورخصوه وعزائموه ،حودود اهلل،
وبينهووا بنفسووهّٖ﴿ ،فَب َبلّٖت َۡق َربُو َهبباّٖ﴾[البقااءة،]348:
العذاب.

:

 :شورعها اهلل

ت اوزوهووا ،وتعتوودوها ،ل ووي تتقوهووا فتن ووا موون

()1

ّٖمبدُو َّ
ُّٖٱِِّٖفَ َبلّٖت َۡق َربُوهَبا﴾[البقاءة ،]348:المبالغوة فوي التحوريم؛
ويقتض النه في قولوه تعوالىّٖ﴿ :تِ ۡلب َ ُ
ّٖمبدُو َّ
ُّٖٱِِّٖفَب َبلّٖ
ألنوه يعتبور تعود علووى حودود اهلل؛ وألن اهلل -تعوالى -قوال فووي موضوع آخور﴿ :تِ ۡلب َ ُ
ت َۡعتَدُوهَا﴾[البقءة ،]448:إ

ن األحوط ن

يقرب الحد الذ هو الحا ز بين حيز الحوق والباطول،

يال يذهل فيقع في الباطل ،لما اء فوي الحوديث عون النعموان بون بشوير –رضوي اهلل عنوه -قوال:
سوومعل رسووول اهلل –صوولى اهلل عليووه وسوولم -يقووول« :إَّ ،ن ال جحو جوال جل جبووي َن ،جو،ا َّن ال جحو جور جام جب وي َن ،جوجبي جنهُ جمووا
، ، ، ، ، ،،
ْ ،
َّ
النو ،
ال ج جيعلج ُمهُو َّون ج ث،يوَور ،مو جون َّ
وع ،فووي
ُمشوتجب،هج َ
واس ،فج جمو ،ون اتقجووى الش ُوبهجال اسووتجب ججر لدينووه ،جوعرضووه ،جو جموون جوقجو ج

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)343/3وتفسير البغو ( .)233/1وتفسير ابن ثير ( .)324/1واعراب
القرآن ،لدرويش (.)212/1
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اعي يرعووى حووو جل ال ،حمووى ،ي ،
ال وقجووع ،فووي الحوور،ام ،ج و َّ ،
ْ ،
وع ،في و ،ه ،ج ج جو،ا َّن ل ُ ،وول جمل،و دوا
وش و ُ
ج ُ
والر ج ج ج
جج
ا جن جيرتجو ج
الشو ُوبهج ج ج
،حمى ،ج ج و،ا َّن ،حمى ،
اهلل جم جح ،ارُمهُ(.»)1
ج
ً
ج

()2

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع من يقترب من حدود اهلل:
ويتض و موونهج الق ورآن فووي سووورة البق ورة فووي النهووي عوون ا قت وراب موون حوودود اهلل موون خووالل سوواليب
وطرق التعامل التي وردل في سياق اآلية ،وذلا في عدة نقاط:
 -1بيان ن من ان في طاعة اللَّه والعمل بشرائعه ،فهو متصرف في حيز الحق ،حيث قال اهلل
ّٖم بدُو َّ
ُّٖٱِِّٖفَب َبلّٖت َۡق َربُو َهببا﴾[البقااءة ،]348:فنهووى ن يتعووداا؛ ألن موون تعووداا وقووع فووي حيووز
تعووالىّٖ﴿ :تِ ۡل ب َ ُ
الباطل ،فنهى ن يقرب الحد الذ هو الحوا ز بوين حيوزى الحوق والباطول لوئال يودانى الباطول ،و ن
ي ون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضال عن ن يتخطاا.

()3

 -2بي ووان ن النه ووي ع وون القرب ووان بلو و م وون النه و ،وي ع وون ا لتب وواس بالش و ،
ويء ،فقول ووه تع ووالىّٖ﴿ :فَب َببلّٖ
ّٖمبببببدُو ُّٖ
ت َۡق َربُو َهبببببا﴾[البقا ااءة ،]348:غلَّو و وب هن و ووا ه و ووة النه و ووي إذ ه و ووو المعق و ووب بقول و ووه تع و ووالىّٖ﴿ :تِ ۡلببببب َ ُ
ٱِِ﴾[البقءة ،]348:وما ان منهياً عن فعله ان النهي عن قربانه بل .
َّّٖ

()4

 -3التحذير من ا قتارب من حدود اهلل لت وون هنواا منطقوة موان ،فمون حوام حوول الحموى يوشوا
ن يقع فيه ،واإلنسوان

يملوا نفسوه فوي ول وقول فو حرى بوه

يعورا إرادتوه لالمتحوان بوالقرب

من المحظورال المشتهاة ،اعتمادا علوى نوه يمنوع نفسوه حوين يريود ،وألن الم وال هنوا م وال حودود

( )1صحي البخار  ،تاب اإليمان ،باب فضل من استبر لدينه ،حديث رقم .)24/1( ،)32( :صحي مسلم،
تاب المساقاة ،باب خذ الحالل وترا الشبهال ،حديث رقم.)1219/3( ،)1399( :
( )2ينظر :غرائب القرآن ،للنيسابور (.)324/1
( )3ينظر :ال شاف ،للزمخشر (.)233/1
( )4ينظر :الدر المصون في علوم ال تاب الم نوون ،بوو العبواس ،شوهاب الودين ،حمود بون يوسوف بون عبود الودائم

المعروف بالسمين الحلبي (ل133 :هو) ،تحقيوق :الود تور حمود محمود الخوراط ،الناشور :دار القلوم ،دمشوق ،بودون
رقم الطبعة وتاريخها (.)344 ،299/2
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للمالذ والشهوال ان النهيّٖ﴿ :فَ َلّٖت َۡق َربُوهَباّٖ﴾[البقاءة ،]348:والمقصوود هوو المواقعوة

هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤا في التحرج والتقوى.

القورب ،ول ون

()1

 -4ن النهووى عوون مقاربووة الش ويء عن ووان علووى ت يوود التح وريم وتغليظووه ،ولمووا ووان قوورب المسوواء
بالمباشرة باأل ساد وما ي ارى ذلا داعياً إلى المواقعة ،وقل من يملا في ذلا نفسه ويغلب هواا،
ولهووذا قالوول عائشووة -رضووي اهلل عنهووا« :-و ي ووم يملووا إربووه مووا ووان رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه
وسلم -يملا إربه(.»)2

()3

 -5المبالغة في التحذير من مخالفة ح ام اهلل؛ ألن النهى عن القرب من الشيء نهى عن إتيانوه

باألولى ،فقوله تعوالى﴿ :فَ َلّٖت َۡق َربُوهَبا﴾[البقاءة،]348:

د لوة علوى ا تنواب موا فيوه شوبهة ،واإلرشواد إلوى

ترا األشياء التي تقضي في غالب مرها إلى الوقوه في الحرام.

()4

 -3قطع العذر والح ة على من خالف األح ام الشورعية التوي تتعلوق بالصويام وا عت واف ،وذلوا
بقوله تعوالى﴿ :يُبَيِّنُ َّ
بون﴾[البقاءة]348:؛ فوذذا بوين اهلل تلوا األح وام فعرفوهوا
جّٖلَ َعلَّ ُهبمۡ ّٖيَتَّقُ َّٖ
ّٖٱُِّٖ َاا َٰيَتِ ِِّٖۚلِلنَّا ِ
وخالفوها لم يبق عذر و ح ة في المخالفة.

()5

وووووو
وموون خووالل مووا تقوودم بيان وه موون موونهج الق ورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون ا قت وراب موون حوودود اهلل
نستلخص ما يلي:
( )1ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)113/1

( )2صووحي البخووار  ،توواب الحوويا ،بوواب مباش ورة الحووائا ،حووديث رقووم .)31/1( ،)342( :وصووحي مسوولم،
تاب الحيا ،باب مباشرة الحائا فوق اإلزار ،حديث رقم.)242/1( ،)293( :
( )3ينظوور :مووالا الت ويوول القوواطع بووذو اإللحوواد والتعطيوول فووي تو يووه المتشووابه اللفووظ موون آ التنزيوول ،حموود بوون
إب وراهيم بوون الزبيوور الثقفووي الغرنوواطي ،بووو عفوور (ل149 :هو و) ،وضووع حواشوويه :عبوود الغنووي محموود علووي الفاسووي،
الناشر :دار ال تب العلمية ،بيرول – لبنان ،بدون رقم الطبعة وتاريخها (.)32/1

( )4ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو (.)399/1
( )3ينظر :تفسير السعد (.)91/1
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= بيان ن من ان في طاعة اهلل فهو في حيز الحق ،ومن تعدى حدود اهلل فهو في حيز
الباطل.
= بيان ن النهي عن القربان بل من النهي عن اإللتباس بالشيء.
= التحذير من ا قتراب من حدود اهلل.
= ت يد تحريم ا قتراب من حدود اهلل والتغليظ في ذلا.
=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
وموون المنهيووال الفعليووة التووي تضوومنتها سووورة البق ورة النهووي عوون ا عتووداء؛ ألنووه لوويس موون خووالق
اإلسالم و من خالقيال القتال في سبيل اهلل ،ويتبين النهي عن هذا الفعل من خالل ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
َٰ
ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ۡ
ّٖو َ َّٖلّٖت َۡعتَد ُٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
يل َّ
ين﴾[البقءة.]380:
ّٖٱل ُم ۡعتَ ِد َّٖ
قال تعالىَ ﴿ :وقَتِلُو ْاّٖفِيّٖ َ
ّٖٱِِّٖٱلَّ ِذينَ ّٖيُ َٰقَتِلُونَ ُكمۡ َ
سب ِ ِ
ثانيا :تعريف االعتداء لغة واصطالحا:
 االعتداء لغة :م خوذ من ج َّ ،ومنافواةُ ا لت،جئ ،وام ،ومنوه جع جودا َّ
ورس جو جغي ُوراُ
الرُ و ُل والف ُ
اوُز ُ
العدو والت ُ
ْ
،
الحق وال جحد.
داء الظلم وم جاوجزةُ ج
وع ُد ّواً ج
جيع ُدو جعدواً ُ
وع جدو ًانا ،وا عت ُ

()1

ب -االعتداء اصطالحا :هو الخروج فيه عن الوضع الشرعي والسنة الم ثورة.

()2

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
َٰ
يل َّ
ّٖٱِِّٖٱلَّبببببب ِذينَ ّٖ
يخاطو و ووب اهلل عبو و ووادا المو و ووؤمنين آم و و و اًر لهو و ووم بقولو و ووه تعو و ووالىَ ﴿ :وقَتِلُببببببو ْاّٖفِببببببيّٖ َ
سبببببببِ ِ
ّٖيُ َٰقَتِلُونَ ُك ّٖۡم﴾[البقءة،]380:

 :قاتلوا الذين يبد ون م بالقتال ،و قاتلوا الر ال الذين يقاتلون م فحسب ،ثم

نه وواهم بقول ووه تع ووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡعتَبببد ُٰٓو ّْٖا﴾[البق ااءة ،]380:الو وواو ح وورف عط ووف ،و( ) ناهي ووة ،وتعت وودوا فع وول
مضاره م زوم بال وعالمة زمه حذف حرف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.
والمعنى:

تبتدؤا بالقتال ،و بقتال الذين لم يقاتلو م ،وقيل:

تقاتلوا الشيوخ والنسواء والصوبيان،

ومعنووى اآليووة :قوواتلوا الووذين هووم بحالووة موون يقوواتل م ،و تعتوودوا فووي قتوول النسوواء والصووبيان والرهبووان
( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)33 -31/13وتاج العروس ،للزبيد (.)3 ،3 /39
( )2ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر ،م د الدين بو السعادال المبارا بن محمد بن محمد بن محمد ابن
عبوود ال وريم الشوويباني ال ووزر ابوون األثيوور (ل343 :ه و) ،تحقيووق :طوواهر حموود الوزاوى  -محمووود محموود الطنوواحي،

الناشر :الم تبة العلمية  -بيرول1399( ،هو 1919 -م).)193/3( ،
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وشبههم ،وقيل :المعنوى

تعتودوا فوي القتوال لغيور و وه اهلل الحميوة و سوب الوذ ر ،وقولوه تعوالى:

ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ۡ
﴿ ِنَّ َّ
ين﴾[البقءة،]380:
ّٖٱل ُم ۡعتَ ِد َّٖ

 :المت اوزين عما شره اهلل لهم.

()3

ويرى الباحث ن النواظر فوي اآليوال القرآنيوة التوي ذ ور اهلل فيهوا ا عتوداء ،ي ود موا سوبق ن بنوي
إس ورائيل موون اليهووود والنصووارى وموون شووابههم ،هووم موون ذ وورهم اهلل وشووملهم بهووذا العموول اإل ارمووي
البشووع ،و ي وزال حفووادهم موون اليهووود والنصووارى الووذين لهووم علو َوو فووي هووذا الووزمن ،يمارسووون موونهج
ا عتداء واإل ورام فوي حوق األبريواء والضوعفاء مون األطفوال والنسواء والشويوخ ،بول وصول بهوم الحود
إلووى توودمير الموودن ب ملهووا علووى رؤوس صووحابها موون المسوولمين ب سوولحة فتا ووة وموودمرة ومحرمووة
دوليو واً ،م ووا وق ووع ف ووي س ووورية ،وبالتحدي وود مدين ووة حل ووب ،حي ووث دم ووروا وقتلو ووا وش ووردوا المالي ووين م وون
المسلمين.
فاليهود والنصارى لهم باه بير في ا عتداء على األرواح البريئة ،فلم يسلم مونهم حتوى نبيواء اهلل
واهد بوذلا ،حيوث قوال
ورسله –صلوال اهلل وسالمه علويهم -حيوث اعتودوا علويهم وقتلووهم والقورآن ش َ
َٰ
َٰ
ّٖويَ ۡقتُلُبونَ ۡ
ت َّ
َصبو ْاّٖ َّو َشبانُو ْاّٖ
ّٖمبقّّٖٖ َ لِب َ ّٖبِ َمباّٖع َ
ّٖٱۡلَ ۢنبِيَبآٰ َاّٖبِ َغ ۡيب ِر َ
تعالىَّٖ ﴿ :لِ َ ّٖبِأَنَّ ُهمۡ ّٖ َشبانُو ْاّٖيَ ۡكفُب ُرونَ ّّٖٖبِا َٰيَب ِ
ّٖٱِِ َ
ُون﴾[آل عمءا
يَ ۡعتَد َّٖ

سبىّٖ
 ،]334:وقال تعالى﴿ :لُ ِعنَ ّٖٱلَّ ِذ َّٖ
َّٖو ِعي َ
ينّٖ َشفَ ُرو ْاّٖ ِم ۢنّٖبَنِ ٰٓيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓر ِاي َلّٖ َعلَ َٰىّٖلِ َ
انّٖ َا ُو َ
س ِ

َٰ
ُون﴾[املائادة ،]84:وان ان قد وقع من بعوا مون ينتسوبون إلوى
َصو ْاّٖ َّو َشانُو ْاّٖيَ ۡعتَد َّٖ
ۡٱب ِنّٖ َم ۡريَ َمّٖ َ لِ َ ّٖبِ َماّٖع َ
اإلسووالم بعووا ا عتووداءال علووى األبريوواء؛ فووذن هووذا

يعنووي ن اإلسووالم يقوور ذلووا ،فهووم يمثلووون

نفس ووهم و يمثل ووون اإلس ووالم ،ب وول إن اإلس ووالم ينه وواهم ع وون ا عت ووداء عل ووى األبري وواء والمعص ووومين
والمست منين ،ويدعوهم إلى عدم الوقوه في مثل هذا التصرفال التي

تمل لإلسالم بصلة.

( )1ينظو وور :و ووامع البيو ووان ،للطبو وور ( .)333/3والمح و وورر الو ووو يز ،بو وون عطيو ووة ( .)232/1وغ ارئو ووب القو و ورآن،
للنيسابور ( .)329/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)294/1
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َٰ
ّٖو ََلّٖت َۡعتَبد ُٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
يل َّ
ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ب ّٖ
ويقتض النه في قوله تعوالىَ ﴿ :وقَتِلُو ْاّٖفِيّٖ َ
ّٖٱِِّٖٱلَّ ِذينَ ّٖيُ َٰقَّٖتِلُبونَ ُكمۡ َ
سب ِ ِ
ين﴾[البقاءة ،]380:تحوريم ا عتوداء؛ لعمووم النهوي الووارد فوي اآليوة؛ وألنوه
ۡٱل ُم ۡعتَ ِد َّٖ

ي ووز فوي ا عتوداء

القتووال قتوول النسوواء والصووبيان والرهبووان؛ لمووا وواء عوون ابوون عموور –رضووي اهلل عنهمووا -قووال :ن
رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم -رى فووي بعووا مغازيووه اموورة مقتولووة «فنهووى عوون قتوول النسوواء
والصووبيان»( ،)1وقوود توور م اإلمووام مسوولم بوون ح وواج النيسووابور فووي صووحيحه لهووذا الحووديث بقولووه:
(باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب).
فالقتووال

ي ووون فووي النسوواء و فووي الصووبيان وم وا شووابههم الرهبووان والشوويوخ واأل وراء ،ف وذنهم

يقتلووون إ

ن ي ووون لهوم ذاءة ،فموون ووان موونهم قوواد ار علووى القتووال والتحوريا والتمويوول والتشو يع،

النسواء فووي خورو هن إلووى المعووارا وتعييور الفووارين منهووا ،والرهبوان مووع ال فووار فوي ال نووائس ،فموون
يسووتطيع الصووبيان والش ويوخ لضووعفهم فووال ي وووز

انوول هووذا عمووالهم فووذنهم يقتل ووا ،وموون ووان

قتلهم ،لعموم النهي الوارد عن ذلا في القرآن والسنة.

()2

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن االعتداء:
لقد ُذ ر في سياق هوذا اآليوة النهوي عون ا عتوداء و واء مون خاللهوا مونهج القورآن فوي التعامول موع
هذا النهي ويتض ذلا التعامل في عدة نقاط:
َٰ
يل َّ
ّٖٱِِّٖٱلَّب ِذينَ ّٖ
 -1تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال ال فار ،حيث قال تعالىَ ﴿ :وقَتِلُو ْاّٖفِيّٖ َ
سب ِ ِ
ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ب ۡ
ّٖو ََلّٖت َۡعتَ بد ُٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
ين﴾[البقااءة ،]380:ف نووه يقووول لهووم :هووؤ ء الووذين م ورت م
ّٖٱل ُم ۡعتَ ب ِد َّٖ
يُ َٰقَتِلُببونَ ُكمۡ َ

( )1ص ووحي البخ ووار  ،ت وواب ال ه وواد والس ووير ،ب وواب قت وول النس وواء ف ووي الح وورب ،ح ووديث رق ووم (.)31/4( ،)3413
وصووحي مسوولم ،توواب ال هوواد والسووير ،ب واب تح وريم قتوول النسوواء والصووبيان فووي الح وورب ،حووديث رقووم،)1144( :

(.)1334/3

( )2ينظر :ال امع ألح ام القرآن ،للقرطبي (.)349 ،349/2
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بقتالهم ،هم خصوم م و عداؤ م الذين يقاتلون م ،دون غيورهم ،النسواء والصوبيان والشويوخ الفانيوة،
و صحاب الصوامع.

()1

 -2بيان عدم ارت اب المناهي ملة ،فهو نهي عام في ميع م اوزة ل حد ،حدا اهلل –تعالى-
 ،فدخل فيه ا عتداء في القتال بما

ي ووز ،لموا واء عون بريودة -رضوي اهلل عنوه )2(-قوال :وان

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إذا مر مي اًر على يش ،و سرية ،وصاا فوي خاصوته بتقووى
اهلل ،قجوات،لُوا مون ج فجور ب، ،
يل ،
اهلل ،ومن معه من المسولمين خيو اًر ،ثوم قوال« :اغ ُوزوا ب،اس ،وم ،
اهلل ،فوي سوب، ،
واهلل،
ج
ج
ج
يدا» .
اغ ُزوا جوج تج ُغلْوا ،جوج تجغ،د ُروا ،جوج تجمثُلُوا ،جوج تجقتُلُوا جولً ،

()4( )3

 -3التحذير من ا بتداء بالقتال حتى

يقع ا عتداء من المسلمين و ً؛ ألن اهلل -تعوالى -يقوول

ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ببب ۡ
بع وودهاِ ﴿ :نَّ َّ
ين﴾[البقااءة ،]380:وه ووذا تح ووذير م وون ا عت ووداء وذل ووا مس ووالمة للع وودو
ّٖٱل ُم ۡعتَببب ِد َّٖ
استبقاء لهم وامهالهم حتى ي يئوا مؤمنين.
و
ً

()5

 -4التوضي والبيان ب ن هذا هي الحرب التي يخوضها اإلسالم ،وهذا هي آدابه فيها ،وهذا هي
َٰ
يل َّ
ّٖٱِِّٖ
هدافه منها ،وهي تنبثق من ذلا التو يه القرآني ال ليل ،في قوله تعالىَ ﴿ :وقَتِلُو ْاّٖفِبيّٖ َ
سبب ِ ِ
ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ب ۡ
ّٖو ََلّٖت َۡعتَ ُّٖد ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
ين﴾[البقاءة ،]380:ومون ثوم انول تلوا اآلداب مرعيوة
ّٖٱل ُم ۡعتَب ِد َّٖ
ٱلَّ ِذينَ ّٖيُ َٰقَتِلُونَ ُكمۡ َ
حتى مع عدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم شنع التمثيل.

()3

( )1ينظر :ضواء البيان ،للشنقيطي (.)13/1
( )2هو :بريدة بن الحصيب بن عبد اهلل بن الحارث ابن األعرج بن سعد بن رزاح بن عد األسولمي ،سولم قبول
بوودر ،ولووم يشووهدها وشووهد الحديبيووة ،ف ووان مموون بووايع بيعووة الرض ووان تحوول الش و رة ،و ووان موون سووا ني المدينووة ،ثووم

تحول إلى البصرة ،ثم خرج منها إلى خراسان غازيا  ،فمال بمرو .ينظر :ا ستيعاب ،بن عبد البر (.)193/1
( )3صووحي مسوولم ،توواب ال هوواد والسووير ،بوواب تو مير اإلمووام األمووراء علووى البعوووث ،ووصوويته إيوواهم بوومداب الغووزو
وغيرها ،حديث رقم.)1331/3( ،)1131( :
( )4ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان ( .)242/2وتفسير ابن ثير (.)324/1
( )3انظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور (.)241/2
( )3ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)199/1
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 -5اإلشووارة إلووى القتووال فووي سووبيل نص ورة الحووق ودفووع الظلووم ومعاونووة المظلووومين ضوود الظووالمين،
اقعوا عليوه ،فالقتوال لودفع الظلوم واقاموة الحوق قتوا ً
وذلا حق على ل مسلم وان لم ي ن ا عتوداء و ً
ع وواد ً وه ووو قت ووال ف ووي س ووبيل اهلل -تع ووالى-؛ ألن ذل ووا م وون قبي وول األم وور ب ووالمعروف والنه ووي ع وون
المن ر.

()1

 -6اإلشو و ووارة إل و و ووى ن اهلل يري و و وود ن يضو و ووع ح و و ووداً ل ب و و وورول البشو و وور حيي و و ووث ق و و ووال تع و و ووالىَ ﴿ :و ََلّٖ
ت َۡعتَ بد ُٰٓو ّْٖا﴾[البقااءة ،]380:فالبوود ن ت ووون نيووة القتووال فووي سووبيل اهلل،
وال برول والطغيان ،فال قتال من

ن ي ووون القتووال بنيووة ا سووتعالء

ل الحياة ،و المال و لضمان سووق اقتصواد  ،وانموا القتوال

إلعالء لمة اهلل ،ونصرة دين اهلل ،هذا هو غرا القتال في اإلسالم ،فنهوى الحوق عون ا عتوداء؛
ألنووه علووى قوودر الفعوول ي ووون رد الفعوول؛ وألن فووي قتووال النسوواء والع وزة اعتووداء ،واهلل –تعووالى-
يحب المعتدين ،ل ن قتال المؤمنين إنما ي ون لرد العدوان ،و بداية عدوان.

()2

 -1ن اهلل عل ا عتداء من األفعال السيئة التي ي رهها لذاتها و يحبها ،و يحب هلها ،حيوث
ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ۡ
قال تعالىِ ّٖ﴿ :نَّ َّ
ين﴾[البقءة.]380:
ّٖٱل ُم ۡعتَ ِد َّٖ
 -9ذ ر الح مة التي من

()3

لها نهى اهلل عن ا عتداء ،حيث قال تعوالى:

﴿ َو ََلّٖت َۡعتَبد ُٰٓو ّْٖا﴾[البقاءة]380:

ّٖٱَِ ََّٖلّٖيُ ِ ب ۡ
ثووم علوول هووذا الح ووم بووذ ر الح مووة موون ذلووا بقولووه تعووالىِ ّٖ﴿ :نَّ َّ
ين﴾[البقااءة،]380:
ّٖٱل ُم ۡعتَ ب ِد َّٖ
وهذا من حسن التعليم؛ ألنه من طرق اإلقناه ووسائله.

()4

( )1ينظر :زهرة التفاسير ،ألبي زهرة (.)931/2
( )2ينظر :تفسير الشعراو (.)922/2

( )3ينظر :تفسير المنار ،محمد رشيد رضا (.)139/2
( )4ينظر :نظم الدرر ،للبقاعي ( .)149/3وتفسير الفاتحة والبقرة ،بن عثيمين (.)313/2
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 -9بيان الغورا مون القتوال وهوو ن ي وون فوي سوبيل اهلل،

فوي سوبيل غيورا مون موال و واا و

سولطان ،و فووي سووبيل ا سووتعالء وال بورول والطغيووان ،والقتووال فووي سوبيل اهلل بوود ن ي ووون علووى
ال يفية التي يريدها اهلل ،واهلل يحرم ا عتداء ،وما ان من اعتداء فليس في سبيل اهلل.

