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ــرة، وبيــان هدايتِهــا،  ــة املطهَّ ــنة النَّبويَّ ــة تقــوم عــى خدمــة القــرآن الكريــم والسُّ مؤّسســة وقفيَّ

وحتقيــق غاياِتــا، وتفعيــل مقاصِدمهــا.

يف عام 1428 هـ، كانت البداية باسم: "مرشوع تعظيم القرآن الكريم".

ويف عــام 1434 هـــ، أصبــح املــروع مركــزا ضمــن مراكــز املدينــة املنــّورة لتنميــة املجتمــع حتت 

اســم: "مركــز تعظيــم القــرآن الكريــم".

ويف عــام 1436هـــ، تــم تطويــر املركــز واســتقالله، ليكــون مؤّسســة وقفّيــة باســم: "وقــف تعظيــم 

الوحيني". 

ة ودراساتا حمليًا وعامليًا. نة النَّبويَّ االرتقاء يف تعظيم القرآن الكريم والسُّ

ــة يف املجتمــع واألّمــة، بتفعيــل مقاصدمهــا وغاياتــا وبيــان  ــنة النَّبويَّ تعظيــم القــرآن الكريــم والسُّ
هدايتهــا.

 

يفة، وبياُن حقوِقها. ة الرَّ نَّة النَّبويَّ 1- إبراُز مظاهِر عظمة القرآن الكريم والسُّ

2- الدفاُع عن كتاب اهلل تعاىل وسنَّة نبيِّه ، وتفنيُد الشبهات عنها.

ــة  ــات القرآنّي ــة يف الّدراس ص ــة املتخصِّ ورات التَّدريبيَّ ــدَّ ــة وال ــات البحثّي راس ــاء بالدِّ 3- االرتق
ــا. ــق هب ــا يتعل ــة وم واحلديثيَّ
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ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــوث الدِّ ــر بح ــى بن ــة، ُتعن ــة حمّكم ــة علمّي ــة دورّي جمّل

ــن  ــن املهتم ــاص، والباحث ــل االختص ــات، وأه ــاتذة اجلامع ــًا، ألس ــًا وإلكرتوني ــا ورقي ــق هب يتعّل

ــْن. ــوم الَوْحَي بعل

أن تكون املجلة منارة علميَّة بحثيَّة يف خدمة الَوْحَيْنِ الريفن وتعظيمها.

ــنة  ــة والسُّ راســات القرآنيَّ ة واألصيلــة ونرهــا يف جمــاالت الدِّ ــة اجلــادَّ حتكيــم البحــوث العلميَّ
ــة ومــا يتعّلــق هبــا. النبويَّ

 

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- نر البحوث العلميَّة املتخصّصة يف الدِّ

ة وما يتعّلق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 2- إثراء املجالت العلميَّة يف جماالت الدِّ

3- شحُذ مِهم الباحثن للكتابة، وتلبية احتياجاتم لنر بحوثهم.

4- العناية بمعايري اجلودة يف البحوث العلميَّة.

ــا  ــة وم ــنة النبويَّ ــة والسُّ ــات القرآنيَّ راس ــرة يف الدِّ ــوعيَّة مبتَك ــة موس ــاريع علميَّ ــد ملش 5- التمهي
ــق هبــا. يتعّل

ــف  ــل الوق ــة بعم ل ة ذات الصِّ ــادَّ ــة اجل ــوث العلميَّ ــة بالبح ــف املتنوع ــطة الوق ــم أنش 6- دع
ــه. وأهداف
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ة وما يتعلق هبا؛ ما يأيت: نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ 1- َتقبل املجلَّة يف حقل الدِّ
  البحوث العلميَّة األصيلة. 

  دراسة املخطوطات وحتقيق اجلدير منها.

ي من أهل االختصاص. مة للمجلَّة للتحكيم العلمي وبشكل رسِّ 2- ختضع البحوث املقدَّ

ُيرَب   فإن أجيز  الفحص األويل،  التحرير، ويسمى  ِقّبِل أعضاء هيئة  أوليًا من  البحث حتكيًا  م  3 -ُيكَّ
الباحث لدفع رسوم التحكيم النهائي من حمكمَن - عى األقل - يكون قرارمها ُملزمًا، ويف حال 

م ثالث ويكون قراره مرجحًا. تعارض حكمها ُيّكم البحث من حمكِّ
4- يدفع الباحث رسوم التحكيم ومقدارها: )800( ريال سعودي أو ما يعادله. 
5- ُيَبلَّغ الباحث بَقبول بحثه أو عدم َقبوله برسالة رسميَّة من رئيس حترير املجلَّة. 

6- يف حال عدم َقبول البحث، فمن حق الباحث طلب استارات التحكيم ليّطلع عى أسباب الرفض.
7- إذا تم حتكيم البحث وَقبوله للنر ال يق للباحث اسرتداده أو طلب إلغائه.

8- حقوق الطبع والنر حمفوظة للمجلَّة.
9- ُترتَّب البحوث يف املجلَّة وفق اعتبارات موضوعيَّة وفنيَّة ال عالقة هلا بقيمة البحث.

د الباحث بنسخة الكرتونية من عدد املجلَّة املنشور فيه بحثه، واملستاّلت اخلاّصة ببحثه. 10- ُيزوَّ
11- املواد املنشورة يف املجلَّة ُتعربِّ عن وجهة نظر أصحاهبا وآرائهم.

م الباحث إقرارًا خطيًا بصيغة خطاب مصّور )PDF( بأّن بحثه مل ُيسَبق نره، أو مقدمًا للنر  12- ُيقدِّ
يف جهة أخرى، أو مستاًل من عمل علمي للباحث سواًء رسالة علميَّة: )املاجستري أو الدكتوراه(، 

أوغريمها. وُيرسل عى بريد املجلَّة االلكرتوين ومن خالل موقع املجلة.
م الباحث نبذة خمترصة عن سريته العلميَّة، وعناوين االتصال، والربيد اإللكرتوين، وُيرسل عى  13- ُيقدِّ

.)word( بريد املجلَّة االلكرتوين، بربنامج الوورد
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ة وما يتعلَّق هبا. نة النبويَّ راسات القرآنيَّة والسُّ ص الدِّ 1- أن يكون البحث يف ختصُّ

ة واالبتكار، وعدم التكرار مع غريه عنوانًا ومضمونًا. 2- أن يتسم البحث باألصالة واجلدَّ

3- أن يتسم البحث بصحة الّلغة وسالمة املنهج.

4- ُيراعى يف كتابة البحث املنهج العلمي يف توثيق املعلومات، وعالمات التنصيص والرتقيم.

 ،)A4( :صفـحة؛ مقـاس )5- أالَّ يقّل عدد صفحات البحث عن: )20( صفـحة؛ وال يزيد عن: )40

ورة.        شاملة مللخص البحث، ومراجعه. وهليئة حترير املجلَّة االستثناء عند الضَّ

6- كتابة ملخص باللغة العربية وفق عنارص معينة )تنظر ملخصات البحوث السابقة يف موقع املجلة(.

ترمجة  تقبل  )وال  العربية  باللغة  امللخص  عنارص  وفق  اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  ملخص  ترمجة   -7
جوجل(.

8- ترمجة قائمة املصادر واملراجع للبحث إىل اللغة اإلنجليزية وفق املثال التايل:
Abdel Haleem, Muhammad. Understanding the Qur’an: Themes and Style 

(London: I. B. Tauris,[1999-2001])

مة البحث: )موضوع البحث، وأمهيته، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه العلمي،  9- أن تتضمن مقدِّ
ابقة عن املوضوع، واجلديد الذي سيقدمه البحث(. راسات السَّ والدِّ

راسة، والتوصيات العلميَّة يف عنارص واضحة(. ن خامتة البحث: )أهم نتائج الدِّ 10- أن تتضمَّ

11- يلتزم الباحث باملواصفات الفنيَّة اآلتية:
  نوع اخلط: )Lotus Linotype( ملتن البحث(1(، وعناوينه، وحواشيه، ومراجعه، وفهارسه...، 

وتباعد األسطر: مفَردًا.
.)NO BOLD) مقاس خط متن البحث:  )16( غري ُمْسَود  

.)BOLD(  ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الرئيسة: )20  
.)BOLD( ُمْسَوّدًا )مقاس خط العناوين الفرعّية: )18  

journaltw.com :1 يمكن تحميل الخط من موقع المجلة((
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للنّر  ة  النبويَّ املدينة  مصحف  بربنامج  نث...مث؛  مزّهرين  قوسن  بن  القرآنيَّة  اآليات  تكتب    
احلاسويب، النسخة القديمة (1( بمقاس خط: )14( غري ُمسَود (NO BOLD(، وتوثق اآليات يف 

السطر نفسه بحجم: )12( غري ُمسَود (NO BOLD( ، هكذا: ]البقرة: 30[.

ة واآلثار بن قوسن؛ هكذا: »  ... «، بمقاس خط متن البحث نفسه    تكتب األحاديث النبويَّ
.)BOLD( َدة وُمَسوَّ

   تكتب األقوال املنقولة بن عالمتي تنصيص : " ... " وبنفس مقاس خط املتن.

بن  احلوايش  أرقام  )NO BOLD(، وتوضع  ُمسَود  الُسفلّية: )12( غري  احلوايش  مقاس خط    
قوسن؛ هكذا: )1(، ولكل صفحة من البحث حاشيتها املستقّلة.

ًا )BOLD(، اسم املؤلف أو    التوثيقات يف حوايش البحث خمترصة هكذا: )اسم الكتاب مسَودَّ
والنظائر،  الوجوه  مثل:   ، والصفحة  اجلزء  ويوضع    ،)NO BOLD) ُمسَود  غري  الشهرة  اسم 

للعسكري، )ص212( أو )415/1(.

ًا )BOLD(، اسم    التوثيقات يف قائمة املصادر واملراجع تكون كاملة، هكذا: )اسم الكتاب مسودَّ
املؤلف غري ُمسَود (NO BOLD(، اسم املحقق إن وجد غري ُمسَود (NO BOLD(، دار النر 

غري ُمسَود (NO BOLD(كهذا املثال: 

الفضل حممد جعفر اخلزاعي اجلرجاين )ت:408هـ(، حتقيق: حممد شفاعت رباين،  املنتهى، أليب 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف - املدينة املنورة، ط1، 1434هـ -2012م. 

وترتب املصادر ترتيبًا هجائيًا بحسب عناوين الكتب.

  االلتزام بمنهجية علمّية موحدة يف بقّية التوثيقات وغريها.

م الباحث نسختن من بحثه وفق املواصفات الفنية اآلنفة الذكر:   يقدِّ
.)word( نسخة إلكرتونية بصيغة وورد - 

رة بصيغة )pdf(، وترسل عى بريد املجلَّة اإللكرتوين:  - ونسخة أخرى مصوَّ
mjallah.wqf@gmail.com

journaltw.com :1( يمكن حتميل الربنامج من موقع املجلة)
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إسحاٍق )ت:150هـ(

د. نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين 

235

والتاريِخ  الوسطَى  الُعصوِر  بنَي    النبَّّي  لسريِة  الغريّب  املفهوِم  تغرِي  مسريُة 

احلديِث )دراسٌة حتليليٌة لألسباِب وتأثريها(

د. إبراهيم بن خليل مظهر

297
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   احلمــد هلل رب العاملــن، والصــالة والّســالم عــى أرشف األنبيــاء واملرســلن، وعــى آلــه وصحبه 

أمجعــن، أمــا بعد:

ــن  ــة الوحي ــا خدم ــة؛ يف مقدمته ــم مبارك ــن نَِع ــه م ــا ب ــا أكرمن ــى م ــاب D ع ــكر الوّه  فنش

العظيمــن وأهلهــا، واالســتقرار والعمــل بطمــوح وأمــان يف بــالد احلرمــن الريفــن؛ والتــي يعيــش 

ــيس  ــوم التأس ــة لي ــنوية الكريم ــرى الس ــام الذك ــذه األي ــانية ه ــّز واإلنس ــة الع ــعب مملك ــعبها ش ش

ــا.  ــة ووالة أمرن ــا احلكيم ــود قيادتن ــارك جه ــواد أن يب ــأل اجل 1727م، نس

 ومــن النَِّعــم علينــا مــا نقّدمــه يف مؤسســة وقــف تعظيــم الوحيــن باملدينــة املنــورة من إصــدارات 

ــة، وهــذا العــدد العــارش للســنة اخلامســة منهــا والتــي يقــوم  ــة تعظيــم الوحَيــن املحكمَّ متتابعــة ملجلَّ

عليهــا نخبــة مــن العلــاء هبيئتيهــا: االستشــارية والتحريــر.

ــة  ــّدة والّرصان ــة باجل ــوث مّتصف ــى بح ــتمل ع ــدوري املش ــدد ال ــذا الع ــدم هل ــرف أن أق  وأت

العلمّيــة، واملنهجّيــة والتحليــل اهلــادف؛ وقــد تناولــت هــذه البحــوث: تفســري ســورة املســد )روايــة 

ودرايــة(، واالعــرتاف بالذنــب بــن القبــول والــرد )دراســة موضوعيــة يف القــرآن الكريــم(، وعنايــة 

ــة(، والتــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي  القــرآن باجلــوارح الظاهــرة لإلنســان )دراســة موضوعي

يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر التوحيــد )دراســة تطبيقيــة آليــات مــن ســورة الطــور(، ومنهــج 

اإلمــام ابــن هشــام )ت 218هـــ( يف تفســري غريــب القــرآن وشــواهده يف تذيبــه لســرية ابــن إســحاق 

ــطى  ــور الوس ــن العص ــي  ب ــرية النب ــريب لس ــوم الغ ــري املفه ــرية تغ )ت 150هـــ(، ومس

ــة لألســباب وتأثريهــا(. والتاريــخ احلديــث )دراســة حتليلي

 ونحــن يف جملــة اجلميــع نبــارك لإلخــوة واألخــوات الباحثــن والباحثــات مــا قدمــوه خــالل بحوثهــم 

مــن دراســات ونتائــج بحثيــة قيمــة؛ نســأل الكريــم أن ينفــع هبــا، وأن جيعلهــا يف موازيــن حســناتم.
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       ويرفنــي تقديــم الشــكر والتقديــر للجامعــات واملراكــز العلمّيــة املحلّيــة والدولّيــة 

ــة مفيــدة، وإنــا حتقــق ذلــك بفضــل  إلشــادتم باملجلــة، ومــا حتتويــه إصداراتــا مــن بحــوث علمّي

املعــن وتوفيقــه ثــم بفضــل جهــود اإلخــوة الكــرام أصحــاب الفضــل والفضيلــة يف رئاســة وإدارة 

وأعضــاء هيئــة حتريــر املجلــة والفريــق التنفيــذي بوقــف تعظيــم الوحيــن جزاهــم املــوىل بــكل خــري. 

ــالب  ــات والط ــن والباحث ــكل الباحث دة ل ــدِّ ــة ومتج ــوة دائم ــم دع ــة تقدي ــِعد إدارة املجلَّ وُيس

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــة بالق ــات ذات العالق ص ــف التخصُّ ــا بمختل ــات العلي ــات يف الدراس والطالب

مــة(،  النبويــة حمليــًا وعامليــًا لنــر أبحاثهــم املباركــة يف جملتهــم العلميــة: )جملــة تعظيــم الوحَيــن املحكَّ

. ــم ــة الرســول الكري ــن بمدين ــم الوحي ــاركة يف خدمــة وقفهــم وقــف تعظي واملش

ــوبيه  ــه ومنس ــن وأمانت ــم الوحي ــف تعظي ــارة وق ــس نظ ــاء جمل ــة وأعض ــّدم رئاس ــًا تتق وختام

ــة. ــه العظيم ــى نعم ــبحانه ع ــّرزاق س ــكر لل ــم الش ــد وعظي ــل احلم بجمي

 كــا تتــرف بتقديــم خالــص الشــكر والتقديــر ملقــام والدنــا خــادم احلرمــن الريفــن وســمو 

ويل عهــده األمــن، وصاحــب الســمو امللكــي أمــري منطقــة املدينــة املنــورة ونائبــه الكريــم حفظهــم اهلل 

D ورعاهــم، وكافــة قيــادات ورجــال ونســاء مملكتنــا الغاليــة عــى كل مــا يبذلونــه يف ســبيل جعــل 

مملكتنــا الكريمــة - بعــد توفيــق العــي القديــر- نموذجيــة ومرجعيــة عامليــة يف ريــادة التعليــم احلديــث 

والبحــث العلمــي املبتكــر واخلدمــة العمليــة والتطوعيــة لــكل مــا يتعلــق بجوانــب واجتاهــات القــرآن 

الكريــم والســنة النبويــة املطهــرة وأهلهــا، وكافــة العلــوم اإلنســانية والتطبيقيــة.

واهلل القــوي نســأل أن يديــم علينــا مجيعــًا نَِعمــه ويتّمهــا إيانــًا وأمنــًا وصحــة وعافيــة، وصــى اهلل 

وســلم عــى حبيبنــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه، واحلمــد هلل رب العاملــن.                                      

                                      نائب األمني العام لوقف تعظيم الوحيني  ونائب املرشف العام عىل املجلة 

                                       أ.د. أمحد عبد اهلل درويش سليامين
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 موضوع البحث:
جوارح اإلنسان الظاهرة.

 هدف البحث: 
بيــان عنايــة القــرآن الكريــم بجــوارح اإلنســان الظاهــرة مــن خــالل الوقــوف عــى أبــرز اآليــات 

التــي عنيــت هبــذه اجلــوارح.

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما مفهوم جوارح اإلنسان يف القرآن الكريم؟ 	

هل اعتنى القرآن الكريم بجوارح اإلنسان الظاهرة؟ 	

هل استوىف القرآن الكريم مجيع جوارح اإلنسان الظاهرة؟  	

 نتائج البحث: 
استيفاء القرآن الكريم جلميع جوارح اإلنسان الظاهرة. 	

جاءت آياٌت كثرية يف القرآن تنسب مجيع كسب جوارح اإلنسان إىل يده. 	

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
عناية- جارحة- حفظ- اإلنسان- الظاهرة.
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F

  احلمــد هلل رب العاملــن والصــالة والســالم عــى أرشف املرســلن نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبه، 

ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن، وبعد..

ــرٍي مــن النعــم التــي ال يســتطيع إحصاءهــا ويعجــز    فــإّن اهلل تعــاىل قــد مــّن عــى اإلنســان بكث

لســانه عــن شــكرها، فســخر لــه الكــون بأكملــه وأعطــاه الوســائل التــي ُتعينــه عــى حتقيــق غاياتــه، 

وُتســّهل لــه ُســبل معيشــته، وبــّن لــه طريــق اخلــري ليســلكُه، وطريــق الــر ليبتعــد عنه، قـــال تعـــاىل: 

ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ېئ  ىئژ   ]اإلنســان:3[، ومــن تلــك النعــم الكثــرية نعمــة اجلــوارح 

التــي تعــن اإلنســان عــى حتقيــق الغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا وهــي عبــادة اهلل وحــده، فقــد أمــره 

 بحفظهــا وحســن اســتعاهلا، وجتنيبهــا مواطــن العطــب؛ ليســلم مــن تبعاتــا، ومّلــا كانــت 

ــتعاهلا-  ــاء اس ــه - إن أس ــبب هالك ــتعاهلا - وس ــن اس ــان - إن أحس ــاة اإلنس ــبب نج ــوارح س اجل

فقــد أعطاهــا القــرآن الكريــم أمهيــًة بالغــة، وجــاء ذكرهــا يف الكثــري مــن اآليــات، ووّجــه إىل حســن 

اســتعاهلا، وحــّذر مــن رضر اســتعاهلا عــى اإلنســان يف الدنيــا واآلخــرة، ومّلا كانــت كذلــك أحببُت أن 

ُأفــرد هــذا املوضــوع ببحــٍث مســتقل، وأن أقــف عــى بعــض اآليــات القرآنيــة التــي ُعنيــت باجلــوارح، 

وعــى بيــان مقاصــد القــرآن منهــا، فاســتعنُت بــاهلل وجعلــت عنــوان بحثــي: عنايــة القــرآن باجلــوارح 

ــة". ــة موضوعي ــان "دراس ــرة لإلنس الظاه

 أمهية البحث وأسباب اختياره: 

تكمن أمهية البحث وأسباب اختياره يف التايل:

تعّلق موضوع البحث بالقرآن الكريم.. 1

عظم خطر اجلوارح، إذ هي موردة لآلثام.. 2
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تاون كثري من الناس يف حفظ جوارحة عا حّرم اهلل.. 3

إثراء املكتبات اإلسالمية باألبحاث املتعلقة بالقرآن الكريم.. 4

  مشكلة البحث: 

  تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما مفهوم جوارح اإلنسان يف القرآن الكريم؟ 	

هل اعتنى القرآن الكريم بجوارح اإلنسان الظاهرة؟ 	

هل استوىف القرآن الكريم مجيع جوارح اإلنسان الظاهرة؟  	

ــوارح  ــا ج ــرت فيه ــي ذك ــات الت ــع اآلي ــع مجي ــالل تتب ــن خ ــا م ــة عنه ــث اإلجاب ــاول البح وي

ــرة. ــان الظاه اإلنس

  الدراسات السابقة:

مما وقفت عليه من أبحاث علمية ذات عالقة باملوضوع ما يي: 

1. )ألفــاظ العقــل واجلــوارح يف القــرآن الكريم"دراســة إحصائيــة دالليــة"(، رســالة ماجســتري يف 

اللغــة العربيــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة بفلســطن، للباحثــة: ســهام حممــد أمحــد األســمر.

2. كتاب: )لغة اجلوارح ودالالهتا يف القرآن الكريم(، للمؤلف: عي اجلواري.

3. )احلواس اإلنسانية يف القرآن الكريم(، للدكتور: حممد طالب مدلول.

ــث  ــة يف احلدي ــل اللغ ــفة وأه ــة الفالس ــن رؤي ــة ب ــم: )1( باملقارن ــة رق ــت الدراس ــد اهتم وق

ــام الدراســة رقــم: )2(  ــم، وكان اهت ــة ممــا جــاء يف القــرآن الكري عــن اجلــوارح وخلــت مــن املقارن

باللغــة أكثــر دون بيــان املعــاين القرآنيــة واملقاصــد مــن اآليــات التــي ذكــرت فيهــا جــوارح اإلنســان، 
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أمــا الدراســة رقــم: )3( فقــد أدَخَلــت علــم النفــس والطــب يف التحليــل عنــد التعــرض للحــواس 

ــتي: ــا دراس ــم، وأم ــرآن الكري ــورة يف الق املذك

فقــد تناولــت املوضــوع مــن ناحيــة توعوّيــة حســب املقاصــد القرآنيــة، واقتــرصت عــى هدايــة 

ــان اهلــدي القــرآين، وهــو  ــة وفــق مــا جــاء يف العلــوم اإلســالمية التــي تعرضــت لبي ــات القرآني اآلي

خــالف مــا هدفــت إليــه الدراســات الســابقة.

 خطة البحث:

   يتكــّون البحــث مــن مقدمــة، ومتهيــد، وســبعة مباحــث، وخامتــة، وقائمــة املصــادر واملراجــع، 

عــى النحــو التــايل:

املقدمة وفيها:. 1

أمهّية البحث وأسباب اختياره.  -

الدراسات السابقة.  -

خطة البحث.  -

حدود البحث.  -

مشكلة البحث.  -

منهج البحث.  -

التمهيد: وفيه مطلبان: . 2

املطلب األول: املراد بجوارح اإلنسان الظاهرة.  -

املطلب الثاين: سبب تسميتها باجلوارح.  -
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املبحث األول: عناية القرآن بجارحة األذن.. 3

املبحث الثاين: عناية القرآن بجارحة العن.. 4

املبحث الثالث: عناية القرآن بجارحة الفم.  . 5

املبحث الرابع: عناية القرآن بجارحة اللسان.. 6

 املبحث اخلامس: عناية القرآن بجارحة اليد.7. 

املبحث السادس: عناية القرآن بجارحة الرجل.   . 8

املبحث السابع: عناية القرآن بجارحة الفرج.. 9

 اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.. 10

 قائمة املراجع واملصادر.. 11

 حدود البحث: 

   يتنــاول البحــث أهــم اآليــات التــي ُذكــرت فيهــا جــوارح اإلنســان وبيــان معانيهــا، ومقاصــد 

القــرآن جتاههــا.    

 منهج البحث:

اّتبعــُت يف دراســة هــذا البحــث املنهــج التحليــي الوصفــي مــن خــالل مجــع ودراســة أهــم اآليــات . 1

القرآنيــة التــي ُذكــرت فيهــا جــوارح اإلنســان، وبيــان مقاصــد القــرآن منهــا مــن خــالل الرجــوع 

إىل كتــب التفســري وبيــان معانيهــا، وتتمثــل أهــم مفــردات وخطــوات املنهــج املتبــع يف التــايل: 

رّتبــت اجلــوارح كــا ظهــر يل مــن مثــل قولــه تعــاىل: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  . 2

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      [. وقولــه تعــاىل: ژ  ]اإلرساء:36  ژ   ىئ    ی  ی  ی  ی  
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ھ     ژ ]النــور:24[.

ــم . 3 ــُت باس ــرر اكتفي ــاًل، وإذا تك ــرة األوىل كام ــرد للم ــذي ي ــاب ال ــم الكت ــية اس ــت يف احلاش دون

ــاًة. ــدم وف ــب األق ــدة حس ــية الواح ــالم يف احلاش ــاء األع ــُت أس ــاب، ورتب ــهرة للكت الش

ــة . 4 ــة مــع ذكــر اســم الســورة ورقــم اآلي ــات القرآني ــة اآلي اعتمــدُت عــى الرســم العثــاين يف كتاب

ــارشة. بعدهــا مب

ضبطُت ما يتاُج إىل ضبٍط بالشكل.. 5

عّرفُت بالكلات الغريبة التي حتتاج إىل تعريف.. 6

جــت األحاديــث خترجًيــا علميــًا موجــًزا، فــإن كان احلديــث يف الصحيحــن أو أحدمهــا اكتفيــُت . 7 خرَّ

هبــا، وإن مل أجــده فيهــا فمــن الكتــب الســتة، فــإن مل أجــدُه فيهــا فمــن غريهــا مــن كتــب الســنة، 

ــا عــدم اإلطالــة، مــع بيــان درجــة احلديــث مــن خــالل ذكــر كالم بعــض املتقدمــن وكالم  مراعيًّ

بعــض املتأخريــن، كل ذلــك بإجيــاز يفــي بالغــرض وال يــل باملقصــود.

سائاًل اهلل تعاىل أن يكون التوفيق حليفي وأن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم.
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  امتــن اهلل تعــاىل عــى اإلنســان بنعــم كثــرية، ومــن أعظــم النعــم وأجلهــا نعمــة اجلــوارح فهــي 

تعينــه عــى حتقيــق الغايــة التــي خلقــه اهلل مــن أجلهــا - وهــي عبادته وحــده - إن أحســن اســتخدامها، 

وقــد تنقلــب هــذه النعمــة إىل نقمــة إن أســاء اســتخدامها، ولــكل جارحــة مــن هــذه اجلــوارح أمهيــة 

وأثــر، كــا ســيأيت بيانــه إن شــاء اهلل يف املبحــث اخلــاص بــكل جارحــة.

  وقبــل تفصيــل احلديــث عــن كل جارحــة أحببــت أن أعــرف هبــذه اجلــوارح وأتطــرق لســبب 

تســميتها مــن  مــن خــالل املطلبــن التاليــن:

  املطلب األول: املراد بجوارح اإلنسان الظاهرة.

َحــه: َأكثر َذلـِـَك فِيِه؛ َوااِلْســُم:  ــاَلِح؛ وَجرَّ ــَر فِيــِه بِالسِّ   اجَلــْرح: الفعــُل: َجَرحــه جَيَْرُحــه َجْرحــًا: َأثَّ

ــَراُح  ــعر، واجِل ــراح إال يف الش ــوا ج ــراٌح، ومل يقول ــُروٌح وِج ــراح وُج ــُع َأْج ، َواجْلَْم ــمِّ ــْرح، بِالضَّ اجلُ

بالكــر: مجــع ِجراَحــٍة بالكــر أيضــا، ورجــل َجِريــٌح، وامــرأة جريــح، ورجــال ونســوة َجْرَحــى.

  واجلــوارح مجــع، ومفــرده جارحــة، وهــي: العضــو العامــل من أعضــاء اجلســد كاليــد، والرجل، 

وعوامــل جســده، ومــا يصيد مــن الطري والسبـــاع والــكالب، ونحوهـــا، قـــال تعـــاىل: ژ ںںڻ  

ڻژ ]املائــدة:4[ واجرتاحــه: عملــه هبــا، أي اكتســابه(1(.

ــُر َيْظَهــُر ُظُهــورا، فهــو ظاِهــٌر، وَظِهــرٌي، ومعنــى ظهــر:  ــِن، َظَهــَر األَْم   والظَّاِهــُر: ِخــاَلُف الَباطِ

تبــن وبــرز (2(.

ــرازي،  ــاح، لل ــار الصح ــور، )422/2(؛ وخمت ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــاد، )402/2(؛ ولس ــن عب ــة، الب ــط يف اللغ ــر: املحي )1(  ينظ
ــرون، )155/1(.    ــى وآخ ــم مصطف ــيط، إلبراهي ــم الوس )ص119(؛ واملعج

ــم  ــدي، )484/12(؛ واملعج ــوس، للزبي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــور، )523/4(؛ وت ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــر: لس )2(  ينظ
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ــي  ــان والت ــم اإلنس ــي يف جس ــاء الت ــى األعض ــق ع ــرة تطل ــوارح الظاه ــإن اجل ــذا ف ــى ه   وع

ــل، أو  ــد، أو الرج ــم، أو الي ــان، أو الف ــن، أو األذن، أو اللس ــب إىل الع ــل ينس ــكل عم ــتخدمها، ف يس

الفــرج هــو مــن عمــل اجلــوارح؛ ألن كل عضــو منهــا هــو جــارح، قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  

]األنعــام:60[. ژ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ــمع  ــن، والس ــرص للع ــه، كالب ــٌة ب ــٌة خاص ــف طبيعي ــه وظائ ــوارح ل ــذه اجل ــن ه ــو م   وكل عض

ــه  ــرج، ول ــة للف ــاء احلاج ــل، وقض ــري للرج ــد، والس ــة للي ــم، واحلرك ــان والف ــق للس ــأذن، والنط ل

وظائــف خاصــة بالعبــادة، كغــض البــرص للعــن، وامتنــاع األذن عــن ســاع احلــرام، والقــراءة والذكر 

للســان والفــم، والكســب احلــالل لليــد، والســري بالرجــل ملــا يــريض اهلل، ومبــارشة الفــرج للحــالل 

وامتناعــه عــن احلــرام. 

ــرة  ، عــن النبــي  ــو هري   وقــد جــاءت أغلــب هــذه اجلــوارح يف احلديــث الــذي رواُه أب

ــا  ــاِن ِزَناُهَ َنــى ُمــْدِرٌك َذلِــَك الَ َمَاَلــَة، َفاْلَعْينَ ، قــال: »ُكتِــَب َعــىَل اْبــِن آَدَم َنِصيُبــُه ِمــَن الزِّ

ــا  ــُل ِزَناَه ْج ــُش، َوالرِّ ــا اْلَبْط ــُد ِزَناَه ــَكاَلُم، َواْلَي ــاُه اْل ــاُن ِزَن َس ــتاَِمُع، َواللِّ ــا ااِلْس ــاِن ِزَناُهَ ــُر، َواألُُذَن النََّظ

ــُه «(1(. ُب ــْرُج َوُيَكذِّ ــَك اْلَف ُق َذلِ ــى، َوُيَصــدِّ ــَوى َوَيَتَمنَّ ــُب َيْ َطــا، َواْلَقْل اخْلُ

 املطلب الثاين: سبب تسميتها باجلوارح.

  تطلــق اجلــوارح عــى ذوات الصيــد مــن الســباع كالــكالب والطيــور؛ ألهنــا جتــرح ألهلهــا أي: 

ــن  ــك؛ ألهن ــان بذل ــوارح اإلنس ــميت ج ــها، وس ــب أنفس ــا كواس ــك ألهن ــميت بذل ــم، ُس ــب هل تكس

جيرحــن اخلــري والــر، أي: يكســبنه، واألفعــال تنســب إىل اجلــوارح، فســميت بذلــك؛ ألهنــا 

الوسيط، إلبراهيم مصطفى وآخرون، )578/2(.   
)1(  املســند الصحيــح املختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل ، ملســلم، كتــاب: القــدر، بــاب: قــدر 

عــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا وغــريه، ح )6925(، )52/8(.   
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ومعنــى  األنعــام:60[.    [ ژ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعــاىل:  قــال  ُتكتســب(1(، 

ــيف،  ــكن، والس ــل الس ــّدد مث ــيء حم ــي ب ــد احل ــق جل ــرح متزي ــل اجل ــبتم، وأص ــم(: كس (جرحت

ــرح  ــا جت ــوارح؛ ألهن ــم اجل ــا، اس ــه(2( ونحوه ــد وبزات ــى كالب الصي ــق ع ــاب، وُأطل ــر، والن والظف

الصيــد ليمســكه الصائــد. قــال تعــاىل: ژ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ژ  ] املائــدة:4 [، فصــار لفــظ اجلــوارح 

ــرح(3(. ــم اجل ــب اس ــى الكس ــق ع ــك فُأطل ــاع ذل ــب، وش ــا للكواس مرادًف

ــا  ــالح، وم ــري الدامــي مــن الس ــوارح، وعــى التأث ــق عــى العمــل والكســب باجل ــرح يطل  واجل

ىف معنــاه كالرباثــن(4(، واألظفــار، واألنيــاب مــن ســباع الطــري والوحــش، وتســمى اخليــل واألنعــام 
املنتجــة جــوارح أيًضــا، ألن نتاجهــا كســبها، واجلــرح كالكســب يطلــق عــى اخلــري والــر(5(.

  قــال اإلمــام الطــربي: "والطــري ســميت )جــوارح(، جلرحهــا ألرباهبــا، وكســبها إّياهــم أقواَتــم 

مــن الصيــد، يقــال منــه: جــرح فــالن ألهلــه خــرًيا، إذا أكســبهم خــرًيا، وفــالن جاِرَحــة أهلــه، يعنــي 

بذلــك: كاســبهم، وال جارحــة لفالنــة، إذا مل يكــن هلــا كاســب، ومنــه قــول أعشــى بنــي ثعلبــة(6(: 

ْح (7(. ذاَت َحدٍّ ُمنِْضٍج ِميَسُمَها                   ُتْذِكَر اجلَاِرَح َما َكاَن اْجرَتَ

 يعني: اكتسب"(8(.

)1(  ينظر: لسان العرب، البن منظور، )425/15(؛ وتاج العروس، للزبيدي، )338/6(.   
تِي َتِصيُد. ينظـر: لسـان العرب، البـن منظـور، )72/14(.  قور الَّ ْمُع َبَواٍز وُبَزاٌة: رَضٌب ِمَن الصُّ )2(  باٍز وباٌز وَبْأٌز وباِزّي: َواجْلَ

)3(  ينظر: التحرير والتنوير ، البن عاشور، )276/7(.   
)4(  الرَباثُِن من السباع والطري كاألصابع من اإلنسان واملخلب ظفر الربثن. ينظر: خمتار الصجاح، للرازي، )ص73(.   

)5(  ينظر: تفسري املراغي، )143/7(.   
)6(  هــو: ميمــون بــن قيــس بــن جنــدل، مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة الوائــي، أبــو بصــري، املعــروف بأعشــى قيــس، ويقــال لــه أعشــى 
بكــر بــن وائــل، واالعشــى الكبــري: مــن شــعراء الطبقــة االوىل يف اجلاهليــة، وأحــد أصحــاب املعلقــات، كان كثــري الوفــود عــى 
امللــوك مــن العــرب والفــرس، غزيــر الشــعر، يســلك فيــه كل مســلك، وليــس أحــد ممــن عــرف قبلــه أكثــر شــعرا منــه، تــويف ســنة: 

(7هـــ=629م(. ينظــر: األعــالم، للــزركي، )341/7(.
)7(  البيــت مــن قصيــدة طويلــة لأعشــى، جمــد فيهــا إيــاس بــن قبيصــة الطائــي، ملــك احلــرية. ثــم ختــم القصيــدة بذكــر اخلمــر، وذكــر 

شــبابه ومــا كان فيــه مــن هلــو ومــروءة وبــأس. ينظــر: ديوانــه، )ص145(.
)8(  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، )543/9(.   
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املبحث األول:
 عناية القرآن بجارحة األذن

ــا  ــه م ــرف ب ــوات، ويع ــن األص ــمعه ب ــز بس ــو يمي ــمع، فه ــا تس ــان أذًن ــاىل اإلنس ــب اهلل تع   وه

يــضه وينفعــه، وقــد جــاء ذكــر هــذه احلاّســة يف آيــات عديــدة مــن القــرآن الكريــم، وغالًبــا مــا يتقــدم 

ــك  ــن تل ــا، وم ــا تقريًب ــن موضًع ــك يف عري ــاء ذل ــد ج ــم، وق ــرآن الكري ــرص يف الق ــى الب ــمع ع الس

ــرة: 7[.  ــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژ ]البق ــه تع ــع، قول املواض

وقولــه تعــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  

گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    ژ ]البقــرة: 20[. وقولــه تعــاىل: ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ــاىل: ژ وئ   ــه تع ــام: 46[. وقول ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]األنع

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی      ی  یژ ]اإلرساء:36[. وقولــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  

ــه  ــص: 71[. وقول ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ     ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ژ ]القص

ــك: 23[. ــاىل: ژ ېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یی  جئ  حئ  مئژ ] املل تع

 قــال الشــيخ الشــعراوي: "مــا تــراه العــن هــو جتربــة اإلنســان بنفســه، أمــا مــا يســمعه اإلنســان 

ــيلة  ــو وس ــمع ه ــن، والس ــن الع ــاعًا م ــر اتس ــمع أكث ــون الس ــك يك ــه، وبذل ــري ل ــة كل غ ــو جترب فه

ــّز عندمــا يقــرتب يشء مــن  اإلدراك التــي توجــد أوالً يف اإلنســان حــن يولــد، ونجــد املولــود ال هيت

عينيــه؛ ألّنــه ال يــرى بدقــة وقــد يســتمر ذلــك ملــدة عــرة أيــام ومــن بعــد ذلــك يبــدأ يف الرؤيــة، لكــن 

الطفــل إذا ســمع صوتــًا بجانــب أذنيــه ينفعــل، كأّن حاســة الســمع هــي التــي توجــد أوالً، ولذلــك 

يــأيت لنــا احلــق بذكــر الســمع أوالً ومــن بعــد ذلــك األبصــار" (1(.

 إن مــن أعظــم العبــادات املرتبطــة بالســاع هــي عبــادة ســاع القــرآن، ففيــه راحــٌة ولذة وســكينة، 

ــار نفســّية عــى املؤمــن،  ــٌة للنفــوس، ملــا لــه مــن آث وفيــه شــفاٌء للصــدور، وارتقــاٌء بالعقــول، وجتلي

)1(  تفسري الشعراوي، )3310/6(.
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فهــو يســمو بروحــه ليتجــاوز العــامل احلــيس، فســاع القــرآن يرتتــب عليــه إدراٌك وفهــٌم وإجابــٌة لنــداء 

اهلل تعــاىل، وقــد أدرك ذلــك اجلــن عندمــا ســمعوا القــرآن ُيتــى مــن النبــي ، قـــال تعـــاىل: 

ٿ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ژ 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    ک  گ  گ  

گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ ]األحقــاف: 29 -32[. وقــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    

ــن: 1- 2[ . ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ     ژ ] اجل

وقــد كان النبــي  ُيــب أن يســمع القــرآن مــن غــريه، فــكان يأمــر أصحابــه بذلــك، 

كــا صــّح عــن عبــد اهلل بن مســعود  أنــه قال: قــال يل النبــي : »اْقــَرْأ َعــَيَّ الُقــْرآَن«، 

ي« (1(. قلــت: أقــرأ عليــك وعليــك أنــزل، قــال: »إيِنِّ ُأِحــبُّ َأْن َأْســَمَعُه ِمــْن َغــرْيِ

واملســموع ثالثــة أنــواع، ســامٌع حيبــه اهلل ويرضــاه، كســاع القــرآن، والذكــر، ومــا يكــون يف حلــق 

العلــم، واخلطــب النافعــة، وطلــب العلــم عموًمــا، ونحوهــا، وســامٌع مباح،كأحاديــث النــاس يف أمــور 

دنياهــم، وجتــاذب احلديــث يف جمالســهم، والقصــص التــي ال حتتــوي عــى حمظــوٍر رشعــي، وســامٌع 

مــرم، كاالســتاع إىل الغيبــة، والنميمــة، واللهــو، والباطــل، ونحوهــا ممــا حرمــُه اهلل تعــاىل.

