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 ي ـاق القرآنـدة السيـقاع

 ابن عطية يف تفسريه وأثرها عند

 

 ستاذ مشارك جبامعة امللك سعودا

الدراسات القرآنيةقسم   –كلية الرتبية 
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 13      يمعبداهلل عبدالرمحن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

 قاعـدة السيـاق القرآنـي وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه

 :  ملخص البحث

 . "قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه" : العنوان

 ابـن  لتفسـري  مـن القـرا ة   املعطيات من لعدد كانت فكرته نتيجة: بحثفكرة ال
 بينهـا  وموازنتـه  هلـا  ذكـره  حيـث  من، األقوال املختلفة يف التفسري مع وتعامله، عطية

 ميثله عطية مبا ابن وتفسري، املفسرين من لغريه ومناقشته منها راجحًا يراه مل وترجيحاته
 الطــ   جريـر  البـن  مناقشــاته ميـةة  مـع ؛ الـرأ   ومدرســة، األنـدل   مدرسـة  مـن 

ممـا أثـار   ، القواعد وتنازع، املسائل حتليل يف اخلالف هذا يثريه وما، عليه واستدراكاته
 . "ي وأثرها عند ابن عطية يف تفسريهمةيدًا من البحث حول " قاعدة السياق القرآن

 اللخـ  كانت املعاجلة مـن ؛ وفكرته املوضوع حتديد مت أن بعد: معاجلة املوضوع
 تتنـوع  الرتجـيح  قواعـد  حيث أن، يف موضوع قواعد الرتجيح، اجلمع للمادة العلمية

 ومنهـا ، بـالقرآئن  أو، باآلثار أو، بالسنة يتعلق ما ومنها، القرآني بالنص يتعلق ما منها
 وما، بالسياق املتعلقة الرتجيح قاعدة على يقتصر الباحث وعمل، العرب بلغة املتعلق
ثـ  عـع   ، التعاضـد  أو التنازع جمال يف أخرى لقواعد استحضار نم إليه احلاجة تدعو

 إىل للوصول والتعليل واملقارنة والتحليل والوصف، املادة العلمية يف تفسري ابن عطية
 . النتائج

 : منها، أهمية البحث وأسباب اختياره

ومن حيث تفاوتهـا يف  ، من حيث أثرهاعند ابن عطية  قاعدة السياقأهمية دراسة  .1
 . وبني قاعدة أخرى وة واألثر وخباصة عند وجود تنازع بينهاالق
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وهـو  ، إذ هو متعلق مبعرفة الراجح يف تفسري القـرآن ، قيمة هذا املوضوع التفسريية .2
 . املقصود من التفسري بل هو لبه ومثرته

من املفسرين الذين جا وا  " حيث أفاد منه كثري احملرر الوجية"  القيمة العلمية لكتاب .3
 . ابن عطيةبعد 

 . أن الباحث مل جيد من أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلة .4

 :  أهداف البحث

 . الكشف عن قاعدة السياق يف تفسري ابن عطية وبيان مدى عنايته بها .1
 . والبيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية يف تفسريه يف الداللة على أرجح األق .2
 . معرفة الناحية النقدية عند ابن عطية يف مناقشته األقوال املرجوحة .3
إيضاح منهج ابن عطية يف ترجيحه عند تنـازع أو تعاضـد قواعـد الرتجـيح املثـال        .4

 . الواحد 

 : أهم النتائج

 يف التفسري الرتجيحية جمموعة من القواعد نثر يف تفسريه أن ابن عطية . 

 ضرة عند ابن عطيه يف تفسريه بني األقوال املختلفـة يف  أن قاعدة السياق كانت حا
 . تفسري اآلية

 مل يكن غـافاًل عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة املثال الواحد قواعد الرتجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للداللـة علـى      ، تعاضد املثال الواحد جمموعة من القواعد

 . أصح األقوال

 يف ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواعـد الرتجـيح      يةتبني منهج ابن عط 
 . قدم األقوى، فإذا زامحت قاعدة السياق قاعدٌة أخرى أقوى منها، املثال الواحد
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 :  التوصيات

 كتبـه  مـا  ضـو   يف حـده  علـى  قاعدة من قواعد الرتجيح عند املفسرين كل دراسة .1
 . بها وعناية هلا استعماال األكثر لبيان استقرائية دراسة املفسرون

 بغيـة  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا    ضو  يف وتقوميها التفسري يف األقوال إىل التوجه .2
 . بها علق مما التفسري كتب تنقية

 . املفسرين بني الرتجيح لقواعد موازنة دراسة .3
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The title " The Rule of the Context of Qur'an , and its 

effect in Ibn Attaya's Interpretation " 

Abstract 

The importance of the research and reasons of choosing it:  

1- The importance of studying the rule e of the text Ibn Attaya's 

Interpretation to show its effect , and to show its variation in 

strength and effect especially when there is a fight between it 

and another rule.  

2- This subject has a big interpretation value as it's connected to 

knowing the chosen opinion in interpreting Qur'an , and it's what 

meant by " Interpretation " , and its core and fruit.  

3- The scientific value for the book " Al Muharar Al Wajeeze " as 

many of the interpretators who came after Ibn Attaya got 

benefits from it.  

4- The researcher didn't find another researcher studied this subject 

in a separate study.  

Aims of the research:  

1- Declaring the rule of the context in Ibn Attaya's Interpretation 

and his caring of it.  

2-  Declaring the effect of the rule of the context in Ibn Attaya's 

Interpretation in clarifying the most chosen opinion.  

3- Knowing the critical view of Ibn Attaya in his discussion of the 

most chosen opinions.  

4- Clarifying Ibn Attaya's curriculum in choosing in case of 

contrast between the choosing rules.  

The most important results:  

 Ibn Attaya stated in his interpretation a group of weighting and 

choosing rules in his interpretation.  
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 The Rule of Context was stated in Ibn Attaya's Interpretation 

among different sayings in interpreting the Verse (Aya) .  

  When discussing the contrast of the weighting and choosing 

rules in the same example , Ibn Attaya wasn't ignorant of the 

effect of the same example on a group of rules , as he used this 

effect to indicate the most correct opinion.  

 Ibn Attaya curriculum in his weighting and choosing in case of 

contrast between the Rule of Context with other weighting rules 

in the same example. If happened a contrast between the Rule of 

Context with another stronger rule , he chooses the stronger.  

Recommendations:  

1- Studying every weighting and choosing rule of the interpretators 

alone in the light of what the interpretators wrote in an inductive 

method to show the most used and his caring of it.  

2- Discussing and evaluating the sayings of the interpretators in the 

light of the rule of context and what contrasts it in order to purify 

the interpretation books of what was in it.  

3- Weighted study to the choosing rules among the interpretators.  
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 :  املقدمة
 : وبعد، احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

 وكلـها تراعـي  ، قواعد الرتجيح عنـد املفسـرين باعتبـارات كـثرية     توعنتفقد 
ولـيكن  ، (1)فهو املقصود بهذه القواعد حتى يفه  على وجهـه ، السياق القرآني قاعدة

الفيصل عنـد تنـازع قواعـد     وفه، (2)حمط نظر املفسر مراعاة نظ  الكالم الذ  سيق له
 . هذا هو األصل، الرتجيح املثال الواحد

حيـث أهمتهـا أغراضـها    ، بيد أن طائفة من املفسرين جتاوزت السياق وداللتـه 
بعيدًا عن الضوابط والقـرائن جاهلـة بهـا أو    ، كيفما ترى أو حيلو هلا تفسره فأصبحت

 .(3)فحصلت جناية على فه  النص القرآني، متجاهلة هلا

مـن قواعـد   ، ومن هنا جيب على املختصني إبراز ما حيول دون العبث بالتفسري
: ومن أه  ما جيب إبـرازه مـن القواعـد   ، ومعامل ليعرف الصواب يف التفسري من غريه

 . قاعدة السياق

فقـال يف  ، من أهمل السـياق يف تفسـريه  ـ( ه728ت ) انتقد شيخ اإلسالمقد و
 : االستدالل ال بالنقلاملختلف يف تفسريه فيما يعل  ب

 : فهذا أكثر ما فيه اخلطأ من جهتني"

 . قوم اعتقدوا معاني ث  أرادوا محل ألفاظ القرآن عليها: أحداهما

قوم فسروا القرآن مبجرد مـا يسـوأ أن يريـده بكالمـه مـن كـان مـن        : والثانية
 . خاطب بهوامل، واملنةل عليه، الناطقني بلغة العرب من غري نظر إىل املتكل  بالقرآن
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فاألولون راعوا املعنى الذ  رأوه من غري نظر إىل ما تستحقه ألفاظ القرآن مـن  
 . والبيان الداللة

واآلخرون راعوا جمرد اللفظ وما جيوز عنده  أن يريد به العربي من غري نظـر  
  .(4) "إىل ما يصلح للمتكل  به ولسياق الكالم

خاصة يف جمـال اإلشـارة إليهـا أو    ، وقد تفاوتت عناية املفسرين بقاعدة السياق
( 542: ت) وكان ألبي حممد عبد احلق بن غالـب بـن عطيـة األندلسـي    ، التأصيل هلا

 . "السياق القرآني وأثره عند ابن عطية يف تفسريه": مما دعا إىل هذه الدراسة، عناية بها

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
املرجوحـة دون حتقيـق يف الغالـب    امتألت أكثر كتب التفسري باألقوال الراجحـة و  .1

وحيث إن بعض املفسرين سعى ، وذلك يف ضو  أن دالالت كثري من اآليات ظنية
ومنه  ابن عطيـة يف تفسـريه فقـد دعـت احلاجـة إىل معرفـة طرائـق        ، إىل الرتجيح

 . السياق: ترجيحه واليت منها

ومن حيث تفاوتهـا يف  ، أثرها أهمية دراسة قاعدة السياق عند ابن عطية من حيث .2
 . القوة وخباصة عند وجود تنازع بينها وبني قاعدة أخرى

وهـو  ، إذ هو متعلق مبعرفة الراجح يف تفسري القـرآن ، قيمة هذا املوضوع التفسريية .3
 . املقصود من التفسري بل هو لبه ومثرته

لميـة يف  مما يكسب الباحـث ملكـة ع  ، أن هذا املوضوع معتمد على الس  واملقارنة .4
 . التفسري جمال

 . بني العلما  املكانة العلمية املعروفة اليت اشتهر بها ابن عطية  .5
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" احملرر الوجية " حيث أفاد منه كثري من املفسرين الذين جا وا  القيمة العلمية لكتاب .6
 . بعد ابن عطية

 . ث مل جيد من أفرد هذا املوضوع بدراسة مستقلةأن الباح .7

 أهداف البحث:  

 . الكشف عن قاعدة السياق يف تفسري ابن عطية وبيان مدى عنايته بها . 1

 . بيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية يف تفسريه يف الداللة على أرجح األقوال . 2

 . ألقوال املرجوحةمعرفة الناحية النقدية عند ابن عطية يف مناقشته ا . 3

إيضاح منهج ابن عطية يف ترجيحه عند تنازع أو تعاضـد قواعـد الرتجـيح املثـال       . 4
 . الواحد 

 يف املختلفـة  بيان صلة قاعدة السياق عند ابن عطية يف بيان الـراجح مـن األقـوال    . 5
 . اآلية تفسري

 حدود البحث:  

أو ، ومنها ما يتعلق بالسنة، تتنوع منها ما يتعلق بالنص القرآني قواعد الرتجيح
 . ومنها املتعلق بلغة العرب، أو بالقرآئن، باآلثار

املتعلقة بالسياق عند ابـن عطيـة يف    وعمل الباحث يقتصر على قاعدة الرتجيح
جمـال التنـازع أو   وما تدعو احلاجـة إليـه مـن استحضـار لقواعـد أخـرى يف       ، تفسريه

 . التعاضد
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 منهج البحث:  

سوف يتبع املنهج االستقرائي من خالل اجلمع والوصـف والتحليـل واملقارنـة    
 . والتعليل للوصول إىل النتائج

 : وقد اقتضت طبيعة الدراسة املباحث التالية: خمطط البحث

 املبحث األول: التعريف باملصنف وبكتابه. 

 حث الثاني: التعريف مبفردة " قاعدة ". املب

" القول املبين على مراعاة السباق : قاعدة السياق القرآنيلفهوم املاملبحث الثالث: بيان 
 ".  غريه ما مل توجد حجة جيب إعماهلاواللحاق أوىل من 

 املبحث الرابع: قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه، وفيه مطالب: 

 السياق القرآني عند ابن عطيةقاعدة مكانة : طلب األولامل . 

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطيةعلى لنص باالرتجيح : املطلب الثاني . 

 الرتجيح مبضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها عند ابن عطية. املطلب الثالث : 

 مـع قواعـد الرتجـيح    ، و تنـازع قاعـدة السـياق القرآنـي    أتعاضـد  : املطلب الرابع
 . األخرى عند ابن عطية

 اخلامتة وفيها: أه  النتائج والتوصيات. 

 الفهرس: للمراجع واملوضوعات. 
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 .املبحث األول: التعريف باملصنف وبكتابه

عبداحلق بن احلـافظ أبـي بكـر غالـب بـن عطيـة احملـاربي        ، أبو حممد: املصنف
قـو  املشـاركة ذكيـًا فطنـًا     ، ويف العربيـة وكان إمامًا يف الفقه ويف التفسـري  ، الغرناطي

 . من أوعية العل ، مدركًا

وكـان  ، وطلب العل ، اعتنى به والده(، ـه480) سنة مثانني وأربع مئة: مولده
 . ولي القضا  يف سنة تسع وعشرين ومخ  مئة، يتوقد ذكا 

تـويف سـنة   ، كان واسع املعرفة قو  األدب متفننًا يف العلـوم أخـذ النـاس عنـه    
 . (5)رمحه اهلل تعاىل(، ـه542) نتني وأربعني ومخ  مئةاث

" احملرر الوجية يف تفسري الكتاب : املشهور أن امسه: اس  التفسري ومكانته: كتابه
مما يدل على ذلـك مـا   ، العةية " والذ  يظهر أنه مل يضع االس  الذ  اشتهر به تفسريه

 : "" تاريخ قضاة األندل  جا  يف

 فجا  من أحسـن تـأليف وأبـدع   (؛ الوجية يف التفسري) ى بوألف كتابه املسم" 
فأحسن فيـه وأبـدع   ( الوجية يف التفسري) وألف كتابه" ( : نفح الطيب) ويف(. 6)"تصنيف

 . (7)"وطار حبسن نيته كل مطار

ففةعـت   ": وأشار ابن عطية يف مقدمة كتابه التفسري إىل قريب من االس  فقـال  
ت فيـه أن  ناظرة من عل  التفسري وترتيب املعـاني وقصـد  إىل تعليق ما يتخيل لي يف امل

  .(8)"يكون جامعا وجيةا حمررا

 : ـ(ه764ت ) ومما يدل على مكانة التفسري العلمية قول الصفد 

 .(9)"لو مل يكن له إال تفسريه لكفى"
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هو أجل من صنف يف : قالفـ(، ه745) أبو حيان: وقد اثنى على كتابه التفسري
كتـاب بـن عطيـة أقـل     : وقيل، ل من تعرض للتنقيح فيه والتحريرعل  التفسري وأفض

 .(10)أخلص وأغوص: ـ(ه538) وكتاب الةخمشر ، واعع واخلص

 املبحث الثاني: التعريف مبفردة " قاعدة "

 : القاعدة يف اللغة

يـت  وقواعـد الب . (11)القاف والعني والـدال تفيـد معنـى االسـتقرار والثبـات      
واسـتعملت القاعـدة جمـازًا يف األمـور املعنويـة      ( 13).والواحدة منها قاعدة( 12)،أساسه
وتطلـق القاعـدة مبعنـى     .(14)ب ن ى َأْمر ه على َقاِعد ٍة وَقو اِعد  وقاعد ُة َأْمِرك و اِهي ٌة: فيقال

 : منها، معان العربية وردت بعدة القاعدة يف اللغةف( 15).األمر الضابط
 . القواعد مبعنى أساطني البنا  وأعمدته وأسسه .1
 . قواعد السحاب أصوهلا املعرتضة يف آفاق السما  شبهت بقواعد البيت .2
وقاعـدة  ، بنى أمره على قاعدة وقواعد: فيقال، استعملت جمازا يف القاعدة املعنوية .3

 . أمرك واهية
 . منها ب عيدان اهلودجخشبات أربع معرتضة يف أسفله ترك: قواعد اهلودج  .4
 . القاعدة مبعنى الضابط واألمر الكلي ينطبق على جةئيات .5

 : القاعدة يف االصطالح هلا معنيان: القاعدة اصطالحًا

وذلك إذا مل يضف للقاعدة وصف ، معنى عام مشرتك بني سائر العلوم: األول
 . يقيدها مبجال معني

األمر : فالقاعدة اصطالحًا .(16)مقيد مبا توصف به من عل معنى خاص : الثاني
 .(17)الكلي املنطبق على عيع جةئياته
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 مراعـاة  علـ   املـب   القـول : " القرآنـي  السـياق  لقاعدة املفهوم بيان: الثالث املبحث

 ".  إعماهلا جيب حجة توجد مل ما غريه من أوىل واللحاق السباق

 معن  القاعدة: 

معنـى   مـن حيمـل   املفسـرين  فمن، أقوال خمتلفة يف تفسري اآلية -أحيانًا  –ت ِرُد 
ومنه  من حيملها على معنـى خيرجهـا   ، على معنى ال خيرجها عن سياق اآليات اآلية

فيت  العمل هنا بقاعدة ، فيجعلها معرتضة يف السياق، عن معاني اآليات قبلها وبعدها
 توجـد  مل ما غريه من أوىل واللحاق السباق مراعاة على املبين القول" : السياق القرآني

 . "إعماهلا جيب حجة

 فتحمل اآلية على التفسري الذ  جيعلها داخلة يف معاني مـا قبلـها ومـا بعـدها    
، ما مل توجد حجة متنع هذا التفسـري ( 18)الذ  يعني أحد احملتملني عماًل بقاعدة السياق

 .(19)واحلجة املانعة كورود النص النبو  يف تفسري اآلية

 فاظ مرادفة للسياق: أل

، الـنظ  ، (21)املقـام  ،(20)املساق: مثل، هناك من عبَّر بألفاظ مرادفة للفظ السياق

 .(22)القرآني النظ ، التأليف، مقتضى احلال، املقتضى

 معن  ألفاظ قاعدة السياق: 

 وقرينة السياق هي ما يؤخذ من الحق الكـالم   ،(23)ما سيق الكالم ألجله: السياق
  .(24)أو سابقه، املقصود الدال على خصوص

 (25)تتابعه و أسلوبه الذ  جير  عليه: سياق الكالم.  

 السني والبا  والقـاف أصـل واحـد صـحيح يـدل علـى       : فارس قال ابن: السباق
  .(27)ما قبل الشي : والسباق( 26)التقدي 
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 إدراك شي  وبلوغه  الالم واحلا  والقاف أصل يدل على: فارس قال ابن: اللحاق
والَلح ـق بالتحريـك شـي  يلحـق     ، واللحاق مصدر حلق يلحق حلاقا .(28)إىل غريه
 .(29)به واللَّح ُق ُكّل شيٍ  حِلق  شيئًا أو ُلحِّق ، باألول

 تلخيص مفهوم السياق: 

 : ميكن تلخيص القول يف مفهوم السياق يف النقاط الثالث

 . املتكل  من إيراد الكالمأ  مقصود ، أن السياق هو الغرض: األوىل

أو  أن السياق هو الظروف واملواقف واألحداث اليت ورد فيها الـنص أو نـةل  : الثانية
 . قيل بشأنها

أن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغو  الـذ  ميثلـه الكـالم يف موضـع     : الثالثة
اللة ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كالم ميكن أن يضي  د، النظر أو التحليل

  .(30)القدر منه موضع التخليل أو جيعل منها وجهًا استدالليًا

وداللة السياق ال يقام عليها دليل وكذلك لو فه  املقصود من الكالم وطولب 
  .(31)واملناظر يرجع إىل دينه وإنصافه، بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إىل ذوقه

ظرة فاحصة ميية بها بني وقد اعتنى ابن عطية بقاعدة السياق وينظر إليها ن

 ائ ى ى ېچ  املعاني يف تفسري اآليات القرآنية، كما يف قوله تعاىل:

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 چ مب خب حب جب يئ ىئ مئحئ جئ ی ی ی

 ٩١النسا : 

ملا وصف اهلل تعاىل فيما تقدم صفة احملقني يف املتاركة اجملدين يف  ": قال ابن عطية
كانوا يريدون اإلقامـة يف مواضـعه    ، ى طائفة خمادعة مبطلة مبطنةنبه عل، إلقا  السل 
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ويقولون أيضًا للمسلمني إذا وفدوا ، يقولون هل  حنن معك  وعلى دينك ، مع أهليه 
  ....وأرسلوا حنن معك  وعلى دينك  خبثة منه  وخديعة

وهذه اآلية حض على قتل هؤال  املخادعني إذا مل يرجعوا عن حاهل  إىل حال  
 "اآلخرين املعتةلني امللقني للسل  

وتأمل فصاحة الكالم يف أن سياقه يف الصيغة املتقدمـة قبـل   ": ث  قال ابن عطية
إذ كانوا حمقني يف ذلـك  ، هذه سياق إجياب االعتةال وإجياب إلقا  السل  ونفي املقاتلة

 . معتقدين له

  السل  إذ كـانوا  وسياقه يف هذه الصيغة املتأخرة سياق نفي االعتةال ونفي إلقا
ألن الذين مل جيعل اهلل عليه  سبيال ، واحلك  سوا  على السياقني، مبطلني فيه خمادعني

لو مل يعتةلوا لكان حكمه  حك  هؤال  الذين جعـل علـيه  سـلطان مـبني وكـذلك      
لو اعتةلوا لكان حكمه  حكـ  الـذين ال   ، هؤال  الذين عليه  السلطان إذ مل يعتةلوا

 . (32)"كنه  بهذه العبارة حتت القتل إن مل يعتةلواول، سبيل عليه 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  وكما يف قوله تعاىل:

 54يون :  چ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ
  .(33)" هذا إخبار للكفار يف سياق إخباره  بأن ذلك الوعد حق" : قال ابن عطية

ومن الوجوه اليت يفرق بها بني التأويـل الصـحيح   ": ـ( ه751) القي  وقال ابن
فإن ، تأويل اللفظ مبعنى مل يدل عليه دليل من السياق وال معه قرينة تقتضيه: والباطل

هذا ال يقصده املبني اهلاد  بكالمه إذ لو قصده حلف بالكالم قرائن تدل على املعنـى  
فإن اهلل سبحانه أنةل كالمـه  ، املخالف لظاهره حتى ال يوقع السامع يف اللب  واخلطأ

فإذا أراد به خالف ظاهره ومل حتف به قرائن تدل على املعنى الذ  يتبادر ، بيانًا وهدى
  .(34)" هدى غريه إىل فه  كل أحد مل يكن بيانًا وال
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وجيب اعتبار ما دل عليـه السـياق والقـرائن    ": ـ( ه702) دقيق العيد وقال ابن
  .(35)"مقصود الكالمألن بذلك يتبني 

املعــاني : أن مــن العلــوم املشــرتطة يف االجتهــاد ـ( هــ911) وذكــر الســيوطي
  .(36)السياق املفهومة من

وأنـه يـؤد  إىل غـري    ، من تفريـق النظـر يف السـياق   ـ( ه590) وحذر الشاطيب
 : فقال، املراد

وأولـه علـى آخـره وإذ ذاك    ، م على أولهفال حميص للمتفه  عن رد آخر الكال"
حيصل مقصود الشارع يف فه  املكلف فإن فرق النظر يف أجةائـه فـال يتوصـل بـه إىل     

  .(37) "فال يصح االقتصار يف النظر على بعض أجةا  الكالم دون بعض، مراده

كما يف ، النظ : والذ  يسميه أحيانا، ويرى ابن عطية أن التحد  وقع بالسياق

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ  اىل:قوله تع

 38يون :  چ ۉ

 : والتحد  يف هذه اآلية وقع جبهيت اإلعجاز اللتني يف القرآن": قال ابن عطية

 . النظ  والرصف واإلجياز واجلةالة كل ذلك يف التعريف باحلقائق: أحداهما 

 املعاني مـن الغيـب ملـا مضـى وملـا يسـتقبل وحـني حتـداه  بعشـر         : واألخرى
 . "مفرتيات إمنا حتداه  بالنظ  وحده

وكيـف جيـي    ، وفيه عند  نظر، هكذا قول عاعة من املتكلمني": قال ابن عطية
 . (افرتاه: )التحد  مبماثلة يف الغيوب ردًا على قوهل 
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وما وقع التحد  يف اآليـتني هـذه وآيـة العشـر السـور إال بـالنظ  والرصـف        
وأمـا التحـد     ": ثـ  قـال  " لةموا قط إتيانـا بغيـب   واإلجياز يف التعريف باحلقائق وما أ

إذ اهلل عة وجـل قـد أحـاط بكـل     ، بالنظ  فبني أيضًا أن البشر مقصر عن نظ  القرآن
عل  باإلحاطة اللفظة اليت هي أليق بهـا يف  ، فإذا قدر اهلل اللفظة يف القرآن، شي  علما

  .(38)" ذا النظامحتى كمل القرآن على ه، عيع كالم العرب يف املعنى املقصود

وحتصيل املعاني وتركيب الكثري منها يف اللفـظ القليـل فأمـا مثـل قولـه      ": وقال
لكـن بانتظامـه   ، فال يصح التحد  باإلتيان مبثله( ث  نظر: )وقوله ( مدهامتان: )تعاىل

  .(39)"واتصاله يقع العجة عنه

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  وكذلك كما يف قوله تعاىل:

 88اإلسرا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 قال ابن عطية: 

: أن عاعة من قريش قالت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسـل  : سبب هذه اآلية"
فنةلـت هـذه   ، يا حممد جئتنا بآية غريبة غري هذا القرآن فإنا نقدر على اجملي  مبثل هذا

ذلـك مل  اآلية املصرحة بالتعجية املعلمة بان عيع اخلالئق لو تعاونوا إنسا وجنـا علـى   
وعلـة  ، والعجة يف معارضة القرآن إمنا وقع يف الـنظ  والرصـف ملعانيـه   ، يقدروا عليه

اإلحاطة اليت ال يتصف بها إال اهلل عة وجـل والبشـر مقصـر ضـرورة باجلهـل      : ذلك
فإذا نظ  كلمة خفي عنـه للعلـل الـيت ذكرنـا أليـق      ، والنسيان والغفلة وأنواع النقص

 . (40)"الكالم بها يف املعنى
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 34: الطـور  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ  وكذلك كما يف قوله تعـاىل: 

واملماثلة املطلوبة منه  هـي  ( فليأتوا حبديث مثله( عجةه  تعاىل بقوله": قال ابن عطية
  .(41)"النظ  والرصف واإلجياز: يف

 حدود السياق: 

 : يفرق البعض كميًا بني نوعني من السياقات

 . املباشر للفظ قبله أو بعده ويقصد به اجلوار، السياق الصغري: األول

كاجلملـة أو  ، ويقصد به ما هو أك  مـن اجلـوار املباشـر للفـظ    ، السياق الكبري: الثاني
  .(42)الفقرة أو اخلطاب علة

فيكون السياق قد يضاف إىل جمموعـة مـن اآليـات الـيت تـدور حـول غـرض        
له امتداد يف  وقد يكون، ويضاف إليها، كما أنه يقتصر على آية واحدة، أساسي واحد
، وقـد يطلـق علـى القـران بأععـه     ، بعد أن ميتد إىل مـا يسـبقه ويلحقـه   ، السورة كلها
والسـياق  ، وسـياق السـورة  ، وسـياق الـنص  ، سياق آية: مبعنى أن هناك، ويضاف إليه

ولذا فإن من واجب املفسر ، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح املعنى، القرآني
وعليه أن يعل  أن برت السياق اخلاص عن ، الرتباط وهذه األبعادأن ال يغفل عن هذا ا

  .(43)من شأنه أن يؤد  إىل امليل عن سنن الصواب يف التفسري، سائر السياقات

 : السياق لداللة منازعتها عند إعماهلا جيب ليت احلجة

 احلجة ليت جيب إعماهلا عند منازعتها لداللة السياق فهي ما نص عليه الطـ   
 : ـ(ه310)

 . خ  صحيح متصل السند: أواًل"

  .(44)"إعاع أهل التأويل: ثانيًا
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 وفيـه ، تفسـريه  يف عطيـة  ابـن  عنـد  وأثرهـا  القرآنـي  السياق قاعدة: الرابع املبحث

 :  مطالب

 . عطية ابن عند القرآني السياق قاعدة مكانة: األول املطلب

ويف ضـو  ترجيحاتــه مت  ، املفسـرين اعتنـى ابـن عطيــة بقواعـد الرتجـيح عنــد     
  .(45)وغري ذلك، وقواعد متعلقة باللغة، قواعد متعلقة بالقرا ات استخراج

قاعـدة السـياق   : ومن قواعد الرتجيح الـيت اعتنـى بهـا ابـن عطيـة يف تفسـريه      
 . ال يكاد يغفل عنه وعن داللته، فكان السياق حمط نظر وعناية عنده، القرآني

شعر ابن عطية فيها فخامة النظ ، ما جا  يف تفسريه لقوله ومن املواضع اليت يست

 ١٠٩آل عمران:  چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  تعاىل:

وملا كان للذهن أن يقف هنا يف الوجه الذ  به خـص اهلل قومـًا   : قال ابن عطية
احلجـة القاطعـة يف   : ذكر تعـاىل ، وآخرين بعمل يعذبه  عليه، بعمل يرمحه  من أجله

وهلل مــا يف ) وذلــك يف قولــه، وأن احلــق ال يعــرتض عليــه، املخلوقــات ملكــه عيــع
مـن حيـث هـي عـل     ، مـن : ومل يقـل (، مـا ) اآليـة وقـال  ( األرض السموات وما يف

 .(46)واآلية يف فخامة النظ : قال ابن عطية. . وأجناس

وللسياق عند ابن عطية حضور يف اختالف القرا ات فيبني األشبه واألقرب من 

 ٱچ  :اعتبار نظ  الكالم وسرده، كما يف املوضع التالي عند قوله تعاىلالقرا ات ب

 ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ١النسا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
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وقـرأ محـةة وعاعـة مـن العلمـا       .. )األرحـام(  "قال ابن عطية يف قوله تعاىل:  
أنها يتسا ل بها، كما يقول )واألرحام( باخلفض، عطفا على الضمري، واملعنى عنده : 

الرجل أسألك باهلل وبالرحام، هكذا فسرها احلسن وإبراهي  النخعي وجماهـد، وهـذه   
القرا ة عند رؤسا  حنويي البصرة ال جتوز ألنه ال جيوز عنده  أن يعطف ظاهر علـى  
مضمر خمفوض. قال الةجاج عن املازني، ألن املعطوف واملعطوف عليه شريكان حيل 

نهما حمل صاحبه فكما ال جيوز مررت بةيدوك، فكـذلك ال جيـوز مـررت    كل واحد م
 ". بك وزيد، وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ال جتوز إال يف الشعر

 : ويرد عند  هذه القرا ة من املعنى وجهان": قال ابن عطية 

أن ذكر األرحام فيما يتسا ل به ال معنى له يف احلض على تقوى اهلل : أحدهما 
وهذا تفرق يف معنـى الكـالم   ، ة فيه أكثر من اإلخبار بأن األرحام يتسا ل بهاوال فائد

 . وإمنا الفصاحة يف أن يكون لذكر األرحام فائدة مستقلة ، وغض من فصاحته

، والقسـ  حبرمتهـا  ، أن يف ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها: والوجه الثاني
من كان حالفـا فليحلـف   ) وسل واحلديث الصحيح يرد ذلك يف قوله صلى اهلل عليه 

 . ((47)باهلل أو ليصمت

على ما اختص ، على جهة القس  من اهلل، وقالت طائفة إمنا خفض واألرحام 

ڤ  ڤ  چ  ويكون املقس  عليه فيما بعد من قولـه ، به ال إله إال هو من القس  مبخلوقاته

 . 1النسا :  چڤ        ڤ  ڦ  

 . (48)"الكالم وسرده وهذا كالم يأباه نظ : قال ابن عطية

ومن املواضع اليت تبني اعتنا  ابن عطية بقاعدة السياق القرآني: بيانه ما يؤيد 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :القرا ة بداللة السياق ، ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل
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واختلف " عطية: قال ابن، ١٠البقرة:  چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

هو خ  : وقيل، عليه  هو دعا : فقيل چڈ ڎ ڎچ  املتأولون يف معنى قوله
أن اهلل قد فعل به  ذلك وهذه الةيادة هي مبا ينةل من الوحي ويظهر من ال اهني 

 . فهي على هؤال  املنافقني عمى وكلما كذبوا زاد املرض

بضـ  اليـا  وتشـديد    ، ُيَكـّذبون : وقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمـرو وابـن عـامر   
 . لذالوقرأ الباقون بفتح اليا  وختفيف ا، الذال

 يكذبون.  فهذا إخبار بأنه  چڄ ڄ ڃ چ فالقرا ة بالتثقيل يؤيدها قوله تعاىل قبل: 

أن سياق اآليات إمنا هي إخبـار بكـذبه  والتوعـد    : والقرا ة بالتخفيف يؤيدها
بالعذاب األلي  متوجه على التكذيب وعلى الكذب يف مثل هذه النازلة إذ هـو منطـو   

  .(49)"على الكفر

كما يف تفسريه لقوله ، ية بداللة السياق يف الداللة على احملذوفويعمل ابن عط

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېچ  تعاىل:

 ٩الةمر:  چ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

وقرأ عاص   ..وقرأ ابن كثري ونافع ومحةة: )أم ن( بتخفيف املي  "قال ابن عطية: 
 أّمـن(  ) وأبـو جعفـر:   وأبو عمرو وابن عـامر والكسـائي واحلسـن واألعـرج وقتـادة     

 بتشديد املي ، فأما القرا ة األوىل فلها وجهان: 

وكأنه يقـول أهـذا القانـت    ، أن األلف تقرير واستفهام، وهو األظهر: أحدهما
حـذف يـدل    خري أم هذا املذكور الذ  يتمتع بكفره قليال وهو من أصحاب النار، ويف الكالم

 . (50)"چىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ عليه سياق اآليات مع قوله آخرًا 
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نقلـه نبـذة ممـا قـال العلمـا  يف إعجـاز       ، بداللة السـياق  ومن اهتمام ابن عطية
مــن  -الـذ  هــو السـياق    –وقـرر أن الــنظ   ، وذكــر اخـتالفه  يف املعجــة ، القـرآن 

 : اختلف الناس يف إعجاز القرآن مب هو ": فقال، اإلعجاز

م القدي  الذ  هو صفة الذات وإن العـرب  إن التحد  وقع بالكال: فقال قوم 
 . كلفت يف ذلك ما ال يطاق وفيه وقع عجةها

إن التحد  وقع مبا يف كتاب اهلل تعاىل من األنبا  الصادقة والغيوب : وقال قوم
 . "املسرودة

وهذان القوالن إمنا يرى العجة فيهما من قد تقـررت الشـريعة   ": قال ابن عطية
 . ه وسل  يف نفسهونبوة حممد صلى اهلل علي

وأما من هو يف ظلمة كفره فإمنا يتحدى فيما يبني له بينه وبني نفسه عجةه عنـه  
وأن البشر ال يأتي مبثله ويتحقق جميئه من قبل املتحد  وكفار العرب مل ميكنه  قط أن 
ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى من قبل حممد صلى اهلل عليه وسـل   

ذلك وعجةت فيه عل  كل فصيح ضرورة أن هذا نيب يأتي مبا لي  يف  فإذا حتديت إىل
 . قدرة البشر اإلتيان به إال أن خيص اهلل تعاىل من يشا  من عباده

وهـو الصـحيح يف نفسـه أن    ، وهذا هو القول الذ  عليـه اجلمهـور واحلـذاق   
 . التحد  إمنا وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه

ن اهلل تعاىل قد أحاط بكل شي  علمـا وأحـاط بـالكالم كلـه     أ: ووجه إعجازه
فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عل  بإحاطته أ  لفظة تصلح أن تلي األوىل وتبني ، علما

والبشر معه  اجلهل والنسـيان  ، ث  كذلك من أول القرآن إىل آخره، املعنى بعد املعنى
 . والذهول ومعلوم ضرورة أن بشرا مل يكن قط حميطا
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وبهذا النظر يبطل قول ، فبهذا جا  نظ  القرآن يف الغاية القصوى من الفصاحة
فلمـا جـا  حممـد صـلى اهلل     ، إن العرب كان من قدرتها أن تأتي مبثل القرآن: من قال

  .(51)"عنه عليه وسل  صرفوا عن ذلك وعجةوا

ومن املواضع اليت ذكر ابن عطية فيها أن التحد  وقع يف السياق القرآني، 

ٻ  ٻٱ ٻ ٻچ تعاىل: لذ  يسميه بالنظ  القرآني، ما جا  يف تفسريه لقوله وا

 ١٣هود:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ 

 : قال ابن عطية

فوسـع علـيه  يف   ، ألنه قيدها باالفرتا  چ پ چ ووقع التحد  يف هذه اآلية"

 چ ەئ ەئ ائچ  لتقوم احلجة غاية القيام، إذ قد عجةه  يف غري هذه اآليـة القدر 
، فهذه مماثلة تامة يف غيوب القرآن ومعانيه احلجة ونظمه ووعـده ووعيـده  ، تقييد دون

بل قيل هل  عارضوا القدر منه بعشر أمثاله يف التقدير والغرض ، وعجةوا يف هذه اآلية
  .(52)"واحد واجعلوه مفرتى ال يبقى لك  إال نظمه فهذه غاية التوسعة

ن الـدال علـى إعجـاز الـنظ ، كمـا يف      ويذكر ابن عطية تفسري عهور املفسـري 

ــه   ــريه لقول ــاىلتفس  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :تع

ذهب بعض الناس إىل أن يصل معـاني هـذه   ": ابن عطية قال ٩٢آل عمران:  چ ٺ

 ائچ  اآليات بعضها ببعض من حيث أخ  تعاىل أنه ال يقبل من املوايف علـى الكفـر  

 ٩١آل عمران:  چ ەئ ەئ

فحض على اإلنفاق مـن احملبـوب   ، بل من املؤمن القليل والكثريوقد بان أنه يق
، ث  ذكر تقرب إسرائيل عليه السالم بتحري  ما كـان حيـب علـى نفسـه    ، املرغوب فيه
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: ث  قال. ليدل تعاىل على أن عيع التقربات تدخل باملعنى يف علة اإلنفاق من احملبوب
نحازة نظمتهـا الفصـاحة املعجـةة    وفسر عهور املفسرين هذه اآليات على أنها معان م

 . (53)"أعل نظ 

كمـا يف  ، ويُرد ابن عطية على املخالف حمتجـًا بالسـياق وأنـه األبـرع يف الـنظ      

 ١آل عمران:  چ ٱچ  لقوله تعاىل:تفسريه 

قد تقدم ذكر اختالف العلما  يف احلروف اليت يف أوائل السور  ": قال ابن عطية
 رجاني يف النظ  إىل أن أحسن األقوال هنا أن يكونوذهب اجل ...يف أول سورة البقرة

ويـدل  ، كأنه يقول هذه احلروف كتابـك أو حنـو هـذا   ، إشارة إىل حروف املعج  )آ مل(

 على ما ترك ذكره مما هـو خـ  عـن    چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ قوله 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :يف نظمه مثل قوله تعـاىل وذلك : قال، احلروف

 ٺ ٺ ڀ ڀچ  تعـاىل:  اجلواب لداللـة قولـه   وترك ،22: الةمرچ ڀ پ پ

قال القاضي رمحه  ..كمن قسا قلبه تقديره، 22: الةمر چٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ
حتى يرتبط الكـالم إىل هـذا   ( اهلل) خ  قوله( نةل) اهلل حيسن يف هذا القول أن يكون

 . "املعنى

يه وهذا الذ  ذكره القاضي اجلرجاني ف ": ث  عقب على ذلك ابن عطيه فقال
. وما قاله يف اآلية حمتمل، ألن مثله ليست صحيحة الشبه باملعنى الذ  حنا إليه، نظر

ال يض  ما بعدها إىل  )آمل( ولكن األبرع يف نظ  اآلية أن يكون: ث  قال ابن عطية

  .(54)"مبتدأ كالمًا ٢آل عمران:  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ  نفسها يف املعنى وأن يكون
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 القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه، وفيه مطالب:  سياقال املبحث الرابع: قاعدة

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطية. عل  النص باملطلب الثاني: الرتجيح 

يف بيان الراجح من األقوال  إن مما يبني صلة هذه القاعدة عند ابن عطية
 السياق للخروج من االختالفات يف املختلفة يف تفسري اآلية، إكثاره من االحتكام إىل

، فنجده يرجح بقاعدة السياق القرآني وينص عليها كما جا  يف تفسريه لقوله التفسري

  .٢٤احلجر:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ تعاىل:

خ  تعاىل بإحاطة علمه مبن تقدم من األم  ومبن تأخر يف الةمن أقال ابن عطية 
 : ث  قال ..يامةمن لدن أهبط آدم إىل األرض إىل يوم الق

 . وهو قول عهور املفسرين، بهذا سياق معنى اآلية 

يف الطاعة والبدار إىل : أ  چڱ ڱ ں چ معنى قوله": وقال احلسن

 . "باملعاصي چ ڻ چ و، اإلميان واخلريات

، وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتـأخر علـى عيـع وجوهـه     ": قال ابن عطية
 . (55)"إال كما قدمناد سياق معنى اآلية فلي  ي طَّر

 . ناصًا عليهاففي اآلية السابقة جند أن ابن عطية يرجح بقاعدة املبحث هنا 

، ومن املواضع اليت رجح فيها ابن عطية بني األقـوال املختلفـة يف تفسـري اآليـة    
الذ  هو أساس قاعدة السياق ، ومسى السياق فيه بالنظ ، ونص على قاعدة املبحث

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  :لقولـه تعـاىل   ، ما جا  يف تفسـريه هنا

 .١٠٢آل عمران:  چ ڦ ڦ
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واملقصود به وقت نةوهلا ، اخلطاب بهذه اآلية يع  عيع املؤمنني": قال ابن عطية 

نةلت اآلية على عموم لفظها : فقالت فرقة چڤ ٹچ يف قوله ..األوس واخلةرج
األشيا  ث  يف شي  من وألةمت األمة أن تتقي اهلل غاية التقوى حتى ال يقع إخالل 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  :إن اهلل نسخ ذلك عن األمة بقوله تعاىل

 وبقوله، ١٦التغابن:  چے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    چ  تعاىل:

ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   

ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت    ىئ  ی

 .٢٨٦البقرة:  چخت  مت   

وهذه اآليات متفقـات  ، ال نسخ يف شي  من هذا: وقالت عاعة من أهل العل 

هـو حبسـب    چڤ ٹچ اتقوا اهلل حق تقاته فيما استطعت  وذلـك أن : فمعنى هذه
 : عطيةقال ابن . "أوامره ونواهيه وقد جعل تعاىل الدين يسرا 

وأال يعصي ابن آدم علة ال يف صغرية وال يف كـبرية  ، وهذا هو القول الصحيح"
ولو كلف اهلل هذا لكان تكليـف مـا ال   ، وأال يفرت يف العبادة أمر متعذر يف جبلة البشر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  وقولـه تعـاىل   .. ،يطاق ومل يلتةم ذلـك أحـد يف تأويـل هـذه اآليـة     

م حتى يوافيك  املوت وأنت  عليه، هكذا هو وجه معناه: دوموا على اإلسال چڦ
 . (56)"األمر يف املعنى. ث  قال ابن عطية: وجا ت العبارة على هذا النظ  الرائق الوجية

ڦ چ  وُيض عف ابن عطية مبقتضى قاعدة السياق كما يف تفسريه لقوله تعاىل

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   38

ژ ڑ ڑ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

حكى الط   عن "قال ابن عطية:  ٢٦٦البقرة:  چک ک ک ک 
السد  أن هذه اآلية: مثٌل آخر لنفقة الريا ، ورجح هو هذا القول، وحكى عن ابن 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ  ىل:زيد أنه قرأ قول اهلل تعا

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

البقرة:  چىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب 

 . "اآلية چ ڦ ڦچ فقال  قال ث  ضرب يف ذلك مثاًل، ٢٦٤

وليست هذه اآلية ِبم ث ل ، وهذا أبني من الذ  رجح الط   ": ث  قال ابن عطية
 . (57)"هذا هو مقتضى سياق الكالم، آخر لنفقة الريا 

، ميةيف بيان احلك  الفقهي املتعلق باآلية الكر ويظهر أثر القاعدة عند ابن عطية
 :كما يف قوله تعاىل، فريجح بقاعدة املبحث وينص عليها، وإن خالف مذهبه املالكي

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ

 خب حب جب يئىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ

 ٦النسا :  چمت خت حت جتيب ىب مب

واملعنـى خيلـص التلـب  بهـذا األمـر      ، هـذه خماطبـة للجميـع   ": قال ابن عطيـة 

بلغـوا مبلـا الرجـال حبلـ      : معناه چائ ىچ و، االختبار :واالبتال ، لألوصيا 

 چەئچ و، جربـوا عقـوهل  وقـرائحه  وتصـرفه     : ومعناه، وحيض أو ما يوازيه
 . علمت  وشعرمت وخ مت: معناه
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، وحينئـذ يـدفع املـال   ، البلوأ والرشد املختـ  : ومالك رمحه اهلل يرى الشرطني
 . "ما مل حيتفظ له سفهوأبو حنيفة يرى أن يدفع املال بالشرط الواحد 

، والتمثيل عند  يف دفع املال بنوازل الشرطني غـري صـحيح  ": قال ابن عطيةث  
 . (58)"وذلك أن البلوأ مل تسقه اآلية سياق الشرط ولكنه حالة الغالب على بين آدم 

، ومما يبني صلة قاعدة املبحث هنا عند ابن عطية يف بيان الراجح من األقوال
فال يذكر دلياًل ألصح األقوال عنده إال داللة ، يف ضو  داللتها اكتفا ه بالرتجيح

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہچ السياق كما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل

  قال ابن عطية:،  ١٥٦األنعام:  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

والعامـل فيـه )أنةلنـاه(    ، يف موضع نصـب  چ ھ ہچ من قوله چہ چ و"
 قال ابن عطية:  ث "والتقدير: وهذا كتاب أنةلناه كراهية أن 

 . وهذا أصح األقوال وأضبطها للمعنى املقصود" 

 ث  قال ابـن  ..وقيل العامل يف )أن( قوله )واتقوا( فكأنه قال: واتقوا أن تقولوا
 . (59)"ويف التأويل األول يتسق نظ  اآلية: عطية

يتبني مما سبق صلة قاعدة السياق القرآني " القـول املـبين علـى مراعـاة السـباق      
للحاق أوىل من غريه ما مل توجد حجة جيب إعماهلا" عند ابن عطية يف بيـان الـراجح   وا

مكثرًا مـن االحتكـام إىل   ، فريجح بها ناصًا عليها، من األقوال املختلفة يف تفسري اآلية
 . السياق للخروج من االختالفات يف التفسري



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   40

  تفسريه، وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية يفاملبحث الرابع: قاعدة السياق 

 املطلب الثالث: الرتجيح مبضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها 

رجح ابن عطية مبضمون قاعدة املبحث بني األقوال املختلفة يف تفسري اآلية 
منها ما جا  ، يف مواضع من تفسريه، دون أن ينص عليها وإمنا اكتفى باإلشارة إليها

البقرة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓچ  :يف تفسريه لقوله تعاىل

على أ  شي   چ ڭ ڭ چ واختلف املتأولون يف قوله تعاىل: قال ابن عطية ٤٥
 ؟ الضمري يعود

 چۓچ فقيل على )الصالة( وقيل على االستعانة اليت يقتضـيها قولـه    

 وقيل على العبادة اليت يتضمنها باملعنى ذكر الص  والصالة . 
 . مد صلى اهلل عليه وسل  وقالت فرقة على إجابة حم
  .(60)ويف هذا ضعف ألنه ال دليل له من اآلية عليه: ث  قال ابن عطية رمحه اهلل

وهـو  ، فنرى ابن عطية يف املثال السابق يضعف أحـد األقـوال يف تفسـري اآليـة    
 . مبضمون قاعدة السياق القرآني، ترجيح ضمين للقول اآلخر

مبقتضى ومضمون قاعدة املبحث ما ومن املواضع اليت رجح ابن عطية فيها 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

 ەئ ەئ ائ ائى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ

 .٢٥٩البقرة:  چ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ
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 ؟ واختلف يف القرية أميا هي: قال ابن عطية

إن القـوم الـذين   : وقـال ابـن زيـد   . فحكى النقاش أن قومًا قالوا هي املؤتفكة 
مـر علـيه  رجـل    ( موتـوا ) خرجوا من دياره  وه  ألوف حذر املوت فقال هلـ  اهلل 

 چ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ وه  عظام تلوح فوقف ينظـر فقـال  
اآلية إمنا تضـمنت  وهذا القول من ابن زيد مناقض أللفاظ اآلية إذ : قال ابن عطية ...

قرية خاوية ال أني  فيها واإلشارة بهذه إمنا هي إىل القرية وإحياؤها إمنا هو بالعمـارة  
  .(61)ووجود البنا  والسكان

 ومن ترجيح ابن عطية مبضمون قاعدة املبحث ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

آل  چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ
 .42عمران: 

   العامل يف )إذ( قوله )مسيع( فهو عطف على قوله قال ابن عطية: قال الط

يف هذه اآليـة فعـل    چڻچوقال كثري من النحاة العامل يف  چ ۀ ڻ ڻ ڻچ 
 مضمر تقديره: "واذكر ". قال ابن عطية: 

ألن هذه اآليات كلها إمنا هي إخبارات بغيب تدل على نبوة ، وهذا هو الراجح
  .(62)األظهر يف حفظ رونق الكالم حممد صلى اهلل عليه وسل  مقصد ذكرها هو

ڃ چ ومن ترجيح ابن عطية مبضمون قاعدة املبحث ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ١٦ - ١٥هود:  چک ک ک گ گ گ گ ڳ  کژ ڑ ڑ
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اآليـة، قالـت فرقـة:     چ چ چ ڃ ڃ ڃچ قال ابن عطية: وقوله تعاىل 
وقـال  ، هـذا قـول قتـادة والضـحاك    ، يف الكفـرة  ناها اخلصوصظاهرها العموم، ومع

فأما من ذهب إىل أنها يف الكفرة . . ويف أهل الريا  من املؤمنني، هي يف الكفرة: جماهد

 . يقصد ويعتمد أ  هي وجهه ومقصده ال مقصد له غريها چ ڃچ  فمعنى قوله

إن اهلل جيازيه على فاملعنى من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ ال يعتقد آخرة ف
فمنه  مضيق عليه ومنه  موسع ، حسن أعماله يف الدنيا بالنع  واحلواس وغري ذلك

ث  حك  عليه  بأنه  ال حيصل هل  يوم القيامة إال بالنار وال تكون هل  حال ، له

 گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  سواها.

 .١٦هود:  چ ڳ

وهـو عنـد  أرجـح    ، لفـظ اآليـة   فاسـتقام هـذا املعنـى علـى    : قال ابن عطيـة 
 . (63)التأويالت حبسب تقدم ذكر الكفار املناقضني يف القرآن

 ڦچ  ومن ترجيح ابن عطية مبضمون القاعدة ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 .١١ – ١٠القمر:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
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 وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية يف تفسريه، املبحث الرابع: قاعدة السياق 

 . تنازع قاعدة السياق القرآني مع قواعد الرتجيح األخرى وأاملطلب الرابع: تعاضد  

ــين  ــد يع ــرة: التعاض ــة   ، الكث ــرة يف األدل ــك أن الكث ــد وال ش ــة  ُتع  ــن عل م
ويدل التعاضد على غلبـة الظـن وقوتـه ، وغلبـة الظـن ُيعـد ضـابطًا         .(64)املرجحات

وقـد تعاضـدت قاعـدة السـياق عنـد ابـن        ،(65)لرتجيح املرجحات بعضها على بعض
استحضار ابن  مما يدل على، عطية مع قواعد أخرى من قواعد الرتجيح عند املفسرين

 . عطية مسألة تعاضد القواعد

ومن املواضع اليت تعاضدت فيه قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة أخرى 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  ما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

 .٧٢األنفال:  چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

هذه املواالة هـي  : قال كثري من املفسرين چژ ڈ ڈچ  ": قال ابن عطية
 . "وعليه فسر الط   اآلية ، املؤازرة واملعاونة واتصال األيد 

  .(66)"داللة اللفظمن ، وهذا الذ  قالوا الزم ": قال ابن عطيةث  

من خالل ما تقدم رجح ابن عطية القول باملعاونـة بقاعـدة متعلقـة باسـتعمال     
" جيب محل كالم اهلل تعاىل على املعروف من كالم العـرب دون الشـاذ   : وهي، العرب

 . وتعضدها هنا قاعدة السياق "( 67)والضعيف واملنكر
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: بقاعدة السياق فقال، املؤازرة والنصرة: وقد استدل الط   على أن الراجح

يف هذه  چ ژ ڈ ڈچ هذه اآلية تنبئ عن صحة ما قلنا أن معنى قول اهلل: "

ألنه ، هو النصرة واملعونة دون املرياث إمنا چ گ گ گ گ ک کچ اآلية وقوله: 
دون من ، ب ذلك بالثنا  على املهاجرين واألنصار واخلري عما هل  عندهجل ثناؤه عق

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ يهاجر، بقوله: مل 

قبل ذلك الداللة  ولو كان مرادا باآليات چ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې
  .(68) "على حك  مرياثه  مل يكن عقيب ذلك إال احلث على مضي املرياث على ما أمر 

واعـد عنـد ابـن عطيـة يف الداللـة علـى الـراجح مـن         ومن مواضع تعاضد الق
توحيد مرجع  ": قاعدة ما ذكره من تعاضد السياق مع، اآلية األقوال املختلفة يف تفسري

وقد اعتمـد هـذه القاعـدة كـثري مـن       ،(69)الضمائر يف السياق الواحد أوىل من تفريقها"
 . (72)ـ(ه538) والةخمشر  ،(71)ـ(ه543) العربي كابن، (70)املفسرين

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  كما جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:

 .١٦٤األعراف:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 : إن بين إسرائيل افرتقت ثالث فرق: قال عهور املفسرين": قال ابن عطية

وفرقـة  ، وفرقـة نهـت وجـاهرت وتكلمـت واعتةلـت     ، فرقة عصت وصادت 
وإن هذه الفرقة ملا رأت جمـاهرة الناهيـة وطغيـان العاصـية     ، ت ومل تعص ومل تنهاعتةل

 چ ڀ ڀ ڀ پچ يريدون العاصـية   چ پ پ ٻچ وعتوها قالت للناهية 

موعظتنا : فقالت الناهية، عهد من فعل اهلل حينئذ باألم  العاصية على غلبة الظن وما
الطائفـة الـيت مل تعـص ومل تنـه      إن: فقالـت فرقـة  ، ث  اختلف بعد هذا، معذرة إىل اهلل

مـا أدر  مـا   : وقال أيضا، قاله ابن عباس، هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي
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قالـه عكرمـة   ، ألنها مل تعص وال رضيت، بل جنت مع الناهية: وقالت فرقة، فعل به 
 . واحلسن وغريهما

: إال فـرقتني  إن بين إسرائيل مل تفرتق: فيما أسند عنه الط   وقال ابن الكليب 
إن اهلل : وقالـت للعاصـية  ، وفرقـة نهـت وغـريت واعتةلـت    ، فرقة عصت وجاهرت

مل تعظـون  : فقالت أمة من العاصني للناهني على جهـة االسـتهةا   ، يهلكه  ويعذبه 
 : ث  قال ابن عطية. "قوما قد علمت  أن اهلل مهلكه  أو معذبه  

 . (73)"القول األول أصوب وتؤيده الضمائرو"

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ  جا  يف تفسريه لقوله تعاىل:وكما 

 ١٤فصلت:  چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

تقـدموا يف الـةمن واتصـلت نـذارته  إىل      أ : قـد  چ ڃ ڄ ڄچ وقوله "

جا ه  : أ  چ ڃ ڃچ  وقوله، وبهذا االتصال قامت احلجة، أعمار عاد ومثود

 ڃچ الـةمن، فلـذلك قـال     رسول بعد اكتمال اعماره  وبعد تقـدم وجـوده  يف  

الرسالة والنذارة عمـته    وجا  من جمموع العبارة إقامة احلجة عليه  يف أن چ ڃ

عبـارة عمـا أتـى بعـده  يف      چ ڃ ڃچ  وال يتوجـه أن جيعـل  ، خ ا ومباشـرة 

 ڃچ  الضمري يف قوله: وأما الط   فقال، ألن ذلك ال يلحقه  منه تقصري، الةمن

على األم  وتابعه  چ ڃ ڄ ڄچ  ري يف قولهوالضم، عائد على الرسل چ ڃ
 . (74)"وهذا غري قو  ألنه يفرق الضمائر ويشعب املعنى: قال ابن عطية، الثعليب

ومن املواضع اليت تعاضدت قاعدة السياق فيها مع قاعدة" إذا ثبت احلديث 
يف الداللة على أصح ( 75)وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه "
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 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  لقول اهلل تعاىل: وال، ما جا  يف تفسريهاألق

 چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .٩ – ٨األنعام: 

 : قال ابن عطية

اآلية حكاية عمن تشطط مـن العـرب    چ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئچ  وقوله تعاىل"
فرد ، ويعل  عن اهلل عة وجل أنه حق، بأن طلب أن ينةل ملك يصدق حممدا يف نبو ته

معنـاه لقامـت   : وقـال جماهـد  ،  چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ چ  تعـاىل علـيه  بقولـه   اهلل
 . "القيامة 

 . وهذا ضعيف": قال ابن عطيةث  

ولو : تقديره، يف الكالم حذف: وقال قتادة والسد  وابن عباس رضي اهلل عنه
أنةلنا ملكا فكذبوا به لقضي األمـر بعـذابه  ومل ينظـروا حسـبما سـلف يف كـل أمـة        

 . "كذبت بعد أن ظهرت إليها اقرتحت بآية و

 . وهذا قول حسن ": قال ابن عطيةث  

 . "ملاتوا من هول رؤية املَلك يف صورته: أ  چ ېئ ۈئ چ وقالت فرقة

ويؤيـد هـذا    "ث  يستدل ابن عطية مبا يؤيد هذا التأويل بقاعدة السياق فيقـول:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قولــه التأويــل مــا بعــده مــن   

 .٩األنعام:  چپ
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هل التأويل جممعـون أن ذلـك ألنهـ  مل يكونـوا يطيقـون رؤيـة امللـك يف        فإن أ

 . أ  ملاتوا من هول رؤيته چ ېئ ۈئ چ صورته فاألوىل يف قوله

 ٱچ  وقولــه عــة وجــل، التــأخري: والنظــرة، يــؤخرون: معنــاه چ ىئ چ 

أنا لو جعلناه ملكا جلعلنـاه وال بـد يف خلـق رجـل ألنهـ  ال      : املعنى، اآلية چٻ
 . "وقاله ابن عباس وجماهد وقتادة وابن زيد، لى رؤية امللك يف صورتهطاقة هل  ع

وهي قاعدة " إذا ، ث  يستدل ابن عطية بقاعدة أخرى تتعاضد مع قاعدة السياق
 : فقال ثبت احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفه "

ذين صعدا على اجلبل يوم احلديث الوارد عن الرجلني الل: ومما يؤيد هذا املعنى"
بدر لرييا ما يكون يف حرب الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـل  للمشـركني فسـمعا حـ         

فكيف برؤيـة  ، املالئكة وقائال يقول يف السما  أقدم حيةوم فمات أحدهما هلول ذلك
ملك يف خلقته وال يعارض هذا برؤية النيب صلى اهلل عليه وسـل  جل يـل وغـريه يف    

 صلى اهلل عليه وسل  أعطي قوة غـري هـذه كلـها صـلى اهلل عليـه     صوره  ألن النيب 
 . (76) "وسل 

تبني مما سبق استحضار ابن عطية ما يعضد قاعدة السياق من قاعـدة " إذا ثبـت   
احلديث وكان يف معنى أحد األقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه " يف الداللـة علـى     

 . الراجح من األقوال املختلفة يف تفسري اآلية

من تعاضد قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة"" إذا ثبت احلديث وكـان يف  و
 معنى أحد األقوال فهو مرجح له على ما خالفـه " مـا جـا  يف تفسـريه لقولـه تعـاىل:      

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .٢٩الفتح:  چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 . عالمته : معناه چ ٹ چ وقوله ": قال ابن عطية

كانـت جبـاهه    : فقال مالـك بـن أنـ    ، واختلف الناس يف تعيني هذه السيما
وقال أبـو  ، وقاله عكرمة، مرتبة من كثرة السجود يف الرتاب كان يبقى على املسح أثره

اس وخالـد احلنفـي   وقـال ابـن عبـ   . يسجدون على الرتاب ال على األثـواب : العالية

. چڤ ڤ ٹچ وعطية: هو وعد حباهل  يوم القيامة من ان اهلل تعاىل جيعل هل  نورا 
ويؤيد هذا التأويـل اتصـال   ، احلديث ..من أثر الوضو  قال ابن عطية: كما جيعل غرة

عالمته  يف حتصـيله  الرضـوان يـوم    : قال كأنه چ ٿ ٿ ٿ ٺچ بقوله القول 

  .(77)" چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ القيامة

مع قاعدة أخرى من قواعـد الرتجـيح   ، وقد تتنازع قاعدة السياق املثال الواحد
 ؟ فما موقف ابن عطية من ذلك، عند املفسرين

أنـه إذا  ، املثـال الواحـد   تبني يف ترجيح ابن عطية عند تنـازع قواعـد الرتجـيح   

 ٺ ڀ ڀچ  تعـاىل: زامحت قاعدٌة قاعدًة أخرى أقوى منهـا كمـا يف قـول اهلل    

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

مع  فيها تنازع حديث صحيح واليت 2: احلج چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
حيـث    ،(78)فغالب مفسر  السلف على تقدي  القوية مطلقًا كصنيع الط  ، السياق

اآلية فال قدم يف معنى اآلية السابقة داللة قاعدة " إذا ثبت احلديث وكان نصًا يف تفسري 
حيـث قـدم يف معنـى اآليـة     ، عطيـة  وكذا ابن، قاعدة السياق " على (79)يصار إىل غريه
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هي يف : فقال اجلمهور: فقال ابن عطية يف تفسري اآلية، السابقة السياق ووجه احلديث

ن الرضـاع  وقوى قوهل  إ، عائد عنده  على الةلةلة چ ڀ چ والضمري يف، الدنيا
واحتجـت حبـديث أنـ     ، يف القيامـة : وقالت فرقة الةلةلـة . واحلمل إمنا هو يف الدنيا

إنـه اليـوم الـذ     : ث  قـال ، إذ قرأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  اآلية، املذكور آنفا
 . يقول اهلل تعاىل فيه آلدم أخرج بعث النار

أن النيب صلى اهلل عليـه  ألنه حيتمل ، وهذا احلديث ال حجة فيه": قال ابن عطية
وسل  قرأ اآلية املتضمنة ابتدا  أمر الساعة ث  قصد يف تذكريه وختويفه إىل فصـل مـن   

 . (80)" فصول يوم القيامة فنص ذكره وهذا من الفصاحة
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 ةـــاخلامت

 : والتوصياتوفيها أه  النتائج 
 سرييف التف الرتجيحية جمموعة من القواعد نثر يف تفسريه أن ابن عطية . 

   أن قاعدة السياق كانت حاضرة عند ابن عطيه يف تفسريه بني األقوال املختلفـة يف
 . تفسري اآلية

 مل يكن غـافاًل عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة املثال الواحد قواعد الرتجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للداللـة علـى      ، تعاضد املثال الواحد جمموعة من القواعد

 . صح األقوالأ
 يف التفسري يف ضو  قاعدة السـياق  ابن عطية أقوال يسه  موضوع الدراسة يف تقوي  بعض 

 . حيث إن أكثر ترجيحاته يف ضو  قاعدة السياق القرآني هي حمل صواب، القرآني

 د الرتجـيح يف ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواعـ     تبني منهج ابن عطية 
 . قدم األقوى، فإذا زامحت قاعدة السياق قاعدٌة أخرى أقوى منها، املثال الواحد

       أدى البحث يف دراسة قاعدة السياق القرآني عنـد ابـن عطيـة إىل دراسـة قواعـد
 . أخرى ذات صلة باآلثار واللغة من حيث تعاضدها أو تنازعها

 وتارة باإلشارة ، بالتأصيل هلا تارة، لسياق القرآنيظهرت عناية ابن عطية بقاعدة ا
 . وتبني أثر هذه القواعد عنده يف الداللة على أصح األقوال، إليها

 ما يف كتب التفسري  تنقية ظهرت قيمة هذا املوضوع التفسريية حيث يت  من خالله
 . مما حلق بها من أقوال شاذة أو دخيلة

 وإن كانت ، واستعماله هلا الفقهية رجيحات ابن عطية يتضح أثر قاعدة السياق القرآني يف ت
 . مما يدل على جترده يف استعمال هذه القواعد، لغري مذهبه الفقهي املالكي
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 :  التوصيات

دراسة كل قاعدة من قواعد الرتجيح عند املفسرين علـى حـده يف ضـو  مـا كتبـه       .1
 . ية لبيان األكثر استعماال هلا وعناية بهااملفسرون دراسة استقرائ

التوجه إىل األقوال يف التفسري وتقوميها يف ضو  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا بغيـة      .2
 . تنقية كتب التفسري مما علق بها

 . دراسة موازنة لقواعد الرتجيح بني املفسرين .3

ديًا أم فقهيـًا  دراسة أثر املقررات السابقة على قاعدة السياق سوا  ما كان منها عقـ  .4
 . أم غري ذلك
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 والتعليقـات: اهلوامـش
 

  .68/ 1عند املفسرين، للحربي  انظر: قواعد الرتجيح( 1)

 . 317/ 1ال هان يف علوم القرآن ( 2)

، من بعض اجلنايات على 8يف تفسريه " التسهيل لعلوم التنةيل " ص جة  انظر ما أشار إليه ابن( 3)
الباطنية ومحل القرآن على ما ال يقتضيه، وانظر: الفتاوى البن تيمية  النص القرآني، كتوغل

13 /329 . 

 . 356، 355/ 13الفتاوى ( 4)

 .588/ 19سري أعالم النبال  ( 5)

 .109صفحة  1تاريخ قضاة األندل  جة  ( 6)

 .526صفحة  2نفح الطيب جة  ( 7)

 .34صفحة  1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية جة  ( 8)

 .41صفحة  18الوايف بالوفيات جة  ( 9)

 .1613صفحة  2كشف الظنون جة  ( 10)

 .108/ 5معج  مقايي  اللغة ( 11)

 . 227خمتار الصحاح )قعد( ص( 12)

  .104/ 3غريب احلديث ألبي عبيد ( 13)

 . 60/ 9تاج العروس مادة قعد ( 14)

  .510/ 2املصباح املنري مادة قعد ( 15)

  .416 القواعد األصولية والفقهية، دراسة نظرية تطبيقية، صاالستقرا  وأثره يف( 16)

  .510/ 2املصباح املنري ( 17)

  .167/ 4البحر احمليط يف أصول الفقه ( 18)
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  .125/ 1عند املفسرين  قواعد الرتجيح( 19)

  .413/ 3يف املوافقات  كما يستعمله الشاطيب( 20)

  .147/ 2بلغة السالك ( 21)

 هـ األردن. 1409، 1، ط86داللة السياق، عبدالوهاب أبو صفية ص( 22)

 . 320/ 1حاشية العطار على عع اجلوامع ( 23)

 . 30/ 1حاشية العطار على عع اجلوامع ( 24)

 . 465/ 1املعج  الوسيط ( 25)

 .129/ 3يثلثهما، مقايي  اللغة، باب السني والبا  وما ( 26)

  .508الكليات ص( 27)

  .238/ 5مقايي  اللغة، باب الالم واجلي ، ( 28)

، تهذيب اللغة، 352/ 26، تاج العروس، مادة )حلق( 327/ 10لسان العرب، مادة )حلق( ( 29)
 . 36/ 4باب احلا  واملي ، 

  .51داللة السياق، ردة اهلل الطلحي ص( 30)

 .187/ 2إحكام األحكام ( 31)

 .91صفحة  2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية جة  ( 32)

 .125صفحة  3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية جة  ( 33)

  .215/ 1، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 201/ 1الصواعق املرسلة ( 34)

 .367/ 2البحر احمليط يف أصول الفقه ( 35)

 .48/ 1تفسري االجتهاد ( 36)

  .413/ 3املوافقات ( 37)

 .120/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 38)
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 .121/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 39)

 .483/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 40)

 .192/ 5احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 41)

 .54دة اهلل الطلحي صداللة السياق، ر( 42)

 .88داللة السياق ألبي صفية ص( 43)

  .268/ 7تفسري الط   ( 44)

يف تفسريه، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية اخلليفة، جامعة  عطية انظر: ترجيحات ابن( 45)
 هـ. 1421اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 .488/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 46)

بسنده عن عبد اهلل بن  2449/ 6يف صحيحه، يف باب ال حتلفوا بآبائك   أخرجه البخار ( 47)
 وهو يسري عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  أدرك عمر بن اخلطاب

يف ركب حيلف بأبيه فقال أال إن اهلل ينهاك  أن حتلفوا بآبائك  من كان حالفا فليحلف باهلل أو 
 ليصمت. 

 .5/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 48)

 .92/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 49)

 .522/ 4احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 50)

 .52/ 1وجية يف تفسري الكتاب العةية احملرر ال( 51)

 .155/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 52)

 .471/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 53)

 .396/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية  (54)

 .358/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 55)

 .483/ 1 الكتاب العةية احملرر الوجية يف تفسري( 56)
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 .360/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 57)

 .10/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 58)

 .365/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 59)

 .137/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 60)

 .347/ 1ةية احملرر الوجية يف تفسري الكتاب الع( 61)

 .433/ 1احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 62)

 .156/ 3احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 63)

 .389التمهيد لألسنو  ص( 64)

: واملرجحات يرجح بعضها على بعض وضابط ذلك 24/ 5يف أضوا  البيان  قال الشنقيطي( 65)
 لظن. عند األصوليني هو قوة ا

 .555/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 66)

، 132/ 5، إعراب القرآن للنحاس 223/ 4، 226/ 3انظر هلذه القاعدة: جامع البيان ( 67)
  369/ 2عند املفسرين  قواعد الرتجيح

  .57/ 10جامع البيان ( 68)

  .613/ 2 قواعد الرتجيح( 69)

( ومن غري املفسرين من ذكر ما يدل على اعتماده هذه القاعدة، كالفقها ، قال يف: حواشي 70)
: واألصل عدم تشتيت الضمائر وقال يف موضع آخر 326/ 1على حتفة احملتاج  الشرواني

 402/ 2عابدين  : ال ختلو عن شي  ملا فيها من تشتيت الضمائر. ويف حاشية ابن106/ 4
 حجر : وهو األوىل لتتفق األفعال وتنتظ  الضمائر يف سلك واحد. ومن احملدثني، قال ابنقال

: فيلةم منه اختالف الضمائر وهو على خالف األصل. وانظر: 331/ 1يف فتح البار  
يد تيسري العةية احلميد شرح كتاب التوح، 306طريق اهلجرتني وباب السعادتني ص

 . 226ص
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  .413/ 1أحكام القرآن البن العربي ( 71) 

  .64/ 3الكشاف ( 72) 

 .468/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 73)

 .8/ 5احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 74)

  .206/ 1 ، قواعد الرتجيح365/ 1، احملرر الوجية 286/ 4انظر: جامع البيان ( 75)

 .269/ 2احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 76)

 .141/ 5احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 77)

 .109/ 17تفسري الط   ( 78)

  .191/ 1قواعد الرتجيح( 79)

 .106/ 4احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية ( 80)
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  ؤلـف: تقـي الـدين أبـي الفـتح، دار النشـر: دار       أحكام األحكام شرح عمدة األحكام، اسـ  امل
 بريوت.  –الكتب العلمية 

  أحكام القرآن، اس  املؤلف: أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة
 لبنان، حتقيق: حممد عبد القادر عطا.  -والنشر 

 ظرية تطبيقية، تأليف: الطيـب السنوسـي   االستقرا  وأثره يف القواعد األصولية والفقهية، دراسة ن
 أمحد، ط دار التدمرية. 

      أضوا  البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، اس  املؤلف: حممد األمني بن حممـد بـن املختـار اجلكـين
م. ، حتقيق: 1995 -هـ 1415 -بريوت.  -الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 

 مكتب البحوث والدراسات. 

 عراب القرآن، اس  املؤلف: أبو جعفر أمحد بن حممد بـن إمساعيـل النحـاس، دار النشـر: عـامل      إ
 م، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. زهري غاز  زاهد . 1988 -هـ1409 -بريوت  -الكتب 

   البحر احمليط يف أصول الفقه، اس  املؤلف: بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الةركشـي، دار
م، الطبعـة: األوىل، حتقيـق:   2000 -هــ  1421 -لبنـان/ بـريوت    -ر الكتب العلمية النشر: دا

 ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. حممد حممد تامر.  

 أبـو عبـد اهلل، دار النشـر:     ال هان يف علوم القرآن، تأليف: حممد بن بهادر بن عبد اهلل الةركشي
 ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهي . 1391 -بريوت  -دار املعرفة 

       بلغة السالك ألقرب املسالك، اس  املؤلف: أمحـد الصـاو ، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة- 
م، الطبعـة: األوىل، حتقيـق: ضـبطه وصـححه: حممـد عبـد       1995 -هـ 1415 -لبنان/ بريوت 

 السالم شاهني. 
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 مرتضى احلسيين الةبيد ، دار النشر: دار  تاج العروس من جواهر القاموس، اس  املؤلف: حممد
 اهلداية، حتقيق: جمموعة من احملققني. 

    تاريخ قضاة االندل  )املرقبة العليا فيمن يستحق القضا  والفتيا(، اس  املؤلف: أبو احلسـن بـن
 -بريوت/ لبنـان   -عبد اهلل بن احلسن النباهي املالقي األندلسي، دار النشر: دار اآلفاق اجلديدة 

 م، الطبعة: اخلامسة، حتقيق: جلنة إحيا  الرتاث العربي يف دار اآلفاق اجلديدة. 1983-هـ 1403

   ترجيحات ابن عطية يف تفسريه، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية اخلليفة، جامعة اإلمام حممـد
 هـ. 1421بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 دار النشـر:  الكلـيب  جة  بن حممد الغرناطي ابن : حممد بن أمحدالتسهيل لعلوم التنةيل، تأليف ،
 م، الطبعة: الرابعة. 1983 -هـ1403 -لبنان  -دار الكتاب العربي 

 سنو  أبو حممـد، دار  التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، اس  املؤلف: عبد الرحي  بن احلسن األ
 ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. حممد حسن هيتو.  هـ1400 –بريوت  -النشر: مؤسسة الرسالة 

      تهذيب اللغة، اس  املؤلف: أبو منصور حممد بن أمحد األزهـر ، دار النشـر: دار إحيـا  الـرتاث
 م، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد عوض مرعب. 2001 -بريوت  -العربي 

 عةية احلميد يف شرح كتاب التوحيد، اس  املؤلف: سليمان بـن عبـد اهلل بـن حممـد بـن عبـد       تيسري ال
 م، الطبعة: األوىل، حتقيق: حممد أمين الش او . 1999 -بريوت  -الوهاب، دار النشر: عامل الكتب 

      جامع البيان عن تأويل آ  القرآن، اس  املؤلف: حممد بن جرير بن يةيد بـن خالـد الطـ   أبـو
 1405 –بريوت  -فر، دار النشر: دار الفكر جع

      اجلامع الصحيح املختصر، اس  املؤلف: حممد بن إمساعيل أبـو عبـداهلل البخـار  اجلعفـي، دار
، الطبعـة: الثالثـة، حتقيـق: د.    م1987 - هــ 1407 –بـريوت   -النشر: دار ابن كـثري ، اليمامـة   

 مصطفى ديب البغا. 
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 املؤلف: حسن العطار، دار النشر: دار الكتـب العلميـة   حاشية العطار على عع اجلوامع، اس  - 
 م، الطبعة: األوىل. 1999 -هـ 1420 -لبنان/ بريوت 

        حواشي الشرواني على حتفة احملتاج بشرح املنهـاج، اسـ  املؤلـف: عبـد احلميـد الشـرواني، دار
 .  -بريوت  -النشر: دار الفكر 

 هـ.  1423القرى  ، ط أم1ط 105داللة السياق، ردة اهلل الطلحي ص 

 هـ األردن. 1409، 1داللة السياق، عبدالوهاب أبو صفية، ط 

 أبو عبد اهلل، دار النشر: مؤسسـة   بن عثمان بن قامياز الذهيب سري أعالم النبال ، تأليف: حممد بن أمحد
 رناؤوط ، حممد نعي  العرقسوسي.  ، الطبعة: التاسعة، حتقيق: شعيب األهـ1413 –بريوت  -الرسالة 

       شرح العقيدة الطحاوية، اس  املؤلف: ابن أبي العـة احلنفـي، دار النشـر: املكتـب اإلسـالمي- 
 ، الطبعة: الرابعة. 1391 -بريوت 

     الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، اس  املؤلف: أبو عبد اهلل مش  الدين حممـد بـن أبـي
 - هــ 1418 –الريـاض   -ي الدمشقي، دار النشـر: دار العاصـمة   بكر بن أيوب بن سعد الةرع

 ، الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. علي بن حممد الدخيل اهلل. م1998

  طريق اهلجرتني وباب السعادتني، اس  املؤلف: حممد بن أبي بكر أيوب الةرعي أبو عبد اهلل، دار
: الثانية، حتقيق: عمـر بـن حممـود    ، الطبعةم1994 - هـ1414 –الدمام  -النشر: دار ابن القي  

 أبو عمر.  

   غريب احلديث، اس  املؤلف: القاس  بن سالم اهلرو  أبو عبيد، دار النشر: دار الكتاب العربـي
 ، الطبعة: األوىل، حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان. 1396 -بريوت  -

 بن  ، تأليف: شيخ اإلسالم أبي العباس تقي الدين أمحدتيمية الفتاوى الك ى لشيخ اإلسالم ابن
 بريوت.  –عبد احللي  بن تيمية احلراني، دار النشر: دار املعرفة 
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       ، قواعد الرتجيح عند املفسرين، دراسة نظرية تطبيقيـة، تـأليف: حسـني احلربـي، ط دار القاسـ
 هـ. 1417، 1الرياض، ط

 نةيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، اس  املؤلف: أبو القاسـ  حممـود   الكشاف عن حقائق الت
بـريوت، حتقيـق: عبـد     -بن عمر الةخمشر  اخلوارزمي، دار النشر: دار إحيـا  الـرتاث العربـي    

 الرزاق املهد . 

          كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، اسـ  املؤلـف: مصـطفى بـن عبـداهلل القسـطنطيين
 م.1992 – هـ1413 –بريوت  -ر النشر: دار الكتب العلمية الرومي احلنفي، دا

         الكليات معج  يف املصطلحات والفروق اللغوية، اسـ  املؤلـف: أبـو البقـا  أيـوب بـن موسـى
م. ، حتقيـق:  1998 -هــ  1419 -بـريوت   -احلسيين الكفومي، دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة    

 حممد املصر .  -عدنان درويش 

 ؤلف: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصر ، دار النشر: دار صادر لسان العرب، اس  امل- 
 بريوت، الطبعة: األوىل. 

        احملرر الوجية يف تفسري الكتاب العةية، اس  املؤلف: أبو حممد عبـد احلـق بـن غالـب بـن عطيـة
م، الطبعــة: االوىل، 1993 -هـــ1413 -لبنــان  -األندلســي، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة 

 قيق: عبد السالم عبد الشايف حممد. حت

      خمتار الصحاح، اس  املؤلف: حممد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـراز ، دار النشـر: مكتبـة لبنـان
 ، الطبعة: طبعة جديدة، حتقيق: حممود خاطر.  م1995 - هـ1415 –بريوت  -ناشرون 

   ن حممـد بـن علـي املقـر      املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، اس  املؤلف: أمحـد بـ
 بريوت.  –الفيومي، دار النشر: املكتبة العلمية 
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 مة تفسري الطربيعلوم القرآن من خالل مقد

 سورة الرعد أمنوذجًا وتطبيقاته يف تفسريه

  الباحثة
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 علوم القرآن من خالل مقدمة تفسري الطربي  

 سورة الرعد أمنوذجًا وتطبيقاته يف تفسريه

 :  ملخص البحث

، وتفسريه لسـور  الرعـد  ، البحث إىل استقراء مقدمة تفسري الطربييهدف هذا 
وترتكـ  هـذه الدراسـة    ، والتثوير والتنقيب عن علوم القرآن واستخراجها تأصياًل هلـا 

. يف بيان علـوم القـرآن الـك هارهـا الطـربي يف مقدمـة تفسـريه       : األول: على جانبني
واانـ  سـور  الرعـد أجوهجـًا     ، يبيان علوم القرآن املتضمنة يف تفسري الطرب: الثاني
ووزعـ  املـاد    ، واملنهج الذي اتبعته الدراسة هو املنهج االستقرائي التطبيقـي . لذلك

 : ومخسة مباحث، مقدمة: العلمية يف البحث إىل
 . وعلوم القرآن، وتفسريه، معامل عامة يف سري  الطربي: املبحث األول
 . والقضايا الك تطرق إليها، ه فيهاومنهج، مقدمة تفسري الطربي: املبحث الثاني

 . وعلوم القرآن املذاور  يف املقدمات العشر، موضوعات علوم العربية: املبحث الثالث
سـور    ــ  رآنتطبيقات من تفسري الطربي على موضوعات علـوم القـ  : املبحث الرابع

  ـ الرعد أجوهجًا
 . وية املستفاد  منهاوالقيم الرتب، وما عليها، املقدمة ما هلا: املبحث اخلامس

 : ويف اخلتام توصل  الدراسة إىل نتائج متخض  عن توصيات هي

 . ومنها علوم القرآن، والفنون، واستخراج أنواع العلوم، العناية مبقدمات التفاسري .1

 . لتأصيل هذا العلم، االستفاد  من جهود السلف .2
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Summary Of The Research  

This research aims to extrapolate the introduction of Al-

Tabari Interpretation, and the interpretation of Surat Ar-Ra'd. 

Exploration, and searching about the science of the Holy Quran for 

rooting this science. This study is based on two aspects: the first 

aspect: clarifying Sciences of the Holy Quran mentioned by Al-

Tabari in the introduction of his interpretation. The second aspect: 

clarifying Sciences of the Holy Quran contained in Al-Tabari 

interpretation, and Surat Ar-Ra'd was a small model of this. The 

approach that the study followed is the inductive, and applied 

approach. The scientific material of the search was distributed to: 

an introduction and five topics. The first topic: General landmarks 

in the biography of al-Tabari, his interpretation, and sciences of the 

Holy Quran . 

The Second Topic: Introduction to the interpretation of Al-

Tabari, The approach followed by him, and the issues which he 

dealt with . 

The Third Topic: Issues of Arabic sciences and sciences of the 

Holy Quran which mentioned in the Ten introductions . 

The Forth Topic: Applications of Al-Tabari interpretations on 

topics of sciences of the Holy Quran - Surat Ar-Ra'd is a small 

model.  

The Fifth Topic: The Introduction, Educational Values 

Learned from them . 

In The Conclusion, the study concluded findings which 

resulted in the following recommendations : 

1. To concern about introductions of the interpretations, and extract 

types of sciences and arts, including the sciences of the Holy 

Quran . 

2. Take advantage of predecessor's efforts for rooting this science.  
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 :  املقدمة

، وعلى آله وصـحبه ومـن وااله  ، والصال  والسالم على رسول اهلل، احلمد هلل
 : أما بعد

صـلى   ـأن له على قلـب نبينـا حممـد      ـع  وجل  ـن الكريم االم اهلل فإن القرآ
 . ليكون من املنذرين ـاهلل عليه وسلم 

نهـل مـن   ويعكفـون علـى ال  ، وما زال العلماء منذ ن وله يتعاقبون على دراسته
حيـث صـرفوا   ، ولعلماء التفسـري أوفـر احلـا والنصـيب    ، والت ود من هدايته، معينه

ة يف ـفكانـ  املللفـات العميمـ    ـعـ  وجـل     ـوفهم مـراده   ، هممهم لتدبر اتاب اهلل
ومن أعمـم تلـك املللفـات تفسـري الطـربي      ، التفسري على اختالف مناهج أصحابها

 (. قرآنجامع البيان عن تأويل آي ال) املسمى بـ

وهو املرجع األول عند املفسرين الذين عنوا ، وأشهرها، فهو من أقوم التفاسري
صـلى   ـنمرًا ملا فيه من األقوال املأثور  مما روي عن الـن    ، والعقلي، بالتفسري النقلي
وملـا   ،(1)ـرضـي اهلل عـنهم     ـوأتباعهم  ، ن الصحابة والتابعنيـأو ع، ـاهلل عليه وسلم  

 باط، وتوجيه األقوال، وترجيح بعضها على بعض. فيه من االستن
وجاء تفسري الطربي يف عصر اان احلديث النبوي هـو العلـم البـارز واملشـتهر     

واانـ  مجيـع أنـواع    ( ، ، ...والتشـريع ، التفسري والتاريخ) الذي مجع املعارف الدينية
ورسـم  ، ثفأفرد الطربي التفسري عـن احلـدي  . أو باب من أبوابه، العلوم هي ج ء منه

أنه ليس بدعًا يف هلـك وقـد سـبقه    : ومن اجلدير بالذار. لنا منهجا يف التفسري القرآني
إىل هذا املنهج عدد من املفسرين الذين فسروا القرآن سور  سـور  ريـري أنـه مل يتيسـر     
لألمة الوقوف عليها إال من خالل أقوال متناثر  وال أدل على هلك من تفسري الطربي 

 . وضم عددًا من علوم القرآن يف مقدمته، بريًا من التفاسري قبلهالذي ضم عددًا ا
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حيث أمجع البـاحثون يف الشـرق والبـرب    ، ولعمم شأن مقدمة تفسري الطربي
واتفقوا على أنه مرجع ال رينى عنه لطالـب  ، وقيمة تفسريه، احلكم على عميم قيمتها

ه مـن علـوم تتعلـ     لذا رأي  أن أقف على استخراج ما حوته مقدمة تفسري. التفسري
واتـب التفسـري هـي ا ـال     ، واملصطلح عليها حاليًا بـعلوم القـرآن ، بكتاب اهلل تعاىل

 ـفعلماؤنـا السـابقون    ، ألنها مبثوثة فيهـا ، وتطبيقاتها، الرحب الستخراج هذه العلوم
علـى  ، اانوا على علم ودرايـة بـالعلوم املتعلقـة بكتـاب اهلل تعـاىل      ـرمحهم اهلل تعاىل  

، الذي فسروا وصنفوا به تفاسـريهم ، مع اشرتااهم يف احلد األدنى، فيما بينهم تفاوت
لكنهم مل يفردوا تلـك العلـوم بالتـأليف ألن احلاجـة مل     ، ألنها الوسيلة إىل فهم القرآن

حبكم الواقع الذي اان يعيشه ا تمع املسلم ، تكن ملحة يف عصرهم إىل إفرادها بذلك
 . آنذاك

، وإسـهامًا يف التنقيـب  ، ورريبـة يف عمـوم النفـع   ، القـرآن  ونمرًا لتأصيل علوم
وخاصـة مقدمـة تفسـري الطـربي     ، ومجع للعلوم من بطون مقدمات التفاسري، والتثوير

علـوم  ) اتب  هذا البحث وقد أمسيتـه هـذا البحـث بــ    ، املشتملة على نفائس العلم
 (. لرعد أجوهجًاسور  ا، وتطبيقاته يف تفسريه، القرآن من خالل مقدمة تفسري الطربي

ومخسة مباحـث تتـوي علـى معـامل عامـة يف سـري        ، وقد ُصدر البحث مبقدمة
وخالصة ما اشتمل  عليـه مقدمتـه مـن    ، وتعريف عام بتفسريه ومنهجه فيه، الطربي

 : واملباحث هي. واملآخذ عليها، وم ايا املقدمة، موضوعات علوم القرآن

 مطالب: ي، وتفسريه، وعلوم القرآن. وفيه ثالثةاملبحث األول: معامل عامة يف سرية الطرب

 املطلب األول: التعريف بالطربي. 

 املطلب الثاني: تعريف عام بتفسري الطربي. 

 املطلب الثالث: تعريف علوم القرآن. 
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 املبحث الثاني: مقدمة تفسري الطربي، ومنهجه فيها، والقضايا اليت تطرق إليها. وفيه مطلبان: 

 قضايا اليت تطرق إليها الطربي يف مقدمته. املطلب األول: ال

 املطلب الثاني: منهج الطربي الذي ذكره يف مقدمته. 

