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 هـ)١٨/٠٦/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛١٤/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر يف  

مـل مـع األخبـار يهـدف إلـى الوقـوف علـى المـنهج المنهج القرآين يف التعا هذا بحث المستخلص:

القرآين يف التعامل مع األخبار وقوف� علمي� صحيح�، ولقـد اتبـع الباحـث المـنهج االسـتداللي؛ وذلـك 

من خـالل االسـتدالل بآيـات القـرآن الكـريم علـى طـرق التعامـل مـع األخبـار، والوقـوف علـى الكيفيـة 

أن الخـرب القـرآين يشـبع صـفة  د انتهت الدراسة إلى نتائج أهمهاوقالمثلى يف تطبيقها على أرض الواقع، 

لدى اإلنسان، وأن القرآن الكريم ساق أخبـار شـتى مـن العظـات والعـرب، ليعتـرب المـرء  حب االستطالع

ويتجنـب فعلهــم، كمــا حكــى تجــارب شخصــية ناجحـة علــى مســتوى فــردي أو مجتمعــي، وأن القــرآن 

النزاع والهزيمة النفسـية والسـعي إلـى زعزعـة واضـطراب األمـن الكريم حارب كل خرب يؤدي إلى نشر 

 وإثارة الشكوك والوساوس، كما حذر من انتهـاك وتقويض بناء األمة وإثارة القالقل والفتنواالستقرار 

ونشر الفساد واالفرتاق بين الناس يف اإلخبار، وأن الخرب يجب أن يكـون صـادرًا مـن جهـة  حرماتال

 ، ويرتك كل خرب يعتمدتحقق من صدق الخربيتثبت ول من ورده خرب أن يوعلى ك ،االختصاص أهل

ويقوم على الكذب ويتصف بالتناقض فيما يخرب به، وعلى كل من عجز عن معرفة صـحة  الظن على

ة حثـاالب الخرب مـن خطئـه أن يتوقـف عـن قبولـه أو رده وعـدم القطـع بصـحته أو خطئـه، وقـد أوصـت

لخرب الصحيح والخاطئ بالبحث والدراسة وبيان المنهج القرآين بضرورة إفراد كل صفة من صفات ا

  يف التعامل مع كل أمر يتطلبه الواقع.إجراء الدراسات العلمية المنهجية والنبوي فيها، و

  التعامل. ،المنهج القرآين ،الخرب الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research paper aims primarily at determining the Quranic approach 
to narration, using academically correct methodology. Towards that end, this 
researcher used the inferential approach based on the holy Quranic verses to 
determine the optimal way to apply such narratives to real life. This research arrived 
at several conclusions, the most significant of which is that Quranic narratives fully 
satisfy man’s natural curiosity as well as serve as a lesson and an example to be 
emulated thereby if positive or avoided thereby if such lessons and examples are 
negative. Quranic narratives, while including successful experiences on the individual 
and social levels also includes narratives that incriminate those who disseminate 
disputes, instill doubts, spread destructive rumors and defeatism, incite unrest, or 
attempt to undermine national stability or disrupt the nation’s unity, as well as 
narratives that warn against sowing the seeds of corruption or discord or committing 
sacrilege. The holy Quran further stresses that the interpretation of Quranic narratives 
should be undertaken by knowledgeable scholars, while enjoining believers to ensure 
the veracity and certainty of any interpretation of Qur’anic narratives and discard any 
interpretation that is based upon speculation or where the interpreter thereof is 
suspected of mendacity or contradiction. The interpretation of any Qur’anic narrative 
should not be accepted or should even be totally rejected if its authenticity or 
otherwise can’t be fully ascertained. This researcher further recommends that hard 
and fast criteria should be developed through thorough academic study and in depth 
research for the differentiation between the correct and erroneous interpretations and 
the extent to which any given interpretation is consistent with the approach of both 
the Quran and the prophet and whether or not it is correctly applicable to real life.  

Key Words: Narrative, Quranic Approach, Applicable.  

* * * 

 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أعياد منصور مجيل دقنه

  

١٨٥ 

 المقدمة

 

الحمد هللا الواحد القهار، الصادق يف الوعـد واألخبـار، والصـالة والسـالم علـى نبينـا 

واإلنـذار، وعلـى آلـه وصـحبه  محمد أفضل األنبياء األطهار، الذين قاموا باإلبالغ والتبشير

 وبعد..  األبرار، ومن سار على هديهم إلى يوم الجمع يف جنات تجري تحتها األهنار

فإن المجتمعات قاطبة هتتم اهتمام� بالغ� باألخبـار علـى كافـة األصـعدة، وهتـتم 

بكل ما يخدم هذا الخرب من وقت تلقيه إلى كيفية تبليغه ونشره، والهـدف الـذي يرمـي 

 والحرص على التفكير فيما يؤول إليه.  إليه

ولقد احتوى القرآن الكريم على أخبار شتى لنأخذ منها العظـات والعـرب، ونقـف 

على الكيفيات التي تعاملت هبا األقوام مع األخبار، ونحذو حذو من أصاب يف تعامله 

 مع الخرب، ونتجنب الخطأ الذي وقع به آخرون تجاه األخبار التي وردهتم.

جاءت فكرة الكتابة يف هذا الموضوع يف خضم أحداث نازلة عالميـة انتشـر ولقد 

فيها مختلف األخبار على جميع األصعدة؛ األمر الذي يتطلب منهجية رصينة للتعامل 

 مع األخبار المنتشرة يف ذلك الحين، بل ويف كل حين.

ولقــد اســتخرت اهللا تعــالى، ثــم استشــرت مــن هــم أهــل المشــورة مــن أهــل 

المتعلقة بالبحث كتخصص التفسير وعلـوم القـرآن الكـريم، وتخصـص  التخصصات

  اإلعالم، وتخصص علم االجتماع فجاء هذا البحث.

  مشكلة البحث:* 

األمـر الـذي  - الصـحيحة والخاطئـة - كثرة األخبار المتداولـة يف كافـة الوسـائل

 يتطلب منهج� صحيحه� للتعامل معها.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي التعامل مع األخبارـاملنهج القرآين ف

١٨٦  

 :أهداف البحث* 

لوقـوف علـى المـنهج القـرآين يف التعامـل مـع األخبـار وقوفـ� ا الهدف الرئيسـي:

 علمي� صحيح�.

 :األهداف الذي يسعى لتحقيقها البحث

 االستفادة من القصص القرآين والهدايات التي تحققها. -١

ن جوانــب الهــدايات القرآنيــة التــي حرصــت تســليط الضــوء علــى جانــب مــ -٢

  .اآليات على تحقيقها

وذلـك لقلـة األبحـاث العلميـة  بمثل هذه األبحـاث، إلسالميةإثراء المكتبة ا -٣

 المنهجية القرآنية للتعامل مع األخبار.التي تناولت 

 أهمية الموضوع:* 

 .معالجة قضية واقعية منتشرة بين كافة طبقات المجتمع 

  حاجة البشرية إلى مـنهج ثابـت رصـين ال تشـوبه شـائبة وال يتغيـر مهمـا تغيـر

 ن. المكان واختلف الزما

 أسباب اختيار الموضوع:* 

أن كثير من األخبار يرتبط هبا مصير اإلنسان؛ األمر الذي يجعـل منهـا أهميـة  -١

 بالغة على مستوى األفراد والمجتمعات. 

كثرة ما ينشر مـن أخبـار يف مواقـع التواصـل االجتمـاعي، ويـتم تداولـه علـى  -٢

د مـنهج علمـي للتعامـل مـع ألسن الناس هبا الغث والسمين، األمر الذي يتطلب وجـو

 هذه األخبار.

الحد من األضرار التي تسببها األخبـار الخاطئـة، وذلـك عـن طريـق المـنهج  -٣
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 القرآين الصحيح الذي يربزه هذا البحث. 

 الدراسات السابقة:* 

هناك كتب وأبحاث تحدثت عن األخبار؛ منها ما تناولته الدراسـات اإلسـالمية، 

االجتماعية واإلعالمية، وسأسرد أهم ما وقفت عليـه مـن  واألخرى تناولته الدراسات

هذه الكتب واألبحاث يف جانب الدراسات اإلسالمية، وسأذكر بعد كل واحد منها مـا 

 :- بإذن اهللا - أضافه بحثي عليها

توجيهات إسالمية لمقاومة الشائعات، لنشر  - بحوث يف اإلعالم اإلسالمي -١

 - لمحمـد فريـد محمـود عـزت، دار الشـروق - سأخبار الجريمة، لنشـر أخبـار الجـن

م، وأكثــر مـــا تــم تناولــه هـــو مــا يتعلـــق ١٩٨٣ - ـهــ١٤٠٣جــدة، الطبعــة األولـــى، 

، لكـن يف هـذا البحـث تـم )الصـحافة(بموضوعات مخصوصة، ووسـائل مخصوصـة 

 الحديث عن األخبار التي يتم نشرها بكافة الطرق والوسائل.

وسـبل  اإلعـالم وسـائل عـرب اإلشاعات ويجلرت واالجتماعية النفسية األبعاد -٢

مجلـة ، فايز كمال شـلدانو عبد الفتاح عبد الغني الهمصعالجها من منظور إسالمي ل

 ،عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،الجامعــة اإلســالمية للبحــوث اإلنســانية

م، وهـو ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨، ٢، العـدد ١٨فلسـطين، المجلـد  - الجامعة اإلسالمية بغزة

حــث يهــتم بــالمنظور اإلســالمي يف عــالج األبعــاد النفســية واالجتماعيــة لــرتويج ب

اإلشــاعة، لكــن هــذا البحــث تنــاول التعامــل مــع األخبــار بكافــة أنواعهــا، وذكــر أبعــادًا 

 مختلفة ومتغايرة.

، شريف علـي حمـادل اإلشاعات التأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي وترويج -٣

م. وهو بحث ٢٠١٠ - ٣٤ ،ية الفلسطينية المحكمةمجلة البحوث والدراسات الرتبو
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تناول ما يتعلـق باإلشـاعة فقـط، أمـا هـذا البحـث فقـط تنـاول كيفيـة التعامـل مـع كافـة 

 خبار. األ

 شـهادة ليـمـذكرة مكملـة لن، عبد الحي عبد السميعل الخرب يف القرآن الكريم -٤

عيســـاين، ، إشـــراف الـــدكتورة: رحيمـــة واإلعـــالمالـــدعوة  يف تخصـــص الماجســـتير

، وهو بحث تنـاول مـا يتعلـق بـالخرب يف القـرآن م٢٠١٠ /٢٠٠٩ - هـ١٤٣١/١٤٣٠

الكريم سوى طريقة التعامل مع األخبار، وهذا البحث بين المنهج القـرآين يف التعامـل 

 مع األخبار.

إحيـاء الـرتاث  مركـز، علـي حسـين طوينـةل اإلشاعة يف ضـوء القـرآن الكـريم -٥

، وهو بحث تناول ما يتعلـق )٢٠١١( ١عدد  ١٥مجلد ، ادجامعة بغد، العلمي العربي

 باإلشاعة فقط، لكن هذا البحث تناول اإلشاعة يف نقطة من نقاطه، مع ذكر غيرها.

 .هذا ما وقفت عليه واهللا تعالى من وراء القصد

 منهج البحث:* 

اتبع الباحـث المـنهج االسـتداللي؛ وذلـك مـن خـالل االسـتدالل بآيـات القـرآن 

لى طرق التعامل مع األخبار والوقوف على الكيفيـة المثلـى يف تطبيقهـا علـى الكريم ع

 أرض الواقع، وتنفيذه على النحو التالي:

تقســيم البحــث إلــى مباحــث ومطالــب الخطــة، واالســتدالل علــى مــا يؤيــد  -١

 المعنى من القرآن الكريم وتفسيرها من مصادرها األصلية المعتمدة.

لقرآن والتي تربز معنـى الشـاهد كأسـباب النـزول االستفادة من بعض علوم ا -٢

 وعلم المنطوق والمفهوم والقصص القرآين.

، والكتـب التـي تناولـت جزئيـات البحـث، األصـليةاالستفادة مـن المصـادر  -٣
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وتوظيفها فيما يخدمه، كما تمت االستفادة من الشبكة العنكبوتية وقواعد المعلومات 

 ونية.للوصول إلى الكتب واألبحاث اإللكرت

 توثيق المادة العلمية يف البحث وفق اآليت: -٤

 .عزو اآليات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم اآلية 

  تخريج األحاديث الواردة يف صلب البحث، فإن كان الحديث يف الصحيحين

أو أحدهما أكتفي باإلشارة إليهما، وإن كان يف غيرهما خرجته من كتب السنة األخرى 

 ل الحديث فيه.مع ذكر أقوال أه

 .عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إال إذا تعذر ذلك 

 .بيان معاين األلفاظ الغريبة من مصادرها المعتمدة 

 خطة البحث:* 

مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة، وفهرس اقتضى البحث أن تقسم خطته إلى 

 المصادر والمراجع.

  :هميتــه، والدراســات الســابقة فيــه، وفيهــا مشــكلة البحــث، وأهدافــه، وأالمقدمــة

 ومنهجه، وخطته.

 بالمنهج القرآين.التعريف وفيه  :دتمهي 

 أربعة مطالب: فيهو ،وأهميتها وأنواعها األخبارالتعريف ب :المبحث األول 

 :واصطالح� لغة األخبار تعريف المطلب األول. 

  :أهمية األخبار.المطلب الثاين 

 :أنواع األخبار. المطلب الثالث 

 الخاطئ. من الصحيح الخرب معرفة كيفية :الرابعمطلب ال 
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 مطلبين: فيهو ،المنهج القرآين يف التعامل مع األخبار :المبحث الثاين 

 األخبار الصحيحة. مع التعامل يف الصحيحة الطريقة: األول المطلب 

 المطلب الثاين: الطريقة الصحيحة يف التعامل مع األخبار الخاطئة. 

 :النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات.  فيها أهمو الخاتمة 

 المراجع. المصادر قائمه 

* * * 
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 التمهيد

 بالمنهج القرآينالتعريف 

 

 .واصطالح� لغة المنهج تعريف: والً * أ

 تعريف المنهج لغة:

طريق هنج وطرق هنجة، وقد هنج  ، يقال:لنون والهاء والجيم أصالن متباينانا

يقال: اعمل على ما  وهنجت الطريق: أبنته وأوضحته؛ ح،األمر وأهنج، لغتان: إذا وض

أهنج الطريق: إذا ًا، وظاهر بين� واضح� ،واستنهج الطريق: صار هنج�، هنجته لك

المنهاج هو الطريق المستمر الظاهر وليس كل طريق ، لذلك يقال: وضح واستبان

ومنه قوله  ،تمراً مس ظاهراً  كذلك؛ إذ ال ُيَسّمى الطريق كذلك إال إذا كان واضح�

 تعالى:                 ] :طريقة موصلة إلى النجاة من أي  ]٤٨المائدة

 .)١(المنهج: الطريق المنهوج أي المسلوك، ووهنجت الطريق: سلكته، النار

 تعريف المنهج اصطالح�:

بب هذا التعدد يعـود لطبيعـة س تعددت التعاريف التي تبين مفهوم المنهج، وكان

، العلمية والثقافيـة ويف واقـع الحيـاة المدارس الفكرية والرتبوية التي ظهرت يف الحياة

ف بأنـه الطريـق  لكن يمكن تعريف المنهج اصطالح� تعريف� يخدم هذا البحث، فيعـرَّ

                                           
ــة  )  ١( ــذيب اللغ ــري هت ــاييس  )،٦/٤١( لألزه ــة (مق ــور  ،)٥/٣٦١اللغ ــن منظ ــرب الب ــان الع لس

)، تــاج العــروس للزبيــدي ٣١٧للمنــاوي (ص)، التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف ٢/٣٨٣(

 بتصرف. )١/٦٥( للشوشاوي )، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب٦/٢٥٢(
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١٩٢  

، يف وفـق خطـة محـددة المعـالمالمؤدي إلى استعمال المعلومات استعماًال صـحيح� 

، تتمثــل يف أســلوب العــرض، تحكمــه قواعــد علميــة مضــبوطةلوب علمــي ســليم، أســ

والمناقشــة الهادئــة، والتــزام الموضــوعية التامــة، وتأييــد القضــايا المعروضــة باألمثلــة 

والشــواهد والرباهــين واألدلــة المقنعــة، دون إجحــاف أو تحيــز، للوصــول إلــى نتيجــة 

 .)١(معلومة تظهر الحقيقة

 الباحثة المنهج القرآين بأنه: وبناء على ذلك تعرف 

يخاطـب  ألسلوب والطريق اّلذي سلكه القرآن الكريم من خالل آياته الشـريفة؛ا

فيها العقل والعاطفة، لمعالجة قضية من القضايا الكلية أو الجزئية، وعرضها بأسلوب 

  معجز، تناسب كل زمان ومكان.