وجـــاء النـــهي فـي القـــرآن الكـريم عـن االستمـــاع إىل مـا حـرم اهلل، قـــال تعـاىل: ژ ڇ ڇ 

ــو  ــو: ه ــون:3 [. واللغ ــاىل: ژ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺژ ]املؤمن ــال تع ــص:55  [ وق ڇ ڍ ڍژ  ]القص

كل يشٍء باطــل مــن الغيبــة، والنميمــة، وســائر املعــايص، ومــن الــكالم الــذي ال فائــدة فيــه، وقيــل: هــو 

مــا ُيلهــى عــن اهلل، وُيقــال: مــا ال يوجــب وســيلًة عنــد اهلل، ُويقــال: مــا ال يكــون باحلــّق للحــّق، وُيقــال: 

)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب: فضائــل القــرآن، بــاب: مــن أحــب أن يســمع القــرآن مــن غــريه، ح )5049(، )195/6(، واللفــظ لــه؛ 
وصحيــح مســلم، كتــاب: صــالة املســافرين، بــاب: فضل اســتاع القــرآن وطلــب القـــراءة مـــن حـافـــظ لالستـــاع، ح )1905(، 

   .)196/2)
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هــو مــا صــدر عــن قلــب غافــل، وُيقــال: هــو مــا يوجــب ســاعه الّســهو(1(، وقــال تعــاىل:ژ گ  گ  گ    

گ  ڳ  ژ ]الفرقــان:72 [، قــال اإلمــام الطــربي: "وإذا مــّروا بالباطــل فســمعوه أو رأوه، مــّروا كراًمــا، 

مرورهــم كراًمــا يف بعــض ذلــك بــأن ال يســمعوه"(2(.

وجــاء النهــي عــن االســتاع واجللــوس مــع الذيــن يوضــون يف آيـــات اهلل، قـــال تعـــاىل: ژ ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   

ــا،  ــوة إليه ــة، والدع ــاالت الباطل ــن املق ــات اهلل: حتس ــوض يف آي ــراد باخل ــام:68   [وامل مت  ژ  ] األنع

ومــدح أهلهــا، واإلعــراض عــن احلــق، والقــدح فيــه ويف أهلــه، فأمــر اهلل رســوله  أصــاًل 

وأمتــه تبًعــا أهّنــم إذا رأوا مــن يــوض بآيــات اهلل بــيء ممــا ذكــر، باإلعــراض عنهــم، وعــدم حضــور  

جمالــس اخلائضــن بالباطــل ، واالســتمرار عــى ذلــك، حتــى يكــون البحــث واخلــوض يف كالٍم غــريه، 

فــإذا كان يف كالم غــريه، زال النهــي املذكــور(3(.

قــال اإلمــام ابــن عطيــة: " لفــظ هــذا اخلطــاب جمــرد للنبــي  وحــده، واختلــف يف 

معنــاه فقيــل إن املؤمنــن داخلــون يف اخلطــاب معــه، قــال القــايض أبــو حممــد: وهــذا هــو الصحيــح، 

ألن علــة النهــي وهــي ســاع اخلــوض يف آيــات اهلل يشــملهم وإيــاه" (4(.

وصــح عنــه  النهــي عــن ســاع حديــث قــوم وهــم لــه كارهــون، فقــال:»... َوَمــِن 

وَن ِمنْــُه، ُصــبَّ يِف ُأُذنـِـِه اآلُنــُك(5( َيــْوَم  الِقَياَمِة«(6(.  اْســَتَمَع إىَِل َحِديــِث َقــْوٍم، َوُهــْم َلــُه َكاِرُهــوَن، َأْو َيِفــرُّ

)1(  ينظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )597/19(؛ ولطائــف اإلشــارات؛ للقشــريي، )73/3(؛ وتيســري الكريــم الرمحــن يف تقســري كالم 
املنــان، للســعدي، )ص620(.    

)2(  جامع البيان، )315/19(.    
)3(  ينظر:  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي )ص 260(.    

)4(  املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، )304/2(.    
صاُص. ينظر: لسان العرب، البن منظور، )394/10(.     )5(  اآلنك: الرَّ

)6(  صحيح البخاري، كتاب: التعبري، باب: من كذب يف حلمه، ح)7042(، )42/9(.   
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وقــد حــذر اهلل تعــاىل مــن االســتاع إىل مــا يغضبــه، وأن اإلنســان ســوف يســأل يــوم القيامــة عــن 

ذلــك، قــال تعــاىل: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی      ی  یژ ]اإلرساء:36 [.

عالقة السمع باللسان:

للســمع عالقــة ظاهــرة باللســان مــن جهــة أن اإلنســان قــد يســمع القــرآن، واحلديــث، والذكــر، 

 : واخلطــب النافعــة، والــكالم املفيــد، ونحــو ذلــك، ثــم يعلمهــا للنــاس بلســانه، قــال

ــٍغ َأْوَعــى ِمــْن َســاِمٍع«(1(. وعــى العكــس  َغــُه َكــاَم َســِمَع، َفــُربَّ ُمَبلِّ َ اهللَُّ اْمــَرًأ َســِمَع ِمنَّــا َشــْيًئا َفَبلَّ »َنــرَّ

مــن ذلــك فقــد يســتمع للغيبــة، والنميمــة، واألخبــار غــري املوثوقــة، ثــم يبــادر بنرهــا بلســانة دون 

التحقــق، فيقــع يف الكــذب والبهتــان، قــال تعــاىل: ژ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  

ــرات: 6[.    ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]احلج

  فحــريٌّ باملؤمــن أن يســّخر ســمعه ملــا فيــه نفعــه يف الدنيــا واآلخــرة وأن ال ُيعــرض بســمعه عــن 

احلــق فينــدم، قــال تعــاىل: ژ ائ  ەئ      ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ          ژ ]امللــك: 10[ ، فالســمع واجلــوارح 

يف حقيقــة األمــر ليســت ُملــًكا لنــا، إنــا هــي أمانــٌة عندنــا فــال جيــوز التــرصف فيهــا إال بــإذن مالكهــا 

وهــو اهلل ســبحانه وتعــاىل وبــا يــراه هــو ال مــا نــراه نحــن.

)1(  جامــع الرتمــذي، أبــواب العلــم، بــاب: مــا جــاء يف احلــث عــى تبليــغ الســاع، ح)2657(، )331/4(، وقــال: " هــذا حديــث 
حســن صحيــح". واللفــظ لــه؛ وســنن ابــن ماجــة، أبــواب الســنة، بــاب: مــن بّلــغ علــًا، ح)233(، )158/1(؛ واحلديــث صححه 

األلبــاين. ينظــر: صحيــح اجلامــع الصغــري، )1145/2(. 
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املبحث الثاين: 

عناية القرآن بجارحة العني

وجهنــا اهلل تعــاىل إىل حســن اســتعال هــذه اجلارحــة مــن خــالل التفكــر يف ملكــوت الســاوات 

واألرض، قال تعاىل: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ ژ                               ]يونس:101  

[، وقــال تعــاىل: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ 

ــال: ژ ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ــكرها، فق ــاىل بش ــا تع ــد أمرن ــوت:20[، وق ژ ] العنكب

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئژ  ] النحــل:78 [، وقــال أيًضــا: ژ ېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  

ىئ  ی   ی    یی  جئ  حئ  مئژ ] امللــك: 23[.  وهــي مــن أشــد النقــم إذا ســخرها اإلنســان فيــا 

يغضــب اهلل تعــاىل، وقــد عنــي القــرآن الكريــم عنايــة خاصــة بالعــن، وأرشــدنا اهلل تعــاىل إىل الســلوك 

ــة، فقــال تعــاىل:  ژ ڇ  ڇ   ڇ   ــا مــن كل املســاوئ األخالقي ــم الــذي يلصن األخالقــي القوي

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک    گ  گ  گ  گ  

ڳژ  ]النــور: 30 - 31[. يف اآليــة أمــر إهلــي لعبــاده املؤمنــن بغــض برصهــم عــا ال يــل النظــر إليــه، 

فــال ينظــرون إال إىل مــا أبــاح هلــم النظــر إليــه، وغــض البــرص يشــمل كل مــا حــرم اهلل النظــر إليــه، 

فــال يمعــن املســلم نظــره يف النســاء املتربجــات، والصــور اخلليعــة يف الشاشــات ومواقــع االنرتنــت، 

ــس  ــهام إبلي ــن س ــموم م ــهم مس ــرة س ــرج؛ ألن النظ ــظ الف ــن حف ــرص ع ــض الب ــاىل غ ــّدم اهلل تع وق

وهــي بريــد الزنــا وطريــق الفجــور، واملؤمــن مأمــور بــأن ال ُيتبــع النظــرة النظــرة، فعــن ابــن بريــدة 

عــن أبيــه، قــال: قــال رســول اهلل  لعي:»َيــا َعــِيُّ اَل ُتْتبـِـِع النَّْظــَرَة النَّْظــَرَة، َفــإِنَّ َلــَك اأْلُوىَل 

َوَلْيَســْت َلــَك اآْلِخــَرُة«.(1( وعليــه رصف بــرصه إن وقــع فجــأة عــى مــا يغضــب اهلل، عــن جريــر بــن 

ــواب  ــذي، أب ــع الرتم ــرص، ح)2149(، )481/3(؛ وجام ــض الب ــن غ ــه م ــر ب ــا يؤم ــاب: م ــكاح، ب ــاب: الن ــنن أيب داؤود، كت )1(  س
ــث  ــن حدي ــه إال م ــب، ال نعرف ــث غري ــذا حدي ــال: "ه ــأة، ح) 2777(، )398/4(، وق ــر الفج ــاء يف نظ ــا ج ــاب: م اآلداب: ب
رشيــك"؛ قــال احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح عــى رشط مســلم، ومل يرجــاه". ينظر: املســتدرك عــىل الصحيحــني، كتــاب النكاح: 

ــنن أيب داؤود، )364/6(.   ــح س ــر: صحي ــن". ينظ ــث حس ــاين: " حدي ــال األلب ح)2788(، )212/2(؛ ق
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َف  َم َعــْن َنَظــِر اْلُفَجــاَءِة َفَأَمــَريِن َأْن َأْصِ عبــداهلل ، قــال: »َســَأْلُت َرُســوَل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَســلَّ

ي«.(1(  َبــَرِ

وجــاء النهــي عــن نظــر الرجــل إىل عــورة الرجــل، واملــرأة إىل عــورة املــرأة، فيجــب عــى الرجــل 

واملــرأة ســرت عورتــا، وال جيــوز هلــا كشــفها، ألن هــذا ســبب مــن أســباب الفتنــة وحتــرك الشــهوة، 

ُجــُل  ُجــِل، َواَل امْلَــْرَأُة إىَِل َعــْوَرِة امْلَــْرَأِة، َواَل ُيْفــِي الرَّ ُجــُل إىَِل َعــْوَرِة الرَّ قــال :»اَل َينُْظــُر الرَّ
ُجــِل يِف َثــْوٍب َواِحــٍد، َواَل ُتْفــِي امْلَــْرَأُة إىَِل امْلَــْرَأِة يِف الثَّــْوِب اْلَواِحــِد«.(2( إىَِل الرَّ

ــر يف  ــورات والنظ ــف الع ــؤدي إىل كش ــه ي ــات؛ ألّن ــى الطرق ــوس ع ــن اجلل ــر ع   وورد التحذي

خصوصيــات النــاس، فــإن كان وال بــد مــن اجللــوس فعــى املؤمــن أن يغــض بــرصه ويفــظ نفســه 

وال يرتكــب مــا حــرم اهلل، فعــن أيب ســعيد اخلــدري ، عــن النبــي  قــال: »إياكــم 

واجللــوس عــىل الطرقــات«، فقالــوا: مــا لنــا بــد، إنــا هــي جمالســنا نتحــدث فيهــا، قــال: »فــإذا أبيتــم 

إال املجالــس، فأعطــوا الطريــق حقهــا«، قالــوا: ومــا حــق الطريــق؟ قال:»غــض البر، وكــف األذى، 

ورد الســالم، وأمــر باملعــروف، وهنــي عــن املنكــر« (3(.

وقــد أمــر اهلل تعــاىل بحفــظ البــرص ووعــد باملســؤولية عنــه يــوم القيامــة، قــال تعــاىل: ژ وئ  ۇئ  

ــر يف  ــن يؤّث ــرصه الع ــا تب ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی     ی  یژ اإلرساء:36 [. ف

ــة، إذا  ــوم القيام ــه ي ــبته جوارح ــا اكتس ــرصه وم ــن ب ــأل ع ــان ُيس ــك، فاإلنس ــك يف ذل ــب وال ش القل

  مل يســتعملها فيــا ُيــريض اهلل، ومل ُيعملهــا فيــا ُينجيــه مــن عقــاب اهلل، وقــد وعــد نبينــا

نَّــَة: اْصُدُقــوا  مــن حفــظ بــرصه باجلنــة، حــن قــال: » اْضَمنُــوا ِل ِســتًّا ِمــْن َأْنُفِســُكْم َأْضَمــْن َلُكــُم اجْلَ

)1(  صحيح مسلم، كتاب: اآلداب، باب: نظر الفجأة، ح)5770(، )181/6(.   
)2(  صحيح مسلم، كتاب: احليض، باب: حتريم النظر إىل العورات، ح)794(، )183/1(.   

ــدات، ح)2465(،  ــى الصع ــوس ع ــا واجلل ــوس فيه ــدور واجلل ــة ال ــاب: أغني ــب، ب ــامل والغص ــاب: املظ ــاري، كت ــح البخ )3(  صحي
(132/3(، واللفــظ لــه؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس والزينــة، بــاب: النهــي عــن اجللــوس يف الطرقــات وإعطــاء الطريــق 

ــه، ح)5685(، )165/6(.    حق
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ــوا  ــوا َأْبَصاَرُكــْم، َوُكفُّ وا إَِذا اْؤمُتِنُْتــْم، َواْحَفُظــوا ُفُروَجُكــْم، َوُغضُّ ْثُتــْم، َوَأْوُفــوا إَِذا َوَعْدُتــْم، َوَأدُّ إَِذا َحدَّ

ــْم« (1(. َأْيِدَيُك

وحــّذر القــرآن مــن اســرتاق النظــر إىل مــا ال يــل، وهــي النظــرة املختلســة املريبــة، فقــال تعــاىل: 

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  ] غافــر:19 [، وخيانــة األعــن مســارعة النظــر إىل مــا ال يــل، ُروي 

ــه قــال: " هــو الرجــل يكــون بــن الرجــال، فتمــر هبــم امــرأة فينظــر  ــاس ، أن عــن ابــن عب

ــة األعــن هــو الــرص  ــه غــض بــرصه". وُروي عــن الســدى: "خائن ــه أصحاب ــإذا نظــر إلي إليهــا، ف

ــاس؛  ــن الن ــره ب ــاح أم ــن افتض ــا م ــا خوًف ــد يف إخفائه ــة جيته ــرة اخلائن ــب النظ ــن"(2(. وصاح بالع

ــاىل  ــل اهلل تع ــه، وال جيع ــل جوارح ــب اهلل يف عم ــن أن يراق ــريٌّ باملؤم ــى اهلل، فح ــى ع ــا ال ختف ولكنه

أهــون الناظريــن إليــه.

ــون يف  ــل يك ــه الرج ــا: أّن ــوال: أحده ــة أق ــن أربع ــة األع ــراد بخائن ــن X يف امل وللمفّري

ــاف  ــإن خ ــا، ف ــظ إليه ــًة حل ــم غفل ــإذا رأى منه ــرصه، ف ــض ب ــه يغ ــم أن ــرأة فريهي ــه امل ــر ب ــوم فتم الق

ــه، والثالــث: الغمــز بالعــن،  ــه نظــر العــن إىل مــا هنــي عن ــاين: أن ــه غــّض بــرصه، والث ــوا ل أن يفطن

ــرة (3(. ــد النظ ــرة بع ــع: النظ والراب

ــواٍد يف  ــم ب ــاس ويلمزه ــز الن ــن هيم ــد م ــز، وتوع ــز واللم ــن اهلم ــاىل ع ــبحانه وتع ــى اهلل س وهن

ــم، فقــال تعــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ   ] اهلمــزة:1 [. ورد عــن بعــض الســلف أن اللمــز يكــون  جهن

ــوم  ــأكل حل ــذي ي ــان وال ــزة: الطّع ــزة واللم ــراد باهلم ــم أن امل ــن بعضه ــل ع ــن، ونق ــان والع باللس

ــاس(4(. الن

)1(  مســند أمحــد، ح)22756(، )417/37(.قــال حمققو املسند:"حســن لغيـــره، وإســناد رجـــاله ثقـــات"، وقـــال األلبـــاين: "حســن" 
ينظــر: صحيــح اجلامــع الصغــري وزيادتــه، )234/1(.

)2(  ينظر: تفسري القرآن، للسمعاين، )13/5(.   
)3(  ينظر: زاد املسري يف علم التفسري، البن اجلوزي، )33/4(.   

)4(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )596/24(؛ وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، )33/4(.   
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إّن يف غــض البــرص عــّا حــرم اهلل منافــع كثــرية، منهــا: امتثــال أمــر اهلل الــذي هــو غايــة ســعادة 

ــه  ــه يمنــع مــن وصــول أثــر الســهم املســموم - الــذي ربــا يكــون في العبــد يف معاشــه ومعــاده، وأن

هالكــه - إىل قلبــه، ويــورث القلــب أنًســا بــاهلل، ويقــوي القلــب ويفرحــه، ويكســبه نــوًرا، ويورثــه 

فراســًة صادقــة يميــز هبــا بــن احلــق والباطــل، والصــادق والــكاذب، ويورثــه ثباًتــا وشــجاعًة وقــوًة، 

ويســدل عــى الشــيطان مدخلــه مــن القلــب، ويفــّرغ القلــب للتفكــر يف مصاحلــه(1(.

ــال  ــاًل، ق ــا طوي ــت غ ــهوٍة أورث ــهوة، وُربَّ ش ــب الش ــزرع يف القل ــي ت ــة فه ــرة املحرم ــا النظ  أم

ــاعر(2(:  الش

" كل احلوادث مبداها من النظِر          ومعظم النار من مستصغر الشــرِر

  واملــرء مــا دام ذا عيـن ُيقلبـها        يف أعن الغيد(3(موقوف عى اخلطِر

  ُيســر مقلتــه مـا ضـر مهـجتـه         ال مرحبًا بســروٍر جــاء بالضـرِر

كم نظرٍة فتكت يف قلب صاحبها          فتـك السهام بال قوس وال وتــِر "

  ففــي حفــظ البــرص لــذة ال يعرفهــا إال مــن ذاق حالوتــا، وفيــه ختليــص للقلــب مــن أمل حــرة 

قــد بطــول بصاحبهــا، ويوهنــه عــن فعــل الطاعــات، وفيــه تفويــت الفرصــة عــى الشــيطان، وســّد 

للطــرق املوصلــة إىل الفاحشــة.

عالقة البر بالفرج:

ــه،  ــان فرج ــظ اإلنس ــرص يف ــظ الب ــرج، فبحف ــرص والف ــن الب ــة ب ــبب ونتيج ــة س ــاك عالق وهن

ــاىل:                                 ــه تع ــدم يف قول ــا تق ــا، ك ــة الزن ــي فاحش ــور، وه ــان يف املحض ــع اإلنس ــد يق ــه ق وبإطالق

)1(  ينظر: اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، البن القيم، )ص181(.    
)2(  مل أقف عى اسم الشاعر، وقيل أهنا منسوبة لإلمام ابن القيم ، واهلل تعاىل أعلم.    

)3(   الَغَيد: النعومة، وامرأة َغْيَداُء و غاَدٌة أي ناعمة. ينظر: خمتار الصحاح، للرازي، )ص 488(.
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ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک    گ  

گ  گ  گ  ڳژ ]النــور: 30-31[. وقــد بــّن النبــي  هــذه العالقــة بــن البــرص 

ــَرِ  ــضُّ لِْلَب ــُه َأَغ ْج، َفإِنَّ ــَزوَّ ــاَءَة(1( َفْلَيَت ــَتَطاَع الَب ــِن اْس ــَباِب، َم ــرَشَ الشَّ ــا َمْع ــال: »َي ــن ق ــرج، ح والف

ــُه ِوَجــاٌء(2(« (3(. ــُه َل ــْوِم َفإِنَّ ــِه بِالصَّ َوَأْحَصــُن لِْلَفــْرِج، َوَمــْن َلْ َيْســَتطِْع َفَعَلْي

املبحث الثالث: 

عناية القرآن بجارحة الفم

جارحــة الفــم مــن اجلــوارح اهلامــة التــي يرتتــب عليهــا طيــب املطعــم واملــرب، وقــد وجهنــا 

ــاىل: ژ ې  ى  ى   ائ  ائ   ــال تع ــة، فق ــذه النعم ــكر ه ــا بش ــالل، وأمرن ــب احل ــاىل ألكل الطي اهلل تع

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئژ ]البقــرة: 168[ وقــال تعــاىل: ژ چ  ڇ  

ــاىل: ژ ڻ  ــال تعـ ــرة:172[. وقـ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ ژ ]البق

ــرة  ، أّن  ــو هري ــد َروى أب ــون:51[ وق ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ژ ]املؤمن

ــاَم  ــنَي بِ ــَر امْلُْؤِمنِ ــا َوإِنَّ اهللََّ َأَم ــُل إاِلَّ َطيًِّب ــٌب الَ َيْقَب ــاُس إِنَّ اهللََّ َطيِّ ــا النَّ َ ــال:» َأيُّ ــي ، ق النب

َأَمــَر بِــِه امْلُْرَســلنَِي َفَقــاَل: ژ ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ    ژ ] املؤمنــون:51[                           

)1(  الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب، البن منظور، )36/1(. 
ــون  ــوم يك ــك، أي أن الص ــبيه بذل ــث تش ــاع، ويف احلدي ــهوة اجل ــب ش ــديدًا يذه ــًا ش ــل رض ــا الفح ــاء: أن رّض أنثي ــل الوج )2(  إص

ــدي، )482/1(. ــروس، للزبي ــاج الع ــر: ت ــهوة. ينظ ــف الش ــذي يضع ــاء ال كالوج
)3(  صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن مل يســتطع البــاءة فليصــم، ح )5066(، )3/7(، واللفــظ لــه؛ وصحيــح مســلم، 

كتــاب: النــكاح، بــاب: اســتحباب النــكاح ملــن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة، ح )3464(، )128/4(.   
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ــَفَر  ــُل السَّ ــَل ُيطِي ُج ــَر الرَّ ــمَّ َذَك ــرة:172[«. ُث ــاَل:   ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ ]البق َوَق

ــَراٌم  ــُه َح ــَراٌم َوَمْلَبُس ــُه َح ُب ــَراٌم َوَمرْشَ ــُه َح ــا َربِّ َوَمْطَعُم ــا َربِّ َي ــاَمِء َي ــِه إىَِل السَّ ــدُّ َيَدْي ــَرَ َيُم َأْشــَعَث َأْغ

ــَك « (1(. ــَتَجاُب لَِذلِ ــى ُيْس ــَراِم َفَأنَّ ــِذَى بِاحْلَ َوُغ

قــال اإلمــام القرطبــي: " ُســمي احلــالل حــالالً النحــالل عقــدة احلظــر عنــه، قــال ســهل بــن 

عبــداهلل(2(: النجــاة يف ثالثــة : أكل احلــالل ، وأداء الفرائــض ، واالقتــداء بالنبــي ، وقــال 

أبــو عبــداهلل الســاجي واســمه ســعيد بــن يزيــد(3(: مخــس خصــال هبــا متــام العلــم ، وهــي : معرفــة 

ــإن فقــدت  ــة احلــق وإخــالص العمــل هلل، والعمــل عــى الســنة، وأكل احلــالل، ف اهلل D، ومعرف

واحــدة مل يرفــع العمــل. قــال ســهل: وال يصــح أكل احلــالل إال بالعلــم ، وال يكــون املــال حــالالً حتى 

يصفــو مــن ســت خصــال: الربــا، واحلــرام، والســحت- وهــو اســم جممــل-، والغلــول، واملكــروه، 

والشــبهة"(4(. 

ــا بحفــظ باقــي اجلــوارح، فمــن ِحْفظهــا  ــا اهلل تعــاىل بحفــظ هــذه اجلارحــة كــا أمرن وقــد أمرن

ــكرات،  ــائر املس ــر، وس ــدرات، واخلم ــارب كاملخ ــآكل واملش ــن امل ــّرم اهلل م ــا ح ــم م ــل الف أال يدخ

ــا وال صدقــة،  والدخــان، وســائر مشــتقات التبــغ، واهلل تعــاىل ال يقبــل مــن آكل احلــرام عمــاًل صاحلً

َق بـِـِه، َلْ َيُكْن لــه فيــه أجــر، وكان إصه عليه«(5(. ــَع َمــااًل َحَراًمــا، ُثــمَّ َتَصــدَّ قــال : »َمــْن َجَ

(1(  صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ح)2393(، )85/3(.   
(2(  هــو أبــو حممــد ســهل بــن عبــداهلل بــن يونــس بــن عيســى التســرتي، ولــد ســنة: )200هـــ(، وهــو أحــد أئمــة الصوفيــة وعلائهــم 
ــق  ــاب )رقائ ــرآن(، وكت ــري الق ــاب: )تفس ــه، كت ــن مؤلفات ــال، م ــوب االفع ــات وعي ــالص، والرياضي ــوم االخ ــن يف عل واملتكلم
املحبــني(. تــويف ســنة: )283هـــ(. ينظــر: حليــة األوليــاء، أليب نعيــم األصبهــاين، )190/10(؛ واألعــالم، للــزركي، )143/3(.  
(3(  هــو أبــو عبــداهلل ســعيد بــن بريــد الصــويف النباجــي، قــدوة عابــد ربــاين، لــه كالم رشيــف ومواعــظ، حــدث عــن: الفضــل بــن 
ــن بكــر القــريش، وحممــد بــن يوســف  ــن أيب احلــواري، وأمحــد بــن حممــد ب ــه: أمحــد ب ــد، وحــدث عن ــة العاب عيــاض، وأيب جدي
ــدو  ــاجي، ويب ــد الس ــن يزي ــعيد ب ــاء: س ــة األولي ــمه يف حلي ــاء اس ــنة: )220هـــ(، ج ــدود س ــويف يف ح ــم، ت ــاين، وغريه األصبه
أنــه حتريفــًا، فقــد ُأثبــت أســمه يف أكثــر الكتــب التــي ترمجــت لــه: ســعيد بــن بريــد النباجــي. ينظــر: حليــة األوليــاء، أليب نعيــم 

ــدي، )126/15(. ــات، للصف ــوايف بالوفي ــي، )235/8(؛ وال ــالء، للذهب ــريأعالم النب ــاين، )310/9(؛ وس األصبه
)4(  اجلامع ألحكام القرآن، )208/2(.    

ــن"،  ــناده حس ــان : " إس ــن حب ــح اب ــه لصحي ــاؤوط يف حتقيق ــعيب األرن ــال ش ــان، ح)3367(، )153/8(؛ ق ــن حب ــح اب (5(  صحي
ــب، )214/1(.     ــب والرتهي ــح الرتغي ــر: صحي ــن". ينظ ــاين: "حس ــال األلب (153/8(؛ وق
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ــاىل: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ــال تع ــل، فق ــا بالباط ــا بينن ــن أكل أموالن ــاىل ع ــا اهلل تع وهنان

تعــاىل:                                     وقــال   .]188 ]البقــرة:  ژ  ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ  

ال  أي:   .]10 ]النســاء:  ژ  ک   ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ژ 

يــأكل بعضكــم مــال بعــٍض بالباطــل أي: مــن غــري الوجــه الــذي أباحــه اهلل لــه، وأكل املــال بالباطــل 

ــر  ــن اخلم ــار وثم ــو كالق ــق الله ــه بطري ــب، أو يأكل ــب والغص ــدي والنه ــق التع ــه بطري ــا أن يأكل إم

واملالهــي ونحــو ذلــك، أو يأكلــه بطريــق الرشــوة يف احلكــم وشــهادة الــزور. أو باخليانــة وذلــك يف 

الوديعــة واألمانــة ونحــو ذلــك، ومــن أكلــوا أمــوال اليتامــى بــال ســبب، فإنــا يأكلــون نــارا تأجــج يف 

ــار (1(. ــار، ســاهم آكلــن للن ــا كان أكلهــم ذلــك يــؤدي إىل الن ــه مل ــوم القيامــة، ألن بطوهنــم ي

ــا أيًضــا عــن رشب املحــرم، كاخلمــر  وكــا هنانــا اهلل تعــاىل عــن أكل أموالنــا بيننــا بالباطــل، هنان

ونحوهــا، فقــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ــا  ــة: كل م ــس يف اللغ ــٌس" والرج ــاىل "ِرْج ــاها اهلل تع ــدة: 90-91[. س ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ژ ]املائ

اْســُتْقِذَر مــن عمــل، وأخــرب أهنــا مــن عمــل الشــيطان، وهــذا مكمــل لكونــه رجًســا؛ ألن الشــيطان 

نجــٌس خبيــث؛ ألنــه كافــر، والكافر نجــس، لقـــوله تعـــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ژ ]التوبــة: 28[. واخلبيــث ال يدعــو إال إىل اخلبيــث لقولــه تعاىل:  

ــا الــرب  ــي  علين ــد حــّرم النب ــور: 26[ (2(. وق ژ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋژ ]الن

يف آنيــة الذهــب والفضــة وإن كان املــروب حــالالً، وأخــرب أن مــن أكل، أو رشب فيهــا فإنــا جيرجــر 

ــوا يِف  ُب ــاَج،َوالَ َترْشَ يَب ــَر َوالَ الدِّ يف بطنــه نــار جهنــم، فقــال عليــه الصــالة والســالم:» الَ َتْلَبُســوا احَلِري

ــا يِف اآلِخــَرِة«(3(. ْنَيــا َوَلنَ ــْم يِف الدُّ َــا َلُ ــِة،َوالَ َتْأُكُلــوا يِف ِصَحافَِها،َفإهِنَّ َهــِب َوالِفضَّ آنَِيــِة الذَّ

ــاين  ــل يف مع ــاب التأوي ــري، )222/2(؛ ولب ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــمعاين، )400/1(؛ وتفس ــرآن، للس ــري الق ــر: تفس )1(  ينظ
التنزيــل، للخــازن، )119/1- 120(.    

(2(  ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )424/12(.    
(3(  صحيــح البخــاري، كتــاب: األطعمــة، بــاب: مــن أكل يف إنــاء مفضــض، ح) 5426(، )77/7(، واللفــظ لــه، وصحيــح مســلم، 
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ْرِجُر يِف َبْطنِِه َناَر َجَهنََّم«.(1( اَم ُيَ ِة إِنَّ ُب يِف إَِناِء الِفضَّ  وقال عليه الصالة والسالم:» الَِّذي َيرْشَ

نَّــَة    إن أكل احلــرام ورشب احلــرام عاقبتــه وخيمــة يف اآلخــرة، قــال : »اَل َيْدُخــُل اجْلَ

ــَراِم«(2(. َي ِمــَن احْلَ َجَســٌد ُغــذِّ

ٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت إاِلَّ َكاَنِت النَّاُر َأْوىَل بِِه«(3(.  ُه اَل َيْرُبو حَلْ وقال :»إِنَّ

وحــّذر  مــن عقوبــة الذيــن يأكلــون املــال احلــرام بغــري حــق، وان مصريهــم النــار 

ــْوَم الِقَياَمــِة«(4(. ــاُر َي ، َفَلُهــُم النَّ ــرْيِ َحــقٍّ ُضــوَن يِف َمــاِل اهللَِّ بَِغ يــوم القيامــة،  فقــال: »إِنَّ ِرَجــااًل َيَتَخوَّ

فيجــب عــى املســلم أن يتحــرى طعامــه ورشابــه، فــال يــأكل حرامــًا وال يتنــاول رشابــًا حمرمــًا، 

فــأكل احلــرام ورشبــه مــن أعظــم حرمــان الــرزق الطيــب، ويمنــع إجابــة الدعــاء وقبــول العبــادة، كــا 

ــَفَر َأْشــَعَث َأْغــَرَ َيُمــدُّ َيَدْيــِه إىَِل  ُجــَل ُيطِيــُل السَّ أخــرب بذلــك النبــي ، فقــد » ... َذَكــَر الرَّ

ــى ُيْســَتَجاُب  ــَراِم َفَأنَّ ُبــُه َحــَراٌم َوَمْلَبُســُه َحــَراٌم َوُغــِذَى بِاحْلَ ــاَمِء َيــا َربِّ َيــا َربِّ َوَمْطَعُمــُه َحــَراٌم َوَمرْشَ السَّ

ــري:  ــن كث ــام اب ــال اإلم ــادة، ق ــاء والعب ــول الدع ــبٌب لقب ــه س ــالل ورشب ــا أن أكل احل ــَك « (5(. ك لَِذلِ

"واألكل مــن احلــالل ســبب لتقبــل الدعــاء والعبــادة، كــا أن األكل مــن احلــرام يمنــع قبــول الدعــاء 

والعبــادة" (6( . 

كتاب: اللباس والزينة، باب: حتريم استعال إناء الذهب والفضة عى الرجال والنساء، ح)5521(، )137/6(.   
)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب: األرشبــة، بــاب: آنيــة الفضــة، ح )5634(، )113/7(، وصحيــح مســلم، كتــاب: اللبــاس والزينــة، 

بــاب: حتريــم أواين الذهــب والفضــة يف الــرب وغــريه عــى الرجــال والنســاء، ح )5506(، )134/6(.   
)2(  ينظــر: مســند أيب يعــىل املوصــي، ح)83(، )84/1(؛ واملعجــم األوســط، للطــرباين، ح)5961(، )112/6(؛ قــال اهليثمــي: "رجال 
أيب يعــى ثقــات، ويف بعضهــم خــالف". ينظــر: جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، )293/10(؛ واحلديــث صححــه األلبــاين، ينظــر: 

صحيــح الرتغيــب والرتهيــب، )150/2(.  
)3(  جامــع الرتمــذي، أبــواب الســفر، بــاب: ماذكــر يف فضــل الصــالة، ح)614(، )512/2(، وقــال: »هــذا حديــث حســن غريــب 

مــن هــذا الوجــه«؛ واحلديــث صححــه األلبــاين، ينظــر: صحيــح الرتغيــب والرتهيــب، )150/2(.   
ــال: 41[، ح)3118(،  ــاىل: ژ پ  پ  پ  ڀ   ژ ]األنف ــول اهلل تع ــاب: ق ــس، ب ــرض اخلم ــاب: ف ــاري، كت ــح البخ )4(  صحي

   .)85/4)
)5(  تقدم خترجيه يف هذا املبحث.   

)6(  تفسري القرآن العظيم، )480/1(.    
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العالقة بني الفم واليد والرجل: 

وبــن الفــم واليــد والرجــل عالقــة وطيــدة، فاإلنســان يمــي عــى رجليــه؛ ليعمــل بيديــه، فيطعم 

ــك: 15[  ــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ژ ]املل ــال تع ــه، ق فم

فمــن مشــى يف طلــب الــرزق وعمــل بيديــه ليطعــم فمــه، ويســقيه، أو يطعــم ويســقي مــن يعــول مــن 

الكســب احلــالل، نــال األجــر والثــواب مــن اهلل تعــاىل، وهــو يف ســبيل اهلل، قــال : »إِْن 

َكاَن َخــَرَج َيْســَعى َعــىَل َوَلــِدِه ِصَغــاًرا َفُهــَو يِف َســبِيِل اهللِ، َوإِْن َكاَن َخــَرَج َيْســَعى َعــىَل َأَبَوْيــِن َشــْيَخنْيِ 

َهــا َفُهــَو يِف َســبِيِل اهللِ، َوإِْن َكاَن َخــَرَج ِرَيــاًء  َكبرَِيْيــِن َفُهــَو يِف َســبِيِل اهللِ، َوإِْن َكاَن َيْســَعى َعــىَل َنْفِســِه ُيِعفُّ

ــْيَطاِن«(1(.  َوُمَفاَخــَرًة َفُهــَو يِف َســبِيِل الشَّ

ــه  ــقي نفس ــم ويس ــه، ويطع ــرق بيدي ــه لي ــى رجلي ــي ع ــن  يم ــد م ــك نج ــن ذل ــل م ويف املقاب

ومــن يعــول مــن الكســب احلــرام، وقــد هنانــا اهلل تعــاىل عــن مثــل هــذا الكســب وســاه باطــاًل، قــال 

ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ژ  تعــاىل: 

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ ]النســاء: 29[ . فاآليــة عامــة يف كل مــا ال يــل يف الــرع، كالرقــة 

ــا، والقــار، والغــش يف املعامــالت، ونحــو ذلــك. والغصــب، والرب

فهذه اجلوارح )الفم، واليد، والرجل(، مكملة لبعضها يف الكسب احلالل، أو احلرام.

ــع  ــح". جمم ــال الصحي ــري رج ــال الكب ــة، ورج ــرباين يف الثالث ــي: "رواه الط ــال اهليثم ــرباين، )129/19(؛ ق ــري، للط ــم الكب )1(  املعج
ــري، )301/1(.    ــع الصغ ــح اجلام ــر: صحي ــاين. ينظ ــه األلب ــث صحح ــد، )325/4(؛ واحلدي الزوائ
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املبحث الرابع: 
عناية القرآن بجارحة اللسان

اللســان عضلــٌة صغــرية يف فــم اإلنســان، يتكلــم بــه اإلنســان ويعــرب بــه عــا يف نفســه، ويذكــر بــه 

ربــه، وبــه يتميــز عــن ســائر املخلوقــات، قــال تعــاىل: ژ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ژ ]البلــد: 8،9[. 

ــتم،  ــان، والش ــة، والبهت ــة، والنميم ــر كالغيب ــه للكبائ ــة اقرتاف ــهولة وخف ــيم، لس ــر جس ــو ذو خط وه

ــا وأكثرهــا فســاًدا، فمــن  ــا أوقــع اإلنســان يف الكفــر، وهــو أشــد اجلــوارح طغياًن واالســتهزاء، ورب

ــى اإلســالم بحفــظ  ــاز، ومــن أســاء اســتعاله خــاب وخــر، ولقــد اعتن أحســن اســتعاله نجــا وف

اللســان أيــا عنايــة، فجــاءت اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة تأمــر بحفظــه وتوجهــه إىل طريــق 

نجاتــه، وحتــذر مــن إطــالق عنانــه وســوء اســتعاله، فمــدار اجلــوارح كلهــا عليــه، فــإن انتظــم أخذت 

ــوارح  ــع اجل ــه، فجمي ــت تبعت ــاط، وإن انفل ــزام واالنضب ــن االلت ــي م ــا الطبيع ــوارح مكاهن ــة اجل بقي

ــاَء  ــإِنَّ األَْعَض ــُن آَدَم َف ــَح اْب ــال : »إَِذا َأْصَب ــه، ق ــتقامته واعوجاج ــان يف اس ــة باللس مرتبط

ــاَم َنْحــُن بِــَك، َفــإِْن اْســَتَقْمَت اْســَتَقْمنَا َوإِْن اْعَوَجْجــَت  ــا َفإِنَّ ــِق اهللََّ فِينَ َســاَن َفَتُقــوُل: اتَّ ــُر اللِّ َهــا ُتَكفِّ ُكلَّ

اْعَوَجْجنَــا« (1(.، وقــال: »اَل َيْســَتِقيُم إِيــاَمُن َعْبــٍد َحتَّــى َيْســَتِقيَم َقْلُبــُه، َواَل َيْســَتِقيُم َقْلُبــُه َحتَّــى َيْســَتِقيَم 

لَِســاُنُه«(2(.