 العشر. وفيه مطلبان:  املبحث الثالث: موضوعات علوم العربية، وعلوم القرآن املذكورة يف املقدمات

 املطلب األول: موضوعات متعلقة بعربية القرآن الكريم. 

 علوم القرآن.  املطلب الثاني: موضوعات

 سورة الرعد أمنوذجًا.  ـاملبحث الرابع: تطبيقات من تفسري الطربي على موضوعات علوم القرآن 

 املبحث اخلامس: املقدمة ما هلا، وما عليها، والقيم الرتبوية املستفادة منها. وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب األول: أهم مزايا املقدمة.  

 ليها. املطلب الثاني: املقدمة ما ع

 املطلب الثالث: القيم الرتبوية املستفادة من املقدمة. 

 . وُهيل بفهارس خادمة له، وختم البحث بذار أهم النتائج
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 منهج البحث:  

 . واستخرج  علوم القرآن منها، استقرأت مقدمة الطربي .1

، اســتقرئ  تفســري الطــربي لســور  الرعــد الشــتماهلا علــى أاثــر علــوم القــرآن  .2
وجعلتهـا أجوهجـًا   . القرآن الك اشار إليها يف تفسـريه للسـور   واستخرج  علوم 

 . تطبيقيًا لعلوم القرآن من تفسريه

موضوعات : بين  املوضوعات الك اشتمل  عليها املقدمة وهي تنقسم إىل قسمني .3
 . ثم خلص  رأي الطربي فيها. وأخرى بعلوم القرآن، تتعل  بعربية القرآن

 . كل علم من علوم القرآن املذاور يف سور  الرعدااتفي  بذار مثااًل واحدًا ل .4

، وأفتقـر إىل مـا عنـده   ، وأسـتهديه إىل سـواء السـبيل   ، ومن اهلل أستلهم الرشد
 . وصحبه أمجعني، وعلى آله، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد

 الدراسات السابقة: 

، مل أقف على مللف علمي عين باستخراج علوم القرآن من مقدمة تفسري بعينه
ممـا  ، ومل أجد أحدًا اتب عن علوم القرآن عند الطربي مـن خـالل مقدمتـه وتفسـريه    

وقـد  ، وإضافة يف الدراسات القرآنية، دعاني أاتب يف هذا املوضوع من باب سد ُثلمة
. وأخرى يف منهجـه يف التفسـري  ، وقف  على مللفات عديد  يف مقدمة تفسري الطربي

  يف علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري اتب وهناك بعض الرسائل العلمية الك
 : الها منها

حممـد صـفاء شـيخ إبـراهيم     / علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري للـداتور  .1
 . رسالة داتوراه، حقي

اليـة   ـأطيفة أحادوسـن   / للباحثة، علوم القرآن من خالل مقدمات اتب التفسري .2
 . املبرب ـاآلداب 



 71      سلمى داود إبراهيم بن داود...       علوم القرآن من خالل مقدمة تفسري الطربي 

 مطالب:  سرية الطربي، وتفسريه، وعلوم القرآن. وفيه ثالثة معامل عامة يفاملبحث األول: 

 . (2)املطلب األول: التعريف بالطربي 

وإن من العلماء ، إن األمة اإلسالمية زخرت بعلماء اثريين يف ال عصر ومصر
الذين ُشهد هلم بالعلم النافع والعمل الصاحل إمام املفسرين أبو جعفر بـن جريـر بـن    

ال يذار علماء اإلسالم الكبار إال وهار يف عدادهم وال يستشهد  الذي، د الطربيـي ي
 . بأقوال العلماء يف املسائل واالختالف فيها إال ويرد هاره ضمنهم

 مولده ونشأته: 

، ولد اإلمام حممد بن جرير بن ي يد بن اثري بن ريالب الطربي بأمـل طربسـتان  
وبهـا نشـر   ، حني وفاته بها واستوطن ببداد إىل(، هـ224) سنة أربع وعشرين ومئتني

 . وأملى معمم اتبه، علمه

ويسـر لـه   ، ونشأ يف بي  علم وبيئة دينية حيث اهتم أبوه بتعليمه منـذ الصـبر  
فجمع من العلوم مامل يشاراه فيهـا أحـد مـن أهـل     ، يف حله وترحاله، أسباب التلقي

اعة يف والشـج ، واجلـرأ  يف احلـ   ، وعـ   الـنفس  ، والتواضع، واشتهر باحللم، عصره
 . اإلفصاح عن ما يعتقده

فتلقى العلم عن اثري من أعيان علمـاء عصـره   ، ولقد اان  همة الطربي عالية
، القرن الثالث) هلك العصر الذي يعترب من أزهى عصور العلم واملعرفة، شرقًا وريربًا

ووضع  الكتب الصحاح ، حيث استقرت املذاهب الفقهية األربعة( والرابع اهلجريان
وبــدأت ، وأخــذت العلــوم اللبويــة يف النضــوج، واســتقرت القــراءات، يثيف احلــد

والتصـنيف يف العلـوم   ، والتـأليف ، فتمي  عصـره بالتـدوين  ، مللفات السري واملبازي
 . واملادية، والعربية، الشرعية
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/ والشـيخ ، حممـد بـن محيـد الـرازي    / الشـيخ : فمن العلماء الذين أخذ عنهم
ويونس بن عبد ، بن ثعلب إمام حنا  الكوفة يف عصرهوأمحد بن حيي ا، سفيان بن وايع

وخلـ  اـثري مـن علمـاء     ، وقـراء  ور  ، األعلى الصديف الذي أخذ عنه قراء  محـ   
 . واملبرب، والعراق، ومصر، الشام

 القاضي أبو بكر أمحد بن اامل بـن خلـف  : وتتلمذ عليه خل  اثري من أبرزهم
، ومجـع أخبـاره  ، ثر من اتب عنهومن أا، وهو من أجل أصحاب الطربي(، هـ350)

القاضـي أبـو الفـرج    : ومـنهم ، والوقـوف ، وجامع الفقه، وله اتاب يف ريريب القرآن
وأبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن جعفر ، املعافى بن زاريا النهرواني املعروف بابن طرار

 . وله اتاب "الذيل على تاريخ األمم للطربي"، الفرعاني

 مصنفاته:  

ال يرتك علما ميكنه تصـيله إال  ، شبوفًا بالعلم ـرمحه اهلل   ـربي  اان اإلمام الط
ينتقـل بـني املـدن    ، فعا  ما يقرب من سـتة واـانني عامـاً   ، وأعد له العد ، سعى له

فكان هلك نتاجًا مرتمجًا يف مللفاته املتنوعـة فمنهـا ريـري    ، والعواصم ينهل من علومها
 : تفسريه الذائع الشهر 

أحكـام   وك، املعروف بتاريخ الطربي، واخـتالف علمـاء األمصـار يف   تاريخ األمم واملل
 . وريريها اثري، والقراءات وتن يل القرآن، املعروف باختالف الفقهاء، شرائع اإلسالم

 ه:  ـوفات

، واملدارسـة ، أمضاها يف تصـيل العلـم  ، عا  الطربي ما ي يد عن اانني سنة
وقد ُبورك له ، والتعليم، نه مبتعة التعلموالتفقه يف الدين وتعليمه حتى ال واج ُشبل ع

 ـرمحه اهلل تعاىل  ـوقد تويف ، فتضاعف  لتبقى هاراه خالد  يف التاريخ، يف تلك السنني
وقد حضر وق  موته ، سنة ثالاائة وعشر للهجر ، بببداد يوم س  وعشرون شوال

 . ورثاه خل  اثري، وأاثر من التشهد، مجاعة فأوصاهم
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 تعريف عام بتفسري الطربي. املطلب الثاني: 

ومقدمته من (، جامع البيان عن بيان آي التأويل) ُيعد تفسري الطربي املسمى بـ
علوم  ومجلة من، بيان معاني اآليات: وقد تضمن تفسريه، أنفس ما اتب يف هذا الفن

قواعـد   امـا تضـمن   ، وريريهـا ، والتـاريخ ، والعربيـة ، اعلوم القـرآن ، نفيسة أخرى
: وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة ، وهار الروايات بأسانيدها، لوموأسس تلك الع

فإنـه يـذار   ، "وأما التفاسري الك يف أيدي العامة فأصحها تفسري حممد بن جرير الطربي
وقـال   ،(3) وال ينقل عـن املـتهمني"  ، وليس فيه بدعة، مقاالت السلف باألسانيد الثابتة

وعـدهه السـيوطي مـن أجـله     ، نـه مل يصـنف مثلـه"   " أمجع  األمة على أ: اإلمام النووي
وهلذا استعاره ابن خ مية مـن ابـن خالويـه وأبقـاه عنـده عـد        ، التفاسري لتمي  منهجه

  .(4) ما رأي  على أديم األرض أعلم من ابن جرير": سنوات ثم قال مقولته

عـن  ى املأثور من األقوال مما روي ـوتعود أهمية هذا التفسري إىل اونه قائمًا عل
إضافة ـ، رضي اهلل عنهم  ـأو عن الصحابة، والتابعني ـ، صلى اهلل عليه وسلم  ـالن  

حتى فاق يف مقدمته مـن  ، وإدامة النمر يف النصوص، إىل ما توصل إليه بإعمال الفكر
 . بل ُعده مرجعا يستند إليه املفسرون واملصنفون يف علوم القرآن، جاء بعده

 : الطربي يف النقاط التاليةوميكن حصر أهم خصائص تفسري 

ومنهجـه يف  ، والسـور بالتفسـري وفـ  ترتيبهـا يف املصـحف     ، تناوله مجيـع اآليـات   .1
ثم هار املعنى اإلمجـالي لكـل مجلـة    ، إىل مجل، جت ئة اآلية املراد تفسريها: تفسريها

 . مع بيان اخلالف إن وجد، على حد 

متبعـًا   ـرضـي اهلل عنـه     ( ـ معن الصحابة والتابعني وأتبـاعه ) اعتماده على املأثور .2
دون ترتيـب زمـين أو ريـريه لسـرد     ، طريقة اإلسـناد الدقيقـة يف عـرض الروايـات    

 . أقواهلم
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وأحيانـًا يقـف مـن    ، أو تضعيف األسانيد يف األعم األريلـب ، عدم تعقبه بتصحيح .3
  .(5)السند موقف الناقد البصري

 . أو ريريها ،أو اللبوي، إيراده الطرق العديد  إلفاد  املعنى الشرعي .4

 . وبيانه، االهتمام باإلعراب .5

ومعاجلتـه هلـا مـن    ، وإن اهلا على املعاني املختلفـة ، وتعليلها، عنايته بذار القراءات .6
  .(6)وله فيها منهج علمي بِيٌن، واملعنى، حيث اإلسناد

، ومسـتنكر ، مـع تبـاين موقفـه منهـا بـني مقـر ومليـد       ، اثر  إيراده لإلسرائيليات .7
 . ورافض هلا

فيجيـ  مـا   ، وتوجيهه النقد والرتجيح بني األقوال املختلفة فيـه ، يته بنقد املعنىعنا .8
 . أو عقلية، يراه األقرب إىل الصواب معلاًل اختياره حبجج نقلية

مما جعل تفسريه وثيقة مهمًة ضـم  عـددًا اـبريًا مـن     ، نقله عن مفسرين ُاثر قبله .9
  .(7)يف هذا التفسري التفاسري مل يتيسر الوقوف عليها إال من خالل نقول

 . وتقريرها، استخدامه للمنط  العلمي يف تأصيل املسائل .10

 . عنايته باحلجج النقلية واحلجج العقلية يف تفسريه .11

 املطلب الثالث: تعريف علوم القرآن. 

مجع علم وهو نقـيض  : فالعلوم، وقرآن، علوم القرآن مراب مضاف من علوم
إدراك : و، االعتقاد اجلازم املطـاب  للواقـع  : نهاوللعلماء فيه عد  تعاريف م. (8)اجلهل

 . (9)املسائل املضبوطة جبهة واحد : و، صور  الشيء يف العقل
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املتعبـد   ـصلى اهلل عليـه وسـلم     ـهو االم اهلل تعاىل املن ل على حممد  : القرآن
 . (10)بتالوته

د بهـا  أن يـرا : األول: تتمل إضافة العلوم إىل القـرآن احتمـالني  : علوم القرآن
فأي معلومة نـص  عليهـا أو أشـار    ، الك تنطوي ت  ألفاظ القرآن( املعلومات) علوم

 . (11)أي من معلوماته، إليها فهي من علومه

، الذي ُألف  لـه املللفـات يف علـوم القـرآن    ، أن يراد به العلم املعروف: الثاني
، واتابتـه ، ومجعه ،وترتيبه، مباحث تتعل  بالقرآن الكريم من ناحية ن وله: فعرف بأنه

 . (12) وحنو هلك، ودفع الشبه عنه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، وتفسريه، وقراءته

املبحث الثاني: مقدمة تفسري الطربي، ومنهجه فيها، والقضايا اليت تطـرق إليهـا.   

 وفيه مطلبان:  

 املطلب األول: القضايا اليت تطرق إليها الطربي يف مقدمته. 

وإجـا  ، رد مقدمة ُيعرف فيها املفسر مبنهجه يف التفسـري مقدمة الطربي ليس  جم
تستقطب العقـل ومتتـع   ، اتب  بلطائف أدبية، عبار  عن علوم متنوعة يف فنون عديد 

واان حلصيلته العلمية أثر واضح يف توسعه ، واإلمتاع معًا، وتهتف إىل اإلقناع، الفكر
ووجـد  ، ني يـدي تفسـريه  والك حوت على عشر مقدمات قدمها ب، يف مقدمة التفسري

 : وموضوعات متفرقة االتالي، منها منطلقا فسيحا رحبا للحديث عن علوم القرآن

 أواًل: البدء بالبسملة، وذكر زمن تأليف الكتاب.  

: حيـث قـال  ، ثم شرع يف بيان زمن التأليف، استفتح الطربي مقدمته بالبسملة 
س  وثالث مئة" مما يدلنا على أنه "قرئ على أبي جعفر حممد بن جرير الطَّربي يف سنة 

 وقرئ عليه سنة(، هـ310) ألنه تويف سنة، بسنوات يسري  ألف تفسريه هذا قبل وفاته
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، دم علـى التفســري إال بعـد نضـوج الفكـر     ـك على أنه مل ُيقـ ـاما دل  هل(، هـ306)
وقد مـره هـذا   ، وطرائ  التفسري خاصة، والت ود بوسائل العلم عامة، وتصيل العلوم

 سـبعني ومئـتني   واانـ  سـنة  ، مرحلة اإلمـالء األوىل : األوىل: التفسري بثالث مراحل
 اان  من سـنة ثـالث واـانني ومئـتني إىل سـنة تسـعني      : واملرحلة الثانية(، هـ270)
  .(13)(هـ306) يف سنة: ثم املرحلة الثالثة(، هـ290ـ283)

 ثانيًا: خطبة املقدمة: 

ظهر فيها تعمقـه يف العلـوم   ، نشائية بليبةاستهل الطربي مقدمة تفسريه خبطبة إ
ومحده وشكره علـى  ، على اهلل تعاىل مبا هو أهله أثنى فيها، والنكات البالريية، العربية
 ـوالرسـول   ، وبي ن أهمية إرسال الرسـل عامـة  ، ون هه عن الند واملثل سبحانه، فضله

ومـا خـص اهلل   ، واملعج ات، خاصة وما ُفضل به من النبوات ـصلى اهلل عليه وسلم  
ومعج   نبيها عليه ـ، ع  وجل   ـتعاىل به أمته من الفضيلة والشرف حبفا اتاب ربها  

صلى اهلل عليه وسلم  ـوأمت السالم الك جعلها دلياًل على حقيقة نبوته  ، أفضل الصال 
ليلاد أن أح  ما ، والعلم حبدوده، ثم بني فضل العناية بكتاب اهلل تعاىل من حفمهـ، 

، يه اهلمم هو اتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل مـن بـني يديـه وال مـن خلفـه     ُصرف  إل
ممـا جعـل   ( أمـا بعـد  ) واستخدم ترايـب ، ة باآليات القرآنيةـد يف هذه اخلطبـواستشه

 . ومتتع الفكر، تستقطب العقل، وترايبة إبداعية، مقدمته لطيفة أدبية

وهـي  ، بشر بأساسيات التـدين وُتعد هذه اخلطبة موضوعًا دينيًا متكاماًل ُيذار ال
ثم سرد عددًا من علوم التفسري . والقرآن، جوهج للفكر اإلسالمي عن الدين والرسل

فعلـوم القـرآن أوسـع و أمـل مـن علـوم       ، والك اندرج  فيما بعد يف علوم القرآن
 . (14)التفسري
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 ثالثًا: سبب التأليف: 

"وحنـن  : حيث قـال ، أليفهشرع يف بيان سبب ت بعد أن فرغ من مقدمته اإلنشائية
هلـك اتابـًا مسـتوعبًا     ـإن شـاء اهلل    ـيف شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون  

جامعـًا ومـن سـائر الكتـب ريـريه يف هلـك       ، لكل ما بالناس إليـه احلاجـة مـن علمـه    
 . اما سيأتي بيانه، ثم هار منهجه يف الروايات املذاور . (15)اافيًا"

وهذا السبب يدعيه ، تفسريه من أجل سد حاجة الناس مما سب  يتضح أنه ألف
ومن أهم فوائد معرفة مقصد املللف مـن  ، وبي ن مقصده. ريالب من يكتب يف التفسري

رمحه  ـوقد وفى  ، فال يستدرك عليه ما ليس من مقصده، تأليفه ترك بعض املآخذ عليه
مـا تضـمنته اـثري مـن      توى علىـفتفسريه بالفعل اح، هـره يف مقدمتـملا ها ـاهلل تعاىل  

 . وال سيما اتب العربية، اتب علوم القرآن

 املطلب الثاني: منهج الطربي الذي ذكره يف مقدمته. 

بل اان يسري على منهج ، مل يكن الطربي يللف تفسريه  رد اهلوى أو التشهي 
حيث بدأ تفسـريه مبقدمـة   ، واان سريه على منهج واضح وخطة مقننة، الرأي احملمود

، وأصول التفسري خاصة ليل م بهـا نفسـه  ، تتوي علوم القرآن عامة، يضة لكتابهمستف
، إلجيـاد الفهـم السـليم    ـرمحـه اهلل تعـاىل     ـحماولة منه  ، ويرسم الطري  ملن يأتي بعده

 . وفسره، وفهمه، والكشف عن مراد اهلل تعاىل وجين الثمار من تدبره

 : واملقدمات العشر، تفسريوبيان موضوعات ال، ووضح منهجه بذار الروايات

 أواًل: منهج الطربي يف التعامل مع الروايات: 

"خمـربون  : حيث قال، قبل سرده للمقدمات بنيه منهجه يف التعامل مع الروايات
واختالفهـا فيمـا   ، يف ال هلك مبا انتهى إلينا من اتفاق احلجة فيمـا اتفقـ  عليـه منـه    
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وموضحو الصحيح لدينا مـن  ، اهبهمومبينو علل ال مذهب من مذ، اختلف  فيه منه
وميكن . أخصر ما أمكن من االختصار فيه"، بأوج  ما أمكن من اإلجياز يف هلك، هلك

 : تلخيص منهجه يف الروايات االتالي

ثـم يعقـب عليـه    ، لآلية املأخوه ريالبا مـن الروايـات املـأثور     يلخص املعنى العام .1
و مستوعبا جلميع الروايات الـك  ، ويعطيه درجة ابري ، ويقدر إمجاع األمة، بذارها

وخمربون يف ال هلك مبا انتهى إلينا من اتفـاق  . )بلبته سواء اان  متفقة أو خمتلفة
 (. احلجة فيما اتفق  عليه منه

ويوجهها بذار األقوال األخرى الك قيل  يف معنـى اآليـة   ، يشري إىل علل األقوال .2
. تالفهـا فيمـا اختلفـ  فيـه منـهُ     واخ، )ويتبعها بذار الروايات الك تليد ال قـول 

 (. وُمبيِّنو ِعَلل ال مذهب من مذاهبهم

مبينــا ســبب ، وُيبــيهن الصــحيح مــن الضــعيف منهــا، يــرجح بــني هــذه األقــوال .3
بأوج  ما أمكن مـن اإلجيـاز يف   ، وُمو ضِّحو الصحيح لدينا من هلك)، (16)ترجيحه

 (. وأخصر ما أمكن من االختصار فيه، هلك

 : ا هار يف مقدمته إها ثبت  بإحدى الطرق الثالثةويقبل الرواية ام

 . وهو ما يعرف باملتواتر، إما من جهة النقل املستفيض   - أ

 . وهو ما صح من النقل ريري املتواتر، وإما من جهة نقل العدول األثبات -ب 

وهو ما يعرب بالعربية عند أهل ، وإما من وجه الداللة املنصوبة على صحته -ج 
 . ي ن ل به القرآناللسان الذ
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 ثانيًا: موضوعات التفسري: 

سرد الطربي أربعة عشـر موضـوعًا مـن موضـوعات علـوم التفسـري يف نهايـة        
، ومتشابهه، "اللهم فوفقنا إلصابة القول يف حمكمه: فقال، مقدمته اإلنشائية عند الدعاء

، هوظـاهر ، وناسخه ومنسـوخه ، ومفسره، وجممله، وخاصه، وعامه، وحرامه، وحالله
 . (17)وتفسري مشكله"، وتأويل آية، وباطنه

 ثالثًا: املقدمات العشر: 

حسـب  ، هار الطربي عددًا من املقدمات بني يدي تفسريه بلب  عشر مقدمات
يطول يف بعضها النفس طوال ملحوظا حتى أنـه يفصـل بـني إيـراد السـلال      ، تقسيمه

وأدخلها ت  مسـمى  لكنه أدمج بينها ، ويقصر يف البعض اآلخر، وجوابه الصفحات
. (18)وقد سودت هـذه املقـدمات مائـة وأربـع صـفحات     ، واحد رمبا لوحد  املوضوع

وخاصـة  ، وعلى املتقدم بنى املتأخر، ووصلها بالك تليها، ال مقدمة بالك قبلها وربط
أو منتصـرا لـرأي سـعى إلثبـات هلـك منطقيـا متـدرجا مـن         ، إها اان مقررا لفكـر  

حتى إها مـا  ، جاعال ال ج ئية نتيجة للك قبلها، ختلف فيهااملسلمات إىل اجل ئيات امل
، واثريا ما يلخـص املسـألة بعـد فرطهـا    ، اما يف املقدمة األوىل له، انتهى صرح مبراده

 . اما يف املقدمة اخلامسة

 وهذه املقدمات هي: 

ومعاني منط  من ن ل بلسانه القرآن ، القول يف البيان عن اتفاق معاني آي القرآن .1
هو احلكمـة البالبـة    ـع  وجل   ـوالداللة على أن هلك من اهلل  ، وجه البيانمن 

 . مع اإلبانة عن فضل املعنى الذي به باين القرآن سائر الكالم

القول يف البيان عن األحرف الك اتفق  فيها ألفـاظ العـرب وألفـاظ ريريهـا مـن       .2
 . بعض أجناس األمم
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 . ات العربالقول يف اللبة الك ن ل بها القرآن من لب .3
، "أن ل القرآن من سبعة أبواب اجلنة"ـ: صلى اهلل عليه وسلم   ـمعنى قول الرسول  .4

 . وهار األخبار الوارد  يف هلك

 . القول يف الوجوه الك من قبلها يوصل إىل معرفة تأويل القرآن .5
 . هار بعض األخبار الك ُروي  بالنهي عن القول يف تأويل القول بالرأي .6
ومـن اـان   ، ار الك ُروي  يف احلضِّ على العلم بتفسـري القـرآن  هار بعض األخب .7

 . يفسره من الصحابة

 . هار األخبار الك ريلط يف تأويلها منكرو القول يف تأويل القرآن .8
هار األخبار عن بعض السلف فـيمن اـان مـن قـدماء املفسـرين حممـودًا علمـه         .9

 . ومن اان منهم مذمومًا علمه به، بالتفسري

 . وآية، وسور ، يل أمساء القرآنالقول يف تأو .10

ــدمات        ــذكورة يف املق ــرآن امل ــوم الق ــة، وعل ــوم العربي ــوعات عل ــث: موض ــث الثال املبح

 العشر. وفيه مطلبان:  

من أوائل من اتب يف علوم القـرآن مـن    ـرمحه اهلل تعاىل   ـيعُد الطربي  : متهيد
ن ألف يف التفسري يف فشأنه يف هلك شأن م، خالل املواطن اليسري  املذاور  يف املقدمة

ر مـن  ـواملباشـ ، تكـن موضـوعات علـوم القـرآن البـرض األولـي       إه مل، هلك القرن
 ـرمحـه اهلل    ـالطـربي    ، وعصرهم آنذاك، ولذا تطرق إليهاتبعًا ملتطلبات واقعهم، تأليفهم

، "اللـهم فوفقنـا إلصـابة القـول يف حمكمـه     : يف أوهلـا عنـدما قـال   ، من خالل مقدمتـه 
، وناسخه ومنسوخه، ومفسره، وجممله، وخاصه، وعامه، وحرامه، اللهوح، ومتشابهه
ومـن  ، ويف وسطها يف املقدمات العشر، وتفسري مشكله"، وتأويل آيه، وباطنه، وظاهره



 81      سلمى داود إبراهيم بن داود...       علوم القرآن من خالل مقدمة تفسري الطربي 

خالل استقراء مقدمة الطربي ميكن تقسيم املوضـوعات املبيننـة يف هـذه املقـدمات إىل     
 : قسمني يف املطلبني التالني

: واملطلـب الثـاني  . ضوعات متعلقـة بعربيـة القـرآن الكـريم    مو: املطلب األول
وموضـوعات القسـم األول يـدخل يف    . وأصـول التفسـري  ، موضوعات علوم القرآن

ودراسته ُتعُد من موضـوعات علـوم القـرآن    ، القسم الثاني باعتبار لبة القرآن الكريم
قسـم  : م على أقسـام "العلوم املضافة إىل القرآن تنقس: ( 19)وقد قال الشاط ، لتعلقه به

وااملعني على معرفة مـراد اهلل تعـاىل   ، هو ااألدا  لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد
، وخـوالناسـخ واملنسـ  ، راءاتـوعلـم القـ  ، منه اعلوم اللبة العربية الـك ال بـد منهـا   

مـا هـو وسـيلة     ـإىل أن قال فيمـا هـو وسـيلة لفهـم القـرآن        ـول الفقه  ـوقواعد أص
وعلـم املكـي   ، وعلم األسـباب ، أو علم الناسخ واملنسوخ، إن علم العربيةف، باحلقيقة
معلوم عند مجيع العلماء أنها ُمعينة على ، وعلم أصول الفقه، وعلم القراءات، واملدني

 . (20)فهم القرآن"

 املطلب األول: موضوعات متعلقة بعربية القرآن الكريم: 

باللسان العربـي ويف االمـه    تدث الطربي يف هذا القسم عن اون القرآن ن ل
 . استنباط عقلي على أن التحدي األول للعرب هو اون القرآن ن ل بلسانهم

  فذار أن القرآن الكريم ن ل باللسان العربي اما دلَّ على هلك الدليل وأما الدليل
أن من نعـم اهلل تعـاىل علـى     ـرمحه اهلل تعاىل   ـالعقلي املستنبط من االمه فقد بني  

منحهم من فضله بتمكينهم التعبري عما يف نفوسهم بالبيان بألسـنتهم، ثـم    عباده ما
 . إن الناس يتفاوتون يف البيان فهم فيه على طبقات ودرجات

وأفضلهم أبينهم عن نفسه، أنه فضل أهل البيان على أهـل الـبكم واملسـتعجم    
قـرآن بلسـانهم   اللسان، وملا اان العرب من أبني الناس وأبلبهم فقد أن ل اهلل تعاىل ال
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صـلى اهلل   ـ  ومع هلك عج وا عن اإلتيان مبثله، بل عج وا عن الرد على رسـول اهلل 
بلسانهم مع أن القرآن عابهم وعاب دينهم وعاداتهم وأصنامهم بلسانهم  ـعليه وسلم 

العربي الذي برعوا فيه بالرية وفصاحة وبيانًا، ولكنهم عج وا عن الرد بلسـانهم مـع   
وأفصحهم فحاربوه وعادوه وطردوه، فكان التحدي األول هلم هو اونهم أبلغ الناس 

 . اون القرآن بلسانهم

     هار أنه يستحيل أن خياطب اهلل تعاىل أمة ويرسل رسواًل مبنطـ  خمـالف لقومـه أن
املخاطب أو املرسل إليه إن مل يفهم مـا خوطـب بـه وأرسـل بـه إليـه فحالـه قبـل         

 . من اخلطاب والرسالةاخلطاب والرسالة وبعده سواء فال فائد  

       بني طرق و أساليب العرب يف الكـالم وأن القـرآن اسـتخدم هـذه األسـاليب وال
وموضـوعات علـوم   . يشرتط أن تكون ال أسـاليب العـرب موجـود  يف القـرآن    

 : العربية الك أشار إليها الطربي هي

 املوضوع األول: بيان أهمية اللغة العربية اليت نزل بها القرآن. 

ن ـن مل يعايـ ـى أن مـ ـوقـد أاـد فيـه علـ    ، بحث هو أول مقدماته العشرهذا امل
ومل يعرف تصاريف هذا اللسان وجودتـه يقـف عـاج ًا عـن     ، وم العربيةـة العلـرياض

وبهـا اـان حجـة    ، وأن من نعم اهلل تعاىل علينا نعمة البيان، فهم معاني القرآن الكريم
وبـنيه يف املبحـث بعـض    ، احةعلى من اانوا رؤساء صناعة اخلطب والبالريـة والفصـ  

 . األساليب العربية املستعملة يف القرآن الكريم

 املوضوع الثاني: اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. 

واستدل على هلك بأدلـة  ، بنين يف هذا املبحث أن القرآن ن ل بلسان عربي مبني
دالل العقلـي  فبـدأ باالسـت  ، وأخرى نقلية تبني أن الرسول ُيرسل بلسان قومـه ، عقلية

بأن ما يف القـرآن مـن منطـ  يوافـ      ، حيث تدث عن وجه التحدي األول يف القرآن
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، حيث قال بعد أن أظهر نعمة اللسان، ومع هلك عج وا عن معارضته، منط  العرب
ني وال ـان أبـ ـفبني أال بي، اهـ"فإن اان ما وصفنا من هلك االذي وصفن: وفضل البيان

ى وال االم أشرف من بيان ومنط  تدى به امرؤ قوما يف غ وال منط  أعلـة أبلـحكم
زمان هم فيه رؤسـاء صـناعة اخلطـب والبالريـة وقيـل الشـعر والفصـاحة والسـجع         

فسقه ، والكهانة على خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وال هي سجع واهانة
، ل منـه والقبـو ، ودعا مجـيعهم إىل اتباعـه  ، وتربأ من دينهم، وقصر بعقوهلم، أحالمهم

وأخربهم أن داللتـه علـى صـدق    ، واإلقرار بأنه رسول إليهم من ربهم، والتصدي  به
بلسان مثل ، ما أتاهم به من البيان واحلكمة والفرقان، مقالته وحجته على حقيقة نبوته

 . ومنط  موافقة معانيه معاني منطقهم" إىل آخر ما قال، ألسنتهم

 إه إن ،  تعـاىل مـرتبط بـالنمر التـارخيي    فهذا استدالل عقلي من الطربي رمحه اهلل
وتـداهم بـأن   ، القرآن ن ل يف قوم اانوا ميجدون أصنامهم فجاء يسفه أحالمهـم 

بـل مـاتوا   ، فعجـ وا ، وتبني أخطـاءهم ، يأتوا بسور  من مثلها الك تفضح حاهلم
، فلما تراوا اللسان إىل السنان دله هـذا علـى عجـ هم   ، وهم عاج ون عن هلك

! ؟منهم أقل من دمـائهم  ـعليه الصال  والسالم   ـتلونه وقد طلب  وإال ايف يقا
 . طلب منهم سور  من منطقهم فعج وا

  وبعد أن انتهى من االستدالل العقلي انتقل إىل االستالل النقلي، فذار قول اهلل

، وقول اهلل 2سور  يوسف: آية  چہ ھ ھ ھ ھ ےچ  تعاىل:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  تعاىل:

 .195ـ192سور  الشعراء: آية  چڻ ڻ ۀ ۀ 

  أن أي بيان للقرآن ببري لبة العرب فهو دليـل  : واختتم هذا املبحث بتقرير قاعد
"وإه اان  واضحة صحة ما قلنا مبا عليه استشهدنا مـن  : حيث قال، على بطالنه
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فالواجب أن تكون معـاني اتـاب اهلل املنـ ل    ، ودللنا عليه من الدالئل، الشواهد
وظـاهره  ، ملعاني اـالم العـرب موافقـة    ـصلى اهلل عليه وسلم   ـنبينا حممد   على

 . (21) وإن باينه اتاب اهلل بالفضيلة"، لماهر االمها مالئما

 املوضوع الثالث: اللغة اليت نزل بها القرآن من لغات العرب: 

، بعد أن قرر أن القرآن عربي ليس فيه شيء أعجمي أخذ يبني بأي هلجـة نـ ل  
 ؟ مبعنى من أي ألسن العرب ن ل؟ اللسان الذي ن ل به وما هو

ده ـوهـي عنـ  ، رفـة أحـ ـى سبعـ ـرآن علـوهار الروايات الوارد  يف ن ول الق
، يف اللبات الك نـ ل بهـا القـرآن    ـصلى اهلل عليه وسلم   ـار تماهرت عن الن   ـأخب

ول القرآن علـى  وبين  مبجموعها ن ، رواها الها بسنده، والك بلب  ستة وستني أثرًا
من لبات العـرب الـك   ( ألسن) ومحل املراد بالسبعة على أنها سبع لبات، سبع لبات

ثـم فـرق بـني األحـرف     . لكن القرآن ن ل على سـبع منهـا فقـط   ، هي أاثر من هلك
"نـ ل بسـبع   : فاحلرف عنده يعين اللبة أو اللسان حيث قال، واألبواب السبعة، السبعة
" والسبعة األحرف هو ما قلنـاه مـن أنـه    : وقال، بعة ألسن"وأمر بقراءته على س، لبات

، أثـر يف اللبـات  : وهمـا ، األلسن السبعة" ثم أورد أثرين يف هذا الباب وفصـل بينهمـا  
"أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحـرف مـن   : فقال يف بيان احلديث، وآخر يف املعاني

واألبـواب  ، ه األلسن السـبعة سبعة أبواب من اجلنة" السبعة األحرف هو ما قلنا من أن
، والقصص، والرترييب والرتهيب، السبعة من اجلنة هي املعاني الك فيها األمر والنهي

ومل ، ثم أخذ يدلل على ما ههب إليه من أن االختالف اـان مرتبطـًا بـالقراء    ، واملثل"
صلى  ـ   ملا احتكموا إىل الن ـرضوان اهلل تعاىل عليهم   ـألن الصحابة  ، يرتبط باملعاني

يف  ـال  والسالم ـه الصـعلي ـم يف القراء  عد ل هلم ـيف حال اختالفه ـاهلل عليه وسلم 
 . ( 22)وهذا املبحث يف املقدمة الثالثة الطويلة. القراء  ومل يعد ل يف املعنى
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 املوضوع الرابع: طرق البيان يف كالم العرب، وهي األساليب اليت استعملت يف القرآن الكريم. 

شرع يف بيـان األسـاليب العربيـة يف القـرآن     ، أن بيهن  الطربي عربية القرآن بعد
واإلمام الطـربي  ، الكريم مل يد من االستدالل على أن ن ول القرآن بلسان عربي مبني

فقـد هاـر خـالل مقدمتـه     ، من أاثر املفسرين لبيان أساليب العرب يف القرآن الكـريم 
اإلجيـاز  : ن إه اـان موجـودًا يف اـالم العـرب    "فبـيِّ : حيـث قـال  ، عشرين أسلوبًا منها

، وبالقلة من اإلاثار يف بعـض األحـوال  ، واالختصار واالجت اء باإلخفاء من اإلظهار
وإظهار املعاني باألمساء دون الكنايـة  ، والرتداد والتكرار، واستعمال اإلطالة واإلاثار

وعـن  ، العام المـاهر واخلرب عن اخلاص يف املراد ب، واإلسرار يف بعض األوقات، عنها
وعن الصـفة واملـراد   ، وعن الكناية واملراد منه املصرح، العام يف املراد باخلاص الماهر

وتـأخري مـا   ، وعن املوصوف واملراد الصفة وتقديم ما هو يف املعنى ملخر، املوصوف
ومبا يمهر عما حيذف وإظهار ما حمه ، واالاتفاء ببعض من بعض، هو يف املعنى مقدم

مـن   ـصلى اهلل عليه وسـلم    ـيكون ما يف اتاب اهلل املن ل على نبيه حممد   احلذف أن
 . (23)هلك يف ال هلك له نمريا وله مثال وشبيها"

وهاره هلذه األساليب اان ضمن املقدمة األوىل الك أاد فيها أن معـاني اتـاب   
العـرب  هـي ملعـاني اـالم     ـصلى اهلل عليـه وسـلم     ـاهلل تعاىل املن ل على نبينا حممد  

 . وألساليبه يف أساليبها نمري وإن اان مباينة اتاب اهلل بالفضل والفضيلة ظاهر، موافقة

 املوضوع اخلامس: بيان اتفاق األجناس يف اللفظ. 

هذا يف املقدمة الثانية له بعد أن أوضح تن يه اهلل تعاىل خماطبة أحد من خلقه إال 
الكـريم، وإزالـة اإلشـكال الـوارد يف      مبا يفهمه، أخذ يثب  عربية مجيع ألفـاظ القـرآن  

بعض اآلثار فيما خيص أعجمية بعض ألفاظ القرآن، فهي ال ختالف ما تقرر من عربية 
القرآن يف مجيع ألفاظه وإجا دل  على اتفـاق بـني األجنـاس يف معنـى هـذه األلفـاظ،       



 هـ1438حمرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )جملة جا    86

ريهـا  حيث قال: "القول يف البيان عن األحرف الك اتفق  فيها ألفاظ العرب وألفاظ ري
من بعض أجناس األمم" ثم أورد سلااًل قائاًل: "إن سألنا سائل، فقال: إنك هارت أنـه  
ريري جائ  أن خياطب اهلل أحدًا من خلقـه إال مبـا يفهمـه، وأن يرسـل إليـه رسـالة إال       

" ثم أورد بسنده س  روايات تبني  ...باللسان الذي يفقهه، فما أن  قائل فيما حدثكم
للفا منها: ما رواه عن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ يف قول   اختالف األجناس يف ا

، قال: بلسان احلبشة إها قـام الرجـل   6سور  امل مل: آية  چ...ڤ ڤ ڦ چ  اهلل تعاىل:
من الليل قالوا: "نشأ" ثم أجاب قائاًل: "قيل له: أما الذي قالوه من هلك ريري خارج مـن  

ألحرف وما أشبهها مل تكن للعرب االمًا، معنى ما قلنا من أجل أنهم مل يقولوا: هذه ا
وال اان هاك هلا منطقا قبل ن ول القـرآن، وال اانـ  بهـا العـرب عارفـة قبـل جمـيء        
الفرقان فيكون هلك قوال لقولنا خالفًا وإجا قال بعضهم: حرف بلسان احلبشـة معنـاه   

فيـه   اذا وحرف بلسان العجم معناه اذا، ومل نستنكر أن يكون مـن الكـالم مـا يتفـ     
ألفاظ مجيع أجناس األمم املختلفة األلسن مبعنى واحد، فكيف جبنسني منها؟ امـا قـد   
وجدنا اتفاق اثري منه فيما قد علمناه من األلسن املختلفة، وهلك االـدرهم والـدينار   
والدوا  والقلم والقرطاس، وريري هلك مما يتعب إحصاؤه وميل تعـداده ارهنـا إطالـة    

فيـه الفارسيـة والعربيـة باللفـا واملعنى، ولعل هلك اذلك  الكتاب بذاره مما اتفقـ 
 . (24)يف سائر األلسن الك جيهـل منطقها، وال يرف االمها"

وال يفهم من االمه رمحه اهلل تعاىل أن العرب أخذت هذا اللفا وما أشبهه من 
ل ـيدلـ  ـه اهلل تعـاىل   ـرمحـ  ـب  ـوقد ههـ . سـوال العك، ريريهم من األمم واألجناس

 : على ما ههب إليه باستدالالت وقواعد علمية منها

 . أن األلفاظ الك تسمى أعجمية هي مما اتفق  فيها اللبات  (أ
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وال يكـون يف آن  ، فضد قائم قاعد، إه ال تكون يف آن واحد، قاعد  يف املتضادات( ب
"ونسـبة بعضـهم بعـض    : حيث قـال ، وإما قاعد، ولكن إما قائم، واحد قائم قاعد

مل ينف بنسبته ، ألن من نسب شيئًا من هلك إىل ما نسبه إليه،  لسان الرومهلك إىل
هـو عربـي نفـى هلـك أن     : إياه إىل ما نسبه إليه أن يكون عربيًا وال من قال منهم

وإجـا  ، يكون مستحقا النسبة إىل من هو من االمه من سائر أجناس األمم ريريهـا 
: اقـول القائـل  ، اجتماعه من املعاني يكون اإلثبات دلياًل على النفي فيما ال جيوز

وحنـو هلـك ممـا ميتنـع     ، فيكون بذلك من قوله دااًل على أنه ريري قاعد. فالن قائم
 . (25)اجتماعه لتنافيهما"

ألنـه  ، رد على من اعرتض على تعدد اللبات وبني أنه إجا أوتي مـن قبـل جهلـه   ( ج
تفـاق اللبـات يف   واحتج لذلك حبجة عقلية لصحة ا، وازن تعدد اللبات بالنسب

: حيث قال، وهار مثااًل من التضاريس األرض السهلية واجلبلية، بعض الكلمات
طولـب  ، "فإن اعتلَّ يف هلك بأقوال السـلف الـك قـد هارنـا بعضـها ومـا أشـبهها       

مـا  : وقيـل لـه  . بالـذي قـد تقـدم بيانـه     ـمطالب تنا من تأوَّل عليهم يف هلك تأويله  
من هلك منهم إىل من نسـبه مـن أجنـاس األمـم      أنكرت  أن يكون من نسب شيئنا

من ريـري ن فـيم منـه    ، إجا نسبه إىل إحدى نسبتيه الك هو هلا مستح ، سوى العرب
، هي ُسهلية: أرأي   من قال ألرض ُسْهلية جبلية: ثم يقال له؟ عنه النسبة األخرى

أنـاف   ، ومل يـدفْع أن تكـون ُسـْهلية   ، هي جبلية: أو قال، ومل ينكر أن تكون جبلية
: وإن قال. نعم! اابر ع ْقَله: فإن قال؟ عنها أن تكون هلا الصفة األخرى بقيله هلك

ويف ، هـي فارسـية  : فما أنكـرت أن يكـون قـوُل مـن قـال يف سـجهيل      : ال قيل له
فلن يقول  يف أحدهما ، وسأل الفرق  بني هلك؟ نمري  هلك -هي رومية: القسطاس

 . (26) قوال إال ألِ م يف اآلخر مثله"
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 املطلب الثاني: موضوعات علوم القرآن. 

هار الطربي عددًا من موضوعات علوم القرآن ضـمن املقـدمات العشـر الـك     
 : وهذه املوضوعات هي، اتبها يف مقدمة تفسريه

 املوضوع األول: األحرف السبعة. 

 أواًل: رأي الطربي يف األحرف السبعة، ومعناها. 

نى األحرف السبعة عندما تدث عن اللبة أبان الطربي عن رأيه بوضوح يف مع
هـي لبـات سـبع يف    : الك ن ل بها القرآن من لبات العرب فـاألحرف السـبعة عنـده   

 . والمة واحد  باختالف األلفاظ واتفاق املعاني، حرف واحد 

فهو يـرى أن املوجـود اآلن هـو حـرف     ، وبالنسبة ملذهبه يف بقاء هذه األحرف
 . د نسخ وبقية األحرف الستة ق، واحد

، ثم بني العلة الـك أوجبـ  الثبـات علـى حـرف واحـد دون سـائر احلـروف        
وموضـحًا أن  ، واستهل هلك بذار مجلة من اآلثـار مشـريًا إىل اثرتهـا يف هـذا املعنـى     

هو الـذي مجـع األمـة علـى حـرف واحـد إشـفاقًا         ـرضي اهلل عنه   ـعثمان بن عفان  
 . رف رريم حداثة عهدهمعليهم ورأفة بهم ملا رأى التكذيب ببعض األح

اما احتج بالقياس، وهلك أن األمة ُخـريت يف قــراء ، وحفـا القـرآن بـأي       
تلـك األحـرف السبعـة، اما ُخريت يف افار  اليمني إها حنث ، فقال: "فإن قال: فمـا  
بال األحرف األخ ِر الستة ريري موجود ، إن اان األمر يف هلك على ما وصف  ، وقـد  

ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أصحابه، وأمر بالقراء  بهنه، وأنـ هلن اهلل     أقرأهن رسول اهلل
من عنده على نبيه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ؟ أنسخــ  فُرفعـ ، فمـا الداللـة علـى        

 هلك؟  نسخها ور فعها؟ أم نسيتهن األمة، فذلك تضييُع ما قد أمروا حبفمه؟ أم ما القصُة يف
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ولكـنه األمـة   . األمة وهي مأمور  حبفمها وال ضيعتها، مل تنسخ فرتفع: قيل له 
اما . وُخيِّرت يف قراءته وحفمه بأي تلك األحرف السبعة شاءت، أمرت حبفا القرآن

: أن تكفر بأيِّ الكفارات الـثالث شـاءت  ، إها هي ح نثْ  يف ميني وهي ُموسر ، أمرت
الكفـارات   فلو أمجع  مجيعها على التكفري بواحـد  مـن  . أو اسو ، أو إطعام، إما بعت 
ملديـًة  ، اان  ُمصيبًة حكم  اهلل، دون ح مرها التكفري  بأي الثالث شاء  املكفِّر، الثالث

، أمـرت حبفـا القـرآن وقراءتـه    ، فكذلك األمـة . يف هلك الواجب  عليها من ح  اهلل
فرأت لعلة من العلل أوجبـْ  عليهـا   : وُخيِّرت يف قراءته بأي األحرف السبعة شاءت

ورْفـض  القـراء  بـاألحرف السـتة     ، قراءت ـُه حبـرف واحـد     -ف واحدالثبات  على حر
 . مبا أهن له يف قراءته به"، ومل ْتُمْر قراءته جبميع حروفه على قارئه، الباقية

ال جيوز لألمة أن : وجياب عليه بأن يقال، فهو قاس األحرف السبعة بالكفارات
وهـذا  ، ومل ختـري يف املطلـ   ، رجتمع على جواز ترك افارتني فاألمة ُخريت يف االختيـا 

 . (27)قياس مع الفارق

 ـرمحه اهلل تعـاىل    ـوهذا املبحث يعترب جوهجا للموضوعات الك أطال الطربي  
حيث سبق  ، وبلغ اثنتني وأربعني صفحة وتدرج فيه بتقرير ما ههب إليه، فيها النفس

لقرآن ويف الثانية اتفاق هذه املقدمة مقدمتان أثب  يف األوىل منها عربية ال ما جاء يف ا
ثم أثب  يف هذه املقدمة اللسان الذي ن ل عليـه القـرآن   . األجناس يف بعض األحرف

وبعده بي ن العلة الـك  ، واألبواب السبعة، ثم فرق بني اللبات السبع، من تلك األلسنة
ورد على اإلشكال الوارد لدى بعض العامة من أن ، أوجب  الثبات على حرف واحد

وختم بتقريـر عـدم الفائـد  مـن معرفـة تلـك       ، السبعة هي القراءات السبعةاألحرف 
 . األحرف املنسوخة لكونها مرتواة

 : فيما يلي وميكن تلخيص رأي الطربي يف األحرف السبعة
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أن القرآن الكريم ن ل بألسن بعض العرب دون اجلميع فاملعلوم أن ألسن العـرب  ( 1
 . (28)اجلميع اء لباتهم فالقرآن ن ل ببعضها دونولباتها أاثر من سبعة بل يعج  عن إحص

أن املراد باألحرف السبعة الك ن ل بها القرآن هي األلسن السـبعة، وأن األبـواب   ( 2
فهو ن ل بسبع لبات هـي   ،(29)السبعة من اجلنة هي املعاني الك يف األحرف السبعة

يف األلفـاظ  وأن هذه األحرف تتعل  بالتالو  يف اخـتالف   ،(30)بعض لبات العرب
صوب قراء  مـن   ـصلى اهلل عليه وسلم   ـدون ما فيها من املعاني، بدليل أن الن   

ى قراءته، ولو اان فيهـا اخـتالف   ـم علـاختلف من الصحابة و أقر ال واحد منه
اـاًل مـنهم علـى تالوتـه فهـم       ـصـلى اهلل عليـه وسـلم      ـللمعنى ملا أقر الرسول  

فـاختالف القـراءات هـي اخـتالف يف     . التأويـل اختلفوا يف القراء  واللفـا دون  
وهاـر  ( 31)وال دخل هلا يف املعنى بـل هـي يف اللفـا فقـط    ( األحرف: أي) اللبات

 . (32)اآلثار الوارد  بذلك

إن األحرف السبعة هي لبات خمتلفة يف المة واحد  باتفاق املعاني و ليس  امـا  ( 3
بل هي لبـات سـبع يف    ههب البعض من أنها أحرف سبعة متفرقة يف سور القرآن

 . (33)حرف واحد والمة واحد  باختالف األلفاظ واتفاق املعاني

أن هذه اللبات السبع ا تمعة يف حرف واحد والمة واحد  ليس  موجود  اليوم ( 4
ومل تنسخ وال ضيعتها األمة ولكن األمة خـريت يف القـراء  بهـذه األحـرف فهـي      

مـة خمـري  يف تـرك مـا شـاءت مـن هـذه        أن ل  للتيسري علـيهم وختـيريًا هلـم، فاأل   
األحرف، وملا اان  األمة مأمور  حبفا القرآن فرأت الثبـات علـى حـرف واحـد     

فال قراء  للمسلمني اليوم إال ( 34)والقراء  حبرف واحد وترك األحرف الستة الباقية
دون ما عداه من األحرف الستة  ـرضي اهلل عنه  ـباحلرف الذي اختاره هلم عثمان 

 . (35)يةالباق
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هار العلة الك أوجب  على األمة الثبات على حرف واحـد دون سـائر األحـرف    ( 5
 . (36)الستة الباقية

أن األمر بالقراء  باألحرف السبعة هو أمر إباحة ورخصة ال أمر فـرض وإجيـاب،   ( 6
فما فعله الصحابة برتاهم نقـل مجيـع القـراءات السـبعة تـاراني فرضـًا بـل اـان         

 . ما فعلوه الواجب عليهم فعل

األحرف الستة الك قد ن ل  القراء  بها ال حاجة ملعرفة من أي ألسن العرب هي ( 7
ألننا مل نقرأ بها اليوم، وأما احلرف السابع الذي نقرأ به اليـوم فهـو حـرف قـري      

 ـ. رضي اهلل عنه  ـالذي مجعهم عليه عثمان 

ة و اللسان، والوجـه هـو   فرق الطربي بني الوجه و احلرف، فاحلرف لديه هو اللب( 8
 . (37)اختالف القراء  يف رفع وجر ونصب وحنوه

: "نزل القـرآن مـن سـبعة    ـصلى اهلل عليه وسلم   ـثانيًا: القول يف البيان عن معنى قول رسول اهلل  

 أبواب". 

تدث الطربي يف هذا املبحث عن معنـى أن القـرآن الكـريم أنـ ل مـن سـبعة       
 . (38)رد  بذلكأبواب اجلنة وهار األخبار الوا

 وميكن أن نلخص رأي الطربي يف هلك بالتالي: 

 . أن القرآن أن ل على سبعة أحرف من سبعة أبواب( 1

أن ال وجه من األوجه السبعة الك ن ل بها القرآن باب مـن أبـواب اجلنـة الـذي     ( 2
ن ل منه القرآن، فالعامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل على باب من أبـواب  

األمـر والنهـي واحلـالل واحلـرام واحملكـم واملتشـابه       : )أبواب اجلنـة هـي  اجلنة، و
 (. واألمثال
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مـن بـاب واحـد إمـا تـذاري      : أي) أن الكتب السابقة ن لـ  علـى حـرف واحـد    ( 3
 ـواختص  أمة حممد  ( ومواعا أو متجيد وحمامد وحض على الصفح واإلعراض

 . بن ول القرآن من سبعة أبواب ـصلى اهلل عليه وسلم 

أن ال الكتب السابقة ن ل  بلسان واحد، وإن اللسان متى حول لبريه اان هلـك  ( 4
ترمجة وتفسريًا ال تالو  له على ما أن له اهلل تعاىل، وأن ل اتابنا على ألسـن سـبعة   

ن تـاله التـالي اـان لـه تاليـًا علـى مـا أنـ ل اهلل ال مرتمجـًا وال          ـك األلسـبأي تل
 . (39)مفسرًا

 لوجوه اليت يفسر بها القرآن الكريم: املوضوع الثاني: ا

واستهلها بسـرد اآليـات الـداالت علـى أن     ، هارها الطربي يف املقدمة اخلامسة
ووضـح أن هنـاك   ـ، صـلى اهلل عليـه وسـلم      ـتبيان الذار هو من خاصـية الرسـول    

 ـ"فقد تبني أنه مما أن ل اهلل من القـرآن علـى نبيـه     : قال الطربي، وجوهًا للتأويل ثالثة
صـلى اهلل   ـما ال ُيوصل إىل علم تأويلـه إال ببيـان الرسـول     ـ، صلى اهلل عليه وسلم  

ـ، واجبـه ون ْدِبـه وإْرشـاده      ـمن وجوه أمره  : وهلك تأويل مجيع ما فيهـ. عليه وسلم  
ومقـادير الـالزم بعـض     ، ومبـالغ فرائضـه  ، ووظائف حقوقه وحدوده، وصنوِف ن هيه

ان ـالـك مل ُيـدر ك علُمهـا إال ببيـ    ، ام آيـة ـن أحكـ ـمك ـه هلـوما أشب، ضـه لبعـخ ْلق
، د القـول فيـه  ـوز ألحـذا وجٌه ال جيـوه. ألمَّته ـصلى اهلل عليه وسلم   ـول اهلل  ـرس

أو بداللة قـد  ، له تأويَله بنصٍّ منه عليه ـصلى اهلل عليه وسلم   ـان رسول اهلل  ـإال ببي
 . نص بها دالَّة  أمَّت ه على تأويله

 وهلك ما فيه من اخلرب عن آجال . ه ما ال يعلم تأويله إال اهلل الواحد القهاروأنه من
ون ول عيسى بن ، والنفخ يف الصور، وأوقات آتية اوق  قيام الساعة، حادثة
وال يعرف أحٌد من ، فإن تلك أوقاٌت ال يعلم أحٌد حدود ها: وما أشبه هلك، مريم
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وبذلك أن ل ربُّنا .  بعلم هلك على خلقهالستئثار اهلل، تأويلها إال اخلرب  بأشراطها

ىئ ی ی ی  ىئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ۈئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ حمكم اتابه، فقال: 

يت جث مث ىث يث  ىتجت حت خت مت يبحب خب مب ىب جبحئ مئ ىئ يئ جئی

صلى اهلل  ـواان نبينـا حممد . 187 سور  األعراف: آية چحج مج جح مح جخ 
تديده بوقته  دله عليه إال بأشراطه دونـمل ي، ن هلكـإها هار شيئنا م ـعليه وسلم 

إْن : إه هار الدجهال، أنه قال ألصحابه ـصلى اهلل عليه وسلم  ـاالذي روى عنه 
فاهلل خليفك عليكم" وما أشبه ، وإن خيرْج بعدي، فأنا ح ِجيُجه، خيرْج وأنا فيُكم
صلى اهلل  ـالداّلِة على أنه  ـا الكتاب ـالك يُطول باستيعابه ـار ـهلك من األخب

 ـوأن اهلل ، مل يكن عنده علُم أوقاِت شيء منه مبقادير السِّنني واأليام ـعليه وسلم 
 . ووقَّته بأدلته، إجا اان عرَّفه جميئه بأشراطه ـجل ثناؤه 

  إقامـُة  : وهلـك . وأن منه ما يعلم تأويَله الُّ هي علم باللسان الذي ن ل به القـرآن
ات ـواملوصوفـ ، رت ك فيهـا ـملشـ رِي اـومعرفُة املسمَّيات بأمسائها الالزمـة ريـ  ، إعرابه

وهلـك اسـامعم   . مـفإنه هلك اَل جيهله أحـٌد منهـ  ، ا اخلاصة دون ما سواهاـبصفاته

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ منهـم لو مسع تالينا يتلو: 

مل جيهْل  ، 12ـ11سور  البقر : اآليتان  چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
وأن اإلصالح  هو ما ينببي ِفعله ، أنه معنى اإلفساد هو ما ينببي تراُه مما هو مضرَّ 

ا اهلل ـواملعاني الك ج علهـ ، وإْن ج ِهل املعاني  الك جعلها اهلل إفسادنا، مما فعلُه منفعٌة
، من تأويل القرآن ـالذي بلسانه ن ل القرآُن   ـه هو اللسان  ـذي يعلمـفال. إْصالحنا

، ة ريـرِي املشـرت ك فيهـا   ِمْن معرفة أعيان املسمَّيات بأمسائها الالزمـ : هو ما وصفُ 
ا ـا وهيآتهـ ـا وصفاتهـ ـب من أحكامهـ ـدون الواج، واملوصوفات بصفاتها اخلاصة

، در ك علُمُه إال ببياِنـه ـفال ُي، ـصلى اهلل عليه وسلم   ـا نبيَّه  ـص اهلل بعلمهـالك خ
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ثم ختم ببيان ما جاء عـن ابـن عبـاس ـ      .(40) دون ما استأثر اهلل بعلمه دون خلقه"
فقـد أورد بسـنده عـن ابـن عبـاس      ، من أقسام التفسري األربعة ـ عنهما  رضي اهلل

، وجه تعرفه العرب من االمها، " التفسري على أربعة أوجه: رضي اهلل عنهما قائال
وتفسـري ال يعلمـه إال اهلل"   ، وتفسري يعلمـه العلمـاء  ، د جبهالتهـوتفسري ال يعذر أح

ار ـو إخبـوإجا ه، هـة تأويلـل إىل معرفـا يوصـع ال يعد وجهـم الرابـوبني أن القس
و ـوهـ ، ل بـه ـد اجلهـوز ألحـه ال جيـبأن تأويل ـرضي اهلل عنهما   ـعن ابن عباس  

 ـ. رضي اهلل عنهما  ـختريج جيد لقول ابن عباس 
 وميكن تلخيص الوجوه الك يفسر بها القرآن الكريم إىل قسمني: 

 ستأثر اهلل تعاىل بعلمه، ويكون يف: القسم األول: ما ال يدرك بيانه، وهو ما ا

 .اخلرب عن آجال حادثة( أ
 . اخلرب عن أوقات آتية( ب

 القسم الثاني: ما يدرك بيانه بطريقني:

إمـا  : هـل عنـ ـرق النقـ ـوطـ ـ، صلى اهلل عليـه وسـلم     ـمن جهة الن   : األول 
ب الداللـة  وإما بنص، أو بالعدول األثبات(، التواتر) بالنقل املستفيض: بالنص وهلك

 . أو ريري مباشر ، مباشر 
، بالشـواهد : األول: وهلك بطـريقني ، من جهة اللسان العربي: والطرق الثاني 
 . مبنطقهم املستفيض: والثاني

 خالصة هذه الوجوه: ثالثة، وهي: 

 . تفسري القرآن بالقرآن: أي، ما يكون بيانه راجعا إىل اهلل تعاىل :األول
تفسري القـرآن  : أيـ، صلى اهلل عليه وسلم   ـجعا إىل الرسول  ما يكون بيانه را: الثاني

 . بالسنة النبوية
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فيعلمـه  ، وهو ما يعلم من جهـة اللسـان  ، ما يكون بيانه راجعًا إىل لبة العرب: الثالث
 وهو، ال هي علم باللسان

 . وهو تفسري القرآن باللبة، وفيه جمال لالجتهاد، أوسع هذه املصادر

ويعـرب عنهـا   ، ة هي املصـادر األوليـة واألساسـية للتفسـري    وهذه الوجوه الثالث
 . البعض بطرق التفسري

 املوضوع الثالث: التفسري بالرأي املذموم: 

بـالنهي عـن    تدث عنه يف املقدمة السادسة له بعنوان: )هار بعض األخبار الك ُروي 
لقـرآن مـاال   بعد أن قرر يف سـابقتها أن مـن تأويـل ا   (، القول يف تأويل القرآن بالرأي

أورد هنـا مجلـة مـن    ـ، صلى اهلل عليـه وسـلم     ـيدرك علمه إال بنص بيان رسول اهلل 
وأاد أن وعيدا ورد يف ح  من يقـول يف  ، اآلثار احملذر  من القول يف القرآن ببري علم
فهـي إصـابة خـارص    ، وإن أصاب القائل، القرآن برأيه بعد أن ثب  النص النبوي فيه

ري القــرآن  ـوهار فيه أخبارًا تنهى عـن تفسـ  . لى اهلل مامل يعلمظان ليس موقن قائل ع
هلـك ألنـه   بال علـم، فيكون تفسري مستندًا هلوى أو بدعة وهار : وم أيـرأي املذمـبال

  .(41)املذموم يف الباب الساب  هار الوجوه الصحيحة لبيان التفسري فذار بعده التفسري

 املوضوع الرابع: احلث على التفسري: 

هار بعض األخبار الك ُروي  يف احلض علـى  : )يف املقدمة السابعة بعنوانهذا 
بعد أن فرغ من تأثيم من يتقوهل على (، ومن ُيفسره من الصحابة، العلم بتفسري القرآن

شرع يف هار األخبار املروية يف احلض على التفسري وإعمال الفكر لفهم مراد اهلل ، اهلل
، فهـم املعـاني  : األوىل: أنـه يكـون علـى مـرحلتني     فأوضح معنى التـدبر لديـه  ، تعاىل

ثـم هاـر   ، وإخل، واألحكـام ، وامُللح، واللطائف، استنباط واستخراج الفوائد: والثانية
وهاـر آثـارًا تـروي حـرص     ـ، رضي اهلل عنهم أمجعني   ـأشهر املفسرين من الصحابة  
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قرآن، وأن مـن  الصحابة على العلم بتفسري القرآن، وأن من الصحابة من اان يفسر ال
الصحابة من اان عاملًا بأسباب الن ول ومكان ن ول القرآن، وأنـه اانـ  هلـم جمـالس     

إه هـي مـأمور    ، واجـب علـى األمـة    ثم بني  أن تفسري القـرآن ، يفسرون فيها القرآن
وال يكون هلك إال عن طري  معرفة تأويل ما مل حيجـب  ، واالعتبار، واالتعاظ، بالتدبر
 . (42)اما فعل هو يف تفسريه، التفسري بالرأي احملمودوبهذا جوزه ، عنهم

 املوضوع اخلامس: التأهب من التفسري: 

هار األخبار الك ريلط يف تأويلها ُمنكرو القـول  : )هذا يف املقدمة الثامنة بعنوان
وعقاًل جواز التفسري بـالرأي املـبين علـى    ، فبعد أن أثب  قبلها نقاًل(، يف تأويل القرآن
بدأ هنا بإيضاح اآلثار املروية يف إحجام ثلة من الصحابة والتابعني ، حةاألسس الصحي

ن ـور عـووقوفهم عند املأث، وتفسريه بالرأي، عن القول يف القرآن ـرضي اهلل عنهم   ـ
معلـاًل سـبب   ، مـمبينـًا مرادهـ  ، مـًا أقواهلـ ـخمرجـ  ـصـلى اهلل عليـه وسـلم      ـ   ـالنـ 

بإحجامـه  ، هارناها عمن هارناها عنه من التـابعني "وأما األخبار الك : إحجامهم بقوله
ا يف ـن الُفتيـ ـم عـ ـافعل من أحجـم منهـ  ، فإنه ِفعل  من فعل هلك منهم، عن التأويل

إال بعد إامال ، مل يقبض نبيه إليه ـجل ثناؤه   ـمع إقراره بأنه اهلل  ، وادثـالنَّوازل واحل
. ُحكمنا موجـودنا بـنصٍّ أو داللـة    وعلمه بأن هلل يف ال نازلة وحادثة، الدين به لعباده

فلم يكن إحجاُمه عن القول يف هلك إحجام  جاحد  أن يكون هلل فيه حكم موجود بني 
ولكن إحجام  خائف  أن ال يبلغ  يف اجتهـاده مـا الَّـف اهلل العلمـاء مـن      ، أظُهِر عباده

مـن   فكذلك معنى إحجام م ن أحجم عن القيل يف تأويل القـرآن وتفسـريه  . عباده فيه
إجا اان إحجامه عنـه ِحـذارنا أن ال يبلـغ أداء  مـا الِّـف مـن إصـابة        ، العلماء السَّلف

ريري موجود بـني  ، ال على أن تأويل هلك حمجوٌب عن علماء األمة، صواِب القول فيه
 . (43)أظهرهم"
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( تأويله: أي) وال تنايف بني األخبار الوارد  فيمن اانوا يهابون القول يف القرآن
 : ث على العلم بتفسري القرآن وهلكوبني احل

أن األخبار الوارد  تدل على أنهم اانوا يهابون القول يف القرآن فيمـا ال يعلـم إال    .1
 ـ. صلى اهلل عليه وسلم  ـببيان رسول اهلل 

أو أن إحجامهم ليس إحجام جاحد، ولكن إحجام خائف أال يبلـغ باجتهـاده مـا     .2
الوجه مـن التفسـري الـذي ال يعلمـه إال      الف اهلل العلماء من عباده فيه وهلك يف

خشـية أاَل  ، من باب التـورع  ـرضي اهلل عنهم   ـوهو مذهب خاص بهم  ، العلماء
رضـي   ـوإال فقد فسر اثري ريريهم من الصحابة والتـابعني   ، يواف  قوهلم الصواب

 . ممن اانوا بعهدهم ـاهلل عنهم 

كـن يفسـر شـيئًا مـن     أنـه مل ي  ـصلى اهلل عليه وسـلم    ـوما روي عن الرسول  
دد هـي الك ال تعلم إال ببيان رسـول اهلل  ـات هوات العـالقرآن إال آيًا بعدد فهذه اآلي

 . آيات األحكام وهي الشك آٌي هوات عدد ـصلى اهلل عليه وسلم  ـ

 املوضوع السادس: بيان من كان حممودًا علمه بالتفسري، ومن كان مذمومًا علمه به. 

وهـو مـن بـاب اجلـرح والتعـديل يف رجـال التفسـري        ، سعةهذا يف املقدمة التا
قسم بنى تفسريه على األصول الصـحيحة وهـو   : حيث قسمهم إىل قسمني، السابقني

وآخـر بنـاه علـى ريـري األسـس السـليمة       ، صادر عن علم ودراية فهو احملمود املقبول
ا سـب  لـه   ملادًا م، ثم روى األخبار بإسناده عن الصنفني املذاورين، فتفسريه مذموم

، تقريره من وجوه التأويل موضحًا أن أح  النـاس يف التفسـري مـن وضـح  حجتـه     
يف تأويِل القرآِن الذي إىل ِعلم ت أويله للعباد  ـ"فأح ُّ املفسرين بإصابة احل   : حيث قال

صـلى اهلل   ـمما اان تأويله إىل رسـول اهلل   ، أوضُحهم ُحجة فيما تأوهل وفسَّر ـالسبيُل  
الثابتـة   ـصـلى اهلل عليـه وسـلم      ـدون سائر أمته من أخبار رسول اهلل   ـعليه وسلم  



 هـ1438حمرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )جملة جا    98

، فيما ُوِجد فيه من هلك عنه النقـُل املسـتفيض  ، ضـل املستفيـة النقـإمَّا من جه: عنـه
ن ـأو مـ ، ضـه النَّقُل املستفيـ ـفيما مل يكن فيـه عن، وإمَّا من جهة نقل العدول األثبات

 ـفيما ترج م وبيهن من هلك   ـوأصحُّهم برهاننا  ؛ هـى صحتة علـة املنصوبـة الداللـجه
وإمهـا مـن   ، إمها بالشواهد من أشعارهم السـائر  : مَما اان ُمدرًاا علُمه من جهة اللسان
بعـد أن ال  ، اائننا من اان هلك املتـأوِّل واملفسِّـر  ، منطقهم ولباتهم املستفيضة املعروفة

عن أقوال السلف من الصحابة ، فسر من هلكيكون خارجنا تأويُله وتفسريه ما تأول و
 . (44) واخللف من التابعني وعلماء األمة"، واألئمة

بيان قوله أن أح  املفسرين بإصابة احل  يف تأويل القرآن وتفسريه اائنًا من اان 
 : املتأول واملفسر هو

 صـلى اهلل  ـ  أوضحهم حجة فيما تأول وفسر واان تأويلـه منسـوبًا إىل رسـول اهلل   ( أ
 : دون سائر أمته، ونسبته إىل رسول اهلل بأحد أمور ثالثة ـعليه وسلم 

 . إما من جهة النقل املستفيض .1

 . أو من جهة نقل العدول األثبات .2

 . أو من جهة الداللة املنصوبة على صحته .3

أوضحهم فيما فسر وبني ممن اان مدراًا بالعربية وما فسره يدرك يف لسان العرب ( ب
 : وهلك

 . اهد من أشعارهمإما بالشو .1

 . أو من منطقهم ولبتهم املستفيضة املعروفة .2

أن ال يكون خارجًا يف تفسريه وتأويله عن أقوال السلف من الصـحابة  : بشرط
 . واخللف من التابعني وعلماء األمة ممن تأول وفسر ما فسره وتأوله، واألمة
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 املوضوع السابع: أمساء القرآن وسورة وآية. 

، وبني دليلها من القرآن، د أمساء القرآن األربعة الوارد  فيهيف هذا املبحث أور
ثـم عـرض أمسـاء السـور الـك      ، ووجه التسمية من االم العرب واخلـالف يف هلـك  

، وهار توجيهًا هلـا مـن اـالم العـرب    ـ، صلى اهلل عليه وسلم   ـمسي  من قبل الن   
وختم املبحـث  (، واملفصل، واملثاني، واملئون، السبع الطوال) وبني أقسام سور القرآن

 . واآلية يف اللبة مدعما قوله بكالم العرب وأشعارها، ببيان معنى السور 

وابتـدأ بعـده ببيـان معنـى     ، واان  هذه املقدمة العاشر  الك ختم بها مقدماتـه 
 . (45)شروعا يف تفسري سور القرآن، والبسملة، االستعاه 

 :ملخص ما هاره هنا

 عانيها. أواًل: أمساء القرآن، وم 

، (46)هار أن للقرآن أمساء أربعة وهي: )القرآن ـ الفرقـان ـ الكتـاب ـ الـذار(      
قال الطربي: "إنه اهلل تعاىل هارُه مسَّى تن يله الذي أن له على عبده حممـد ـ صـلى اهلل    
عليه وسلم ـ أمساء أربعة: مـنهن: "القـرآن"، فقـال يف تسـميته إيـاه بـذلك يف ت ن يلـه:         

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ

جب حب خب مب ىب يب جت حت چ ، وقـال:   3سور  يوسف: آية  چۅ 

. ومنهـنه: "الفرقـان"، قال ـ جل ثناؤه ـ  76سـور  النمـل: آيـة  چخت مت ىت يت 

ڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭچ  يف وحيه إىل نبيه ـ صلى اهلل عليه وسـلم ـ ُيسـمِّيه بـذلك:     

": قـال تبــارَك  . ومنهـن: "الكتـاب 1سور  الفرقان: آية  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ

سـور    چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ امسُه يف تسميتـه إياه بـه:  
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ڳ ڳ ڳ ڱ چ. ومنهنه: "الذار"، قال تعاىل هاره يف تسميته إياه به: 1الكهف: آية 

ولكل اسم من أمسائه األربعة يف اـالم العـرب    9سور  احلجر: آية  چڱ ڱ ڱ
 هذه األمساء اما يلي: ، ومعاني (47) معنى ووجه ريري معنى اآلخر ووجهه"

 القرآن:

 التالو  و القراء  وهو معنى قول ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ.  .1
 العرب.  رضي اهلل عنه ـ ولكال القولني وجه صحيح يف االمالتأليف وهو قول قتاد  ـ  .2

 الفرقان: 
)النجا  و املخرج( وهما لفمان خمتلفان لفمًا ملتلفـان معنـىن وأصـل الفرقـان     

  ربي الفرق بني الشيئني والفصل بينهما.عند الط

 الكتاب: 
 هو خط الكاتب حروف الكتاب املعجم، جمموعة ومتفرقة. 

 الذكر:

 حمتمل معنيني:  
 . حكمه اهلل تعاىل هّار به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه منهار من  .1
 . أنه هار وشرف وفخر ملن آمن به وصدق مبا فيه .2

 ثانيًا: أمساء سور القرآن. 

 : وهي ـصلى اهلل عليه وسلم  ـإن لسور القرآن أمساء مساهن بها رسول اهلل 

البقـر ، وآل عمـران، والنسـاء، واملائـد ، واألنعـام، واألعـراف،       : )السبع الطوال .1
 . مسي  بذلك لطوهلا على سائر القرآن( ويونس
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 . ا شيئًا أو تنقص منها شيئًا يسريًاما اان عدد آية مئة آية، أو ت يد عليه: املئون .2
وهي ما ثنى املئني فتالها، مسي  بذلك لتثنية اهلل تعاىل فيها األمثال واخلرب : املثاني .3

 . أو ألنها ثني  فيها الفرائض واحلدود، والعرب
 الرحيم(.  الفصول الك بني سورها بـ )بسم اهلل الرمحناملفصل: مسي  بذلك لكثر   .4

 ورة، فقال إن فيها لغتني: ثالثًا: معنى الس

ألنهـا جتمـع   : مسيـ  بـذلك  . املن لة من منـازل االرتفـاع  : أي( سور ) ببري اهلم  .1
 . جمموعة من اآليات

 . القطعة فهي قطعة من اآليات وج ء من القرآن: أي( السلر ) باهلم  .2

 رابعًا: ذكر معنى اآلية وأنها حتتمل وجهني يف كالم العرب وهما: 

 . عرف بها متام ما قبلها وابتداؤهاالعالمة ألنها ي .1
 . القصة فيكون معنى اآليات القصص .2

املبحــث الرابــع: تطبيقــات مــن تفســري الطــربي علــى موضــوعات علــوم القــرآن ســورة   

 الرعد أمنوذجًا. 

 : ضمنن الطربي تفسريه لسور  الرعد عددًا من موضوعات علوم القرآن االتالي

 احملكم، واملتشابه.  -1

عند بيانه لقول ، راد باألحرف املقطعة املوجود  يف فواتح السورفقد تكلم يف امل
وبالرجوع إىل سور  ، وأحال يف هلك إىل ما سب  بيانه يف سور  البقر ( املر: )اهلل تعاىل

يتضـح رأيـه يف هـذه    (، وبقراء  ما هاره مـن الروايـات املرويـة يف معنـى املـر     ، البقر 
بدليل االم السلف يف بيان معناها ممـا  ، كموليس  من احمل، األحرف بأنها من املتشابه

 . (48)ومل يتشابه على آخرين، يدلنا أنها تشابه وخفي معناها على قوم
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 املكي واملدني:  -2

من خـالل سـرد أقـوال    ، تطرق الطربي يف تفسريه إىل بيان مكية اآلية ومدنيتها
 . والسور ،وهو األصل يف معرفة املكي واملدني من اآليات، السلف فيها باإلسناد

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ... چمثال: قال اهلل تعاىل: 

، نقـل الطـربي   31سور  الرعـد: آيـة    چھ ھ ھ ھ ے ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
: "يقـول تعـاىل هاـره   : قال أقوال السلف يف هذه اآلية مستداًل بها على مدنيتها، حيث

ن افـرهم  مـ ( بهم مبـا صـنعوا  ـتصي) كـمن قوم(، الذين افروا) دـيا حمم( وال ي ال)
وهي مـا يقـرعهم   (، قارعة) رهمـن بني أظهـم لك مـوإخراجه، وتكذيبهم إياك، باهلل

 أو) ط أحياننـا ـوالقحـ ، وبـاحلروب أحياننـا  ، بالقتل أحياننا، من البالء والعذاب والنِّقم
حتى ) جبيشك وأصحابك( قريبنا من دارهم) أو تن ل أن : يقول،   يا حممدـأن( تل

وقهـْرك  ، وهلك ظهوُرك علـيهم وفتُحـك أرض ـهمْ   ، ذي وعدك فيهمال( يأتي وعُد اهلل
دك ـيا حممد مـا وعـ  ،  كـإن اهلل منج: يقول(، إن اهلل ال خيلف امليعاد) إياهم بالسيف

رضي  ـألنه ال خيلف وعده" ثم أورد ثالثة أسانيد عن ابن عباس  ، ور عليهمـمن المه
وال ي ال الذين افروا : )تال هذه اآلية، "عن ابن عباس: يف بيان اآلية فقال ـاهلل عنهم  

هو : قال(، أو تله قريبنا من دارهم، )السريهة: "القارعة": قال(، تصيبهم مبا صنعوا قارعة
ده ـوأورد بسنـ ، فتح مكـة" : قال(، حتى يأتي وعد اهللـ )صلى اهلل عليه وسلم   ـحممد  

ا صنعوا قارعة أو تل وال ي ال الذين افروا تصيبهم مب: )هـ"يف قول: الـعن عكرمة فق
ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم      ـن ل  باملدينة يف سراي ا رسول اهلل  : قال(، قريبنا من دارهم

 . (49) "(قريبنا من دارهم) أن  يا حممد(، أو تل)
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وإها نقل عـن أحـد مـن السـلف     ، قول عكرمة هنا يدل على مكان ن ول اآلية
ألن املنقول هـو األصـل يف معرفـة     ،ومل يكن له خمالف فيلخذ بقوله، خاصة الصحابة

 . وفيها إخبار بالبيب بفتح مكة، فاآلية مدنية احلكم واحلدث. املكي واملدني

 التوقف عن تفسري اآلية إذا مل يتضح له بيانها.  -3

 . 2سور  الرعد: آية  چ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ مثال: قال اهلل تعاىل: 
هو الذي رفـع السـموات السـبع    ، يا حممد، اهلل: تعاىل هاره قال الطربي: "يقول

ف أهـل التأويـل يف تأويـل    ـواختل. فجعلها لألرض سْقًفا مسموًاا، ببري ع م د ترونها

اهلل الـذي  : تأويل هلك: بعضهم فقال ، چ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ قوله: 
ثم سـاق  ، بل هي مرفوعة ببري عمد"، وقال آخرون... ،رفع السموات بع م د  ال ترونها

"وأوىل األقوال يف هلـك بالصـحة   : وختم بذار بقوله، ناده ت  ال قولالروايات بإس

مرفوعة ببـري   فهي چ ...ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ : أن يقال اما قال اهلل تعاىل
وال حجة جيـب التسـليم   ، وال خرب ببري هلكـ. جل ثناؤه   ـاما قال ربنا  ، عمد ن راها

 . ية ملا هارهفيالحا أنه توقف عن تفسري هذه اآل ( 50) هلا بقول سواه"

 التفسري باملثال.  -4

ٻ پ پ پ  ...چحيث هار قول الشـع  يف تفسـري قـول اهلل تعـاىل:     

مما . (51) وقد اان تفسريًا باملثال، فقال عنه: "القرد  واخلنازير هي املثالت" ،چ ...پ 
 يدل على معرفة الطربي مبنهج السلف يف التفسري. 

 تفسري القرآن بالقرآن.  -5

ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ڤچ لقول يف تأويل قوله تعاىل: قال الطربي: "ا

ويقول : )تعاىل هاره ، يقـول7آية سور  الرعد:  چڃ ڃ ڃ  ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
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هال أن ل علـى حممـد   ( لوال أن ل عليه آية من ربه) من قومك، يا حممد( الذين افروا

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چقوهلم: وهلك ، يعنون عالمًة وحجًة له على نبوهته؟ آية من ربه

، يقول اهلل له: يا حممد )إجا أنـ  منـذر( هلـم،    12آية سور  هود:  چ ... ېئۈئ ۈئ ېئ
يقول ولكـل قـوم إمـام    (. قوم هاد تنذرهم بأس  اهلل أن حيله بهم على شراهم )ولكل

 . تفسري بالنمائر  (52) فيهديهم إما إىل خريم وإما إىل شرٍّ"، يأمتُّون به وهاد  يتقدمهم

 تفسري القرآن بالسنة.  -6

الطربي يف  ، قالچ ...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ   تعاىلقال اهلل
اـان إها مسـع صـوت     ـصلى اهلل عليـه وسـلم     ـ"وهار أن رسول اهلل  : تفسريه لآلية

حـدثنا جعفـر   : حدثنا اثري بن هشام قـال : الرعد قال اما حدثنا احلسن بن حممد قال
: لشديد قـال اان إها مسع صوت الرعد ا ـصلى اهلل عليه وسلم   ـبلبنا أن الن   : قال

{وعافنـا قبـل هلـك   ، وال تهلكنـا بعـذابك  ، اللهم ال تقتلنا ببضـبك }
ثـم أورد   "، (53)

أنـه اـان إها مسـع    : أحاديث أخرى بإسناده منها ما رواه عن أبي هرير  رفع احلديث
فهذه الروايات من السـنة داخلـة    ،(55( )54) "سبحان من يسبح الرعد حبمده": الرعد قال

  مـن  ـوهـي طريـ  ، ر ـة ريري املباشـل على أنه فسر القرآن بالسنمما يد، يف معنى اآلية
 . وهي من علوم القرآن، طرق التفسري عند السلف

 التفسري ببيان أساليب العرب.  -7

ومعرفـة أحـواهلم   ، وال واألفعـال ـوأساليبهم يف األق، إن معرفة عادات العرب
وهو من علـوم  ، اأصل من أصول التفسري الذي ال ميكن للمفسر أن يفسر ببري علمه

والشبه الـك قـد يصـعب اخلـروج منهـا إال      ، القرآن الذي ي يل اثريًا من اإلشكاالت
 . مبعرفة أساليب العرب
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ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻچ مثال: قال الطربي يف تفسري قول اهلل تعاىل: 

 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ال جتيب هذه اآلهلة : يقول( بشيء : "وقوله: )ال يستجيبون هلم14آية سور  الرعد: 
إال اباسط ) ع ضرٍّـالك يدعونها هلالء املشراون آهلًة بشيء يريدونه من نفع أو دف

ع داعـي اآلهلة دعاؤه إياها إال اما ينفع باسط افيه إىل ـال ينف: ولـيق(، افيه إىل املاء
تفع إليه بدعائه إياه ولكن لري، املاء بسُطه إياهما إليه من ريري أن يرفعه إليه يف إناء

 . وإشارته إليه وقبضه عليه

قـال  ، والعرب تضـرب ملـن سـعى فيمـا ال يدراـه مـثال بالقـابض علـى املـاء         
 : ( 56)بعضهم

ــْيُكمُ  ــْوًقا إَلـ ــاُاْم و ش ـ ــإنِّي وإيَّـ  فـ
 

 (57) َاَقاِبِض م اء  َلـْم ت ِسـْقُه َأن اِمُلـه"    
 

 
، اء يف احلالة املذاور  يف اآليةيالحا أن الطربي هنا أورد ثالثة أحوال لبلوغ امل

 . واستشهد بأحوال العرب يف هلك

 .التفسري بذكر أسباب النزول  -8

ال شك أن معرفة أسباب الن ول الزمة ملن أراد علم القرآن فبه يعـرف املفسـر   
وقـد أورد  ، (58) م مـراد اهلل تعـاىل  ـومـن ثـم فهـ   ، واملخاطـب ، مقتضى حال اخلطاب

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ... چ هم قـول اهلل تعـاىل:   ن ل  فيالطربي يف بيان من 

فـيمن أن لـ     عد  روايات، فقال: "وقد اختلـف ، (59)13سور  الرعد: آية  چ ...ی 
ن ل  يف اافر من الكّفار هاـر اهلل تعـاىل وتقـدَّس ببـري مـا      : فقال بعضهم، هذه اآلية

فأرسل عليه صـاعقة أهلكتـه" ثـم أورد عـد  روايـات يف بيـان سـبب        ، ينببي هاره به
صـلى اهلل عليـه    ـجاء يهـودي إىل الـن      ": لن ول منها ما هاره بسنده عن جماهد قالا
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فجـاءت  ؟ من لللل أو من ياقوت، أخربني عن ربهك من أيه شيء هو: فقالـ، وسلم  

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ...چاهلل: فـأن ل  ، صاعقة فأخذته

كـر  ثم قال: "وقال آخرون: ن ل  يف رجل مـن الكفـار أن   ،(60)چجئ حئ مئ ىئ يئ 
"هاـر لنـا   : ثم أورد بسنده عن قتاد  قال القرآن واذب الن ه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ".  