* * * 

                                           
 ). ١/١٧٣)، البحث العلمي للربيعة (٥(ص مناهج البحث العلمي للبدوي،بتصرف من:    ) ١(

 .لمناهج باختالف العلوم، ولكل علم منهج بحث خاص يالئمهتختلف او  
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١٩٣ 

 األول المبحث

 اعهاوأهميتها وأنو األخبارالتعريف ب

  

 وفيه أربعة مطالب:

 .تعريف األخبار لغة واصطالح� المطلب األول:* 

 أوًال: تعريف الخرب لغة:

، خابير، جمع الجمعأالنبأ، والجمع: أخبار، و، وهو الخاء والباء والراء أصالن

قوله ، وقد ورد يف عمن تستخرب أوالخرب، بالتحريك: واحد األخبار. والخرب: ما أتاك من نب

، معناه: يوم تزلزل تخرب بما عمل عليهاو ،]٤الزلزلة: [      تعالى:

 ]٥٩الفرقان: [      وقوله تعالى: ،رت األمر أخربه إذا عرفته على حقيقتهوخبَّ 

واستخربه: ، أهره، وأخربه: نبّ وخبّ ، والتخرب: السؤال عن الخرب، يخرب أي اسأل عنه خبيراً 

ورجل خبير: عالم ، إذا سأل عن األخبار ليعرفها، وكذا طلب أن يخربه، وسأله عن الخرب

، والخابر: المخترب المجرب، أي علمته :وخربت باألمر، والخبير: المخرب، بالخرب

 .)١(والخرب والخربة والمخربة، كله: العلم بالشيء، وأخربه خبوره: أنبأه ما عنده

، وزاد فيـه أهـل العربيـة: واحتمـل نولغـة: مـا ينقـل عـن العـي عرف� الخرب ويقال:

الحـديث: مـا ، وقيـل والمحدثون اسـتعملوه بمعنـى الحـديث، الصدق والكذب لذاته

 والخرب: ما عن غيره.  عن النبيورد 

وقال جماعة من أهل االصطالح: الخرب أعم، واألثر هو الـذي يعـرب بـه عـن غيـر 

                                           
 .)٢/٢٣٩مقاييس اللغة (   ) ١(
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١٩٤  

وبسـطه يف علـوم اصـطالح  »أثـر«ن. وقد مـر إيمـاء إليـه يف الحديث كما لفقهاء خراسا

وقــال بعضـهم: الخــرب، بالضـم: العلــم بالبـاطن الخفــي، الحتيـاج العلــم بــه ، الحـديث

لالختبار. والخربة: العلـم بالظـاهر والبـاطن، وقيـل: بالخفايـا الباطنـة ويلزمهـا معرفـة 

 .)١(األمور الظاهرة

 ثاني�: تعريف الخرب اصطالح�: 

ألهـداف وهـذا األمـر يرجـع إلـى ا كثيراً  ت تعريفات الخرب وتشعبت تشعب�تعدد

لكن يمكن تعريفه باصطالح عـام  ينظر من خاللها لألخبار، والتوجهات والزوايا التي

ما يعرب به عن واقعـة وهو نبأ، يحقق ما يرمي إليه كل هدف وتوجه وزاوية فيقال: هو ال

يحتمل الصدق ، أو كتابة ت ويتحدث هبا قوالً ما ينقل من معلوماوبمعنى آخر: هو ما، 

 عـن أحـداث جديـدة وتعـرب غالبـ�تنشر يف وسائل اإلعالم المختلفـة،  ،والكذب لذاته

 .)٢(أخبار أو شئون عالمية أو داخلية أو خاصة ببلد ما، ؛محلية

 ثالث�: تعريف أخبار القرآن الكريم:

مخاطبـة  القـرآين بأنـه تعريـف الخـرب - بجهد متواضـع - مما سبق يمكن للباحثة

السـليمة مـن التبـدل واالخـتالف  ،بالحقـائق الموضـوعيةعقـالء القرآن الكريم كافـة ال

والتنــاقض، المتعلقــة بــاألمور الهامــة وغيــر المعروفــة مســبق�، هبــدف اإلفــادة الدينيــة 

 لقبول.تجعها أدعى لوقع يف النفوس  لها والدنيوية، بأساليب متنوعة

                                           
)، لســان العــرب البــن منظــور ١٧٩ - ٥/١٧٨المحكــم والمحــيط األعظــم البــن ســيده (   ) ١(

 بتصرف. )١٢٦ - ١١/١٢٥العروس للزبيدي ( )، تاج٢٢٧ - ٤/٢٢٦(

المعجــم ، )١/٦٠٨حمــد مختــار وآخــرين (معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة ألبتصــرف مــن:   ) ٢(

 .)١/٢١٥الوسيط للنجار وآخرين (
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١٩٥ 

 ألخبار:امية أه: ينالمطلب الثا* 

يجد أن األخبـار حيـث سـمـن يقـرأ كتـب التـاريخ تربز لكـل  أهمية كبيرة خبارلأل

ليست وليدة اليـوم بـل لقـد حظـي الخـرب بأهميـة منـذ العصـور القديمـة، فلقـد حـرص 

سبق على معرفة األخبـار، وكـان يتـداولها ويتناقلهـا مـع غيـره عـن طريـق  فيمااإلنسان 

جيل ومـن حقبـة زمنيـة  إلىمصادر وتطورت من جيل المصادر المتاحة، ثم تنوعت ال

 يلي:  وذلك لمالخرب لأهمية  مما جعل حقبة زمنية، إلى

تعد أبرز صفات اإلنسان سواء كان رجالً  التي حب االستطالعإشباع صفة  -١

ة، وهذا اإلشباع نجده يف كل ما يخرب عالمي صبغةألخبار ل وهذا األمر يجعل ،أم امرأة

 م، سواء من أخبار الماضي أو الحاضر أو المستقبل.به القرآن الكري

االستفادة من التجارب الشخصية الناجحة وهذه التجارب قد تكون على  -٢

 مستوى فردي أو مجتمعي يقول تعالى حكاية عن ملكة سبأ:             

                                                 

       ] :حيث حكت عن استفادهتا من أخبار انتشرت على  ]٣٥ - ٣٤النمل

مستمرة ال ة الملوكعادعهدها ويف أوساط مجتمعات الملوك، وهذه األخبار تفيد بأن 

من البأس، ويحلون هبم من  ذيقون أهلهاي إذا أغاروا على البالد فإهنم التي ال تتغير

؛ وإنما قالت )٢(كي يستقيم لهم األمرويذلوهم  نوا أشرافها وكرباءهايه، وي)١(السطوة

                                           
 .)١٤/١٦٠نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي (   ) ١(

  إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم ، )٣/٥٧السراج المنير للخطيب الشـربيني (   ) ٢(

 بتصرف. )٦/٢٨٤ألبي السعود (
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١٩٦  

ثم ذكرت بعد ذلك  ،ألهنا كانت يف بيت الملك القديم فسمعت نحو ذلك ورأت ذلك

قالت لقومها: إين أجرب  هروي أنحيث  )١(من الرأي السديدحديث الهدية وما رأت 

وإن كان  ،أرضاه المال ي�هذا الرجل هبدية فيها نفائس األموال، فإن كان ملك� دنيو

ن به، ونتبعه منبي� لم يقبل الهدية، ولم يرضه منا إال أن نتبعه على دينه، فينبغي أن نؤ

تتخذ هذه الخطوة إال لما استفادته من  ، ولم)٢(على دينه، فبعثت إليه هبدية عظيمة

رحمها اهللا ورضى عنها ما كان أعقلها يف خرباهتا السابقة، يقول بعض المفسرين: 

، ولم تتخذ هذه )٣(من الناس إسالمها ويف شركها!! لقد علمت أن الهدية تقع موقع�

ال  همالاليوم وال يصلح بح مينبغي وال يليق هب البالجملة ماالخطوة إال أهنا رأت 

 .)٤(يضا بإعطاء األلوفأمقارعة باب المقاتلة بإمضاء السيوف وال المصالحة 

أخذ العظة والعربة مما حل من عقوبات على األفراد والجماعات، وهذا  -٣

الملقب بخطيب األنبياء مع قومه ليتعظوا ويعتربوا من  األسلوب سلكه شعيب 

 :    عن شعيب  أخبار من تقدمهم من األمم فيقول تعالى حكاية

                     

وعذاب هؤالء األقوام قد ثبتت صحتها عندهم إما سماع� أو عيان�،  ،]٨٩هود: [

معنى القرب  يفختمت اآلية بقرب عهدهم من قوم لوط، ولقد ذكر المفسرون أن و

                                           
 )، البحــر المحــيط يف التفســير ألبــي حيــان٢/٦٠٤وحقــائق التأويــل للنســفي (مــدارك التنزيــل    ) ١(

 بتصرف. )٨/٢٣٦(

 .)٤/٢٥٠الجواهر الحسان يف تفسير القرآن للثعالبي (   ) ٢(

 .)٦/١٧١تفسير ابن كثير (   ) ٣(

 .)٢/٦٢الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية للنخجواين (   ) ٤(
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١٩٧ 

بعد العهد لقرب  ، وقيل:بعد الدار لقرهبم منهمأكثر من وجه حيث قيل: المراد 

يف وأي يف الزمان  ،)١(يحتمل أن يكون مرادًا به قرب الدار وقرب العهدوقيل  ،الزمان

فإن لم تعتربوا بمن قبلهم من ، )٢(التعاظ هباالمكان فأنتم أجدر الناس بذكر حالهم ل

فكأنه إنما غير أسلوب التحذير هبم ولم  ، )٣(قوم لوطاألمم المعدودة فاعتربوا ب

بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة كونه  يصرح بما أصاهبم بل اكتفى بذكر قرهبم إيذان�

يد منكم يف الكفر أو ليسوا ببع ،ما ذكر من دواهي األمم المرقومة )٤(يف سمط منظوم�

فإن القرب يف المكان ويف الزمان ؛ )٥(والمعاصي فال يبعد أن يصيبكم مثل ما أصاهبم

يفيد زيادة المعرفة وكمال الوقوف على األحوال فكأنه يقول اعتربوا بأحوالهم 

وذلك  ،)٦(واحذروا من مخالفة اهللا تعالى ومنازعته حتى ال ينزل بكم مثل ذلك العذاب

                                           
 .)٢/٤٩٨النكت والعيون للماوردي (   ) ١(

 .)٩/٣٦١نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي (   ) ٢(

يف قوله: َوما َقْوُم ُلـوٍط مِـنُْكْم  - والمراد بالبعد«: )٧/٢٦٢التفسير الوسيط لطنطاوي ( جاء يف   ) ٣(

وديـار ، غيـر بعيـد مـن زمـن شـعيب  فزمن لوط ، بعد الزمن والمكان والنسب - بَِبِعيدٍ 

يـار قـوم شـعيب، إذ منـازل مـدين عنـد عقبـة أيلـة بجـوار معـان ممـا يلـي قوم لـوط قريبـة مـن د

وهو جد  وكان مدين بن إبراهيم ، الحجاز، وديار قوم لوط بناحية األردن إلى البحر الميت

 .-واهللا تعالى أعلم  -» قبيلة شعيب، المسماة باسمه، متزوجا بابنة لوط

. ط بكسر فساكن الخيط ما دام فيـه الخـرزمْ جمع ِس ، بضمتين الآللئ »طمُ ُس «من مأخوذ  السمط:   ) ٤(

 بتصرف. )٣/١١٧مجمع بحار األنوار (، )٣/١١٣٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (

 .)٤/٢٣٥إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود (   ) ٥(

 .)١٨/٣٨٩مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٦(
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 .)١(لرسل تقتضي أحد هذه األمورألن مخالفة ا

معرفة آخر المستجدات فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة المختلفة، ولو  -٤

 أخذنا مثاًال ألهمية هذا األمر عند اإلنسان فإننا لن نجد أفضل مثال من أم موسى 

التي أرسلت مصدر ثقة يف تتبع أخباره وكل ما يستجد من أخبار تتعلق به بعد أن ألقته 

 اليم، وهذا المصدر هي أخته حيث حكى القرآن قولها يف قوله تعالى:  يف   

       ] :وانظري إلى أين وقع  ،)٢(أي استعلمي خربه وتتّبعي أثره ]١١القصص

 ، وقد أخرب القرآن الكريم ما حدث من أخته حيث قال: )٣(وإلى من صار    

            كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأهتم قد  فقد

، ثم حكى سبحانه ما قد أبصرته أخته نتيجة لمتابعتها للمستجدات يف خرب )٤(هأخذو

   حيث قال تعالى: )٥(يف عدم إقباله على المرضعات وامتناعه عنهن أخيها موسى 

              ] :فكان نتيجة )٦(من قبل مجيء أختهأي:  ]١٢القصص ،

إرسالها للمصدر أن عاد إليها إذ إن أخته دلتهم على أمهما، يقول تعالى حاكي� ذلك 

  الحدث الجلل:                                

                                       

                                           
 .)٦/١٢٦للقاسمي (محاسن التأويل    ) ١(

 .)٤/٢٣٨النكت والعيون للماوردي (   ) ٢(

 .)٢٤/٥٨٢مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٣(

 .)٤/٢٣٩النكت والعيون للماوردي (   ) ٤(

 .)٢٤/٥٨٢مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ( بتصرف من:   ) ٥(

 .)٤/٢٣٩النكت والعيون للماوردي (   ) ٦(
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١٩٩ 

  ] :فمن الفطرة أن اإلنسان يتتبع آخر األخبار والمستجدات  ]١٣ - ١٢القصص

 .الصحيحة السيما تلك التي تفيده وتفيد من يهمه أمرهم

حكامهم حول ما يحدث أ ه الناسعلي يبنيساس الذي األ األخبار هي تعد -٥

، والخرب الصحيح هو ما سعت ملكة سبأ إليه بإرسالها الرسل مع الهدية من حولهم

 حيث يقول تعالى حكاية عنها:  إلى سليمان                      

     ] :شيء يعودون من عندهم بعد تجسسهم عن أحوالهم  بأي أي ]٣٥النمل

فلست بمطيعة له  ،عمل على مقتضى ما يرجعونفأوأطوارهم ومعاشرهتم مع رسلنا 

قبل االختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من 

وتدبيرها المملكة وصيانتها آداب  ال من كمال عقلها ورزانة رأيهاإهذا ما هو و ا،أمرن

 .)١(مارة وضبط المملكةالسلطنة واأل

أحداث وتطورات، االستعداد لمواجهة ما قد يحدث يف المستقبل من  -٦

وأصدق مثال يصور هذا األمر ما جاء يف قصة رؤيا عزيز مصر وتأويل نبي اهللا يوسف 

  :لها، حيث يقول تعالى حاكي� الحدث                

                                        

       ] :ذي رآها، الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الف ؛]٤٣يوسف

، )٢(رؤيا هالته، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهمال هذهو، الرتباط مصالحها به

                                           
ــة   ) ١( ــواتح اإللهي ــواين ( الف ــة للنخج ــاتح الغيبي ــعدي  ،)٢/٦٢والمف ــرحمن للس ــريم ال ــير الك تيس

 بتصرف. )٦٠٤(ص

 .)٣٩٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٢(
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 قلق، وسبب )١(بينوا حكمها وما تؤول إليه من العاقبةيعربوها وي وطلب منهم أن

أنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل  ه من الرؤيا؛باواضطر الملك

وأنه منذر بنوع من أنواع الشر، إال أنه ما  ،ا ليس بجيدفشهدت فطرته بأن هذ ،القوي

من وجه آخر  من وجه وبقي مجهوالً  والشيء إذا صار معلوم� ،عرف كيفية الحال فيه

وقويت الرغبة يف إتمام الناقص ال سيما  ،عظم تشوف الناس إلى تكميل تلك المعرفة

على الشر من  يء داالً إذا كان اإلنسان عظيم الشأن واسع المملكة، وكان ذلك الش

قوى اهللا داعية ذلك الملك يف تحصيل العلم بتعبير هذه  فبهذا الطريق ،بعض الوجوه

، لكل ذلك جاء )٣(أهنا كانت نذيرًا بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدتهوعلم  ،)٢(الرؤيا

وطلب منه تأويل الرؤيا، وقد حكى اهللا تعالى  رسول الملك مسرع� إلى يوسف 

 له حين قال: ختام قو                   ] :أي يعلمون  ]٤٦يوسف

تأويل هذه الرؤيا وهم الملك وأهل الحل والعقد يف مملكته، فيزول هّم الملك 

، وهذا الخرب البد من )٥(فإهنم متشوقون لتعبيرها، وقد أهمتهم )٤(لذلك، وهمُّ الناس

 .عية ألخذ االحتياطات الالزمةنشره بين الر

فيزال كل ما  يادة اإليمان واليقين والطمأنينة، والُبعد عن الشك والحيرةز -٧

                                           
 .)٤/٢٨٠إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود (   ) ١(

 ).٤٦٤ - ١٨/٤٦٣مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٢(

 .)٣/٤١عيون للماوردي (النكت وال   ) ٣(

 )٧/٣٧٠التفسير الوسيط لطنطـاوي (، )٣/٣٣١الجواهر الحسان يف تفسير القرآن للثعالبي (   ) ٤(

 بتصرف.

 .)٣٩٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٥(
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يجده اإلنسان من القلق يف نفسه، وال يقين أكثر من وعد اهللا تعالى للمؤمنين حين قال 

 لهم:                                  

                                         

لمن  ي النب ألمر رؤيا تأكيداً  تعالى هذه اآلية الكريمة أنزل اهللاحيث  ]٢٧الفتح: [

علم وحينما نزلت هذه اآليات  ، وهي خرب انتشر أمره بينهم،)١(أشكل عليهم حالها

المسلمون أن تلك الرؤيا فيما يستأنفون من الزمن، واطمأنت قلوهبم بذلك 

وزالت  )٣(دحض ما خامر نفوس فريق من الفشل والشك والتحيرتم و، )٢(وسكنت

إلى مكة يف   خرج رسول اهللاحيث  )٤(مشاعر القلق من عدم دخول المسجد الحرام

 العام المقبل يف ذي القعدة سنة سبع، ودخلها ثالثة أيام هو وأصحابه، وصدقت رؤياه

)٥(كما هو عادة األنبياء  تحقق، وت)اهللا  رسول، ف)٦ الرؤيا الصادقة  رأى هذه

ذه ما اشتملت عليه هبكل له  تالتي ال تتخلف، وال يحوم حولها ريب أو شك، وحقق

                                           
 .)١٨/٢٨٦نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي (   ) ١(

الجـواهر الحسـان يف تفسـير )، ٥/١٣٩البـن عطيـة (المحرر الوجيز يف تفسير الكتـاب العزيـز    ) ٢(

 بتصرف. )٥/٢٦١القرآن للثعالبي (

 .)٢٦/١٩٧التحرير والتنوير البن عاشور (   ) ٣(

ما  :استهزاء بعدها قال المنافقونوورجعوا  المسلمون بصلح الحديبية صالح وهذا كان عندما   ) ٤(

مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين مـن  . بتصـرف. تشـكيك� بصـدق رؤيـا النبـي دخلنا وال حلقنا

 .)٢٨/٨٦الرازي (

 .)٥/١٤٠المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية (   ) ٥(

 .)٨/٥٠٥محاسن التأويل للقاسمي (   ) ٦(
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، )١(هوإرادتاهللا  ةالرؤيا من بشارات سارة، وعطايا كريمة، على حسب ما اقتضته حكم

 فاهللا تعالى بدد كل ما يساور النفس من قلق واضطراب وشكوك.

 

  .األخبارأنواع : لثالمطلب الثا* 

انقسـمت األخبــار المتداولـة والمنتشــرة إلـى نــوعين ال ثالـث لهمــا، فهـي إمــا أن 

، وإمــا أن تكــون أخبــار خاطئــة، وفيمــا يلــي الحــديث عــن كــال تكــون أخبــار صــحيحة

 النوعين:

  :الصحيحةاألخبار  :أوالً * 

 :تعريفها  

المعلومـات الدقيقـة والصـادقة التـي «يمكن أن تعرف األخبـار الصـحيحة بأهنـا: 

تصـف أو تشـرح واقعـة جـرت وهتـم فئـة مـن الفئـات أو جماعـة مـن الجماعـات التــي 

 .)٢(»تعرفها ألول مرة

المعلومات الجديدة الكاملة والحقيقية، حول أحداث هتم فئة من الناس «و هي أ

 .)٣(»وهتدف للتأثير عليهم إيجابيا

 ا:صفاهت 

اتصفت األخبار الصحيحة بصـفات تميزهـا عـن الخاطئـة، وهـي الصـفات التـي 

يجب أن يتبناها من يصدر الخرب أو ينقله لمن حوله، وكل من يتأمل وظيفـة الرسـل يف 

                                           
 .)١٣/٢٨٣التفسير الوسيط لطنطاوي (   ) ١(

 ).٥١اإلسالمية لكرم شلبي، (ص وضوابطه الصحفي الخرب   ) ٢(

 ).٩٨آن الكريم لعبد الحي عبد السميع، (صالخرب يف القر   ) ٣(
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م عن اهللا تعالى ألقوامهم يجد أن هذه الصفات تجسدت بكل معانيهـا لـديهم، أخباره

وعدهم التاريخ الصادق بأهنم أعظم ناقلي الخرب عن الواحد الديان، وهم القدوة لكل 

 من سلك مسلكهم، وهذه الصفات هي:

، وأخبار )١(هو ضد الكذب، وهو اإلبانة عما يخرب به على ما كانو الصدق -١

صدق، لم يستطع مؤرخ قديم� أ حديث� أن يكذب ما مضى، وكل من  القرآن كلها

عاش حاضر نزوله شهد على إعجازه اإلخباري، وال زال الواقع يشهد على صدق ما 

 أخرب به من أخبار المستقبل، وقد وصف القرآن بصفة الصدق يف قوله تعالى:   

                                        

                    ] :وهو دليل على أن كل  ،]٣٣ - ٣٢الزمر

 ما جاء به هو صدق محض ال يتخلله الكذب بكافة أنواعه.

