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 تواتر القرآن الكريم

 .«واترت الكتب فتواترت، أي: جاءت بعضها يف إثر بعض وترا وترا، من غري أن تنقطع»قال اجلوهرّي:  الّتواتر يف الّلغة:

املتواتر: أن حيّدثه أصل هذا من الوتر، وهو الفرد، وهو أّّن جعلت كّل واحد بعد صاحبه فردا فردا، واخلرب «: »شرح القاموس»ويف 
 «.واحد بعد واحد، وكذلك خرب الواحد مثل املتواتر

فتفاوتت العبارات عند أصحاب الفنون وتباينوا يف ذلك تباينا كبريا، ولكّنهم مجيعا اتّفقوا على أّن الّتواتر يف وأّما يف االصطالح: 
 األخبار: هو ما أفاد القطع بصّحتها وأسقط الّظّن.

ة العدد عن العدد، وهذا شرط مع شّدة اضطراهبم فيه فإنّه ال يفيده االستعمال الّلغوّي، وينبغي يف ابب الّتعاريف عضهم يشرتط روايب
 أن يكون يف الّلغة أصل للمعىن االصطالحّي.

األسباب اّليت خيلص هبا إىل هذه أّما إذا قلنا: الّتواتر رواية اخلرب بطريق يفيد العلم، واكتفينا هبذا يف الّتعريف، لكان أصّح، مّث تراعى 
وهذه األسباب هي املعرّب عنها ابلقرائن اّليت حتتّف ابخلرب، كصدق الّناقل، أو موافقة غريه له مع امتناع االتّفاق بينهم على  الّنتيجة.

الم عن هللا رّب العاملني، وهذه فالّنيّب صلى هللا عليه وسلم روى القرآن عن جربيل عليه الّسالم، ورواه جربيل عليه السّ  الكذب والغلط.
ومسألة من العلم تثبت يف الّسّنة، جيتمع  فههنا االعتبار بصفات الّناقل. رواية فرد عن فرد، لكّنها أعلى طريق إلفادة العلم واليقني.

تهي إىل الّنيّب صلى هللا عليه الّنقلة يف األمصار اإلسالمّية يف زمن الّرواية على نقلها، لكّل أهل بلد أسانيدهم وطرقهم فيها حّّت تن
وهاهنا  وسلم، كسّنة املسح على اخلّفني، فهذا ممّا ال يراتب يف إفادته القطع واليقني أنّه كان من سّنة الّنيّب صلى هللا عليه وسلم.

 االعتبار بصفات الّناقل، مع العدد واختالف البلدان املانع من الّتواطؤ على الغلط.

 :تواتر املفيد للقطع واليقنيثبوت النص القرآين ابل

احتاط النيب صلوات هللا وسالمه عليه، والصحابة رضوان هللا عليهم هلذا الكتاب غاية االحتياط، فلم يكتفوا حبفظه يف الصدور، وعلى 
املصاحف  صفحات القلوب، وإمنا مجعوا إىل احلفظ الكتابة يف الرقاع، والعسب، واألكتاف، واللخاف وحنوها، مث يف الصحف مث يف

 .والسطوروبذلك اجتمع للقرآن الوجودان: الوجود يف األذهان والصدور، والوجود يف الكتابة كما بينت ذلك فيما سبق من الفصول، 

ومل يكن املعول عليه يف حفظ القرآن وتلقيه األخذ من الرقاع، والصحف، واملصاحف، وإمنا كان املعول عليه األول التلقي الشفاهي، 
واألخذ ابلسماع، فالنيب صلى هللا عليه وسلم أخذ عن أمني الوحي جربيل عليه السالم، وعن النيب أخذ الكثري من الصحابة النجباء، 

األمناء، وعن الصحابة أخذ األلوف من التابعني الفضالء، وهكذا نقله العدد الكثري، عن العدد الكثري، حّت  العدول، الضابطني
ِإَّنا حنحُْن ن حزاْلنحا الذِّْكرح وحِإَّنا )وصل إلينا كما أنزله هللا من غري زايدة، وال نقصان، وال تغيري، وال حتريف مصداقا لقول احلق تبارك وتعاىل: 

ا  وقد كان من أسباب توثيق النص القرآّن، حفظ النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن، وحفظ الصحابة له.( ِفظُونح لحُه حلح
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 :لتلقي الوحي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  كيفية إعداد

 ىل نسبه.أدران اجلاهلية إل شيء من لّ تسصالب فما طهر األأو  نفضل البطو أشرف القبائل و أمن  ملسو هيلع هللا ىلصاختياره  نسبه:  -1
ا حّت ال يكون هناك مدخل للمبطلني واملشككني أبنه رضع لبان دعوته اليت َّندى هبا من يتيم   ملسو هيلع هللا ىلصوالدته  :ه ونشأتهوالدت -2

ة، وملا آلت تربيته إىل عمه أيب طالب كان من والسقاي ةليه تعود الرفادإا يف قومه و ن جده كان صدر  و جده؛ ألأبيه أ
 ه مدخال  يف دعوته.حكمة هللا تعاىل أال يسلم عمه؛ حّت ال يتوهم أحد أن لعم

. الشيطان منه وحظالشر  غدةصال ئستحاطته به وعصمته إايه ابإعنايه هللا بنبيه و فقد ظهرت  عصمته من الشيطان: -3
فأخذه فصرعه  ،أاته جربيل وهو يلعب مع الغلمان ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب : )أخرجه مسلم وغريهواحلديث يف ذلك اثبت صحيح 

مث غسله يف طست من ذهب  "هذا حظ الشيطان منك"القلب فاستخرج منه علقة فقال: فاستخرج  ،فشق عن قلبه
ح  ،مباء زمزم فاستقبلوه  "تلا قد قُ حممد  إن " :فقالوا -يعين ظئريه -مث أعاده يف مكانه، وجاء الغلمان يسعون إىل أمه  ،هُ مح مث ألح

 كما هو معلوم.  السعدية وهي هنا حليمة ،املرضعة :والظئري (.وهو منتقع اللون. قال أنس: أرى أثر املخيط يف صدره
مما ال يتفق مع  االحنرافصغره وصدر شبابه وعصمه من مجيع مظاهر  يف ملسو هيلع هللا ىلصحفظ هللا نبيه فقد  :من االحنرافالعصمة  -4

لصنم قط، وال  يسجد، ومل فحش ا ومل يغشح  ء ا،ا ومل يقرتف سو يشرب مخر   مفل ؛مقتضيات الدعوة اليت هيأه هللا تعاىل هلا
 .كان يعيب على قومه عبادهتم األحجار اليت ال تضر وال تنفع، بل و اشرك ابهلل أحد  أ

 .يف كتبهم التوراة واإلجنيل ملسو هيلع هللا ىلصفأهل الكتاب جيدون ذكر نبوة حممد  :سابق علمهم ببعثتهو هل الكتاب به وبصفته أمعرفه  -5
 به قومه ابلصادق األمني .لقّ د فق :خالق العالية والصفات الفاضلةابأل ملسو هيلع هللا ىلصاشتهاره  -6
 -أي يتعبد-حراء ويتحنث به  حيب حياه التأمل والتدبر والتفكر؛ فكان خيلو بنفسه يف غار ملسو هيلع هللا ىلصكان   اخللوة والتأمل: -7

 الليايل ذوات العدد. 
لألمانة الكربى اليت كلف هبا وهي أن يبلغ الناس القرآن:  -صلى هللا عليه وسلم-من الرسول  إدراكا   القرآن: ملسو هيلع هللا ىلصحفظ الرسول 