ــه، وسُيحاســبه اهلل  ــه كل مــا ينطــق ب ــه، ومســّجل علي فاإلنســان مســؤول عــن كل مــا يتلفــظ ب

تعــاىل عــى كا مــا يــرج مــن لســانه، قــال تعــاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]ق:18[. ُروي عــن 

ابــن عبــاس  أنــه قــال: " يكتــب كل مــا تكلــم بــه مــن خــري، أو رش حتــى إنــه ليكتــب قولــه 

أكلــت، ورشبــت، ذهبــت، وجئــت، حتــى إذا كان يــوم اخلميــس عــرض قولــه وعملــه فأقــر مــا كان 

ــر:  ــن". ينظ ــاين: "حس ــال األلب ــان، ح)2407(، )605/4(؛ ق ــظ اللس ــاء يف حف ــا ج ــاب م ــد، ب ــواب الزه ــذي، أب ــع الرتم )1(  جام
ــب، )58/3(.    ــب والرتهي ــح الرتغي صحي

)2(  مســند أمحــد، ح)13048(، )343/20(؛ قــال اهليثمــي: "رواه أمحــد ويف إســناده عــي بــن مســعدة وثقــه مجاعــة وضعفــه آخــرون". 
ينظــر: جممــع الزوائــد، )213/1(؛ واحلديــث حســنه األلبــاين، ينظــر: صحيــح الرتغيــب والرتهيــب، )343/2(.   
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فيــه مــن خــري، أو رش وألقي ســائره، فذلــك قولــه تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ 

]الرعــد: 39[" (1(. 

ــط يف ذلــك هــو  ــا، فالضاب ــاع عــن كل كالم غــري مــرٍض رشًع إن حفــظ اللســان يكــون باالمتن

الــرع احلكيــم، فيجــب عــى كل إنســان أن يــزن كالمــه بميــزان الــرع، ويضبطــه بضوابطــه، فــإن 

ــة  ــذي ال مصلح ــكالم ال ــن ال ــانه ع ــك لس ــه، وإال أمس ــم ب ــرع تكل ــه ال ــر ب ــا يأم ــا مل ــده موافًق وج

ــه وعــى غــريه، قــال تعــاىل: ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ــه رضر علي ــه، أو في مــن ورائ

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ژ ]األحــزاب: 70-71[. ومعنــى ژ ھ  

ــا غــري باطــل" (2(، والظاهــر مــن اآليــة أّن اهلل تعــاىل أمــر  ھ  ژ ، أي: "قــوالً قاصــًدا غــري جائــر، حقًّ

املؤمنــن بــأن يقولــوا قــوالً ســديًدا يف مجيــع مــا يأتونــه.

وجيــب عــى املســلم أن يفــظ لســانه وال يســتهن بكالمــه، فــُرب كلمــة ال يلقــي هلــا بــاالً يســخط 

ــا يِف النَّــاِر َأْبَعــَد  ــُم بِاْلَكلَِمــِة، َينْــِزُل ِبَ اهلل هبــا عليــه إىل يــوم القيامــة، قــال : »إِنَّ اْلَعْبــَد َلَيَتَكلَّ
ِق َوامْلَْغــِرِب«.(3( ــرْشِ ــنْيَ امْلَ َما َب

ومن مظاهر حفظ اللسان:

1( حفظــه مــن الغيبــة والنميمــة والبهتــان، فهــي صفــات تــدم حيــاة النــاس وتفســد املجتمعات، 

قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ژ ]األحــزاب: 70 - 71[. وقــال تعــاىل: ژ ۈ  ٴۇ  

)1(  ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )399/7(؛ وجامع العلوم واحلكم، البن رجب، )ص 134(. 
)2(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )335/20(. 

)3(  صحيــح البخــاري: كتــاب: الرقــاق، بــاب حفــظ اللســان، ح)6477(، )100/8(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: الزهــد والرقــاق، 
بــاب: التكلــم بالكلمــة هيــوي هبــا يف النــار، ح)7672(، )223/8(، واللفــظ لــه.    
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ــوا اهللَُّ  ــا اْلِغيَبُة«.َقاُل ــْدُروَن َم ــال : »َأَت ــم: 10- 11[. وق ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ ]القل

َوَرُســوُلُه َأْعَلُم.َقاَل:»ِذْكــُرَك َأَخــاَك بـِـاَم َيْكَرُه«.ِقيــَل: َأَفَرَأْيــَت إِْن َكاَن ِف َأِخــى َمــا َأُقــوُل َقــاَل: »إِْن َكاَن 

ــُه«(1(. وقــال عليــه الصــالة والســالم:»... َوَمــْن  تَّ ــِه َفَقــْد َبَ ــُه َوإِْن َلْ َيُكــْن فِي ــِه َمــا َتُقــوُل َفَقــِد اْغَتْبَت فِي

َّــا َقــاَل«(3(.  ــُرَج ِم َبــاِل)2( َحتَّــى َيْ َقــاَل يِف ُمْؤِمــٍن َمــا َلْيــَس فِيــِه َأْســَكنَُه اهللَُّ َرْدَغــَة اخْلَ

ٌم « (4(. نََّة َنامَّ  وقال:» الَ َيْدُخُل اجْلَ

2(  حفظــه مــن الكــذب، والكــذب مــن كبائــر الذنــوب وهــو صفــٌة ذميمة مــن صفــات املنافقن، 

َث َكــَذَب، َوإَِذا َوَعــَد َأْخَلــَف، َوإَِذا اْؤمُتـِـَن َخــاَن«.(5(  قــال : »آَيــُة امُلنَافِــِق َثــاَلٌث: إَِذا َحــدَّ

وأعظــم الكــذب هــو الكــذب عــى اهلل تعــاىل، قــال تعــاىل: ژ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ     ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ــال: ژ ۆ  ۆ   ــه، فق ــذب علي ــرم الك ــم ج ــاىل عظ ــّن اهلل تع ــد ب ــران: 75[ وق ۋ  ۅ  ۅ ژ ] آل عم

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې  ى  ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ژ  

]النـــساء: 49- 50[، وقـــال:         ژ ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ ]األنعام: 21[، وقال: 

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ 

ــى  ــذب ع ــا الك ــى اهلل جرًم ــذب ع ــي الك ــل: 116-117[، وي ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى     ژ ] النح

)1(  صحيح مسلم، كتاب: الرب والصلة واألدب، باب: حتريم الغيبة، ح)6758(، )21/8(.   
ــا  ــا َرُســوَل اهللَِّ، َم ــوا: َي ــه: » َقاُل ــار. ورد تفســريها يف حديــث آخــر طويــل رواه ابــن ماجــة، وفي ــال: عصــارة أهــل الن )2(  ردغــة اخلب
َبــاِل ؟ َقــاَل : »ُعَصــاَرُة َأْهــِل النَّــاِر«.  ينظــر: ســنن ابــن ماجــة، أبــواب األرشبــة، بــاب مــا يكــون منــه اخلمــر، ح)3377(،  َرَدَغــة  اخْلَ

 .)466/4)
ــال  ــاب: فيمــن يعــن عــى خصومــه مــن غــري أن يعلــم أمرهــا، ح)3597(، )450/5(. ق ــة، ب ــاب: األقضي )3(  ســنن أيب داؤود، كت
ــه  ــاال، ورجال ــا ق ــو ك ــي، وه ــه الذهب ــناد ". ووافق ــح اإلس ــم:  صحي ــال احلاك ــاين: "ق ــال األلب ــح"، وق ــناده صحي ــق: "اس املحق
ثقــات رجــال مســلم غــري ييــى بــن راشــد وهــو ثقــة كــا يف ) التقريــب ( . ينظــر: سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا 

ــا، )799/1(.   وفوائده
)4(  صحيح مسلم، كتاب: اإليان، باب: بيان غلظ حتريم النميمة، ح)303(، )70/1(.    

)5(  صحيــح البخــاري، كتــاب: اإليــان، بــاب: عالمــة املنافــق، ح)33(، )16/1(، وصحيــح مســلم، كتــاب: اإليــان، بــاب: بيــان 
ــق، ح)220(، )56/1(.     ــال املناف خص
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ــا، قــال تعــاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ   ــاء، كأن يكذبوهنــم يف رســالتهم، أو ينســبون إليهــم قــوالً كاذًب األنبي

ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

ــر: 25[،  ــاىل: ژ ىئ  ی    ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  ژ ]القم ــال تع ــود: 27[  وق وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ژ ]ه

ْأ  ــوَّ ــًدا، َفْلَيَتَب ــَيَّ ُمَتَعمِّ ــَذَب َع ــْن َك ــٍد، َم ــىَل َأَح ــِذٍب َع ــَس َكَك ــَيَّ َلْي ــا َع ــال : »إِنَّ َكِذًب وق

َمْقَعــَدُه ِمــَن النَّــاِر« (1(. 

3( ومــن أنــواع الكــذب، الكــذب عــى النــاس وعــى النفــس، وكالمهــا مذمــوم ورضره كبــري 

عــى صاحبــه وعــى املجتمــع، قــال تعــاىل: ژ ى ائائ ەئ ەئ  وئوئژ ]احلــج: 30[.  

ــاَل:  ــوَل اهللَِّ، َق ــا َرُس ــىَل َي ــوا: َب ــا، َقاُل ــِر؟« َثاَلًث ــَرِ الَكَبائِ ــْم بَِأْك ــال : »َأالَ ُأَنبُِّئُك وق

وِر«، َقــاَل: َفــاَم َزاَل  اُك بِــاهللَِّ، َوُعُقــوُق الَوالَِدْيــِن - َوَجَلــَس َوَكاَن ُمتَّكًِئــا َفَقــاَل - َأالَ َوَقــْوُل الــزُّ »اإِلْشَ

ُرَهــا َحتَّــى ُقْلنَــا: َلْيَتــُه َســَكَت« (2(. ومــن الكــذب عــى النفــس، قولــه تعــاىل: ژ ڱ  ڱ  ں  ں   ُيَكرِّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ         

ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ         ۅ  ژ    ]األنعــام: 24-22[.

4( حفظــه عــن الســب والشــتم، فهــا يؤديــان إىل القطيعــة والتنافــر، ويزرعــان العــداوة والبغضاء 

بــن املســلمن، قــال تعــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺژ ]النســاء: 148[. 

ــاِن  عَّ ــاِن َواَل اللَّ والســب والشــتم ليســتا مــن صفــات املؤمنــن، قــال : »َلْيــَس امُلْؤِمــُن بِالطَّعَّ

َواَل الَفاِحــِش َواَل الَبــِذيِء«(3( 

)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب: اجلنائــز، بــاب: مايكــره مــن النياحــة عــى امليــت، ح)1291(، )80/2(؛ وصحيــح مســلم، يف املقدمــة، 
بــاب: يف التحذيــر مــن الكــذب عــى رســول اهلل، ح)4(، )7/1(.    

ــاب: اإليــان،  ــاب: مــا قيــل يف شــهادة الــزور، ح)2654(؛ )172/3(؛ وصحيــح مســلم، كت )2(  صحيــح البخــاري، الشــهادات، ب
ــا، ح)269(، )64/1(.     ــر وأكربه ــان الكبائ ــاب: بي ب

)3(  جامــع الرتمــذي، أبــواب الــرب والصلــة، بــاب: مــا جــاء يف اللعنــة، ح)1977(، )350/4(، قــال الرتمــذي: " َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن 
َغِريــٌب"؛ وصححــه األلبــاين، ينظــر: السلســلة الصحيحــة، )634/1(.   
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ووصف  سباب املسلم بالفسوق، فقال: »ِسَباُب امْلُْسلِِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُكْفٌر« (1(. 

ــوا  ــُس «. َقاُل ــا امْلُْفلِ ــْدُروَن َم ــال : » َأَت ــة، ق ــوم القيام ــد ي ــالس العب ــبب إف ــا س ومه

ــاَلٍة  ــِة بَِص ــْوَم اْلِقَياَم ــى َي ــى َيْأتِ تِ ــْن ُأمَّ ــَس ِم ــاَل » إِنَّ امْلُْفلِ ــاَع. َفَق ــُه َوالَ َمَت ــَم َل ــْن الَ ِدْرَه ــا َم ــُس فِينَ امْلُْفلِ

ــَذا  َب َه ــَذا َوَضَ ــَفَك َدَم َه ــَذا َوَس ــاَل َه ــَذا َوَأَكَل َم ــَذَف َه ــَذا َوَق ــَتَم َه ــْد َش ــى َق ــاٍم َوَزَكاٍة َوَيْأتِ َوِصَي

َفُيْعَطــى َهــَذا ِمــْن َحَســنَاتِِه َوَهــَذا ِمــْن َحَســنَاتِِه َفــإِْن َفنَِيــْت َحَســنَاُتُه َقْبــَل َأْن ُيْقــَى َمــا َعَلْيــِه ُأِخــَذ ِمــْن 

ــاِر « (2(.   ــِرَح ِف النَّ ــمَّ ُط ــِه ُث ــْت َعَلْي ــْم َفُطِرَح َخَطاَياُه

ــا مــن ذكــر اهلل، كان ذلــك مــن    فــإذا حفــظ اإلنســان لســانه، وأحســن اســتعاله، وجعلــه رطًب

أعظــم أســباب دخــول اجلنــة، وإذا مل يقيــده ويضبطــه بضوابــط الــرع، كان ذلــك مــن أعظــم أســباب 

ــل،  ــرآن، والتهلي ــراءة الق ــاىل كق ــر اهلل تع ــانه ذك ــان لس ــه اإلنس ــغل ب ــا ُيش ــري م ــار، وخ ــول الن دخ

ــا  ــاس م ــم الن ــاىل، وتعلي ــوة إىل اهلل تع ــق، والدع ــهادة احل ــق، وش ــول احل ــد، وق ــبيح، والتحمي والتس

ينفعهــم مــن أمــور دينهــم ودنياهــم، ومــا يعــود عليهــم بالنفــع يف أخراهــم، فاآليــات واألحاديــث 

كثــرية جــدًا يف فضــل القــرآن، وثــواب قراءتــه، واســتاعه، ويف فضــل الذكــر وثوابــه، واحلــث عليــه، 

ــاىل:  ژ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ــال تع ــرض، ق ــي بالغ ــا يف ــا م ــبنا منه وحس

ــاىل:  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ــال تع ــر: 29[. وق ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ ژ ]فاط

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃژ ]األنفــال: 2[. وقــال تعــاىل: ژ ڈ  ژ      

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

]آل عمــران: 190- 191[.  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ 

ــح  ــعر، ح)48(، )19/1(؛ وصحي ــو ال يش ــه وه ــط عمل ــن أن يب ــن م ــوف املؤم ــاب: خ ــان، ب ــاب: اإلي ــاري، كت ــح البخ )1(  صحي
ــي ســباب املســلم فســوق، ح)30(، )57/1(.     ــان قــول النب ــاب: بي ــان، ب ــاب: اإلي مســلم، كت

)2(  صحيح مسلم، كتاب: الرب والصلة واألدب، باب: حتريم الظلم، ح)6744(، )18/8(.    
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وقــال : » ... َوَمــا اْجَتَمــَع َقــْوٌم ِف َبْيــٍت ِمْن ُبُيــوِت اهللَِّ َيْتُلــوَن كَِتــاَب اهللَِّ َوَيَتَداَرُســوَنُه 

ْتُهــُم امْلَاَلئَِكــُة َوَذَكَرُهــُم اهللَُّ فِيَمــْن ِعنْــَدُه «(1(.  ــُة َوَحفَّ مْحَ ــكِينَُة َوَغِشــَيْتُهُم الرَّ َبْينَُهــْم إاِلَّ َنَزَلــْت َعَلْيِهــُم السَّ

ــِن: ُســْبَحاَن اهللَِّ الَعظِيِم،  مْحَ َســاِن، َثِقيَلَتــاِن يِف املِيــَزاِن، َحبِيَبَتــاِن إىَِل الرَّ وقــال: »َكلَِمَتــاِن َخِفيَفَتــاِن َعــىَل اللِّ

ــْبَحاَن اهللَِّ َوبَِحْمِدِه«(2(. ُس

املبحث اخلامس: 

عناية القرآن بجارحة اليد

خلــق اهلل لإلنســان يديــن يتمتــع ويســتعن هبا عــى قضــاء حوائجه، فــا أمجــل خلقهــا وتركيبها، 

جعلهــا اهلل تعــاىل ممتدتــن، ومتســاويتن، ومزودتــن باألصابــع؛ ليســهل اســتعاهلا واالنتفــاع هبــا، 

ــب،  ــط ونكت ــا نخ ــل، وهب ــد ونعم ــا نك ــرب، وهب ــأكل ون ــا ن ــا، فبه ــأهنا ونفعه ــم ش ــا أعظ وم

وهبــا نتوضــأ ونغتســل، وهبــا ندعــوا ونســّبح، وهبــا نتصــدق ونجاهــد، ولعظــم نفعهــا وخطرمهــا 

مل يغفلهــا القــرآن، فقــد جــاءت آيــات متعــددة تتحــدث عــن منافــع اليــد، قــال تعــاىل:                 ژ ں 

ــات يف  ــاء اجلن ــان بإنش ــى اإلنس ــاىل ع ــن اهلل تع ــس: 35[. امت ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀہ  ہ  ژ ]ي

ــا  األرض ليأكلــوا مــن ثمرهــا، ومــا عملتــه أيدهيــم ممــا غرســوه وزرعــوه(3(. قــال : »َم

ــاَلُم، َكاَن َيــْأُكُل  ا ِمــْن َأْن َيــْأُكَل ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه، َوإِنَّ َنبـِـيَّ اهللَِّ َداُوَد َعَلْيــِه السَّ ، َخــرْيً َأَكَل َأَحــٌد َطَعاًمــا َقــطُّ

ِمــْن َعَمــِل َيــِدِه« (4(.

)1(  صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل االجتاع عـى تـالوة القرآن وعى الذكر، ح)7028(، )71/8(.    
)2(  صحيح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: فضل التسبيح، ح)6406(، )86/8(.    

)3(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )515/20(. 
)4(  صحيح البخاري، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، ح)2072(، )57/3(.
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ڀژ  ڀ   پ   پپ   ٱٻٻٻٻپ  ژ  تعــاىل:  وقــال 

]التوبــة: 14[. فباليــد جياهــد املؤمــن أعــداء اهلل، ويرفــع رايــة اإلســالم، وينــرص املســلمن، ويدفــع األذى 

عــن املســتضعفن. وباليــد ينفــق املؤمــن يف ســبيل اهلل، قــال تعــاىل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  

ــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ــال تع ــرة: 3[. وق ٿ  ژ ]البق

َق  ــٌل َتَصــدَّ ــال : »َوَرُج ــرة: 261[. وق ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

ــُه« (1(.  ــى الَ َتْعَلــَم ِشــاَمُلُه َمــا َصنََعــْت َيِمينُ بَِصَدَقــٍة َفَأْخَفاَهــا، َحتَّ

ويف اليــد توجــد األصابــع التــي يســّبح هبــا اإلنســان هلل تعــاىل، وتوجــد البصمــة، التــي متيــز كل 

إنســان عــن اآلخــر، وتســتخدمها الــدول للكشــف عــن املجرمــن، قــال تعــاىل: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ــة: 4[.  ں   ژ ]القيام

ــنَّ أن  ــلم أمَرُه ــه وس ــىَّ اهلل علي ــي ص ــا: أنَّ النب ــرية أخربت ــن يس ــارس، ع ــت ي ــة بن ــن محيض وع

ــتنطقاٌت (2(. ــؤوالٌت مس ــنَّ مس ــِل، فإهن ــْدَن باألناِم ــِل، وأن يْعِق ــِس والتهلي ــرِي والتقدي ــَن بالتكب ُيراِع

وجــاءت آيــات أخــرى تنســب مجيــع كســب جــوارح اإلنســان إىل يــده، قــال تعــاىل:                                                                                                                                                    

ــاىل: ژ ۇ  ۇ       ــال تع ــورى: 30[. وق ژ ی ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حبژ ]الش

ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ]اجلمعــة: 7[. 

فمــن أمهــل يــده ومل يقيدهــا بضوابــط الــرع احلكيــم ُحوســب بــا اقرتفتــه، وســوف تشــهد يــداه 

وجوارحــه عــى عملــه يــوم القيامــة، قــال تعــاىل: ژ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ        ھ  ژ ] يــس: 65[. ومــن صــور إمهــال اليديــن: االعتــداء عــى النــاس بالقتــل، والــضب، 

ــاء  ــاب: فضــل إخف ــزكاة، ب ــاب: ال ــح مســلم، كت ــة الــر، )110/2(؛ وصحي ــاب: صدق ــزكاة، ب ــاب: ال ــح البخــاري، كت )1(  صحي
الصدقــة ، ح)2427(، )93/3(.    

)2(  ســنن أيب داؤود، أبــواب فضائــل القــرآن: الــزكاة، بــاب: التســبيح باحلصـــى،  ح)1501(، )616/2(، وجامــع الرتمــذي، أبــواب 
الدعــوات، بــاب: يف فضــل التســبيح والتهليــل والتقديــس ، ح)3585(، )463/5(. قــال األلبــاين: "حديــث حســن"، وصححــه 

ابــن حبــان، والذهبــي. ينظــر: صحيــح ســنن أيب داؤود، )236/5(.  
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والرقــة، والنهــب، والرشــوة، واإلفســاد ونحوهــا، قــال تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ     ژ ]املائــدة: 38[. وقــال تعاىل: ژ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  

ــْن  ــلُِم َم ــال : »امْلُْس ــدة: 33[. وق گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ ]املائ

َســلَِم امْلُْســلُِموَن ِمــْن لَِســانِِه َوَيــِدِه«(1(، وقــال: » َمــِن اْقَتَطــَع َحــقَّ اْمــِرٍئ ُمْســلٍِم بَِيِمينـِـِه َفَقــْد َأْوَجــَب اهللَُّ 

نَّــَة « َفَقــاَل َلــُه َرُجــٌل َوإِْن َكاَن َشــْيًئا َيِســرًيا َيــا َرُســوَل اهللَِّ َقــاَل » َوإِْن َقِضيًبــا  َم َعَلْيــِه اجْلَ َلــُه النَّــاَر َوَحــرَّ

ِمــْن َأَراٍك« (2(.

ومــن صــور إمهــال اليديــن تســخريها يف الكتابــة والتقــّول عــى اهلل ورشيعتــه بــا ليــس لصاحبهــا 

بــه علــم، والطعــن يف ديــن اهلل، وحماربتــه، واالفــرتاء عــى املؤمنــن، قــال تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ٹ  

ڇ   چ   چ   چ   چ        ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

ــرة: 79[.  ڇ   ژ ]البق

إن مــن شــكر نعمــة اليديــن أن يســخرمها ملــا يبــه اهلل ويرضــاه، وبــا يعــود عليــه وعــى النــاس 

بالنفــع يف الدنيــا واآلخــرة، وكفهــا عــن كل مــا يــؤذي النــاس ويــؤدي إىل ترويعهــم ويزعــزع أمنهــم، 

وكــم عانــت أمتنــا اإلســالمية مــن تبعــات اإلرهــاب وخطــر اإلرهاببــن، وأفكارهــم املشــؤومة. 

)1(  صحيــح البخــاري، كتــاب: اإليــان، بــاب: املســلم مــن ســلم املســلمون مــن لســانه ويــده، ح)10(، )11/1(؛ وصحيــح مســلم، 
كتــاب: اإليــان، بــاب: بيــان تفاضــل اإلســالم وأي أمــوره أفضــل ، ح)171(، )48/1(.    

)2(  صحيح مسلم، كتاب: اإليان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمن فاجرة بالنار ، ح)370(، )85/1(.    



52

املبحث السادس: 
عناية القرآن بجارحة الرجل

خلــق اهلل اإلنســان يف أحســن تقويــم، تــام اخللقــة مســتويف األعضــاء، وكل عضــو خصــه بعمــل 

يتلــف عــن غــريه، وكل جارحــة ميزهــا عــن غريهــا بمزايــا ومهــام تناســب مــا ُخلقــت مــن أجلــه، 

ــلق،  ــري ويتس ــط، وجي ــد وهيب ــا يصع ــا، وهب ــي عليه ــف ويم ــن يق ــن قويت ــان رجل ــق لإلنس فخل

ــاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ــال تع ــؤونه، ق ــاء ش ــه وقض ــن رزق ــث ع ــا يف البح ــتعن هب ويس

ــاىل  ــا اهلل تع ــة، جعله ــا الدنيوي ــب فوائده ــك: 15[. وإىل جان ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄژ ]املل

معينــًة لإلنســان عــى أداء عبادتــه، فبهــا يمــي إىل املســاجد حلضــور اجلُمــع واجلاعــات، قــال تعــاىل:                  

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ   ژ 

اَم َغــَدا َأْو  ]اجلمعــة: 9[، وقــال : »َمــْن َغــَدا إىَِل امَلْســِجِد َوَراَح، َأَعــدَّ اهللَُّ َلــُه ُنُزَلــُه ِمــَن اجَلنَّــِة ُكلَّ

ــَر ِف َبْيتـِـِه ُثــمَّ َمَشــى إىَِل َبْيــٍت ِمــْن ُبُيــوِت اهللَِّ لَِيْقــِىَ  َراَح«(1(، وقــال عليــه الصــالة والســالم: »َمــْن َتَطهَّ

ــطُّ َخطِيَئــًة َواألُْخــَرى َتْرَفــُع َدَرَجــًة«(2(. وعليهــا  ــا حَتُ َفِريَضــًة ِمــْن َفَرائِــِض اهللَِّ َكاَنــْت َخْطَوَتــاُه إِْحَداُهَ

ــاىل: ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک ک  ک  گ  گ  ــال تع ــوف، ق ــر ويط ــج ويعتم ي

ــاس،  ــج الن ــي حوائ ــعى ليق ــا يس ــرة: 158[. وعليه گ  گ  ڳڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںژ ]البق

قــال تعــاىل:    ژ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ ژ ]النســاء: 85[. وعــن ابــن عمــر أن رجــاًل جــاء 

إىل النبــي ، فقــال: يــا رســول اهلل , أي النــاس أحــب إىل اهلل؟ وأي األعــال أحــب إىل اهلل؟ 

فقــال رســول اهلل : »َأَحــبُّ النَّــاِس إىَِل اهللِ َتَعــاىَل َأْنَفُعُهــْم لِلنَّــاِس، َوَأَحــبُّ اأْلَْعــاَمِل إىَِل اهللِ 

وٌر ُتْدِخُلــُه َعــىَل ُمْســلٍِم، َأْو َتَكِشــُف َعنْــُه ُكْرَبــًة، َأْو َتْقــِي َعنْــُه َدْينًــا، َأْو َتْطــُرُد َعنْــُه ُجوًعــا،  َتَعــاىَل ُسُ

ــِة  ــَف يِف َهــَذا امْلَْســِجِد - َيْعنـِـي َمْســِجَد امْلَِدينَ َوأَلَْن َأْمــِيَ َمــَع َأِخــي يِف َحاَجــٍة َأَحــبُّ إَِلَّ ِمــْن َأْن َأْعَتكِ

ــلم،  ــح مس ــن راح، ح)662(، )133/1(؛ وصحي ــجد وم ــدا إىل املس ــن غ ــل م ــاب: فض ــاب: اآلذان، ب ــاري، كت ــح البخ )1(  صحي
ــات ، ح)1556(، )132/2(.     ــه الدرج ــع ب ــا وترف ــه اخلطاي ــى ب ــالة متح ــي إىل الص ــاب: امل ــاجد، ب ــاب: املس كت

)2(  صحيح مسلم، كتاب: املساجد، باب: املي إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات ، ح)1553(، )131/2(.    
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َشــْهًرا - َوَمــَن َكــفَّ َغَضَبــُه َســرَتَ اهللُ َعْوَرَتــُه، َوَمــْن َكَظــَم َغْيَظــُه، َوَلــْو َشــاَء َأْن ُيْمِضَيــُه َأْمَضــاُه َمــأَلَ اهللُ 

َقْلَبــُه َرَجــاًء َيــْوَم اْلِقَياَمــِة، َوَمــْن َمَشــى َمــَع َأِخيــِه يِف َحاَجــٍة َحتَّــى َيَتَهيَّــَأ َلــُه َأْثَبــَت اهللُ َقَدَمــُه َيــْوَم َتــُزوُل 

اأْلَْقــَداِم« (1(.

وعــى رجليــه يمــي ويســافر لطلــب العلــم الرعــي، قــال تعــاىل: ژ ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ژ ]الكهــف: 66[. وقــال : ... » َوَمــْن َســَلَك َطِريًقــا َيْلَتِمــُس فِيــِه ِعْلــاًم 

نَّــِة« (2(. َل اهللَُّ َلــُه بِــِه َطِريًقــا إىَِل اجْلَ َســهَّ

ويف املقابــل هنانــا اهلل تعــاىل عــن املــي احلــرام، كاملــي بالنميمــة، قــال تعــاىل:   ژ ۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  

ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ېژ ]القلــم: 10 - 11[. واملــي بالتكــرب واخليــالء، قال تعــاىل:        ژ حئ    مئ  ىئ  يئ  جبحب  

خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت   ژ ]اإلرساء: 37[، أي: ال متــش متبخــرتا متايــاًل مــي اجلّباريــن(3(. 

وقــال تعاىل: ژ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  

ــر  ــي البط ــتكينًا، ال م ــا مس ــش متواضًع ــان: 18- 19[. أي: ام خت  متىت  يت      جث        مث  ىث  يث ژ ]لق

والتكــرب، وال مــي التــاوت(4(. ومــي التــاوت هــو التــي ُيظهــر صاحبهــا أنــه عنــده تعــب شــديد 

ــاىل:  ژ ۓ  ڭ    ــال تع ــاده، ق ــاىل لعب ــا اهلل تع ــي ارتضاه ــية الت ــف املش ــذا يال ــادة. وه ــن العب م

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ ۆۈۈٴۇژ  ]الفرقــان: 63[.أي: باحللــم والســكينة والوقــار 

غــري مســتكربين، وال متجربيــن، وال ســاعن فيهــا بالفســاد ومعــايص اهلل(5(. قــال : »َقــاَل 

ْيُتَك َوَعَدْلُتــَك، َمَشــْيَت َبــنْيَ  ــى ُتْعِجــُزيِن َوَقــْد َخَلْقُتــَك ِمــْن ِمْثــِل َهــِذِه، َحتَّــى إَِذا َســوَّ اهللَُّ: َبنـِـي آَدَم، َأنَّ

ــى  ُق، َوَأنَّ اِقــَي ُقْلــَت: َأَتَصــدَّ َ ُبْرَدْيــِن، َولِــأْلَْرِض ِمنْــَك َوئِيــٌد، َفَجَمْعــَت َوَمنَْعــَت، َحتَّــى إَِذا َبَلَغــِت الرتَّ

ــع  ــر: جمم ــف". ينظ ــو ضعي ــن رساج وه ــكن ب ــه مس ــي: "في ــال اهليثم ــرباين، ح)13646(، )453/12(؛ ق ــري، للط ــم الكب )1(  املعج
ــاين. ينظــر: السلســلة الصحيحــة، )575/2(.        ــنه األلب ــد، )191/8(، واحلديــث حّس الزوائ

)2(  صحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة، باب: فضل االجتاع عى تالوة القرآن وعى الذكر ، ح)7028(، )71/8(.    
)3(  ينظر: تفسري القرأن العظيم، البن كثري، )75/5(.    

)4(  ينظر: تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص648(.    
)5(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )293/19(.    
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َدَقــِة« (1(.  َأَواُن الصَّ

وينهــى ديننــا عــن املــي اىل احلــرام، كاملــي ألكل الربــا، وطلــب الزنــا، واخلمــور، والفجــور، 

وأماكــن الفســوق، ونحوهــا، فــكل خطــوة يطوهــا اإلنســان إىل احلــرام عليــه وزرهــا وســوف ُيســأل 

عنهــا يــوم القيامــة، قــال : »الَ َتــُزوُل َقَدَمــا َعْبــٍد َيــْوَم الِقَياَمــِة َحتَّــى ُيْســَأَل َعــْن ُعُمــِرِه فِيــاَم 

َأْفنَــاُه، َوَعــْن ِعْلِمــِه فِيــَم َفَعــَل، َوَعــْن َمالِــِه ِمــْن َأْيــَن اْكَتَســَبُه َوفِيــَم َأْنَفَقــُه، َوَعــْن ِجْســِمِه فِيــَم َأْبــاَلُه« (2(.  

املبحث السابع: 
عناية القرآن بجارحة الفرج

خلــق اهلل تعــاىل الفــرج لقضــاء حاجــة اإلنســان، ورّكــب فيــه الشــهوة لبقــاء اجلنــس اإلنســاين 

ــا  ــن الزن ــرج ع ــظ الف ــق حف ــن طري ــل ع ــظ النس ــاىل بحف ــبحانه وتع ــر س ــود، وأم ــتمرار الوج واس

والســفاح والشــذوذ اجلنــيس، وعــّوض اهلل اإلنســان عــن كل نــكاح حمــرم بالنــكاح الرعــي، فأبــاح 

ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ــال تع ــه، ق ــب في ــزواج ورّغ ــه ال ل

ــرَشَ  ــا َمْع ــال : »َي ــاء: 3[. وق گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ ]النس

ــَتطِْع  ــْن َلْ َيْس ــْرِج، َوَم ــَرِ َوَأْحَصــُن لِْلَف ــُه َأَغــضُّ لِْلَب ْج، َفإِنَّ ــَزوَّ ــاَءَة (3( َفْلَيَت ــَتَطاَع الَب ــِن اْس ــَباِب، َم الشَّ

ــُه َلــُه ِوَجــاٌء« (4(. وقــد حكــم اهلل تعــاىل بالفــالح ملــن حفــظ فرجــه مــن املؤمنــن،  ــْوِم َفإِنَّ َفَعَلْيــِه بِالصَّ

)1(  مســند أمحــد، ح)17842(، )385/29(. قــال حمققــو املســند: "إســناده حســن". قــال األلبــاين: " إســناده حســن". ينظــر: السلســلة 
   .)90/3( الصحيحة، 

ــال : "هــذا حدبــث  ــاب: يف القيامــة، ح)2417(، )190/4(، وق ــورع، ب ــق وال ــواب: صفــة القيامــة والرقائ )2(  جامــع الرتمــذي، أب
ــاين: "صحيــح"، ينظــر: صحيــح الرتغيــب والرتهيــب، )30/1(. حســن صحيــح"؛ وقــال األلب

)3(  الباءة: النكاح والتزويج. ينظر: لسان العرب، البن منظور، )36/1(.    
)4(  صحيــح البخــاري، كتــاب: النــكاح، بــاب: مــن مل يســتطع البــاءة فليصــم، ح)5066(، )3/7(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: النكاح، 

بــاب: اســتحباب النــكاح ملن تاقــت نفســه إليــه ووجــد مؤنــة ، ح)1556(، )132/2(.    
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فقــال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ ]املؤمنــون: 1-7[.                 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ . أي: يفظوهنــا مــن أعاهلــا 

يف يشء مــن الفــروج، ژ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ يعنــي مــن أزواجهــم 

الــاليت أحلهــّن اهلل للرجــال بالنــكاح وإمائهــم، فــإن مــن مل يفــظ فرجــه عــن زوجــه، وملــك يمينــه، 

ــٍخ عــى ذلــك، وال مذمــوٍم، وال هــو بفعلــه ذلــك راكًبــا  وحفظــه عــن غــريه مــن اخللــق، فإنــه غــري ُمَوبَّ

ذنبــا يــالم عليــه،   ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ فمــن التمــس لفرجــه منكًحــا ســوى زوجتــه، 

وملــك يمينــه، فهــم العــادون حــدود اهلل، املجــاوزون مــا أحــل اهلل هلــم إىل مــا َحــّرم عليهــم(1(.

ــاىل: ژ ژ  ژ   ــال تع ــردوس، فق ــة الف ــه جن ــر أن يدخل ــذه األوام ــل هب ــن عم ــد م ــم وع ث

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ ژ ]املؤمنــون: 10- 11[. ويف آيــة أخــرى وعــد اهلل احلافظــن 

ــاىل: ژ ڭ   ڭ  ڭ   ــال تع ــم، فق ــر العظي ــرة واألج ــات باملغف ــم واحلافظ فروجه

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ژ  ]األحــزاب: 35[. ويف حفــظ الفــرج 

َل ِل َمــا َبــنْيَ ِرْجَلْيــِه َوَمــا  نجــاٌة للمســلم مــن عــذاب اهلل يــوم القيامــة، قــال : »َمــْن َتــَوكَّ

ــِة« (2(. نَّ ــُه بِاجْلَ ــُت َل ْل ــِه، َتَوكَّ َيْي ــنْيَ حَلْ َب

ــر  ــتدامة النظ ــّرم اس ــه، فح ــة إلي ــباب املؤدي ــه األس ــّرم مع ــرج ح ــظ الف ــاىل بحف ــر اهلل تع ــا أم ومل

ــرم،  ــوع يف املح ــن الوق ــد ع ــة والبع ــًدا للذريع ــك س ــالط، وذل ــوة، واالخت ــّرم اخلل ــة، وح يف األجنبي

فقــال تعــاىل: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ ژ ]النــور: 30 -31[. وهنــى تعــاىل عــن مجيــع مقدمــات الزنــا 

ودواعيــه، فقــال: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک    ک  ک   گ  ژ ]اإلرساء: 32[.

)1(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )10/19 – 11(.    
)2(  صحيح البخاري، كتاب: احلدود، باب: فضل من ترك الفواحش ، ح)6807(، )164/8(.    
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ُخــوَل َعــىَل النَِّســاِء «. َفَقــاَل َرُجــٌل ِمــَن األَْنَصــاِر َيــا َرُســوَل اهللَِّ  اُكــْم َوالدُّ وقــال : » إِيَّ

ْمــُو امْلَــْوُت « (1(. ْمــَو َقــاَل » احْلَ َأَفَرَأْيــَت احْلَ

وإىل جانــب حفــظ الفــرج مــن الزنــا يدخــل يف ذلــك حفظــه مــن اللــواط، واملســاحقة، وحفظــه 

مــن انكشــافه للنــاس، قــال تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ڌ     ژ ]الشــعراء:  165- 166[ . وقــال تعــاىل: ژ ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  
ژ  ۅۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

]العنكبــوت: 28 - 29[. وحــّذر النبــي  مــن أســباب الوقــوع يف اللــواط والســحاق، وكشــف 

ــْوَرِة  ــْرَأُة إىَِل َع ُجــِل َوالَ امْلَ ــْوَرِة الرَّ ُجــُل إىَِل َع ــُر الرَّ ــه الصــالة والســالم: » الَ َينُْظ العــورات، فقــال علي

ُجــِل ِف َثــْوٍب َواِحــٍد َوالَ ُتْفــِى امْلَــْرَأُة إىَِل امْلَــْرَأِة ِف الثَّــْوِب اْلَواِحــِد « (2(.  ُجــُل إىَِل الرَّ امْلَــْرَأِة َوالَ ُيْفــِى الرَّ

قــال اإلمــام ابــن كثــري: "وحفــظ الفــرج تــارة يكــون بمنعــه مــن الزنــى، كــا قــال: ژ ٹ  ٹ  

ــارة  ــارج: 29-30[. وت ــورة املع ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ   ]س

يكــون بحفظــه مــن النظــر إليــه، كــا جــاء يف احلديث:»اْحَفــْظ َعْوَرَتــَك إاِلَّ ِمــْن َزْوَجتـِـَك َأْو َمــا َمَلَكــْت 

َيِمينُــَك" (3()4(.

وترتتــب عــى عــدم حفــظ الفــرج والتهــاون يف ذلــك عقوبــاٌت شــديدة يف الدنيــا واآلخــرة، قــال 

تعــاىل: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   

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

)1(  صحيح مسلم، كتاب: السالم، باب: حتريم اخللوة باألجنبية والدخول عليها ، ح)5803(، )7/7(.    
)2(  صحيح مسلم، كتاب: احليض، باب: حتريم النظر إىل العورات ، ح)794(، )183/1(.    