()1

ووووووو
ومن خالل ما سبق توضيحه في منهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون ا عتوداء نسوتلخص موا
يلي:
= تهييج المسلمين وتحريضهم على القتال في سبيل اهلل.
= النهي عن ا عتداء بشموليته.
= التحذير من ا بتداء بالقتال حتى

ي ون فيه اعتداء.

= بيان خالقيال الحرب التي يخوضها اإلسالم بمدابها و هدافها.
= اإلشارة إلى القتال في سبيل الحق ودفع الظلم.
= بيووان ن الغايووة م وون القتووال هووي وض ووع ل بوورول البشوور ال ووذين يسووعون لالسووتعالء ف ووي األرا
بال برول والطغيان.
= ن اهلل عل ا عتداء من األفعال السيئة.
= ذ ر الح مة التي نهى اهلل عن ا عتداء من

لها.

= بيان الغرا من القتال وهو ن ي ون في سبيل اهلل.

( )1ينظر :تفسير الشعراو (.)922/2
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المبحث الثالث
منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف بقية األحكام
ف سورة البقرة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ا قتراب من الزو ة وقل المحيا
المطلب الثاني :ا بتداء بقتال ال فار في المس د الحرام
مضارة األم و األب بالولد
المطلب الثالث:
َّ
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المطلب األول
االقتراب من الزوجة وقت المحيض
اء النهي في سورة البقرة من ا قتراب مون الزو وة وقول المحويا حتوى تطهور ،وهوذا مور حرموه
اهلل -تعالى-؛ ألنه ذى يصيب صاحبه باألمراا؛ فواهلل -تعوالى -لوم يشوره شويئاً للبشور إ وفيوه
مصلحة لهم في دينهم ودنياهم ،وي تي بيان هذا المطلب في ما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
سبآٰ َاّٖفِ ۡ
َبن ۡ
ضّٖقُبلۡ ّٖه َُبوّٖأَ ّٖٱّٖفَ ۡ
ّٖو ََلّٖت َۡق َربُبوهُنَّ ّٖ
بٱعتَ ِللُو ْاّٖٱلنِّ َ
ض َ
بيّٖٱل َم ِ بي ِ
ّٖٱل َم ِ بي ُۖ ِ
قوال تعوالىَ ﴿ :ويَ ۡسبلُونَ َ ّٖع ِ
بببرنَ ّٖفَب ۡ
بببأتُوهُنَّ ّٖ ِمب ۡ
ّٖٱُِّٖ ِنَّ َّ
بببر ُش ُم َّ
ّٖم ۡيب ُ
بببر ُۖنَ ّٖفَببببِ ِ َ اّٖتَطَهَّب ۡ
بببىّٖيَ ۡط ُهب ۡ
ّٖويُّٖ ِ بببب ّٖ
َمتَّب َٰ
بببثّٖأَ َمب َ
بببن َ
ّٖٱَِّٖيُ ِ بببب ّٖٱلتَّبببب َٰ َّوبِينَ َ

ين﴾[البقءة.]444:
ۡٱل ُمتَطَ ِّه ِر َّٖ
ثانيا :تعريف المحيض لغة واصطالحا:
حيضووا،
وم ً
أ -المحننيض لغننة :المحوويا :مصوودر حوواا ،يقووال :حاضوول الموورة جح ً
يضووا ج
سال منها الدم في وقال معلومة.

:

()1

ب -المحيض اصطالحا :اختلف الفقهاء في تعريف المحيا على تعريفين:
التعريننف األول :للحنفيننة والمالكيننة و الحنابلننة حيننث قننالوا :المحوويا" :هووو اسووم لم ووان
وموضع الحيا ،وهو الفرج ،المقيل والمبيل".

()2

( )1ينظ وور :لس ووان الع وورب ،ب وون منظ ووور ( .)143/1وت وواح الع ووروس ،للزبي وود ( .)314/19والمع ووم ا ش ووتقاقي
المؤصوول أللفوواظ القورآن ال وريم ،د .محموود حسوون حسوون بوول ،الناشوور :م تبووة اآلداب – القوواهرة ،ط،)2414( /1 :
(.)434/1
( )2ينظر :عيون األدلة في مسائل الخوالف بوين فقهواء األمصوار ،بوو الحسون علوي بون عمور بون حمود البغوداد

المووال ي المعووروف بووابن القصووار (ل391 :هو و) د ارسووة وتحقيووق :د .عبوود الحميوود بوون سووعد بوون ناصوور السووعود ،
الناش وور :م تبو ووة الملو ووا فهو وود الوطنيو ووة ،الريو وواا  -الممل ووة العربيو ووة السو ووعودية ،بو وودون رقو ووم الطبعو ووة (1423هو و و -
- 242 -

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

التعريف الثان للشافعية :وهؤ ء قالوا :المحويا" :هوو الحويا و الودم الخوارج مون فورج
المرة".

()1

ويوورى الباح ووث بو و ن التعري ووف الث وواني ه ووو الو و ار

؛ ألن اهلل -تع ووالى -س ووماا ذى م ووا ه ووو

َن ۡ
ضّٖقُبلۡ ّٖه َُبوّٖأَ ّٖٱّٖفَ ۡ
سبآٰ َاّٖفِبيّٖ
ظاهر في اآلية ،قال تعالىَ ﴿ :ويَ ّٖۡ
بٱعتَ ِللُو ْاّٖٱلنِّ َ
ّٖٱل َم ِ ي ُۖ ِ
سلُونَ َ ّٖع ِ
َ
ن﴾[البقاءة ،]444:وعلوى هوذا في وون المحويا :هوو األذى
ّٖمتَّ َٰىّٖيَ ۡط ُه ۡبر َّٖ
ّٖو ََلّٖت َۡق َربُوهُنَّ َ
ض َ
ۡٱل َم ِ ي ِ
الخارج من فرج المرة ،وهو الدم و الحيا.
ثالثا :سبب نزول اآلية :سبب نزول هذا اآلية ما رواا نس بن مالا-رضي اهلل عنه -ن اليهوود
انوا إذا حاضل المرة فيهم لم يؤا لوها ،ولم ي امعوهن في البيول فس ل صوحاب النبوي -صولى
َبن ۡ
ضّٖقُبلۡ ّٖ
اهلل عليه وسلمَّ -
ّٖٱل َم ِ بي ُۖ ِ
النبي -صولى اهلل عليوه وسولم-؛ فو نزل اهلل تعوالىَ ﴿ :ويَ ۡسبلُونَ َ ّٖع ِ
سبّٖآٰ َاّٖفِب ۡ
ه َُبوّٖأَ ّٖٱّٖفَب ۡ
ض﴾[البقااءة ،]444:إلوى آخور اآليووة ،فقوال رسوول اهلل -صوولى اهلل
بيّٖٱل َم ِ بي ِّٖ
بٱعتَ ِللُو ْاّٖٱلنِّ َ
د َّ
اح».
عليه وسلم«:-اص جن ُعوا ُ َّل جشيء إ ،الن ج ج

()2

َن ۡ
ض﴾[البقاءة" ،]444:وانما ان القوم سو لوا رسوول
ّٖٱل َم ِ ي ِّٖ
قال الطبر  :في قوله تعالىَ ﴿ :ويَ ّٖۡ
سلُونَ َ ّٖع ِ
اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم  -فيمووا ذ وور لنووا -عوون الحوويا؛ ألنهووم ووانوا قبوول بيووان اهلل لهووم م ووا
يتبينون من مرا،

يسا نون حائضاً في بيل ،و يؤا لونهن فوي إنواء و يشواربونهن؛ فعورفهم اهلل

بهذا اآلية ،ن الذ عليهم في يام حيا نسائهم ن ي تنبوا ماعهن فقط ،دون ما عدا ذلا من
()3

مضا عتهن ومؤا لتهن ومشاربتهن".

2443م) .)1319/3( ،والمغنووي ،بوون قدامووة ( .)334/1وتبيووين الحقووائق وحاشووية الشوولب،ي ،لفخوور الوودين الزيلعووي
(.)31/1
( )1ينظوور :البيووان فووي مووذهب اإلمووام الشووافعي ،يحيووى بوون بووي الخيوور العم ارنووي اليمنووي الشووافعي (ل339 :هو و)
تحقيق :قاسم محمد النور  ،الناشر :دار المنهاج – دة ،ط1421( /1 :هو2444 -م).)333/1( ،

( )2صحي مسلم ،تاب الحيا ،باب إصنعوا ل شيء إ الن اح ،حديث رقم.)243/1( ،)342( :
( )3امع البيان ،للطبر (.)313 ،312/4
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رابعا :بيان النه الوارد ف اآلية:
َبن ۡ
ضّٖقُبلۡ ّٖه َُبوّٖأَ ّٖٱّٖ
ّٖٱل َم ِ بي ُۖ ِ
يقول اهلل -تعالى -لنبيوه محمود -صولى اهلل عليوه وسولمَ ﴿ :-ويَ ۡسبلُونَ َ ّٖع ِ
س بآٰ َاّٖفِب ۡ
فَب ۡ
ن﴾[البقااءة ،]444:فقولووه تعووالى﴿ :قُببلۡ ّٖ ُهب َبوّٖ
ّٖمتَّب َٰبىّٖيَ ۡط ُهب ۡبر َّٖ
ّٖو ََلّٖت َۡق َربُببوهُنَّ َ
بٱعتَ ِللُو ْاّٖٱلنِّ َ
ض َ
بيّٖٱل َم ِ ببي ِ
أَ ّٖٱ﴾[البقاءة،]444:

 :مستقذر ومبغوا وم روا ،فاعتزلوهن فال ت وامعوهن؛ ألن المورة الحوائا

تستقذر عادة ،فذذا حاول الر ل إتيانها ،وهي على هذا الحال ،ربما بغضها استقذا اًر لها.
ببىّٖ
ّٖمتَّب َٰ
ثووم نهانووا اهلل -تعووالى -بعوودم قربووانهن فووي المحوويا حتووى يطهوورن قووائالًَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُبببوهُنَّ َ
ن﴾[البقءة ،]444:الواو حرف عطوف ،و( ) ناهيوة ،وتقربووهن فعول مضواره م وزوم بوال وعالموة
يَ ۡط ُه ۡر َّٖ
زمه حذف النون؛ ألن صلها (تقربونهن).
والمعنوى:

ت ووامعوهن فووي فوورو هن حتووى يغتسو َّ
ولن ويتطهورن موون حيضووهن بعوود انقطاعووه ويمتنووع

األذى ويغتسلن ،فيصرن نظيفال طاهرال مؤهالل لما عدهن اهلل له.

()1

ن﴾[البقااءة ،]444:علووى ن الموورة إذا
ّٖمتَّب َٰبىّٖيَ ۡط ُهب ۡبر َّٖ
ويقتض ن النه ن فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُببوهُنَّ َ
حاضل حرم على الزوج ماعها ومباشرتها في فر ها ،للنهي الوارد في اآلية ،ول،ما اء عن بوي
هريرة -رضي اهلل عنه -ن النبي -صولى اهلل عليوه وسولم -قوال« :مون توى حائضواً و امورةً فوي
دبرهووا و اهنواً فقوود فوور بمووا نووزل علووى محموود -صوولى اهلل عليووه وسوولم»( ،)2و يحوورم علوى الووزوج
تقبيلهووا ،بوول ي وووز ا سووتمتاه منهووا بمووا عوودا الفوورج ،و بمووا دون اإلزار ،ويشووهد لهووذا مووا وواء عوون
نس بن مالا –رضي اهلل عنه -ن الرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال«:اص جن ُعوا ُ َّول جشوي دء

( )1ينظ وور :ووامع البي ووان ،للطب وور ( .)393/4وال ش ووف والبي ووان ،للثعلب ووي ( .)139/2ومف وواتي العي ووب ،للو وراز
( .)419/3ولباب الت ويل ،للخازن (.)134/1

( )2س وونن الترم ووذ  ،ح ووديث رق ووم .)242/1( ،)133( :وارواء الغلي وول ،لأللب وواني ،ح ووديث رق ووم ،)2443( :وق ووال:
حديث صحي .)39/1( ،
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( )
واح » 1؛ ول،مووا وواء عوون عائشووة –رضووي اهلل عنهووا -قالوول « :ووان إحوودانا إذا انوول حائض واً
إ ،الن ج و ج

مرها رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فت تزر بذزار ثم يباشرها(.»)2

()3

الحيا هوو تورا مواعهن فوي فورو هن ،وعلوى وواز
فدل هذان الحديثان على ن المراد باعتزال ُ
ا ستمتاه بما دون ذلا من سدهن ،إ موضع الدبر ،فقد اء تحريمه في حديث بوي هريورة -
رضي اهلل عنه -السابق ،ف ان هذا التشريع الوسطي اإللهي؛ ألن الم وس واليهود انوا ي تنبوون
الح ويا فووي وول شوويء ،و ووان النصووارى ي ووامعونهن و يبووالون بووالحيا ،ف مرنووا اهلل –تعووالى-
ُ
با قتصاد بين هذين األمرين.

()4

خامسا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن االقتراب من الزوجة وقت المحيض
حتى تطهر :ولقد اشتملل سورة البقرة على ساليب في التعامل مع النهي عن ا قتراب من
الزو ة وقل المحيا حتى تطهر ،وذلا في عدة نقاط:
 -1ورود نايال لطيفة وتعريضال مستحسنة قوله تعالىّٖ﴿ :ه َُوّٖأَ ّٖٱ﴾[البقاءة ،]444:وقولوه تعوالى:
﴿ف َ ۡ
ا﴾[البقءة،]444:
سآٰ َّٖ
ٱعتَ ِللُو ْاّٖٱلنِّ َّٖ

ّٖمتَّ َٰىّٖيَ ۡط ُه ۡر ُۖنَّٖ﴾[البقءة ،]444:وقوله تعوالى:
وقوله تعالىَ ّٖ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُوهُنَّ َ

بنّٖ َم ۡيب ُ
ّٖٱُِ﴾[البقااءة ،]444:وهووذا و شووباهها فووي ووالم اللَّووه آداب حسوونة علووى المووؤمنين ن
بثّٖأَ َمب َبر ُش ُم َّّٖ
﴿ ِمب ّٖۡ
يتعلموها ويت ّدبوا بها ويت لفوا مثلها في محاورتهم وم اتبتهم.

()3

( )1صحي مسلم ،تاب الحيا ،باب إصنعوا ل شيء إ الن اح ،حديث رقم.)243/1( ،)342( :

( )2يباشرها :المباشرة ال ماه والمالمسة ،بمعنى نه ان -صلى اهلل عليه وسلم -ي امعهن من وراء اإلزار وقل
حيضهن .ينظر :لسان العرب ،بن منظور (.)31/4
( )3صووحي البخووار  ،توواب الحوويا ،بوواب مباش ورة الحووائا ،حووديث رقووم .)31/1( ،)342( :وصووحي مسوولم،
تاب الحيا ،باب مباشرة الحائا فوق الغزار ،حديث رقم.)242/1( ،)293( :
( )4ينظوور :ال شووف والبيووان ،للثعلبووي ( .)139/2والتفسووير البسوويط ،للواحوود ( .)113 ،114/4ولبوواب الت ويوول،
للخازن ( .)134/1وفت القدير ،للشو اني (.)239/1

( )3ينظر :ال شاف ،للزمخشر (.)233/1
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 -2بيان العلة من تحريم ال ماه وقل نزول المحيا ،وبيوان موا يحمول هوذا الخطواب مون ح وام
تعتب وور هو وي ا قتص وواد ب ووين إفو وراط اليه ووود ،وتفو وريط النص ووارى ،ف ووذنهم ووانوا ي ووامعوهن و يب ووالون
بالحيا ،وقد وصفه اهلل ب نه ذى؛ ألنه نتن ،وقذر ،ون س ،ورتب الح م عليه إشعا ار ب نه العلة،
ّٖمتَّ َٰىّٖيَ ۡط ُه ۡر ُۖنَّٖ﴾[البقءة ،]444:يداً للح م وبياناً لغايته.
فقال تعالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُوهُنَّ َ

( )3

 -3إتاحة الفرصة لمن وقع في هذا الفعل المحرم ب ن ير ع ويتووب إلوى اهلل وهوذا مون رحموة اهلل،
فقال تعالىِ ﴿ :نَّ َّ
ين﴾[البقاءة،]444:
ّٖٱَِّٖيُ ِ ب ّٖٱلتَّب َٰ َّوبِ َّٖ

 :الو ار عين إلوى الخيور ،و واء هوذا عقوب األمور

والنهي إيذاناً بقبوول توبوة مون يقوع منوه خوالف موا شوره لوه ،وهوو عوام فوي التووابين مون الوذنوب ،ثوم
قووال تعووالىَ ّٖ﴿ :ويُ ِ ب ۡ
ين﴾[البقااءة،]444:
ّٖٱل ُمتَطَ ِّه ب ِر َّٖ

 :المبورئين موون الفوواحش ،والمتطهورين موون دبووار

ور لقولوه تعوالى ح ايوة عون قووم لووط:
النساء فوال يتلوثوون بالوذنب بعود التوبوة ،و و ن هوذا القوول نظي اً
ون﴾[األعءا.]44::
﴿أَ ۡل ِر ُجوهُمّٖ ِّمنّٖقَ ۡريَتِ ُكمُۡۖ ّٖ ِّٖنَّ ُهمۡ ّٖأُنَاجنّّٖٖيَتَطَهَّ ُر َّٖ

-4

()2

إبطال ما ان من التغليط في شو نه وشو ن المورة الحوائا فوي شوريعة التووراة ،وقود ثبول نوه

ذى من ر ولم يبين هته؛ فتعين ن األذى في مخالطة الر ول للحوائا ،فهوو ذى للر ول والمورة
والولوود ،وقوود يوود الطووب ات وواا الشووره ،ف ثبوول األطبوواء ن الوقوواه فووي ثنوواء الحوويا يحوودث آ مووا
والتهابوال حووادة فووي عضواء التناسوول لوودى األنثوى ،مووا ن تسوورب الودم فووي فوهووة عضوو الر وول قوود
يحوودث التهاب واً صووديدياً يشووبه السوويالن ،وقوود يصوواب الر وول ب والمرا الووذ الموورة مصووابة بووه ،وقوود
()3

يؤد ال ماه إلى عقم ل من الر ل والمرة.

( )1ينظر :نوار التنزيل ،للبيضاو (.)139/1

( )2ينظر :البحر المحيط ،ألبي حيان (.)423/2
( )3ينظر :التحرير والتنوير ،بن عاشور ( .)333 ،333/2والتفسير المنير ،للزحيلي (.)299/2
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ن﴾[البقااءة ،]444:إلووى ن قضوواء
ببىّٖيَ ۡط ُهب ۡببر َّٖ
ّٖمتَّب َٰ
 -5اإلشووارة القرآنيووة فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖت َۡق َربُبببوهُنَّ َ
الشووهوة المباحووة بووين الووزوج وزو تووه ليس ول وفووق األه وواء وا نح ارفووال ،وانمووا هووي مقيوودة ب و مر اهلل،
فهي وظيفة ناشئة عن مر وت ليف ،مقيدة ب يفية وحدود.

()1

 -6الد لة في قوله تعالى﴿ :قُلۡ ّٖه َُوّٖأَ ّٖٱ﴾[البقاءة ،]444:علوى تحوريم إتيوان المورة مون الودبر مون بواب
ولو ووى؛ للقو ووذارة والن اسو ووة الالزمو ووة ومو ووا يترتو ووب عليهو ووا مو وون األذى ،و ينو ووتقا ذلو ووا ب و وواز وطء
المستحاضووة()2؛ ألن دم ا ستحاضووة

يو وود فيوه اسووتقذار وودم الحوويا ،و

ن اسووة الوودبر؛ ألنووه

دم انف وار ،
العورق ،فهووو ودم ال وورح ،مووا وواء عون فاطمووة بنوول بوي حبوويش –رضووي اهلل عنهووا-

()3

نها اءل إلى النبي -صلى اهلل عليه وسلم -فقالل :يا رسول اهلل إني امرة ستحاا فال طهر
، ،،
،
ق ،ولجووي جس ب ،جحووي د
ا،
ف و ده الصووالة؟ فقووال رسووول اهلل -صوولى اهلل عليووه وسوولم « :-ج ،إَّن جمووا جذلووا عوور َ ج
،
،،
فج،ذ جذا جقبلجل حي ، ،
صولي»( ،)4وعلوى هوذا فوذن
ج ج
ج
ضتُا فج جودعي الصَّوالجةج ،جو،ا جذا جد جب جورل فجاغسولي جعنوا ال َّود جم ثُ َّوم ج
المستحاضة ،تصوم وتصلي وتطوف بالبيل وتقر القورآن وي تيهوا زو هوا ،فح مهوا ح وم الطواهرال
الخاليال من الحيا والنفاس ،وهو قول مهور الفقهاء.

()3

وووووو

( )1ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)242/1
( )2المستحاضووة" :هووي التووي توورى دمووا

يصوول

ن ي ووون حيضووا و نفاسووا و وواوز دمهووا ثوور الحيوويا" .انظوور:

شاف القناه ،للبهوتي (.)241/1
( )3هي :فاطمة بنل بي حبيش بن المطلب بن سود بون عبود العوزى بون قصوي القرشوية األسودية ،مهوا رة ليلوة،
من رواة الحديث ،تزو ل بعبد اهلل بن حش فولدل له محمد بن عبداهلل بن حش -رضي اهلل عنها ،-و تو د
لهوا تر موة ثور مون هوذا .ينظور :ا سوتيعاب ،بون عبود البور ( .)1992/4و سود الغابوة ،بون األثيور (.)214/1
واإلصابة ،بن ح ر (.)214/9
( )4صووحي البخووار  ،توواب الوضوووء ،بوواب غسوول الوودم ،حووديث رقووم .)33/1( ،)229( :وصووحي مسوولم ،توواب
الحيا ،باب المستحاضة وغسلها وصالتها ،حديث رقم.)232/1( ،)333( :

( )3ينظوور :شوورح موط و مالووا ،بوون العربووي ( .)239/2و شوواف القنوواه ،للبهوووتي ( .)241/1و ض وواء البيووان،
للشنقيطي (.)94/1
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ومون خوالل موا تقودم ذ ورا مون مونهج القورآن فوي التعامول موع النهوي عون ا قتوراب مون الزو وة حوال
المحيا ،نستخلص ما يلي:
= ورود نايال وتعريفال لطيفة ومستحسنة في اآلية ،مثل لمة ( ذى) و(فاعتزلوا).
= بيان العلة من تحريم ال ماه وقل نزول الحيا.
= إبطال ما ان من التغليظ في ش ن المحيا وش ن المرة في التوراة.
= اإلشووارة إلووى ن قضوواء الشووهوة بووين الووزو ين ليسوول وفووق األهوواء وا نح ارفووال ،وانمووا وفووق موراد
اهلل.
= بيان تحريم إتيان المرة من الدبر من باب ولى.
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المطلب الثان
االبتداء بقتال الكفار عند المسجد الحرام
لقود اشوتملل سوورة البقورة علووى النهوي عون ا بتوداء بقتوال ال فووار عنود المسو د الحورام حتوى يقوواتلوهم
في ووه؛ ألن المسو و د الحو ورام ل ووه حرم ووة وم ان ووة عظيم ووة عن وود اهلل -تع ووالى ،-فو وال ي وووز ألح وود م وون
المسلمين ن يستحلها إ للضرورة ،وهي المدافعة إذا وقع القتوال مون قبول العودو ،ويو تي بيوان هوذا
المطلب في ما يلي:
أوال :اآلية القرآن الت ورد فيها النه :
ّٖو ۡٱلفِ ۡتنَةُّٖأَشَدّٖ ِمنَ ۡ
ّٖم ۡي ُ
ّٖم ۡي ُ
ّٖو ََلّٖ
ّٖوأَ ۡل ِر ُجوهُمّٖ ِّم ۡن َ
قال تعالىَ ﴿ :و ۡٱقتُلُوهُمۡ َ
ّٖٱلقَ ۡت ِبل َ
ثّٖأَ ۡل َر ُجو ُشمۡ َ
ثّٖثَقِ ۡفتُ ُموهُمۡ َ
َٰ
بببىّٖيُ َٰقَتِلُببببو ُشمۡ ّٖفِيبببب ُۖ ِِّٖفَببببِِنّٖ َٰقَتَلُببببو ُشمۡ ّٖفَب ۡ
بببر ِد ۡ
تُ َٰقَتِلُببببوهُمۡ ّٖ ِعنببببد ۡ
ّٖجببببلَ ٰٓا ُاّٖ
ّٖمتَّب َٰ
بببٱقتُلُوهُمِۡۗ ّٖ َشبببب َذلِ َ َ
بببر ِام َ
ّٖٱل َ ب َ
َّٖٱل َم ۡسب ِ
ين﴾[البقءة.]383:
ۡٱل َٰ َكفِ ِر َّٖ
ثانيا :تعريف القتال لغة واصطالحا:
 القتال لغة :مصدر قجاتج جل ،من المقاتلة والمحاربة في سبيل اهلل ،ومصدر الثالثي منه قجتج جل،و صل القتل :اإلماتة ،وهي إزالة الروح عن ال سد.

()1

ب -القتال اصطالحا" :هو الصد عن الشيء بما يؤد إلى القتل".