كل ما يؤتمن عليه كأموال وحرم  ، وهينقيُض الِخيانةوهي األمانة  -٢

رسالة نبيلة وأمانة كبيرة يف أعناق أولئك الذين يبذلون جهودًا ، وتعد األخبار )٢(وأسرار

وقد جاء يف آخر سورة المائدة كبيرة وجبارة إليصال الحقيقة مجردة إلى الناس، 

كلف هبا وأن الخرب الذي أخرب به  وأداؤه لألمانة التي حكاية اهللا تعالى عن عيسى 

   قومه لم يخرج عن أمر كلف به، وهو الذي تحدث عنه تعالى يف قوله:   

                                           

                                              

                                           
 .)١٣٢(ص ،التعريفات للجرجاين   ) ١(

 .)١٧٦(ص ،الكليات للكفوي   ) ٢(
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        ] :حيث حكت اآلية محاورته مع اهللا تعالى التي ُقصد منها  ]١١٦المائدة

، ولقد سجل القرآن )١(على رؤوس األشهاد همتقريعو همهتديد للنصارى وتوبيخ

  الكريم مقولته وخلدها يف كتابه دليالً على أمانته وهو ما بينه يف قوله تعالى:   

                                               

                   ] :والمعنى ما قلت لهم إال قوالً  ]١١٧المائدة 

 وذلك القول هو أن أقول لهم:  ؛أمرتني به               )أي أديت األمانة )٢ ،

النبوة ، حيث إن أمانة البالغ والرسالة إلى األمةوهي  ا يا رب العالمين،التي كلفتني هب

 .هي أمانة اهللا تعالى العظمى

، فاألخبار يجب أن ال )٣(من أّي تحيُّز خاّص  الذي يخلوحكم العدل وال -٣

تنحى منحى خاص أو تفرق بين متلٍق وآخر، فمن حق كل إنسان أن يكون على بينة 

  تعالى: ويف هذا يقول  عنه القرآن بالقسط والعدلمن األمر، وهو ما عرب    

                                    :١٣٥[النساء[ 

، وال شماالً  فال يعدلوا عنه يمين� ،مجتهدين يف إقامة العدل حتى ال تجوروا أي كونوا

ه، وال يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين في

وألجل مرضاته كما تعالى، فإذا كانت لوجه اهللا تعالى  اهللا لوجه ويكون كل ذلك

تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف يجب أن فحينئذ ، )٤(أمرتم بإقامتها

                                           
 .)٣/٢٠٨تفسير ابن كثير (   ) ١(

  .)١٢/٤٦٦مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٢(

 .)٣/٢٤٥٨معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار وآخرين (   ) ٣(

 .)٢/٥١٢القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (غرائب    ) ٤(
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بالقول المجمل، ثالث:  وهي ،القيام بالقسط مراعاة العدالة، و)١(بديل والكتمانوالت

الحق ، و)٢(وعدالة بينه وبين اهللا  ،وعدالة بينه وبين الناس ،عدالة بين اإلنسان ونفسه

وأداء الشهادة بالحق هو قوام صالح المجتمع اإلسالمي، ،)٣(حاكم على كل أحد

 .)٤(ة يجر إلى فساد متسلسلواالنحراف عن ذلك ولو قيد أنمل

 )٦(ضبط األمور الصغيرة والبسيطةو )٥(الشيء النظر يف وهي إمعان الدقة -٤

بإحكام وعناية، وهو ما أمر اهللا تعالى به لوط� وأهله حتى يجنبهم العذاب، فأعطاهم 

  اإلرشادات يف الخروج بكل دقة موضح� هبا الوقت فقال لهم:         

    ] :وقبل  يف أثنائهو يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل،أي:  ]٦٥الحجر

، وبين كذلك لهم الكيفية )٧(هحين تنام العيون وال يدري أحد عن مسراانتهائه، وذلك 

 : فقال لمن يقودهم وهو لوط         ] :أمر بأن يقّدمهم حيث  ]٦٥الحجر

بمن خلفه، وليكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم،  قلبه لئال يشتغل ؛ون من خلفهمويك

منه وال غيرها من الهفوات يف تلك الحال المهولة  فال تفرط منهم التفاتة احتشام�

                                           
 بتصرف. )٢/٣٨٣تفسير ابن كثير (   ) ١(

 البحــر المحــيط يف التفســير ألبــي حيــان، )١/٤٠٤مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل للنســفي (   ) ٢(

 بتصرف. )١/٤١٦محاسن التأويل للقاسمي (، )٤/٩٤(

 .)٣/٣٦٨محاسن التأويل للقاسمي (   ) ٣(

 .)٥/٢٢٤ير والتنوير البن عاشور (التحر   ) ٤(

 .)١/٧٥٧معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار وآخرين (   ) ٥(

 .)١/٣٧٥معجم الصواب اللغوي ألحمد مختار وآخرين (   ) ٦(

 بتصرف. )٤٣٣تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ،)٤/٤٦٥تفسير ابن كثير (   ) ٧(
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، ولئال يتخلف منهم )١(المحذورة، وبكونه وراء أهله يخافون االلتفات ألنه يراقبهم

كون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت أحد لغرض له فيصيبه العذاب، ولي

بربكة  به، وليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويه�

 ثم ذكر الكيفية التي تعمهم جميع� فقال: ، )٢( الرسول           

رقوا لهم وتنفطر قلوهبم من معاينة لئال يروا ما ينزل بقومهم من العذاب في ]٦٥الحجر: [

، وقيل: جعل النهي عن االلتفات كناية عن )٣(ما جرى على القرية يف رفعها وطرحها

 )٤(ألن من يلتفت ال بد له يف ذلك من أدنى وقفة ؛مواصلة السير وترك التواين والتوقف

ع التَّذكار كما أن االلتفاَت إلى موقع انتمائهم من األرض قد ُيثير الحنين إلى مواق

قد ُيعّطل حركة القوم جميعهم،  مماوأرض الَمنْشأ، والتحسر على مفارقة الوطن، 

 وحدد لهم الوجهة حيث قال: ، )٥(وكل ذلك ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة    

        ] :ن جربيل، حيث إ]٦٥الحجر   أمرهم أن يمضوا إلى قرية معينة

وبين لهم مغبة التأخير إن هم تأخروا  ،)٦(عملوا مثل عمل قوم لوطي لم صالحون أهلها

                                           
 ألن العذاب يكون قد نزل بديارهم. ؛ديار قومهم يلتفت أحد من أهله إلى أالأمر  حيث  ) ١(

)، تفسير الشعراوي ١٤/٦٤التحرير والتنوير البن عاشور ( ،)٢/٥٨٤لزمخشري (ل الكشاف   ) ٢(

 بتصرف. )٨/٦٢)، التفسير الوسيط لطنطاوي (١٣/٧٧٣٤(

ــفي (   ) ٣( ــل للنس ــائق التأوي ــل وحق ــدارك التنزي ــرآ ،)٢/١٩٥م ــير الق ــان يف تفس ــواهر الحس ن الج

 بتصرف. )٣/٤٠٣للثعالبي (

  .)٢/١٩٥مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (   ) ٤(

 روح المعـــاين، )٦/٤٨٨(ألبـــي حيـــان البحـــر المحـــيط ، )٢/٥٨٣(للزمخشـــري الكشـــاف    ) ٥(

 بتصرف. )٧/٣١٢( لآللوسي

 .)١٩/١٥٤مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٦(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أعياد منصور مجيل دقنه

  

٢٠٧ 

  يف خروجهم فقال لهم:                          

حتى ، يستأصلون عن آخرهم حال ظهور الصبح مأهنوهو  أخربناه خرباً  ]٦٦الحجر: [

 كقوله يف اآلية األخرى: وهو  ،)١(منهم أحدال يبقى                

     ] :وهذا )٣(ويف هذا اإلجمال والتفسير تفخيم لشأن األمر وتعظيم له، )٢(]٨١هود ،

   دليل قوي على أن تحري الدقة يف الخرب لهو أمر يف غاية األهمية إذ به ستكون النجاة

 .-  بإذن اهللا - 

، )٤(كما هي عرض اآلراء واألحداث والظروف والمالبساتوهي  الواقعية -٥

فتخرب عن الواقع كما هو دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تبديل وهو ما أدركه كفار 

 قوله تعالى:  قريش عندما تال عليهم النبي                      

        ] :إذ إهنم يمرون عليهم واقعي� بطريق تجارهتم إلى  ؛]١٣فصلت

، فجاء القرآن مخاطب� لهم بواقع يعيشونه، )٥(الشام واليمن يف رحلتي الشتاء والصيف

اجتمعت  �أن قريش التي أخربت روايةال ما حكتهكانت ردة عتبة بن الربيعة على لذلك 

  فقال: يا محمد، أنت خير   فأتى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى النبي، يوم�

                                           
 )٤٣٣تيسـير الكـريم الـرحمن للسـعدي (ص، )١٩/١٥٥ازي (مفاتيح الغيب لفخر الدين الر   ) ١(

 بتصرف.

 .)٤/٤٦٥تفسير ابن كثير (   ) ٢(

 .)٤/٢٣٠غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (   ) ٣(

 بتصرف. )٢/١٠٥١المعجم الوسيط للنجار وآخرين (   ) ٤(

 وهو الذي حكاه تعالى يف قوله تعالى:    ) ٥(                   

                           ] :٤ - ١قريش.[ 
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قال: نعم،  )أفرغت؟(:  ، فقال له رسول اهللاأم عبد اهللا؟ فسكت رسول اهللا 

 :)    فقال رسول اهللا          ] :حتى بلغ ]٢ - ١فصلت     

                         ] :فقال له عتبة: حسبك  )]١٣فصلت

فرجع عتبة إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ فقال:  )ال(حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: 

أرى أنكم تكلمونه إال قد كلمته، قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم، ال  ما تركت شيئ�

مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد  بنبيه ما فهمت شيئ� والذي نصبها

وثمود. قالوا: ويلك يكلمك رجل بالعربية، وال تدري ما قال؟ قال: ال واهللا ما فهمت 

، فهذا دليل على أهنم يعلمون علم اليقين ماحل )١(مما قال، غير ذكر الصاعقة شيئ�

، ومنه يظهر أن محادثة الناس بخرب يف هبؤالء األقوام عن طريق معاينة مساكنهم

 واقعهم ويشاهدونه بأعينهم لهو أكثر وقع� يف نفوسهم.

أن يعقل نفس السامع الشيء بقوٍل يصدق به وإن لم يكن وهو  قناعاإل -٦

ليل: جعله يطمئنُّ ويسلِّم بما أراده له، يقال )٢(بربهان ة والدَّ ، وهذا ما )٣(أقنعه بالُحجَّ

: يف مخاطبة مؤمن آل فرعون لقومه حين قال لهم يف شأن موسى  حكاه قوله تعالى

                                    ] :حيث  ]٢٨غافر

  فإن أقنعهم عن طريق التقسيم فاألمر ال يخلو من أن يكون كاذب� أو صادق�،  

                                           
 بـرقم: ،)٢/٢٧٨(  أخرجه الحاكم يف مسـتدركه علـى الصـحيحين عـن جـابر بـن عبـد اهللا   ) ١(

قال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، وعلق عليه الـذهبي يف التلخـيص و )،٣٠٠٢(

 بقوله: صحيح.

 .)١٧٧مفاتيح العلوم للبلخي (ص   ) ٢(

 .)٣/١٨٦٣معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار وآخرين (   ) ٣(
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            فعليه وبال كذبه وال يتخطاهأي ،               

         ولم يقل كل الذي يعدكم مع أنه وعد من نبي صادق  ،من العذاب

فجاء بما هو أقرب إلى  ؛وسلوك� لطريق اإلنصاف ،مداراة لهم ؛ وذلكالقول

هم له، وهذا يدل على أن الرجل كان يف هناية الحكمة وحسن المنطق يف تسليم

مخاطبته لقومه، حيث بين لهم أن األمر ال يخرج عن فرضين، وكالهما ال يوجب 

 ،، فحاول إقناع فرعون ومن معه من سلوك مسلك الجادةبالقتل  قصد موسى

  .)١(وترك العناد والمكابرة

ما فيه الخير والمنفعة مالحظة ومراقبة  والمراد هبا مراعاة المصلحة -٧

، ولنا يف موقف النملة مع قومها درس جميل يستفاد منه )٢(موراألوتدبير  والصالح

   حيث حكى تعالى موقفها يف قوله:                       

                             :وذلك حين ،]١٨[النمل 

قائلة لهم:  ألهنم لن يروا النمل الصغير ؛وجنوده  قامت بإنذار قومها من سليمان

ادخلوا أماكن سكناكم، وابتعدوا عن طريق هذا الجيش الكبير، وانجوا بأنفسكم، كي 

إال  ، فما كان موقف سليمان )٣(ن وجنوده وهم ال يشعرون بكمال يحطمنكم سليما

 ماحكاه القرآن يف قوله تعالى:            ] :حيث كان  ]١٩النمل

                                           
لنســفي مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ل )،٢٧/٥١٠مفــاتيح الغيــب لفخــر الــدين الــرازي (   ) ١(

 بتصرف. )١٢/٢٨٥التفسير الوسيط لطنطاوي ( ،)٣/٢٠٨(

المعجــم االشــتقاقي المؤصــل لمحمــد جبــل ، )١/٣٥٦المعجــم الوســيط للنجــار وآخــرين (   ) ٢(

 بتصرف. )٣/٤٧٩معجم متن اللغة ألحمد رضا (، )٢/٨١٦(

 بتصرف. )١٠/٣١٥التفسير الوسيط لطنطاوي ( ،)١٠/٦٠١٧تفسير الشعراوي (   ) ٣(
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 .)١(متعجب� من فطنتها وحذرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها للنمل واستبقائها لهم

، فمن فاته الخرب يف مرة أكيد، فعالً كان أو قوالً التذكير بالخرب مرة بعد مرة للت -٨

سيسمعه عند إعادته مرة أخرى، ومن نسيه سيتذكره، ثم إن يف تكرار الخرب تأكيد 

وتنويه على أهمية الخرب، ويساهم يف استيعاب المتلقي له، سواء يف اإلرشاد إلى الخير 

ب كما يزيد من التهويل أو التحذير من الشر، ويزيد الحافز على اإلقدام عند الرتغي

عند الرتهيب، وهو ما سلكه القرآن الكريم من التذكير بما حل باألقوام نتيجة تكذيبهم 

 ألقوامهم بأكثر من أسلوب ويف عدة مواضع ويف أكثر من سورة.

  :األخبار الخاطئة �:ثاني* 

 : تعريفهاأوًال: 

لها هو اسم اإلشاعة عند تعريف األخبار الخاطئة نجد أن أكثر لفظ يصلح اسم� 

معلومة ال يتحّقق من صحتها، « :الكاذبة لذلك يمكن أن يقال: أن األخبار الخاطئة هي

األحاديـث واألقـوال واألخبـار والروايـات التـي يتناقلهـا هي «، أو )٢(»وال من مصدرها

 .)٣(»تأّكد من صّحتها، ودون التحّقق من صدقها الناس دون

 :ةخبار الخاطئاأل خطورة ثاني�:

لحـاق الضـرر هبـم سـواء أكـان إتغييب الناس عن الواقع الحقيقـي يتسـبب يف إن 

، ويرتك آثارًا سلبية وسيئة يرتتب بعضها على بعض، قد تتخطى أو معنوي� مادي� ضرراً 

األضرار الفردية إلى أضـرار تلحـق بالمجتمعـات والـدول، والتـي تجعـل منهـا فريسـة 

                                           
 بتصرف.) ٢/٥٩٧مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (، )٤/٢٠٠النكت والعيون للماوردي (   ) ١(

 ).١٤توجيهات إسالمية لمحمد فريد (ص - بحوث يف اإلعالم اإلسالمي   ) ٢(

 المرجع السابق.   ) ٣(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أعياد منصور مجيل دقنه

  

٢١١ 

 ومن أهم هذا األضرار: سهلة للقضاء عليها من ألد أعدائها،

، وقد تكون )١(مجاذبة الحجج فيما يتخاصم فيه الخصمانتنشر النزاع وهو  -١

خصومة بين أفراد أو جماعات قد تقتصر على تبادل الشتائم، وقد تمتّد إلى التماسك 

لذلك ، )٢(باأليدي أو استخدام أداة ما يف المشاجرة أو ُتفضي إلى الحرب بين الدول

  لى عنه يف قوله:هنى اهللا تعا          ] :وكأن كل واحد من  ،]٤٦األنفال

به، وهذا األمر يؤدي إلى العناد  يالمتنازعين يريد أن ينزع ما عند اآلخر ويلق

ويفرق األمة، ويقضي على الجماعة  والخصام والجدل، ويزيل التعاون بين القوم،

ص بعضهم ببعض الدوائر، فيحدث يف نفوسهم ويحدث فيهم أن يرتب الواحدة،

فيه نفع جميعهم، وبالتالي  مااالشتغال باتقاء بعضهم بعض�، فيصرف األمة عن 

 .)٣(وكل ذلك يفضي إلى الوقوع يف الفشل والقوى سُتهدر الطاقات

 أشاروقد  )٥(ة واإلخفاققوالب اضعف وذهوهو ال )٤(تشعر الفرد بالفشل -٢

                                           
ــة للجــوهري (   ) ١( ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــارس  ،)٣/١٢٨٩الصــحاح ت ــن ف مجمــل اللغــة الب

 بتصرف. )٨/٣٥١لسان العرب البن منظور ( ،)٨٦٣(ص

 .)٣/٢١٩٤معجم اللغة العربية المعاصرة ألحمد مختار وآخرين (   ) ٢(

)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ٥/٣٣٢البحر المحيط يف التفسير ألبي حيان(   ) ٣(

ـــي الســـعود ( ـــن عاشـــور ( ،)٤/٢٥ألب ـــوير الب ـــر والتن شـــعراوي تفســـير ال ،)١٠/٣١التحري

 بتصرف. )٦/١١٣التفسير الوسيط لطنطاوي ( ،)٨/٤٧٢٣(

ذكر هذا األمر يف بحث األبعاد النفسية واالجتماعيـة لـرتويج اإلشـاعات عـرب وسـائل اإلعـالم    ) ٤(

 ).٢٢للهمص وشلدان، (ص

)، معجــم الصــواب اللغــوي ألحمــد مختــار وآخـــرين ١١/٢٥٢هتــذيب اللغــة لألزهــري (   ) ٥(

 بتصرف. )٢/٦٩٠لوسيط للنجار وآخرين ()، المعجم ا١/٥٧٧(
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  ل:حيث قاتعالى إلى ذلك           ] :تضعفوا فيفرت أي:  ]٤٦األنفال