ا اْلُقْرآُن ألُنِذرحُكْم بِِه وحمحْن ب حلحغح{ ا منه عليه الصالة والسالم أن تبليغ القرآن جيب أن يكون كما مسعه بال  .1}وحأُوِحيح ِإيلحا هحذح وإدراك 
ال حلرف حبرف أو حركة حبركة، لذا فقد كان عليه الصالة والسالم يشعر حبرج شديد وخوف عظيم أن زايدة وال نقصان وال استبد

شيئ ا من القرآن مما جعله حيرك لسانه ابلقرآن حلظة نزول الوحي مع شدة وطأة الوحي وما يعانيه من اجلهد والكرب عند  ينسى
نحا مجحْعحُه وحقُ ْرآنحُه، فحِإذحا نزوله، وما زال صلى هللا عليه وسلم كذلك حّت نزل عليه قو  له تعاىل: }ال حُتحّرِْك ِبِه ِلسحانحكح لِت حْعجحلح بِِه، ِإنا عحلحي ْ

ْل اِبْلُقْرآِن ِمْن ق حْبِل أحنْ  نحا ب حيحانحُه{. وقال سبحانه: }وحال ت حْعجح ُه فحاتاِبْع قُ ْرآنحُه، مُثا ِإنا عحلحي ْ فكان صلى هللا عليه . {يُ ْقضحى إِلحْيكح وحْحُيهُ  ق حرحْأَّنح
 القرآن جمموع ا يف صدره كما وعده هللا. -صلى هللا عليه وسلم-وسلم بعد هذا إذا أاته الوحي أطرق فإذا ذهب جربيل وجد الرسول 

 ،وكان جربيل يعارضه إايه يف كل عام مرة يف شهر رمضان ،القرآن كله وحفظه أصحابه -صلى هللا عليه وسلم-وقد حفظ الرسول 
إايه يف العام الذي تويف فيه مرتني كما يف حديث عائشة رضي هللا عنها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إن وعارضه 
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وكان صلى هللا عليه وسلم يقوم  ،جربيل كان يعارضين القرآن كل سنة مرة وإنه عارضين العام مرتني، وال أراه إال حضر أجلي"
 ف النهار حّت كادت أن تتشقق قدماه.ابلقرآن ويتلوه آَّنء الليل وأطرا

 .، ومظاهر عناية الصحابة رضي هللا عنهم ابلقرآن الكرمي حفظًا وتعليًما ومدارسةملسو هيلع هللا ىلصكيف تلقى الصحابة القرآن عن الرسول 

أصحابه، وحيفظهم العشر، أو السورة، يقرأها على  ان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا نزلت عليه اآلية، أو اآليتان، أو اخلمس أوك
قيموا إايها، ويفقههم هبا ويبني هلم طريقة أدائها، وآداب تالوهتا، كي حيفظوا اللفظ، ويفقهوا املعىن، ويلتزموا ما نزل عمال، وسلوكا، ويست

إمامهم يف لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أمر أمريا على قوم يقدم أكثرهم قراءة للقرآن، وإذا بعث بعثا جعل  عليه.
أيهم أكثر أخذا »سأل:  -كما حدث يف شهداء أحد  -صالهتم أكثرهم أخذا للقرآن، بل إذا مجع بني اثنني أو أكثر يف قرب لضرورة

ومل يكن مههم من القراءة جمرد احلفظ من غري تدبر وفهم كما هو الشأن يف كثري من احلفاظ  .فإذا أشري إليه قدمه يف اللحد« للقرآن
وننا ئِ قر حدثنا الذين كانوا يُ  ا املراد احلفظ، والفهم، فالعلم، فالعمل مبا حفظوا وعلموا، روي عن أيب عبد الرمحن السلمي قال:اليوم، وإمن

القرآن كعثمان بن عفان، وعبد هللا بن مسعود، وغريمها أهنم كانوا إذا تعلموا عن النيب صلى هللا عليه وسلم عشر آايت مل يتجاوزوها 
فالقراء يف الصدر األول كانوا فقهاء فامهني، وعلماء ، ا فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاحّت يتعلموا م

  .عاملني

بن  معاذ ومن األنصار:، أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي... وغريهم كثري :من املهاجرين املشتهرون ابحلفظ واإلقراء من الصحابة:
 .عائشة، وحفصة، وأم سلمة وغريهن ومن النساء:، جبل، وأيب بن كعب، وزيد بن اثبت، وغريهم كثري

 وقد توافرت الدواعي حلفظ الصحابة للقرآن الكرمي: ومنها:

 تاريخ شواهد لذلك.قوة احلافظة عندهم وسيالن الذهن وحدة اخلاطر ويف ال .1
 أهنم كانوا أميني ال يعرفون القراءة وال حيذقون اخلط والكتابة وجعلهم هذا ال يعولون إال على قوة احلافظة. .2
وحب كتابه  -صلى هللا عليه وسلم-وحب هللا سبحانه وتعاىل وحب الرسول  -رضي هللا عنهم-متكن اإلميان من قلوهبم  .3

 مما جعلهم يقبلون على حفظ القرآن.
 بالغة القرآن اليت ملكت األفئدة، وقد كانوا يتذوقون الكالم وحيفظون أجوده فال عجب أن يقبلوا على حفظ القرآن. .4
 النصوص الكثرية الواردة يف احلث على حفظ القرآن والرتهيب من نسيانه وهجره. .5
 .ذلكتشريع قراءة القرآن يف الصالة والقيام به يف الليل وهم أهل صالة وقيام وغري  .6

وجترد بعض ، يف اآلفاق اإلسالمية يعلمون الناس انتشر الصحابة رضي هللا عنهم :عناية التابعني ابلقرآن حفظًا وتعليًما ومدارسة
 للعناية بضبط القراءات وإتقاهنا ووضع القواعد هلا واألصول حّت صاروا أئمة يقتدى هبم. -رمحهم هللا تعاىل-التابعني 
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 القرآنالتحذير من هجر 

َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا ﴾ ﴿ ي اَّتَّ  َوقَاَل الرَُّسوُل ََي َربِّّ إِّنَّ قَ ْومِّ

هللا عليه وسّلم  من أعظم اآلايت اليت حتداثت عن جفاء الكفاار وإعراضهم عن كتاب هللا تعاىل، حّتا وصل احلال إىل شكوى عظيمة يبثُّها النايب صّلى
ا اْلُقْرآنح محْهُجور ا إىل ربِّه عزا وجلا  [ فقد 30﴾ ]الفرقان: بسبب هجر قومه للقرآن العظيم، قوله تعاىل: ﴿ وحقحالح الراُسوُل ايح رحبِّ ِإنا ق حْوِمي اَّتاحُذوا هحذح

 .أعرضوا عن القرآن العظيم وهجروه، وتركوه، مع أنا الواجب عليهم، اإلمياُن به، واالنقياد حلكمه 

ه يف هذا هذه الشاكوى العظيمة: إنذار كلِّ محْن هحجحر القرآن الكرمي إىل يوم الدِّين، أبنا صاحب الّرِسالة صّلى هللا عليه وسّلم قد توجا واملقصود من حكاية 
ا  الشاأن إىل ربِّه عزا وجلا يشكو هحْجر قومه القرآنح العظيم. اْلُقْرآنح محْهُجور ا ﴾ لالهتمام هبا؛ ليكونح وقد ُأكِّدحت هذه الشاكوى ب ﴿ ِإنا ق حْوِمي اَّتاحُذوا هحذح