()2

ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية:
يقووول اهلل –تع ووالى -ناهيو واً عبووادا الم ووؤمنين ع وون ا بتووداء بقت ووال ال ف ووار فووي المسو و د الحو ورامَ ﴿ :و ََلّٖ
ّٖمتَّب َٰبىّّٖٖيُ َٰقَتِلُببو ُشمۡ ّٖفِيب ِِّٖ فَبِِنّٖ َٰقَتَلُببو ُشمۡ ّٖفَب ۡ
بر ِد ۡ
تُ َٰقَتِلُببوهُمۡ ّٖ ِعنبد ۡ
بٱقتُلُوه ُّٖۡم﴾[البقاءة ،]383:الوواو عطوف،
ّٖٱل َ ب َبر ِام َ
َّٖٱل َم ۡسب ِ

( )1ينظر :المصباح المنير ،للفيوومي ( .)494/2وشورح حودود بون عرفوة ( .)139/1ومع وم اللغوة ،احمود مختوار
(.)1114/3

( )2ح ام القرآن ،بن العربي (.)429/2
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و( ) ناهيووة ،وتقوواتلوهم فعوول مضوواره م ووزوم بووال وعالمووة زمووه حووذف حوورف النووون؛ ألنووه موون
األفعال الخمسة.
والمعنووى:

ن يبوودؤو م بالقتووال فيووه ،فل ووم حينئووذ قتووالهم وقووتلهم

تقوواتلوهم عنوود المسو د الحورام إ

دفعواً ،مووا بووايع النبووي -صوولى اهلل عليووه وسوولم -صووحابه –رضووي اهلل عوونهم -يوووم الحديبيووة تحوول
َٰ
ّٖجبببلَ ٰٓا ُاّٖ
الش و رة علووى القتووالَّ ،
لم وا ت لبوول عليووه بطووون ق وريش وموون وا هووم ،ثووم قووال تعووالَ ﴿ :شببب َذلِ َ َ
ين﴾[البقءة،]383:
ۡٱل َٰ َكفِ ِر َّٖ

 :زاؤهم القتال والقتل؛ بسبب استحاللهم حرمة المس د الحرام.

()1

ببر ِد ۡ
وأمنننا منننا يقتضننني النهننن فووي قولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖتُ َٰقَتِلُبببوهُمۡ ّٖ ِعنبببد ۡ
ببىّٖيُ َٰقَتِلُبببو ُشمۡ ّٖ
ّٖمتَّب َٰ
ببر ِام َ
ّٖٱل َ ب َ
َّٖٱل َم ۡسب ِ
فِي ُۖ ِِّٖ﴾[البقءة ،]383:فقد اختلف فيه على قولين(:)2
ّٖٱل ُّٖ ُرمّٖفَ ۡ
بٱقتُلُو ْا ۡ
سلَ َخ ۡ
ّٖم ۡي ُ
بثّٖ
ّٖٱل ُم ۡ ب ِر ِشينَ َ
القول األول :ن اآلية منسوخة بقوله تعالى﴿ :فَِ ِ َ اّٖٱن َ
ّٖٱۡلَ ۡش ُه ُر ۡ ُ
ص بلَ َٰو ّٖةَّٖ َو َااتَ ب ُوّْٖاّٖ
ّٖوأَقَببا ُمو ْاّٖٱل َّ
ّٖو ۡٱم ُ
ّٖو ۡٱق ُع بدُو ْاّٖلَ ُهببمۡ ّٖ ُش ب َّلّٖ َم ۡر َ
صببدّّٖٖفَ بِِنّٖتَببابُو ْا َ
ص ب ُروهُمۡ َ
ّٖو ُل ب ُذوهُمۡ َ
َو َجببدت ُموهُمۡ َ
سبِيلَ ُهمۡ ّٖ ِنَّ َّ
بيم﴾[التو اة ،]5:وعلوى هوذا ي ووز ا بتوداء بالقتوال فوي المسو د
بورّٖ َّر ِم نّٖ
ّٖٱَِّٖ َ فُ نّٖ
ٱل َّل َش َٰوةَّٖفَ َخلو ْاّٖ َ
الحرام.

()3

القننول الثننان  :ن اآليووة مح مووة ،وعلووى هووذا

ي وووز قتووال حوود فووي المس و د الح ورام إ بعوود ن

يقاتل ،وهو الذ يقتضيه نص اآلية؛ لما اء عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما :-ن رسول اهلل
ق الس ،
ا،
صلى اهلل عليه وسلم -قال يوم فت م ة« :إَّ ،ن جه جذا الجبلج جد جح َّرجمهُ اهللُ جيوجم جخلج جَّوم جاوال جواألجر ج
ج
فجهو حرام ب،حرم ،ة ،
اهلل إ،لجى يو،م ال ،قيام ،ة ،و،اَّنه لجم ي ،ح َّول ال ،قتجوا ُل ،في ،وه ،أل د ،
َّ ، ،
واعةً
جحود قجبلوي ،جولجوم جيح َّول لوي إ ،جس ج
ج
جج ج ُ ج
ج
ُج ج ج َ ُ ج

( )1ينظوور :ووامع البيووان ،للطبوور ( .)331/3وموودارا التنزيوول ،للنسووفي ( .)133/1وغ ارئووب الق ورآن ،للنيسووابور
(.)331/1

( )2ينظر :تفسير الماتريد ( .)33/2و ح ام القرآن ،للقرطبي ( .)331/2وتفسير ابن ثير (.)323/1
( )3ينظر :تفسير مقاتل ( .)139/1و امع البيان ،للطبر ( .)339/3و ح ام القرآن ،للقرطبي (.)331/2
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وار ،فجهووو حورام ب،حرمو ،وة ،
،
اهلل إ،لجوى يووو،م ال ،قيام ،وة ،ج يعضو ُود جشوو ُ ه ،وج ي جنفَّوور صوي ُدا ،وج يلووتج،قطُ إَّ ،
ُ ج ُ ُ ج ُ ج ج
ُ ج
ج
جج
مون جنهج د ُ ج ج ج َ ُ ج
جمن جع َّرفجهجا ،جوج ُيختجلجى جخ جال جها(.»)1
ويرى الباحث ن القول الثاني هو القول الصحي ؛ لما ورد من بيوان واضو فوي الحوديث الصوحي
على نه لم يحل للنبي –صولى اهلل عليوه وسولم -يووم فوت م وة إ سواعة مون النهوار ،و ن حرموة
المس د الحرام باقية إلى يوم القيامة.
رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن االبتداء بقتال الكفار عند المسجد الحرام:
لقد سلا القرآن في التعامل مع النهي عن ا بتداء بقتال ال فار عند المس د الحرام ساليب وطرق
ي تي بيانها في عدة نقاط:
 -1بيان حرمة المسو د الحورام لذاتوه ،وحرموة سوائر الحورم مون
إلوى الفورار عوون الحورم ،فوواقتلوهم فيوه إذ
ين﴾[البقءة،]383:
ۡٱل َٰ َكفِ ِّٖر َّٖ

لوه ،فوذن قواتلو م فيوه فوال تفتقوروا

َٰ
ّٖجببلَ ٰٓا ُاّٖ
حرمووة لهوم لهووت هم حرموة المسو د الحورامَ ﴿ ،شب َذلِ َ َ

يترا لهم حرمة ما لم يتر وا حرمة اهلل في آياته.

()2

 -2ت ويز القتال المحرم في الم ان المحرم على سبيل الم اف ة والمدافعة ،فوي قولوه تعوالىَ ﴿ :و ََلّٖ
بر ِد ۡ
تُ َٰقَتِلُببوهُمۡ ّٖ ِعن بد ۡ
ّٖمتَّب َٰبىّٖيُ َٰقَتِلُببو ُشمۡ ّٖفِي ب ِِّٖ﴾[البقااءة]383:؛ ألن ه وذا الفعوول هووو وزاء لموون بوود
ّٖٱل َ ب َبر ِام َ
َّٖٱل َم ۡسب ِ
َٰ
ّٖجلَ ٰٓا ُا ۡ
ين﴾[البقءة.]383:
ّٖٱل َٰ َكفِ ِر َّٖ
باستحالل حرمة المس د الحرام حيث قال تعالىَ ﴿ :ش َذلِ َ َ

()3

 -3بيووان اسووتم اررية بقوواء شوورط قتووالهم فووي هووذا البقعووة خاصووة ،فووي قولووه تعووالى﴿ :فَبببِِنّٖ َٰقَتَلُبببو ُشمۡ ّٖ
فَب ۡ
بٱقتُلُوه ُّٖۡم﴾[البقااءة ،]383:بمعنووى إذا ت وورر موونهم ا عتووداء وا بتووداء بالقتووال ،فوواقتلوهم فووي
الحرم.
زمن ان ،وقد ان من قبل شرطاً في ل القتال وفي األشهر ُ

وقوول و

()4

( )1صحي البخوار  ،تواب ال زيوة ،بواب إثوم الغوادر للبور والفوا ر ،حوديث رقوم .)144/4( ،)3199( :وصوحي
مسوولم ،توواب الحووج ،بوواب تح وريم م ووة وصوويدها وخالهووا وش و رها ولقطتهووا ،إ لمنشوود علووى الوودوام ،حووديث رقووم:
(.)993/2( ،)1333
( )2ينظر :محاسن الت ويل ،للقاسمي (.)39/2
( )3ينظر :الو يز ،للواحد (.)134/1

( )4ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)294/3
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 -4بيان قبول التوبة من ل ذنب ،في قوله تعالى﴿ :فَِ ِ ِنّٖٱنتَ َه ۡو ْاّٖفَِِنَّ َّ
يم﴾[البقاءة،]384:
ورّٖ َّر ِم نّٖ
ّٖٱَِّٖ َ فُ نّٖ
فاآلية دلل على قبول توبة ل افر ،حتى إذا ان قاتالً ،ونظيرها قوله تعالى﴿ :قُلّٖلِّلَّ ِذينَ ّٖ َشفَب ُر ٰٓو ْاّٖ
سنَّتُ ۡ
ين﴾[األنفال.]14:
ّٖٱۡلَ َّولِ َّٖ
ض ۡتّٖ ُ
ّٖو ِنّٖيَ ُعو ُو ْاّٖفَقَ ۡدّٖ َم َ
ِنّٖيَنتَ ُهو ْاّٖيُ ۡغفَ ۡرّٖلَ ُهمّٖ َّماّٖقَ ۡدّٖ َ
سلََُ َ

()1

ّٖم ۡي ُ
بثّٖثَقِ ۡفتُ ُمبوهُمۡ ّٖ
 -5ا ستثناء بعد األمر بقتال المحاربين في ول م وان ،قوال تعوالىَّٖ ﴿ :و ۡٱقتُلُبوهُمۡ َ
بر ِد ۡ
ّٖو ََلّٖتُ َٰقَتِلُببوهُمۡ ّٖ ِعنبد ۡ
شببدّٖ ِمبنَ ۡ
ّٖم ۡيب ُ
ّٖمتَّب َٰبىّٖ
ّٖو ۡٱلفِ ۡتنَبةُّٖأَ َ
ّٖٱل َ ب َر ِام َ
َوأَ ۡل ِر ُجبوهُمّٖ ِّمب ۡبن َ
َّٖٱل َم ۡسب ِ
ّٖٱلقَ ۡتب ِبل َ
بثّٖأَ ۡل َر ُجبو ُشمۡ َ
يُ َٰقَتِلُو ُشمۡ ّٖفِي ُۖ ِِّٖ﴾[البقءة ،]383:فلما ان القتول فوي المسو د الحورام مو اًر عظيمواً يتحورج منوه ،ود اإلذن فيوه
بشرطه ،ولم ي تف بما فهم من الغاية ،فقال تعالى﴿ :فَِِنّٖ َٰقَتَلُو ُشمۡ ّٖفَ ۡٱقتُلُوه ُّٖۡم﴾[البقءة ،]383:و تستسلموا
لهم ،فالبادئ هو الظالم ،والمدافع غير آثم.

()2

 -3المبالغووة فووي قتووال األعووداء إن قوواتلوا المسوولمين فووي المس و د الح ورام ،حيووث قووال اهلل –تعووالى:-
َٰ
َٰ
ّٖجلَ ٰٓا ُا ۡ
ين﴾ [البقءة.]383:
ّٖٱل َٰ َكفِ ِر َّٖ
﴿فَِِنّٖقَتَلُو ُشمۡ ّٖفَ ۡٱقتُلُوهُمِۡۗ ّٖ َش َذلِ َ َ

()3

 -1التعبيوور القرآنووي بقولووه تعووالى﴿ :فَب ۡ
بٱقتُلُوه ُّٖۡم﴾[البقااءة ،]383:فلووم يقوول :فقوواتلوهم ،فووالتعبير فيووه التبشووير
للمؤمنين بالغلبوة علوى المشور ين ،واشوعار بو ن المشور ين بحالوة مون الخوذ ن والضوعف ،فو مر اهلل
في تلا الحال بقتلهم
القتل.

بقتالهم؛ ألنهم في تلا الحال بضوعفهم

يحتوا ون مون الموؤمنين إ إلوى

()4

ووووووو
ومن خالل ما سبق من منهج القرآن في التعامل مع النهي عن ابتداء القتال في المس د الحرام
نستلخص ما يلي:
= بيان حرمة المس د الحرام لذاته ،وحرمة سائر الحرم من
( )1ينظر :اللباب في علوم ال تاب ،للنعماني (.)343 ،343/3
( )2ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رضا (.)139/2

( )3ينظر :تفسير الفاتحة والبقرة ،بن عثيمين (.)319/2
( )4ينظر :التفسير الوسيط ،للطنطاو (.)411/1
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= ت ويز القتال المحرم في الم ان المحرم على سبيل الم اف ة والمدافعة.
= بيان استمرار قتالهم في المس د الحرام إذا بد وا القتال.
= بيان قبول التوبة من ل ذنب.
= ا ستثناء بقتال المشر ين في المس د الحرام بعد األمر بقتالهم في

م ان.

= المبالغة في قتال األعداء إن قاتلوا المسلمين في المس د الحرام.
= التعبيوور القرآنووي بقولووه تعووالى﴿ :فَ ۡ
ببٱقتُلُوه ُّٖۡم﴾[البقااءة ،]383:ولووم يقوول :فقوواتلوهم ،فووالتعبير فيووه التبشووير
للمؤمنين بالغلبة على المشر ين.
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المطلب الثالث
مضارة األم أو األب بالولد
وواء فووي سووورة البقورة النهووي عوون مضووارة األم و األب بالولوود ،وهووذا الفعوول المحوورم ينبغووي ن يترفووع
إيذائهن ،و ن
منهن بقصد
عنه بعا الناس من الذين يؤذون زو اتهم عند الطالق ب خذ األبناء
ّ
ّ
المرة تمتنع من إرضواه اإلبون بقصود إيوذاء األب ،و ول هوذا

شوا سوي ون

ي ووز؛ ألن األذى

على الولد ،وهنا ت ون المسئولية مام اهلل -تعالى -يوم القيامة ،ويتبين هذا المطلب فيما يلي:
أوال :اآلية القرآنية الت ورد فيها النه :
َٰ
قال تعوالىََ ﴿ :لّٖتُضآٰر َٰ ۢ
ّٖو َعلَ ۡ
ص ك
باَلّٖ
ثّٖ ِم ۡث ُّٖلّٖ َ لِ ِۗ َّّٖٖفَبِ ِ ۡنّٖأَ َرا َاّٖفِ َ
ىّٖٱل َوا ِر ِ
َاّٖو ََلّٖ َم ۡولُو نّّٖٖلَُِّّٖبِ َولَ ِدِۚه َ
ّٖولِ َدةُّٖبِ َولَ ِده َ
َ َّ َ
احّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ّٖ ِ َ اّٖ
ض ُع ٰٓو ْاّٖأَ ۡو َٰلَ َد ُشمۡ ّٖفَ َل ُ
اّٖوتَ َا ُورّّٖٖفَ َل ُ
ّٖجنَ َ
ّٖجنَ َ
ّٖو ِ ۡنّٖأَ َر تمۡ ّٖأَنّٖت َۡست َۡر ِ
احّٖ َعلَ ۡي ِه َم ِۗا َ
عَنّٖت ََراضّّٖٖ ِّم ۡن ُه َم َ
ّٖو ۡ
نّٖ َّ
ّٖوٱتَّقُو ْا َّ
ير﴾ [البقءة.]411:
ص نّٖ
ٱعلَ ُم ٰٓو ْاّٖأَ َّّٖ
َ
ٱَِّٖبِ َماّٖت َۡع َملُونَ ّٖبَ ِ
سلَّمۡ تُمّٖ َّمآّٰٖ َاات َۡيتُمّٖبِ ۡٱل َم ۡع ُر ِۗ ِ
ّٖٱَِ َ
وف َ
المضارة لغة واصطالحا:
ثانيا :تعريف
ًّ
الضوور ،
ضو ْد َّ
المنفعووة ،يقووال:
أ -المضن َّ
ضو ّورة، :خو جوال ُ
الم ج
نارة لغننة :بمعنووى الضورُار ،و َّ ّ
ف ج
النفو ،وع ،و ج
وارةً ،
وض و ار اًر ،والمقصووود هنووا هووو منووع
ضو َّ
وضو َّ
ضو ّاً
واراُ ُم ج
جضو ّور ب،ووه ج
وضو ّور ب،ووه و ج
ور ج
ضو ّورا ج
ضو َّوراُ جي ُ
ج
ض ،ار،ر
حصول اإلضرار باألم ب جن جينزه الزو ُج ج
ولدها منهجا فججيدفج جعهُ إ،لى ُمرضعة ُخرى ،و تُ ج
األُْم األجب فجال ،
ترضعه.
ج

()1

وارة :ه ووي "الض ورار"( ،)2والضو ورار ،م ووا قص وود ب ووه اإلنس ووان
ننارة اصنننطالحا :المض و َّ
ب -المضن َّ
اّٖض َرارّٖا﴾[التو ة.]308:
اإلضرار لغيرا ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :وٱلَّ ِذينَ ّٖٱتَّ َخ ُذو ْاّٖ َم ۡس ِردّٖ ِ

()3

( )1ينظر :لسان العرب ،بن منظور ( .)493 ،492/4وتاج العروس ،للزبيد (.)393/12
( )2حاشية الطيبي (.)333/1

( )3ينظر :المنتقى شرح الموط  ،للبا ي (.)44/3
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ثالثا :بيان النه الوارد ف اآلية :يقول اهلل –تعالى -مخاطباً عبادا المؤمنين والمؤمنال:
ّٖو َعلَ ۡ
ىّٖٱل َم ۡولُو ِ ّٖلَُِّٖ ِر ۡزقُ ُهنَّ ّٖ
ّٖم ۡولَ ۡي ِنّٖ َشا ِملَ ۡي ُۖ ِنّٖلِ َم ۡنّٖأَ َرا َّٖأَنّٖيُتِ َّمّٖٱل َّر َ
ض ۡعنَ ّٖأَ ۡو َٰلَ َدهُنَّ َ
﴿ َو ۡٱل َٰ َولِ َٰ َدتُ ّٖيُ ۡر ِ
ضا َعةَ َ
وف ََّٖلّٖتُ َكلَُُّ ّٖنَ ۡفسّٖ ِ ََّلّٖ ُو ۡس َع َها﴾[البقءة ،]411:فالمراد بالوالدال
َو ِش ۡس َوتُ ُهنَّ ّٖبِ ۡٱل َم ۡع ُر ِ

 :المطلقال؛ ألن

اهلل -تعالى -قال بعدهاَ ﴿ :و َعلَ ۡ
ن﴾[البقءة ،]411:ولو انل الزو ية
ّٖو ِش ۡس َوتُ ُه َّّٖ
ىّٖٱل َم ۡولُو ِ ّٖلَُِّٖ ِر ۡزقُ ُهنَّ َ
أل ل الرضاه.

باقية لو ب على الزوج ذلا بسبب الزو ية

()1

ثووم قووال اهلل –تعووالى -ناهي وا عبووادا المووؤمنين والمؤمنووالََ ﴿ :لّٖتُضببآٰر َٰ ۢ
َاّٖو ََلّٖ َم ۡولُببو نّّٖٖلَّببُِّٖ
ً
ّٖولِبب َدةُّٖبِ َولَبب ِده َ
َ َّ َ
بِ َولَ ِدِۚه﴾[البقءة ) ( ،]411:ناهية ،وتضار فعل مضواره م وزوم بوال وعالموة زموه السو ون ،والمعنوى:
يقوووم األب بذلحوواق الضوورر بزو تووه المطلقووة بسووب ولوودها ،و بعوودم اإلنفوواق عليووه ،و تهديوودها
بمنعهووا موون إرضوواعه ونزع وه منهووا إلووى غيرهووا موون المرضووعال بعوود ن رضوويل بذرضوواعه و لفهووا
و لفتووه ،وقولووه تعووالىَ ﴿ :و ََلّٖ َم ۡولُبببو نّّٖٖلَّبببُِّٖبِ َولَببب ِدِّٖۚه﴾[البقااءة،]411:
الضرر بزو ها ب ن تطالبه بما

 :و ووذلا األم للولوود

تقوووم بذلحوواق

يستطيع من النفقة عليوه ،و تتورا لوه ولودا بعود ن لفهوا واعتواد

صووحبتها فت و بى ن ترضووعه لتشووق علووى بيووه ،وبهووذا ير ووع الض ورار إلووى الوالوودين بضوور وول واحوود
منهما صاحبه بسبب الولد ،وقيل:
الضرار ار ع إلى الصبي

 :فال يضار ل واحد منهموا الصوبي ،فوال ترضوعه األم حتوى يموول،

و ينفق عليه األب وهي ترضعه ،و ينزعه من مه حتى يضر بالصبي.
والمراد بقوله تعالىَ ﴿ :و ََلّٖ َم ۡولُو نّّٖٖلَُِّ﴾[البقءة،]411:
ينسوب لووه

()2

 :الوالد ،وانما ذ را بهذا اللفظ إعالماً ب ن الولود

لووألم ،وقولوه تعووالىَ ﴿ :و َعلَب ۡ
ثّٖ ِم ۡثب ُّٖلّٖ َٰ َ لِب َّٖ﴾[البقااءة ،]411:اختلوف فووي الووارث فقيوول:
بىّٖٱلب َبوا ِر ِ

وارث المولوود لوه الوذ هوو األب ،وقيول :وارث الصوبي لوو موال ،وقيول :هوو الصوبي نفسوه ،وقيوول:
( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)39/3والمصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.

( )2ينظو وور :و ووامع البيو ووان ،للطبو وور ( .)34-43/3والن و وول والعيو ووون ،للمو وواورد ( .)344/1وال شو ووف ،للثعلبو ووي
( .)192/2ومدارا التنزيل ،للنسفي ( .)193/1واعراب القرآن ،لدرويش (.)341/1
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موون بقووي موون بويووه ،ف مووا علووى القووول ب و ن ال ووارث هووو الصووبي فووال إش و ال ألن
مالووه ،و مووا علووى سووائر األقووال ،فقيوول :إن اآليووة منسوووخة فووال ت ووب
الوالد ،وقيل :إنها مح مة فت ب

ورة رضوواعه ف وي

ورة الرضوواه علووى حوود غيوور

رة الرضاه على وارث الصوبي لوو موال ،و علوى وارث الوالود،

وعلى هذا فذنه يودخل فوي عمووم النهوي عودم المضوارة بتورا و وه الضورر لهوا ،وهوذا يتناسوب موع
ل قول في الوارث.

()1

ويقتض النه في قوله تعوالىََ ﴿ :لّٖتُضآٰر َٰ ۢ
ّٖو َعلَ ۡ
ثّٖ ِم ۡثب ُّٖلّٖ
بىّٖٱل َبوا ِر ِ
َاّٖو ََلّٖ َم ۡولُبو نّّٖٖلَّبُِّٖبِ َولَب ِدِۚه َ
ّٖولِ َدةُّٖبِ َولَ ِده َ
َ َّ َ
َٰ َ لِ َّٖ﴾[البقءة ،]411:تحريم المضارة بين الزو ين بعد الطالق بسبب الولد ،وتحريم اإلضرار بالولد من
باب ولى ،و تحريم اإلضرار باألم من قبل الورثة؛ ألن اهلل نهى عنه؛ وألنه اء في الحديث عون
بووي هريورة -رضووي اهلل عنووه -ن النبووي –صوولى اهلل عليووه وسوولم -قووال « :ضوورر و ضورار»(،)2
وعلى هذا فترا الضرر وا ب على ل حد.

()3

رابعا :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن مضارة األم واألب بالولد:
لقوود ت لووى موونهج القورآن فووي التعاموول مووع النهووي عوون المضووارة بوواألم واألب بالولوود موون خووالل سووياق
اآلية وذلا في عدة نقاط:
 -1بيان ن الفُرقة إذا حصلل بين الوزو ين حصول التبواغا والتعواد  ،وهوذا يحمول المورة علوى
ط،لوق ،والثنان  :نهوا ربموا
الم ج
إيذاء الولد من و هين :أحندهما :ن إيوذاء الولود يتضومن إيوذاء الوزوج ُ
رغبل في التزوج بزوج آخر ،وهذا يقتضي إقدامها على إهمال مر الطفل فلما ان هذا ا حتمال

( )1ينظر :امع البيان ،للطبر ( .)33 -34/3وتفسير البغو ( .)313/1والتسهيل ،بن ز (.)123/1
( )2مسووتدرا الحووا م ،حووديث رقووم ،)2343( :وقووال :هووذا حووديث صووحي

اإلسووناد علووى شوورط مسوولم ولووم يخر وواا

( .)33/2و إرواء الغليل ،لأللباني ،حديث رقم ،)993( :وقال :حديث صحي (.)213/1

( )3ينظ وور :ال ووامع ألح ووام القو ورآن ،للقرطب ووي ( .)139/3والتس ووهيل ،ب وون ووز ( .)123/1وتفس ووير الم ارغ ووي
(.)191/2
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قائمواً ،نودب اهلل الوالودال المطلقوال فوي بدايوة اآليوة إلوى رعايوة انوب األطفوال ،وا هتموام بشو نهم،
ض ّٖۡعنَ ّٖأَ ۡو َٰلَ َدهُنَّ ّٖ[﴾...البقءة.]411:
قال تعالىَ ﴿ :و ۡٱل َٰ َولِ َٰ َدتُ ّٖيُ ۡر ِ
 -2ن الفطام للولد في قل من حولين

()1

ي ووز إ عنود رضوا الوالودين وعنود المشواورة موع ربواب

الت ووارب ،وذلووا؛ ألن األم قوود تموول موون الرضوواه فتحوواول الفطووام واألب يضووا قوود يموول موون إعطوواء
األ ورة علووى اإلرضوواه ،فقوود يحوواول الفطووام دفعواً لووذلا ،ل نهمووا قلّمووا يتوافقووان علووى اإلضورار بالولوود
لغورا الوونفس ،فووانظر إلوى إحسووان اهلل –تعووالى -بهووذا الطفول الصووغير ووم شورط فووي وواز فطامووه
من الشرائط دفعاً للمضار عنه ،ثم عند ا تماه ل هذا الشرائط لم يصرح باإلذن بول قوال تعوالى:
باحّٖ َعلَب ۡبي ُك ّٖۡم﴾[البقااءة،]411:
﴿فَب َبل ُ
ّٖجنَب َ

 :فووال إثووم علووي م ،وهووذا يوودل علووى ن اإلنسووان لمووا ووان ثوور

ضعفاً انل رحمة اهلل معه ثر وعنايته به شد.