فأرسل اهلل عليه صـاعقة  ـ، صلى اهلل عليه وسلم   ـأن رجاًل أنكر القرآن واذهب الن َّ  
 (. وهو شديد احملال، وهم جيادلون يف اهلل: )فيه ـع  وجل  ـفأن ل اهلل ، فأهلكته

 ـواان همه بقتـل رسـول اهلل    ، ل  يف أربد أخي لبيد بن ربيعةن : وقال آخرون
: ثم أورد بسنده عـن ابـن جـريج قـال    ، هو وعامر بن الطفيل" ـصلى اهلل عليه وسلم  

د بـن  ـيف أربـد أخـي لبيـ   ( اءـويرسل الصواع  فيصيب بها من يش: )ن ل  يعين قوله"
صـلى اهلل   ـفر علـى الـن     دم أربُد وعامُر بن الطفيل بن مالك بن جعـألنه ق، ةـربيع

: ال! قـال : قـال ؟ يا حممد أأسلم وأاون اخلليفة مـن بعـدك  : فقال عامرـ، عليه وسلم  
" أعطيـك  : قال؟ فما هاك: ال! قال: قال؟ فأاون على أهل الو ب ر وأن   على أهل املد ِر

واهلل  أما؟ أو ليس  أِعنهة اخليل بيدي: قال. فإنك رجل فارس، أِعن ة اخليل تقاتل عليها
إمهـا أن تكفينيـه وأضـربه    : ألمألنها عليك خيال ورجاال مـن بـين عـامر! قـال ألربـد     

فقـال ابـن   . اافنيـه وأضـربه  : وإما أن أافيكه وتضـربه بالسـيف قـال أربـد    ، بالسيف
صلى اهلل  ـاْدُن! فلم ي ل يدنو ويقول الن   : قال. يا حممد إن لي إليك حاجة: الطفيل

، واسـتله أربـد السـيف   ، ضع يديه على رابتيه وح ن ى عليـه "ادن" حتى وـ: عليه وسلم  
ب ريقه تعوهه بآيـة اـان يتعـوهه     ـصلى اهلل عليه وسلم   ـفاستلَّ منه قليال فلما رأى الن  

 :فذلك قول أخيه، فبعث اهلل عليه صاعقة فأحرقته، فيِبس   يُد أربد على السيف، بها
 َأْخش ــى ع َلــى َأْرب ــد  احُلُتــوف و ال 

 
 

 و األس ـدِ ( 61) ْره ُب ن ـْوء  السِّـم اك  َأ 
ــال   ــو اِعُ  ب ــْرُق والصه ــي اْلب   َفجَّعِن

 
  "( 62) َفــاِرس ي ــْوم  الَكِريه ــِة النَُّجــِد 

 

(63) 
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 التفسري بكالم العرب.  -9

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ چ قال الطربي مفسـرًا قـول اهلل تعـاىل:    

تعـاىل هاـره لنبيـه     يقـول  32آية سور  الرعد:  چۈ ٴۇ ۋ ۈۇ ۆ ۆ
يا حممـد إن يسـته ئ هـلالء املشـراون مـن قومـك       ـ: صلى اهلل عليه وسلم   ـمد  حم

فاصرب على أهاهم لك وامـض ألمـر   ، ويطلبوا منك اآليات تكذيبنا منهم ما جئتهم به
فلقد استه أت أمٌم من قبلك قـد خ َلـ  فمضـْ     ، واإلعذار إليهم، ربك يف إنذارهم

ثم أحللُ  بهم عـذابي ونقمـك   ، م يف األج لومددت هل، فأطلُ  هلم يف امَله ل، ُبرسِلي
أمل أهقهـم  ، فانمر ايف اان عقابي إياهم حني عاقبتهم، حني متاد ْوا يف رييِّهم وض الهلم

 ؟ وأجعلهم عربً  ألولي األلباب، أليم العذاب

إها أطلـ  لـه يف   ، "أْملي ُ  لفـالن" : يقال منه، اإلطالة، و"اإلمالء" يف االم العرب
ولـذلك قيـل لليـل    ، (64) "ت م لَّْيـُ  حبيبنـا  : ومنه قـوهلم ، "امُلالو  من الدهر": ومنه، امَله ل

 : ( 65) اما قال ابن ُمقبل، "امَلَلو ان" لطوهلما: والنهار
 (66) َأَلــا ي ــا ِدي ــار  اْلح ــيِّ ِبالسَّــُبع اِن

 
ــو انِ    ــاْلِبَلى اْلم َلـ ــا ِبـ ــحَّ ع َلْيه ـ  َأَلـ

 : ( 67) اما قال الشاعر، ال""م : وقيل للخ ْرِق الواسع من األرض 
ــيِّنم   ــالم و ع  ــلُّ ب  ــا ُا ــل  ِمْنه   َفَأْخض 

 
 

ــاِطنِ   ــا اْلُمت ب  ــا ِباْلم َل ــفَّ الرَّو اي   و ج 
 

 
 . (68) لطول ما بني طرفيه وامتداده"

 التفسري باإلمجاع، وتقدميه على اللغة إن خالفته.   -11

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ : قال الطربي يف تفسري قـول اهلل تعـاىل  

: "يقــول تعــاىل هاــره: 10: آيــة ســور  الرعــد چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
والـذي هـو   ، والـذي جهـر بـه   ، الذي أسر القـول ، أيها الناس، معتدٌل عند اهلل منكم
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، وظاهر بالنهار يف ضوئه: يقول، "وسارب بالنهار" مستخف  بالليل يف ظلمته مبعصية اهلل
ألنه ال يستسـره عنـده   ، النيتهمسواء عنده ِسرُّ خلقه وع. ال خيفى عليه شيء من هلك

 . "واختلف أهل العلم بكالم العرب يف"السهرب": شيء وال خيفى" إىل أن قال

 . بفتح السني، "هو آمن يف س ْربه": فقال بعضهم

ثم أورد بإسناده أاثر مـن عشـر   ، "هو آمن يف ِسْربه" بكسر السني": وقال بعضهم
ثـم هاـر قـول أهـل     . به فسر اآلية روايات عن س  من السلف ما يليد املعنى الذي

ومن هو مستخف بالليل وسـارب  : )" واختلف أهل العربية يف معنى قوله: اللبة فقال
ومن ( ومن هو مستخف بالليل: )معنى قوله: فقال بعض حنويي أهل البصر (، بالنهار

 :  (69)واما قال إمرؤ القيس، إها أظهرته: "خ َفْيُ  الشيء": من قوهلم، هو ظاهر بالليل
ــه  ــدَّاء ال ن ْخِفـ ــوا الـ ــِإْن ت ْكُتُمـ  َفـ

 
 وإْن ت ْبع ُثـــوا احَلـــْرب  ال ن ْقُعـــدِ   

 
 

 . أظهرها: مبعنى 15آية : سور  طه چ ...ٹ ٹ ...چوقد قرئ : وقال

وقال ، اأنه وجَّهه إىل، هو املتواري: "السارب"(، وسارب بالنهار: )وقال يف قوله
أي مسترت بالليل (، ومن هو مستخف: )لكإجا معنى ه: بعض حنويي البصر  والكوفة

"س ـر ب  اإلبـل إىل   : مـن قـوهلم  ، وهاهـٌب بالنهـار  (: وسارب بالنهـار ) من االستخفاء
، إن "السُّـُروب" بالعشـيه  : وقيـل . وهلك ههابهـا إىل املراعـي وخروجهـا إليهـا    ، الرَّعي

، يني يف هلـك "وأما الذي هارناه عن حنـويي البصـر  : ثم عقب بقوله، و"السُّروح" بالبدا "
وحسـبه مـن   ، خـالٌف لقـول أهـل التأويـل    ، فقوٌل وإن اان له يف االم العرب وجـهٌ 

صـنيع الطـربي هنـا تقـديم قـول       .(70) خروجه عن قوِل مجيعهم"، الداللة على فساده
، ألن املنط  العلمي يقتضي فساد قول أهل العربية هنا، السلف ا مع عليه على اللبة

ية على قول أهل اللبة هنا هذا يل م منه إبطال قول السلف فلو افرتضنا محل معنى اآل
ومن املعلوم أنه ، وهذا يعين أن هذه اآلية مل يفهمها الذين سبقوا هلالء اللبويني، فيها
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هـذا  ، ال خيلو عصر من العصور من فهم األمة للقرآن الكريم على الوجـه الصـحيح  
 . وناهيك عن فضل فهم وقيمة تفسري السلف عن ريريهم

 تقديم التفسري بالسنة على اللغة.   -11

فقـد أورد الطـربي يف   ، وهو من علـوم القـرآن  ، وهذا أصل من أصول التفسري

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : من قول اهلل تعاىل( طوبى) معنى

" و"طوبى" يف موضع رفـع  : أهل التأويل، قول أهل اللبة 29آية : سور  الرعد چ پ
 . بـ"هلم"

"ويـٌل  : اما يقال يف الكـالم ، هلك رفع: يقول واان بعض أهل البصر  والكوفة
ه يقـال  ـوهلـك أنـ  ، حلسن اإلضـافة فيـه ببـري"الم"   ( طوبى) وإجا أوثر الرفع يف. لعمرو

لكـان  ، ولـوال حسـن اإلضـافة فيـه ببـري الم     ، و"ويبك"، "ويلك": الـاما يق، فيه"طوباك"
ا لـه وُسـحًقا"   وبعـدن ، "تعسنـا ل يـد  : اما النصب يف قـوهلم ، النصب فيه أحسن  وأفصح

 . إه اان  اإلضافة فيها ببري الم ال تسن، أحسن

"وهاـر سـبعة أقـوال    ( طـوبى هلـم  : )وقد اختلف أهل التأويل يف تأويـل قولـه  
وخـري  ، وحسنى هلـم ، وفرح وقر  عني، وريبطة هلم، نعم ما هلم: هي االتالي، للسلف

وقـال يف هـذا   ، يف اجلنـة وأنها شجر  ، اجلنة هلم: واملعنى، واسم من أمساء اجلنة، هلم
خرب بنحو مـا قـال    ـصلى اهلل عليه وسلم   ـ"وقد روي عن رسول اهلل  : القول األخري

رضـي   ـي شجر " وهار عد  أحاديث منها ما رواه عن أبي سعيد اخلدري  ـال هـمن ق
ما ، يا رسول اهلل: "أن رجاًل قال لهـ: صلى اهلل عليه وسلم   ـعن رسول اهلل   ـاهلل عنه  

( 71: )ثياب أهل اجلنة خترج من أامامها"، شجر  يف اجلنة مسري  مئة سنة: قال؟ طوبى

، الروايـة بـه  ـ، صلى اهلل عليه وسـلم    ـفعلى هذا التأويل الذي هارنا عن رسول اهلل  
خالُف القول الذي حكيناه عن أهـل  ( طوبى هلم: )جيب أن يكون القوُل يف رفع قوله
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أن"طـوبى" اسـم    ـصلى اهلل عليـه وسـلم     ـول اهلل  وهلك أن اخلرب عن رس. العربية فيه
وإها اـان هلـك   . د وعمـرو ـة ا يـم ملعرفـفهـو اس، كـفإْه اان اذل، شجر  يف اجلنة

 . (72) عطًفا به على"طوبى"، إال الرفع( وحسن مآب: )مل يكن يف قوله، اذلك

، يوضح لنا املثال الساب  منهج الطربي جبـالء يف بنائـه اإلعـراب علـى املعنـى     
ـ، صلى اهلل عليه وسـلم    ـ النحويني إها خالف ما ورد عن الن واالعرتاض على توجيه 

وتقدميه التفسري بالسنة على التفسري باللبة أخذا بالدرج ـ، رضي اهلل عنهم  ـوالسلف 
 . يف طرق التفسري

 تنزيل اآليات على الواقع.   -12

 ہچ  عاىلهار الطربي الرواية عن مصعب بن سعد يف معنى قول اهلل ت

 ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

: سأل  أبي عن هذه اآلية: "قال: أنه قال،  25آية : سور  الرعد چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

اآليتان : سور  الكهف چ ...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ 

 ھ ھ ہ ہ ہچ ال ولكن احلرورية : قال ؟(73)أهم احلرورية، 104 ـ103

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(74) فكان سعٌد يسميهم الفاسقني"، چۋ



 111      سلمى داود إبراهيم بن داود...       علوم القرآن من خالل مقدمة تفسري الطربي 

املبحث اخلامس: املقدمة ما هلا، وما عليها، والقيم الرتبوية املستفادة منهـا. وفيـه   

 ثالثة مطالب:  

 املطلب األول: أهم مزايا املقدمة. 

املستقرئ ملقدمة الطربي يتبني له أنها من أفيد مقـدمات اتـب التفسـري حيـث      
 وله بعـد هلـك رأيـه يف املنقـول    ، يات يف مناقشة األقوال وتوجيههامتي ت بسرد الروا

وأمـا  ، هـذا إمجـاالً  ، والعقلـي ، وترجيح بعض األقوال على بعض باالستالل النقلـي 
 : فتمي ت بالتالي، تفصياًل

لتكـون عونـا لقـارئ    ، اتب عشر  مباحث مهمة هي ااملقدمات يف مقدمة تفسريه .1
 . هذه املقدمات تضمن  علمًا ري يرًاوتبنيه عن ُمعاد اثري و، التفسري

 . حيث تدرَّج الطربي يف اإلقناع من املسلمات إىل اجل ئيات، حسن الرتتيب .2

 . وجعل ال فصل نتيجة للذي قبله، الربط بني فصول هذه املقدمة .3

وموضوعات أصـول  ، مل  املقدمة على مجلة ابري  من موضوعات القرآن عامة .4
 . التفسري خاصة

، وهلك بإيراد السـلال واجلـواب  ، املطروحة بأسلوب علمي هادئ مناقشة القضايا .5
 . (75) أو بإيراد معضلة وإيضاحها باألدلة

ــنادية  .6 ــواحي اإلس ــذار الن ــه ب ــذلك، اهتمام ــيل ل ــده ، والتأص ــنهج عن ــان امل ، وبي
 . (76)ونقدها

 . (77)وقناعة، مما ي يد القارئ َفهمًا، اجلمع بني النقل والعقل يف مناقشة القضايا .7

 . (78)والرتجيح، لقواعد العلمية يف املناقشةهار ا .8

 . (79)وصيغ التعبري، اهتمامه ببيان أسباب اختالف السلف .9
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 املطلب الثاني: املقدمة ما عليها: 

بل يكتفـي  ، وعدم نسبة اآلراء أثناء مناقشتها، عدم تعني القائل عند هاره لألقوال .1
هلك من العبارات الك إىل ريري ، أو قال مجاعة، قال بعض من خف  معرفته، بقوله

  .(80)ال تبني القائل
 . أو شرعيًا، سواء اان لبويًا، التطويل بإيراد الطرق العديد  إلفاد  معنى واحد .2

 . وتتاج إىل تفكيك لفهمها، اثري من عباراته تتسم بالعم  .3
  .(81)وسلاله، طول الفصل بني اجلواب .4
بل على إنشاء اتاب يف شرح حيث هار أنه مق، عدم الت امه التام مبنهجه الذي بينه .5

وتأويله مبينا منهجه فيه هو بيان ما اتف  عليـه العلمـاء ومـا اختلفـوا فيـه      ، القرآن
وهار أدلة ال مذهب مع بيان الصحيح منه والسقيم بعبار  موج   واختصار ريري 

 . والتفسري أاثر، فكان اإلخالل منه يف املقدمة، خمل
 : ، وميكن أن جياب عنه بالتالي(82) شديد إيراده لبعض اآلثار الك بها نكار   .6

وهو ريالبًا ال يكتفـي بـذار   ، أن الطربي اان  طرقه للوصول إىل املعنى متعدد   -أ
وإجا يورد مجلة من اآلثار فال يكون هذا األثـر الضـعيف هـو الـدليل     ، أثر واحد

 ألن العامل، رىـوال يضره هاره ضمن جلة اآلثار األخ، الوحيد الذي يستشهد به
 . ـرمحه اهلل تعاىل  ـوهذا ما فعله ، ر األدلة من األعلى إىل األدنىـيذا

، فاألثر يأتي تبعا للمعنى، لتأييد وتع ي  رأيه، ثم يورد األثر، أنه يقرر املعنى املراد -ب
، واملعنى الذي قرره ال يعتمد على هـذا األثـر فحسـب   ، واملعنى يف هاته صحيح

 . فإنه سيوصل إىل ما يريده من طري  آخر ،بدليل أنه لو ُفقد هذا األثر
، وإن اـان فيهـا ضـعف يرجـع إىل أن العنايـة بـذارها      ، إيراد مثل هذه األسـانيد  -ج

 . اان  صببة يف عصر الطربي ولعلها
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 : القيم الرتبوية املستفادة من املقدمة: املطلب الثالث

والثنـاء عليـه   ، وخاصـة التـأليف يف التفسـري بـذار اهلل تعـاىل     ، البدء يف أي عمـل  .1
 . ـصلى اهلل عليه وسلم  ـوالصال  والسالم على رسوله ، سبحانه

 . ونفع املسلمني بالتدوين، احلرص على ترك أثر .2

فال حياسـب املـرء   ، وعدم التثريب عليه يف مامل يقصده، حماامة املللف إىل مقاصده .3
 . إال مبا اشرتطه على نفسه

  .ومن تراثهم، االستفاد  من منهج من سبقنا .4

 . ومناقشتها، التدرج من الكليات إىل اجل ئيات يف عرض األقوال .5

 . ربط األفكار بعضها ببعض .6

اجلمع بني االستالل العقلي املرتتب علـى االسـتالل النقلـي للوصـول إىل منطقـة       .7
 . القناعات عند مناقشة األفكار

ومـا مل يصـح مـن    ، ببيان مـا ضـعف  ، واالنتصار هلما، والسنة، الذب عن الكتاب .8
 . والنقل، ألقوالا
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 ةـــاخلامت

وعلـى  ، احلمد هلل املتفرد بالبقاء والقهر املتوحد بالكمـال هي اجلـالل والسـرت    
  : أما بعد         . رسوله الصال  والسالم

وخلص  منه إىل نتـائج  ، فبتوفي  من اهلل تعاىل مت االنتهاء من اتابة هذا البحث
 : متعدد  أهمها

 . دون أن يسهب فيها، يف مقدمة تفسريه، م القرآنأن الطربي تعرض لذار علو .1

 . هاره لعلوم القرآن يف املقدمة اان عرضًا ال ريرضًا للتأليف .2

، أن أريلب من ألف يف التفسـري تضـمن  مقـدماتهم موضـوعات علـوم القـرآن       .3
ومل يستوعب واحـد مـنهم املوضـوع    ، وريريه حوى ريريها، فالطربي لديه بعضها

موع مقـدمات التفاسـري اسـتوعب  موضـوعات علـوم      مما يدلنا على أن جم، اله
 . القرآن

وآل  الكتابة فيه اموضوع ، بدأت الكتابة يف علوم القرآن مع التأليف يف التفسري .4
 . مستقل

ومـنهم  ، علينا أن نستشعر جهود السابقني وعنايتهم بالقرآن الكريم لفمًا ومعنـى  .5
 . آنوعنايته مبوضوعات القر، ـرمحه اهلل  ـاإلمام الطربي 

وآثـار  ، واملعقـول ، إه مجع فيهـا بـني املنقـول   ، قيمة مقدمة تفسري الطربي العلمية .6
 . السلف

وأصـول  ، قدهم عشر مقدمات بني يدي تفسريه تضمن  مجلـة مـن علـوم القـرآن     .7
 . والعربية، التفسري

 . تدرج الطربي بتقرير ما يريده برتتيب واضح للقارئ .8
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 . نه ليس فيه لفمة خترج عن االم العربوبني أ، أاد الطربي على عربية القرآن  .9

بنين رأيه يف األحرف السبعة على أنها لبـات سـبع يف حـرف واحـد بـاختالف        .10
 . واتفاق املعاني، األلفاظ

يـدرك بيانـه   ، ووجه، وجه استأثر اهلل تعاىل بعلمه: حصر وجوه التأويل يف ثالثة  .11
ن جهـة اللسـان   ووجه يـدرك مـ  ، خاصة ـمن جهة الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم   

 . العربي

 . اهتمامه ببيان املنط  العلمي يف مناقشة القضية  .12

متي  الطربي يف تناوله للموضوعات باالستعانة بفهم السلف للـنص بعـد إيـراد      .13
فجـاءت  ، وعدم االتكـال علـى العقـل أو االجتهـاد الشخصـي وحـده      ، أقواهلم
 . وتفسريه جامعا بني الرواية والدراية، مقدمته

وتفسـري  ، واملكـي واملـدني  ، احملكـم واملتشـابه  : القرآن يف سور  الرعـد من علوم  .14
التفسري بذار أسباب ، وتفسري القرآن باللبة، تفسري القرآن بالسنة، القرآن بالقرآن

 . والتفسري بأساليب العرب، الن ول

، واســتخراج أنــواع العلــوم، بضــرور  العنايــة مبقــدمات التفاســري: وأوصــي
 . ولتأصيل هذا العلم، لالستفاد  من جهود السلف، القرآن ومنها علوم، والفنون

، واسـتبفره مـن ال لـل والتقصـري    ، ختامًا أمحد اهلل تعاىل على مـا يسـر  وأعـان   
 . واملرسلني حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وصلى اهلل وسلم على خامت األنبياء
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 والتعليقـات: اهلوامـش

( قال الذه  يف اتابه العلو للعلـي البفـار: "وتفسـري ابـن جريـر مشـحون بـأقوال السـلف علـى          1)
 ثبات".  اإل

(، 40/ 18(، ومعجم األدباء، لياقوت احلموي )267/ 14( تنمر ترمجته يف: سري أعالم النبالء )2)
(، ومـا بعـدها،   328( والفهرسـ ، البـن النـديم ص )   11/ 2وطبقات املفسرين، للـداودي ) 

 (. 162/ 2وتاريخ ببداد )

 (. 385/ 13( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )3)

 (. 208/ 1(، والتفسري واملفسرون )43/ 18ألدباء )( معجم ا4)

( الطربي ـ رمحه اهلل ـ تعاىل تطرق إىل بيان املعاني، وناق  األقوال وأبدى رأيه فيهـا، فـال تنطبـ       5)
عليه قاعد  )من أسندك فقد أحالك( أي: محلك البحث عـن رجـال السـند، ألنـه مل يكـن مـن       

عـد  تصلح ملن ال يتكلم يف املعاني. ينمر مـا اتبـه: د.   منهج الطـربي دراسـة السـند، وهذه القا
 مساعد الطيار عن أسانيد التفسري، يف مقاالت يف التفسري. 

( ملعرفة م يد عن منهجه يف القراءات ينمـر: مـنهج ابـن جريـر الطـربي يف القـراءات وضـوابط        6)
جسـتري ل يـد بـن علـي     اختيارها يف تفسريه، باب: ضوابط اختيار القراء  عند الطربي، رسالة ما

 مهار . 

هـ(، وريريهما. ينمـر: تفســري   110هـ(، واحلسـن البصـري )ت 127( مثل: تفسري الُسدي )ت 7)
 (. 14حيي بن سـالم، تقي : هند شل ، ص )

 (.  663( ينمر: معجم مقاييس اللبة )8)

 (.  17/ 1(، ومناهل العرفان )155( ينمر: التعريفات )9)

 (. 46تفسري القرآن وعلومه ) ( ينمر: املدخل إىل10)

( وإىل هذا املعنى ههب بعض العلماء، قال ابن العربي املالكي: "وقد راـب العلمـاء علـى هـذا     11)
االما، فقالوا: إن علوم القرآن مخسون علمًا، وأربعمائة علم، وسبعة آالف وسبعون ألـف علـم   
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وبطـن وحـدن ومطلـع، هـذا     على عدد الم القرآن، مضروبة يف أربعة، إه لكل المة منهـا ظهـر   
مطل  اعتبار ترايبه، ونضد بعضه إىل بعض، وما بينها من روابط على االستيفاء يف هلـك الـه،   

 (. 23وهذا ال حيصى وال يعلمه إال اهلل". ينمر: احملرر يف علوم القرآن، د. مساعد الطيار )

 ( املرجع الساب .  12)

ابـن جريـر الطـربي وتفسـريه، املبحـث الثالـث       (، اإلمام 3( ينمر: حصاد ملتقى أهل التفسري )13)
(، والتفريغ النصـي للتعليـ  علـى مقدمـة الطـربي، للـداتور/       41منهج ابن جرير يف تفسريه )

 .  www. attyyar. netمساعد الطيار، موقع د. مساعد 

قول  ( قال فيه: "احلمد هلل الذي ح جَّ  األلباب  بدائُع ِحَكمه، وخ ص م  الع7ـ3( ينمر تفسريه )14)
لطائُف ُحججه وقطع  عذر  امللحدين عجائُب ُصْنعه، وه تفْ  يف أمساع العاملني  ألسُن أدلَّته، 
شاهدٌ  أنه اهلل الذي اَل إله إال هو، الذي اَل ِعْدل  له معادل وال مثـل  له مماثل، وال شريَك له 

وأنه اجلبار الذي خضع  ُمماِهر، وال و لد  له وال والد، ومل يكن له صاحبٌة وال افونا أحٌد؛ 
جلربوته اجلبابر ، والع ي  الذي هل  لع هته امللوُك األع ه ، وخشع  ملهابة سطوته ه ُوو املهابة، 

ٹ وأهعن  له مجيُع اخلل  بالطاعة طْوعنا و َاْرهنا، اما قال اهلل ـ جل ثناؤه ـ وتقدس  أمساؤه: 

آية  سور  الرعد: چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃٹ چ 
. فكل موجود إىل و حدانيته داع، وال حمسوس إىل ُربوبيته هاد، مبا وس مهم به من آثار 15

الصنعة، من نقص وزياد ، وعج  وحاجة، وتصرف يف عاهات عارضة، ومقارنة أحداث 
الزمة، لتكون  له احلجة البالبة" ـ احلمد والثناء على اهلل تعاىل، وا د له، ـ وقد أطال يف هلك، 

ن هذا مدخاًل رائعًا مي  به مقدمته، وحنن نفتقر إىل مثل هذا الصنيع اليوم ـ" ثم أْردف ما فكا
شهدْت به من هلك أدلَُّته، وأاد ما استنارت يف القلوب منه بهجته، برسلم ابتعثهم إىل من يشاء 

ڇ ڍ ڍ ... چمن عباده، دعاً  إىل ما اتضح  لديهم صحهته، وثبت  يف العقول حجته، 

وليذَّاَّر أولو النهى واحللم. فأمدَّهم  165سـور  النسـاء: آية  چ ... ڈڎ ڈڌ ڌ ڎ 
بعْونه، وأبانهم من سائر خلقه، مبا دل به على صدقهم من األدلة، وأيدهم به من احلجج البالبة 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ...چ واآلي املعج  ، لئال يقول القائل منهم: 
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فجعلهم  34ـ33منون: اآليتان سور  املل چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
سفراء  بينه وبني خلقه، وأمناءه على وحيه، واختصهم بفضله، واصطفاهم برسالته، ثم جعلهم 

مراتب  خمتلفة، ومنازل ُمفرتقة، ورفع  -فيما خصهم به من مواهبه، ومنه به عليهم من اراماته-
يم والنجوى، وأيَّد بعضهم فوق بعض درجات، متفاضالت متباينات. فكرَّم بعضهم بالتكل

بعضهم بُروح القدس، وخصهه بإحياء املوتى، وإبراء أوىل العاهة والعمى"ـ بني فضل األنبياء، 
والرسل عليهم الصال  والسالم، واملعج ات الك أيدوا بها" وفضَّل نبينا حممدنا ـ صلى اهلل عليه 

قسام ارامته بالقسم األفضل وسلم ـ، من الدرجات بالعليا، ومن املراتب بالُعممى. فحباه من أ
وخصه من درجات النبوه  باحلا األج  ل، ومن األتباع واألصحاب بالنصيب األوفر. وابتعثه 
بالدعو  التامة، والرسالة العامة، وحاطه وحيدنا، وعصمه فريدنا، من ال جبار عاند، وال 

 ، و م ح  به منار شيطان مارد حتى أظهر به الدهين، وأوضح به السبيل، وأنهج به معامل احل
الشِّرك. وزه  به الباطُل، واضمحل به الضالُل وُخد ُع الشيطان وعبادُ  األصنام واألوثان 
مليدنا بداللة على األيام باقية، وعلى الدهور واألزمان ثابتة، وعلى م رِّ الشهور والسنني دائمة، 

 م. ي داد ضياؤها على اره الدهور إشراًقا، وعلى مره الليالي واأليا

ائتالًقا، ِخصِّيص ى من اهلل له بها دون سائر رسله ـ الذين قهرتهم اجلبابر ، واستذلَّتهم األمـم     
الفاجر ، فتعفَّْ  بعدهم منهم اآلثار، وأمخل  هارهم الليـالي واأليـام ـ ودون مـن اـان مـنهم       

نبينـا حممـد ـ صـلى    ُمْرسال إىل أمة دون أمة، وخاصهة دون عامـة ، ومجاعة دون اافَّة"ـ بني فضـل 
اهلل عليه وسلم ـ، وما خصه اهلل به من النبو ، واملعج ات ـ، "فاحلمُد هلل الذي ارمنـا بتصـديقه،     
وشرهفنا بإتباعه، وجعلنا من أهل اإلقرار واإلميان به ومبا دعا إليـه وجـاء بـه، ـ صـلى اهلل عليـه       

 وسلم ـ، أزاى صلواته، وأفضل  سالمه، وأمتَّ تياته. 

ما بعد: فإنه من جسيم ما خصه اهلل به أمة نبينا حممد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ من ثم أ  
الفضيلة، وشرَّفهم به على سائر األمم من املنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، حفَمه 

من وحيه وتن يله، الذي جعله على حقيقة نبو   -جله هاره وتقدس  أمساؤه-ما حفا عليهم 
صلى اهلل عليه وسلم ـ داللة، وعلى ما خصه به من الكرامة عالمًة واضحة، وحجًة نبيهم ـ 

بالبة، أبانه به من ال ااهب ومفرتم، وفص ل به بينهم وبني ال جاحد وُملِحد، وفر ق به بينهم 
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وبني ال اافر ومشرك؛ الذي لو اجتمع مجيُع من بني أقطارها، من ِجنِّها وإنسها وصبريها 
أن يأتوا بسور  من مثله مل يأتوا مبثله ولو اان بعضهم لبعض ظهرينا. فجعله هلم وابريها، على 

يف ُدج ى المَُّلم نورنا ساطعنا، ويف ُسد ف الشُّب ه شهابنا المعنا ويف مض لة املسالك دلياًل هادينا، وإىل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چسبل النجا  واحل  حادينا، 

. 16ية سور  املائد : آ چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
حرسه بعني منه اَل تنام، وحاطه بُران منه اَل يضام، اَل ت ِهي على األيام دعائمه، وال تبيد على 
طول األزمان معامله، وال جيوز عن قصد احملجَّة تابعه وال يضل عن ُسُبل اهلدى ُمص احبه. من 

ختالف ي ِئلون، اتبعه فاز وُهِدى، ومن حاد عنه ضلَّ ورَيو ى، فهو موئلهم الذي إليه عند اال
ومعقلهم الذي إليه يف النوازل يعقلون وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، 
وحكمة ربهم الك إليها حيتكمون، وفْصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضى به 
يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من اهللكة يعتصمون" ـ بني فضل هذه األمة إجا اان حبفا 
اتاب ربها، والعمل به ـ. " ـ )اللهم فوفقنا إلصابة صواب القول يف ُمْحَكمه وُمت شابهه، وحالله 
وحرامه، وعامِّه وخاصِّه، وجمم له ومفسَّره، وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آية 

ابهه. وتفسري ُمْشِكله. وأهلمنا التمسك به واالعتصـام مبحكمـه، والثبات على التسلـيم ملتش
وأوزعنـا الشكـر على ما أنعم   به علينا من حفمه والعلم حبدوده. إنك مسيع الدعاء قريب 
اإلجابة. وصلى اهلل على حممد الن  وآله وسلم تسليما". ـ هار مجلة من علوم التفسري، وأصوله، 

 ـ.  وقد احتل  بعض هذه العلوم مساحة ابري  يف تفسريه االناسخ واملنسوخ، والعام واخلاص

 (. 7/ 1( تفسري الطربي )15)

( من خالل استقراء تفسري الطربي تبني أن منهجه يف تصحيح أو تضعيف الروايات يعتمد على 16)
املعاني ال األسانيد إال إها احتيج األمر إىل دراسة األسانيد عندها يتطرق إليها، وهذا منهج عامة 

سـانيد التفسـري ختتلـف عـن معـاملتهم      من اتب يف التفسري من السـابقني، ألنهـم معـاملتهم أل   
 ألسانيد احلديث. 

 (.  7ـ6/ 1( ينمر: تفسري الطربي )17)
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( من طبعة مرا  البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار اهلجر ، تقي : د. عبـد اهلل بـن   18)
 عبد احملسن الرتاي، وهي الك أعتمدها يف هذا البحث. 

حممد اللخمي البرناطي، العالمة احملق  اان أصوليًا مفسـرًا،  ( هو: اإلمام إبراهيم بن موسى بن 19)
فقيهًا حمدثًا، لبويًا بيانًا، ورعًا صاحلًا، تويف سنة تسـعني وسـبع مئـة. ينمـر: نيـل االبتهـاج، ص       

 (. 75/ 1(، واإلعالم )49)

 (. 87/ 1( املوافقات للشاط  )20)

 (. 42/ 1( ينمر: تفسري الطربي )21)

 (.  62ـ20/ 1طربي )( ينمر: تفسري ال22)

 (. 13ـ12/ 1( املرجع الساب  )23)

 (.  15ـ13/ 1( ينمر: تفسري الطربي )24)

 (. 17/ 1( املرجع الساب  )25)

 (. 18/ 1( ينمر: تفسري الطربي )26)

( يعين منهج الطربي أنه ال يوجد لدينا اليوم إال حـرف واحد، وهـو قول ينسب إىل مجاعة مـن  27)
 جلراح، وسفيان ابن عيينة، وينسب إىل ريريهم. العلماء، منهم وايع بن ا

وقد وازن مسألة ترك األحرف الستة بالكفارات؛ لكن هذا قياس مع الفارق اما سـب  بيانـه يف    
 األعلى.  

وهلك أن القرآن ن ل بألسنة العرب، وأن ألسنة العـرب املـراد بهـا أن املعنـى واحــد، لكـن         
أننا ال جند يف القراء  الك بني يدينا مثل ما اختـاره يف   ختتلف الكلمة للرتادف، ثم بني بعد، هلك

األحرف السبعة، فالنتيجة العقلية عنده: أنه مبا أن القرآن مجع بعهد عثمان، واتفق  األمة علـى  
هذا ا موع؛ إهن ترا  األمة الك اتفق  علـى هـذا ا مـوع هـذه األحـرف. هكـذا هـو رأى        

 آلثار. احتجاجًا عقليًا مبنيًا على هذه ا
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وهنا ال بد من التنبيه إىل: أن العصمة لألنبياء ـ عليهم الصال  والسالم ـ، وأن العامل قد تقـع      
عنده شبهة، بناء على اآلثار الك بني يديه، فيعتمد قواًل قد ال يكون هو الصـواب، امـا حصـل    

الـك اختـارت هـذا    مع الطربي ـ رمحه اهلل ـ هنا حيث قال بالرتادف، فلما مل جيـده قـال: "األمـة      
احلرف، ترا  هذه األحرف الستة"، وملا قايس ووازن بالكفارات، العت  والطعام والكسو  اـان  

 قياسًا مع الفارق.  

قال الطربي: "صح وثب  أن الذي ن ل به القرآن من ألسن العرب، البعض منها دون اجلميـع،  ( 28)
عج  عن إحصائه، فإن قال: ومـا برهانـك   إه اان معلوما أن ألسنتها ولباتها أاثر من سبعة، مبا ُي

على أن معنى قول الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ: "ن ل القرآن على سبعة أحرف"، وقوله: "أمرت   
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، هو ما ادَّعي   ـ من أنه ن ل بسبع لبات، وأِمـر  بقراءتـه علـى     

لفوك، من أنه ن ل بـأمر وزجـر وتررييـب وترهيـب     سبعة ألُسن ـ دون أن يكون  معناُه ما قاله خما 
وَقص ص و مث ل وحنو هلك من األقوال؟ فقد علم   قائل  هلك من سلف األمـة وخيـار األئمـة،    
قيل له: إنه الذين قالوا هلك مل يدَّعوا أن تأويل  األخبار الك تقدم هاُرناها، هو ما زعمـ   أنهـم   

رآن دون ريريه، فيكون  هلك لقولنا خمالًفا، وإجا أْخـربوا  قالوه يف األحرف السبعة الك ن ل بها الق
أن القرآن ن ل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه ن ل على سبعة أوجه . والذي قالوه من هلك 

 اما قالوا. 

وقد ر و ينا ـ مبثل الذي قالوا من هلك ـ عن الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ، وعن مجاعـة مـن         
، ، إها انتهينا إليه، إن شاء اهللتقدم هاُرنا بعضها، ونستقصي هار باقيها ببيانهأصحابه، أخبارنا قد 

فأما الذي تقدم هاُرناه من هلك، فخرب أبيه بن اعب، من رواية أبي ُاريب، عن ابن فضيل، عن 
إمساعيل بن أبي خالد، الذي هار فيه عن الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أنه قال: "أمرت أن أقرأ   

 (. 41/ 1ن على سبعة أحرف ، من سبعة أبواب من اجلنة". ينمر: تفسري الطربي )القرآ

 (. 42/ 1( املرجع الساب  )29)

( قال الطربي: "والداللُة على صحة ما قلناه ـ من أنه معنى قول الن  ـ صلى اهلل عليه وسـلم ـ:     30)
هارنـاه مـن الروايـات    "ن ل القرآن على سبعة أحرف"، إجا هو أنه ن ل بسـبع لبـات، امـا تقـدم     

الثابتة عن عمر بن اخلطاب، وعبد اهلل بن مسعود، وأبيه بن اعـب، وسـائر مـن قـدمنا الروايـة      
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أنهـم متـار ْوا يف القـرآن، فخـالف      -عنه، عن الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يف أول هـذا البـاب    
فيه إىل الن  ـ صلى   بعضهم بعضنا يف نْفس التالو ، دون ما يف هلك من املعاني، وأنهم احتكموا

اهلل عليه وسلم ـ )فاستقرأ الَّ رجل منهم، ثم ص وَّب مجيع ُهم يف قراءتهم على اختالفهـا، حتـى    
ارتاب بعُضهم لتصويبه إياهم، فقال ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ للذي ارتاب مـنهم عنـد تصـويبه      

 (. 43/ 1لطربي )مجيع هم: "إن  اهلل أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، تفسري ا

 (.  45( إىل ص )43( بسط القول يف هلك من ص )31)

 (.  49-45( املرجع الساب  )32)

( قال: "فإن اان  األحرف السبعة الك ن ل بهـا القـرآن،   52ـ50( بسط القول يف هلك من ص )33)
د عندك ـ اما قال هذا القائل ـ متفرقًة يف القرآن، مثبتًة اليـوم يف مصـاحف أهـل اإلسـالم، فقـ       

بطل  معاني األخبار الك رويتها عمن رويتها عنه مـن أصـحاب رسـول اهلل ـ صـلى اهلل عليـه       
وسلم ـ: أنهم اختلفوا يف قراء  سـور  من القرآن، فاختصمـوا إىل رسول اهلل ـ صـلى اهلل عليـه     
وسلم ـ، فأمـر اال أن يقـرأ اما ُعلم. ألن األحرف السـبعة إها اانـ  لبـات متفرقـة يف مجيـع       

( ألن ال تالم فإجا يتلـو هلـك احلـرف     2قرآن، فبري ُموجب حرٌف من هلك اختالًفا بني تاليه )ال
 تالوً  واحدً  على ما هو به يف املصحف، وعلى ما أن ل.  

وإْه اان هلك اذلك، بطل وجه اختالف الذين ُروى عنهم أنهـم اختلفـوا يف قـراء  سـور ،       
سلم ـ الَّ قارئ منهم أن يقرأه على ما ُعلم. إْه اـان ال   وفسد معنى أمر الن  ـ صلى اهلل عليه و 

معنى هنالك ُيوجـب اختالًفـا يف لفـا، وال افرتاًقـا يف معنـى. وايـف جيـوز أن يكـون هنالـك          
اختالٌف بني القوم، واملعلِّم واحٌد، والعلم واحٌد ريري هي أوجه؟ ويف صـحة اخلـرب عـن الـذين     

ى عهد رسول اهلل ـ صلى اهلل عليـه وسـلم ـ بـأنهم      ُروى عنهم االختالُف يف حروف القرآن عل
أبـنُي   -رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يف هلك، على ما تقدم و ْصُفن اهُ   اختلفوا وتااموا إىل

الداللة على فساد القول بأن األحُرف السبعة إجا هي أحرف سبعة متفرقـة يف سـور القـرآن، ال    
 اتفاق املعاني.  أنها لباٌت خمتلفة يف المة واحد  ب

مع أن املتدبر إها تدبر قول هذا القائل ـ يف تأويله قول الن  ـ صلى اهلل عليه وسـلم ـ: "أنـ ل        
القرآن على سبعة أحرف"، وادهعائه أنه معنى هلك أنها سبُع لبـات متفرقـة يف مجيـع القـرآن، ثـم      
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ن ُرِوي  هلك عنه من الصحابة ج مع بني ِقيله هلك، واعتالِله لقيِله هلك باألخبار الك روي  عم
والتابعني أنه قال: هو مبن لة قولك تعال  وهلم وأقبل؛ وأن بعضهم قال: هو مبن لة قراء  عبد اهلل 
"إالزقيًة"، وهي يف قراءتنا "إال ص ْيح ة" وما أشبه هلك من ُحججه ـ علم أن حججه مفسدٌ  يف هلـك   

 مقالت ه، وأن مقالته فيه ُمضادٌ  حججه. 

الذي ن ل به القرآن عند ه إحدى القراءتني: إما "صيحة"، وإما "ز قية" وإما "تعـال " أو "أقبـل" أو   ألن   
"هلم" ـ ال مجيع هلك. ألن اله لبة من اللبات السبع عنده يف المـة أو حـرف مـن القـرآن، ريـرُي       

 الكلمة أو احلرف الذي فيه اللبة األخرى.  

بقول من قال: هلك مبن له "هلم" و"تعال" و "أقبـل"، ألنه  وإْه اان هلك اذلك، بطل اعتالله لقوله   
هذه الكلمات هي ألفاظ خمتلفة، جيمعها يف التأويل معنى واحـد. وقـد أبطـل قائـل هـذا القـول       
الذي حكينا قوله، اجتماع  اللبات السبع يف حرف واحد مـن القـرآن. فقـد تـبني بـذلك إفسـاُد       

 حجته لقوله بقوله، وإفساد قوله حلجته. 

قيل له: ليس القوُل يف هلك بواحد من الوجهني اللذين وصف  . بل األحـرف السـبعة الـك      
أن ل اهلل بها القرآن، هنه لبات سبع، يف حرف واحد، والمة واحد ، باختالف األلفاظ واتفـاق  
املعاني، اقول القائل: هلم، وأقبل، وتعال، وإليه، وقصدي، وحنوي، وقربـي، وحنـو هلـك، ممـا     

ه األلفاظ بضروب من املنط  وتتف  فيـه املعـاني، وإن اختلفـ  بالبيـان بـه األلســن،       ختتلف في
االذي ر و ينا آنًفا عن رسول اهلل ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ـ، وعمــن روينــا هلــك عنــه مـن           
الصحابـة، أن هلـك مبن لـة قولـك: "هلـمه وتعــال  وأقبـل"، وقولـه: "مـا ينمـرون إال ز قيـةً"، و"إال        

 . صيحة"

( : "فإن قال: ففي أيه اتاب اهلل جنُد حرًفا واحـدنا مقـروءنا   53ـ52/ 1( قال الطربي يف تفسريه )34)
 بلبات سبع خمتلفات األلفاظ، متفقات املعنى، فنسلم لك صحَة ما ادهعي  من التأويل يف هلك"؟ 

اهلل عليـه   قيل: إنا مل ندع أن هلك موجود اليوم، وإجـا أخربنـا أن معنـى قـول الـن  ـ صـلى         
وسلم ـ: "أن ل القرآن على سبعة أحرف"، على حنو ما جاءت به األخبار الك تقدم هارناها. وهو  

 ما وصفنا، دون ما ادعاه خمالفونا يف هلك، للعلل الك قد ب يَّنا.  
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فإن قال: فما بال األحـرف األخ ـِر السـتة ريـري موجـود ، إن اـان األمـر يف هلـك علـى مـا             
هن رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم أصحابه ـ، وأمر بالقراء  بهنه، وأنـ هلن    وصف  ، وقد أقرأ

اهلل من عنده على نبيه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ؟ أنسخ  فُرفعـ ، فمـا الداللـة علـى نسـخها        
 ور فعها؟ أم نسيتهن األمة، فذلك تضييُع ما قد أمروا حبفمه؟ أم ما القصُة يف هلك؟  

، وال ضيعتها األمة وهي مأمور  حبفمها. ولكـنه األمـة أمـرت حبفـا     قيل له: مل تنسخ فرتفع  
القرآن، وُخيِّرت يف قراءته وحفمه بأي تلك األحرف السبعة شاءت. اما أمرت، إها هي ح نثْ  
يف ميني وهي ُموسر ، أن تكفر بأيِّ الكفارات الثالث شاءت: إمـا بعتـ ، أو إطعـام، أو اسـو .     

ري بواحد  من الكفارات الثالث، دون ح مرها التكفري  بـأي الـثالث   فلو أمجع  مجيعها على التكف
شاء  املكفِّر، اان  ُمصيبًة حكم  اهلل، ملديًة يف هلك الواجب  عليها من ح  اهلل. فكذلك األمـة،  
أمرت حبفا القرآن وقراءته، وُخيِّرت يف قراءته بأي األحرف السـبعة شـاءت: فـرأت لعلـة مـن      

ثبـات  علـى حرف واحد ـ قراءت ُه حبرف واحد ، ورْفض  القراء  باألحرف  العلل أوجبْ  عليها ال
 الستة الباقية، ومل ْتُمْر قراءته جبميع حروفه على قارئه، مبا أهن له يف قراءته به". 

( : "فإن قال بعُض من ضعفــ  معرفتــه: وايـف    60ـ59/ 1( قال الطربي يف املرجع الساب  )35)
 أهموهـا رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ، وأمرهم بقراءتها؟  جاز هلم ت رُك قراء  أقر

قيل: إن أمر ه إياهم بذلك مل يكن أمر إجياب وفـرض، وإجـا اـان أمـر  إباحـة ورخصـة. ألنه         
القراء  بها لو اان  فرضنا عليهم، لوجب أن يكون  العلُم بكل حرف من تلك األحرف السبعة، 

ع خربُه العذر، وي يل الشك من َقـر أ   األمـة. ويف تـراهم نقـل     عند من تقوم بنقله احلجة، ويقط
هلك اذلك أوضح الدليل على أنهم اانوا يف القراء  بها خمريين، بعد أن يكون يف نقلـة القـرآن   
من األمة من جتُب بنقله احلجة ببعض تلك األحـرف السـبعة. وإْه اـان هلـك اـذلك، مل يكـن       

لسبع، تاراني ما اان عليهم نقله، بل اان الواجب عليهم من القوم برتاهم نقل  مجيع القراءات ا
الفعل ما فعلوا. إْه اان  الذي فعلوا من هلك، اان هو النَّمر  لإلسالم وأهله. فكان القياُم بفعـل 
الواجـب عليهـم، بهم أوىل من فعل ما لو فعلوه، اانوا إىل اجلناية على اإلسـالم وأهلـه أقـرب    

 هلك. منهم إىل السالمة، من 



 125      سلمى داود إبراهيم بن داود...       علوم القرآن من خالل مقدمة تفسري الطربي 

وأما ما اان  من اختالف القراء  يف رفع حـرف  وجـرِّه ونصـبه، وتسـكني حـرف  وتريكـه،         
ونقل حرف إىل آخر مع اتهفاق الصور ، فمن معنى قول الن  ـ صلى اهلل عليه وسـلم ـ: "أمـرت     
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ـ مبع ل ألنه معلـوم أنـه ال حـرف  مـن حـروف القـرآن ـ ممـا          

ف  القراء  يف قراءته بهذا املعنى ـ يوجب املراء به افر  املمارى به يف قول أحـد مـن علمـاء     اختل
 األمة". 

 (.  59 ـ54/ 1( املرجع الساب  )36)

( : "وأما ما اان  من اختالف القراء  يف رفع حرف  وجرِّه ونصبه، 60/ 1( يمهر هلك من قوله )37)
اتهفاق الصور ، فمن معنى قول الـن  ـ صـلى     وتسكني حرف  وتريكه، ونقل حرف إىل آخر مع

اهلل عليه وسلم ـ: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ـ مبع ل. ألنه معلوم أنه ال حرف  مـن    
حروف القرآن ـ مما اختلف  القراء  يف قراءته بهذا املعنى ـ يوجب املراء به افـر  املمـارى بـه يف      

 قول أحد من علماء األمة". 

(، حيث قال: "القول يف البيان عن معنى قـول رسـول اهلل ـ    67ـ62/ 1هلك يف مقدمته )( ينمر 38)
صلى اهلل عليه وسلم ـ: "أن ل القرآن من سبعِة أبواِب اجلنة"، وهار األخبار الوارد  بـذلك، قـال     
أبو جعفر: اختلف  النقلة يف ألفاظ اخلرب بذلك عن رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ، فـروى    

بن مسعود عن الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ أنه قال: اان الكتـاب األول نـ ل مـن بـاب       عن ا
واحد وعلى حرف واحد، ون ل القرآن مـن سـبعة أبـواب وعلـى سـبعة أحـرف: زاجـٌر وآمـٌر         
وحالٌل وحراٌم، وحمكم ومتشابه، وأمثال، فأِحلُّوا حالله وح رِّموا حرامه، وافعلوا مـا أمـرمت بـه،    

ُنهيتم عنه، واعتربوا بأمثاله، واعملوا مبحكمه، وآمنوا مبتشابهه، وقولوا: آمنها به اـل   وانتهوا عما 
 من عند ربنا.  

حدثين بذلك يونس بن عبد األعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخربني ح يـو   بـن شـريح،      
 عن عقيل بن خالد، عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الـرمحن بـن عـوف، عـن أبيـه، عـن ابـن       

 اخل. ... مسعود، عن الن  ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ



 هـ1438حمرم ( 68معة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )جملة جا    126

( : "ومعنى هلك الـه، اخلـرُب منـه ـ صـلى اهلل       65ـ64/ 1( قال الطربي ملخصًا قوله يف هلك )39)
 عليه وسلم ـ عما خصه اهلل به وأمت ه، من الفضيلة والكرامة الك مل يلتها أحدنا يف تن يله.  

ن وُله على ن ه من أنبياء اهلل ـ صـلوات اهلل وسـالمه علـيهم     وهلك أنه ال اتاب تقدَّم اتاب نا   
ـ، فإجا ن ل بلسان واحد، متى ُحوِّل إىل ريري اللسان الذي ن ل به، اان هلك لـه ترمجـة وتفسـرينا    

 ال تالوً  له على ما أن لُه اهلل. 

تالينا على ما أن له اهلل وأن ل اتابنا بألُسن سبعة، بأيِّ تلك األلسن السَّبعة تاله التالي، اان لُه   
ال مرتِجمنا وال مفِّسرنا، حتى حيوِّله عن تلك األلسن السبعة إىل ريريها، فيصري  فاعُل هلك حينئـذ   
ـ إها أصاب معناه ـ ُمرتمًجا له. اما اان التالي لبعض الكتب الك أن هلـا اهلل بلسـان واحـد ـ إها      

 ال تالينا على ما أن له اهلل به.  تاله ببري اللسان الذي ن ل به ـ له ُمرتِجمنا، 

فذلك معنى قول الن  ـ صـلى اهلل عليـه وسـلم ـ: اـان  الكتـاُب األول، نـ ل علـى ح ـرف             
 واحد ، ون ل القرآن على سبعة أحرف.  

وأما معنى قوله ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ: "إن الكتـاب األول نـ ل مـن بـاب واحـد، ونـ ل           
ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ عنى بقوله: "ن ل الكتاب األول مـن بـاب    القرآن من سبعة أبواب"، فإنه  

واحد"، واهلل أعلم، ما ن ل من اتب اهلل على من أن له من أنبيائه، خالينا مـن احلـدود واألحكـام    
واحلالل واحلرام، ا بور داود، الذي إجا هو تذاري ومواعا، وإجنيل عيسـى، الـذي هـو متجيـٌد     

ومـا أشـبه هلـك     -اإلعراض ـ دون ريريها من األحكام والشرائع وحمامد وحض  على الصفح و
من الكتب الك ن ل  ببعض املعاني السبعة الك حيوي مجيع ها اتاُبنـا، الـذي خ ـصَّ اهلل بـه نبينـا      
حممدنا ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وأمَّته. فلم يكن املتعبَّدون بإقامته جيدون ِلرض ى اهلل تعـاىل هاـره     

ه اجلنة، ويستوجبون به منه الُقْرب ة، إال من الوجه الواحد الذي أنـ ل بـه اتـابُهم،    مطلبنا ينالون ب
 وهلك هو الباب الواحد من أبواب اجلنة الذي ن ل منه هلك الكتاب. 

وخص اهلل نبيَّنا حممدنا ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وأمَّت ه، بأن أنـ ل علـيهم اتاب ـه علـى أوجـه           
ون بها رضوان اهلل، ويدراون بها الفوز باجلنة، إها أقاموها فُكله وجـه  سبعة  من الوجوه الك ينال

من أوُجهه السبعة باٌب من أبواب اجلنة الك ن ل منها القرآن. ألن العامل بكل وجه من أوُجهـه  
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السبعة، عامٌل يف باب من أبواب اجلنة، وطالب من ِقب له الفوز بها. والعمـُل مبـا أمـر اهلل ـ جـل      
تابـه، باٌب مـن أبـواب اجلنة، وترُك ما نهى اهلل عنه فيه؛ باٌب آخر ثانم مـن أبوابهـا؛   هاره ـ يف ا 

وتليُل ما أحله اهلل فيه، باٌب ثالث من أبوابها؛ وتريُم ما حرَّم اهلل فيه، باب رابـٌع مـن أبوابهـا؛    
 " إىل آخر ما قال ـ رمحه اهلل تعاىل ـ.  ... 

 (.  70ـ67/ 1( تفسري الطربي )40)

 (.  74ـ71/ 1ينمر: تفسري الطربي ) (41)

 (. 78-74/ 1( تفسري الطربي )42)

 (.  84ـ78/ 1( تفسري الطربي )43)

 (.  89ـ84/ 1( ينمر: تفسري الطربي )44)

 (.  104ـ89/ 1( ينمر: تفسري الطربي )45)

 ( زاد صاحب مباحث يف علوم القرآن اسم التن يل قال تعاىل: )وإنه لتن يل رب العاملني(. 46)

 (. 89/ 1نمر: تفسري الطربي )( ي47)

 (. 405/ 13( ينمر: تفسري الطربي )48)

 (.  543ـ539/ 13( ينمر: تفسري الطربي )49)

 (. 411/ 1( تفسري الطربي )50)

 (. 436/ 1( تفسري الطربي )51)

 (. 437/ 1( املرجع الساب  )52)

 (. 3450(، والرتمذي )10763( ينمر: سنن النسائي )53)

 (.  184/ 2يف تفسريه، اما يف ختريج الكشاف لل يلعي ) ( أخرجه ابن مردويه54)

 (. 476/ 1( ينمر: تفسري الطربي )55)

 (.  327/ 1( هو: ضابىء بن احلارث الربمجي، والبي  يف جماز القرآن )56)

 (. 487/ 1( تفسري الطربي )57)
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 (. 95/ 1( ينمر: املوافقات للشاط  )58)

ۇئ ۆئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ ( اآلية بتمامهـا:  59)

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 .چىئ يئ 

(، وهار الروايـات فيهـا عـن علي، وأنس بن مالك، وعبـد  478/ 13( ينمر: تفسري الطربي )60)
 . ـالرمحن بن ُصحار العبدِي ـ رضي اهلل عنهم 

نـوء  ( السماك: جنم معروف، والنوء النجم إها مال للمبيب، واانوا يف اجلاهلية يقولون: مطرنا ب61)
 (. 368/ 6الثريا والديران والسماك، فنهوا عن هلك. لسان العرب )

( النجد: الشد ، ورجل جند: شديد البأس، والن جد: العراق من عمل أو اـرب. لسـان العـرب    62)
(14 /49 .) 

 (.  482ـ478/ 13( تفسري الطربي )63)

 (. 188/ 13( أي: عش  معه مالو  من دهرك ومتتع  به. لسان العرب )64)

 . 335( ينمر: ديوانه، ص 65)

 (. 33/ 3( هو: موضع معروف يف ديار قيس، وقيل جبل قبل فلج. ينمر: معجم البلدان )66)

 . 477( هو: الطرماح بن حكيم، والبي  يف ديوانه، ص 67)

 (. 544/ 13( ينمر: تفسري الطربي )68)

 . 186( ينمر: ديوانه، ص 69)

 (.  473ـ472/ 13( ينمر: تفسري الطربي )70)

 (. 639/ 4( )1985(. وينمر: السلسلة الصحيحة )71/ 3( أخرجه أمحد يف مسنده )71)

 (.  529ـ519/ 13( ينمر: تفسري الطربي )72)
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( هي: فرقة ظهر أوهلا يف العهد النبوي، وقوي  يف عهد علي رضي ـ رضي اهلل عنه ـ فقاتلـهم،    73)
ن الكوفـة، اانـ  مراـ     ومسوا باحلرورية نسبة إىل حـروراء، وهـي بلـد  علـى بعـد مـيلني مـ       

خروجهم على علي بـن أبـي طالـب ـ رضـي ا هلل عنـه ـ. ينمـر: دراسـة عـن الفـرق وتـاريخ             
 هـ. 1408، 2، للداتور/ أمحد حممد جلي، ط 51املسلمـني )اخلوارج والشيعة(، ص 

 (. 515/ 13( تفسري الطربي )74)

 (  55، 47، 21، 16، 15، 59/ 1( ينمر: مقدمة الطربي )75)

 (.  83، 61جع الساب : )( املر76)

 (. 53، 20، 18، 9( املرجع الساب : )77)

 .  17( املرجع الساب : ص 78)

 (.  94، 92( املرجع الساب : )79)

 (. 103، 65، 64، 47( املرجع الساب : )80)

( الســلال، وجوابــه يف ص 21(، ويف ص )15( الســلال، وجوابــه يف ص )13( امــا يف ص )81)
 ( وما بينهما استطراد. 41)

(، حيـث أورد  113( أثر سعيد بن املسيب ـ رمحه اهلل تعاىل ـ، وامـا يف ص )   49( اما يف ص )82)
 (.  120أثرًا ضعيفًا جدًا فيه ريرابة يف املنت وانقطاع يف السند، واما يف ص )
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األعالم، خلـري الـدين بـن حممـود بـن حممـد بـن علـي بـن فـارس، ال رالـي الدمشـقي، ت:              .1
 . 15هـ، دار العلم للماليني، ط1396

هــ،  463تاريخ ببداد، ألبي بكر أمحد بن علي بن ثاب  بن أمحد بن مهدي اخلطيب الببدادي، ت:  .2
 م.  2002هـ/ 1422، 1تقي : بشار عواد معروف، الناشر: دار البرب اإلسالمي، بريوت، ط

ل الدين أبو حممد عبد اهلل ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف تفسري الكشاف لل خمشري، جلما .3
هـ، تقي : عبد اهلل بن عبـد الـرمحن السـعد، الناشـر:     762بن يوسف ابن حممد ال يلعي، ت: 

 هـ. 1414، 1الرياض، ط –دار ابن خ مية 
هـ، ضبطه وصححه: مجاعة 816التعريفات، لعلي بن حممد بن علي ال ين الشريف اجلرجاني، ت:  .4

 م.  1983هـ/ 1403، 1الكتب العلمية بريوت، لبنان، طمن العلماء بإشراف الناشر: دار 
 هـ، الناشر: مكتبة وهبة، القاهر .  1398التفسري واملفسرون، حملمد السيد حسني الذه ، ت:   .5
تفسري حييى بن سالم، ليحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعـة، البصـري    .6

م وتقيـ : الـداتور / هنـد شـل ، دار الكتـب      هــ، تقـدي  200ثم اإلفريقي القريوانـي، ت:  
 م. 2004هـ/ 1425، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط

ب ـري بـن ريالـ  ـتفسري الطربي = جامع البيان عن تأويل القرآن، حملمد بن جرير بن ي يد بن اثـ  .7
، 1هـ، تقي : أمحد حممـد شـاار، ملسسـة الرسـالة، ط    310ي، أبو جعفر الطربي، ت: ـاآلمل

م، وطبعة أخرى بتحقي : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتاـي، مراـ  البحـوث    2000هـ/ 1420
 والدراسات العربية واإلسالمية. 

وارج ـعرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عـن الفـرق يف تـاريخ املسـلمني اخلـ      .8
 . والشيعة لعلي ابن حممد بن ناصر الفقيهي، الناشر: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور 

ديـوان متــيم بــن مقبــل، تقيــ : د. عـ   حســن، وزار  الثقافــة واإلرشــاد القــومي الســورية،    .9
 م. 1962هـ/ 1381مطبوعات مديرية إحياء الرتاث القديم، 

 م.  1964ديوان امرئ القيس، تقي : حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر،  .10
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الثقافـة والسـياحة واإلرشـاد القـومي     ديوان الطرماح بن حكيم، تقي : د. ع   حسن، وزار   .11
 م. 1968هـ/ 1388السورية، مطبوعات مديرية إحياء الرتاث القديم، دمش ، 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ألبي عبد الرمحن حممد ناصر الـدين،   .12
لنشـر  هــ، مكتبـة املعـارف ل   1420بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم، األشقودري األلباني، ت: 

 . 1والتوزيع، الرياض، ط
سنن الرتمذي، حملمد بن عيسى بن س ْور  بن موسى بن الضحاك، الرتمـذي، أبـو عيسـى، ت:     .13

هـ، تقي  وتعلي : أمحد حممد شاار، وحممد فلاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم عطـو  عـوض      279
، 2مصـر، ط املدرس يف األزهر الشريف، الناشر: شراة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلل ، 
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 ةصوٌر من الفساد املالي بّينتها السّنة الّنبوّي

 

 :  بحثالملخص 

قمت يف هذا البحث بتتبع األحاديث النبوية اليت تضمنت بيانا لسـلواات تعـّد   
ومتثل صورة من صور الفساد املالي يف شئون احلياة ، تعديا على املال العام أو اخلاص

. األمـة وقوتهـا  مما يؤثر سلبا علـى اسـتقرار   ، العبادات واملعامالت: املختلفة يف جمالي
وهمـا  ، ويف اجلهـاد ، يف الصـدقات : فبّينت صور الفساد املالي اليت تقـع يف العبـادات  

ويقلـ   ، إال أنه قد يقع فيهما ما يعكر صفوهما، عبادتان تقومان على البذل والعطاء
، يف البيـو  : اما بّينت صورا مـن الفسـاد املـالي الـذي يقـع يف املعـامالت      . غايتيهما
وال خيفـى أن بـبه هـذل الصـور     . والوظيفـة ، واألطعمـة ، ألة النـا  ومسـ ، والدَّين
 . ويعزز استقرارل وأمنه، يسهم يف حتصني اجملتمع، والعمل على منع وقوعها، املختلفة
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Abstract 

The images of financial corruption showed by prophet's sunna 

In this research I Followed the prophet's speeches which 

contained evidence for some behaviors that considered abuse in 

public or private money, and represented an image of financial 

corruption in different life issues in both worship and dealings, that 

has negative effect on the nation stability and strength: so, it 

showed the images of financial corruption in worship in charities 

and fighting, which based on giving, but they may faced something 

wrong. Also, it showed some image of financial corruption in 

dealings in sales, debt, foods, and employment. It's clear that 

controlling these different Images, and preventing them 

contributing in preventing. Society, and motivating it's stability.  

 

Dr. Mohammad odeh AL-Hawari … Participant teacher … 

Holly Hadith and it's science.  
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 :املقدمة

والصـالة والسـالم   ، الـرزا  العلـيم  ، مالك يوم الـدين ، لعاملنياحلمد هلل رب ا
 : أما بعد، والتابعني هلم بإحسان أمجعني، وآله وصحبه، على النيب األمّي األمني

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی یچ : فإن احلق تبارك وتعاىل يقول

اجلرمية األبرز  وظهور الفساد هو، 41: الروم چ حت جت يب ىب مب خب

 ڭ ڭ ڭ ڭچ : تعاىلاما يف قوله ؛ نهي عن اإلفسادو، ملن ُأمر باإلصالح

 ٥6: األعراف چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 . وآياتها شاهدة، وسنن اهلل يف إهالك املفسدين ثابتة

وأبرارل على األفـراد  ، وصورل املتنوعة، ويقع الفساد يف شئون احلياة املختلفة
وعـال  املعضـالت   ، املـال  وقد طالت برورات احلياة سـّيما ، واجملتمعات غري خافية

 . وَأوىل املراحل وُأّوهلا تشخيص املعضلة والوقوف عليها، حيتا  إىل مراحل

وأاثر أمم ، وإن العقل ليحار حني يستشري الفساد يف خري أمة أخرجت للنا 
وجعل شعوبها من أاثر الشعوب ، فصّيرها يف ذيل األمم مكانة، األرض مصادر ثروة

وُتلحـق األذى  ، مبكان معرفة صور الفساد الـيت تلحـق باملـال    فكان من األهمية. فقرا
 . فُتشيع اجلرمية وَتْعدم األمن، بالنا 

 :  مشكلة الدراسة

 : تتلخص مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتية

 ؟ هل بينت السنة النبوية مكانة املال يف اإلسالم .1

 ؟ ايف ببطت األحاديث الشريفة العالقة بني اإلنسان واملال .2
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 ؟ األخبار الصحاح على صور الفساد املالي املختلفة هل نصت .3

 ؟ ما هي جماالت الفساد املالي اليت حذرت منها السنة النبوية .4

 : أهداف الدراسة

 : تهدف هذل الدراسة إىل

 . بيان مكانة املال يف اإلسالم .1

 . ببه العالقة بني اإلنسان واملال وفق ما أمر الشار  احلكيم .2

 . اح اليت نصت على صور الفساد املالي املختلفةمجع أمهات األخبار الصح .3

وإبراز جماالت الفساد املالي اليت بينتها السـنة  ، توبيح صور الفساد املالي املختلفة .4
 . النبوية

 : أهمية الدراسة 

واليت تقـع يف  ، تكمن أهمية هذل الدراسة يف بيانها لصور الفساد املالي املختلفة
 . را باملال العام واخلاصوتلحق بر، العبادات واملعامالت

 :  منهج البحث

وذلـك جلمـع املـادة العلميـة مـن      : اتبعت يف هذا البحـث املـنها االسـتقرا ي   
لتحليل النصـوص واسـتنباا املعـاني منهـا     : ثم املنها التحليلي فاالستنباطي، مظانها

 . والفوا د
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  :الدراسات السابقة

و اتاب يتصـل مبوبـو    أ، من خالل التتبع والسؤال مل أقف على حبث علمي
  .اجلهد مين واهلل ولي التوفيق. حبثي من الوجهة اليت حبثتها

 :  خطة البحث

وذلك ، تقفوهما خامتة، فيهما عدة مطال ، ومبحثني، جاء هذا البحث يف متهيد
 : على النحو اآلتي

 مكانة املال يف اإلسالم وعالقة اإلنسان به: التمهيد . 

 الي يف البباداتصور الفساد امل: املبحث األول . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف الصدقات: املطلب األول . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف اجلهاد: املطلب الثاني : 

 صور الفساد املالي يف املبامالت: املبحث الثاني . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف البيوع: املطلب األول : 

 الي يف الدييننصور الفساد امل: املطلب الثاني . 

 الفساد املالي يف مسألة الناس: املطلب الثالث . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف األطبمة: املطلب الرابع . 

 صور الفساد املالي اليت تقع يف الوظيفة: املطلب اخلامس . 

 اخلامتة . 
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 .مكانة املال يف اإلسالم وعالقة اإلنسان به: التمهيد

وهو من أبرز املقاصـد الـيت جـاءت    ، وشريانها الر يس، اةيعّد املال عص  احلي
 . نصوص الشريعة وتشريعاتها للحفاظ عليها

ووجـوب  ، ومكانته، فنجد النصوص الشرعية متوافرة للداللة على أهمية املال
ومما يدل على ذلك أن أراان االسالم مخسة أحدها عبادة ؛ ومنع االعتداء عليه، حفظه

 . (1)ل بايع النيب صلى اهلل عليه وسلم بعض أصحابه على إيتا هاب؛ «الزااة»: مالية هي

آللَّـُه أمـرك أن   ، أنشدك باهلل: وملا قال السا ل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
صـلى اهلل عليـه    -قـال الـنيب  ؟ فتْقِسمها علـى فقرا نـا  ، تأخذ هذل الصدقة من أغنيا نا

 . (2)«اللَّهم نعم»: -وسلم

املطهرة جند أنها قدمت تصورا مشوليـا لعالقـة اإلنسـان     وبتتبع نصوص السنة

بقوله صلى  20الفجر:  چ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ : معنى قوله تعاىلفأادت : باملال
، َلْو أنَّ البِن آْدَم ِمْثَل واٍد ِمْن َذَهٍ  َماال ألَح َّ َأْن َيُكـوَن إليـه ِمْثلـهُ   »اهلل عليه وسلم 

 . (3)«ويتوُب اللَّه على من تاَب، َراُبَوال َيْمأُل َعْيَن ابن آَدَم إال التُّ

صلى اهلل عليـه  –قال رسول اهلل ، وحذرت من فتنة املال وسيطرته على العقل
َوِإْن ، ِإْن ُأْعِطَى َرِبَى ،(4)َواْلَخِميَصِة، َواْلَقِطيَفِة، َتِعَس َعْبُد الدِّيَناِر َوالدِّْرَهِم»: -وسلم

َوِنْعـَم َصـاِحُ  اْلُمْسـِلِم    ، َوِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة»: وقال، (5)(َلْم ُيْعَه َلْم َيْرَض
َوَمْن َلْم َيْأُخْذُل ِبَحقِِّه َفْهَو ، َفَجَعَلُه ِفى َسِبيِل اللَِّه َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِانِي، ِلَمْن َأَخَذُل ِبَحقِِّه

 . (6)«ًدا َيْوَم اْلِقَياَمِةَوَيُكوُن َعَلْيِه َشِهي، َااآلِاِل الَِّذى اَل َيْشَبُع
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قال ، حقيقتها االستخالف، اما بينت أن ملكية اإلنسان هلذا املال صورية فقه

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ تعاىل 

وإنَّما ، َمالي، َمالي: يُقوُل الَعْبُد»ويقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  .7احلديد:  چ ڻ
، وما سوى ذلك، أو أْعَطى فأْقَنى، أو َلِبَس فأْبَلى، فأْفَنىما أَاَل : َله من َماِلِه َثالٌث

 . (7)«َفُهَو َذاِهٌ  وتارُاُه ِللنَّاِ 

أيُُّكم ماُل واِرِثه أح ُّ إليه من »: ويزيد ذلك إيضاحا قوله صلى اهلل عليه وسلم
، اَلـُه مـا َقـدَّمَ   فإنَّ َم»: قال، ما ِمنَّا أحٌد إال ماُله أح ُّ إليه، يا رسول اهلل: قالوا «؟ماله

 . (8)«ماَل َواِرِثِه ما أخََّر

وجعلت األحاديث النبوية الشريفة أمـان النـا  علـى أمـواهلم مـن عالمـات       
مـن أِمَنـُه النـاُ  علـى     : واملـؤمن »: -صلى اهلل عليه وسلم -قال رسول اهلل ، اإلميان

 . (9)«دما هم وأمواهلم

على عدم  -والبيعة شأنها عظيم –حتى أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم البيعة 
 (10)«..وال َتْسـِرقوا ، ُتبايعوني على أال ُتشـرُاوا بـاهلل شـيًئا   »: سرقة املال أو نهبه فقال

 . (11)«..وال نْنَتِهَ »: وزاد يف رواية

-ربي اهلل عنـه  -فعن أبي ذر ، وحذر من اثرة املال ملن ال يؤدي حق اهلل فيه
فلمـا  ، وهـو َجـاِلٌس يف ِظـلِّ اْلَكْعَبـةِ     -هلل عليه وسلم صلى ا -اْنَتَهْيُت إىل النيب : قال

يا رسول اهلل ِفَداَك أبي وأمـي َمـن   : فقلُت. «ُهُم األخسرون وَربِّ اْلَكْعَبِة»: رآني قال
 -من َبْيِن يديه -، وهكذا، وهكذا، إال من قال هكذا، ُهُم األاثرون أموااًل»: قال؟ ُهْم

 . (12)«وقليٌل ما هم - وعن مشاله، وعن ميينه، ومن خلفه
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بل املقصد ؛ أن مجع املال ليس مقصدا-صلى اهلل عليه وسلم -وبني رسول اهلل 
ألْحَبْبـُت أْن ال َتـأِتَي ثـالٌث    ، َلْو اان ِعْنـِدي ُأُحـٌد َذَهًبـا   »: فقال، إنفاقه مبا يربي اهلل

 . (13)«ن َيْقَبُلُهأِجُد م، َلْيَس َشْيًئا ُأْرِصُدُل يف َدْيٍن عليَّ، وِعْنِدي منه دينار

ال »: فقـال ، وأوبح أن هذل العالقة بني االنسان واملـال مسـتمرة يـوم القيامـة    
وعن ماله من أين ااتسبه وفـيم  ... :حتى ُيسأَل عن أربع، تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة

 . (14)«؟أنفقه

واـان هـذا مـن    ، ونّص على أن أموال النا  حمرتمة ال جيـوز االعتـداء عليهـا   
، وأمـواَلكم ، فـإنَّ دمـاَءام  »: فقـال ، ل صلى اهلل عليه وسلم عام حجـة الـودا   وصايا

 . (15)«عليكم حراٌم، وأعراَبكم

جنـد عـددا مـن    ، ومنع التعدي على حقو  النا ، ويف سبيل احلفاظ على املال
اقول النَِّبـيِّ صـلى اهلل عليـه    ، منها ما يفيد النهي عموما عن إباعة املال: األحاديث

َوَاِرَل َلُكـْم  ، َوَمَنَع َوَهاِت، َوَوْأَد اْلَبَناِت، نَّ اللََّه َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَ  اأُلمََّهاِتِإ»: وسلم
 . (16)«َوِإَباَعَة اْلَماِل، َوَاْثَرَة السَُّؤاِل، ِقيَل َوَقاَل

: قال: -ربي اهلل عنه -فعن أبي هريرة . اما عّد القتيل دفاعا عن ماله شهيدا
َأرأيـَت إْن جـاء   ، يـا رسـول اهلل  : رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال جاء رجٌل إىل

، «قاِتْلـهُ »: قال؟ أرَأيَت إْن َقاَتَلين: قال، «فال ُتْعِطِه ماَلَك»: قال؟ رجٌل يريُد َأْخَذ َمالي
هـو يف  »قـال  ؟ أرَأيـَت إْن قتلتـهُ  : قـال ، «فأنـَت شـهيدٌ  »: قـال ؟ أرأيَت إْن َقـَتلين : قال

 . (17)«النار
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: فقـال ، عن الـدعاء علـى األمـوال    -صلى اهلل عليه وسلم -ونهى رسوُل اهلل 
، فيهـا عطـاءٌ  ، ال ُتواِفُقوا من اهلل َعزَّ وجـَل سـاعَة َنْيـلٍ   ، وال َتُدعوا على أموالكم...»

 . (18)«َفَيْسَتجيَ  لكم

حينما حاول بعض الصحابة الشفاعة ؛ وغض  النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم جدا
صـلى   -فقال رسوُل اللَّه ، وعّد ذلك سببا هلالك األمم؛ املخزومية اليت سرقتللمرأة 

، َأنَُّهْم َااُنوا ُيِقيُموَن اْلَحدَّ َعَلى اْلَوِبيِع؛ ِإنََّما َهَلَك َمْن َااَن َقْبَلُكْم»: -اهلل عليه وسلم
، (19)«َلَقَطْعُت َيـَدَها ؛ َة َفَعَلْت َذِلَكَلْو َأنَّ َفاِطَم، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِل، َوَيْتُرُاوَن الشَِّريَف

َوَلا َيْسـِرُ  السَّـاِرُ    ... »: حتى نفى صفة اإلميان عن السار  أثناء تلبسه جبرميته فقال
 . (20)«ِحنَي َيْسِرُ  َوُهَو ُمْؤِمُن
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 .صور الفساد املالي يف الببادات: املبحث األول

 .يف الصدقاتصور الفساد املالي اليت تقع : املطلب األول

اليت هـي راـن مـن أراـان     ؛ ورأسها الزااة، تعّد الصدقات من العبادات املالية
وملا اانت اذلك وج  حفظها من ال ما مـن شـأنه تـأخري حتقيـق     ، اإلسالم العظيم

واملتتبع لألحاديث الواردة يف الزااة جيد أنهـا تضـمنت مجلـة مـن     ، املصلحة أو منعها
وممـا مييـز املـنها    ، يف احلـال أو يف املـ ل  : لفساد املالي فيهااملبادئ اليت متنع من وقو  ا

اإلسالمي يف حماربة الفساد املالي اعتمادل على جان  الرتبية اإلميانية ملنع وقـو  هـذل   
 . أو عالجها بعد وقوعها، الصور

 : ومن أبرز صور الفساد املالي اليت تقع يف الزكاة

 . منع الزكاة: أوال

وهـي  ، فالزااة حق واج  يف املـال ؛ الفساد املتعلقة بها منع الزااة أعظم صور
، -جـل وعـز  -أو يتناسى أن املال مـال اهلل  لكن بعض من جيهل ، وسب  لنما ه، طهرة له

 . فيعمد إىل منع الزااة، تغلبه نفسه الشحيحة؛ وأنه مستخلف فيه

ال فق، وبني عاقبته الوخيمة، ولقد حذر القرآن الكريم من هذا السلوك اخلاطئ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ : جل وعال

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .3٥ - 34التوبة:  چڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ
َقاَل َرُسوُل : وأادت السنة النبوية صورة هذا العذاب األليم فيما روال أبو ُهَرْيَرَة َقاَل

ِإالَّ ُأْحِمَى َعَلْيِه ، َزَااَتُهَما ِمْن َصاِحِ  َاْنٍز اَل ُيَؤدِّى »: -صلى اهلل عليه وسلم -اللَِّه 
َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َبْيَن ِعَباِدِل يف ، َفُيْجَعُل َصَفاِ َح َفُيْكَوى ِبَها َجْنَباُل َوَجِبيُنُه، يف َناِر َجَهنََّم
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َوَما . َوِإمَّا إىل النَّاِر، ِإمَّا إىل اْلَجنَِّة: ُثمَّ ُيَرى َسِبيَلُه، َيْوٍم َااَن ِمْقَداُرُل َخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة
َاَأْوَفِر َما َااَنْت َتْسَتنُّ  (21)ِإالَّ ُبِطَح َلَها ِبَقاٍ  َقْرَقٍر، ِمْن َصاِحِ  ِإِبٍل اَل ُيَؤدِّى َزَااَتَها

ِدِل يف َيْوٍم َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َبْيَن ِعَبا، ُالََّما َمَضى َعَلْيِه ُأْخَراَها ُردَّْت َعَلْيِه ُأواَلَها، َعَلْيِه
 . (22)«...َااَن ِمْقَداُرُل َخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة

ألن يف منع الزااة منعا لالنتفا  ؛ سب  هذل العقوبة -رمحه اهلل -ويبني العراقي
ُه "ِلَأنَُّه َقَصَد ِبَمْنِع َحقِّ اللَِّه ِفيَها اِلاْرِتَفاَ  َواِلاْنِتَفاَ  ِبَما َمَنَع: فيقول، بها وتعطيل للحقو 

َحتَّـى َباَشـَر   ، َوُسلَِّه َعَلْيـهِ ، َفَكاَن َذِلَك الَِّذي َقَصَد اِلاْنِتَفاَ  ِبِه َأَبرُّ اْلَأْشَياِء َعَلْيِه؛ ِمْنَها
 . واألحاديث يف هذا الباب اثرية، (23)ُعُقوَبَتُه ِبَنْفِسِه"

 ،وأما عن ايفية حماربة هذا النو  من الفساد بعـد التهديـد والوعيـد األخـروي    
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -فروي عن َرُسوِل اللَِّه ، فجاء العال  موازيا للضرر الناتا عن الفعل

، َوَمْن َمَنَعَها َفِإنَّا آِخُذوَها َوَشْطَر َماِلِه، َمْن َأْعَطاَها ُمْؤَتِجًرا َفَلُه َأْجُرَها»: أنه َقاَل-َوَسلََّم
 . (24)«َلْيَس ِل ِل ُمَحمٍَّد ِمْنَها َشْيٌء، َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربَِّنا َعزَّ َوَجلَّ

: -رمحـه اهلل -قال ابـن القـيم  ، النفس وشحهاوهذل العقوبة املادية تعد رادعا هلوى 
َلْم ، "َوِفي ُثُبوت َشْرِعيَّة اْلُعُقوَبات اْلَماِليَّة ِعدَّة َأَحاِديث َعْن النَِّبّي َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم

َفـِإنَّ اْلُعُقوَبـة ِإنََّمـا َتُسـوذ ِإَذا َاـاَن      .. ،َوَعِمَل ِبَها اْلُخَلَفـاء َبْعـدل  ، خَها ِبحجٍَّةَيْثُبت َنْس
 . (25)َأْو ِاْرِتَكاب َمْحُظور "، ِبَمْنِع َواِج ؛ اْلُمَعاَق  ُمَتَعدًِّيا

 . إخراج الزكاة من رديء املال دون جيده: ثانيا

وذلك مبنع مسـتحقيها  ؛ يف بناء اجملتمع يعمد بعض النا  إىل تعطيل دور الزااة
أن يعمـد إىل الـرديء مـن األصـناف     : منهـا ، ولذلك صـور ؛ من امتالك حقهم اامال

وملنع ذلك حددت السنة النبوية مـا ُيْخـر  زاـاًة بـأن يكـون مـن       ؛ فيجعله زااة املال
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ًة بهـا  وأعطى زااَة ماله طيَِّبـ »: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال رسول اهلل ، أوسه املال
فـإن اهلل مل  ، ولكن مـن وسـه أمـوالكم   ... ،ومل ُيعِه اهَلِرَمة، نفُسه راِفَدًة عليه الَّ عاٍم

 . (26)«ومل يأمرام بشرِّل. يسألكم خريل

" َاَتَ  ، َرِبَي اللَُّه َعْنُه، َحدََّث َأنَّ َأَبا َبْكٍر، َرِبَي اللَُّه َعْنُه، ويؤيدل حديث َأَنس
َواَل ُيْخـَرُ  ِفـي الصَّـَدَقِة    ، -صلى اهلل عليـه وسـلم  -ي َأَمَر اللَُّه َرُسوَلُه َلُه الصََّدَقَة الَِّت

 . (27)َواَل َتْيٌس ِإالَّ َما َشاَء اْلُمَصدُِّ "، َواَل َذاُت َعَواٍر، َهِرَمٌة

امـا أن يف  ، ويف منع إخرا  الناقص واملعي  مراعاة وابحة ملنفعة املسـتحقني 
"جعـل الـنيب   : -رمحـه اهلل -قـال الطـ ي  . عة صاح  املـال منع أخذ التيس مراعاة ملنف

: فالواج  عليـه أن يعمـل مبـا فيـه الصـالح     ، املشيئة إىل املصد  يف أخذ ذلك وتراه
 . (28)مبا يكون عداًل للفريقني"، ورب املاشية، ألهل الصدقة

 . أخذ الزكاة من أجود أنواع املال دون إذن صاحبه: ثالثا

ملا فيه من تعد على منفعة ؛ ال صورة من صور الفساداما يعد إخرا  رديء امل 
فإن إخرا  أجود أنوا  املال دون إذن صاحبه يعد نوعا من إفسـادل ملـا فيـه    ، املستحق

قـول   -غري ما ذار آنفا وأوبـح منـه  –يدل على ذلك صراحة ، من إبرار برب املال
ُهْم َأنَّ اللََّه اْفَتـَرَض َعَلـْيِهْم   َفَأْخِبْر: )-ربي اهلل عنه-النَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ

 . (29)(َوَتَو َّ َاَراِ َم َأْمَواِل النَّاِ ، َفِإَذا َأَقرُّوا ِبَذِلَك َفُخْذ ِمْنُهْم ...َزَااًة ِفي َأْمَواِلِهْم

يقــول  ...فهــذا توجيــه نبــوي شــريف بوجــوب مراعــاة مصــلحة رب املــال  
اهلل عليه وسلم أن يؤخذ يف الصدقات من  تعليقا على نهيه صلى -رمحه اهلل -اخلطابي

فنهيـه عنهـا حيتمـل    ؛ الرابـع ذات الـدر  : " قوله ال تأخذ مـن رابـع  : (30)رابع لنب
 . (31)" ..أحدهما أن ال يأخذ املصد  عن الواج  يف الصدقة ألنها خيار املال: وجهني
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أو يطلـ  منـه   ، ويلتحق بهذل الصورة أن يطل  من املزاي فو  ما جي  عليـه 
فجاءت السنة النبوية ببيان أنه ال يؤخذ من املزاي أاثر ممـا  ؛ ة ما مل جت  فيه الزااةزاا

ينص على ذلك حديث َأَنس ربي اهلل عنه َأنَّ ، أو زااة ما مل جت  زااته، وج  عليه
ِبْسـِم اهلِل  : )نَاَتَ  َلـُه َهـَذا اْلِكَتـاَب َلمَّـا َوجََّهـُه إىل اْلَبْحـَريْ      ، َرِبَي اللَُّه َعْنُه، َأَبا َبْكٍر

 -صلى اهلل عليه وسلم-َهِذِل َفِريَضُة الصََّدَقِة الَِّتي َفَرَض َرُسوُل اهلِل ، الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
َفَمْن ُسِئَلَها ِمـَن اْلُمْسـِلِمنَي َعَلـى َوْجِهَهـا     ، َوالَِّتي َأَمَر اللَُّه ِبَها َرُسوَلُه، َعَلى اْلُمْسِلِمنَي

َوَمْن َلْم َيُكْن َمَعُه ِإالَّ َأْرَبـٌع ِمـَن اإِلِبـِل َفَلـْيَس     ، ...ْن ُسِئَل َفْوَقَها َفاَل ُيْعِهَوَم، َفْلُيْعِطَها
 . (32)(...ِفيَها َصَدَقٌة ِإالَّ َأْن َيَشاَء َربَُّها

، أن يت   ويتطـو  ، صاحبها: " أي( إال أن يشاء ربها: )-رمحه اهلل -قال الطييب
 . (33)مبالغة يف نفي الوجوب"

ملـا روى  ؛ ويرجى له ال اـة ، فيقبل منه، طيبة به نفسه، وأما ما أخرجه صاحبه
َفَقاَل َلُه . أن رجال أح  أن يتصد  فو  ما جي  عليه -ربي اهلل عنه -ُأَبّي ْبن َاْعٍ 

. "َفِإْن ِجْئَت ِبَفْوِقـِه َقِبْلَنـاُل ِمْنـكَ   ، هَذا َما َعَلْيَك: )-صلى اهلل عليه وسلم -َرُسوُل اهلِل 
صـلى اهلل  -َفأَمَر َرُسـوُل اهلل  . هِذِل َناَقٌة َعِظيَمٌة َسِميَنٌة َفُمْر ِبَقْبِضَها، َيا َرُسوَل اهلل: َقاَل

 . (34)(َوَدَعا َلُه ِفي َماِلِه ِباْلَبَرَاِة، بَقْبِضَها-عليه وسلم

 . أوُ التفريق بني ُمجتِمع خشية الزكاة، اجلمع بني ُمَتَفرِّق: راببا

َأنَّ َأَنًسـا َحدََّثـُه َأنَّ َأَبـا َبْكـٍر َاَتـَ  َلـُه       ، ُثَماَمة ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َأَنٍس وفيه حديث
، َواَل ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتَفرٍِّ ، )َفِريَضَة الصََّدَقِة الَِّتي َفَرَض َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم

 . (35)(َواَل ُيَفرَُّ  َبْيَن ُمْجَتِمٍع َخْشَيَة الصََّدَقِة
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فأمر ال واحد منهما أن ال حيدث يف املال شـيًئا مـن اجلمـع والتفريـق خشـية      
: -رمحه اهلل-قال العيين، ويف هذا النص داللة وابحة على منع اإلبرار، (36)الصدقة

 . (37)"وإجحاف يف حق الفقري، ألنه هروب عن أداء احلق الواج  عليه، "وإمنا نهي عنه

َقَصـَد اْلُبَخـاِريُّ َأنَّ ُاـلَّ ِحيَلـٍة     : " َوَقاَل اْلُمَهلَّـ ُ  :-رمحه اهلل –وقال ابن حجر 
ِلَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ؛ َفِإنَّ ِإْثَم َذِلَك َعَلْيِه، َيَتَحيَُّل ِبَها َأَحٌد ِفي ِإْسَقاِا الزََّااِة

َوُفِهـَم ِمـْن   ، َخْشَيَة الصََّدَقِة ُفِهَم ِمْنـُه َهـَذا اْلَمْعَنـى    َلمَّا َمَنَع ِمْن َجْمِع اْلَغَنِم َأْو َتْفِرَقِتَها
َحِديِث َطْلَحَة ِفي َقْوِلِه "َأْفَلَح ِإْن َصَدَ " َأنَّ َمْن َراَم َأْن َيـْنُقَص َشـْيًئا ِمـْن َفـَراِ ِض اللَّـِه      

ُفَقَهاُء ِمْن َتَصرُِّف ِذي اْلَماِل ِفي َماِلـِه  َوَما َأَجاَب ِبِه اْل: َقاَل، ِبِحيَلٍة َيْحَتاُلَها َأنَُّه َلا ُيْفِلُح
َوَمْن َنَوى َذِلَك َفاْلِإْثُم َعْنُه َغْيـُر  ، ُثمَّ ُيِريُد ِبَذِلَك اْلِفَراَر ِمَن الزََّااِة، ُقْرَب ُحُلوِل اْلَحْوِل

 . (38) َساِقٍه"

 . إعطاء الزكاة ملن ال يستحقها: خامسا

 ۀ ڻ ڻ ڻچ حددت مصارف الزااة بقوله تعاىل 

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

وحذرت السنة النبوية أن تعطى لغري ، 60التوبة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
وال ِلِذي ، ال حتل الصدقُة لغينٍّ»-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسوُل اللَِّه ، مستحقيها
 . (40)«(39)ِمرٍَّة َسويٍّ

 . الأن تكليف املزكي بدفع نفقات محل زكاته إىل بيت امل: سادسا

أن يكلف املزاي بتبعات ونفقات إيصال : ومن الصور اليت تعد تعديا على املال
ال َجَلـَ  وال  »: صـلى اهلل عليـه وسـلم    -يدل على ذلك قولـه  ، الزااة إىل بيت املال

 . (41)«وال ُتؤَخُذ زااتهم ِإال يف دورهم، َجَنَ  يف زااة
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ال ُتْجَلُ  الصدقاُت إىل  :«ال َجَلَ »: معنى: -رمحه اهلل -قال حممد بن إسحا 
، َفُتجَنُ  ِإليه، ال ينِزُل املصدِّ  بَأقصى موابع أصحاب الصدقة« ال جن »و. املصدِّ 

 . (42)ولكن تؤخذ من الرَُّجل يف موبعه

ثـم يرسـل إىل   ، "ال ينبغي للمصد  أن يقيم مبوبع: -رمحه اهلل -يقول اخلطابي
ليأتهم على مياههم حتى يصدقهم ؛ ولكن .فيصدقها، أهل امليال فيجلبوا إليه مواشيهم

وُأِمـر أن ُتؤَخـَذ َصـَدَقاُتهم    ، " فُنِهَي عن ذلك: -رمحه اهلل-وقال ابن األثري. " (43)هناك
 . (44)على ِمَياِههم وأماانهم "

 . استغالل الساعي على الزكاة وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية: ساببا

 :ومن صور هذا االستغالل

 . دى بسب  الوظيفةقبول اهلدية اليت ته -1

اسـتعمل  »: قـال : -ربـي اهلل عنـه   -وهذا جلي فيما روال أبو محيد الساعدي 
، علـى الصـدقة   -ابن اللُّْتِبيَّـة : يقال له-رجال من اأَلزِد -صلى اهلل عليه وسلم-النيبُّ 

صـلى اهلل عليـه   -فقـام رسـوُل اهلل   : قـال ، وهذا ُأهِدَي إليَّ، هذا لكم: فلما َقِدم قال
فِإني أستعمل الرجـل مـنكم علـى    ، أما بعُد: ثم قال، َفَحِمَد اهلل وأثنى عليه ،-وسلم