قوله: ﴿ اَّتاحُذوا ﴾ يدلُّ داللة  و  التاشكِّي أقوى. والتاعبري عن قريش ب ﴿ ق حْوِمي ﴾؛ لزايدة التاذمُّر من ِفعلهم معه؛ ألنا من شأن قوم الراجل أن يوافقوه.
ا وقع مرارا  وتكرارا ، فهو أشدُّ مبالغة واضحة على أنا هذا هو دحيدهنم وشأهنم وحاهلم مع نبيِّهم  املرسل إليهم، ومل يقع اهلحْجر منهم عحرحضا  مرة أو مرتني، إمنا

اذ، فهو قرار قرا  -يف هحْجر القرآن  - ذوا هذا اهلحْجر ِصنعة  وِحرفة، وعقدوا العزم يف ذلك االَّتِّ ا اَّتا هج روه، ومنمن أْن يُقال: إنا قومي هجروا القرآن، كأمنا
ا اْلُقْرآنح ﴾؛ لِتحعظيمه، وأنا ِمثْ لحه ال يُ تاخحذ مهجورا  بل هو  جدير ابإلميان به، واإلقبال اختطُّوه ألنفسهم ولألجيال من بعدهم. واسم اإلشارة يف ﴿ هحذح

 .عليه، واالنتفاع به

ه من احلالل واحلرام واآلداب واملكارم، ومل يعتقد ما فيه من شكوى عظيمة، وفيها أعظم َّتويف ِلمحْن هحجحر هذا القرآن العظيم، فلم يعمل مبا فيفهذه 
ويف هذه الشاكوى من التاخويف والتاحذير ما ال خيفى؛ فإنا األنبياء عليهم الصاالة والساالم إذا  .العقائد، ويعترب مبا فيه من الزاواجر والقصص واألمثال

وهذه اآلية وإن كانت يف املشركني، إالا أنا العربة بعموم لفظها، فنحْظُمها الكرمي مما يُرهِّب عموم املعرضني  .اشكوا إىل هللا قومهم عجال هلم العذاب ومل يُنظرو 
 .عن العمل ابلقرآن، واألخذ آبدابه، ويف اآلية كذلك التاحذير من هجر املصحف وعدم تعاهده ابلقراءة فيه

هجر العمل به  والثاين . هجر مساعه واإلميان به واإلصغاء إليه أحدها  :هجر القرآن أنواعهللا تعاىل: "قال ابن القيم رمحه  أنواع هجر القرآن الكرمي:
أنه ال يفيد اليقني وأن أدلته لفظية  هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه واعتقاد والثالث  .والوقوف عند حالله وحرامه وإن قرأه وآمن به

هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلب وأدوائها  واخلامس  .هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه رابعوال .ال حتصل العلم
ا{ وإن كان بعض وكل هذا داخل يف قوله }وقال الرسول اي رب إن قومي اَّتذوا هذا القرآن مهجور  .فيطلب شفاء دائه من غريه ويهجر التداوي به

 ".من بعضاهلجر أهون 

وبناء  على ذلك: فإْن كان هجر القرآن برتك اإلميان  خيتلف ُحْكُم هجر القرآن الكرمي ابختالف نوِع اهلجر، وحاِل اهلاجر، حكم هجر القرآن الكرمي:
ك املؤدِّي إىل النِّسيان بعد احلفظ، فقد  به، أو اإلعراض عنه، وعدم التاحاكم إليه ابلكلِّية، أو اللاغو فيه، فهذا كفر ُصراح. وإْن كان هجر القرآن مبعىن الرتا

؛ ألنه مغلوٌب عليه ال فال إمث عليهلو اشتغل عن القرآن مبرٍض مانٍع من القراءة،  أّماعن تكاسل وهتاون،  إذا كان أنه من الكبائر بعض العلماءذكر 
فذلك معصية يتوقاف كوهنا كبرية   -مع اإلميان به، واإلقرار أبناه كالم هللا تعاىل جيب اتِّباعه  -بعدم العمل به  وأماا إْن كان اهلجر ُمتعلِّقا   .اختيار له فيه

فهو ومل يفعل،  -مع القدرة على ذلك  -وأماا إْن كان اهلجر مبعىن ترك التِّالوة، أو ترك التادبر، أو ترك االستشفاء به  أو صغرية  على نوع املخالفة ذاهتا.
ويُستثىن يف تالوة القرآن ُمؤاخحٌذ على فعله حبسب نوع تقصريه يف ذلك، وإن مل يكن قادرا  على ذلك فإنا هللا تعاىل ال ُيكلِّف نفسا  إالا وسعها وما آاتها، 

ا واجبة على كلِّ مسلم، وال جيوز تركها حبال  .فيما تصحُّ به صالته كقراءة الفاحتة مثال ، فإهنا
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ي ذلكأفضل القرآ
 
 ن وفاضله ومذاهب العلماء ف

 هل يف القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

ذهب اإلمام أبو احلسن األشعري والقاضي أبو بكر الباقالّن وابن حبان إىل املنع؛ ألن اجلميع كالم هللا ولئاّل يوهم التفضيل  -
نقص املفضل عليه، وروي هذا القول عن مالك قال حيىي بن حيىي: "تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ" ولذلك كره مالك أن 

 تعاد سورة أو تردد دون غريها. 

 ال ابن حبان يف حديث أيب بن كعب: "ما أنزل هللا يف التوراة وال يف اإلجنيل مثل أم القرآن" إن هللا ال يعطي لقارئ التوراة واإلجنيلوق
من الثواب مثل ما يعطي القارئ أم القرآن إذ هللا سبحانه وتعاىل بفضله فضل هذه األمة على غريها من األمم وأعطاها من الفضل 

مه أكثر مما أعطى غريها من الفضل على قراءة كالمه. قال: وقوله: "أعظم سورة" أراد به األجر ال أن بعض القرآن على قراءة كال
 أفضل من بعض.

وذهب آخرون إىل التفضيل؛ لظواهر األحاديث منهم: إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العريب والغزايل وقال القرطيب: إنه  -
 اء واملتكلمني.احلق، ونقله عن مجاعة من العلم

وقال الغزايل يف جواهر القرآن لعلك أن تقول: قد أشرت إىل تفضيل بعض آايت القرآن على بعض والكالم كالم هللا فكيف يفارق 
بعضها بعضا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض فاعلم أن نور البصرية إن كان ال يرشدك إىل الفرق بني آية الكرسي وآية املداينات 

اإلخالص وسورة تبت، وتراتع على اعتقاد الفرق نفسك اخلوارة املستغرقة ابلتقليد فقلد صاحب الرسالة صلى هللا عليه وبني سورة 
وسلم فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال: "يس قلب القرآن وفاحتة الكتاب أفضل سور القرآن وآية الكرسي سيده آي القرآن وقل هو 

ر الواردة يف فضائل القرآن وَّتصيص بعض السور واآلايت ابلفضل وكثرة الثواب يف تالوهتا ال هللا أحد تعدل ثلث القرآن" واألخبا
 حتصى انتهى.

 وقال ابن احلصار: العجب ممن يذكر االختالف يف ذلك مع النصوص الواردة ابلتفضيل!