)3(  ســنن أيب داؤود، كتــاب: احلــام، بــاب: النهــي عــن التعــري، ح)4017(، )134/6(؛ وجامــع الرتمــذي، أبــواب األدب، بــاب: مــا 
جــاء يف حفــظ العــورة، ح)2769(، )97/5(؛ وســنن ابــن ماجــة، بــاب: التســرت عنــد اجلــاع، ح)1920(، )106/3(؛ ومســند 
ــري:  ــع الصغ ــح اجلام ــر: صحي ــاين: ينظ ــنه األلب ــن"؛ وحس ــناده حس ــند: "اس ــو املس ــال حمقق ــد، ح)20034(، )235/33(. ق أمح

   .)101/1)
)4(  تفسري القرآن العظيم، )43-42/6(.
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]النــور: 2-3[. فجلــد الــزاين أمــام النــاس عقوبــٌة بدنيــة ونفســية شــديدة، وفيهــا تطهــرٌي لــه وردع لغــريه؛ 

ليعلــم عظــم مــا أقــدم عليــه مــن ذنــب، فمــن تــاب تــاب اهلل عليــه، ومــن مل يتــب فقــد توّعــده اهلل 

تعــاىل بمضاعفــة العــذاب لــه يــوم القيامــة واخللــود فيــه، قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  

پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ ژ 

]الفرقــان: 68 - 69[. وعقوبــة الــزاين املحصــن يف الدنيــا هــي الرجــم حتــى املــوت، كــا ثبــت ذلــك مــن 

قولــه، وفعلــه  بمــن زنــا، وكذلــك فعــل اخللفــاء مــن بعــده، قــال : »ُخــُذوا 

ــِب  ــُب بِالثَّيِّ ــُى َســنٍَة َوالثَّيِّ ــٍة َوَنْف ــُد ِماَئ ــِر َجْل ــُر بِاْلبِْك ــنَّ َســبِياًل اْلبِْك ــَل اهللَُّ َلُ ــْد َجَع ــى َق ــى ُخــُذوا َعنِّ َعنِّ

ْجــُم « (1(. وأخــرج البخــاري مــن حديــث أيب هريــرة  ، قــال: »َأَتــى َرُجــٌل ِمــْن  َجْلــُد ِماَئــٍة َوالرَّ

َم َوُهــَو يِف امَلْســِجِد، َفنَــاَداُه َفَقــاَل: َيــا َرُســوَل اهللَِّ، إِنَّ اآلَخــَر َقــْد  َأْســَلَم َرُســوَل اهللَِّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ــا َرُســوَل  ــِذي َأْعــَرَض ِقَبَلــُه، َفَقــاَل: َي ــى لِِشــقِّ َوْجِهــِه الَّ ــُه، َفَتنَحَّ َزَنــى - َيْعنِــي َنْفَســُه - َفَأْعــَرَض َعنْ

ــِذي َأْعــَرَض ِقَبَلــُه، َفَقــاَل َلــُه َذلِــَك،  ــى لِِشــقِّ َوْجِهــِه الَّ ــُه، َفَتنَحَّ اهللَِّ، إِنَّ اآلَخــَر َقــْد َزَنــى، َفَأْعــَرَض َعنْ

ــَك  ــاَل: »َهــْل بِ ــَع َشــَهاَداٍت َدَعــاُه َفَق ــامَّ َشــِهَد َعــىَل َنْفِســِه َأْرَب ــَة، َفَل ابَِع ــُه الرَّ ــى َل ــُه، َفَتنَحَّ َفَأْعــَرَض َعنْ

ــوُه« َوَكاَن َقــْد ُأْحِصــَن. َقــاَل  َم: »اْذَهُبــوا بـِـِه َفاْرُجُ ُجنُــوٌن؟« َقــاَل: الَ، َفَقــاَل النَّبـِـيُّ َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ــُه  ــامَّ َأْذَلَقْت ، َفَل ــاُه بِامْلَُصــىلَّ نَ ــُه، َفَرَجْ ــْن َرَجَ ــُت فِيَم ــاَل: َفُكنْ ــًرا، َق ــْن َســِمَع َجابِ يِن َم ــُن ِشــَهاٍب: َأْخــَرَ اْب

نَــاُه « (2(. ِة َفَرَجْ ــَز، َحتَّــى َأْدَرْكنَــاُه بِاحَلــرَّ احِلَجــاَرُة َجَ

واألحاديــث التــي نصــت عــى أن حــد الــزاين املحصــن الرجــم كثــرية، وكذلــك عقوبــة اللــواط، 

  فيجــب عــى املســلم حفــظ فرجــه عــن احلــرام وليحــذر مــن إمهالــه، فقــد ُروي أن النبــي

ُســئل عــن أكثــر مــا يدخــل النــاس النــار، فقــال: »الَفــُم َوالَفــْرُج« (3(.  

)1(  صحيح مسلم، كتاب: احلدود، باب: حد الزنا ، ح)4509(، )115/5(.    
)2(  صحيح البخاري، كتاب: احلدود، باب: سؤال اإلمام املقر: هل أحصنت ، ح)6825- 6826(، )167/8(.    

ــه، وقــال: "هــذا  ــاب: مــا جــاء يف حســن اخللــق ، ح )2004(، )363/4(. واللفــظ ل )3(  جامــع الرتمــذي، أبــوب الــرب والصلــة، ب
ــاين:   ــال األلب ــة، ح)4246(، )318/5(؛   ق ــر التوب ــاب: ذك ــد، ب ــواب: الزه ــة: أب ــن ماج ــنن اب ــب"؛ وس ــح غري ــث صحي حدي
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ــبعة  ــوارح الس ــذه اجل ــول: "وه ــم، إذ يق ــن وكالم قي ــه حس ــم    توجي ــن القي ــام اب ولإلم

وهــى العــن، واألذن، والفــم، واللســان والفــرج، واليــد، والرجــل: هــى مراكــب العطــب والنجــاة، 

فمنهــا عطــب مــن عطــب بإمهاهلــا. وعــدم حفظهــا، ونجــا مــن نجــا بحفظهــا ومراعاتــا فحفظهــا 

ــري، وإمهاهلــا أســاس كل رش" (1(. ــاس كل خ أس

وقبــل اخلتــام يل وقفــة لبيــان موقــف القــرآن مــن املنافقــن، مــن جهــة اســتخدامهم لبعــض هــذه 

اجلــوارح ألذيــة املؤمنــن والســخربة واالســتهزاء هبــم، إذ كانــوا بحكــم خمالطتهــم للمؤمنــن يطلعــون 

عــى أرسارهــم ويظهروهنــا إىل أعدائهــم مــن الكفــار، وقــد ذكرهــم اهلل يف آيــات كثــرية مــن القــرآن 

الكريــم، وأنــزل فيهــم ســورة كاملــة، وهــي ســورة )املنافقــون(، وشــنع هبــم، وحــّذر منهــم، وبــّن 

مكرهــم وخداعهــم، قــال تعــاىل قــي صــدر ســورة البقــرة: ژ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  

ــاىل: ژ ڇ  ڇ  ڇ      ــه تع ــات إىل قول ــن اآلي ــا م ــا بعده ــرة: 8-10[  وم ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ ]البق

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ    ژ 

]البقــرة: 20[. 

ومن صور استخدامهم لذه اجلوارح:

أهنــم كانــوا يســتمعون حلديــث النبــي  ثــم ال يعتــربون بــه وال يراعونــه، وجيعلونــه 
جمــاالً للســخرية واالســتهزاء، قــال تعــاىل: ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ېې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ ]حممــد: 16[. 

ــإذا  ــم، ف ــا منه ــه إال تاون ــتمعون ل ــي  ال يس ــس النب ــضوا جمال ــوا إذا ح ــد كان فق
ــتخفاف  ــتهزاء واالس ــة االس ــى جه ــؤال ع ــذا الس ــال؟ وكان ه ــاذا ق ــة، م ــألوا الصحاب ــوا س خرج

"إسناده حسن". ينظر: السلسلة الصحيحة، )696/2(. 
)1(  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، )80/1(. 
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.)1)  
 بكالمــه 

وقــد اســتعملوا الســنتهم للكــذب عــى النبــي ، وعــى املؤمنــن، واالســتهزاء هبــم، 

ــاَلٌث: إَِذا  ــِق َث ــُة امُلنَافِ ــة يف ذلــك، إذ أن الكــذب صفــة مالزمــة هلــم، قــال : »آَي وال غراب

َث َكــَذَب، َوإَِذا َوَعــَد َأْخَلــَف، َوإَِذا اْؤمُتـِـَن َخــاَن« (2(.   َحــدَّ

ــاب  ــد ذه ــة بع ــهم اخلبيث ــه نفوس ــا ختفي ــوف وم ــال اخل ــن يف ح ــرات املنافق ــرآن نظ ــور الق وص

اخلــوف، مــن تســليط جارحــة اللســان عــى املؤمنــن، فقــال تعــاىل: ژ ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  

ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ ]األحــزاب: 19[.  

ــم،  ــم يصيبه ــكل غ ــارهم ب ــن، واستبش ــاب املؤمن ــم بمص ــن فرحه ــات املنافق ــن صف وكان م

وجزعهــم يف حــال كان النــرص والغلبــة للؤمنــن، فقــد قالــوا يف غــزوة أحــد شــــــامتن باملؤمنــن:             

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ ژ  ژ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ ژ ]آل عمــران: 168[. وقالــوا يف غـــــزوة اخلنــدق: 

ــزاب: 12[.  ]األح

ــاىل:  ژڍ ــال تع ــم، ق ــم ويرهبوهن ــوك، ويذلوهن ــزوة تب ــن يف غ ــتهزئون باملؤمن ــوا يس وكان

        . ]6 5 : بــة لتو ا ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککژ]

نــا عائشــة J، ومــا اتموهــا بــه  ومــن تســليط ألســنتهم عــى املؤمنــن مــا أشــاعوه عــى ُأمِّ

ــًا هلــم، مســميًا تلــك احلادثــة باإلفــك، قــال تعــاىل: ژ ٱ       ٻ   ــًا، وقــد جــاء القــرآن مكذب زورًا وهبتان

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  

ــور: 11[.     ڦ     ڦ  ڦ  ژ ]الن

)1(  ينظــر: الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، للزخمشـــري: )322/4(؛ واملحــرر الوجيــز، 
البــن عطيــة، )115/5(.

)2(  صحيــح البخــاري، كتــاب: اإليــان، بــاب: عالمــة املنافــق، ح)33(، )16/1(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: اإليــان، بــاب: بيــان 
ــق، ح)220(، )56/1(.  ــال املناف خص
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واحلديــث يطــول يف ذكــر مكــر املنافقــن وغدرهــم، وعداوتــم للمؤمنــن ومتنيهم زوال اإلســالم 

وأهلــه، وحســبي مــن ذلــك أن ذكــرت بعــض صفاتــم، ومــا ختفيــه نفوســهم املريضة.

ويف اخلتــام أســأل اهلل تعــاىل أن أكــون وفقــت يف بيــان عنايــة القــرآن بجــوارح اإلنســان الظاهــرة، 

ــن اهلل  ــواب فم ــن ص ــه م ــا كان في ــرة، ف ــا واآلخ ــا يف الدني ــا وعاقبته ــا، وخطره ــم نفعه ــان عظ وبي

وحــده، ومــا كان فيــه مــن نقــص فمــن نفــيس، واحلمــد هلل رب العاملــن. 

جدول يوضح عدد املرات التي ذكرت فيها كل جارحة من جوارح اإلنسان الظاهرة يف القرآن الكريم 

باعتبارها جارحة )ترحًيا، أو تلميًحا(

عدد مرات ورودهااسم اجلارحة
91األذن

71العني

41الفم

316اللسان

27اليد

14الرجل

18الفرج
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A

احلمــد هلل الــذي يــّر يل االنتهــاء مــن هــذا البحــث، وأســأله ســبحانه أن ينفــع بــه كل مــن اّطلــع 

عليــه، وأن جيعــل فيــه إضافــًة للمهتمــن بالدراســات القرآنيــة، وللمســلمن عموًمــا، ثــم إنــه يمكــن 

تلخيــص أبــرز النتائــج والتوصيــات يف التــايل:

  النتائج:

1. إطالق اجلوارح عى أعضاء جسم اإلنسان التي يستخدمها.

2. عناية القرآن الكريم بجوارح اإلنسان وإرشاده  إىل حسن استعاهلا وحتذيره من مغبة إمهاهلا.

3. استيفاء القرآن الكريم جلميع جوارح اإلنسان الظاهرة.

4. ُسميت أعضاء اإلنسان باجلوارح؛ ألهنن جيرحن اخلري والر، أي: يكسبنه.

5. إن يف حفظ اجلوارح منافع كثرية لإلنسان يف الدنيا قبل اآلخرة.

6. إن إمهال اجلوارح يورث اإلنسان مًها وحزًنا طوياًل يف الدنيا واآلخرة.

7. سمي احلالل حالالً النحالل عقدة احلظر عنه.

8. أكل احلــرام ورشبــه مــن أعظــم أســباب حرمــان الــرزق الطيــب، ومنــع إجابــة الدعــاء، ومنــع 

قبــول العبــادة.

9. جاءت آياٌت كثرية يف القرآن تنسب مجيع كسب جوارح اإلنسان إىل يده.

10. إن أخطــر اجلــوارح مهــا جارحتــا الفــم -ويشــمل اللســان- والفــرج، فهــا أكثــر مــا يدخــل 

النــاس النــار.
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  التوصيات: 

احلذر من إمهال اجلوارح فإن عاقبة إمهاهلا وخيمة يف الدنيا واآلخرة.  .1

ــث،  ــات واألحادي ــه اآلي ــع في ــتقل، جُتم ــث مس ــوارح ببح ــذه اجل ــن ه ــة م ــراد كل جارح إف  .2

ــدة. ــى ح ــة ع ــن كل جارح ــدث ع ــي تتح ــلف الت ــوال الس وأق

تشــجيع الدراســات القرآنيــة وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بدراســة اإلعجــاز الــذي أودعــه اهلل   .3

تعــاىل يف أعضــاء وجــوارح اإلنســان. 
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أوالً: القرآن الكريم.

ثانيًا: املراجع البحثية:

ــد اهلل شــمس الديــن حممــد بــن أيب بكــر الزرعــي  ــد الشــيطان، أليب عب ــة اللهفــان مــن مصائ 1. إغاث

الدمشــقي املعــروف بإبــن قيــم اجلوزيــة، )ت:751هـــ( ، حتقيــق: حممــد بــن حامــد الفقــي، دار 

املعرفــة - بــريوت، ط2، 1395هـــ.

2. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ملحّمــد بــن مّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني، أبــو الفيــض، 

ــة –  ــن، دار اهلداي ــن املحقق ــة م ــق: جمموع ــدي )ت: 1205هـــ( ، حتقي بي ــى، الزَّ ــب بمرت امللّق

الكويــت.

ــاب  ــري الكت ــن تفس ــد م ــل اجلدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر املعن ــمى حتري ــر املس ــر والتنوي 3. التحري

املجيــد ، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــيس )ت: 1393هـــ( ، 

ــس، 1984م. ــر -  تون ــية للن ــدار التونس ال

ــق  ــد احل ــد عب ــز، أليب حمم ــاب العزي ــري الكت ــز يف تفس ــرر الوجي ــمى املح ــة املس ــن عطي ــري اب 4. تفس

بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن بــن متــام بــن عطيــة األندلــيس املحــاريب )ت: 542هـــ( ، حتقيــق: 

ــريوت، ط1، 1422هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــن عبدالش ــالم ب عبدالس

ــن  ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــالء الدي ــل، لع ــاين التنزي ــل يف مع ــاب التأوي ــمى لب ــازن املس ــري اخل 5.  تفس

إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي أبــو احلســن املعــروف باخلــازن )ت: 741هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن 

ــريوت، ط1، 1415هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــاهن، دار الكت ــي ش ع

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــري، أب ــري الكب ــب أو التفس ــح الغي ــمى مفاتي ــرازي املس ــري ال 6. تفس

احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( 
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، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط3، 1420هـــ.

7. تفســري الزخمــرشي املســمى الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه 

التأويــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بن أمحــد الزخمــري جــار اهلل )ت: 538 هـــ( دار الكتاب 

العــريب - بــريوت، ط3، 1407هـ.

8. تفســري الســعدي املســمى تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان، عبــد الرمحــن بــن نــارص بن 

عبــد اهلل الســعدي )ت: 1376هـــ( ، حتقيــق: عبدالرمحــن بــن معــال اللويــق، مؤسســة الرســالة - 

1420هـ. ط1،  بريوت، 

ــوم - مــرص،  ــار الي ــع أخب 9. تفســري الشــعراوي، ملحمــد متــول الشــعراوي )ت: 1418هـــ( ، مطاب

1997م.

10.  تفســري الطــري املســمى جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 

كثــري بــن غالــب اآلمــي أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: أمحــد بــن حممــد شــاكر، 

مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1420هـــ.

11. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش البــري ثم الدمشــقي 

)ت: 774هـــ( ، حتقيــق: ســامي بــن ممــد ســالمة، دار طيبــة للنــرش والتوزيــع - الريــاض، ط2، 

1420هـ.

12. تفســري القــرآن، أليب املظفــر منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار ابــن أمحــد املــروزى الســمعاين 

التميمــي احلنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ( ، حتقيــق: يــارس بــن إبراهيــم، وغنيــم بــن عبــاس، 

، دار الوطــن - الريــاض، ط1، 1418هـــ. 

13.  تفســري القرطبــي املســمى اجلامــع ألحــكام القــرآن، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن 

فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، حتقيــق: هشــام بــن ســمري 

البخــاري، دار عــامل الكتــاب - الريــاض، 1423هـ.



ِعنايُة القرآِن باجلوارِح الظَّاهرِة لإلنساِن - )دراسٌة موضوعيٌة(

65

14. تفســري القشــريي املســمى لطائــف اإلشــارات، لعبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد امللــك ابــن 

طلحــة النيســابورّى القشــريي )ت: 465هـــ( ، حتقيــق: إبراهيــم البســيوين، ط3، اهليئــة املرصيــة 

العامــة للكتــاب -  مــرص.

15. تفســري املراغــي، ألمحــد بــن مصطفــى املراغــي )ت: 1371هـــ( ، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البايب 

احللبــي - مــرص، ط1، 1365هـ. 

16.  جامــع الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي أبــو عيســى 

)ت: 279هـــ( ، حتقيــق: بشــار عواد معــروف، دار العــرب اإلســالمي- بــريوت، )د.ط(، 1998م.

17. جامــع العلــوم واحلكــم يف شح مخســني حديثــا مــن جوامــع الكلــم ، زيــن الديــن عبــد الرمحــن 

بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن الَســالمي البغــدادي ثــم الدمشــقي احلنبــي )ت: 795هـــ( ، دار 

املعرفــة - بــريوت، ط1، 1408هـ.

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــدواء ، ملحم ــداء وال ــايف أو ال ــدواء الش ــن ال ــأل ع ــن س ــكايف مل ــواب ال 18. اجل

أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم اجلوزيــة )ت: 751هـــ( ، دار املعرفــة - املغــرب، ط1، 

1418هـ.

ــن  ــن إســحاق ب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــن عب ــم أمحــد ب ــاء، أليب نعي ــاء وطبقــات األصفي ــة األولي 19.حلي

موســى بــن مهــران األصبهــاين )ت: 430هـــ(، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط4، 1405هـــ.

20.  ديــوان األعشــى الكبــري، مليمــون بــن قيــس بــن جنــدل بــن رشاحيــل بــن عــوف بــن ســعد بــن 

ُضبيعــة مــن بنــي قيــس بــن ثعلبــة األعشــى)ت: 629هـــ( ، حتقيــق: حممــد بــن حســن، مكتبــة 

ــرة، )د.ط(، )د.ت(. اآلداب - القاه

ــي  ــن ع ــن ب ــد الرمح ــرج عب ــن أيب الف ــال الدي ــوزي  مج ــن اجل ــري، الب ــم التفس ــري يف عل 21.  زاد املس

بــن حممــد )ت: 597 هـــ( ، حتقيــق: عبدالــرزاق املهــدي، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط1، 

1422هـ.
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ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا،  أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 22.  سلس

ــة  ــاين )ت: 1420هـــ( ، مكتب ــقودري األلب ــن آدم األش ــايت ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن  ب الدي

ــاض، ط1، )د.ت(. ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن املع

23.  ســنن ابــن ماجــة، البــن ماجــة أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط وآخــرون، دار الرســالة العامليــة، ط1، 1430هـ.

24.  ســنن أيب داود، أليب داود ســليان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــري بــن شــداد بــن عمــرو 

األزدي السجســتاين )ت: 275هـــ( ، حتقيــق: حممــد حمــي الديــن عبداحلميــد، املكتبــة العرصيــة - 

ــدا، )د.ط(، )د.ت(. ــريوت، صي ب

25.  ســريأعالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، دار احلديث - القاهــرة، 1427هـ.

26. صحيــح ابــن حبــان املســمى اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ، ملحمــد بــن حبــان بــن 

أمحــد بــن حبــان بــن معاذ بــن َمْعبــَد التميمــي أبــو حاتــم الدارمــي الُبســتي )ت: 354هـــ( ، حتقيق: 

شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط2، 1414هـ.

  27.  صحيــح البخــاري املســمى اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمور رســول اهلل

وســننه وأيامــه ، أليب عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية ابــن بردزبــه البخــاري 

اجلعفــي، حتقيــق: حممــد بــن زهــري النــارص، دار طــوق النجــاة، )د.م(، ط1، 1422هـ.

ــن  ــوح ب ــاج ن ــن احل ــن ب ــارص الدي ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــب،  أليب عب ــب والرتهي ــح الرتغي 28.  صحي

ــاض، ط5، )د.ت(. ــارف - الري ــة املع ــاين )ت: 1420هـــ(، مكتب ــقودري األلب ــن آدم األش ــايت ب نج

ــوح  ــاج ن ــن احل ــن ب ــارص الدي ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــه، أليب عب ــري وزيادات ــع الصغ ــح اجلام 29.صحي

بــن نجــايت بــن آدم األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ(، املكتــب اإلســالمي - بــريوت، ط3، 

1408هـ.
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30. صحيــح ســنن أيب داؤود ، أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص الديــن بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن 

آدم األشــقودري األلبــاين )ت: 1420هـــ( ، مؤسســة غــراس للنــر والتوزيــع - الكويــت، ط1، 

1423هـ.

31.  صحيــح مســلم املســمى املســند الصحيــح املختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إىل 

رســول اهلل ، أليب احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــريي النيســابوري )ت:261 هـ(، 

دار اجليــل، دار األفــاق اجلديــدة - بــريوت، )د.ط(، )د.ت(.

32.  لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صادر -  بــريوت، ط3، 1414هـ.

33. جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أليب احلســن نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر بــن ســليان اهليثمــي 

)ت: 807هـــ( ، حتقيــق: حســام الديــن القــديس، مكتبــة القــديس - القاهــرة، )د.ط(، 1414هـــ.

34.  املحيــط يف اللغــة، إلســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس أبــو القاســم الطالقــاين املشــهور بالصاحــب 

ــريوت، ط1،  ــب، ب ــامل الكت ــن، ع ــن آل ياس ــن حس ــد ب ــق: حمم ــاد )ت: 385هـــ( ، حتقي ــن عب ب

1414هـ.

35.  خمتــار الصحــاح، لزيــن الديــن الــرازي أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر احلنفــي 

)ت 666هـــ( ، حتقيــق: حممــود خاطــر، مكتبة لبنــان نــارشون - بــريوت، )د.ط(، 1415هـ.

ــاين  ــي، الّطه ــم الضب ــن نعي ــه ب ــن محدوي ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــني، ملحم ــىل الصحيح ــتدرك ع 36.  املس

النيســابورّى، الشــهري باحلاكــم ويعــرف بابــن البّيــع أبــو عبــد اهلل، حتقيــق: مصطفــى بــن عبدالقادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ.

37.  مســند أيب يعــىل، أليب يعــى أمحــد بــن عــي بــن املُثنــى بــن ييــى بــن عيســى بــن هــالل التميمــي 

املوصــي )ت: 307هـــ( ، حتقيــق: حســن بــن ســليم أســد، دار املأمــون للــرتاث – دمشــق، ط1، 

1404هـ.
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38.  مســند أمحــد، أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين                                      

ــريوت، ط1،  ــالة - ب ــة الرس ــرون، مؤسس ــاؤوط وآخ ــعيب األرن ــق: ش )ت: 241هـــ( ، حتقي

1421هـــ.

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــط، لس ــم األوس 39. املعج

الطــرباين )ت: 360هـــ( ، حتقيــق: طــارق بــن عــوض اهلل وعبــد املحســن احلســيني، دار احلرمــن 

ــرة. - القاه

ــم  ــو القاس ــامي أب ــي الش ــري اللخم ــن مط ــوب ب ــن أي ــد ب ــن أمح ــليان ب ــري، لس ــم الكب 40.  املعج

الطــرباين )ت: 360هـــ(، حتقيــق: محــدي بــن عبداملجيــد الســلفي، مكتبــة ابــن تيميــة - القاهــرة، 

1415هـ. ط1، 

ــة  ــع اللغ ــق: جمم ــن، حتقي ــن املؤلف ــة م ــرون، جمموع ــى وآخ ــم مصطف ــيط، إبراهي ــم الوس 41. املعج

ــرص.  ــوة – م ــة، دار الدع العربي

ــدي )ت: 764هـــ( ،  ــد اهلل الصف ــن عب ــك ب ــن أيب ــل ب ــن خلي ــالح الدي ــات، لص ــوايف بالوفي 42. ال

ــريوت، 1420هـــ. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــى، دار إحي ــي مصطف ــاؤوط، وترك ــد األرن ــق: أمح حتقي



ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

69

د
َ
ول والر

ُ
ب
َ
 الق

َ
ن

ْ
ي
َ
نب ب

َّ
االعتِراف بِالذ

رِيم(
ً
رآن الك

ُ
ة فِي الق

َ
وعِي

ُ
وض

َ
ة م

َ
اس

َ
)دِر

د. عبد ابلايق بن عبد الرمحن سييس
األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين
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  موضوع البحث:

االعرتاف بالذنب بن القبول والرد،  دراسة موضوعية يف القرآن الكريم.

  هدف البحث:

ــح األخطــاء، والــزالت،  ــاره، وتصحي ــه، وآث ــه، ورّده، عواقب تعريــف االعــرتاف بالذنــب، قبول

والتوبــة مــن الذنــوب، واخلطايــا.

  مشكلة البحث:

ــوع يف  ــرة الوق ــن ظاه ــالم م ــف اإلس ــا موق ــب؟ وم ــرتاف بالذن ــان إىل االع ــة اإلنس ــا حاج م

ــور؟ املحظ

  نتائج البحث:

االعــرتاف بالذنــوب، والتوبــة منهــا ُيســقط أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا، وهــو الــرك والنفــاق 

ــع  ــن من ــس م ــبب الرئي ــو الس ــوات ه ــد الف ــب إىل بع ــرتاف بالذن ــري االع ــوات األوان، وتأخ ــل ف قب

قبــول التوبــة.

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

الذنب -  القبول - الرد – تفسري موضوعي.
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F

إن احلمــد هلل نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور أنفســنا ومــن ســيئات أعالنا، 

مــن هيــده اهلل فــال مضــّل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك 

لــه وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله، بلــغ الرســالة، وأدى األمانــة، ونصــح األمــة، وجاهــد يف اهلل 

حــق جهــاده، وعــى آلــه وصحابتــه والتابعــن لــه بإحســان إىل يــوم الديــن، أمــا بعــد:

فــإن اهلل ســبحانه وتعــاىل نــّزل القــرآن تبيانــًا لــكل يشء، وهــدى ورمحــة، وبشـــرى للمسلميـــن، 

ــل  ــل: 89[، وجع ــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ ]النح ــال تع قـ

االعــرتاف بالذنــب ســببًا لقبــول التوبــة، وقــال C: ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  

ــة: 102[. ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ     ژ  ]التوب

                        :C ــه ــد؛ لقول ــة بع ــة معروض ــة، والتوب ــدم توب ــدم، والن ــة للن ــب مقدم ــرتاف بالذن واالع

ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ 

ــتغفار  ــة، واالس ــان إىل التوب ــة اإلنس ــوع، وحاج ــذا املوض ــة ه ــاء: 17[، فأمهي ڑ  ک    ژ ]النس

ــة بحــث يف اآليــات املتعلقــة بــه حتــت  ــا وقــع اختيــاري عــى كتاب مــن الذنــوب واملعــايص، واخلطاي

ــم(. ــرآن الكري ــة يف الق ــة موضوعي ــرّد، دراس ــول وال ــني القب ــب ب ــرتاف بالذن عنوان)االع

 أمهية املوضوع، وأسباب اختياره: 

1- بيــان حاجــة اإلنســان يف هــذا الزمــان، ومقارنــة ظاهــرة الذنــب واالعــرتاف بــه يف األديــان 

األخــرى؛ وأن اإلســالم أكمــل األديــان وأفضلهــا، ال يقبــل اهلل دينــًا غــريه.

ــدد  ــوق ع ــام يف ــامل، ويف كل ع ــول الع ــاة ح ــية للوف ــباب الرئيس ــد األس ــو أح ــار ه 2- االنتح

ــى  ــرى،أو حت ــراض األخ ــبب األم ــم بس ــات منه ــدد الوفي ــارًا ع ــون انتح ــن يموت ــخاص الذي األش
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ــر  ــون منتح ــو ملي ــم نح ــغ عدده ــث بل ــتمّر؛ حي ــامل مس ــن يف الع ــد املنتحري ــل، وتزاي ــرب والقت احل

ســنوًيا، وذكــرت التقاريــر األمميــة التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة: أن عملية انتحــار تتــم كل40 ثانية، 

وهــو مــا ياثــل حــوايل مليــون وفــاة حتــدث ســنويًا يف العــامل، وأن أهــم أســباب االنتحــار الرئيســية: 

األمــراض النفســية، واإلدمــان، ومشــكالت العمــل، وأن ُمعــّدالت االنتحــار الرســمية يف العديــد مــن 

ــة املســيحية(1(.  ــة ذات األغلبي ــري مــن مثيالتــا يف البلــدان الغربي البلــدان اإلســالمية أقــل بكث

فجهــل النــاس بحقيقــة الريعــة اإلســالمية، وإمكانيــة العــودة إىل اهلل بعــد ارتــكاب الذنــوب، 

وأن أبــواب التوبــة مفتوحــة مل تغلــق أمامهــم، واحلــّل األمثــل الوحيــد لعــالج مشــكلة االنتحــار، هــو 

قــوة املناعــة اإليانيــة، واالعــرتاف بالذنــب كــا عاجلهــا اإلســالم.

ــا،  ــا ملرتكبيه ــوب، وغفراهن ــرتاف بالذن ــريس االع ــس يمثله ك ــب يف الكنائ ــرتاف بالذن 3- االع

مقابــل رســوم ماديــة يدفعهــا طالــب املغفــرة أمــام القساوســة، كــا هــو احلــال يف األديــان املســيحية، 

ــم الزمــان  ــة يف قدي ــة الضال ــة، والطــرق الصوفي ــان املحرف ــن، كــا هــو احلــال يف األدي أو رجــل الّدي

ــه(2(. وحديث

)1( ينظــر: املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة تصــدر إرشــادات بعنــوان: )عــش احليــاة( لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن االنتحــار، 
17حزيــران - يونيــه 2021م، الصحــة عــدد)1078122(، 8 ســبتمرب 2021م؛ وموقع عــريب BBC يب يب يس رشق أوســط األخبار 
الرئيســية بعنــوان: )ملــاذا ترتفــع معــدالت االنتحــار بــني الشــباب يف العــال؟(، 2 مايــو- أيــار 2018م، 8 ســبتمرب 2021م؛ واملوقــع 
الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليةبعنوان:)االنتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو  2021م، 8 ســبتمرب 2021م؛ ومقالــة بعنوان:)أرقــام 
ــار يف  ــرة االنتح ــوان: )ظاه ــة بعن ــل(؛ ومقال ــط األق ــرق األوس ــة، والشـ ــا يف املقدم ــول العال..أوروب ــار ح ــن االنتح ــة ع صادم
املجتمعــات الغربيــة(، د. عبــد احلــق عــزوزي، صحيفــة اجلزيــر ة، السبت14ســبتمرب 2019م،9 ســبتمرب 2021م، وموقــع هلــا أون 
اليــن مقالــة بعنــوان: )االنتحــار يف الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل( رحالــة عــامل األرسة، حمرم1431هـــ ،20ينايــر-2010م، 9 
ســبتمرب 2021م؛ وموقــع اإلعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل  مقالــة بعنوان:)ظاهــرة االنتحــار.. كيــف عاجلهــا القــرآن(،30 
كانون الثــاين- ينايــر2020م،8 ســبتمرب 2021م، ومقالــة بعنــوان: )االنتحــار يــدد جمتمعــات الغــرب( د.أكــرم املشــهداين، معهــد 

اإلمــام الشــريازي الــدويل للدراســات واشــنطن، 9 ســبتمرب 2021م.
)2(  ينظــر: املوقــع الرســمي ملــداد، مقالــة بعنوان:)كــريس االعــرتاف يف الديانــة النرانيــة(، خلادم حســن إهلــي بخــش، حمرم1441هـ- 
9/18- 2019م،9 ســبتمرب 2021م،  أيضــًا موقــع الفاتيــكان نيــوز مقالــة بعنوان:)تعليــم الكنيســة بشــأن ّس التوبــة عند اســتحالة 

التقــدم من كــريس االعــرتاف(.



ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ
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ــه  ــه، أو أن ــًا، إمــا يرتاجــع عن ــا مــن ارتكــب ذنب ــن اإلســالم ال يوجــد هــذا األمــر، إن  ففــي دي

ُيســرت عليــه إذا مل يقبــض عليــه، أو يصــل للمســؤولن، واإلســالم أمرنــا بالســرت، والتوجــه املبــارش إىل 

اهلل- دون وســيط، وال رســوم ماّديــة - وهــو اعــرتاف الذنــب بالتوبــة واالســتغفار مــن الذنــب؛ فقــال 

ژ            ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ  تعــاىل: 

ُنــوَب إاِلَّ َأْنَت«)1(وهــذا  ــُه اَل َيْغِفــُر الذُّ ]آل عمــران: 135[. ويف احلديــث: »َوَأُبــوُء َلــَك بَِذْنبـِـي َفاْغِفــْر ِل َفإِنَّ

أمــر مقــرر يف اإلســالم باألدلــة.

4- قلة الدراسات يف هذا املوضوع دراسة موضوعية.

ــة، أو  ــوع يف املعصي ــرة الوق ــن ظاه ــالم م ــف اإلس ــة موق ــان ومعرف ــة إىل بي ــة امللح 5- احلاج
ــه. ــرتاف ب ــب واالع ــكاب للذن االرت

ــن يف  ــم املنتحري ــأن معظ ــار ب ــول االنتح ــدة ح ــم املتح ــر األم ــات، وتقاري ــد الدراس 6- تفي

ــاة الشــباب يف شــتى أرجــاء العــامل،  ــباب الرئيســية لوف ــات الشــباب، ويعــّد االنتحــار أحــد األس فئ

ــش،  ــر، كالفواح ــن الكبائ ــات املرتكب ــباب والفتي ــدى الش ــتمّر ل ــاد مس ــار يف ازدي ــاالت االنتح وح

ــن(2(. ــان الفات ــذا الزم ــدرات يف ه ــكرات، واملخ ــاهدتا،ورشب املس واملنكرات،ومش

ــب،  ــرتاف بالذن ــألة االع ــككن يف مس ــن املش ــض العلاني ــدى بع ــرّدة ل ــرة ال ــار ظاه 7-انتش

ــا. ــع منه ــة املجتم ــش، ومحاي ــار الفواح ــرة انتش ــن ظاه ــّد م ــة للح ــدود الرعي ــق احل ــألة تطبي ومس

8-االعــرتاف بالذنــب عنــوان للتوبــة، ومقدمــة للنــدم، وعــدم اإلرصار عــى الذنــوب واملعصيــة 

عــالج لذلــك كلــه، فنــدم اإلنســان عــى مــا فــات مــن ذنوبــه ومعاصيــه، والعــزم عــى عــدم العــودة 

)1(  سيأيت خترجيه )ص 76 (.
ــباب يف  ــني الش ــار ب ــدالت االنتح ــع مع ــاذا ترتف ــوان: )مل ــية بعن ــار الرئيس ــط األخب ــريبBBC يب يب يس رشق أوس ــع ع ــر: موق )2( ينظ
ــة بعنوان:)االنتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو 2021م؛  العــال؟( 2مايــو- أيــار 2018م؛ واملوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العاملي
ــوان:  ــة بعن ــل(؛ ومقال ــط األق ــرشق األوس ــة، وال ــا يف املقدم ــول العال..أوروب ــار ح ــن االنتح ــة ع ــام صادم ــة بعنوان:)أرق ومقال
ــا  ــع هل ــبتمرب2019م؛ وموق ــرة، السبت14س ــة اجلزي ــزوزي، صحيف ــق ع ــد احل ــة(، د. عب ــرة االنتحــار يف املجتمعــات الغربي )ظاه
ــر2010م. ــامل األرسة، حمرم1431هـــ- 20يناي ــة ع ــل( رحال ــتحق التأم ــرة تس ــار يف الغرب..ظاه ــوا: )االنتح ــة بعن ــن مقال أون الي
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ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ   :C فقــال  التوبــة،  قبــول  أســاس يف  رشط 

ــي  ــن النب ــتغفار ع ــّيد االس ــث س ــران: 135[.ويف حدي ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ ]آل عم

ــا َعــىَل َعْهــِدَك َوَوْعــِدَك َمــا  ــُدَك َوَأَن ــا َعْب ــَت َخَلْقَتنِــي َوَأَن ــَه إاِلَّ َأْن ــَت َريبِّ اَل إَِل ُهــمَّ َأْن :»اللَّ

ــُه  اْســَتَطْعُت َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َشِّ َمــا َصنَْعــُت َأُبــوُء َلــَك بِنِْعَمتـِـَك َعــَيَّ َوَأُبــوُء َلــَك بَِذْنبـِـي َفاْغِفــْر ِل َفإِنَّ

ــَت«)1(. ــوَب إاِلَّ َأْن ُن ــُر الذُّ اَل َيْغِف

9- بيــان أن اإلنســان بطبعــه يطــئ، ويــزّل قدمــه، كــا يف احلديــث عــن النبــي :»ُكلُّ 

اُبــوَن«)2(. ــاٌء َوَخرْيُ اخَلطَّائِــنَي التَّوَّ اْبــِن آَدَم َخطَّ

10- ال يمكــن أن يســلم اإلنســان مــن الوقــوع يف الذنــب واملعصيــة، وتقصــري الواجبــات ســوى 

.D األنبيــاء واملرســلن فيــا عصمهــم اهلل

11- االعــرتاف باخلطــأ مــن شــيم العقــالء غــري املتكربيــن، فاملتكــرب هــو الــذي ال يعــرتف باخلطأ 

ممــا جيــّر صاحبــه اســتحالل املحرمــات حتــى يســوغ لنفســه فعلها.

  أهداف البحث:

1- التعريف باالعرتاف بالذنب، من حيث قبوله، ورّده، عواقبه، وآثاره.

2- االعرتاف بالذنب هو الدافع األول لإلقالع عن املعصية، وتصحيح األخطاء، والزالت.

3- حاجة اإلنسان إىل التوبة، واإلنابة إىل اهلل، واالستغفار من الذنوب، واخلطايا.

)1(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب: االســتغفار، بــاب: أفضــل االســتغفار، )40/16( ح)6306(، مــن حديــث شــداد بــن 
.  أوس

)2(  أخرجــه أمحــد يف مســنده، (344/20( ح)13049(؛ والرتمــذي يف ســننه، (240/4، 659( ح)2499( مــن حديــث أنــس ابــن 
مالــك  وقــال: هــذا حديــث غريــب، وحّســنه الشــيخ األلبــاين يف اجلامــع الصحيــح ســنن الرتمــذي، )659/4( ح)2499(.
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 الدراسات السابقة:

ــهاب،  ــم ش ــد إبراهي ــي حمم ــث: ع ــم(، للباح ــرآن الكري ــوء الق ــب يف ض ــرتاف بالذن 1- )االع

ــون،  ــابع واألربع ــدد الس ــا، الع ــالمية - باليزي ــة اإلس ــا اجلامع ــد، تصدره ــد التجدي ــور يف جمل منش

1441هـــ -2020م.