أفـال جلـس يف   ، وهذا هدَّيٌة ُأهديت لي، هذا لكم: فيأتي فيقول، العمل مما وّلاني اهلل
واهلِل ال يأخذ َأحٌد منكم شـيئا بغـري   ؟ حتى تأتَيه َهِديَُّتُه إن اان صادقا، وُأمه، بيت أبيه

 . (45)«؟...َلقَي اهلل حيمله يوم القيامة ِإال؛ َحقِّه

شكًرا ؛ واألمري يف إمارته، فهذا " احلديث يدل أن ما أهدي إىل العامل يف عمالته
؛ ال فضل له عليهم فيـه ، أنه يف ذلك اله اأحد املسلمني، أو حتبًبا إليه؛ ملعروف صنعه

ل مـا يأخـذل   والسـحت اـ  ، فهو سـحت ؛ فإن استأثر به، ألنه بواليته عليهم نال ذلك
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واـذلك مـا يأخـذل علـى القضـاء      ، العامل واحلاام على إبطال حق أو حتقيـق باطـل  
 . (46)باحلق"

 . اتمان بعض أموال الزااة -2

رسـوُل  : قـال . النار أوىل به وصاحبه؛ وهو غلول، يعد اتم بعض الزااة خيانة
، ْخَيطا فما فوقهَفكَتَمَنا ِم، من استعملنال منكم على عمٍل»-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل 

من اسـتعملنال مـنكم علـى عمـل َفْلَيجـيْء بقليلـه        ...يأتي به يوم القيامة، اان ُغُلوال
 . (47)«وما ُنهَي عنه انتهى، فما ُأوتَي منه َأخَذ، واثريل

"يـدّل علـى أنـه ال جيـوز لـه أن      : يذار فوا د احلديث -رمحه اهلل -قال القرطيب
إال أن يـأذن لـه اإلمـام الـذي     ، وال لغريل، ال غريهاال أجرة و، يقتطع منه شيًئا لنفسه

 . (48)تلزمه طاعته"

 . الرجوع بالصدقة رجوعا كليا أو جزئيا: ثامنا

أمـا دليـل   ، اليا أو جز يـا : ومن صور الفساد يف الصدقات رجو  صاحبها بها
َلْيَس َلنـا  »-صلى اهلل عليه وسلم-النهي عن الرجو  اليا يف الصدقة قول رسول اهلل 

 . (49)«االكل  يرجع يف قيئه؛ الذي يعود يف هبته، َثُل السَّوءَم

ربـي اهلل  -وأما صورة الرجو  اجلز ي عن الصدقة ما روال عمر بن اخلطـاب  
فـأردُت أن  ، فأباعه الذي اان عنـدل ، َحَمْلُت على فر  يف سبيل اهلل»: قال: -عنه 

ال : فقـال ؟ -صلى اهلل عليه وسلم - فسَألُت النيبَّ، وظننُت أنَُّه يبيعه ِبُرْخص، أشرتَيُه
فـِإن العا ـد يف صـدقته االعا ـد يف     ، وال َتُعْد يف َصَدَقِتَك وِإن أعطااـه بـدرهم  ، تشرِت
 . (50)«َقْيئه
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: صورة ذلك الرجو  مع أن ظاهرل البيـع فيقـول   -رمحه اهلل –وبني ابن حجر 
َفَكْيَف ِباْلُمَتَصدِِّ ! َفَيِصرُي َراِجًعا ، اْلُمَتَصدِِّ  "اْلَعاَدُة َتْقَتِضي َبْيَع ِمْثِل َذِلَك ِبُرْخٍص ِلَغْيِر

 . (51)ِفي َذِلَك اْلِمْقَداِر الَِّذي ُسوِمَح ِفيِه"

 . صور من الفساد املالي قد ُتلحق بالصدقات: تاسبا

 : ومما قد يلحق بالفساد املالي املتعلق بالصدقات لقربه منه يف املعنى

 . عن اجلور يف البطيةالكسب املالي الناتج : أوال

، إال أن بعض النا  يتعدى يف أعطيته، تعّد العطية من وسا ل الكس  املشرو 
ومن صور التعدي يف فيه واليت منعتها السنة النبوية أن يعطي الوالد بعض ولـدل دون  

ِإن أباُل أتى بـه رسـوَل   : قال-ربي اهلل عنهما -اما يف خ  النعمان بن بشري . بعض
فقال رسوُل . ِإني َنَحْلُت ابين هذا ُغالما اان لي: فقال. -اهلل عليه وسلمصلى  -اهلل 
فقـال رسـوُل   ، ال: فقـال ؟( أالَّ ولدك حنلته مثل هذا: )-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 
 . (52)(فأرجعه: )-صلى اهلل عليه وسلم -اهلل 

ا َجْور َأْشِهْد "َوِفي َلْفظ َهَذ: وقد مجع ابن القيم ألفاظ احلديث وعلق عليها قا ال
َبـْل ُهـَو   ؛ َوَهَذا َصِريح ِفي َأنَّ َقْوله َأْشِهْد َعَلى َهَذا َغْيِري َلْيَس ِإْذًنـا . َعَلى َهَذا َغْيِري

َوَهِذِل ُاّلَها َأْلَفاظ َصِحيَحة َصِرحَية ِفي التَّْحِريم َواْلُبْطَلان ِمْن . َتْهِديد ِلَتْسِمَيِتِه ِإيَّاُل َجْوًرا
 . (53)ْوُجه ُتْؤَخذ ِمْن اْلَحِديث"َعَشَرة َأ

 . الوصية بأكثر من الثلث: ثانيا

إال أنها نبهـت  ، ورغبت ببذله يف أبواب اخلري، حثت الشريعة على الت   باملال
أو أن ينـتقص مـن حقـو  أصـحاب     ، على أن التطو  ال ينبغـي أن خيـل بـالفروض   

 -ربـي اهلل عنـه    -اص ويتجلى هذا املعنى فيما روال سعد بـن أبـي وقـ   ، الواجبات
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من وجع ، عاَم َحجَّة الودا ، يعودني-صلى اهلل عليه وسلم-جاءني رسول اهلل »: قال
وال ، وأنا ذو مـال ، ِإني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يا رسول اهلل: فقلُت. اشتّد بي

: فقال؟ اهلل فالشَّْطر يا رسول: قلُت. ال: قال؟ َأفَأتصدَّ  بثلثي مالي، َيرُثِني ِإال ابنة لي
إنك أن َتـَذْر ورثتـك أغنيـاء    -أو ابري -والثلث اثري، فالثلث: قال؟ فالثلث: قلُت. ال

وإنك لن ُتنفَق نفقة تبتِغي بهـا وجـه اهلل ِإال   ، خري من أن َتَذرهم عاَلة َيَتَكفَُّفون الناَ 
 . (54)«...حتى ما جتعُل يف ِفيِّ امرأتك، ُأِجْرَت بها

قـال ابـن   ، وسلم سعدا من الت   بكل ماله جـاء معلـال   فمْنُعه صلى اهلل عليه
"خري دليل على أن ترك الرجل ورثته أغنياء خري من تـراهم  : معلقا -رمحه اهلل -هبرية

خير  ماله إىل بعض عيال ( فإمنا) وهذا املتصد ، ألن اخللق عيال اهلل؛ فقراء إذا أمكنه
، فإذا عزم علـى التصـد   ، جلمن بعض عيال اهلل عز و( فهم) وورثته، اهلل عز وجل

وألن ؛ فاألوىل أن يبدأ مبن جيمع بني الصدقة عليه وبني صـلة الـرحم فيـه مـن ورثتـه     
فإذا ترك هلم بعدل شيًئا ؛ فقد سعي هلم مدة حياته، الرجل ااس  لورثته يف حال حياته

 . (55)اان أيًضا االساعي هلم مبا ترك هلم من ماله يف أيديهم"

 .الفساد املالي اليت تقع يف اجلهادصور : املطلب الثاني

ومـع  ، بل هـو ذروة سـنام هـذا الـدين    ؛ يعد اجلهاد من أعظم فرا ض اإلسالم
وهو يظن ؛ فيسيء، ويوقعه يف معصية، ويؤثم صاحبه، ذلك فقد يشوبه ما يعكر صفول

الفساد املالي الذي قـد يقـع فيـه     -بعد الرياء-وأاثر ما يعكر صفو اجلهاد . أنه حمسن
 . لذا حذرت السنة النبوية أن يبتغي الغازي الفساد يف األرض؛ داجملاه

قال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه    : قال: -ربي اهلل عنه  -روى معاذ بن جبل 
وياَسـَر  ، وأْنَفَق الَكرمية، وَأطاَ  اإلماَم، فأمَّا من ْابَتَغى وْجَه اهلِل، اْلَغْزُو غْزواِن»: وسلم
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، وَرِيـاءَ ، وأَّما من َغَزا َفْخـرا ، فإنَّ َنْوَمُه وُنْبَهُه ْأجٌر ُالُُّه، ساَدوْاجتَنَ  الَف، (56)الشَّريَك
 . (57)«فإنَُّه مل يَرِجْع بالَكفاِف، وأفسد يف األرِض، وَعَصى اإلمام، وُسْمَعة

، َوَبـْرًبا ، َقْتًلـا : التََّجاُوَز َعـِن اْلَمْشـُرو ِ  : " َأِي(: َواْجَتَنَ  اْلَفَساَد) ومعنى قوله

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : ِلَقْوِلِه َتَعـاَلى ، َعَلى َقْصِد اْلَفَساِد، َوَنْهًبا، َتْخِريًباَو

َبـْل ُمِريـِديَن َصـَلاَح    ، َلا ُتْفِسُدوا ِفيَها َحاَل َاْوِنُكْم َقاِصـِديَن اْلَفَسـادَ  : َأْي ؛60البقرة: 
 . (58)اْلِبَلاِد َواْلِعَباِد "

 : يها األحاديث الشريفةومن أبرز صور الفساد اليت نبهت إل

 . الغلول: أوال

ُثمَّ َغَلَ  اْخِتَصاُصُه ِفي اِلاْسِتْعَماِل ِباْلِخَياَنِة ِفـي  ، " َوَأْصُل اْلُغُلوِل اْلِخَياَنُة ُمْطَلًقا
  .(59)اْلَغِنيَمِة"

فكان من هديه صلى اهلل عليه وسلم حينما يسري جيشـا أو سـرية أن حيـذرهم    
: قـال  -ربي اهلل عنـه   -يدل على ذلك ما روال ُبَرْيدُة . اهويوصيهم برت، من الغلول

أْوَصـاُل يف  ، أو سـريَّةٍ ، اان رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أمََّر أمريا على جيِش)
اْغـُزوا باْسـِم اهلل يف سـبيل    : ثم قال، وَمْن معُه من املسلمني خريا، خاصَّته بتْقوى اهلل

 . (60)(...،وال تُغلُّوا، اغزوا، قاِتلوا َمْن افر باهلل، اهلل

امـا صـرح   ، ويؤاد صلى اهلل هذل الوصية ألصحابه ببيان عظيم شأن الغلـول 
َفـَذَاَر  -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -َقـاَم ِفيَنـا الـنيب    : َقـالَ  –ربي اهلل عنه -َأُبو ُهَرْيَرَة 

َحَدُاْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرَقَبِتـِه َشـاٌة َلَهـا    اَل ُأْلِفَينَّ َأ»: َقاَل، َفَعظََّمُه َوَعظََّم َأْمَرُل، اْلُغُلوَل
َفَأُقوُل اَل َأْمِلُك . أغثين، َيُقوُل َيا َرُسوَل اللَِّه ،(62)َفَرٌ  َلُه َحْمَحَمٌة، َعَلى َرَقَبِتِه (61) ُثَغاٌء

 . (63)«...َقْد َأْبَلْغُتَك، َلَك َشْيًئا
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رمبـا يتسـاهل بعـض الغـزاة يف     ف، ويستوي يف هذا األمر قليل الغلـول واـثريل  
فجاء احلديث مبينا خلطورة ذلك فيما روى َعْبُد اللَّـه  ، أو يهتم به، ال يتفطن له: يسريل

َرُجٌل ُيَقاُل َلـُه ِاْرِاـَرُة    -صلى اهلل عليه وسلم  -َااَن َعَلى َثَقِل النيب : َقاَل، ْبِن َعْمٍرو
َفَذَهُبوا َيْنُظُروَن ِإَلْيِه . «ُهَو يف النَّاِر» -يه وسلم صلى اهلل عل -َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه ، َفَماَت

 . (64)(َفَوَجُدوا َعَباَءًة َقْد َغلََّها

 -ِرَفاَعُة ْبُن َزْيٍد: ُيَقاُل َلُه -. (65)َأْهَدى َرُجٌل ِمْن َبِني الضَُّبْيِ : ويف حديث آخر
 -َفَوجََّه َرُسـوُل اهلِل  ، -ِمْدَعٌم: ُهُيَقاُل َل -ُغاَلًما -صلى اهلل عليه وسلم  -ِلَرُسوِل اهلِل 

َحتَّى ِإَذا َااَن ِبـَواِدي اْلُقـَرى َبْيَنَمـا ِمـْدَعٌم     ، ِإَلى َواِدي اْلُقَرى -صلى اهلل عليه وسلم 
: َفَقاَل النَّـا ُ ، َِذا َسْهٌم َعاِ ٌر َفَقَتَلُه إ-صلى اهلل عليه وسلم  -َيُحهُّ َرْحاًل ِلَرُسوِل اهلِل 

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيـِدِل  ، َاالَّ»: -صلى اهلل عليه وسلم  -َفَقاَل َرُسوُل اهلِل . َلُه اْلَجنَُّة َهِنيًئا
. «َلْم ُتِصْبَها اْلَمَقاِسُم َلَتْشَتِعُل َعَلْيِه َنـاًرا ، ِإنَّ الشَّْمَلَة الَِّتي َأَخَذَها َيْوَم َخْيَبَر ِمَن اْلَمَغاِنِم

صلى اهلل عليه وسـلم  -اُ  َجاَء َرُجٌل ِبِشَراٍك َأْو ِشَراَاْيِن إىل النَِّبيِّ َفَلمَّا َسِمَع َذِلَك النَّ
 . (66)"ِشَراٌك ِمْن َناٍر" َأْو "ِشَراَااِن ِمْن َناٍر": َفَقاَل، -

ِشـَراٌك َأْو ِشـَراَااِن ِمـْن    : "َوَأمَّا َقْوُلُه ِفي اْلَحِديِث: -رمحه اهلل-قال ابن عبد ال 
 . (67)َعَلى َأنَّ اْلَقِليَل َواْلَكِثرَي َلا َيِحلُّ ِلَأَحٍد َأْخُذُل ِفي اْلَغْزِو َقْبَل اْلَمَقاِسِم" َفَيُدلُّ ..َناٍر

 . تقسيم كل ما ُيغنم: ثانيا

: أنَُّه َسمَع عمـر يقـول  : -ربي اهلل عنه -ودليل هذا ما روال أسلم موىل عمر 
ما ُفِتَحـْت  ، ليس هلم من شيٍء، َر النَّا  َببَّاناَلْوال أن أْتُرَك آِخ، أَما والذي نْفِسي بيِدِل)

ولكين أْتُرُاَها ، اما قَسم رسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم خيَ ، عليَّ َقْريٌة إالَّ قَسْمُتها
 . (68)(ِخزانة هلم يْقَتِسُموَنَها
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م بـأ   هـ : َاَما َتقول، َأي َشْيئا َواِحًدا: ببانا: "َقْوله: -رمحه اهلل-قال ابن اجلوزي
، ِإْذ َلـا َشـْيء َلُهـم يرجُعـوَن ِإَلْيـهِ     ، َواْلمْعَنى َأنهم يستوون ِفي اْلفقر واحلرمـان ، َواِحد

َأي َيْنَتِفُعوَن بفوا دها َمَع َبَقاء َأْصلَها : لكين أتراها خزاَنة َلُهم يقتسمونها: َولَذِلك َقاَل
  (69).االعرا "، َلُهم

ألنه إذا َقسم الـبالد املفتوحـة علـى    ؛ احداأي أترُاهم شيئا و: )وقال ابن األثري
؛ ومن جيـيء بعـُد مـن املسـلمني بغـري شـيء منهـا       ، الغامنني َبِقَي من مل َيْحضر الغنيمة

 . (70)(فلذلك تراها لتكون بينهم مجيعهم

أن املانع لعمـر ربـي اهلل عنـه هـو     ، وفهوم العلماء، فظاهر من داللة احلديث
 . التعدي على حق العامة ملا فيه من، فساد املال يف امل ل

 . أخذ غنيمة غريه: ثالثا

أو أن ينتفـع  ، ثم يطل  أن يرّبى صـاحبها ، أن يعمد إىل غنيمة غريل فيأخذها
 . أو جزء منها، ثم يعيدها لتقسم بعد استهالاها، بشيء من الغنيمة قبل القسمة

: قـال ، -نهربي اهلل ع-ما روال َأَبو َقَتاَدَة: ودليل الشق األول من هذل الصورة
َفُقْمُت (، َمْن َأَقاَم َبيَِّنًة َعَلى َقِتيٍل َقَتَلُه َفَلُه َسَلُبُه: )َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

 ُثمَّ َبَدا ِلـي َفـَذَاْرُت َأْمـَرلُ   . َفَجَلْسُت، َفَلْم َأَر َأَحًدا َيْشَهُد ِلي، ِلَأْلَتِمَس َبيَِّنًة َعَلى َقِتيِلي
ِسـَلاُح َهـَذا اْلَقِتيـِل الَّـِذي     : َفَقاَل َرُجٌل ِمْن ُجَلَساِ ه، ِلَرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

ِمـْن  ( ُأَبـْيِبعَ ) َلـا ُيْعِطـِه ُأَصـْيِبغَ   ، َالَّا: َفَقاَل َأُبو َبْكٍر. َفَأْرِبِه ِمْنُه، ِعْنِدي( َذَاَرُل) َيْذُاُر
: َقـالَ . ُيَقاِتُل َعِن اهلِل َوَرُسوِلِه َصلَّى اهلُل َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ؛ َسًدا ِمْن ُأْسِد اهلِلُقَرْيٍش َوَيَدَ  َأ

َفَكاَن َأوََّل َمـاٍل  ، َفاْشَتَرْيُت ِمْنُه ِخَراًفا، َفَقاَم َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأدَّاُل ِإَليَّ
 . (71)(َتَأثَّْلُتُه ِفي اْلِإْسَلام
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فقـول رسـول اللَّـِه صـلى اهلل عليـه      : وأما دليل الشق الثاني من هذل الصـورة 
حتى إذا ، فال يراْ  َدابَّة من َفْيِء املسلمني، َمْن ااَن يؤمن باهلل واليوم اآلخر»: وسلم

 فـال َيْلـَبْس َثْوبـا مـن َفـْيءِ     ، وَمْن ااَن ُيؤِمن بـاهلل والَيـْوِم اآلخـر   ، َردَّها فيه، أْعَجَفَها
 . (72)«َردَُّل فيه، حتى إذا َأْخَلَقُه، املسلمني

وال ، " وال جيوز استعمال متـا  الغنيمـة قبـل القسـمة    : -رمحه اهلل-قال البغوي
 . (73)وال لبس ثيابها إال لضرورة"، راوب دوابها

 .صور الفساد املالي يف املبامالت: املبحث الثاني

 . البيوع صور الفساد املالي اليت تقع يف: املطلب األول

وملـا  ، اليت يعتمد عليها قوام احلياة، يعد البيع من أوسع أبواب املعامالت املالية
وتنحرف عن السـلوك  ، فقد تطغى على صاحبها؛ اانت النفس جمبولة على ح  املال

وهـي جمتمـع   -لذا فال عج  أن تكـون األسـوا    ، رغبة يف ربح املال ومجعه، القويم
صلى -اما قال رسوُل اهلل ، أبغض األماان إىل اهلل تعاىل-النا  لتبادل البيع والشراء

وأبغــض الــبالد إىل اهلل  ، أحــ  الــبالد إىل اهلل مســاجدها  »: -اهلل عليــه وســلم  
 . (74)«أسواقها

ال »: قـال  -ربـي اهلل عنـه    -ويعلل هذا البغض نصـيحة سـلمان الفارسـي    
فإنها َمعَرَاُة ، خر َمن خير  منهاوال آ، أوَل من يدخل السوَ  -إِن اْسَتَطْعَت  -َتكوَننَّ 

 . (75)«وبها َينِصُ  رايَته، الشيطان

وجدنا الشار  احلكيم يوجهها ملا َيصُلح هلـا وُيصـِلح   ، وملا اانت النفس اذلك
ومـن هـذل التوجيهـات الصـد  يف البيـو       ، بالرتغي  تارة وبالرتهي  أخـرى : حاهلا
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فـإْن  »: -صـلى اهلل عليـه وسـلم    - يدل عليه قول رسول اللَِّه، واالبتعاد عن الكذب
 . (76)«ُمِحَقت َبَرَاُة َبْيِعِهما، وإن َاَتما وَاَذبا، ُبوِرك هلما يف بيعهما، َصَدقا وَبيَّنا

 . وقد بينت السنة النبوية القضايا اليت تفسد البيع ومتحق براة املال

 : ومن صور الفساد املالي اليت حذرت منها األحاديث النبوية

 .باالر: أوال

لـذا أبطلـه اإلسـالم    ، وهو أبلغ صور الفساد املالي اليت تقع يف البيو  خطـورة 
إنَّ ُالَّ رًبا مـن ربـا اجلاهليـة    »: -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل ، وعّظم أمرل

 . (77)279البقرة:  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ موبوٌ  

، عاملت بصـورة مـن الربـا   وتأّلم النيب صلى اهلل عليه وسلم حلال أمته حينما ت
بَتْمـٍر  -صلى اهلل عليـه وسـلم  -جاء إىل النيب -ربي اهلل عنه-يدل على ذلك أن بالال

اـان  : فقـال بـالل  ؟ ِمْن أُيَن هذا»: -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال له النيب ، (78)َبْرِنيٍّ
، -لم صـلى اهلل عليـه وسـ   -فبعُت منه صاعني بصا  ِلَمْطَعِم الـنيب  ، عندنا متر َرِديٌء

، ال تفعل، عني الربا، َعْيُن الرَِّبا، أوَّْل»: ِعْنَد ذلك -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال النيب 
 . (79)«ثم اشرِت به، ولكن إذا أردَت أن تشرتَي فِبِع التمر بيًعا آخر

ِإمَّا ِللتَّـَألُِّم  : َلُهَوَقا، " ِإنََّما َتَأوََّل ِلَيُكوَن َأْبَلَغ ِفي الزَّْجِر: -رمحه اهلل-َقاَل ابن التِّنِي 
 . (80)" ..وأما من سوء الفهم، ِمْن َهَذا اْلِفْعِل

 ..،َعَلى َتْحِريِم ِرَبا اْلَفْضِل النَّصُّ ..اْلَحِديِث"َوِفي : -رمحه اهلل -وقال ابن حجر  
 . (81)َوِفيِه َأنَّ َصْفَقَة الرَِّبا َلا َتِصحُّ"
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مـن  ، ونهـت عنهـا  ، يقع فيهـا الربـا   وقد بينت السنة املشرفة بعض البيو  اليت 
َواْلُبـرُّ  ، اْلَوِرُ  ِبالذََّهِ  ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاَء: )ذلك قول َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

ُر ِبالتَّْمِر ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوالتَّْم، َوالشَِّعرُي ِبالشَِّعرِي ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاء ،(82)ِباْلُبرِّ ِرًبا ِإلَّا َهاَء َوَهاَء
، َوالشَِّعرُي ِبالشَّـِعريِ ، َواْلُبرُّ ِباْلُبرِّ، َواْلِفضَُّة ِباْلِفضَِّة، الذََّهُ  ِبالذََّهِ : )وقوله. (83)(َوَهاَء

، َتَزاَد َفَقـْد َأْرَبـى  َفَمـْن َزاَد َأْو اْسـ  ، ِمْثًلا ِبِمْثٍل َيـًدا ِبَيـدٍ  : َواْلِمْلُح ِباْلِمْلِح، َوالتَّْمُر ِبالتَّْمِر
 . (84)(اْل ِخُذ َواْلُمْعِطي ِفيِه َسَواٌء

 . البيوع اليت فيها غش للمبتاع: ثانيا

وبال عوض ، تستحل به األموال بغري وجه حق، يعّد الغّش آفة من آفات البيو 
ونفى عنه امال ، وت أ من فاعله، لذلك حذر منه النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ مناس 

 . ناإلميا

واألحاديث الواردة يف النهي عن الغش بداللة املنطـو   ، وصور الغش متعددة
-َأنَّ رسول اهلل : -ربي اهلل عنه -منها ما روال روى أبو هريرة ، أو املفهوم صحيحة

فنالـْت  ، فَأْدَخـَل يـدل فيهـا   ، مرَّ يف السـو  علـى ُصـْبَرِة طعـامٍ    -صلى اهلل عليه وسلم
، َأصابته السماء. يا رسول اهلل: قال، «؟ا هذا يا صاح  الطعامم»: فقال، َأصابعه َبَلاًل

َمـن َغشَّـنا فلـيس    »: ثـم قـال  ، !«؟ َأفال جعلَته فوَ  الطعام حتـى يـراُل النـا ُ   »: قال
ال َيِحلُّ الْمِرىٍء مسلٍم يبيُع ِسْلَعًة »: -ربي اهلل عنه-لذا قال عقبة بن عامر . (85)«منا

 . (86)«َأْخَبَر بهَيْعَلُم َأنَّ بها داًء ِإال 

، أو من استنابه اإلمـام ، أن اإلمام: "ويف هذا احلديث: -رمحه اهلل-قال ابن هبرية
أو اهتضـام  ، املسـلمني  (87)أن بعض النا  له يد عاديـة يف غـض  ؛ إذا ارتاب أو شك

وإن أدى سؤاله وحبثه أن يتصرف يف ، وأن يبحث، اان له أن يسأل يف ذلك، حلقوقهم
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تصرفا يتوصل به إىل اشف الغش والغل من غـري  ، غش من غري إذنهمال املظنون به ال
 . (88)جاز له"، إبرار

، ال ُتصـرُّوا اإِلبـَل والغـنم   »: -صلى اهلل عليه وسلم  -ومنها قول رسول اهلل 
وإْن شاء َردَّها وصـاًعا  ، ِإن شاء أْمَسَك، فمن ابتاعها فهو خبري النظَرْين بعد أن َيْحِلبها

، ومجع فلم حيل  أياما، وحقن فيه، واملصراة اليت صري لبنها: لبخاريقال ا. «من َتمٍر
 . (89)صريت املاء إذا حبسته: يقال منه، حبس املاء: وأصل التصرية

، َسـَواٌء َتْصـِرَيُة النَّاَقـةِ   ، " َواْعَلـْم َأنَّ التَّْصـِرَيَة َحـَرامٌ   : -رمحـه اهلل  -قال النووي
 . (90)ِلَأنَُّه ِغشٌّ َوِخَداٌ "؛ َوَغْيِرَها، َواْلَأَتاِن، َواْلَفَرِ ، ِرَيِةَواْلَجا، َوالشَّاِة، َواْلَبَقَرِة

، َأْن ُتْعِطَيُه ِبِسْلَعِتِه َأْاَثَر ِمْن َثَمِنَهـا : " َوالنَّْجُش: ومن صور الغش اذلك النجش
 . (91)َفَيْقَتِدي ِبَك َغْيُرَك"؛ َوَلْيَس ِفي َنْفِسَك اْشِتَراُؤَها

َوَقـاَل اْبـُن َأِبـي    ، َوَمْن َقاَل َلا َيُجـوُز َذِلـَك اْلَبْيـعُ   ، " َباُب النَّْجِش: قال البخاري
َقاَل النَِّبـيُّ َصـلَّى اهلُل َعَلْيـِه    ؛ َوُهَو ِخَداٌ  َباِطٌل َلا َيِحلُّ، النَّاِجُش آِاُل ِرًبا َخاِ ٌن: َأْوَفى

-َمًلا َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ" َعِن اْبـِن ُعَمـَر   " اْلَخِديَعُة ِفي النَّاِر " َو" َمْن َعِمَل َع: َوَسلََّم
 . (92)"( َنَهى النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن النَّْجِش: )َقاَل-َرِبَي اهلُل َعْنُهَما

 . بيع احملرمات من األشربة واألطبمة وغريهما: ثالثا 

روى جابر بـن عبـد   ، والتحايل لبيعها ،منعت الشريعة اإلسالمية بيع احملرمات
 -يقـول  -صلى اهلل عليـه وسـلم   -مسعُت رسوَل اهلل : قال -ربي اهلل عنهما -اهلل 

. «األصـنام ، واخلنزيـر ، واملْيَتـةِ ، حرَّم َبْيَع اخلمـر ، ورسوله، إنَّ اهلل»: -َعاَم اْلَفْتح مبكة
، وُتْدَهُن بها اجللـود ، لى بها السُُّفُنفإنَّها ُتْط؟ أرأيَت ُشُحوَم امليتة، يا رسول اهلل: فقيل

صـلى اهلل عليـه   -ثـم قـال رسـوُل اهلل    « هو َحـرامٌ ، ال»: فقال؟ وَيسَتْصِبُح بها النا 
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ثـم  ، إنَّ اهلل َلمَّا حرَّم عليهم ُشـحومها أْجَملـولُ  ، قاتل اللَّه الَيُهوَد»: عند ذلك -وسلم
 . (93)«فأالوا مثنه، باعول

توصل إىل ، بيان بطالن ال حيلة حيتال بها، "ويف هذا: -رمحه اهلل -قال اخلطابي
 . (94)وتبديل امسه"، وأنه ال يتغري حكمه بتغري هيئته، حمرم

 . البيوع اليت فيها خماطرة و غرر: راببا

ملـا فيهـا مـن    ؛ نهت السنة النبوية عن اـثري مـن البيـو  فيهـا غـرر أو  ـاطرة      
" َهـِذِل ُعُقـوٌد َمْبِنيَّـٌة َعَلـى     : -محـه اهلل ر-قال الباجي، استحالل أموال النا  بغري حق

الَِّتي ِلُمَضاَرَعِتَها ُمِنَع َبْيُع الطََّعاِم ؛ َواْلُمَواَصَلِة ُدوَن اْلُمَغاَبَنِة َواْلُمَكاَيَسِة ،(95)اْلَمْعُروِف
ْت َهـِذِل اْلُعُقـوُد َعَلـى َوْجـِه     َفـِإَذا َوَقَعـ  ؛ َوَذِلَك َأنَُّه ُمِنَع ِلُمَشاَبَهِتِه اْلِعيَنَة، َقْبَل اْسِتيَفاِ ِه

 . (96)َااَنْت ُمَباَحًة"، َوَعِرَيْت ِمْن اْلُمَغاَبَنِة َواْلُمَكاَيَسِة، الرِّْفِق

َفُهـَو َأْصـل َعِظـيم ِمـْن     ؛ "َوَأمَّا النَّْهي َعْن َبْيع اْلَغـَرر : -رمحه اهلل -وقال النووي
َاَبْيِع : َوَيْدُخل ِفيِه َمَساِ ل َاِثرَية َغْير ُمْنَحِصَرة، ْسِلمَوِلَهَذا َقدََّمُه ُم؛ ُأُصول ِاَتاب اْلُبُيو 

، َوَما َلْم َيِتّم ِمْلك اْلَباِ ع َعَلْيِه، َوَما َلا َيْقِدر َعَلى َتْسِليمه، َواْلَمْجُهول، َواْلَمْعُدوم، اْل ِبق
َوَبْيع َبْعض ، ْيع اْلَحْمل ِفي اْلَبْطنَوَب، َواللََّبن ِفي الضَّْر ، َوَبْيع السََّمك ِفي اْلَماء اْلَكِثري

َوُاـّل َهـَذا َبْيعـه    ، َوَنَظاِ ر َذِلـكَ ، َوَشاة ِمْن ِشَيال، َوَبْيع َثْوب ِمْن َأْثَواب، الصُّْبَرة ُمْبَهًما
 . (97)ِلَأنَُّه َغَرر ِمْن َغْير َحاَجة"؛ َباِطل

 : الواردة يف ذلك، ومن هذل األحاديث

: -صلى اهلل عليـه وسـلم  -أنَّ رسول اهلل  -ي اهلل عنهرب -ما روال أبو هريرة 
َمـن اشـرتى   »: قـال  -ومنها قولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم     . (98)(نهى عن بيع الَغَرر)

وال ، ال َتِبيعوا الثََّمَر حتَّى َيْبـُدَو صـالُحه  »: وقوله. (99)«فال َيِبعُه حتى َيسَتوِفَيه، طعاًما
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: العلة يف هذل الصـورة  –صلى اهلل عليه وسلم-يَّن النيب وب. (100)«َتِبيعوا الثََّمَر بالتَّمِر
ومنها اذلك ما روال أبو سـعيد  ، (101)«؟َفِبَم َتْسَتِحلُّ َماَل َأِخيَك، ِإَذا َمَنَع اللَُّه الثََّمَرَة»

، عن ِلْبَسَتْين-صلى اهلل عليه وسلم-نهى رسوُل اهلل : قال -ربي اهلل عنه -اخلدري 
: واملالمسـةُ -صلى اهلل عليه وسلم-عن املالمسة واملنابذة يف البيع  ونهى، وعن َبْيَعَتْيِن

أن َيْنِبـَذ  : واملنابذة. وال َيقِلُبُه إال بذلك، ملُس الرجل ثوب اآلخر بيدل بالليل أو بالنهار
ويكون ذلـك بْيَعُهَمـا عـن غـري َنَظـر وال      ، وَيْنِبَذ اآلخر بثوِبِه، الرجُل إىل الرجل َثْوَبُه

 . (102)(...،َتراٍض

ألنـه إذا مل يتأمـل مـا    ، " وهو من بيع الغرر والقمـار : -رمحه اهلل-قال ابن بطال
 . (103)وهو من أال املال بالباطل"، فال يدري حقيقته، وال علم صفته، اشرتال

 : االحتكار: خامسا

، مع االستغناء عنه، وانتظار الغالء، واالحتكار الشرعي هو اإلمساك عن البيع
وممـا جـاء يف النهـي عـن     ، وهو سلوك يدل على أنانية مقيتة ،(104)هوحاجة النا  إلي

. (105)«َلـا َيْحَتِكـُر ِإلَّـا َخـاِطئٌ    »: االحتكار َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قوله
 . (106)«من اْحتَكَر َطعاًما َفُهَو خاطئ»: -وقوله 

 . (107)يِم اِلاْحِتَكاِر َدْفُع الضََّرِر َعْن َعامَِّة النَّاِ ""َواْلِحْكَمُة ِفي َتْحِر: َقاَل اْلُعَلَماُء

فمن ، فاحتا  النا  إليه، "وأما إذا قّل الّطعام يف الّسو : -رمحه اهلل-قال مالك
وال يزدد ، وليبعه مبا ابتاعه، فليخرجه إىل السو ، احتكر منه شيًئا فهو مضر باملسلمني

، أال ترى أن النا  إذا استوت حـالتهم يف احلاجـة  ، فعلى هذا القول تتفق اآلثار، فيه
فكيف ال مينـع الضـرر   ، ووج  على املسلمني املواساة يف أمواهلم، فقد صاروا شرااء

 . (108)عنهم"
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 ملحقات بالبيوع: سادسا

 : ومما قد يلحق بالبيو  من صور الفساد املالي لقربه منه يف املعنى

 : املال املكتسب بسبب الكهانة: أوال

 . (109)د نهى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ُحلوان الكاهنفق

ويـدَّعي  ، ِفـي ُمْسـَتْقَبِل الزََّمـانِ   ، "الَِّذي يتعاطى اخلَ  َعـِن اْلَكاِ َنـاتِ  : والكاِهُن
 . (110)َمْعِرَفَة اأَلسرار"

ربي -هذا الكس  بفعله فيما روت عا شة  -ربي اهلل عنه -وأبطل أبو بكر 
واـان أبـو بكـر يأاـل مـن      ، ان ألبي بكر ُغالم خيرُ  له اخلراَ ا»: قالت: -اهلل عنها
فأال منه ُلقمـة قبـل أن يسـأَل    ، ووافق من أبي بكر جوعا، فجاء يوما بشيء، خراجه

انـُت تكهَّنـت   : قـال ؟ ومـا هـو  : فقال أبـو بكـر  ؟ تدري ما هذا: فقال له الغالم، عنه
فهذا ، فلقيين فأعطاني بذلك، عُتهإال أني خَد، وما أُحِسُن الكهانة، إلنسان يف اجلاهلية

  (111).«فقاء ال شيء يف بطنه، فأدخل أبو بكر إصَبَعه يف فيه، الذي أالَت منه

"يف هذا احلديث من الفقه ما يدل على ور  أبي بكر : -رمحه اهلل-قال ابن هبرية
 . (112)فإن أخذ األجر على الكهانة حمرم"؛ وال سيما يف هذل الصورة -ربي اهلل عنه-

 : املال املكتسب بسبب القمار: نياثا

 . (113)"ال لع  يشرتا فيه غال  من املتغالبني شيًئا من املغلوب": والقمار

صلى اهلل عليه  -نهى رسوُل اهلل »: -ربي اهلل عنهما-قال عبد اهلل بن عبا  
نهى عـن طعـام   »: ويف رواية قال. «والقمار، السباِ : عن أال طعام املتباريني -وسلم

 . (114)«ريني أن يؤاَلاملتبا
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مـن  ؛ "ألنه داخل يف مجلة مـا نهـي عنـه   : فقال، النهّي-رمحه اهلل-وعلل اخلطابي
 . (115)أال املال بالباطل"

 . كسب املال باحللف الكاذب: ثالثا

إال ، وعليه أن يتحرى الكس  احلالل، يسعى اإلنسان لكس  رزقه ومن يعول
؛ حلرام اليت تصل لدرجة الكبريةومن طر  الكس  ا، أن بعضهم ال يبالي ايف اس 

أو أن مـا حلـف عليـه اـان     ، ورمبا سوذ لنفسه بأنه حمتـا  ، التكس  باحللف الكاذب
صـلى  -قال رسـوُل اهلل  ، لذا جاء التحذير النبوي من هذا العمل بصيغة مرهبة؛ قليال

وجـ   وأ، حّرم اهلل عليه اجلنـة ؛ َمْن اقتطَع َحقَّ امرئ مسلم بيمينه»: -اهلل عليه وسلم
 . (116)«وإن اان قضيبا من َأراك»: قال؟ وإن اان شيئا يسريا: قالوا. «له النار

"إمنا ا ت هذل املعصية حبس  اليمني : قا ال -رمحه اهلل-ويعلل القابي عياض
واستحالله ، وتغيريها يف الظاهر حكم الشر ، اليت هي من الكبا ر املوبقات؛ الغمو 
 . (117)أمرها" وهلذا عظم؛ واملبطل يف صورة احملق، ورة املبطلوتصيريها احملق يف ص، بها احلرام

 .صور الفساد املالي يف الديينن: املطلب الثاني

، لتيسـري حيـاتهم  ؛ يعد الدَّين وسيلة ال غنى لفئـة مـن اجملتمـع االنسـاني عنهـا     
ووبـعت هلـا مـن    ، لذا نظمت الشريعة اإلسـالمية هـذل املعاملـة   ؛ وتسيري معامالتهم

ومـن صـور   ، مع حفـظ حقـو  النـا    ، ملعنوية واملادية ما يضمن استمرارهااملعايري ا
 : الفساد املالي يف الدَّين

 . الربا: أوال

وهو الذن  الذي ، يعد الربا أبشع صور الفساد املالي عموما فهو من الكبا ر

 ہ ۀچ  إن مل يت  منه بقوله؛ أعلن اهلل تبارك وتعاىل وأعلم مبحاربته صاحبه
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 - 278: البقرة چې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ

 چک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ وتوعد مبحق الربا فقال  279

 . (118)وجاءت السنة النبوية بلعن آاله ومواله 276البقرة: 

 . جحود الديين: ثانيا

؛ َأداءهـا  من أخذ َأموال النا  ُيريُد»: -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
 . (119)«أتلفه اهلل؛ ومن أخذ َأموال النا  ُيِريُد ِإْتالفها، أدَّى اهلل عنه

بشارة ملن أراد أن يقـيم حياتـه ومـن    : ففي هذا احلديث الشريف بشارة ونذارة
شريطة أن يكون ، فله أن يقرتض من النا  ما يقضي مبثله حاجته، يعول واان عاجزا

نذارة ملن يستسيغ أخذ أموال النـا  ولـيس يف نيتـه    وفيه ، عازما على إعادة ما أخذل
 . إرجاعها

يف هذا احلديث "احلض علـى تـرك اسـتئكال أمـوال     : -رمحه اهلل-قال ابن بطال
وقـد حـرم اهلل يف اتابـه أاـل     ، وحسن التأدية إليهم عند املداينة، والتنزل عنها، النا 

إن : )فقال، حجة الودا  بذلك يف-عليه السالم-وخط  النيّب ، أموال النا  بالباطل
وفـى حـديث أبـى    ، من بعضكم على بعض: يعنى( عليكم حرام، وأموالكم، دماءام

وأن العقوبـة قـد تكـون مـن جـنس      ، هريرة أن الثواب قد يكون مـن جـنس احلسـنة   
 . (120)ومكان إتالفه إتالف اهلل له"، ألنه جعل مكان أداء اإلنسان أداء اهلل عنه؛ الذنوب

نا  مع تبييت النية بعدم الوفـاء صـورة مـن صـور إفسـاد      فيعد أخذ أموال ال
ممــن يتعــاطى شــيئا مــن ؛ ملــا نــرال باملشــاهدة؛ "وهــو علــم مــن أعــالم النبــوة، املــال

 . (121)األمرين"
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 . املماطلة يف األداء: ثالثا

صلى اهلل  -قال رسوُل اللَِّه ؛ عّد الشار  احلكيم املماطلة نوعا من أنوا  الظلم
َلـيُّ اْلَواِجـِد ُيِحـلُّ ِعْرَبـُه     »: ومبعنال حـديث . (122)«ُل الَغِنيِّ ُظْلٌمَمْط»: -عليه وسلم

ال جيـوز ملـن وجـ     ، وعليه. (124)منع قضاء ما استحق أداؤل: فاملطل. (123)«وُعُقوَبَتُه
 . وإال عرض نفسه للعقوبة، وهو قادر على األداء؛ عليه تأدية دين أن يؤخرل

َأْو َحـقٍّ َواِجـٍ  َعَلـى    ، "َوِإْن ُطوِلَ  ِبَدْيٍن :-رمحه اهلل-قال العز بن عبد السالم
، ِلَأنَّـُه َمْطـلٌ  ؛ َوَلا َيِحلُّ َلُه َأْن َيُقوَل ِلَخْصِمِه َلا َأْدَفُعـُه إلَّـا ِباْلَحـاِامِ   ، َلِزَمُه َأَداُؤُل، اْلَفْوِر

َمْطـُل اْلَغِنـيِّ   »: -ِه السَّـَلاُم  َعَلْيـ  -ِلَقْوِلـِه  ؛ َواْلَمْطُل ِباْلُحُقوِ  اْلَمْقُدوِر َعَلْيَها َمْحُظـورٌ 
َوِإْثُمـُه َأْعَظـُم ِمـْن إْثـِم     ، َوَاِثرًيا َما َيْصُدُر َهَذا ِمْن اْلَعامَِّة َمـَع اْلَجْهـِل ِبَتْحِرمِيـهِ   ، «ُظْلٌم

، ِلـِه َبـْيَن َيَدْيـهِ   َوُمُثو، ِلَما ِفيِه ِمْن َتْعِطيِل اْلُمدَِّعي ِباْنِطَلاِقِه إىل اْلَحاِاِم؛ اْلِمَطاِل اْلُمَجرَِّد
 . (125)َوِبَما َيْغَرُمُه ِلَأْعَواِن اْلَحاِاِم َعَلى اْلِإْحَضاِر"

 .الفساد املالي يف مسألة الناس: املطلب الثالث

فعلى اجملتمـع  ، األصل خلو اجملتمعات منه؛ سؤال النا  سلوك اجتماعي سليب
لتحقيق افايته ؛ شرو وعلى الفرد السعي للعمل امل، أن يعمل على سد حاجات أبنا ه

بينت ، وقد عمل اإلسالم على معاجلة هذل الظاهرة خالل تشريعات عدة، ومن يعول
، فحذر االسالم أفراد اجملتمع من الغفلـة عـن ذوي احلاجـة   : الواج  يف هذل الظاهرة

َقـاَل َرُسـول   ، جند هذا التحذير قد جاء بأسلوب نفي اإلميان املقصود منه نفي الكمال
َوُهَو ، وجارل َجاِ ع إىل جنبه، من َبات شبعانا؛ َما آمن ِبي: )لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّماللَِّه َص

 . (126)(يعلم

فلـم ينكـر اإلسـالم احتيـا      ، وبني األصناف اليت يباح هلا املسألة عند حاجتها
–روى قبيصة بن  ار  اهلاللي ؛ لكن املمنو  التكثر، بعض النا  يف بعض الظروف



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )     170

 -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -فأتيُت رسول اهلل ، حتمَّلت َحَمالة»: قال: - عنهربي اهلل
إنَّ املسألَة ، يا قبيصة: ثم قال، فنأُمَر لك بها، أِقْم حتى تأتَينا الصدقُة: فقال، أسأله فيها

، ثم ُيْمِسُك، َفحلَّْت له املسألة حتى ُيصيَبها، رجل حتمل محالة: ال حتّل إال ألحد ثالثة
أو  -فحّلْت له املسألة حتى ُيصي  قَواما ِمـْن َعـْيش   ، أصابتُه جا حة اجتاحتورُجل 

حتى يقول ثالثـة مـن ذوي احِلَجـا مـن     ، ورجل أصابته فاقة -ِسدادا ِمْن َعْيش : قال
أو  -حتى يصـيَ  َقَوامـا مـن َعـْيش     ، فحّلت له املسألة، لقد أصابت فالنا فاقة: قومه
يأالـها صـاحبها   ، ُاهنَّ من املسألة يـا قبيصـة ُسـْحت   فما ِسَو -ِسَدادا من عيش : قال

 . (127)«ُسْحتا

؛ وذّارهم، فحدد هذا احلديث الشريف األصناف الذين جيوز هلم مسألة النا 
 . وأعلم باحتياجه، أن اإلنسان أبصر بنفسه

 : وأبرز صورتني للفساد املالي يف مسألة النا 

 . اإلحلاف يف املسألة: أوال

ونهـي عنـه ملـا فيـه مـن إاـرال       ؛ (128)اإلحلـاح ِفـي اْلَمْسـَأَلة    ويقصد بـه شـدَّةُ  
صـلى اهلل عليـه   -قـال رسـوُل اهلل   . -وهذا لغـري احملتـا   -فيعطي السا ل ؛ للمسؤول

فتخـِرُ  لـه مسـألُته    ، فواهلل ال يسألين أحد منكم شيئا، ال ُتْلِحُفوا يف املسألة»: -وسلم
وحمـق ال اـة مـن املـال الـذي      . (129)«أعطُيتُهفيباَرَك له فيما ؛ وأنا له اارل، مّني شيئا

 . أخذل السا ل دليل على أخذل بدون وجه وحق

، ملا يؤدي إليـه مـن اإلبـرام   ؛ " وإمنا نهى عن اإلحلاح: -رمحه اهلل -قال القرطيب
حتى أنه إن أخر  شيًئا أخرجه عن غـري طيـ    ، وإخجال املسؤول، واستثقال السا ل

ألنه مأخوذ علـى غـري   ؛ ا استخر  اذلك مل يبارك فيهوم، بل عن اراهة وت ُّم، نفس
 . (130)وجهه"
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 . السؤال تكثرا: ثانيا

صلى -قال رسوُل اهلل ؛ اما نهى عن أن يسأل النا  عن غري حاجة ليكثر ماله
ــلم  ــه وس ــرا  »: -اهلل علي ــا  تكُّث ــأل الن ــْن س ــرا ، َم ــأل َجْم ــا يس ــتِقل أو ، فإمن فليس

 . (131)«ليستكثر

: أي(؛ مـن سـأل النـا  أمـواهلم تكثـًرا     : )" وقولـه : -رمحه اهلل-يقول القرطيب
يعـذب  : أي(؛ فإمنـا يسـأل مجـًرا   : )وقولـه . وال برورة، استكثاًرا منها من غري حاجة

هـو أمـر   (، فليستكثر من ذلك أو ليتقلـل : )وقوله. حبس  مسا له اليت هي غري جا زة
نه ُيعاق  عن القليل أ: ومعنال. أو على جهة اإلخبار عن مال حاله، على جهة التهديد

 . (132)والكثري"، من ذلك

 .صور الفساد املالي اليت تقع يف األطبمة: املطلب الرابع

وهو أبلـغ الـنعم   ، فال بد منه لبقاء النو  اإلنساني، الطعام من برورات احلياة
فال غرو أن جند نصوص الشرعية تنظم ، وصيانتها، اليت يتوج  على اإلنسان حفظها

 . وبياعها، ومتنع هدرها؛ مع هذل النعمةطريقة التعامل 

 : ومن صور الفساد املالي يف األطبمة

 . الببث مبصادر األطبمة: أوال

ملـا فيـه مـن إحلـا  الضـرر      ؛ حذرت السنة النبوية من العبـث مبصـادر الـرز    
ويستفاد هذا األمـر مـن مفهـوم بعـض     ، والعبث مبستقبلهم، وتهديد حياتهم، بالنا 

اَل َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة »: -صلى اهلل عليه وسلم-قول رسول اهلل  األحاديث صّح منها
َفِإنََّمـا  ؛ َفُيْنَتَثَل َطَعاُمـه ، َفُتْكَسَر ِخَزاَنُتُه، َأُيِح ُّ َأَحُدُاْم َأْن ُتْؤَتى َمْشَرَبُتُه؛ َأَحٍد ِبَغْيِر ِإْذِنِه

 . (133)«ِإالَّ ِبِإْذِنِه، َفاَل َيْحُلَبنَّ َأَحٌد َماِشَيَة َأَحٍد؛ َتْخُزُن َلُهْم ُبُروُ  َمَواِشيِهْم َأْطِعَمَتُهْم
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فيلحظ ايف نبه النيب صلى اهلل عليه وسلم النـا  إىل خطـورة التعـدي علـى     
 . حني علل هلم نهيه عن حل  شاة أحد إال بإذنه، مصادر أرزاقهم

 . إتالف ما ميكن االستفادة منه: ثانيا

ربي اهلل -ُيَحدُِّثُه َعْن َمْيُموَنَة  -ربي اهلل عنهما-اٍ يدل عليه ما روال اْبُن َعبَّ
َعْنَهـا   -صلى اهلل عليه وسـلم   -َفُسِئَل النيب ، َأنَّ َفْأَرًة َوَقَعْت يف َسْمٍن َفَماَتْت: -عنها
 . (134)«َوُاُلوُل، َوَما َحْوَلَها، َأْلُقوَها»: َفَقاَل

لينتفع مبا سوال إذا مل ؛ ن اان جامدًاوإمنا " أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إ
 . (135)ختالطه النجاسة"

: ويدل على منع إتالف ما ميكن اإلفادة منه اذلك قوله َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلَّمَ 
َذا َفـإِ ؛ َحتَّى َيْحُضَرُل ِعْنَد َطَعاِمـهِ ، ِإنَّ الشَّْيَطاَن َيْحُضُر َأَحَدُاْم ِعْنَد ُالِّ َشْيٍء ِمْن َشْأِنِه)

َوَلـا َيـَدْعَها   ؛ ُثـمَّ ِلَيْأُاْلَهـا  ، َفْلُيِمْه َمـا َاـاَن ِبَهـا ِمـْن َأًذى    ، َسَقَطْت ِمْن َأَحِدُاْم اللُّْقَمُة
 . (136)(..ِللشَّْيَطاِن

ِلَأنَّ ِفيِه ِإَبـاَعَة ِنْعَمـِة   ؛ " ِإنََّما َصاَر َتْرُاَها ِللشَّْيَطاِن: -رمحه اهلل -َقاَل التُّوِرِبْشِتيُّ
 . (137)ِمْن َغْيِر َما َبْأٍ "، َواِلاْسِتْحَقاَر ِبَها، ِهاللَّ

 .اإلسراف: ثالثا

وإبـاعة  ، وهو من السفه، واخلرو  عن القصد، " الغلو يف الشيء: واإلسراف
 . (138)املال"

، الـوا »: -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -قـال رسـوُل اهلل   ، وهو مذموم منهي عنه
 . (139)«وال َمخيلة، يف غري ِإسراف، والَبُسوا، وتصّدقوا
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 . (140)واملعيشة"، واإلسراف يضر باجلسد؛ واحلديث "جامع لتدبري اإلنسان نفسه

يدل على ذلك أحاديث عن رسول ، ويلتحق باإلسراف العبث مبا يكون طعاما
َما ِمن ِإنسان َيْقُتُل ُعْصُفورا فما فوقها بغري َحـقٍّ  »: منها -صلى اهلل عليه وسلم -اللَِّه 

وال ، َيْذَبُحها فيأُاُلَها: قال؟ وما َحقُّها، يا رسوَل اهلل: قيل، اهلُل عز وجل َعنها ِإال َسأَلُه
اـانوا  ، أوَُّل النَِّتا : والفَرُ ، ال َفَرَ  وال َعِترَيَة»: ومنها. (141)«َيْقطع رأسها وَيرِمي ِبَها

يه الروُح ال تتخذوا شيئا ف»ومنها اذلك . (142)«والعِترَيُة يف رج ، يذحبونه لطاغيتهم
 . (143)«غربا

. (144)َوَلا َيْرِميَها َفُيَضـيُِّعَها" ، َفَيْنَتِفُع ِبَها: َأْي( َفَيْأُاَلَها) ": -رمحه اهلل -قال القاري
ال ، وهو بقتله عبثـا ، "وقد بني سب  املطالبة من اهلل بقتله: -رمحه اهلل -وقال ابن األثري

اـالنهي عـن   : ا عـن أمثـال هـذل   وقـد جـاء النهـى اـثريً    ، وال حاجة منه إليـه ، لفا دة
مـذموم  ، وهذا حـرام شـرًعا  ؛ ألنه تعذي  احليوان لغري فا دة؛ (145)واجملثمة، املصبورة

 . (146)عرًفا وعقاًل"

 .صور الفساد املالي اليت تقع يف الوظيفة: املطلب اخلامس

ومـؤمتن  ، واملوظف مسـؤول ، الوظيفة هي الصورة األمثل للمسؤولية اجملتمعية
ويطرأ على الوظيفة من الفسـاد املـالي مـا مـن شـأنه أن يلحـق       ، لنا على مصاحل ا
 : ومن صور الفساد املالي يف الوظيفة. وإبرار باملال العام، بررا باجملتمع

 . تصرف املسؤول مبال الّرعية ملصلحته الشخصية: أوال 

وهـي تكليـف وليسـت    ، وأمانـة اـ ى  ، رعاية شؤون النا  مسؤولية عظمى
إال أن ، ومصـاحلهم ، مـؤمتن علـى أمـواهلم   ، ول موظـف عنـد الرعيـة   واملسؤ، تشريفا

فتكـون  ، فضـال عـن أمـواهلم   ، ظن نفسه مالكا للنا ؛ بعضهم إذا ما أصبح مسؤوال
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وجاء فعل الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم     ، ملكا شخصيا له؛ أموال العامة ومصاحلهم
. يس مالكـا هلـا  ولـ ، وأنه مسؤول عن مصاحلهم، دستورا ينظم عمل الراعي يف رعيته

يدل عليه قصة غنا م حنني إذ يقول صلى اهلل عليه وسلم بعد أن جـاءل وفـد هـوازن    
 : -اان قسم الغنا م على مستحقيها فامتلكوها-تا بني و

فمـن  ، وإن رأيت أن أرد إلـيهم سـبيهم  ، فإن أخوانكم جاؤونا تا بني؛ أما بعد)
حتى نعطيه إيال ، ى حظهومن أح  أن يكون عل. فليفعل، أح  منكم أن يطي  ذلك

مـن  ، إنا ال ندري: )قال، طيبنا ذلك: فقال النا (. فليفعل، من أول ما يفئ اهلل علينا
 . (147)(حتى يرفع إلينا عرفاؤام أمرام؛ فارجعوا؟ أذن منكم ممن مل يأذن

"إمنا هذا تقص من الـنيب يف اسـتطابة نفـو  النـا      : -رمحه اهلل-قال ابن بطال
، لـئال جيحـف باملسـلمني يف مغـامنهم     ...احلابر منهم الغا ـ  وليعرف ، رجال رجال

 . (148)وتعبوا فيه"، وخييبهم مما غنمول، فيخليهم منه اله

 . قبول اهلدية اليت تهدى بسبب الوظيفة: ثانيا

إال أن بعـض اهلـدايا تقـدم    ، وقبوهلـا واإلثابـة عليهـا سـنة    ، اهلدية هدي نبـوي 
وحفاظـا علـى   ، فسـدا للذريعـة  ، املهِديملصلحة يطمع بها ؛ للمنص  وليس لصاحبه

فعـن أبـي   . منع العامل من قبول اهلدية اليت مل تكن لتهدى لوال العمل؛ الصاحل العام
استعمل النيب صلى اهلل عليـه و سـلم رجـال    : قال - ربي اهلل عنه -محيد الساعدي 

أهـدي   وهذا، هذا لكم: قال، على الصدقة فلما قدم -يقال له ابن اللتبية -من األزد 
والذي نفسـي  ؟ يهدى له أم ال، فينظر؛ فهال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه: )قال. لي

إن اان بعريا له ، إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته، ال يأخذ أحد منه شيئا، بيدل
اللـهم هـل   ) ثم رفع بيدل حتى رأينا عفرة إبطيه( أو شال تيعر، أو بقرة هلا خوار، رغاء
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بـاب مـن مل يقبـل اهلديـة     : وبـّوب عليـه البخـاري بقولـه    (. م هل بلغـت الله، بلغت
 . (149)لعلة"

ويـدخل يف  ، اراهية قبول هدية طال  العناية: "وفيه: -رمحه اهلل-قال ابن بطال
، غري سـب  اجلـرية  ، وال من هلديته سب ، معنى ذلك اراهية هدية املديان واملقارض

 . (150)أو صلة الرحم"، أو الصداقة

 . بول الرشوةق: ثالثا

فتضر بالصاحل ، تعد الرشوة صورة من صور الفساد املالي اليت تلحق بالوظيفة
لذا حـذرت منهـا   ، وختل مبوازين العدل بني النا ، وتعطي احلقو  لغري أهلها، العام

صـلى اهلل   -وتوعدت أصحابها فثبـت أن رسـوَل اهلل   ، وعظمت أمرها، السنة النبوية
 . (151)«ِشي واملرتشي يف احلكمَلَعَن الرا»: -عليه وسلم

 .أخذ املصدق فوق حاجاته األساسية: راببا

فـال يتصـور أن يكلـف    ، من شـأن نفسـه ومـن يعـول    ؛ ُيكفى املوظف ما يهمه
وبينـت السـنة وجـوب افايـة     ، اإلنسان برعاية مصاحل النا  ويضيع من حتـت يـدل  

قـال  : - عنه ربي اهلل -اما يف حديث املستورد بن شداد ، املوظف برورات احلياة
َمـْن اـان لنـا عـاِمال فليكتسـ       : )يقول -صلى اهلل عليه وسلم-مسعت رسوَل اهلل 

فليكتسـ   ، فـإن مل يكـن لـه مسـكن    ، فليكتس  خادمـا ، فإن مل يكن له خادم، زوَجة
 -صـلى اهلل عليـه وسـلم    -ُأخِبْرُت أن الـنيبَّ  : ربي اهلل عنه -قال أبو بكر (، مْسكنا

 . (152)«فهو غال أو سار ؛ كمن اختذ غري ذل»: قال

، َمـِن اسـتعملنال علـى عمـل    »: قـال -صلى اهلل عليـه وسـلم   -ومثله أن النيبَّ 
 -ربـي اهلل عنـه  -ويطبق أبـوبكر  . (153)«فما أخَذ بعد ذلك فهو ُغلول، فرزقنال رزقا
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َأُبو َبْكـٍر   َقاَلْت َلمَّا اْسُتْخِلَف، َرِبَي اللَُّه َعْنَها، ذلك املبدأ على نفسه فيما روته َعاِ َشة
َوُشـِغْلُت  ، َأنَّ ِحْرَفِتي َلْم َتُكْن َتْعِجُز َعْن َمُؤوَنِة َأْهِلي؛ َلَقْد َعِلَم َقْوِمي: )َقاَل، الصِّدِّيُق

 . (154)(َوَيْحَتِرُف ِلْلُمْسِلِمنَي ِفيه، َفَسَيْأُاُل آُل َأِبي َبْكٍر ِمْن َهَذا اْلَماِل؛ ِبَأْمِر اْلُمْسِلِمني

أن للعامل أن يأخذ من عرض املال الذي يعمل : "بيان: -رمحه اهلل -قال الطييب
 . (155)إذا مل يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة"، قدر ما يستحقه لعمالته، فيه
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 اخلامتة

 : أسجل أبرز نتا ا هذا البحث، والتطواف يف رياض السنة املشرفة، وبعد هذا اجلهد
 . وشامال لعالقة اإلنسان باملال قدمت السنة النبوية تصورا متكامال •

وحماس  ، واإلنسان مستخلف فيه، أادت السنة املعنى اجلليل بأن املال هلل تعاىل •
 . عليه

 . حتى عدت من يقتل دفاعا عن ماله شهيدا، أوبحت السنة مكانة املال يف اإلسالم •

  .أادت السنة النبوية أن التسرت على الفساد املالي سب  هلالك األمم •
حذرت من استمرار العالقة بني املال واإلنسان حيت بعد الوفاة فهو حماس  عليه  •

 . مسؤول عنه
امتاز املنها النبوي يف بيان صور الفساد املالي بأنه مينع مجيع الصور الواقعة أو  •

 . املتوقعة فهو منها وقا ي عالجي
 . تمعاما امتاز املنها النبوي باملوازنة بني حق رب املال واجمل •
فبينت صور الفساد اليت : بينت السنة النبوية صور الفساد املالي يف جمال العبادات •

مصارف ) أو املزاى عليه، سواء اان الضرر واقع فيها على املزاي، تلحق بالزااة
إخرا   أو، أعظم صور الفساد املتعلقة بها: امنع إخرا  الزااة: أو اجملتمع(، الزااة

أو إخراجها من أجود أنوا  املال دون إذن ، ال دون جيدلالزااة من رديء امل
أو إعطاء الزااة ، أوُ يَفّرَ  بني ُمجتِمع خشية الزااة، أو أن جيمَع بني ُمَتَفرِّ . صاحبه

أو ، أو أن يكلف املزاي بدفع نفقات محل زااته إىل بيت املال، ملن ال يستحقها
 . كاس  شخصيةاستغالل الساعي على الزااة لوظيفته لتحقيق م
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اما منعت السنة النبوية الكس  املالي الناتا عن اجلور يف العطية أو الوصية بأاثر  •
 . من الثلث

، فمنعت الغلول قليله واثريل. وبحت السنة صور الفساد املالي اليت تقع يف اجلهاد •
ثم ، أو أن يعمد جماهد إىل غنيمة غريل فيأخذها. اما منعت تقسيم ال ما ُيغنم

ثم يعيدها ، أو أن ينتفع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، ل  أن يرّبى صاحبهايط
 . أو جزء منها، لتقسم بعد استهالاها

فمنعت الربا . اما بينت السنة صور الفساد اليت تقع يف املعامالت اما يف البيو  •
اما منعت ، بكل أشكاله وهو أبلغ صور الفساد املالي اليت تقع يف البيو  خطورة

وحرمت بيع احملرمات من األشربة واألطعمة ، لبيو  اليت فيها غش للمبا ا
 . وحذرت من االحتكار، والبيو  اليت فيها  اطرة وغرر، وغريهما

 . ونهت عن املال املكتس  بسب  الكهانة أو القمار باحللف الكاذب •
ين أو جحود الدَّ، االربا: نصت األحاديث على صور الفساد املالي يف الدَّْين •

 . املماطلة يف األداء

اإلحلاف يف : اما نبهت على الفساد املالي يف مسألة النا  وأبرز صورتني هما •
 . والسؤال تكثرا، املسألة

، االعبث مبصادر األطعمة: اما حذرت من صور الفساد املالي اليت تقع يف األطعمة •
 . أو اإلسراف، أو إتالف ما ميكن االستفادة منه

اأن يتصرف املسؤول مبال الّرعية : ور الفساد املالي اليت تقع يف الوظيفةوحددت ص •
أو قبول . وقبوله اهلدية اليت مل تكن لتهدى لوال الوظيفة، ملصلحته الشخصية

 . أو أخذل فو  حاجاته األساسية، الرشوة
 . يسهم يف تقدم األمة، ومنع وقوعها، ببه هذل الصور •
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 والتبليقـات: اهلوامـش

( حديث جرير البجلي  ريي  ع ع ي  507/ 2على إيتاء الزكاة ) ( البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة   ابب: البيعة(1
 1336ح 

 63( ح 34/ 1( البخاري، الصحيح. كتاب: العلم     ابب: ما جاء يف العلم )(2
 1048( ح 724/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب لو أن البن آدم واديني البتغى اثلثا )(3
ر اليياء داثر )و( عبيد )ايصيصية(. بةيتح ايياء ا عجصية وكسير ا ييم كسياء أ ييود ( عبيد )الطييةية( بةيتح الطياس وكسي(4

 (86/ 5إرشاد الساري، )  ،مرّبع ل  أعالم وخيوط،ي ظر: الطسيالين
 6071( ح 2364/ 5) ( البخاري، الصحيح. ي كتاب: الرقاق، ابب ما يتطى من فت ة ا ال(5
 1396( ح532/ 2قة على اليتامى )( البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة، ابب الصد(6
 2959( ح 2270/ 4):( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزهد والرقائق(7
 6077( ح 2365/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب: الرقاق، ابب ما قدم من مال  فهو ل  )(8
( ح 16/ 5)( الرتمييي ي. اعيييامع، كتييياب: امايييان     ميييا جييياء يف أن ا سيييلم مييين  يييلم ا سيييلصون مييين لسيييا   وييييد   (9

 وقال: ه ا حديث حسن صحيح 2627
 1709( ح 1332/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: احلدود، ابب احلدود كةارات ألهلها:)(10
 .1333( ا صدر  ةس  ص(11
 990( ح685/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب تغليظ عطوبة من ال يؤدى الزكاة:)(12
 6801( ح 2641/ 6ب نمين اي:ر:)( البخاري، الصحيح. كتاب: التصين، اب(13
. وقيييال: هييي ا حيييديث حسيييين 2417( ح 609/ 4):( اعيييامع، الرتمييي ي.كتاب: صيييةة الطيامييية، ابب يف الطياميييية(14

 صحيح.
 1652( ح619/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: احلج، ابب اييبة أايم مىن:)(15
 2277( ح 847/ 2ياعة ا ال:)( ي ظر البخاري، الصحيح. ي كتاب: اال تطراض، ابب ما ي هى عن إ(16
( مسلم، الصحيح ي  كتياب: امايان، ابب اليدليل عليى أن مين قصيد أخي  ميال حي:ر  بغي:ر حيق كيان الطاصيد مهيدر (17

 140( ح123/ 1) الدم يف حط :
 3009( ح 2299/ 4( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزهد والرقاق، ابب حديث جابر اليويل وقصة أيب اليسر:)(18
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 6405( ح 2491/ 6، الصحيح. ي كتاب: احلدود. ابب: إقامة احلدود على الشريف والوييع:)( البخاري(19
( مسييلم، الصييحيح، كتيياب: اماييان،، ابب بيييان  طصييان اماييان اب عاصيي  و ةييي  عيين ا تلييب  اب عصييية علييى إرادة (20

 57( ح 75/ 1)  ة  كصال :
 (177/ 1فتح الباري،  )  ،ع من األرض". ابن حجرقول  "بطاع قرقر" الطاع: ا ستوى الصلب الوا   (21)   

 987( ح 679/ 2كتاب: الزكاة،، ابب إمث ما ع الزكاة:)مسلم، الصحيح ي   (22)  
 (6/ 4طرح التثريب يف شرح التطريب، )  ،العراق (23)  
راجح وال ي يزل عين درجية كتاب الزكاة  ابب:، ابب ِفى زََكاةى السَّائىَصةى. وإ  اد  صحيح عليى اليأبو داود، الس ن،  (24)  

 (1079/ 2خالصة األحكام، )  ،( ال ووي794/ 2فتح الغةار، )  ،احلسن ي ظر: الص عاين
 (319/ 4عون ا عبود وحاشية ابن الطيم، )  ،العظيم آابدي(25)  
 السلسيلةوهيو صيحيح، ي ظير:  .1582( ح 32/ 3أبو داود. الس ن، كتاب: الزكياة، ابب يف زكياة السيائصة.  )(26)  

 (38/ 3الصحيحة )
( 527/ 2الصيحيح، البخياري ي كتياب:) كتاب الزكاة  ابب: الَ تُيْؤَخُ  يفى الصََّدَقةى َهرىَمية....البخاري، الصحيح.  (27)  

 1387ح 
 .(471/ 3شرح صحيح البخاري، )  ،ابن بيال(28)  
ّى صالبخاري، الصحيح.  (29)   يدى عى تَيَباَرَك كتاب التوحيد.، ابب َما َجاَء يفى ُدَعاءى ال َّبى لى ع علي  و لم أُمََّتُ  إىل تَيْوحى

 1389( ح 529/ 2َوتَيَعاىَل. )
 ( 43/ 2حتةة احملتاج، )  ،،إىْ َ اد  حسن، ي ظر: ابن ا لطن18837(ح  132/ 31ا س د، )  ،أمحد(30)  
 (30 /5( وي ظر: حاشية الس دي على   ن ال سائ  )35/ 2معامل الس ن، )  ،اييايب(31)  
 1386(ح527/ 2ابب: زكاة الغ م  )البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، (32)  
 (1488/ 5شرح ا شكاة، ) ،الييب(33)  
يينّى اْلواجييب إىَاا طابييْ  أَ ْيُةيييُ   (34)   مييام أَْن َُّْخييي  يفى الصَّييدقة فييْوق السّى ْْى ابَحيية ل الصييحيح، ابيين حبييان ابب: اىْكيير اْمى

َا) َا ِبى يح أَو حسن ي ظر: ال ووي3269 ( ح63/ 8أَْراَبِبى  ( 1096/ 2خالصة األحكام، ) ،. ِبىىْ َ اد َصحى
 1382( ح 525/ 2البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، ابب ال جيصع بني متةرق وال يةرق بني جمتصع )(35)  
 (43/ 3إرشاد الساري،  ) ،الطسيالين(36)  
 (242/ 6شرح أيب داود، ) ،العيين(37)  
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 (331/ 12ح الباري، )فت  ،ابن حجر(38) 
ّدُة. والسَّوىي   :ا ىرَّةُ  (39)  (669/ 4ال هاية يف حريب األثر، )  ،الصحيُح األعضاءى. ابن األث:ر :الطّوُة والشى
. وهييو حييديث صييحيح، ي ظيير: ابيين 1839( ح 588/ 1السيي ن،، ابب ميين  ييظل عيين  هيير حييىن )، ابيين ماجيي (40) 

 (362/ 7البدر ا  :ر، )  ،ا لطن
يح1591( ح 42/ 3كتيياب: الزكيياة   ابب، أييين ُتصييدَّق األمييوال  )داود، السيي ن،   أبييو(41)   ، ي ظيير: . وَ ييَ د  َصييحى

 (407/ 2خالصة البدر ا  :ر )
 ا صدر  ةس .(42)  
 (40/ 2معامل الس ن، )  ،اييايب(43)  
 (1/784ال هاية يف حريب احلديث، ) ،ابن األث:ر(44) 

 6758( ح 2559/ 6ابب احتيال العامل ليهدى ل  ) كتاب احليل،البخاري، الصحيح.  (45)  
 (333/ 8شرح صحيح البخارى، ) طاعت  تلزم  ال ي اممام ل  َّان أن إال ،ابن بيال(46)  
 1823( ح 1465/ 3كتاب: اممارة، ابب حترمي هدااي العصال )مسلم، الصحيح ي   (47)  
 ط. الشاملة( 87/  12ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) الطرطب،(48) 

 (924/ 2كتاب: اهلبة وفضلها، ابب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبت  وصدقت  )البخاري، الصحيح.  (49)  
 (542/ 2ي كتاب: الزكاة، ابب هل يشرتي صدقت  )البخاري، الصحيح. (50)  
 (353/ 3فتح الباري، ) ،ابن حجر(51)  
 1623( ح 1240/ 3بعض األوالد يف اهلبة )( مسلم، الصحيح ي  كتاب: اهلبات، ابب كراهة تةضيل (52
 (334/ 9عون ا عبود وحاشية ابن الطيم )العظيم آابدي، ( (53
( 435/ 1( البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: اع يييييائز، ابب رثيييييى ال يييييب صيييييلى ع عليييييي  و  يييييلم خزامييييية بييييين  يييييعد )(54

 1233ح
 (325/ 1امفصاح عن معاين الصحاح، ) ،( ابن هب:رة(55
ْرُ . الشوكاين(  قَيْولُُ : (56 ْلُيْسرى، َومَلْ يُيَعا ى  (270/ 7 يل األوطار، ) ،)َواَيَ َر الشَّرىيَك( َأْي: َ اََمَُ ، َوَعاَمَلُ  ابى
 (275/ 7صحيح أيب داود، ) ،األلباين ي ظر:إ  اد  حسن، ، 22042(ح368/ 36ا س د، ) ،( أمحد(57
 (2488/ 6مرقاة ا ةاتيح، ) ،( الطاري(58
 (216/ 12ح ال ووي على مسلم، )شر  ،( ال ووي(59
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 1731( ح1356/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: اعهاد والس:ر، ابب أتم:ر اممام األمراء على البعوث )(60
 (95/ 1فتح الباري، ) ،(  قول : "ثغاء" هو صوت الغ م. ابن حجر(61
 (108/ 1فتح الباري، ) ،(  قول : "مححصة" هو صوت الةرس. ابن حجر(62
 2908( ح 1118/ 3ي، الصحيح. كتاب: اعهاد والس:ر، ابب الغلول )( البخار (63
 2909( ح 1119/ 3( البخاري، الصحيح. ي كتاب: اعهاد والس:ر، ابب الطليل من الغلول )(64
 (489/ 7فتح الباري، ) ،( الض بَيْيبى  بضم أول  بصيغة التصغ:ر،  سبة إىل بين من ج ام. ابن حجر(65
 118( ح 107/ 1تاب: اممارة، ابب حلظ حترمي الغلول)( مسلم، الصحيح ي  ك(66
 (235/ 5شرح صحيح البخاري، ) ،( وي ظر حنو  ابن بيال18/ 2التصهيد، ) ،( ابن عبد الرب(67
 3994( ح 1548/ 4( البخاري، الصحيح. ي كتاب: ا غازي، ابب حزوة خيرب )(68
 (123/ 1كشف ا شكل من حديث الصحيحني، )  ،( ابن اعوزي(69
 (222/ 1ال هاية يف حريب األثر، ) ،( ابن األث:ر(70
 1751( ح 1369/ 3اعهاد والس:ر، ابب ا تحطاق الطاتل  لب الطتيل ):( مسلم، الصحيح ي  كتاب(71
 (137/ 9البدر ا  :ر، ) ،وهو حديث صحيح، ي ظر: ابن ا لطن 16997( ح 207/ 28ا س د، ) ،( أمحد(72
 (123/ 11شرح الس ة، ) ،( البغوي(73
( ح 463/ 1( مسلم، الصحيح ي  كتاب: ا ساجد، ابب فضل اعلوس يف مصيال  بعيد الصيبح وفضيل ا سياجد )(74

671 
( 1904/ 4( الصحيح، مسلم ي كتاب: فضيائل الصيحابة، ابب مين فضيائل أم  يلصة أم ا يؤم ني ريي  ع ع هيا )(75

 2451ح 
 1976( ح 732/ 2والكتصان يف البيع ) ( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب ما احق الك ب(76
 3336( ح 249/ 3( أبو داود، الس ن، كتاب: البيوع، ابب ِفى َوْيعى الرّىاَب  )(77
 (87/ 1( قول  "برين"بسكون الراء وكسر ال ون، يرب من التصر معروس، وهو أجود . فتح الباري، ابن حجر )(78
 2188( ح812/ 2الوكيل شيئا فا دا فبيع  مردود )( البخاري، الصحيح. كتاب الوكالة، ابب إاا ابع (79
 (490/ 4فتح الباري، ) ،( ابن حجر(80
 (491/ 4فتح الباري، ) ،( ابن حجر(81
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/ 1ابن حجر. فتح البياري، ) ،( قول  "هاء وهاء" اب د، مبعىن خ  وخ ، كظن كل واحد م هصا يطول الك لصاحب (82
200) 

 1586( ح1209/ 3) الصرس وبيع ال هب ابلورق  طدا ( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، ابب(83
 1584( ح1210/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، ابب الصرس وبيع ال هب ابلورق  طدا  )(84
حديث حسن وقال:1315( ح606/ 3( الرتم ي.اعامع، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع)(85

 صحيح
 (731/ 2ب:)( البخاري ي الصحيح، كتا(86
 (198/ 7لسان العرب، ) ،من الغض: مبعىن اال تطاص واحلط، ل ظر: ابن م ظور ( (87
 (94/ 8امفصاح عن معاين الصحاح، ) ،ابن هب:رة( (88
( ح 754/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب ال ه  للبائع أن ال حيةل امبل والبطير والغي م وكيل َمةلية )(89

2041 
 (162/ 10ح ال ووي على مسلم )شر ، ال ووي( (90
 (987/ 4ا وطظ، ) ،( مالك(91
 2035(ح 753/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب ال جش ومن قال ال جيوز الك البيع )(92
 1581( ح1206/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، ابب حترمي بيع ايصر وا يتة واي زير واألص ام )(93
 (133/ 3يايب )( معامل الس ن، اي(94
 (.747/ 2ابن م ظور ). لسان العرب، وهو كل ما تعرف  ال ة  من اي:ر وتبسظ ب  وتيصئن إلي  ( (95
 (281/ 4ا  تطى شرح ا وطإ، ) ،( ابن اعارود(96
 (296/ 5شرح ال ووي على مسلم ي ) ،( ال ووي(97
 1513( ح 1153/ 3 ي في  حرر )( مسلم، الصحيح ي كتاب البيوع، ابب بيالن بيع احلصاة والبيع ال(98
 2029( ح750/ 2كتاب البيوع، ابب بيع اليعام قبل أن يطبض وبيع ما لي  ع دك )   ( البخاري، الصحيح.(99
/ 2)  ( البخاري، الصحيح. كتاب البيوع، ابب بيع ا زاب ة وه  بيع الثصر ابلتصر وبيع الزبيب ابلكرم وبييع العيرااي(100

 207( ح 762
 1555(ح1190/ 3يح ي  كتاب ا ساقاة، ابب ويع اعوائح كتاب:)( مسلم، الصح(101
 5482( ح 2190/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب اللباس، ابب اشتصال الصصاء )(102
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 (273/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،( ابن بيال(103
 (57/ 4إرشاد الساري، ) ،( الطسيالين(104
 1605( ح1226/ 3ر يف األقوات )( الصحيح، مسلم ي كتاب: ا ساقاة، ابب حترمي امحتكا(105
 وقال:حديث حسن صحيح. 1276( ح567/ 3كتاب:) ، ابب ما جاء يف االحتكار-( اعامع، الرتم ي (106
 (43/ 11شرح ال ووي على مسلم، ) ،( ال ووي(107
 (259/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،( ابن بيال(108
 ( 2172/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب: اليب، ابب الكها ة )(109
 (363/ 13لسان العرب، ) ،( ابن م ظور(110
 3629( ح 1395/ 3( البخاري، الصحيح. كتاب: فضائل الصحابة، ابب أايم اعاهلية )(111
 (91/ 1امفصاح عن معاين الصحاح، ) ،(  ابن هب:رة(112
 (179التعريةات، )ص:  ،(  اعرجاين(113
. وهيييو حيييديث صيييحيح، 3754(ح 581/ 5) ( أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: األطعصييية، ابب يف طعيييام ا تبيييارىَيني(114

 9491( 375/ 2اعامع الصغ:ر )
 (240/ 4معامل الس ن، ) ،( اييايب(115
 137( ح 121/ 1( مسلم، الصحيح ي  كتاب اماان، ابب وعيد من اقتيع حق مسلم بيصني فاجرة ابل ار )(116
 (434/ 1إكصال ا علم، ) ،( الطاي  عياض(117

 (1217/ 3ا ساقاة، ابب لعن آكل الراب ومؤكل  )الصحيح، مسلم ي كتاب: (118)   
( ح 841/ 2البخيياري، الصييحيح. كتيياب اال ييتطراض، ابب ميين أخيي  أمييوال ال يياس يريييد أداءهييا أو إتالفهييا )(119)  

2257 
 (513/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،ابن بيال(120)  
 (54/ 5فتح الباري، ) ،ابن حجر(121)  
 2167(ح 799/ 2) ، ابب إاا أحال على مل  فلي  ل  رد احلواالتكتاب:البخاري، الصحيح.  (122)  
يح، ي ظر: ابن ا لطن17946(ح  465/ 29ا س د، أمحد )(123)    (656/ 6البدر ا  :ر، ) ،و َهَ ا احَلدىيث َصحى
 (123/ 5إكصال ا علم، ) ،الطاي  عياض(124)  
 (31/ 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم، ) ،ابن عبد السالم(125)  
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  21الطول ا سدد، ص:  ،و  د  حسن، ي ظر: ابن حجر 751( ح259/ 1ا عجم الكب:ر ) ،ليرباينا(126)  
 (31/ 2قواعد األحكام يف مصاحل األانم، ) ،ابن عبد السالم(127)  
 (46/ 5هت يب اللغة، ) ،األزهري( (128
 1038( ح 718/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب ال ه  عن ا سظلة )(129
 (51/ 9لصحيح ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الطرطب )( ا(130
 1041( ح719/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، ابب كراهة ا سظلة لل اس )(131
 (52/ 9ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ،( الطرطب(132
 2303( ح857/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: اللطية، ابب ال حتتلب ماشية أحد بغ:ر إان )(133
/ 5( البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: الييييي ابئح والصييييييد، ابب إاا وقعييييي  الةيييييظرة يف السيييييصن اعاميييييد أو الييييي ائب )(134

 5218( ح2105
 (68( من أصول الةط  على م هج أهل احلديث )ص: (135
مسيح  ( الصحيح، مسلم ي كتاب: األشيربة، ابب ا يتح، ابب لعيق األصيابع والطصيعة وأكيل اللطصية السياقية بعيد(136

 2033( ح1606/ 3ما يصيبها من أاى )
 (2695/ 7مرقاة ا ةاتيح، ) ،( الطاري(137
 (213/ 2مشارق األ وار، ) ،الطاي  عياض( (138
ْختىيَيييياُل يفى الصَّييييَدَقةى ) ،( ال سييييائ (139 . وهييييو حييييديث 2351( ح 62/ 3السيييي ن الكييييربى، كتيييياب: الزكيييياة.، ابب االى

 (830/ 2 وزايدت ، )صحيح اعامع الصغ:ر ،حسن، ي ظر: األلباين
 (229/ 8الت وير شرح اعامع الصغ:ر، ) ،( الص عاين(140
إابحيية أكييل العصيياف:ر. وهييو حييديث حسيين، ي ظيير: صييحيح 4860( ح 163/ 3السيي ن الكييربى، ) ،ال سييائ ( (141

 ( 275/ 2الرتحيب والرتهيب )
 5156( ح 2083/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب العطيطة،، ابب الةرع )(142
 5171( ح 72/ 6الصحيح ي  كتاب الصيد، ابب ال يَّْهىى َعْن َصرْبى اْلبَيَهائىمى ) ( مسلم،(143
 (2658/ 6مرقاة ا ةاتيح، ) ،الطاري( (144
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عْىيييم والثيياء(145 لرَّْميي  َوحَنْييو ، )َواْلُصَجثَصيية( ابى يي  َحيَّيية لتطتييل ابى ِى حتييب  َوهى ابَّيية الَّيي ييَ  الدَّ  اْلُصثَيلَّثَيية (  قَيْوليي : )وا صييبورة(، هى
ِى  يييثم مثَّ ترميييى َحييي َّ تطتيييل، َوقييييل: إى يََّهيييا يفى اليييي:ر َخاصَّييية واألر يييب َوَأْشيييَبا  َالىيييك. العييييين، عصيييدة  اْلَصْةُتوَحييية الَّييي

 (124/ 21الطاري، )
 (376/ 5( ابن األث:ر، الشايف يف شرح مس د الشافع  )(146
 2404( ح896/ 2)( الصحيح، البخاري ي كتاب: العتق، ابب من ملك من العرب رقيطا  (147
 (442/ 11( ابن بيال، شرح ابن بيال )(148
 2457( ح916/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: اهلبة وفضلها    )(149
 (112/ 7( شرح صحيح البخاري، ابن بيال )(150
وقيال: هي ا  1337( ح 615/ 3اعامع، كتاب: األحكام. ما جاء يف الراشي  وا رتشي  يف احلكيم ) ،( الرتم ي(151

يح.َحدىيث. حَ   َسن. َصحى
يييالى )(152 وهيييو حيييديث صيييحيح، ي ظييير:  2947( ح94/ 3( أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: اييييراج، ابب ِفى أَْرزَاقى اْلُعصَّ

 ( 1106/ 2صحيح اعامع الصغ:ر )
وهو حديث صيحيح، ي ظير حايية  2945( ح94/ 3( أبو داود، الس ن، كتاب: ايراج، ابب ِفى أَْرزَاقى اْلُعصَّالى )(153

 460( ح265 رخريج أحاديث احلالل واحلرام، األلباين )ص: ا رام يف
 1964( 729/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، ابب كسب الرجل وعصل  بيد  )(154
 (2604/ 8شرح ا شكاة، ) ،( الييب(155
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نهايـة يف غريـ  احلـديث    ، ال(ـهـ  606)ت أبو السعادات املبارك بن حممد اجلـزري ابن األثري،  .1
بــريوت،  -حممــود حممــد الطنــاحي، املكتبــة العلميــة -واألثــر،  حتقيــق: طــاهر أمحــد الــزاوى

 .م1979 -هـ1399
الشَّاِفي يْف َشْرح ُمْسَند ، هـ(606 :أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري )ت ،األثريابن  .2

َمكَتبَة الرُّْشِد، ، ي متيم َياسر بن إبراهيمأب -حتقيق: أمحد بن سليمان ، الشَّاِفعي الْبِن األِثرْي
 م 200٥ -هـ  1426ا: األولي، ، اململكة العربية السعودية -الرياض 

 مرع ،  عوض حممد :حتقيق ـ اللغة ل(، تهذي 370أمحد )ت بن حممد منصور األزهري، أبو .3
 م.2001 - بريوت - العربي الرتاث إحياء دار

سلسلة األحاديث الصحيحة  هـ(،1420 :ناصر الدين )ت األلباني، أبو عبد الرمحن حممد .4
 .ا: األوىل، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  وشيء من فقهها وفوا دها

 وزيادته الصغري اجلامع هـ(، صحيح1420 :األلباني، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين )ت .٥
 م.1988، هـ1408الثالثة،  :اإلسالمي، بريوت، ا ، املكت (الكبري الفتح)

 أحاديث ختريا يف املرام هـ(، غاية1420 :األلباني، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين )ت .6
 .ـه140٥ – الثالثة: بريوت، ا – اإلسالمي املكت   واحلرام، احلالل

مؤسسة غرا  للنشر ، صحيح أبي داود(، هـ1420 :حممد ناصر الدين )ت ،األلباني .7
 .م 2002 -هـ 1423، 1، اوالتوزيع، الكويت

 والرتهي ، الرتغي  ، صحيح(هـ1420 :ت)أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين  األلباني، .8
 اخلامسة.: الرياض، ا – املعارف مكتبة

 األندلسي القرطيب التجييب وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو ،الباجي .9
 هـ.1332 األوىل،: مصر، ا حمافظة وارجب - السعادة املوطإ، مطبعة شرح ، املنتقى(هـ474 :ت)

: اخلراز، ا احلديث،  دار أهل منها على الفقه أصول قادر، من غالم بن البااستاني، زاريا .10
 م2002-هـ1423 االوىل
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، اجلامع الصحيح املختصر(، ـه2٥6)ت  حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي ،البخاري .11
 م.1987 – 1407ا الثالثة، ، بريوت –، اليمامة دار ابن اثري، د. مصطفى دي  البغا :حتقيق

 البن البخاري صحيح ، شرح(هـ449 :ت) امللك عبد بن خلف بن علي احلسن أبو ابن بطال .12
 الثانية،: الرياض، ا السعودية، - الرشد مكتبة إبراهيم، بن ياسر متيم أبو: بطال، حتقيق