()2

 -3ابتداء األم قبل األب في النهي عن المضارة ،قال تعالىََ ﴿ :لّٖتُضآٰر َٰ ۢ
َاّٖو ََلّٖ َم ۡولُبو نّّٖٖ
ّٖولِب َدةُّٖبِ َولَب ِده َ
َ َّ َ
لَُِّّٖبِ َولَ ِدِّٖۚه﴾ [البقءة]411:؛ ألنه ليس بين األم والطفول واسوطة ،وبوين األب والولود واسوطة ،فذنوه يسوت ر
المرة على اإلرضاه والحضانة بالنفقة وال سوة بالمعروف ،ولذلا بد بها قبل األب.

()3

 -4اإلش ووارة إل ووى ن نف ووع األو د عائ وود إل ووى اآلب وواء ،ق ووال تع ووالىَ ﴿ :و َعلَب ۡ
ببىّٖٱل َم ۡولُبببو ِ ّٖلَبببُِّٖ ِر ۡزقُ ُهبببنَّ ّٖ
وف ََّٖلّٖتُ َكلَُُّ ّٖنَ ۡفسّٖ ِ ََّلّٖ ُو ۡس َع َها﴾ [البقءة.]411:
َو ِش ۡس َوتُ ُهنَّ ّٖبِ ّٖۡٱل َم ۡع ُر ِ
في ووب علوويهم رعايووة مصووالحهم ،و ن حووق األم ثوور موون حووق األب ،وقوود ي ووون المعووروف فووي هووذا
البواب محودوداً بشورط وعقود ،وقود ي وون غيور محوودود إ مون هوة العورف؛ ألنوه إذا قوام بموا ي فيهووا
في طعامها و سوتها ،فقد استغنى عون تقودير األ ورة ،إذ لوو وان ذلوا قول مون قودر ال فايوة لحقهوا
ضرر من ال وه والعر  ،ويتعدى ذلا الضرر إلى الولد.
( )1ينظر :مفاتي الغيب ،للراز (.)439/3
( )2ينظر :المصدر السابق (.)434/3

( )3ينظر :غرائب القرآن ،للنيسابور (.)341/1
( )4ينظر :المصدر السابق بنفس ال زء والصفحة.
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 -5اس ووتخدام ص وويغة النه ووي الصو وري بع وودم المض ووارة أل ط وورف ،بع وود ن وواء األم وور بذرض وواه
األمهال و دهن على مقتضى الفطورة ،قوال تعوالىََ ﴿ :لّٖتُضبآٰر َٰ ۢ
َاّٖو ََلّٖ َم ۡولُبو نّّٖٖلَّبُِّٖبِ َولَب ِدِۚهّٖ
ّٖولِب َّٖدةُّٖبِ َولَب ِده َ
َ َّ َ
َو َعلَ ۡ
ثّٖ ِم ۡثب ُّٖلّٖ َٰ َ لِب َّٖ﴾[البقاءة ،]411:ونسووتفيد هنوا ن فضول اللووبن للولود لوبن مووه باتفواق األطبوواء؛
بىّٖٱلب َبوا ِر ِ
ألنووه قوود ت ووون موون دمهووا فووي حشووائها ،فلمووا بوورز إلووى الو ووود تحووول اللووبن الووذ

ووان يتغووذى منووه

الرحم إلى لبن يتغذى منه في خار ه ،فهو اللبن الذ يالئمه ويناسبه.
وقد قضل الح مة ب ن ت ون حالة لبن األم في التغذية مالئمة لحال الطفل بحسب در ال سنه،
ولوذلا ووان ممووا ينبغووي ن ي ارعوى فووي المرضووعة غيوور األم ن ي ووون سون ولوودها سوون الطفوول التووي
تتخذ مرضعاً له.

()1

 -6التوصية في ختام اآلية بما يبعث على التزام ح امها والمحافظة عليها ،حيث قال تعوالىّٖ﴿ :
ّٖو ۡ
ٱعلَ ُم ٰٓبو ْاّٖأَنَّ َّ
َوٱتَّقُبو ْا َّ
بير﴾ [البقاءة،]411:
ص نّٖ
ّٖٱَِّٖبِ َمباّٖت َۡع َملُبونَ ّٖبَ ِ
ّٖٱَِ َ

 :التزمووا موا ذ ور مون األح وام موع

توخي ح مة ل منها ،واتقوا اهلل في ذلا فال تفرطوا في شيء منها.
واعلمو ووا عل ووم اليق ووين ن اهلل بص ووير بم ووا تعمل ووون ف ووي ه ووذا ل ووه وغيو ورا ،فه ووو يحص ووي ل ووم عمل ووم
وي ووازي م عليووه ،فووذذا قمووتم بحقوووق األطفووال بالت ارضووي والتشوواور وا تنوواب المضووارة علهووم اهلل ق ورة
عين ل م في الدنيا وسبباً للمثوبوة فوي اآلخورة ،وان اتبعوتم هوواء م وعمود الوالود إلوى مضوارة الوالودة
والء وفتنوةً لهموا فوي الودنيا ،و انوا بعملهموا السويئ فوي نفسوهما
به وعمدل هي إلى ذلا ان الولود ب ً
وولدهما مستحقين لعذاب اآلخرة.

()2

صب ك
باَلّٖ َعببنّٖتَب َبراضّّٖٖ
 -7التيسووير علووى الر وول والموورة علووى الس وواء ،فووي قولووه تعووالى﴿ :فَ بِ ِ ۡنّٖأَ َرا َاّٖفِ َ
باحّٖ َعلَّٖۡي ِه َمبا﴾[البقاءة ،]411:فوذذا لوم يقودر لتلوا المنشو ة العظيموة الن واح ،واذا لوم
اّٖوتَ َا ُورّّٖٖفَ َل ُ
ّٖجنَ َ
ِّم ۡن ُه َم َ

( )1ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رضا (.)234 ،229/2
( )2ينظر :تفسير المنار ،لمحمد رضا (.)229/2
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تسووتمتع تلووا الخليووة األولووى با سووتقرار ،فوواهلل الخبيوور البصووير الووذ يعلووم موون موور النوواس مووا
يعلمووون لووم يوورد ن ي عوول هووذا الرابطووة بووين ال نسووين قيووداً وسو ناً

سووبيل إلووى الف وواا منووه ،مهمووا

اختنقل فيه األنفاس ،ونبل فيه الشوا ،وغشاا الظالم.
لقد رادها مثابةً وس ناً فذذا لم تتحقق هذا الغاية -بسوبب موا هوو واقوع مون مور الفطور والطبوائع-
ف ولى بهما ن يتفرقا و ن يحاو هذا المحاولة مرة خرى ،وذلا بعد استنفاد ميع الوسائل؛ إلنقاذ
هذا المؤسسة ال ريمة ،مع إي اد الضمانال التشريعية والشعورية ي
رضيع و

نين.

يضار زوج و زو ة ،و

()1

ووووووو
ومن خالل ما سبق نستلخص منهج القرآن في التعامل مع النهي عن مضوارة األم و األب بالولود
وذلا فيما يلي:
= بيان ن الفُرقة إذا حصلل بين الزو ين حصل التباغا والتعاد .
= ن الفطام للولد فوي قول مون حوولين

ي ووز إ عنود رضوا الوالودين ،وعنود المشواورة موع ربواب

الت ارب.
= ابتداء األم قبل األب في النهي عن المضارة.
= اإلشارة إلى ن نفع األو د عائد إلى اآلباء.
= استخدام صيغة النهي الصري بعدم المضارة أل طرف.
= التوصية في ختام اآلية بما يبعث على التزام ح امها والمحافظة عليها.
= التيسير على الر ل والمرة على السواء.

( )1ينظر :الظالل ،لسيد قطب (.)239 ،239/1
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الخاتمة
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الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات
أوال :النتائج الت توصل إليها الباحث
= همية سورة البقرة وفضلها والوقوف على سماءها و ح امها.
= التعرف على ثر األفعال المنهي عنها في انهيار الم تمعال وترد مستوى الفرد.
= التعوورف علووى سوولوب وموونهج الق ورآن فووي التعاموول مووع األخطوواء التووي قوود ت ووون موون البشوور حتووى
يسهل للناصحين والمربين التخلص من آثارها.
= وضووحل هووذا الد ارسووة عوون تنوووه موونهج القورآن فووي التعاموول مووع األفعووال المنهووي عنهووا فووي سووورة
البقرة ،موع بيوان السوبب الوذ أل لوه نهوى اهلل –تعوالى -هوذا األفعوال ،وهوو موا يعورف بسوبب نوزول
اآليووة ،وتعريفووه وبيانووه ،ومووا يقتضووي النهووي ،وموونهج التعاموول القرآنووي فووي النهووي عنووه ،و ،
الح مووة
المترتبة على ذلا ،وتضمنل هذا الدراسة على ربعة فصول ،احتول على التمهيود وفيوه التعريوف
بمصطلحال عنوان الرسالة ،وفضائل سورة البقرة ،والمنهيال في العقدية ،والمنهيال فوي العبوادال
والمعووامالل واألح ووام ،واعتموودل علووى األفعووال المنهووي عنهووا المسووبوقة بووال الناهيووة ،ممووا هووو فووي
سورة البقرة.
دون وول تفس ووير القو ورآن ال و وريم
= وق ووف الباح ووث ف ووي ه ووذا الد ارس ووة عل ووى ش ووهر ت ووب التفس ووير الت ووي ّ
وبالخصوص سورة البقرة.
= وق ووف الباح ووث ف ووي ه ووذا الرس ووالة عل ووى ش ووهر ت ووب التفس ووير الت ووي ذ وور فيه ووا س ووباب الن ووزول
واألحاديث التي توافق النهي عن األفعال المنهي عنها في سورة البقرة.
= برزل هذا الدراسة ن منهج التعامل مع األفعال المنهي عنها دائرته بيرة ،و شوفل عون سوعة
هذا الدائرة ،و نها من بر الدوائر التي نحتا ها في حياتنا العملية والتطبيقية ،وبالذال الدعوية.
= 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.ب -العادال والتقاليد المتوارثة عن اآلباء واأل داد.
ل -ضعف الصلة والعالقة بين العبد وربه.
ث -األف ار والشبهال الهدامة التي تبرر الوقوه في مثل هذا األفعال المنهية.
ج -ضعف العالقة األخوية وا

تماعية بين الناس مما دى إلى تعد بعضهم علوى بعوا

وظلم بعضهم بعضا.
= ظهرل هذا الدراسة ن تنوه م ال منهج القرآن ال وريم فوي التعامول موع األفعوال المنهوي عنهوا،
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
قيووه ،فذنوه
إن الم تموع مهمووا وان ُر ّ
= ّ

تماعية.

يخلووو موون األخطواء؛ فقوود وان الم تمووع فوي عهوود النبووي –

صلى اهلل عليه وسلم -خير الم تمعال ،ومع ذلا لم يسلم من هذا األفعال.
= اشووتملل سووورة البقورة علووى عوودد موون األفعووال المنهووي عنهووا فووي سووياق قرآنووي ع يووب ،ت لووى موون
خالله التنوه الغني باألساليب والطرق التي تؤد إلوى الحود مون تلوا األفعوال ،والودفع بالمسولم إلوى
التخلص من خبثها.
= َّن علماء المسلمين بذلوا هداً علمياً عظيماً ،ومستم اًر على اختالف األزمنة ،واألم نة؛ لخدمة
هووذا ال انووب موون تفسووير القورآن ال وريم ،وهووذا ال هوود ُيعو ْد مفخورة لهووم ،وصووورة مشورقة فووي ا هتمووام،
بخدمة القرآن ال ريم ،حفظاً ،ونقالً ،وتفسي اًر ،وشرحاً ،وتحليالً ،واستنباطاً.
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ثانيا :التوصيات الت ُيوص بها الباحث
= وصي نفسي و ميع إخوواني المسولمين بتقووى اهلل –تعوالى -ومراقبتوه فوي السور والعلون ،والعمول
على ا لت ازم في التعامل مع األخطاء الفعلية بمنهج القرآن ال ريم والسنة النبوية.
= ت ثي ووف ال ه ووود ف ووي د ارس ووة الم وونهج القرآن ووي ف ووي بقي ووة س ووور القو ورآن ال ووريم الت ووي اس ووتخدمها ف ووي
التعامل مع األفعال المنهي عنها.
= اإلسووهام فووي تتم ويم هووذا الد ارسووة؛ لمعرفووة المنوواهج واألسوواليب القرآنيووة فووي التعاموول مووع األفعووال
المنهي عنها في بقية سور القرآن ال ريم.
= نشوور ثقافووة الق ورآن ال وريم الصووحيحة ب وول الوسووائل المم نووة التووي تتبنووى الفهووم الصووحي لموونهج
القرآن ال ريم.
= ا سووتفادة موون الطوورق واألسوواليب القرآنيووة فووي التعاموول مووع األفعووال المنهووي عنهووا ،فووي حياتنووا
العملية في شتى الوسائل ،والم ا ل ،سواء المقروءة ،و المسموعة.
= التر يووز علووى إب وراز محاسوون الق ورآن ال وريم؛ ألنووه هووو الحوول ل وول معضوولة ،وشووفاء ل وول موورا،
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.
والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله
وصحبه

معين.
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الفهارس والمصادر العلمية
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أوال :فهرس اآليات القرآنية حسب ترتيب السور واآليات:
اآلية

السورة

رقم اآلية

الصفحة

م

سدُو ْاّٖفِ ۡ
ضّٖقَالُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َماّٖنَ ۡ نُ ّٖ
﴿ َو ِ َ اّٖقِي َلّٖلَ ُهمۡ ََّٖلّٖت ُۡف ِ
يّٖٱۡلَ ۡر ِ
ُم ۡ
ون﴾
صلِ ُ َّٖ

البقرة

11

92

البقرة

12

93

البقرة

22

13

ين﴾
ََّر َرةَّٖفَتَ ُكونَاّٖ ِمنَ ّٖٱلظَّلِ ِم َّٖ

البقرة

33

142

ِّٖۚ َشلِ َٰ َمتّٖ﴾
َ ُمّٖ ِمنّٖ َّربِّ ِ

البقرة

31

144

﴿ َو َاا ِمنُو ْاّٖبِ َمآّٰٖأَ ۡ
ّٖو ََلّٖتَ ُكونُ ٰٓو ْاّٖأَ َّو َلّٖ
نلَلتُ ّٖ ُم َ
صدِّقّٖاّٖلِّ َماّٖ َم َع ُكمۡ َ
ون﴾
ّٖو ِ َٰيَّ َيّٖفَٱتَّقُ ِّٖ
ّٖو ََلّٖتَ ۡ تَ ُرو ْاّّٖٖبِا َٰيَتِيّٖثَ َمنّٖاّٖقَلِيلّٖ َ
َشافِ ۢ ِرّٖبِ ُِِۖۚ َ

البقرة

41

143

ون﴾
َّّٖوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
َق َ

البقرة

42

114

البقرة

93

91

البقرة

94

223

البقرة

93

223

.11

ّٖٱِِ﴾
ضا ِّٰٓرينَ ّٖبِ ِِّٖۚ ِم ۡنّٖأَ َم يدّٖ ِ ََّلّٖبِِ ِ ۡ ِن َّّٖ
﴿ َو َماّٖهُمّٖبِ َ

البقرة

142

39

.12

ّٖوٱتَّقَ ۡو ْاّٖلَ َمثُوبَ نّٖةّٖ ِّم ۡنّٖ ِعن ِد َّ
ّٖٱِِ َ
ّٖل ۡي نّٖرّٖلَّ ۡوّٖ
﴿ َولَ ۡوّٖأَنَّ ُهمۡ ّٖ َاا َمنُو ْا َ
ون﴾
َشانُو ْاّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ

البقرة

143

31

.13

ب ۡ
ين﴾
ّٖٱل َٰ َعلَ ِم َّٖ
ّٖرب ُِّٰٖٓأَ ۡسلِمُۡۖ ّٖقَا َلّٖأَ ۡسلَمۡ تُ ّٖلِ َر ِّ
﴿ ِ ۡ ّٖقَا َلّٖلَُِ َ

البقرة

131

14

.14

وبّٖ َٰيَبَنِ َّيّٖ ِنَّ َّ
ّٖٱَِ ۡ
ّٖٱصطَفَ َٰىّٖ
﴿ َو َو َّ
ّٖوّٖيَ ۡعقُ ُ
ص َٰىّٖبِ َهآّٰٖ ِ ۡب َٰ َر ِّٖه ُّٖمّٖبَنِي ِِ َ

البقرة

132

39

.1
.2
.3

﴿أَ ََلّٰٖٓ ِنَّ ُهمۡ ّٖ ُه ُم ۡ
ّٖو َٰلَ ِك َّ
نَّٖلّٖيَ
ّٖٱل ُم ۡف ِ
سدُونَ َ

﴿ّٖفَ َلّٖت َۡر َعلُو ْا ِ َّ
ون﴾
اّٖوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ِِّّٖٖأَندَا ّٖ َ

.4

﴿ّٖ َو ََلّٖت َۡق َربَاّٖ َٰ َه ِذ ِهّٖٱل

.5

﴿فَتَلَقَّ َٰ ٰٓىّٖ َّٖاا

.6

ون﴾
ۡ ُع ُر َّٖ

َٰ

.7

ّٖوت َۡكتُ ُمو ْا ۡ
ّٖٱل
﴿ َو ََلّٖت َۡلبِ ُ
سو ْاّٖٱ ۡل َ قَّّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ

.8

﴿ َو ِ ۡ ّٖأَ َل ۡذنَاّٖ ِميثَقَّٖبَنِ ٰٓيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓر ِاي َل ََّٖلّٖت َۡعبُدُونَ ّٖ ِ ََّل َّ
ّٖٱَِّٖ﴾

َٰ

.9

َٰ
ۡ ۡ
ونّٖ
ّٖو ََلّٖت ُۡخ ِر ُج َّٖ
﴿ َو ِ ّٖأَ َلذنَاّٖ ِميثَقَ ُكمۡ ََّٖلّٖت َۡسفِ ُكونَ ّٖ ِ َمآٰ َا ُشمۡ َ
ُون﴾
ّٖوأَنتُمۡ ّٖتَ ۡ َهد َّٖ
أَنفُ َ
س ُكمّٖ ِّمنّٖ ِ َٰيَ ِر ُشمۡ ّٖثُ َّمّٖأَ ۡق َر ۡرتُمۡ َ

.11

ض ۡ
ّٖٱل ِك َٰتَ
﴿ّٖأَفَت ُۡل ِمنُونَ ّٖبِبَ ۡع ِ

ِّٖ َوت َۡكفُ ُرونَ ّٖبِبَ ۡعضّٖ﴾
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ون﴾
ّٖوأَنتُمّٖم ۡسلِ ُم َّٖ
لَ ُك ُمّٖٱلدِّينَ ّٖفَ َلّٖتَ ُموتُنَّ ّٖ ِ ََّل َ
ّٖٱِِ﴾
ش َٰ َه َدةكّٖ ِعن َدهُّٖ ِمنَ َّّٖ
﴿ َو َم ۡنّٖأَ ۡظلَ ُمّٖ ِم َّمنّٖ َشتَ َمّٖ َ

البقرة

144

119

البقرة

143

123

البقرة

141

124

.18

ّٖولَ َعلَّ ُكمۡ ّٖ
يّٖو ِۡلُتِ َّمّٖنِ ۡع َمتِيّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ َ
ّٖو ۡٱل َۡونِ َ
﴿فَ َلّٖت َۡخ َۡوهُمۡ َ
ُون﴾
ت َۡهتَد َّٖ

البقرة

134

93

.19

سوَلّّٖٖ ِّمن ُكمۡ ّٖيَ ۡتلُو ْاّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ّٖ َاا َٰيَتِنَاّٖ
ّٖر ُ
س ۡلنَاّٖفِي ُكمۡ َ
﴿ َش َمآّٰٖأَ ۡر َ
ّٖويُ َعلِّ ُم ُك ُم ۡ
ّٖو ۡٱل ِ ۡك َمةَّٖ َويُ َعلِّ ُم ُكمّٖ َّماّٖلَمۡ ّٖتَ ُكونُو ْاّٖ
ّٖٱل ِك َٰتَ َ َ
َويُلَ ِّشي ُكمۡ َ
ون﴾
ت َۡعلَ ُم َّٖ

البقرة

131

33

.21

ۡ
ۡ
ّٖو ۡ
ون﴾
يّٖو ََلّٖت َۡكفُ ُر ِّٖ
ٱش ُك ُرو ْاّٖلِ َ
﴿فَٱ ُش ُرونِ ٰٓيّٖأَ ُش ۡر ُشمۡ َ

البقرة

132

33

.21

نلَلنَاّٖ ِمنَ ۡ
﴿ ِنَّ ّٖٱّٖلَّ ِذينَ ّٖيَ ۡكتُ ُمونَ ّٖ َمآّٰٖأَ ۡ
َٱ﴾
ّٖو ۡٱل ُهد َّٰٖ
ّٖٱلبَيِّ َٰنَ ِ
ت َ

البقرة

139

113

.22

ٰٓ
ّٖوأَ ۡ
ُوبّٖ َعلَ ۡي ِهمۡ ّٖ
ّٖوبَيَّنُو ْاّٖفَأ ُ ْو َٰلَئِ َ ّٖأَت ُ
صلَ ُ و ْا َ
﴿ ِ ََّلّٖٱلَّ ِذينَ ّٖتَابُو ْا َ
مي ُّٖم﴾
َوأَنَاّٖٱلتَّ َّو ُ
ابّٖٱل َّر ِ

البقرة

134

113

البقرة

133

19

.24

يّٖٱۡلَ ۡرض َ َٰ
اجّٖ ُشلُو ْاّٖ ِم َّماّٖفِ ۡ
اّٖو ََلّٖتَتَّبِعُو ْاّٖ
﴿ َٰيَٰٓأَي َهاّٖٱلنَّ ُ
ّٖملَلّّٖٖطَيِّبّٖ َ
ِ
تّٖٱل َّۡي َٰ َ
ُوّٖمبِينّٖ﴾
ط ِنّٖ ِنَُِّّٖلَ ُكمۡ ّٖ َعد نّٖ
ُلطُ َٰ َو ِ

البقرة

139

123

.25

س ۡ
ه ُك ّٖۡم﴾...
ّٖٱلبِ َّرّٖأَنّٖت َُولو ْاّٖ ُو ُجو َ
﴿لَّ ۡي َ

البقرة

111

31

.26

ّٖو ََلّٖيُ ِريدُّٖبِ ُك ُم ۡ
ُّٖٱُِّٖبِ ُك ُم ۡ
﴿يُ ِريد َّ
سر﴾
ّٖٱل ُع ّٖۡ
ّٖٱليُ ۡس َر َ

البقرة

193

193

.27

ُّٖٱِِّٖفَ َلّٖت َۡق َربُوه َِۗاّٖ َش َٰ َذلِ َ ّٖيُبَيِّنُ َّ
ّٖمدُو َّ
جّٖ
﴿ّٖتِ ۡل َ ُ
ّٖٱُِّٖ َاا َٰيَتِ ِِّٖۚلِلنَّا ِ
ون﴾
لَ َعلَّ ُهمۡ ّٖيَتَّقُ َّٖ

البقرة

191

229

.28

ۡ
ّٖوت ُۡدلُو ْاّٖبِ َهآّٰٖ ِلَ ۡ
ىّٖٱل ُ َّك ِامّٖ
﴿ َو ََلّٖتَأ ُشلُ ٰٓو ْا ّّٖٖأَمۡ َٰ َولَ ُكمّٖبَ ۡينَ ُكمّٖبِ ۡٱل َٰبَ ِط ِل َ
ۡ
ون﴾
ّٖوأَنتُمۡ ّٖت َۡعلَ ُم َّٖ
ٱۡل ۡث ِم َ
لِتَأ ُشلُو ْاّٖفَ ِريقّٖاّٖ ِّم ۡنّٖأَمۡ َٰ َو ِلّٖٱلنَّا ِ
جّٖبِ ۡ ِ

البقرة

199

114

.15
.16
.17

.23

﴿ َو ِنَّ ّٖفَ ِريقّٖاّٖ ِّم ۡن ُه ّٖۡمّٖلَيَ ۡكتُ ُمونَ ۡ
ّٖٱل
﴿ ۡٱل َ قّٖ ِمنّٖ َّربِّ

ون﴾
َّّٖوهُمۡ ّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ
َ ق َّٖ

َ ّٖفَ َلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾
ّٖٱل ُممۡ تَ ِر َّٖ

جّٖ َمنّٖيَتَّ ِخ ُذّٖ ِمنّٖ
﴿ َو ِمنَ ّٖٱلنَّا ِ

ُون َّ
ّٖٱِِّٖأَندَا ّٖا ﴾
ِ
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.29

َٰ
نّٖ َّ
يل َّ
ٱَِّٖ
ّٖٱِِّٖٱلَّ ِذينَ ّٖيُ َٰقَتِلُونَ ُكمۡ ّٖ َو ََلّٖت َۡعتَد ُٰٓو ْاّٖ ِ َّّٖ
﴿ َوقَتِلُو ْاّٖفِيّٖ َ
سب ِ ِ
ََلّٖيُ ِ ۡ
ين﴾
ّٖٱل ُم ۡعتَ ِد َّٖ