يتــوي هــذا البحــث عــى مفهــوم االعــرتاف بالذنــب - االعــرتاف بالذنــب مــع اهلل تعــاىل ونــامذج 

لذلــك - أثــر االعــرتاف بالذنــب- أســباب تــرك االعــرتاف بالذنب.

2- )االعــرتاف باخلطــأ خلــق األقويــاء ال الضعفــاء( ، مقالــة ليــارس عبــد اهلل حممــد احلــوري - 
شــبكة األلوكــة -  آفــاق الرعيــة، إرشاف: د. ســعيد بــن عبــد اهلل احلميــد، 9 ســبتمرب 2021م.(1(

3- )االعــرتاف بالذنــب مطلــب شعــي(، مقالــة د.حممــد بــن إبراهيــم النعيــم عنــوان الصفحــة 
صيدالفوائــد ســبتمرب 2021م. (2(

ــة،  ــاق الرعي ــة فرحــان العطــار- شــبكة األلوكــة - آف ــة االعرتاف بالذنــب(، مقال 4- )عبودي
إشـــراف د. سعيـــد بن عبـــد اهلل احلمّيــد، 9 ســبتمرب 2021م. (3(

5- مقالــة بعنــوان: )ثقافــة االعــرتاف بالذنــب بــني الصــواب واخلطــأ(، د.خالــد ُروشــه. موقــع 
اإلســالم مــن موقــع طريــق اإلســالم، 9 ســبتمرب 2021م. (4(

ــان، 15  ــاليس، البي ــول الف ــضار باهل ــة ل ــب(، مقال ــرتاف بالذن ــذار واالع ــة االعت 6- )فضيل
)5) ديســمرب 2019م -9 ســبتمرب 2021م. 

)https://shortest.link/1V43  )1  ( موقع األلوكة (.
)2(  https://shortest.link/1HO9 )صيدالفوائد(.

      https://shortest.link/1HOd (موقع األلوكة(.
)3(  https://shortest.link/1HOu )موقع األلوكة(.

)4(   https://shortest.link/1Dup )موقع طريق اإلسالم(.
)5(  https://shortest.link/1Dut )موقع البيان(. 

https://shortest.link/1V43
https://shortest.link/1HO9
https://shortest.link/1HOu
https://shortest.link/1Dup
https://shortest.link/1Dut


78

فهــذه الدراســات كلهــا مقــاالت مل تتنــاول املوضــوع دراســة موضوعيــة تفســريية، إنــا دراســتها 

تتمثــل فيــام يــي:

ــدم  ــل وع ــب والزل ــرتاف بالذن ــادرة إىل االع ــاول املب ــي تن ــب رشع ــب مطل ــرتاف بالذن 1-االع

ــًا. ــريًا موضوعي ــا تفس ــك ومل يفره ــة بذل ــات املتعلق ــرة باآلي املكاب

ــه  ــه وخصائص ــًا طبيعت ــب عموم ــرتاف بالذن ــن االع ــّدث ع ــب حت ــة االعرتاف بالذن 2- عبودي

ــريية. ــة تفس ــن دراس ــه، ومل تك ــه وثمرات ومميزات

3-ثقافــة االعــرتاف بالذنــب بــن الصــواب واخلطــأ بأنــه خطــوات النجــاح واإلصــالح، وأول 

منــازل التواضــع، وتأديــب النفــس وتذيبهــا، وبدايــة الشــعور بــاألمل عــى اخلطــأ، وأول دافــع لرتكــه 

وعــدم تكــراره فالدراســة ليســت قرآنيــة.

4- فضيلة االعتذار واالعرتاف بالذنب حتّدثت عن معدن اإلنسان وشعوره باألمل، وما ينبغي فعله.

أّما الفرق بني الدراسات السابقة وبحثي ففيام يي:  

ــب مــن  ــي عــى مباحــث مل تتناوهلــا الدراســات الســابقة مثل:)االعــرتاف بالذن 1-اشــتمل بحث

ــاره(،  ــب وآث ــرتاف بالذن ــة االع ــرّد( - )عاقب ــث ال ــن حي ــب م ــرتاف بالذن ــول( - )االع ــث القب حي

ــه(.  ــار وعالج ــق باالنتح ــا تتعل و)القضاي

2- طريقة العرض والدراسة التفسريية خمتلفة من حيث تناول املوضوع. 

  حدوده:

مجع اآليات املتعلقة باالعرتاف بالذنب من حيث قبوله، ورّده، عواقبه، وآثاره.
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 خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، وفهارس عى النحو اآليت:

ــات . 1 ــدوده، والدراس ــه، وح ــاره، وأهداف ــباب اختي ــوع وأس ــة املوض ــن أهي ــة: تتضم املقدم
ــع. ــادر واملراج ــرس املص ــة، وفه ــه، وخامت ــث، ومنهج ــة البح ــابقة، وخط الس

املبحث األول: تعريف االعرتاف بالذنب لغة واصطالحًا.-

املبحث الثاين: االعرتاف بالذنب من حيث القبول.-

املبحث الثالث: االعرتاف بالذنب من حيث الرّد.-

املبحث الرابع: عاقبة االعرتاف بالذنب وآثاره.-

اخلامتة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.. 2

فهرس املصادر واملراجع.. 3

 منهج البحث: 

املنهج االستقرائي املوضوعي وفق اآليت:

- مجــع اآليــات القرآنيــة املتعلقــة باالعــرتاف بالذنــب، والتوبــة منــه، ودراســتها دراســة تفســريية 

موضوعيــة مــن خــالل كتــب التفســري واحلديــث واللغــة.

ــن،  ــورها يف املت ــا إىل س ــات، وعزوه ــم اآلي ــاين، وترقي ــم العث ــة بالرس ــات القرآني ــة اآلي - كتاب

ــن أو  ــت يف الصحيح ــإن كان ــة، ف ــا األصلي ــن مصادره ــث م ــواردة يف البح ــث ال ــج األحادي وختري

أحدمهــا يكتفــي بذلــك، وإن كانــت يف غريمهــا عزوتــا إىل مصدرهــا مــع ذكــر قــول املحدثــن فيهــا 

وحكمهــم عليهــا، وأمــا اآلثــار الــواردة عــن الصحابــة والتابعــن فعزوهــا إىل مصادرهــا األصليــة، 



80

ــن قوســن. ــاء فتوضــع ب ــوال العل ــا أق ــي تنصيــص، وأم ــن عالمت ــار ب ــث واآلث ووضــع األحادي

- توثيــق األقــوال، والنصــوص مــن مصادرهــا، وفــق منهــج البحــث العلمــي، وتطبيــق قواعــد 

ــف  ــث، وتعري ــام البح ــع أقس ــل يف مجي ــالء، والفواص ــث اإلم ــن حي ــوي م ــي، واللغ ــث العلم البح

األلفــاظ الغريبــة التــي حتتــاج إىل بيــان مــن خــالل مصادرهــا اللغويــة.
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املبحث األول
تعريف االعرتاف بالذنب لغة واصطالحًا

ــدور  ــرف( وي ــوي )ع ــل اللغ ــن األص ــرتف( م ــرتاف من)اع ــى االع ــة: معن ــرتاف يف اللغ االع

ــح)1(. ــة، والتوضي ــم، واملعرف ــى: العل ــى معن ــتقاقاته ع ــل باش ــذا األص ــوي هل ــى اللغ املعن

ــد  ــك ض ــب وذل ــة الذن ــار معرف ــه: إظه ــرار، وأصل ــرتاف اإلق ــب يف مفرداته:"واالع ــال الراغ ق

ــال تعــاىل: ژ ېئ  ېئ  ژ  ]امللــك: 11[، وژ ڈ  ڈ       ژ  ]غافــر: 11[ " )2(. ــود، ق اجلح

ويف االصطــالح: عّرفــه العلــاء بتعريفــات متقاربــة بأنــه: "هــو اإلقــرار الــذي صحبتــه املعرفــة بــا 

أقــر به مــع االلتــزام لــه"(3(.

أمــا الذنــب يف اللغــة: فمــن األصــل اللغــوي: "ذنــب" الذنــب اإلثــم واجلــرم واملعصيــة واجلمــع 

ذنــوب، وقــد أذنــب الرجل، كــا يف قولــه D عــن نبيــه موســى S: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ژ ]الشــعراء: 

14[، أي أثم)4(.

ويف االصطــالح: ُعــّرف بأنــه: "هــو مــا يجبــك عــن اهلل"(5( ، وقيــل: "هــو مــا يتبعــه الــذم، أو مــا 

يتتبــع عليــه العبــد مــن قبيــح فعلــه"(6(.

ــن فــارس، )282/4(؛ هتذيــب اللغــة، أليب منصــور األزهــري، )227/8(؛  )1(  ينظــر: مادة)عــرف( يف معجــم مقاييــس اللغــة، الب
جهــرة اللغــة، البــن دريــد، )41/1(؛ ولســان العــرب، البــن منظــور، )236/9(؛ الصحــاح، للجوهــري، )87/5(؛ القامــوس 

ــط، )ص 1081(. املحي
)2(  ينظر: املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، )ص332(.

ــاء،                  ــة، أليب البق ــروق اللغوي ــات والف ــم يف املصطلح ــات معج ــكري، )ص43(؛ الكلي ــة، للعس ــروق اللغوي ــم الف ــر: معج )3(  ينظ
)ص 217(؛ التوقيــف عــىل مهــامت التعــارف، )ص 74(.

)4(  ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )361/2(؛ ولسان العرب، البن منظور، )389/1(.
)5(  التعريفات، للجرجاين، )ص 143(.

)6(  ينظر: الفروق اللغوية، للعسكري، )ص244(.
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املبحث الثاين
االعرتاف بالذنب من حيث القبول

االعــرتاف بالذنــب، واالســتغفار منــه عنــوان للتوبــة، ومقدمــة هلــا؛ لقولــه :»َوالتَّْوَبُة 

ــرتاف  ــا، واالع ــا قبله ــدم م ــة ت ــٌة«)2(، والتوب ــَدُم َتْوَب ــه :»النَّ ــٌة َبْعُد«)1(؛وقول َمْعُروَض

ــط األعــال  ــكل عمــل، ومــن خل ــب يكــون بالعمــل، وباإلخــالص هلل ســبحانه، فهــو رشط ل بالذن

ــال C: ژ ڎ   ــيئاته؛ ق ــن س ــاوز ع ــه، ويتج ــل توبت ــإن اهلل يقب ــيئة، ف ــال الس ــة باألع الصاحل

ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ژ ]التوبــة: 102[، وقــال بعــد هــذه 

اآليــة: ژ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ    ]التوبــة: 104[، 

وممــا يــدل داللــة رصيــة عــى قبــول توبــة املعــرتف بذنبــه، قــول مجهــور املفريــن: إن هــذه اآليــة:     

ــهم  ــوا أنفس ــن ربط ــوك، والذي ــزوة تب ــن غ ــن ع ــأن املتخلف ــت يف ش ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ نزل

ــون  ــى يك ــهم حت ــوا أنفس ــدوا اهلل أال يطلق ــة  ، وعاه ــو لباب ــل أب ــا فع ــجد، ك ــواري املس بس

ــرىض عنهــم)3(. ــذي يطلقهــم وي رســول اهلل  هــو ال

سبب نزول اآلية: 

ــاِن  ــَة آتَِي ْيَل ــايِن اللَّ ــول اهلل  لنا:»َأَت ــال رس ــال: ق ــدب ق ــن جن ــمرة ب ــن س ع

ــْم  ــْن َخْلِقِه ــْطٌر ِم ــاٌل َش ــا ِرَج اَن ــٍة َفَتَلقَّ ــِن فِضَّ ــٍب َوَلبِ ــِن َذَه ــٍة بَِلبِ ــٍة َمْبنِيَّ ــا إىَِل َمِدينَ ــايِن َفاْنَتَهْينَ َفاْبَتَعَث

)1(  رواه مســلم يف صحيحــه، بــاب: بيــان نقصــان اإليــان باملعــايص، ونفيــه عــن املتلبــس باملعصيــة عــى إرادة نفــي كالــه )75/1( 
ــة )64/8( ح)4871(؛ والســنن الكــرى، للنســائي،  ــم الرق ــاب: تعظي ــى مــن الســنن( ب ح)104(؛ والنســائي يف ســننه (املجتب

.  ــرة ــث أيب هري ــن حدي ــة ، )326/4( ح)7356( م ــع يف الرق ــاب: القط ب
)2(  رواه أمحــد يف مســنده، )37/6( ح )3568(؛ وابــن ماجــه يف ســننه، الزهــد، بــاب: ذكــر التوبــة )1420/2( ح )4252(؛ والضيــاء 
املقــديس يف األحاديــث املختــارة، (104/6( ح )2091(، عــن أنــس بــن مالــك  ؛ وابــن حبــان يف صحيحــه، )377/2( 

ح )612(؛ والطحــاوي يف شح مشــكل اآلثــار، )100/4( ح )1465(.
)3(  ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، للطــربي، )447/14(؛ والدايــة إىل بلــوغ النهايــة، ملكي بــن أيب طالــب، )3137/4(؛ 

واجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )241/8(؛ وتفســري القرآن العظيــم، البن كثــري، )469/2(.
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ــُم اْذَهُبــوا َفَقُعــوا يِف َذلـِـَك النَّْهــِر َفَوَقُعــوا فِيــِه  َكَأْحَســِن َمــا َأْنــَت َراٍء َوَشــْطٌر َكَأْقَبــِح َمــا َأْنــَت َراٍء َقــااَل َلُ

ــوُء َعنُْهــْم َفَصــاُروا يِف َأْحَســِن ُصــوَرٍة َقــااَل ِل َهــِذِه َجنَّــُة َعــْدٍن  ُثــمَّ َرَجُعــوا إَِلْينَــا َقــْد َذَهــَب َذلِــَك السُّ

ـُـْم َخَلُطــوا  ــا اْلَقــْوُم الَِّذيــَن َكاُنــوا َشــْطٌر ِمنُْهــْم َحَســٌن َوَشــْطٌر ِمنُْهــْم َقبِيــٌح َفإهِنَّ َوَهــَذاَك َمنِْزُلــَك َقــااَل َأمَّ

ــْم«)1(. ــاَوَز اهللُ َعنُْه ــيًِّئا َتَ ــا َوآَخــَر َس ــاًل َصاحِلً َعَم

ــربة  ــة؛ ألن الع ــوم القيام ــيئًا إىل ي ــر س ــًا، وآخ ــاًل صاحل ــط عم ــٍب خَل ــة يف كل مذن ــة عام واآلي

بعمــوم اللفــظ ال بخصــوص الســبب، وإن كانــت نزلــت يف أنــاس معينــن، فهــي ترجــى للجميــع)2(.

وممــا يؤكــد هــذا املعنــى مناســبة اآليــة ملــا قبلهــا: فإنــه ملــا بــّن تعــاىل حــال املنافقــن املتخلفــن 

عــن الغــزوة رغبــة عنهــا وتكذيبــًا وشــكًا، رشع يف بيــان حــال املذنبــن الذيــن تأخــروا عــن اجلهــاد 

.)3(
ــاًل إىل الراحــة مــع إياهنــم وتصديقهــم باحلــق، فقــال:ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  كســاًل ومي

أي خلطــوا األعــال الصاحلــة باألعــال الســيئة، مــن التجــرؤ عــى بعــض املحرمــات، والتقصــري 

يف بعــض الواجبــات، مــع اعرتافهــم بذنوهبــم، ورجائهــم بــأن يغفــر اهلل هلــم ذلــك، ويقبــل توبتهــم، 

ــام  ــال اإلم ــم، وق ــا منه ــد وقوعه ــا بع ــة، وقبوهل ــه للتوب ــان: توفيق ــاده نوع ــى عب ــبحانه ع ــه س فتوبت

ــه  ــة نصوحــًا أن ــادم، الــذي مل يتــب توب ــة، دلــت عــى أن املخلــط املعــرتف الن الســعدي: "فهــذه اآلي

حتــت اخلــوف والرجــاء، وهــو إىل الســالمة أقــرب، وأمــا املخلــط الــذي مل يعــرتف وينــدم عــى مــا 

مــى منــه، بــل ال يــزال مــرصًا عــى الذنــوب، فإنــه ُيــاف عليــه أشــد اخلــوف")4(.

ــوا  ــوا واعرتف ــم أذنب ــى أهن ــدل ع ــاز ي ــور: "ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  إجي ــن عاش ــام اب ــال اإلم ق

بذنوهبــم ومل يكونــوا منافقــن؛ ألن التعبــري بالذنــوب بصيغــة اجلمــع يقتــي أهنــا أعــال ســيئة يف حالــة 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: التفسري باب قوله ژ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ژ   (17/4( ح )647(.
)2(  ينظر: تفسري الطري، )453/14(؛ وتفسري القرطبي، (243/8(؛ وتفسري ابن كثري، )469/2(.

)3(  ينظر: تفسري ابن كثري، (469/2(؛ نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي، )622/3(.
)4(  ينظر: تفسري السعدي، )ص 350(.
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اإليــان، وكذلــك التعبــري عــن ارتــكاب الذنــوب بخلــط العمــل الصالــح بالســيئ")1(.

وعــى هــذا، فــإن االعــرتاف بالذنــب يقبــل يف احلاالت،وأبرزهــا: قبــل معاينــة مالئكــة املــوت، 

ــأس، ومالئكــة العذاب،وقبــل طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا،  ــزول الب ــل ن ــاة، وقب ــأس مــن احلي والي

ــل الغرغــرة، وإرجــاع احلقــوق إىل أصحاهبــا، والســرت بالذنــب، واحلــّد مــن الوقــوع يف جريمــة  وقب

ــل النفــس املحرمة)االنتحــار(. قت

كا دل عى ذلك كّله الكتاب والسنة واإلمجاع:

1- يقبــل االعــرتاف بالذنــب قبــل معاينــة مالئكــة املــوت، قــال تعــاىل:ژ چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ژ     ]النســاء: 17[.دلــت 

هــذه اآليــة عــى قبــول االعــرتاف بالذنــب قبــل معاينــة مالئكــة املــوت، واليــأس مــن احليــاة )2(.

ــي :»إِنَّ اهللَ  ــن النب ــث ع ــا يف احلدي ــل الغرغرة،ك ــب قب ــرتاف بالذن ــل االع 2- يقب

ــة مــا مل يغرغــر، وبإمجــاع العلــاء  ــا َلْ ُيَغْرِغْر«)3(.فــدل احلديــث عــى قبــول التوب ــِد َم ــَة اْلَعْب ــُل َتْوَب َيْقَب

عليــه.

وللتوبــة ثالثــة أركان: األول: أن يقلــع عــن املعصيــة، والثــاين: أن ينــدم عــى فعلهــا، والثالــث: أن 

يعــزم أن ال يعــود إليهــا )4(.

)1(  ينظــر: التحريــر والتنويــر، )194/10(؛ وينظــر: أيضــًا تفســري أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، للبيضــاوي، )169/3(؛ الدايــة إىل 
بلــوغ النهايــة، ملكــي، )3137/4(. 

)2(  ينظر: تفسري ابن كثري، )574-573/1(.
)3(  رواه أمحــد يف مســنده، )300/10(  ح )6160(؛ الرتمــذي يف ســننه، )438/5، 547( ح)3537(، وحســنه، واخرجــه ابــن حبــان 
يف صحيحــه، )394/2(؛ احلاكــم يف مســتدركه؛ وصححــه ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص، )257/4( ح)7659(، مــن حديــث 

ابــن عمــر ، وحّســنه الشــيخ األلبــاين.
قوله:»مــا ل يغرغــر«: أي مــا مل تــردد الــروح يف احللــق، والغرغــرة: أن جيعــل املــروب يف الفــم ويــردد إىل أصــل احللــق وال يبلــع،   
ــوس، )230/13(. ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــة، )72/1(؛ وت ــرة اللغ ــر، )665/3(؛ وجه ــب األث ــة يف غري ــر: النهاي ينظ

)4(  ينظر: شح صحيح مسلم، للنووي، )76/1(.
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3- يقبــل االعــرتاف بالذنــب، والتوبــة إىل اهلل D قبــل اليــأس مــن احليــاة، فــاهلل يغفــر الذنوب 

مجيعــًا بقبــول توبــة عبــده؛ لقولــه جــل ثنــاؤه:ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  

ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ         ژ  ]الزمــر: 53[ ؛وقولــه C:ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ   ژ   ]الشــورى: 25[.

4-  يقبــل االعــرتاف بالذنــب قبل نــزول البــأس، لقولــه D: ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې           ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  

ی  ی   ژ ]غافــر: 84-85[،يعنــي ال ينفــع اإليــان عنــد نــزول البــأس، وقبــل ذلــك ينفــع، فــإن مــن 

اعــرتف بالذنــب، ونــدم عــى فعــل ارتــكاب معصيــة مــن املعــايص، أو تــرك واجــب مــن الواجبــات 

يف الطاعــة، فــإن اهلل يوفقــه للتوبــة ويقبلهــا منــه، كــا يف احلديــث عــن النبــي »َفــإِنَّ اْلَعْبــَد 

َف بَِذْنبـِـِه ُثمَّ َتــاَب َتــاَب اهللُ َعَلْيِه«)1(،وقولــه C:ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   إَِذا اْعــرَتَ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  ]األعــراف: 153[ )2(.

ــه C: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ــة العذاب؛لقول ــل مالئك ــب قب ــرتاف بالذن ــل االع 5- يقب

ژ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  

ــس: 91-90[. ]يون

ال تقبــل التوبــة عنــد معاينــة العــذاب، وتقبــل قبــل ذلــك، ولــو اعــرتف فرعــون بذنوبــه، وآمــن 

قبــل مالئكــة العــذاب اعرتافــا هلل بالربوبيــة، لقبــل اهلل توبتــه(3(.

ــه D : ژ ٺ  ٺ  ٿ   ــا؛ لقول ــن مغرهب ــمس م ــوع الش ــل طل ــب قب ــرتاف بالذن ــل االع 6- يقب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ ]األنعــام: 158[.وقــد جــاء تفســري هــذه 

)1( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )576/6( ح)2661( ، كتــاب: التفســري، بــاب: تفســري، قولــه:     ُّ ڄ  ڄ   ڄ ژ    ]النــور12[ ، مــن 
حديــث عائشــة J يف حادثــة اإلفــك. 

)2(  ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، )243/1(.
)3(  ينظر:التحرير والتنوير، )11/ 170(؛ وأيرس التفاسري، للجزائري، )2 /505(.
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ــه  ــن، قول ــا يف الصحيح ــن مغرهبا،ك ــمس م ــوع الش ــو طل ــأن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ژ ه ــنة ب ــة يف الس اآلي

ــا َفــإَِذا َرآَهــا النَّــاُس آَمــَن َمــْن َعَلْيَهــا  ــْمُس ِمــْن َمْغِرِبَ ــاَعُة َحتَّــى َتْطُلــَع الشَّ :»اَل َتُقــوُم السَّ

َفــَذاَك ِحــنَي اَل َينَْفــُع َنْفًســا إِياَمهُنـَـا َلْ َتُكــْن آَمنَــْت ِمــْن َقْبــُل، ثــم قــرأ هــذه اآليــة:ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڄ  

ــه ژ ڄڄ  ژ«)1(. ژ إىل قول

ــوله C:ژ  ۆ    ۆ   ــوم قـ ــا؛ لعم ــوق إىل أصحاهب ــاع احلق ــب بإرج ــرتاف بالذن ــل االع 7- يقب

ژ                         ۆئ     ۆئ    ۇئ            ۇئ   وئ     ەئوئ   ەئ    ائ   ائ   ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  

]النســاء: 58[.يشــمل بــأداء مجيــع األمانــات واحلقــوق إىل أهلهــا، وكل مــا ائتمــن عليــه اإلنســان وأمــر 

ٍء  بالقيــام بــه جيــب أداؤه(2(. وقولــه َ »َمــْن َكاَنــْت َلــُه َمْظَلَمــٌة أِلَِخيــِه ِمــْن ِعْرِضــِه َأْو يَشْ

ــْدِر  ــُه بَِق ــَذ ِمنْ ــٌح ُأِخ ــٌل َصالِ ــُه َعَم ــٌم إِْن َكاَن َل ــاٌر َواَل ِدْرَه ــوَن ِدينَ ــَل َأْن اَل َيُك ــْوَم َقْب ــُه اْلَي ــُه ِمنْ ْل َفْلَيَتَحلَّ

ــِه«)3(.  ــَل َعَلْي ــِه َفُحِم ــيَِّئاِت َصاِحبِ ــْن َس ــَذ ِم ــنَاٌت ُأِخ ــُه َحَس ــْن َل ــِه َوإِْن َلْ َتُك َمْظَلَمتِ

ــل االعــرتاف بالذنــب يف الســرت بالذنــب، وهــو أن يســرت اإلنســان عــى نفســه إن وقــع  8- يقب

ــذ  ــب فيــه، واختَّ ــرت، ورغَّ يف معصيــة، رشيطــة أن ال يعلنهــا وجيهــر هبــا، لقــد حــثَّ اإلســالم عــى السَّ

وســائل املنــع مــن ذلــك، فــرع حــدَّ القــذف، ومنــع تشــييع الفاحشــة؛ لقولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۈئ    ۈئ  

]النــور:19 [. وقولــه  ژ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    خب  

ْيــِل  ُجــُل بِاللَّ تِــي ُمَعــاًف إاِلَّ امْلَُجاِهِريــَن َوإِنَّ ِمــْن امْلَُجاَهــَرِة َأْن َيْعَمــَل الرَّ َصــىَّ اهللَُّ َعَلْيــِه َوَســلََّم:»ُكلُّ ُأمَّ

ُه  ُه اهللَُّ َعَلْيــِه َفَيُقــوَل َيــا ُفــاَلُن َعِمْلــُت اْلَباِرَحــَة َكــَذا َوَكــَذا َوَقــْد َبــاَت َيْســرُتُ َعَمــاًل ُثــمَّ ُيْصبـِـَح َوَقــْد َســرَتَ

ــُه َوُيْصبِــُح َيْكِشــُف ِســرْتَ اهللَِّ َعنْــُه«(4(.  َربُّ

)1(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه،  بــاب: ال ينفــع نفســًا إياهنــا، )73/6( ح)6436(، مســلم يف صحيحــه، بــاب: الزمــان الــذي ال 
.  يقبــل فيــه اإليــان، )137/1( ح)248( مــن حديــث أيب هريــرة

)2(  ينظر:تفسري الطري، )490،50/8(؛ وابن كثري، )1 / 637(، والسعدي، )ص 961(.
َلَهــا َلــُه َهــْل ُيَبــنُِّ َمْظَلَمَتــُه، )6 /241( ح) 2449(  ُجــِل َفَحلَّ )3(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، َبــاب: َمــْن َكاَنــْت َلــُه َمْظَلَمــٌة ِعنـْـَد الرَّ

مــن حديــث َأيِب ُهَرْيــَرَة َريِضَ اهللَُّ َعنـْـُه.
)4( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، َبــاب: َســرِت امُلْؤِمــِن َعــَى َنفِســِه، )283/15( ح)6069(، و مســلم يف صحيحــه، بــاب: النَّْهــِى َعــْن 

.  َهتــِك اإِلْنَســاِن ِســرَت َنفِســِه؛ صحيــح مســلم، )8/ 224( ح) 7676( مــن حديــث أيب هريــرة
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ــم  ــاىل عليه ــرت اهلل تع ــا س ــفوا م ــا وكش ــم وأظهروه ــروا بمعاصيه ــن جاه ــم الذي ــرون: ه املجاه

ــة. ــري رضورة وال حاج ــا لغ ــون هب فيتحدث

ــة ماعــز بــن مالــك األســلمي، والغامديــة  عندمــا جــاءا إىل رســول اهلل  ويف قصَّ

ــي  ــر النَّب ــا، فأم رمه ــدَّ ليطهِّ ــا احل ــم عليه ــأال أن يقي ــى، وس ن ــها بالزِّ ــى نفس ــا ع  واعرتف

ْرنِــى، َفَقــاَل:» َوحْيَــَك   برمجها.َفَقــاَل ماعــز بــن مالــك  َيــا َرُســوَل اهللَِّ َطهِّ

ــًة  ــاَب َتْوَب ــْد َت ــوُل اهللَِّ :» َلَق ــاَل َرُس ــرات، َفَق ــالث م ــِه«. ث ــْب إَِلْي ــَتْغِفِر اهللََّ َوُت ــْع َفاْس اْرِج

ْرنِــى، َفَقــاَل  ــٍة َلَوِســَعْتُهْم«، وكذلــك َقاَلــت الغامديــة J، َيــا َرُســوَل اهللَِّ َطهِّ َلــْو ُقِســَمْت َبــنْيَ ُأمَّ

:»َوحْيَــِك اْرِجِعــى َفاْســَتْغِفِرى اهللََّ َوُتوبـِـى إَِلْيــِه«)1(. ويف هــذا احلديــث دليل أنَّ الســرت أوىل 

باملذنــب عــى نفســه إذا وقــع حــًدا مــن احلــدود مــن االعــرتاف بــه عنــد الّســلطان، ومــع اعتقــاد التوبة 

ــاده، ويــب التّوابــن. ــة عــن عب ــل التوب ــإنَّ اهلل يقب ــه أاَل يعــود، ف ــدم عــى الّذنــب، وتكــون نيت والن

ــة  ــو جريم ــمى)االنتحار(، وه ــة، ويس ــس املحرم ــل النف ــة قت ــوع يف جريم ــن الوق ــّد م 9- احل

شــائعة يف هــذا الزمــان، ويف ازديــاد مســتمر؛كا أفــادت التقاريــر األمميــة، وهــو حمــرم رشعــًا وعقــاًل، 

ويف اإلســالم كبــرية مــن كبائــر الذنــوب، وأقبحهــا، وأبشــعها، وقــد ثبــت حتريمــه بالكتــاب والســنة 

واإلمجــاع، وعنــد أهــل الســنة املنتحــر ال يكــون كافــرًا إذا كان مســلًا يصــّي معروفــًا باإلســالم، بــل 

ــل  ــة قت ــا، وجريم ــات عليه ــي م ــة الت ــدر اجلريم ــى ق ــايص ع ــائر املع ــيئة اهلل، كس ــت مش ــون حت يك

ــا  ــتمر، م ــكل مس ــا بش ــاع أعداده ــب ارتف ــامل بس ــا الع ــرية يواجهه ــرة خط ــار( ظاه النفس)االنتح

ــالمية؟ ــة اإلس ــا الريع ــف عاجلته ــا، وكي ــة منه ــباهبا، والوقاي ــة أس ــتدعى إىل معرف يس

ــًا  ــة؛ وبيان ــائعة، والقبيح ــة الش ــذه اجلريم ــن ه ــًا ع ــالمية؛ هني ــة اإلس ــة يف الريع ــاءت األدل فج

للحــّد مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا؛ وإجيــادًا لوســائل عــالج فعالــة ضــد االكتئــاب، ولعــالج 

َنـــا، )119/5، 120( ح) 4527، 4528(  من حديث  )1( أخـرجــــه مسلم فــــي صحيحه، بــــاب: َمـــِن اْعتـَــَرَف َعـــَى َنْفِســـِه بِالـزِّ
.  ــلمي ــدة األس بري
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ــه، ومــن  ــة إىل اهلل، واالســتغفار من ناجــع هلــا؛ وذلــك يكــون بالعــودة إىل االعــرتاف بالذنــب والتوب

ــل فــوات األوان. هــذه اجلريمــة باألخــص قب

واألدلــة عــى ذلــك مــن الكتــاب والســنة كثــرية، قــال C: ژ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ  

ــن  ــى اهلل ع ــد هن ــار، وق ــم االنتح ــل يف حتري ــة أص ــرة195[، اآلي ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے    ژ ]البق

اإللقــاء بالنفــس ملــا فيــه اهلــالك عمومــًا، ووقــوع لفــظ" ُتْلُقــوا"يف ســياق النهــي يقتــي عمــوم كل 

إلقــاء باليــد للتهلكــة، وكل تســّبب يف اهلــالك عــن عمــد فيكــون منهًيــا عنــه حمرًمــا ًمــا مل يوجــد مقتض 

إلزالــة ذلــك التحريــم(1(.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   C:ژ  وقــال 

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ    ژ  ]النســاء: 29[. واآليــة دلــت عــى كليتــن مــن كليــات 

ــراب  ــار، االضط ــببن يف االنتح ــّم الس ــس(2(، وأه ــظ األنف ــوال، وحف ــظ األم ــا حف ــة: ومه الريع

ــادي.  ــي، واالقتص النف

ــاء: 30[ "أي  ــاىل: ژ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ژ ]النس ــه تع ــري قول ــري يف تفس ــن كث ــام اب ــال اإلم ق

ومــن يتعاطــى مــا هنــاه اهلل عنــه معتديــًا فيــه ظاملــًا يف تعاطيــه أي عاملــًا بتحريمــه متجــارسًا عــى انتهاكــه 

ژ ڈ  ڈ  ژژ  ژ ،وهــذا تديــد شــديد ووعيــد أكيــد، فليحــذر منــه كل عاقــل لبيــب ممــن ألقــى 

الســمع وهــو شــهيد"(3(.

وفيهــا النهــي عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وقتــل النفــس املحرمــة، والتوبــة مــن املعــايص، 

ــاه الظاهــر النهــي عــن قتــل املؤمــن نفســه يف  ــة مــن الوقــوع فيهــا ژ ڃ  چ  چچ   ژ ومعن والوقاي

ــه  ــة، كقول ــث الصحيح ــك األحادي ــى ذل ــت ع ــا دل ــو االنتحار"،ك ــب، أوضجر"وه ــال غض ح

)1( ينظــر: جامــع البيــان، )3/ 593(؛ وتفســري القــرآن العظيــم، ابــن كثــري،)1/ 285، 286(؛ والتحريــر والتنويــر، البــن عاشــور،                             
.)211 ،210/ 2)

(2( ينظر: التحرير والتنوير، )102/4(.
(3( تفسري القرآن العظيم، )594/1(.
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ــًدا فِيَهــا  دَّى فِيــِه َخالِــًدا خُمَلَّ :»َمــْن َتــَردَّى ِمــْن َجَبــٍل َفَقَتــَل َنْفَســُه َفُهــَو يِف َنــاِر َجَهنَّــَم َيــرَتَ

ــًدا فِيَهــا َأَبــًدا َوَمــْن  ــاُه يِف َنــاِر َجَهنَّــَم َخالـِـًدا خُمَلَّ ُه يِف َيــِدِه َيَتَحسَّ ــى ُســامًّ َفَقَتــَل َنْفَســُه َفُســمُّ سَّ َأَبــًدا َوَمــْن حَتَ

ــًدا فِيَهــا َأَبــًدا«(1(.  ــَم َخالِــًدا خُمَلَّ ــا يِف َبْطنـِـِه يِف َنــاِر َجَهنَّ ــُأ ِبَ َقَتــَل َنْفَســُه بَِحِديــَدٍة َفَحِديَدُتــُه يِف َيــِدِه َيَ

ــا  ينًا َفَحــزَّ ِبَ ــَذ ِســكِّ ــْرٌح َفَجــِزَع َفَأَخ ــِه ُج ــٌل بِ ــْم َرُج ــْن َكاَن َقْبَلُك ــه :»َكاَن فِيَم وقول

ــَة«)2(. نَّ ــِه اجْلَ ْمــُت َعَلْي ــِدي بِنَْفِســِه َحرَّ ــاَدَريِن َعْب ــاَل اهللَُّ َتَعــاىَل َب ــى َمــاَت َق ُم َحتَّ ــَأ الــدَّ ــاَم َرَق ــَدُه َف َي

ــورة إىل  ــن أول الس ــة م ــا االجتاعية،واالقتصادي ــن القضاي ــه م ــى عن ــا هن ــى كل م ــام ع ــو ع وه

قولــه تعــاىل: ژ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ژ  ]النســاء30[ 

ــرة؛  ــا أو يف اآلخ ــا كان يف الّدني ــة، أّي ــا إىل التهلك ــس، أو بإلقائه ــالك األنف ــؤدي إىل ه ــا ي ــكاب م بارت

ــا بــا ال يســتحق، أو  ــًا مــن بشــاعة اجلريمــة، وقبحهــا؛ وإفراًطــا يف التجــاوز عــن احلــد؛ وإتياًن ترهيب

ــه.  ــًا عــى النفــس، بتعريضهــا للعقــاب، وعواقب ــا عــى الغــري وظل تعدًي

ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ژ  وختــم اآليــة بالرمحــة والرأفــة، تفــاؤالً بخــري، وأمــاًل يف عفوه،وبيانــًا لعلة 

منــع قتــل النفــس املحرمــة؛ وترغيبــًا يف التوبــة مــن املعــايص، واالعــرتاف بالذنــب؛ واختــاذ األســباب 

املانعــة مــن الوقــوع يف جريمــة قتــل النفــس املحرمــة، والوقايــة منهــا، وعالجهــا(3(. 

وهــذه اآليــة أصــل يف منــع جريمــة االنتحــار، والوقايــة منــه، وعالجــه، واحلديث الريــف أصل 

يف بيــان االنتحــار، ووســائله، وجــزاء مرتكــب جريمــة املنتحــر، وأنــه جيــازى عــى قــدر اجلريمــة التــي 

ــات عليها. م

بِيِث، )439/14( ح ) 5778(؛ ومســلم  ـــاُف ِمنْـــُه َواخْلَ َواِء بِِه َوبَِا ُيَ ــمِّ َوالدَّ )1( أخرجـــه البخـــاري يف صحيحـــه، َبـــاُب: ُشـــْرِب السُّ
ــُه الَ َيْدُخــُل اجْلَنَّــَة إاِلَّ َنْفــٌس  ِريــِم َقْتــِل اإِلْنَســاِن َنْفَســُه َوإِنَّ َمــْن َقَتــَل َنْفَســُه بَِشــْىٍء ُعــذِّ بـِـِه ىِف النَّــاِر َوَأنَّ يف صحيحــه، بــاب: ِغَلــِظ حَتْ
ــاه(:  ــن، و)يتحس ــأ(: يطع ــات: )يتوج ــض الكل ــى بع ــرة  . ومعان ــث أيب هري ــن حدي ــِلَمٌة، )1/ 72( ح )313( م ُمْس

ــه، ويتجرعــه، و)يــرتدى(: أي ينــزل. ينظــر شح النــووي، )1 / 103(. يرب
. 2( أخرجه البخاري يف صحيحه، باب: الطيب للجمعة، )8 /569( ح)3463( من حديث جندب بن عبد اهلل البجي(

ــري،                                    ــن كث ــره، )5/ 157(؛ واب ــي تفسيـ ــي فـ ــري، (229/8(؛ والقرطبـ ــري الطبـ ــر: تفس ــد، )52/2(؛ ينظ ــر املدي ــر: البح )3( ينظ
.)310/1( الوســيط،  والتفســري  593(؛   /  1)
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ذكــر اهللّ تعــاىل هنــا قاعــدة التعامــل العــام يف األمــوال، بعــد أن بــّن أحــكام بعــض املعامــالت 

املاليــة؛ ألن املــال قريــن الــروح يتنــاول مــال نفســه ومــال غــريه، واالعتــداء عليــه يــورث العــداوة، 

بــل قــد جيــّر إىل اجلرائــم، فاإلســالم ديــن يريــد حتقيــق االســتقرار واحلفــاظ عــى املــودة واحلقــوق بــن 

النــاس.

فنهــى اهلل تعــاىل أكل أمــوال النــاس بالباطــل بجميــع أنــواع املكاســب غــري املروعــة، وكل مــا 

يؤخــذ عوًضــا عــن العقــود الفاســدة أو الباطلــة، وهــو مــا يالــف الــرع(1(.