 م.2003 - هـ1423
 شاار حممد أمحد :حتقيق، (، اجلامعـه279ي)ت السلم عيسى أبو عيسى بن حممد الرتمذي، .13

 بريوت. – العربي الرتاث إحياء وآخرون، دار
، هـ(3٥4 :حممد بن حبان بن أمحد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )ت ،حبانابن  .14

 :ترتي : األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت ،اإلحسان يف تقري  صحيح ابن حبان
 -هـ 1408ا: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، بريوت ،قيق: شعي  األرنؤواحت ،هـ( 739

 .م1988
 صحيح شرح الباري فتح (،8٥2الشافعي)ت العسقالني الفضل أبو علي بن أمحد ابن حجر، .1٥

 .ـه1379 بريوت، - املعرفة البخاري، دار
، هـ(241 :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )تابن حنبل،  .16

ا: األوىل، ، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -حتقيق: شعي  األرنؤوا ،سندامل
 .م2001 -هـ 1421

 معامل السنن، ،هـ(388 :أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت )ت ،اخلطابي .17
 .م1932 -هـ  13٥1ا: األوىل ، حل  –املطبعة العلمية 

شعث بن إسحا  بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني سليمان بن األ ،داودأبو   .18
، دار الرسالة العاملية، حَممَّد ااِمل قرل بللي -سنن، حتقيق:شَعي  األرنؤوا ، الهـ(27٥ :)ت

 م 2009 -هـ  1430ا: األوىل، 
 حاشية السندي ،هـ(1138 :حممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين )ت ،السندي .19

ا: الثانية، ، حل  –مكت  املطبوعات اإلسالمية  ،على سنن النسا ي )مطبو  مع السنن(
 م.1986 – 1406
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 الغفار ، فتح(هـ1276 :ت) الرُّباعي أمحد بن حممد بن يوسف بن أمحد بن احلسن الصنعاني، .20
 عامل العمران، دار علي الشيخ بإشراف جمموعة املختار،  حتقيق: نبينا سنة ألحكام اجلامع

 هـ.1427، األوىل :الفوا د، ا
 الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن الصنعاني، حممد .21

 حممَّد. الصَِّغرِي، حتقيق: د اجَلاِمع َشْرُح ، التَّنويُر(هـ1182 :ت) باألمري اأسالفه املعروف
 م. 2011 - هـ 1432 األوىل، :الرياض، ا السالم، دار إبراهيم، مكتبة حممَّد إسحا 

، هـ(360 :سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم )ت ،الط اني .22
 .ا: الثانية، القاهرة –مكتبة ابن تيمية   ،حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، املعجم الكبري

، (هـ463: املتوفى) القرطيب النمري حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر ابن عبد ال ، أبو .23
 الكبري عبد حممد، العلوي أمحد بن مصطفى: واألسانيد، حتقيق املعاني من املوطأ يف ملا التمهيد

 هـ.1387 املغرب، – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم البكري، وزارة
 العلماء بسلطان امللق  الدمشقي، السلمي العزيز عبد الدين عز حممد أبو السالم، ابن عبد .24

سعد،  الرؤوف عبد طه: عليه وعلق األنام، راجعه مصاحل يف األحكام ، قواعد(هـ660 :ت)
 م.1991 - هـ1414القاهرة،  – األزهرية الكليات مكتبة

 :أامله ابنه: أمحد )ت هـ(806 :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني )ت ،العراقي .2٥
تقري : تقري  األسانيد وترتي  طرح التثري  يف شرح التقري  )املقصود بال، هـ(826

 .ا املصرية القدمية، املسانيد(
 احلق، شرف الرمحن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمري بن أشرف حممد آبادي، العظيم .26

 تهذي : القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح املعبود ، عون(هـ1329 :ت) الصديقي،
 ومشكالته. علله وإيضاح داود أبي سنن

 ، مرقاة(هـ1014 :ت) اهلروي املال الدين نور احلسن أبو حممد،( سلطان) بن عليالقاري،  .27
 م.2002 - هـ1422 األوىل،: لبنان، ا – بريوت الفكر، دار املصابيح،  مشكاة شرح املفاتيح
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 امُلْعِلم ، ِإاَمال(هـ٥44 :ت) الفضل أبو السبيت، اليحصيب موسى بن القابي عياض، عياض .28
: مصر، ا والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء ِإْسَماِعيل، دار حْيَيى الداتور: قيقُمْسِلم، حت بفوا د

 م.1998 - هـ 1419 األوىل،
 ، مشار (هـ٥44 :ت) الفضل أبو السبيت، اليحصيب موسى بن القابي عياض، عياض .29

 الرتاث. ودار العتيقة اآلثار، املكتبة صحاح على األنوار
، املفهم ملا أشكل من اتاب تلخيص ل(6٥6)ت ر بن إبراهيم أبو العبا  أمحد بن عم ،القرطيب .30

دار الكلم الطي ، الطبعة:  -دار ابن اثري وآخرون، مسلم،  حتقيق: حمي الدين دي  مستو 
 .1417 – 1996األوىل 

أمحد بن حممد بن أبى بكر بن عبد امللك القتييب املصري، أبو العبا ، شهاب  ،القسطالني .31
املطبعة الك ى األمريية،  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (هـ923الدين )املتوفى: 

 هـ 1323السابعة، ا: ،مصر
، سنن، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقيال (،ـه273) حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويينابن ماجه،  .32

 .بريوت –دار الفكر 
، حتقيق: د. تقي ، موطأ اإلمام مالكل( 179)تبن أنس أبو عبداهلل األصبحي  ، مالكمالك .33

 .م 1991 -هـ 1413دمشق، الطبعة: األوىل  –الدين الندوي، دار القلم 
(، اجلامع الصحيح، ـه261)ت  النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجا  بن مسلم، مسلم .34

 بريوت. – العربي الرتاث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد حممد :حتقيق
 ،هـ(804 :علي بن أمحد الشافعي املصري )ت سرا  الدين أبو حفص عمر بن ،لقنابن امل .3٥

حتقيق: مصطفى أبو الغيه  ،ثار الواقعة يف الشرح الكبريالبدر املنري يف ختريا األحاديث واآل
ا: ، السعودية-الرياض -دار اهلجرة للنشر والتوزيع ، وعبد اهلل بن سليمان وياسر بن امال

 .م2004-هـ142٥االوىل، 
 ،هـ(804 :بو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )تسرا  الدين أ ،لقنابن امل .36

، حتقيق: عبد اهلل بن سعاف اللحياني ،حتفة احملتا  إىل أدلة املنها  )على ترتي  املنها  للنووي(
 . ـه1406ا: األوىل، ، مكة املكرمة -دار حراء 
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 – العلمية  الكت الك ى، دار ل(، السنن303) الرمحن عبد أبو شعي  بن النسا ي، أمحد .37
 م.1991 – 1411، األوىل بريوت، ا

خالصة األحكام يف مهمات  ،هـ(676 :أبو زاريا حميي الدين حييى بن شرف )ت ،النووي .38
، بريوت –لبنان  -مؤسسة الرسالة ، حتقيق: حسني إمساعيل اجلمل،  السنن وقواعد اإلسالم

 .م1997 -هـ 1418االوىل،  :ا
 بن مسلم صحيح شرح ، املنها (هـ676 :ت) شرف بن حييى الدين حميي زاريا أبو النووي، .39

 ل.1392 الثانية،: بريوت، ا – العربي الرتاث إحياء دار احلجا ،





 ثـري واحلديـالتفسًا: لثثا





 الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره

 يف إظهار احلجة على اخلصم

 إعداد

 أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك

 كلية اآلداب - بقسم الدراسات اإلسالمية

 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا
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 يف إظهار احلجة على اخلصم املنصف يف القرآن الكريم وأثره الكالم

 البحث ملخص

الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره يف إظهار احلجة على ): البحث املوسوم
أحدهما حمـ   ، اجلدل بني خصمني على قضية ما من القضايا يتناول أساليب( اخلصم

ن أجل إقامة احلجة على املبطل يقوم احمل  مبخاطبة خصـم  املبطـل   وم، واآلخر مبطل
 . واجملادلة حتى يبلغ النهاية من اإلقناع، ليصغي إىل ما يلقي  إلي ؛ بأسلوب يستميل  برف  وأناة

هذا األسلوب كان جاٍريا على ما َيَتخاَطُب ب  العرُب من اسـتعمال  اإل نصـا    
وبتتبـ  الـن م   ، ألن  عربي نـلل بلغـة العـرب   ؛ كريماستعمل  القرآن ال، يف حماوراِتهم

فيمـا  ؛ الـ  اسـتعملها  ، القرآني الكريم يف بيان  لعدد من األساليب احلكيمـة والبليغـة  
وعلى صـد  رسـل  ـ    ، يتعل  بالكالم املنصف يف إقامة األدلة على وحدانية اهلل تعاىل

كأنـ   ، طب فيـ  اخلصـم  بأسلوب خيا؛ عليهم الصالة والسالم ـ فيما يبلغون  عن ربهم 
؛ وجيعل صاحب  يعـي  يف حالـة ثبـات   ؛ من أجل أن يوصل  إىل احل  عن اقتناع؛ حم 

 . وال خيالط  شك، على ما آمن ب  ثباتا ال ينازع  ريب

 : (وخامتة، ومخسة مطالب، مقدمة) وهذا البحث انبنى من

، وأهدافها، ودوافعها، وأهميتها، وموضوع الدراسة، تناولت االفتتاح: فاملقدمة
 ، ومنهج البحث فيها، وحدودها

إثبــات وحدانيــة اهلل يف : ويف املطلــب النــاني، التعريفــات: ويف املطلــب األول
ويف ، إثبـات أن القـرآن وحـي مـن عنـد اهلل     : ويف املطلب النالـث ، الربوبية واأللوهية

غلبـة   بيـان إثبـات  : ويف املطلب اخلامس، إثبات النبوة وصد  األنبياء: املطلب الراب 
 . ثم خامتة تضمنت أهم النتائج، احل  على الباطل
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 :  املقدمة

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ الذي أنلل كتابا ، احلمد هلل رب العاملني

 .1: هود چ ں

، 3: فصلت چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ : حنمده تعاىل القائل
 . وحجة دامغة وبرهانا قاطعا للمكذبني الضالني، وجعل آيات  هدى وبشرى للمؤمنني

صالة والسالم على نبينا ورسولنا الصاد  األمني ـ حممد بن عبداهلل ـ الذي   وال

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ أنلل اهلل علي  القـرآن ليخـرب بـ     

آل  وأصحاب  ومن وااله وسار على نهج  واسنت  وعلى 1: إبراهيم چ ڄ ڦ
 : وبعد. بسنت  إىل يوم الدين وسلم تسليما كنريا

ومتَقلِّبة فقال ، وأوجد في  طباعا متنوعة، م  البيانوعل، فإن اهلل خل  اإلنسان

 چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ: اهلل عن 

 ڇچ : وقال ٢8 :النساء چٹ ٹ ٿچ : وقال ٢1 - 19:املعارب

 ۀچ: وقال 67 :اإلسراء چٿ ٿ ٿچ : وقال 11: اإلسراء چڍ ڇ

 54: الكهف چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ  :وقال 1٠٠: اإلسراء چہ ہ

هذه الطباع ال  أشارت إليها اآليات  ،5 :القيامة چۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ : وقال
إال أن اهلل تعاىل جعل ؛ وتتباين أحيانا أخرى، القرآنية قد تتواف  يف هذا اإلنسان أحيانا

 . ومن  إىل التآلف بني الناس؛ ليوصل  إىل التقارب، في  عقال يقوده إىل اخلري
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وجعـل احلـوار   ، ر مكانتـ  وتقـدي ، وركل يف فطرة اإلنسان على احـاام العقـل  
ومن سـف  عقلـ    ، احام  الناس، فمن احام عقل ، والتفاهم، احلسن طريقا للتعار 

 . فقد سف  نفس 

: فقال تعاىل، لذلك فإن القرآن الكريم وج  الناس عموما إىل حسن التخاطب

چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ: وقال. 83: البقرة چى ې ېچ 

ومن هذا املنطل  ، م الناس برف  وتلطفمبعنى يكون خطابهم م  عمو 53 :اإلسراء
؛ جاءت هذه الدراسة القرآنية املوضوعيَّة لتتناول أسلوبا من أساليب الن م القرآني

  .(الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره يف إظهار احلجة على اخلصم) بـ: وَسْمُتها

 : موضوع الدراسة

، األسـاليب احلكيمـة والبليغـة   هو تتب  للن م القرآني الكريم يف بيان  لعدد من 
فيمـا يتعلـ  بـالكالم املنصـف يف إقامـة األدلـة علـى        ؛ ال  استعملها القرآن الكـريم 

وعلى صد  رسل  ـ عليهم الصالة والسالم ـ فيمـا يبلغونـ  عـن      ، وحدانية اهلل تعاىل
؛ من أجل أن يوصل  إىل احل  عن اقتناع؛ كأن  حم ، ربهم بأسلوب خياطب في  اخلصم

 . شك وال خيالط ، على ما آمن ب  ثباتا ال ينازع  ريب؛ ل صاحب  يعي  يف حالة ثباتوجيع

 : أهمية الدراسة

 : تربز أهمية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية

، تضمنت الدراسـة االسـتدالل علـى إثبـات وحدانيـة اهلل يف الربوبيـة واأللوهيـة        .1
واالسـتدالل علـى   ، هللواالستدالل على إثبات أن القرآن الكريم وحي من عنـد ا 

واالستدالل على بيـان إثبـات احلـ  وغلبتـ  علـى      ، وصد  األنبياء، إثبات النبوة
  .ال تستقيم هلم حياة دونها، وهذه القضايا كلها هلا أهمية ع يمة يف حياة املسلمني. الباطل
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والـدعوة إىل  ، واملنـاظرات ، واجملـادالت ، أن هذا العصـر وسـم بعصـر احلـوارات     .٢
 . كل من وجهة ن ره، ويدعون إليها، صار الناس يكتبون عنهاو، احلريات

 ونال درجة عالية من التقدم والرقـي احلضـاري  ، وأن هذا التوج  جاء حدينا
، والوصول ـ عند البعض ـ إىل أن العقـل ال حـدود لـ      ؛ والعقل، باستعمال الفكر

ات لـدين  دون مراعـ ، ول  أن خيوض يف أي من القضايا الكونية، وال حواجل متنع 
 . أو أخال ، أو قيم

وال أتيحت لـ  فرصـة يف   ، دعوى أن اإلنسان مل يكن قد تعامل باحلوار وال خاض  .3
، رميـا بالغيـب  ؛ وال يدبر أمـره ، وال أن يستعمل فكره، بأن يقول رأي ؛ زمن ساب 

 . ودعوى آمثة

واجملادالت يف القرآن الكريم مـ  أقـوام   ، واملناظرات، م  أن ظهور احلوارات
 . وتعددت ِفَكرهم من وقت مبكر، تلفت أراؤهماخ

، املعاصـرة مـن جنـوح   ، واملسـاجالت ، واملنـاظرات ، ال ختلو الكنري من احلوارات .4
م  مـا أتـي    ، وخروب عن اجلادة، وتأثم، واستعالء، وتلمت، ومكايدة، وتعصب

وال ، هلم من أسـاليب متعـددة يف احلـوار واجلـدل قصـد الوصـول إىل اإلنصـا        
 . منصف

ءت هذه الدراسة لتنبت أن اهلل تعاىل قد أكََّد مبدأ احلوار بطـر  عديـدة يف   فجا
وقد جعـل اهلل يف اإلنسـان مـن صـفات     ، م  أقوام عهد نلول القرآن، القرآن الكريم

 . هذه الدراسة تبني منل هذه املواقف فنالت أهمتها منها، اجلدل ما يوصل  إىل الفجور
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 : الدراسات السابقة

الكالم املنصـف  ) حبث وتتب  ـ على دراسة حبنت بهذا التوصيف  مل أقف ـ بعد 
والذي مت الوقو  علي  من الدراسات هي دراسات عديدة تنطل  . (يف القرآن الكريم

أو ، إمـا أن تكـون لغويـة دالليـة    ، يف الكالم عن جدل القـرآن مـن توجهـات فتلفـة    
ارات الرســل لــبعض ذــانب مــن حــو؛ أو وصــفية يليليــة، أو موضــوعية، أســلوبية
ومستقل يف ، بل ل  أسلوب فتلف عنها؛ وموضوعي ليس من هذه األنواع، ألقوامهم

ومل يتناولـ  أحـد   ، لغلبـة ظـأ أنـ  مل يـدرس    ، لذا علمت أن آخذه بالدراسـة . عرض 
 . إال ما وجدت  عند بعض املفسرين يف كتبهم، بدراسة مستقلة

 :  دوافع الدراسة

 : أتيدفعأ لدراسة هذا املوضوع ما ي

أن املتتب  لبعض آيات القرآن الكريم يلحظ أن اهلل قد دعا اإلنسان إىل التعقل  .1

 ١١: النحل چڳ ڳ گ گ گ گچ : والتدبر والتفكر فقال

 ڭ ڭچ : وقال 1٢: النحل چہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : وقال

ليكون نا ؛ وأمره بذلك وحث علي  13: النحل چۆ ۇ ۇ ڭ
 . ا مبوازينهايتس  أفق  ليدرك األمور ويلنه؛ عقل نقي

ال  تؤكد أن اهلل تعاىل ؛ واجملادالت، ما ورد يف القرآن الكريم من قضايا احلوارات .٢

 ٻ ٱچ : فقال تعاىل. ما تدعوه إىل نلك، قد جعل يف اإلنسان من صفات اجلدل

 چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ : وقال 1: اجملادلة چپ پ پ ٻ ٻ ٻ

ث فهذه ثال .6: األنفال چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ : وقال 54: الكهف
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آيات تنص على وقوع اجلدل من اإلنسان يف أزمنة فتلفة مما يدل صراحة على أن 
 . أو باطل، فيستعملها يف ح ؛ اهلل قد مكن في  هذه الصفة

، فعرض حوار اهلل م  خلق  بواسطة رسل ، أن اهلل أكََّد مبدأ احلوار بطر  عديدة .3
والقهر ، نو القوة وهو املالك القادر ـ سبحان  ـ، وم  إبليس، وم  مالئكت 

كما أنَّ ؛ ومجي  خلق  بالطاعة فيللمون، يكفي من  ـ تعاىل ـ أمره لعباده، والغلبة
وقد أطال القرآن يف ، دعوات الرسل كلها كانت حمكومة باحلوار م  أقوامهم

 . عرض كنري من قضايا احلوارات واملناظرات ال  حدثت بني الرسل وأقوامهم

 باب الكالم عن احلوار واجملادلة أمرا  كما أنكر على مل ينكر القرآن الكريم يف .4
: فقال تعاىل. احملاور املكابر واملعاند واألفَّاك األثيم الرافض لنتائج احلوار املنصف

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ 

: وقال 9 - 7: اجلاثية چ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ  ،5: فصلت چڃ ڃ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

أن القرآن الكريم  7 - 6: لقمان چگ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
من أجل ، استعمل الكالم املنصف ليكون سلوكا لإلنسان يف مجي  جماالت احلياة

عي  لكي ي، واطمئنان وجداني، وارتياح نفسي، أن يصل إىل احل  بقناعة عقلية
 . وحب وسالم، وأمن وأمان، اجملتم  اإلنساني على إخاء وتواصل

مـن خـالل اآليـات    ، هذه الدواف  وغريها دفعت بي إىل أن أتتب  هذه الدراسة
 . من باب النصفة؛ القرآنية ال  أظهرت أن حماكاة اخلصم والتسليم ل  على أن  حم 
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 : أهداف الدراسة

 : تهد  هذه الدراسة إىل

ومدى ، القضايا ال  تضمنها الكالم املنصف يف القرآن الكريم التعر  على .1
وتتب  اآليات ال  تتناول ، ومكانتها بني بقية القضايا ال  يتناوهلا القرآن، أهميتها

 . الن م القرآني يف الكالم املنصف

واألساليب ال  استعملتها اآليات القرآنية يف الكالم ، التعر  على بعض الطر  .٢
 . ألدوات واملعاني ال  استخدمت يف هذا املوضوعوا، املنصف

 :  حدود الدراسة

 : تقتصر هذه الدراسة على اآلتي

النمانب ال  توصلت إليها الدراسة من خالل اآليات القرآنية ال  ورد فيها  .1
أو بيان أن أحد الفريقني صاحب ، التسليم للخصم على أن  حم  من باب إنصاف 

 . ح 

، ها الدراسة فيما يتعل  بإثبات وحدانية الربوبية واأللوهيةالقضايا ال  تناولت .٢
وبيان إثبات ، وإثبات النبوة وصد  األنبياء، وإثبات أن القرآن وحي من عند اهلل

 . احل  وغلبت  على الباطل

 :  منهج الدراسة

 : سلكت يف حبث هذه الدراسة على منهجني من املناهج البحنية على النحو اآلتي

كما ، اآليات القرآنية ال  تناولت موضوع البحث ونلك بتتب : قرائياملنهج االست .1
لألخذ منها ؛ ومقارنة بعضها ببعض، وأقوال أصحابها، تتب  الباحث كتب التفسري
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، ما هو متصل باملوضوع كما قام بنسخ اآليات القرآنية من مصحف املكتبة الشاملة
ـ  ـ وهم قلة يف كتبهم التفسريية حثتناولوا عنوان البأقوال املفسرين الذين  ثم نقل

وتوثي  نلك على ، وعلو كل قول إىل صاحب  من مصدره األصلي دون واسطة
 . ومؤلف  باختصار، مكتفيا باسم الكتاب؛ هام  الدراسة

وربط  يف سيا  ، ويليل مضمون : ونلك بدراسة النص املنقول: املنهج التحليلي .٢
وات احلوار ال  من خالهلا يتض  املعنى وإبراز بعض أد، والتعلي  علي ، املوضوع

؛ وصدَّرُت اآليات القرآنية ال  تتضمن النمونب، الذي يدل استعمال  على النصفة
 . مبا يتناسب م  املوضوع، ثم أتبعتها بكالم املفسرين عنها، َمْطل  كل موضوع

 :  خمطط الدراسة

 : وبيانها مبا يأتي (وخامتة، ومخسة مطالب، مقدمة) هذه الدراسة اشتملت على

، وأهـدافها ، ودوافعهـا ، وأهميتهـا ، وموضـوع الدراسـة  ، وتناولـت االفتتـاح  : املقدمة
 : وتفصيل  مبا يأتي، وفططها، ومنهج البحث فيها، وحدودها

 .التعريفات: املطلب األول 

 . إثبات وحدانية اهلل يف الربوبية واأللوهية: املطلب الثاني

 .القرآن وحي من عند اهلل إثبات أن : املطلب الثالث

 . إثبات النبوة وصدق األنبياء: املطلب الرابع

 . بيان إثبات غلبة احلق على الباطل: املطلب اخلامس
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 : التعريفات: املطلب األول

اللغوية  إن تشري املعاجم( ن ص  ) يتناول هذا املطلب قراءة معجمية يف مادة
والكالم نتناول  ( ك ل م)  األوىل لفظمركب من كلمتني: إىل أن معنى الكالم املنصف

 : من وجهني

، وَكِلماُتــ ، وَكِلــُم اهلل، فــالقرآُن كــالُم اهلل) مبــا يتعلــ  بــالقرآن الكــريم: أوال 
ال ُيحّد وال ُيعّد وهو غري فلو  ـ تعاىل اهلل عما يقـول املفْفَتـُرون    : وكالُم اهلل، وِكِلمت 

 ( 1).(علفّوا  كبريا  ـ

الم باملعنى اللغـوي: )اسـم جـنس يقـ  علـى القليـل والكـنري،        وثانيا: أن الك
  (٢).والَكِلُم ال يكون أقل من ثالث كلمات، أَلن  مج  كلمة(

 وهو تعريف فتصر، تركت التفصيل في ، ألن مكان  كتب النحو. 

والنــاني: لفــظ )منصــف( مــن )ن ص  ( والَنْصــُف: َأحــد ِشــقَّي الشــيء،  
 حد جلَأي الكمال. والنََّصُف، والنََّصفةف َأ

واإلْنصا : إعطاء احل  وقد انتصف من ، وَأنصف الرجُل صاحب  إْنصافا ، وقد 
 َأعطاه النَّصَفة. 

قال ابـن اأَلعرابـي: )َأنصـف إنا َأخـذ احلـ ، وَأعطـى احلـ ، والنَصـفة اسـم          
اإلنصا ، وتفسريه َأن تعطي  من نفسك الَنَصف، َأي: ُتْعطي  من احل  كالذي تستح  

 واملفْنِصف فاعل النََّصَفة.  (3).سك(لنف

والكالم املنصف اصـطالحا: هـو أن ال يـاك اجملـادل خلصـم  موجـب تغـيظ        
 واحتداد يف اجلدال. 
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ويسمى يف علم املناظرة: إرخاء العنـان للمنـاظر، ومـ  نلـك فقرينـة إلـلامهم       
  (4).احلجة قرينة واضحة

 اللفـظ دون احلقيقـة   ويسمى عند البالغيني: )إخراب الكـالم فـرب الشـك يف   
 (6).وكذا يطلـ  عنـد أصـحاب علـوم القـرآن      (5).لضرب من املساحمة وحسم العناد(

  .ويطل  علي  االستدراب

قال السمني احلليب: )وإذا هذا الكالُم جاٍر على مـا َيَتخاَطـُب بـ  العـرُب مـن      
  أهـُل البيـان :   استعمال  اإل نصا  يف حماوراِتهم على سبيل الَفَرض  والتقدير. وُيَسـَمي 

 ( 8).ونقل  عن  ابن عادل (7).االستدراب (

وانطالقا من تتب  املادة املعجمية )ن ص  ( نالحـظ أنهـا تـدور حـول معـاٍن      
 أبرزها: 

 أن صاحب احل  ال ياك خلصم  موجب تغيظ واحتداد يف اجلدال.  .1

من أن صاحب احل  ل  أن خيرب الكالم فرب الشك يف اللفظ دون احلقيقة لضرب  .٢
 املساحمة وحسم العناد. 

أن احمل  َيْذكفُر ملخاطبِ  أمرا  ُيَسلِّم ، وإْن كان خبالِ  ما َيْذكر حتى ُيْصغي إىل ما  .3
 ُيْلقي  إلي ، إن لو بدأه مبا َيْكَرُه مل ُيْصغ . 

أن الغاية من الكالم املنصف: استمالة اخلصم برف  وأناة وتؤدة حتى يبلغ النهاية  .4
 ادلة. من اإلقناع واجمل

أن الكالم املنصف كان جاٍريا على ما َيَتخاَطُب ب  العرُب من استعمال  اإل نصا   .5
 يف حماوراِتهم على سبيل الَفَرض  والتقدير. 
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 املطلب الثاني: االستدالل على إثبات وحدانية اهلل يف الربوبية واأللوهية: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ چ يقول اهلل جل جالل :  .1

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 81 - 74األنعام:  چجئحئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب

لقد خاض عدد كبري من املفسرين يف تفسري هذه اآليات من سورة األنعام على 
أن إبراهيم ـ علي  الصالة والسـالم ـ كـان نـاظرا يف ملكـوت السـماوات واألرض؛         
ليستدل بها على رب ، وخالق ، ومدبره، ومعبوده، الذي ال يعبد أحـد حبـ  يف الكـون    

 والقصص ما يؤيد نلك من املعجلات وخوار  العادات.  سواه، وساقوا من األخبار

وسا  عدد آخر منهم يف تفسري هذه اآليات ـ أيضا ـ على أن إبـراهيم ـ عليـ       
الصالة والسالم ـ كان منـاظرا لقومـ  فيمـا كـانوا فيـ  مـن الشـرك وعبـادة األوثـان           

معصـومون   والكواكب، وأن الشرك منفي عن  بعدد من آيات القرآن، واألنبياء مجيعـا 
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من نلك قبل مبعنهم؛ كما هم معصومون بعد مبعنهم، وأن  ـ علي  الصالة والسالم ـ   
 استدرجهم فوافقهم بكالمهم ظاهرا م  براءت  مما يشركون. 

وهذا النوع من التفسري هو الذي سـلك فيـ  أصـحاب ؛ لينبتـوا مـن خاللـ  أن       
خطـابهم، وعلـى هـذا؛     القرآن قد استعمل الكالم املنصف، كما استعمل  العـرب يف 

 فإني سأتتب  هذا األسلوب عند املفسرين. 

ٿ ٿ چ قــال صــاحب الكشــا  عنــد تفســريه هلــذه اآليــات: فقولــ : 

)مجلة معـاض بهـا بـني املعطـو  واملعطـو  عليـ . واملعنـى: منـل نلـك           چٿ
 التعريف والتبصري نعَر  إبراهيم ونبَصره. ملكوت السموات واألرض. 

إلهلية، ونوفق  ملعرفتها، ونرشده مبـا شـرحنا صـدره، وسـدَّدنا     يعأ: الربوبية وا
 ن ره، وهديناه لطري  االستدالل. وليكون من املوقنني: فعلنا نلك. 

ونـري: حكايـة حـال ماضـية، وكـان أبـوه ـ آزر ـ وقومـ  يعبـدون األصـنام             
 والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على اخلطأ يف دينهم، وأن يرشدهم إىل

طري  الن ر واالستدالل، ويعرفهم أن الن ر الصحي  مؤدٍّ إىل أن شيئا  منهـا ال يصـّ    
أن يكون إهلا ، لقيام دليل احلدوث فيها، وأن وراءها ُمحِدثا  أحدثها، وصانعا  صـنعها،  

 ومدبرا  دبر طلوعها وأفوهلا، وانتقاهلا ومسريها، وسائر أحواهلا. 

بأن  مبطل، فيحكـي قولـ  كمـا     قول من ينصف خصم  م  علم  چڄ ڄچ 
 هو غري متعصب ملذهب ؛ ألن نلك أدعى إىل احل  وأجنى من الشغب. 

ال أحّب عبـادة  چچ چ چچ ثم يكّر علي  بعد حكايت  فيبطل  باحلجة 
األرباب املتغريين من حال إىل حال، املتنقلني من مكان إىل آخر، احملتجبني بسا، فـإّن  

 نلك من صفات األجرام. 
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تنبي  لقوم  على أّن مـن اختـذ القمـر     چڈ ژ ژ ڑچ مبتدئا  يف الطلوع  چڇچ 
 إهلا  وهو ن ري الكوكب يف األفول، فهو ضال، وأّن اهلداية إىل احل  بتوفي  اهلل ولطف . 

ڻ ڻ چ من باب استعمال النصفة ـ أيضا  ـ م  خصـوم .     چڳ ڱڱچ 

  (9).من األجرام ال  جتعلونها شركاء خلالقها( چڻ ڻ

حظ من كالم اللفشري عن هذه اآليات أن إبـراهيم اسـتعمل الكـالم املنصـف     نال
مرات متعددة، قصد إنصا  خصم  م  علم  أن  مبطل، ولكن  حيكي قول  كمـا هـو؛ مـن    

 غري تعصب ملذهب ، ألن هذا األسلوب أدعى إىل قبول احل ، وأجنى من الشغب. 

 جة ليبطل دعواهم. فإنا ظهر ل  منهم معتقد خال  معتقده كر عليهم باحل

ويؤكد اللفشري ـ أيضا ـ أن إبراهيم ـ علي  السالم ـ كان مناظرا لقوم  بهـذا      
 األسلوب. 

ۀ ہ ہ چ  يؤيده ما كان علي  إبراهيم من حكاية اهلل عن  بقول  تعاىل

أي  79األنعام:  چہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
 ُعها. دلت هذه احملدثات علي  وعلى أن  ُمبَتدُؤها وُمبَتِد للذي

وقيل إن: هذا الذي كان من إبراهيم ـ علي  الصالة والسالم ـ كـان مـن ن ـره      
واستدالل  يف نفس ، فحكاه اهلل عن . قال اللفشري: )واألّول أظهر ـ يعأ مناظرتـ  ـ    

 چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ وقولـ :   77األنعـام:   چڈ ژ ژ ڑچ لقول : 

 ( 10).(78األنعام: 

ى سـبيل الوضـ ، وهـو سـو  مقدمـة يف      وقد جاء هذا األسلوب القرآني علـ 
الدليل ال يعتقدها إبراهيم ـ علي  الصالة والسالم ـ لكونها مسلمة عند غـريه؛ ألجـل    
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إللام  بها، وهو مصطل  أهل اجلدل. وقد اقتصر اللفشرّي على هذا الوج  الفريـد،  
 وتبع  عدد من املفسرين بعده. 

چ چ أصرح وأقوى من قول  أوال :  قال أمحد بن املنري: )التعريض بضالهلم ثانيا 

وإذا ترقى إىل نلـك، ألن اخلصـوم قـد أقامـت عليـ  باالسـتدالل        چچ چ
األول حجة، فَأِنُسـوا بالقـدح يف معتقـدهم، ولـو قيـل هـذا يف األول فلعلـهم كـانوا         
ينفـرون، وال يصـغون إىل االسـتدالل. فمـا عـّرض ـ صـلوات اهلل عليـ  ـ بـأنهم يف           

 ث  بإصغائهم إىل متام املقصود، واستماعهم إىل آخره. ضاللة؛ إال بعد أن و

والدليل على نلـك أنـ  ترقـى يف النوبـة النالنـة إىل التصـري  بـالرباءة مـنهم،         
والتقري  بأنهم على شرك حني مت قيام احلجة، وتبلج احل ، وبلـغ مـن ال هـور غايـة     

 ( 11).املقصود(

صم أسلوب قرآني بدي ، نب  و الاقي يف إثبات احلجة، وإقامة الربهان على اخل
إلي  ابن املنري، وهي نكتة لطيفة من ، حيث أشـار إىل أن هـذا أسـلوب فيـ  تـر  مـن       
األدنى؛ إن صرح أوال بعدم حب  لآلفلني، ثم ترقى إىل التعريض بضـالل قومـ  وهـو    
أشد وقعا  عليهم من األول، ولو قيل هلـم عكـس نلـك لنفـروا منـ ، ومل يصـغوا إىل       

 استدالل . 

قد أجاد ابن عاشور يف بيان معاني آيات سورة األنعـام املتعلقـة بقصـة إبـراهيم ـ       و
 علي  الصالة والسالم ـ م  قوم  حني حاورهم يف شأن اإلل  الذي يستح  العبادة وحده.  

سأسو  بعضا منها لوضوح ما جاء عنـ  يف أسـلوب االسـتدالل حيـث قـال:      

ں ڻ چ ب، ولقول  عقب نلـك  وإذا يقول  ملخاط چڄ ڄ ڄچ )ولقول  تعاىل: 

، وألن  اقتصر على إبطال كون الكواكب آهلـة، واسـتدل بـ  علـى     چڻ ڻ ڻ
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براءت  مما يشركون، م  أن  ال يللم مـن بطـالن إهليـة الكواكـب بطـالن إهليـة أجـرام        
أخرى، لوال أن نلك هو ُمّدعى قوم ؛ فدل نلك كل  على أن إبراهيم ـ علي  الصـالة   

ى سبيل اجملادلة لقوم  وإرخاء العنان هلم؛ ليصلوا إىل تلقـي احلجـة،   والسالم ـ قال نلك عل 
  وال ينفروا من أول وهلة، فيكون قد مج  مجعا من قوم  وأراد االستدالل عليهم.

أي خالقي ومدبري فهو مستح  عبادتي. قال  على سبيل  چڄ ڄچ وقول : 
ظهر أن  مواف  هلم؛ الفرض جريا على معتقد قوم ؛ ليصل بهم إىل نقض اعتقادهم، فأ

ليهشوا إىل نلك، ثم يكر عليهم باإلبطال إظهارا لإلنصا  وطلب احلـ . وال يريبـك   
يف هذا أن صدور ما ظاهره كفر على لسان  ـ عليـ  السـالم ـ ألنـ  ملـا رأى أن نلـك        
طري  إىل إرشاد قوم  وإنقانهم من الكفر، واجتهد فرآه أرجى للقبول عندهم ساغ ل  

قصد الوصول إىل احل  وهو ال يعتقده، وال يليد قول  هذا قوم  كفـرا،  التصري  ب ؛ ل
كالذي ُيكَره على أن يقول كلمة الكفر وقلب  مطمئن باإلميان، فإن  إنا جاز نلك حلفظ 
نفس واحدة وإنقانها من اهلالك، كان جوازه إلنقان فري  مـن النـاس مـن اهلـالك يف     

 ( 1٢).بإنن من اهلل تعاىل بالوحي(الدنيا واآلخرة أوىل. وقد يكون فعل نلك 

وعلى هذا فاآلية تقتضي أن قوم  يعبدون الكواكب وأنهم على ديـن الصـابئة   
وقد كان نلك الدين شائعا يف بلدان الكلدان؛ ال  نشأ فيهـا إبـراهيم ـ عليـ  الصـالة      
ا والسالم ـ وأن األصنام ال  كانوا يعبدونها أرادوا بها أنها صور للكواكب ومتاثيل هل  

 . على حسب ختيالتهم

بصيغة مج  الـذكور العقـالء املخـتص بـالعقالء      چچچ )وجاء بـلفظ  
بناء على اعتقاد قوم  أن الكواكب عاقلـة متصـرفة يف األكـوان، وال يكـون املوجـود      

 معبودا إال وهو عامل. 
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ووج  االستدالل باألفول على عدم استحقا  اإلهلية أن األفول مغيب وابتعاد 
وشأن اإلل  أن يكون دائم املراقبة؛ لتدبري عباده فلما أفـل الـنجم كـان يف     عن الناس،

حالة أفول  حمجوبا عن االطالع على الناس، وقد بنى هـذا االسـتدالل علـى مـا هـو      
شائ  عند القوم من كون أفول النجم مغيبا عـن هـذا العـامل ـ يعـأ أن مـا يغيـب ال        

ده فيمـا حيتاجونـ  حـني مغيبـ . ولـيس      يستح  أن يتخذ إهلا ـ ألن  ال يغـأ عـن عبـا    
االستدالل من ورا في  إىل التغري؛ ألن قومـ  مل يكونـوا يعلمـون املالزمـة بـني الـتغري       
وانتفاء صفة اإلهليـة، وألن األفـول لـيس بـتغري يف نات الكوكـب؛ بـل هـو عـرض         

، لألبصار املشاهدة ل ، أما الكوكب فهو با  يف فلك  ون ام  يغيب ويعود إىل ال هـور 
 ( 13).وقوم إبراهيم يعلمون نلك فال يكون نلك مقنعا هلم(

وألجل هذا احتج حبالة األفول دون حالة البلوغ؛ فـإن البـلوغ وإن كـان طـرأ     
بعد أفول لكن األفول الساب  غري مشاهد هلم فكان األفول أخصر يف االحتجـاب مـن   

 أن يقول إن هذا البازغ كان من قبل آفال. 

اخل. عطف على مجلة حمذوفـة دل عليهـا    چ ...ڇ ڇ ڇ ڇچ وقول :  
الكالم. والتقدير: فطل  القمر فلما رآه بازغا، فحذفت اجلملة لإلجياز، وهـو يقتضـي   

 أن القمر طل  بعد أفول الكوكب. 

ولعل  اختار حملاجة قوم  الوقت الذي يغرب في  الكوكب، ويطل  القمر بقرب 

ألنـ    چڇچ س. وأظهـر اسـم   نلك، وأن  كان آخر الليل ليعقبهمـا طلـوع الشـم   
 حذ  معاد الضمري. والبازغ: الشار  يف ابتداء شروق ، والبلوغ: ابتداء الشرو . 
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أفاد بتعريف اجللأين أن  أكنر ضوء من الكوكب فإنا كان  چڄ ڄچ وقول : 
استحقا  اإلهلية بسبب النور فالذي هو أشـد نـورا أوىل بهـا مـن األضـعف. واسـم       

 ه الكنائي خاصة وهو كون املشار إلي  مطلوبا مبحوثا عن . اإلشارة مستعمل يف معنا

ــ :  ــ   چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ وقول ــد ب قص
تنبي  قوم  للن ر يف معرفة الرب احل  وأن  واحـد، وأن الكوكـب والقمـر كليهمـا ال     
يستحقان نلك م  أن  عرض يف كالم  بأن ل  ربا  يهدي  وهم ال ينكـرون عليـ  نلـك    

 عدة أرباب. ألنهم قائلون ب

ويف هذا تهيئة لنفوس قومـ  ملـا عـلم عليـ  مـن التصـري ؛ بـأن لـ  ربـا غـري           
الكواكب. ثم عرَّض بقوم  أنهم ضالون، وهيأهم قبل املصارحة للعلم بأنهم ضالون؛ 

يدخل على نفوسهم الشـك يف معتقـدهم    چڑ ک ک کچ ألن قول : 
 أن يكونوا ضالال. 

ڑ ک ک چ ضـاال، وقـال:   وألجل هذا التعـريض مل يقـل: ألكـونن    

 ليشري إىل أن يف الناس قوما ضالني، يعأ قوم .  چک

وإذا تريث إىل أفول القمر فاستدل ب  على انتفـاء اهليئـة ومل ينفهـا عنـ  مبجـرد      
رؤيت  بازغا م  أن أفول  حمق  حبسب املعتاد؛ ألن  أراد أن يقيم االستدالل على أساس 

 قول؛ ألن املشاهدة أقوى. املشاهدة على ما هو املعرو  يف الع

أي يف الصباح بعد أن أفل القمر، ونلك يف  چگ گ گ گچ وقول : 
إحدى الليـالي الـ  يغـرب فيهـا القمـر قبيـل طلـوع الشـمس ألن ال ـاهر أن هـذا           

 االستدالل كل  وق  يف جملس واحد. 
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باسم إشارة املذكر م  أن الشـمس جتـري جمـرى     چڄ ڄچ وقول  للشمس: 
اعتربها ربا، فروعي يف اإلشارة معنى اخلرب، فكأن  قال: هذا اجلرم الـذي  املؤنث؛ ألن  

 تدعون  الشمس تبني أن  هو ربي. 

املقتضـية نقـض    چڄ ڄچ جارية جمرى العلة جلملة  چڳ ڱچ ومجلة 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الربوبيـة يف الشـمس ونفيهـا عـن الكوكـب والقمـر،       

هو أكرب منهما، يعأ أن األكرب األكنر إضاءة  ولذلك حذ  املفضل علي  ل هوره، أي
 أوىل باستحقا  اإلهلية. 

، إقناع هلـم بـأن ال حيـاولوا موافقتـ      چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ وقول : 
إياهم على ضالهلم ألن  ملا انتفى استحقا  اإلهلية عن أع م الكواكـب الـ  عبـدوها    

 . فقد انتفى عما دونها باألحرى

راكا ألن قوم  كانوا يعافون باهلل ويشركون معـ   وتسميت  عبادتهم األصنام إش
يف اإلهلية غريه كمـا كـان إشـراك العـرب، وهـو ظـاهر آي القـرآن حيـث ورد فيهـا          
االحتجاب عليهم خبال  السماوات واألرض، وهـو املناسـب لضـرب املنـل ملشـركي      

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ العرب بشأن إبراهيم وقوم ، ولقولـ  اآلتـي:   

  .(14)(8٢األنعام: 

هذا املعنى الذي نب  إلي  اللفشـري، و تابعـ  عليـ  الطـاهر بـن عاشـور يف أن       
 إبراهيم كان مناظرا  سبقهما إلي  أصحاب معاني القرآن. 

 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ چفهذا الفراء يقول عنـد قـول اهلل تعـاىل:    
هلتهم وسا  قولني: أحدهما: )إذا قال: هذا رّبى استدراجا للحجَّة على قوم  ليعيب آ

 ( 15)(َأنها ليست بشيء، وأن الكوكب والقمر والشمس أكرب منها ولسن بآهلة
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وعبارت  هذه تؤكد أن إبراهيم ـ علي  الصـالة والسـالم ـ كـان منـاظرا لقومـ         
 يستدرجهم يف إقامة احلجة عليهم. 

فقد جيوز  چڄ ڄچ وقال سعيد بن مسعدة ـ األخف  ـ )وأما قول  للشمس 
طاِلُ  َرّبي". َأْو على َأنَّ  ظهرت الشمس وقد كانوا يذكرون الرب يف على "هذا الشيُء ال

. وإذا هذا منل ضـرب  هلـم ليعرفـوا إنا هـو زال أنـ  ال      چڄ ڄچ كالمهم قال هلم 
 ( 16).ينبغي أن يكون منل  إهلا، وليدهلم على وحدانية اهلل، وأن  ليس منل  شيء(

ن  أرخى العنـان لقومـ  لينـاظروه،    وكالم  هذا يؤكد أن يف الكالم تقديرا ، أو أ
 ويؤكده قول : " وإذا هذا منل ضرب  هلم". 

وجاء يف معاني النحاس قول : )واجلواب عندي أن  "قال هذا ربي" على قولكم؛ 
ألنهم كانوا يعبدون األصنام، والشمس والقمر، ون ري هذا قول اهلل جل وعـل: " أيـن   

أين شـركائي علـى قـولكم، وجيـوز أن      شركائي" وهو جل وعل ال شريك ل ، واملعنى
يكون املعنى "فلما جن علي  الليل رأى كوكبا " يقولون هذا ربي، ثم حذ  القول كمـا  
قال جـل وعـل: " واملالئكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـاب سـالم علـيكم" فحـذ             

 ( 17)القول(.

وكالم النحاس جاء موافقا لكالم األخف ، ومنل  كالم اللجـاب؛ حيـث قـال    
س اآليات: )والذي عندي يف هذا القول أن  قال هلـم: تقولـون هـذا ربـي، أي     عند نف

هذا يدبرني؛ ألن  فيما يروى أنهم كانوا أصـحاب جنـوم، فـاحتج علـيهم بـأن الـذي       
 ( 18).تلعمون أن  مدبر إذا ُيرى في  أثر مدبر ال غري(

وقال الرازي: )أن هذه الواقعة إذـا حصـلت بسـبب منـاظرة إبـراهيم ـ عليـ         

ڀ ٺ چ السالم ـ م  قوم ، والدليل علي  أن  تعاىل ملا نكر هذه القصـة قـال:    
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ومل يقل على نفس ، فعلم أن هـذه املباحنـة إذـا جـرت مـ       چ ٺ ٺ ٺ ٿ
قوم  ألجل أن يرشدهم إىل اإلميان والتوحيد. ال ألجل أن إبراهيم كان يطلب الـدين  

 ( 19).واملعرفة لنفس (

اقشات، وأساليب املناظرات ليفحم اخلصم، وما أعجب الرازي وهو يسو  املن
ويقيم علي  احلجة حيث أطال يف الكالم عن تلك اآليات. ملخص : )فكالم إبراهيم ـ  
علي  الصالة والسالم ـ كان من بـاب املوافقـة ظـاهرا  للقـوم، حتـى إنا أورد علـيهم        

قـال ـ: وممـا     الدليل املبطل لقوهلم كان قبوهلم ل  أمت، وانتفاعهم باستماع  أكمل ـ ثـم  
يقوي هذا القول أن  تعاىل حكى عن  منل هذا الطري  يف موض  آخر وهو قول  تعاىل: 

ونلك ألن القوم كانوا  89 - 88الصافات:  چڑ ک ک ک ک گ گ گچ 
يستدلون بعلم النجوم على حصول احلوادث املستقبلة، فوافقهم يف ال ـاهر، مـ  أنـ     

ك إىل كسر األصنام، فمتى جازت املوافقة هلـذا  كان بريئا  عن  يف الباطن؛ ليتوصل بذل
  (٢٠)(الغرض؛ فلم ال جتوز يف مسألتنا ملنل نلك؟ !

أي:  78األنعام: چ ڳ ڱچ قال مجال الدين القامسي ـ عند )قول  تعاىل:  
أكرب الكواكب جرما ، وأع مها قوة، فهو أوىل باإلهليـة. وفيـ  تأكيـد ملـا رامـ  ـ عليـ         

هار النصفة، م  إشارة خفية إىل فساد دينهم من جهة أخرى، الصالة والسالم ـ من إظ 
  (٢1).ببيان أن األكرب أح  بالربوبية من األصغر(

وقال ـ أيضا ـ بعد أن سا  عددا من أقوال املفسرين ـ: )وباجلملة: فاآلية بيـان    
فأكـد أن   (٢٢).لكيفية استدالل  ـ علي  الصالة والسالم ـ ووصـول  إىل رتبـة اإليقـان(     

وب الذي استعمل  القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم ـ علي  الصالة والسـالم ـ    األسل
كان استدالال؛ ليصل من خالل  إىل إقامة احلجة على قوم  استدراجا، وأن  وصـل إىل  

 رتبة اليقني يف بيان ما هو ح . 



 ٢17   د. عبداهلل حممد سعيد اخلوالني ... يف إظهار الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ چ وقال صاحب أضواء البيان: )قول  تعاىل: 

 .اآليات 76األنعام:  چڄ

يف املواض  النالثة حمتمل؛ ألن  كان ي ن نلك،  76األنعام: چ ڄ ڄچ قول : 
 .كما روي عن ابن عباس وغريه

وحمتمل: ألن  جازم بعدم ربوبية غري اهلل. ومراده هذا ربي يف زعمكم الباطـل،  
أو أن  حذ  أداة استفهام اإلنكار. والقرآن يبني بطـالن األول، وصـحة النـاني: أمـا     

ۈ ٴۇ ۋ چ ، فاهلل تعاىل نفى كون الشرك املاضي عن إبـراهيم يف قولـ :   بطالن األول

يف عدة آيات، وَنْفي الكون املاضي يستغر  مجيـ  الـلمن    67آل عمران:  چۋ
 املاضي، فنبت أن  مل يتقدم علي  شرك يوما  ما. 

وأما كون  جازما  موقنا  بعدم ربوبية غري اهلل، فقد دل علي  ترتيب قول اهلل 

إىل آخره "بالفاء" على قول  تعاىل:  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڤ چ تعاىل: 

، 75األنعام:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ

ڭ چ دل على أن  قال نلك موقنا  مناظرا ، وحماجا  هلم، كما دل علي  قول  تعاىل: 

چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ [، وقول : 8٢اآلية ]األنعام:  چ...ڭ

 ( ٢3).(83األنعام: 

أن ما جاء على لسان إبـراهيم يـدل علـى أنـ  قـال      وكالم الشنقيطي هنا يؤكد 
نلك موقنا  مناظرا ، وحماجا  هلم، وأن العـدد مـن اآليـات القرآنيـة تنفـي الشـرك عـن        

 إبراهيم ماضيا ومستقبال. 
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وقد سا  الشهرستاني ـ وهو اخلبري بوض  أصحاب امللل واألهـواء والنحـل،    
ـ مـا كـان عليـ  الصـابئة،       وما حيصل منهـا مـن معتقـدات باطلـة، وفالفـات زائغـة      

واجملــوس، واحلنفــاء مــن: معتقــدات، ومراســيم، وطقــوس، وأشــخاص يعبــدونها،  
وهياكل، وجواهر، وجنوم، وأوثان يطلبون منافعها. نب  إىل أن اهلل بعث إبراهيم ـ علي   
الصالة والسالم ـ يف زمن كـان قومـ  عبـاد أوثـان فقـام ـ عليـ  الصـالة والسـالم ـ            

ب هذه املعبودات، وكان أبوه آزر ـ أعلم القوم باألصنام وصناعتها،  مبناظرات ألصحا
 وعبادها يشاونها من ، فجاءت أكنر احلجج وأقوى اإلللامات علي . 

ثم قال الشهرستاني: )دع هذا كل  خلف قا ، وارجـ  بنـا إىل مـا هـو شـا       
جـج،  كا ، فإن املوافقة يف العبارة علـى طريـ  اإللـلام علـى اخلصـم مـن أبلـغ احل       

چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ وأوض  املناهج، وعن هـذا قـال:   

العتقاد القوم: أن الشمس ملك الفلك هو رب األرباب الذي يقتبسـون   78األنعام: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ من  األنوار ويقبلون من  اآلثار، 

  .79 – 78األنعام:  چہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

، وأبطل مذاهب الصابئة، وبـني أن الفطـرة   قرر ـ يعأ إبراهيم ـ مذهب احلنفاء  
هي احلنيفية، وأن الطهارة فيها، وأن الشهادة بالتوحيـد مقصـورة عليهـا، وأن النجـاة     
واخلالص متعلقة بها، وأن الشـرائ  واألحكـام مشـارع ومنـاهج إليهـا، وأن األنبيـاء       

مـال منوطـة بتحصـيلها    والرسل مبعوثون لتقريرها وتقديرها، وأن الفاية واخلامتة واملبـدأ والك 
  ويريرها، نلك الدين القيم، والصراط املستقيم، واملنهج الواض  واملسلك الالئ .

ڭ ڭ ڭ چ قال اهلل تعاىل لنبي  املصطفى ـ صلى اهلل علي  و سلم ـ: 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
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ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ

  (٢4).3٢ - 3٠الروم: 

وهذا الذي نب  إلي  الشهرستاني، و ما جاء حكاية من إبراهيم ـ عليـ  الصـالة    
والسالم ـ يف موافقت  قوم  كان مناظرة هلم من بـاب اسـتعمال النصـفة مـ  اخلصـم،       

 واستدراج  لتخفيف حدت ، وليصغي إىل ما يلقي  إلي ، م  علم  أن  مبطل. 

ال ختـد  يف   چڄ ڄچ يهـا: فقولـ    وللشعراوي عبارة فتصرة سـهلة قـال ف  
وفائ  اإلمياني، وال بد أن هلا وجها ، ونعلم أن القوم كانوا يعبـدون الكواكـب، ويريـد    

 إبراهيم أن يلفتهم إىل فساد هذه العقيدة. 
فلو أن إبراهيم من أول األمر قال هلم: يا كذابون، يا أهل الضالل، وظل يوج  

لـ . لكـن إبـراهيم ـ عليـ  الصـالة والسـالم ـ          هلم السباب ملا اهتموا ب  وال مسعـوا 
ليستميل آنانهم، ويأخذ قلوبهم مع ، « جماراة اخلصم » ـاستخدم ما يسمى يف اجلدل ب

  (٢5).وليعلموا أن  غري متحامل عليهم من أول األمر، فيأخذ بأيديهم مع (

 وهذا هو معنى االستدراب، والغاية من  استمالة اخلصم برف  وأناة وتؤدة حتى
 يبلغ النهاية من اإلقناع واجملادلة. 

وما أمجل كالم عماد الدين ابن كنري الدمشـقي عنـد كالمـ  عـن آيـات سـورة       
 األنعام؛ حني قال: 

)وقد اختلف املفسرون يف هذا املقام، هل هو مقام ن ر أو مناظرة؟ فروى ابـن  
ر، مـا يقتضـي أنـ  مقـام ن ـ     ( ٢6)جرير من طري  علي بن أبي طلحة، عن ابن عبـاس 

 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ مستدال بقول :  (٢7)واختاره ابن جرير

 . 77األنعام: 
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وقال حممد بن إسحا  ـ: قال نلك ـ يعأ إبراهيم ـ حـني خـرب مـن الّسـرب        
الذي ولدت  في  أم ، حني ختوفت علي  النمرود بـن كنعـان، ملـا أْن قـد أخـرب بوجـود       

ان عامئـذ؛؛ فلمـا محلـت أم    مولود يكون نهاب ملكك على يديـ ، فـأمر بقتـل الغلمـ    
إبراهيم ب  وحان وضعها، نهبت ب  إىل َسَرب؛ ظاهر البلد، فولدت في  إبراهيم وتركت  
هناك. ونكر أشياء من خوار  العادات، كما نكرها غريه مـن املفسـرين مـن السـلف     

 ( ٢8).واخللف

 ، واحل  أن إبراهيم ـ علي  الصالة والسالم ـ كان يف هذا املقـام منـاظرا لقومـ     
مبينا هلم بطالن ما كانوا علي  من عبادة اهلياكل واألصنام، ـ خبال  رأي الطربي الذي 
نهب إىل أن  من الن ـر ـ فبـيَّن يف املقـام األول مـ  أبيـ  خطـأهم يف عبـادة األصـنام          
األرضية، ال  هي على صورة املالئكـة السـماوية، ليشـفعوا هلـم إىل اخلـال  الع ـيم       

أحقر مـن أن يعبـدوه، وإذـا يتوسـلون إليـ  بعبـادة مالئكتـ ،        الذين هم عند أنفسهم 
 ليكونوا شفعاء هلم عند اهلل يف الرز  والنصر، وغري نلك مما حيتاجون إلي . 

وبيَّن يف هذا املقام خطأهم، وضالهلم يف عبادة اهلياكل؛ وهي الكواكب السيارة 
ملـريخ، واملشـاى،   السبعة املتحرية، وهي: القمـر، وعطـارد، واللهـرة، والشـمس، وا    

وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس، ثم القمر، ثم اللهـرة. فـبني أوال   
أن هذه اللهرة ال تصل  لإلهلية؛ ألنها مسخرة مقدرة بسري معني، ال تليـغ عنـ  ميين ـا    
وال مشاال وال متلك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من األجرام خلقها اهلل منرية، ملا لـ   

احلكم الع يمة، وهي تطل  من املشر ، ثم تسري فيما بين ، وبني املغـرب  يف نلك من 
حتى تغيب عن األبصار في ، ثم تبدو يف الليلة القابلة على هذا املنوال. ومنل هـذه ال  

 تصل  لإلهلية، ثم انتقل إىل القمر. فبني في  منل ما بني يف النجم. 



 ٢٢1   د. عبداهلل حممد سعيد اخلوالني ... يف إظهار الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره 

ن هذه األجرام النالثة ال  ثم انتقل إىل الشمس كذلك. فلما انتفت اإلهلية ع

ں ں ڻ ڻ ڻ چ هي أنور ما تق  علي  األبصار، ويق  نلك بالدليل القاط ، 

أي: أنا بريء من عبادتهن ومواالتهن، فإن كانت آهلة، فكيدوني بها مجيعا  چڻ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ چ ثم ال تن رون، 

ومقدرها ومدبرها أي: إذا أعبد خال  هذه األشياء وفاعها ومسخرها  چۓ
  .الذي بيده ملكوت كل شيء، وخال  كل شيء، ورب ، ومليك ، وإهل 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ كما قال تعاىل: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

 .٥٤األعرا :  چڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

وكيف جيوز أن يكون إبراهيم ـ اخلليل ـ ناظرا يف هذا املقام، وهـو الـذي قـال      

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ  اهلل يف حق :

  .5٢ - 51األنبياء: اآليات  چھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ وقال تعاىل: 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

. 1٢3 - 1٢٠النحل:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے چ وقال تعاىل: 

  .161األنعام:  چۓ
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[ ن ـرة حصـيفة واعيـة ومبصـرة     81ـ   74والناظر يف آيات سـورة ]األنعـام:   
يهتدي إىل أن معنى املناظرة أقرب إىل جوهرها ومعانيها؛ ودليل نلك هـو االسـتفهام   

واالستفهام اإلنكاري كما هو مقرر عند ، چپچ اإلنكاري الوارد يف صدر اآليات 
تاب إىل تفكري يق  ب  هذا اجلـواب يف  علماء املعاني: )يف أصل وضع  يتطلب جوابا حي

موضع ، وملا كان املسئول جييب بعد تفكري وروية؛ عن هذه األسئلة بالنفي كان توجي  
 ( ٢9).السؤل إلي  محال ل  على اإلقرار بهذا النفي، وهو أفضل من النفي ابتداء(

ومقتضى كالم بـدوي هـذا أن اهلمـلة يف االسـتفهام الـوارد يف اآليـة السـابقة        
رجت عن أصل وضعها اللغوي )التصور والتصـدي ( إىل اإلنكـار. فهـو اسـتفهام     خ

يفيد موقفـا هـو للمـتكلم مـن سـامع ، يتمنـل يف أنـ  ال يقبـل منـ  مضـمون نلـك            
 االستفهام. 

وهذ املوقف على درجات أقصاها اإلنكار، أو التقري ، وأدناهـا العتـاب، ومـا    
 بينهما در جات تتلون وف  السيا . 

عن أبي هريرة ـ رضـي اهلل عنـ  ـ أن رسـول اهلل ـ صـلى اهلل عليـ          وقد ثبت 
 ( 3٠)وسلم ـ قال: "كل مولود يولد على الفطرة"

وعن عياض بن محار املفَجاشعي أن رسول اهلل ـ صلى اهلل علي  وسـلم ـ قـال: "     
 . (31)وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. "... أال إن ربي أمرني

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چوقال اهلل يف كتاب  العليل: 

ــروم:  ــاىل:   ،3٠ال ــال تع ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ وق

ــ :   17٢األعــرا :  چڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ــى أحــد القــولني، كقول ــاه عل ومعن

 . 3٠الروم:  چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ



 ٢٢3   د. عبداهلل حممد سعيد اخلوالني ... يف إظهار الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره 

فإنا كان هذا يف ح  سائر اخلليقة، فكيف يكون إبراهيم ـ اخلليل ـ الذي جعل    

 ناظرا يف هذا املقام؟! 1٢٠النحل:  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ اهلل 

بل هو أوىل الناس بالفطرة السليمة، والسجية املستقيمة بعد رسول اهلل ـ صلى  
 اهلل علي  وسلم ـ بال شك وال ريب. 

ومما يؤيد أن  كان يف هذا املقام مناظر ا لقوم  فيما كانوا في  من الشرك ال ناظرا 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ قول  تعاىل: 

ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ې 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ 

 . (3٢)81 - 8٠األنعام:  چجبحب خب مب ىب

كما أن يف هذه اآلية دليال آخـر علـى املنـاظرة وهـي تلخـر باالسـتفهام أربـ         
مرات: االستفهام باهلملة، وكيف، وأي. والالفت للن ر أن االستفهام بــ " أي " وهـي   

 يل أحد املتشاركني يف أمر يعمهما. تأتي للسؤال عما مي

وكالم ابن كنري قد مج  بني أقوال املفسرين والقصاص، وجلم بـأن احلـ  مـ     
إبراهيم ـ علي  الصالة والسالم ـ حيث بني أن  كان يف هذا املقام مناظرا لقومـ ، مبينـا     

رباهني، هلم بطالن ما كانوا علي  من عبادة اهلياكل واألصنام، وأثبت نلك بالدالئل وال
 ليفحم اخلصم، ويفل شوكت . 

ومن خالل ما سب  يالحظ من كالم املفسرين عـن آيـات سـورة األنعـام أنهـا      
استعملت عددا من األساليب يف مناظرة إبراهيم ـ علي  السالم ـ لقوم  ليقيم علـيهم     

 منها:  (33)احلجة ليبطل بذلك معتقدهم
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لصالة والسالم ـ هـذا كـان مـن     فكالم إبراهيم ـ علي  ا   چڄ ڄچ احملاكاة بقول   .1
باب املوافقة ظاهرا  للقوم، حتى إنا أورد عليهم الدليل املبطل لقوهلم كـان قبـوهلم   
ل  أمت، وانتفاعهم باستماع  أكمل، أو يقال جاء علـى سـبيل الفـرض جريـا علـى      
معتقد قوم ؛ ليصغي إىل ما يلقي  إلي ، م  علم  أن  مبطل. فحاكاهم ليصل بهم إىل 

 تقادهم. نقض اع

قصـد   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ التهيئة جاء نلك بقول :  .٢
ب  تنبي  قوم  للن ر يف معرفة الرب احل  وأن  واحد، وأن الكوكب والقمر كليهمـا  
ال يستحقان نلك ويف هذا تهيئة لنفوس قوم  ملا علم علي  من التصري ؛ بأن ل  ربا 

 غري الكواكب. 

فعرَّض بقوم   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ التعريض بقول :  .3
ــ :      ــالون؛ ألن قول ــأنهم ض ــم ب ــارحة للعل ــل املص ــأهم قب ــالون، وهي ــم ض ألنه

ــدهم أن    چڑ ک ک کچ ــى نفوســهم الشــك يف معتق ــدخل عل ي
ــال:      ــل ق ــونن ضــاال، ب ــل: ألك ــريض مل يق ــذا التع ــوا ضــالال؛ وألجــل ه يكون

 ليشري إىل أن يف الناس قوما ضالني، يعأ قوم .  چڑ ک ک کچ

ــ :   .4 ــك بقول ــارا   چڃ چ چ چچ الكــر ونل ــيهم باإلبطــال إظه ــر عل ك
لإلنصا  وطلب احل . فكالم إبراهيم ـ علي  الصـالة والسـالم ـ كـان مـن بـاب        
املوافقة ظاهرا  للقوم، حتى إنا أورد عليهم الدليل املبطل لقوهلم كان قبوهلم ل  أمت، 

 وانتفاعهم باستماع  أكمل. 
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 يكـن لـ  رب يهديـ  بقولـ :     التوصل إىل املصارحة، فصرح بوقوع الضـالل إنا مل  .5

فعرَّض بقوم  ألنهـم ضـالون،    چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ
 وهيأهم قبل املصارحة للعلم بأنهم ضالون. 

وإذا تريث إىل    چڄ ڄچ مل يقل  چڇ ڇ ڇ ڇ چ الايث يف االستدالل،  .6
أفول القمر فاستدل ب  على انتفاء اهليئة ومل ينفها عن  مبجـرد رؤيتـ  بازغـا مـ  أن     

   حمق  حبسب املعتاد. أفول

ألنـ  أراد أن   چڇ ڇ ڇ ڇ چ االستدالل على أسـاس املشـاهدة، فقولـ :     .7
يقيم االستدالل علـى أسـاس املشـاهدة علـى مـا هـو املعـرو  يف العقـول؛ ألن         
املشاهدة أقوى. وألن األفول ليس يتغري يف نات الكوكب؛ بل هو عرض لألبصار 

 ك  ون ام  يغيب ويعود إىل ال هور. املشاهدة ل ، أما الكوكب فهو با  يف فل

الاقي يف االستدالل، نلحظ أن إبراهيم جادل قوم ، وأرخى هلـم العنـان، وسـار     .8
معهم على معتقدهم فقد استدل بالكوكب أوال، ثم ترقى فاستدل بالقمر، ثـم إىل  
االســتدالل بالشــمس، حتــى أوصــلهم إىل احلقيقــة؛ فاقــى يف النوبــة النالنــة إىل  

لرباءة منهم، والتقري  بأنهم علـى شـرك حـني مت قيـام احلجـة، وتـبلج       التصري  با

ں ں ڻ چ احل ، وبلغ من ال هور غاية املقصود. فقال اهلل تعاىل حكاية عنـ :  

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

  .79 – 78األنعام:  چۓ ۓ

هذه اجلملـة جاريـة    چڳ ڱچ االستدالل باألوىل، واألحرى، ونلك بقول :  .9

املقتضية نقض ربوبية الكوكـب، والقمـر، وحصـر     چڄ ڄچ لة جلملة جمرى الع
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الربوبية يف الشمس، ونفيها عن الكوكب، والقمر، ولـذلك حـذ  املفضـل عليـ      
ل هوره، أي هو أكرب منهما، يعأ أن األكرب األكنر إضاءة؛ أوىل باستحقا  اإلهلية؛ 

 ببيان أن األكرب أح  بالربوبية من األصغر. 

في  إقناع هلم بـأن ال حيـاولوا    چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  : اإلقناع فقول .1٠
موافقت  إياهم على ضالهلم؛ ألن  ملا انتفى استحقا  اإلهلية عـن أع ـم الكواكـب    

 ال  عبدوها فقد انتفى عما دونها باألحرى. 

اإليقان، فاآليات فيها بيان لكيفية استدالل  ـ علي  الصالة والسالم ـ ووصـول      .11

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چإىل رتبة اإليقـان،  

ــام:  چھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  .79 - 78األنعــــــــ

  75ام: عاألن چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ

 املطلب الثالث: االستدالل على إثبات أن القرآن الكريم وحي من عند اهلل:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ قال اهلل جل جالل :  .1

من أهم هذه اآلية من سورة فصلت، وهي  5٢فصلت:  چى ى ائ ائ ەئ 
السور ال  نوََّهت بالقرآن الكريم، وأشادت ب ، وأشارت إىل عجل املشركني عن 
معارضت ، ونكر هدي ، وأن  معصوم من أن يتطر  إلي  الباطل، وتأييده مبا أنلل إىل 
الرسل من قبل اإلسالم، وتلقي املشركني ل  باإلعراض وصم اآلنان، وإبطال 

ن القرآن نلل بلغتهم، فال عذر هلم يف عدم مطاعن املشركني في ، وتذكريهم بأ
انتفاعهم بهدي ، وأشارت كذلك إىل زجر املشركني وتوبيخهم على كفرهم خبال  
السماوات واألرض، م  بيان ما يف خلقها من الدالئل على تفرده باإلهلية، وجاء 

صرب األمر فيها للنيب ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ بدف  املشركني بال  هي أحسن، وبال
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على جفوتهم، وتنبيت  ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ واملؤمنني بتأييد اهلل إياهم بتنلل 
املالئكة بالوحي، وجاءت بالبشارة للمؤمنني، وختمت السورة مبا يلفت لفت 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چبدئها، حيث جاءت هذه اآلية: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک چمتصلة باآليات  چې ې ى ى ائ ائ ەئ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

إلللام الطاعنني وامللحدين،  45-41فصلت:  چحبخب مب ىب يب جت حت 
  وفيها حث على التأمل والتدبر، واستدراب إلقرار اخلصم.

وقد سا  البقاعيُّ مناسبة اآلية مبا قبلها فقال: )وملا نكر سـبحان  مـن أحـواهلم    
املندرجة يف أحوال هذا النوع كل  ما هو مكشو  بشاهد الوجود من أن  ال ثبات هلـم  
ـ ال سيما ـ عند الشدائد إعالما  بالعراقة يف اجلهل والعجل، دل على األمرين معـا مبـا    

نهم ال جيـوزون املمكـن فيعـدون لـ  مـا ميتعـ  علـى تقـدير         ال ميكن عاقال  دفع  من أ
وقوع ، فأمره ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ أن يذكر نلك إيذانا  بـاإلعراض عـنهم دلـيال       

أي هـذا القـرآن    چۋ ۋ  چ أي أخربوني چۈ ٴۇ چعلى تناهي الغضب: 
ري الذي نصبتم ملغالبت  ـ حتى باإلعراض عن السماع باللغو ـ حال قراءتـ  مـن الصـف     

والتصفي  وغري نلك، وليس نلك منكم صادرا  عن حجة قاطعة يف أمره ـ بل أنـتم ـ    
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الـذي لـ     چۅ ۅ ۉ  چمعها على يقني؛ بل هو عن خفة وعدم تأمـل مـنكم أنـ     
 اإلحاطة جبمي  صفات اجلالل واجلمال فهو ال يغالب. 

دائـرا    وملا كان الكفر ب  على هذا التقدير يف غاية البعد، وكان مقصود السـورة 
على العلم، نب  على نلك بأداة الااخي م  الداللة على أن نلك ما كان منهم إال بعد 
تأمل طويل، فكانوا معاندين حتى نللوا بالصفري والتصفي  من أعلى رتب الكالم إىل 

أي بعـد إمعـان الن ـر فيـ       چۉ ې ې  چأصوات احليوانـات العجـم. فقـال:    
شقا  هو يف غاية البعد مـن املالءمـة ملـن مل يـلل     والتحق  ألن  ح ، فكنتم بذلك يف 

يستعطفكم جبميل أفعال ، ويردكم جبليل أقوال  وآمن ب  غريكـم؛ ألنـ  مـن عنـد اهلل،     

أي  چى ى ائ ائ چمنكم ـ هكـذا كـان األصـل ـ ولكنـ  قـال:         چې ېچ

تنبيها  على أنهم صاروا كـذلك، وأن مـن صـار كـذلك فقـد       چەئ چألولياء اهلل، 
وات اهلل تعاىل ال  من واقعت  هلك ال حمالة، ومن أهدى ممن هو يف عرض نفس  لسط

إسالم قريب وهو الذي آمن ألن  سامل اهلل الذي من سامل  سامل  كل شـيء، فنجـا مـن    
 كل خطر. 

فاآلية من االحتباك: نكر الكفر أوال  دليال  على اإلميـان ثانيـا ، والضـالل ثانيـا      
  (34).أن نكر املضار أصدع للقلب فهو أنف  يف الوعظ( دليال  على اهلدى أوال ، وِسرُّه

وكالم البقاعي عن مناسبة اآلية ينب  في  إىل أنها دلت علـى أن كفـر الكـافرين    
برب العاملني، وتكذيب املشركني بالقرآن الكريم كان بعد تأمل طويل منهم، وشـقا   

من اهتدى، وآمن  يف غاية البعد، فنعت عليهم تعريض أنفسهم باهلالك. كما أكدت أن
 فقد سلم وجنا من كل خطر. 
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ۋ  چأخربونـي   چٴۇ  چوقال صاحب الكشا  عند تفسريه هلـذه اآليـة:   

يعأ: أن ما أنتم علي  من إنكار القـرآن وتكذيبـ     چۅ ۅ ۉ  چالقرآن  چۋ 
ليس بأمر صادر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقني وثلج الصـدور، وإذـا هـو    

دليل أمر حمتمل، جيوز أن يكون مـن عنـد اهلل، وأن ال يكـون مـن     قبل الن ر واتباع ال
عنده، وأنـتم مل تن ـروا، ومل تفحصـوا، فمـا أنكـرمت أن يكـون حقـا  وقـد كفـرمت بـ .           
فأخربوني من أضّل منكم وأنـتم أبعـدمت الشـوط يف مشـاقت  ومناصـبت ، ولعلـ  حـ         

نكم، موضوع موض  م چى ى ائ ائ ەئ چفأهلكتم أنفسكم؟ ! وقول  تعاىل: 
وكالم اللفشري عن معنى اآلية يؤكد أن املتنكرين للقرآن  (35).بيانا  حلاهلم وصفتهم(

املكذبني الكافرين ب ، وبأن  ليس من عند اهلل، كان موقفا سـابقا للسـماع، وخصـومة    
متقدمة للن ر والتفحص، وأن هذا الصني  منهم كان جمازفة وجتوزا، ومناصبة للعداء، 

 وبعدا عن اإلنصا . 

وقال ابن عاشور عند تفسريه لآلية نفسها: )استئنا  ابتدائّي متصل بقول : 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ 

؛ فهذا انتقال 45 - 41: فصلت چيب جت حت ىئ يئ جب حبخب مب ىب 
إىل اجملادلة يف شأن القرآن رج  ب  إىل الغرض األصلي من هذه السورة وهو بيان 

 حقِّيَّة القرآن، وصدق  وصد  من جاء ب . 
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وهذا استدعاء ليعملوا الن ر يف دالئـل صـد  القـرآن منـل إعجـازه واتسـاق        
 ، وكون تلك الكتب مؤَيدة ل . وتأييد بعض  بعضا وكون  مؤَيدا للكتب قبل 

واملعنى: ما أنتم علي  من إنكار صد  القرآن ليس صادرا عـن ن ـر ومتحـيص    
حيصل اليقني، وإذا جازفتم ب  قبل الن ر!! فلو تأملتم الحتمل أن ينتج لكم التأمل أن  
من عند اهلل، وأن ال يكون مـن عنـده، فـإنا فـرض االحتمـال األول، فقـد أقحمـتم        

  شقا  قوّي. أنفسكم يف

واقتصر في  على نكر احلالة املنطبقـة علـى صـفاتهم؛ تعريضـا بـأن نلـك هـو        
الطر  الراج  يف هذا اإلمجال؛ كأن  يقول: كما أنكم قضيتم بأن  ليس مـن عنـد اهلل،   
وليس نلك معلوما بالضرورة. فكذلك كون  من عند اهلل. فتعالوا فتأملوا يف الدالئل، 

من عند اهلل، وصدوا أنفسـهم وعـامتهم عـن االسـتماع إليـ        فهم ملا أنكروا أن يكون
والتدبري في ؛ فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا األخذ باحليطة هلـم؛ بـأن يتـدبروه    

 حتى يكونوا على بينة من أمرهم يف شأن . 

وهو إنا تدبروه ال يلبنون أن يعلموا صدق ، فاستدعاهم اهلل إىل الن ـر بطريـ    
عند اهلل؛ فإن  إنا جاز نلك وكانوا قد كفروا ب  دون تأمـل؛ كـانوا    جتويل أن يكون من

قد قضوا على أنفسهم بالضالل الشديد، وإنا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمـات  
 الوعيد. 

الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط املشـكوك فيـ ، فاإلتيـان بهـا      چ ڈچو 
لوا على التأمل يف دالئل صـد   إرخاء للعنان معهم الستنلال طائر إنكارهم حتى ٌيقب

 القرآن. 

ويشب  أن يكون املقصود بهذا اخلطاب والتشكيك أوال دهماء املشركني؛ الذين 
 مل ين روا يف داللة القرآن، أو مل يطيلوا الن ر ومل يبلغوا ب  حد االستدالل. 
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وأما قادتهم وكرباؤهم وأهل العقـول مـنهم فهـم يعلمـون أنـ  مـن عنـد اهلل،        
لب عليهم حب الرئاسة على أنهـم متفـاوتون يف هـذا العلـم؛ إىل أن يبلـغ      ولكنهم غ

 بعضهم إىل حد قريب من حالة الدهماء. 

ولكن القرآن ألقى بينهم هـذا التشـكيك تغليبـا ومراعـاة الخـتال  درجـات       

ٹ ٹ ڤ ڤ چ املعاندين، وجماراة هلم ادعاءهم؛ أنهم مل يهتدوا ن را لقـوهلم.  

 . ٥فصلت:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

للااخي الرتيب ألن الكفر مبا هو من عند  چۉ ېچ يف قول   چۉ چ و 
 اهلل أمره أخطر من كون القرآن من عند اهلل. 

األوىل لالستفهام وهو مستعمل يف معنى النفي، أي ال أضل ممن هو  چې چ و 
 يف شقا  بعيد إنا يق  الشرط. 

 چې ېچ النانية موصـولة ومـا صـدقها املخـاطبون بقولـ        چې چ و 

فعدل عن اإلضمار إىل طري  املوصول ملـا تـأنن بـ  الصـلة مـن تعليـل أنهـم أضـل         
الضالني، بكونهم شديدي الشقا ، ونلك كناية عن كونهم أشد اخلل  عقوبة ملـا هـو   

 معلوم من أن الضالل سبب للخسران. 

والشقا : العصيان. واملراد: عصيان أمر اهلل ل هور أن القرآن من عنـده علـى   
 رض بيننا. هذا الف

والبعيــد: الواســ  املســافة، واســتعري هنــا للتشــديد يف جنســ ، ومناســبة هــذه 
االستعارة للضالل ألن الضالل أصل  عدم االهتداء إىل الطريـ ، وأن البعـد مناسـب    
للشقا  ألن املنش  قد فار  املنش  عن  فكان فراق  بعيدا ال رجاء مع  للدنو، ـ كما ـ   

  (36).176البقرة:  چىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ چ يف قول  
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والكالم يتلخص يف أن اخلصوم قد قضوا وحكموا بأن القرآن لـيس مـن عنـد    
اهلل، وليس ما قالوه معلوما بالضرورة، فتعالوا وتأملوا يف الدالئل، فهم ملا أنكـروا أن  
يكون من عند اهلل وصدوا أنفسهم وعـامتهم عـن االسـتماع إليـ  والتـدبر فيـ ، فقـد        

سهم، وأهملوا األخذ باحليطة هلم، بأن يتدبروه حتى يكونوا علـى  أعملوا شهوات أنف
بينة من أمرهم يف شأن ، وهو إنا تدبروه ال يلبنون أن يعلموا صدق ، فاسـتدعاهم اهلل  
إىل الن ر بطري  جتويل أن يكون من عند اهلل، فإن  إنا جاز نلك وكانوا قـد كفـروا بـ     

 الل الشديد. دون تأمل؛ كانوا قد قضوا على أنفسهم بالض

واإلنصا : وسيلة، والغاية من  يفيـل املخـالف علـى إلطـا  الن ـر وإجالـة       
 التدبر قصد االعاا  ومحل  على اإلقرار مبا مل يستقر عنده. 

إخل، رجوع إللـلام   چ... ۈ ٴۇ. چ قال اآللوسي عند تفسريه لآلية: 
الكـالم املنصـف،    الطاعنني وامللحدين، وختم للسورة مبا يلتفت لفت بدئها، وهو من

وفي  حث على التأمل واستدراب لإلقرار؛ م  ما في  من سحر البيان، وحديث الساعة 
 .وق  يف البني تتميما  للوعيد وتنبيها  على ما هم في  من الضالل البعيد

ــى  ــي  چٴۇ  چومعن ــرآن  چۋ ۋ  چأخربون ۅ ۅ ۉ ۉ  چأي الق

أي  چې ې ى ى ائ ائ  چم  تعاضد موجبـات اإلميـان بـ ،     چې ې 

 غاية البعد عن احل .   چەئ چخال  

واملراد ممن هو يف شقا : املخاطبون، ووض  ال اهر موضـ  ضـمريهم شـرحا     

سـادَّة  مسـدَّ    چ... ې ې.  چحلاهلم بالصـلة، وتعلـيال  ملليـد ضـالهلم، ومجلـة      
حمذو : تقديره أرأيتم أنفسكم، والناني هو مجلـة   أو املفعول األول {رأيتم}مفعوَلْي 

تفهام، وأيا  ما كان فجواب الشرط حمـذو ، تقـديره: مـنال  فمـن أضـل مـنكم،       االس
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 (37)وني من أضل منكم، ولعل  األظهر(.وقيل: إن كان من عند اهلل ثم كفرمت ب  فأخرب
 واهلل أعلم. 

ۋ  چ: أن الرؤيـة سـبب لإلخبـار،    چۈ ٴۇ چ وقد نبَّهـت اآليـة بقولـ :    

 ر واتباع دليل، م  من غري ن چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  چأي: القرآن  چۋ 
 تعاضد موجبات اإلميان ب ، فقد بعدمت وجانبتم الصواب. 

ې ى ى ائ چ اسـتفهامية يف قولـ :    چې چ و نبهـت ـ كـذلك ـ إىل أن:      

أي: من أضل منكم، فوض  املوصول موض  الضمري شرحا حلـاهلم،   چائ ەئ 
 وتعليال ملليد ضالهلم وخالفهم؛ بأن  لكونهم يف شقا  بعيد. 

فر مبا نلل من عند اهلل بأن قال أساطري األولني وحنوه، فقد كان مشاقا فان من ك
هلل أي: معاديا وفالفا ل  خالفا بعيدا عن الوفـا ، ومعـاداة بعيـدة عـن املـواالة، وال      

 شك أن من كان هكذا فهو يف غاية الضالل. 

ة ويف اآلية إشارة ـ أيضا ـ إىل أن كل بالء وعناء، ونعمة ورمحة، ومضرة ومسـر   
ينلل بالعبد فهو من عند اهلل. فإن استقبل  بالتسليم والرضى؛ صابرا شاكرا للمـوىل يف  
الشدة والرخاء، والسراء والضراء، فهو مـن املهتـدين املقـربني، وإن اسـتقبل  بـالكفر      

 واجللع باخلذالن، فهو من األشقياء املبعدين املضلني. 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ قال اهلل تعاىل:  .٢

  .73مريم:  چڭ ڭ  ۓ

لفظ: "أيُّ" االستفهامية يف اآلية جاءت للتمييل بني الكـافرين واملـؤمنني، يف أمـر    
يعمهما، وهو اجلنة، والكالم املنصف ورد هنا يف سيا  زعم املشركني بأحقيتهم باملقام 
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األسنى، واألصل أن يكون من املؤمنني الذين هـم أوىل بهـذه املكانـة السـنية والرتبـة      
 ية. فجاء أسلوب اآلية على خال  األصل. العل

وقد سا  صاحب غرائب القـرآن هـذه اآليـة علـى أن فيهـا أسـلوب الكـالم        

يعـأ املـؤمنني باآليـات     چے ے چ املنصف على زعم املشـركني فقـال: قولـ :    
واجلاحدين هلا من الكالم املنصف على زعمهم. واملقصود حنن أوفـر ح ـا  علـى مـا     

يامنا وقعودنا، وحسن احلال يف الدنيا ظاهر على الفضل والرفعة، ي هر منا يف أحوال ق

أي كنريا   چڭ ۇ  چوضده أمارة على النقص والضعة؛ فأجابهم اهلل تعاىل بقول : 
  (38).من املرات أهلكنا قبلهم أهل عصر(

واملعنى: أنهم إنا مسعوا اآليات وهم جهلة ال يعلمـون إال ظـاهرا  مـن احليـاة     
لغهم من العلم؛ قالوا: أّي الفريقني من املؤمنني باآليـات واجلاحـدين   الدنيا، ونلك مب

هلا أوفر ح ا  من الدنيا؛ حتـى جيعـل نلـك عيـارا  علـى الفضـل والـنقص، والرفعـة         
والضعة؟ وهذا دليل يف غاية الفساد، وهو من باب قلب احلقائ ، وإال فكنرة األموال 

الك صـاحب ، وشـقائ ، وشـره، وهلـذا     واألوالد، وحسن املن ر، كنريا ما يكون سببا هل

  .74مريم:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ قال اهلل تعاىل: 

أي: متاعا، من أوان وفر ، وبيوت، وزخـار ، وأحسـن رئيـا، أي: أحسـن     
 مرأى ومن را، من غضارة العي ، وسرور اللذات، وحسن الصور. 

لـك مـن حلـول    فإنا كان هؤالء املهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا، ومل مينعهم ن
 (39).العقاب بهم، فكيف يكون هؤالء، وهم أقل منهم وأنل؛ معتصمني من العذاب؟

 ويف اآلية من التهديد والوعيد ما ال خيفى. 
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واالستدالل بهذه اآلية على هذا األسلوب ـ على زعـم املشـركني ـ اسـتدالل      
 مقلوب؛ ألن  استدالل على مكاثرة حمق  هالكها من الفريقني. 

لكــالم عــن موضــوع الــوحي: أن اآليــتني اللــتني ورد نكرهمــا يف وخالصــة ا
موضوع جمادلة املكذبني بالوحي تضمنتا أسـاليب متعـددة، ومتنوعـة تتعلـ  بـالكالم      

 جاءت على النحو اآلتي:  (4٠)املنصف 

رج  ب  إىل الغرض األصلي من سورة  يف اآليات انتقال إىل اجملادلة، يف شأن القرآن .1
يَّة القرآن، وصدق  وصد  من جاء ب . فاستدعاهم اهلل إىل فصلت وهو بيان حقِّ

الن ر بطري  جتويل أن يكون من عند اهلل؛ فإن  إنا جاز نلك وكانوا قد كفروا ب  
دون تأمل؛ كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضالل الشديد، وإنا كانوا كذلك فقد 

ئل صد  القرآن حقت عليهم كلمات الوعيد. وهذا استدعاء ليعملوا الن ر يف دال
 منل إعجازه واتساق  وتأييد بعض  بعضا. 

ۋ ۋ ۅ چ أي أخربوني  چۈ ٴۇ چ : احلث على التأمل والتدبر؛ فقول  .٢

أي هذا القرآن، إلللام الطاعنني وامللحدين  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
 إلقرارهم باحلجة أن  من عند اهلل، وهو استدراب: وهو من الكالم املنصف. 

مـا أنـتم عليـ  مـن إنكـار القـرآن        الن ر والفحص، أي: إن اخلصومة املتقدمة عن .3
وتكذيب  ليس بـأمر صـادر عـن حجـة قاطعـة حصـلتم منهـا علـى الـيقني وثلـج           

 الصدور، وإذا هي خصومة متقدمة على الن ر والفحص. 

أن تدخل على الشرط املشكوك في ،  الشرطية شأنها چۋچ  إرخاء للعنان، فـ .4
  املنكرين الستنلال طائر إنكارهم حتى ٌيقبلوا على واإلتيان بها إرخاء للعنان م

 التأمل يف دالئل صد  القرآن. 
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من عند اهلل، كان موقفا سابقا  اجملازفة واجملاوزة، فاملتنكرين للقرآن وقوهلم بأن  ليس .5
للسماع، وأن هذا الصني  منهم كان جمازفة وجتوزا، ومناصبة للعداء، وبعدا عن 

 اإلنصا . 

جاء يف سيا  زعم  چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ  يف قول : الكالم املنصف .6
املشركني بأحقيتهم باملقام األسنى، واألصل أن يكون من املؤمنني الذين هم أوىل 
بهذه املكانة السنية والرتبة العلية. فجاء أسلوب اآلية على خال  األصل، مسايرة 

 للعم املنكرين. 