  أحد أفضل من تبت يدا أيب هلبوقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم: كالم هللا يف هللا أفضل من كالمه يف غريه فقل هو هللا

وقال اخلويي: كالم هللا أبلغ من كالم املخلوقني وهل جيوز أن يقال: بعض كالمه أبلغ من بعض الكالم جوزه قوم لقصور نظرهم 
 وينبغي أن تعلم أن معىن قول القائل هذا الكالم أبلغ من هذا أن هذا يف موضعه له حسن ولطف وذاك يف موضعه له حسن ولطف

ا أحيب هلححٍب{ جي عل وهذا احلسن يف موضعه أكمل من ذاك يف موضعه قال فإن من قال: إن }ُقْل ُهوح اَّللاُ أحححٌد{ أبلغ من }ت حباْت يحدح
املقابلة بني ذكر هللا وذكر أيب هلب وبني التوحيد والدعاء على الكافر وذلك غري صحيح بل ينبغي أن يقال: تبت يدا أيب هلب دعاء 

خلسران فهل توجد عبارة للدعاء ابخلسران أحسن من هذه وكذلك يف قل هو هللا أحد ال توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ عليه اب
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منها فالعامل إذا نظر إىل تبت يدا أيب هلب يف ابب الدعاء ابخلسران ونظر إىل قل هو هللا أحد يف ابب التوحيد ال ميكنه أن يقول: 
 تهى.أحدمها أبلغ من اآلخر ان

وقال غريه: اختلف القائلون ابلتفضيل فقال بعضهم: الفضل راجع إىل عظم األجر ومضاعفة الثواب حبسب انفعاالت النفس وخشيتها 
 وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العال

ُُكْم إِلحٌه وحاِحٌد{ اآلية وآية الكرسي وآخر سورة احلشر وسورة اإلخال ص وقيل: بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعاىل: }وحِإهلح
 من الدالالت على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثال يف تبت يدا أيب هلب وما كان مثلها فالتفضيل إمنا هو ابملعاّن العجيبة وكثرهتا

 احلليمي ونقله عنه البيهقي: معىن التفضيل يرجع إىل أشياء:وقال 

أحدها: أن يكون العمل آبية أوىل من العمل أبخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال آايت األمر والنهي والوعد والوعيد خرب من 
ن هذه األمور وقد يستغنون عن القصص آايت القصص ألهنا إمنا أريد هبا أتكيد األمر والنهي واإلنذار والتبشري وال غىن ابلناس ع

 فكان ما هو أعود عليهم وأنفع هلم مما جيري جمرى األصول خريا هلم مما جيعل تبعا ملا ال بد منه.

الثاّن: أن يقال اآلايت اليت تشتمل على تعديد أمساء هللا تعاىل وبيان صفاته والداللة على عظمته أفضل مبعىن أن خمرباهتا أسىن وأجل 
 قدرا.

الثالث: أن يقال سورة خري من سورة أو آية خري من آية مبعىن أن القارئ يتعجل له بقراءهتا فائدة سوى الثواب اآلجل ويتأدى منه 
هتا بتالوهتا عبادة كقراءة آية الكرسي واإلخالص واملعوذتني فإن قارئها يتعجل بقراءهتا االحرتاز مما خيشى واالعتصام ابهلل ويتأدى بتالو 

 ملا فيها من ذكره سبحانه وتعاىل ابلصفات العال على سبيل االعتقاد هلا وسكون النفس إىل فضل ذلك ابلذكر وبركته فأما عبادة هللا
ىن آايت احلكم فال يقع بنفس تالوهتا إقامة حكم وإمنا يقع هبا علم مث لو قيل يف اجلملة إن القرآن خري من التوراة واإلجنيل والزبور مبع

وة والعمل واقع به دوهنا والثواب حبسب قراءته ال بقراءهتا أو أنه من حيث اإلعجاز حجة النيب املبعوث وتلك الكتب أن التعبد ابلتال
 مل تكن معجزة وال كانت حجج أولئك األنبياء بل كانت دعوهتم واحلجج غريها لكان ذلك أيضا نظري ما مضى

قراءة أضعافها مما سواها وأوجب هبا من الثواب ما مل يوجب بغريها وإن وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة ألن هللا جعل قراءهتا ك
كان املعىن الذي ألجله بلغ هبا هذا املقدار ال يظهر لنا كما يقال: إن يوما أفضل من يوم وشهرا أفضل من شهر مبعىن العبادة فيه 

م أفضل من احلل ألنه يتأدى فيه من املناسك ما ال تفضل على العبادة يف غريه والذنب فيه أعظم منه يف غريه وكما يقال إن احلر 
 يتأدى يف غريه والصالة فيه تكون كصالة مضاعفة مما تقام يف غريه: انتهى كالم احلليمي.
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 االقتباس من القرآن

 معىن االقتباس:

 ه.ا: أي استفدتقال اجلوهري: اقتبست منه علم   ؛ويستعار لطلب العلم، وهو الشعلة من النار ،يف اللغة: طلب القبس االقتباس

ا: هو تضمني الشعر أو النثر بعض القرآن ال على أنه منه، وخيرج هبذا القيد األخري ما إذا قيل قبل الكالم املقتبس: قال واصطالح  
 ألنه ليس ابقتباس بل هو استشهاد مع إحالة إىل مصدر االستشهاد. ؛هللا تعاىل وحنوه

 س: أنواع االقتبا

 ومنه قول الشاعر: ،نقل فيه املقتبحس )بفتح الباء( عن معناه األصليما مل يُ  أحدمها: يتنوع االقتباس إىل نوعني: 

 إَّن إىل هللا راجعوَّن        قد كان ما خفت أن يكوَّن 

 ألن اآلية } وِإنا ا إِلحْيِه رحاِجعونح {. ؛ وهذا من االقتباس الذي فيه تغيري يسري

 س عن معناه األصلي كقول ابن الرومي:قل فيه املقتبح نُ  ما والثاّن:

 ما أخطأت يف منعي       لئن أخطأت يف مدحك 

 ) بواد غري ذي زرع (           لقد أنزلت حاجايت 

إذ ال ماء  ،( وهي يف القرآن الكرمي مبعىن مكة املكرمة37سورة إبراهيم: }بواد غري ذي زرع{ اقتباس من القرآن الكرمي ) من :فقوله
 فنقله الشاعر عن هذا املعىن احلقيقي إىل معىن جمازي هو : " ال نفع فيه وال خري " . ،فيها وال نبات

ما كان يف  واملباح:، اعظ والعهودما كان يف اخلطب واملو  قبول:فامل؛ مقبول ومباح ومردود :ثالثة أقسام :االقتباس حكم االقتباس:
كما قيل عن أحد بين مروان ؛  ما نسبه هللا إىل نفسه ونعوذ ابهلل ممن ينقله إىل نفسه منها:أنواع،  واملردود .الغزل والرسائل والقصص

 .تضمني آية يف معىن هزل ونعوذ ابهلل من ذلك ومنها: ".إن إلينا إايهبم مث إن علينا حساهبم" :ع على مطالعة فيها شكاية عمالهأنه وقّ 

ما أقسم هللا به من خملوقاته، فإذا اقتبس هذا صار من كالم املقتبس نفسه فيكون قسم ا منه بغري هللا وهو شرك؛  ومما حيرم اقتباسه
 "وهذا البلد احملزون....  وطور سنني.... والتني والزيتون كقول أحد احلداثيني: "

ما خوطب به الرب جل وعال، كما وقع يف كتاب لعبدالرمحن املرشدي إىل أحد القضاة جاء فيه: "اي  قتباسه أيض ا:ومما ال جيوز ا
 أعدل قاٍض به عماد الدين، آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين".
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َوُم﴾ ]اإلسراء:  َي َأق ْ ي لِّلَِّتِّ هِّ  [9﴿إِّنَّ َهٰ َذا ٱْلُقْرآَن يَ ْهدِّ

جلا وعال يف هذه اآلية الكرمية: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأمجعها جلميع العلوم، وآخرها عهدا   ذكر
 الطريق اليت هي أسد وأعدل وأصوب. أي يهدي لليت هي أقوم. -برب العاملني جلا وعال 

آن من اهلدى إىل خري الطرق وأعدهلا وأصوهبا، لو تتبعنا تفصيلها على اآلية الكرمية أمجل هللا جلا وعال فيها مجيع ما يف القر  وهذه
إن شاء هللا تعاىل  ولكنانا جلميع ما فيه من اهلدى إىل خريي الدنيا واآلخرة. لشموهلا وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم.