عزمكم وتخور قوتكم، وينعدم إقامكم إلى ما فيه نفعكم، ولن تحققوا شيئ� مما 

 .)١(ألنكم أهدرتم قوتكم يف التنازع ؛ترجون ألنفسكمو تريدون

وهذه المشاعر ، )٢(تنشر الهزيمة النفسية والتثبيط وتدمر القوى المعنوية -٣

 نتجت عن الفشل الذي سببه النزاع حيث يقول تعالى:              

    ] :تنحل عزائمكم، وتزول قوتكم ونفوذ أمركم، وتنزع هيبتكم أي:  ]٤٦األنفال

تالي ينتهي التي تتقدمكم من النصرة والقوة والغلبة ويهون شأنكم على أعدائكم، وبال

 .)٣(ثري أأمركم وال يكون لكم أ

فاْلغم: ضد  -  والفرق يسير بينهما - ينتج عن اتباعها كل من الغم والهم، -٤

، والهّم هو )٤(الفرج وهو الغطاء على اْلقلب من الضيقة والكرب واعتقاد وقوع الضرر

بار الخاطئة ، ومما يدل على أن اتباع األخ)٥(الحزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن

                                           
ــواين (   ) ١( ــة للنخج ــاتح الغيبي ــة والمف ــواتح اإللهي ــور ١/٢٩٠الف ــن عاش ــوير الب ــر والتن )، التحري

 بتصرف. )٦/١١٣)، التفسير الوسيط لطنطاوي (٨/٤٧٢٤)، تفسير الشعراوي (١٠/٣١(

إلشـاعات عـرب وسـائل اإلعـالم ذكر هذا األمر يف بحث األبعاد النفسية واالجتماعيـة لـرتويج ا   ) ٢(

 ).٢٢للهمص وشلدان، (ص

)، تفسـير ٥/٣٣٢( )، البحر المحيط يف التفسير ألبي حيـان٢/٣٢٤النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(

)، تيســير الكــريم الــرحمن للســعدي ٥/٣٠٥)، محاســن التأويــل للقاســمي (٤/٦٣ابــن كثيــر (

 .)٨/٤٧٢٧سير الشعراوي ()، تف١٠/٣٢)، التحرير والتنوير البن عاشور (٣٢٣(ص

شـمس العلـوم ودواء ، )٨/٢٨هتـذيب اللغـة لألزهـري (، )١/١٦٠جمهرة اللغة البن دريد (   ) ٤(

 بتصرف. )٨/٤٨٨٦كالم العرب من الكلوم لليمني (

 .)٥٦٠معجم الفروق اللغوية للعسكري (ص   ) ٥(
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   :ينتج عنه الهم والغم ما حكاه تعالى عن حال المؤمنين يوم غزوة أحد حيث قال

                                     

ير ذلك زجرًا لكم عن اإلقدام هذه الغموم المتعاقبة ليص أي أصابتكم ]١٥٣آل عمران: [

 حين عصوا أمر رسول اهللا  )١(بما يخالف أمر اهللا تعالى واالشتغالعلى المعصية 

بسبب الغم الذي أدخلتموه على  وهذا الغم الذي نزل بكم كان ،بالبقاء على جبل أحد

، وهو كان نتيجة الخرب الخاطئ الذي انتشر يف ذلك )٢(وسائر المؤمنين  رسول اهللا

موضعهم من جبل أحد،  اويرتكو لحين والذي دعاهم إلى أن يعصوا أمر الرسول ا

 مما غير مجرى األحداث من النصر إلى الهزيمة.

 وإثارة القالقل والفتنتسعى إلى زعزعة واضطراب األمن واالستقرار  -٥

، وإثارة الشكوك والوساوس عند من يتلقاها إذ ال تخلو أن تكون وتقويض بناء األمة

تورة أو متناقضة أو ذات مصير مظلم مجهول، وانظر إلى فعل المنافقين مع أخبار مب

  ومن معه من المسلمين حيث يقول تعالى: النبي                

                                         

يف   إلى سماع ما يسوء النبي حرصونوالمعنى: أن المنافقين كانوا ي ،]٨٣النساء: [

سراياه، فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين أو فتح عليهم، حقروها وصغروا شأهنا 

ة خوف المسلمين أو مصيبة ذلك التحقير والتصغير، وإذا طرأت لهم شبه فشواوأ

 .)٣(ذلك التعظيم فشواعظموها وأ

                                           
 .)١/٢٥٦السراج المنير للخطيب الشربيني (   ) ١(

 .)١/٥٢٦يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية (المحرر الوجيز    ) ٢(

 .)٢/٨٤( المرجع السابق   ) ٣(
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ونشر الفساد ولقد ذكر القرآن الكريم نموذج� لهذا األمر  حرماتالم اقرتاف -٦

 وهو الخوض يف األعراض وإشاعة الفاحشة وقد ذمهم اهللا تعالى يف قوله:    

                                      

     ] :إما عن طريق قذف الغير، أو  الزنا حيث بيَّن أن حب إشاعة ونشر ]١٩النور

ة حد فعل أو نشر ما يشيعها لهو فعل يستحق فاعله العذاب الشديد يف الدنيا؛ إما بإقام

أو حد الحرابة المقام على كل مفسد يف األرض، كذلك  ،- ثمانين جلدة -  القذف

  يستحق فاعله العذاب األليم الموجع يف الدار اآلخرة.

والتفرق واالفرتاق  - )١(عدم االجتماعتحدث االفرتاق بين الناس وهو  -٧

ولخطورته هنى اهللا  ،)٢(- سواء، ومنهم من يجعل التفرق باألبدان، واالفرتاق يف الكالم

 تعالى عنه هني� صريح� بقوله:                      ] :١٠٣آل عمران[ 

من المعاداة  ويزول معه االجتماع ويزيل األلفة والمحبة عما يوجب الفرقة ىهن حيث

وقت هم أحوج إلى ويبث الشقاق والتأليب بين صفوف المسلمين يف ، والمخاصمة

أن يكونوا يدًا واحدة، وبث الشقاق من خصال المنافقين الذين حكى تعالى عنهم يف 

  قوله:                       ] :١٠٧التوبة[ 

فإن أتانا فيه صلينا معه.  نبني مسجدًا فنصلي فيه، وال نصلي خلف محمد، :حيث قالوا

كلهم يف مسجد قباء فتجتمع  نوفرقنا بينه وبين الذين يصلون يف مسجده، فال يجتمعو

، وقد سماه تعالى )٣(بعد ائتالفهم نفتتفرق كلمتهم ويختلفو نويتفرقو ،كلمتهم

                                           
 .)٦٩٥الكليات للكفوي (ص   ) ١(

 .)٣/٤٣٩النهاية يف غريب الحديث واألثر البن األثير (   ) ٢(

 بتصرف. )١٦/١٤٦مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ( ،)٢/٤٠١النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(
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٢١٥ 

والمؤمنين عن   بمسجد الضرار لما فيه من اإلضرار بالمسلمين وهنى تعالى النبي

 .)١(بعد ذلك هبدمه  يه، وقد أمر النبيالصالة ف

 :ثالث�: صفات الخرب الخاطئ

، إن العلــم بالخطــأ يــورث العلــم بالصــواب، وقــد قيــل: وبضــدها تتميــز األشــياء

والهدف من ذكر صفات الخرب الخاطئ هـو الوقايـة منـه ومـن تصـديقه، وحتـى يكـون 

ذه الصـفات أو أكثـر المتلقي على بصيرة ويقين وتنبـه منـه، ومتـى كـان بـه صـفة مـن هـ

 :يُعرف خطؤه واستدعى أخذ الحيطة والحذر منه، والتي من أبرزها ما يل

، وقد حذر منه تعالى يف قوله: )٢(لم يتجاوز حّد التّوّهمالذي  على الظن يعتمد -١

                             ] :أمر  حيث ]١٢الحجرات

، بل يجب ال يعملوا وال يتكلموا بحسبهأن و ،تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن

االحتياط والتورع فيما يخالج األفئدة من هواجسه، فالظن خالي من الحقيقة والقرينة، 

يقتصر  يقرتن به كثير من األقوال، واألفعال المحرمة، وبقاء ظن السوء بالقلب، ال

صاحبه على مجرد ذلك، بل ال يزال به حتى يقول ويفعل ما ال ينبغي، وبين أن التكلم 

بالظن وهو الملقى إليكم من قبل الشيطان المزور المغوي إنما هو إثم وخروج 

 .)٣(وفسوق عن مقتضى الحدود اإللهية يستحق صاحبه العقاب

                                           
لبــاب ، وانظــر: إســناده صــحيح. قــال محقــق الكتــاب: )٢٥٩(ص للواحــديزول أســباب النــ   ) ١(

 . )١١١(ص للسيوطي النقول

 .)٥٣٩المفردات يف غريب القرآن (ص   ) ٢(

)، المحرر الـوجيز يف تفسـير الكتـاب العزيـز البـن عطيـة ٥/٣٣٤النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(

 =،)٧/٣٥٢تفسير ابن كثير ( ،)٣/٣٥٥مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ( ،)٥/١٥٠(
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 ،ته خدع المخاطبوذلك أن الكذب إنما عليقوم على الكذب واالفرتاء  -٢

، )١(وما يتسبب على الخرب المكذوب من جريان األعمال على اعتبار الواقع بخالفه

ولقد حكى اهللا تعالى ما أعلنه المنافقون من خرب كاذب إلخواهنم اليهود يف المدينة 

 فقال:                                        

                                            

للحرب أن اثبتوا  النبي حيث بعثوا إلى بني النضير حين نزل هبم ] ١١الحشر: [

، )٢(قوتلتم قاتلنا وإن أخرجتم خرجنا معكم ؛ إنمعكم امنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإنوت

وبين تعالى موقفهم  شهدت اآلية يف ختامها على كوهنم كذبة فيما قالوا من ذلك،ولقد 

الذي يدل على فعلهم المخالف لقولهم، ويكشف كذهبم فقال مباشرة بعد اآلية 

 السابقة:                                       

       ] :خرجوا أن هؤالء اليهود لئن أُ  هنا أخرب تعالى حيث ]١٢الحشر

ألن بني النضير لما  ؛فهؤالء المنافقون ال يخرجون معهم، وقد كان األمر كذلك

خرجوا لم يخرج معهم المنافقون، وقوتلوا أيضا فما نصروهم، بل قعدوا يف ديارهم أُ 

تحللوا من وعودهم لهم، واستولى عليهم الجبن، ووقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، 

أن   وتملكهم الفشل، وخذلوا إخواهنم، أحوج ما كانوا إليهم، فسألوا رسول اهللا

                                           
محاســـن التأويـــل للقاســـمي  ،)٢/٣٤٢الفـــواتح اإللهيـــة والمفـــاتح الغيبيـــة للنخجـــواين (=

 بتصرف. )٨٠١)، تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص٨/٥٣٤(

 .)١٧/١٠٢التحرير والتنوير البن عاشور (   ) ١(

، وذكـرت الروايـة يف )١٩٢(ص لبـاب النقـول، وانظـر: )٩/١٩١محاسن التأويل للقاسـمي (   ) ٢(

 ، وحكم عليها بالضعف.)٣/٣٧٢االستيعاب يف بيان األسباب (



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أعياد منصور مجيل دقنه

  

٢١٧ 

، وهذا كان )١(حملت اإلبل من أموالهميجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما 

 نتيجة اعتمادهم على خرب المنافقين الكاذب والذي أدى إلى الخسران والهالك.

خالف يتصف بالتناقض فيما يخرب به، ومن يدقق النظر فيه يجد أنه ي -٣

، وقد يعارض الواقع أو ما صح )٢(بعضه يقتضي إبطال بعضنفسه بنفسه، و عارضيو

والتي يقصدون   ظر إلى التناقض يف أخبار قريش للناس عن النبيمن األخبار، وان

منها صد الناس عن اإلسالم وتنفيرهم منه، حيث صور تعالى تخبط هؤالء المشركين 

تصويرًا حكيم�، شأهنم يف ذلك شأن الحائر المضطرب الذي ال يستطيع الثبات على 

، )٣(أخرى أشد منها بطالن�قرار، بل هو لتمحله وتعلله ينتقل من دعوى باطلة إلى 

  يقول تعالى:                       ] :هنا عدد اهللا يف  ]٥األنبياء

هذه جميع ما قالوه من األقاويل الباطلة المختلفة، ووقع اإلضراب بكل مقالة عن 

  يقولون:المتقدمة لها ليتبين اضطراب أمرهم، فتارة               بمنزلة

  ، الذي ال يحس بما يقول، وتارة يقولون:كالم النائم     واختلقه وتقوله من عند

  نفسه، وتارة يقولون: إنه   ٤(وما جاء به شعر( . 

                                           
مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين  ،)٥/٢٨٩المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيـز البـن عطيـة (   ) ١(

)، التفسير الوسـيط لطنطـاوي ٨٥٢تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ،)٢٩/٥٠٩الرازي (

 بتصرف. )١٤/٣٠٣(

معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة  ،)٢/٦٢٢المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير للفيـومي (   ) ٢(

 بتصرف. )٣/٢٢٧٠ألحمد مختار وآخرين (

 .)٩/١٨٦التفسير الوسيط لطنطاوي (   ) ٣(

 =تيسير الكـريم الـرحمن للسـعدي ،)٤/٧٤المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية (   ) ٤(
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وأبطـل،  وذلك شأن المبطل المباهت المحجوج ال يزال يرتدد بين حجج باطلـة

ويتذبذب بين فاسد وأفسد فالباطل لجلج، أي ملتبس مرتدد فيه غيـر ثابـت علـى قولـه 

 .)١(واحد

 

 .الخاطئ من الصحيح الخرب معرفة كيفية :رابعالمطلب ال* 

بعد الحديث عن كل من الخرب الصحيح والخاطئ كان حريـ� بنـا الوقـوف علـى 

قرآن الكريم من خـالل آياتـه والتـي طريقة معرفة كل منهما، وهي منهجية رسمها لنا ال

من خاللها نستطيع أن نحكم على صحة الخرب من خطئه، ويمكن بيان هـذه المنهجيـة 

 كالتالي: 

الذي جاء منه الخرب، وهو ما أعلنته ملكة  المصدر من والتأكد القائل معرفة -١

  يقول تعالى:حيث  سبأ لقومها حين جاءها كتاب سليمان               

                                        

    ] :لم يأيت من مجهول بل أنه و ،ت لهم صحة الخربحيث ذكر ]٣١ - ٢٩النمل

ولقد عرفت هي ذلك من عنوان الكتاب بأعاله أو بظاهره  ، اهللا سليمان من نبي

على حسب طريقة الرسائل السلطانية يف ذلك العهد يف بني إسرائيل، مثل افتتاح كتب 

. وكانت رسل المتقدمين )٢()من محمد رسول اهللا(إلى الملوك بجملة:   رسول اهللا

                                           
 بتصرف. )٥١٨(ص=

 - ٢/٣٩٤مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل للنسـفي ( )،٧/١٧٧محاسن التأويل للقاسـمي (   ) ١(

 بتصرف. )١٧/١٦)، التحرير والتنوير البن عاشور (٣٩٥

   =)، التحريــر والتنــوير٦/١٧٠)، تفســير ابــن كثيــر (٤/٢٠٦النكــت والعيــون للمــاوردي (   ) ٢(
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٢١٩ 

 .)١(إلى فالن، وكذلك جاءت اإلشارة هنابدأوا بأنفسهم، من فالن  إذا كتبوا كتاب�

وهو ما قام به من نجا من االختصاص  أن يكون الخرب صادرًا من جهة أهل -٢

قه ما رآه فيها، وانتشر خربها بين الناس، حيث  السجن لما رأى ملك مصر رؤياه وأرَّ

ر أن هناك شخصية فذة من ذوي االختصاص يف تأويل الرؤيا لذلك قال ماحكاه  تَذكَّ

  تعالى عنه بقوله:                                 

           ] :ن الملك لما سأل المأل عن الرؤيا إحيث  ]٤٦ - ٤٥يوسف

أنا أخربكم به بالتلقي عمن  :)٢(قال الشرابي واعرتف الحاضرون بالعجز عن الجواب

يف الحبس  فأخرب أنعنده علمه، ال من تلقاء نفسي، ولذلك لم يقل: أنا أفتيكم فيها، 

، كثير العلم كثير الطاعة، قصصت أنا والخباز عليه منامين، فذكر رجل فاضل صالح

تك بالجواب تأويلهما فصدق يف الكل وما أخطأ يف حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئ

 .)٣(إلى من عنده العلم الصحيح الصادق بتفسيرها فإنه أعلم الناس هبذا، فابعثوين

يق مـن حيـث كـان الناداه بوصـف لما وصل إليه و جـرب صـدقه يف غيـر قـد صـدِّ

بمـا جربنـاه منـه ورأينـاه  - لمـا يحـق تصـديقه شيء، فهو البليغ يف الصـدق والتصـديق

، ثم ذكر سبب طلبه لتأويـل الرؤيـا بقولـه: لعلـي ويلتأوطلب منه ذكر ال - الئح� عليه

                                           
 بتصرف. )١٩/٢٥٩البن عاشور (=

 .)٨/٢٣٤( لبحر المحيط يف التفسير ألبي حيانا   ) ١(

  والذي ذكر يف قوله تعالى:  المراد به الذي نجى من السجينين الذْين سجنا مع يوسف    ) ٢(

                      ] :٤١يوسف.[ 

ــرازي (   ) ٣( ــدين ال ــر ال ــب لفخ ــاتيح الغي ــمي ( ،)١٨/٤٦٤مف ــل للقاس ــن التأوي  ،)٦/١٨١محاس

  بتصرف. )٧/٣٦٩التفسير الوسيط لطنطاوي (
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ــون فضــلك وعلمــك ــواك لعلهــم يعلم ــاس بفت ــى الن ــائر  ؛أرجــع إل ــه رأى عجــز س ألن

 .)١(المعربين عن جواب هذه المسألة

 والعودة إلى أهل االختصاص امتثال لما أمر اهللا تعالى به يف قوله:        

            ] :٢(ومعناها: سلوا كل من يذكر بعلم وتحقيق ]٤٣النحل(.  