 األنبياء: املطلب الرابع: االستدالل على إثبات النبوة وصدق 

 النموذج األول: إثبات نبوة حممد ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وصدقه: 

ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب چ قــال اهلل تعــاىل: 

 . 96اإلسراء:  چيب

قال ابن كنري: )يقول تعاىل مرشـد ا نبيـ  إىل احلجـة علـى قومـ ، يف صـد  مـا        
كانب ا علي  انتقم مـأ  جاءهم ب : إن  شاهد علّي وعليكم، عامل مبا جئتكم ب ، فلو كنت 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ أشد االنتقام، كما قال تعـاىل:  

أي: علـيم بهـم    چحب خب مب ىب يبچ وقول : . 46 - 44احلاقة:  چگ گ 
  (41).مبن يستح  اإلنعام واإلحسان واهلداية، ممن يستح  الشقاء واإلضالل واإلزاغة(

هلل عليـ  وسـلم ـ بـتلقني     وقال ابن عاشور: )بعد أن خص اهلل حممدا ـ صلى ا 
احلجة القاطعة للضاللة أرد  نلك بتلقين  ـ أيضـا ـ مـا لقنـ  الرسـل السـابقني مـن         

تسـلية لـ     چی جئ حئ چ  ـتفويض األمر إىل اهلل ويكيم  يف أعدائ ، فأمره ب
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ې ى ى ائ چ وتنبيتا لنفس  وتعهدا ل  بالفصل بين  وبينهم كما قـال نـوح وهـود    

هما من الرسل قـال قريبـا مـن نلـك. ويف هـذا رد      وغري .٢6املؤمنون:  چائ 
  (4٢).جملموع مقاحاتهم املتقدمة على وج  اإلمجال(

 وهي من أسلوب التهديد والوعيد واملتاركة. 

ــاىل:   ــال اهلل تع يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت چ ق

  .135ط :  چمت ىت
 -أيها الرسـول الكـريم    -اخلطاب يف اآلية حملمد ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ قل   

ؤالء الكافرين: كل واحد منا، ومنكم مابص باآلخر، ومنت ـر ملـا يـؤول إليـ  أمـر      هل

 چىب چ صاحب ، وما دام األمر كذلك فانت روا ما يؤول إلي  حالنا، وحـالكم،  

هم أصحاب الطري  الواضـ  املسـتقيم الـذي ال اعوجـاب      چيبچ بعد زمن قريب. 

ي ، أنا، أم أنـتم؟ إىل مـا   بسلوك  إل چىتچ الذين جتنب الضاللة، و  چمت چ في ، 
يسعدهم يف دينهم، ويف دنياهم، وفى آخرتهم، فـإن صـاحب الصـراط املسـتقيم هـو      
الفائل الراشد، الناجي املفل ، ومن حـاد عنـ  خاسـر خائـب معـذب. وقـد ُعلـم أن        

 الرسول هو الذي بهذه احلالة، وأعداؤه خبالف ، وهو أسلوب في  يد؛. 
تعاىل نكره لنبي  حممد ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ:   قال ابن جرير الطربي: )يقول 

يا حممد: كلكم أيها املشركون باهلل مابص يقول: منت ر ملن يكـون الفـالح،    چيئ چ
وإىل ما يئول أمري وأمركم متوقـف ينت ـر دوائـر اللمـان؛ فابصـوا يقـول: فاقبـوا        

ستقيم املعتدل الذي ال اعوجاب فيـ  إنا جـاء   وانت روا، فستعلمون من أهل الطري  امل
أمر اهلل وقامت القيامة، أحنن أم أنتم؟ ومـن اهتـدى يقـول: وسـتعلمون حينئـذ مـن       

  (43).املهتدي الذي هو على سنن الطري  القاصد غري اجلائر عن قصده منا ومنكم(
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يئ چقال الرازي: )ثم إن  سبحان  ختم السـورة بضـرب مـن الوعيـد فقـال:      

كل منا ومنكم منت ر عاقبة أمره وهذا االنت ار حيتمـل أن يكـون    أي چجب حب 
 قبل املوت، إما بسبب األمر باجلهاد أو بسبب ظهور الدولة والقوة. 

 وحيتمل أن يكون باملوت فإن كل واحد من اخلصمني ينت ر موت صاحب . 

وحيتمل أن يكون بعد املوت وهو ظهور أمر النواب والعقـاب، فإنـ  يتميـل يف    
خرة احمل  من املبطل مبا ي هر على احمل  من أنواع كرامة اهلل تعاىل، وعلى املبطل من اآل

 أنواع إهانت . 

إلي  ولـيس   چيب جت حت خت مت ىت چ عند نلك  چىب چ 
 ( 44)ديد واللجر للكفار. واهلل أعلم(.هو مبعنى الشك والاديد، بل هو على سبيل الته

انهم كاملمتن ، وجداهلم ال ينقطـ ،  و يؤيده قول البقاعي: )وملا علم بهذا أن إمي
بل إن جاءهم اهلدى طعنوا في ، وإن عذبوا قبل  ت لموا، كان كأنـ  قيـل: فمـا الـذي     

أي منت ـر حسـن    چحب چ أي مـأ، ومـنكم    چيئ جب چ أفعل معهم؟ فقال: 

فإنكم كالبهائم ليس لكـم تأمـل،    چخبمب چ عاقبة أمره، ودوائر اللمان على عدوه. 
 إال عند وقوع .  وال جتوزون اجلائل

يب چ أي: عما قريب بوعد ال خلف في  عند كشـف الغطـاء.    چىب چ 

أي: الـذي ال عـوب فيـ      چختچ أي: الطري  الواض  الواس   چجت حت
 وال نتو، فهو من شأن  أن يوصل إىل املقاصد. 

وملا كان صاحب الشيء قد ال يكون عاملا  بالشيء وال عامال  مبا يعلم من ، قال: 

من الضاللة فحصل على مجي  ما ينفع ، واجتنب مجي  ما يضره، أي  چمت ىت چ 
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حنن أم أنتم؟ ولقد علموا يقينا  نلك يوم فت  مكة املشرفة، واشتد اغتباطهم باإلسالم، 
ودخلوا رغبة يف احللم والكرم، ورهبة من السيف والنقم، وكانوا بعد نلـك يعجبـون   

لى اهلل علي  وسلم ـ ومن اتبع  هـم   من توقفهم عن  ونفرتهم من ، وهذا معناه أن  ـ ص 

ڃ ڃ ڃ چ السعداء األغنياء الراضون يف الدنيا واآلخرة، وهو عـني قولـ  تعـاىل:    

فقد انطب  اآلخر علـى األول، ودل علـى أن الع ـيم يعامـل      ٢طه:  چچ چ 
  (45).باحللم فال يعجل(

ې ې ې ى چ أن هذه اآلية كقول اهلل تعاىل  (46)و أكد ابن كنري 

قــال أبــو الســعود عنــد تفســريه هلــذه اآليــة:  .4٢الفرقــان:  چى ائ ائ ەئ 

جواٌب من جهت  تعاىل آلخر  كالِمهم، وردٌّ ملا ينبُئ عن  من نسبت   چې ې چ
 ـ علي  الصَّالةف والسَّالُم ـ إىل الضَّالل  يف ضمن اإلضالل. 

الـذي يسـتوجُب     چې ى ىچ أي سو  يعلموَن البتَة وإْن تراخـى  

وفي  ما ال خيفى من الوعيِد والتَّنبيِ  على أنَّ  تعاىل  چائ ائ ەئ  چ كفُرهم وعناُدهم
 ( 47).ال ُيهملهم وإْن أمهلهم(

جب حب خب مب چ قال ابن كنري: )إن آية سورة طـ  كقـول اهلل تعـاىل:    

  (48).٢6القمر:  چىب 
قال أبو السعود عند تفسريه هلذه اآلية: )حكاية  ملا قاَلُ  تعـاَلى لصـاٍ  ـ عليـِ      

ُم ـ وعدا  لُ  ووعيدا  لقوِم ، والسنُي لتقريـِب مضـمون  اجلملـِة وتأكيـِده واملـراُد       السَّال
بالغِد وقُت نلول  العذاِب أي سيعلموَن البتَة عن قريب؛ من الكذاُب األشُر الذي محَلُ  
ََ سـتعلموَن، علـى االلتفـاِت      أشُره وبطُره على الاف   أصاٌ  هو أم َمْن كذَبُ . وقفـر 

  (49).التوبيخ ، أو على حكايِة ما أجاَبُهم ب  صاٌ (لتشديِد 
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ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ قال اهلل تعاىل: 

العنكبوت:  چۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

مَبا  چې ى ى ائ ائ ەئچ قال أبو السعود عند تفسريه لآلية:  5٢

أي من األفمور  ال  من  چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ صدَر عَني وعنكفم 
 هو تقريٌر ملا قبَل  من كفايِت  تعاىل َشهيدا . ُجْملِتها شأِني وشأُنكم ف

ېئ چ وهــو مــا ُيعبــد مــن ُدون  اهلل تعــاَلى  چۈئ ۈئ ېئ چ 

ــ    چېئ ــان  ب ــاِت اإلمي ــد موجب ــ  تعاُض ــون يف  چىئ ىئ ىئ  چم املغُبون
صفقِتهم حيُث اشَاوا الكفَر باإلميان  بأْن ضـيَّعوا الفطـرَة األصـليََّة واألدلَّـَة السـمعيََّة      

 ميان . املوجبَة لإل

واآليةف من قبيـل  املفجادلـِة بـال  هـي أحسـُن، حيـُث مل ُيصـَرْح بنسـبِة اإلميـان           
بالباطل ، والكفر  باهلل واخلسران  إليهم، بل ُنكـر علـى منهـاب  اإلبهـام ، كمـا يف قوِلـ        

 ( 5٠)٢4سبأ:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ تعاىل: 

ى ائ ائ ې ى چ وقال ابن عاشور عند تفسـري قـول اهلل تعـاىل:    

 چەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

)بعد أن ألقمهم حجر احلجة الدامغة أمر بأن جيعل اهلل حكما بينـ  وبيـنهم ملَّـا    
استمر تكذيبهم بعد الدالئل القاطعة. وهذا من الكالم املنصف املقصود من  استدراب 

مبعنى هو كا  لي يف إظهار احل ؛ والباء مليدة للتوكيد،  چى ى  چاملخاطب، و 

مقررة ملعنى االكتفـاء بـ  شـهيدا فهـي      چۇئ ۇئ ۆئوئ وئ  چومجلة 
 تتنلل منها منللة التوكيد. 



 ٢41   د. عبداهلل حممد سعيد اخلوالني ... يف إظهار الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره 

 5٢العنكبوت:  چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ 

اسـتمر يف االنتصـا     چې ى ى ائ ائ ەئچ بعد أن أنصفهم بقول  
 مبا ال يستطيعون إنكاره. 

وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا باهلل هم اخلاسرون يف احلكومة والقضية 
لة إىل اهلل تعاىل؛ فهم إن تأملوا يف إميانهم باهلل ح  التأمل وجدوا أنفسـهم غـري   املوكو

 مؤمنني بإهليت ؛ ألنهم أشركوا مع  ما ليس حقيقا باإلهلية، فعلموا أنهم كفروا باهلل. 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ فتعني أنهم آمنوا بالباطل فالكالم موج  كقولـ   

 ( 51).٢4: سبأ چچ چ ڇ 

 فيان بن حرب أيام جاهليت : وقول حسان يف أبي س
 أتهجــــوه ولســــَت لــــ  بكــــفء؛

 
 (5٢)فشــــرُّكفما خلريكفَمــــا الفــــداء  

 
 ٢5 سبأ: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ قال اهلل تعاىل: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ چ هذه اآلية جاءت بعد قول اهلل تعاىل: 

إال أن موضوع تلك اآلية متعل   ٢4سبأ:  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ى الباطل، وسيأتي الكالم عنها، و موضوع هذه يتعل  يف إثبات النبوة بإثبات احل  عل

 وصد  األنبياء، فجاء الكالم عنها ههنا. 

قال ابن عاشور: )أعيد األمر بأن يقول هلم مقاال آخر إعادة لليـادة االهتمـام،   
 واستدعاء ألمساء املخاطبني باإلصغاء إلي . 

لذي قبل  فصلت مجلـة األمـر بـالقول    وملا كان هذا القول يتضمن بيانا للقول ا
عن أختها إن ال يعطف البيان على املبني حبر  النس ، فإن  ملا ردد أمر الفـريقني بـيَّن   
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أن يكون أحدهما على هدى، واآلخر يف ضالل، وكان الضالل يأتي باإلجرام، اتس  
عمال فنحن  باحملاجة فقيل هلم: إنا حنن أجرمنا فأنتم غري مؤاخذين جبرمنا، وإنا عملتم

غري مؤاخذين ب ، أي أن كل فري  مؤاخذ وحده بعمل  فاألجـدى بكـال الفـريقني أن    
 ين ر كل يف أعمال  وأعمال ضده ليعلم أي الفريقني أح  بالفوز والنجاة عند اهلل. 

و ـ أيضا ـ فصلت لتكون هذه اجلملة مستقلة بنفسها ليخصها السام  بالتأمـل    
سـتئنافا ابتـدائيا، وهـي مـ  نلـك اعـااض ُبـَين أثنـاء         يف مدلوهلا فيجـوز أن تعتـرب ا  

 أن كل فري  ل  خويصيَّت .  چڌ ڎ چ ، چڇ ڍ چ االحتجاب. فمعنى 

والسؤال: كناية عن أثره وهـو النـواب علـى العمـل الصـا ، واجلـلاء علـى        
 اإلجرام مبنل ؛ كما هو يف قول كعب بن زهري: 

 وقيل إنك منسوب ومسؤول

   منك لقول  قبل :أراد ومؤاَخذ مبا سب

 (53)لذاك َأهَيب عندي إن أفَكلُِّم 

وإسناد اإلجرام إىل جانب املتكلم ومن مع  مبأ على زعـم املخـاطبني، وقـال    

ــاىل:  ــني:  چجب حب خب مب ىب يب چ تع ــون   3٢املطفف ــان املشــركون يؤّنب ك
 املؤمنني بأنهم خاطئون يف جتنب عبادة أصنام قومهم. 

ي ألن  متحق  على زعم املشركني. وصيغ ما وهذه نكتة صوغ  يف صيغة املاض
يعمل املشركون يف صيغة املضارع ألنهم ينت رون منهم عمـال تعريضـا بـأنهم يـأتون     

  (54).عمال غري ما عملوه، أي يؤمنون باهلل بعد كفرهم(

وقال اآللوسي: )هذا أبلغ يف اإلنصا  حيث عرب عـن اهلفـوات الـ  ال خيلـو     
لع ائم وأسند إىل النفس وعن الع ائم من الكفر وحنوه مبا عنها مؤمن مبا يعرب ب  عن ا
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يعرب ب  عن اهلفوات وأسند للمخاطبني وزيادة على نلك أن  نكر اإلجرام املنسوب إىل 
النفس بصيغة املاضي الدالة على التحق  وعـن العمـل املنسـوب إىل اخلصـم بصـيغة      

وأن  ال يضر مبا نكر، وزعم  املضارع ال  ال تدل على نلك، ونكر أن يف اآلية تعريضا 
  (55).بعضهم أنها من باب املتاركة وأنها منسوخة بآية السيف(

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ قال اهلل تعاىل: 

 .31 – 3٠الطور:  چىب 
جاء تفسري اآلية عند صاحب الكشا  قول : )ننت ر ب  نوائب اللمـان فيهلـك   

أتـربص هالككـم    چمب ىب چ  كما هلك من قبل  من الشعراء: زهري والنابغة

 عقوهلم وألبابهم. ومن  قوهلم: أحالم عاد.  چٻ چ كما تابصون هالكي 
واملعنى: أتأمرهم أحالمهم بهذا التناقض يف القول، وهو قوهلم: كاهن وشاعر، 

 م  قوهلم جمنون. 

جماوزون احلـّد   چپ پ پ پ چ وكانت قري  يدعون أهل األحالم والنهى 
 ( 56).(حل  هلميف العناد م  ظهور ا

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ قال اهلل تعاىل: 

قال القامسي عند  14 - 9العل :  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

)أي: مينع  عن الصالة. وعرب  چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ تفسريه هلذه اآليات: 
سرون يف بالنهي إشارة إىل عدم اقتداره على غري نلك، قال ابن عطية: ـ مل خيتلف املف

يؤكد هذا  (57)أن الناهي أبو جهل، والعبد املصلي النيبُّ ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ 
حديث ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت حممدا  يصلي عند الكعبة ألطأن على 

 ( 58).عنق ، فبلغ النيب ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ فقال: " لو فعل  ألخَذت  املالئكة(
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حلال ناك الكـافر، وتعجيـب منهـا وإيـذان بأنهـا مـن        ويف اآلية تقبي  وتشني 
 الشناعة والغرابة حبيث جيب أن يراها كل من يتأتى من  الرؤية، ويقضي منها العجب. 

ولفظ العبد وتنكريه، لتفخيمـ  ـ عليـ  الصـالة والسـالم ـ واسـتع ام النهـي،         
 وتأكيد التعجب من . 

ومل يقـل: يـؤني،    چۀ چ إن قـال:  وقيل: إن  من إرخـاء العنـان يف الكـالم املنصـف،     

 دون: نبيا ، والرؤية هاهنا: بصرية، وفيما بعدها: قلبية. معناه: أخربني.  چہچو

فإن الرؤية ملا كانت سببا  لإلخبار عن املرئـي، أجـرى االسـتفهام عنهـا جمـرى      
 االستخبار عن متعلقها. 

يف  صارت تستعمل يف معنى أخربني، على أنها ال يقصد بهـا  چڻچ وكلمة 
 منل هذه اآلية االستخبار احلقيقّي، ولكن يقصد بها إنكار املستخرب عنها وتقبيحها. 

فكأن  يقول: ما أسخف عقل هذا الذي يطغى ب  الكرب فينهى عبـدا  مـن عبيـد    
 اهلل عن صالت ، خصوصا  وهو يف حالة أدائها. 

أي: أرأيت إن كان نلـك النـاهي    چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچوقول : 
ة سديدة فيما ينهى عن  من عبادة اهلل، أو كان آمرا  باملعرو  والتقوى فيمـا  على طريق

 يأمر ب  من عبادة األوثان، كما يعتقد؟ 

وجواب الشرط حمذو  دل علي  ما بعده، أي: أمل يعلم بـأن اهلل يـرى. وعليـ     

للعبد املصلي.  چ ھچوجوز عود الضمري املستا يف  چڻ ۀ  چفالضمائر كلها لـ: 

أي: أرأيـت الـذي ينهـى عبـدا  يصـلي؟ واملنهـّي علـى اهلـدى آمـر           چۓچ وكذا يف
 ( 59)(بالتقوى. والناهي مكذب متول، فما أعجب من هذا !
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 النموذج الثاني: إثبات نبوة نيب اهلل نوح ـ عليه السالم ـ وصدقه:  

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی چ قال اهلل تعاىل: 

ت يف سيا  هذه اآلية جاء ٢8هود:  چجئ حئ مئ ىئ يئ جب 
احلديث عن تكذيب قوم نيب اهلل نوح ـ علي  الصالة والسالم ـ ل ، و طعنهم يف 
رسالت ، وأن  ال ملية ل  وال فضل، وهي حجج ال ترقى ألن تكون صادرة عن ترو 
وتأمل منهم، إال أن نوحا ـ علي  الصالة والسالم ـ قام مبراجعة قوم  ومناداتهم 

إقبال عقوهلم ليعوا كالم ، وليقط  آراءهم الركيكة،  باستحضار لفظ ـ يا قوم ـ لطلب

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ : واآليات يف هذا املقام هي قول اهلل تعاىل

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 ٢8 - ٢5هود:  چىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

معنى اآليات وربط بعضها ببعض نسو  تفسري عماد الـدين ابـن كـنري     ولفهم
هلا، وبيان موقف قوم نوح ـ علي  الصالة والسالم ـ من  ومن دعوتـ  وكيـف كـان رد     

واملأل هم:  چ... ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ نوح هلم، فقال عند قول اهلل تعاىل: 
 السادة والكرباء من الكافرين منهم. 

َلك؛، ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك أي: لست مب چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ 
من دوننا؟ ثم مـا نـراك اتبعـك إال أرانلنـا كالباعـة واحلاكـة وأشـباههم، ومل يتبعـك         
األشرا  وال الرؤساء منا، ثم هؤالء الذين اتبعوك مل يكن عن َتَروٍّ مـنهم، وال فكـرة   
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ۅ ۅ ۉ ۉ چ وال ن ر؛ بل مبجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ وهلذا قال: 

ــرأي.   چې ې ىې ې  ــادَ ال ى ائ ائ ەئ ەئ چ أي: يف أول ب

يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة يف َخْلـ  وال ُخلفـ ، وال رز  وال حـال،     چوئ 

أي: فيمـا َتدَّعونـ  لكـم مـن الـرب       چوئ ۇئ ۇئچ َلمَّا دخلتم يف دينكم هذا، 
 والصالح والعبادة، والسعادة يف الدار اآلخرة إنا صرمت إليها. 

كافرين على نوح ـ علي  السالم ـ وأتباع ، ونلك دليل على هذا اعااض ال
جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإن  ليس بعار على احل  َرَنالة من اتبع ، فإن احل  يف 
نفس  صحي ، وسواء اتبع  األشرا  أو األرانل، بل احل  الذي ال شك في ، أن أتباع 

هم األرانل، ولو كانوا أغنياء. ثم احل  هم األشرا ، ولو كانوا فقراء، والذين يأبون  
الواق  غالبا أن ما يتب  احل  ضعفاء الناس، والغالب على األشرا  والكرباء فالفت ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ كما قال تعاىل: 

وملا سأل هرقل ملك الروم أبا  ٢3اللخر :  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
لي  وسلم ـ قال ل  فيما قال: سفيان صخر بن حرب عن صفات النيب ـ صلى اهلل ع

فأشرا  الناس يتبعون  أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيليدون أم 
: وسألتك أشرا  الناس اتبعوه أم -إىل أن قال هرقل  -ينقصون؟ قلت بل يليدون. 

 ( 6٠).ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل

احلـ  إنا وضـ  ال يبقـى    ليس مبذمة وال عيـب؛ ألن   چې ىچ وقوهلم 
 للاوي وال للفكر جمال. 
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بل ال بد من اتباع احل  واحلالة هذه لكل ني زكاء ونكـاء وال يفكـر وينـلوي    
هاهنا إال َعِييٌّ أو غيبٌّ. والرسل ـ صلوات اهلل وسالم  عليهم أمجعني ـ إذا جاءوا بأمر 

 جلي واض . 

  وسلم ـ قـال: "مـا دعـوت     وقد جاء يف احلديث أن رسول اهلل ـ صلى اهلل علي 
أي: ما تردد وال  (61)أحد ا إىل اإلسالم إال كانت ل  َكْبَوة، غري أبي بكر، فإن  مل َيَتَلْعَنم" 

 تروَّى؛ ألن  رأى أمرا جليا ع يما واضحا، فبادر إلي  وسارع. 

هم ال يرون نلك؛ ألنهم ُعْمي عـن   چى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ وقوهلم: 
: بــل هـم يف ريــبهم يــاددون، يف ظلمــات اجلهــل  احلـ ، ال يســمعون وال يبصــرون 

 يعمهون، وهم األفاكون الكانبون، األقلون األرنلون، ويف اآلخرة هم األخسرون. 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ 

يقول تعاىل فرب ا عن نوح ما ردَّ على قومـ  يف   ٢8هود:  چمئ ىئ يئ جب 

ونبـوة صـادقة،   أي: على يقني وأمـر جلـي،    چۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چ نلك: 

أي: خفيـت علـيكم، فلـم     چ جئ حئچ وهي الرمحة الع يمة من اهلل ب  وبهـم،  

أي:  چمئ چ تهتدوا إليها، وال عرفتم قدرها، بل بـادرمت إىل تكـذيبها وردهـا،    
 ( 6٢).َنْغضبكم بقبوهلا وأنتم هلا كارهون(

وقال أبو السعود: )وحمصوُل اجلواِب أخربونـي إن كنـُت علـى حجـة ظـاهرِة      
اللة على ِصّحة دعواي إال أنهـا خافيـة  علـيكم غـرُي ُمسـلَّمة؛ عنـدكم، أميكُننـا أن        الِد

نكر َهكم على َقبوهلا، وأنتم معرضون عنها غـرَي متـدَبرين فيهـا. أي ال يكـون نلـك.      
وظاهُره ُمشِعٌر بصدوره عنـ  ـ عليـ  الصـالة والسـالم ـ بطريـ  إظهـار  اليـأس  عـن           

هود:: اآليات  چ... ۓ ڭ ڭ. چ م كقول  تعاىل: إللامهم القعوَد عن ُمحاجَّته
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لكن  حمموٌل على أن مراَده ـ علي  الصالة والسالم ـ ردُّهم عن اإلعـراض عنهـا     . ٣٤
وحنُّهم على التدّبر فيها بصر  اإلنكار  إىل اإلللام، حاَل كـراهِتهم هلـا ال إىل اإللـلام    

لذي هو مالكف الفضل، وحبسب  ميتـاز  مطلقا . وجيوز أن يكون املراُد بالبينة دليَل العقل  ا
أفراُد البشر  بعُضها من بعض وبـ  ينـاط الكرامـةف عنـد اهلل ـ عـل وجـل ـ واالحتبـاء           
للرسالة، وبالكون عليها التسمكف ب  والنبـاُت عليـ  وخبفائهـا علـى الكفـرة علـى أن       

 الضمرَي للبينة عدُم إدراِكهم لكون  ـ علي  الصالة والسالم ـ عليها. 

محة: النبوةف ال  أنكروا اختصاَصـ  ـ عليـ  السـالم ـ بهـا بـني َظهـرانيهم،         وبالر
واملعنى: أنكم زعمتم أن عهَد النبوِة ال ينالـ  إال مـن لـ  فضـيلة  علـى سـائر النـاس         
مستتِبعة  الختصاص  ب  دونهم، أخربوني إن امتلُت عنكم بليادة ملية؛ وحيازِة فضـيلة؛  

ن  فخِفَيْت عليكم تلك البينةف ومل ُتصـيبوها ومل تنالوهـا،   من ربي، وآتاني حبسبها نبوة  م
ومل تعلموا حيازتي هلا، وكوني عليها إىل اآلن حتى زعمتم أني منلفكم وهـي متحققـة    
يف نفسها أنللمكم قبوَل نبـوتي التابعـِة هلـا، واحلـاُل أنكـم كـارهون لـذلك؛ فيكـون         

 االستفهاُم للحمل على اإلقرار. 

م املفحاّجِة، وحينئذ؛ يكون كالُمـ  ـ عليـ  الصـالة والسـالم ـ      وهو األنسُب مبقا 
جوابا  عن ُشَبههم ال  أدرجوها يف خالل مقاِلهم مـن كونـ  ـ عليـ  السـالم ـ بشـرا ،        
قصــارى أمــره أن يكــون مــنَلهم مــن غــري فضــٍل لــ  علــيهم وقطعــا  لشــأفة آراِئهــم  

 ( 63)الركيكة(.

نصف يف سيا  االستفهام التقريـري  وظاهر من كالم أبي السعود أن الكالم امل
 أنسب ملقام املناظرة، واإلقناع واالستدراب. 

عن الـ  قبلـها علـى طريقـة      چۆئ ۈئ چ وقال ابن عاشور: )ففِصَلت مجلة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ حكاية األقوال يف احملاورات كما يف قول  تعاىل: 
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صـلت  فهذه ملا وقعـت مقـابال لكـالم حمكـّي يقـال ف      ؛3٠البقرة:  چ پ پ پ
اجلملة، تتاح مراجعت  بالنداء لطلب إقبال أنهانهم لـوعي كالمـ ، كمـا يف ن ريهـا يف     
سورة األعرا ، واختيار استحضارهم بعنوان قوم  الستنلال طائر نفورهم تذكريا هلم 

 بأن  منهم فال يريد هلم إال خريا. 

رأوا  وإن قد كان طعنهم يف رسالت  مدلال بأنهم ما رأوا ل  مليـة وفضـال، ومـا   
أتباع  إال ضعفاء قومهم، وإن نلك عالمة كذب  وضالل أتباعـ ، سـلك نـوح ـ عليـ       
السالم ـ يف جمادلتهم مسلك إمجال؛ إلبطال شبهتهم ثم مسلك تفصـيل لـرد أقـواهلم،     
فأما مسلك اإلمجال فسلك في  مسلك القلب؛ بأنهم إن مل يروا في  ويف أتباع  ما حيمل 

ك هو ال يستطي  أن حيملهم علـى رؤيـة املعـاني الدالـة     على التصدي  برسالت ، فكذل
على صدق ، وال يستطي  من  الذين آمنوا ب  من متابعت  واالهتداء باهلدى الـذي جـاء   

 إىل آخره.  چ... ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ ب . فقول : 

معناه: إن كنت نا برهان واض ، ومتصفا برمحة اهلل بالرسالة باهلدى، فلم ت هر 
دالئل اهلدى، فهل أللمكم أنـا وأتبـاعي بهـا، أي: باإلنعـان إليهـا،       لكم احلجة، وال

 والتصدي  بها إن أنتم تكرهون قبوهلا. 

وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأمال بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صـد   
 (64).دعوت (

 النموذج الثالث: إثبات نبوة شعيب ـ عليه السالم ـ وصدقه: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ڈچ : قال اهلل تعاىل

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

 .٩٣ – ٩٢هود:  چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
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ژ ژ ڑ چ ـ علي  السالم ـ يف جوابهم  چڈچقال أبو السعود: 

فإن االستهانَة مبن ال َيتعّلز إال ب  ـ عل وجل ـ استهانة  جبناب  العليل  چڑ ک ک
ـ تعاىل ـ م  أن ما أثبتوه هو مطلُ  علِة رهِط  ال وإذا أنكر عليهم أعَلّيَة رهِط  من  

أعّليُتهم من  ـ عل وجل ـ م  االشااك يف أصل العلِة لتننية التقري   وتكرير  التوبيخ  
حيث أنكر عليهم أوال  ترجي  جنب الرهِط على جنبة اهلل تعاىل ح ا  من العلة أصال ، 

ک چ ر إال بأمره، بسبب عدم اعتداِدكم مبن ال ير ُد وال يصُد چکچ 

 چگ

أي: شيئا  منبونا  وراء ال هر منسيا  ال يبـاىل بـ ، منسـوٌب إىل ال هـر، والكسـر      
 لتغيري النسب، كاألمسّي يف النسبة إىل األمس. 

من األعمال السيئة ال  من مجلتهـا عـدُم مراعـاِتكم     چگ گ ڳ ڳ چ 

 فيجازيكم عليها.  ال خيفى علي  منها خافية ، وإن جعلتموه منسيا  چڳچ جلانب ، 

وحيتمل أن يكون اإلنكاُر للرد والتكذيب؛ فإنهم ملا ادََّعوا أنهم ال يكّفـون عـن   
رمج  ـ علي  السالم ـ لقوت  وعّلِت  بل ملراعاة جانب رهِط  رّد عليهم نلـك بـأنكم مـا      

ي قدَّرمت اهلل ح َّ قدر ه العليل ، ومل تراعوا جناَب  القويَّ؛ فكيـف تراعـون جانـَب رهطـ    
 األنلة؟ 

ملا رأى ـ علي  السالم ـ إصراَرهم على الكفـر، وأنهـم ال      چڱ ڱ چ 
يرعوون عما هم علي  من املعاصي، حتى اجاأوا على الع يمة ال  هي االستهانةف بـ   

ڱ ڱ چ والعلميةف على رمج  لوال ُحرمةف رهِط ، قـال هلـم علـى طريقـة التهديـد:      
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م يقال: مكفن مكانة  إنا متّكـن أبلـَغ   أي: على غاية متّكِنكم واستطاعِتك چڱ 
 التمّكن. 

وإذا قال  ـ علي  السالم ـ ردا  ملا ادََّعوا أنهم أقوياُء قـادرون علـى رمجـ ، وأنـ        
ضعيٌف فيما بينهم ال علَة ل ، أو على ناحيتكم وِجَهتكم ال  أنتم عليهـا مـن قـوهلم:    

 مكاٌن ومكانة كمقام ومقامة. 

أنتم علي  من الكفر واملشاّقِة لي، وسائر  ما أنتم علي  مما  واملعنى: اثُبتوا على ما
ال خرَي في ، وابُذلوا جهدكم يف مضاّرتي وإيقايف؛ ما يف نيتكم وإخراب مـا يف أمنيـتكم   

 من القوة إىل الفعل. 

على مكان  حسبما يؤيدني اهلل، ويوفقأ بأنواع التأييِد والتوفيـ    چں ںچ 

السالم ـ بقول : اعَملوا علـى مكـانتكم إنـي      ملا هّددهم ـ علي   چڻ ڻ چ 
 عامٌل كان مِ ّنَة أن يسأَل منهم سائٌل فيقوَل: فمانا يكون بعد نلك؟ 

وَصـف العـذاَب بـاإلخلاء     چڻ ۀ ۀ ہ چ فقيل: سـو  تعلمـون   
تعريضا  مبا أوعدوه ـ علي  السالم ـ ب  من الرجم فإن  م  كون  عذابا ؛ في  ِخلٌي ظاهٌر؛ 

عطٌف على َمْن يأتي  ال  چہ ہ ہچ إال جبناية ع يمة؛ توجب  حيث ال يكون 
 على أن  قسيُم  بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه. 

قيل: سو  تعلمون َمـن املعـذَُّب ومـن الكـانب، وفيـ  تعـريٌض بكـذبهم يف         
ادعائهم القوَة والقفدرَة على رمج  ـ علي  السالم ـ ويف نسبت  إىل الضعف واهلـوان  ويف    

 ( 65).اإلبقاَء علي  جانِب الرهِط( ادعائهم



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    ٢5٢

ويف اآلية من الكالم املنصف ما في ، وبيانـ  أن الكـالم املنصـف ورد يف بدايـة     

يف سـيا    چ... ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ اآلية 

 چڱ چ االستفهام اإلنكاري، ويستفاد الوعيد والتهديد من األمر يف قول  تعـاىل:  
الذي هو: )طلب القيام بالفعـل علـى وجـ      وقد خرب فعل األمر عن داللت  األصلية

االستعالء م  اإلللام( إىل داللة فرعية تستفاد من سـيا  الكـالم، وقـرائن األحـوال،     
 والقرينة الدالة على الوعيد والتهديد التنغيم. 

 النموذج الرابع: نبوة موسى ـ عليه السالم ـ وصدقه: 

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک چ قول اهلل تعاىل: 

 .44افر: غ چک ک

قال ابن كنري عند تفسريه لآلية: )أي: سـو  تعلمـون صـد  مـا أمـرتكم بـ        
ونهيتكم عن ، ونصحتكم ووضحت لكـم، وتتذكرونـ ، وتنـدمون حيـث ال يـنفعكم      

أي: وأتوكـــل علـــى اهلل وأســـتعين ، وأقـــاطعكم  چڈ ڈ ژ ژڑ چ النـــدم، 

أي: هــو بصــري بهــم، فيهــدي مــن يســتح   چڑ ک ک ک چ وأباعــدكم، 
ية، ويضل من يستح  اإلضالل، ول  احلجـة البالغـة، واحلكمـة التامـة، والقـدر      اهلدا

 ( 66).النافذ(

 وخالصة الكالم عن موضوع إثبات النبوة وصد  األنبياء: 

أن اآليات ال  ورد نكرها يف موضوع جمادلة املنكرين واملكذبني بنبـوة األنبيـاء   
جـاءت   (67)كالم املنصـف  وصدقهم، تضمنت طرقا وأساليب متعددة ومتنوعة من ال

 على النحو اآلتي: 
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طـ :   چىب يب جت حت خت مت ىت چ التهديد واللجـر، فقولـ :    .1
 أي فستعلمون حينئذ َمْن املهتدي الذي هو على سنن الطري  القاصـد؛ غـري   135

اجلائر عن قصده، منا، ومنكم إلي ، وليس هو مبعنى الشك والاديد، بل جاء على 
 سبيل التهديد واللجر. 

العنكبوت: چ ې ى ى ائ ائ ەئچ ة بال  هي أحسن بقول : اجملادل .٢
 فلم ُيصَرْح بنسبِة اإلميان  بالباطل ، والكفر  باهلل، واخلسران  إليهم، بل ُنكر على 5٢

 منهاب  اإلبهام ، للمجادلة بال  هي أحسن. 

ې ى ى ائ چ الكالم املنصف املقصود ب  االستدراب يفهـم مـن قـول اهلل:     .3

فــألقمهم  5٢العنكبــوت:  چ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
حجر احلجة الدامغة؛ أمر بأن جيعل اهلل حكما بين ، وبينهم؛ ملَّا استمر تكذيبهم بعد 
الدالئل القاطعة. وهذا مـن الكـالم املنصـف املقصـود منـ  اسـتدراب املخاطـب،        

 واستمر يف االنتصا  مبا ال يستطيعون إنكاره. 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چالتوس  يف االحتجاب، يتض  نلك من قـول اهلل:   .4

فقد اتس  باحملاجة فقيل هلم: إنا حنـن أجرمنـا فـأنتم     ٢5سبأ:  چڎ ڎ ڈ 
غري مؤاخذين جبرمنا، وإنا عملتم عمال فنحن غري مؤاخذين ب ، أي أن كل فريـ   
مؤاخذ وحده بعمل ؛ فاألجدى بكال الفـريقني أن ين ـر كـل يف أعمالـ ، وأعمـال      

جاة عند اهلل، وإسناد اإلجرام إىل جانب ضده؛ ليعلم أي الفريقني أح  بالفوز والن
 املتكلم، ومن مع ؛ مبأ على زعم املخاطبني. 

كـان   3٢املطففـني:   چجب حب خب مب ىب يب چ التعـريض، ففـي قولـ :     .5
املشركون يؤّنبون املؤمنني بأنهم خاطئون يف جتنب عبادة أصنام قومهم. وصـيغ مـا   
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ــ  [    ــارع بقول ــيغة املض ــركون يف ص ــل املش ــم  چڌ ڎ ڎ ڈ چ يعم ألنه
ينت رون منهم عمال تعريضا بأنهم يأتون عمال غري ما عملوه، أي يؤمنون باهلل بعد 

 كفرهم. 

ی ی ی ی جئ حئ چ التنبي  على التناقض يف دعاويهم، ونلـك بقـول اهلل:    .6

أي: أن عقوهلم  31 - 3٠الطور:  چمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
اهلل ـ صلى اهلل علي   وألبابهم تأمرهم بهذا التناقض يف القول، وهو قوهلم: لرسول 

وسلم ـ كاهن وشاعر، م  قوهلم أن  جمنون، وهذا ال يستقيم؛ لتعـارض أن يكـون    
 جمنون وشاعر يف وقت واحد. 

 - 9العلـ :   چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ إرخاء العنان، يتض  من قـول اهلل:   .7

ومل يقـل:   چۀ چ وهذا من إرخاء العنان يف الكـالم املنصـف، حيـث قـال:      1٠

دون: نبيا ، أي: أرأيت إن كان نلك الناهي على طريقة سديدة  چہ چ يؤني، و 
فيما ينهى عن  من عبادة اهلل، أو كان آمرا  باملعرو ، والتقـوى فيمـا يـأمر بـ  مـن      

 عبادة األوثان، كما يعتقد. 

الـ  صـارت تسـتعمل يف معنـى      چڻ چ االستفهام اإلنكاري، الوارد يف كلمة  .8
يف منل هذه اآلية االستخبار احلقيقّي، ولكن يقصد أخربني، على أنها ال يقصد بها 

 بها إنكار املستخرب عنها وتقبيحها، فهي من االستفهام اإلنكاري. 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ احلث على التدبر، خبطاب نيب اهلل نوح لقوم  بلفظ "ياقوم":  .9

فيحتمٌل أن مراَده ـ عليـ  الصـالة والسـالم ـ ردُّهـم عـن         چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
هم على التدّبر فيها بصر  اإلنكار  إىل اإلللام؛ حاَل كراهِتهم اإلعراض عنها، وحنُّ

 هلا ال إىل اإلللام مطلقا . 



 ٢55   د. عبداهلل حممد سعيد اخلوالني ... يف إظهار الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره 

أسلوب التهديد والتقري  والتـوبيخ، جـاء علـى لسـان نـيب اهلل شـعيب ـ عليـ           .1٠

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ چ السالم ـ بقول  لقوم :  

، اإلنكاُر للرد والتكذيب ٩٣هود:   چ...ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ملا ادََّعوا أنهم ال يكّفون عن رمج  ـ علي  السالم ـ لقوت  وعّلِت ؛ بل ملراعاة فإنهم 

جانب رهِط ؛ رّد عليهم نلك؛ بأنكم ما قدَّرمت اهلل ح َّ قدر ه العليل ، ومل تراعـوا  

ملا رأى   چڱ ڱچجناَب  القويَّ؛ فكيف تراعون جانَب رهطي األنلة؟ 
وأنهم ال يرعـوون عمـا هـم عليـ  مـن      ـ علي  السالم ـ إصراَرهم على الكفر،  

املعاصي؛ حتى اجاأوا على الع يمة ال  هي االستهانةف ب  والعلميةف علـى رمجـ    
 لوال ُحرمةف رهِط ، قال هلم على طريقة التهديد. 

 چٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ االستفهام احملمـول علـى اإلقـرار، فقولـ :      .11
فضـيلة؛ مـن ربـي، وآتـاني     أي: أخربوني إن امتلُت عنكم بليادة مليـة؛ وحيـازِة   

حبسبها نبوَّة  من  فخِفَيْت عليكم تلك البَينةف ومل ُتصيبوها ومل تنالوها، ومل تعلمـوا  
حيازتي هلا، وكوني عليها إىل اآلن؛ حتى زعمتم أنـي مـنلفكم وهـي متحققـة  يف     
نفسها؛ أنللمكم قبوَل ُنُبوَّتي التابعِة هلا، واحلاُل أنكـم كـارهون لـذلك؛ فيكـون     

 ستفهاُم للحمل على اإلقرار، وهو األنسُب مبقام املفحاّجِة. اال

ففِصـَلت عـن    چۈ ۈ چ على طريقة حكاية األقوال يف احملاورات، فجملة:  .1٢
ال  قبلها على طريقة حكايـة األقـوال يف احملـاورات فـأتي  لـ  مراجعـة قومـ         

قوم ؛  بالنداء؛ لطلب إقبال أنهانهم لوعي كالم ، واختيار استحضارهم بعنوان
 الستنلال طائر نفورهم؛ تذكريا هلم بأن  منهم فال يريد هلم إال خريا. 
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اإلمجال والتفصيل يف رد الشبهة، أو مبا يسمى باللف والنشر، ونلك مبا جاء عن  .13

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ نيَب اهلل نوح ـ علي  الصالة والسالم ـ حـني أمجـل بقولـ :      

أقـواهلم، فأمـا مسـلك     إلبطال شبهتهم، ثم سلك مسلك التفصـيل لـرد   چۉ 
اإلمجال فسلك في  مسلك القلب؛ بأنهم إن مل يروا في  ويف أتباع  ما حيمل علـى  
التصدي  برسالت ، فكذلك هو ال يستطي  أن حيملهم على رؤيـة املعـاني الدالـة    
على صدق ، وال يستطي  من  الذين آمنوا ب  من متابعت  واالهتداء باهلدى الذي 

 جاء ب . 

أي: فهـل ألـلمكم أنـا     چىئ يئ جب چ عريض، ونلك بقول : استعمال الت .14
وأتباعي بها، وباإلنعان إليها، والتصدي  بهـا إن أنـتم تكرهـون قبوهلـا، وهـذا      
 تعريض بأنهم لو تأملوا تأمال بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صد  دعوت . 

 املطلب اخلامس: االستدالل على بيان إثبات احلق وغلبته على الباطل:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ قال اهلل تعاىل:  .1

هذه اآلية هي آية موضوع االستدالل يف بيان  ،٢٤سبأ:  چچ چ چ چ ڇ 

وئ ۇئ ۇئ چ إثبات غلبة احل  على الباطل، وقد جاء قبلها قول اهلل تعاىل: 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

 .٢٣ – ٢٢سبأ:  چٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

وقد أورد البقاعي املناسبة بني اآليات فقال: )ملا سلب عن شركائهم أن ميلكـوا  
شيئا  من األكوان، وأثبت مجي  امللك ل  وحده، أمر اهلل رسول  ـ صلى اهلل علي  وسلم  
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وملـا كـان كـل شـيء مـن      ، چڤ ڤ ڦ چ ـ بأن يقررهم مبا يللم من  نلك فقـال:  
قفا  على الكونني، وكان يف معرض االمتنان والتـوبيخ مجـ  لـئال يـدعى أن     الرز  متو

وقـال:   چڦ ڦ چ لشيء من العامل العلوي مـدبرا  غـريه ـ سـبحان  ـ فقـال:       

 باإلفراد ألنهم ال يعلمون غريها.  چڦچ

وملا كان من املعلوم أنهم مقّرون بأن نلك هلل وحده كما تقدم التصري  ب  غـري  
ق  أن إقرارهم بذلك مللم هلم اإلخالص يف العبادة عند كل من ل  مرة، وكان من احمل

أدنى مسكة مـن عقلـ ، أشـار إىل نلـك باإلشـارة بـأمره ـ صـلى اهلل عليـ  وسـلم ـ            
 باإلجابة إىل أنهم كاملنكرين هلذا، ألن إقرارهم ب  مل ينفعهم. 

دواها ثم ما جاء يف اآلية انتقال من دمغ املشـركني بضـعف آهلـتهم وانتفـاء جـ     
عليهم يف الدنيا واآلخرة إىل إلـلامهم بطـالن عبادتهـا بأنهـا ال تسـتح  العبـادة؛ ألن       
مستح  العبادة هو الذي يرز  عباده، فإن العبادة شكر وال يستح  الشكر إال املنعم، 
وهذا احتجاب بالدليل الن ري بأن اهلل هو الرزا  يستللم انفراده بإهليتـ ؛ إن ال جيـوز   

صفات اإلهلية، ويشارك يف بعض آخر، فـإن اإلهليـة حقيقـة ال تقبـل      أن ينفرد ببعض
 ( 68).التجلئة والتبعيض

ڤ چ وما أمجل عبارة صاحب الكشـا  إن قـال: )أمـره بـأن يقـررهم بقولـ :       

ثم أمره بأن يتوىل اإلجابة واإلقرار عـنهم بقولـ : يـرزقكم اهلل، وهـذا هـو       چڦ 
بها عن اجلنس من نوي العلم، ثم خرجت إىل  االستفهام التقريري بـ "َمن" ال  يستفهم

التقرير، وهو معاني االستفهام، ويراد ب  محل املخاطب على االعـاا  واإلقـرار مبـا    
ونلك باإلشعار بأنهم مقّرون ب  بقلوبهم، إاّل أنهم رمبا أبـوا أن يتكلمـوا بـ ؛     يعرف  ـ 

هم عـن النطـ    ألن الذي متكن يف صدورهم من العناد وحب الشرك قد أجلـم أفـواه  
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باحل  م  علمهم بصحت ، وألنهم إن تفوهوا بأن اهلل رازقهم: للمهم أن يقال هلم: فما 
لكم ال تعبدون من يرزقكم، وتؤثرون علي  مـن ال يقـدر علـى الـرز ، أال تـرى إىل      

 حتـى  31: يونس چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چقول : 

 يـونس:   چ ی ی ی جئ حئچ قـال:   ثـم  31يونس:   چ ۇئ ۆئچ قال: 
 فكأنهم كانوا يقّرون بألسنتهم مّرة، ومّرة كانوا يتلعنمون عنادا  وضـرارا  وحـذارا    3٢

 من إللام احلجة. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ وحنوه قول  عّل وجـّل:  

أن يقول هلم بعد اإلللام واإلجلام الذي  وأمره 16الرعد:  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ عنـ ،   إن مل يلد على إقـرارهم بألسـنتهم مل يتقاصـر   

ومعناه: وإّن أحد الفريقني من الذين يوحدون الراز  مـن السـموات    چچ ڇ 
واألرض بالعبادة ومن الذين يشركون ب  اجلماد الذي ال يوصف بالقدرة، لعلى أحـد  
األمرين من اهلدى والضالل، وهذا من الكالم املنصف الذي كل من مسع  من مواٍل 

ب : قد أنصفك صاحبك، ويف درجة بعد تقدمة ما قـدم مـن    أو منا ؛ قال ملن خوطب
التقرير البليغ: داللة غري خفية على من هو مـن الفـريقني علـى اهلـدى ومـن هـو يف       
الضالل املبني، ولكن التعريض والتورية أنضل باجملادل إىل الغرض، وأهجم بـ  علـى   

 الغلبة، م  قلة شغب اخلصم، وفّل شوكت  باهلويناء. 

الرجل لصاحب : علم اهلل الصاد  مأ ومنك، وإن أحدنا لكـانب.   وحنوه قول
 ومن  بيت حسان: 

ــفء؛   ــ  بكـ ــَت لـ ــوه ولسـ  أتهجـ
 

 فشـــــرُّكفما خلريكفَمـــــا الفـــــداء  
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فإن قلت: كيف خولف بني حريّف اجلّر الداخلني على احل  والضـالل؟ قلـت:   
نـ   ألن صاحب احل  كأن  مستعل على فرس جواد يركضـ  حيـث شـاء، والضـال كأ    

 ( 69).منغمس يف ظالم مرتبك في  ال يدري أين يتوج (

وقد امتدح أمحد بن املنري هذ األسلوب من اللفشري علـى هـام  الكشـا     
فقال: )وهذا تفسري مهذب وافتنان مستعذب، رددت  على مسعي فلاد رونقا  بالاديد، 

نلـك علـى   واستعاده اخلاطر، كأني بطيء الفهم حني يفيد، وال ينبغـي أن ينكـر بعـد    
الطريقة ال  أكنر تعاطيها متأخرو الفقهاء يف جمـادالتهم وحمـاوراتهم، ونلـك قـوهلم:     
أحد األمرين الزم على اإلبهام، فهذا املسلك من هذا الوادي غري بعيد، فتأملـ ، واهلل  

  (7٠).املوف (

قال ابن عاشور عند نفس اآلية: )وأعيد األمر بالقول لليادة االهتمـام بـاملقول   
أصل األمر بالقول يف مقام التصدي للتبليغ دال على االهتمام، وإعادة نلك األمر فإن 

 زيادة يف االهتمام. 

استفهام للتنبي  على اخلطأ ولذلك أعقب باجلواب من طر  السائل  چچ چ و

ۆ ۈ چ لتحق  أنهم ال ينكرون نلك اجلواب كما يف قول  تعـاىل:   چڇ ڍڍ چ بقول : 

 يونس:چ ۇئ ۆئچ قول :  إىل چۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

وعطف على االستفهام إبراز املقصد بطريقة خفية توق  اخلصم يف َشَرك املغلوبية  31
ونلك باديد حال  الفريقني بني حالة هدى، وحالة ضالل؛ ألن حالة كـل فريـ  ملـا    
كانت على الضد من حال الفري  اآلخـر بـني موافقـة احلـ  وعـدمها، تعـني أن أمـر        

املفيـد   چ ڃچ ائر بني احلالتني ال يعدونهما. ولـذلك جـيء حبـر     الضالل واهلدى د
 للاديد املنتلع من الشك. 
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وهذا اللون من الكالم يسمى الكالم املنصف وهو أن ال ياك اجملادل خلصـم   
موجب تغيظ واحتداد يف اجلدال، ويسمى يف علم املناظرة إرخاء العنان للمناِظر، وم  

 قرينة واضحة. نلك فقرينة إللامهم احلجة 

االحتمـالني   ومن لطائف  هنا أن اشتمل على إميـاء إىل تـرجي  أحـد اجلـانبني يف أحـد     
 بطري  مقابلة اجلانبني يف ترتيب احلالتني باللف والنشر املرتب وهو أصل الّلف. 

فإن  نكر ضمري جانب املتكلم ومجاعت  وجانب املخاطبني، ثم نكر حال اهلـدى  
نكر اجلانبني، فأومأ إىل أن األولـني موجهـون إىل اهلـدى،    وحال الضالل على ترتيب 

واآلخرين موجهون إىل الضالل املبني، ال سيما بعد قرينة االستفهام، وهـذا ـ أيضـا ـ     
 من التعريض وهو أوق  من التصري  ال سيما يف استنلال طائر اخلصم. 
ت من البدي  وفي  ـ أيضا ـ جتاهل العار  فقد التأم يف هذه اجلملة ثالثة حمسنا  

 ونكتة من البيان فاشتملت على أرب  خصوصيات. 
وجيء يف جانب أصحاب اهلدى حبر  االستعالء املستعار للتمكن متنيال حلـال  

 املهتدي حبال متصر  يف فرس  يركض  حيث شاء متمكن من شيء بلغ ب  مقصده. 

كـل  وهي حالة مماثلة حلال املهتدي على بصرية فهو يسـاج  منـاهج احلـ  يف    
 صوب. متس  الن ر، منشرح الصدر: ففي  متنيلية مكنية وتبعية. 

وجيء يف جانب الضالني حبر  ال رفية املستعار لشدة التلبيس بالوصف متنيال 
حلاهلم يف إحاطة الضالل بهم حبال الشيء يف ظـر  حمـيط بـ  ال ياكـ  يفارقـ ، وال      

أيضا ـ متنيلية تبعيـة، وهـذا    يتطل  من  على خال  ما هو في  من ضي  يالزم . وفي  ـ 

ــاىل:    ــ  تع ــر إىل قول ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ين 

يف اآليـة أربـ  اسـتعارات وثالثـة      . فحصل1٢5األنعام:  چٺ ٺ ٺ ٺ 
 ( 71).حمسنات من البدي  وأسلوب بياني، وحجة قائمة، وهذا إعجاز بدي (
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ قال اهلل تعاىل:  .٢

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

 ٢8غافر:  چک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

قتل  قام مؤمن آل فرعون ينص  قوم  وينب هلم جرم فعلهم، وما يقدمون علي  من

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ نفس حمرمة، قال صاحب الكشا : )وقول املؤمن: 

ألن يقول،  چچ ڇچ دليل ظاهر على أن  يتنصَّ  لقوم   ٢9: غافر چ ھ
ع يم وتبكيت شديد، كأن  قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء ال  هي  وهذا إنكار من 

قتل نفس حمرمة، وما لكم علة قط يف ارتكابها إاّل كلمة احل  ال  نط  بها وهي 

م  أن  مل حيضر لتصحي  قول  بينة واحدة، ولكن بينات عّدة  چڇ ڇ چ قول : 
هو استدراب هلم إىل من عند من نسب إلي  الربوبية، وهو ربكم ال رب  وحده، و

االعاا  ب ، وليلَين بذلك مجاحهم ويكسر من سورتهم، ولك أن تقدر مضافا  
 حمذوفا ، أي: وقت أن يقول. 

واملعنى: أتقتلون  ساعة مسعتم من  هذا القول من غري روية، وال فكر يف أمره. 

 يريد: بالبينات الع يمة ال  عهدمتوها وشهدمتوها.  چڍ چ وقول : 

خذهم باالحتجاب على طريقة التقسيم فقال: ال خيلو من أن يكون كانبـا   ثم أ 

أي: يعود علي  كذب  وال يتخطاه ضرره،  چڎ ڈ ڈ ژ ژڑ چ أو صادقا ، 

ما يعدكم إن تعّرضتم لـ . فـإن قلـت: مل قـال:      چڑ ک ک ک کچ 

وهو نيّب صاد ، ال بد ملا يعـدهم أن يصـيبهم كلـ  ال بعضـ .      چ گ گچ بعض 
احتاب يف مقاولة خصوم موسى ومنـا كريـ  إىل أن يالوصـهم ويـداريهم،      قلت: ألن 
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فجاء مبا علـم  ويسلك معهم طري  اإلنصا  يف القول، ويأتيهم من وجهة املناصحة، 
 أن  أقرب إىل تسليمهم لقول ، وأدخل يف تصديقهم ل  وقبوهلم من . 

وهو كالم املنصـف يف   چ ڑ ک ک ک ک گ گچ فقال: 
في ، ليسمعوا من  وال يرّدوا علي ، ونلك أن  حني فرض  صادقا  فقـد   مقال  غري املشتط

 چ ک ک گ گچ أثبت أنـ  صـاد  يف مجيـ  مـا يعـد، ولكنـ  أردفـ         

ليهضم  بعض حق  يف ظاهر الكالم، فرييهم أن  ليس بكالم مـن أعطـاه حقـ  وافيـا ،     
اد  أيضا  فضال  أن يتعصب ل ، أو يرمى باحلصا من ورائ ، وتقديم الكانب على الص

  (7٢).(من هذا القبيل

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ قال اهلل تعاىل:  .3

 .5٢التوبة:  چۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

أمر اهلل املؤمنني بـالنفري يف سـبيل اهلل، ووعـدهم بـاخلري، فتقـدم املنـافقون إىل       
نا رسول اهلل ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ لطلب االعتذار عن اخلروب تناقال، ودعة وركو  

إىل الراحة، ويؤكدون اعتذارهم باحللف كذبا، فقبل النيب ـ صـلى اهلل عليـ  وسـلم ـ      
عذرهم؛ ففضحهم اهلل تعاىل بأن عاتب رسول  ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ بشأنهم وبني   
ل  أن عالمـة املـؤمنني بالصـد ، وأن عالمـة املنـافقني بالكـذب، وأن ال منفعـة مـن         

 خروجهم م  املؤمنني. 

ا معكم لطلبوا لكم اهللمية، وفتشوا عن عيوبكم، وأفشوا أسراركم، ولو خرجو
ويف نلك تأثري على نفوس بعضكم، وهم قد قصدوا إهالك النيب ـ صلى اهلل علي  
وسلم ـ قبل نلك من كل وج  كراهة ظهور دين اإلسالم، فسقطوا يف الكفر والنفا . 

مة والنصر ساءهم نلك، وإن فكان مقال حاهلم يقولون: إن أصابك ـ يا حممد ـ الغني
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ تصبك النكبة والشدة واهللمية. 

 أصابك، وبتخلفهم.  مبا 5٠التوبة:  چڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ فلقن اهلل نبي  ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ اجلواب بقولـ :    

؛ ألنــ  ـ تعــاىل ـ هــو الــولي والناصــر     ٥١التوبــة:  چ ... ژ ڑ ڑ ک ک
فأثبت للمنافقني عدم اكااث املسـلمني باملصـيبة، وانتفـاء    واحلافظ قال ابن عاشور: )

حلنهم عليها؛ ألنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إال بتقدير اهلل ملصلحة املسلمني يف 

بالالم املؤننة بأن  كتـب  چ ژ چ نلك، فهو نف  حمض كما تدل علي  تعدية فعل 
عدوه؛ ألن  ينكد عـدوه   نلك لنفعهم وموق  هذا اجلواب: هو أن العدو يفرح مبصاب

وحيلن ، فإنا علموا أن النيب ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ ال حيلن ملا أصـاب  زال فـرحهم.     
وفي  تعليم للمسلمني التخل  بهذا اخلل : وهو أن ال حيلنوا ملا يصيبهم؛ لـئال يهونـوا   

 ( 73).وتذهب قوتهم
ني كان راحبا وناجحا؟ ثم دار احلوار بني فريقي املؤمنني، و املنافقني، فأي الفريق

! ومن الذي أصاب  الغنيمـة والنصـر والفـوز؟ ومـن الـذي وقـ  يف الشـدة والنكبـة         
واهللمية؟ ومن الذي غامر وتهور فخسر؟ ومن الذي أخـذ حـذره وختلـف فلـم يقـ       

 باملصيبة؟ واستمر احلوار، دون حسم املوقف بينهم. 

خبطاب أخرب فيـ  الكـالم   فخاطب اهلل ـ تعاىل ـ نبي  ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ     
 فرب الشك يف اللفظ دون احلقيقة لضرب من املساحمة وحسم العناد، واملكابرة. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چفقال تعاىل: 

التوبة:  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

 چھ ھ ھ ھچ والشاهد من اآلية:  5٢
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حسـنة   قال ابن عاشور: )واملعنى ال تنت رون مـن حالنـا إال حسـنة عاجلـة أو    
آجلة، فأما حنن فننت ر من حالكم أن يعذبكم اهلل يف اآلخرة بعذاب النار، أو يف الدنيا 
بعذاب على غري أيدينا من عذاب اهلل يف الدنيا: كاجلوع واخلو ، أو بعذاب بأيـدينا،  

النقطـاع ُحكـم    چڳ ڳ ڳ ڳ چ (74)(وهو عذاب القتل، إنا أنن اهلل حبربكم
كان أمَر الغائب، وأما على الوج  األول  فهـي إلبـراز كمـال     األمر  األول  بالناني وإن 

 العنايِة بشأن املأمور  ب ، واإلشعار  مبا بين  وبني ما أفمر ب  أوال  من الفر  يف السيا  . 

والابُُّص: التمّكُث م  انت ار جميِء شيء؛ خـريا  كـان أو شـرا ، والبـاُء للتعديـة      

أي العـاقبتني   چڱ ڱ ڱڱ چ ون بنـا  وإحدى التاءين حمذوفة  أي مـا تنت ـر  
اللتني كلُّ واحدة؛ منهما هي ُحسنى العواقِب، وهما النصُر والشهادةف، وهذا نوُع بيـاٍن  
ملا أفبهم يف اجلـواب األول، وكشـٌف حلقيقـة احلـال ؛ بـإعالم أن مـا يلُعمونـ  مضـرَّة          

ں ں چ  للمسلمني من الشهادة أنفُ  مما يُعّدونـ  منفعـة  مـن النصـر والغنيمـة.     

ــا    چڻ ــب إم ــن العواق ــوَأَيْين م ــدى الس ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ إح

كما أصاب َمن قبلكم من األمم املهَلكة وال ـرُ  صـفةف عـذاب، ولـذلك      چہ 

ــا     ــ  وجوب ــذ  عاملف ــذاب  چہ چ ُح ــر،     چہچ بع ــى الكف ــُل عل ــو القت وه

ھ چ الفاُء فصيحة  أي إنا كان األمر كذلك فابصوا بنا ما هو عاقبُتنـا،   چھچ

ما هـو عـاقبُتكم فـإنا لِقـَي كـلٌّ منـا ومـنكم مـا يابصـ  ال           چھ ھ 
 ( 75).تشاهدون إال ما ُيسرنا وال نشاهد إال ما يسوءكم(

)ومعنى الكالم توبيخ هلم وختطئـة لابصـهم ألنهـم يابصـون باملسـلمني أن       
يقتلوا، ويغفلون عن احتمال أن ينصروا، فكان املعنى: ال تابصون بنا إال أن نقتل أو 

 ( 76).غلب ونلك إحدى احلسنني(ن
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وقال الرازي: )فاملناف  ال يابص باملؤمن إال إحدى احلالتني املذكورتني، وكـل  
واحدة منهما يف غايـة اجلاللـة والرفعـة والشـر ، واملسـلم يابـص باملنـاف  إحـدى         
 احلالتني املذكورتني، أعأ البقاء يف الدنيا م  اخللي والذل واهلـوان، ثـم االنتقـال إىل   

عذاب القيامة والوقوع يف القتل والنهب م  اخللي والذل، وكـل واحـدة مـن هـاتني     
احلالتني يف غاية اخلساسة والدناءة. ثـم قـال تعـاىل للمنـافقني حكايـة عـن املـؤمنني:        

وقوعكم يف  چھ ھ ھ چ بنا إحدى احلالتني الشريفتني  چھچ
 (77).إحدى احلالتني اخلسيستني النازلتني(

يات ال  ورد نكرها يف موضوع جمادلة املنكرين يف غلبة احل  واخلالصة: أن اآل
 على الباطل: 

جـاءت علـى    (78)تضمنت طرقا وأساليب متعددة ومتنوعة من الكالم املنصف
 : النحو اآلتي

ثم خرب ، االستفهام التقريري بـ "َمْن" الذي يستفهم ب  عن اجلنس من نوي العلم .1
ويراد ب  محل املخاطب على االعاا  ، موهو من معاني االستفها، إىل التقرير

فجاء  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : كما يف قول ، واإلقرار مبا يعرف 
إاّل أنهم رمبا َأَبوا ، بقلوبهم االستفهام بـ" َمْن " ليشعر بأن املخاطبني مقّرون باملقصود

وحب الشرك قد أجلم ، ألن الذي متكن يف صدورهم من العناد؛ أن يتكلموا ب 
: وألنهم إن تفوهوا بأن اهلل رازقهم، النط  باحل  م  علمهم بصحت  أفواههم عن

وتؤثرون علي  من ال يقدر ، فما لكم ال تعبدون من يرزقكم: للمهم أن يقال هلم
ومّرة كانوا يتلعنمون عنادا  ، فكأنهم كانوا يقّرون بألسنتهم مّرة؟ على الرز 

 . وإصرارا  وحذارا  من إللام احلجة
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : ويتمنــل بقــول اهلل  ، الكــالم املنصــف   .٢

وإّن أحد الفريقني من الـذين يوحـدون الـراز  مـن السـموات      : ومعناه چڇ
لعلـى  ، واألرض بالعبادة ومن الذين يشركون ب  اجلماد الذي ال يوصـف بالقـدرة  

وهذا من الكالم املنصف الذي كل من مسعـ   ، أحد األمرين من اهلدى والضالل
 . قد أنصفك صاحبك: قال ملن خوطب ب  من مواٍل أو منا ؛

الواردان يف آية سورة سبأ املتضمن تقدمة ما قدم اهلل من ، التعريض والتورية .3
ومن هو يف ، داللة غري خفية على من هو من الفريقني على اهلدى: التقرير البليغ
وأهجم ب  ، والتورية أنضل باجملادل إىل الغرض، ولكن التعريض، الضالل املبني

 . وفّل شوكت  باهلويناء، م  قلة شغب اخلصم، الغلبة على

فقد خولف بني حريّف اجلّر الداخلني على احل  ، املخالفة بني حرو  اجلر ومعانيها .4

ألن صاحب  چڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : يف قول ؛ والضالل
والضال كأن  منغمس يف ، احل  كأن  مستعل على فرس جواد يركض  حيث شاء

 . يدري أين يتوج  ظالم مرتبك في  ال

ونلك ؛ توق  اخلصم يف َشَرك املغلوبية، عطف املقصد على االستفهام بطريقة خفية .5
ألن حالة كل فري  ملا كانت ؛ وحالة ضالل، باديد حال  الفريقني بني حالة هدى
تعني أن أمر ، وعدمها، بني موافقة احل ؛ على الضد من حال الفري  اآلخر

 . احلالتني ال يعدونهماالضالل واهلدى دائر بني 

، فاالحتجاب ال خيلو من أن يكون كانبا  أو صادقا ؛ االحتجاب على طري  التقسيم .6

 ڑچ، يعود علي  كذب  وال يتخطاه ضرره: أي چژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

ألن  احتاب يف مقاولة خصوم موسى ومناكري  إىل ؛  چ ک ک ک ک



 ٢67   د. عبداهلل حممد سعيد اخلوالني ... يف إظهار الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره 

ويأتيهم من ، قولويسلك معهم طري  اإلنصا  يف ال، ويداريهم، أن يالوصهم
 . وجهة املناصحة

كما يف ؛ دون احلقيقة لضرب من املساحمة؛ إخراب الكالم فرب الشك يف اللفظ .7

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قول اهلل

 ٥٢: التوبة چ ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

فخاطب اهلل ـ تعاىل ـ نبي  ـ صلى اهلل علي  وسلم ـ خبطاب أخرب في  الكالم فرب 
 . واملكابرة، اللفظ دون احلقيقة لضرب من املساحمة وحسم العناد الشك يف

يف اآلية توبيخ  چھ ھ ھ ھچ : فقول  تعاىل، التوبيخ .8
ويغفلون عن ، ألنهم يابصون باملسلمني أن يقتلوا؛ للمنافقني وختطئة لابصهم

أو نغلب ونلك ، ال تابصون بنا إال أن نقتل: فكان املعنى، احتمال أن ينصروا
 . ى احلسنينيإحد

واحتداد يف ، وهو أن ال ياك اجملادل خلصم  موجب تغيظ، إرخاء العنان للمناِظر .9
 . وم  نلك فقرينة إللامهم احلجة قرينة واضحة، اجلدال

املشتمل على اإلمياء إىل ترجي  أحد اجلانبني يف أحد االحتمالني ، اللف والنشر .1٠
 . ف والنشر املرتب وهو أصل الّلفبطري  مقابلة اجلانبني يف ترتيب احلالتني بالل
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 ةـــاخلامت

وقفت ـ بعد محد اهلل وتوفيق  ـ من خالل تتبعي هلذه الدراسة علـى عـدد مـن      
: أساليب الن م القرآني وطرق  املتنوعة ال  وردت عند بعض املفسـرين يـت عنـون   

حـاب  مـن ر ( الكالم املنصف يف القرآن الكريم وأثره يف إظهار احلجة علـى اخلصـم  )
 : وتوصلت إىل النتائج اآلتية؛ عدد من اآليات القرآنية

وقد ارتبطت ؛ أن ظاهرة الكالم املنصف مسة أسلوبية يف اخلطاب القرآني .1
؛ الجرم أن االستفهام أنسب للمحاجة واجملادلة؛ باالستفهام يف كنري من األماكن

وظيفة  ومن ثم يؤدي االستفهام؛ ألن في  إقبال السام  على املتكلم بذهن 
وقد وظَّف الن م القرآني الكالم املنصف يف قالب االستفهام أحيانا ؛ تنبيهية

 : الذي خرب إىل بعض األغراض البالغية كـ

 . والتهديد والوعيد -ب. والتقرير -ب. اإلنكار -أ
أن من أكنر حرو  االستفهام طواعية واستعماال يف الكالم املنصف " اهلملة " ال   .٢

إىل اإلنكار والتقرير ؛ التصدي  والتصور: ها اللغويخرجت عن أصل وضع
 . وغريهما

 . أن استدراب اخلصم واستمالت  من أمسى مقاصد الكالم املنصف .3
، واختيار الكلمات، الكالم املنصف نوع من أنواع اخلطابات ال  متيله بالرف  .4

 . وترخي ل  العنان لقبول احلجة، واملصطلحات ال  جتذب مس  اجملادل
نا أف  واس  يوصل  إىل معرفة ؛ م املنصف يربي يف اإلنسان عقال  راجحا الكال .5

 . احل  عن طري  البحث واالطالع

، ولو ُحِكَي قول ، ومسايرة  ل ، ُيباح استعمال الكالم املنصف مداراة للخصم .6
 . دون مماراة؛ ِلُيْنِبَت ل  احل ؛ وُسِيْيَر ب  على منوال 
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ال يدع للخصم جماال  ، حدة نات هد  حمدديتناول الكالم املنصف قضية وا .7
 . حتى يتقرر احل  وينبت، أو اخللط، للطي 

، ويتبناه، الكالم املنصف ال يبي  لصاحب  أن يتخلى عن احل  الذي يدعو إلي  .8
 . ولكن  يقيم علي  احلجة، وال ُيللم خصم  ب 

ليحث والقرآن الكريم استعمل  ، مينل الكالم املنصف أرقى أنواع املخاطبات .9

 .٨٣: البقرة چ ى ې ېچ  ممتنلي  سلوك هذا املسلك
تنوع استعمال بعض أساليب البالغة إلجراء الكالم املنصف يف القرآن الكريم  .1٠

، وغريها، واللف والنشر، بني املقاصد البالغية كالتعريف واالستفهام اإلنكاري
لى والتنبي  ع، وبعض املقاصد الكالمية كاالستدالل على أساس املشاهدة

 . وغريها، التناقض يف الدعاوي
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 والتعليقـات: اهلوامـش

 ، مادة )كلم(. 1٢/5٢٢لسان العرب:( 1)
 املصدر نفس .( ٢)
 ، مادة )نصف(. 9/33٠لسان العرب:( 3)
 ، البن عاشور.٢٢/58( التحرير والتنوير:4)
، ليحي بن محلة بن 149/  3: املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائ  اإلعجاز الطرازكتاب ( 5)

 .اليمأ علي العلوي
   3/465هان يف علوم القرآن: ( ان ر: الرب6)
 ، للسمني احلليب   1/4٢٠3( الدر املصون يف علم الكتاب املكنون: 7)
 ، البن عادل. 13/148( اللباب يف تفسري علوم الكتاب: 8)

 ،  لللفشري. ٢/137الكشا  : (9)

 املصدر نفس . (1٠)

 ألمحد بن املنري. ٢/4٠:على هام  الكشا  االنتصا  (11)

 البن عاشور.، 6/177والتنوير: التحرير (1٢)

 نفس املصدر .  (13)

 البن عاشور.، 6/177:املصدر الساب  (14)

 .لفراءل ـ ٢/14:القرآنمعاني ( 15)

 ألخف لـ 1/٢44:القرآن معاني (16)
 لنحاسل.  ٢/45٠:القرآن ( معاني17)
 للجابل .٢67/ ٢: القرآن ( معاني18)
 ي. ، لفخر الدين الراز345/ 6( التفسري الكبري: 19)
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ــبريالتفســري ا (٢٠) ــرازي 6/345,344: لك ــدين ال ــاني روح امل، وراجــ : ، لفخــر ال ، 5/395ع
 لآللوسي.

 جلمال الدين القامسي. ٢375/ 6( حماسن التنليل: ٢1)
  جلمال الدين القامسي.. ٢373/ 6( حماسن التنليل: ٢٢)

 للشنقيطي. .487ـ 1/486أضواء البيان: (٢3)
 ني.للشهرستا.٢/49امللل والنحل: (٢4)
 صورة من التفسري. . 375٠/ 1( تفسري الشعراوي: ٢5)
 .للطربي (13441، ح: )47٠/ 11( جام  البيان يف تأويل آي القرآن:٢6)
 ، للطربي.475/ 11جام  البيان يف تأويل آي القرآن: (٢7)
وث  بها وهو مستند إىل أخبار إسرائيلية ال يالبن كنري، وقال: ) ،1/165( البداية والنهاية: ٢8)

   .(السيما إنا خالفت احل و
   . أمحد أمحد بدوي. ٢63من بالغة القرآن: ( ٢9)
ــحيح :   (3٠) ــاري يف ص ــ : البخ ــركني:   5/18٢أخرج ــل يف أوالد املش ــا قي ــائل: ب: م : ك: اجلن

: ك: الرب والصلة واألدب: ب: معنى كل مولـود  13/1٢7(، ومسلم يف صحيح :1٢96ح:)
 (.48٠3يولد على الفطرة: ح: )

:ك: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها: ب: الصفات ال  يعر  14/٢4 : مسلم يف صحيح :( أخرج31)
 ( 51٠9بها يف الدنيا أهل اجلنة:ح: )

 ل .  165/ 1، البن كنري، وان ر: البداية والنهاية: ٢93ـ 3/٢91( تفسري القرآن الع يم: 3٢)
يقها يف مواقعها من هذه األساليب استخلصها الباحث من املطلب نفس  كخالصة، ورد توث( 33) 

  املطلب. 
   ، للبقاعي.376/ 7ن م الدرر يف تناسب اآلي والسور:  (34)
 ، لللفشري.  17٢/ 6( الكشا : 35)
 ، البن عاشور.91,9٠/ ٢5التحرير والتنوير:  (36)
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 . لآللوسي.٢٢٢/ 18( روح املعاني :37)
 ، للنيسابوري.    4/5٠5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 38)
 ، للسعدي.  499/ 1:تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان (39)
هذه األساليب استخلصها الباحث من املطلب نفس  كخالصة، ورد توثيقها يف مواقعها من  (4٠)

  املطلب. 
 ، البن كنري.5/1٢٢( تفسري القرآن الع يم:41)
 البن عاشور..168/ 14(  التحرير والتنوير:4٢)
 ، للطربي. 4٠7/ 18جام  البيان:  (43)
    ، للرازي.491/ 1٠( التفسري الكبري :44)
 ، للبقاعي.     ٢8٢/ 5( ن م الدرر يف تناسب اآليات والسور: 45)
 ، البن كنري.   5/33٠( تفسري القرآن الع يم:46)
 ، ألبي السعود.11٠/ 5( إرشاد العقل السليم::47)
 ، البن كنري .     33٠/  5( تفسري القرآن الع يم: 48)
 ، ألبي السعود.339/ 6( إرشاد العقل السليم إىل ملايا الكتاب الكريم : 49)
  ، ألبي السعود.٢65/  5: املصدر الساب ( 5٠)
 ، البن عاشور.٢٠/19٠( التحرير والتنوير:51)
 .66ديوان كعب بن زهري: ( 5٢)
 .66ديوان كعب بن زهري: ( 53)
 . البن عاشور.59ـ  ٢٢/58( التحرير والتنوير :54)
 ..لآللوسي16/3٠4روح املعاني :( 55)
 ، لللفشري.434/ 6( الكشا : 56)
 ، البن عطية. 47/ 7( احملرر الوجيل: 57)
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ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  چ : ك: التفسري: ب:  6/174يف صحيح : ( أخرج  البخاري 58)

 .چى    ى
 ، جلمال الدين القامسي.6٢14/ 17( حماسن التنليل: 59)
(، عن ابن عباس ـ رضي 6: ك: بدء الوحي: ب: ، ح: ) 8/ 1 صحيح : أخرج  البخاري يف (6٠)

     اهلل عنهما ـ
، وهو ( البن األثري64٠5)ح:   585/ 8( نكره صاحب جام  األصول يف أحاديث الرسول: 61)

يف أبي بكر الصدي  ـ رضي وسنده ضعيف، واحلديث جاء ، من زيادة رزين عند الامذي
   . ـاهلل عن  

 ، البن كنري.317ـ 4/316القرآن الع يم: ( تفسري6٢)
 ، ألبي السعود.3/34٠( إرشاد العقل السليم إىل ملايا الكتاب الكريم: 63)
 ، البن عاشور.٢44ـ 11/٢4٢التحرير والتنوير: (64)
 ، ألبي السعود.   3/385( إرشاد العقل السليم إىل ملايا الكتاب الكريم: 65)
     .البن كنري ،  146/ 7تفسري القرآن الع يم:( 66)
هذه األساليب استخلصها الباحث من املطلب نفس  كخالصة، ورد توثيقها يف مواقعها من ( 67)

  املطلب. 
 ، للبقاعي.495/ 6( ن م الدرر يف تناسب اآليات والسور: 68)
 لللفشري. .1٢1/ 5 (  الكشا :69)
 ، ألمحد بن املنري. 5/1٢1( االنتصا  على هام  الكشا :7٠)
 البن عاشور. .59ـ 58/ ٢٢رير والتنوير :( التح71)
 لللفشري. .6/1٠7الكشا :  (7٢)
     ، البن عاشور.117/ 1٠( التحرير والتنوير: 73)
     . املصدر نفس ( 74)
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         ، ألبي السعود.  177/ 3إرشاد العقل السليم:  (75)
   البن عاشور.، 119/ 1٠التنوير: و( التحرير 76)
  ، للرازي.   8/51( التفسري الكبري:77)
هذه األساليب استخلصها الباحث من املطلب نفس  كخالصة، ورد توثيقها يف مواقعها من ( 78)

  املطلب. 
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إرشاد العقل السليم إىل ملايا الكتاب الكريم املشهور ب )تفسري أبي السعود( حملمد بن  .1
  .م( ٢٠٠1 -هـ 14٢1الطبعة األوىل سنة ) –بريوت  –لفكر هـ( دار ا 988العمادي )ت: 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر، اجلكأ،  .٢
هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، بريوت ـ لبنان ـ 1393الشنقيطي، )املتوفى: 

 . م1995 -هـ 1415الطبعة: 

نوار التنليل وأسرار التأويل املعرو  بـ )تفسري البيضاوي( لناصر الدين أبي سعيد عبد اهلل بن أ .3
 م(. 1996 -هـ 1416طبعة سنة ) –بريوت  –هـ( دار الفكر  791عمر البيضاوي )املتوفى: 

االنتصا  على هام  الكشا ، ألمحد بن املفَنَير، الناشر دار الكتاب العربي. الطبعة النانية  .4
 م(. 1987 -هـ 14٠7)

هـ(، 774البداية والنهاية، إمساعيل بن عمر القرشي، الدمشقي، احلافظ، أبو الفداء، )املتوفى:  .5
 م. 1987 -هـ 14٠8الناشر: مكتبة املعار ، لبنان ـ بريوت ـ الطبعة األوىل: 

فى: الربهان يف علوم القرآن، حملمد بن عبد اهلل بن بهادر، بدر الدين، اللركشي، )املتو .6
هـ(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابى احلليب وشركائ ، الطبعة: األوىل: 794

 م، يقي : حممد أبو الفضل إبراهيم. 1957 -هـ 1376

تاب العروس من جواهر القاموس، حملمد بن حممد بن عبد الرزا  احلسأ، أبو الفيض، امللقب  .7
 يقي  جمموعة من احملققني.  مبرتضى اللبيدي، الناشر دار اهلداية،

التحرير والتنوير، املعرو  بتفسري ابن عاشور، حملمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن  .8
هـ(، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بريوت ـ لبنان ـ 1393عاشور، التونسي، )املتوفى: 

 م. ٢٠٠٠هـ/ 14٢٠الطبعة: األوىل، 
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هـ( يقي  إبراهيم األبياري، دار الكتاب  816)ت التعريفات، علي بن حممد اجلرجاني  .9
 هـ(. 14٠5بريوت، الطبعة األوىل سنة ) –العربي 

تفسري الفخر الرازي، املشتهر بالتفسري الكبري، ويعر  مبفاتي  الغيب، حممد بن عمر بن احلسن  .1٠
ى: بن احلسني، التيمي، الرازي، امللقب بفخر الدين، خطيب الري، أبو عبد اهلل، )املتوف

 م.  ٢٠٠٠ -هـ 14٢1الطبعة: األوىل:  -بريوت  -هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 6٠6

تفسري القامسي، املسمى: حماسن التأويل، مجال الدين القامسي، الناشر: دار الكتب العلمية،  .11
 . ـه1418لبنان ـ بريوت ـ الطبعة األوىل: 

هـ(  774كنري القرشي الدمشقي )ت  تفسري القرآن الع يم، ألبي الفداء إمساعيل بن عمر بن .1٢
 م( 1965 -ـ ه1384مكتبة النهضة احلدينة الطبعة األوىل سنة )

 تفسري الشعراوي، حممد متولي الشعراوي، املكتبة الشاملة.  .13

جام  األصول يف أحاديث الرسول، ملبارك بن حممد اجللري، جمد الدين، أبو السعادات، املعرو   .14
 مطبعة املالح، مكتبة دار البيان.  -ـ(، الناشر: مكتبة احللواني ه6٠6بابن األثري )املتوفى: 

جام  البيان يف تأويل آي القرآن، حممد بن جرير بن يليد بن كنري بن غالب اآلملي، أبو جعفر،  .15
م، يقي : ٢٠٠٠ -هـ 14٢٠هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 31٠الطربي، )املتوفى: 
 أمحد حممد شاكر. 

 ٢56ام  الصحي ، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، اجلعفي، أبو عبداهلل، )املتوفى: اجل .16
هـ(، الناشر: دار طو  النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( 

 ، يقي : حممد زهري بن ناصر الناصر. ـه14٢٢الطبعة: األوىل: 

ون، أمحد بن يوسف، املعرو  بالسمني احللييب، املتوفى: الدر املصون يف علوم الكتاب املكن .17
 هـ(، الناشر: دار القلم، يقي : أمحد حممد اخلراط. 756)

  .م1997/ ـه1417ديوان كعب بن زهري، يقي : علي فاعور، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ بتاريخ:  .18
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 ديوان حسان، حسان بن ثابت، املكتبة الشاملة.  .19

سري القرآن الع يم والسب  املناني: للعالمة أبي الفضل شهاب الدين سيد روح املعاني يف تف .٢٠
  .هـ( دار الفكر 1٢7ت ٢حممود األلوسي البغدادي )

هـ(، ٢61صحي  مسلم، مسلم بن احلجاب القشريّي، النيسابورّي، أبو احلسن، )املتوفى:  .٢1
 باقي. الناشر: دار إحياء الااث العربي ـ بريوت، يقي : حممد فؤاد عبد ال

الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائ  اإلعجاز، حيي بن محلة بن علي بن إبراهيم  .٢٢
 العلوي اليمأ، دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بريوت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن حممد بن حسني، القمّي، النيسابورّي، ن ام الدين  .٢3
 م.  1996 -هـ  1416ـ لبنان ـ الطبعة األوىل:  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بريوت

الفرو  اللغوية، ألبي هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران  .٢4
هـ(، حقق  وعل  علي : حممد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم 395العسكري، )املتوفى: حنو 

 مصر.  -والنقافة للنشر والتوزي ، القاهرة 

حقائ  غوامض التنليل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، للعالمة حممود بن الكشا  عن  .٢5
هـ( الناشر دار الكتاب  538عمر بن أمحد، اللفشرّي، جار اهلل، أبو القاسم، اللفشري )ت: 

 م(. 1987 -هـ 14٠7العربي. الطبعة النانية )

لنعماني، سراب الدين، أبو اللباب يف تفسري علوم الكتاب، لعمر بن علي احلنبلي، الدمشقي، ا .٢6
(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: ـه88٠حفص، املعرو  بابن عادل، )املتوفى: 

 م. 1998 - ـه1419

هـ(، دار صادر، لبنان ـ  711لسان العرب، حملمد بن مكرم بن من ور األفريقي، املصري، )ت  .٢7
 بريوت ـ الطبعة األوىل. 
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بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية، األندلسي، احملاربي، أبو  احملرر الوجيل، عبد احل  .٢8
(، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان ـ بريوت ـ الطبعة األوىل: ـه546حممد، )املتوفى 

 م، يقي : عبد السالم عبدالشايف حممد. ٢٠٠1 - ـه14٢٢

ـ(، عامل الكتب، الطبعة النالنة ه٢٠7معاني القرآن، حييى بن زياد الفراء، أبو زكريا، )املتوفى:  .٢9
 م(. 1983 -ـ ه14٠3سنة )

هـ( الناشر: ٢15معاني القرآن، لسعيد بن مسعدة، األخف  األوسط، أبو احلسن، )املتوفى:  .3٠
 م، يقي : عبد القادر األرنؤوط. 199٠ -ـ ه1411مكتبة، القاهرة، الطبعة األوىل: 

(، الناشـر: عـامل   ـه311و أسحا ، اللجاب، )املتوفى: معاني القرآن وإعراب ، إلبراهيم بن الّسرّي، أب .31
 م، يقي : عبد اجلليل عبده شليب.  1988 – ـه14٠8الكتب، لبنان ـ بريوت ـ الطبعة األوىل: 

معاني القرآن الكريم، أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس، الناشر: جامعة أم القرى ـ مكة  .3٢
 علي الصابوني.  ، يقي : حممدـه14٠9املكرمة الطبعة األوىل، 

امللل والنحل، حممد بن عبد الكريم بن أبي بكر أمحد، الشهرستاني، الناشر: دار املعرفة ـ  .33
 ، يقي : حممد سيد كيالني. ـه14٠4بريوت، 

ن م الدرر يف تناسب اآليات والسور إبراهيم بن عمر بن حصن الرباط البقاعي )املتوفى:  .34
 ة. هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهر 885



 الفقـه وأصولـهًا: رابع





  حقوق الطفل اليتيم

 بني رعاية الشريعة اإلسالمية إياها وإقرار املواثيق الدولية هلا 

 دراسة فقهية مقارنة





 283          غادة حممد العقالبني رعاية الشريعة اإلسالمية...       ق الطفل اليتيمحقو 

 حقوق الطفل اليتيم

 بني رعاية الشريعة اإلسالمية إياها وإقرار املواثيق الدولية هلا

 ( مقاصد الشريعة اإلسالمية من رعاية الطفل اليتيم: )املقدمة

 ڳچ : والقائل چ ڑ ژ ژ ڈچ : القائل يف كتاب اجمليد، احلمد هلل

چ ڳ ڳ ڳ
چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻچ : والقائل( 1)

(2). 

اليتيم الذي أوجـ  يف رـريعتر رعايـة    ، والصالة والسالم على نبينا حممد
وأرــار ببعــبعير الســبابة ، يم يف اجلنــة كتــا نيأنــا وكافــل اليتــ»: فقــا ، اليتـيم 

 : وبعد ..( 3)«والوسطى

قد خطت خطوات واسعة يف جمـا  رعايـة   ، فإن الشريعة اإلسالمية الغراء
 فوقت فيتا على مجيع املواثيق الدولية اليت أقـرت حقـوق   ، حقوق الطفل اليتيم

اليتيم حقوقًا  واليت مل  عرف بعد أن للطفل، وحقوق الطفل خاعة، اإلنسان عامة
 . الطفولة أوج  يف إقرارها ورعايتتا من أية حقوق أخرى لإلنسان يف مرحلة ما بعد

، حبقوق الطفـل اليتـيم  ، عن خطب و قصري، وألجل إغفا  املواثيق الدولية
يشكلون يف الوقت احلاضر يف الكثري ، وبالنظر إىل كون األطفا  اليتامى املشردين

 طلق عليتـا بعـا الـدو     ، مشكلة اجتماعية وأمنيةمن دو  العامل أكرب وأعقد 
 . و طلق عليتا دو  أخرى مشكلة أطفا  الشوارع، مشكلة األطفا  بال أسر

البينــة احلاضـنة للةر ــة  ، حيـ  ثثـل هــذف الفنـة مــن األطفـا  اليتـامى     
ألجـل  ، واحلقـد االجتمـاعي  ، واالنفالت األمين، واالحنال  النفسي واألخالقي

وستكون خطة البح  مكونـة مـن ثتيـد    ، أهمية هذا البح   ب ي، ذلك وغريف
 . وثالثة مباح 
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 التمهيد: وفيه أربعة مطالب: 

 األول: التعريف مبصطلحات البحث. املطلب

الطفل ، الطفل: سوف نعين يف هذا التمتيد بالتعريف باملصطلحات التالية
 . املواثيق الدولية، حقوق اإلنسان، احلق، اليتيم

املولـود الصـغري مـن أوالد    : الطفل يف اللغة العربية: الطفل  عريف: أواًل

چۓ ۓ ےچ : قا   عاىل، طفاًل وأطفااًل: واجلمع ،(4)الناس حتى البلوغ
(5).  