البقرة

194

234

.31

يل َّ
ّٖو ََلّٖت ُۡلقُو ْاّٖبِأ َ ۡي ِدي ُكمۡ ّٖ ِلَىّٖٱلتَّ ۡهلُ َك ِةّٖ
﴿ َوأَنفِقُو ْاّٖفِيّٖ َ
ّٖٱِِ َ
سب ِ ِ
ّٖٱَِّٖيُ ِ ۡ
سنُ ٰٓو ْاّٖ ِنَّ َّ
ين﴾
سنِ َّٖ
ّٖٱل ُم ۡ ِ
َوأَ ۡم ِ

البقرة

193

134

.31

﴿ َوأَتِمو ْا ۡ
ص ۡرتُمۡ ّٖفَ َم ۡ
س َرّٖ ِمنَ ّٖ
ّٖو ۡٱل ُعمۡ َرةَ ِ َّّٖ
اّٖٱست َۡي َ
ِِّّٖٖفَِ ِ ۡنّٖأُ ۡم ِ
ّٖٱل َ َّج َ
ّٖمتَّ َٰىّٖيَ ۡبلُ َغ ۡ
ِ ُ﴾
ّٖٱل َه ۡد ُ ّٖ َم ِ لَّ ّٖ
س ُكمۡ َ
ّٖو ََلّٖتَ ۡ لِقُو ْاّٖ ُر ُاو َ
ۡٱل َه ۡد ُۖ ِ َ

البقرة

193

131

البقرة

241

143

249

123
33

سِ ُ ۡ
ّٖٱِِ﴾
ت َّّٖ
ّٖٱبتِ َغآٰ َاّٖ َم ۡر َ
ّٖنَ ۡف َ
ضا ِ

.32

جّٖ َمنّٖيَ ۡ ِر
﴿ َو ِمنَ ّٖٱلنَّا ِ

.33

س ۡل ِمّٖ َشآٰفَّةّّٖٖ َو ََلّٖتَتَّبِ ُعو ْاّٖ
﴿ َٰيَٰٓأَي َهاّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َّٖمنُو ْاّٖٱ ۡ ُللُو ْاّٖفِيّٖٱل ِّ
تّٖٱل َّۡي َٰ َ
ين﴾
ط ِنّٖ ِنَُِّّٖلَ ُكمۡ ّٖ َعد نُّٖوّٖمبِ نّٖ
ُلطُ َٰ َو ِ

البقرة

.34

َن ۡ
س ُۖ ِرّٖقُلۡ ّٖفِي ِه َمآّٰٖ ِ ۡث نّٖمّٖ َشبِ نيرّٖ َو َم َٰنَفِ ُعّٖ
﴿يَ ّٖۡ
ّٖو ۡٱل َم ۡي ِ
ّٖٱل َخمۡ ِر َ
سلُونَ َ ّٖع ِ
لِلنَّاج َ ۡ
ه َما﴾
ّٖو ِث ُم ُه َمآّٰٖأَ ۡشبَ ُّٖرّٖ ِمنّٖنَّ ۡف ِع ِ
ِ

البقرة

219

.35

﴿ّٖ َو ََلّٖتَن ِك ُ و ْا ۡ
ّٖو َۡلَ َم نّٖةّٖمّٖ ۡل ِمنَة َ
ّٖل ۡي نّٖرّٖ
ت َ
ّٖٱل ُم ۡ ِر َٰ َش ِ
ّٖمتَّىَٰ ّٖيُ ۡل ِمنَّ َ
ِّمنّٖم ۡ ِر َشةّّٖٖ َولَ ۡوّٖأَ ۡع َربَ ۡت ُكمِۡۗ ّٖ َو ََلّٖتُن ِك ُ و ْا ۡ
ّٖٱل ُم ۡ ِر ِشينَ ّٖ َمت َّ َٰىّٖ
يُ ۡل ِمنُو ّْٖا﴾

البقرة

221

241

.36

َن ۡ
ضّٖقُلۡ ّٖه َُوّٖأَ ّٖٱّٖفَ ۡ
سآٰ َاّٖ
ٱعتَ ِللُو ْاّٖٱلنِّ َّٖ
﴿ َويَ ّٖۡ
ّٖٱل َّٖم ِ ي ُۖ ِ
سلُونَ َ ّٖع ِ
فِ ۡ
ن﴾
ّٖمتَّ َٰىّٖيَ ۡط ُه ۡر َّٖ
ضّٖ َو ََلّٖت َۡق َربُوهُنَّ َ
يّٖٱل َم ِ ي ِ

البقرة

222

242

.37

َٰ
نّٖ َو ََلّٖ
س ِّٖۗ
وفّٖأَ ۡوّٖت َۡس ِر ۢ ُ
يحّٖبِِ ِ ۡم َٰ َ
َانّٖفَِِمۡ َ
سا ۢ ُلّٖبِ َم ۡع ُر ي
﴿ٱلطَّلَقُّٖ َم َّرت ُۖ ِ
يَ ِ لّٖلَ ُكمۡ ّٖأَنّٖت َۡأ ُ
ل ُذو ْاّٖ ِم َّمآّٰٖ َاات َۡيّٖتُ ُموهُنَّ ّٖشَّٖۡياّٖ﴾

البقرة

229

249

.38

ت َّ
ه ُلوّٖا﴾
ّٖٱِِّٖ ُ
﴿ َو ََلّٖتَتَّ ِخ ُذ ٰٓو ْاّٖ َاا َٰيَ ِ

البقرة

231

99

.39

ضلُوهُنَّ ّٖأَنّٖ
سآٰ َاّٖفَبَلَ ۡغنَ ّٖأَ َجلَ ُهنَّ ّٖفَ َلّٖت َۡع ُ
﴿ َو ِ َ اّٖطَلَّ ۡقتُ ُمّٖٱلنِّ َ
وف﴾
ض ۡو ْاّٖبَ ۡينَ ُهمّٖبِ ۡٱل َم ۡع ُر ِّٖ
يَن ِك ۡ نَ ّٖأَ ۡز َٰ َو َج ُهنَّ ّٖ ِ َ اّٖت َٰ ََر َ

البقرة

232

213

.41

﴿ ََلّٖتُضآٰر َٰ ۢ
ّٖو َعلَىّٖ
َاّٖو ََلّٖ َم ۡولُو نّّٖٖلَُِّّٖبِ َولَ ِدِۚه َ
ّٖولِ َدةُّٖبِ َولَ ِده َ
َ َّ َ
ۡٱلوارثّٖم ۡث ّٖ َٰ
لّٖ َ لِ َّٖ﴾
َ ِ ِ ِ ُ

البقرة

233

234

البقرة

233

33

.41

﴿ٱ َُِّ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٖه َُو ۡ
ّٖٱل

َي ۡ
ّٖٱلقَيو ُّٖم﴾
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.42

ِّينّٖقَدّٖتَّبَيَّنَ ّٖٱلر ۡشدُّٖ ِمنَ ۡ
ي﴾
ّٖٱل َغ ِّّٖ
﴿ ََلّٰٖٓ ِ ۡش َراهَّٖفِيّٖٱلد ُۖ ِ

البقرة

233

131

.43

بّٖأَ ِرنِيّٖ َش ۡيَُ ّٖتُ ۡ ي ۡ
ّٖٱل َم ۡوت ََُٰۖىّٖقَا َلّٖأَ َوّٖلَمۡ ّٖ
ّٖر ِّ
﴿ َو ِ ۡ ّٖقَا َلّٖ ِ ۡب َٰ َر ِّٖه ُم َ
ِ
ّٖو َٰلَ ِكنّٖلِّيَ ۡ
ط َمئِنَّ ّٖقَ ۡلبِي﴾
ت ُۡل ِم ُۖنّٖقَا َلّٖبَلَ َٰى َ

البقرة

234

121

.44

س ۡبتُمۡ ّٖ َو ِم َّمآّٰٖ
تّٖ َماّٖ َش َ
﴿ َٰيَٰٓأَي َهاّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓو ْاّٖأَنفِقُو ْاّٖ ِمنّٖطَيَِّّٰٖبَ ِ
ّٖو ََلّٖتَيَ َّم ُمو ْا ۡ
أَ ۡل َر ۡجنَاّٖلَ ُكمّٖ ِّمنَ ۡ
ّٖٱل َخبِ َ
يثّٖ ِم ۡنُِّٖتُنفِقُونَ ّٖ
ض َ
ّٖٱۡلَ ۡر ُۖ ِ
ِّٖ﴾
ال ِذي ِِّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖت ُۡغ ِم ُ
ضو ْاّٖفِي ِ
َولَ ۡستُمّّٖٖبِ ِ

البقرة

231

149

.45

ٱِِ﴾
﴿ َوٱتَّقُو ْاّٖيَ ۡومّٖاّٖت ُۡر َج ُعونَ ّٖفِي ِِّٖ ِلَىّٖ َّّٖ

البقرة

291

23

.46

بّٖ َشاتِ ّٖأَنّٖيَ ۡكتُ َ ّٖ َش َماّٖ َعلَّ َمُِ َّ
ّٖو ۡليُمۡ لِ ِلّٖ
يو ََلّٖيَ ۡأ َ
ّٖٱُِّٖفَ ۡليَ ۡكتُ ۡ َ
﴿ َ
ّٖٱل َ ق َ ۡ
ٱلَّ ِذ ّٖ َعلَ ۡي ِِ ۡ
ق َّ
ّٖو ََلّٖيَ ۡب َخ ۡ
سّٖ ِم ۡنُِّٖشَّٖۡيا﴾
ّٖٱَِ َ
ّٖربَُِّ َ
ّٖوليَتَّ ِ

البقرة

292

111

البقرة

293

193

آل عمران

2

44

.49

ّٖٱۡل ۡ
س َٰلَ ُّٖم﴾
﴿ ِنَّ ّٖٱلد َّٖ
ِّينّٖ ِعند َّ ِ
َّٖٱِ ۡ ِ

آل عمران

19

11

.51

ّٖٱۡل ۡس َٰلَ ِمّٖ ِ ينّٖاّٖفَلَنّٖيُ ۡقبَ َلّٖ ِم ۡنُِّٖ َوه َُوّٖفِيّٖ
﴿ َو َمنّٖيَ ۡبت َِغّٖ َ ۡي َر ۡ ِ
ٱۡل ِل َر ِةّٖ ِمنَ ۡ
ۡ ٰٓ
ين﴾
س ِر َّٖ
ّٖٱل َٰ َخ ِ

آل عمران

93

11

آل عمران

92

131

ّٖٱِِ َ ۡ
ۡ َۢ
ت َّ
﴿ّٖ َّٖۡ َّٰٖلِ َ ّٖبِأَنَّ ُهمۡ ّٖ َشانُو ْاّٖيَ ۡك ّٖفُ ُرونَ ّّٖٖبِا َٰيَ ِ
ّٖويَقتُلُونَ ّٖٱۡلنبِيَآٰ َاّٖ آل عمران

112

233

آل عمران

134

33

النساء

3

241

النساء

4

214

.47

.48

.51
.52
.53
.54
.55

ُۖ
ض نةّٖ
سفَرّّٖٖ َولَمۡ ّٖتَ ِردُو ْاّٖ َشاتِبّٖاّٖفَ ِر َٰ َه ننّٖ َّّٖم ۡقبُو َ
﴿ َو ِنّٖ ُشنتُمۡ ّٖ َعلَ َٰىّٖ َ
ض ُكمّٖبَ ۡعضّٖاّٖفَ ۡلّٖيُلَ ِّّٖٱلَّ ِذ ۡ
قّٖ
ّٖو ۡليَتَّ ِّٖ
فَِ ِ ۡنّٖأَ ِمنَ ّٖبَ ۡع ُ
ّٖٱُتُ ِمنَ ّٖأَ َٰ َمنَتَُِ َ
َّ
ِ ُ﴾
ّٖربَّ ِّٖۗ
ٱَِ َ
﴿ٱ َُِّ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٖه َُو ۡ
ّٖٱل

َي ۡ
ّٖٱلقَيو ُّٖم﴾

﴿لَنّٖتَنَالُو ْا ۡ
ّٖمتَّ َٰىّٖتُنفِقُو ْاّٖ ِم َّماّٖتُ
ّٖٱلبِ َّر َ

ون﴾
ِ ب َّٖ

َٰ
ُون﴾
َصو ْاّٖ َّو َشانُو ْاّٖيَ ۡعتَد َّٖ
ّٖمقّّٖٖ َ لِ َ ّٖبِ َماّٖع َ
بِ َغ ۡي ِر َ

ّٖٱُِّٖ َعلَ ۡ
﴿لَقَ ۡدّٖ َمنَّ َّ
ىّٖٱل ُم ۡل ِمنِينَ ّٖ ِ ۡ ّٖبَ َع َ
سوَلّّٖٖ ِّم ۡنّٖ
ّٖر ُ
ثّٖفِي ِهمۡ َ
ه ّٖۡم﴾
أَنفُ ِ
س ِ
﴿فَٱن ِك

ا﴾
سآٰ ِّٖ
ابّٖلَ ُكمّٖ ِّمنَ ّٖٱلنِّ َ
ُّٖو ْاّٖ َماّٖطَ َ

ّٖص ُد َٰقَتِ ِهنَّ ّٖنِ ۡ
سآٰ َا َ
﴿ َو َااتُو ْاّٖٱلنِّ َ

لَةّٖ﴾
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.56

ۡ
ضّٖ َمآّٰٖ َاات َۡيتُ ُموهُنَّ ّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖ
﴿ّٖ َو ََلّٖت َۡع ُ
ضلُوهُنَّ ّٖلِتَذ َهبُو ْاّٖبِبَ ۡع ِ
َٰ
يَ ۡأتِينَ ّٖبِفَ ِ َةّّٖٖمبَيِّنَةّٖ﴾

النساء

19

211

.57

ۡ
اّٖو ِ ۡثمّٖاّٖمبِينّٖا﴾
﴿أَّٖتَأ ُل ُذونَُِّٖبُ ۡه َٰتَنّٖ َ

النساء

24

213

.58

ۡ
ض ُكمۡ ّٖ ِلَ َٰىّٖبَ ۡعضّّٖٖ َوأَ َل ۡذنَ ّٖ
ض َٰىّٖبَ ۡع ُ
ّٖوقَ ۡدّٖأَ ۡف َ
﴿ َو َش ۡيَُ ّٖتَأ ُل ُذونَُِ َ
َٰ
ِمن ُكمّٖ ِّميثَقكاّٖ َ لِيظّٖا﴾

النساء

21

214

.59

﴿فَ َم ۡ
ضةّٖ﴾
ورهُنَّ ّٖفَ ِري َّٖ
اّٖٱستَمۡ ت َۡعتُمّٖبِ ِِّٖۚ ِم ۡن ُهنَّ ّٖ ّٖفَاتُوهُنَّ ّٖأُ ُج َ

النساء

24

214

.61

س ُك ّٖۡم﴾
﴿ َو ََلّٖت َۡقتُلُ ٰٓو ْاّٖأَنفُ َ

النساء

29

139

النساء

33

94

.62

ٱ﴾
س َٰ َك َر َّٰٖ
﴿ ََلّٖت َۡق َربُو ْاّٖٱل َّ
ّٖوأَنتُمۡ ّٖ ُ
صلَ َٰوةَ َ

النساء

43

143

.63

ّٖو َۡلُ َمنِّيَنَّ ُهمۡ ّٖ َو َ ٰٓۡل ُّٖم َرنَّ ُهمۡ ّٖفَلَيُبَتِّ ُكنَّ ّٖ َاا َ انَ ۡ
ّٖٱۡلَ ۡن َٰ َع ِمّٖ
﴿ َو َۡلُ ِ
ضلَّنَّ ُهمۡ َ
َو َ ٰٓۡل ُم َرنَّ ُهمۡ ّٖفَلَيُ َغيِّ ُرنَّ َ
َّٖٱِِ﴾
ّٖل ۡلق َّّٖ

النساء

119

129

.64

﴿ب َ

ِّ ِر ۡ
ع َذابكاّٖأَلِي كما﴾
ّٖٱل ُم َٰنَفِقِينَ ّٖبِأَنَّ ّٖلَ ُهمۡ ّٖ َ

النساء

139

111

.65

﴿ َو ِ

ى﴾
سالَ َّٰٖ
َ اّٖقَا ُم ٰٓو ْاّٖ ِلَىّٖٱل َّ
صلَ َٰو ِةّٖقَا ُمو ْاّٖ ُش َ

النساء

142

192

.66

ص َٰنَتُ ّٖ ِمنَ ۡ
ص َٰنَتُ ّٖ ِمنَ ّٖٱلَّ ِذينَ ّٖأُوتُو ْاّٖ
ّٖو ۡٱل ُم ۡ َ
﴿ َو ۡٱل ُم ۡ َ
ّٖٱل ُّٖم ۡل ِم َٰنَ ِ
ت َ
ۡٱل ِك َٰتَ َّٖ﴾

المائدة

3

244

.67

سبَاّٖ
ُّٖوٱل َّ
﴿ َوٱل َّ
اّٖجلَ ٰٓا ۢ َاّٖبِ َماّٖ َش َ
سا ِرقَةُّٖفَ ۡٱقطَعُ ٰٓو ْاّٖأَ ۡي ِديَ ُه َم َ
سا ِرق َ
ّٖو َّ
نَ َٰ َكلّّٖٖ ِّمنَ ّٖٱ َّ ِۗ
يم﴾
ّٖم ِك نّٖ
ٱُِّٖ َع ِليل َ
ِِ َ

المائدة

39

114

.68

هاجّٖا﴾
ّٖش ۡرعَةّّٖٖ َو ِم ۡن َ
﴿لِ ُكلّّٖٖ َج َع ۡلنَاّٖ ِمن ُكمۡ ِ

المائدة

49

3

.69

انّٖ َا ُو َّٖ
﴿لُ ِعنَ ّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َشفَ ُرو ْاّٖ ِم ۢنّٖبَنِ ٰٓيّٖ ِ ۡس َٰ َٰٓر ِاي َلّٖ َعلَ َٰىّٖلِ َ
س ِ
َٰ
س ۡ
ُون﴾
َصو ْاّٖ َّو َشانُو ْاّٖيَ ۡعتَد َّٖ
ىّٖٱب ِنّٖ َم ۡريَ َمّٖ َ لِ َ ّٖبِ َماّٖع َ
َو ِعي َ

المائدة

19

233

.71

﴿ف َ ۡ
ٱجتَنِبُو ّٖهُ﴾

المائدة

94

143

.61

﴿ّٖ َو ۡ
ّٖو ََلّٖتُ
ٱعبُدُو ْاّٖٱ ََِّ َ

ِّٖۚشَّٖۡيا﴾
ۡ ِر ُشو ْاّٖبِ ِ
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.71

ّٖٱِِّٖ ِنَّآّٰٖ ِ ّٖاّٖلَّ ِمنَ ۡ ٰٓ
ش َٰ َه َدةَ َّ
ين﴾
ّٖٱۡلثِ ِم َّٖ
﴿ َو ََلّٖنَ ۡكتُ ُمّٖ َ

المائدة

143

194

.72

َٰ
ّٖو ۡٱل ِرنِّ ّٖ
ّٖج َع ۡلنَاّٖلِ ُك ِّلّٖنَبِيّٖ َعدُوّٖاّٖ َ
﴿ َو َش َذلِ َ َ
س َ
ّٖٱۡلن ِ
ش َٰيَ ِطينَ ۡ ِ
ض ُهمۡ ّٖ ِلَ َٰىّٖبَ ۡعضّّٖٖ ُز ۡل ُرفَ ۡ
ّٖٱلقَ ۡو ِلّٖ ُ ُرورّٖا﴾
وميّٖبَ ۡع ُ
يُ ِ

األنعام

112

129

.73

اّٖص َٰ َر ِطيّٖ ُم ۡ
ستَقِيمّٖاّٖفَٱت َّّٖبِ ُعو ّٖهُ﴾
﴿ َوأَنَّ ّٖ َٰ َه َذ ِ

األنعام

133

3

.74

ّٖو ََلّٖتَتَّبِ ُعو ْاّٖ ِمنّٖ ُونِ ِِّٰٖٓۚ
﴿ٱتَّبِ ُعو ْاّٖ َمآّٰٖأُن ِل َلّٖ ِلَ ۡي ُكمّٖ ِّمنّٖ َّربِّ ُكمۡ َ
ون﴾
أَ ۡولِيَآٰ ِۗ َاّٖقَلِيلّّٖٖ َّماّٖتَ َذ َّش ُر َّٖ

األعراف

3

121

األعراف

13

129

األعراف

24

142

ّٖربَّنَاّٖظَلَمۡ نَآّٰٖأَنفُ َ
﴿قَ َاَل َ
اّٖو ِنّٖلَّمۡ ّٖت َۡغفِ ۡرّٖلَنَ َ
سن َ َ
اّٖوت َۡر َممۡ نَاّٖلَنَ ُكونَ َّّٖنّٖ األعراف

23

144

.78

ون﴾
﴿أَ ۡل ِر ُجوهُمّٖ ِّمنّٖقَ ۡريَتِ ُكمُۡۖ ّٖ ِنَّ ُهمۡ ّٖأُنَاجنّّٖٖيَتَطَهَّ ُر َّٖ

األعراف

92

243

.79

اجّٖأَ ۡ
شيَآٰ َاه ُّٖۡم﴾
﴿ َو ََلّٖت َۡب َخ ُ
سو ْاّٖٱلنَّ َ

األعراف

93

191

.81

﴿ َٰيَٰٓأَي َهاّٖٱلَّ ِذينَ ّٖ َاا َمنُ ٰٓو ْاّٖ ِنّٖتَتَّقُو ْاّٖ َّ
ٱَِّٖيَ ۡر َعلّّٖٖل َّ ُكمۡ ّٖفُ ۡرقَانّٖا﴾

األنفال

29

191

.81

ّٖو ِنّٖ
﴿قُلّٖلِّلَّ ِذينَ ّٖ َشفَ ُر ٰٓو ْاّٖ ِنّٖيَنتَ ُهو ْاّٖيُ ۡغفَ ۡرّٖلَ ُهمّٖ َّماّٖقَ ۡدّٖ َ
سلََُ َ
سنَّتُ ۡ
ين﴾
ّٖٱۡلَ َّولِ َّٖ
ض ۡتّٖ ُ
يَ ُعو ُو ْاّٖفَقَ ۡدّٖ َم َ

األنفال

39

232

التوبة

3

132

.83

ص َر ۡ
ت ۡ
ُلَيرّّٖٖ ۡٱبنُ َّ
ّٖٱليَ ُهو ُّٖع ۡ
يحّٖ
س ُ
تّٖٱلنَّ َٰ َ
ٱّٖٱل َم ِ
ّٖوقَالَ ِ
﴿ َوقَالَ ِ
ّٖٱِِ َ
ّٖٱِِ﴾
ۡٱبنُ َّّٖ

التوبة

34

243

.84

ى﴾
سالَ َّٰٖ
﴿ َو ََلّٖيَ ۡأتُونَ ّٖٱل َّ
ّٖوهُمۡ ّٖ ُش َ
صلَ َٰوةَّٖ ِ ََّل َ

التوبة

34

192

.85

ّٖونَ ۡل َع ُ ّٖقُلۡ ّٖأَبِ َّ
ٱِِّٖ
سأ َ ۡلتَ ُهمۡ ّٖلَيَقُولُنَّ ّٖ ِنَّ َماّٖ ُشنَّاّٖنَ ُخ ُ
﴿ َولَئِنّٖ َ
وض َ

التوبة

33

144

.75
.76
.77

.82

ّٖص َٰ َرطَ
﴿ َۡلَ ۡق ُعدَنَّ ّٖلَ ُهمۡ ِ

َ ّٖٱ ۡل ُم ۡ
ستَقِي َمّٖ﴾

اّٖرب ُك َماّٖع َۡنّٖ َٰ َه ِذ ِهّٖٱل ََّر َر ِةّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنّٖتَ ُكونَاّٖ َملَ َك ۡي ِنّٖ
﴿ َماّٖنَ َه َُٰ ُك َم َ
أَ ۡوّٖتَ ُكونَاّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾
ّٖٱل َٰ َخلِ ِد َّٖ
ِمنَ ۡ
ين﴾
س ِر َّٖ
ّٖٱل َٰ َخ ِ

﴿فَ ۡٱقتُلُو ْا ۡ
ّٖٱل ُم

ين﴾
ۡ ِر ِش َّٖ

- 271 -

منهج القرآن الكريم في التعامل مع األفعال المنهي عنها في سورة البقرة
ون﴾
سولِ ِِّٖۚ ُشنتُمۡ ّٖت َۡست َۡه ِل ُا َّٖ
ّٖۚو َّٖر ُ
َو َاا َٰيَتِ ِِ َ

.86

﴿ ََلّٖت َۡعتَ ِذ ُرو ْاّٖقَ ۡدّٖ َشفَ ۡرتُمّٖبَ ۡعدَّٖ ِي َٰ َمنِ ُكمۡ ّٖ ِنّٖنَّ ۡعُُ ّٖعَنّٖطَآٰفِفَةّّٖٖ
ِّمن ُكمۡ ّٖنُ َع ِّذ ۡبّٖ َ
ين﴾
طآٰفِفَ ۢةَّٖبِأَنَّ ُهمۡ ّٖ َشانُو ْاّٖ ُم ۡر ِر ِم َّٖ

التوبة

33

144

.87

ّٖج ِه ِد ۡ
ين﴾
ّٖو ۡٱل ُم َٰنَفِقِ َّٖ
﴿ َٰيَٰٓأَي َهاّٖٱلنَّبِي َٰ َ
ّٖٱل ُكفَّا َر َ

التوبة

13

132

.88

اّٖض َرارّٖا﴾
﴿ َوٱلَّ ِذينَ ّٖٱتَّ َخ ُذو ْاّٖ َم ۡس ِردّٖ ِ

التوبة

141

234

يوسف

24

141

31

11
121

.89

﴿ َوش ََر ۡوهُّٖبِثَ َم ۢ ِنّٖبَ ۡخسّّٖٖ َٰ ََر ِه َمّٖ َم ۡعدُو

.91

سيِّ َر ۡتّٖبِ ِِ ۡ
و﴾..
ّٖٱل ِربَا ُلّٖأَ ّٖۡ
﴿ َولَ ۡوّٖأَنَّ ّٖقُ ۡر َاانّٖاّٖ ُ