أقوم بياَّن  لبعض ما أشارت إليه اآلية الكرمية، تنبيها  ببعضه  سنذكر مجال  وافرة يف جهات خمتلفة كثرية من هدى القرآن للطريق اليت هي
إدراكهم عن معرفة  لقصورعلى كله من املسائل العظام، واملسائل اليت أنكرها امللحدون من الكفاار، وطعنوا بسببها يف دين اإلسالم، 

 حكمها البالغة.

ليت هي أقوم الطرق وأعدهلا، وهي توحيده جلا وعال يف ربوبيته، ويف فقد هدى القرآن فيه للطريق ا ذلك توحيد هللا جلَّ وعال: فمن
 عبادته، ويف أمسائه وصفاته.

 دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد هللا ينقسم إىل ثالثة أقسام: وقد

{ َّللاُ ٱأحْلت حُهم ماْن خحلحقحُهْم لحي حُقوُلنا }وحلحِئن سح   توحيده يف ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقالء، قال تعاىل:  - األول
نح  ِْلُك  ألحْرضِ ٱوح  لسامحآءِ ٱ}ُقْل محن ي حْرزُُقُكم مِّ بُِّر  حلْحيِّ ٱِمنح  ْلمحيِّتح ٱوحخُيْرُِج  ْلمحيِّتِ ٱِمنح  حلْحيا ٱوحمحن خُيْرُِج  ألحْبصحارح ٱو  لساْمعح ٱأحمان ميح  ألحْمرح ٱوحمحن يُدح

ي ح  { جتاهل من عارف ْلعحالحِمنيح ٱف حُقْل أحفحالح ت حت اُقونح{ وإنكار فرعون هلذا النوع من التوحيد يف قوله:  }قحالح ِفْرعحْوُن وحمحا رحبُّ  َّللاُ ٱ ُقوُلونح فحسح
ٰ ُؤاۤلِء ِإالا رحبُّ  {بحصحآئِ  ألحْرضِ ٱوح  لسامحاوحاتِ ٱأنه عبد مربوب. }قحالح لحقحْد عحِلْمتح محآ أحنزحلح هح  رح

 ِإالا وحُهْم مُّْشرُِكونح{ َّللاِ ٱوهذا النوع من التوحيد ال ينفع إال إبخالص العبادة هلل. كما قال تعاىل: }وحمحا يُ ْؤِمُن أحْكث حُرُهْم بِ  

 بات.هذا النوع من التوحيد هو حتقيق معىن ال إله إال هللا وهي مرتكبة من نفي وإث وضابط توحيده جلا وعال يف عبادته. - الثاّن

اإلثبات منها:  ومعىن النفي منها: خلع مجيع أنواع املعبودات غري هللا كائنة ما كانت يف مجيع أنواع العبادات كائنة ما كانت. فمعىن
  إفراد هللا جلا وعال وحده جبميع أنواع العبادات إبخالص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصالة والسالم.

ا لحشحْيٌء  آلهِلحةح ٱآايت القرآن يف هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه املعارك بني الرسل وأممهم}أحجحعحلح  وأكثر ٰ ذح إِلحٰ ها  وحاِحدا  ِإنا هح
 .ُعجحاٌب{

لا وعال عن تنزيه هللا ج -النوع من التوحيد ينبين على أصلني: األول  وهذا توحيده جلا وعال يف أمسائه وصفاته. -الثالث  النوع
ِمْثِلِه شحْيٌء{ اإلميان مبا وصف هللا به نفسه. أو وصفه به رسوله صلى  - والثاّن مشاهبة املخلوقني يف صفاهتم كما قال تعاىل:  }لحْيسح كح

ِمْثِلِه شحْيٌء وحُهوح  كما  هللا عليه وسلم على الوجه الالئق بكماله وجالله.  { ِصريُ ْلبح ٱ لساِميعُ ٱقال بعد قوله: }لحْيسح كح



74 
 

خياطبهم يف  ولذلك على وجوب توحيده يف عبادته. -يف القرآن العظيم االستدالل على الكفار ابعرتافهم بربوبيته جلا وعال  ويكثر
هم أقروا بربوبيته احتج هبا عليهم على أنه هو املستحق ألن يعبد وحده. فإذا توحيد الربوبية ابستفهام التقرير. م منكرا  عليهم شركه ووَّبا

 من اعرتف أبنه هو الرب وحده لزمه االعرتاف أبنه هو املستحق ألن يعبد وحده. ألن به غريه، مع اعرتافهم أبنه هو الرب وحده.

ذلك ذكرَّن يف غري هذا املوضع: أن كل األسئلة املتعلاقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أهنم إذا أقروا رتب هلم  وألجل
{ َّللاِ ٱقوله تعاىل: }أحيف  حنو املقر ابلربوبية يلزمه اإلقرار ابأللوهية ضرورة. ألن التوبيخ واإلنكار على ذلك اإلقرار.  شحكٌّ

 

إابحته تعدد الزوجات إىل أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه االقتصار  -هدي القرآن للِت هي أقوم  ومن
الحثح محْثىنحٰ وحثُ  لنِّسحآءِ ٱمحا طحابح لحُكْم مِّنح  نِكُحواْ ٱفح  ْلي حتحامحىٰ ٱكما قال تعاىل:}وحِإْن ِخْفُتْم أحالا تُ ْقِسطُوْا يف   على واحدة، أو ملك ميينه،

ة  أحْو محا محلحكحْت أحمْيحانُُكْم{ عح فحِإْن ِخْفُتْم أحالا ت حْعِدُلواْ ف حوحاِحدح  وحُرابح

 وال شك أن الطريق اليت هي أقوم الطرق وأعدهلا، هي إابحة تعدد الزوجات ألمور حمسوسة يعرفها كلُّ الُعقحالء.

ن العوائق املانعة من قيامها أبخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد أن املرأة الواحدة حتيض ومترض، وتنفس إىل غري ذلك م - منها
 للتسبب يف زايدة األُمة، فلو حبس عليها يف أحوال أعذارها لعطلت منافعه ابطال  يف غري ذنب.

 مجيع ميادين أن هللا أجرى العادة أبن الرجال أقل عددا  من النساء يف أقطار الدنيا، وأكثر تعرضا  ألسباب املوت منهن يف - ومنها
فالعدول عن هدي  قصر الرجل على واحدة، لبقي عدد ضخم من النساء حمروما  من الزواج، فيضطرون إىل ركوب الفاحشة فلو احلياة.

القرآن يف هذه املسألة من أعظم أسباب ضياع األخالق، واالحنطاط إىل درجة البهائم يف عدم الصيانة، واحملافظة على الشرف واملروءة 
 ! كتاب حكمت آايته، مث فصلت من لدن حكيم خبري.بريالق! فسبحان احلكيم اخلواألخ

أن اإلَّنث كلهن مستعدات للزواج، وكثري من الرجال ال قدرة هلم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم. فاملستعدون للزواج من  - ومنها
لرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح. فلو قصر الواحد الرجال أقل من املستعدات له من النساء. ألن املرأة ال عائق هلا، وا

لضاع كثري من املستعدات للزواج أيضا  بعدم وجود أزواج. فيكون ذلك سببا  لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، واالحنطاط  دة،على الواح
 اخللقي، وضياع القيم اإلنسانية، كما هو واضح. 