 مـرورًا  ( 6)الصغري من حلظة امليالد إىل البلوغ: والطفل يف اعطالح الفقتاء هو
 . مبرحلة التمييز

 هي، مراحل عمرية  ر الطفل ببربع: املراحل العمرية للطفولة : 

 ،(7)والصيب هو الصغري من حلظـة املـيالد إىل أن يفطـم عـن الرضـاعة     : الصبا .1

 . ويصري غالمًا

 . وهو الطفل من بعد الفطام إىل سن التمييز: الغالم .2

، (8)وحيسن الرّد ويدرك مقاعد الكالم، وهو من يفتم اخلطاب: الطفل املميز .3
خيتلف باختالف فتم كل طفل  بل هو، وليس للتميز سّن خمصوص ينضبط بر

فإن مدار احلكـم   ،(9) ومدى إدراكر ملقاعد كالم الكبار وحسن جوابر عليتم
وذه  فقتاء احلنفية إىل  قدير . يف ثييز كل طفل هو مدى إدراكر وليس سّنر

، سّن التمييز بسبع سنني وذلك بناء على الغال  من أحوا  األطفا  املعتدلني
والـراج    .(10)نني أعابوا ضربًا مـن الفتـم واإلدراك  فإنتم إذا بلغوا سبع س

ليس لر سّن ، من كون التمييز، لدينا هو ما ذه  إلير فقتاء احلنابلة والشافعية
 . وإمنا يتفاوت سّنر بتفاوت فتم وإدراك كل طفل، خمصوعة ينضبط بتا
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 واليت يكون فيتا، وهي مرحلة ما بعد التمييز إىل بلوغ احللم: مرحلة املراهقة .4
، يف حماولة إلثبات ذا ر ورجولتر أو أنوثتر، الطفل أو الطفلة عصياًّ على أبوير

ومجيع هذف املراحل األربعة حمددة يف األنظمة . وإثبات نضةر العقلي وبلوغر
 . مبا قبل الثامنة عشرة من العمر، السعودية

 طلب الثاني: تعريف الطفل اليتيم.امل

، وهــو االنفــراد عــن األب، ْتموعــف مــبخوذ مــن الي ــ: اليتــيم يف اللغــة
أو مبخوذ من الَيْتم وهو ، مبخوذ من الَيَتم وهو احلاجة( 11)مؤن  اليتيم: واليتيمة

  .(12)اهلم واحلزن

، هو الذي مات أبـوف وهـو دون سـّن البلـوغ    : واليتيم يف اعطالح الشرع

يقـو  الشـيا اخلطيـ  يف    ( 13)«ال يتم بعد احـتالم »: لقولر على اهلل علير وسلم
، سـواء ما ـت أمـر أم ال   ، مل يبلـ  احللـم  ، عغري ال أب لـر : اليتيم: غين احملتاجم

  .(14)ال وسواء كان لر جد عاع  أم

هـو الـذي مـات عنـر أبـوف ومل يبلـ        : اليتـيم : ويقو  ابن قدامة يف املغين
 . (15)احلُلم

  هناك ثالث فنات من األطفا  ال يعتربون من : من ال يعترب يتيمًا من األطفا
 : وهم، امى وال يبخذون أحكامتم بناء على  عريف اليتيم عند الفقتاءاليت

 . حتى ولو كانت أمر  عرف من أباف، ألنر ال أب لر ررعًا: ولد الزنا .1

 حي طرحر أهلر خوفًا من العيلـة أو فـراراً  جمتو  األبوين أو مولود : اللقيط .2
 . (16)أبوف نر قد يظتر تمة الزنا، فإن لر أبًا غري معروف ال ندري هل مات أم ال، وأل

 .  كن أن يستلحقر بنسبر يف أي وقت، فإن لر أبًا نافيا لر: املنفى باللعان .3
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 املطلب الثالًث: تعريف احلق.

احلـ   : ألغراض هذا البح   كننا  عريـف احلـق يف اللغـة العربيـة ببنـر     

 ڳ گ گ گچ : ومنـر قولـر  عـاىل   ، (17)والنصي  الذي جي  لفرد أو جلماعة

چ ڱ ڳڳ
(18)  . 

إن اهلل قـد أعطـى كـل ذي حـق     »: ومنر أيضًا قولر على اهلل علير وسـلم 
 : وعلير( 19)«فال وعية لوارث، حقر

هـو احلـ  والنصـي  الثابـت الـذي ال يسـوغ ألحـد        : فإن احلق يف اللغة
كل ما أثبتر أو أوجبر أو ندبـر الشـارع احلنيـف    : ويكون املراد بر هنا، (20)إنكارف

 .  حني طخطييتم ملرحلة الطفولة وبلوغتم احُلُلمللطفل من حظوظ الدنيا إىل

 .املطلب الرابع: التعريف مبصطلح حقوق اإلنسان وعالقته حبقوق الطفل اليتيم

 كون للشخص ، كل عني أو مصلحة: (21)يطلق احلق عند الفقتاء ويراد بر
أو التنـال   ، أو بـذهلا لـر  ، أو منعتا من غريف، املطالبة بتا: مبقتضى الشرع سلطة

املتولـدة مـن   ) واملنافع( األرياء املادية) األعيان: وهو يشمل عندهم، عنتا للغري
متـى أقرهـا   ، كما يشمل األمـور االعتباريـة املقابلـة لاعيـان واملنـافع     ( األعيان
وغريها املصاحل االعتبارية ، ويف التنقل، مثل احلق يف الزواج ويف التعليم، الشارع

 . ى أقرها الشرع سبحانرمت، املقابلة لاعيان واملنافع

كما  ،(22)مصلحة مستحقة ررعًا: وعند الفقتاء املعاعرين يعرف احلق ببنر
"مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص واالسـتنثار يقررهـا   : يعرف ببنر

، " إال أن  عرف احلق باملصلحة  عريف منتقد من عـدة وجـوف   (23)املشرع احلكيم
 : منتا
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 . حلق وليست ذات احلقأن املصلحة أثر من آثار ا -أ

فقـد حيمـل بعـا الواجبـات     ، أنر ال  كن اعتبار احلـق مصـلحة خالصـة    -ب
و فاديـًا هلـذف   . كما يف حق كـل مـن الـزوجني علـى ا خـر     ، وااللتزامات

: االنتقادات فقد اجتر فريق من الفقتـاء املعاعـرين إىل  عريـف احلـق ببنـر     
  .(24)اختصاص يقرر بر الشرع سلطة أو  كليفًا

 حقوق اإلنسان:  تعريف

حقوق الشخصية : إن حقوق اإلنسان كمصطل  حدي  النشبة نسبيًا يعنى
اللصيقة بشخص اإلنسان من حلظة ميالدف إىل ما بعد مو ر والاللمـة للمحافظـة   

الشرف والسمعة ) وعلى كيانر األدبي( اجلسد وأعضاء اجلسد) على كيانر املادي
 (. واالعتبار

 وتتميز هذه احلقوق بأنها: 

 . حقوق لصيقة ال  نفك وال  زو  عن اإلنسان -أ

 . حقوق ال  كن  قو تا باملا  -ب

 . وليس ببي وعف آخر، حقوق يتمتع بتا اإلنسان بوعفر إنسان -ت

 حقوق اللمة للمحافظة على كيان اإلنسان املادي واألدبي، حا  حيا ر وبعد مو ر.  -ث

 وتتنوع هذه احلقوق إىل: 

نسان يف إدارة رؤون دولتر مثل احلق يف حقوق سياسية اللمة ملشاركة اإل  .1
واحلق يف رغل إحدى ، سواء بالبيعة أو باالنتخاب، اختيار رئيس الدولة

 . الوظائف العامة يف دولتر
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حقوق اقتصادية اللمة إلرباع غريزة اإلنسان يف التملك وحيالة الثروة   .2
 . احلق يف العمل، حق امللكية اخلاعة: وممارسة النشاط مثل

والتمتع باملرافق ، والتعليم، والطالق، مثل احلق يف الزواج، جتماعيةحقوق ا  .3
 . (25)والضمان االجتماعي، العامة يف دولتر

حقوق اعتبارية اللمة للمحافظة على الكيان األدبي لإلنسان مثل احلق يف عيانة   .4
 مسعة اإلنسان وررفر واعتبارف وخصوعيا ر، واالستنثار بنتاج فكرف وعقلر. 

 . (26)فل جزء ال يتةزأ من حقوق اإلنسانحقوق الط

يتمتـع بـاحلواس والصـفات    ، ملا كان الطفل إنسانًا كامل اخللق والتكـوين 
 .(27)البشرية واإلنسانية وبقدر من القدرات العقلية والروحية والبدنية والعاطفية

وملا كان الطفل أهاًل للتمتع باحلقوق الاللمة للمحافظة على كيانر املادي وعلى 
فضـاًل  ، خص منتا حقر يف احلياة ويف منع  عذيبر أو االجتار يف أعضاء جسـمر األ

 . عن حقر يف ثلك مرياثر من أبير

فـإن  ، وليس موضوعًا حلقوق الغري عليـر ، وملا كان الطفل عاح  حقوق
الطفل ومن حي  كونر إنسانًا جي  أن يتمتع مبا يتناس  مع سـّنر ومـع قدرا ـر    

حي  جي  ، الاللم لر من حقوق اإلنسان السالف بيانتاالعقلية واجلسدية بالقدر 
أن يتمتع من احلقوق املدنية حبقر يف النس  ويف االسم ويف اجلنسـية ويف احلريـة   

كما جي  أن يتمتع من احلقوق االقتصادية حبقر يف التملـك واملـرياث   ، من الرق
، حي السليموباملستوى الالئق من املعيشة الذي يكفل لر النمو الص، والوعية لر

ويف العـالج مـن   ، كما جي  أن يتمتع من احلقـوق االجتماعيـة حبقـر يف التعلـيم    
ويف احلصـو  علـى قـدر مـن     ، ويف احلماية من االستغال  يف العمـل ، األمراض

إىل آخر ما يقررف لر علماء االجتماع من احلقوق ، اللع  والتمتع ببوقات فراغر
 . االجتماعية واملدنية والثقافية
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مبشينة اهلل  عاىل سوف نقسم هذا البح  إىل ثالثة مباحـ   : لبح خطة ا
 : كما يلي

 : وفير ثالثة مطال . رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل اليتيم: املبح  األو 

 . مدى حاجة الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاعة: املطل  األو 

 . أوجر رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم: املطل  الثاني

 . أوجر رعاية الطفل اليتيم يف السنة النبوية: ملطل  الثال ا

 : وفير مطلبان. رعاية الطفل اليتيم يف املواثيق الدولية: املبح  الثاني

 . التطور التارخيي حلقوق الطفل اليتيم يف املواثيق الدولية: املطل  األو 

 . ةحقوق الطفل وآليات محايتتا يف املواثيق الدولي: املطل  الثاني

 : وفير ثالثة مطال . حقوق الطفل اليتيم يف الشريعة اإلسالمية: املبح  الثال 

 :  قديم و قسيم

 : وفير فرعان. حق الطفل اليتيم يف الرضاعة والكفالة: املطل  األو 

 . يف مفتوم الرضاعة ومد تا وأجرها ومتى  تعني على األم: الفرع األو 

 . لكفالة وأحكامتايف مفتوم احلضانة وا: الفرع الثاني

 . حق الطفل اليتيم يف الوعاية والوالية علير: املطل  الثاني

 . حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم: املطل  الثال 

 . قائمة املراجع واملصادر

 . فترس املوضوعات
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 .رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل اليتيم: املبحث األول

فقـد أكـدت حقوقـر    ، (28)يم أ ـا عنايـة  عنيت الشريعة اإلسالمية ببمر اليت
وحددت مظاهر وجوان  ، وأوجبت رعايتر العشرات من نصوص القرآن والسنة

 : هذف الرعاية يف
 . العطف على اليتيم .1
  . النظر إلير بعني الرمحة .2
 .العمل على إيوائر وإكرامر .3
 . حتريم الدرائر وإساءة معاملتر .4
 . إعالء قدر كافل اليتيم .5
 . يتيمحتريم أكل ما  ال .6
 .  دري  اليتيم على إدارة أموالر .7
 . إجياب الوالية علير حتى يبل  .8
  . إجياب إرضاعر وحضانتر .9

 .  قرير كامل حقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية واالجتماعية لر .10

وسوف نولي يف هذا املبح  حب  مظاهر عناية الشريعة اإلسالمية بالطفل 
 : اليتيم من خال  ثالثة مطال 

 . مدى حاجة الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاعة: ألو املطل  ا

 . رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم( مظاهر) أوجر: املطل  الثاني

 . أوجر رعايتر يف السنة النبوية: املطل  الثال 
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 .مدى حاجة الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاصة: املطلب أألول

أن اليتيم وعف مبخوذ من الي ْتم ، قدمنا يف التعريف اللغوي للطفل اليتيم
أو مـبخوذًا  ، وهو االنفراد عن األب وقد يكون مبخوذاً  من الَيَتم وهو احلاجـة 

وليس هنـاك مـا  نـع أن يكـون مـبخوذًا مـن هـذف        ، من الَيْتم وهو اهلم واحلزن
، واحلاجة، فقد األب: حي  جتتمع على الطفل اليتيم أوعاف، األوعاف مجيعتا

 . واهلم واحلزن

 وفقد األب خاعة جيعل اليتيم أكثر  عرضًا، لكثري من مشكالت احلياة، منتا: 
أكل أموالر بالباطل من كل من يتصل بر من األولياء واألوعياء واملتعـاملني   .1

جـاءت امـرأة   ، بالبيع والشراء والتبجري واالستنةار والوديعة والعارية، معر
يـا رسـو    : فقالـت ، لمسعد بن الربيـع إىل رسـو  اهلل عـلى اهلل عليـر وسـ     

وأن عمتمـا أخـذ   ، ابنتا سعد قتل أبوهما معك يف أحد رتيدًا ها ان( 29)اهلل!
رسـو   : أي: )فقـا  ، وال  نكحان إال وهلما مـا  ، فلم يدع هلما مااًل، ماهلما

أعط »: فبع  إىل عمتما فقا ، فنزلت آية املرياث، «يقضي اهلل يف ذلك»( اهلل
 . «وما بقي فتو لك، ما الثمنوأعط أمت، ابنيت سعد الثلثني

وعـن هـذا السـلوك    ، الطرد من اجملالس واإلهانة والتحقري واإليـذاء والقتـر   .2

 ڳ ڳ ڳچالشائن خاط  القرآن الكريم كل من يتعامـل مـع اليتـيم بقولـر     

چڳ
أي يتينــر ويؤذيــر ببنــر مــن  چڦ ڤ ڤچ ووعــف الــذي ( 30)

ــاىل   ــا   ع ــدين ق ــذبني بال  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : املك

چڦ
ا ية األوىل وإن كانت خطاب مواجتة لرسـو  اهلل عـلى اهلل   و( 31)

بل يشاركر يف النتي الوارد فيتا كل ، إال أنتا ال طختص بر وحدف، علير وسلم
 . من يتعامل مع اليتيم
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وهـو مـا قـد    ، إهما  رؤون اليتيم ومصاحلر  شاغاًل عنتا باملصلحة اخلاعـة  .3
وهو ما ، يق الغواية والضال واجنرافر يف طر، يؤدي إىل ضياعر أو ضياع مالر

 پ پپ پ ٻچ : قا   عاىل، كرف الشرع احلكيم وقوعر ودعا إىل نقيضر

چڀ ڀ ڀ
واإلعالح هنا يعين إحاطة اليتيم بالرعاية والنص  واإلرراد ( 32)

وقا  على اهلل علي وسلم كما ، والتوجير والتعليم والتبدي  وإعالح الشبن
وال يرتكـر حتـى  بكلـر    ، فليتةر فير، ما أال من ولي يتيمًا لر »: يف الرتمذي

إىل عدم إهمـا   نميتـر   ، وهو  وجير إىل كل من يلي ما  اليتيم .(33)«الصدقة
والقيـاس يف  ، حتى ال يتناقص سنويًا مبقدار ما جي  فير من لكاة، واستثمارف

 . رعاية كل مصاحل اليتيم على االجتار يف مالر قياس عحي  من باب أوىل

، أو يف الرا   الذي  تقاضاف من وظيفتتا، طمعًا يف مرياثتا ،(34)عضل اليتيمة .4
 كون البنت ، و لك مشكلة خاعة بالبنات اليتيمات، مبا يؤدي إىل عنوستتا

ويرفا أن يزوجتا ، يف حةر وليتا وال يرغ  يف  زوجيتا من ولدف لدمامتتا
بتا أو يف را ، حتى ال يشاركر يف مرياثتا الذي هو حتت يدف، من غري ولدف

ويظل على هذا الرفا إىل أن  صري عانسًا غري ، الذي  تقاضاف من وظيفتتا
وقد نتى القرآن الكريم عن هذا السلوك املشني يف ، مرغوب فيتا من أحد

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ : قولر  عاىل

ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
(35 )

چ ائ ى ى
(36) . 

كـان  ، والطفلـة اليتيمـة   فلتذف املشكالت احليا ية اليت  واجر الطفل اليتيم
اليتيم يف أرد احلاجة إىل الرعاية من األطفا  الـذين يعيشـون يف كنـف ورعايـة     

 . وظل آبائتم ويتمتعون حبمايتتم ومحاية مصاحلتم
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 .أوجه رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم: املطلب ألثاني

، ر ة منرنز  القرآن الكريم وأحاط اليتيم برعايتر يف ثالث وعشرين آية ك
 : و كننا  قسيم أوجر الرعاية الواردة يف هذف ا يات إىل

 ( الرعاية املالية، حيث ورد يف رعاية مال اليتيم وحقوقه املالية اآليات التالية: 1)

چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قولر  عاىل .1
فإن ا ية  .(37)
تيم باملعروف الكر ة مل حترم ولي اليتيم أو الوعي علير أن يبكل من ما  الي

وإمنا أباحت لر أن يبكل من ما  يتيمر إن كان حمتاجًا غري ، إن كان حمتاجًا
مسرف أومبذر أو متلك جلميع املا  حي  يلزم ررعًا أن يكون أكل الولي 

حاجة ، مقدار ما  اليتيم قلية أو كثرة: من ما  اليتيم متوالنًا بني أمرين
 . الولي امللّحة دون سرف و بذير

چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ: عاىلقولر   .2
ووجر  .(38)

 . الداللة من ا ية كسابقتتا لتطابقتما لفظًا ومعنى

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ : قولر  عاىل .3

چى
رعاية اخلالق سبحانر و عاىل ملا  : الداللة من ا ية هو ووجر .(39)

ا ويبلغا هذين الغالمني اليتيمني الذي كان مدفونًا حتت اجلدار إىل أن يكرب
إذا سقط ، كي يقدرا على الدفاع عن ماهلما يف مواجتة أهل القرية، أردهما

وحرمانًا ، وذلك إكرامًا ألبيتما الصاحل، اجلدار وكشف عما حتتر من ما 
 . ألهل القرية الذين رفضوا إطعام موسى واخلضر عليتما السالم
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ.....چ: قولــر  عــاىل  .4

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

چڦ
ووجر الداللة من ا يـة أن املشـرع احلكـيم احـتف  لليتـامى       .(40)
الـيت  ( النـدب ) بنصي  يكفي احتياجا تم مـن عـدقات التطـوع   ، احملتاجني

 . (41)خوط  بتا األغنياء من املسلمني

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئچ: قولر  عاىل .5

چىئ مئ حئ
أحد أنتا جعلت اليتامى : ووجر الداللة من ا ية هو( 42)

 . وإرباعًا الحتياجا تم، رعاية هلم، مصارف عدقات التطوع

 ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦچ : قولر  عاىل  .6

چ ڍ ڇ
األمر املبارر لكل من يقع : ووجر الداللة من ظاهر ا ية هو .(43)

أن يردف إلير كاماًل عند بلوغر سن الررد دون أن يبكل ، حتت يدف ما  اليتيم
أو يتحايل على ، أن يستبد  جيدف مبا  رديء من عندف ودون، منر رينًا

  .(44)ريء من ذلك ببية حيلة

 ۆئ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ : قولر  عـاىل   .7

چىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
(45). 

أن الشارع احلكيم يف سبيل رعايتر ملـا  اليتـيم   : ووجر الداللة من ا ية هو
أال يرد إلير ، الوعي الذي يضع يدف علير أمر الولي أو، من التبديد والضياع

فـإن آنـس منـر الررـد وحسـن      ، مالر قبل أن خيترب حسـن  صـرفر يف املـا    
 . فليدفع إلير مالر ،(46)التصرف وعدم السفر يف إنفاق املا 
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چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : قولر  عاىل  .8
(47) .

، ن بدين ليتيمأنتا أمر مبارر للولي والوعي واملدي: ووجر الداللة من ا ية
، والكف عن أكلر ظلمًا وعدوانًا، وعدم التعرض لر بسوء، حبف  ما  اليتيم

، فإن أكل ما  اليتيم ظلمًا يعد من كبائر الذنوب املستوجبة لعذاب السـعري 
فقد عّد الرسو  على ، وإن من يبكل ما  اليتيم ظلمًا إمنا يضع يف بطنر نارًا

ــر وســلم  ــيم اهلل علي ــا  اليت ــل م ــ أك ــا ظلم ــيت أمرن ــات ال ــبع املوبق ــن الس  ًا م
 . (48)باجتنابتا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ : قولر  عاىل  .9

چٺ ٺ ٺ
أنتا جعلت لليتامى : ووجر الداللة من ا ية. (49)

يستحقوف بوعف اليتم ال بوعف ، حصة ونصيبًا من مخس أموا  الغنائم
م وعدم وذلك رعاية حلقوقتم وظروف ضعفت، احلاجة أو الفقر أو املسكنة

قدر تم على املشاركة يف أعما  القتا  واحلصو  على ستم من الغنائم 
 . كسائر املقا لني

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ : قولر  عاىل .10

چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
أن الفيء : ووجر الداللة من ا ية .(50)

ممن يطلبون  ،(51)وهو كل ما  حيصل علير املسلمون بال حرب وال قتا 
كان ، ن غري املسلمني املقيمني يف دو  أخرى غري الدولة اإلسالميةمحايتتم م

وكان ، يعترب يف الزمن السابق أحد مصادر الدخل العام للدولة اإلسالمية
يتم  وليعر على األفراد ربن سائر موارد الدولة املالية من الزكاة واجلزية 

 . واخلراج والغنائم
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اة منر حلا  ضـعفتم وعةـزهم   ورعاية من الشارع احلكيم لليتامى ومراع
فقد احتف  هلـم الشـارع حبقتـم    ، عن املطالبة بنصي  من هذا املورد املالي العام

ال بوعـف الفقـر   ، حيصلون عليـر بوعـف اليـتم حتـى ولـو كـانوا أغنيـاء       ، فير
خاعة وأنتم ال حيصلون بوعف اليتم على أي نصي  من الزكـاة  ، (52)واملسكنة

وقـد جعـل   ، خلمس الغنائم كما سبقت اإلرارة إلير خالفًا، أو اجلزية أو اخلراج
ال مندوحـة ألحـد يف   ، حقًا ماليًا هلـم ، الشارع حصو  اليتامى على مخس الفيء

فإن ا ية الكر ة اليت أقر ر  شـريع  ، وال جيول ألحد حرمانتم منر، إعطائتم إياف
  .(53)ملزم

 ى: ( الوجه الثاني من رعاية القرآن الكريم باألطفال اليتام2)

 الرعاية النفسية: وقد أقرت هذا الوجر من الرعاية العديد من ا يات، منتا: 

چ ے ے ھ ھ ھھچ : قولر  عاىل .1
أنتا  د  : ووجر الداللة من ا ية. (54)

، فإن من أكرمر، واجتناب إهانتر والدرائر، على لزوم إكرام الطفل اليتيم
حي   د  ، لير رلقر وأهانرقَدر اهلل ع، ومن أهانر والدراف، أكرمر اهلل ونّعمر

مناسبة االية موطن االستدال  من ا ية السابقة عليتا أن إهانة الطفل اليتيم 
 . وعدم إكرامر كانت سببًا حمّتمًا لضيق رلق وإهانة الذي مل يكرم اليتيم

چ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قولر  عاىل .2
أن القتر وعـف  ، ووجر الداللة من ا ية .(55)

على الضعيف الذي ال حيلة لر يف الدفاع عـن   الذي يقع، من الظلم الشديد
ويسل  إراد ـر يف الـدفاع   ، فريغمر على الركون واخلنوع واالستسالم، نفسر

 . عن نفسر
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قد يؤدي إىل إعابتر ببمراض عضوية ، رعور نفسي حمبط لصاحبر: فالقتر
ويف النتي عن قتر الطفل اليتيم حمافظة من الشارع احلكيم على الصحة ، متعددة

 . فسية لليتيمالن

ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : قولر  عاىل .3
(56 )

چڦ
(57) .

يكون فير ، كما يكون فير إيذاء بدنيا، أن دّع اليتيم، ووجر الداللة من ا ية
حي  يستشعر اليتيم بسببر وحد ر وانفرادف وضعفر وفقدف حلماية ، إيذاء نفسيًا

صحة أبير الذي مات و ركر إليذاء الناس ورعاية من الشارع احلنيف لل
فقد جعل دّع اليتيم وعفًا وسلوكًا للمكذبني بالدين املنكرين ، النفسية لليتيم

 . لتشريعا ر

 ( الوجه الثالث من أوجه رعاية القرآن الكريم لألطفال اليتامى: 3)

 الرعاية البدنية: حيتاج الطفل بصفة عامة لكـي يـنعم بشخصـية منسـةمة    
 وإىل غذاء متوالن مكتمل العناعرالنمو مكتملة التفت ، إىل رعاية عحية خاعة 

 الغذائية، والطفل اليتيم الذي يغفل الناس عنر عادة أكثر احتياجًا يف منوف إىل هذف
 . الرعاية

وإدراكًا من الشارع احلكيم حلاجة الطفل اليتيم إىل  ناو  الغذاء املتـوالن  
القـرآن   فقـد حـ   ، املكتمل العناعر الغذائية الاللم لنموف البـدني منـوًا سـليماً   

حي  جاءت ا ية األوىل يف معرض ، الكريم يف آيتني من آيا ر على إطعام اليتيم
مدح األبرار الذين خيافون ربتم ويعملون ليوم احلسـاب وحيـ  جـاءت ا يـة     

  .....: على النحو التالي، الثانية يف معرض  عداد أسباب النةاة يوم القيامة
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ٺ ٿ ٿ ....پ ڀ. .....مئ ىئ يئ جب حبچ قا   عاىل:  .1

ووجر الداللة من ا ية هو: أن الشارع احلكيم  .(58)چٿ ٿ ٹ ٹ 
 تدح أفعا  األبرار من وفائتم بالنذر وإطعامتم الطعام على حّبر للطوائف 
الثالث األكثر احتياجًا إلير، وقد جاء إدراج الطفل اليتيم ضمن هذف 

ويزا  عنر وعف  الطوائف الثالث، حتقيقًا للرعاية البدنية لر، كي ينمو ويكرب
 اليتم عند بلوغر احلُلم. 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ قا   عاىل:  .2

ووجر الداللة من ا يات أن الشارع احلكيم قد  .(59)چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
جعل إطعام اليتيم القري ، يعد  حترير عبد أو أمة، كما جعلر أحد أسباب 

، وقد خصت ا ية الكر ة النةاة يوم القيامة، واقتحام الصراط املستقيم
اليتيم القري  باإلطعام ألولويتر يف التقديم على غري القري ، والقرب هنا 
كما  كن أن يكون قربًا من النس  فإنر  كن أن يكون قربًا باجلوار )قربًا 
مكانيًا( وعلى وجر العموم: فإن ا ية الكر ة دعوة للقادرين على إطعام 

 ن، خاعة يف لمن الغالء، وانتشار اجلوع. اليتيم، من جنس ما يبكلو

 ( الوجه الرابع من أوجه رعاية القرآن الكريم للطفل اليتيم: 4)

إن الرعاية االجتماعية لليتيم  عين إرباع حاجا ر من : الرعاية االجتماعية
باإلحسان يف معاملتر وإعالح رـؤونر والقيـام علـى مصـاحلر     ، الدفء األسري
واالعرتاف بوجودف كإنسان كامل احلـّس  ، ر كل حقوقروإعطائ، بالقسط والعد 

، ولر حق احلصو  على مجيـع متطلبـات األطفـا  مـن غـذاء وكسـاء      ، واملشاعر
والقرآن الكريم ، ومن  عليم ورعاية طبية، ولع  و رفير، ورفقة أعدقاء، ومبوى

 : منتا، يف آيات موجزة واضحة، يعنى بإرباع كل هذف االحتياجات للطفل اليتيم
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ذكريف باحتياجات الطفل اليتيم، مبا أسبغر اهلل عزوجل على يتيم عبد املطل    .1

ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک چ حممد بن عبـد اهلل، يف قولـر  عـاىل:    

حيــ   ــذكر هــذف ا يــات باالحتياجــات األساســية  .(60)چگ گ گ
للطفل اليتيم وهي: حـق املـبوى وحـق التوجيـر واإلررـاد والرتبيـة، وحـق        

 والعيلة.  إخراجر من دائرة الفقر

أمرف مبطلق اإلحسان إىل اليتيم، الذي ال يقتصر على جمرد إعطائر القليل أو  .2
الكثري من عدقات التطوع، بل  تد ليشمل اإلحسان يف املعاملة واإلحسان 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ يف الرتبية ويف التعليم ويف التوجير، قا   عاىل: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ا ية وهو: أنتا قرنت بني اإلحسان إىل  ولنا ملح  على هذف .(61)چى
الوالدين واإلحسان إىل اليتامى، مبا يد  أنتما على درجة واحدة، ويف منزلة 

 واحدة من الوجوب. 

وقد  كرر هذا االقرتان بني اإلحسان إىل الوالدين واإلحسان إىل اليتامى 

ں ں  ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ يف ا ية الكر ة من قولر  عاىل: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

چھ ھ ھ
(62) . 

فقد وجر القرآن الكريم مجاعة ، وإلحاطة اليتيم باملزيد من الرعاية االجتماعية .3
 : هما، املسلمني بتوجيتني رئيسني

چڀ پ ڀ ڀ پٻ پ پچ : قا   عاىل، اإلعالح من ربن اليتيم -أ
(63) . 
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چۇئ ۇئ وئ وئچ : القيام على رؤون اليتـيم بالقسـط   -ب
ومـن  . (64)

 : لير هذف ا ية ما يليهذا القسط الذي وجتت إ

 . العد  يف املعاررة الزوجية عند الزواج من يتيمة .1

 . إعطاء الزوجة اليتيمة متر مثلتا كاماًل .2

، معتـا يف التـوجيتني السـابقني   ( يعد ) فإن خاف لوج اليتيمة أال يقسط
وليتزوج ما طاب لر مـن  ، فليرتكتا للزواج ممن خياف اهلل معتا ويعاملتا بالقسط

چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : ألخريات، قا   عـاىل النساء ا
(65) .

فإن ما  قدم هو أربعة وجوف رئيسة من وجوف رعاية القرآن الكريم بالطفل : وبعد
 . واستنتاجنا منتا، أوجزنا احلدي  عنتا حبس  مفتومنا ألدلتتا، اليتيم

 .أوجه رعاية الطفل اليتيم يف السنة النبوية: املطلب الثالث

، لسنة النبوية أقل اهتمامًا برعاية الطفل اليتيم من القرآن الكريممل  كن ا
الذي عاش جتربة اليتم من أبير قبل ، فإن نبى اإلسالم حممد على اهلل علير وسلم

ووقف بنفسـر علـى معانـاة    ، وعاش جتربة اليتم من أمر وهو طفل مميز، أن يولد
شــريفة برعايــة اليتــيم يوجــر يف الكــثري مــن أحاديثــر ال، اليتــامى واحتياجــا تم

و كننا  صنيف األحادي  ، واإلحسان إلير والقيام على مصاحلر ورنونر بالقسط
 : النبوية الواردة يف رعاية الطفل اليتيم إىل ثالث طوائف من األحادي 

 . أحادي   تدف إىل احل  والرتغي  يف رعاية الطفل اليتيم  .1

 . اليتيمأحادي   تدف إىل التخويف والزجر من أكل ما    .2

 . أحادي   تدف إىل التخويف والزجر من إساءة كفالة اليتيم .3
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 : (أواًل: أحاديث الطائفة األوىل )أحاديث الرتغيب يف رعاية شئون اليتيم

وأرـار  ، أنـا وكافـل اليتـيم يف اجلنـة كتـا ني     »: قولر على اهلل عليـر وسـلم    .1
  .(66)«ببعبعير السبابة والوسطى

، بيت فير يتيم حيسن إلير، املسلمني يفخري بيت »: قولر على اهلل علير وسلم  .2
 . (67)«ورر بيت يف املسلمني بيت فير يتيم يساء إلير

إن أحــ  البيــوت إىل اهلل بيــت فيــر يتــيم  »: قولــر عــلى اهلل عليــر وســلم  .3
 . (68)«يكرم

امـرأة آّمـت مـن    ، أنا وامـرأة عـفعاء اخلـدين   »: قولر على اهلل علير وسلم  .4
الوسـطى  ، وأرـار ببعـبعير  ، كتـا ني يف اجلنـة  ، لوجتا فصربت على ولـدها 

 . (69)«والسبابة

إال أنر  ب ي امرأة ، أنا أو  من يفت  باب اجلنة»: قولر على اهلل علير وسلم  .5
 . (70)«أنا امرأة قعدت على أيتام لي: فتقو ؟  بادرني فبقو  هلا من أنت

 . (71)«كن لليتيم كاألب الرحيم»: قولر على اهلل علير وسلم  .6

كان كمن قـام ليلـر   ، من عا  ثالثة من األيتام»: ر على اهلل علير وسلمقول  .7
كما أن هـا ني أختـان وألصـق    ، أخوين« وعام نتارف وكنت أنا وهو يف اجلنة

 . (72)أعبعير السبابة والوسطى
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 ثانيًا: أحاديث الطائفة الثانية اليت تهدف إىل التخويف والزجر من أكل مال اليتيم: 

ومـا  : قالوا( املتلكات) اجتنبوا السبع املوبقات»: ير وسلمقولر على اهلل عل .1
وقتل النفس اليت حرم اهلل إال ، والسحر، الشرك باهلل: ! قا هن يا رسو  اهلل

وقذف احملصنات ، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل ما  اليتيم، باحلق
 . (73)«الغافالت املؤمنات

 ى اهلل أن ال يدخلتم اجلنة، وال يـذيقتم أربع حق عل»: قولر على اهلل علير وسلم .2
ــا ــر: نعيمت ــدمن اخلم ــاق  ، م ــيم بغــري حــق، والع ــا  اليت ــل م ــا، وآك ــل الرب  وآك
 . (74)«لوالدير

أنر »روى البيتقي يف دالئل النبوة عن أبي سعيد اخلدري عن النيب على اهلل علير وسلم  .3
مـن يبخـذهم    وقـد وكيـل بتـم   ، كمشـافر اإلبـل  ، ليلة أسري بر رأى قومـًا هلـم مشـافر   

أحدهم حتـى خيـرج   ( فم) فتقذف يف يّف، مبشافرهم ثم جيعل يف أفواهتم حةارة من نار
هـؤالء  : قـا  جربيـل  ، ؤالء يا جربيلـمن ه: ا ـفق، راخـؤار وعجـافلتم وهلم ـمن أس

 .  (75)«الذين أكلوا أموا  اليتامى ظلمًا

 ساءة كفالة اليتيم: ثالثًا: أحاديث الطائفة الثالثة اليت تهدف إىل التخويف من إ

ممـا أضـرب   »: قولر على اهلل علير وسلم يف جوابر عن سؤا  أحد الصـحابة  .1
  .(76)«ولدك( علير) مما كنت ضاربًا منر: قا ؟ يتيمي

وإني أح  لـك مـا   ، يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا»: قولر على اهلل علير وسلم .2
 . (77)«وال  ولني على ما  اليتيم، ال  ؤمر على اثنني، أح  لنفسي

  .(79)«حق الضعيفني: اليتيم واملرأة( 78)اللتم إني أحّرج»قولر على اهلل علير وسلم:  .3
فإن ما  قدم بعضًا مما جاء عن رسو  اهلل على اهلل علير وسـلم يف  : وبعد

 . والقيام على رنونر ومصاحلر، ولزوم اإلحسان إلير، رعايتر حلق اليتيم
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 .املواثيق الدولية رعاية الطفل اليتيم يف: املبحث الثاني

املعاهـدات واال فاقيـات والعتـود املتعـددة     : نقصد باملواثيق الدولية هنـا 
واليت اكتسبت باملصادقة عليتا قوة ، املوقعة واملصادق عليتا من الدو ، األطراف

القوانني الوطنية للدو  األطراف و عتـرب املواثيـق الدوليـة مـن آليـات وأدوات      
ربنتا يف ذلك ، لفنات البشرية اليت استتدفت محايتتااحلماية حلقوق الطوائف وا

 . ربن القوانني احلقوقية الوطنية لكل دولة

  .التطور التارخيي حلقوق الطفل يف القانون الدولي: املطلب األول

بل يشمل الطفل غري ، حديثنا يف هذا املطل  ال خيتص بالطفل اليتيم وحدف
فإن مجيعتم قبل بلوغ احلُلم يعتـرب  ، للعاناليتيم والطفل اللقيط والطفل املنفي با

 . طفاًل يف نظر القانون الدولي

م يف محايـة  1789وقد جتد القانون الدولي منذ قيام الثورة الفرنسية عام 
 : وكان أو  اهتمام بر باعتبارف طفاًل يعود إىل، باعتبارف إنسانًا، حقوق الطفل

الذي ، ي حلماية األطفا م الصادر عن االحتاد الدول1924إعالن جنيف عام  .1
  .(80) بنتر اجلمعية العامة لعصبة األمم إثر عدورف

اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الصادر عن اجلمعية العامة لامم املتحدة يف  شرين الثاني   .2
 . م1959عام 

اليت  بنتتا اجلمعية العامـة لامـم املتحـدة     1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  .3
والـذي  ، م1989/ 11/ 20الصـادر بتـاريا    25/ 44مبوج  القرار رقـم  
 . (81)م1990/ 9/ 2دخل حيز النفاذ يف 
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كما كان للطفل نصي  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصـادر مبوجـ     .4
يف دورة انعقادها العادية الثالثة  217قرار اجلمعية العامة لامم املتحدة رقم 

 : ان لر نصي  منكما ك، م1948كانون أو   10املنعقدة بتاريا 

 . العتد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -أ

واللـذان اعتمـد تما   ، العتد الدولي اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية     -ب
وفتحت بـاب التوقيـع عليتمـا مـن جانـ       ، اجلمعية العامة لامم املتحدة

 . م1976ودخال يف حيز التنفيذ يف عام ، الدو  األعضاء فيتا

اليت  عاجل ، عددًا من اال فاقيات الدولية، وقد عقدت منظمة العمل الدولية  .1
 : ومن أهمتا، بعا احلقوق اخلاعة للطفل

( بشبن حتديد احلد األدنى للسّن اليت جيول فيتا  شغيل األطفا  5اال فاقية رقم ) -أ
ان يونيـر/ حزيـر   13يف أعما  الصناعة، واليت دخلت حيز التنفيذ اعتبـارًا مـن   

، واليت نصت على أن م1937لسنة  59واملعدلة مبوج  اال فاقية رقم  م1921
يكون احلد األدني لسن  شغيل األحداث )األطفـا ( يف املؤسسـات الصـناعية    

 العامة واخلاعة أو أّي من فروعتا هو مخس عشرة سنة. 

يت والـ ، (82)( بشبن  شغيل األحداث يف الصناعة يف أثناء الليـل 6اال فاقية رقم ) -ب
ومت  عديلتا باال فاقيـة رقـم    م1921يونير/ حزيران  13دخلت حيز التنفيذ يف 

 . (83)م1948لسنة  90

( بشبن حتديد احلـد األدنـى للسـن الـيت جيـول فيتـا  شـغيل        10اال فاقية رقم ) -ت
أغســطس  31والــيت دخلــت حيــز التنفيــذ يف ( 84)األطفــا  يف أعمــا  الزراعــة

 . م1923
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الدولية الـثالث الـيت عقـد تا منظمـة العمـل      وإىل جان  هذف اال فاقيات  -ث
هنـاك  ( األطفـا  ) الدولية بشبن حتديد احلد األدنى لسّن  شغيل األحداث

ثــالث ا فاقيــات أخــرى مكّملــة عقــد تا املنظمــة بشــبن الفحــص الطــيب 
، للعمـل يف جمـالي الصـناعة   ( األطفـا  ) اإلجباري لتقرير لياقة األحـداث 

 . القوارب واألعما  البحرية األخرىواالحبار للصيد على منت السفن و

ويف جما  محاية املواثيق الدولية للطفل من األفعا  املؤدية إىل بيعر أو مبادلتر   .2
، م1926سبتمرب  25فقد أقرت عصبة األمم يف ، واالجتار بر، باعتبارف رقيقًا

وبعـد لوا  عصـبة األمـم    ، ا فاقية دولية لتحريم املتاجرة باألطفا  والرقيق
األمم املتحدة أقرت اجلمعيـة العامـة لامـم املتحـدة يف قرارهـا رقـم        ونشبة
 .م1953أكتوبر  23املؤرخ يف  8/ د/ 794

مشروع برو وكو  لتحريم املتاجرة باألطفا  والرقيق، ودعت الدو  األطراف 
 . (85)إىل قبولر والتوقيع علير م1926يف ا فاقية عصبة األمم لسنة 

املواثيق الدولية للطفولة فقـد أعـدرت اجلمعيـة     واستكمااًل لرت يبات محاية  .3
العامة لامم املتحدة برو وكولني اختياريني ملحقني با فاقية حقـوق الطفـل   

املؤرخ يف  25/ 44الصادرة مبوج  قرار اجلمعية العامة لامم املتحدة رقم 
 : هما، وهذان الربو وكوالن م1989نوفمرب  20

ق با فاقيـة حقـوق الطفـل بشـبن بيـع      الربو وكو  االختياري األو  امللحـ  -أ
( اإلباحيـة ) ويف الصـور اخلليعـة  ( البغـاء ) األطفا  واستغالهلم يف الدعارة

 25و ـاريا   263الصادر مبوج  قرار اجلمعية العامة لامم املتحدة رقم 
 18م يف دور تا الرابعة واخلمسني والذي دخل حيز النفـاذ يف  2000مايو 
 . م2002يناير 
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ختياري الثاني امللحق با فاقية حقوق الطفـل بشـبن حتـريم    الربو وكو  اال -ب
العمليـات  ) اررتاك األطفا  دون سّن الثامنة عشرة يف املنالعات املسـلحة 

مـايو   25و ـاريا   263الصادر من اجلمعية العامة بالقرار رقـم  (، احلربية
 . 2002فرباير  23والذي دخل حيز النفاذ يف  2000

 ل وآليات محايتها، يف املواثيق الدولية: حقوق الطف: املطلب الثاني

عرضًا ألهم وأبرل املواثيق الدولية اليت عنيت ، كان ما  قدم وبإجيال رديد
وسوف نتناو  فيما يلـي  ، برعاية األطفا  ومحاية حقوقتم على املستوى الدولي

ومن خال  هذا املطل  عرضًا مفّصاًل حلقوق الطفل وآليات محايتتا يف املواثيـق  
 : ولية ا  يةالد

 . م1924إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  .1

 . م1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  .2

 . م2000والربو وكولني امللحقني بتا لعام  م1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  .3

1924 أواًل: إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام
(86 )

 : 

، د على حقوق الطفليعد هذا اإلعالن أو  إعالن دولي مت طخصيصر للتبكي
و بنتـر  ، وقد عدر يف مدينة جنيف عن االحتاد الدولي حلمايـة حقـوق األطفـا    

ويتكون من مخـس مبـاد    ، م1924سبتمرب  26اجلمعية العامة لعصبة األمم يف 
 : رئيسة جاءت للتبكيد على

الطفل جبميع الوسائل الضرورية كي ينعم بنمو عقلي وجسـمي   وجوب ثتع .1
 . سليم
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والعنايـة  ، والعالج الطيب للطفل املريا، فري الغذاء للطفل اجلائعضرورة  و .2
و وفري املبوى لايتام واألطفا  ، املالئمة للطفل املتخلف عقليًا وإعادة  بهيلر

 . املشردين

 . أولوية األطفا  يف عمليات األسعاف واإلنقاذ يف أوقات احلروب والكوارث .3

 . تغال  واملعاملة السينةضرورة محاية الطفل من مجيع عور سوء االس .4

وجوب  ربية الطفل على ضرورة االستفادة مـن مواهبـر وقدرا ـر يف خدمـة      .5
 . البشرية

 ثانيًا: رعاية األطفال وحقوقهم يف إطار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: 

عدر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبوج  قرار اجلمعية العامة لامـم  
 . يف دورة انعقادها العادية الثالثة م1948ديسمرب  10 بتاريا 217املتحدة رقم 

ويعترب هذا اإلعالن من أرتر وثائق األمم املتحدة وأكثرها ذيوعًا و ـبثريًا  
الرتمالر على جمموعة احلقوق األساسية لإلنسان بصرف ( 87)على اجملتمع الدولي

 . النظر عن جنسر أو عرقر أو دينر أو معتقدف أو لونر أو جنسيتر

وإمنا عدر على رـكل  ،  يصدر هذا اإلعالن على ركل معاهدة دوليةومل
وقـد ارـتمل هـذا اإلعـالن علـى ديباجـة       ( 88) وعية عادرة عن اجلمعية العامة

ويف ربن حقوق األطفا  وآليات رعـايتتم حيتـوي اإلعـالن    . وثالثني مادة فقط
 : هما، على طائفتني من املواد

 . مواد طخص األطفا  بنصوص خاعة  -أ

 . د  تناو  حقوق الطفل ومحايتر بوعفر إنسانًاموا -ب

 أما مواد الطائفة األوىل فمن أهمتا: 
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املادة األوىل: واليت  نص على أن مجيع النـاس يولـدون أحـرارًا متسـاوين يف      .1
 امليالد.  احلرية واملساواة باإلنسان مبةردالكرامة واحلقوق ويف هذف املادة  ر بط 

ى "حق كل فرد يف احلياة واحلرية وسالمة رخصر" واليت  نص عل: املادة الثانية .2
باعتبار حق احلياة حقًا  نحر اهلل اخلالق من يوم أن يتكون اإلنسان جنينـًا يف  

 بكيد حق الطفل يف احلياة واحلماية مما يتـددها  ) ويفيد هذا النص، رحم أمر
 (. من أخطار

ومن املعلـوم  ، رقيقواليت  نص على حتريم االسرتقاق وجتارة ال: املادة الرابعة .3
 . أن مرحلة الطفولة  شكيل السوق الرئيسي لتةارة الرقيق

واليت أقرت حق األمومة والطفولـة يف الرعايـة   ( 25) الفقرة الثانية من املادة .4
اخلاعـة وقـررت حـق مجيـع األطفــا  يف التمتـع بقـدر متسـاو مـن احلمايــة         

 . أو دون لواج، سواء ولدوا نتيةة لواج، االجتماعية

، ا مواد الطائفة الثانية واليت  تناو  حقوق الطفل ومحايتر بوعفر إنسانًاوأم
 : فمن أهمتا

املادة السادسة والـيت  ـنص علـى حـق كـل إنسـان يف االعـرتاف بشخصـيتر          .1
حيـ   ، حي  يشمل هذا احلق األطفا  والبالغني على حـد سـواء  ، القانونية

، وأهليـة الوجـوب  يتمتع الطفل حبق احلصو  على االسم والنس  واجلنسية 
 . وحي  يتمتع البالغون ببهلية األداء وإجراء التصرفات القانونية امللزمة

، واليت  نص على حـق كـل إنسـان يف التعلـيم    ( 26) الفقرة األوىل من املادة .2
واحلـق يف  ، وعلى وجوب أن يكون التعليم يف مراحلر األوىل إلزاميًا وجمانيـاً 

إال أنـر  قـرر لـر بوعـفر     ،  قرر للطفل وإن كان قد، التعليم على هذا النحو
 . إنسانًا وليس بوعفر طفاًل
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ومل يتضمن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان أيـة حقـوق خاعـة سـواء         
كما أن ، لاطفا  اليتامى أو ذوي االحـتياجات اخلـاعة باعتبارهم أوىل بالرعاية

  .(89)ويف عبارات مقتضية، اهتمامر حبقوق الطفل قد جاء يف عيغة عامة

 والربوتوكولني امللحقني بها:  م1989ثالثًا: اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 25/ 44لقد  بنت اجلمعية العامة لامـم املتحـدة مبوجـ  قرارهـا رقـم      
 م1990/ 9/ 2والذي دخل حيز النفـاذ يف   م1989/ 11/ 20الصادر بتاريا

ولي األسـاس   عترب يف الوقت احلاضر القـانون الـد  ، ا فاقية دولية حلقوق الطفل
سواء املشوب بإساءة ، حلماية حقوق الطفل من كل عور السلوك غري اإلنساني

 . أو الذي  كن أن يلحق ضررًا بالطفل، استعما  السلطة

، وإذا كانت حقوق الطفل من حي  املبدأ ال  نفصل عن حقـوق اإلنسـان  
ة دو  إال أن ا فاقية حقوق الطفل رأت أن يكون للطفل  شريع دولي ملزم لكاف

والظروف ، حيميتم من الظروف الصعبة اليت يعيشون فيتا بسب  الفقر( 90)العامل
والكوارث الطبيعية والنزاعـات  ، واألوبنة، املالئمة االجتماعية واالقتصادية غري

 . والتشرد واالستغال  واألمية، املسلحة

وهـي  قريبـًا مجيـع دو     ) حي   دعو اال فاقية الدو  اليت عادقت عليتا
بشكل نشط وخالق ، ببن  تي  لاطفا  الظروف اليت  سم  هلم باملشاركة( عاملال

يف احلياة االجتماعية والسياسية لبلدانتم و ؤمن اال فاقية ببن ما حيتاجـر الطفـل   
: من حرية لتنمية قدرا ر العقلية واألخالقية والروحية يتطل  أمـورًا مـن بينتـا   

، عاية الطبية والغـذاء والكسـاء واملـبوى   و وفري الر، العيش يف بينة سليمة وآمنة
وعـدم التمييـز بـني األطفـا  يف التمتـع      ، واحلماية من مجيع أركا  االسـتغال  

 . باحلقوق
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 التعليق على االتفاقية: 

مـادة مولعـة علـى ثالثـة أجـزاء  ـالف        54 تكون اال فاقيـة مـن   ( 1) 
 : الديباجة على النحو التالي

 . لرئيسة لال فاقيةو نص على األهداف ا: الديباجة -
ويتناو  األحكام املوضوعية من احلقوق وااللتزامـات اخلاعـة   : اجلزء األو  -

 . من اال فاقية 41 – 1بالطفل ويشمل املواد من 

 ويتناو  األحكام التنفيذية املتعلقة بكيفيـة الرقابـة علـى  نفيـذ    : اجلزء الثاني -
 . 45 – 42اال فاقية ويشمل املواد من 

وفيمـا يلـي  عليقـًا    . 54 – 46وطختص بتناوهلا املواد مـن  : يةاألحكام اخلتام -
 : موجزًا على اال فاقية

 أواًل: األهداف الواردة يف ديباجة االتفاقية: 

 . كفالة حق الطفولة يف الرعاية واملساعدة اخلاعة  .1

كفالة احلماية واملساعدة الاللمني لاسـرة لتـتمكن مـن االضـطالع الكامـل       .2
 . ورفاهية األطفا مبسنوليتتا يف منو 

 . اإلقرار حبق الطفل يف التنشنة يف بينة عائلية متفاهمة .3

 وفري احلماية القانونية املناسبة للطفل قبل وبعد الوالدة مع االهتمام اخلاص  .4
 . باحلضانة والتبين على الصعيدين الوطين والدولي

 . املسلحة وفري احلماية الكافية للنساء واألطفا  أثناء الطوار  واملنالعات  .5

 شةيع التعاون الدولي لتحسني ظروف معيشة األطفا  السـيما يف البلـدان    .6
 . النامية
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 ثانيًا: األحكام املوضوعية يف االتفاقية:

لقد ألزمت اال فاقية الدو  األعضاء ببن  كفل و قدم كل دولة لاطفـا   
الذين حيملون جنسيتتا أو يقيمون مع أسـرهم فـوق إقليمتـا جمموعـة احلقـوق      

: واليت  شتمل على، من املادة الثانية( أ) ووسائل احلماية اليت نصت عليتا الفقرة
احرتام احلقوق الواردة يف اال فاقية وضمانتا لكل طفل خيضع لواليتتا دون أي 
نوع من التمييز وبغا النظر عن عنصر الطفل أو والديـر أو الوعـي القـانوني    

ن أو األعل القومي أو الثروة أو العةز علير أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدي
 : ومن أهم وأخص هذف احلقوق، أو املولد أو أي وضع آخر

كفالة احلماية من مجيع أركا  التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز  .1
أو أنشطتتم ، أو أعضاء األسرة، أو األوعياء القانونيني علير، والدي الطفل

 . (91)أو آرائتم أو معتقدا تم

 . (92)(املتمة) اية مصاحل الطفل الفضليمح .2

 . (93)ضمان احلماية والرعاية الاللمتني لرفاهية الطفل .3

 فعيل مسنوليات وواجبات الوالدين يف  وفري التوجير واإلرراد املالئمـني   .4
 . (94)للطفل عند ممارسة حقوقر الواردة يف اال فاقية

 . (95)االعرتاف حبق الطفل يف احلياة ويف البقاء والنمو .5

االعرتاف حبق الطفل يف االسـم ويف اكتسـاب اجلنسـية ويف معرفـة والديـر       .6
 . (96)و لقي رعايتتما

احرتام حق الطفل يف احلفاظ على هويتر مبا يف ذلك جنسيتر وامسر وعال ر  .7
 . (97)العائلية
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إال إلجـراءات  ، ضمان عـدم فصـل الطفـل عـن والديـر عـن كـرف منتمـا         .8
 . (98)قضائية

ل عن والدير أو عن أحدهما يف االحتفاظ بصورة احرتام حق الطفل املنفص .9
منتظمة بعالقات رخصية وا صاالت مباررة بكال والديـر إال إذا  عـارض   

 . (99)ذلك مع مصاحلر الفضلي

  .(100)ضمان مجع مشل أسرة الطفل اليت  فرقت ألسباب سياسية أو قضائية .10

مكافحة  تريـ  األطفـا  إىل خـارج دوهلـم بصـورة غـري مشـروعة ومنـع          .11
 . (101)د تمعو

ضمان حق الطفل يف التعبري عن آرائر اخلاعة حبرية يف مجيـع املسـائل الـيت     .12
ثــس حيا ــر وإيــالء آراء الطفــل االعتبــار الواجــ  وفقــًا لســّنر ونضــةر  

 . (102)العقلي

إ احــة الفرعــة لالســتماع إىل الطفــل يف أي إجــراءات قضــائية أو إداريــة  .13
  .(103)ثّسر

 . (104)والوجدان والديناحرتام حق الطفل يف حرية الفكر  .14

 . (105)السلمي االعرتاف حبق الطفل يف حرية  كوين اجلمعيات ويف حرية االجتماع .15

حق الطفل يف عدم التعرض التعسفي أو غري القانوني يف حيا ر اخلاعـة أو   .16
 . (106)أو املساس غري القانوني بشرفر أو مسعتر، أسر ر أو منزلر أو مراسال ر

ــة  حــق الطفــل يف احلصــو  علــى امل  .17 علومــات مــن رــتى املصــادر الوطني
اليت  ستتدف  عزيـز رفاهيتـر االجتماعيـة والروحيـة واملعنويـة      ، واألجنبية

 . (107)وعحتر اجلسدية والعقلية



 313          غادة حممد العقالبني رعاية الشريعة اإلسالمية...       ق الطفل اليتيمحقو 

االعرتاف للطفل مبسنولية الوالدين أو األوعياء القانونيني علير عن  ربيتر   .18
 . (108)ومنوف

ر أو اإلساءة البدنية حق الطفل يف احلماية من كافة أركا  العنف أو الضر .19
أو املعاملــة املنطويــة علــى إهمــا  ومــن اإلســاءة  ، أو العقليــة واإلهمــا 

  .(109)اجلنسية

يف احلصو  على ، حق الطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بينتر العائلية .20
و كـن أن  شـمل هـذف     ،(110)محاية ومساعدة خاعتني  وفرهمـا لـر دولتـر   

أو التبين أو ، الة الواردة يف القانون اإلسالمياحلضانة أو الكف: احلماية على
 . (111)عند الضرورة اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفا 

من  21حق الطفل يف أن  تم إجراءات  بنير وفقًا للرت يبات الواردة يف املادة  .21
مـن   22اال فاقية ويف أن  تم إجراءات جلوئر السياسي وفقًا لرت يبات املادة 

 . اال فاقية

مبساعدة ( 112)حق الطفل املعاق عقليًا أو جسديًا يف التمتع حبياة كاملة وكر ة .22
 . دولتر مراعاة للموارد املالية لوالدير أو من يقومون برعايتر

حق الطفل يف التمتع ببعلى مستوى عـحي  كـن بلوغـر والتمتـع مبرافـق       .23
 . (113)العالج وإعادة التبهيل الصحي

ان االجتمـاعي والتـبمني االجتمـاعي وفقـًا     حق الطفل يف االنتفـاع بالضـم   .24
 . (114)لقوانني دولتر

حق الطفل يف مستوى معيشـي مالئـم لنمـوف البـدني والعقلـي والروحـي        .25
ويتحمل الوالدان أو أحدهما أو املسنولون ا خرون عـن  ( 115)واالجتماعي

و تخذ كل دولة ، الطفل ع ء القيام بتذا احلق يف حدود إمكانيا تم املالية
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ظروفتا ويف حدود إمكانيا تـا التـدابري املالئمـة مـن أجـل مسـاعدة       وفقًا ل
و قديم املساعدة املادية وبرامج ، املسنولني عن الطفل على إعما  هذا احلق
 . (116)واإلسكان الدعم السيما فيما يتعلق بالغذاء والكساء

علـى أسـاس  كـافؤ الفـرص مـع جعـل التعلـيم        ، حق الطفـل يف التعلـيم   .26
ًا ومتاحـا  للةميـع باجملـان وجعـل التعلـيم العـالي بشـتى        االبتدائي إلزاميـ 

 . (117)الوسائل املمكنة متاحًا للةميع على أساس القدرات

حق الطفل املنتمي إىل أقليـات إثنيـة أو دينيـة أو لغويـة يف التمتـع بثقافتـر        .27
 . (118)واجلتر بدينر وممارسة رعائرف واستعما  لغتر

أنشـطة االسـتةمام املناسـبة لسـّنر يف     حق الطفل يف الراحة ومزاولة األلعـاب و  .28
 . (119)أوقات الفراغ واملشاركة حبرية يف احلياة الثقافية ويف الفنون

حق الطفل يف محايتر من االستغال  االقتصادي، ومن أداء أي عمـل يـرج  أن    .29
يكون خطريًا أو  ثل إعاقة لتعليمر، أو يكـون ضـارًا بصـحتر أو بنمـوف البـدني      

  .(120)والعقلي

ل يف الوقاية من االستخدام غري املشروع للمواد املخدرة واملواد املـؤثرة  حق الطف .30
على العقل ويف املنع من استخدامر يف انتاج مثل هذف املواد بطريقة غري مشروعة 

 . (121)واالجتار بتا

 . (122)حق الطفل يف احلماية من مجيع أركا  االستغال  واالنتتاك اجلنس .31

ف أو البيـع أو االجتـار بـر بـبي رـكل مـن       حق الطفل يف احلماية من االختطـا  .32
 . (123)األركا 
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حق الطفل يف احلماية من التعرض للتعذي  أو  وقيع العقوبـة القاسـية أو    .33
أو  وقيع عقوبة اإلعدام أو السةن مدى احلياة علير ، الال إنسانية أو املتنية

 . (124)بسب  أية جرائم ير كبتا ما دام سّنر يقل عن الثمانية عشرة

ل يف التمتع مبا  قررة قواعد القانون الدولي اإلنساني يف املنالعات حق الطف .34
املسلحة ويف املنع من االررتاك املبارر يف العمليات احلربيـة أو التةنيـد يف   

 . (125)القوات املسلحة قبل سّن اخلامسة عشرة

حق الطفل الذي وقع ضحية اإلهما  أو االستغال  أو اإلساءة أو التعذي   .35
لبدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي يف بينة  عزل عحتر يف التبهيل ا

 . (126)واحرتامر لذا ر

حق الطفل املدعى علير بانتتاك قانون العقوبات أو الذي يثبت علير ذلـك   .36
يف أن يعامل بطريقة  تفق مع إحساسر بكرامتر و عزل احرتامر ملا لآلخـرين  

وحتقيقًا لذلك ، يف اجملتمعو راعى سّنر وإعادة اندماجر ، من حريات أساسية
 : يلزم

 . افرتاض براء ر إىل أن  ثبت إدانتر -أ
 . إخطارف فورًا ومباررة بالتتم املوجتة إلير -ب
 . قيام هينة قضائية مستقلة بالفصل يف دعواف دون  بخري يف حماكمة عادلة -ت

عدم إكراهر على األدالء بشتادة أو االعرتاف بالذن  مـع  ـبمني احـرتام     -ث
 . (127)حيا ر اخلاعة

قـد أقـرت   ، م1989فإن ا فاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل لعـام  : وبعد
مجيـع احلقـوق وآليـات احلمايـة الـيت      ، جلميع األطفا  مبن فيتم األطفا  اليتامى

دون أن خيتص الطفل اليتيم ببيـة  ، استعرضناها من واقع نصوص مواد اال فاقية
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ة دولتـر يف  ـوفري دار   حقوق إال حبق واحد هـو احلصـو  علـى محايـة ومسـاعد     
أو  ستل إجراءات  بنير من جان  أرخاص ، حلضانتر أو مؤسسة مناسبة لرعايتر

 . آخرين

 وقفات مع االتفاقية: 

استطاعت هذف اال فاقية أن جتمع بني كل حقوق الطفل اليت وردت : أواًل
 . (128)يف مجيع املعاهدات واإلعالنات والعتود والتصرحيات الدولية السابقة عليتا

العمـود  ، للطفـل ( القصـوى ) يعترب مبدأ رعايـة املصـلحة الفضـلي   : ثانيًا
ويتمثـل هـذا املبـدأ يف ضـرورة     ، (129)الفقري الذي  قوم علير نصوص اال فاقية

أو ، عند طخصيص موارد األسرة، إعطاء أولوية عليا الحتياجات الطفل األساسية
إىل ذلـك الفقـرة   إلرباع احتياجات الطفل حيـ  أرـارت   ، موارد دولة جنسيتر

"يف مجيـع اإلجـراءات الـيت  تعلـق     : األوىل من املادة الثالثة مـن اال فاقيـة بقوهلـا   
أو ، تا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامـة أو اخلاعـة  سواء قامت ب، باألطفا 

يــولي االعتبــار األو  ، أو اهلينــات التشــريعية، أو الســلطات اإلداريــة، احلــاكم
 . ملصاحل الطفل الفضلي"

بتقريـر حـق الطفـل يف اكتسـاب      8، 7عنيت اال فاقيـة يف املـاد ني   : ثالثًا
والتعتـد  ، وخاطبت مجيع الدو  األعضاء باالعرتاف للطفل، جنسية دولة معينة

لكنتا مل  لزم الدولة الـيت يولـد الطفـل فـوق     ، باحرتام حقر يف اكتساب اجلنسية
وولد الطفل وهو ، ي اجلنسيةحالة ما إذا كان والداف عد ، إقليمتا مبنحر جنسيتتا

النسـ  مـن   ) عديم اجلنسية و عذر منحر جنسية أحد أبوير بناء على حـق الـدم  
حي  كان يلـزم اعتبـار مولـدف فـوق إقلـيم الدولـة مصـدرًا        ( األب أو من األم

وذلـك كـي يتةنـ  الطفـل     ( حـق اإلقلـيم  ) الكتساب جنسيتتا بناء على مبـدأ 
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ا ر إذا نشب وهو عديم اجلنسية أو بـدون  الصعوبات واملشكالت اليت  عرتض حي
 . (130)جنسية

على احـرتام حـق الطفـل يف    ( أ) فقرة 14نّصت اال فاقية يف املادة : رابعًا
وقد يكون يف هذا النص خمالفة ألحكام الشريعة ، حرية الفكر والوجدان والدين

، يةالتكاليف الشرع: فإن الطفل قبل سن البلوغ مرفوع عنر القلم أي، اإلسالمية
إذا مـن  حريـة   ، وحتت ضـغط التمـرد وإثبـات الـذات    ، وهو يف مرحلة املراهقة

قد خيرج عن اإلسالم هروبًا من أداء التكاليف الشرعية املطالـ   ، اختيار الدين
وكـم  ، قبل نضةر العقلي و والنـر الفكـري  ، ببدائتا اجتماعيًا من عالة وعيام

فـإذا أحلـد املراهـق وار ـد عـن      ، عادوا إىل اإلسالم بعد إحلادهم، رأينا مراهقني
وقع التعارض بـني أحكـام الشـريعة    ، اإلسالم حتت ثسكر حبقر يف اختيار الدين

 . وأحكام اال فاقية

( نظـام التـبين، وهـو نظـام ال  قـرف      21خامسًا: أقرت اال فاقية يف املادة )
ن الشريعة اإلسالمية يف معظم احلاالت اليت أورد تـا اال فاقيـة، وخاعـة إذا كـا    

األبوان على قيد احلياة، ومعروفان للطفل، حي  ال جيول ررعًا نسبة الولـد إىل  

ڳ چ وقولـر  عـاىل:   ، چڎ ڈ ڈ ژچ غري أبيـر، لقولـر  عـاىل:    

أمـا إذا اقتصـر التـبين علـى جمـرد كونـر وســيلة        .(131)چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 لتقديم رعاية اجتماعية )أسرية( بديلة للطفل الذي  تعذر إقامتر لدى أسر ر، أو

يتعذر على دولتر  وفري  ر يبات خاعـة لرعايتـر اجتماعيـًا، وخرجـت العمليـة      
بذلك عن املضمون احلقيقي للتبين، فال ببس بـر رـرعًا إذا مت وفقـًا إلجـراءات     
و ر يبات غري حمظورة ررعًا، وبشـرط أال يـؤدي التـبين إىل قطـع نسـ  الطفـل       

د  وفري طفل يقـوم ببعمـا    بوالدير أو بعائلتر األعلية، أو يكون اهلدف منر جمر
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 ، اخلدمة يف بيت متبنير، أو يتم استخدامر يف عمليات جنسية حمرمة حالة كونر بنتًا
 . (132)حي  يتحو  يف احلالتني إىل وسيلة إلحياء نظام الرق يف عورة حديثة

أنتمـا أجال ـا جتنيـد     38من املادة ( ج، ب) يؤخذ على الفقر ني: سادسًا
سـنة يف اجليـوش ويف االرـرتاك يف     18إىل سّن  15 واستخدام األطفا  من سّن

وحرمانتم بذلك من التمتع حبماية قواعد القـانون الـدولي اإلنسـاني    ، احلروب
الواج   طبيقتا أثناء النزاعات املسلحة وقصر هذف احلماية على األطفـا  دون  

 . سّن اخلامسة عشرة

ن احلماية أو املساعدة يؤخذ على اال فاقية أنتا مل  وفر أية أركا  م: سابعًا
يف حني أنر وأمر املعيلة لر يف حاجـة ماسـة    ،(133)للطفل اليتيم أو ألمر اليت  عيلر

أكرب كثريًا مما ذكر ر اال فاقية ، إىل أركا  من احلماية واملساعدة اخلاعة واملكثفة
يف عبـارة مقتضـبة ومعلقــة علـى مـوارد دولتــر     ( 20) مـن املــادة ( أ) يف الفقـرة 
 . املادية وإمكانا تا

 فتقد اال فاقية الوسـائل الكفيلـة بضـمان  نفيـذ أحكامتـا وإلـزام       : ثامنًا
ال إىل املعاهـدات  ، وذلك مبا جيعلتا أقرب إىل التوعـيات ، الدو  بتطبيق بنودها

من ( أ) إذ ليس فيتا من هذف الوسائل إال ما أرارت إلير الفقرة، الشارعة امللزمة
 نشب لغرض دراسة التقدم الذي أحرل ر الدو  األطـراف يف  : بقوهلا( 43) املادة

استيفاء  نفيذ االلتزامات اليت  عتدت بتا يف هذف اال فاقيـة جلنـة معنيـة حبقـوق     
 . الطفل  ضطلع بالوظائف املنصوص عليتا

ومع أن جلنة حقوق الطفل  عترب الوسيلة أو ا لية الوحيدة لتنفيذ اال فاقية 
 ظـل  : ولـذلك ، حق إعـدار قـرارات ملزمـة لاطـراف    فإنتا مع ذلك ال ثلك 
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اليت أقر تا اال فاقية يف نطـاق التوعـيات أو يف نطـاق    ، احلماية القانونية للطفل
 . (134)القواعد العامة للقانون الدولي

عند إجراء املقارنة بني القوة امللزمة يف التشريع اإلسالمي اخلـاص  :  اسعًا
سواء كان ابنًا أو أخًا ، لقيام على رنونربرعاية حقوق الطفل وحسن معاملتر وا

، وسواء كان يتيمًا أو غري يتيم، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، أو قريبًا أو غري قري 
فسوف جند أن خطاب الشارع ، وبني القوة امللزمة يف ا فاقية حقوق الطفل املاثلة

ة جـاء بصـيغة األمـر  ـار    ، احلنيف برعاية حقوق الطفل واحلفـاظ علـى سـالمتر   
اليت ال جيـول  ، مبا يكس  هذا اخلطاب الصفة ا مرة، والنتي القاطع  ارة أخرى

: قولر  عـاىل : واألدلة على ذلك كثرية منتا، أو اال فاق على ما خيالفتا، خمالفتتا

ــاىل  .(135)چڳ گ گ گچ ــر  عـ چې ۉ ۉچ : وقولـ
(136). 

چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ : وقولر  عاىل
(137) . 

شارع برعاية حقوق الطفـل اليتـيم والقيـام علـى     فضاًل عن ذلك جند أن خطاب ال
وقد  قدم منـاذج مـن هـذا    ، وأرد نكريًا على من خيالفر، رنونر قد أ ى بصورة أكثر إلزامًا

چ ڳ ڳ ڳ ڳچ : اخلطاب نذكر منتا هنا بقولر  عاىل
 پ ٻچ: وقولـر  عـاىل  ( 138)

چڀ ڀ ڀ پ پپ
(139).   
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 .اإلسالميةحقوق الطفل اليتيم يف الشريعة : املبحث الثالث

 تقديم وتقسيم: 

من  الشارع اإلسالمي احلكيم للطفل اليتيم طائفتني من احلقـوق بيانتمـا   
 : كالتالي

ال يشاركر فيتا باقي األطفا  من ، احلقوق اخلاعة اليت يتمتع بتا بوعفر يتيمًا .1
 . ذوي األسر املكتملة األبوين

فيتـا بـاقي فنـات    يشـارك  ، اليت يتمتـع بتـا بوعـفر طفـالً    ، احلقوق املشرتكة .2
 . األطفا 

 أما طائفة احلقوق اخلاصة فهي: 

 . حق الطفل اليتيم يف الرضاعة والكفالة -أ

 . حق الطفل اليتيم يف الوعاية والوالية علير -ب

وقد أ ي ثتع الطفل اليتيم بتذف احلقوق األربعة على وجر خمصوص وعلى 
 : النحو ا  ي

 . مل  تعني الرضاعة على أمرفبجر الرضاعة يكون من مالر إن كان لر ما  و .1

وأجر الرضاعة يكون يف ما  ولير العاعـ  وفقـًا لقواعـد التـوارث بينتمـا       .2
 . واليتيم يف ذلك خيتص بتذين احلكمني، باعتبارها من النفقة الواجبة

 والكفالة باعتبارها رعاية لليتيم وسترًا على رنونر، حق خالص لليتيم وحدف.  .3

 . لى رنون اليتيم ورقابة علير حق خالص لليتيموالوعاية باعتبارها قيامًا ع .4
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حيـ  ال  ، والوالية باعتبارها نصرة لليتيم أو سلطة علير حق خالص لليتـيم  .5
كفالة وال وعاية وال والية ألحد على الطفل الذي مـا لا  أبـوف علـى قيـد     

، فإن لر وحدف الوالية الشرعية علير يف كل رنونر إىل أن يبلـ  ررـدف  ، احلياة
سـواء  ، ليتيم الذي جي  أن يقوم على رـنونر كافـل ووعـّي وولـيّ    خالقًا ل

 .  عددوا أو اجتمعوا يف رخص واحد

وأما طائفة احلقوق املشرتكة فإنتا  شتمل على كافة احلقـوق الـيت أمجلتتـا    
والسـابق بيانتـا يف املبحـ  السـابق وعلـى       م1989ا فاقية حقوق الطفل لعـام  

 : األخص منتا

 . والتعليمحق الطفل يف الرتبية  .1

 . حق الطفل يف النس  واالسم واجلنسية .2

 ( والبدنية، والعقلية، والنفسية، الروحية) حق الطفل يف الرعاية الصحية .3

وسوف نولي اهتمامنا يف هذا املبح  ببيان أحكام طائفة احلقوق اخلاعـة  
 . بالطفل اليتيم ثم نتناو  حقر املشرتك يف الرتبية والتعليم

 .اخلاعة بالطفل اليتيماحلقوق االجتماعية 

 تقديم وتقسيم: 

طائفة احلقـوق الاللمـة   ، نقصد باحلقوق االجتماعية يف نطاق هذا البح 
ويشبع لر حاجا ر ، لتنشنة الطفل واندماجر يف جمتمع مرتاحم يعوضر عن فقد أبير

وسوف نقتصـر مـن مجلـة احلقـوق     ، و س  عنر هموم اليتم وأ راحر، األساسية
 : على النحو التالي، سة حقوق فقط نعاجلتا يف ثالثة مطال االجتماعية على مخ

 . وفير فرعان، حق الطفل اليتيم يف الرضاعة والكفالة: املطل  األو 
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 . حق الطفل اليتيم يف الوعاية والوالية علير: املطل  الثاني
 . حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم: املطل  الثال 

 يتيم يف الرضاعة والكفالة، وفيه فرعان: حق الطفل ال: املطلب األول

 الفرع األول: 

يقا  ، مّص اللنب من الثدي: لغة، والرضاع بكسر الراء وفتحتا: الرضاعة
، مراضـع : واجلمـع ، فتي مرضع ومرضـعة ، جعلتر يرضع: أرضعت األم ولدها

چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ : ويف القرآن
وهي يف  عريفتا الفقتـي ال طخـرج    .(140)

"مـص  : حي  عرفتا ابن اهلمام يف ررح فت  القدير ببنتـا ، يعن مفتومتا اللغو
 . (141) الرضيع اللنب من ثدي آدمية يف وقت خمصوص"

واألعل يف الشريعة اإلسالمية أنر يشرع لام إرضاع طفلتا حولني كاملني 

چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ: لقولــر  عــاىل
وقــد  .(142)

وهـو اللـنب   ( اللبب) بلنب ،اإلرضاع الواج  ديانة على األم  (143)خصص الفقتاء
ألهميـة هـذا   ، النال  يف ثدي األم عق  الوالدة إىل ثالثة أيام  قريبًا من الوالدة

اللبب يف إكساب الطفل املناعة من كـثري مـن األمـراض ويف بنـاء عظامـر وعلـى       
 . األخص عمودف الفقري

ولدها  أما ما عدا لنب اللبب فإن الفقتاء قد ا فقوا على أن األم أوىل بإرضاع
من غريها وعلى أنر ال جي  عليتا إرضـاعر إال إذا  عّينـت بـبن مل  وجـد امـرأة      

أو مل يقبل الطفل ، ومل يكن بتا مانع من مرض وحنوف من إرضاعر، غريها  رضعر
أو مل يكن للرضيع أو لولير ما  يدفعر أجرة إلرضاعر ، ثدي امرأة أخرى غريها

فعنـد  عّينتـا يلزمتـا    ، تربع بإرضـاعر وال  وجد امرأة أخرى  ، من امرأة أخرى
 . (144)إرضاعر وجوبًا
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أو إذا ، فإن مل  تعني األم إلرضاع طفلتا فال جترب على إرضاعر إذا امتنعت

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ : طلبت أجـرف املثـل لقولـر  عـاىل    

چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ
: فقولـــر  عـــاىل. (145)

أجـرة علـى    يد  علـى جـوال أن  طلـ  األم    چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ

ــتا ــر  عــاىل، إرضــاع طفل ــى أن أجــرة  چۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ : وقول ــد  عل ي

. چۇئ وئ وئ ەئچ : وقولر  عـاىل يف ا يـة نفسـتا   ، اإلرضاع هي أجرة املثل
يد  على قيام أولياء دم الطفل مقام أبير عند مو ر فيما وجـ  عليـر مـن نفقـة     

 . إرضاع ولدف

أو ، ت أوجـف لبنتـا  فإذا قام مانع عند األم من إرضاع طفلتا بـبن مرضـ  
أن يسـتبجر لـر   ، أو على ولي الطفـل عنـد مـوت األب   ، كان على األب، ما ت

 : وعلير .(146)مرضعة  رضعر ملا  بقى لر من احلولني لقاء أجر معلوم

فإن حق الطفل يف الرضاعة حولني كاملني حق ثابـت لـر مبقتضـى أوامـر     
ر واج  على أمـر إذا  فإن إرضاع، فإن كان للطفل أبوان على قيد احلياة، الشرع

وكـذا عنـد إعسـار    ،  عّينت بدون أجر عند رضاها أو  نالهلا عن أجر الرضـاعة 
فإن رفضت إرضاع الطفل إال ببجر وكان األب موسـرًا كـان هلـا    ، األب وعولف

فإن طلبت الزيادة عن أجر املثل كان لـاب  ، احلصو  على أجر املثل دون ليادة
 . ضعة أخرىعلى خالف األوىل أن يستبجر لر مر

وطلبت أمر أجرًا لرضاعتر فإن مؤنة ، أما إن كان الطفل يتيمًا وكان لر ما 
 . على أساس أجر املثل( 147)رضاعر  كون من مالر
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فإن مل يكن لليتيم ما  وكان لر ولي عاعـ  موسـر فـإن أجـرة رضـاعر      
فإن كان الولي معسرًا سقط حق أمر يف األجرة ووج  عليتـا  ،  كون على ولير

 . ر  طوعًاإرضاع

فإن مل يكن لليتيم أم  رضعر بـبن ما ـت أو قـام بتـا مـانع املـرض فـبجر        
وذلك ألن أجر اإلرضـاع  ، إرضاعر يكون على أقاربر بقدر مرياث كل منتم فير

 ،(148)من نفقة القري  الواجبة على أقاربر وبتذا عـرح السرخسـي يف املبسـوط   

 . (149)لر  كون يف بيت املا  وذه  اإلمام مالك إىل أن نفقة اليتيم الذي ال ما 

 .الفرع الثاني: مفهوم احلضانة والكفالة وأحكامهما

 مفهوم احلضانة وأوجه التفرقة بينها وبني الكفالة: 

، احلضانة يف اللغة مبخوذة من احلضن وهو الصدر والعضدان وما بينتمـا 
 . (150)و ستعمل مبعنى الضم إىل اجلن  واحلف  والرعاية

حف  عغري وجمنون ومعتوف :  ي يف كشاف القناع ببنتاوعرفتا الشيا البتو
 (. والقيام على رنونتم)( 151)عما يضرهم و ربيتتم بعمل مصاحلتم

أن احلضـانة  : إال أننا نرى، و تشابر احلضانة يف احلف  والرتبية مع الكفالة
طختص حبف  األم املطلقة لطفلتا الذي ما لا  أبوف على قيـد احليـاة و ربيتـر إىل    

لوغر سَن التمييز أما الكفالة فتختص برتبية ورعاية مصاحل ورنون الطفل حني ب
فإن الكافل هو القائم ، اليتيم سواء من جان  أمر أو من جان  أحد أولياء دمر

أنا وكافل اليتيم »: وإلير يشري احلدي  النبوي الشريف، على أمر اليتيم املرّبي لر
 . «الوسطىيف اجلنة كتا ني وأرار ببعبعير السبابة و
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 مفهوم الكفالة وأدلتها الشرعية: 

 ۇئ وئچ : مشتقة من الِكْفل وهو النصي  ومنر قولر  عاىل: والكفالة لغة

چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 :  قو  العرب .(152)

وك ف ل اليتيم رباف وستر على رنونر ، عالر ورعاف: ك ف ل ر يكُفُلر كْفاًل وكفالة
 . لتر ورعاية رنونر وجعلر كافال لرعتد إلير بكفا: وكفيلر اليتيم وأكفلر إياف

چېئ ېئچ : قا   عاىل
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ : وقا  .(153)

چڃ
فإن الكفالة طختص بالقيام على أمر اليتـيم ورعايـة رـنونر    : وعلير .(154)

وكافل اليتيم هو الذي يتوىل ذلك سواء ضـمر  ، و ر بيتر و عليمر واإلنفاق علير
حي  جيول أن يبقى اليتيم يف حضـانة  ، إىل حضانتر كواحد من أفراد أسر ر أم ال

 . ويكون لر كافل يف مكان آخر، أمر

 تقسيمات األطفال من حيث حاجتهم إىل احلضانة أو الكفالة: 

أن األطفــا  يف رــبن حــاجتتم إىل احلضــانة أو الكفالــة أو : وحنــن نــرى
 : احلضانة والكفالة معًا على ثالثة أنواع

فال حاجـة  ، ين معًا داخل أسرة مستقرةأطفا  يعيشون يف كنف ورعاية األبو .1
 . هلم للحضانة أو الكفالة

فتـم يف حاجـة إىل   ، أطفا  طلقت أمتا تم وانفصلن يف املسـكن عـن آبـائتم    .2
 . ثم خيّيرون، حضانة أمتا تم إىل حني بلوغتم سن التمييز

ثم ، إىل التمييز، فتم يف حاجة إىل حضانة أمتا تم، أطفا  يتامى مات آباؤهم .3
على أن كفالة ، لة األم أو القري  العاع  بعد سّن التمييز إىل البلوغإىل كفا
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أما كفالة القري  ، األم قبل البلوغ  سّمى يف اعطالح األنظمة احلديثة وعاية
 . العاع  فتسّمى والية

وننبر هنا إىل أن الوالية حق ررعي طبيعـي يثبـت رـرعًا وقانونـًا الثـنني      
لصـحي  أو اجلـد العاعـ  الـذي هـو أب      األب الشرعي واجلـد ا : وهما، فقط

أما من عداهما ممن يتوىل أمر العناية بالطفل اليتيم فإنر يسّمى وعيًا حتى ، األب
 . ولو كان عمًا عاعبًا أو ابن عم اليتيم

كما ننبر إىل أن األم أوىل بالوعاية علـى أطفاهلـا اليتـامى عنـد التفاضـل      
 :  همالكن بشرطني، والتقديم على باقي أقارب اليتيم

 . أال  تزوج برجل آخر خال  مدة الوعاية على يتيمتا

وال يشـرتط  ، وأن  كون قادرة عحيًا وبدنيًا على رقابة يتيمتا والعناية بر
 . فيتا اليسار

 .حق الطفل اليتيم يف الوصاية والوالية عليه: املطلب الثاني

 تعريف الوصي والوصاية: 

 2002لسـنة   52فـل الـيمين رقـم    وقد عرفت املادة الثانية من قانون الط
  عتربف احملكمة متوليًا أمر العناية باحلدث، "كل رخص خالف الوىل: الوعي ببنر

وليس هناك ما  نع من أن جتمع األم بني حضـانة   .(155)أو الرقابة علير"( الطفل)
يتيمتا وكفالتر أو الوعاية علير وذلك إىل أن يبل  اليتيم يف املرحلتني معـًا سـّن   

وإن بل  جمنونـًا أو  ، فإن بل  رريدًا لالت وعاية أمر عنر( الثامنة عشرة) غالبلو
وبناء على ، بعد لوا  وعاية أمر عنر، نظرت احملكمة يف  عيني قّيم علير، معتوهًا

 : ما قدمناف
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حـق مـن احلقـوق    ، أي الوعاية علير، وكفالتر، فإن حضانة الطفل اليتيم
إن قامت ، ل واج  كفائي على أقارب اليتيمالشرعية للطفل اليتيم وهي يف املقاب

وأجـربت األم  ، وإن  ركـوف مجيعـًا أاـوا    ،(156)بر األم سقط الوجوب عن غريها

 چ ھ ھ ھچ : علــى القيــام بــر إن  عّينــت إلرضــاعر لقولــر  عــاىل 
 . واحلضانة  ابعة للرضاع يف الوجوب

 تعريف الوصاية: 

احملكمة متوليًا أمر   عتربف، كل رخص خالف الولي:  قدم أن الوعّي هو
 : وهذا يقتضي، العناية باحلدث أو الرقابة علير

 توىل حمكمة األسرة أو حمكمـة  ، أن  كون الوعاية  ر يبًا أو إجراء قانونيًا
بتعيينتا وعيًا علير يتوىل العناية ، األحوا  الشخصية  ر يبر لصاحل الطفل اليتيم

ا ال يكـون لـر جـد عـحي      وعلى وجر اخلصوص عنـدم ، بشنونر والرقابة علير
أو عندما يكون اليتـيم دون سـّن   ، حيل حمل أبوف املتويف يف الوالية علير، عاع 

 . التمييز ويف حاجة إىل رضاعة أو حضانة أمر

 تعريف الوالية: 

مبعنـى  ، فإنتا مصدر مبخوذ مـن الفعـل َوِلـي َيلـي    ( بفت  الواو وكسرها) أما الوالية

چ گ گ گ گ ک کچ :  عاىلومنر قولر ، النصرة أو السلطة
وقو  النيب على اهلل  .(157)

 . (158) "السلطان ولي من ال ولّي لر": لير وسلم

يف ررحر لارباف والنظائر البن جنيم املعروف بغمـز  ، وقد عرفتا احلموي
"نفاذ التصرف على الغري راء أم أبى" أي برضاف وبغـري  : ببنتا ،(159)عيون البصائر
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سلطة ررعية جتتمع فيتا اخلصـائص  : ريف أن الواليةواملعنى يف هذا التع. رضاف
 : التالية

 . أنتا  نعقد ألرخاص معينني بدون إذن أو أمر من القاضي .1

 . أنتا ال  نعقد إال على الطفل اليتيم .2

 . أنتا  نعقد على النفس واملا  معًا أو على أحدهما .3

لي حيـ  يقـوم الـو   ، أن نفاذ  صرف الولي عند انعقادها يكون حبكم الشرع .4
 . (160)فيتا مقام اليتيم يف مجيع التصرفات اليت  قبل النيابة

 . أن اليتيم بعد بلوغر ال  لك حق نقا  صرفات الولي بعد نفاذها .5

 أقسام الوالية: الوالية على قسمني، هما: 

والية على النفس وهي: سلطة على رنون اليتيم املتعلقة بنفسر  عطـى للـولي    -أ
ف  و بدي  و ربية اليتيم ذكرًا كان أو أنثـى، وال  احلق يف  زويج اليتيمة ويف ح

 ثن  إال للةد الصحي  العاع ، نظرًا الستحقاقر هلا مبقتضى الشرع. 