أهم أسباب الوقوع يف املعصية املؤدية إىل االنتحار:

ــه ســبحانه،  ــاب مراقبت ــل هــو الســبب الرئيــس، واملبــارش، وغي 1- اإلعــراض عــن ذكــر اهلل، ب

ــاىل: ژ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   ــه تع ــه قول ــك كل ــل يف ذل ــان، واألص ــف اإلي وضع

ــة  ــقاوة، واجلريم ــوع يف الش ــدأ الوق ــل يف مب ــة: أص ــذه اآلي ــه124[، وه ىئ  ی  ی      ی  ژ]ط

املؤّديــة إىل قتــل املنتحــر نفســه، واإلعــراض عــن ذكــر اهلل تعــاىل، وهــو الــذي ينتــج عنــه االضطــراب 

النفيس)االكتئــاب( أي فقــدان األمــل الــذي كان موجــوًدا لــدى املنتحــر ســواء كان اجتاعيــًا، 

ــول:  ــا، تق ــة، واحصائيات ــر األممي ــًا، وتقاري أواقتصادي

ــر إىل  ــة ُينظ ــة حلظ ــية، ويف أي ــات نفس ــة باضطراب ــار مرتبط ــاالت االنتح ــن ح ــن 90% م ــر م أكث

ــًا يعانــون اضطرابــات نفســية، وأنفقــت ماليــن الــدوالرات؛  ســكان العــامل بأنــه يوجد)450(مليون

إلجيــاد عــالج ناجــع لالنتحــار(2(، وعــى الرغــم مــن إنفــاق هــذه األمــوال اهلائلــة كل عــام لعــالج 

ــزداد(3(. ــل ي هــذه الظاهــرة، غــري أن أعــداد املنتحريــن كل عــام ال تتغــري، ب

)1( ينظــر: تفســري الطــري، )229/8(؛ والقرطبــي يف تفســريه، )157/5(؛ وابــن كثــري يف تفســريه،)593/1(؛ والتفســري الوســيط، 
.)310/1)

)2(  ينظــر: املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة تصــدر إرشــادات بعنوان)عــش احليــاة( لتعزيــز جهــود الوقايــة مــن االنتحــار، 
ــة  ــو  2021م، ومقال ــران - يوني ــار(، 17 حزي ــوان: )االنتح ــدد)1078122(، وعن ــة ع ــه 2021م،  الصح ــران - يوني 17حزي

ــل(. ــط األق ــرشق األوس ــة، وال ــا يف املقدم ــول العال..أوروب ــار ح ــن االنتح ــة ع ــام صادم بعنوان:)أرق
)3(  ينظر: املراجع السابقة.
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2- الوضــع االقتصــادي، وامليــول اجلنســية، واملســكرات واملخــدرات بأنواعهــا، وتنــاول بعــض 

األدويــة، والتســلط وغريهــا(1(. 

3- جهــل النــاس بحقيقــة الريعــة اإلســالمية، وإمكانيــة العــودة إىل اهلل بعــد ارتــكاب اجلرائــم؛ 

لعمــوم قولــه جــّل وعــال: ژ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ژ  ]األنعــام111[،أي جيهلــون احلــق جهــاًل يــول بينهــم وبــن درك احلــق 

والوصــول إىل الصــواب(2(.

واحلــق هــو رشع اهلل وفهمــه، واتباعــه َوفــق ســنة نبــّي الرمحــة ؛ إلنقــاذ البريــة مــن 

ــم، وويالتا. ــب اجلرائ عواق

فتبــّن مــن هــذه األدلــة الرصيــة الواضحــة عــى أن االعــرتاف بالذنــب واالســتغفار منــه مقبــول 

ــن  ــروج م ــل للخ ــّل األمث ــو احل ــل ه ــة، ويف املقاب ــاره طيب ــدة، وآث ــه محي ــوات األوان، وعواقب ــل ف قب

الوقــوع يف أمــور عواقبهــا وخيمــة، وبيــان األحــوال التــي يقبــل فيهــا االعــرتاف بالذنــب، وأبرزهــا: 

قبــل معاينــة مالئكــة املــوت، واليــأس مــن احليــاة، وقبــل نــزول البــأس، ومالئكــة العــذاب، وقبــل 

ــب،  ــرت بالذن ــا، والس ــوق إىل أصحاهب ــاع احلق ــرة، وإرج ــل الغرغ ــا، وقب ــن مغرهب ــمس م ــوع الش طل

واحلــّد مــن وقــوع جريمــة قتــل النفــس املحرمــة )االنتحــار(.

)1(  ينظر: نفس املراجع السابقة.
)2(  ينظر: تفسري القرطبي، (7 / 67(؛ وفتح القدير، (2 /222(.
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املبحث الثالث

االعرتاف بالذنب من حيث الرد
ــة مالئكــة املــوت...، وكذلــك يكــون مــردودًا  تقــدم أن االعــرتاف بالذنــب مقبــول قبــل معاين

عنــد معاينــة مالئكــة املــوت، واليــأس مــن احليــاة، وبعــد نــزول البــأس والعــذاب، واإليــان ال ينفــع 

ــدم، وال  ــرار بالذنــب، والن ــه اإلق ــل، وال ينفــع في ــذ ال تقب ــة حينئ ــإن التوب بعــد املخالطــة باملــوت، ف

يقبــل مــن العاصــن اعرتافهــم بذنوهبــم، وال مــن الكفــار رجوعهــم إىل إياهنــم بــاهلل واليــوم اآلخــر، 

ــال  ــه، ق ــيئة اهلل ورمحت ــت مش ــو حت ــرك فه ــر وال ــا دون الكف ــايص في ــن املع ــب م ــرار بالذن ــا اإلق أم

ســبحانه وتعــاىل يف كتابــه العزيــز عــن اعــرتاف الكفــار بذنوهبــم يــوم ال ينفــع فيــه اإلقــرار: ژ ڈ  

ــة التــي بعــد املــوت،  ــاة الثاني ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک    ژ ]غافــر: 11[؛ حيــث كانــوا ينكــرون احلي

ثــم يتمنـّـون العــودة إىل احليــاة الدنيــا مــرة ثانيــة؛ ليؤمنــوا بــاهلل وحــده، وُيقــّروا بوحدانيتــه، ويعرتفــوا 

لــه بربوبيتــه، ويصّححــوا مــا وقــع منهــم مــن الــرك، والتكذيــب، وإنــكار البعــث واحلســاب)1(.

ــم اهلل  ــم، فأبعده ــروا بذنبه ــك: 11[ أي أق ــاىل: ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ            ژ     ]املل ــال تع وق

مــن رمحتــه، ژ ىئ  ژ أي بعــدًا ألهــل النــار، وطــردًا هلــم يف وقــت ال ينفعهــم االعــرتاف، قــال اإلمام 

ــن  ــد ع ــأدى الواح ــل، ف ــى فع ــه معن ــع؛ ألن في ــف إىل اجلم ــد أضي ــب، وق ــد الذن ــربي: "ووّح الط

ــع")2(. اجلم

وقــد دل الكتــاب والســنة واإلمجــاع عــى أن هنــاك حــاالت يكــون االعــرتاف بالذنــب، والتوبــة 

ــاىل:ژ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ       ــال تع ــا ق ــن، ك ــري مقبول غ

بــأن  ]النســاء: 18[، ذلــك  ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

)1(  ينظر: تفسري ابن كثري، )573/1(.
)2(  ينظــر: تفســري الطــري، )510/23(؛ وتفســري الــرازي )مفاتيــح الغيــب(، )58/30(؛ وتفســري البيضــاوي، )363/5(؛ والراغــب 

يف مفرداتــه، )ص 226(؛ وتفســري القرطبــي، )212/18(.
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التوبــة يف هــذه احلالــة توبــة اضطــرار ال تنفــع صاحبهــا، إنــا تنفعــه توبــة االختيــار؛ ألن املقصــد مــن 

العــزم ترتــب آثــاره عليــه، وصــالح احلــال يف هــذه الــدار باالســتقامة الرعيــة، فــإذا وقــع اليــأس 

مــن احليــاة ذهبــت فائــدة التوبــة، واالعــرتاف بالذنــب)1(.

ــت  ــه كان ــالمه؛ ألن توبت ــب، وال إس ــه بالذن ــه اعرتاف ــل من ــه، ومل يقب ــون مل ينفع ــان فرع فإي

ــال: ژ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ــه جــّل وع ــرارًا؛ لقول اضط

ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ      ژ   ]يونــس: 90-91[ إنــا كان إيــان فرعــون يف حالــة 

ــذاب. ــزول الع ــوت، ون ــه امل ــرق؛ لرؤيت ــه الغ إدراك

وقيــل: إنــه قــال هــذه الكلمــة؛ ليتوصــل هبــا إىل دفــع مــا نــزل بــه مــن العــذاب، ومل يكــن قصــده 

هبــا االعــرتاف بالذنــب واإلقــرار بوحدانيــة اهلل تعــاىل، واالعــرتاف لــه بالربوبيــة، ال جــرم أن اإليــان 

مل ينفعــه يف ذلــك الوقــت)2(.

وكذلــك اإليــان عنــد معاينــة مالئكــة املــوت، ومالئكــة العــذاب، ونــزول البــأس غــري مقبــول؛ 

ــاىل: ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ائ ائ  ەئ   ــه تع ــه قول ــا دل علي ك

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی     ژ     ]غافــر: 85-84[   )3(.

وكذلــك ال ينفــع اإليــان، واالعــرتاف بالذنــب، عنــد طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا؛ كــا يف قولــه 

تعــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ژ   ]األنعــام: 158[.

وقــد جــاء تفســري هــذه اآليــة يف الســنة بــأن ژ ٿ  ٿ  ٿ  ڄ  ژ  هــو طلــوع الشــمس مــن مغرهبــا، 

ــوُم  ــول اهلل :»اَل َتُق ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أيب هري ــا ع ــن وغريمه ــي الصحيح فف

ــُع  ــَذاَك ِحــنَي اَل َينَْف ــا َف ــْن َعَلْيَه ــَن َم ــاُس آَم ــإَِذا َرآَهــا النَّ ــا َف ــْن َمْغِرِبَ ــْمُس ِم ــَع الشَّ ــى َتْطُل ــاَعُة َحتَّ السَّ

)1(  ينظر: التحرير والتنوير، )66/4(.
)2(  ينظر: تفسري الرازي، )124/17(؛ تفسري البيضاوي، )213/3(؛ تفسري اخلازن، )206/3(.

)3(  ينظر: تفسري البغوي، )432/2(؛ تفسري ابن كثري، )523/2(؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، )367/2(.
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ــه                     ــة: ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  إىل قول ــذه اآلي ــرأ ه ــم ق ــُل، ث ــْن َقْب ــْت ِم ــْن آَمنَ ــا َلْ َتُك ــا إِياَمهُنَ َنْفًس

.)1(» ژ   ڄڄ   ژ 

ــاَب  ــْن َت ــول اهلل : » َم ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أيب هري ــلم ع ــح مس ويف صحي

ــِه «)2(. ــاَب اهللَُّ َعَلْي ــا َت ــْن َمْغِرِبَ ــْمُس ِم ــَع الشَّ ــَل َأْن َتْطُل َقْب

ــتئنافًا  ــتأنفة اس ــة مس ــور: "ژ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ژ  مجل ــن عاش ــام اب ــال اإلم ق

ــًا تذكــريًا هلــم بــأن االنتظــار والرتيــث عــن اإليــان وخيــم العاقبــة، ألنــه مهــدد بــا يمنــع مــن  بياني

التــدارك عنــد الندامــة، فإمــا أن يعقبــه املــوت واحلســاب، وإمــا أن يعقبــه جمــيء آيــة مــن آيــات اهلل، ال 

تبقــى فســحة لتــدارك مــا فــات؛ ألن اهلل إذا أنــزل عذابــه عــى املكذبــن مل ينفــع عنــده توبــة")3(.

ــل فيهــا االعــرتاف بالذنــب،  ــي ال يقب ــرز احلــاالت الت ــّن مــن خــالل النصــوص املتقدمــة أب تب

والنــدم عــى مــا فــات، والعــزم عــى تــرك املحظــورات، والتوبــة مــن الــرك، والذنــوب، واملعــايص، 

ــاة،  ــن احلي ــأس م ــأس، والي ــزول الب ــذاب، ون ــة الع ــوت، ومالئك ــة امل ــة مالئك ــد معاين ــي: عن وه

ــاع  ــدم إرج ــا، وع ــن مغرهب ــمس م ــوع الش ــر، وطل ــرك والكف ــى ال ــوت ع ــس، وامل ــرة النف وغرغ

ــب. ــرة بالذن ــا، واملجاه ــوق إىل أصحاهب احلق

 فأمــا إذا مــات اإلنســان عــى الكفــر، والــرك فــال ينفعــه إيانــه، واعرتافــه بالذنــب وندمــه عــى 

ــة ولــو بمــلء  ــه فدي ــا، وال تقبــل توبتــه، وال تنفعــه شــفاعة، وال تؤخــذ من ــه مــن اخلطاي مــا وقــع في

ــًا)4(. األرض ذهب

)1(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، بــاب: ال ينفــع نفســًا إياهنــا، )73/6( ح)6436(؛ مســلم يف صحيحــه، بــاب: الزمــان الــذي ال 
يقبــل فيــه اإليــان، )137/1( ح)248(.

)2(  أخرجه مســلم يف صحيحه، يف كتاب: الذكر والـدعـــاء، بـــاب استحبـــاب االستغفـــار، )6702/4(  ح)2703(؛ جامع األصول، 
(512/2( ح)984(.

)3(  ينظر: التحرير والتنوير، (138/7-141(؛ أيرس التفاسري، للجزائري، )146/2(.
)4(  ينظر: تفسري ابن كثري، (573/1-574(؛ تفسري البحر املحيط، (397/2(.
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 وإليك بيان أدلة هذه احلاالت، وأبرزها: 

ــاء؛  ــن يش ــك مل ــا دون ذل ــر م ــرك، ويغف ــى ال ــات ع ــن م ــب مم ــرتاف بالذن ــل االع 1- ال يقب

لعمــوم قولــه تعــاىل: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ژ  ]النســاء: 48[، فدّلــت هــذه 

ــرك)1(. ــى ال ــات ع ــن م ــر مل ــاىل ال يغف ــه تع ــى أن ــة ع ــة الكريم اآلي

2- ال يقبــل االعــرتاف بالذنــب ممــن مــات عــى الكفــر ألنــه ال ينفــع فيــه النــدم، وال تقبــل منــه 

ــًا، كــا قــال تعــاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ژ  ]النســاء: 18[ وقــال  فديــة ولــو مــلء األرض ذهب

C: ژ ۅ  ۉ  ۉ        ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ــر ال  ــى الكف ــات ع ــن م ــى أن م ــة ع ــة الكريم ــذه اآلي ــت ه ــران: 91[. فدّل ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ژ  ]آل عم

تقبــل منــه توبــة وال فديــة )2(.

3- ال يقبــل االعــرتاف بالذنــب، والتوبــة عنــد معاينــة املــوت وســكراته، واليــأس مــن احليــاة؛ 

ــاىل: ژ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   ــه تع ــوم قول لعم

ڱ    ژ ]النســاء: 18[ فاآليــة الكريمــة رصيــة بــأن التوبــة غــري مقبولــة يف هــذه احلالــة.

 :C 4- ال يقبــل إيــان املعــرتاف بالذنــب عنــد معاينــة العــذاب، ونــزول البــأس؛ كــا قــال

ــك  ــم يف ذل ــول إياهن ــًا قب ــى أيض ــس: 51[، ونف ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ    ژ  ]يون

احلــن بقولــه: ژ ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ    ژ ، وقولــه ســبحانه تعــاىل: ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ــرّصح  ــس: 96[، ف ــه C: ژ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ژ   ]يون ــر: 85[، وقول ۇئۆئ  ژ ]غاف

ســبحانه وتعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة، بــأن مــن حقــت عليهــم كلمــة العــذاب ال ينفعهم إياهنــم)3(.

)1(  ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، (243/1(، )257/5(.
)2(  ينظــر: تفســري ابــن كثــري، )573/1-574(؛ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، (161/2(، وأيــرس التفاســري، للجزائــري، 

.)519/4)
)3(  ينظر: تفسري ابن كثري، )523/2(؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، )161/2، 367(.
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5- ال يقبــل إســالم املعــرتف بالذنــب عنــد معاينــة مالئكــة املــوت؛ كــا تقــدم يف إســالم فرعــون؛ 

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   C:ژ  ولقولــه 

چ               چ    ژ ]النحــل: 28[، وقولــه جــل ثنــاؤه: ژ ې   ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ            ۇئ    ژ                                                                 

]النحــل: 87[، فاآليتــن الكريمتــن رصيتــن بــأن اإلســالم غــري مقبــول يف هــذه احلالــة)1(.

6- ال يقبــل االعــرتاف بالذنــب والتوبــة مــن املجرمــن عنــد وقوفهــم عــى النــار، حيــث يتمنـّـون 

العــودة إىل الدنيــا مــرة ثانيــة، وهــم نادمــون معرتفــون بذنوهبــم؛ لتصحيــح مــا وقــع منهم مــن الرك، 

ــة؛ كــا يف  ــه مــن اإلهان ــا يالقون ــًا وذالً؛ مل ــكار، ناكســون رؤوســهم خجــاًل وخزي والتكذيــب، واإلن

قولــه تعــاىل:ژ يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  جض  حض   ژ      ]األنعــام: 27[، وقولــه 

تعــاىل: ژ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     

ژ]الســجدة: 12[، فقولــه عنهــم ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ        ]املؤمنــون: 106[: اعــرتاف منهــم بضالهلــم؛ حيــث 

ال ينفــع االعــرتاف بالذنــب، وال النــدم عليــه يــوم القيامــة (2( .

ــان  ــع اإلي ــا، ال ينف ــن مغرهب ــمس م ــوع الش ــد طل ــة عن ــب والتوب ــرتاف بالذن ــل االع 7- ال يقب

نفســًا مل تكــن آمنــت مــن قبــل، كــا يف قولــه تعــاىل: ژ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ژ  ]األنعــام: 158[، تقــدم تفســري هــذه اآليــة يف الســنة النبويــة »بطلــوع الشــمس مــن مغربــا« كــا 

يف روايــة الصحيحــن وغريمهــا(3(.

  8- ال ينفــع االعــرتاف بالذنــب والتوبــة عنــد غرغــرة النفــس، كــا يف حديــث ابــن عمــر

عــن النبــي :»إِنَّ اهللَ َيْقَبــُل َتْوَبــَة اْلَعْبــِد َمــا َلْ ُيَغْرِغْر«)4(.

)1(  ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، (257/5(.
ــري،  ــن كث ــري اب ــي، )55/6(؛ تفس ــور، للبقاع ــات والس ــب اآلي ــدرر يف تناس ــم ال ــري، )316/11(؛ ونظ ــري الط ــر: تفس )2( ينظ

(554/3(؛ والتحريــر والتنويــر، )155/21(؛ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )161/2(، )358/5(.
)3(  سبق خترجيه.
)4(  سبق خترجيه.
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ــوق إىل  ــاع احلق ــن، وإرج ــوق اآلخري ــه حق ــن علي ــة مم ــب والتوب ــرتاف بالذن ــل االع 9- ال يقب

أصحاهبــا رشط يف قبــول االعــرتاف بالذنــب والتوبة منــه؛ لقولــه :»َأَتــْدُروَن َمــا امْلُْفلُِس«، 

تـِـى َيْأتـِـى َيــْوَم اْلِقَياَمــِة بَِصــاَلٍة  َقاُلــوا امْلُْفلـِـُس فِينـَـا َمــْن الَ ِدْرَهــَم َلــُه َوالَ َمَتــاَع. َفَقــاَل»إِنَّ امْلُْفلـِـَس ِمــْن ُأمَّ

ــَذا  َب َه ــَذا َوَضَ ــَفَك َدَم َه ــَذا َوَس ــاَل َه ــَذا َوَأَكَل َم ــَذَف َه ــَذا َوَق ــَتَم َه ــْد َش ــى َق ــاٍم َوَزَكاٍة َوَيْأتِ َوِصَي

َفُيْعَطــى َهــَذا ِمــْن َحَســنَاتِِه َوَهــَذا ِمــْن َحَســنَاتِِه َفــإِْن َفنَِيــْت َحَســنَاُتُه َقْبــَل َأْن ُيْقــَى َمــا َعَلْيــِه ُأِخــَذ ِمــْن 

ــاِر«(1(.  َخَطاَياُهــْم َفُطِرَحــْت َعَلْيــِه ُثــمَّ ُطــِرَح ِف النَّ

10- ال يقبــل االعــرتاف بالذنــب مــن املجاهــرة بالذنــب، وإشــاعتها، وهــي أمــر خطــري، وحــّذر 

د فيهــا عــى مــن يفعلهــا، وتوّعــد صاحبهــا بالوعيــد يف الدنيــا واآلخــرة؛ لعمــوم  منهــا الشــارع وشــدَّ

قولــه جــّل وعــال:ژ ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ژ ]النــور: 19[، 

ــُل  ُج ــَل الرَّ ــَرِة َأْن َيْعَم ــْن امْلَُجاَه ــَن َوإِنَّ ِم ــاًف إاِلَّ  امْلَُجاِهِري ــي ُمَع تِ ــّي :»ُكلُّ ُأمَّ ــول النب وق

ُه اهللَُّ َعَلْيــِه َفَيُقــوَل َيــا ُفــاَلُن َعِمْلــُت اْلَباِرَحــَة َكــَذا َوَكــَذا َوَقــْد َبــاَت  ْيــِل َعَمــاًل ُثــمَّ ُيْصبـِـَح َوَقــْد َســرَتَ بِاللَّ

ــُه َوُيْصبـِـُح َيْكِشــُف ِســرْتَ اهللَِّ َعنْــُه«)2(.  ُه َربُّ َيْســرُتُ

فتبــّن مــن هــذه األدلــة الرصيــة الواضحــة عــى أن االعــرتاف بالذنــوب املتعلقــة بالــرك بــاهلل، 

والتكذيــب بآياتــه ورســله، وإنــكار البعــث واحلســاب، وهــي أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا يقبــل قبــل 

فــوات األوان، ألن اإلســالم هيــدم مــا قبلــه، ممــا يــدل عــى واســع رمحــة اهلل، ولطفــه، وشــفقته عــى 

العبــاد.

ــط  ــات والتفري ــرك ارتــكاب املعــايص، والتقصــري يف الواجب أمــا تأخــري االعــرتاف بالذنــب، وت

.  ْلِم )15(، )8 / 18(  ح) 6744( من حديث أيب هريرة ِريِم الظُّ )1( أخرجه مسلم يف صحيحه، باب: حَتْ
)2(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، بــاب: ســرت املؤمــن عــى نفســه، )283/15( ح)6069(، ومســلم يف صحيحــه، بــاب: النهــي عــن 

. هتــك اإلنســان ســرت نفســه، )2291/4( ح)2990( مــن حديــث أيب هريــرة
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ــاة،  ــن احلي ــأس م ــه، والي ــوت ومعاينت ــور امل ــورات إىل حض ــرك املحظ ــى ت ــزم ع ــري الع ــا، وتأخ فيه

وعنــد غرغــرة النفــس، وتأخــري إرجــاع احلقــوق إىل أصحاهبــا، واملجاهــرة باملعــايص، فهــو مــن أهــم 

األســباب املانعــة مــن قبــول التوبــة، والعفــو عــن الســيئات.

ــاون  ــه والته ــي تفّوت ــال ينبغ ــاالت، ف ــذه احل ــب يف ه ــل جي ــي، ب ــب رشع ــة مطل ــاز الفرص وانته

ــويف. ــه، والتس في

املبحث الرابع:
عاقبة االعرتاف بالذنب وآثاره

ــدم  ــوات أوانه،كــا تق ــل ف ــاىل قب ــيئة اهلل تع ــرة بمش ــا واآلخ ــول يف الدني ــب مقب ــرتاف بالذن االع

ــة  ــا، والوقاي ــدم عــى مــا فــات مــن الذنــوب واملعــايص واخلطاي ــة والن ــة، وبعــد التوب ــول التوب يف قب

ــع  ــا يق ــا، وأن م ــوع فيه ــن الوق ــة م ــو الذنوب،واملانع ــة ملح ــباب املتبع ــاذ األس ــايص، واخت ــن املع م

ــه أن  ــدي علي ــن تع ــق م ــن ح ــه م ــة؛ ألن ــار طّيب ــدة، وآث ــب محي ــه عواق ــوب ل ــرتاف بالذن ــن االع م

يصفــح عــن املذنــب مــامل، ويســأل اهلل لــه املغفــرة، كــا يف قولــه تعــاىل: ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ژ                                                                                                        

َف بَِذْنبـِـِه ُثــمَّ  ]يوســف: 98[، وتقــدم يف احلديــث الصحيــح عــن النبــي :»َفــإِنَّ اْلَعْبــَد إَِذا اْعــرَتَ

ــِه«)1(. ــاَب اهللُ َعَلْي ــاَب َت َت

وقــد دلــت عــى ذلــك نصــوص كثــرية مــن الكتــاب والســنة؛ بــأن مــن اعــرتف بذنبــه، وأقلــع 

ــاذ  ــة، واخت ــن املعصي ــة م ــا، والوقاي ــود إليه ــى أن ال يع ــزم ع ــا، وع ــى فعله ــدم ع ــة، ون ــن املعصي ع

ــن  ــوى م ــاه س ــن خطاي ــو ع ــيئاته، ويعف ــه س ــر عن ــه، ويكّف ــه ذنوب ــر ل ــإن اهلل يغف ــك؛ ف ــباب لذل األس

ــة، وأســاس  ــه، وهــو رأس كل خطيئ مــات عــى الكفــر، والــرك، والنفــاق؛ ألن الكفــر ال ذنــب فوق

)1(  تقدم خترجيه.
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كل مفســدة، فليــس بعــد الكفــر ذنــب، كــا قــال تعــاىل: ژ ں  ڻ  ڻ    ژ  ]البقــرة: 254[، وأعظــم 

الظلــم، وأكــرب الذنــوب، وأشــدها إفســادًا للــروح، هــو الــرك بــاهلل؛ لقولــه تعــاىل:ژ ڦ  ڄ    ڄ  

ــدل  ــإن اهلل يب ــًا، ف ــل صاحل ــاب وعم ــه، وت ــرتف بذنب ــن اع ــإن م ــك؛ ف ــع ذل ــان: 13[، وم ڄ    ژ  ]لق

ــاىل:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ   ــه تع ــا يف قول ــنات؛ ك ــيئاته حس س

ــّن ذلــك بعــد ذكــره املوبقــات مــن الذنــوب، فــإن  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ژ ]الفرقــان: 70[، وقــد ب

االســتثناء راجــع لقولــه: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ژ   ]الفرقــان: 68[، ومــا عطــف عليــه؛ ألن الــكل 

ــه C: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ   ــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ    ژ )1(، وقول ــع يف قول مج

ھ  ھ  ژ ]األنفــال: 38[، أي: عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق، واملشــاقة، والعنــاد، واجلرائــم، 

وارتــكاب املعــايص، واملآثــم، فيدخلــون يف اإلســالم والطاعــة باإلنابــة، فــإن اهلل يغفــر هلــم مــا قــد َســَلف 

ــا َقبَلَهــا )2(. ــة َتــِدُم َم مــن كفرهــم، وذنوهبــم وخطاياهــم، فالّتوَب

ــْديِن  ويف الصحيحــن مــن حديــث ابــن عمــر  يف النجــوى، قــال :»إِنَّ اهللَ ُي

ــْم َأْي  ــوُل َنَع ــَذا َفَيُق ــَب َك ــِرُف َذْن ــَذا َأَتْع ــَب َك ــِرُف َذْن ــوُل َأَتْع ُه َفَيُق ــرُتُ ــُه َوَيْس ــِه َكنََف ــَن َفَيَضــُع َعَلْي امْلُْؤِم

ــا  ــا َأْغِفُرَه ــا َوَأَن ْنَي ــَك يِف الدُّ ا َعَلْي هُتَ ــرَتْ ــاَل َس ــَك َق ــُه َهَل ــِه َأنَّ ــِه َوَرَأى يِف َنْفِس َرُه بُِذُنوبِ ــرَّ ــى إَِذا َق َربِّ َحتَّ

ــا اْلَكافـِـُر َوامْلُنَافـِـُق، َفَيُقــوُل اأْلَْشــَهاُد:َُّهُؤاَلِء الَِّذيــَن َكَذُبــوا َعــىَل  َلــَك اْلَيــْوَم َفُيْعَطــى كَِتــاَب َحَســنَاتِِه َوَأمَّ

ــُة اهللِ َعــىَل الظَّاملِِــنَيَّ«)3(. ــْم َأاَل َلْعنَ ِ َربِّ

ففــي هــذا احلديــث عظيــم تفضــل اهلل عــى عبــاده املؤمنــن وســرته لذنوهبــم يــوم القيامــة، وأنــه 

يغفــر ذنــوب مــن شــاء منهــم؛ ألنــه مل يســتثن يف هــذا احلديــث ممــن يضــع عليهــم كنفــه وســرته أحــدًا 

إال الكفــار واملنافقــن، فإهنــم الذيــن ينــادى عليهــم عــى رؤوس األشــهاد باللعنــة هلــم، ويف احلديــث 

)1( ينظر: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، (243/1(.
)2(  ينظــر: تفســري الطــري، )536/13(، تفســري القرطبــي، )402/7(، تفســري ابــن كثــري، )54/4(، أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن 

  .)257/5( بالقرآن، 
)3( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه،  بــاب: قــول اهلل تعــاىل: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ژ  ]هــود: 18[، )225/6(، ح) 2441(؛ مســلم يف 

صحيحــه، يف بــاب: قبول توبــة القاتــل وإن كثــر قتلــه، )105/5( ح)2768(.
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داللــة عــى أن أهــل الذنــوب مــن املؤمنــن ال يكفــرون باملعــايص، وهــو حجــة ألهــل الســنة، خالفــًا 

ــود: 18[، دال  ــاىل:ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ژ  ]ه ــه تع ــة، وقول ــوارج، واملعتزل ــة كاخل ــرق الضال للف

عــى: أن املــراد بالظلــم هاهنــا الكفــر والنفــاق، كــا فــّره ســياق احلديــث الســابق)1(.

ــه تعــاىل يف قصــة إخــوة يوســـــف معــه، وأبيهــم R حــن اعرتفـــــوا بذنوهبــم:  وقول

ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ژ 

ۆ  ۆ  ۈ     ژ  ]يوســف: 91-92[، وقولــه: ژ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ  ]يوســف: 97-98[؛ حيــث اشــتملت فعلــة إخــوة يوســف 

S عــى ذنــوب، وجرائــم كثــرية مــن قطيعــة الرحــم، وعقــوق الوالديــن، وقلــة الرأفــة بالصغــري 

الــذي ال ذنــب لــه، والغــدر واخليانــة لأمانــة، وتــرك العهــد، والكــذب عــى أبيهــم، ومــع ذلــك عفــا 

اهلل عــن ذلــك كلــه بعــد اعرتافهــم بذنوهبــم، حتــى ال ييــأس أحــد مــن رمحــة اهلل تعــاىل، وملــا كان مــن 

حــق املعــرتف بذنبــه أن ُيصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم، ويســأل لــه املغفــرة، كــا وعــد يعقــوب 

S أبنــاءه:ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ )2(.

فكذلــك ملــا اعــرتاف آدم S ، وحــواء بذنبهــا، مــنَّ اهلل عليهــا بقبــول التوبــة منهــا، واجتبى 

آدم، فتــاب عليــه وهــداه؛ حــن اقــرتف ذنبــه، وعصــاه، كــا يف قولـــــه تعــاىل: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ژ    ]طــه: 121-122[، وقولــه C: ژ ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئجب  حب  خب  

ــي تلقاهــن آدم S، بّينهــا اهلل يف ســورة األعــراف،  مب  ىب      ژ  ]البقــرة: 37[، فهــذه الكلــات الت

ة بقولــه ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ  ]األعــراف:  مفــرَّ

.]23

وقــال اإلمــام الطــربي   : "والــذي يــدل عليــه كتــاُب اهلل، أن الكلــات التــي تلقاهــّن آدم 

)1(   ينظر: شح صحيح البخاري، البن بطال، )570/6(.
)2( ينظر: تفسري الطري، )261/16(؛ تفسري اخلازن، )266/3(؛ تفسري أيب السعود، )306/4(، روح املعاين، (55/13(.
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مــن ربــه، هــّن الكلــات التــي أخــرب اهلل عنــه أنه قاهلــا، معرتفــًا بذنبــه، وهو قــول مجهــور املفريــن")1(. 

وأمــا األدلــة التــي تــدل داللــة رصيــة عــى قبــول التوبــة بعــد االعــرتاف بالذنــب، ومــا يرتتــب 

عليــه مــن العواقــب احلميــدة، واآلثــار الطيبــة يف الكتــاب والســنة، فكثــرية، منهــا قولــه تعــاىل:ژ گ  

ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ ]طــه: 82[، وقولــه جــّل وعــال:ژ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ــه D: ژ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ   ــاء: 110[، وقول ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ    ژ ]النس

ەئ    ژ]النمــل: 11[.

أمــا الظــامل لنفســه، فإنه جيــّر نفســه إىل ارتــكاب املعصيــة، وتــرك الواجبــات، ومعصيــة املــرء ربه ظلم 

لنفســه؛ ألنــه يورطهــا يف العقوبــة، ورضر املعصيــة يعــود عــى صاحبهــا، ومــن اعــرتف بذنبــه، وتــاب، 

واســتغفر رّبــه، ونــدم وحــزن عــى فعلــه، وعــزم عــى تــرك مــا ارتكبــه مــن املعصيــة، ثــّم بــّدل حســنًا بعد 

ســوء، فــإن اهلل يغفــر لــه ذنوبــه، ويبــّدل ســيئته حســنة، ويقبــل توبتــه، ويعفــو عــن زالتــه، وهيديــه للحــق)2(.

ــه بعــد االعــرتاف بالذنــب وتركــه، والنــدم  ــة مــن الذنــب واالســتغفار ل واملهــم وجــوب التوب

ــر  ــنة، وأث ــة حس ــه عاقب ــك ل ــباب لذل ــاذ األس ــة، واخت ــوع يف املعصي ــن الوق ــة م ــه، والوقاي ــى فعل ع

ــم  ــم وحــال وعمــل، فالعل ــوب، وهــي ترتكــب مــن عل ــا قبلهــا مــن الذن ــة تســقط م طيــب، فالتوب

هــو معرفــة الذنــب، واحلــال هــو تــأمل النفــس مــن ذلــك الــضر، ويســمى ندمــًا، والعمــل هــو الــرتك 

ــى  ــث ع ــو الباع ــدم فه ــا الن ــة، وأم ــن التوب ــود م ــو املقص ــه، وه ــن تدارك ــا يمك ــدارك م ــم، وت لإلث

العمــل، واختــاذ األســباب لــه؛ ولذلــك ورد يف احلديــث عــن النبــي :»َوالتَّْوَبــُة َمْعُروَضــٌة 

ــة«)3( . ــدم توب َبْعُد«و»الن

)1(   ينظــر: تفســري الطــري، )542/1-546(، )356/12(؛ تفســري ابــن كثــري، )105/1(، التســهيل لعلــوم التنزيــل، البــن جــزي، 
(391/1(؛ أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن، )34/1(؛ أيســـر التفاســري، للجزائــري، )46/1(.

)2( ينظــر: تفســري الطــري، )541/1، 547(، )356/12(؛ تفســري ابــن أيب حاتــم، (105/1(؛ تفســري ابــن كثــري، )105/1(؛ الوجيز 
ــر،  ــر والتنوي ــرآن، )34/1(؛ التحري ــرآن بالق ــاح الق ــان يف إيض ــواء البي ــدي، )ص 100(، أض ــز، للواح ــاب العزي ــري الكت يف تفس

.)165/22)
)3(  تقدم ختريج احلديثن السابقن، ينظر: التحرير والتنوير، )423/1(.
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وقــد جعــل اهلل للذنــوب التــي دون الــرك أســبابًا كثــرية متحوهــا، ومتتــع الوقــوع فيهــا، والوقاية 

منهــا، بعــد االعــرتاف بالذنــب، وأمــا الــرك فالبــّد مــن التوبــة، كــا يف األدلــة مــن الكتــاب والســنة، 

ــاهلل: ژ ڄ  ڄ  ڄ   ــرك ب ــها ال ــى رأس ــة، وع ــوب املهلك ــره الذن ــد ذك ــاىل– بع ــه تع ــوم قول ــا عم منه

]الفرقــان: 70[، وقولــه  ژ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    

تعــاىل: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ  ،وفيــا يــأيت بيــان بعــض األســباب املتبعــة 

ملحــو الذنــوب، واملانعــة مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا:

1- االســتغفار مــن الذنــوب بعــد االعــرتاف بالذنــب، كــا دّلــت عــى ذلــك أدّلــة كثــرية، منهــا 

قولــه تعــاىل:  ژ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ــتغفار  ــيئًا إال االس ــل ش ــران: 135[، وآدم S مل يق چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ ]آل عم

املعهــود، كــا ذكــره اإلمــام ابــن عطيــة  يف تفســريه، فقــال: "وهــذا يقتــي أن آدم S مل 

يقــل شــيئًا إال االســتغفار املعهــود، وســئل بعــض الســلف عــا ينبغــي أن يقولــه املذنــب، فقــال: يقــول 

ــواه،ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    ژ ]األعــراف: 23[. ــه أب مــا قال

وقــال موســى S: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     کک  ک      گ     گ      گ    ژ ]القصــص: 

ــاء: 87[" )1(.   ــال يونــس S: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ژ ]األنبي 16[، وق

نَــا َتَبــاَرَك  ويف الصحيحــن عــن أيب هريــرة  قــال: قــال رســول اهلل :»َينْــِزُل َربُّ

ْيــِل اآْلِخــُر َيُقــوُل َمــْن َيْدُعــويِن َفَأْســَتِجيَب َلــُه  ْنَيــا ِحــنَي َيْبَقــى ُثُلــُث اللَّ ــاَمِء الدُّ َوَتَعــاىَل ُكلَّ َلْيَلــٍة إىَِل السَّ

َمــْن َيْســَأُلنِي َفُأْعطَِيــُه َمــْن َيْســَتْغِفُريِن َفَأْغِفــَر َلــُه«)2(. 

)1(  املحرر الوجيز، (113/1(، وينظر: أيضًا تفسري القرطبي، )324/1(؛ البحر املحيط، )139/1(.
)2( ينظر: صحيح البخاري، )ص518( ح)1145(، باب: من نام أول الليل وأحيا آخره، صحيح مسلم، (521/1( ح )758(.
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2- التســبيح عنــد الشــدة بعــد االعــرتاف بالذنــب، يكشــف اهلل بــه الضـــّر، وينّجــي بــه املؤمنــن 

مــن الغــّم واهلــّم، كــا فعلــه يونــس S؛ حــن كان يف بطــن احلــوت، وهــو مليــم، معرتفــًا بذنبــه، 

فأنجــاه مــن الغــّم، وغفــر لــه ذنبــه، وفــّرج مّهــه؛ إذ قــال ســبحانه:ژ ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ   

ــاء  ــذا اإلنج ــوم ه ــى عم ــة ع ــة رصي ــت اآلي ــاء: 87-88[.دل ہ   ھھ  ھ  ھ  ے       ژ  ]األنبي

ــال C: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ      ــع، وق للجمي

ــات: 144-142[. ژ  ]الصاف

ــاىل: ژ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے        ــه تع ــا يف قول ــوب؛ ك ــو الذن ــنات متح ــال احلس 3- األع

ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ژ ]هــود: 114[.فدلــت اآليــة رصيــة عــى حمــو الذنــوب 

ــة )1(. ــال الصاحل باألع

وقولــه تعــاىل:ژ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   

ــَت َســيَِّئًة، َفاْعَمــْل َحَســنًَة  ڈ  ڈ  ژ  ژ         ژ  ]الرعــد: 22[، وقولــه عليــه الصــالة والســالم:»َوإَِذا َعِمْل

مَتُْحَهــا« ويف روايــة:»َوإَِذا َعِمْلــَت َســيَِّئًة، َفاْعَمــْل بَِجنْبَِهــا َحَســنًَة«)2(.

ــاَم  ــِق اهللِ َحْيُث ــي :»اتَّ 4- اخللــق احلســن يمحــو الذنــوب، كــا يف احلديــث عــن النب

ــيَِّئَة احَلَســنََة مَتُْحَهــا، َوَخالـِـِق النَّــاَس بُِخُلــٍق َحَســٍن«)3(، فدفــع الســيئة باحلســنة، هــي  ُكنْــَت، َوَأْتبـِـِع السَّ

ــري،  ــن كث ــري اب ــط، )201/5(؛ تفس ــر املحي ــري البح ــرازي، )58/18(؛ تفس ــري ال ــري، )516/15(؛ تفس ــري الط ــر: تفس )1(   ينظ
(562/2(؛ تفســري الســعدي، )ص 391(.