الرعد

.91

يّٖۡلُزَ يِّنَنَّ ّٖلَ ُهمۡ ّٖفِ ۡ
بّٖبِ َّٖمآّٰٖأَ ۡ َو ۡيتَنِ َ
ضّٖ
ّٖر ِّ
﴿قَا َل َ
يّٖٱۡلَ ۡر ِ
ين﴾
َو َۡلُ ۡ ِويَنَّ ُهمۡ ّٖأَ ۡج َم ِع َّٖ

الح ر

39

.92

ّٖٱعبُدُو ْا َّ
س ك
ّٖو ۡٱجتَنِبُو ْاّٖ
وَلّٖأَ ِن ّٖۡ
﴿ َولَقَ ۡدّٖبَ َع ۡثنَاّٖفِيّٖ ُش ِّلّٖأُ َّمةّّٖٖ َّر ُ
ّٖٱَِ َ
َٰ
وت﴾
ٱلطَّ ُغ َّٖ

النحل

33

92

النحل

99

11

.94

بّٖٱ َُِّّٖمثَلّّٖٖقَ ۡريَةّّٖٖ َشانَ ۡتّٖ َاا ِمنَةّّٖٖم ۡ
ط َمئِنَّةّٖ﴾..
ض َر َ
﴿ َو َ
َ

النحل

112

39

.95

﴿ َو ََلّٖت َۡق َربُو ْا ِّ
ّٖٱللنَىَّٰٰٖٓ﴾

اإلسراء

32

143

.96

﴿ َو ََلّٖت َۡق َربُو ْاّٖ َما َل ۡ
ن﴾
س ُّٖ
يمّٖ ِ ََّلّٖبِٱلَّتِيّٖ ِه َيّٖأَ ۡم َ
ّٖٱليَتِ ِ

اإلسراء

34

143

اإلسراء

19

11

.98

﴿قُلّٖلَّئِ ِن ۡ
رنّٖ﴾ّٖ...
ّٖٱۡل ُ
ّٖٱجتَ َم َع ِ
ّٖو ۡٱل ِ
نس َ
ت ِۡ

اإلسراء

99

13

.99

﴿ َوقُ ِل ۡ
شآٰ َاّٖ
ّٖٱل َ قّٖ ِمنّٖ َّربِّ ُكمُۡۖ ّٖفَ َمنّٖ َّٖ
شآٰ َاّٖفَ ۡليُ ۡل ِمنّٖ َو َمنّٖ َ
ر﴾
فَ ۡليَ ۡكفُ ّٖۡ

ال هف

29

133

ّٖربِّ َ
يّٖۡلَ ِجدَنَّ ّٖ
﴿ َو َمآّٰٖأَظُنّّٖٖٱل َّ
سا َعةَّٖقَآٰفِ َمةّّٖٖ َولَئِنّٖر ِ تّٖ ِلَ َٰى َ

ال هف

33

121

.93

.97

.111

﴿فَِ ِ

َةّّٖٖ﴾

َ اّٖقَ َر ۡأتَ ۡ
ّٖٱلقُ ۡر َاانَ ّٖفَ ۡ
ٱِِ﴾..
ٱستَ ِّٖع ۡذّٖبِ َّّٖ

ّٖٱلفَ ۡر ُۖ ِرّٖ ِنَّ ّٖقُ ۡر َاانَ ۡ
﴿ َوقُ ّٖۡر َاانَ ۡ
ّٖٱلفَ ۡر ِرّٖ َشانَ ّٖ َم
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هاّٖ ُمنقَلَبّٖا﴾
َل ۡيرّٖاّٖ ِّم ۡن َ

.111

ّٖوه َُوّٖيُ َ ا ِو ُر ٰٓهُّٖأَ َشفَ ۡرتَ ّٖبِٱلَّ ِذ َ
ّٖللَقَ َ ّٖ ِمنّٖ
﴿ّٖقَا َلّٖلَُِ َ
ّٖص ِ
امبُُِ َ
جلّٖ﴾
ّٖر ُ
س َّّٖو َُٰ َ َ
ت َُرابّّٖٖثُ َّمّٖ ِمنّٖن ۡطفَةّّٖٖثُ َّمّٖ َ

ال هف

31

121

.112

اّٖٱُِ ََّٖلّٰٖٓ ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنَاّٖفَ ۡ
﴿ ِنَّنِ ٰٓيّٖأَنَ َّ
ٱعبُ ۡدنِي﴾

طه

14

43

طه

111

44

طه

124

142

.115

ولّٖ ِ ََّلّٖنُو ِم ٰٓيّٖ ِلَ ۡي ِِّٖأَنَُِّ ََّٖلّٰٖٓ
س ۡلنَاّٖ ِمنّٖقَ ۡبلِ َ ّٖ ِمنّٖ َّر ُ
﴿ َو َمآّٰٖأَ ۡر َ
س ي
ِ َٰلََِّٖ ِ ََّلّٰٖٓأَنَاّٖفَ ۡ
ُون﴾
ٱعبُد ِّٖ

األنبياء

23

92

.116

﴿ َّٖوأَ ۡو َم ۡينَآّٰٖ ِلَ ۡي ِهمۡ ّٖفِ ۡع َل ۡ
ت﴾ّٖ..
ّٖٱل َخ ۡي َٰ َر ِّٖ

األنبياء

13

11

الحج

14

133

.118

﴿لَنّٖيَنَا َل َّ
َاّٖو َٰلَ ِكنّٖيَنَالُُِّٖٱلتَّ ۡق َو َٰٱّٖ
اّٖو ََلّٖ ِ َمآٰ ُُه َ
ّٖٱَِّٖلُ ُ و ُم َه َ
ِمن ُك ّٖۡم﴾

الحج

31

132

.119

ّٖم َرَّٖ﴾
ِّينّٖ ِم ۡن َ
﴿ّٖ َو َم َ
اّٖج َع َلّٖ َعلَ ۡي ُكمۡ ّٖفِيّٖٱلد ِ

الحج

19

193

.111

﴿ َو َمنّٖيَ ۡدَُّٖ َم َع َّ
ّٖٱِِّٖ ِ َٰلَ كّٖهاّٖ َا َ
ال َر ََّٖلّٖبُ ۡر َٰ َهنَ ّٖلَُِّٖبِ ِِّٖۚفَِِنَّ َماّٖ
َّٖربِّ ِِّٰٖٓۚ ِّٖنَُِّ ََّٖلّٖيُ ۡفلِ ُح ۡ
ون﴾
ّٖٱل َٰ َكفِ ُر َّٖ
سابُُِّٖ ِعند َ
ِم َ

المؤمنون

111

92

.111

صيلّٖ﴾
﴿فَ ِه َيّٖتُمۡ لَ َٰىّٖ َعلَ ۡي ِِّٖبُ ۡك َرةّّٖٖ َوأَ ِ

الفرقان

3

119

.112

﴿فَِِنّٖلَّمۡ ّٖيَ ۡست َِريبُو ْاّٖلَ َ ّٖفَ ۡ
ّٖو َم ۡنّٖ
ٱعلَمۡ ّٖأَنَّ َماّٖيَتَّبِ ُعونَ ّٖأَ ۡه َو ٰٓا َاهُمۡ َ
ِِ﴾
نّٖٱ َّّٖ
ضلّٖ ِم َّم ِنّٖٱتَّبَ َعّٖه ََو َُُِّٰٖبِ َغ ۡي ِرّٖهُدّٖٱّٖ ِّم َّٖ
أَ َ

القصص

34

123

.113

ۡ
ت َّ
﴿ َو ََلّٖيَ ُ
صدنَّ َ ّٖع َۡنّٖ َاا َٰيَ ِ
ّٖٱِِّٖبَ ۡعدَّٖ ِ ّٖأُن ِللَ ۡتّٖ ِلَ ۡي ُۖ َ َ
ّٖوٱ ۡ َُّٖ ِلَ َٰىّٖ القصص

91

122

21

42

.113

ت ۡ
ّٖٱل ُو ُجوهُّٖلِ ۡل
﴿ َو َعنَ ِ

.114

﴿ّٖ َٰيَٰٓـَا َ ُمّٖهَلۡ ّٖأَ ُل َ ّٖ َعلَ َٰىّٖش ََر َر ِة ۡ
ّٖو ُم ۡل
ّٖٱل ُخ ۡل ِد َ

.117

.114

َٰ
﴿ َ لِ

َ ِّي ۡ
وم﴾
ّٖٱلقَي ِّٖ
ى﴾
ّّٖٖ ََّلّٖيَ ۡبلَ َّٰٖ

َال﴾
َ ّٖبِ َماّٖقَ َّد َم ۡتّٖيَد َّٖ

ّٖو ََلّٖتَ ُكونَنَّ ّٖ ِمنَ ۡ
ين﴾
ّٖٱل ُم ۡ ِر ِش َّٖ
َربِّ ُۖ َ َ

﴿ َوه َُوّٖٱلَّ ِذ

ّٖيَ ۡب َد ُُّْٖاّٖ ۡٱل َ
خ ۡلقَّٖثُ َّمّٖيُ ِعي ُد ّٖهُ﴾
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ّٖو َّ
ٱُِّٖأَ َمقّٖأَنّٖت َۡخ
﴿ َوت َۡخ َىّٖٱلنَّ َ
اج َ

ُِ﴾
َ َُٰ ّٖ

األحزاب

31

99

األحزاب

39

99

.117

َىّٖٱَِّٖ ِم ۡنّٖ ِعبَا ِ ِه ۡ
ّٖٱل ُعلَ َٰ َٰٓم ُل ِۗ ْاّٖ ِنَّ َّ
َّ
ّٖٱَِّٖ َع ِليلّٖ
﴿ ِنَّ َماّٖيَ ۡخ

َ فُورّٖ﴾

فاطر

29

93

.118

سبِيلِ ِِّٖۚقُلۡ ّٖتَ َمتَّ ۡعّٖبِ ُك ۡف ِرلَ ّٖقَلِ ك
يلّٖ
ض َّلّٖعَنّٖ َ
﴿ َو َج َع َّٖلّٖ ِ َِِّّٖأَندَا اّٖلِّيُ ِ
ِنَّ َ ّٖ ِم ۡنّٖأَ ۡ
ر﴾
ص َٰ َ ِّٖٱلنَّا ِّٖ

الزمر

9

19

.119

بّٖ َعلَ َّ
ّٖجآٰ َا ٰٓهُّٖ
بّٖبِ ِّ
قّٖ ِ ۡ َ
ّٖو َش َّذ َ
﴿فَ َم ۡنّٖأَ ۡظلَ ُمّٖ ِم َّمنّٖ َش َذ َ
ىّٖٱِِ َ
ٱلص ۡد ِ
ن﴾
يّٖج َهنَّ َمّٖ َم ۡثوٱّٖلِّ ۡل َٰ َكفِ ِري َّٖ
سّٖفِ َ
أَلَ ۡي َ

الزمر

32

149

.121

﴿ ََّلّٖيَ ۡأتِي ِِ ۡ
ّٖو ََلّٖ ِم ۡن َ
ِ﴾..
ّٖل ۡلفِ ِّٖ
ّٖٱل َٰبَ ِط ُلّٖ ِم ۢنّٖبَ ۡي ِنّٖيَد َۡي ِِ َ

فصلل

49

13

.121

﴿ ََّلّٖيَ ۡأتِي ِِ ۡ
ِ﴾
ّٖٱل َٰبَ ِط ُلّٖ ِم ۢنّٖبَ ۡي ِنّٖيَد َۡي ِّٖ

فصلل

42

31

.122

﴿فبماّٖشسبتّٖأيديكم﴾

الشورى

34

133

الزخرف

93

199

.124

ّٖوأَنتُ ُم ۡ
ّٖو َّ
ٱُِّٖ َم َع ُكمۡ ّٖ
ّٖوت َۡدع ُٰٓو ْاّٖ ِلَىّٖٱل َّ
ّٖٱۡلَ ۡعلَ ۡونَ َ
س ۡل ِم َ
﴿فَ َلّٖتَ ِهنُو ْا َ
َولَنّٖيَتِ َر ُشمۡ ّٖأَ ۡع َٰ َملَ ُك ّٖۡم﴾

محمد

33

99

.125

ّٖٱلذ ۡش َر َٰٱّٖتَنفَ ُع ۡ
﴿ َو َ ِّش ۡرّٖفَِِنَّ ِّ
ين﴾
ّٖٱل ُم ۡل ِمنِ َّٖ

الذاريال

33

192

.126

ى﴾
س ُكمُۡۖ ّٖه َُو ّّٖٖأَ ۡعلَ ُمّٖبِ َم ِنّٖٱتَّقَ َّٰٰٖٓ
﴿فَ َلّٖتُلَ ش ٰٓو ْاّٖأَنفُ َ

الن م

32

93

الممتحنة

14

244

.128

﴿ ُه ُم ۡ
ٱم َذ ۡرهُمۡ ّٖقَتَلَ ُه ُم َّ ُۖ
ّٖٱل َعدُوّٖفَ ۡ
ون﴾
ّٖٱُِّٖأَنَّ َٰىّٖيُ ۡلفَ ُك َّٖ

َٰ

المنافقون

4

94

.129

﴿ َو َمنّٖيُ ۡل ِم ۢنّٖبِ َّ
ٱِِّٖيَ ۡه ِدّٖقَ ۡلبَِ ُ﴾..

التغابن

11

32

الطالق

2

199

.115
.116

.123

.127

.131

﴿ َو ََلّٖيَ ۡخ

َۡونَ ّٖأَ َمدكاّٖ ِ ََّل َّ ِۗ
ّٖو َشفَ َٰىّٖبِ َّ
سيبّٖا﴾
ٱِِ َ
ّٖم ِ
ّٖٱَِ َ

ش ِهدَّٖبِ ۡٱل
﴿ ِ ََّلّٖ َمنّٖ َ

ون﴾
ِّّٖوهُمۡ ّٖيَ ۡعلَ ُم َّٖ
َق َ

ّٖو ََلّٖهُمۡ ّٖيَ
﴿ ََلّٖهُنَّ ِ
ّٖم نلّٖلَّ ُهمۡ َ

﴿ّٖ َوأَقِي ُمو ْاّٖٱل

ن﴾
ِ لونَ ّٖلَ ُه َّّٖ

ِِّٖ﴾
َّ َٰ َه َدةَ ِ َّّٖ
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.131

﴿ َوأَنَّ ۡ
َِِّّٖٖفَ َلّٖت َۡدعُو ْاّٖ َم َع َّ
س ِرد ِ َّ
مدا﴾
ّٖٱِِّٖأَ َ
ّٖٱل َم َٰ َ

ال ن

19

92

.132

ّٖوقُ ۡر َاانَِ ُ﴾
﴿ ِنَّ ّٖ َعلَ ۡينَ َ
اّٖجمۡ َعُِ َ

القيامة

11

11

.133

َ اّٖقَ َر ۡأ َٰنَُِّٖفَٱتَّبِ ۡعّٖقُ ۡر َاانَِ ُ﴾

القيامة

19

11

اإلخالص

3

244

.134

﴿فَِ ِ

ّٖولَمۡ ّٖيُولَ ّٖۡد﴾
﴿لَمۡ ّٖيَلِ ۡد َ
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ثانيا :فهرسة األحاديث النبوية حسب الحروف األبجدية:
الحديث

م

الصفحة

.1

، ،،
،
ق ،ولجي جس ب ،جحي د
ا» ..
«إَّن جما جذلا عر َ ج

241

.2

«ا تنبوا الموبقال»..

33

.3

الرُ ُل جبيتجهُ ،فج جذ ج جر اهللج»..
«إ ،جذا جد جخ جل َّ

32

.4

د
اح»
«اص جن ُعوا ُ َّل جشيء إ ،الن ج ج

243

.5

يل ،
«اغ ُزوا ب،اس،م ،
اهلل ،في سب، ،
اهلل»..،
ج

239

.6

«اقرُءوا َّ
الزهرجاوين :البقرة وآل عمران»..

29

.7

ورةج ال جبقج ج ،رة ،فج،ذ َّن جخ جذ جها جب جرج ةَ ،جوتجرج هجا جحس جرةَ»
«اق جرُءوا ُس ج

33

.8

«اقروا الزهراوين :البقرة ،وسورة آل عمران»

39

.9

«

خبر م بخير الشهداء الذ ي تي»..

194

.11

«اآليتان من آخر سورة البقرة ،من قرهما في ليلة فتاا»

23

.11

ظه ،ر جا»
البي جنةُ جو،ا جحد ،في ج
« ج

193

.12

«الدنيا متاه ،وخير متاه الدنيا»..

241

.13

ث جغ جب جر جي ُم ْد جي جدي ،ه»..
« َّ
الرُ جل ُي ،طي ُل جسفج جراُ جش جع ج

114

.14

«السورة التي يذ ر فيها البقرة فسطاط القرآن»..

23

.15

«العينان تزنيان ،واللسان يزني»..

143
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.16

« لا بينة؟»

111

.17

«اللهم إني س لا ني شهد نا نل اهلل»..

43

.18

«إَّ ،ن اس جم اللَّ ،ه األعظج جم لج،في ثج جال ،ث ُس جودر»..

44

.19

«إَّ ،ن ال جح جال جل جبي َن ،جو،ا َّن ال جح جر جام جبي َن»..

143

.21

«إن الرقى والتمائم والتُولة شرا»

33

.21

ب ج جيقجب ُل ،إ طجيًبا»
«إَّ ،ن اهللج ج
طي َ

134

.22

ب ،
ان جعلجى ُ ل جشي دء»..
«إَّ ،ن اهللج ج تج ج
اإلح جس ج

139

.23

« ن ت عل هلل نداً وهو خلقا»

19

.24

« َّ
الحلم واألجناة»
إن فيا جخصلتين يحبهما اهللُ:
ُ

114

.25

د
، ،
ام القُر ،
ورةُ ال جبقج جر،ة».
آن ُس ج
«إ َّن ل ُ ل جشيء جس جن ً
اما ،جو،ا َّن جس جن ج

34

.26

«إَّ ،ن جه جذا الجبلج جد جح َّرجمهُ اهللُ جيوجم»..

234

.27

اا ج ،
وما»
جخ ج
صر ج
«ان ُ
ظال ًما جو جمظلُ ً

199

.28

«انظر ولو خاتماً من حديد»

211

.29

الخص ُم»..
«إَّ،ن جما ججنا جب جشَر ،جو،اَّنهُ جي ت،ين،ي ج

114

.31

« يما امرة س لل زو ها طالقها»..

212

.31

يا جه جوا ْم جا؟»
« ُجيؤ،ذ ج

139
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.32

«بعث رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -بعثاً وهم ذو عدد»..
المرة ألربع :لمالها ،ولحسبها»..

31

.33

«تن

.34

«ثالث دهن د»..

99

.35

« علل هلل نداً؟ ما شاء اهلل وحدا»

19

.36

«فذذا واد منهج على يميني»

3

.37

«فذن حد م ليعمل بعمل هل ال نة»..

12

.38

«فزو ها إياا»

211

.39

«فنهى عن قتل النساء والصبيان»

231

.41

« ان إحدانا إذا انل حائضاً مرها» ..

243

.41

« نل مع رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -الساً»..

43

.42

« ت علوا بيوت م مقابر»..

32

.43

« تخرص هذا التمر»

149

.44

« تجقُولُوا سورةج ال جبقجرةج ،و سورةج ،
آل ،عم جران»..
ج ج ُ ج
ُ ج

23

.45

« ضرر و ضرار»

193

.46

« ن اح إ بولي»

241

.47

« يحل دم امرئ مسلم ،يشهد»..

131
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.48

جخ ،
ب ،أل ،
جح ُد ُ م ،جحتَّى ُي ،ح َّ
يه»..
« ج ُيؤ ،م ُن ج

132

.49

«لقد دعا باسمه العظيم»..

43

.51

ل ،من جن ،اقص ،
ال جعق دل جو،د د
ين»..
« جما جرجي ُ
ج

191

.51

«ما من مسلم يدعو إ است يب له»..

43

.52

،
«مثج ُل المؤ ،من، ،
اح ،م ،هم»..
ين في تج جوادهم ،جوتججر ُ
ُ ج
ج

113

.53

«من تى حائضاً و امرةً في دبرها»..

244

.54

«من اقتبس شعبة من الن وم ،اقتبس شعبة.»..

34

.55

«من سن في اإلسالم سنة سيئة ،ان»..

112

.56

تم علماً؛ يل م بل ام من نار يوم القيامة»
«من ج

113

.57

« جنهجى جع ،ن القج جز،ه»

144

.58

«هذا ملا نزل إلى األرا لم ينزل قط إ اليوم»..

23

.59

«وان الشيطان إذا سمع سورة البقرة»..

34

.61

«و ي م يملا إربه ما ان ..يملا إربه»

233

.61

«و ان الر ل إذا قر :البقرة»..

33

.62

، ، ،
َّ ،
«و َّ لجن،ي رسو ُل اللَّ ،ه َّ -
ان»..
صلى اهللُ جعلجيه جو جسل جم -ب،حفظ جزج اة جرجم ج
ض ج
ج
جُ
ج

33

.63

«وهذا سُب َل ،على ل د
سبيل منها شيطان»..
ُ

121
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.64

اب ،
« جيا ججبا المن،ذ ،ر! جتجد ،ر ج ْ جآي دة ،من  ،تج ،
اهلل جم جع جا جعظج ُم؟»..
ُ

33

.65

ل الظْل جم جعلجى جنف ،سي»..
« جيا ،ع جب ،اد إ،ني جح َّرم ُ

191

.66

«يؤتى بالقرآن يوم القيامة ،و هله الذين»..

44
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ثالثا :فهرسة األعالم حسب الحروف األبجدية:
م
.1

ا سم
ابن العربي محمد بن عبداهلل األشبيلي

الصفحة
41

.2

ابن القيم ال وزية

123

.3

ابن بطال علي بن خلف

33

.4

ابن تيمية حمد بن عبد الحليم

41

.3

ابن ح ر حمد بن علي العسقالني

22

.3

ابن ثير عبد اهلل بن ثير الم ي

1

.1

بو مامه الباهلي

29

.9

بو ايوب األنصار

134

.9

بو حنيفة النعمان بن ثابل

41
191

ندب بن نادة

.14

بو ذر الغفار

.11

بو سعيد الخدر

23

.12

بو عبيد القاسم بن سالم

39

.13

بو عمرو زيان بن العالء

9

.14

بو مرثد الغنو

242

.13

بو موسى األشعر عبداهلل بن قيس

241

.13

بو هريرة عبدالرحمن بن صخر

34
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.11

بي بن عب بن قيس

33

.19

بي مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة

23

.19

سماء بنل يزيد

44

.24

شج بن عبد قيس

114

.21

األشعر علي بن إسماعيل

9

.22

م سلمة هند بنل بي مية

114

.23

امرئ القيس بن عابس ال ند

111

.24

نس بن مالا

23

.23

األنصار

132

.23

البراء بن عازب

234

.21

بريدة بن الحصيب بن عبداهلل بن الحارث

239

.29

ثوبان بن ب دد مولى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

212

.29

ابر بن زيد بو الشعثاء

41

.34

ابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام

32

.31

رير بن عبداهلل الب لي

112

.32

حذيفة بن اليمان

133

.33

خالد بن معدان

29

.34

111

ربيعة بن عبدان الحضرمي
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.33

زيد بن خالد ال هني

194

.33

السمعاني منصور بن محمد

24

.31

سهل بن سعد

34

.39

السيوطي عبد الرحمن بن بي ب ر

9

.39

الشافعي محمد بن إدريس

1

.44

شريا بن سحماء

193

.41

عبد اهلل بن سالم

3

.42

عبد اهلل بن عباس

23

.43

عبد اهلل بن مسعود

34

.44

فاطمة بنل بي حبيش

241

.43

الفراء يحيى بن زياد

9

.43

القرطبي محمد بن حمد

23

.41

قيس بن صرمة بن مالا األنصار

234

.49

139

عب بن ع رة

.49

المراغي حمد بن مصطفى

29

.34

معقل بن يسار بن عبداهلل المزني

211

.31

النعمان بن بشير

223

.32

النواس بن سمعان بن خالد

44
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.33

النوو يحي بن شرف

.34

هالل بن مية

3
193
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رابعا :فهرسة الكلمات الغريبة حسب الحروف األبجدية:
م

الكلمة

الصفحة

.1

ا تباه

123

.2

ليل

133

.3

اقتبس

34

.4

اإل راا

131

.3

ا متراء

124

.3

البطلة

31

.7

البينة

193

.9

تباشروهن

133

.9

تبخع

143

.11

تبرم

243

.11

تخرص

149

.12

تلبسوا

114

.13

تن حوا

241

.14

التهل ة

134

.13

تهودا

133

.13

التولة

33

.11

تيمموا

149
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.19

الحشف

149

.19

الحالقة

131

.24

الحلم واألناة

114

.21

خيبة لا

234

.22

سبل

121

.23

سنام

31

.24

صواف

39

.23

ضنين

131

.23

العضل

213

.27

غشي عليه

234

.29

غياية

39

.29

فسطاط

23

.34

القزه

144

.31

فتاا

49

.32

لب الر ل

191

.33

ل ،جيهن،ا

33

.34

المحيا

242

.33

مضارة
ًّ

194
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.33

مقالتاً

133

.31

المهر

249

.39

ن،دا

24

.39

هواما

139
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خامسا :فهرسة المصادر والمراجع العلمية:

شا ن ول هذا الم ار ع هو تاب اهلل ال ريم ،ثم الم ار ع األخورى علوى حسوب ترتيوب

الحروف ا ب دية.
 إتحاف المهورة بالفوائود المبت ورة مون طوراف العشورة ،بوو الفضول حمود بون علوي بون محمودب وون حم وود ب وون ح وور العس ووقالني( ،ل 932:هو وو) ،تحقي ووق :مر ووز خدم ووة الس وونة والس وويرة،
ووحوود موونهج التعليووق واإلخ وراج) ،الناشوور:
بذش وراف د .زهيوور بوون ناصوور الناصوور ( ار عووه ّ
م م ووع المل ووا فه وود لطباع ووة المص ووحف الشو وريف "بالمدين ووة" ومر ووز خدم ووة الس وونة والس وويرة
النبوية "بالمدينة" ،ط1413( 1/هو 1994 -م).
 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ،شوهاب الودين محموود بون عبود اهللالحس وويني األلوس ووي( ،ل1214 :هو وو) ،تحقي ووق :عل ووي عب وود الب ووار عطي ووة  ،الناش وور :دار
ال تب العلمية – بيرول  ، -ط 1413( 1/هو).
 سلسوولة األحاديووث الصووحيحة وشوويء موون فقههووا وفوائوودها ،بووو عبوود الوورحمن محموود ناصوورالدين ،بن الحواج نووح بون ن واتي بون آدم ،األشوقودر األلبواني( ،ل1424 :هوو) ،الناشور:
م تبة المعارف للنشر والتوزيع ،الرياا  ،ط 1413( 1 /هو  1993 -م).
 سوونن ابوون ما ووه ،ابوون ما ووة بووو عبوود اهلل محموود بوون يزيوود القزوينووي ،وما ووة اسووم بيووه يزيوود(ل213 :ه و و) ،تحقي ووق :محم وود فو وؤاد عب وود الب وواقي ،الناش وور :دار إحي وواء ال ت ووب العربي ووة -
فيصل عيسى البابي الحلبي ،بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 س وونن ب ووي داود ،س ووليمان ب وون األش ووعث ب وون إس ووحاق الس  ،س ووتاني (ل213 :هو وو) ،تحقيو وق:شعيب األنؤوط ،ومحمد امل قرة بللي ،الناشر :دار الرسوالة العالميوة ،ط1434( /1 :ه و
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 سوونن الترمووذ  ،محموود بوون عيسووى الترمووذ (ل219 :ه وو) ،تحقيووق وتعليووق :حموود شووا ر،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وابراهيم عطووة عووا ،الناشور :شور ة م تبوة ومطبعوة مصوطفى
البابي الحلبي ،مصر ،ط1393( /2 :هو1913-م)
 سنن الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن الدارمي (ل233 :هو) ،تحقيوق :حسوين سوليم سودال و ووداراني ،الناش و وور :دار المغن و ووي للنش و وور والتوزي و ووع ،الممل و ووة العربي و ووة الس و ووعودية ،ط/1 :
(1412هو2444-م).
 س ووير ع ووالم الن ووبالء ،لل ووذهبي ،تحقي ووق :م موع ووة م وون المحقق ووين بذشو وراف الش وويخ ش ووعيباألرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط 1443( 3/هو  1993 -م).
الع ور
 شذرال الذهب فوي خبوار مون ذهوب  ،عبود الحوي بون حمود بون محمود ابون العمواد جالحنبل ووي ،ب ووو الف ووالح (،ل1499 :هو وو) ،تحقي ووق :محم ووود األرن وواؤوط  ،الناش وور :دار اب وون
ثير ،دمشق – بيرول  ، -ط 1443( 1/هو  1993 -م).
 المسالا في شرح موط مالوا ،القاضوي محمود بون عبود اهلل بوو ب ور بون العربوي المعوافرا شبيلي المال ي (ل343 :ه و) ،قورا وعلّوق عليوه :محمود بون الحسوين السْوليماني وعائشوة
الغورب اإلسووالمي ،ط:
ضواو  ،الناشوور :جدار ج
بنول الحسووين السْوليماني ،قو َّودم لوه :يوسووف القجر ج
1429( /1هو 2441 -م).
 -ش وورح ص ووحي البخ ووار

ب وون بط ووال ،ب ووو الحس وون عل ووي ب وون خل ووف ب وون عب وود المل ووا( ،ل:

449ه و وو) ،تحقيو ووق :بو ووي تمو وويم ياسو وور بو وون إبو ووراهيم ،الناشو وور :م تبو ووة الرش وود – السو ووعودية-
الرياا ،ط1423( 2/هو 2443 -م).
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 تحفة الذا رين بعدة الحصن الحصين من الم سيد المرسولين ،محمود بون علوي بون محمودبن عبد اهلل الشو اني اليمنوي (ل1234 :ه و) ،الناشور :دار القلوم  -بيورول – لبنوان ،ط:
1994( /1م).
 شرح مش ل اآلثار ،بو عفر حمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملا بون سولمة األزدالح و وور المصو وور المعو ووروف بالطحو وواو (،ل321 :ه و وو) ،تحقيو ووق :شو ووعيب األرنو ووؤوط ،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط 1413( 1/هو 1494-م).
 شوورح مش و ل اآلثووار ،بووو عفوور حموود بوون محموود بوون سووالمة بوون سوولمة األزد المعووروفبالطحوواو (،ل321 :هوو) ،تحقيووق :شووعيب األرنووؤوط  ،الناشوور :مؤسسووة الرسووالة ،ط/1 :
( 1413هو 1494-م).
 مصنف ابن بي شيبة ،بو ب ر بن بي شويبة ،عبود اهلل بون محمود بون إبوراهيم بون عثموانبن خواستي العبسوي (ل233 :ه و) ،تحقيوق :موال يوسوف الحوول ،الناشور :م تبوة الرشود
– الرياا ،ط1449( /1 :هو).
 شوورح األربعووين النوويووة فووي األحاديووث الصووحيحة النبويووة ،تقووي الوودين بووو الفووت محموود بوونعلووي بوون وهووب بوون مطيووع القشووير  ،المعووروف بووابن دقيووق العيوود (ل142 :هو و) ،الناشوور:
مؤسسة الريان ،ط1424( /3 :هو2443 -م).
 ش وومس العل وووم ودواء ووالم الع وورب م وون ال ل وووم ،نشو ووان ب وون س ووعيد الحمي وورى اليمن ووي( ،ل:313هو) ،تحقيوق :د حسوين بون عبود اهلل العمور  -مطهور بون علوي اإلريواني  -د يوسوف
محموود عبوود اهلل ،الناشوور :دار الف وور المعاصوور (بيوورول  -لبنووان) ،دار الف وور (دمشووق -
سورية) ،ط 1424( 1/هو  1999 -م).
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 الصووحاح توواج اللغووة وصووحاح العربيووة ،إسووماعيل بوون حموواد ال وووهر  ،تحقيووق :حموود عبوودالغفور عطار ،الناشر :دار العلم للماليين – بيرول  ، -ط 1441( 4/ه  1991 -م).
 صحي ابن حبان ،محمد بن حبان بون حمود بون حبوان بون معواذ بون جمعب جود ،التميموي ،بووالبس ووتي( ،ل334 :ه و وو) ،تحقي ووق :شو ووعيب األرن ووؤوط ،الناشو وور :مؤسسوووة
ح وواتم ،الو وودارميُ ،
الرسالة – بيرول  ،-ط1414( 2/هو – 1993م).
 صحي الترغيب والترهيب ،محمد ناصر الدين لأللباني ،م تبوة المعوارف للنشور والتوزيوع،الرياا -الممل ة العربية السعودية ،ط1421( /1 :هو 2444م) . صووحي مسوولم ،مسوولم بوون الح وواج بووو الحسووين القشووير النيسووابور  ،تحقيووق :محموود ف وؤادعبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيرول ، -ط1314(1/هو1933-م).
 ضعيف ال امع الصغير وزيادته ،لأللبواني ،شورف علوى طبعوه :زهيور الشواويش ،الناشور:الم تب اإلسالمي بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 الطبق ووال ال ب وورى ،ب ووو عب وود اهلل محم وود ب وون س ووعد ب وون مني ووع المع ووروف "ب ووابن س ووعد"( ،ل:234هو) ،تحقيق :محمد عبد القادر عطوا ،الناشور :دار ال توب العلميوة – بيورول ،-ط1/
(1414هو 1994 -م).
 عمدة القار شرح صحي البخار  ،بو محمود محموود بون حمود بون موسوى بون حمود بونحس ووين الغيت ووابي الحنف ووي ب وودر ال وودين العين ووي (،ل933 :هو وو) ،الناش وور :دار إحي وواء التو وراث
العربي – بيرول ،-بدون تاريخ طبع.
 غريب الحديث ،بو ُعبيد القاسم بن سالّم البغداد (ل224 :هو) ،تحقيق :د .محمد عبدالمعي وود خ ووان ،الناش وور :مطبع ووة دائو ورة المع ووارف العثماني ووة ،حي وودر آب وواد  -ال وود ن ،ط/1 :
(1394هو1934-م).
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 فوووت البو ووار شو وورح صو ووحي البخو ووار  ،بو وون ح و وور العسو ووقالني ،الناشو وور :دار المعرفو ووة –بيرول ، -ط1319 ( 1 /هو ).
 فوويا القوودير شوورح ال ووامع الص ووغير ،زيوون الوودين محموود الم وودعو بعبوود الوورؤوف بوون ت وواجالعارفين بن علي المناو (،ل 1431 :هو) ،الناشور :دار ال توب العلميوة بيورول – لبنوان
  ،ط 1413 ( 1/ه  1994 -م). ا ستيعاب في معرفة األصحاب ،بو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بنعاص ووم النم وور القرطبو ووي( ،ل433 :هو وو) ،تحقيو ووق :عل ووي محم وود الب وواو  ،الناشو وور :دار
ال يل -بيرول  ، -ط1412( 1/هو 1992 -م).
 ال شف والبيان ،حمد بن محمود بون إبوراهيم الثعلبوي ،بوو إسوحاق (ل421 :ه و) ،تحقيوق:اإلمووام بووي محموود بوون عاشووور ،م ار عووة وتوودقيق :األسووتاذ نظيوور السوواعد  ،الناشوور :دار
إحياء التراث العربي ،بيرول – لبنان ،ط1422( /1 :هو 2442 -م).
 ال ليال مع م في المصطلحال والفروق اللغوية ،يوب بون موسوى الحسويني ال فوو  ،بووالبق وواء الحنف ووي (ل1494 :هو وو) ،المحق ووق :ع وودنان دروي ووش  -محم وود المص وور  ،الناش وور:
مؤسسة الرسالة ،بيرول ،بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 لسان العرب ،محمد بن م رم بن علوى ،بوو الفضول ،موال الودين ابون منظوور األنصوارالرويفعووي اإلفريقووى( ،ل111 :هوو) ،الناشوور :دار صووادر – بيوورول  ، -ط 1414( 3/ه و
).
 سد الغابة في معرفة الصحابة ،بو الحسن علي بن بوي ال ورم محمود بون محمود بون عبودال وريم بوون عبوود الواحوود الشوويباني ال ووزر  ،عووز الوودين ابوون األثيوور( ،ل334 :هوو) ،تحقيووق:
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علووي محموود معوووا  -عووادل حموود عبوود المو ووود ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة ،ط1 /
(1413هو  1994 -م).
 م مووه الفتوواوى ،بون تيميووة  ،تحقيوق :نووور البواز ،وعووامر ال وزار ،الناشوور :دار الوفوواء ،ط 1423( 3/هو  2443 -م).
 اإلصابة في تمييز الصحابة ،بن ح ر ،تحقيق :عادل حمد عبد المو ود وعلوى محمودمعوا ،الناشر :دار ال تب العلمية – بيرول -ط 1413( /1:هو).
 المسووتدرا علووى الصووحيحين ،محموود بوون عبووداهلل بووو عبووداهلل الحووا م النيسووابور  ،تحقيووق:مصطفى عبود القوادر عطا،الناشور :دار ال توب العلميوة – بيورول  ، -ط1411( 1/ه و –
1994م).
 مسند حمد ،حمد بن محمد بون حنبول الشويباني (ل241 :هوو) ،تحقيوق :شوعيب األرنوؤوط عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف :د .عبد اهلل بن عبود المحسون التر وي ،الناشور :مؤسسوةالرسالة ،ط1421( /1 :هو2441-م).
 مسند البزار ،بو ب ر حمد بن عمرو بن عبد الخالق البوزار ( ،ل 292 :ه و )  ،تحقيوق:محفوظ الرحمن زين اهلل  ،وآخرين  ،الناشور :م تبوة العلووم والح وم  -المدينوة المنوورة ، -
ط ( 1/بد ل 1999م  ،وانتهل 2449م ).
 مشاهير علمواء األمصوار ،و عوالم فقهواء األقطوار ،بون حبوان ،حققوه ووثقوه وعلوق عليوه:موورزوق عل ووى ابو وراهيم  ،الناش وور :دار الوفوواء للطباع ووة والنش وور والتوزي ووع – المنص ووورة ، -
ط 1411( 1/هو  1991 -م ).
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 اعتقوواد ئمووة الحووديث ،بووو ب وور حموود بوون إب وراهيم بوون إسووماعيل بوون العبوواس بوون موورداساإلسماعيلي ال ر اني (،ل311 :هو) ،تحقيق :محمد بن عبود الورحمن الخمويس ،الناشور:
دار العاصمة – الرياا – ط1412( 1/هو).
 المع ووم األوسووط  ،سووليمان بوون حموود بوون يوووب بوون مطيوور اللخمووي الشووامي ،بووو القاسوومالطب ارنووي( ،ل334 :ه وو) ،تحقيووق :طووارق بوون عوووا اهلل بوون محموود  ،عبوود المحسوون بوون
إبراهيم الحسيني ،الناشر :دار الحرمين – القاهرة – بدون رقم الطبعة وتريخها.
 مع ووم اللغو ووة العربي ووة المعاص و ورة ،د حمووود مخت ووار عب وود الحمي وود عم وور( ،ل1424 :ه و وو)،بمساعدة فريق عمل ،الناشر :عالم ال تب ،ط 1429( 1/هو  2449 -م).
 المع ووم المخووتص بالمحوودثين ،للووذهبي ،تحقيووق :د .محموود الحبيووب الهيلووة ،الناشوور :م تبووةالصديق ،الطائف ،ط 1449( 1/هو  1999 -م).
 المع ووم الوسوويط ،المؤلفووون :إب وراهيم مصووطفى ،حم ود الزيووال ،حاموود عبوود القووادر ،محموودالن 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 محمودهارون ،الناشر :دار الف ر  ،ط1399( 1/هو 1919 -م).
 المغن ووي ،ب ووو محم وود موف ووق ال وودين عب وود اهلل ب وون حم وود ب وون محم وود ب وون قدام ووة ال م وواعيليالمقدسووي ،ثووم الدمشووقي الحنبلووي ،الشووهير بووابن قدامووة المقدسووي( ،ل324 :ه وو)  ،الناشوور:
م تبة القاهرة  ،تاريخ النشر1399 ( :هو 1939 -م ).
 مفوواتي الغي ووب = التفس ووير ال بي وور ،محم وود ب وون عموور الووراز  ،الملق ووب بفخ وور ال وودين الوورازخطيو و ووب الو و وور (ل343 :ه و و وو) ،الناشو و وور :دار إحيو و وواء الت و و وراث العربو و ووي ،بيو و وورول ،ط/3 :
(1424هو).
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 النهايووة فووي غريووب الحووديث واألثوور ،المبووارا بوون محموود بوون محموود بوون محموود ال ووزر ابووناألثيوور( ،ل343 :ه وو) ،تحقيووق :طوواهر حموود ال وزاو  ،محمووود محموود الطنوواحي ،الناشوور:
الم تبة العلمية – بيرول  ،-بدون رقم الطبعة1399( :هو 1919 -م).
 وفيال األعيان و نباء بنواء الزموان ،بوو العبواس شومس الودين حمود بون محمود بون إبوراهيمبن بي ب ر ابن خل ان البرم ي اإلربلي(،ل391 :هو) ،تحقيوق :إحسوان عبواس ،الناشور:
دار صادر – بيرول  ، -ط( 1/من 1911م – إلى 1994م ).
ورزاق الحس وويني ،ب ووو
محم وود ب وون عب وود ال و ّ
محم وود ب وون ّ
 ت وواج الع ووروس م وون و وواهر الق وواموسّ ،الفيا ،الملقّب بمرتضىَّ ،
الزبيد  ،تحقيق :م موعة من المحققين ،الناشر :دار الهداية،
بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 التوواريخ ال بيوور ،للبخووار  ،الناشوور :دائ ورة المعووارف العثمانيووة ،حيوودر آبوواد – الوود ن -طبووعتحل مراقبة :محمد عبد المعيد خان ،ط1334(1/هو).
 تحف ووة األح وووذ بش وورح ووامع الترم ووذ  ،ب ووو الع ووال محم وود عب وود ال وورحمن ب وون عب وود ال وورحيمالمبووار فورى (،ل1333 :ه وو) ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة – بيوورول ،بوودون رقووم الطبعووة
وتاريخها.
 التفسير المنيور فوي العقيودة والشوريعة والمونهج  ،د .وهبوة بون مصوطفى الزحيلوي  ،الناشور:دار الف ر المعاصر – دمشق -ط 1419( 2/هو ).
 التفس ووير الوس وويط للقو ورآن ال و وريم ،د .محم وود س وويد طنط وواوى  ،الناش وور :دار نهض ووة مص وورللطباعة والنشر والتوزيع ،الف الة – القاهرة  ، -ط 1991( 1 /م).
 تفسير بيان المعاني ،عبد القادر بن مال حويش (ل1399 :هو) ،الناشر :مطبعة الترقوي،دمشق ،ط1392( /1 :هو1933-م).
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 تهذيب اللغة ،محمد بن حمد بن األزهر الهورو  ،بوو منصوور( ،ل314 :هوو) ،تحقيوق:محمد عوا مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيرول  ، -ط2441( 1/م).
 الثقووال ،محموود بوون حبووان بوون حموود بوون حبووان بوون معوواذ بوون جمعبو جود ،التميمووي ،بووو حوواتم،البسووتي( ،ل334 :ه وو) ،طبووع بذعانووة :و ازرة المعووارف للح ومووة العاليووة الهنديووة،
الوودارميُ ،
الناشر :دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الد ن الهند  ،ط1393( 1/هو 1913-م).
 تفسوير البغووو = معوالم التنزيوول فووي تفسوير القورآن ،بوو محموود الحسووين بون مسووعود البغووو(ل314 :هو و و) ،تحقي و وق :حققو ووه وخو وورج حاديثو ووه محم وود عبو وود اهلل النمو وور  -عثمو ووان معو ووة
ضميرية  -سوليمان مسولم الحورش ،الناشور :دار طيبوة للنشور والتوزيوع ،ط1411( /4 :ه و
 1991م). التن وووير ش وورح ال ووامع الص ووغير ،محم وود ب وون إس ووماعيل ب وون ص ووالح ب وون محم وود الحس ووني،ال حالنو ووي ثو ووم الصو وونعاني ،بو ووو إب و وراهيم ،عو ووز الو وودين ،المعو ووروف سو ووالفه بو وواألمير (ل:
محمد إبراهيم ،الناشر :م تبة دار السالم ،الريواا،
محمد إسحاق َّ
1192هو) ،تحقيق :دَّ .
ط1432( /1 :هو 2411 -م).
 ال ووامع ألح ووام القو ورآن = تفس ووير القرطب ووي ،محم وود ب وون حم وود ب وون ب ووي ب وور ،المع ووروفب والقرطبي (ل311 :ه وو) ،تحقيووق :حموود البردونووي ،واب وراهيم طفوويش ،الناشوور :دار ال تووب
المصرية ،القاهرة ،ط1394( /2 :هو1934-م).
 اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن بي ب ر ،الل الدين السيوطي (ل911 :هوو)،تحقيق :محمد بو الفضل إبراهيم ،الناشر :الهيئة المصرية العامة لل تاب ،ط :بدون رقم،
(1394هو1914-م).
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 ح ام القرآن ،محمد بن عبد اهلل بو ب ر ابون العربوي (ل343 :هوو) ،ار وع صووله وخورجحاديث ووه وعلَّ ووق علي ووه :محم وود عب وود الق ووادر عط ووا ،الناش وور :دار ال ت ووب العلمي ووة ،لبن ووان -
بيرول ،ط1424( /3 :هو2443-م).
 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ،محمود بون علوي بون محمود بون عبود اهللالشو اني اليمني (ل1234 :هو) ،تحقيق :الشيخ حمد عزو عناية ،دمشق  -فور بطنوا،
قوودم لووه :الشوويخ خليوول الموويس  -والوود تور ولووي الوودين صووال فرفووور ،الناشوور :دار ال توواب
العربي ،ط1419( /1 :هو1999-م)،
حوى (ل  1449هو) ،الناشر :دار السالم – القواهرة ،ط/3 :
 األساس في التفسير ،سعيد ّ(1424هو).
 -صول الفقه الذ

يسع الفقيه هله ،عيواا بون نوامي السولمي ،الناشور :دار التدمريوة،

الممل ة العربية السعودية  -الرياا ،ط1423( /1 :هو2443-م).
 البرهان في علوم القرآن ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر الزر شي (ل194 :هو)،تحقيق :محمد بو الفضل إبراهيم ،الطبعة1313( /1 :ه و1931-م) ،الناشور :دار إحيواء
ال تب العربية ،عيسى البابي الحلبي وشر ائه ،ثم ص َّوورته دار المعرفوة ،لبنوان  -بيورول،
وبنفس ترقيم الصفحال.
 بص ووائر ذو التميي ووز ف ووي لط ووائف ال ت وواب العزي ووز ،محم وود ب وون يعق وووب الفيروزآب ووادى (ل:911ه وو) ،تحقي وق :محموود علووي الن ووار ،الناشوور :الم لووس األعلووى للشووئون اإلسووالمية -
ل نة إحياء التراث ،القاهرة ،بدون رقم الطبعة (1413هو1993-م).
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 البالغة العربية ،عبد الرحمن بون حسون جح جبَّن ج وة الميوداني الدمشوقي( ،المتووفى1423 :هوو)،الناشوور :دار القلووم ،دمشووق ،الوودار الشووامية ،بيوورول ،الطبعووة :األولووى ،سوونة1413( :هو و-
1993م).
 ت وواريخ اإلس ووالم جوجوفي ووال المش وواهير جواألع ووالم ،ش وومس ال وودين محم وود ب وون حم وود ب وون عثم ووانال و ووذهبي (ل149 :هو و وو) ،تحقيو و وق :ال و وود تور بش و ووار ع و و ّوواد مع و ووروف ،الناش و وور :دار الغ و وورب
اإلسالمي ،ط2443( /1 :م).
 توواريخ القورآن ال وريم ،محموود طوواهر بوون عبوود القووادر ال وورد (ل1444 :هوو) ،ملتووزم طبعووهونشرا :مصطفى محمد يغموور ،بم وة ،وطبوع فوي مطبعوة الفوت ب ودة – الح واز ،ط/1 :
(1333هو1943-م)،
 التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور التونسي (ل1393 :هو) ،الناشور:الدار التونسية للنشر ،تونس ،بدون رقم الطبعة (1994هو).،
 تحفووة األب ورار شوورح مصووابي السوونة ،القاضووي ناصوور الوودين عبوود اهلل بوون عموور البيضوواو(ل393 :هوو) ،تحقيوق :ل نووة مختصوة بذشوراف نوور الودين طالووب ،الناشور :و ازرة األوقوواف
والشؤون اإلسالمية بال ويل ،بدون رقم الطبعة (1433هو2412-م).
 ح ام القورآن ،حمود بون علوي بوو ب ور الوراز ال صواص الحنفوي (ل314 :ه و) ،تحقيوق:عبوود السووالم محموود علووي شوواهين ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة بيوورول – لبنووان ،ط/1 :
(1413هو1994/م).
 الت ريد ،حمد بن محمد بن حمد بون عفور بون حمودان بوو الحسوين القودور (ل429 :هو) ،تحقيق :مر ز الد ارسوال الفقهيوة وا قتصوادية . ،د محمود حمود سوراج  . ...د علوي
معة محمد ،الناشر :دار السالم – القاهرة ،ط 1421( /2 :هو 2443 -م).
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 البيان والتحصيل والشرح والتو يه والتعليل لمسائل المستخر ة ،بو الوليد محمد بن حمدبوون رشوود القرطبووي (ل324 :هو و) ،تحقيووق :د محموود ح ووي وآخوورون ،الناشوور :دار الغوورب
اإلسالمي ،بيرول – لبنان ،ط 1449(/2 :هو 1999 -م).
 المبده في شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بون عبود اهلل بون محمود ابون مفلو  ،بوو إسوحاق،برهووان الوودين (ل994 :هو و) ،الناشوور :دار ال ت ووب العلميووة ،بيوورول – لبنووان ،الطبع ووة/1:
( 1419هو 1991 -م).
 ت ووذ رة الحف وواظ وتبصو ورة األيق وواظ ،يوس ووف ب وون حس وون ب وون حم وود اب وون ،المب و جورد الحنبل ووي (ل:
949هوو) ،عنايووة :ل نووة مختصووة موون المحققووين بذش وراف :نووور الوودين طالووب ،الناشوور :دار
النوادر ،سوريا ،ط1432( /1 :هو2411-م).
 التعليقال الحسان على صحي ابن حبوان ،محمود ناصور الودين األلبواني (ل1424 :هوو)،الناشر :دار باوزير للنشر والتوزيع ،السعودية  -دة ،ط1424( /1 :هو2443-م).
 تفسير ابن عطية = المحرر الو يز في تفسير ال تواب العزيوز ،عبود الحوق بون غالوب ابونعطيووة األندلسووي (ل342 :ه وو) ،تحقي وق :عبوود السووالم عبوود الشووافي محموود ،الناشوور :دار
ال تب العلمية ،بيرول ،ط1422( /1 :هو).
 تفسووير ابوون ثيوور = تفسووير الق ورآن العظوويم ،إسووماعيل بوون عموور بوون ثيوور الدمشووقي (ل:114هوو) ،تحقيوق :محموود حسووين شوومس الوودين ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة –بيوورول ،ط:
1424( /2هو1999-م)،
 التفسووير الحووديث ،محموود عووزل دروزة ،الناشوور :دار إحيوواء ال تووب العربيووة ،القوواهرة ،بوودونرقم الطبعة (1393هو).
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 ومختووار الصووحاح ،زيوون الوودين بووو عبوود اهلل محموود بوون بووي ب وور بوون عبوود القووادر الحنفوويال وراز (ل333 :هو و) ،تحقي وق :يوسووف الشوويخ محموود ،الناشوور :الم تبووة العص ورية  -الوودار
النموذ ية ،بيرول – صيدا ،ط1424( /3 :هو 1999 /م).
 تفسير الطبر = امع البيان ،امع البيان في ت ويل القرآن ،محمد بن ريور بوو عفورالطبوور (ل314 :هو وو) ،تحقيو وق :حم وود محموود ش ووا ر ،الناش وور :مؤسس ووة الرس ووالة ،ط/1 :
(1424هو2444-م).
 تفسير القرآن ،منصور بن محمد بن عبد ال بوار السومعاني (ل499 :هوو) ،تحقيوق :ياسوربن إبراهيم  -وغنيم بن عباس بون غنويم ،الناشور :دار الووطن ،السوعودية  -الريواا ،ط:
1419( /1هو1991-م).
 تفسووير الماتريوود = ت و ويالل هوول السوونة ،محموود بوون محموود بووو منصووور الماتريوود (ل:333هوو) ،المحقووق :د .م وود باسوولوم ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة ،لبنووان  -بيوورول ،ط:
1423( /1هو2443-م).
 تفس ووير الم ارغ ووي ،حم وود ب وون مص ووطفى الم ارغ ووي (ل1311 :هو وو) ،الناش وور :ش وور ة م تب ووةومطبعة مصطفى البابي الحلبي و و دا بمصر ،ط1333( /1 :هو1943-م).
 إعوراب القورآن ،محوي الوودين بوون احمود مصووطفى درويوش( ،ل1443 :هوو) ،الناشوور  :داراإلرشوواد للشووئون ال امعيووة  -حمووص  -سووورية  ،و دار اليمامووة  -دمشووق  -بيوورول  ،و
دار ابن ثير  -دمشق  -بيرول ،ط 1413( /4 :هو).
 نوار التنزيل و سرار الت ويل ،عبوداهلل الشويراز البيضواو  ،تحقيوق :محمود المرعشولي ،دارإحياء التراث العربي-بيرول ،ط1419( /1 :هو).
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 تفسير الراغب األصفهاني ،بوو القاسوم الحسوين بون محمود المعوروف بال ارغوب األصوفهانى(المتوفى342 :هو) ،تحقيق ودراسة :د .محمد عبود العزيوز بسويوني ،الناشور :ليوة اآلداب
 امعة طنطا ،ط1424(/1:هو 1999 -م). تفسير الراغب األصفهاني ،بوو القاسوم الحسوين بون محمود المعوروف بال ارغوب األصوفهانى(ل342 :هو و) ،تحقيووق ود ارسووة :د .محموود عبوود العزيووز بسوويوني ،الناشوور :ليووة اآلداب -
امعة طنطا ،ط1424(/1:هو 1999 -م).
الس ووالمي،
 روائ ووع التفس ووير ،زي وون ال وودين عب وود ال وورحمن ب وون حم وود ب وون ر ووب ب وون الحس وون ،جالبغ ووداد  ،ث ووم الدمش ووقي ،الحنبل ووي (ل193 :ه و و) ،م ووع وترتي ووب :ب ووي مع وواذ ط ووارق ب وون
عوا اهلل بن محمد ،الناشر :دار العاصمة  -الممل ة العربية السعودية ،ط1422( /1:
– 2441م).
 تفسووير ابوون عرفووة ،محموود بوون محموود ابوون عرفووة الووورغمي التونسووي المووال ي ،بووو عبوود اهلل(ل943 :هو و) ،تحقي وق :د .حسوون المنوواعي ،الناشوور :مر ووز البحوووث بال ليووة الزيتونيووة –
تونس ،ط1993(/1 :م).
 ال وودول فووي إعوراب القورآن ال وريم ،محمووود بوون عبوود الوورحيم صووافي (المتوووفى1313 :ه و)،الناشر :دار الرشيد ،دمشق  -مؤسسة اإليمان ،بيرول ،ط 1419( /4 :هو).
 تفس ووير عب وود ال وورزاق ،عب وود ال وورزاق ب وون هم ووام ب وون ن ووافع الحمي وور اليم وواني الص وونعاني (ل:211هوو) ،د ارسووة وتحقيووق :د .محمووود محموود عبوودا ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة ،بيوورول،
ط1419( /1 :هو).
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 ت ملة المعوا م العربيوة ،رينهوارل بيتور آن ُد ،وز (ل1344 :هوو) ،نقلوه إلوى العربيوة وعلوق
النعيمووي ،و مووال الخيوواط ،الناشوور :و ازرة الثقافووة واإلعووالم ،العوراق ،ط:
عليووهَّ :
محموود جسووليم ج
2444-1919( /1م).
-