سلطة الولي يف إبرام العقود والتصرفات املالية نيابة : والية على املا  وهي -ب
 عن اليتيم 

أو للوعـي الـذي يعينـر    ، أو لوعـّي األب ، وهي قد ثن  للةد العاع 
أو كـان أجنبيـًا   ، أو كان قريبًا عاعبًا لـر ( 161)قاضي على اليتيم سواء كان أمرال

 . (162)خمتارًا

وقد مجع ريا اإلسالم ابن  يمية الشـروط الواجبـة يف الـولي علـى مـا       
خبريًا مبا ولي ، إال من كان قويا، "وال جيول أن يولي على ما  اليتيم: اليتيم بقولر

"، علير  . (163)أمينًا
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 ى تزويج اليتيمة: الوالية عل

اجلـد  : إذا بلغت اليتيمة سّن الررد فإن لسائر أوليائتا من العصبات وهم
 . ررعًا ويكون لواجتا عحيحًا ومعتربًا، واألخ والعم أن يزوجتا بإذنتا ورضاها

فإن مل  كن بلغت اليتيمة سّن الررد فـإن لسـائر أوليائتـا مـن العصـبات      
وهذا هو ، وليس هلا اخليار إذا بلغت، ورضاها املذكورين  زوجيتا كالبالغة بإذنتا

 ستبمر »: ويستد  على ذلك بقولر على اهلل علير وسلم( 164)املذه  عند احلنابلة
 . (165)«وإن أبت فال جوال عليتا، فإن سكتت فتو إذنتا، اليتيمة يف نفستا

إن : أما لواج اليتيمة بغري إذنتا فإن فقتاء احلنفية عدا أبي يوسف يقولون
كان العقد عـحيحًا واللمـًا وال خيـار هلـا بعـد      ، وليتا هو جدها العاع كان 

 . بلوغتا

كان العقد عحيحًا وغـري اللم هلـا   ، أما إذا كان الولي هو أخاها أو عمتا
ويرى أبو يوسف عحة العقـد  ، وثبت هلا اخليار بعد بلوغتا بني فسخر وإمضائر

د يف رواية عنر قـو  احلنفيـة   وقد وافق اإلمام أمح. (166)ولزومر مع مجيع األولياء
وهلا اخليار إذا بلغت حتى ولو ، ببن لسائر أولياء العصبة  زويج اليتيمة بغري إذنتا

 . (167)كان وليتا هو جدها العاع 

لقد خـص الفقتـاء واليـة  ـزويج اليتيمـة      : هل للوعي أن يزوج اليتيمة
خالفـًا  ، يتيمـة بالقرابة القريبة لتميزها مبوفور الشفقة واحلرص الشـديد علـى ال  

إذ ليس لاخ والعم وابن العـم مـن الشـفقة    ، ملطلق القرابة لقصور الشفقة فيتا
واحلرص على مستقبل اليتيمة ما ألبيتا أو ألمتا ولعل هذا هـو وجـر مـن قـا      

وإن مل يكـن أحـد   ، بصحة  زويج الوعي لليتيمة إذا كان قريبًا هلـا قرابـة قريبـة   
 . وذلك كبمتا، أولياء عصبتتا
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كن أن يستد  على عحة ونفاذ  زويج األم الوعية على يتيمتتـا بـبن   و 
، وكال من البنت وأمتا يتوارثان فيما بينتما، الوالية يف النكاح مستحقة باملرياث

 . وكل من كان من أهل املرياث فإن لر أن يزوج قريبتر بالقرابة

 أوىل األولياء يف تزويج اليتيمة: 

من العصبات يف  زويج اليتيمة حبس   ر يبتم يف ر   فقتاء احلنفية األولياء  .1
، حبي  يكـون األبعـد مـنتم حمةوبـًا بـاألقرب     ، املرياث منتا و وريثتم إياها

وذلك على اعتبار أن والية التزويج والية نظر ومصـلحة وهـي مبنيـة علـى     
 . الشفقة واحلرص على مصلحة اليتيمة

فقًا لرت يـ  عصـبتتا النسـبية    ر   فقتاء احلنابلة األولياء يف  زويج اليتيمة و .2
وأبناء العم ( 168)كما قدموا األخ على العم، وقدموا فيتا اجلد ألب على األخ

 . وهكذا

 والية ذوي األرحام يف تزويج اليتيمة: 

نقل الكاسا ي يف بدائع البضائع رواية عن اإلمام أبـي حنيفـة يـرى فيتـا     
 . (169)ليتيمةثبوت والية ذوي األرحام كاألم واجلد ألم يف  زويج ا

ونقل ابن قدامة يف املغين رواية عن اإلمام أمحد بثبوت الواليـة لـذوي   
والفـرض يف احلـالتني السـابقتني هـو      ،(170)األرحام من الرجا  دون األنـاث 

 . عدم وجود عاع   ص  واليتر على اليتيمة

والقو  بثبوت الوالية لذوي األرحام مبين على أن أولياء املرأة هم قرابتتا 
نى واألدنى الذين  لحقتم املعّرة إذا  زوجت اليتيمة من غـري كـفء بواليـة    األد

 . غريهم
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ال  ـزوج املـرأة   »: والقو  بعدم ثبوت الوالية للنساء مـبين علـى حـدي    
كما أنر مبين كذلك على اررتاط الـذكورة يف الـولي عنـد اجلمتـور      .(171)«املرأة

  .(172)اليتيمةخالفًا ألبي حنيفة الذي أجال  زويج األم البنتتا 

، والوالية مبعناها وببوضاعتا السابقة حـق ثابـت لليتـيم مبقتضـى الشـرع     
 : وحق واج  على من أوجبتا الشرع عليتم ملصلحة اليتيم لسبنب رئيسني هما

 . حي   نتتي ببلوغ اليتيم رريدًا، الصغر .1

لكونتـا حقـًا   ، حي  ال حمل لبح  الوالية على من كان أبوف حيًا، فقد األب .2

فإن هذا النص قد قصرها فقط على  چ ې ېچ  يًا لاب ولقولر  عاىلطبيع
لضعفتم من مواجتة احلياة واحتياجتم إىل من يتوىل رنونتم ويقوم ، اليتامى

 . على أمورهم و ر يبتم
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 .حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم: املطلب الثالث

 نطاق احلق يف التعليم وأهدافه: 

مبقتضى الشرع على من يرعى رـنونر بوعـاية أو   للطفل اليتيم حق ثابت 
بوالية يف  ربية جسمية سليمة قائمة على ا باع آداب اإلسالم وقواعدف الصـحية  
يف املبكل واملشرب وامللبس كما أن لر حقًا يف  ربية عقلية  ثقيفية رـاملة  عمـق   

ذب علتر باهلل و علمر احلال  واحلرام و غرس يف وجدانر األخالق احلميدة و ت
و تيؤف ثقافيـًا ونفسـيا وأخالقيـًا  تينـة سـليمة و نمـي       ، سلوكر مع الناس كافة

 . مبا يتفق مع أهداف جمتمعر وقيمر الدينية، مواهبر وقدرا ر

كما أن للطفل اليتيم حقًا ثابتًا يف  عليم يتدف إىل  كوينر علميـًا وثقافيـًا   
إىل أقصـى  ، البدنيـة وإىل  نمية رخصـيتر ومواهبـر وقدرا ـر العقليـة و    ، وروحيًا

وبقــيم احلــق واخلــري ، ووطنــر، بقصــد إعــداد الفــرد املــؤمن بربــر ، إمكانيا تــا
املزود بالدراسات النظرية والتطبيقية واملقومات اليت  صقل إنسانيتر ، واإلنسانية

 . واإلستام يف  نمية جمتمعر، واليت  ساعدف على حتقيق ذا ر، وكرامتر وقدرا ر

أن  تاح لليتيم فرعة التعلـيم اإلجبـاري اجملـاني    ومبقتضى هذا احلق جي  
وأن حيصل على فرعتر ( املتوسطة) على األقل يف مرحلتير االبتدائية واإلعدادية

وعلـى  ، يف التعليم الثانوي واجلامعي وفوق اجلامعي وفقًا ملبـدأ  كـافؤ الفـرص   
ليتـيم  اجملتمع أن يتي  لر احلصو  على هذا احلق كاماًل كما جي  أن يرافق حق ا

الـيت  نمـي معارفـر و وسـع     ، يف التعليم حقر يف احلصـو  علـى الثقافـة العامـة    
و طوير حسِّـر األدبـي واالجتمـاعي بصـورة     ، وثكنر من حتسني قدرا ر، مداركر

 . جتعلر عضوًا فاعاًل يف خدمة جمتمعر
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 مظاهر عناية الشارع احلكيم حبق اإلنسان يف التعليم: 

اية خاعة حبق اإلنسان يف العلم والتعلم ومن وقد أوىل الشارع احلكيم عن
 : أوض  األدلة على ذلك

 قرير القرآن الكريم بعدم التساوي عند املفاضلة بـني مـن يعلمـون ومـن ال      .1

چی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئچ : يعلمون، قا   عاىل
(173) . 

چٿ ٿ ٺ ٺچ : وجل لنبير ببن يدعو ربر بقولر اهلل عز وعية .2
حي  . (174)

 . يف الطل  على سائر عرض الدنياقّدم العلم 

منذ نشـب تم وإىل مـا بعـد    ، وجل لسائر أنبيائر ورسلر بالعلم  فضيل اهلل عز .3

 ۈئچ : وجل يف معرض حكاية قصة يوسف علير السالم مبعثتم قا  اهلل عز

چ ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
ــرض   .(175) ــبحانر يف مع ــا  س وق

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : حكاية قصة موسـى عليـر السـالم   

چ ڀ ڀ
(176).   

وأن ، أولوا العلم: التنبير على أن أعحاب الرأي السديد من الناس هم .4

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ : قا   عاىل، غريهم هم أهل اهلوى واجملادلة

چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ : وقا  سبحانر .(177)

چھ ھ ہ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ : وقا  عزوجل يف قولر. (178)

چ ڤ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : وقا  عز من قائل .(179)

چ ڃ
(180).  



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    334

بـدفع  ، أوليـاء أمـور الصـغار   ، وقد أررد رسو  اهلل عـلى اهلل علـي وسـلم    .5
ويف ( 181)«من يرد اهلل بر خريًا يفقتر يف الدين»: أبنائتم إىل طل  العلم يف قولر

 . «ويعلمر التبويل»رواية أخرى 

 حق اليتيم يف الرتبية: 

فإن ، من العلم وال يقتصر حق الطفل اليتيم على جمرد احلصو  على ح 
قـد يقـود عـاحبر إىل    ، العلم إذا مل يعضدف األدب والرتبيـة اإلسـالمية الرارـدة   

فإن رسو  اهلل على اهلل علير وسلم كما ح  األولياء : اإلحلاد والضال  ولذلك
قا  على اهلل علير ، فقد حثتم كذلك على  بديبتم و ربيتتم، على  عليم أبنائتم

 . (182)«أفضل من حسن أدب، ما حنل والد ولدف»: وسلم

وكما أطلق طاقا ر ، إن الشرع اإلسالمي كما أوج  لليتيم حقًا يف التعليم
وكما فت  لر اجملـاالت لتطبيـق مـا  لقـاف مـن علـوم       ، حنو حتصيل خمتلف العلوم

وكما حرص على  كوينر علميًا كي يكـون عضـوًا عـاحلًا يف أسـر ر     ، ومعارف
تخالفر يف األرض ليعمرهــا وفــق مــنتج قــادرًا علــى محــل أمانــة اســ، وجمتمعــر
، فقد أوج  لر كذلك حقوقًا  ربوية لتوجير سلوكر و تذي   صرفا ر، اإلسالم

و تناس  مع طبيعتر ووظيفتر  ،(183)وإحاطتر بالقدر الاللم من التوالن واالعتدا 
و ستشرف مكامن اخلطر لدير ، و نمي عندف بل  وجتر إىل احلق واخلري، يف احلياة

  .(184)ى وقايتر منتاو عمل عل

والتعرف علـى خمتلـف   ، ومن حق الطفل املسلم أن  عدف  ربيتر لعبادة اهلل
 . جوان  هذف العبادة من كل ما يتصل بالعقيدة واألخالق والعبادات واملعامالت

بـل وعمـارة   ، وأن  عّدف  ربيتر كـذلك إىل خدمـة نفسـر وأسـر ر ودولتـر     
وذلك ، أفضل األسالي  العلمية والتقنيةاألرض اليت استخلفر اهلل لعمار تا وفق 
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وإمنـا  ، على اعتبار أن غاية العلم والرتبية ليست هي الرتف والوجاهة يف اجملتمع

 مت خت حت جت يب ىب مبچ : قـا   عـاىل  ( 185)هي رفعة ربن الفرد واجملتمع

چيت ىت
(186) . 
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 اخلامتة

، وحبمـدف وكرمـر  ـتم الربكـات    ، احلمد هلل الذي بنعمتـر  ـتم الصـاحلات   
وأسلم أكمل الصلوات على نبينا حممد وآلر وعحبر ولوجا ـر أمتـات   وأعلي 

 : ثم أما بعد. املؤمنني ومن  بعتم بإحسان إىل يوم الدين

"حقوق الطفل اليتيم بني رعاية الشـريعة  : فتذف خاثة حب  املوسوم بعنوان
وجز االسالمية إياها وإقرار املواثيق الدولية هلا دراسة مقارنة" واليت أ شرف ببن أ

كانت حمصلة ملا ناقشتر يف البح  من ، فيتا أهم ما  ضمنتر من نتائج و وعيات
 : مسائل وقضايا ومن ذلك

و عـي  ، إن املطالع لتوجيتات املشرع اإلسالمي احلنيف يف ربن رعاية اليتـيم  .1
بعـد أن اختطفـت يـد    ، بدءًا من كفالتـر عـغرياً  ، بكامل حقوقر الشخصية لر

يواجر ، ، و ركتر عغريًا وحيدًا بال مالذ آمن، الواقي املنون أباف احلاني ودرعر
، مبفردف مشكالت حيا ر ومصريف احملتوم ثم رعاية رؤونر غالمًا ويافعًا ورابًا

وبلوغـر رجـاًل واسـتغنائر عـن األوليـاء      ، حتى ثام طخرجر من مدرسة احلياة
نـت  واألوحياء وإختيارف طريق الوحدة إن كان رابًا أو طريـق الـزواج إن كا  

جيد أنر قد أوىل اليتيم رعاية خاعة حي  أوج  أن يكـون لـر وليـًا أو    ، فتاة
ويش  ، حتى يبنس منر الررد، ويسدسر ويرردف، وعيًا كافاًل يف نفسر ومالر

 . ثا العيون و شرح الصدر، رجاًل أو فتاة

وحتى حيفز املشرع احلنيـف وىل اليتـيم أو وعـية علـى بـذ  الرعايـة لـر        
 : قا ، والعناية بر
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أنا وهو كتا ني يف اجلنة وأرار عـلى اهلل عليـر   ( 1)"كافل اليتيم لر أو لغريف
 ." (2)وسلم ببعبعير السبابة والوسطى

أنـا وامـرأة سـفعاء    : وحتى حيفز املشرع احلنيف أم اليتيم على كفالتر قا 
مـن  ( 4)امـرأة آمـت   –وأومـب بالوسـطى والسـبابة    ، كتا ني يوم القيامة( 3)اخلدين
 " (5)ذات منص  ومجا  حبست نفستا على أيتامتا حتى بانوا لوجتا

 : وإن املطالع للبح  املاثل وجيد أنر .2

عين يف مقدمتر ببيان مقاعد الشريعة االسالمية من رعاية الطفل اليتيم     -أ
وانتتى إىل النتيةة التالية وهي  فـوق الشـريعة االسـالمية علـى مجيـع      

 . فل عامة والطفل اليتيم خاعةاملواثيق الدولية يف  قرير حقوق الط

، الطفـل اليتـيم  ، الطفـل : كما عين يف التمتيد لر بالتعريف مبصطلحات -ب
وقـد مـايز يف  عريفـر    ، حقوق اإلنسان وأخريًا املواثيـق الدوليـة  ، احلق

للحق بني مطلق احلق وبني حقوق الشخصية اللصيقة بشخص االنسان 
تا حبقوق اإلنسان وانتتـى  واملعرب عن، من حلظة ميالدف إىل ما بعد وفا ر

 . إىل أن حقوق الطفل جزء ال يتةزأ من حقوق االنسان

رعايـة  : وإن املطالع للبح  األو  من البح  املاثل والذي جاء حتت عنوان .3
الشريعة اإلسالمية للطفل اليتيم جيد أن البح  قد حرص على إبـرال عشـية   

جلوانـ  العشـر قـد    مظاهر من جوان  هذف الرعاية وأنر يف سبيل بيان هذف ا
أفرد املطل  األو  منتا البيـان مـدى حاجـة    ، قسم املبح  إىل ثالثة مطال 

ثم أسـت  يف املطلـبني الثـاني والثالـ  يف     ، الطفل اليتيم إىل الرعاية اخلاعة
 . ررح أوجر ومظاهر رعاية الطفل اليتيم يف القرآن الكريم والسنة النبوية
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"رعايـة  : الثاني والذي جـاء حتـت عنـوان    وإن املطالع للبح  املاثل يف مبحثر .4
الطفل اليتيم يف املواثيق الدولية سوف يقف أواًل على حتديد املـراد بـاملواثيق   

كما أنر سوف يقف ومـن خـال  مطلـبني رئيسـني     ، الدولية" يف نطاق البح 
 : على

التطور التارخيي حلقوق الطفل بصفة عامة يف القانون الـدولي باعتبـارف       -أ
بدايـة مـن   ، وقد  تبع البح  هذا التطور يف سبعة مواثيق دولية، إنسانًا

ونتاية ، الصادر عن االحتاد الدولي حلماية األطفا  1924اعالن جنيف
بالربو وكولني االختياريني امللحقـني با فاقيـة حقـوق الطفـل الصـادرة      

املـؤرخ يف   25/ 44مبوج  قرار اجلمعية العامة لامـم املتحـدة رقـم    
بشبن حتريم بيع األطفا  واستغالهلم يف أعما  البنـاء   ،1989نوفمر20

وحتريم إرراك األطفا  دون سن الثامنة عشـرة يف  ، ويف الصور اخلليعة
 . املنالعات الدولية أو األهلية املسلمة

كما أن املطالع للبح  املاثل سوف يقـف يف املطلـ  الثـاني مـن هـذا       -ب
تتـا يف ثالثـة   املبح  على عرض مفصـل حلقـوق الطفـل وآليـات محاي    

 : مواثيق دولية رئيسة هي

 . 1924إعالن جنيف حلقوق الطفل لعام  -

 . 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام  -

الصادرة عن اجلمعية العامة لامم  1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  -
والـيت كفلـت   ، م2000املتحدة والربو وكولني امللحقـني بتـا لعـام    

ني حقًا لكنتـا مل  ـو ا الطفـل اليتـيم أو     للطفل حنوًا من ست وثالث
طخصر سوى حبق واحد هـو احلصـو  علـى محايـة ومسـاعدة دولـة       
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أو  سـتل  ، جنسيتر يف  وفري دار حلضانتر أو مؤسسة مناسبة لرعايتر
عند ، إجراءات  بينر من جان  أرخاص آخرين من غري ذوي قرابتر

ل  بذكر عدم وجود ولي طبيعي أو وعي علير وقد اختتم هذا املط
 سع مالحظات رئيسة للباحثة على هذف اال فاقيـة  كـن اعتبارهـا    

 . مآخذ أخذ تا الباحثة على هذف اال فاقية

واملوسوم ، وأخريًا فإن املطالع للبح  املاثل سوف يقف يف املبح  الثال  منر .1
 على طائفتني من احلقوق، حقوق الطفل اليتيم يف الشريعة اإلسالمية: بعنوان

 . طائفة احلقوق اخلاعة اليت يتمتع بتا بوعفر يتيمًا( أوهلما) 

 . طائفة احلقوق املشرتكة اليت يتمتع بتا بوعفر طفاًل( والثانية) 

وقد عين البح  عناية فائقة ببسط وررح ها ني الطائفتني معا من خـال   
 : ثالثة مطال  رئيسة على النحو التالي

ويف ، م يف الرضاعة والكفالةحي   ناو  يف املطل  األو  حق الطفل اليتي
 : سبيل بيان البح  هلذا احلق  ناو  ما يلي

 عريف الرضاعة لغة واعطالحا وبيان األعل فيتـا وحكمتـا الشـرعي مـن      -
 . حي  الوجوب وعدم الوجوب

 . أجر الرضاعة وعلى من جي  ومدة وبني الكفالة -

 . مفتوم احلضانة وأوجر التفرقة بينتا وبني الكفالة -

 . فالة واألعل فيتا من الكتاب والسنةمفتوم الك -

 .  قسيمات األطفا  من حي  حاجتتم إىل احلضانة أو الكفالة -

 .  عريف الوعي والوعاية -



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    340

حق الطفل اليتـيم يف الوعـاية والواليـة    : أما املطل  الثاني وحتت عنوان
 : فقد  ناولت الباحثة فير ما يلي، علير

 . ًا عريف الوعاية باعتبارها  ر يبًا قانوني -

 .  عريف الوالية وأقسامتا -

 . وهل للوعي أن يزوجتا، أحكام الوالية على  زويج البنت اليتيمة -

 . أوىل األولياء يف  زويج اليتيمة -

 . والية ذوي األرحام يف  زويج اليتيمة -

حق الطفل اليتيم يف الرتبية والتعليم عين : ويف املطل  الثال  وحتت عنوان
 : البح  ببيان

 .  التعليم وأهدافرنطاق احلق يف -

 . مظاهر عناية الشارع احلكيم بتقرير وحتقيق حق اإلنسان يف التعليم واألدلة على ذلك -

 . حق الطفل اليتيم يف الرتبية املقرون حبقر يف التعليم -

فإن هذف هي أبرل ما  ضمنر البح  املاثـل مـن قضـايا ومسـائل        : وبعد
أن الباحثة قد أوعت أثناء  ناوهلا هلا متعلقة بالطفل اليتيم واملطالع للبح  جيد 

 . اليت ال رق احلاجة هنا إىل إعادة ذكرها، بالكثري من التوعيات

وأن ، أسب  اهلل الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي كل  قصري أو خطب
وعلى اهلل وسلم ، إنر على ما يشاء قدير، يتقبل مين هذا اجلتد ببمت قبو  وأحسنر

 . مد وعلى آلر وعحبر أمجعنيوبارك على نبينا حم

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
 .وعلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وآلر وعحبر أمجعني
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 من سورة الضحى.  9، 5ا يتان ( 1)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 2)

(. وراجـع  515باب فـيمن ضـم اليتـيم، حـدي  رقـم )      –كتاب األدب  –أخرجر أبو داود يف السنن: ( 3)
( 1918باب ما جاء يف رمحة اليتيم وكفالتر، حدي  رقم ) –كتاب الرب والصلة  –رتمذي كذلك: سنن ال

 وقا  الرتمذي: حدي  حسن عحي . 

بـاب   –، والقـاموس احملـيط   681عـ  4مادة طفل جـ  –باب الطاء  –لسان العرب البن منظور انظر: ( 4)
 . 1326الالم فصل الطاء عـ 

 من سورة احلج.  5ا ية ( 5)

مكتبـة   –دراسة فقتية مقارنـة   –حقوق الطفل وأحكامر يف الفقر اإلسالمي  –/ ياسر أمحد الدمتوجي د( 6)
 . 48عـ  –م 2012الوفاء القانونية باإلسكندرية 

 . 397عـ 4مادة عبا جـ –باب الصاد  –لسان العرب انظر: ( 7)

 . 225عـ  1كشاف القناع للبتو ي جـ انظر: ( 8)

 . 396عـ  1، واإلنصاف للمرداوي جـ 103عـ  9يز: روضة الطالبني للنووي جـ انظر: يف سّن التمي( 9)

 . 8عـ  5حارية ابن العابدين جـ انظر: ( 10)

 . 645عـ  12حرف امليم فصل الياء جـ  –لسان العرب البن منظور انظر: ( 11)

 . 113عـ  9انظر:  اج العروس للزبيدي فصل الياء باب امليم جـ ( 12)

 2873حدي  رقـم   115عـ 3باب متى ينقطع اليتم جـ –كتاب الوعايا –داود يف السنن  أخرجر أبو( 13)
 قا  ابن حةر: إسنادف حسن. 

 . 94عـ  3حممد الشربيين اخلطي  جـ  –مغين احملتاج انظر: ( 14)

 . 413عـ  6انظر: املغين البن قدامة جـ ( 15)

 . 209عـ  10انظر: املبسوط للسرخسي جـ ( 16)
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 . 163جممع اللغة العربية بالقاهرة عـ  –عةم الوجيز انظر: امل( 17)

 من سورة املعارج.  25، 24ا يتان انظر: ( 18)

 . 2870حدي  رقم:  114عـ 3باب ما جاء يف الوعية لوارث جـ –كتاب الوعايا  –سنن أبي داود ( 19)

 . 350عـ  40مقاييس اللغة جـ( 20)

 حتقيق عبد العزيز الوكيل.  121عـ  1387ة احلليب بالقاهرة مطبع –األرباف والنظائر البن جنيم احلنفي ( 21)

 . 37عـ  –احلق والذمة و بثري املوت فيتما  –الشيا علي اخلفيف ( 22)

نظرية التعسف يف استعما  احلق يف الفقر اإلسـالمي، حبـ  منشـور يف     –أ.د/ عيسوي أمحد عيسوي ( 23)
 . 8السنة اخلامسة عـ – العدد األو  –جملة العلوم القانونية واالقتصادية 

 . 110عـ  2الفقر اإلسالمي يف ثوبر اجلديد جـ  –الشيا مصطفى الزرقا ( 24)

راجع يف التعريف حبقوق اإلنسان وأنواعتا: أعما  الندوة العلمية املنعقدة ببكاد ية نايف العربية للعلوم ( 25)
، 1م جــ 2001الريـاض   –الوضعي األمنية بعنوان: حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون 

 عفحات متعددة بتصرف.  2جـ

 . 48عـ م1995دار املستقبل العربي بالقاهرة  –حقوق الطفل يف القانون الدولي  –أ/ جنوى علي عتيقة ( 26)

 . 17منشبة املعارف باإلسكندرية عـ – شريعات محاية الطفولة  –د/ حسين نصار ( 27)

 . 321عـ 2002بدون نارر  –حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة  –أ. د/ حممد بن أمحد الصاحل ( 28)

 2891حـدي  رقـم    –باب ما جاء يف مرياث الصل   –كتاب الفرائا  –أخرجر أبو داود يف السنن ( 29)
باب ما جـاء يف مـرياث البنـات     –كتاب الفرائا  –. واحلدي  رواف الرتمذي يف سننر 121عـ 3جـ

   الرتمذي: حدي  عحي . ، وقا114عـ  3جـ 2092حدي  رقم 

 من سورة الضحى.  9ا ية ( 30)

 من سورة املاعون.  2، 1ا يتان ( 31)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 32)

حـدي    42عــ  3باب ما جاء يف لكـاة مـا  اليتـيم جــ     –كتاب الزكاة  –أخرجر الرتمذي يف اجلامع ( 33)
 املثّنى بن الصباح ضعيف.  ، وقا  الرتمذي: يف إسناد هذا احلدي  مقا ، ألن641رقم
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 عضل املرأة منعتا من الزواج مع وجود اخلاط  الكفء. ( 34)

 أي: ما حتت أيديكم من أمواهلن. ( 35)

 من سورة النساء.  127ا ية ( 36)
أي: وال  رغبون يف نكاحتن، وا ية أمر لولي اليتيمة، ببن يقوم عليتا بالقسط ببن يتزوجيتا مبتر مثلـتا  

ن غريف متى  وفر فير ررط الكفاءة. راجع: بدائع الصنائع لإلمام الكاساني حتقيـق علـى   أو بتزوجيتا م
 . 353عـ  3حممد معوض وعاد  عبد املوجود جـ

 من سورة األنعام.  152ا ية ( 37)

 من سورة اإلسراء.  34ا ية ( 38)

 من سورة الكتف.  82ا ية ( 39)

 من سورة البقرة.  177ا ية ( 40)

حتديد ملقدار هذا النصي ، حتى يتي  هلم فرعة أن يكون نصـيبتم علـى قـدر كفـايتتم ال     وذلك دون ( 41)
 على قدر حاجتتم. 

 من سورة البقرة.  215ا ية ( 42)

 من سورة النساء.  2ا ية ( 43)

 . 4عـ 2لاد املسري يف علم التفسري البن اجلولي جـانظر: ( 44)

 من سورة النساء.  6ا ية ( 45)

 هـ. . 1405عامل الكت  ببريوت  4، ط134عـ 5ع البن املفل  جـالفروانظر: ( 46)

 من سورة النساء.  10ا ية ( 47)

 ، وقا : عحي  اإلسناد ومل خيرجاف. 303/ 2أخرجر احلاكم يف املستدرك ( 48)

 من سورة األنفا .  41ا ية ( 49)

 من سورة احلشر.  7ا ية ( 50)

 . 116عـ 7هـ جـ1402دار الكتاب العربي ببريوت  – الكاساني الصنائع ألبي بكر بن مسعودبدائع انظر: ( 51)
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 2جــ  –عيسـى احللـيب مبصـر     –أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشـريالي   –املتذب انظر: ( 52)
 بتصرف.  402عـ 6مكتبة الرياض احلديثة بالرياض جـ –. وراجع: املغين البن قدامة 247عـ

 . 213عـ 1393مصطفى احلليب مبصر  –ردي األحكام السلطانية للماوانظر: ( 53)

 من سورة الفةر.  17ا ية ( 54)

 من سورة الضحى.  9ا ية ( 55)

 . 432/ 5 قو  العرب: دّع اليتيم دّعًا، إذا دفعر بعنف وآذاف وأهانر، وخمتار الصحاح ( 56)

 من سورة املاعون.  2، 1ا يتان ( 57)

 من سورة اإلنسان.  8ـ  5ا يات ( 58)

 من سورة البلد.  16ـ  11يات ا ( 59)

 من سورة الضحى.  8ـ  6ا يات ( 60)

 من سورة البقرة.  83ا ية ( 61)

 من سورة النساء.  36ا ية ( 62)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 63)

 من سورة النساء.  127ا ية ( 64)

ا يـة عـن عـروة بـن      من سورة النساء. وقد ذكر ابن حةر يف فت  الباري يف سب  نزو  هذف 3ا ية ( 65)

  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  الزبري أنر سب  أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنتا عن قولـر  عـاىل:  
فقالت: يا ابن أخيت! هذف اليتيمة  كون يف حةر وليتا  شاركر يف مالر ويعةبر ماهلا ومجاهلا، فرييد وليتا 

غريف، فنتوا عن نكاحتن، إال أن يقسطوا  أن يتزوجتا، بغري أن يقسط عداقتا، فيعطيتا مثل ما يعطيتا
 هلن، ويبلغوا بتن أعلى سنتتن يف الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن. 

 عين: رغبة أحدكم عـن  . چى  ى  ائ     چ قالت عائشة: وقو  اهلل  عاىل يف آية أخرى  
النساء وا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى يتيمة حني  كون قليلة املا  واجلما ، قالت: فنتوا أن ينكح

  قدم:  إال بالقسط، من أجل)أي: يف مقابل( رغبتتم عنتن إذا كن قليالت املا  واجلما ، واملعنى فيما
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أن نكاح اليتيمة من وليتا الذي حيل هلا ررعًا جائز، لكنر مشروط ببن يقسط هلـا يف الصـداق    
مرغوبًا عـن نكاحتـا)وهي الدميمـة( ورـبتة الطمـع يف       لدفع ربتة الطمع يف ماهلا إن كانت

ماهلا ومجاهلا إن كانت مرغوبة يف نكاحتا. راجع: فت  الباري بشرح عـحي  البخـاري البـن    

حـدي  رقـم    87عــ  8جــ   چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ باب  –كتاب التفسري  –حةر 
5474 . 

 سبق طخريج احلدي  يف مقدمة هذا البح . ( 66)

، قا  عاح  الزوائد: يف إسنادف حييـى بـن   3679حدي  رقم  –باب حق اليتيم  –كتاب األدب  –جر سنن ابن ما( 67)
 سليمان قا  فير البخاري: منكر احلدي .  

، وقا  اهليثمي يف اجملمع: فير إسحاق بن 13434حدي  رقم  388عـ 12املعةم الكبري للطرباني جـ( 68)
 إبراهيم وكان ممن خيطئ. 

 . 5149حدي  رقم  338عـ 4باب فضل من عا  يتيمًا جـ –كتاب األدب  –سنن أبي داود ( 69)

 . 6651حدي  رقم  7عـ 12مسند أبي يعلى جـ( 70)

 8باب ما جاء يف األيتـام جــ   –( واهليثمي يف جممع الزوائد 344/ 4أخرجر البخاري يف األدب املفرد)( 71)
 ، وقا : رجالر ثقات. 163عـ

 . 3724حدي  رقم  311عـ 2باب حق اليتيم جـ –كتاب األدب  –سنن ابن ماجر ( 72)

 . 145حدي  رقم  92عـ 1باب بيان الكبائر جـ –كتاب اإل ان  –عحي  مسلم ( 73)

وقا : هذا حدي  عحي  اإلسناد، ومل خيرجاف وعق  عليـر   37عـ 2أخرجر احلاكم يف املستدرك جـ( 74)
مرتوك. راجـع: املسـتدرك ومعـر التلخـيص     الذهيب بقولر: يف إسنادف إبراهيم بن خثيم، قا  النسائي: 

 . 37عـ 2للذهيب جـ

 . 392عـ 2جـ 1405دالئل النبوة للبيتقي)أمحد بن احلسني بن علي( دار الكت  العلمية ببريوت ( 75)

، وقا : حـدي   285عـ 6باب ما جاء يف  بدي  اليتيم جـ –كتاب الوعايا  –السنن الكربى للبيتقي ( 76)
 مرسل. 

 . 1826باب كراهية اإلمارة بغري ضرورة حدي  رقم  –كتاب اإلمارة  –عحي  مسلم ( 77)
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 أردد على الناس يف  ضييع حقتا، من التحريج وهو التضييق. ( 78)

، واحلدي  3722باب حق اليتيم حدي  رقم –كتاب األدب  – 311/ 2أخرجر ابن ماجر يف السنن ( 79)
 حسن. 

حب  منشـور يف جملـة اجلمعيـة     –بني النظرية والتطبيق  حقوق الطفل العربي –د/ مريم حسن اخلليفة ( 80)
 . 5م عـ1990إبريل  22العدد  –الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

 –حقوق الطفل ومعاملتر اجلنائية يف ضوء اال فاقيات الدولية دراسة مقارنة  –د/ خالد مصطفى فتمي ( 81)
 . 158عـ 2007دار اجلامعة اجلديدة باإلسكندرية 

 من اال فاقية فرتة الليل من الساعة العاررة مساء وحتى الساعة اخلامسة عباحًا. .  3دت املادة حد( 82)

 من اال فاقية سّن السادسة عشرة.  2وهو وفقًا للمادة ( 83)

وقد نصت املادة األوىل من اال فاقية على عدم جوال  شغيل األحداث )األطفا ( الذين يقل سّنتم عن ( 84)
ـات          أربع عشرة سنة يف ـا، سـواء كانـت عامـة أو خاعـة، إال يف غـري أوق األعما  الزراعيـة وفروعت

 الدراسة. 

ـان   ( 85) ـاني    –أعما  هينة األمم املتحدة يف ميدان حقـوق اإلنس  1990نيويـورك   –األمـم املتحـدة    –اجمللـد الث
 بتصرف.   461عـ

 1992جلامعـة األردنيـة عـام    راجع: رسالة املاجسـتري املقدمـة مـن الباحثـة: جنـوى علـى عتيقـة إىل ا       ( 86)
وما بعدها  63عـ 1995وموضوعتا: حقوق الطفل يف القانون الدولي ـ دار املستقبل العربي بالقاهرة 

 بتصرف. 

 . 52املرجع السابق عـ( 87)

 1985دار النتضـة العربيـة    –مقدمة لدراسة القانون الدولي حلقوق اإلنسـان   –د/ أمحد حممد رفعت ( 88)
 . 55عـ

 . 134دار الفكر العربي بالقاهرة عـ –حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن  –د حاف  جنم د/ أمح( 89)
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 –مفتوم حقوق الطفل ومحايتر يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام  –أ.د/ سعيد سامل جويلي ( 90)
ية نايف العربية أكاد  –حب  مقدم إىل ندوة حقوق اإلنسان بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي 

 . 862عـ 2جـ – 2001للعلوم األمنية 

 فقرة )ب(.  2املادة: ( 91)

 فقرة )أ(.  3املادة: ( 92)

 فقرة )ب(.  3املادة: ( 93)

 (. 5املادة: )( 94)

 فقرة )أ، ب(.  6املادة: ( 95)

 فقرة )أ(.  7املادة: ( 96)

 فقرة )أ(.  8املادة: ( 97)

 فقرة )أ(.  9املادة: ( 98)

 فقرة )ج(.  9ة: املاد( 99)

 فقرة )أ(.  10املادة: ( 100)

 فقرة )أ(.  11املادة: ( 101)

 فقرة )أ(.  12املادة: ( 102)

 فقرة )ب(  12املادة: ( 103)

 فقرة )أ(.  14املادة: ( 104)

 فقرة )أ(.  15املادة: ( 105)

 فقرة )أ(.  16املادة: ( 106)

 من اال فاقية.  17املادة: ( 107)

 فقرة )أ(.  18املادة: ( 108)

 فقرة )أ(.  19املادة:  (109)
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 فقرة )أ(.  20املادة: ( 110)

 فقرة )ج(.  20املادة: ( 111)

 فقرة )أ(.  23املادة: ( 112)

 فقرة )أ(.  24املادة: ( 113)

 فقرة )أ(.  26املادة: ( 114)

 فقرة )أ(.  27املادة: ( 115)

 فقرة )ب، ج(.  27املادة: ( 116)

 فقرة )أ، ج(.  28املادة: ( 117)

 ال فاقية. من ا 30املادة: ( 118)

 فقرة )أ(.  31املادة: ( 119)

 فقرة )أ(.  32املادة: ( 120)

 . 33املادة: ( 121)

 . 34املادة: ( 122)

 . 35املادة: ( 123)

 فقرة )أ(.  37املادة: ( 124)

 فقرة )أ، ب، ج(.  38املادة: ( 125)

 . 39املادة: ( 126)

حقوق الطفل  –د مصطفى فتمي من اال فاقية. راجع: نص اال فاقية بالكامل عند: د/ خال 40املادة: ( 127)
 . 180إىل عـ 158ومعاملتر اجلنائية يف ضوء اال فاقيات الدولية عـ

 مرجع السابق.  864أ.د/ سعيد سامل جويلي عـ( 128)

 مرجع سابق.  135الباحثة: أ/ جنوى علي عتيقة عـ( 129)
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قية األمم املتحـدة حلقـوق   احلماية القانونية لاطفا  يف إطار مشروع ا فا –أ.د/ حممد السعيد الدقاق ( 130)
 وما بعدها بتصرف.  335عـ 2جـ – 1989الطفل لعام 

 من سورة األحزاب.  5، 4ا يتان ( 131)

 مرجع سابق.  128الباحثة جنوى علي عتيقة عـ( 132)

 من سورة البقرة.  233 ا ية چې  ې   ې  ې  چ ويف هذا خمالفة عرحية لقولر  عاىل: ( 133)

 مرجع سابق.  870ي عـأ. د/ سعيد سامل جويل( 134)

 من سورة النساء.  11ا ية ( 135)

 من سورة اإلسراء.  31من سورة األنعام  151ا يتان ( 136)

 من سورة األنعام. 140ا ية ( 137)

 من سورة الضحى. 9ا ية ( 138)

 من سورة البقرة. 220ا ية ( 139)

 من سورة القصص.  12ا ية ( 140)

ـام   –عناية على اهلداية ررح فت  القدير املطبوع مع ررح ال( 141)  –حممد بن عبد الواحد السيواسي املشتور بابن اهلم
 .  438عـ 3دار الفكر ببريوت جـ

 من سورة البقرة.  233ا ية ( 142)

 . 449عـ 3جـ 1377مصطفى احلليب مصر  –مغين احملتاج للشيا حممد الشربيين اخلطي  ( 143)

 –وراجع: حارية الدسـوقي علـى الشـرح الكـبري     ، 412عـ 4جـ–ابن اهلمام  –راجع: فت  القدير ( 144)
 5البتـو ي جــ   –، وراجع: كشاف القناع 525ص 2دار الفكر بريوت جـ –حممد بن عرفة الدسوقي 

 مرجع سابق.  387عـ

 من سورة البقرة.  233ا ية ( 145)

 5، وراجع: املغين البـن قدامـة جــ   120عـ 15دار املعرفة بريوت جـ –راجع: املبسوط للسرخسي ( 146)
 مرجع سابق.  492عـ



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    350

، 417عـ 2مصر جـ –مطبعة السعادة  –راجع: املدونة الكربى برواية سحنون لإلمام مالك بن أنس ( 147)
 . 485عـ 5وراجع: كشاف القناع للبتو ي جـ

 . 129عـ 15املبسوط للسرخسي جـ( 148)

 . 367عـ 2املدونة الكربى جـ( 149)

 . 123ـع 13لسان العرب البن منظور مادة )حضن( جـ( 150)

 مرجع سابق.  496عـ 5كشاف القناع للبتو ي جـ( 151)

 من سورة النساء.  85ا ية ( 152)

 من سورة آ  عمران.  37ا ية ( 153)

 من سورة طر.  40ا ية ( 154)

املكتـ  اجلـامعي احلـدي      –موسـوعة قـانون الطفـل     –املستشار احملـامي/ عمـرو عيسـى الفقـي     ( 155)
 . 305عـ 2005باإلسكندرية 

طرابلس  –مكتبة النةاح  –، وراجع: مواه  اجلليل للحطياب 496عـ 5ف القناع للبتو ي جـكشا( 156)
 . 214عـ 4جـ –ليبيا  –

 من سورة األنفا .  72ا ية ( 157)

( من حـدي  عائشـة رضـي اهلل عنتـا.     25326، رقم احلدي  )200/ 42أخرجر أمحد يف املسند )( 158)
 خرون: حدي  عحي . وقا  عنر حمققوا املسند رعي  األرناووط وآ

 . 454عـ 1جـ 1405دار الكت  العلمية بريوت  –أمحد بن حممد احلموي  –غمز عيون البصائر ( 159)

 1393مصطفى احلليب مصر  –املطبوع مع لسان احلكام  –عالء الدين علي بن خليل  –معني احلكام ( 160)
 . 67عـ

ية وما حكاف املرداوي عن القاضي أبي وهذا ما نرجحر على رواية أبي سعيد االعطخري من الشافع( 161)
يعلى الفراء من احلنابلة، ألن األم أحد والدي اليتيم فتقاس على األب يف الشفقة علير واحلرص على 

، وراجـع:  75عـ 3مالر، فثبت هلا الوالية على املا  كاألب، راجع: مغين احملتاج للشربيين اخلطي  جـ
 . 32عـ 5جـ 1377بالقاهرة  –ية مطبعة السنة احملمد –اإلنصاف للمرداوي 
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، 1524عــ  5مرجع سابق، وراجع: بدائع الصنائع للكاساني جـ 23عـ 25املبسوط للسرخسي جـ( 162)
 5جـ 1377القاهرة  –، وراجع: اإلنصاف للمرداوي 184عـ 4وراجع: روضة الطالبني للنووي جـ

 . 324عـ

 . 44عـ 30هـ جـ1383مطابع الرياض  –جمموع فتاوى ريا اإلسالم ابن  يمية ( 163)

 . 46عـ 5كرجع سابق، وكشاف القناع للبتو ي جـ 23عـ 25املغين البن قدامة جـ( 164)

 . 231عـ 2جـ 2093باب يف االستنمار حدي  رقم  –كتاب النكاح  –سنن أبي داود ( 165)

 . 214عـ 4املبسوط للسرخسي جـ( 166)

 . 490عـ 6املغين البن قدامة جـ( 167)

 . 51عـ 5، وراجع كذلك كشاف القناع للبتو ي جـ69عـ 8جـ اإلنصاف للمرداوي( 168)

 . 240عـ 2بدائع الضنائع للكاساني جـ( 169)

 . 460عـ 6املغين البن قدامة جـ( 170)

 دار املعرفة بريوت.  – 10عـ 7كتاب النكاح باب ال نكاح إال بولي جـ –السنن الكربى للبيتقي ( 171)

 . 223عـ 4املبسوط للسرخسي جـ( 172)

 من سورة الزمر.  9ية ا ( 173)

 من سورة طر.  114ا ية ( 174)

 من سورة يوسف.  22ا ية ( 175)

 من سورة القصص.  14ا ية ( 176)

 من سورة سبب.  6ا ية ( 177)

 من سورة العنكبوت.  43ا ية ( 178)

 من سورة األنعام.  119ا ية ( 179)

 من سورة احلج.  8ا ية ( 180)

 ب من يرد اهلل بر خريًا. با –كتاب العلم  –عحي  البخاري ( 181)
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 . 78، 77عـ 4، جـ412عـ 3مسند اإلمام أمحد جـ( 182)

ـيج     –اإلسالم والرتبية الصحيحة  –راجع: د/ عايدة عبد العظيم البنا ( 183)  –مكت  الرتبية العربـي لـدو  اخلل
 وما بعدها بتصرف.   7عـ 1404 –الرياض 

 –جـدة   – تامة للنشـر   –قي يف الرتبية اإلسالمية اجلان  التطبي –راجع: د/ ليلى عبد الرريد عطار ( 184)
 وما بعدها بتصرف.  29عـ 1403

 –املنتج الدراسي و طبيقا ـر الرتبويـة    –راجع: األستاذان د/ عالح الدين جماور، د/ فتحي الدي  ( 185)
 وما بعدها.  1401 –الكويت  –دار القلم 

 من سورة اجملادلة.  11ا ية ( 186)
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 هـ. 1384 –املكت  اإلسالمي بريوت  –لاد املسري يف علم التفسري  –ابن اجلولي  .1

 دار الفكر بريوت.  –ررح فت  القدير  –ابن اهلمام، الكما   .2

مطـابع   –مجع و ر ي  عبد الرمحن بـن حممـد بـن قاسـم      –ابن  يمية، جمموع فتاوى ريا اإلسالم  .3
 هـ.  1383الرياض 

مطابع مصطفى احلليب مصـر   –معني احلكام  –ء الدين أبو احلسن علي ابن خليل، عال .4
 هـ. 1393

 هـ. 1386مصطفى احلليب مصر  –حارية ابن عابدين  –ابن عابدين، حممد أمني  .5

مكتبـة الريـاض    –املغـين   –ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بـن حممـد املقدسـي     .6
 الرياض.   –احلديثة 

عامل الكت   –الفروع  – أبو عبد اهلل حممد ومعر  صحي  الفروع للمرداويابن مفل ،  .7
 . 1405بريوت 

 بريوت.  –لسان العرب  –ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي  .8

 هـ. 1387 –مصطفى احلليب مصر –األرباف والنظائر  –ابن جنيم احلنفي  .9

بعـة عيسـى احللـيب    مط –املتذب  –أبو إسحاق الشريالي، إبراهيم بن علي بن يوسف  .10
 مصر. 

دار  –حتقيق حممد حمـي الـدين عبـد احلميـد      –سنن أبي داود  –أبو داود، سليمان بن األرع  السةستاني   .11
 بريوت.  –إحياء الرتاث العربي 

املكت  اإلسـالمي بـريوت    –مسند اإلمام أمحد  –أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل الشيباني  .12
 هـ. 1403

دار الفكـر العربـي    –قوق اإلنسـان بـني القـرآن واإلعـالن     ح –أ. د/ أمحد حاف  جنم  .13
 بالقاهرة. 



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )    354

دار النتضة  –مقدمة لدراسة القانون الدولي حلقوق اإلنسان  –أمحد حممد رفعت . أ. د .14
 . 1985العربية 

 م. 1990نيويورك  –اجمللد الثاني  –أعما  هينة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان  .15

ـانون         –ية للعلوم األمنية أكاد ية نايف العرب  .16 ـان بـني الشـريعة اإلسـالمية والق ـا  نـدوة حقـوق اإلنس أعم
 هـ. 1422الرياض  –الوضعي 

 . 1328مصر  –املطبعة احلسينية  –عحي  البخاري  –البخاري، حممد بن إمساعيل  .17

 –مكتبة النصر احلديثـة   –كشاف القناع عن منت اإلقناع  –البتو ي، منصور بن يونس  .18
 الرياض. 

 بريوت.  –دار املعرفة  –السنن الكربى  –البيتقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  .19

 . 1405دار الكت  العلمية بريوت  –دالئل النبوة  –البيتقي، أمحد بن احلسني بن علي  .20

مصـطفى   –حتقيق إبراهيم عطوة عـوض   –سنن الرتمذي  –الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة   .21
 .  1382 مصر –احلليب 

 بريوت.  –دار الكتاب العربي  –املستدرك على الصحيحني  –احلاكم النيسابوري  .22

 منشبة املعارف باإلسكندرية.  – شريعات محاية الطفولة  –د/ حسين نصار  .23

 طرابلس ليبيا.  –مكتبة النةاح  –مواه  اجلليل  –احلطاب، حممد بن حممد املغربي  .24

 هـ. 1405دار الكت  العلمية بريوت  –لبصائر غمز عيون ا –احلموي، أمحد بن حممد  .25

دار اجلامعة اجلديدة  –حقوق الطفل ومعاملتر اجلنائية يف ضوء اال فاقات الدولية  –د/ خالد مصطفى فتمي   .26
 . 2007 –باإلسكندرية 

 دار الفكر بريوت.  –حارية الدسوقي  –الدسوقي، حممد بن عرفة  .27

 بريوت.  –تبة احلياة مك – اج العروس  –الزبيدي، حممد مر ضى  .28

 دار املعرفة بريوت. –املبسوط  –السرخسي، حممد بن أبي ستل  .29

 –نـدوة حقـوق اإلنسـان     –مفتوم حقوق الطفـل ومحايتـر    –أ. د/ سعيد سامل جويلي  .30
 أكاد ية نايف العربية. 
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 هـ. 1377مصطفى احلليب مصر  –مغين احملتاج  –الشربيين، حممد اخلطي   .31

دار القلـم   –املنتج الدراسي و طبيقا ـر الرتبويـة    –دين جماور، د/ فتحي الدي  األستاذان/ عالح ال  .32
 هـ.  1401الكويت 

 –مكتـ  الرتبيـة العربـي لـدو  اخللـيج       –اإلسالم والرتبية الصحيحة  –د/ عايدة عبد العظيم البنا   .33
 هـ.  1404الرياض 

امعي احلـدي   املكت  اجل –موسوعة قانون الطفل  –د/ املستشار: عمرو عيسى الفقي  .34
 . 2005باإلسكندرية 

 –نظرية التعسف يف استعما  احلق يف الفقـر اإلسـالمي    –أ. د/ عيسوي أمحد عيسوي  .35
 جملة العلوم القانونية 

 السنة اخلامسة.  –العدد األو   –القاهرة  –واالقتصادية  .36

 . 1407بريوت  –مؤسسة الرسالة  –القاموس احمليط  –الفريولآبادي  .37

دار الكتــاب العربــي بــريوت  –بــدائع الصــنائع  –و بكــر بــن مســعود الكاســاني، أبــ .38
 هـ. 1402

 – تامـة للنشـر    –اجلان  التطبيقي يف الرتبية اإلسالمية  –د/ ليلى عبد الرريد عطار  .39
 هـ. 1403جدة 

 مطبعة السعادة مصر.  –املدونة الكربى برواية سحنون  –مالك بن أنس  .40

 –مصـطفى احللـيب مصـر     –حكـام السـلطانية   األ –املاوردي، علي بن حممد بن حبي   .41
 هـ. 1393

مصـر   –مطابع ولارة الرتبية والتعليم  –املعةم الوجيز  –جممع اللغة العربية بالقاهرة  .42
 م. 2000 –

احلماية القانونية لاطفا  يف إطار مشروع ا فاقيـة األمـم    –أ. د/ حممد السعيد الدقاق  .43
 املتحدة حلقوق الطفل. 

 بدون نارر.  2002حقوق اإلنسان يف القرآن والسنة  –د الصاحل أ. د/ حممد بن أمح .44
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 هـ. 1377مصر  –مطبعة السنة احملمدية –اإلنصاف  –املرداوي  .45

جملة اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولـة   –حقوق الطفل العربي  –د/ مريم حسن خليفة  .46
 م. 1990إبريل  22العدد 

عيسى البابي احللـيب   –ق حممد فؤاد عبد الباقي حتقي –عحي  مسلم  –مسلم بن احلةاج القشريي   .47
 .  1375مصر  –

دار املسـتقبل العربـي    –رسالة ماجستري  –حقوق الطفل يف القانون الدولي  –أ/ جنوى علي عتيقة   .48
 .  1985بالقاهرة 

 هـ. 1405بريوت  –املكت  اإلسالمي  –روضة الطالبني  –النووي، حييى بن ررف  .49

مكتبـة الوفـاء القانونيـة     –حقوق الطفـل وأحكامـر يف الفقـر اإلسـالمي      –د/ ياسر أمحد الدمتوجي  .50
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 احلديبية ىلإطريــق الرسـول من عسفان 

 

 :  ملخص البحث

لكـرام  يتحدث البحث عن مسار طريق النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصـحاهه ا 
من عسفان إىل احلديبية وأهميتـه طرريـق نـا وؤ يـإدؤ إىل مكـة ا كرمـة إىل جا ـ         
طريقها الرئيس، واستكشاف أهم معامل ذلك الرريق طثنية ات احلنظل وتسـمى اياـا   
ذات ا رار، وتتبع ورصد أهم األحداث وا واقف اليت تعرض هلا اجلـي  اسسـالم    

ا صاع  واألخرار حينما اعرتض ا شرطني من طوال سريهم يف الليل وما عا وه من 
قري  طريقهم ا عروف هالدرب السلرا   ومنعهم من دخـول مكـة ا كرمـة يف عـام     

هـ ألداء مناسك العمرة مما دفعهم إىل تغيري خـ  سـريهم، ومـا ترتـ  علـى ذلـك       6
 احلدث من ا عقـاد مـا عـرف هاسـم صـلي احلديبيـة يف بـال  ـرب مكـة ا كرمـة          

وقد تكمن الباحث من الوصول إىل حتديد ننية ذات احلنظـل علـى   ( ليومالشميس  ا)
 (. مدخل قرية ا رشدية) الرريق وه  ما يعرف اليوم هربق ذ اب
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Abstract 

This research traces the route through which the Prophet, 

Peace Be Upon Him and his great companions went from Asfaan to 

Hudaybiyah and its importance as a secondary way leading to 

Makkah along with the main route, and explores the most important 

landmarks of this road such as "Thanyeit Thatt Al-Handhal", also 

called "Thatt Al Marar". The study also aims to track and explore 

the people of events and situations that faced the Islamic army 

throughout the night journey and all hardships and risks when the 

idolaters of Quraish intercepted the road known as Al Darb Sultani 

and prevented them from entering Makka in 6 H. to perform 

Umrah. This interception urged The Muslim army to change their 

route. This event resulted in what is known as Hudaibiya 

Reconciliation in the north-west of Makkah (Al-Shimeisy today). 

The researcher could identify and allocate "Thanyeit Thatt Al- 

Handhal" on the road which is known today as Barq Zanab (the 

entrance of Almurshideyah Village).  



 363            خالد عبداهلل آل زيد د.          احلديبية ىلإول من عسفان ق الرسطري 

 :  املقدمة

هلل رب العرش العظيم والصالة والسالم على الرسول الكريم وعلى آله  احلمد
 : وهعد. وصحبه وسلم وأمت التسليم

فإن دراسـة السـرية النبويـة تعـد رطنـاس أساسـيا يف تـاريي التشـريع اإلسـالم           
الذؤ يتعـرف مـن خاللـه القـار      ، للمسلمني وجماسس خصباس لإل تاج الفكرؤ وا عريف

والسـري يف أرض اجلييـرة العرهيـة    ، لى شخصية الرسول وحياته من خمتلف جوا بهاع
 . واستكشاف أهرز معا ها وطرقها اليت سلكها الناس خالل العصور التارخيية ا ختلفة

و ظراس  ا تلعبه طرق ا واصالت من دور طبري يف حياة اإل سان ا سـافر وا قـيم   
لنيب من عسفان إىل احلديبية أخذ حّيياس مكا ياس هاماس فإن طريق ا، وخدمته وتسهيل أموره

يف األحداث التارخيية ا رتبرة هسريته وعمرته على وجه التحديد طمعلم حيـوؤ هـام   
أرشد ا إىل أقوال النيب وأفعالـه وأخالقـه وتعامالتـه مـع أصـحاهه وأعـداءه وخررـه        

جهـاده ها ـال   وخرواته يف ليله و هـاره ومـدى صـربه وتاـحياته وجهـوده ووقتـه و      
فاال عن استكشـاف  ، وحسن سياسته وما تعرض له من ا صاع  وا تاع ، واحلال

نروات ذلك الرريق من األشجار طاحلمض والعصل اليت أعرت صـورة ذهنيـة حّيـه    
هذا هاإلضـافة عـن تتّبـع خرـوات الـنيب      ، عن البيئة واحلياة خالل تلك احلقبة القدمية

ومـا  ، واقتداء هأنره ومعرفة حتّرطاتـه يف سـلمه وحرهـه   والسري على خراه تأسياس ههديه 
ختّلل ذلك من التشريعات وا سائل واألحكام واألحداث واآليـات الـيت  ـ  علـى     

 . ألخذ الفائدة والعربة منها، ا سلم معرفتها

ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة يف موضوعها ومنهجها الذؤ اعتمد علـى  
لتارخيية نـم حتليلـها وحتقيقهـا وإسـقاطها علـى أرض      الروايات والنصوص النبوية وا

األمـر الـذؤ أدّى إىل وهـور  تـائ      ، الواقع هعـد القيـام هالييـارات ا يدا يـة ا تعـّددة     
واطتشافات جديدة طتحديد مسار الرريق ومعرفـة موقـع ننيـة ذات احلنظـل وإحلـاق      

 . اإليااحيةذلك يف ذيل الدراسة اليت احتوت يف مالحقها على ا خّر  والصور 
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 : طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية

خرج النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم وأصحاهه إىل مكة ألداء مناسك العمـرة  
وحينما َعِلم طفار قري  هذلك أرسلوا خالد هـن الوليـد يف طليعـة مـن     ، هـ6يف سنة 

، (2)ومـنعهم على طريـق ا دينـة لصـد ا سـلمني      (1)ا شرطني مترطيت يف هرقاء الغميم
وعندما مسع النيب خربهم قّرر أْن يسلك طريقاس آخر يإدؤ إىل مكة  ري طريـق خالـد   
جتنَّباس للصدام مع قري ، فقال ألصحاهه أيكم يعرف ننية ذات احلنظل، أو مـن رجـل   

، أو قــال مــن رجــل خيــرج هنــا عــن طريــق  ــري (3)يــدّلنا علــى طريــق ذات احلنظــل
 . (4)طريقهم

 نت  عّدة أمور: ومن هنا  فهم و ست
أن ننيه ذات احلنظل تقع على طريق نا وؤ يسلكه الناس على حنو قليل هاجتاه مكة . 1

 . وهو  ري طريق مكة الرئيس، ا كرمة
 . ُهعد ننية ذات احلنظل عن عسفان وقرهها من مكة ا كرمة. 2
هر ووجـود وـوا  ، صعوهة معرفة مجيع الصحاهة ا عتمرين طريق الثنيه جلهلهم ههـا . 3

 . طبيعية طاجلبال تفصل هينهم وهينها طما هو على أرض الواقع
 . (5)طثرة منو  بات احلنظل الذؤ يّتسم مبرارة طعمه، ولذلك ُيعرف أيااس هاسم )اِ َرار(. 4
عدم توّقف اجلي  اإلسالم  يف طريقه إىل مكة إس هعد ضمان وصـوله إىل الثنيـة   . 5

 . ةس على أهميتها واسرتاتيجية موقعهاأل ها هدف ومرل  النيب وأصحاهه دسل

واحلقيقة هذا هو منه  القيادة الناجحة وقت اخلرر أْن يسري اجلـي  يف طـرق   
طما فعـل الـنيب   ، وأن يكون  ري خاضع لتصّرفات عدّوه، هعيدة عن ا خاطر وا هالك

حنكـة  و حممد صلى اهلل عليه وسلم، إذ طان حتّرطه وتّصرفه  اهعاس عـن قـّوة ويـنم عـن حكمـة     
 . (6)وقاعدته وسياسة وعدم خوف من ا شرطني، ألن اخلائف س يقرتب من مرطي خصمه



 365            خالد عبداهلل آل زيد د.          احلديبية ىلإول من عسفان ق الرسطري 

هاجتـاه  ، (7)وعلى أؤ حال حتّرك ا سلمون مـن معسـكرهم يف  ـدير اسشـرا     
فمـا  ، (8)اجلنوب تارطني خالد هن الوليد وجيشه يف يسارهم على طريق مكة الرئيسـ  

ليل النص " فو اهلل ما شعر ههم خالـد حتـى   شعروا إس وقد جتاوزهم اجلي  النبوؤ هد
 : يل  ومن هنا  ستنت  ما، أؤ  باره، (9)إذ هم هقرتة اجلي 

ودليله احللف هـاهلل " فـو اهلل مـا شـعر     ، اإلعجاز اإلهل  الذؤ حصل للنيب وجيشه. 1
 . وهذا تأطيد هليغ على مرور اجلي  دون الشعور حبرطة سريه، ههم"

شرطني اقرتاهاس  سبياس أنناء مـرورهم حبيـث لـو أحّسـوا ههـم      اقرتاب ا سلمني من ا . 2
 . حلصلت ا واجهة واحلرب

ألن عـدم إحسـاس ا شـرطني    ، إّن جتاوز ا سلمني حصل مع هداية حلول الظـالم . 3
هاجلي  يقتاـ  أّن حلظـة عبـوره مل تكـن يف وضـي النهـار هـدليل الـنص " فلمـا          

حيث سـاروا يف  ـرب وادؤ   ، (11)صرف النيب أصحاهه إىل طريق آخر، (10)أمسى"
هاجتاه جبال سراوع مباشرة من جهة الغرب طما يف النص "ِ قَبل جبـال   (12) الصغو

وقـال هلـم الـنيب    ، (14)يف طريق  ـري مرـروق ومعـروف   ، (13)سراوع ِقَبل ا غرب
فسـاروا يف  ، ويقودهم يف ذلك اسدّسء من قبيلة أسـلم ، (15)تيامنوا يف هذا العصل""

طما ورد يف الرواية عن دليلـهم   ذات أشجار وأحجار أرهقتهم أرض وعرة صلبة
ويف رواية "فسلك ههم طريقـا وعـراس   ، (16)فسار قليالس تنّكبه احلجارة وتعلقه الشجر""

 (18)يقـول " فأخـذتهم يف طريـق طـان ههـا حي ـا فدافـد        إذ، (17) أجرل هني شـعاب 
( الكرميـ   فـ  ) و( وادؤ الصغو) واعتقد أن هذه األرض ه  صدر، (19)وعقاب"

وقد اعتربه البالدؤ ننية  (20)اليوم الواقع هني جبل مكّسر شرقاس وجبل سراوع  رهاس
وهـذا احتمـال ضـعيف جـداس يف رأؤ     ، (21) ا رار ويقاهـل احلديبيـة مـن الشـمال    

وس  ،(طـم  1) ألن الف  طما هو امسه طريق واسع يييـد عرضـه علـى   ، الباحث
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س ينمو فيـه احلنظـل هكثـرة هسـب  طبيعـة      و، (22)ينربق عليه معنى الثنية يف اللغة
أرضه سسيما وأّن هناك رواية تشري إىل أّن ننية ذات احلنظل اتّسعت للجي  أنناء 

 . وهذا يدل على ضيقها وصغرها هعكس الف ، (23)عبوره

وهعد مشقة وجهد عرب اجلـي  اإلسـالم  األرض الصـعبة وأفاـى إىل أرض     
، ر الظهران فأمر النيب أصـحاهه هالسـري ميينـاس   أؤ وادؤ م، (24)سهله عند منقرع الوادؤ

فسلكوا ذات اليمني هني وهرؤ احلمض على طريق خيرجهم على ننيه ا رار واحلديبية 
فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم من يصعد الثنيـة ننيـة ا ـرار فإ ـه     ، (25)من أسفل مكة

نية أحد إس  فـر اهلل  أو طما قال "س  وز هذه الث، (26)حي  عنه ما ح  عن هين إسرائيل
، (28)وهلذا حّثهم النبى على صـعودها ، وطا ت عقبة شاقة، فتجاوزوها يف الليل، (27)له"

، الذؤ يّتسم هرول ليله (30)يف فصل الشتاء، (29)وقيل أن جتاوز الثنية طان يف آخر الليل
 يف ليلـة واحـدة يف أقـل مـن    ( طلـم  55) وهذا يعين أن اجلي  قرع ا سافة ا قّدرة هــ 

وهناك من يرى أّن اجلي  النبوؤ سار من ف  الكرميى أو مـن حـّداء   . ساعات( 10)
إىل ننيـة ذات اِ ـَرار الفاصـلة هـني احلـل واحلـرم وسـ  جبـال          (31) رب جبل ضاف

 . (32)الناصرية اليوم حس  زعمهم دون أْن حيّددوا مسار الرريق

هـني الفـ  أو َحـّداء    ويف الواقع ليس هناك طريقاس مباشراس يره  هني هذه الثنية و
مرلقاس  ن يرى قدوم اجلي  من تلك اجلهـة عـرب وادؤ مـر الظهـران حتـى هوسـائل       

فاـالس عـن أّن هـذه الثنيـه وردت يف حـدود احلـرم هاسـم ريـع         ، ا واصالت احلديثة
واعتقد أّن هناك فرقاس واضحاس هني ريع اٌ رير وننية ، ومل ترد ننية ذات اِ َرار(، 33)اُ َرير
إذ من احملتمل أْن يكون ا رور مع شـع   ، ِ َرار يف ا وقع ورمبا يف أصل التسميةذات ا

طما هو معـروف يف تسـمية ريـع ا ـّرار هـني ميدلفـة       ، ا رير الاّيق هو سب  تسميته
 . (34)وعرفات عند أهل تلك اجلهة
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أّن اجلي  اإلسالم  هعـد خروجـه مـن    ، (35)وهلذا رأى الباحث طما رأى  ريه
الـذؤ يأخـذ   ، (36)  أخذ مييناس يف وادؤ مر الظهران وسلك طريـق ا رشـدية  ف  الكرمي

وقد طان طريقاس ، شكالس متّعرجاس دسلة على مدى طثافة أشجار الوادؤ وطبيعته ا تّنوعة
نم صعد اجلي  النبـوؤ ننيـة ذات احلنظـل أو ذات ا ـرار     ، للقوافل يف اليمن ا اض 

، (37)وه  على حس  رأؤ الباحث هرق َذِ ـاب  ،حس  التوجيه النبوؤ ا ذطور ساهقاس
 . أو مدخل ا رشدية طما ه  معروفة لدى األهال  اليوم

وهناك جبوار الثنية اسرتاح اجلـي  اإلسـالم  وأشـعلوا  ريا هـم فقـال هعـض       
ومن هنا  (38)الصحاهة خنشى أْن ترا ا قري  فقال النيب لن يروطم وسيعينكم اهلل عليهم

حيث أّخروا تناول عشائهم على ، الصحاهة مت منذ أول الليليتاي للباحث أن حتّرك 
ويف الصـباح  . خالف العادة عند العرب حتى وصـلوا إىل هـدفهم ننيـة ذات احلنظـل    

عند هئر بيس هـالقرب مـن جبـل     (39)حّترك النيب وأصحاهه و يلوا يف أقصى احلديبية
حلـرم  وحـد للحديبيـة مـن جهـة ا    ، (41)وه  حد احلـرم مـن جهـة جـدة    ، (40)بيس

داخل احلرم هـالقرب مـن    (42)وقد طا ت قري  معسكرةس يف وادؤ َهْلدح وعسكروا هها
 . (43) احلديبية

وهناك من يرى أن هذه الثنية ه  ننية اٌ رير الفاصـلة هـني احلـل واحلـرم الـيت      
وردت يف النص هاسم ا رار حتى " اذا سلك يف ننية ا رار هرطت  اقتـه فقالـت النـاس    

، (44)هو هلا خبلق ولكن حبسها حاهس الفيل عن مكة ل ما خألت و ماخألت الناقة قا
وهذا يقتاى أن اجلي  النبوؤ ا رلق من ننية ذات احلنظل هإجتاه الشرق نم دخـل يف  

ر بـة يف الـدخول اىل أرض   ( مربك الناقـة ) وادؤ اسجوف حتى وصل ال  ننية ا ٌرير
وهـذا رأؤ صـع    ، يل احلديبيـة حينما هرطت الناقة رجع النيب مع طريقه و و، احلرم

 . تربيقه على ارض الواقع طما يرى الباحث
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ومن األدّلة اليت تإطد أّن ننية هرق ِذَ اب ه  ننية ذات احلنظل حس  ما ترّجي 
 : لدى الباحث

وهالتـال   ، فليس هينهما فرق، وذلك  رارة يف طعمه( مجع مر) أن احلنظل هو ا رار. 1
ويإطد ذلك أّن هذه الثنية وردت يف النصـوص  ، ِ َرارفثنية ذات احلنظل ه  ذات ا

طما يف هذا النص " ، وتارة هاسم ذات احلنظل، تارة هاسم ذات اَ َرار طما ورد ساهقَا
ويف  ص آخر" فأخذوا ذات اليمني يف ننيـة  ، (45)أجي ا يف ننية يقال هلا ذات احلنظل"

  .هها من أرض احلرمدسلة على قر، (46)تدعى احلنظل حتى هب  على احلديبية"

، طثرة منو احلنظل يف سفوح ننية هرق ذ اب وجباهلا وفيما حوهلا من خمتلف اجلهات. 2
وا عــروف أّن احلنظــل ينمــو يف األرض الســهلة اللينــة  ، (47)طمــا شــاهد اه فيهــا

وهذه الثنيـة تتكـّون مـن رمـال وحجـارة      ، وخصوصاس يف أطراف األودية وهرو ها
نمو هذا النبات الذؤ رمبا يكون هو السب  يف تسمية وادؤ وطبيعتها مناسبة جداس ل

 . مر ههذا اسسم

ذات احلنظل تشبه يف شكلها على الربيعة الباب طما يف قولـه  ( ُهْرق ِذَ اب) أن ننية. 3
وهلذا يرلـق عليهـا   ، (48)صلى اهلل عليه وسلم " مثل هذه الثنية الليلة إسمثل الباب"

تشبيهاس هلا هباب القرية الذؤ دخل ، ول هذه القريةاليوم مدخل ا رشديه طباب لدخ
منه هنوا إسرائيل هيت ا قدس هأمر اهلل طما يف قوله تعاىل " وادخلـوا البـاب سـجداس    

 . (49)وقولوا حّرة  غفر لكم خراياطم"

قرب ننية هرق ذ اب من حدود احلـرم عنـد احلديبيـة هدسلـة النص"فلمـا د ـا مـن        . 4
ن يرى أّن ننية ذات ا رار تعترب مهب  احلديبية مـن أسـفل   هل هناك م، (50)احلديبية"
إذ الرريـق هينهمـا   ، واعتقد أن ا قصود هـذلك أ هـا تفاـ  إىل احلديبيـة    ، (51)مكة

 . مفتوح وس توجد أؤ حواجي طبيعية تفصلهما عن هعض
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تقع هني مكة و ا د يـة علـى طريـق    ( : هرق ذ اب) موضع و موقع ننية ذات ا رار. 5
هالقرب منها طما يف هذا النص " قلت الصواب ما قاله النووؤ من ا ها  (52)ةاحلديبي

يف طريق  " طحد فاصل طبيع  هني وادؤ مر الظهران و وادؤ مكة معرتضة (53)عند احلديبية
 . ا رشدية الذؤ يقرعها مع وسرها و يإدؤ باسس اىل عسفان وجنوهاس اىل احلديبية

متتـد هشـكل   ، متالصقة( هرق) ن سلسلة جبيالتعبارة ع: شكل ننية ذات احلنظل. 6
طول  مع واديها و ترتفع عن مستوى ارضه وتغّر  معظمها طثبان رملية ويتخّللها 

ــ طنايـة عـن ضـيقها      (54)ـ طشراك النعـل ( فجوات او معاهر) طرق رملية صغرية
وهلذا حث النيب أصحاهه على صعودها ، وصعوهة اجتيازها لكثافة رماهلا وطبيعتها

 . (55)واسعة اس يف ا غفرة و ا ثوهة فاتّسعت هلم حلظة عبورهم و أصبحت فجاجاسطمع
هعـد توّقـف اجلـي  اإلسـالم      ، (56)إّن موت رجل من هين طنا ة يف جبال سراوع. 7

وهـذا ينربـق   ، عند ننية ذات احلنظل يشري إىل اقرتاب هذه الثنية مـن هـذه اجلبـال   
ك اجلبال سوى وادؤ مر الظهران على على ننية هرق ذ اب اليت س يفصلها عن تل

 . مرأى منها  ري هعيد
أما من حيّدد ننية ذات احلنظل هأ ها تقع يف  رب وادؤ الصـغو خلـف جبـال     
 : التالية فقد جا   الصواب وذلك األسباب، (58)وه  جبال سراوع يف  ظرهم، (57)اخلشاش

ليـوم يف الرـرف   أّن جبال سراوع ناهت موقعها ومعلـوم عنـد أهـل ا كـان حتـى ا     . أ
الشمال  من وادؤ مر الظهران أمام الثنية ا ذطورة فكيف تّسمى جبـال اخلشـاش   

 هاسم جبال سراوع؟
إن الثنيتني اللتان حّددهما الباحثون ه  ننايا صخرية  ري مالئمة لنمو احلنظل ومل . ب

 . جنده فيها حينما وقفنا عليها
وهالتـال  فلـيس   ، قرب إىل هرقاء الغمـيم أن الثنيتني قريبتني من عسفان  وعاس ما وأ. ج

للجي  اإلسالم  حاجة للتوّقف وا بيت يف منتصف الرريق هعيـداس عـن هـدفهم    
، خاصة وأ هم ير بون يف اسقرتاب من الثنية لالطمئنـان والشـعور هاألمـان   ، مكة

 . وضمان قرع أطرب مسافة هاجتاه مكة ا كرمة



 هـ1438حمرم ( 68جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   370

لوا النريان عند ننية ذات احلنظل من رؤية إن خشية الصحاهة عندما اسرتاحوا وأشع. د
وهذا س يّتفق فيما لو طا ت هذه ، قري  هلم يدل على قرب ا عسكرين من هعاها

إذ يستحيل أْن تتحّقق الرؤيـة حبكـم هعـد ا سـافة     ، الثنية تقع  احية جبال اخلشاش
 . طم20اليت تتجاوز على أقل تقدير 

، على طريق ا دينة مكة عـرب احلديبيـة   ومما سشك فيه أن ننية ذات احلنظل تقع
أشـارت إىل   -ومل يـذطرها  -وه  الثنية اليت أشار هلا أحد الباحثني هأن هعض ا صادر 

أّن ننية ذات احلنظل متّثل مدخل ا دينة الغره   كة ا كرمة إىل جا   مدخل التنعـيم  
، جبـل الرحـا  هـني  ، ورّجي مكا ها يف ريع الرحى بال ف  الفيحـاء اليـوم  ، الشرق 

 . (59)وجبل الرضيع
والواقع أّن ننية ذات احلنظل ننيتـان أحـدهما تّشـكل حـداس فاصـالس هـني احلـل        

وهـ  ننيـة   ، واألخرى يف احلل وتفا  إىل احلديبية، (60)وقد ذطرها األزرق ، واحلرم
اليت متّثل احد ا داخل الفرعيـة للمدينـة ا نـورة هاجتـاه مكـة      ( ُهْرق ِذَ اب) ذات ا رار

 . ا كرمة حس  ما يراه الباحث
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 :  نتــائج البحــث

أّن ننية ذات احلنظل ه  ننية ذات ا رار وتّدسن على موقع واحد هو هرق ذ اب  . 1
 . اليوم يف مدخل قرية ا رشدية

معرفة النيب للمعامل اجلغرافية واألشجار النباتية وتوفيق اهلل له وتأيده و صره يف  . 2
 .  مكة ها عجيات والسمع والراعة من أصحاههرحلته من ا دينة إىل

يعترب الرريق من عسفان إىل احلديبية طريق نا وؤ آخر للدخول إىل مكة من جهة  . 3
 . وقد أخذ من الوقت مع اجلي  النبوؤ ليلةس واحدة، الشمال الغره 

يف اشرتاك ا خلوقات يف رسم حدود احلرم حيث يقع احلرم  سبياس هني مربك الفيل  . 4
 . عر ه ومربك الناقة يف احلديبية

حمرة التوّقف اسخرية على الرريق ( هرق ذ اب حالياس) تشكل ننية ذات احلنظل . 5
 . من عسفان اىل احلديبية والعكس صحيي

يف الرريق من عسفان اىل ( هرق ذ اب) وجود ننية اخرى  ري ننية ذات احلنظل . 6
هالقرب من مكة ا كرمة على حد ( النيبننية مربك  اقة ) احلديبية هالقرب منها

 . احلرم الشريف
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 :  توصيــات البحث

أهمية معرفة الررق وا عامل اجلغرافية لإل سان ا سافر وا قيم ليكون على هصرية  . 1
 . من األمر يف سلمه وحرهه

أهمية حتديد مسار الرريق النبوؤ من عسفان إىل احلديبية وهيان أهم معا ه تأسياس  . 2
وذلك من خالل وضع اللوحات التعريفية على ، واقتداء هاهلدؤ والسلوك النبوؤ

 . أرض الواقع

تفعيل استخدام الرريق من عسفان إىل ا دينة طرريق نان يإدؤ إىل مكة ا كرمة  . 3
 . لتخفيف الاغ  على الرريق الرئيس  عرب اجلموم
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 املالحق

 جمموعة من الصور + خمّطط الطريق

 الباحثمن عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (هرق ذ اب) ننية ذات احلنظل أو ذات ا رار( 1) الصورة رقم
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 أشجار العصل يف صدر وادؤ الصغو( 2) الصورة رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ف  الكرمي  هني طريف جبل مكّسر وجبل سراوع( 3) الصورة رقم
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 ريع ا رير( 4) الصورة رقم

  

 

 

 

 

 

 
 

 (هرق ذ اب)  بات احلنظل يف ننية ا رار( 5) الصورة رقم
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 اهلوامـش والتعليقـات:

هرقاء الغميم: ه  طراع الغميم، والغميم واد والكراع جبل اسود هني مكة وا دينة. ا ظر: عاتق  (1)
 .26-25م، ص1985هـ/1405(، 1البالدؤ: قل  احلجاز، دار مكة، مكة،   )

، 2، ج1984هـ / 1404، 3الواقدؤ: ا غازؤ، حتقيق مارسدن جو س، عامل الكت ،   (2)
م، دار الكت  1985/ 1405(، 1اهن طثري:الفصول يف سرية الرسول،   ) ،584-583ص

 72العلمية، هريوت، ص

م، 1990 -هـ 1414(، 1حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، دار اهن القّيم، الدمام،  ) (3)
 . 97ص

(، 3اهن هشام: السرية النبوية، حتقيق طه عبدالرؤوف، دار اجليل، هريوت، ب. ت، جـ ) (4)
 .276ص

 اِ َرار: هقلة مّرة إذا اطلتها اإلهل قلصت عنه مشافرها.ا ظر: حممد األزهرؤ: تهذي  اللغة،  (5)
(، 11، جـ )م2004هـ/1425(، 1حتقيق أمحد عبدالرمحن، دار الكت  العلمية، هريوت،   )

 .180ص

 41صم، 1984هـ/1404(، 1ان،   )حممد عبدالقادر: يوة احلديبية، دار الفرقان، عّم  (6)

 دير اسشرا : يقع جبوار عسفان وهو ياهس اليوم. ا ظر : عاتق البالدؤ: معجم معامل احلجاز،  (7)
 .224(، ص 9ج )

 .337: الرحيق ا ختوم، دار األخوان، ب.ت، صؤصف  الرمحن ا بارطفور (8)

 2731/2732البخارؤ:صحيي البخارؤ، طتاب الشرو ،  (9)

 583الواقدؤ: ا غازؤ، ص (10)

 .95حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، ص (11)

وادؤ الصغو: واد خصي  يأخذ أعلى مساق  مياهه من الفجني ويقع هني عسفان ومر  (12)
 22، 21ا دينة، ا ظر:عاتق البالدؤ: قل  احلجاز، ص -الظهران ويسري فيه طريق مكة 
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 .583الواقدؤ: ا غازؤ، ص (13)

هذا  .يشري البالدؤ إىل أّن155م، ص1970هـ/1390(، 1حممد هابيل: صلي احلديبية،  ) (14)
وهذا يدل على  194الرريق سلكه النيب يف هجرته من مكة إىل ا دينة.ا ظر: قل  احلجاز، ص

منذ القدم، ولكن اعتقد أن النبى مل يسلكه يف هجرته و  الرريق مسلوك ويعرفه اهل ا نرقة أّن
 جه من وادؤ عر ة .إمنا سار على طريق الساحل من جهة جدة هعد خرو

قدر على إقامتها لصالهتها. العصل: اإللتواء يف طل ش ء والشجرة العصلة ه  العوجاء اليت س ُي (15)
، وسييال هذا النبات موجود حتى اليوم يف 457، ص1ا ظر: حممد األزهرؤ: تهذي  اللغة،، ج

وذلك لقصر  واعتقد أ ه ليس ا راد هه الشجر الذؤ من جنس احلمض،صدر وادؤ الصغو 
 (2ارتفاعه ورخاوته وضعف ساقه وسهولة عبور اجلي  من خالله.ا ظر الصورة رقم )

 .584، 583الواقدؤ: ا غازؤ ص (16)

 .276، ص2السرية النبوية، ج اهن هشام: (17)

افد : مجع فدفد وه  ا واضع اليت فيها  لظ و ارتفاع. ا ظر : اهن اسنري اجليرؤ : النهاية فد (18)
(، 1احلديث و اسنر، تقديم على حسن، دار هن اجلوزؤ، الرياض، طبعة )يف  ري  

 .625هــ، ص 1434

 .194، 193 ، ص2الرربا  : ا عجم الكبري، ج (19)

 .(3. ا ظر الصورة رقم )128، ص5، ج196، 197، ص4عاتق البالدؤ: معجم معامل احلجاز، ج (20)

 .25ا ظر: قل  احلجاز، ص (21)

نايا( وه  العقاب ويقال هلا ا دارج وهـ  طـل عقبـة مسـلوطة. ا ظـر: حممـد       الثنية: ) اجلمع ن (22)
 .137(، ص11األزهرؤ: تهذي  اللغة، ج )

 .584الواقدؤ: ا غازؤ، ص (23)

 277، 276، ص2اهن هشام: السرية النبوية، ج (24)

 .4/323مسند اإلمام امحد،  (25)
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 .99حافظ حكم : مرويات  يوة، احلديبية، ص (26)

 .585ؤ: ا غازؤ، صالواقد (27)

(، اهــن اسنــري اجلــيرؤ : النهايــة يف  ريــ  142(، ص )2اهــن منظــور: لســان العــرب، ج ) (28)
 (115احلديث، ص )

 .91، ص1اهن طثري : تفسري اهن طثري، جـ  (29)

 هـ.27/5/1436مكا ة هاتفية مع سعادة الدطتور سليمان السويكت هتاريي اسننني  (30)

احلميا  ، ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية، تاريي  مشارطة األخ عبداهلل (31)
هـ جبل ضاف: جبل يشرف على حداء من الشمال. ا ظر:عاتق البالدؤ:قل  14/4/1436

 .22م، ص1405/1985(1احلجاز، دار مكة،  )

حماضرة الباحث عبداهلل الشايع، ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إىل احلديبية، مرطي  (32)
 هـ،14/4/1436ريي مكة، تا

 (4. ا ظر الصورة رقم )312عبدا لك هن دهي : احلرم ا ك  الشريف، ص (33)

(، 4عبد اهلل هن مخيس: اجملاز هني اليمامة واحلجاز، مراهع الفرزدق، التجارية، الرياض،   ) (34)
 296م، ص 1989هـ/ 1410

ال، الدار ا صرية اللبنا ية، حممد هيكل::حياة حممد، حتقيق حممد فتح ، تقديم صالح ف (35)
 .430م، ص2013هـ 1434(، 1القاهرة  )

ا رشدية: تنس  إىل آل ا رشدؤ وه  عني هررف وادؤ فاطمة يف يسار اهلاه  مع الوادؤ،  (36)
وطا ت جاريه عامره يف القرن ا اض .أ ظر: حممد هن منصور: العيون يف احلجاز،، دار 

م قرية مسكو ة تقع يف بال احلديبية على الرريق . وه  اليو130احلارن ، الرائف، ص
 الفرع  اخلارج منها هاجتاه الشمال حنو عسفان عرب ف  الكرمي .

الذ اب مسيل ما هني طل تلعتني على التشبيه هذلك وه  الذ ائ ، وا ذ   مسيل ا اء ال   (37)
ودية. ا ظر : اهن اسرض يف هيئة جدول، طما يعين الذ   يف اللغة وجه الرريق و اسافل اس
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( و رمبا أن طلمة  ) ذ اب( تعّرضت لتصحيف، 64، 63(، ص)5منظور : لسان العرب، ج)
 و أن اسصل ذئاب. 

 585الواقدؤ:ا غازؤ، ص (38)

 .261، 26، ص6اهن حجر: فتي البارؤ، جـ  (39)

ينه جبل بيس: جبل متهّدم أصفر اللون طالشمس يقع على ميني طريق جدة القديم وليس ه (40)
وهني عني أو هئر بيس الواقعة على منحنى طريق ا دينة القديم أؤ وجه شبه يف التسمية، 

، فاجلبل منسوب إىل لو ه ويقع يف الغرب 72ا ظر: مإلف جمهول: يف أحوال احلرمني، ص
 .وتقع يف بال مكة ا كرمة الشمال  من مكة ا كرمة والعني منسوهة إىل رجل يدعى بيس

 .71، صـ 1الغازؤ: إفادة األ ام، جـ عبد اهلل (41)

: ( وادؤ هلدح112(، ص )4النبوة، ج)، البيهق : دسئل 580، 579الواقدؤ: ا غازؤ، ص  (42)
اسزرق : اخبار مكة، حتقيق رشدؤ واد ترأه يف طريق جدة على يسار ذؤ طوى. ا ظر: 

يوم يسري (. وال298(، ص )2، ج)1988هـ / 1408(، 5ملحس، مراهع دار الثقافة،  )
 معه طريق جدة القديم ويقع فيه مصنع طسوة الكعبة. 

 ( 163حممد هابيل : صلي احلديبية، ص) (43)

( استنب  اهن حجر جواز التشبيه من اجلهة العامة 277(، ص)2اهن هشام: السرية النبوية، ج) (44)
ناقة وإن اختلفت اجلهة اخلاصة ألن أصحاب الفيل طا وا على هاطل حمض واصحاب هذه ال

طا وا على حق حمض لكن جاء التشبيه من جهة إرادة اهلل منع احلرم مرلقاس. ا ظر: فتي البارؤ 
 261، ص6م، جـ1959هـ /1378هشرح صحيي البخارؤ، مربعة الباه  حليب، القاهرة، 

وطان الفيل قد هرك يف ا غّمس هالقرب من احلرم. ا ظر: اهن اسحاق: سرية اهن اسحاق، 
 (.41د اهلل، تقديم حممد الفارس ، ب.ت، ص )حتقيق حممد محي

 .97حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، ص (45)

 (.56 قالس عن تاريي اهن أه  شيبة لوحة رقم ) 101حافظ حكم : مرويات  يوة احلديبية، ص  (46)

 (5ا ظر: الصورة رقم ) (47)
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 .584الواقدؤ: ا غازؤ، ص (48)

 (.85ه رقم )القرآن الكريم: سورة البقرة، آي (49)

 .586الواقدؤ: ا غازؤ، ص (50)

 ..276، ص3اهن هشام:السرية النبوية، جـ (51)

(، 1اهن منظور: لسان العرب، تعليق علـ  شـريؤ، دار احيـاء الـرتاث العرهـ ، هـريوت،  )       (52)
(، اهــن اسنــري اجلــيرؤ: النهايــة يف  ريــ  احلــديث،  142(، ص)2م، مــ )1988ه/1408
 (115ص)

ؤ: ا غـا  ا راهـة يف معـامل طاهـة، حتقيـق محـد اجلاسـر، منشـورات دار اليمامـة،          الفريوز اهـاد  (53)
 (.85(، ص)1م، هام )1969هـ / 1389(، 1الرياض،  )

شراك مجع شرك، وهو الرريق الرمل  الايق. ا ظر : اهراهيم خورؤ : اهلمدا   صفة جييرة  (54)
 (.119م، ص)1993(، 1العرب، دار ا شرق، هريوت،  )

 (. 142(، ص )2، اهن منظور : لسان العرب، ج )584واقدؤ: ا غازؤ، ص ال (55)

، جبال سراوع أو سروعه: جبل هتهامة لبين الدؤل من طنا ه 586الواقدؤ: ا غازؤ، ص (56)
(، 1ا ظر:جار اهلل هن فهد: حسن القرى يف اوديه أم القرى، حتقيق أمحد ضياء الدين،   )

 .267(، ص1ة، هام  )م مكتبة زهراء الشرق، القاهر2014

جبال اخلشاش: ه  تلك السلسلة اجلبلية الواقعة هني عسفان باسس ومر الظهران جنوهاس يف  (57)
 .21جهة الغرب.ا ظر: عاتق البالدؤ: قل  احلجاز، ص

حممد هن صامل السلم ، عبداهلل حممد الشايع، ورشة عمل هعنوان طريق الرسول من عسفان  (58)
 هـ.14/4/1436اريي مكة، يوم الثالناء إىل احلديبية، مرطي ت

 .287عبد ا لك هن دهي : احلرم ا ك  الشريف واسعالم احمليرة هه، مكة ا كرمة، ص (59)

 .301، 300، ص 2ا ظر: أخبار مكة، ج  (60)
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