 {إلْحسحانِ ٱوح  ْلعحْدلِ ٱَيحُْمُر بِ  َّللاح ٱ، وجب عليه االقتصار على واحدة، أو ملك ميينه. ألن هللا يقول:  }ِإنا خاف الرجل أال يعدل بينهن فإن

ِيُلواْ ُكلا  وامليل ْيلِ ٱابلتفضيل يف احلقوق الشرعية بينهن ال جيوز، لقوله تعاىل:  }فحالح متح ُروهحا كح  ْلمح  {ْلُمعحلاقحةِ ٱف حتحذح

امليل الطبيعي مبحبة بعضهن أكثر من بعض، فهو غري مستطاع دفعه للبشر، ألنه انفعال وأتثر نفساّن ال فعل، وهو املراد بقوله:   أما
 {لنِّسحآءِ ٱ}وحلحن تحْستحِطيُعۤواْ أحن ت حْعِدُلواْ بحنْيح 
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لشغب الدائم املفضي إىل نكد احلياة، ألنه يزعمه بعض املالحدة من أعداء دين اإلسالم، من أن تعدد الزوجات يلزمه اخلصام وا وما
وأن هذا ليس من احلكمة. فهو كالم ساقط، يظهر  -كلما أرضى إحدى الضرتني سحخطت األخرى. فهو بني سخطتني دائما  

يه، وبينه بني أفراد أهل البيت ال انفكاك عنه ألبتة، فيقع بني الرجل وأمه، وبينه وبني أب غبةسقوطه لكل عاقل. ألن اخلصام واملشا
 وبني أوالده، وبينه وبني زوجته الواحدة.

أمر عادي ليس له كبري شأن، وهو يف جنب املصاحل العظيمة اليت ذكرَّن يف تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسري التزويج  فهو
ظمى يقدم جلبها على دفع كال شيء، ألن املصلحة الع  -جلميعهن، وكثرة عدد األمة لتقوم بعددها الكثري يف وجه أعداء اإلسالم 

 املفسدة الصغرى.

فرضنا أن املشاغحبة املزعومة يف تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيالم قلب الزوجة األوىل ابلضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك املصاحل  فلو
 الراجحة اليت ذكرَّن، كما هو معروف يف األصول.

 املرجوحة يف جنب املصلحة الراجحة يف مراقي السعود عاطفا  على ما تلغى فيه املفسدة قال

العنب تعصر منه اخلمر وهي أم اخلبائث، إال أن مصلحة وجود العنب والزبيب واالنتفاع هبما يف أقطار الدنيا مصلحة راجحة  وكذلك
 على مفسدة عصر اخلمر منها ألغيت هلا تلك املفسدة املرجوحة.

ببا  حلصول الزىن إال أن التعاون بني اجملتمع من ذكور وإَّنث مصلحة أرجح من الرجال والنساء يف البلد الواحد قد يكون س واجتماع
تلك املفسدة، ولذا مل يقل أحد من العلماء إنه جيب عزل النساء يف حملًّ مستقل عن الرجال، وأن جيعل عليهن حصن قوي ال ميكن 

 هو مقرر يف األصول.املفاتيح بيد أمني معروف ابلتقى والداينة كما  علالوصول إليهن معه، وجت

أابح تعّدد الزوجات ملصلحة املرأة يف عدم حرماهنا من الزواج، وملصلحة الرجل بعدم تعّطل منافعه يف حال قيام العذر ابملرأة  فالقرآن
يه إال الواحدة، وملصلحة األمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة هللا هي العليا، فهو تشريع حكيم خبري ال يطعن ف

 من أعمى هللا بصريته بظلمات الكفر.

الزوجات أبربع حتديد من حكيم خبري، وهو أمر وسط بني القلة املفضية إىل تعطل بعض منافع الرجل، وبني الكثرة اليت هي  وحتديد
 عند هللا تعاىل. والعلم مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع.

 

ِر   تفضيله الذكر على األنثى يف املرياث. -قوم هدي القرآن للِت هي أ ومن انُ ۤواْ ِإْخوحة  ّرِجحاال  وحِنسحآء  فحِللذاكح كما قال تعاىل:  }وحِإن كح
ُ  ألُنث حيحنْيِ ٱِمْثُل ححظِّ   ِبُكلِّ شحْيٍء عحِليٌم{ َّللاُ ٱلحُكْم أحن تحِضلُّواْ وح  َّللاُ ٱيُ بحنيِّ

صرح تعاىل يف هذه اآلية الكرمية: أنه يبني خللقه هذا البيان الذي من مجلته تفضيل الذكر على األنثى يف املرياث لئال يضلوا. فمن  وقد
 سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا .
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يفۤ أحْوالحدُِكْم لِلذاكحِر  َّللاُ ٱِصيُكُم ِبُكلِّ شحْيٍء عحِليٌم{، وقال:  }يُو  َّللاُ ٱبني أنه أعلم ابحلكم واملصاحل وبكل شيء من خلقه بقوله: }وح  مث
 {ألُنْ ث حيحنْيِ ٱِمْثُل ححظِّ 

الرجل مرتقب للنقص دائما  ابإلنفاق  ألن حكمة احلكيم اخلبري أن يؤثر الرجل على املرأة يف املرياث وإن أدليا بسبب واحد. فاقتضت
 رتقبة للزاايدة بدفع الرجل هلا املهر، وإنفاقه عليها وقيامه بشؤوهنا.على نسائه، وبذل املهور هلن، والبذل يف نوائب الدهر. واملرأة م

 

 هدي القرآن للِت هي أقوم: ملك الرقيق املعرب عنه يف القرآن مبلك اليمني يف آَيت كثرية. ومن

ُْلوكا {  }وحلحعحْبٌد مُّْؤِمٌن خحرْيٌ مِّن  َّللاُ ٱ}ضحرحبح    مُّْشرٍِك{محثحال  عحْبدا  مما

 امللك ابلرق: هو الُكفر، وحماربة هللا ورسوله. وسبب

 -أقدر هللا املسلمني اجملاهدين الباذلني مهجهم وأمواهلم، ومجيع قواهم، وما أعطاهم هللا لِتكون كلمة هللا هي العليا على الكفار  فإذا
  ذلك من املصلحة على املسلمني. إذا اختار اإلمام املن أو الفداء، ملا يف إال جعلهم ملكا  هلم ابلسيب.

أن هللا جلا و عال خلق اخللق ليعبدوه ويوحدوه، وميتثلوا أوامره  وذلك احلكم من أعدل األحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. وهذا
لحْقُت  ُهم  إِلنسح ٱوح  جلِْنا ٱوجيتنبوا نواهيه. كما قال تعاىل:  }وحمحا خح مِّن ّرِْزٍق وحمحآ أُرِيُد أحن يُْطِعُموِن{ وأسبغ عليهم ِإالا لِي حْعُبُدوِن محآ أُرِيُد ِمن ْ

واْ نِْعمحةح  ا ِإنا  َّللاِ ٱنعمه ظاهرة وابطنة. }وحِإن ت حُعدُّ الكفار على رهبم وطغوا وعتوا، وأعلنوا احلرب  فتمرد لحظحُلوٌم كحفااٌر{ إلْنسحانح ٱالح حُتُْصوهح
مجيع املواهب اليت أنعم عليهم هبا يف حماربته، وارتكاب ما يسخطه، ومعاداته ومعاداة  على رسله لئال تكون كلمته هي العليا، واستعملوا

 أكرب جرمية يتصورها اإلنسان. وهذا أوليائه القائمني أبمره.

التصرف، ووضعهم من مقام اإلنسانية إىل  فسلبهم عقوبة شديدة تُناسب جرميتهم. -احلكم العدل اللطيف اخلبري جلا وعال  فعاقبهم
مقام أسفل منه كمقام احليواَّنت، فأجاز بيعهم وِشراءهم، وغري ذلك من التصرفات املالية، مع أنه مل يسلبهم حقوق اإلنسانية سلبا  

 كليا .