مووال الق وراء و مووال اإلق وراء ،علووي بوون محموود بوون عبوود الصوومد السووخاو (ل343 :ه وو)،
َّ
العطيووة  -د .محسوون خ اربووة ،الناشوور :دار الم و مون للت وراث ،دمشووق –
تحقيووق :د .مووروان
بيرول ،ط1419( /1 :هو1991-م).

 حاشووية الشووهاب علووى تفسووير البيضوواو = عنايووة القاضووي و فايووة ال ارضووي علووى تفسوويرالبيضوواو  ،شووهاب الوودين حموود بوون محموود بوون عموور الخفووا ي الحنفووي( ،ل1439 :ه وو)،
الناشر :دار صادر ،بيرول .بدون رقم الطبعة وتاريخ الطبع.
 الهداية إلى بلووق النهايوة ،..بوو محمود م وي بون بوي طالوب جح ّمووش بون محمود بون مختوارالقيسوي القيروانوي ثوم األندلسوي القرطبوي الموال ي (ل431 :ه و) ،تحقيوق :م موعوة رسوائل
امعيووة ب ليووة الد ارسووال العليووا والبحووث العلمووي  -امعووة الشووارقة ،بذش وراف  .د :الشوواهد
البوشيخي ،الناشر :م موعة بحوث ال تاب والسنة  -ليوة الشوريعة والد ارسوال اإلسوالمية
 امعة الشارقة ،ط1429( /1 :هو 2449 -م). البح ور المحوويط فووي التفسووير ،محموود بوون يوسووف بوون حيووان األندلسووي (ل )143:تحقيووق:صدقي محمد ميل ،دار الف ر –بيرول ،بدون رقم الطباعة (1424هو).
 تفسووير حوودائق الووروح والريحووان فووي روابووي علوووم القورآن ،الشوويخ العالمووة محموود األمووين بوونعبد اهلل األرمي العلو الهرر الشافعي ،إشراف وم ار عة :الد تور هاشم محمد علوي بون
حسوو ووين مهو و وود  ،الناشو و وور :دار طو و وووق الن و و وواة ،بيو و وورول – لبنو و ووان ،ط1421( /1 :هو و و و -
2441م).
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 سلس وولة األحادي ووث الض ووعيفة والموض وووعة و ثره ووا الس وويئ ف ووي األم ووة ،محم وود ناص وور ال ووديناأللباني (ل1424 :هو) ،الناشر :دار المعارف ،الممل ة العربية السعودية –الرياا ،ط:
1412( /1هو1992-م).
 السوونن ال بوورى للنسووائي ،حموود بوون شووعيب بوون علووي الخ ارسوواني ،النسووائي (ل343 :ه وو)،حققووه وخوورج حاديثووه :حسوون عبوود الموونعم شوولبي ،شوورف عليووه :شووعيب األرنووؤوط ،قوودم لووه:
عبد اهلل بن عبد المحسن التر وي ،الناشور :مؤسسوة الرسوالة ،بيورول ،ط1421( /1 :ه و-
2441م).
 سوونن النسووائي = الم تبووى موون السوونن = السوونن الصووغرى للنسووائي ،حموود بوون شووعيب بوونعلووي النسووائي (ل343 :ه وو) ،تحقيووق :عبوود الفتوواح بووو غوودة ،الناشوور :م تووب المطبوعووال
اإلسالمية – حلب ،ط1993–1443( /2 :م).
 شرح الطيبي على مش اة المصابي المسمى بو (ال اشف عن حقائق السنن) ،شرف الدينالحسووين ب ون عبوود اهلل الطيبووي (ل143 :هو و) ،تحقي وق :د .عبوود الحميوود هنووداو  ،الناشوور:
م تبة نزار مصطفى الباز (م ة الم رمة  -الرياا) ،ط1411( /1 :هو 1991 -م)،
 شرح النوو على مسلم = المنهواج شورح صوحي مسولم بون الح واج ،بوو ز ريوا يحيوى بونش و وورف الن و وووو (ل313 :هو و وو) ،الناشو و وور :دار إحي و وواء الت و ووراث العرب و ووي ،بيو و وورول ،ط/2 :
(1392هو).
 شوورح مصووابي السوونة لإلمووام البغووو  ،محموود بوون عبوود اللطيووف بوون عبوود العزيووز ال رمووانيالرومي الحنفي ،المشهور بو ابن الملا( ،ل934 :هو) تحقيق ودراسة :ل نوة مختصوة مون
المحققين بذشراف :نوور الودين طالوب ،الناشور :إدارة الثقافوة اإلسوالمية ،ط1433( /1 :ه و
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 شعب اإليمان ،حمد بن الحسين ،بو ب ر البيهقي (ل439 :هو) ،حققه و ار وع نصوصوهوخ وورج حاديث ووه :ال وود تور عب وود العل ووي عب وود الحمي وود حام وود ،ش وورف عل ووى تحقيق ووه وتخو وريج
حاديثووه :مختووار حموود النوودو  ،صوواحب الوودار السوولفية ببومبووا – الهنوود ،الناشوور :م تبووة
الرش وود للنش وور والتوزي ووع ،الري وواا ،بالتع وواون م ووع ال وودار الس وولفية ببومب ووا بالهن وود ،ط/1 :
(1423هو2443-م).
 صووحي البخووار = ال ووامع المسووند الصووحي المختصوور موون مووور رسووول اهلل -صوولى اهللعليه وسلم -وسننه و يامه ،محمد بن إسوماعيل البخوار  ،تحقيوق :محمود زهيور بون ناصور
الناصر ،الناشر :دار طوق الن اة ،الطبعة1422( /1 :هو).
 الصوولة فووي توواريخ ئمووة األنوودلس ،خلووف بوون عبوود الملووا بوون بش و وال (ل319 :ه وو) ،عنوويبنشرا وصححه و ار ع صله :السيد عزل العطار الحسيني ،الناشر :م تبة الخان ي ،ط:
1314( /2هو1933-م).
 الض وووء الالم ووع أله وول الق وورن التاس ووع ،محم وود ب وون عب وود ال وورحمن ب وون محم وود الس ووخاو (ل:942هو) ،الناشر :منشورال دار م تبة الحياة ،بيرول ،بدون طبعة و تاريخ.
 طبق ووال المفسو ورين العشو ورين ،عب وود ال وورحمن ب وون ب ووي ب وور ،ووالل ال وودين الس وويوطي (ل:911هو) ،تحقيق :علي محمد عمر ،الناشر :م تبة وهبة – القاهرة ،ط1393( /1 :هو).
 العدة في صول الفقه ،القاضي بو يعلوى محمود بون الحسوين الفوراء (ل ،)439 :تحقيوق:د .حموود بوون علووي بوون سووير المبووار ي ،األسووتاذ المشووارا فووي ليووة الش وريعة بالريوواا -
امعة الملا محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1414( /2 :هو 1994 -م).
 الع ووذب النمي وور م وون م ووالس الش وونقيطي ف ووي التفس ووير ،محم وود األم ووين ب وون محم وود المخت ووارال نووي الش ونقيطي (ل1393 :ه وو) ،تحقي وق :خالوود بوون عثمووان السووبل ،إش وراف :ب وور بوون
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عبو وود اهلل بو ووو زيو وود ،الناشو وور :دار عو ووالم الفوائو وود للنشو وور والتوزيو ووع ،م و ووة الم رمو ووة ،ط/2 :
(1423هو).
 غرائب التفسير وع ائوب الت ويول ،محموود بون حموزة بون نصور ،ال رمواني ،المعوروف بتواجالقو وراء (ل :نح ووو 343هو وو) ،الناش وور :دار القبل ووة للثقاف ووة اإلس ووالمية ،وودة ،مؤسس ووة عل وووم
القرآن ،بيرول ،بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 غريب القرآن ،عبد اهلل بون مسولم بون قتيبوة الودينور (ل213 :هوو) ،تحقيوق :حمود صوقر،الناشر :دار ال تب العلمية ،بدون رقم الطبعة (1399هو1919-م)( ،ص.)33 :
 القاموس المحيط ،م د الدين بو طواهر محمود بون يعقووب الفيوروز آبواد (ل911 :هوو)،قسوسووي،
تحقيووق :م تووب تحقيووق الت وراث فووي مؤسسووة الرسووالة ،بذش وراف :محموود نعوويم العر ُ
الناشور :مؤسسوة الرسوالة للطباعوة والنشور والتوزيوع ،بيورول – لبنوان ،ط1423( /9 :ه و-
2443م).
 قووانون الت ويوول ،محموود بوون عبوود اهلل بووو ب وور ابوون العرب وي (ل343 :ه وو) ،د ارسووة وتحقيووق:مؤس جس ووة ُعل وووم القو ورآن،
محم وود ّ
الس ووليماني ،الناش وور :دار القبل ووة للثقاف ووة اإلس ووالميَّة ،ج و ّودة ،ج
ّ
بيرول ،ط1443( /1 :هو1993-م).
 قالئد المر وان فوي بيوان الناسوخ والمنسووخ فوي القورآن ،مرعوي بون يوسوف بون بوى ب ور بونحمد ال رمى المقدسي الحنبلى (ل1433 :هو) ،تحقيق :سامي عطا حسون ،الناشور :دار
القرآن ال ريم – ال ويل ،بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 قواطووع األدل ووة فووي األص ووول ،منصووور ب وون محموود ب وون عبوود ال ب ووار السوومعاني الحنف ووي ث وومالشووافعي (ل499 :ه وو) ،تحقي وق :محموود حسوون محموود حسوون إسووماعيل الشووافعي ،الناشوور:
دار ال تب العلمية ،لبنان  -بيرول ،الطبعة1419( /1 :هو1999-م)
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 ال وا ب الدرار في شرح صحي البخوار  ،محمود بون يوسوف بون علوي بون سوعيد ،شومسالدين ال رماني (ل193 :هو) ،الناشر :دار إحيواء التوراث العربوي ،بيورول-لبنوان ،ط/1 :
(1333هو 1931 -م).
 اللباب في علوم ال تاب ،عمر بن علي بن عوادل الحنبلوي (ل113 :هوو) ،تحقيوق :الشويخعووادل حموود عبوود المو ووود  -الشوويخ علووي محموود معوووا ،الناشوور :دار ال تووب العلميووة،
لبنان – بيرول ،ط1419( /1 :هو1999-م).
 لمعووة ا عتقوواد ،بووو محموود عبوود اهلل بوون حموود ابوون قدامووة الحنبلووي ،المعووروف بووابن قدامووةالمقدس و ووي (المت و وووفى324 :هو و وو) ،الناش و وور :و ازرة الش و ووؤون اإلس و ووالمية واألوق و وواف وال و وودعوة
واإلرشاد ،الممل ة العربية السعودية ،ط1424( /2 :هو2444-م)،
 مباح و ووث ف و ووي عل و وووم القوو ورآن ،ص و ووبحي الص و ووال  ،الناش و وور :دار العل و ووم للمالي و ووين ،ط/24 :(2444م).
 م ل ووة البح وووث اإلس ووالمية  -م ل ووة دوري ووة تص وودر ع وون الرئاس ووة العام ووة إلدارال البح وووثالعلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،الرئاسة العامة إلدارال البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة
واإلرشاد )93( ،زءاً ،بدون طباعة و تاريخ طباعة.
 م موع بحووار األنووار فووي غ ارئووب التنزيوول ولطوائف األخبووار ،محموود طوواهر بوون علووي الفجتَّن،ووي(ل993 :هو وو) ،الناش وور :مطبع ووة م ل ووس دائو ورة المع ووارف العثماني ووة ،ط1391( /3 :ه و و-
1931م).
 الموودخل لد ارسووة الق ورآن ال وريم ،محموود بوون محموود بوون سووويلم بووو ُشووهبة (ل1443 :ه وو)،الناشر :م تبه السنة ،القاهرة ،ط1423( /2 :هو2443-م)( ،ص.)24 :
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 المسالا في شرح موط مالا ،القاضي بو ب ر محمد عبد اهلل بن العربي المعوافر (ل: 343هو) ،قدم لوه :يوسوف القرضواو  ،الناشور :دار الغورب اإلسوالمي ،ط1429( /1 :ه و
 2441م). المستصفى ،بو حامد محمد بن محمد الغزالي (ل343 :هو) ،تحقيق :محمود عبود السوالمعبد الشافي ،الناشر :دار ال تب العلمية ،ط1413( /1 :هو1993-م).
 مطو ووالع األن و ووار علو ووى صو ووحاح اآلثو ووار ،إب و وراهيم بو وون يوسو ووف الحمو ووز  ،ابو وون قرقو ووول (ل:339هو وو) ،تحقي ووق :دار الف ووالح للبح ووث العلم ووي وتحقي ووق التو وراث ،الناش وور :و ازرة األوق وواف
والشؤون اإلسالمية ،قطر ،الطبعة :األولى ،سنة1433( :هو2412-م).
 معترا األقران في إع از القرآن ،عبد الرحمن بن بوي ب ور ،والل الودين السويوطي (ل:911هو) ،الناشر :دار ال تب العلمية ،لبنان  -بيرول ،ط1449( /1 :هو1999-م).
 مع ووم األدبوواء = إرشوواد األريووب إلووى معرفووة األديووب ،المؤلووف :شووهاب الوودين بووو عبوود اهللياقول بون عبود اهلل الروموي الحموو (ل323 :ه و) ،تحقيوق :إحسوان عبواس ،الناشور :دار
الغرب اإلسالمي ،بيرول ،ط1414( /1 :هو 1993 -م).
 مع ووم الفووروق اللغويووة = الفووروق اللغويووة بترتيووب وزيووادة ،الحسوون بوون عبوود اهلل بوون سووهلالعس ر (ل :نحو 393هو) ،تحقيوق :الشويخ بيول اهلل بيوال ،ومؤسسوة النشور اإلسوالمي،
الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ل ماعة المدرسين بقم ،ط1412( /1 :هو).
 المف وواتي ف ووي ش وورح المص ووابي  ،الحس ووين ب وون محم ووود مظه وور ال وودين َّوروف
الزي و جودان ْي ،المع و ُ
بالمظ ،هر (ل121 :هو) ،تحقيق ودراسة :ل نة من المحققين بذشراف :نور الودين طالوب،
ُ
الناشر :دار النوادر ،وهو من إصدارال إدارة الثقافة اإلسالمية  -و ازرة األوقاف ال ويتية،
ط1433( /1 :هو2412-م).
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 مناهج البحث العلمي ،عبد الرحمن بودو  ،الناشور :و الوة المطبوعوال ،ال ويول ،الطبعوة:1911( /3م).
 مناهوول العرفووان فووي علوووم الق ورآن ،محموود عبوود العظوويم ْالزرقوواني (ل1331 :ه وو) ،الناشوور:
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر اا ،ط /3 :بدون تاريخ الطبعة.
 الموسوعة القرآنية خصائص السور ،عفور شورف الودين ،تحقيوق :عبود العزيوز بون عثموانالتوي ز  ،الناشر :دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية -بيرول ،ط 1424( /1 :هو).
 نظورال فووي تواب اهلل ،حسوون حموود عبود الوورحمن السواعاتي (ل1339 :هوو) ،الناشوور :دارالتوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة ،سنة1423( :هو2442-م).
 نواهد األب ار وشوارد األف ار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاو  ،عبد الرحمن بنبووي ب وور ووالل الوودين السوويوطي (ل911 :هوو) ،الناشوور :امعووة م القوورى  -ليووة الوودعوة
و صول الدين ،السعودية ،بدون رقم الطبعة (1424هو2443-م).
 واألسووماء والصووفال ،حموود بوون الحسووين بوون علووي ،بووو ب وور البيهقووي (ل439 :هوو) ،حققووهوخرج حاديثه وعلق عليه :عبد اهلل بن محمد الحاشد  ،الناشر :م تبة السواد  ،الممل ة
العربية السعودية  -دة ،ط1413( /1 :هو1993-م).
 والتحبيوور إليضوواح معوواني التيسووير ،محموود بوون إسووماعيل بوون صووالح بوون محموود الحسووني،ال حالنو ووي ثو ووم الصو وونعاني ،بو ووو إب و وراهيم ،عو ووز الو وودين ،المعو ووروف سو ووالفه بو وواألمير (ل:
صبحي بن جح جسن جح ّالق
1192هو) ،حققه وعلق عليه وخرج حاديثه وضبط نصه :ج
مح َّمد ُ
الرشو وود ،الريو وواا  -الممل و ووة ال جع جر َّبيو ووة السو ووعودية ،ط/1 :
بو ووو مصو ووعب ،الناشو وور :جم تججب و وةُ ْ
(1433هو 2412 -م).

- 317 -

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

 الورق ووال ،عب وود المل ووا ب وون عب وود اهلل ال ووويني ،ب ووو المع ووالي ،الملق ووب بذم ووام الح وورمين (ل:419هو) ،تحقيق :د .عبد اللطيف محمد العبد ،بدون رقم الطبعة وتاريخها.
 وطبقال المفسرين لألدنه و  ،حمد بن محمد األدنه و  ،من علماء القرن الحاد عشور(ل :ق 11ه و وو) ،تحقي و وق :سو ووليمان بو وون صو ووال الخو ووز  ،الناشو وور :م تبو ووة العلو وووم والح و ووم،
السعودية ،ط1411( /1 :هو1991-م).
 ومعاني القرآن واع اربوه ،إبوراهيم بون السور بون سوهل الز واج (ل311 :هوو) ،تحقيوق :عبودال ليل عبدا شلبي ،الناشر :عالم ال تب ،بيرول ،ط1449( /1 :هو1999-م).
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سادسا :فهرسة محتويات البحث:
الموضننننوع

الصفحة

اإلهداء
الش ر

ب

ملخص البحث باللغة العربية

ث

مقدمة

ح

همية البحث

د

سباب اختيار الموضوه

ذ

هداف البحث

ذ

حدود البحث

ر

الدراسال السابقة

ر

المنهج المتبع في البحث

ر

خطة البحث

ز

الفصل األول :التعريف بمصطلحات البحث ،وسورة البقرة
المبحث األول :التعريف بمصطلحات البحث
المطلب األول :تعريف المنهج لغةً واصطالحاً

3

المطلب الثاني :تعريف القرآن لغةً واصطالحاً

1
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المطلب الثالث :تعريف التعامل لغةً واصطالحاً

13

المطلب الرابع :تعريف األفعال لغةً واصطالحاً

11

المطلب الخامس :تعريف النهي لغةً واصطالحاً

19

المبحث الثان  :التعريف بسورة البقرة وبيان أسمائها وفضائلها والمحاور
الرئيسية الت اشتملت عليها
المطلب األول :التعريف بسورة البقرة

22

المطلب الثاني :سماء سورة البقرة

23

المطلب الثالث :فضائل سورة البقرة

31

المطلب الرابع :المحاور الرئيسية التي اشتملل عليها سورة البقرة

34

الفصل الثان  :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن األفعال
االعتقادية ف سورة البقرة
المبحث األول :منهج القرآن ف التعامل مع النه عن األفعال الكفرية ف
سورة البقرة
المطلب األول :ال فر بنعم اهلل

33

المطلب الثاني :تعلم السحر والعمل به

32

المطلب الثالث :المول على غير ملة اإلسالم

39

المبحث الثان  :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع النه عن األفعال
الشركية ف سورة البقرة
13

المطلب األول :اتخاذ األنداد من دون اهلل
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المطلب الثاني :عبادة غير اهلل تعالى

81

المطلب الثالث :الخشية من غير اهلل تعالى

93

المبحث الثالث :منهج القرآن ف التعامل مع النه عن أفعال المنافقين ف
سورة البقرة
المطلب األول :الفساد في األرا

92

المطلب الثاني :ا ستهزاء بميال اهلل

99

المبحث الرابع :منهج القرآن ف التعامل مع أفعال أهل الكتاب المنه عنها
ف سورة البقرة
المطلب األول :ال فر بالقرآن ال ريم والشراء بميال اهلل ثمناً قليال

143

المطلب الثاني :إلباس الحق بالباطل

114

المطلب الثالث :ا متراء عن الحق

124

المطلب الرابع :اتباه خطوال الشيطان

123

الفصل الثالث :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف
بعض العبادات ،والمعامالت ف سورة البقرة
المبحث األول :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف
بعض العبادات ف سورة البقرة
المطلب األول :مباشرة الزو ة حال ا عت اف في المسا د

133

المطلب الثاني :الحالقة في الحج قبل ن يبل الهد محله

131

المطلب الثالث :نهي نبي اهلل آدم وزو ته – عليهما السالم -من ا قتراب من

142
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الش رة
المبحث الثان  :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف
النفقات والصدقات ف سورة البقرة
المطلب األول :تيمم الخبيث في النفقة

149

المطلب الثاني :اإللقاء باأليد إلى التهل ة

134

المبحث الثالث :منهج القرآن الكريم ف التعامل مع األفعال المنه عنها ف
المعامالت ف سورة البقرة
المطلب األول :اإل راا في دين اإلسالم

131

المطلب الثاني :ل األموال بين الناس بالباطل

114

المطلب الثالث :امتناه ال اتب من تابة َّ
الدين بالعدل ،والنهي عن إبخاسه

111

عند تابته
المطلب الرابع :امتناه الشهود من الشهادة على الدين والسممة من تابته

193

الدين
المطلب الخامس:
المضارة ب اتب وشاهد ّ
ّ

194

الفصل الرابع :منهج القرآن الكنريم فن التعامنل منع األفعنال المنهن عنهنا فن
النكاح ،والجنايات ،والحدود ،وبقية األحكام األخرى ،ف سورة البقرة
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