  تعالى:قال  منه التثبت والتحقق من صدق الخرب والتيقن -٣       

                  :نزلت يف الوليد بن عقبة بن وهي آية  ،]٦[الحجرات  

وكان بينه وبينهم عداوة يف  ،إلى بني المصطلق مصدق�  أبي معيط بعثه رسول اهللا

فحدثه الشيطان أهنم  ،هللا تعالى ولرسوله الجاهلية، فلما سمع القوم به تلقوه تعظيم�

وقال: إن بني المصطلق قد   يريدون قتله فهاهبم، فرجع من الطريق إلى رسول اهللا

أن يغزوهم، فبلغ القوم  وهمَّ   ي، فغضب رسول اهللامنعوا صدقاهتم وأرادوا قتل

وقالوا: سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي   رجوعه، فأتوا رسول اهللا

إليه ما قبلنا من حق اهللا تعالى، فبدا له يف الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من 

ن غضبه وغضب الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ باهللا م

 من الفاسق وهو التي بين فيها تعالى أنه إذا جاءنا الخرب )٣(اآلية رسوله، فأنزل اهللا تعالى

، كان خربه معرض� للريبة )٤(الكاذب وكل من انحرف يف دينه وعقيدته ومروءته

                                           
مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين ، )٣/٢٤٩المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيـز البـن عطيـة (   ) ١(

 بتصرف. )١٠/١١١نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي ( ،)١٨/٤٦٥الرازي (

 .)٢٠/٢١١خر الدين الرازي (مفاتيح الغيب لف   ) ٢(

 ، حكم عليه محقق الكتاب بأنه حسن.)٣٩٢للواحدي (صأسباب النزول    ) ٣(

 =الحديــد) -)، تفســير ابــن عثيمــين (الحجــرات ٢٦/٢٢٩التحريــر والتنــوير البــن عاشــور (   ) ٤(
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لى إ يدفعهواالختالق؛ ألن الفاسق ضعيف الوازع الديني يف نفسه، وضعف الوازع 

وبما يخرب به يف شهادة أو خرب يرتتب عليهما إضرار بالغير أو  ،حظوراالستخفاف بالم

إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه  ويقوي جرأته على ذلك دوم� ،بالصالح العام

، وبين يف اآلية طريقة التعامل مع خربه بان احرتزوا أيها المؤمنون عن )١(ويقلع عن مثله

وا بيان األمر وانكشاف الحقيقة وتعرفوا االعتماد على قوله، وتوقفوا فيه وتطلب

وتفحصوا، وال تعتمدوا بقول الفاسق ألن من ال يتحامى جنس الفسوق ال يتحامى 

، فال يتتبع )٣(، وسبب التحقق ليحتاط له لئال يحكم بقوله)٢(الكذب الذي هو نوع منه

. ففي )٤(امالحاكم القيل والقال وال ينصاع إلى الجوالن يف الخواطر من الظنون واألوه

ذلك خطر كبير، ووقوع يف اإلثم، فإن خربه إذا جعل بمنزلة خرب الصادق العدل، حكم 

بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس واألموال، بغير حق، بسبب ذلك 

 .)٥(للندامة الخرب ما يكون سبب�

 وال يعني هذا أنه ال فائدة من خربه، بل يف خربه فائدة، وهو أنه يحرك النفس

لعله  يقال:بحث؛ ألنه لوال خربه ما حركنا ساكن�، لكن لما جاء بالخرب نسأل ونحتى 

                                           
 بتصرف. )٢٣(ص=

 .)٢٦/٢٣١التحرير والتنوير البن عاشور (   ) ١(

ــائ   ) ٢( ــل وحق ــفي (مــدارك التنزي ــل للنس ــرازي  ،)٣/٣٥٠ق التأوي ــدين ال ــر ال ــاتيح الغيــب لفخ مف

 بتصرف. )٨/١١٨إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود ( ،)٢٨/٩٨(

 .)٧/٣٤٥تفسير ابن كثير (   ) ٣(

 .)٢٦/٢٣١التحرير والتنوير البن عاشور (   ) ٤(

 .)٨٠٠تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٥(
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، ودلت الدالئل )١(كان صادق�، فنتحرك ونسأل ونبحث، فإن شهد له الواقع بالحق

، )٢(عمل بهب، ولم يُ ذِّ ق، وإن دلت على كذبه، كُ دِّ مل به وُص والقرائن على صدقه، عُ 

  تعالى:حيث قال تبة اليقين وليس مجرد ظن والبد أن يصل الخرب إلى مر    

                         :ويدخل يف التبين ]١٢[الحجرات ،

حينما  الوقوف على دليل يدل على صحة الخرب من عدمه وهو ما قام به سليمان 

بالدليل الدال على صحة خربه، وقد  د بخرب مملكة سبأ فطالبه سليمان جاءه الهده

  حكى تعالى الموقف يف قوله:                          

                       ] :سليمان  خشيحيث  ]٢٨ -  ٢٧النمل

 ألقاه الشيطان من جانب  أن يكون ذلك الكالم الذي سمعه من الهدهد كالم�

الهدهد ليضلل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة ليسخر به كما يسخر 

على استثبات الخرب بالبحث الذي ال يرتك ريبة يف   بالمتثائب، فعزم سليمان

 .)٣(يطانللش صحته خزي�

وألن داعي الكذب عند الهدهد أقوى يف هذا  كثير من الَخْلق يكذبون،ونظرًا ألن 

 ، فـإن موقـف سـليمان التـوبيخ والتهديـدوليتخلص مـن العقـاب، الموقف وذلك 

العقـل بنظـر ، حيـث صدق خـرب الهدهـد ه منتحققيف  كمال عقله ورزانتهجاء واصف� 

جامـل جنـدي� مـن ي ملـف تأكـد،ال الـذي يتطلـبومحـلَّ نظـر  الـذي هـو األمـريف  تأملو

 ،دخال الروع عليه بأن كذبه أرجـح عنـد الملـكه، لذلك طالبه بالدليل، وذلك إلجنود

                                           
 .)٢٤الحديد) (ص -تفسير ابن عثيمين (الحجرات    ) ١(

 .)٨٠٠تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٢(

 .)١٩/٢٤٩التحرير والتنوير البن عاشور (   ) ٣(
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 ،الخوف على الرجاء، وذلك أدخل يف التأديب على مثل فعلتـه ليكون الهدهد مغلب�و

 هخـذ، وأن يأبـأن يبلـغ الكتـاب الـذي يرسـله معـه أمـره ويف حرصه على تصديق نفسـه

دب األحسـن لأمـره بـالتولي ، و)١(ذهب بـه إلـى هـؤالء القـوم مـن أهـل سـبأويحمله وي

ى مراجعـاهتم، يـرحتـى  مـنهم ن قريبـ�وكـيليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك، وو

ثم إن ، إلى حكم ما يف الكتاب دون أن تكون للرسول مالزمة وال إلحاح كل األمروأو

، حيـث كـان مـن خلـق )٢(يبـين لـه حقـه مـن باطلـهأّخر أمر الهدهد إلـى أن   سليمان

 .)٣(العقوبـة عـنهم، وامتحـان صـدقهم فيمـا اعتـذروا بـه ودرئهعذر رعيته،  سليمان 

 وكان باقي القصة إلى هنايتها دليل على صحة ما أخرب به الهدهد.

هنا ترفع عن األخبار إشكاالت كثيرة، ودليل قاطع إحة إذ الشهادة الصحي -٤

إذا ، و)٤(الشهادة حجة شرعية توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاهاعلى ثبوهتا؛ و

عند  ليس قبول قوله قبيح�وهي خرب يعتمد الصدق والعدالة، جاءت من العدل ف

، وقد ذكر تعالى هذه )٥(المسلمين، وال تأيت الشريعة برد خرب المخرب به واهتامه

ل السفر يدرك أهنا وسيلة من المنهجية يف كتابه حيث من يتأمل اإلشهاد يف الوصية حا

                                           
)، إرشاد العقل السليم إلى مزايـا ٤/٢٥٧المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز البن عطية (  ) ١(

)، تفسـير ١٩/٢٥٦تحرير والتنوير البـن عاشـور ()، ال٦/٢٨٢الكتاب الكريم ألبي السعود (

 بتصرف. )١٠/٣٢١)، التفسير الوسيط لطنطاوي (١٧/١٠٧٧٥الشعراوي (

 .)٤/٢٤٩الجواهر الحسان يف تفسير القرآن للثعالبي (   ) ٢(

 .)٧/٤٩٥محاسن التأويل للقاسمي (   ) ٣(

 .)٢١٩ - ٢٦/٢١٨الموسوعة الفقهية الكويتية (   ) ٤(

 .)٩١، ١/٧٥: إعالم الموقعين عن رب العالمين (بتصرف من   ) ٥(
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أساليب الداللة على صحة الخرب، فقد جعلها اهللا تعالى دليالً على صحة األخبار 

 بالوصية فقال:                                 

                                       

                                           

                 ] :خرج رجل وسبب نزول هذه اآلية أنه حين  ]١٠٦المائدة

 ،مات السهمي بأرض ليس هبا مسلم ؛من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء

ثم   من ذهب فأحلفهما رسول اهللا من فضة مخوص� فلما قدما برتكته فقدوا جام�

لياء السهمي وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام رجالن من أو

 بين فيهاو )١(فنزلت اآلية لشهادتنا أحق من شهادهتما وأن الجام لصاحبهم: فحلفا

أن شهادة الحضور للوصية تكون من المسلمين يف حال الحضر والسفر أومن  تعالى

أو  ،، من بعد صالة الظهر أو العصر)٢(غير دينكم من أهل الكتاب يف حال السفر فقط

ولم ُتْعَرْف  ،ومِلَّتِِهَما إن كانا من أهل الذمة، وإن ارتبتم هبما من بعد صالة أهل دينهما

أحلفهما الحاكم ليزول عنه االرتياب هبما، على عدم أخذ  ،عدالتهما، وال جرحهما

والشهادة بغير حق، وال نكتم  ،الميل مع ذي القربى يف قول الزوررشوة عليه، وعدم 

وإضافة الشهادة إلى اسم  ،)٣(ظها وإظهارهاشهادة اهللا التي أوجبها علينا وأمرنا بحف

                                           
 .)٩١(ص لمقبل الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول   ) ١(

يشهده على وصيته، جاز لـه أن يشـهد اليهـودي أو  إذا كان اإلنسان يف الغربة، ولم يجد مسلم�   ) ٢(

، وال يجـوز شـهادة النصراين أو المجوسـي أو عابـد الـوثن أو أي كـافر كـان وشـهادهتم مقبولـة

 .)١٢/٤٥١الكافرين على المسلمين إال يف هذه الصورة. مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (

 =)١٢/٤٥٤مفاتيح الغيب لفخر الدين الـرازي ( ،)٧٧ - ٢/٧٥النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(
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وحض  ،ألن اهللا لما أمر بأدائها كما هي ؛الجاللة تعظيم لخطرها عند الشهادة وغيره

عليها أضافها إلى اسمه حفظ� لها من التغيير، فالتصريح باسمه تعالى تذكير للشاهد به 

 .)١(حين القسم

الـذي  خـرب يوسـف ل وتأمـالتي تقوي مـن صـدق الخـرب،  وجود القرائن -٥

وكيف أن القرائن والعالمات الكثيرة دلت على صدق  انتشر بين الناس يف ذلك الحين

 :  يوسف

والعبد ال يمكنه أن يتسلط  ،لهم يف ظاهر األمر كان عبداً   أن يوسف :ىفاألول

 على مواله إلى هذا الحد. 

والرجـل  ،خـرجلي شـديداً  كان يعـدو عـدواً   أهنم شاهدوا أن يوسف :ةوالثاني

 الطالب للمرأة ال يخرج من الدار على هذا الوجه.

  أهنم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمـل الوجـوه، وأمـا يوسـف :ةوالثالث

 فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى. ؛فما كان عليه أثر من آثار تزيين النفس

لطويلـة فمـا رأوا يف المـدة ا  أهنم كانوا قـد شـاهدوا أحـوال يوسـف :ةالرابعو

 عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر، وذلك أيضا مما يقوي الظن.

بل ذكرت  ،أن المرأة ما نسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح :ةالخامسو

ولو أنه كان متهمـا لمـا قـدر  ،فإنه صرح باألمر  ، وأما يوسفمبهم� مجمالً  كالم�

 الصريح فإن الخائن خائف. على التصريح باللفظ

                                           
 بتصرف.=

 .)٧/٨٨التحرير والتنوير البن عاشور (   ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي التعامل مع األخبارـاملنهج القرآين ف

٢٢٦  

وآثـار طلـب الشـهوة يف حـق المـرأة ، قيل: إن زوج المرأة كان عاجزاً  :ةالسادسو

 .)١(أولى فإلحاق هذه الفتنة هبا ؛كانت متكاملة

فلما حصلت هذه األمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة 

صادق والمرأة كاذبة، ثم إنه تعالى   استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف

وليعلم صدق الصادق  ،آخر يقوي تلك الدالئل المذكورة دليالً   أظهر ليوسف

ويدل على أنه بريء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة حيث حكم  منهما من الكاذب،

          : حاكي� الموقف فقال تعالى )٢(حاكم من أهلها

                  

                                          

   ] :ألن الرجل إذا طلب المرأة كان مقبالً عليها فيكون شق  ؛]٢٨ - ٢٦يوسف

وإذا هرب من المرأة كان مدبرًا عنها فيكون شق  ،قميصه من قبله دليالً على طلبه

  و فعلم بذلك صدق يوسف فصّدقه ؛قميصه من دبره دليالً على هربه    

               ٣(علم كذهبا عليه، وعرف السوء الذي دعته إليه حيث(. 

تحليل لغـة الخـرب وصـيغته وألفاظـه ومعانيهـا ومـدى انطبـاق صـفات الخـرب  -٦

ومدى خلوه من صفات الخرب الخاطئ حيث كال الخربين ذكرت صـفاهتما  ،الصحيح

 سابق�.

                                           
 .)٤٤٦ - ١٨/٤٤٥الدين الرازي (مفاتيح الغيب لفخر    ) ١(

 )١٨/٤٤٦مفاتيح الغيـب لفخـر الـدين الـرازي ( ،)٢٩ - ٣/٢٧النكت والعيون للماوردي (   ) ٢(

 بتصرف.

 بتصرف.) ٢٩ - ٣/٢٧النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(
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دم وإن عجز اإلنسان عن معرفة صحة الخرب من خطئه وجب عليه التوقف وع

ال يجوز اإلقدام عليه  أو باطالً  ما ال يعرف كونه حق�القطع بالصحة أو الخطأ، ف

  ، وهو ما أمر اهللا تعالى به يف قوله:بالنفي وال باإلثبات                

                      ] :معناه ال تقل ما ليس و ،]٣٦اإلسراء

لك به علم فال تقل رأيت ولم تر، وال سمعت ولم تسمع، وال علمت ولم تعلم، فنهى 

 ، ثم علل ذلك مخوف� بقوله: )١(أن نقول ما ال نعلم وأن نعمل بما ال نعلم   

     وهما طريقا اإلدراك     عنه  اإلنسان لذي هو آلة اإلدراك؛ كانا

 واعما أقدم،)٢(أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتكون شاهدة على أصحاهبا مسؤوالً 

بالغيب بال فكر  عليه بال علم وقصد بأي عضو وجارحة، وكذا عما قاله بلسانه رجم�

ه، أو أن يفعل ال علم له ب ويف هذا تحذير شديد من أن يقول اإلنسان قوالً ، )٣(وروية

 .)٤(فعال بدون تحقق، أو أن يحكم حكما بال بينة أو دليل

* * * 

                                           
ــت والعيــون للمــاوردي (   ) ١(  )٧/٤٧( )، البحــر المحــيط يف التفســير ألبــي حيــان٣/٢٤٣النك

 بتصرف.

إرشـاد  ،)١١/٤١٤نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور للبقـاعي (، )٥/٦٩تفسير ابن كثير (   ) ٢(

 بتصرف. )٥/١٧٢العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود (

 .)١/٤٥٢الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية للنخجواين (   ) ٣(

 .)٨/٣٥٠التفسير الوسيط لطنطاوي (   ) ٤(
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 الثاينالمبحث 

 تعامل مع األخبارال القرآين يفالمنهج 

 

بعد الحديث عن األخبار وما يتعلق هبا، كان حري� بنا الوقوف علـى مـنهج قـوي 

يف  اهللا منهج بينه رصين يعلمنا الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه األخبار، وهذا ال

كتابه الكريم، ولم يقتصر هذا المنهج علـى أخبـار دون أخبـار، بـل جـاء كـامالً جامعـ� 

 شامالً لكل خرب، وبناء على هذا يمكن الحديث عن هذا يف مطلبين وهما كالتالي:

  خبار الصحيحةاأل مع التعامل يف القرآين المنهج: األول المطلب* 

افات جميعها باختالفها على أن الحق أحق أن يتبـع لقد اتفقت الحضارات والثق

وأن يصدقه الناس ويتم العمل به، وهو أمر يدركه العقل ابتداء وتقره الفطرة السـليمة، 

ومن هـذا المنطلـق البـد لإلنسـان أن يعـرف كيـف يتعامـل مـع هـذا الحـق المتمثـل يف 

 لتالي: األخبار الصحيحة، وهي منهجية رسمها القرآن الكريم على النحو ا

األخذ هبا والعمل بمقتضاها وعدم اإلعراض عنها، فلقد كان سبب هالك  -١

وعدم تصديقهم لهم من الحق  هو إعراضهم عما أخربهم به أنبياؤهماألقوام السابقة 

أضافوا والحق، وضاقت عليهم الحيل وعيت هبم العلل،  ذلك بعدما وضح لهمحتى 

  القول فقالوا ماحكاه تعالى عنهم يف قوله:إلى هذا العجز عن مجاهبة الحجة سفاهة يف

                   ] :يف أنك رسول من اهللا، وأنه يأتينا  ]٢٢األحقاف

 قالوا هذه المقالة نفما أجهلهم وأضلهم، حي، بما تخافه علينا من العذاب إن أصررنا

وإصرار على التكذيب والتشكيك فيما يقول وتعجيز لنبيهم الناصح، ويف هذا تصميم 

منهم له يف زعمهم، واالستعجال بالعذاب واإلصرار على العناد والتمرد والطغيان 
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 اننواع الخسرأوإظهار الفساد، وكل ذلك سبب يف تعجيل العقوبة بالعذاب والنكال و

 .)١(والوبال

ــَر مــؤم ــه، فــالمؤمن بالعــذابوال يســتعجل اإلنســاُن العــذاَب إال إذا كــان َغْي    ن ب

 .)٢(يخاف منه، ويريد أْن يبطئ عنه أو أْن ينجَو منه - حقيقةً  -

لولي األمر يف كل ما يأمر به من الطاعات فهو أعلم  السمع والطاعة -٢

بالمصلحة العامة التي تراعي كافة الجوانب، وقد علم حكم الوجوب بالسمع 

 والطاعة لهم من قوله تعالى:                                 

                          ] :سمعنا حكم اهللا أي:  ]٥١النور

رضينا بما وج. ورسوله، وأجبنا من دعانا إليه، وأطعنا طاعة تامة، سالمة من الحر

، وقد حكم تعالى وحكم نبيه بوجوب طاعة ولي األمر )٣(حكم اهللا ورسوله لنا وعلينا

 فاهللا تعالى يقول:                               النساء] :

فعند سماع أوامر  )٤()لو لحبشي كأن رأسه زبيبةاسمع وأطع و( :ويقول النبي  ،]٥٩

                                           
)، مفـاتيح الغيـب ٥/١٠١: المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيـز البـن عطيـة (بتصرف من   ) ١(

ــرازي ( ــدين ال ــر ال ــر ( ،)٢٨/١٦٥لفخ ــن كثي ــير اب ــب  ،)٣/٣٩٠تفس ــر للخطي ــراج المني الس

)، ٤/٢٠٤إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم ألبـي السـعود ( ،)٤/١٣الشربيني (

 .)٧/١٩٨)، التفسير الوسيط لطنطاوي (٣٨١تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص

 .)١٦/٩٨٦٤تفسير الشعراوي (   ) ٢(

ــواين (   ) ٣( ــة للنخج ــاتح الغيبي ــة والمف ــواتح اإللهي ــعدي ، )٢/١٥الف ــرحمن للس ــريم ال ــير الك تيس

 بتصرف. )٥٧٢(ص

 =:عـن أبـي ذر  باب إمامة المفتـون والمبتـدع، كتاب األذانأخرجه البخاري يف صحيحه،    ) ٤(
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وعلمنا  وفهمناه سمعناه بآذان عقولنا، أي عقلناهولي األمر البد من اإلقرار بأننا 

إلينا فهو حق صحيح واجب القبول يف حال اليسر ه تكليف موجه صحته، وتيقنا أن

قمنا به وامتثلنا و، وأطعنا فعالً للمأمور، وترك� للمحظور، والعسر والمنشط والمكره

 .)١(تسويفال بال مطل و العمل بمقتضاه،

حينما  التي ترد يف األخبار الصحيحة وهو منهج النبي  التفاؤل بالبشارة -٣

الحدث فيقول:  أبرم معه كفار قريش صلح الحديبية، حيث يحكي أنس بن مالك 

 لما نزلت:                              ] :٢ - ١الفتح[ 

 : إلى قوله       ]:من الحديبية، يخالطهم الحزن  المؤمنون رجع ]٥ الفتح

لقد أنزلت علي آية (: لهم النبي  قالحينها حر الهدي بالحديبية، والكآبة، وقد نُ 

 من الذنوب، من مغفرته ما تقدم وما تأخر لما فيه ،)٢()هي أحب إلي من الدنيا جميع�

اهللا تعالى عن أصحاب الشجرة  ىوالفتح والنصر وإتمام النعمة وغيرها من رض

عمر وكبار أصحابه فقرأ اآليات عليهم فطابت   دعا رسول اهللالقد و، )٣(ونحوها

، وهو موقف يفيض بالتفاؤل وحسن الظن )٤(- وأرضاهم أجمعين  -  نفوسهم

                                           
 ).٦٩٦، برقم: ()١/١٤١(=

مـدارك ، )٧/١١٣مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين الـرازي (، )١/٣٦٣النكت والعيون للماوردي (   ) ١(

ــفي ( ــل للنس ــائق التأوي ــل وحق ــر (، )١/٤٣١التنزي ــن كثي ــير اب ــواتح اإللهيــة ، )١/٥٧٢تفس الف

 بتصرف. )٣/٤٤٦تفسير ابن عثيمين (الفاتحة والبقرة) (، )٢/١٥والمفاتح الغيبية للنخجواين (

 ).١٧٨٦برقم: ( ،)٣/١٤١٣أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، باب صلح الحديبية (   ) ٢(

 .)١٨/٩٥(للكرماين الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري    ) ٣(

 .)٧/٢٦٨فتح المنعم شرح صحيح مسلم لالشين (   ) ٤(
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 باهللا وتصديق وعده.

مما تحذر منه األخبار الصحيحة، ويف هذا يقول تعالى:  خذ الحيطة والحذرأ -٤

                 ] :عن حيث جاء يف سبب نزولها ما روي  ]٧١النساء

بعسفان فاستقبلنا المشركون   ع رسول اهللاقال: كنا م حيث أبي عياش الزرقي

فقالوا:  ،الظهر وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول اهللا  ،عليهم خالد بن الوليد

قد كانوا على حال لو أصبنا غرهتم، ثم قالوا: تأيت عليهم اآلن صالة هي أحب إليهم 

   هر والعصرهبذه اآليات بين الظ فنزل جربيل «من أبنائهم وأنفسهم، قال: 

              ] :قال: فحضرت فأمرهم .]١٠٢النساء   فأخذوا

، ثم رفع فرفعنا السالح، قال: فصففنا خلفه صفين، قال: ثم ركع فركعنا جميع�

بالصف الذي يليه، واآلخرون قيام يحرسوهنم، فلما   ، ثم سجد النبيجميع�

إلى مصاف  قاموا جلس اآلخرون فسجدوا يف مكاهنم، ثم تقدم هؤالءسجدوا و

، ثم رفع فرفعوا هؤالء، وجاء هؤالء إلى مصاف هؤالء، قال: ثم ركع فركعوا جميع�

والصف الذي يليه، واآلخرون قيام يحرسوهنم، فلما   ، ثم سجد النبيجميع�

 صالها رسول اهللاجلس جلس اآلخرون، فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف، قال: ف

 ومن هذه الرواية يجد أن النبي )١(مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم ، 

قد أخذ بما أمره اهللا به من الحيطة والحذر بعدما عرف خرب المشركين وما عزموا 

 عليه.

                                           
ــاكم يف    ) ١( ــه الح ــتدركأخرج ــحيحين همس ــى الص ــوفعل ــالة الخ ــاب ص ــرقم: )١/٤٨٧( ، كت ، ب

 .وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي)، ١٢٥٢(
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على نشرها وتبليغها ليعم النفع للجميع، ففي التعاون تيسير العمل،  التعاون -٥

السيما أن لألمة،  الح، وإظهار االتحاد والتناصر، حتى يصبح ذلك خلق�وتوفير المص

 يقول تعالى: ؛ لذلك )١(حركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون        

     ] :ومن التعاون أن يتواصى الناس فيما بينهم للعمل بمقتضاها لما  ]٢المائدة

منفعة عاجلة أو آجلة، أو لما فيها من تحذيرهم من مضرة عاجلة أو آجلة، فيها من 

ولقد بين تعالى أن التواصي من صفات المؤمنين حيث وردت مقرونة هبم يف 

 موضعين من القرآن الكريم يقول تعالى:                    

      ] :ويقول ،]١٧البلد :                      

  ] :وانظر إلى موقف الجن ونصحهم ألقوامهم والذي حكاه تعالى  ،]٣العصر

 يف قوله:                                    

                                          

    ] :٣٢ - ٣١األحقاف[. 

من الخرب الصحيح أو من قائله، وهو ما قام به  لسخرية واالستهزاءاعدم  -٦

غاظه ذلك مع كربيائه وخاف من تأثر قومه ، حيث فرعون تجاه ما أخرب به موسى 

الخرب  عن قبول همصدوالذي لم يملك إال الرد الدال على إفالسه وعجزه، و منه،

التهكم وعلى جهة  لمقالته الشنعاء على سبيل مؤكداً  لهم قالالصحيح، حيث 

  ما حكاه تعالى عنه يف قوله:  االستخفاف                   

إنك بسبب ؛ من يدعي مثل هذا األمر البديع الخارق للعادات يا ييعن ]٢٧الشعراء: [

                                           
ــابوري (   ) ١( ــان للنيس ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــور ٢/٥٤٤غرائ ــن عاش ــوير الب ــر والتن )، التحري

 بتصرف. )٥/٢٩٠٩تفسير الشعراوي ( ،)٦/٨٨(
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حيث يزعم أن يف قل عن اآلباء، تلك الدعوى لمجنون، لكونه يدعو إلى خالف ما عُ 

 ، وهذا ماحكاه تعالى عنه يف قوله: الوجود إله� غيري                

         ] :ولقد ليفتنهم ويصرفهم عن قبول الحقوذلك  ،]٣٨القصص ،

 قال تعالى عن ذلك:                           ] :١(]٥٤الزخرف(. 

 

  .المطلب الثاين: المنهج القرآين يف التعامل مع األخبار الخاطئة* 

كما أن الحق أحق أن يتبع فإن الباطل أحق أن يرتك ويرفض وال يعمل به وهو ما 

قــة صــحيحة حتــى تمثلــه األخبــار الخاطئــة التــي تســتوجب أن يــتم التعامــل معهــا بطري

 نتجنب خطرها، ويكون ذلك كالتالي:

تجلية الحق و بل والدفاع عنإمساك اللسان عن الكالم هبا حتى ال تنتشر،  -١

أعراض وهذا ما أمر به القرآن الكريم يف حادثة اإلفك التي نالت من  الحقيقة

 ،يراً فلقد ألزمت التعليمات القرآنية بأن يظن كل مؤمن بأخيه المؤمن خالمؤمنين، 

  :وذلك يف قوله تعالى وهي آداب أدَّب اهللا تعالى هبا صحابة رسوله     

                                 ] :وهذا  ،]١٦النور

أن يقول القائل يف نفسه: ما  مسوق للتوبيخ على تناقلهم الخرب الكاذب وكان الشأن

                                           
ــة (   ) ١( ائق مــدارك التنزيــل وحقــ ،)٤/٢٢٩المحــرر الــوجيز يف تفســير الكتــاب العزيــز البــن عطي

)، السـراج المنيـر ٩/٢٩٥( )، البحر المحيط يف التفسير ألبي حيـان٢/٥٥٩التأويل للنسفي (

إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم ألبـي السـعود  ،)٤/١٠٤للخطيب الشربيني (

ــمي ( ،)٦/٢٣٩( )،٥/٦٦( ــل للقاس ــن التأوي ــاوي ٧/٤٥٢محاس ــيط لطنط ــير الوس )، التفس

 بتصرف. )١٠/٢٤١(
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نه، ويقول ذلك لمن يجالسه عاالمتناع  ناجب علييينبغي لنا أن نتفوه هبذا الكالم، وإنما 

وهو الحديث  -  الفعلهذا  بين تعالى أن ترك، و، فال يقره على ظنه السيءويسمعه منه

، از منهواالحرت التباعد عنهبيقضي  وكالهما العقل والدين علىقائم  -  يف األعراض

 .)١(قائله وناشره العقاب العظيم ، يستحقكذب� هذا الخرب كونإضافة إلى ذلك 

وعدم االلتفات إليها أو إعارهتا أدنى أهمية،  اإلعراض عن األخبار الخاطئة -٢

فاهللا تعالى مدح اإلعراض عن مثل هذه األمور وجعلها من صفات عباده المؤمنين 

  ل:المستحقين ألعالي الجنان حيث يقو          ] :٧٢الفرقان[، 

 تعالى:  ويقول              ] :ويقول جل ذكره ،]٣المؤمنون :  

                                            

  .]٥٥ القصص:[

من الخطأ تصديق األخبار الخاطئة وهو ما اقرتفه قوم فرعون حينما صدقوا  -٣

بعد أن كانوا متهيئين التباع موسى لما  خربًا نشره فرعون الكاذب بشأن موسى 

إنما خفوا لطاعة ، وون بأدنى سببلم يلبثوا أن رجعوا إلى طاعة فرع، فرأوا اآليات

، يقول تعالى حاكي� )٢(رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر ألهنم كانوا يؤلهون فرعون

 موقفهم:                                     

          ] :بيان لما كان عليه فرعون من فهذه اآلية فيها  ؛]٥٥ - ٥٤الزخرف

                                           
)، ٦/٢٧)، تفســير ابــن كثيــر (٢٣/٣٤٣بتصــرف مــن: مفــاتيح الغيــب لفخــر الــدين الــرازي (   ) ١(

 )١٨/١٨٠التحرير والتنوير البن عاشور (

 )١٣/٨٩التفســير الوســيط لطنطــاوي ( ،)٢٣٤ - ٢٥/٢٣٣التحريــر والتنــوير البــن عاشــور (   ) ٢(

 بتصرف.
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تعالى،  لما كان عليه قومه من جبن وخروج على طاعة اهللابيان لؤم وخداع، و

انتقم  أشد الغضب، فلما غضب اهللا عليهم فرعون، لما قاله لهم السريعة االستجابةو

قدوة لمن بعدهم من الكفار ليتعظ هبم  وجعلهم اهللا منهم وعاقبهم على فعلهم بالغرق

 .)١(من بعدهم إلى يوم القيامة

الرد على األخبار الخاطئة إذ أن السكوت عنها يوهم بصحتها، وهذا ماحكاه  -٤

 تعالى يف قوله:                                 

                                  

                              ] :حيث أمر  ]٢٥٨البقرة

ته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما ال يقبل التشكيك، وما حمله أإلى جرتعالى النظر 

على رعيته،  س�رئيبغى ورأى نفسه ف تجربه، وطول مدته يف الملك، إالعلى هذا 

زعم أنه فنشر خربًا خاطئ� بين رعيته، وحمله ذلك على أن حاج إبراهيم يف ربوبية اهللا و

هو المنفرد بأنواع بالرد حيث قال: ربي   إبراهيم بادركما يفعل اهللا، ف يفعل

التصرف، وخص منه اإلحياء واإلماتة لكوهنما أعظم أنواع التدابير، وألن اإلحياء مبدأ 

 ،واإلماتة مبدأ ما يكون يف اآلخرة، فقال ذلك المحاج: أنا أحيي وأميت ،الحياة الدنيا

بذلك حسب ما يدعي  يكونل قتل شخص�فصنع صنعه، زعم أنه يفعل كفعل اهللا ويف

يغالط   فيكون قد أحياه، فلما رآه إبراهيمآخر حي�  قد أماته، ويستبقي شخص� أنه

جاء له عن كونه حجة،  ويتكلم بشيء ال يصلح أن يكون شبهة فضالً  ،يف مجادلته

                                           
 )١٣/٨٩التفسير الوسيط لطنطـاوي ( ،)٥/١٨٦الجواهر الحسان يف تفسير القرآن للثعالبي (   ) ١(

 بتصرف.
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 ،ل تنجيمأه القوم الحاضرون معهما كانبحجة أخرى توافق ما انتشر لديهم، حيث 

إن اهللا  :إبراهيم  لهم فقال ؛وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة

 ،)١(فأت هبا من المغرب ى أنت يقر به كل أحد حت ،عيان� يأيت بالشمس من المشرق

وسقطت  الحجةتلك لب بتحّير ودهش وغُ ، وبهته بذلكفبالحجة الدامغة  له أتىف

 ال يلهم  تعالىواهللا�، ، وال للمسألة جوابجد مقاالً ال ي عاجزاً  بقي مغلوب�و شبهته،

بل يبقيهم على كفرهم ، ال يوفقهم، وحجة وال برهان�الظالمين الجاحدين 

  حيث قال تعالى يف موضع آخر: ، )٢(وضاللهم           

                                 ] :١٦الشورى[. 

* * * 

                                           
)، تيسير الكـريم ١/٥٢٥)، تفسير ابن كثير (١/٢١٣مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (   ) ١(

 بتصرف. )١١١الرحمن للسعدي (ص

)، ٧/٢٥)، مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (٢/٦٢٩البحر المحيط يف التفسير ألبي حيان(   ) ٢(

 بتصرف. )١١١تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ،)٢/١٩٦لقاسمي (محاسن التأويل ل
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 الخاتمة

 

 وبعد.. الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على نبيه المصطفى

ــذا البحــث ــت يف ه ــة فقــد تناول ــنهج القــرآين  دراس ــار،الم ــل مــع األخب  يف التعام

 ا:وانتهت الدراسة إلى نتائج من أبرزه صحيحها وسقيمها،

أن القرآن الكريم كتاب هداية لكل ما يطرأ على البشرية، من ذلك ما يعايشـه  -١

 الناس من أخبار كل يوم مهما اختلف المكان وتغير الزمان.

لدى اإلنسـان، سـواء كانـت أخبـار  حب االستطالعالخرب القرآين يشبع صفة  -٢

 يف الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

ر شتى مـن العظـات والعـرب، ليعتـرب المـرء ويتجنـب ساق القرآن الكريم أخبا -٣

فعل كـل يوجـب العقوبـة، كمـا حكـى تجـارب شخصـية ناجحـة علـى مسـتوى فـردي 

ومجتمعــي، مــن ذلــك مــا حكــاه عــن ملكــة ســبأ والتــي يضــرب هبــا المثــل يف التعامــل 

 الصحيح مع األخبار.

لحيـاة على المرء معرفة أخبار آخر المستجدات فيما يتعلق بجميع جوانـب ا -٤

وتحــدد مصــيره، وليكــون علــى  حكامــههــا أعلي يبنــيي تــالالمختلفــة ال ســيما األخبــار 

  .ستعداد لمواجهة ما قد يحدث يف المستقبلا

القلـق والشـك  يزيـليد اإليمان واليقـين والطمأنينـة، وخرب القرآن الكريم يز -٥

 قنـاعاإلم ب،كما يتسـالواقعيـةو الدقـةواألمانة والعـدل و الصدق، فهو يتصف بوالحيرة

 .الح كلهامراعاة المصو
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 .التذكير بالخرب مرة بعد مرة للتأكيد، فعالً كان أو قوالً حرص القرآن الكريم على  - ٦

ماديـ� ومعنويـ�، وتـرتك تغييب الناس عن الواقع الحقيقي يلحق الضرر هبـم  -٧

 أثرًا سلبي�.

ة، ويسـعى إلـى حارب القرآن كل خرب يؤدي إلى نشر النزاع والهزيمة النفسـي -٨

، وتقــويض بنــاء األمــة ر القالقــل والفــتنيــثيوزعزعــة واضــطراب األمــن واالســتقرار، 

وتنشــر  حرمــاتال ويــزرع الشــكوك والوســاوس، كمــا حــذر مــن األخبــار التــي تنتهــك

 .الفساد واالفرتاق بين الناس

وعلى كل من ورده  ،االختصاص يجب أن يكون الخرب صادرًا من جهة أهل -٩

ويقـوم علـى  على الظن ، ويرتك كل خرب يعتمدتحقق من صدق الخربيت وتثبخرب أن ي

 الكذب ويتصف بالتناقض فيما يخرب به.

يجب على كل من عجز عن معرفة صحة الخرب مـن خطئـه أن يتوقـف عـن  -١٠

 قبوله أو رده، وعدم القطع بصحته أو خطئه. 

تضاه وعـدم لخرب ولي األمر، واألخذ به والعمل بمق السمع والطاعةيجب  -١١

والتواصـي بـين النـاس للعمـل بمقتضـاه؛  ،على نشره وتبليغه اإلعراض عنه، والتعاون

، كمــا يجــب إمســاك اللسـان عــن الخــرب الخــاطئ حتــى ال ينتشــر، لـيعم النفــع للجميــع

 وعدم تصديقها والرد عليه إن أمكن.  هاإلعراض عنو

ل واحـد لكل من الخرب الصحيح والخاطئ صفات تميـزه عـن اآلخـر، وكـ -١٢

 منهما له طريقة تناسبه يف التعامل.

 وقد خرجت الباحثة من هذا البحث بعدة توصيات وهي كاآليت:

إفــراد كــل صــفة مــن صــفات الخــرب الصــحيح والخــاطئ بالبحــث والدراســة  -١
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٢٣٩ 

 وبيان المنهج القرآين والنبوي فيها.

  واقع.يف التعامل مع كل أمر يتطلبه الإجراء الدراسات العلمية المنهجية  -٢

فما كان من خير وصواب فمن اهللا وحده، وما كان مـن خطـأ وزلـل فمـن وبعد.. 