على ماليكهم الرفق واإلحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، وال يكلفوهم من العمل ما ال  فأوجب
 وتشوف هو معروف يف السنة الواردة عنه صلى هللا عليه وسلم، مع اإليصاء عليهم يف القرآن. كمام أعانوهم.يطيقون، وإن كلفوه

 أسباب ذلك، كما أوجبه يف الكفارات من قتل خطأ وِظهار وميني وغري ذلك. فأكثر الشارع تشوفا  شديدا  للحرية واإلخراج من الرق.

قام عليها رجل من رعاايها  -أن حكومة من هذه احلكومات اليت تنكر امللك ابلرق، وتشنع يف ذلك على دين اإلسالم  -فرضنا  ولو
دة يريد هبا إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه مجيع أنواع اإلحسان، ودبر عليها ثورة شدي

من تنفيذ أنظمتها، اليت يظهر هلا أن هبما صالح اجملتمع، مث قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإهنا تقتله  ريدهواحليلولة بينها وبني ما ت
 شر قتلة.
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والكافر قام  نسان ومنافعه من الرق مبراحل.فهو أشد سلبا  لتصرفات اإل شك أن ذلك القتل يسلبه مجيع تصرفاته ومجيع منافعه. وال
 ببذل كل ما يف وسعه ليحول دون إقامة نظام هللا الذي شرعه.

عليه خلقه فينشر بسببه يف األرض األمن والطمأنينة. والرخاء والعدالة، واملساواة يف احلقوق الشرعية، وتنتظم به احلياة على  ليسري
 أكمل الوجوه وأعدهلا وأمساها 

 : إذا كان الرقيق مسلما  فما وجه ملكه ابلرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر وحماربة هللا ورسله قد زال؟قيل فإن

: أن القاعدة املعروفة عند العلماء وكافة العقالء: أن احلق السابق ال يرفعه احلق الالحق، واألحقية ابألسبقية ظاهرة ال خفاء فاجلواب
استقر هذا احلق  فإذا فار ابلسيب: ثبت هلم حق امللكية بتشريع خالق اجلميع، وهو احلكيم اخلبري.عندما غنموا الك فاملسلمون هبا.

وثبت، مث أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه يف اخلروج من الرق ابإلسالم مسبوقا  حبق اجملاهد الذي سبقت له امللكية قبل اإلسالم 
حيسن ابملالك وجيمل به: أن يعتقه  نعم، هو معلوم عند العقالء. كما  أخر عنه.وليس من العدل واإلنصاف رفع احلق السابق ابحلق املت

 إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه، وفتح له األبواب الكثرية كما قدمنا.

  

 هدي القرآن للِت هي أقوم: القصاص. ومن

اإلنسان إذا غضب وهم أبن يقتل إنساَّن  آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فرتك القتل. فحيي ذلك الذي كان يريد  فإن
 ْلِقصحاصِ ٱقتله، وحيي هو. ألنه مل يقتل فيقتل قصاصا . فقتل القاتل حييا به ما ال يعلمه إال هللا كثرة كما ذكرَّن. قال تعاىل  }وحلحُكْم يف 

 لحعحلاُكْم ت حت اُقونح{ ألحْلبحابِ ٱَٰيُويل  يحاةٌ حح 

 

أحْيِدي حُهمحا جحزحآء  مبحا كحسحبحا  ْقطحُعۤواْ ٱفح  لساارِقحةُ ٱوح  لساارِقُ ٱاملنصوص عليه بقوله تعاىل }وح  هدي القرآن للِت هي أقوم: قطع يد السارق ومن
  صلى هللا عليه وسلم:  لو سرقت فاطمة لقطعت يدهاعحزِيٌز ححِكيٌم{ وقال النايب َّللاُ ٱوح  َّللاِ ٱنحكحاال  مِّنح 

 ابن مسعود وأصحابه يقرؤون فاقطعوا أمياهنما. وكان العلماء على أن القطع من الكوع، وأهنا اليمىن. ومجهور

أنه إن سرق اثنيا  قطعت رجله اليسرى، مث إن سرق فيده اليسرى، مث إن سرق فرجله اليمىن، مث يعزر. وقيل يقتل. كما جاء  واجلمهور
يف احلديث:  وال قطع إال يف رْبع دينار أو قيمته أو ثالثة دراهم  كما هو معروف يف األحاديث.وليس قصدَّن هنا تفصيل أحكام 

 اإلخراج من حرز.و  النصابالسرقة.وشروط القطع، ك

 مرادَّن أن نبني أن قطع يد السارق من هدي القرآن لليت هي أقوم. ولكن

أن هذه اليد اخلبيثة اخلائنة، اليت خلقها هللا لتبطش وتكتسب يف كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب هنيه، واملشاركة يف  وذلك
الغري لتأخذه بغري ححق، واستعملت ُقوة البطش املودعة فيها يف اخليانة والغدر،  فمدت أصابعها اخلائنة، إىل مال -بناء اجملتمع اإلنساّن 
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الناس على هذا الوجه القبيح، يد جنسة قذرة، ساعية يف اإلخالل بنظام اجملتمع. إذ ال نظام له بغري املال، فعاقبها خالِقها  أموالوأخذ 
لبدن، فإنه يزال ابلكلية إبقاء على البدن، وتطهريا  له من املرض. ولذلك فإن ابلقطع واإلزالة. كالعضو الفاسد الذي جير الداء لسائر ا

 قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ ابلقطع عن السرقة.

 

 كراً كان أو أُنثى.هدي القرآن للِت هي أقوم: رجم الزاين احملصن ذكراً كان أو أنثى، وجلد الزاين البكر مائة جلدة ذ  ومن

فهو منصوص آبية منسوخة التالوة ابقية احلكم، وهي قوله تعاىل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاال  من هللا  -الرجم  أما
 وهللا عزيز حكيم.

رمجتها بسنة رسول هللا  ذكرَّن من أن حكم الرجم اثبت ابلقرآن ال ينايف قول علي رضي هللا عنه، حني رجم امرأة يوم اجلمعة: وما
صلى هللا عليه وسلم. ألن السنة هي اليت بينت أن حكم آية الرجم ابق بعد نسخ تالوهتا. ويدل لذلك قول عمر رضي هللا عنه يف 

 ا بعده..مما أنزل إليه آية الرجم، فقرأَّنها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجن كانحديثه الصحيح املشهور: ف

 .احلديث

يقولون: إن الرجم قتل وحشي ال يناسب احلكمة التشريعية، وال ينبغي أن يكون مثله يف األنظمة اليت يعامل هبا اإلنسان.  وامللحدون
 لقصور إدراكهم عن فهم حكم هللا البالغة يف تشريعه.

يانة والغدر، فإنه ارتكب أخس أن الرجم عقوبة مساوية معقولة املعىن. ألن الزاّن ملا أدخل فرجه يف فرج امرأة على وجه اخل - واحلاصل
جرمية عرفها اإلنسان هبتك األعراض، وتقذير احلُرمات، والسعي يف ضياع أنساب اجملتمع اإلنساّن. واملرأة اليت تطاوعه يف ذلك مثله. 

واخلسة، وشر  فهو جنس قذر ال يصلح للمصاحبة. فعاقبه خالقه احلكيم اخلبري ابلقتل ليدفع شره البالغ غاية اخلبث ذلكومن كان ك
واجلزاء من  -جحرميته أفظع جرمية  ألن هو من التنجيس بتلك القاذورة اليت ارتكب، وجعل قتلته أفظع قتلة. ويطهره أمثاله عن اجملتمع.

 جنس العمل.