العـالمين، وصـلى اهللا علـى وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب  واهللا من وراء القصد نفسي

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. - 

وسـبل عالجهـا مـن منظـور  اإلعالم وسائل عرباإلشاعات  لرتويج جتماعيةواال النفسية األبعاد - 

مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث ، فايز كمال شلدانو عبد الفتاح عبد الغني الهمصل ،إسالمي

، فلســطين - الجامعــة اإلســالمية بغــزة ،عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،اإلنســانية

 م.٢٠٠٩ - ٢٠٠٨، ٢، العدد ١٨المجلد 

ألبـي السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن  ،إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم - 

 .بيروت - دار إحياء الرتاث العربي ،هـ)٩٨٢مصطفى (المتوىف: 

الحسن علي بن أحمد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري،  يبأل ،أسباب نزول القرآن - 

 - دار اإلصـالح ،حقـق: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدانالم ،هــ)٤٦٨الشافعي (المتـوىف: 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، ، الدمام

لعبد العزيز بـن  ،»حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته«البحث العلمي  - 

م، ٢٠١٢ -هــ ١٤٣٣عبد الرحمن بن علي الربيعة، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة السادسة، 

 .٢عدد األجزاء: 

ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر الـدين  ،البحر المحيط يف التفسير - 

 هـ.١٤٢٠ت، بيرو - هـ)، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر٧٤٥األندلسي (المتوىف: 

بـو الفـيض، لمحّمد بن محّمـد بـن عبـد الـرّزاق الحسـيني، أ ،تاج العروس من جواهر القاموس - 

ــوىف:  ــدي (المت بي ــى، الزَّ ــب بمرتض ـــ)١٢٠٥الملّق ــين، دار  ،ه ــن المحقق ــة م ــق: مجموع المحق

 الهداية، بدون ط.

 ،تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد -التحرير والتنوير  - 

الـدار  ،هــ)١٣٩٣لمحمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي (المتـوىف: 

  .م١٩٨٤، تونس - التونسية للنشر
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، ١طالسـعودية،  -ليوسف محيي الدين أبي هاللة، دار العاصمة  ،التدرج بين التشريع والدعوة - 

 .ـه١٤١٢

هـــ)، ضــبطه ٨١٦لعلــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاين (المتــوىف:  ،التعريفــات - 

 الطبعــة لبنــان، - دار الكتــب العلميــة بيــروتجماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر،  :وصــححه

 .١: األجزاء عدد م،١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،األولى

لعائشــة محمــد علــي عبــد الــرحمن المعروفــة ببنــت الشــاطئ  ،التفســير البيــاين للقــرآن الكــريم - 

 .٢: األجزاء عدد السابعة، الطبعة القاهرة، -دار المعارف  ،هـ)١٤١٩(المتوىف: 

 ،)هـ١٤٢١: المتوىف) (الحديد - بن صالح بن محمد العثيمين (الحجراتتفسير الشيخ محمد  - 

 .١: األجزاء عدد م، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى، الطبعة الرياض، والتوزيع، للنشر الثريا دار

تفسير الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (الفاتحة والبقرة) دار ابن الجوزي، المملكـة  - 

 .٣هـ، عدد األجزاء: ١٤٢٣عة األولى، العربية السعودية، الطب

ألبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي  ،تفسير القرآن العظيم - 

هـــ)، المحقــق: محمــد حســين شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، منشــورات ٧٧٤(المتــوىف: 

 .هـ١٤١٩ ،١ط بيروت، - محمد علي بيضون

ي محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، ألبـ ،تفسير القرآن العظـيم - 

هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبـة نـزار ٣٢٧الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوىف: 

 .هـ١٤١٩ ،٣طالسعودية،  -مصطفى الباز 

ــر  -  ــر للطباعــة والنش ــيد طنطــاوي، دار هنضــة مص ــرآن الكــريم، لمحمــد س التفســير الوســيط للق

 .م١٩٩٨ - ١٩٩٧ ،األولى الطبعة القاهرة، - وزيع، الفجالةوالت

هـ)، المحقق: ٣٧٠لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور (المتوىف:  ،هتذيب اللغة - 

م، عــدد ٢٠٠١بعــة األولــى، الط بيــروت، - محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العربــي
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 .٨األجزاء: 

لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن  ،التوقيف على مهمات التعاريف - 

 - هــ)، عـالم الكتـب١٠٣١علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري (المتـوىف: 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠القاهرة، الطبعة األولى، 

 لعبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد اهللا الســعدي ،تيســير الكــريم الــرحمن يف تفســير كــالم المنــان - 

الطبعــة  ،هـــ)، المحقــق: عبــد الــرحمن بــن معــال اللويحــق، مؤسســة الرســالة١٣٧٦(المتــوىف: 

 .١م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،األولى

لمحمد بن جرير بن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر  ،جامع البيان يف تأويل القرآن - 

ؤسسـة الرسـالة، الطبعـة األولـى، هـ)، المحقـق: أحمـد محمـد شـاكر، م٣١٠الطربي (المتوىف: 

 .٢٤م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠

لمحمد بن إسـماعيل  ،وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

أبو عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة، الطبعـة 

 .هـ١٤٢٢األولى، 

هـ)، المحقق: رمزي ٣٢١ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتوىف:  ،اللغة جمهرة - 

 .٣: األجزاء عدد م،١٩٨٧ األولى، الطبعة بيروت، - منير بعلبكي، دار العلم للماليين

هـ) ٨٧٥ألبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (المتوىف:  ،الجواهر الحسان يف تفسير القرآن - 

والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار إحيـاء الـرتاث  ،يخ محمد علي معـوضالمحقق: الش

 هـ.١٤١٨، ١ط بيروت، -العربي 

دار ومكتبــة الهــالل، دار الشــروق للنشــر ، لكــرم شــلبي ،الخــرب الصــحفي وضــوابطه اإلســالمية - 

 م.٢٠٠٧، والتوزيع

يف  رالماجســتي شــهادة ليــمــذكرة مكملــة لن، عبــد الحــي عبــد الســميع، لالخــرب يف القــرآن الكــريم - 

 /٢٠٠٩ - هــ١٤٣١/١٤٣٠عالم، إشـراف الـدكتورة: رحيمـة عيسـاين، الدعوة واإل تخصص
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٢٤٣ 

 .م٢٠١٠

ألبــي عبــد اهللا الحســين بــن علــي بــن طلحــة الرجراجــي ثــم  ،رفــع النقــاب عــن تنقــيح الشــهاب - 

ــــْماللي (المتــــوىف:  ــــد الســــراح، ٨٩٩الشوشــــاوي السِّ   هـــــ)، المحقــــق: د. َأْحَمــــد بــــن محمَّ

المملكـة العربيـة  -د. عبدالرحمن بن عبد اهللا الجربين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريـاض 

 .٦م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥السعودية، الطبعة األولى، 

السراج المنير يف اإلعانة علـى معرفـة بعـض معـاين كـالم ربنـا الحكـيم الخبيـر، لشـمس الـدين،  - 

 -هــ)، مطبعـة بـوالق (األميريـة) ٩٧٧يني الشـافعي (المتـوىف: محمد بن أحمد الخطيب الشـرب

 .٤: األجزاء عدد هـ،١٢٨٥ القاهرة،

البــن ماجــة أبــو عبــد اهللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد (المتــوىف:  ،الســنن - 

فيصــل عيســى البــابي  -محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيـاء الكتــب العربيــة تحقيــق:  ،هــ)٢٧٣

 .٢حلبي عدد األجزاء: ال

شمس العلـوم ودواء كـالم العـرب مـن الكلـوم لنشـوان بـن سـعيد الحميـرى اليمنـي (المتـوىف:  - 

يوسف محمد  .دو  ،مطهر بن علي اإلرياينو ،حسين بن عبد اهللا العمري .هـ)، المحقق: د٥٧٣

لطبعـة األولـى، سـورية)، ا -لبنـان)، دار الفكـر (دمشـق  -عبد اهللا، دار الفكر المعاصر (بيروت 

 مجلد. ١١م، عدد األجزاء:  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

ــة -  ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــارابي  ،الصــحاح ت ــن حمــاد الجــوهري الف ــي نصــر إســماعيل ب ألب

 الطبعـة بيـروت، -هـ)، تحقيق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للماليـين ٣٩٣(المتوىف: 

 .٦م، عدد األجزاء: ١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،الرابعة

ُمْقبـُل بـُن َهـاِدي بـِن ُمْقبِـِل بـِن َقائِـَدَة الَهْمـَداين الـوادِعيُّ ل ،الصحيح المسند مـن أسـباب النـزول - 

 -هــ ١٤٠٨مزيـدة ومنقحـة،  ،الطبعـة الرابعـة، القـاهرة -مكتبة ابـن تيميـة  هـ)١٤٢٢(المتوىف: 

 ١عدد األجزاء: ، م١٩٨٧

و بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري (المتـوىف: ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـر ،العين - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  ي التعامل مع األخبارـاملنهج القرآين ف

٢٤٤  

ــدد ١٧٠ ــالل، ع ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــراهيم الس ــي، د إب ــدي المخزوم ــق: د مه ـــ)، المحق ه

 .٨األجزاء: 

لنظام الدين الحسن بـن محمـد بـن حسـين القمـي النيسـابوري  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان - 

 الطبعــة بيــروت، -ار الكتــب العلميــه هـــ)، المحقــق: الشــيخ زكريــا عميــرات، د٨٥٠(المتــوىف: 

 .هـ١٤١٦ ،األولى

لألستاذ الدكتور موسى شاهين الشـين، دار الشـروق، الطبعـة  ،فتح المنعم شرح صحيح مسلم - 

 .١٠م، عدد األجزاء: ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣األولى (لدار الشروق)، 

بن مهران العسكري ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى  ،الفروق اللغوية - 

هــ)، حققـه وعلـق عليـه: محمـد إبـراهيم سـليم، دار العلـم والثقافـة للنشـر ٣٩٥(المتوىف: نحو 

 .مصر -والتوزيع، القاهرة 

لنعمــة اهللا بــن  ،الفـواتح اإللهيــة والمفـاتح الغيبيــة الموضـحة للكلــم القرآنيـة والحكــم الفرقانيـة - 

الغوريـة،  -هــ)، دار ركـابي للنشـر ٩٢٠وىف: محمود النخجواين، ويعرف بالشـيخ علـوان (المتـ

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مصر، الطبعة األولى، 

ــة -  ــم يف المصــطلحات والفــروق اللغوي ــات معج ــن موســى الحســيني القريمــي  ،الكلي ــوب ب ألي

محمـد المصـري، و ،هـ)، المحقق: عدنان درويش١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوىف: 

 .١دد األجزاء: ت، عبيرو -مؤسسة الرسالة 

لمحمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن سـعيد، شـمس  ،الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري - 

 ،لبنـان، الطبعـة الثانيـة -هـ)، دار إحياء الـرتاث العربـي، بيـروت ٧٨٦الدين الكرماين (المتوىف: 

 .٢٥م، عدد األجزاء: ١٩٨١ -هـ ١٤٠١

أبـي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي (المتـوىف:  عبـد الـرحمن بـنل لباب النقول يف أسـباب النـزول - 

 لبنــان -دار الكتــب العلميــة بيــروت ، ســتاذ أحمــد عبــد الشــايفضــبطه وصــححه: األ ،هـــ)٩١١

 .ط).(د (د.ت)،

لمحمـد بــن مكـرم بــن علــى، أبـو الفضــل، جمـال الــدين ابـن منظــور األنصــاري  ،لسـان العــرب - 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 
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٢٤٥ 

هــ، عـدد  ١٤١٤ -الثالثـة  الطبعـة يـروت،ب -هـ)، دار صادر ٧١١الرويفعي اإلفريقي (المتوىف: 

 .١٥األجزاء: 

جمال الـدين، محمـد طـاهر بـن علـي ل ،مجمع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار - 

، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة هـ)٩٨٦الصديقي الهندي الَفتَّنِي الكجرايت (المتوىف: 

 .٥األجزاء:  عدد، م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة، 

هــ)، ٣٩٥مجمل اللغة ألحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين (المتـوىف:  - 

ــالة  ــة الرس ــن ســلطان، مؤسس ــد المحس ــر عب ــق: زهي ــروت، -دراســة وتحقي ــة بي ــة الطبع  ،الثاني

 .٢: األجزاء عدد م،١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

قاسـم الحـالق القاسـمي (المتـوىف: لمحمد جمال الدين بن محمد سـعيد بـن  ،محاسن التأويل - 

 ،األولـى الطبعـة بيـروت، -المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه  ،هـ)١٣٣٢

 .هـ١٤١٨

ألبي محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن بـن  ،المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز - 

السـالم عبـد الشـايف محمـد، دار  هــ)، المحقـق: عبـد٥٤٢عطية األندلسي المحاربي (المتوىف: 

 .هـ١٤٢٢ ،١ط بيروت، -الكتب العلمية 

 )،هــ٤٥٨ت: (المحكم والمحيط األعظم ألبي الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي  - 

 - هـــ١٤٢١ األولــى، الطبعــة بيــروت، -المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة 

 .١١: األجزاء عدد م،٢٠٠٠

ألبــي الربكــات عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدين  ،نزيــل وحقــائق التأويــلمــدارك الت - 

هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيـي ٧١٠النسفي (المتوىف: 

ــدين ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، بيــروت، الطبعــة األولــى،  م، عــدد ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩ال

 .٣األجزاء: 

ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدويـه بـن  ،صحيحينالمستدرك على ال - 
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٢٤٦  

هــ)، تحقيـق: ٤٠٥ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماين النيسابوري المعروف بابن البيع (المتـوىف: 

، م١٩٩٠ - ـهـ١٤١١ األولـى، الطبعـة بيـروت، -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 .٤: األجزاء عدد

  لمسـلم بـن الحجـاج ، د الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهللا المسن - 

هــ)، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار ٢٦١أبو الحسن القشـيري النيسـابوري (المتـوىف: 

 .بيروت -إحياء الرتاث العربي 

   ،لـموأقوالـه علـى أبـواب الع مسند الفاروق أميـر المـؤمنين أبـي حفـص عمـر بـن الخطـاب  - 

، هــ) ٧٧٤الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي (المتـوىف:  بيأل

 -هـــ ١٤٣٠الطبعــة األولــى، ، مصــر -دار الفــالح، الفيــوم ، المحقــق: إمــام بــن علــي بــن إمــام

 .٣عدد األجزاء: ، م٢٠٠٩

  م الحمـوي، ألحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي ثـ ،المصباح المنيـر يف غريـب الشـرح الكبيـر - 

 .٢: األجزاء عدد بيروت، -هـ)، المكتبة العلمية ٧٧٠أبو العباس (المتوىف: نحو 

ل«المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكريم  -   القـرآن ألفـاظ بـين العالقـات ببيـان مؤصَّ

 الطبعـة القـاهرة، - اآلداب مكتبـة جبـل، حسـن حسـن لمحمـد ،»معانيها وبين بأصواهتا الكريم

 .٤زاء: األج عدد م، ٢٠١٠ ولى،األ

ألحمد مختار عمر بمسـاعدة فريـق عمـل، عـالم  ،معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي - 

 .٢م، عدد األجزاء: ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، 

ن ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـرا ،معجم الفروق اللغوية - 

المحقق: الشيخ بيت اهللا بيات، ومؤسسة النشـر اإلسـالمي،  ،هـ)٣٩٥العسكري (المتوىف: نحو 

 .١هـ، عدد األجزاء:١٤١٢عة األولى، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، الطب

هــ) بمسـاعدة ١٤٢٤ألحمد مختار عبد الحميد عمر (المتـوىف:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 .٤م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ق عمل، عالم الكتب، الطبعة األولى، فري

إبـراهيم مصـطفى / أحمـد الزيـات / حامـد «لمجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة  ،المعجم الوسيط - 
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٢٤٧ 

 ، دار الدعوة بدون ط.»عبدالقادر / محمد النجار

العلمــي العربــي  ألحمــد رضــا (عضــو المجمــع ،معجــم مــتن اللغــة (موســوعة لغويــة حديثــة) - 

 .٥هـ، عدد األجزاء:١٣٨٠ - ١٣٧٧ بدمشق) دار مكتبة الحياة، بيروت،

ــوم -  ــاتيح العل ــوارزمي  ،مف ــد اهللا، الكاتــب البلخــي الخ ــو عب ــن يوســف، أب ــن أحمــد ب ــد ب لمحم

ــوىف:  ــدد  ،هـــ)٣٨٧(المت ــة، ع ــي، الطبعــة الثاني ــاب العرب ــاري، دار الكت ــراهيم األبي المحقــق: إب

 .١األجزاء: 

ألبي عبد اهللا محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي  ،التفسير الكبير -اتيح الغيب مف - 

دار إحيـاء الـرتاث العربـي  ،هـ)٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوىف: 

 .هـ١٤٢٠ ،الثالثة الطبعة بيروت، -

ــه المت -  ــل يف توجي ــذوي اإللحــاد والتعطي ــاطع ب ــل الق ــلمــالك التأوي ــظ مــن آي التنزي    ،شــابه اللف

هــ)، وضـع حواشـيه: ٧٠٨ألبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبيـر الثقفـي الغرنـاطي (المتـوىف: 

 .٢: األجزاء عدد لبنان، -عبد الغني محمد علي الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت 

طبعــة الثالثــة لعبــد الــرحمن البــدوي، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، ال ،منــاهج البحــث العلمــي - 

 م.١٩٧٧

 الطبعـة الكويت، -الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 

 .جزء ٤٥: األجزاء عدد ،)هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من(

إلبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر  ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور - 

 .٢٢ـ) دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة بدون ط، عدد األجزاء: ه٨٨٥البقاعي (المتوىف: 

ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير  ،النكت والعيون - 

هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم، دار الكتـب ٤٥٠بالماوردي (المتوىف: 

 ٦ء: بيروت / لبنان، عدد األجزا -العلمية 

لمجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد بـن محمـد بـن  ،النهاية يف غريب الحديث واألثر - 

 -هـــ)، المكتبــة العلميــة ٦٠٦محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباين الجــزري ابــن األثيــر (المتــوىف: 
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محمـود محمـد الطنـاحي، عـدد و ،م، تحقيق: طـاهر أحمـد الـزاوى١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

 .٥األجزاء: 

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - Alquran alkarim. 
 - Albahr almuhit fi altafsir li'abi hayan muhamad bin yusif bin hian 'uthir aldiyn 

al'andilsia (almutawafaa: 745 h), almhqq: sadaqi muhamad jamil, dar alfikr - 
bayrut, altabet: 1420 h. 

 - Albahth aleilmiu "hqiqatah wamasadiruh wamadatuh wamanahijuh wakitabatuh 
watibaeatuh wamunaqashatah" lieabd aleaziz bin eabd alruhmin bin eali alrbyet, 
maktabat aleabykan, alriyad, altubeat alssadisat, 1433 h - 2012 m, eadad al'ajza':2. 

 - Aleayn li'abi eabd alruhmin alkhalil bin 'ahmad bin eamrw bin tamim alfarahidii 
albasrii (almutawafaa: 170 h), almhqaq: d mahdi almakhzumi, d 'iibrahim 
alsamrayy, dar wamaktabat alhilal, eadad al'ajza': 8. 

 - Alfawatih al'iilhiat walmafatih alghibiat almuadahat lilkulam alquraniat walhukm 
alfurqaniat liniemat allah bin mahmud alnnkhjawanii, wayaerif bialshaykh eulwan 
(almutawaffa: 920 h), dar rakabi lilnashr - alghuriat, misr, altubeat al'uwlaa, 1419h 
- 1999 m. 

 - Alfuruq allughawiat li'abi hilal alhasan bin eabd allh bin sahl bin saeid bin yahyaa 
bin muhran aleaskarii (almutawafaa: nahw 395 ha), haqaqah waealaq ealayha: 
muhamad 'iibrahim salim, dar aleilm althaqafat lilnashr waltawzie, alqahrt - misr. 

 - Al-Jami al - Musnad al-Saheeh al-Musnad al-Saheeh summary of the affairs of the 
Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, his Sunnah and his 
days by Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jaafi, the investigator: 
Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasser, Dar Touq Al-Najat, first edition, 
1422AH. 

 - Aljamie almusanad alsahih almukhtasir min 'umur rasul allah ealayh wasalam 
wasananuh wa'ayamuh limuhamad bin 'iismaeil 'abu eabdallh albakhari aljiefi, 
almuhaqaq: muhamad zahir bin nasir alnnasir, dar tuq alnajat, altubeat al'uwlaa, 
1422 h. 

 - Alkawakib aldirariu fi sharah sahih albakhari limuhamad bin yusif bin eali bin 
saeid, shams aldiyn alkurmanii (almutawafaa: 786 h), dar 'iihya' alturath alearabii, 
birut - libnan, altubeat althanyt: 1401 h - 1981 m, eadad al'ajza': 25. 

 - Alkuliyat muejam fi almustalahat walfuruq allughawiat li'ayub bin musaa 
alhusayni alqarimii alkfwii (almutawafa: 1094 h), almhaqaq: eadnan drwysh - 
muhamad almisri, muasasat almisri alrisalat - bayrut, eadad al'ajza': 1 

 - Almaejam alwasit limajmae allughat alearabiat bialqahira "'ibarahim mustafaa / 
'ahmad alziyat / hamid eabd alqadir / muhamad alnajar", dar aldaewat bidun t. 

 - Almaejim alaishtiqaqiu almuasal li'alfaz alquran alkarim "mwsal bibayan alealaqat 
bayn 'alfaz alquran alkarim bi'aswatiha wabayn meanyha" lmuhamad hasan hasan 
jabal, maktabat aladab - alqahrt, altabeat al'uwlaa, 2010 m, eadad al'ajza': 4. 

 - Almahkam aleunwan al'aezam li'abi alhasan eali bin 'iismaeil bin sayidih almhqq: 
eabd alhamid hindawi, dar alkutub aleilmiat - bayrut, altubeat al'uwlaa, 1421 h - 
2000 m, eadad al'ajza': 11. 
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 - Almasanad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam limuslim bin alhujaj 'abu alhasan alqashirii alnaysaburii (almutawafaa: 
261 ha), almhqq: muhamad fuad eabd albaqi, dar aleadl 'iihya' alturath alearabii - 
bayrut. 

 - Almawsueat alfaqhiat alkuaytiat, sadir en: wizarat al'awqaf walshuyuwn 
al'iislamiat - alkuayt, altbet: (mn 1404 - 1427 ha), eadad al'ajza': 45 juz'. 

 - Almisbah almunir fi ghurayb alsharah alkabir li'ahmad bin muhamad bin eali 
alfayumi thuma alhumwiu, 'abu aleabbas (almutawafaa: nahw 770 h) almaktabat 
aleilmiat - bayrut, al'ajza': 2. 

 - Almuharir alwajiz fi tafsir alkitab aleaziz li'abi muhamad eabd alhaq bin ghalib 
bin eabd alruhmin bin eatiat al'undilsi almuharibii (almutawafaa: 542 h), almhqq: 
eabd alsalam eabd alshshafi muhamad, dar alkutub aleilmiat - bayrut, t 1 - 1422 h 

 - Almustadrik ealaa alsahihayn li'abi eabd allah alhakim muhamad bin eabd allh bin 
muhamad bin hmdwyh bin nueym bin alhukm aldibiyi altahmanii alniysaburii 
almaeruf biaibn albaye (almutawafaa: 405 h), thqyq: mustafaa eabd alqadir eataan, 
dar alkutub aleilmiat - bayrut, al'uwlaa, 1411 h - 1990 m, eadad al'ajza': 4. 

 - Alnakt waleuyun li'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasri 
albaghdadii, balmawrdy (almutawafaa: 450 h), almhqq: alsyd aibn eabd almaqsud, 
eabd alrahim, dar alkutub aleilmiat - bayrut / lubnan, eadad al'ajza': 6 

 - Alnihayat fi ghurayb alhadith wal'athar limajd aldiyn 'abu alsaeadat almubarak bin 
muhamad bin muhamad aibn eabd alkarim alshiybanii aljuzrii abn al'athir 
(almutawafaa: 606 h), almaktabat aleilmiat - bayrut, 1399 h - 1979 m, thqyq: tahir 
'ahmad alzzawa - mahmud muhamad altinahy, eadad al'ajza': 5. 

 - Alsahah taj allughat wasahah alearabiat li'abi nasr 'iismaeil bin hammad aljawhari 
alfarabi (almutawafaa: 393 h), tahqiq: 'ahmad eabd alghafur eitar, dar aleilm 
lilmalayin - bayrut, altabeat alrrabieat 1407 h - 1987 m, eadad al'ajza': 6 

 - Al-Sahih Al-Musnad, one of the reasons for the revelation of Moqbel bin Hadi bin 
Muqbel bin Qaida Al-Hamdani Al-Wadai (deceased: 1422 AH) Ibn Taymiyyah 
Library - Cairo, Edition: fourth and revised, 1408 AH - 1987 AD, number of 
parts:1. 

 - Alsiraj almunir fi al'iieanat ealaa maerifat bed maeani kalam rabana alhakim 
alkhabir, lishams aldiyn, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbini alshshafieii 
(almutawafaa: 977 h), mutabaeat bulaq (al'amiria) - alqahrt, eadad alnshr: 1285 h, 
al'ajza'a: 4. 

 - Alsunun liaibn majat 'abu eabd allah muhamad bin yazid alqazwiniu, wamajat 
aism 'abih yazid (almutawafaa: 273 h) muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' 
alkutub alearabiat - faysal eisaa albabi alhulbii eadad al'ajza': 2 

 - Altadaruj bayn altashrie waldaewat liusuf muhyi aldiyn 'abi hulalat, dar aleasmt - 
alsewdyt, t 1, 1412 h. 

 - Altaerifat laealiy bin muhamad bin eali alziyn alsharif aljurjaniu (almutawafaa: 
816 h), dabatuh wasahahuh bi'iishraf alnnashir, dar alkutub aleilmiat bayrut - 
lbanan, altabeat al'uwlaa 1403 h - 1983 m, eadad al'ajza': 1. 
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 - Altafsir alrasm lilquran alkarim lieayishat muhamad eali eabd alrahmin almaerufat 
bbanat alshshati (almutawafaa: 1419 h) dar almaearif - alqahrt, altabeat alssabieat, 
eadad al'ajza': 2. 

 - Altafsir alwasit lilquran alkarim, limuhamad syd tantawiin, dar nahdatan misr 
liltabaeat walnashr waltawzie, alfijalat - alqahrt, altabeat al'uwlaa 1997 - 1998 m. 

 - Altahrir waltanwir - tahrir almaenaa alsadid watanwir aleaql aljadid min tafsir 
alkitab almajid - limuhamad alttahir bin muhamad bin muhamad alttahir bin 
eashur altuwnisii (almutawafaa: 1393 h) aldaar altuwnisiat lilnashr - tunis, sanat 
alnashr: 1984 h. 

 - Altawqif ealaa muhammat altaearif lizayn aldiyn muhamad almadeui bieabd 
alruwuwf bin taj alearifin bin eali bin zayn aleabdyn alhadadii thuma almanawi 
alqahiriu (almatawafaa: 1031 ha), ealam alkutub - aliqahirat, al'uwlaa, 1410 ha - 
1990m. 

 - Bahr al-Anwar Complex in Ghraib al-Tzul wa Ta'if al-Akhbar by Jamal al - Din, 
Muhammad Tahir bin Ali al-Siddiqi al-Hindi al-Fatni al-Gujarati (deceased: 986 
AH) Ottoman Encyclopedia Press, third edition, 1387 AH - 1967 CE, number of 
parts: 5. 

 - Fath almuneim sharah sahih muslim lil'ustadh alduktur musaa shahin lashin, dar 
alshuruq, altabeat al'uwlaa (lddar alshuruq), 1423 h - 2002 m, eadad al'ajza': 10. 

 - Gharayib alquran waraghayib alfurqan linizam aldiyn alhasan bin muhamad bin 
husayn alqamiy alnaysabwria (almutawafaa: 850 h), almhqq: alshaykh zakariaaan 
eamirat, dar alkutub aleilmayh - bayrut, altabeat al'uwlaa - 1416 h. 

 - 'Iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alkitab alkarim li'abi alsueud aleimadii 
muhamad bin muhamad bin mustafaa (alumutawafaa: 982 ha) dar 'iihya' alturath 
alearabii - bayrut. 

 - Jamhrat allughat li'abi bikr muhamad bin alhasan bin darid al'azdii (almutawafaa: 
321 h), almhqq: ramziun munir bieilbukiin, dar aleilm lilmalayin - bayrut, altabeat 
al'uwlaa, 1987 m, eadad al'ajza': 3. 

 - Jamie albayan fi tawil alquran limuhamad bin jarir bin yazid bin kthyr bin ghalib 
alamali, 'abu jaefar altubri (almutawafaa: 310 h), almuhaqaq: 'ahmad muhamad 
shakir, muasasat alrisalat, altabeat al'uwlaa, 1420 h - 2000 m, eadad al'ajza': 24. 

 - lisan alearab limuhamad bin mukrim bin ealaa, jamal aldiyn abn manzur al'ansarii 
alruwifeii al'iifriqii (almutawafaa: 711 h) dar sadir - bayrut,altibeat alththalithat - 
1414 h,eadad al'ajza': 15. 

 - Madarik altanzil walhaqayiq altaawil li'abi albarakat eabd allah bin 'ahmad bin 
mahmud hafiz aldiyn alnasfii (almutawafaa: 710 h), haqaqah wakharaj 'ahadithh: 
yusif eali bidiwi, rajieah waqadam lh: muhyi aldiyn dib mastu, dar alkalim altayib, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, 1419 h - 1998 m, eadad al'ajza': 3. 

 - Mafatih aleulum limuhamad bin 'ahmad bin yusif, 'abu eabd allah, alkatib 
albalkhiu alkhwarzmy (almutawafaa: 387 h) almhqq: 'iibrahim al'abyariu, dar 
alkitab alearabia, altubeat alththaniat, eadad al'ajza': 1. 
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 - Mafatih alghayb - altafsir alkabir - li'abi eabd allah muhamad bin eumar bin 
alhusayn bin alhusayn altiymii alrrazii almulaqab bifakhr aldiyn alrrazi khatib alry 
(almutawafaa: 606 h) dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeat alththalithat - 
1420 h. 

 - Malak altaawil bidhawi al'iilhad waltaetil fi tawjih almutashabih allafaz min ay 
altanzil li'abi jaefar 'ahmad bin 'iibrahim bin alzubir althuqfii alghirnatii 
(almutawafaa: 708 h), wade hawashih: eabd alghaniu muhamad eali alfasi, dar 
alkutub aleilmiat bayrut - lubnan, eadad al'ajza': 2. 

 - Manahij albahth aleilmii lieabd alrahmin albadawii, wikalat almatbueat, alkuayt, 
altubeat alththalithat 1977 m. 

 - Mjml allughat li'ahmad bin faris bin zakria' alqazuiniyi alrrazii, 'abu alhusayn 
(almutawafaa: 395 h), dirasatan watahqiq: zahir eabd almuhasin sultan, muasasat 
alrisalat - bayrut, altabeat alththaniat - 1406 h - 1986 m, eadad al'ajza': 2. 

 - Mueajam matn allugha (mwswet lighawiat hadith) li'ahmad rida (edu almjme 
aleilmia alearabia bdmshq) dar maktabat alhayat, bayrut, 1377 - 1380 h, eadad 
al'ajza': 5. 

 - Muejam alfuruq allughawiat li'abi hilal alhasan bin saeid bin saeid bin yahyaa bin 
muhran aleaskarii (almutawafaa: nahw 395 h) almhqq: alshaykh bayt allah bayat, 
wamusharakat alnashr al'iislamii, muasasat alnashr al'iislamii alttabieat lijamaeat 
almudrisin, altabeat al'uwlaa, 1412 h, eadad al'ajza': 1. 

 - Muejam allughat alearabiat li'ahmad mukhtar eabd alhamid eumar (almutawafaa: 
1424 h) nisbat eamal fariq eamal, ealam alkutub, altabeat al'uwlaa, 1429 h - 
2008m, eadad al'ajza': 4. 

 - Muejam alsuwab allaghawii dalil almathaqaf alearabii li'ahmad mukhtar eumar 
fariq eamal, ealam alkutub, alqahrt, altabeat al'uwlaa, 1429 h - 2008 m, eadad 
al'ajza': 2. 

 - Muhasin altaawil limuhamad jamal aldiyn bin muhamad saeid bin qasim alhilaq 
alqasimii (almutawafaa: 1332 h) almuhaqaq: muhamad basil euyun alsuwd, dar 
alkutub aleilmayh - bayrut, altabeat al'uwlaa - 1418 h. 

 - Musanad alfaruq 'amir almuminin 'abi hafas eumar bin alkhitab radi allah eanh 
wa'aqwaluh ealaa 'abwab aleilm li'abi alfada' 'iismaeil bin eumar bin kthyr 
alqurshii albasrii thuma aldimashaqiu (almutawafaa: 774 h), almhqq: 'imam bin 
eali bin 'imam, dar alfalah, alfayuwm - misr, altubeat al'uwlaa, 1430 h - 2009 m, 
al'ajza'a: 3. 

 - Nazam aldarar fi tanasab alayat walsuwr li'iibrahim bin eumar bin hasan alribat 
bin eali 'abi bikr albqaeyi (almutawafaa: 885 ha) dar alkitab al'iislamii, alqahrt 
bidun t, eadad al'ajza': 22. 

 - Rafae alniqab ean tanqih alshihab li'abi eabd allah alhusayn bin eali bin talhat 
alrujraji thuma alshuwshawiu alsimlaly (almutawafaa: 899 h), almuhaqaq: d. 
'ahmad bin mhmad alsirah, d. eabd alrahmin bin eabd allh aljabarin, maktabat 
alrushd lilnashr waltawzie, alriyad - almamlakat alearabiat alsaeudiat, al'uwlaa, 
1425 h - 2004 m, eadad al'ajza': 6. 
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 - Shams aleulum wadiwa' kalam alearab min alkulum linashwan bin saeid 
alhumiraa alyamanii (almutawafaa: 573 h), almuhaqaq: d husayn bin eabd allh 
aleumri - mathar bin eali al'iiryaniu - d yusif muhamad eabd allh, dar alfikr 
almueasir (byrwt - libnan), dar alfikr (dmashaq - swry), altubeat al'uwlaa, 1420 h - 
1999 m, al'ajza' al'ajza': 11 mujlid. 

 - Tafsir alquran aleazim li'abi muhamad eabd alrahmin bin muhamad bin 'iidris bin 
almandhir altamimii, alhanzalii, alrrazi abn 'abi hatim (almutawafaa: 327 h), 
almhqq: 'asead muhamad altayib, maktabat nizar mustafaa albaz - alsewdyt, t 3 - 
1419 h. 

 - Tafsir alquran aleazim li'abii alfada' 'iismaeil bin eumar bin kthyr alqurshii albasrii 
thuma aldimashqii (almutawafaa: 774 h), almuhaqaq: muhamad husayn shams 
aldiyn, dar alkutub aleilmiat, manshurat muhamad eali baydun - bayrut, t1 - 
1419h. 

 - Tafsir alquran li'abiin zayd eabd alruhmin bin muhamad althaealibi (almutawafaa: 
875 h) almhqq: alshaykh muhamad eali mueawad walshaykh eadil 'ahmad 
almawjud, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, t 1 - 1418 h. 

 - Tafsir alshaykh muhamad bin salih bin muhamad aleathimayn (alhajarat - alhdyd) 
(almutawafaa: 1421 h), dar altharia lilnashr waltawzie, alriyad, altabeat al'uwlaa, 
1425 h - 2004 m, eadad al'ajza': 1. 

 - Tafsir alshaykh muhamad bin salih bin muhamad aleathimayn (alfatht walbqr) dar 
abn aljawzi, almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeat al'uwlaa, 1423 h, eadad 
al'ajza': 3. 

 - Tahdhib allughat limuhamad bin 'ahmad bin al'azhari alharawii, 'abu mansur 
(almutawafaa: 370 h), almuhaqaq: muhamad eiwad mareab, dar 'iihya' alturath 
alearabii - bayrut, altabeat al'uwlaa, 2001 m, eadad al'ajza': 8. 

 - Taj aleurus min jawahir alqamus lmhmmd bin mhmmd bin eabd alrzzaq 
alhusayni, 'abu alfayd, almlqqb bimirat, alzabydy (almutawafaa: 1205 h) almhqq: 
majmueat min almuhaqiqin, dar alhidayat, bidun t. 

 - Taysir alkarim alrahmini fi tafsir kalam almanan lieabd alruhmin bin nasir bin 
eabd allh alsaedia (almutawafaa: 1376 h), almhqq: eabd alruhmin bin maeallaan 
alluwayhiq, muasasat alrisalat altabeat al'uwlaa 1420 h - 2000 m, eadad al'ajza': 1. 

 - The chapter on the transmission of the reasons for the revelation of Abd  
al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (deceased: 911 AH), corrected and 
corrected by: Professor Ahmad Abd al-Shafi, Dar al - Kutub al - Ilmiyya Beirut - 
Lebanon (d. 

 - The news in the Noble Qur’an by Abd al-Hayy Abd al-Sami, a supplementary 
memo for obtaining a master’s degree in advocacy and media, supervised by Dr. 
Rahima Essani, 1431/1430 AH - 2009 - 2010 AD. 

 - The Press News and its Islamic Regulations for Karam Shalabi, Al-Hilal House 
and Library, Al - Shorouk Publishing and Distribution House, 2007 AD. 
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 - The Reasons for the Revelation of the Qur’an by Abu al-Hasan Ali bin Ahmed bin 
Muhammad bin Ali al-Wahidi, Nisaburi, al-Shafi’i (deceased: 468 AH). 
Investigator: Essam bin Abdul - Mohsen al-Humaidan, Dar al-Thawra - Dammam, 
second edition, 1412 AH - 1992. 

 - The social dimensions of promoting rumors through the media and ways of 
treating them from an Islamic perspective by Abdel - Fattah Abdel - Ghani  
Al-Hams and Fayez Kamal Shaldan, Journal of the Islamic University for Human 
Research, Deanship of Scientific Research and Postgraduate Studies, The 
University, Palestine, Volume 18, Issue 2, 2008 - 2009 AD. 
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