ُهمحا ِمئحةح   ْجِلُدواْ ٱفح  لزااّن ٱوح  لزاانِيحةُ ٱفهذا منصوص بقوله تعاىل  }  -جلد الزاّن البكر ذكرا  كان أو أنثى مائة جلدة  وأما ن ْ ُكلا وحاِحٍد مِّ
ٍة{  هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزىن، وتطهره من ذنب الزىن كما تقدام. ألن جحْلدح

 

 فاملصاحل الِت عليها مدار الشرائع ثالثة: - وابجلملة

 درء املفاسد املعروف عند أهل األصول ابلضرورايت. - األوىل

 لب املصاحل، املعروف عند أهل األصول ابحلاجيات.ج - والثانية
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 اجلري على مكارم األخالق وحماسن العادات، املعروف عند أهل األصول ابلتحسينيات والتتميمات. - والثالثة

 هذه املصاحل الثالث هدى فيها القرآن العظيم للطريق اليت هي أقوم الطرق وأعدهلا. وكل

 

 إمنا هي درؤها عن ستة أشياء: - اليت هي درء املفاسد فالضرورايت

نحٌة وحيحُكو  - األوال  لدِّينُ ٱنح الدين، وقد جاء القرآن ابحملافظة عليه أبقوم الطرق وأعدهلا.كما قال تعاىل:  }وحقحاتُِلوُهْم ححّتاٰ الح تحُكونح ِفت ْ
ُْم أحْو ُيْسِلُمونح{ { وقال تعاىل:  }تُ قحاتُِلوهنح  َّللِا

النفس، وقد جاء القرآن ابحملافظة عليها ابقوم الطرق وأعدهلا. ولذلك أوجب القصاص درءا  للمفسدة عن األنفس، كما  - والثاّن
يحاٌة َٰيُويل  ْلِقصحاصِ ٱقال تعاىل:  }وحلحُكْم يف   {ألحْلبحابِ ٱحح

ْيِسرُ ٱوح  خلْحْمرُ ٱآمحُنواْ ِإمناحا  لاِذينح ٱۤ أحي ُّهحا العقل، وقد جاء القرآن ابحملافظة عليه أبقوم الطرق وأعدهلا. قال تعاىل: }يح  - الثالث  ألحنصحابُ ٱوح  ْلمح
ِل  ألحْزالحمُ ٱوح  ْن عحمح  {ْجتحِنُبوهٱفح  لشاْيطحانِ ٱرِْجٌس مِّ

على  النسب، وقد جاء القرآن ابحملافظة عليه أبقوم الطرق وأعدهلا. ولذلك حرم الزىن وأوجب فيه احلد الرادع، وأوجب العدة - الرابع
واْ النساء عند املفارقة بطالق أو موت. لئال خيتلط ماء الرجل مباء آخر يف رحم امرأة حمافظة على األنساب، قال تعاىل:   }وحالح ت حْقرحبُ 

 ِإناُه كحانح فحاِحشحة  وحسحآءح سحِبيال { لّزىنحٰ ٱ

 ْصنح أبِحنْ ُفِسِهنا ثحالحثحةح قُ ُرۤوء{يحرتححبا  ْلُمطحلاقحاتُ ٱتعاىل يف إجياب العدة حفظا  لألنساب:  }وح  وقال

ُلُهنا  ألحمْححالِ ٱاحملافظة على النسب منع سقي زرع الرجل مباء غريه. فمنع نكاح احلامل حّت تضع، قال تعاىل:  }وحأُْوالحُت  وألجل أحجح
 أحن يحضحْعنح مححْلحُهنا{

أعدهلا. فنهى املسلم عن أن يتكلم يف أخيه مبا يؤذيه، أوجب عليه الِعْرض، وقد جاء القرآن ابحملافظة عليه أبقوم الطرق و  - اخلامس
 إن رماه بفرية حد القذف مثانني جلدة.قال تعاىل:  }وحالح ي حْغتحب ب اْعُضُكم ب حْعضا {

مح أحِخيِه محْيتا  فحكحرِ  وقبح ْهُتُموُه { وقال: }وحالح ت حْلِمُزۤواْ أحنُفسحُكْم جلًّ وعال غيبة املسلم غاية التقبيح. بقوله:  }أححيُِبُّ أحححدُُكْم أحن َيحُْكلح حلْح
 {لظااِلُمونح ٱفحُأْولح ِٰئكح ُهُم  بْ وحمحن ملْا ي حتُ  إلحميحانِ ٱب حْعدح  ْلُفُسوقُ ٱ الْسمُ ٱبِْئسح  ألحْلقحابِ ٱوحالح ت حنحاب حُزواْ بِ 

آءح فح  ْلُمْحصحنحاتِ ٱي حْرُمونح  لاِذينح ٱوقال يف إجياب حد القاذف: }وح   ْتُوْا أبِحْرب حعحِة ُشهحدح ُْم شحهحادحة   ْجِلُدوُهمْ ٱمُثا ملْح َيح ة  وحالح ت حْقب حُلوْا هلح ْلدح مثححاِننيح جح
بُوْا{. لاِذينح ٱِإالا  ْلفحاِسُقونح ٱأحبحدا  وحأُْولح ِٰئكح ُهُم   اتح
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وأعدهلا. ولذلك منع أخذه بغري حق شرعي، وأجب على السارق حد املال، وقد جاء القرآن ابحملافظة عليه أبقوم الطرق  - السادس
نحُكْم بِ  لاِذينح ٱالسرقة وهو قطع اليد كما تقدم. قال تعاىل:  }ايح أحي ُّهحا  جِتحارحة  عحن ت حرحاٍض  تحُكونح ِإالا أحن  ْلبحاِطلِ ٱآمحُنوْا الح أتحُْكُلۤوْا أحْموحالحُكْم ب حي ْ

ْنُكْم{  مِّ

 

 جحْلب املصاحل، وقد جاء القرآن جبلب املصاحل أبقوم الطرق وأعدهلا. -الثانية  املصلحة

{  }لحْيسح َّللاِ ٱِمن فحْضِل  بْ ت حُغواْ ٱوح  ألحْرضِ ٱيف  نتحِشُرواْ ٱفح  لصاالحةُ ٱاألبواب جللب املصاحل يف مجيع امليادين، قال تعاىل  }فحِإذحا ُقِضيحِت  ففتح
ت حُغواْ فح   ْضال  مِّن رابُِّكْم{عحلحْيُكْم ُجنحاٌح أحن ت حب ْ

هذا جاء الشرع الكرمي إبابحة املصاحل املتبادلة بني أفراد اجملتمع على الوجه املشروع. ليستجلب كل مصلحته من اآلخر،  وألجل
 كالبيوع، واإلجارات واألكرية واملساقاة واملضاربة، وما جرى جمرى ذلك.

 

اجلري على مكارم األخالق وحماسن العادات، وقد جاء القرآن بذلك أبقوم الطرق وأعدهلا. واحلض على مكارم  -الثالثة  املصلحة
 األخالق وحماسن العادات كثري جدا  يف كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.

ُخلقه القرآن ألن القرآن يشتمل على مجيع مكارم  ملا ُسئلت عائشة رضي هللا عنها عن خلقه صلى هللا عليه وسلم قالت: كان ولذلك
 األخالق. ألن هللا تعاىل يقول يف نبيه صلى هللا عليه وسلم:   }وحِإناكح لحعحلحٰى ُخُلٍق عحِظيٍم{

جمموع اآلية وحديث عائشة على أن املتصف مبا يف القرآن من مكارم األخالق: أنه يكون على ُخلق عظيم، وذلك لعظم ما يف  فدل
 لقرآن من مكارم األخالق، وسنذكر لك بعضا  من ذلك تنبيها  به على غريه.ا
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