  2( أخرجــه أمحــد يف مســنده، (35 /425( ح)21536(؛ وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه، يف كتــاب: الزهــد  مــا ذكــر عــن نبينــا(
يف الزهــد، )78/7( ح)34325(؛ الطــرباين يف معجمــه الكبــري، بــاب: امليــم، املراســيل، )175/20( ح)374( مــن حديــث معــاذ 

بــن جبــل، وأيب ذر ، قــال األلبــاين: "حديــث حســن". ينظــر: فيــض القديــر، )550/1( ح)1131(.
)3(  أخرجــه أمحــد يف مســنده، )284/35( ح)21354(، والرتمــذي يف ســننه(423/3( ح)21354(، الرتمــذي يف ســننه، أبــواب الــرّب 
والصلــة، بــاب مــا جــاء يف معــارشة النــاس، )355/4( ح)1987(، قــال: "هــذا حديــث حســن صحيــح"، احلاكــم يف مســتدركه، 
وصححــه، )54/1( ح)178(، ووافقــه الذهبــي يف التلخيــص، كتــاب: اإليــان، )121/1(، عــن أيب ذر  ، وحســنه الشــيخ 

األلبــاين يف اجلامــع الصحيــح، ســنن الرتمــذي، )355/4(.



مــن أعظــم األخــالق احلســنة، وأدعاهــا إىل حســن املعــارشة، وكــا يف عمــوم قولــه تعــاىل: ژ ژ  ژ  

ــت: 34[. ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ    ژ ]فصل

5- االعــرتاف بالذنــب والتوبــة تنــال حمبــَة اهلل؛ لقولـــــــه تعــاىل:ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

  ۋ        ژ          ]البقــرة: 222[. أي التوابــن مــن الذنــوب والــرك. قــال أبــو أيــوب األنصــاري

يف املــراد بقولــه ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ژ: أي الرجاعــن عــا كانــوا عزمــوا عليــه مــن ذلــك ومــن كل ذنب 

أوجــب هلــم نقــص اإلنســانية والســيا شــهوة الفــرج اإلملــام بــه، كّلــا وقعــت منهــم زّلــة أحدثــوا هلــا 

توبــة؛ألن ذلــك مــن أســباب إظهــاره ســبحانه صفــة احللــم والعفــو واجلــود والرمحــة والكــرم؛ لقولــه 

ــْم«)1(.  َلــَق اهللَُّ َخْلًقــا ُيْذنُِبــوَن َيْغِفــُر َلُ ُكــْم ُتْذنُِبــوَن خَلَ :» َلــْوالَ َأنَّ

6- عبوديــة االعرتاف بالذنــب، وحقيقتــه، كــا يف حديــث ســّيد االســتغفار عــن النبــي 

ــا َعــىَل َعْهــِدَك َوَوْعــِدَك َمــا  ــُدَك َوَأَن ــا َعْب ــَت َخَلْقَتنِــي َوَأَن ــَه إاِلَّ َأْن ــَت َريبِّ اَل إَِل ُهــمَّ َأْن :»اللَّ

ــُه  اْســَتَطْعُت َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن َشِّ َمــا َصنَْعــُت َأُبــوُء َلــَك بِنِْعَمتـِـَك َعــَيَّ َوَأُبــوُء َلــَك بَِذْنبـِـي َفاْغِفــْر ِل َفإِنَّ

نــه اإلقــرار بالذنــب واالعرتاف  ُنــوَب إاِلَّ َأْنــَت«)2(. إنــا كان ســيُد االســتغفار ســيدًا؛ لتضمُّ اَل َيْغِفــُر الذُّ

باخلطيئــة مــع العلــم يقينـًـا بأنــه ال يغفــر الّذنــوب إال اهلل، فهــذا احلديــث بــّن أن االعــرتاف يقــوم عــىل 

ركنيــني: 

      :C أوالً: اعتـــــراف العبــــد بأنــواع أنعــم اهلل عليــه، وتوفيقــه للتوبـــــة مــن الذنــب، قـــــال

.» ــَك َعــَيَّ ــَك بِنِْعَمتِ ــوُء َل ژ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  ژ  ]النحــل53[. وهــذا معنــى قولــه :»َأُب

ثانًيا: اعــرتاف العبــد بوقــوع الذنــب منــه مطلًقــا ليصــح االســتغفار مــن ذنبــه وهــذا مــا تضمنــه 

قولــه :»َوَأُبــوُء َلــَك بَِذْنبـِـي«.

ــتغفار  ــوب باالس ــقوط الذن ــاب: س ــه، ب ــلم يف صحيح ــه مس ــث أخرج ــي، )421/1-422(،احلدي ــدرر، للبقاع ــم ال ــر: نظ )1(  ينظ
.  ــاري ــوب األنص ــن أيب أي ــننه، )5/ 548( ح) 3539(، ع ــذي يف س ــة، )8 /94(  ح) 7139 (؛ والرتم توب

)2( تقدم خترجيه.
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ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

ــر  ــه غف ــرتف بذنب ــن اع ــى أن م ــل ع ــه دلي ــَت« في ــوَب إاِلَّ َأْن ُن ــُر الذُّ ــُه اَل َيْغِف ــْر ِل َفإِنَّ قوله:»َفاْغِف

لــه، واجلمــع بــن الريعــة واحلقيقــة، فــإن تكاليــف الريعــة ال حتصــل إال بعــون مــن اهلل وتوفيقــه، 

وهــذا هــو احلقيقــة؛ ألن مــن قامــت عليــه احلجــة ببيــان املخالفــة مل يبــق إال أحــد أمريــن: إمــا العقوبــة 

بمقتــى العــدل، أو العفــو بمقتــى الفضــل(1(. 

 َِّــوِل اهلل ــاَل لَِرُس ــُه َق ــِق  َأنَّ ي دِّ ــٍر الصِّ ــث َأيِب َبْك ــًا حدي ــك أيض ــى ذل ودّل ع

ُنــوَب  ُهــمَّ إيِنِّ َظَلْمــُت َنْفــِي ُظْلــاًم َكثـِـرًيا َواَل َيْغِفــُر الذُّ ْمنـِـي ُدَعــاًء َأْدُعــو بـِـِه يِف َصــاَليِت َقاَل:»ُقــْل اللَّ َعلِّ

ِحيــُم«(2(. ــوُر الرَّ ــَت اْلَغُف ــك َأْن نِــي إِنَّ ــِدَك َواْرمَحْ ــْن ِعنْ ــَرًة ِم ــْر ِل َمْغِف ــَت َفاْغِف إاِلَّ َأْن

7- ثنــاء اهلل عــى املعرتفــن بالذنوب،وقــد أثنــى اهلل عــى عبــاده الذيــن َيدعونــه ُمعرتفــن بالذنب، 

فقــال تعــاىل:ژ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

ــران17-15[. ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ژ ]آل عم

وملــا ذكــر  أهنــم رتبــوا طلــب املغفــرة عــى اإليــان الــذي هــو أصــل التقــوى، أخــرب 

أهنــم عنــد اتصافهــم هبــذه األوصــاف الريفــة، هــم مســتغفرون باألســحار، وخــص الســحر بالذكر، 

وإن كانــوا مســتغفرين دائــًا، ألنــه مظنــة اإلجابــة، كــا صــح يف احلديــث، وهــذه األوصــاف اخلمســة 

ــم يف  ــتغفرون اهلل لذنوهب ــايص.. واملس ــن املع ــرون ع ــون الصاب ــم املؤمن ــد، وه ــوف واح ــي ملوص ه

األســحار، فَدّلــت اآليــة عــى فضيلــة االعــرتاف بالذنــب واالســتغفار وقــت األســحار(3(.

8- فضيلــة اعــرتاف العبــد بِالذنــِب بأنــه ال َيغفــر الذنــوب إال اهلل، وهــو مــن أســباب املغفــرة؛ 

)1(  ينظر:فتح الباري، تعليق ابن باز، )11/ 100(.
ــاَلِة، )245/2( ح) 834(، ومســلم يف صحيحــه،  بــاب: اْســتِْحَباِب َخْفــِض  َعــاِء يِف الصَّ )2( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، َبــاُب: الدُّ

ْكــِر، )8 /74( ح) 7044(.  ــْوِت بِالذِّ الصَّ
)3(  ينظــر: تفســري ابــن كثــري، )434/1(؛ والبحــر املحيــط، )418/2(؛ وشح عمــدة األحــكام، مــن أولــه إىل كتــاب: اجلمعــة مــن 

جامــع ابــن تيميــة، )386/1(.
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 Dــِه كــا يف احلديــث القــديس عــن َأبـِـى ُهَريــَرَة  َعــِن النَّبـِـىِّ  فِيــَا يرويــه َعــْن َربِّ

ــَم َأنَّ  ُهــمَّ اْغِفــْر ىِل َذْنبِــى. َفَقــاَل َتَبــاَرَك َوَتَعــاىَل َأْذَنــَب َعْبــِدى َذْنًبــا َفَعلِ َقاَل»َأْذَنــَب َعْبــٌد َذْنًبــا َفَقــاَل اللَّ

ــاَرَك  ــاَل َتَب ــى، َفَق ــْر ىِل َذْنبِ ــاَل َأْى َربِّ اْغِف ــَب َفَق ــاَد َفَأْذَن ــمَّ َع ْنِب،ُث ــُذ بِالذَّ ــَب َوَيْأُخ ْن ــُر الذَّ ــا َيْغِف ــُه َربًّ َل

ْنــِب، ُثــمَّ َعــاَد َفَأْذَنــَب َفَقــاَل َأْى  ْنــَب َوَيْأُخــُذ بِالذَّ ــا َيْغِفــُر الذَّ َوَتَعــاىَل َعْبــِدى َأْذَنــَب َذْنًبــا َفَعلـِـَم َأنَّ َلــُه َربًّ

ْنــَب َوَيْأُخــُذ  ــا َيْغِفــُر الذَّ ــُه َربًّ ــَم َأنَّ َل ــا َفَعلِ ــاَرَك َوَتَعــاىَل َأْذَنــَب َعْبــِدى َذْنًب َربِّ اْغِفــْر ىِل َذْنبِــى، َفَقــاَل َتَب

ْنــِب َواْعَمــْل َمــا ِشــْئَت َفَقــْد َغَفــْرُت َلــَك«)1(. معنــاه مــا دمــَت تذنــب ثــم تتــوب غفــرت لــك.  بِالذَّ

ودل هــذا احلديــث عــى عظيــم فائــدة االســتغفار، وعــى عظيم فضــل اهلل، وســعة رمحتــه وحلمه، 

وكرمــه، وعــى أن اهللَ ال يــزال يغفــر لعبــده كلــا اســتغفر مــامل ُيــرّص عــى معصيتــه، أو يمــوت عــى 

الــرك طاملــا أنــه موقــٌن أن لــه رّبــًا يأخــذ بالذنــب ويغفــره، وأن التوبــة ال تعجــز عــن أحــد وإن عــاود 

الذنــوب، فمــن صــدق يف توبتــه ثــم قــدر لــه أن يعــود مــن غــري عــزم عنــد التوبــة عــى العــود فتوبتــه 

مقبولة.)فليفعــل مــا شــاء( أي مــن الذنــب املعقــب بالتوبــة الصحيحــة، ففيــه أن التوبــة الصحيحــة ال 

يــّض فيهــا نقــص بالذنــب ثانيــًا، بــل مضــت عــى صحتهــا ويتــوب مــن املعصيــة الثانيــة؛ ألن التوبــة 

تســقط مــا قبلهــا مــن الذنــوب(2(.

9- حــق املعــرتف بالذنــب أن ُيصفــح عنــه قبــل وصولــه للحكــم، ويســأل لــه املغفرة،كــا وعــد 

بذلــك يعقــوب S أبنــاءه:ژ ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ژ ]يوســف: 98[، 

ــِه«)3(. ــاَب اهللُ َعَلْي ــاَب َت ــمَّ َت ــِه ُث َف بَِذْنبِ ــَد إَِذا اْعــرَتَ ــإِنَّ اْلَعْب وقــول النبــي :»َف

10- االعــرتاف بالذنــب يبــّدل الســيئات حســنات، لقولــه تعــاىل:ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ژ  ]الفرقــان: 70[، وقولــه D: ژ ۉ  ې  ې  ې  

ُنوُب والتوبة، )99/8(  ح)7162(. َرِت الذُّ ُنوِب َوإِْن َتَكرَّ )1(  أخرجه مسلم يف صحيحه، باب: َقُبوِل التَّْوَبِة ِمَن الذُّ
)2(  ينظــر: كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني، البــن اجلــوزي،)ص932(؛ ودليــل الفاحلــني لطــرق ريــاض الصاحلــني، البــن 

عــالن الصديقــى، )340/1(.
)3(  تقدم خترجيه.
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ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    ژ ]النمــل: 11[. فالتوَبــَة تســقط َمــا َقبَلَهــا مــن الذنــوب.

ــدا  ــا ع ــا م ــوب واخلطاي ــن الذن ــَلف م ــد َس ــا ق ــع م ــو مجي ــقط ويمح ــب ُيس ــرتاف بالذن 11- االع

الــرك؛ لعموم قولــه تعــاىل: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  

ۇ     ۇ   ۆ          ۆ            ژ ]الزمــر: 53[؛ وقولــه C:ژ ڑ  ڑ    ک  ک          ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ     ژ ]الشــورى: 25[ ، وقولــه: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ژ]األنفــال: 38[  

،أي: عــا هــم فيــه مــن الكفــر والــرك والنفــاق، واجلرائــم كلهــا، فــإن اهلل يغفــر الذنــوب مجيعــًا ويعفــو 

عــن الســيئات.

ــرية،  ــي كث ــاب، وه ــد االكتئ ــة ض ــالج فعال ــائل ع ــا، وس ــوع فيه ــة، والوق ــع اجلريم 12- من

ــدة  ــان واإلرادة، وجماه ــوة اإلي ــبحانه، وق ــه س ــاء من ــوف واحلي ــة اهلل D، واخل ــا: مراقب وأبرزه

ــاب  ــب، واجتن ــن الذن ــتغفار م ــة إىل اهلل، واالس ــب، والتوب ــرتاف بالذن ــة، واالع ــن املعصي ــس ع النف

كبائــر اإلثــم، والفواحــش، وكثــرة تــالوة القــرآن الكريــم وفهــم معانيــه وتبدّبــره، وســؤال اهلل التوفيق 

واالســتقامة، واالســتعاذة بــاهلل مــن الشــيطان دائــًا ونزغاتــه، واالبتعــاد عــن وســائل الفتــن مــا ظهــر 

ــر ســببن حلصــول  ــة األرشار، وحفــظ اللســان، والفــرج، ومهــا أكث منهــا ومــا بطــن، وعــن مصاحب

نَّــَة«)1(. َيْيــِه َوَمــا َبــنْيَ ِرْجَلْيــِه َأْضَمــْن َلــُه اجْلَ املعصيــة؛ لقولــه :»َمــْن َيْضَمــْن ِل َمــا َبــنْيَ حَلْ

ــة. ــع الوقــوع يف املعصي دّل احلديــث عــى أن حفظهــا يمن

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ژ   ]طــه: 123[، وهــذه  ژ   :C وقولِــه 

ــوع يف  ــع الوق ــة، ومن ــب اجلريم ــى جتن ــة ع ــباب املعين ــة، واألس ــن املعصي ــة م ــل الوقاي ــة: أص اآلي

املحظــورات عمومــًا، ومبــدأ االعــرتاف بالذنــب والتوبــة، وعواقبــه احلســنة، وآثــاره الطيبــة، واحليــاة 

الســعيدة األبديــة، وهــو اتبــاع هــدى اهلل، َوفــق ســنة نبّيــه ، وهــو األصــل يف ذلــك كلــه، 

بــل هــو الســبب الرئيــس مــن هــذه األســباب. 

.  1( أخرجه البخاري يف صحيحه، َباب: ِحْفِظ اللَِّساِن، )296/16( ح)6474(، من حديث سهل بن سعد(
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وقولِــه C:ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ژ 

]النســاء: 31 [، وهــذه اآليــة- أيضــًا - أصــل الوقايــة مــن الوقــوع يف جريمــة االنتحــار، ووســائل عــالج 

فعالــة ضــد االكتئــاب، وبعــد ذكــره جّلــت قدرتــه، وســعت رمحتــه ســبحانه وتعــاىل مــا يتعلــق بجرمــة 

قتــل النفــوس املحرمــة باالنتحــار، وأســبابه، بــّن أهــّم األســباب املعينــة عــى جتنـّـب اجلرمــة، واملانعــة 

ِل  مــن الوقــوع فيهــا، والوقايــة منهــا، وعالجهــا، وَعــن ابــن مســعود  ، َقــاَل:» اْلَكَبائِــُر ِمــْن َأوَّ

ــوَرِة َثاَلثـِـنَي آَيــًة«)1(.  ِل السُّ ُســوَرِة النَِّســاِء إىَِلژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ ِمــْن َأوَّ

ــد عــى فعــل  ــا ذكــر الوعي ــا قبلهــا ظاهــرة؛ ألن اهلل تعــاىل مّل ــا قبلها:مناســبتها مل ــة مل مناســبة اآلي

ــر؛  ــر، وصغائ ــم إىل كبائ ــوب تنقس ــر؛ وأّن الذن ــاب الكبائ ــى اجتن ــد ع ــر الوع ــر، ذك ــض الكبائ بع

ــر(2(.  ــه الصغائ ــر اهلل ب ــر يكف ــاب الكبائ واجتن

قــال اإلمــام القرطبي:"ملــا هنــى تعــاىل يف هــذه الســورة عــن آثــام هــي كبائر،وعــد عــى اجتناهبــا 

التخفيــف مــن الصغائــر"(3(. 

وقــال اإلمــام ابــن عاشــور:"اعرتاض ناســب ذكــره بعــد ذكــر ذنبــن كبريين:ومهــا قتــل النفــس، 

وأكل املــال بالباطــل، عــى عــادة القــرآن يف التفنــن مــن أســلوب إىل أســلوب، ويف انتهــاز الفــرص يف 

إلقــاء التريــع عقــب املواعــظ وعكســه"(4(.   

إذًا تعليــم الريعــة اإلســالمية أكــرب وســيلة للحــّد مــن هــذه الظاهــرة اخلطــرية والتــي جعلهــا 

اجلهــال مــن تعليــم الريعــة اإلســالمية، وبعــض ضعــاف النفــوس واإليــان من أبنــاء املســلمن حاًل، 

وخمرجــًا للخــروج مــن  مشــاكلهم النفســية االكتئابيــة املرتاكمــة بعضهــا فــوق بعــض؛ فلذلــك تقــول 

)1(  رواه احلاكم وصححه يف املستدرك، ووافقه الذهبي يف التلخيص، )59/1( ح) 196(.
)2(  ينظر: تفسري الطري، (8 /233(؛  والقرطبي، )158/5(؛ وتفسري البحر املحيط، )243/3(؛ وفتح القدير،)717/1(.

)3(  اجلامع ألحكام القرآن، (158/5(.
)4(  التحرير والتنوير، (102/4(.
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ــالمي؛  ــض نســبة لالنتحــار يف العــامل اإلس ــامل أخف ــن يف الع ــداد املنتحري ــة ألع ــات اإلحصائي الدراس

مقارنــة العــامل الغــريب؛ وذلــك بســبب تعليــم القــرآن الكريــم، والســنة، بينــا يعــاين الغــرب مــن عــدم 

وجــود تعليــٍم يمنعهــم مــن اإلقــدام عــى االنتحــار، فتكــون نســبة االنتحــار عندهــم عاليــة.
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ــه  ــى آل ــد وع ــا حمم ــى نبّين ــالم ع ــالة والس ــات، والص ــم الصاحل ــه تت ــذي بنعمت ــد هلل ال احلم

ــد: ــن، وبع ــوم الّدي ــان إىل ي ــم بإحس ــن تبعه ــه، وم وأصحاب

فإن أهم النتائج التي توصل إليه البحث ما يأيت:

االعــرتاف بالذنــب قبــل فــوات األوان فضيلــة، وعواقبــه محيــدة، وآثــاره طيبــة، وهــو احلــّل - 

األمثــل للخــروج مــن الوقــوع يف أمــور عواقبهــا وخيمــة، وآثارهــا ســيئة. 

ــرك -  ــة، وت ــكاب املعصي ــن ارت ــات م ــا ف ــى م ــدم ع ــه، والن ــة من ــب، والتوب ــرتاف بالذن االع

ــوب.  ــن الذن ــا م ــا قبله ــقط م ــا يس ــة منه ــات، فالتوب ــن الواجب ــب م واج

خلــط األعــال الصاحلــة بالســيئة مــع التوحيــد، ال يكــون مانعــًا مــن قبــول التوبــة، والعفــو - 

عــن الســيئات.

االعــرتاف بالذنــب هيــدم أعظــم الذنــوب، وأخطرهــا وهــو الكفــر والــرك والنفــاق قبــل - 

املــوت، ويبّدهلــا حســنات. 

تأخــري االعــرتاف بالذنــب، وتــرك املحظــور، وتقصــري الواجــب والتفريــط فيهــا، إىل معاينــة - 

املــوت، واليــأس، ونــزول البــأس، هــو مــن أهــم األســباب املانعــة مــن قبــول التوبــة، والعفو 

عــن الســيئات.

ــه -  ــي تفّوت ــال ينبغ ــاالت، ف ــذه احل ــك يف ه ــب ذل ــل جي ــي، ب ــب رشع ــة مطل ــاز الفرص انته

ــويف. ــه، والتس ــاون في والته

ــباب -  ــن أس ــو م ــالء، وه ــيم العق ــع، وش ــق والتواض ــن اخلل ــن حس ــب م ــرتاف بالذن االع

ــرب. ــوم، والك ــج اهلم ــّض، وتفري ــف ال ــاء، وكش ــتجابة الدع اس
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دلــت النصــوص عــى أنــه مــن حــق املعــرتف بذنبــه أن ُيصفــح عنــه قبــل صولــه للحكــم، - 

وُيســأل لــه املغفــرة.

أهــّم أســباب الوقــوع يف االنتحــار، هــو اإلعــراض عــن ذكــر اهلل، والوقايــة منــه، هــو ذكــر - 

ــه ســبحانه. اهلل، ومراقبت

االعــرتاف بالذنــب هــو احلــل األمثــل الوحيــد لعــالج االنتحــار، وقــوة املناعــة اإليانيــة، كــا - 

ــالم.  عاجلها اإلس

االعــرتاف بالذنوب هــو اخلطــوة األوىل لتعديــل املســار، وتصحيحــه، واخلــروج مــن - 

ــة. ــا وخيم ــاكل عواقبه املش

احلــق هــو رشع اهلل وفهمــه، واتباعــه َوفــق ســنة نبــّي الرمحــة ؛ إلنقــاذ البريــة - 

مــن عواقــب اجلرائــم، وويالتــا.

ــم -  ــن تبعه ــه وم ــل وصحب ــى آه ــد وع ــا حمم ــى نبين ــى اهلل ع ــرًا، وص ــد هلل أوالً وآخ واحلم

ــن. ــوم الدي ــان إىل ي بإحس
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ــلم  ــاري ومس ــه البخ ــا ل يرج ــارة م ــث املخت ــن األحادي ــتخرج م ــارة  أو املس ــث املخت األحادي  .1

ــن  ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن أمح ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــديس حمم ــن املق ــاء الدي ــام ، لضي يف صحيحيه

الســعدي، املقــديس األصــل، الصاحلــي احلنبــي أبــو عبــد اهلل ضيــاء الدين)ت:643هـــ( ، حتقيــق: 

ــة، ط3، 2000م. ــة املكرم ــة - مك ــة احلديث ــة النهض ــش، مكتب ــن دهي ــد اهلل ب ــن عب ــك ب ــد املل عب

إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن الكريــم، ملحمــد أبــو الســعود أفنــدي بــن حميــي الديــن   .2

ــعود  ــو الس ــي أب ــكليبي احلنف ــادي األس ــن الع ــاد الدي ــى ع ــن مصطف ــح الدي ــن مصل ــد ب حمم

ــريوت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال )ت:982هـــ(، دار إحي

ــادر   ــن عبدالق ــار ب ــد املخت ــن حمم ــن ب ــد األم ــرآن، ملحم ــرآن بالق ــاح الق ــان يف إيض ــواء البي أض  .3

ــان،  ــع بــريوت - لبن ــي الشــنقيطي )ت: 1393هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزي اجلكن

ــة: 1415هـــ - 1995م. الطبع

تفســري البيضــاوي املســمى )أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل(، لعبــد اهلل بــن عمــر بــن حممــد بــن   .4

عــي الشــريازي أبــو ســعيد أو أبــو اخلــري نــارص الديــن البيضــاوي )ت:685هـــ(، دار الفكــر - 

بــريوت.

ــن  ــد القــادر ب ــر بــن موســى بــن عب أيــرس التفاســري لــكالم العــي الكبــري، للشــيخ أيب بكــر جاب  .5

جابــر املعــروف بـــأبو بكــر اجلزائــري )ت: 1439هـــ( ، مكتبــة العلــوم واحلكــم باملدينــة املنورة - 

اململكــة العربيــة الســعودية، ط5، 1424هـــ - 2003م.

ــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب  ــر املعنــى الســديد وتنوي ــر املســمى )حتري ــر والتنوي التحري  .6

املجيــد(، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونســـي )ت: 1393هـــ(، 

ــان، ط1، 1420هـــ - 2000م. ــخ العــريب، بــريوت - لبن مؤسســة التاري
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ــي                  ــاين احلنف ــيني اجلرج ــن احلس ــو احلس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن حمم ــي ب ــات، لع التعريف  .7

ــريوت. ــريب - ب ــاب الع ــاري، ط1 ، 1405هـــ ، دار الكت ــم األبي ــق: إبراهي )ت: 816هـ(،حتقي

التســهيل لعلــوم التنزيــل، أليب القاســم حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل ابــن جــزي الكلبي   .8

الغرناطــي )ت: 741هـــ( ، مكتبة مشــكاة اإلســالمية.

تفســري البحــر املحيــط، للعالمــة أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان   .9

أثــري الديــن األندلــيس، أبــو حيــان النحــوي )ت: 745هـــ(، دار الفكــر.

10. تفســري الــرساج املنــري يف اإلعانــة عــىل معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــري ، لشــمس 

ــة -  ــب العلمي ــافعي )ت: 977هـــ( ، دار الكت ــي الش ــب الربين ــد اخلطي ــن أمح ــد ب ــن، حمم الدي

بــريوت.

ــد الرمحــن بــن حممــد أيب حاتــم ابــن إدريــس بــن  11. تفســري القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم،  لعب

ــدر  ــرازي )ت: 327هـــ( ، مص ــم ال ــن أيب حات ــروف باب ــرازي املع ــي ال ــي احلنظ ــذر التميم املن

الكتــاب: ملفــات وورد عــى ملتقــى أهــل احلديــث، الكتــاب مشــكول ومرقــم آليــا غــري موافــق 

ــوع. للمطب

12. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري القــريش البــرصي ثم الدمشــقي 

)ت: 774هـــ( ، حتقيق: حممود حســن، دار الفكــر، الطبعة اجلديــدة، 1414هـ-1994م.

ــد اهلل  ــن عب ــارص ب ــن ن ــن ب ــد الرمح ــيخ عب ــان، للش ــري كالم املن ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري 13. تيس

الســعدي )ت: 1376هـــ( ، حتقيــق: عبدالرمحــن حمــال اللويق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـ 

- 2000م.

14. التفســري املنــري يف العقيــدة والرشيعــة واملنهــج، للدكتــور وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، دار الفكــر 

املعــارص - دمشــق، ط2، 1418هـ.
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15. التفسري الوسيط، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيي، دار الفكر - دمشق، ط1، 1422هـ.

16. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 2001م.

ــن  ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمم ــن الدي ــف، لزي ــامت التعاري ــىل مه ــف ع 17. التوقي

بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي ثــم املنــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ( ، حتقيــق: د. حممــد 

رضــوان الدايــة، دار الفكــر املعــارص - بــريوت، دمشــق،  ط1، 1410هـــ.

18. جامــع األصــول يف أحاديــث الرســول، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري )ت : 606هـــ( ، حتقيــق: عبدالقــادر 

األرنــؤوط - التتمــة حتقيــق: بشــري عيــون، مكتبــة احللــواين - مطبعــة املــالح - مكتبــة دار البيــان، 

ط1.

19. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــي، 

ــالة، ط1،  ــة الرس ــاكر، مؤسس ــد ش ــد حمم ــق: أمح ــربي )ت: 310هـــ( ، حتقي ــر الط ــو جعف أب

1420هـ-2000م.

ــن  ــى ب ــن موس ــْورة ب ــن َس ــى ب ــن عيس ــد ب ــري( ، ملحم ــع الكب ــمى )اجلام ــذي املس ــنن الرتم 20. س

ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ــى )ت: 279هـــ( ، حتقي ــو عيس ــذي أب ــاك الرتم الضح

اإلســالمي - بــريوت، 1998م.

  21. صحيــح البخــاري املســمى )اجلامــع املســند الصحيــح املختر مــن أمور رســول اهلل

وســننه وأيامــه( ، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية البخــاري، أبــو عبــد اهلل  )ت 256هـ(، 

ــث  ــم األحادي ــاكر، وترقي ــد ش ــيخ أمح ــق: الش ــث، حتقي ــل احلدي ــى أه ــن ملتق ــة م ــة اهلندي الطبع

موافــق لرتقيــم أحاديــث فتــح البــاري، الطبعــة الســلطانية.
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ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

22. تفســري القرطبــي املســمى )اجلامــع ألحــكام القــرآن املســمى( ، أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن 

أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، حتقيــق: أمحــد 

الــربدوين، وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املرصيــة - القاهــرة، ط2، 1384هـــ-1964م.

23. جهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت: 321هـ(.

ــمى( ،  ــاين املس ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس ــمى )روح املع ــويس املس ــري األل 24. تفس

ــرتاث  ــاء ال ــد اهلل احلســيني األلــويس )ت: 1270هـــ( ،  دار إحي ــن عب ــن حممــود ب لشــهاب الدي

ــريوت، ط1، 1399هـــ - 1979م. ــريب - ب الع

ــرة                             ــد أيب زه ــروف بمحم ــد املع ــن أمح ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن أمح ــد ب ــري، ملحم ــرة التفاس 25. زه

)ت: 1394هـــ( ، دار الفكــر العــريب.

26. ســنن ابــن ماجــة، أليب عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة، وماجــة اســم أبيــه يزيــد 

)ت: 273هـــ( ، حتقيــق وتعليــق: حممــد فــؤاد عبدالباقــي، األحاديــث املذيلــة بأحــكام األلبــاين 

عليهــا، دار الفكــر - بــريوت.

27. ســنن النســائي الصغــرى املســمى )املجتبــى مــن الســنن(، أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب 

بــن عــي اخلراســاين النســائي )ت: 303هـــ( ، حتقيــق: عبدالفتــاح أبــو غــدة، األحاديــث املذيلــة 

بأحــكام األلبــاين عليهــا، مكتــب املطبوعــات اإلســالمية - حلــب، ط2، 1406هـــ-1986م.

ــائي               ــاين النس ــي اخلراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أمح ــد الرمح ــرى،  أليب عب ــائي الك ــنن النس 28. س

)ت: 303هـــ(، حتقيــق: د. عبدالغفــور ســليان البنــدراوي، ســيد كــروي حســن، دار الكتــب 

ــريوت، ط1، 1411هـــ-1991م. ــة - ب العلمي

ــي  ــال القرطب ــن بط ــك ب ــد املل ــن عب ــف ب ــن خل ــي ب ــن ع ــاري، أليب احلس ــح البخ 29. شح صحي

ــد -  ــة الرش ــم، مكتب ــن إبراهي ــارس ب ــم ي ــق: أيب متي ــال )ت:449هـــ( ، حتقي ــن بط ــروف باب املع

ــاض،ط2، 1423هـــ-2003م. ــعودية - الري الس
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ــاوي                 ــلمة األزدّي الطح ــن س ــالمة ب ــن س ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــار، أليب جعف ــكل اآلث 30. شح مش

ــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط1، 1415هـــ - 1494م. ــق: شــعيب األرن )ت: 321هـــ(، حتقي

ــارايب                     ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــاعيل ب ــر إس ــة، أليب نصـ ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 31. الصح

ــر  ــريوت، ط4، يناي ــن - ب ــم للمالي ــار، دار العل ــور عط ــد عبدالغف ــق: أمح )ت: 393هـــ(، حتقي

1990م.

32. صحيــح ابــن حبــان املســمى )اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان(، ملحمــد بــن حبــان بــن 

ــم  الدارمــي  الُبســتي )ت: 354هـــ(،  ــو حات ــَد التميمــي أب ــن َمْعب ــن معــاذ ب ــان ب ــن حب أمحــد ب

ترتيــب: األمــري عــالء الدين عــي بن بلبــان الفــاريس )ت: 739 هـــ(، حتقيــق: شــعيب األرنؤوط، 

مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط2، 1414هـــ - 1993م.

33. صحيــح اإلمــام مســلم املســمى )املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول 

اهلل ( ، لإلمــام مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم القشــريي النيســابورّى أبــو احلســن 

)ت: 261هـــ(، حتقيــق وتعليــق: حممــد فــؤاد عبدالباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت.

34. تفســري النيســابوري املســمى )غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان(، لنظــام الديــن القمــي احلســن 

بــن حممــد بــن حســن القمــي النيســابوري )ت: 850هـــ( ، حتقيــق: الشــيخ زكريــا عمــريان، دار 

الكتــب العلميــة - بــريوت - لبنــان، ط1، 1416هـــ-1996م.

ــوري      ــة الدين ــن قتيب ــن مســلم ب ــد اهلل ب ــو حممــد عب ــوري أب ــة الدين ــن قتيب 35. غريــب احلديــث، الب

)ت: 276هـــ( ، حتقيــق: عبــداهلل اجلبــوري، مطبعــة العــاين - بغــداد، ط1، 1397هـــ.

36. القامــوس املحيــط، ملجــد الديــن أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى )ت: 817هـــ( ، 

دار املاليــن - بــريوت.
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ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

ــوه  ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــروف )الكش ــرشي املع ــري الزخم 37. تفس

التأويــل(،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، حتقيق: 

ــريوت. ــريب - ب ــرتاث الع ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق امله عبال

38. كشــف املشــكل مــن حديــث الصحيحــني، جلــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن 

حممــد اجلــوزي )ت: 597هـــ( ،حتقيــق: عــي حســن البــواب، دار الوطــن - الريــاض، 1418هـــ 

- 1997م.

ــن موســى  ــوب ب ــاء الكفــوي أي ــة، أليب البق ــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغوي 39. الكلي

ــش،  ــان دروي ــق: عدن ــي )ت: 1094هـــ( ، حتقي ــاء احلنف ــو البق ــوي، أب ــي الكف ــيني القريم احلس

وحممــد املــرصي، مؤسســة الرســالة - بــريوت، 1419هـــ - 1998م.

40. لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل، لعــالء الديــن عــي بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي 

ــان، 1399هـــ -  ــريوت - لبن ــر - ب ــازن )ت: 741هـــ( ، دار الفك ــروف باخل ــن، املع ــو احلس أب

1979م.

41. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار الصــادر - بــريوت، ط1.

ــد احلــق  ــز، أليب حممــد عب ــاب العزي ــز يف تفســري الكت ــة املســمى املحــرر الوجي ــن عطي 42. تفســري اب

بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن بــن متــام بــن عطيــة األندلــيس املحــاريب )ت: 542هـــ( ، حتقيــق: 

ــان، ط1، 1413هـــ - 1993م. ــة - لبن ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــالم عبدالش عبدالس

43. املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: 

مصطفــى عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ - 1990م.
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44. املســند، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين املعــروف بأمحــد 

ــالة، ط1،  ــة الرس ــن، مؤسس ــؤوط، وآخري ــعيب األرن ــق: ش ــل )ت: 241هـــ( ، حتقي ــن حنب ب

1421هـ-2001م.

45. مصنــف ابــن أيب شــيبة املســمى )املصنــف يف األحاديــث واآلثــار(، أليب بكــر بــن أيب شــيبة عبد اهلل 

بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــيس )ت: 235هـــ( ، حتقيــق: كــال يوســف 

احلــوت، مكتبــة الرشــد - الريــاض، ط1، 1409هـ.

46. تفســري البغــوي املســمى )معــال التنزيــل يف تفســري القــرآن(، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن 

ــاء  ــدي، دار إحي ــرزاق امله ــق: عبدال ــافعي )ت : 510هـــ( ، حتقي ــوي الش ــراء البغ ــن الف ــد ب حمم

الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1420هـــ.

47. معجــم الفــروق اللغويــة، أليب هــالل احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن ييــى بــن 

مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(.

48.  املعجــم الكبــري، لســليان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــري اللخمــي الشــامي أبــو القاســم الطرباين 

)ت: 360هـــ( ، حتقيــق: محــدي بــن عبداملجيد الســلفي، مكتبــة العلــوم واحلكــم - املوصل، ط2، 

1404هـ-1983م.

ــن                                  ــو احلس ــرازي أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، ألمح ــس اللغ ــم مقايي 49. معج

)ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبدالســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

50. تفســري الــرازي املســمى )مفاتيــح الغيــب أو التفســري الكبــري(، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن 

احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( 

، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 1421هـــ - 2000م.
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ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

ــى  ــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهان 51. املفــردات يف غريــب القــرآن، أليب القاســم احلســن ب

)ت: 502هـــ( ، حتقيــق وضبــط: حممــد ســيد كيــالين، دار املعرفــة بــريوت - لبنــان.

52. نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور، لإلمــام برهــان الديــن البقاعــي أيب احلســن إلبراهيــم 

بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أيب بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، حتقيــق: عبدالــرزاق 

غالــب املهــدي، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 1415هـــ - 1995م.

53. نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور، لإلمــام برهــان الديــن البقاعــي أيب احلســن إلبراهيــم 

بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أيب بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، ط1، 1398هـــ-

ــاد – الدكــن - اهلنــد. ــة - بحيــدر آب ــرة املعــارف العثاني 1978م، بمطبعــة جملــس دائ

ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــون(،أليب احلس ــت والعي ــمى )النك ــاوردي املس ــري امل 54. تفس

حبيــب البــرصي البغــدادي الشــهري باملــاوردي )ت: 450هـــ( ، راجعــه وعّلــق عليــه: الســيد بــن 

عبداملقصــود بــن عبدالرحيــم، ط1، 1412هـــ-1992م، دار الكتــب العلميــة - بريوت، مؤسســة 

ــة – بــريوت. الكتــب الثقافي

55. الدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه وأحكامــه وجــل مــن فنــون علومــه، 

ــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــيس القــريواين ثــم األندلــيس  أليب حممــد مكــي بــن أيب طالــب مَحّ

ــا  ــة الدراســات العلي ــة بكلي ــق: جمموعــة رســائل جامعي ــي املالكــي )ت: 437هـــ(، حتقي القرطب

ــريعة  ــة الشـ ــنة - كلي ــاب والس ــوث الكت ــة بح ــارقة، جمموع ــة الش ــي - جامع ــث العلم والبح

ــارقة، ط1، 1429هـــ - 2008م. ــة الش ــالمية - جامع ــات اإلس والدراس

56. الــوايف يف شح الشــاطبية يف القــراءات الســبع، لعبــد الفتــاح بــن عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض 

املشــهور بعبــد الفتــاح القــايض )ت: 1403هـــ( ، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، ط1، 1404هـــ 

- 1983م.
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57. الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي 

ــان داوودي، ط1، 1415هـــ -  ــوت عدن ــق: صف ــافعي )ت: 468هـــ( ، حتقي ــابوري الش النيس

ــريوت. ــامية - ب ــدار الش ــق، ال ــم - دمش 1995م، دار القل

58. مقالــة بعنوان:)أرقــام صادمــة عــن االنتحــار حــول العال..أوروبــا يف املقدمــة، والشـــرق األوســط 

األقــل(، 9 ســبتمرب 2021م.  

https://shortest.link/1CvV

ــزوزي،  ــق ع ــد احل ــور عب ــة(، للدكت ــات الغربي ــار يف املجتمع ــرة االنتح ــوان: )ظاه ــة بعن 59. مقال

صحيفــة اجلزيــرة، السبت14ســبتمرب2019م،  9 ســبتمرب 2021م.

  https://shortest.link/1CvY

60.مقالــة بعنــوان: )االنتحــار يــدد جمتمعــات الغــرب(، للدكتــور أكــرم املشــهداين، معهــد اإلمــام 

ــدويل للدراســات واشــنطن،  9 ســبتمرب 2021م.  الشــريازي ال

 https://shortest.link/1GOe

61.املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة تصــدر إرشــادات بعنوان)عــش احليــاة لتعزيــز جهــود 

الوقايــة مــن االنتحــار(،  17حزيــران - يونيــو 2021م، الصحــة عــدد )1078122(، 8 ســبتمرب 

2021م. 

https://shortest.link/1GOk

62.املوقــع الرســمي ملنظمــة الصحــة العامليــة بعنوان:(االنتحــار(، 17 حزيــران - يونيــو 2021م، 8 

ســبتمرب 2021م.

 https://shortest.link/1GOE  
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ِد )دراسٌة موضوعيٌة يف القرآن الكريم( نِب بنَي الَقبوِل والرَّ االعِتاُف بالذَّ

63.املوقــع الرســمي ملــداد مقالــة بعنوان:)كــريس االعــرتاف يف الديانــة النصـــرانية(، خلــادم حســن 

إهلــي بخــش، حمرم1441هـــ، 2019/9/18م، 9 ســبتمرب 2021م.

https://shortest.link/1GOM

64.موقــع أرسار اإلعجــاز العلمــي لعبــد الدائــم الكحيــل، مقالــة بعنوان:)ظاهــرة االنتحــار.. كيــف 

عاجلهــا القــرآن(،30 كانــون الثــاين- ينايــر2020م، 8 ســبتمرب 2021م.

  https://shortest.link/1GOV

ــع  ــاذا ترتف ــوان: )مل ــة بعن ــية، مقال ــار الرئيس ــط األخب ــريب BBC  يب يب يس رشق أوس ــع ع 65. موق

ــبتمرب 2021م. ــار 2018م، 9 س ــو- أي ــال؟(،2 ماي ــباب يف الع ــني الش ــار ب ــدالت االنتح مع

  https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-43979847

66.موقــع هلــا أون اليــن، مقالــة بعنوان:)االنتحــار يف الغرب..ظاهــرة تســتحق التأمــل( رحالــة عــال 

األسة،  حمرم1431هـــ -20ينايــر2010م، 9 ســبتمرب 2021م.

 https://shortest.link/1CwX

67.موقــع الفاتيــكان نيــوز، مقالــة بعنوان:)تعليــم الكنيســة بشــأن ّس التوبــة عنــد اســتحالة التقــدم 

مــن كــريس االعــرتاف(، 9  ســبتمرب 2021م.

 https://shortest.link/1Cxa
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 
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د. أفنان مصطىف أمحد ادليباين
األستاذ املساعد بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

   جامعة جدة –  اململكة العربية السعودية.

fonaaldebani@gmail.com

mailto:fonaaldebani@gmail.com
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

 موضوع البحث:

 مجع ودراسة لتفسري سورة املسد.

 أمهية البحث: 

ــن  ــد الكافري ــن توع ــورة م ــا يف الس ــوم، مل ــلمن الي ــوس املس ــة يف نف ــل والطمأنين ــث األم بع

املحاربــن لديــن اهلل ونبيــه حممــد  ووعيدهــم، وتوضيــح بــأن النــرص إنــا يكــون لديــن 

. اهلل ورســوله 

 هدف البحث:

1- النظر واجلمع والرتجيح بن أقوال املفرين يف تفسري السورة. 

2- بيان موقف اإلسالم من الكفار الظاملن، ولو كانوا أقرب األقربن.

  مشكلة البحث:

ما الذي تم مجعه ودراسته يف تفسري سورة املسد؟ 

  من نتائج البحث: 

  ال يغني املال وال الولد عن العبد شيًئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. 

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ
تفسري - سورة املسد - رواية - دراية.
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

F

ــن أراد  ــا مل ــه نرباس ــان: 1[، وجعل ــذي ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ  ]الفرق ــد هلل ال احلم

ــة  ــو احلج ــه وه ــغ متبع ــذي ال يزي ــع ال ــو املرج ــاة، فه ــق يف احلي ــن أراد التوفي ــا مل ــواب ومنهج الص

الباقيــة إىل قيــام الســاعة، وأصــي وأســلم عــى املبعــوث رمحــة للعاملــن صاحــب الرســالة الــذي أدى 

ــد: ــا بع ــاه اليقــن... أم ــى أت ــد يف اهلل حــق جهــاده حت ــة وجاه ــح األم ــة ونص األمان

ــى  ــم ع ــرآن الكري ــزل الق ــه، فأن ــري خلق ــى خ ــه ع ــري كتب ــزل خ ــاىل أن ــبحانه وتع ــإن اهلل س ف

حممــد ، وجعلــه معجــزة خالــدة حمفوظــة مــن الزيــادة والنقصــان صاحلــة لــكل األزمنــة 

ــاوية،  ــب الس ــم الكت ــاىل خات ــبحانه وتع ــه اهلل س ــد جعل ــار، وق ــور واألمص ــكل العص ــة ول واألمكن

ــذي گ ژ  گ  گ  ڳ  ڳ   ــد ال ــاب الوحي ــع، والكت ــدر األول للتري ــة، واملص ــة املحمدي ــا لأم وهادي

ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ  ]فصلــت: 42[، خمــرج النــاس مــن الظلــات إىل النــور، وهادهيــم إىل 

ــود. ــات اخلل ــائقهم إىل جن ــرور، وس ــعادة وال الس

ولــذا فــإن املســلمن عــى مــر العصــور قــد أولــوه مــن العنايــة واالهتــام مــامل يــظ بــه غــريه، 

ــه،  ــه وأحكام ــتخراج ِحكم ــه، واس ــده ومرامي ــم مقاص ــه، وفه ــريه ومعاني ــة تفس ــتغلوا بمعرف فاش

ــم ال ينتهــي وال ينضــب،  ــه القــرآن الكري ــه، ومــع كل هــذه اجلهــود إال أن مــا يوي ــه وغايات ودالالت

ــم العطــاء. ــدة عظي ــري الفائ ــل هــو كث ب

وحماولــة منــي يف االســهام بخدمــة كتــاب اهلل ، قمــت بعــد االســتخارة والتــوكل عــى 

اهلل  بدراســة ســورة املســد دراســة حتليليــة، ملــا حتتويــه مــن القيــم والفوائــد العظيمــة.
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 سبب اختيار املوضوع وأمهيته: 

ــزام،  ــم باالهن ــعر منه ــن يش ــة م ــوم، خاص ــلمن الي ــوس املس ــة يف نف ــل والطمأنين ــث األم 1-بع

فســورة املســد تظهــر توعــد الكافريــن املحاربــن لديــن اهلل ونبيــه حممــد  ووعيدهــم، ثــم 

. توضــح أن النــرص والعاقبــة إنــا تكــون لديــن اهلل ورســوله

2-خدمة كتاب اهلل D ونيل رشف تفسريه. 

 أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل اآليت:

1-تفسري سورة املسد بالرواية والدراية. 

2-النظر واجلمع والرتجيح بن أقوال املفرين. 

3-بيان موقف اإلسالم من الكفار الظاملن، ولو كانوا أقرب األقربن.

 الدراسات السابقة:

اهتــم كثــري مــن الباحثــن بســورة املســد، فتناولوهــا بالدراســة يف عــدد مــن البحــوث التفســريية 

والبالغيــة والبيانيــة، ومــن هــذه البحــوث عــى ســبيل املثــال ال احلــرص:

ــة  ــم، جمل ــث حمك ــان، بح ــي رمض ــد فتح ــة (1998م( ألمح ــة بالغي ــب: دراس ــورة الله 1-يف س

ــدد: 31. ــراق، الع ــل، الع ــة املوص ــن، جامع آداب الرافدي

ــن  ــا حس ــد رض ــورة ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ (1437هـــ - 2016م(  ملحم ــاين لس ــري البي 2-التفس

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــم، اململك ــة القصي ــة، جامع ــوم الرعي ــة العل ــم، جمل ــث حمك ــوري، بح احل

ــدد: 2. الع
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3-تفســري ســورة املســد، ملحمد بــن أمحد بــن إبراهيــم بن يوســف امللــوي )1439هـــ- 2018م( 

ــون،  ــة والقان ــك الرعي ــام مال ــة اإلم ــار، كلي ــة املعي ــم ، جمل ــث حمك ــارس، بح ــد ف ــه حمم ــق: ط حتقي

اإلمــارات. 

 خطة البحث:

ــة فصــول، وخامتــة، وفهــرس املصــادر واملراجــع.  ــد، وثالث يتكــون البحــث مــن مقدمــة، ومتهي

ــايل: ــا كالت وتفصيله

ــه، . 1 ــابقة، وخطت ــات الس ــه، والدراس ــوع، وأهداف ــار املوض ــبب اختي ــمل: س ــة: وتش املقدم
ــه. ــع في ــل املتب ــج العم ومنه

التمهيد: ويتوي عى أساء سورة املسد، وتعريف بأيب هلب وامرأته.. 2

الفصل األول: التفسري بالرواية .. 3

وفيه مخسة مباحث:

املبحث األول: سبب النزول. -

املبحث الثاين: بيان املكي واملدين. -

املبحث الثالث: تفسري القرآن بالقرآن. -

-  M والصحابة  املبحــث الرابــع: التفســري األثــري الــوارد عــن النبــي

.X والتابعن 

املبحث اخلامس: بيان القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة.  -

الفصل الثاين: التفسري بالدراية.. 4
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 وفيه ثانية مباحث:

املبحث األول: التناسب بني اآليات والسور.  -

املبحث الثاين: املقاصد. -

املبحث الثالث: الغريب واللغة. -

املبحث الرابع: أوجه اإلعراب. -

املبحث اخلامس: األساليب البالغية.  -

املبحث السادس: أقوال املفرسين بالدراية. -

املبحث السابع: أحكام القرآن. -

املبحث الثامن: االستنباطات. -

الفصل الثالث: التفسري اجلَمي.. 5

اخلامتة: وتشتمل عى أهم نتائج البحث، وتوصياته.. 6

فهرس املصادر واملراجع. 7

 منهج البحث: 

ــم  ــابق ث ــم الس ــًا بتقدي ــة تاريي ــربة مرتب ــة املعت ــري املطبوع ــن التفاس ــري م ــوص التفس ــع نص 1-مج

ــك. ــن ذل ــا أمك ــق م الالح

2-ذكر األقوال عند إيراد مسألة خمتلف فيها، ثم الرتجيح بينها وفق قواعد الرتجيح.

3-تقسيم النقول إىل قسمن: قسم الرواية ثم الدراية. 
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4-االكتفــاء بتخريــج آيــات ســورة املســد أول البحــث، وعــدم تكــرار خترجيهــا كلــا ذكــرت، مــع 

ختريــج غريهــا مــن اآليــات يف هامــش البحــث.

ــا أو يف  ــد فيه ــإن مل يوج ــن، ف ــن الصحيح ــري م ــب التفس ــواردة يف كت ــث ال ــج األحادي 5-ختري

ــاب،  ــاب والب ــة رقــم احلديــث، واســم الكت أحدمهــا بحــث يف باقــي الكتــب الســتة، مــع كتاب

ورقــم اجلــزء، ورقــم الصفحــة، وبيــان درجــة احلديــث مــا أمكــن، ثــم ُيشــار إىل موضــع ورود 

ــري. ــب التفاس ــث يف كت احلدي

6-االكتفــاء بأصــح الطــرق لآلثــار الــواردة يف كتــب التفســري، مــع االشــارة إىل موضــع ورودهــا يف 

باقــي التفاســري، ثــم ذكــر احلكــم عليهــا مــا أمكــن. 

7-الرجوع إىل املصادر األصلية ما أمكن.

8-عدم ذكر االستطرادات العقدية والفلسفية والنحوية والفقهية.

9-ترمجة األعالم الواردين يف البحث ترمجة خمترصة عند أول موضع يرد فيه ذلك العلم.

10- التعريف باألماكن واملواضع يف أول موضع يِرد فيه ذكرها.

11- االكتفــاء يف غريــب الكلــات القرآنيــة بــا تطــرق إليــه املفــرون وبينــوا معنــاه أوال، ثــم يبحث 

بعــد ذلــك عــن هــذه الكلــات يف كتــب غريب القــرآن.

12- توثيــق النقــول العلميــة وعزوهــا إىل مصادرهــا، وإن كانــت يف هامــش الكتــاب الــذي ُأخــذت 

منــه، وذلــك بذكــر اســم الكتــاب واملؤلــف ورقــم اجلــزء والصفحــة.
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سورة املسد هبا سبعة وسبعون حرفا، وعرون كلمة، ومخس آيات (1(.

وقد ورد عدد من األساء هلذه السورة الكريمة، منها:

1- سورة تبت: 

جاءت هذه التسمية من أول آية يف السورة الكريمة، كا دلت عليه عدد من اآلثار منها:

 مــا أخرجــه البخــاري بســنده عــن ابــن عبــاس ، قــال: » قــال أبــو لــب - عليــه لعنــة اهلل  
-  للنبي : تبـا لـك سائـر اليـوم فنـزلت: ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ  ]املسد: 1[ « (2(.

2-سورة املسد:

وهــو اســمها املثبــت يف املصاحــف، وســميت بــه لتفــرد الســورة هبــذه اللفظــة عــن غريهــا مــن 
ســور القــرآن الكريــم، قــال تعــاىل يف آخــر الســورة: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ژ  ]املســد: 5[ (3(.

3-سورة اللهب أو أبو لب:

وســميت بذلــك لــورود قصــة عــداوة أيب هلــب للرســول ، قـــال تعـــاىل: ژ ڈ ڈ 
ــد: 1[ (4(.  ژ ژ ژ  ]املس

ــرآن،  ــكام الق ــع ألح ــمرقندي، )632/3(؛ اجلام ــمرقندي، للس ــري الس ــر: تفس ــي، )323/10(؛ وينظ ــان، للثعلب ــف والبي )1(  الكش
للقرطبــي، )234/20(؛ وأنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، للبيضــاوي، )345/5(، قــال أبــو عمــرو: "ثــالث وعــرون كلمــة"؛ 

ــداين، )ص295(. ــان يف عــّد آي القــرآن، أليب عمــرو ال البي
)2(  صحيح البخاري، للبخاري، ح) 1394(، كتاب: اجلنائز، باب: ذكر رشار املوتى، )2/ 104(.

)3(  التفسري املنري، للزحيي، )30/ 453(؛ وينظر: أسامء سور القرآن وفضائلها، ملنرية الدورسي، )ص623(.

)4(  التفسري املنري، للزحيي، )30/ 453(؛ وينظر: أسامء سور القرآن وفضائلها، ملنرية الدورسي، )ص625(.
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وأبــو هلــب: هــو عــم النبــّي  ، واســمه عبــد العــزى بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن 

عبــد منــاف، وكنيتــه: أبو عتبــة )1(. 

وامرأتــه هــي أم مجيــل بنــت حــرب بــن أميــة أخــت أيب ســفيان وعمــة معاويــة، وكانــت يف غايــة 

.)2(  العــداوة لرســول اهلل

)1(  ينظــر: الســرية النبويــة، البــن هشــام ، )160/1(؛ وتفســري الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ واملحــرر الوجيــز، البــن عطيــة 
ــق  ــور، )601/30(؛ وحدائ ــن عاش ــر، الب ــر والتنوي ــي، )236/20(؛ والتحري ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح ، )534/5(؛ واجلام

الــروح والرحيــان، للهــرري، )417/32(. 
)2(  ينظــر: الســرية النبويــة، البــن هشــام، )5/2(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، 

ــدي، )ص1240(.  للواح
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املبحث األول: 
سبب النزول.

ورد عدد من الروايات التي تبن سبب نزول السورة الكريمة:

ــت: ژڇ ڇ  ــا نزل ــال: »مل ــاس  ق ــن عب ــن اب ــنده ع ــاري بس ــرج البخ أوال: أخ

ڇ ژ  ]الشــعراء: 214[، صعــد النبــي  عــىل الصفــا)1(، فجعــل ينــادي: »يــا بنــي فهــر، يــا 

بنــي عــدي« - لبطــون قريــش - حتــى اجتمعــوا فجعــل الرجــل إذا ل يســتطع أن يــرج أرســل رســوال 

لينظــر مــا هــو، فجــاء أبــو لــب وقريــش، فقــال: » أرأيتكــم لــو أخرتكــم أن خيــال بالــوادي تريــد أن 

تغــري عليكــم، أكنتــم مصدقــي؟ « قالــوا: نعــم، مــا جـــربنا عليــك إال صـــدقا، قـــال: » فإين نذيــر لكم 

بــني يــدي عــذاب شــديد « فقــال أبــو لــب: تبــا لــك ســائر اليــوم، ألــذا جعتنــا؟«.

فـنـزلـت: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ ژ ]املسد: 1- 2[ (2(«.

 : وأخــرج الطــربي بســنده عــن عبــد الرمحن بــن زيــد (3(، قــال: »قال أبــو لب للنبــّي

مــاذا ُأعَطــى يــا ممــد إن آمنــت بــك؟ قــال؟ » كــاَم ُيْعَطى امُلْســلُِمون«، فقـــال: مـــال عليهـــم فضـــل؟ 

ٍء َتْبَتِغــي؟«  قــال: تبــا لــذا مــن ديــن تبــا، أن أكــون أنــا وهــؤالء ســواء، فأنــزل اهلل:          قـــال: »وأّي يَشْ

فــا: اســم أحــد جبــي املســعى، وهــو: اجلبــل الــذي يبــدأ منــه الســعي، ويقــع يف اجلهــة اجلنوبيــة مائــال إىل الــرق عــى بعــد  )1(  الصَّ
نحــو 130 مــرت مــن الكعبــة املرفــة، ينظــر: لســان العــرب، البــن منظــور، )464/14(؛ وحــدود الصفــا واملــروة التوســعة احلديثة 

دراســة تارييــة فقهيــة، البــن دهيــش، )ص23(.
)2(  صحيــح البخــاري، ح)4770(، كتــاب: تفســري القــرآن، بــاب: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ    ژ ]الشــعراء:  214-215[ ألــن جانبــك،) 111/6(.
وبنحوه صحيح مسلم ، ح )208(، كتاب: اإليان، بــاب: ژ ڇ  ڇ ڇ ژ ]الشعراء: 214[، )193/1(.

وينظر: جامع البيان، للطربي، )676/24(.
)3(  عبــد الرمحــن بــن زيــد بــن أســلم القــريش العــدوي املــدين، مــوىل عمــر بــن اخلطــاب، كان يف نفســه صاحلــا، ويف احلديــث واهيــا، 
وكان يقلــب األخبــار وهــو ال يعلــم ، ضعفــه أمحــد بــن حنبــل، وابــن أيب حاتــم، والنســائي وغريهــم، تــويف ســنة: اثنتــن وثانــن 

ومئــة.
ينظر:  الضعفاء واملرتوكون، للنسائي، )ص66(؛ اجلـــرح والتعديـــل، البـــن أيب حاتم، )233/5(؛  و هتذيــــب الكـــامل، للمـــزي، 

(114/17(؛ هتذيــب التهذيــب، البــن حجــر،  )177/6(. 
135



ژ ڈڈ ژ ژ ڑ ژ ]املســد: 1[ يقــول: بــام عملــت أيديــم )1(«.

وروي أنــه كان إذا وفــد عــى النبــي  وْفــٌد انطلــق إليهــم أبــو هلــب ، فيســألونه عــن 

رســول اهلل ويقولــون: أنــت أعلــم بــه ، فيقــول هلــم أبــو هلــب: إنــه كــذاب ســاحر ، فريجعــون عنه وال 

يلقونــه ، فأتــاه وفــد، ففعــل معهــم مثــل ذلــك ، فقالــوا: ال ننــرصف حتــى نــراه ونســمع كالمــه ، فقال 

  ــًا لــه وتعســًا ، فأخــرب بذلــك النبــي هلــم أبــو هلــب: إنــا مل نــزل نعاجلــه مــن اجلنــون فتّب

فاكتــأب لــه ، فأنــزل اهلل تعــاىل: ژ ڈ ژ الســورة (2(.

وروي أنــه  »ملــا دعــاه هنــارا فأبــى، فلــام جــن الليــل ذهــب إىل داره مســتنا بســنة نــوح 

  ليدعــوه ليــال كــام دعــاه هنــارا، فلــام دخــل عليــه قــال لــه: جئتنــي معتــذرا فجلــس النبــي

أمامــه كاملحتــاج، وجعــل يدعــوه إىل اإلســالم وقــال: إن كان يمنعــك العــار فأجبنــي يف هــذا الوقــت 

واســكت، فقــال: ال أومــن بــك حتــى يؤمــن بــك هــذا اجلــدي، فقــال عليــه  للجــدي: 

مــن أنــا؟ فقــال رســول اهلل وأطلــق لســانه يثنــي عليــه، فاســتوىل احلســد عــىل أيب لــب، فأخــذ يــدي 

اجلــدي ومزقــه وقــال: تبــا لــك أثــر فيــك الســحر، فقــال اجلــدي: بــل تبــا لــك، فنزلــت الســورة عــىل 
وفــق ذلــك ژ ڈڈ ژ ژ ڑژ ]املســد: 1[ لتمزيقــه يــدي اجلــدي« (3(.

وروي أن أبــا هلــب كان يقــول: "يعــدين حممــد أشــياء، ال أرى أهنــا كائنــة يزعــم أهنــا بعــد املــوت، 

ــيئا،  ــا ش ــا أرى فيك ــا م ــا لك ــول: تب ــه ويق ــخ يف يدي ــم ينف ــيئا، ث ــك ش ــن ذل ــدي م ــع يف ي ــم يض فل

فنزلــت الســورة.

)1(  جامــع البيــان، للطــربي، )675/24(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )363/6(؛ و اجلـــامع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، 
.)235 /20)

وهذا ضعيف جدًا؛ إلعضاله، وَضعف عبد الرمحن، االستيعاب يف بيان األسباب، للهاليل وآل نرص، )576/3(.
)2(  النكــت والعيــون، للــاوردي، )364/6(؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(. وهــذا القــول ال ســند عليــه وال 

روايــة تثبتــه.
)3(  التفسري الكبري، للفخر الرازي، )349/32(. وهذا القول ال سند عليه وال رواية تثبته.
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يقــول: إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فأنــا أفتــدي منــه نفــيس بــايل وأوالدي، فأنــزل اهلل تعــاىل 
هــذه اآليــة" (1(.

ــو  ــاري ه ــذي رواه البخ ــبب األول ال ــح أن الس ــواردة، يتض ــزول ال ــباب الن ــتعراض أس وباس

الصحيــح املســند املــروي عمــن شــاهد التنزيــل وهــو ابــن عبــاس ط وهبــذا يرجــح عــن غــريه ممــا 

ــر إىل  ــزول نظ ــبب الن ــات يف س ــددت املروي ــدة: إذا تع ــال بالقاع ــات عم ــزول اآلي ــبب ن روي يف س
ــح)2(. ــى الرصي ــرص ع ــارة فاقت ــم العب ــح ث ــى الصحي ــرص ع ــوت فاقت الثب

)1(  املرجع السابق. وهذا القول ال سند عليه وال رواية تثبته.
)2(  قواعد التفسري، خلالد السبت، )69/1(. 
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املبحث الثاين: 
تفسري القرآن بالقرآن.

قــول اهلل تعــاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املســد: 1[ رد عــى أيب هلــب حــن قــال للرســول 

ــاىل: ژ پ ڀ ڀ  ــه تع ــو كقول ــري ،وه ــارة للتحق ــا، إش ــذا مجعتن ــك أهل ــا ل : تبًّ

ــوا: ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ  ــى حتقــريه. وكــا قال ــاء: 36[، واملعن ڀ ژ ]األنبي
 .)1)  ]31 ]الزخــرف: 

ومعنــى قولــه: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املســد: 1[ التبــاب اخلســار. كا قـــال تعـــاىل: ژ ہ ھ 

ــار (2(. ــر: 37[ أي: خس ھ ھ ھ ے ژ ]غاف

قوله تعاىل: ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]املسد: 2[:  -

ــه تعــاىل: ژ ۓ ۓ ڭڭ  ــه تعــاىل: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ ]الليــل: 11[، وقول ــة قول نظــري هــذه اآلي

ــاىل: ژ ى  ــه تعـ ــة: 10[، وكقول ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ژ ]اجلاثي

ــاىل: ژ ھ ے ے  ــه تع ــون: 55 -56[، وقول ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ژ ]املؤمن

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ ]ســبأ: 37[،وقولــه تعــاىل: ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ژ ]األعــراف: 48[،وقولــه تعـــاىل: ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

ڄ ڄ ژ ]اهلمــزة: 2 – 4[، وقولــه تعــاىل: ژ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]الزمــر: 

50[، وقولــه تعــاىل: ژ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ ]احلاقــة: 27 – 28[، وقولــه تعــاىل عــن إبراهيــم 

ــاىل: ژ ٱ ٻ ٻ  ــه تع ــعراء: 87 – 88[، وقول S: ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]الش

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ ]آل عمــران: 10[، وقولــه تعــاىل: ژ ٱ ٻ 

)1(  تفسري جزء عم، البن عثيمن، )ص345(.
)2(  املرجع السابق.
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]آل عمــران: 116[، وقولــه 

ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  تعــاىل: 

ــرية جــدا (1(. ــل هــذا كث ــات بمث ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ژ ]املنافقــون: 16 – 17[، واآلي

ــه  ــُل مالِ ــاُب أص ــِه التب ــلَّ ب ــَن َح ــُه ح ــِن عنْ ــد: 2[ أْي مَلْ ُيغ ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]املس

ومــا كســَبُه ِمــَن األربــاِح والنتائــِج واملنافــِع والوجاهــِة واألتبــاِع أو ماُلــه املــوروُث مــن أبيــِه والــذي 

ــه.  كســَبُه بنفِســه أو عمُل

ــه منْــُه عــى يشٍء  اخلبيــُث الــذي ُهــو كيــُده يف عــداوة النبــيِّ  أو عمُلــه الــذي َظــنَّ أنَّ

ــان: 23[ (2(.  ــاىَل ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]الفرق ــه تَع كقولِ

قوله تعاىل: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]املسد: 3[: -

أخــرب اهلل ســبحانه يف اآليــة الكريمــة بحــال ومــآل أيب هلــب وأنــه ســيظل عــى الكفــر ويمــوت 

ــه  ــه ومآل ــن املغــرية الــذي أخــرب اهلل تعــاىل عــن حال ــد ب ــارا ذات هلــب. ومثلــه الولي ــه فيدخــل ن علي

فقــال تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    

ــر:26-11[. ــورة املدث ــاىل: ژ ڃ  ڃ        ژ. ]س ــه تع جب  حب  خب  مبىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت     ژ  إىل قول

قوله تعاىل: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املسد: 5[: -

احلبــل: هــو املتعــارف عليــه، ومنــه قولــه تعــاىل: ژ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ژ                                                                               ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ژ  ]الشــعراء:44[. وقولــه تعــاىل:  چ   چ  ژ  

ــه:66[. ــورة ط ]س

)1(  ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي، )144/9(،  )192/7(.
)2(  ينظر: إرشاد العقل السليم ، أليب السعود ، )210/9(.
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املبحث الثالث: 
بيان املكي واملدين.

سورة املسد هي سورة مكية باالتفاق )1(.

فقــد ُرِوي أن أول مــا نــزل مــن القــرآن بمكــة: ژ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]العلــق: 1[، ثــم ژ ڈژ ژ ڑ 

ــم ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ  ــر: 1[، ث ــم ژ ھ ھ ژ ]املدث ــل: 1[، ث ــم ژ ٱ ٻ ژ ]املزم ــم:1[، ث ڑ ژ ]القل

ــر: 1[ )2(. ــم ژ ٱ ٻ ٻ ژ ]التكوي ]املســد: 1[، ث

املبحث الرابع: 
التفسري األثري الوارد عن النبي  والصحابة M والتابعني 

.X

يف قوله تعاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ   ]املسد: 1[. -

ــب  ــا ل ــت أب ــال: » رأي ــه ق ــي (3(، أن ــاد الدي ــن عب ــة ب ــن ربيع ــنده ع ــد بس ــام أمح ــرج اإلم أخ

ــوي، )327/5(؛   ــرآن، للبغ ــري الق ــل يف تفس ــال التنزي ــليان ، )119/4(؛  مع ــن س ــل ب ــليامن، ملقات ــن س ــل ب ــري مقات ــر تفس )1(  ينظ
ــي، )193/1(. ــرآن، للزرك ــوم الق ــان يف عل ــة ، )534/5(؛  والره ــن عطي ــز، الب ــرر الوجي واملح

)2(  الرهان يف علوم القرآن، للزركي، )193/1(؛ اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، )42/1(. 
ــه"، رأى النبــي  ــة، مــدين، قــال البخــاري: "لــه صحب ــاة بــن كنان ــد من ــاد، وهــو مــن بنــي الديــل بــن بكــر بــن عب )3(  ربيعــة بــن عب
ــوك،  ــزوة الريم ــهد غ ــلم وش ــم أس ــلم، ث ــل أن يس ــم إىل اهلل D قب ــم يدعوه ــاس يف رحاهل ــع الن ــاز يتب ــذي املج  ب

تــويف باملدينــة أيــام الوليــد بــن عبــد امللــك.
ــة ، البــن األثــري، )264/2(؛ ســري أعــالم النبــالء، للذهبــي،  ينظــر: اجلــرح والتعديــل، البــن أيب حاتــم، )472/3(؛ أســد الغاب

.)517/3)
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بعــكاظ)1(، وهــو يتبــع رســول اهلل  وهــو يقــول: يــا أيــا النــاس، إن هــذا قــد غــوى، فــال 

ــه،  ــن نتبع ــره، ونح ــىل أث ــو ع ــه، وه ــر من ــول اهلل  يف ــم، ورس ــة آبائك ــن آل ــم ع يغوينك
ــم« (3(. ــاس، وأجله ــض الن ــني)2( أبي ــول ذو غديرت ــه أح ــر إلي ــامن، كأين أنظ ــن غل ونح

وأخـــرج احلـــاكم بسنـــده عـــن أســاء بنـــت أيب بكــر ، قـالـــت: »ملا نـــزلت ژڈ ڈ 

ــة ويف يدهــا فهــر)4( وهــي  ــل بنــت حــرب ولــا ولول ژ ژ ڑ ژ ]املســد: 1[ أقبلــت العــوراء أم جي

تقــول: مذمــا أبينــا ودينــه قلينــا وأمــره عصينــا، والنبــي  جالــس يف املســجد ومعــه أبــو 

ــراك.  ــا أخــاف أن ت ــا رســول اهلل، قــد أقبلــت وأن ــو بكــر  قــال: ي بكــر  فلــام رآهــا أب

ــال: ژ ھ ھ  ــام ق ــه ك ــم ب ــا فاعتص ــرأ قرآن ــراين« وق ــن ت ــا ل ــول اهلل : »إهن ــال رس فق

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ژ ]اإلرساء: 45[ فوقفــت عــىل أيب بكــر  ول تــر 

رســول اهلل  فقالــت: يــا أبــا بكــر، إين أخــرت أن صاحبــك هجــاين. فقــال: ال ورب هــذا 

البيــت مــا هجــاك. فولــت وهــي تقــول: قــد علمــت قريــش أين بنــت ســيدها« (5(. 

وقد وردت آثار عن السلف تبن أن معنى قوله تعاىل: ژ ڈ ژ هو خرت. 

)1(  اســم ســوق مــن أعظــم أســواق العــرب يف اجلاهليــة، بينــه وبــن الطائــف عــرة أميــال، كانــت قبائــل العــرب جتتمــع فيــه كل ســنة 
ليتفاخــروا، ويــض شــعراؤهم ويتناشــدون مــا أحدثــوا مــن الشــعر ثــم يتفرقــون، وقــد كانــت العــرب تقيــم بســوق عــكاظ شــهر 

شــّوال وقيــل: صبــح هــالل ذي القعــدة. 
ينظر: معجم البلدان، ياقوت احلموي، )142/4(؛ و معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، للبكري، )ص959(.

)2(  الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان عى الصدر، لسان العرب، البن منظور، )10/5(.
)3(  مسند اإلمام أمحد بن حنبل،  ح)16020(، مسند: املكين، حديث ربيعة بن عباد الديي، )401/25(.

وينظــر: تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )8/ 485(؛ قــال حمقــق مســند اإلمــام أمحــد: إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات، مســند 
اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ألمحــد بــن حنبــل، )402/25(، هامــش )2(.

)4(  الفهر: احلجر قدر ما يدق به اجلوز ونحوه، وقيل: هو حجر يمأ الكف، لسان العرب، البن منظور، )66/5(.
)5(  املستدرك عىل الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم، ح)3376(، كتاب التفسري، ومن تفسري سورة بني إرسائيل، )393/2(.

وينظــر: تفســري القــرآن العظيــم، البــن أيب حاتــم، )3472/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )368/6(؛ والتفســري الكبــري، 
ــري،                   ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــي، )20/ 234(؛ تفس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح ــرازي، )32/ 354(؛ و اجلام ــر ال للفخ

 .)487  /8)
قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يرجاه. وقال الذهبي: صحيح، املستدرك، للحاكم، )393/2(.
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فقد أخـــرج عبـــد الـرزاق بسنـده عـــن قتادة، يف قولـه تعـــاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املسد: 1[ 
قــال: "خــرت يــدا أيب هلــب وخــر" (1(.

ــال:  ــد: 1[ ق ــد يف قــول اهلل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املس ــن زي ــن اب وأخــرج الطــربي بســنده عـ

ــران« (2(. ــّب: اخل »الت

وورد عن ابن عباس مثله(3(.

ويف سبب تسمية أيب هلب هبذا االسم أورد احلسن  قوله: »إنا سمي أبا هلب من حسنه« (4(.

وفيا تبت عنه يدا أيب هلب وجهان حمتمالن(5(:    

 . أحدمها: عن التوحيد ، قاله ابن عباس

.)6)  الثاين: عن اخلريات ، قاله جماهد

ژ ک ک ک ک گ گ ژ  ]املسد: 2[ . -

قوله تعاىل: ژ ک ک ک ژ  : 

ــور،  ــدر املنث ــربي، )24/ 675(؛  وال ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاين، )3/ 473(؛ وينظ ــرزاق الصنع ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال ــري عب )1(  تفس
للســيوطي، )8/ 666(.

واإلسناد صحيح إىل قتادة.
)2(  حممد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر، جامع البيان، للطربي، )675/24(.

اإلســناد صحيــح مــن الطــربي إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم. ينظــر: أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، 
للفقيــه، )ص512(.

)3(  نســبه إليه ابن أيب حاتم يف تفســريه، تفســري القرآن العظيم، البـــن أيب حـــاتم، )3473/10(؛ وينـــظر: الـــدر املنـــثور، للســـيوطي، 
.)666 /8)

)4(  نســبه إليــه ابــن أيب حاتــم يف تفســريه، تفســري القــرآن العظيــم، البــن أيب حاتــم، )3473/10(؛ وينظــر: الــدر املنثــور، للســيوطي، 
.)666 /8)

)5(  ألهنــا مــن بــاب التنــوع ال مــن بــاب التضــاد، فــكل معنــى منهــا يــدل عــى معنــى يف املســمى مــع احتــاد املســمى، ينظــر: قواعــد 
التفســري، خالــد الســبت، )208/1(.

)6(  نسبه إليها املاوردي. النكت والعيون، للاوردي، )365/6(.
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ما نفعه، قاله الضحاك (1(. 

ويف معنى: ژ ک ژ  وجهان:

أحدها: أنه أراد أغنامه ، ألنه كان صاحب سائمة، قاله أبو العالية (2(. 

الثاين: أنه أراد تليده وطارفه ، والتليد: املوروث ، والطارف: املكتسب (3( .

واختلف السلف X يف معنى ژ گ گ ژ  عى ثالثة أقوال: 

	  .J كا روت عائشة  األول: أهنا تعني ولده، وبذلك فره النبي

فقــد أخــرج النســائي بســنده عــن عائشــة J، عــن النبــي  قــال: » إن أطيــب 

مــا أكل الرجــل مــن كســبه، وإن ولــده مــن كســبه« (4(. وبمثلــه فــر ابــن عبــاس  وجماهــد 

.)5) 

وأخــرج احلاكــم بســنده عــن أيب الطفيــل  قــال: "كنــت عنــد ابــن عبــاس  يومــا 

ــى  ــع ع ــم، فوق ــه بعضه ــم، فدفع ــح بينه ــام يصل ــم فق ــون يف يشء بينه ــب يتصم ــو أيب هل ــاءه بن فج

الفــراش، فغضــب ابــن عبــاس  وقــال: »أخرجــوا عنــي الكســب اخلبيــث - يعنــي ولــده -                

ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]املســد: 2[«"(6(.

)1(  نسبه إليه املاوردي. املرجع السابق، )365/6(.
)2(  النكت والعيون، للاوردي، )365/6(؛ وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(.

)3(  النكت والعيون، للاوردي، )365/6(.
)4(  املجتبى من السنن، للنسائي، ح)4452(، كتاب: البيوع، احلث عى الكسب، )241/7(. 

وأخرجه ابن ماجه يف سننه، ح)2137(، كتاب: التجارات، باب: احلث عى املكاسب، )723/2(، بمثله. 
قال األلباين يف تعليقه عى احلديث: صحيح، املجتبى من السنن، للنسائي، )241/7(.

)5(  ينظــر: تفســري عبــد الــرزاق، لعبــد الــرزاق الصنعــاين، )473/3(؛ وجامــع البيــان، للطــربي، )677/24(؛ والكشــف والبيــان، 
ــي، )237/20(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح ــي، )326/10(؛ و اجلام للثعلب

)6(  املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم، ح)3986(، كتاب التفسري: تفسري سورة أيب هلب، )588/2(.
قــال الذهبــي يف التلخيــص: عــى رشط البخــاري، املســتدرك، للحاكــم، )588/2(؛ وقــال ابــن امللقــن: والظاهــر أنــه عــى 
رشط مســلم، خمتــُر اســتدَراك احلافِــظ الّذهبــي عــىل ُمســتدَرك أيب عبــد اهللِ احَلاكــم، البــن امللقــن، )992/2(، هامــش )2(.
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ــا  ــال: »م ــد: 2[ ق ــد ژ ک ک ک ک گ گ ژ  ]املس ــن جماه ــنده ع ــربي بس ــرج الط وأخ

ــده« (1(. ــب: ول كس

الثاين: أهنا تعني ما يفتدي به نفسه وملكه وولده. 	

فعــن ابــن مســعود  : ملــا دعــا رســول اهلل  أقربــاءه اىل اهلل ســبحانه قــال أبــو 

هلــب ألصحابــه: "إن كان مــا يقــول ابــن أخــي حقــا فــأين أفتــدي نفــيس وملكــي وولــدي، فأنــزل اهلل 

ســبحانه مــا أغنــى أي مــا يغنــي، وقيــل: أي يشء أغنــى عنــه مالــه مــن عــذاب اهلل" (2(.

الثالث: أهنا تعني عمله اخلبيث، قاله الضحاك (3(.  	

ــا مــن بــاب التنــوع ال التضــاد(4(، فقــد عــرب  والراجــح - واهلل أعلــم - أن اختــالف الســلف هن

كل واحــد منهــم عــن نــوع مــن أنــواع مــا كســبه أبــو هلــب؛ كولــده، ومالــه، ومــا يفتــدي بــه كجاهــه، 

وعملــه، لكنهــا لــن تغنــي عنــه هــي وال غريهــا مــن عــذاب اهلل يشء.

ــة  ــة أعــم مــن هــذا، وأن اآلي ــن عثيمــن فقــال: "والصــواب أن اآلي وإىل هــذا ذهــب الشــيخ اب

ــن رشف  ــبه م ــا كس ــمل م ــده اآلن، وتش ــس يف ي ــذي لي ــب ال ــال املكتس ــمل امل ــمل األوالد، وتش تش

ــيئا ژ ک ک ک ک گ  ــه ش ــي عن ــه ال يغن ــزا فإن ــا وع ــده رشف ــا يزي ــبه مم ــا كس ــاه. كل م وج

.)5)  "]2 ]املســد:  گژ  

)1(  جامع البيان، للطربي، )677/24(؛ وينظر: الدر املنثور، للسيوطي، )679/4(.
واإلسناد من طريق ابن بشار صحيح. ينظر: أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري، للفقيه، )ص630(.

)2(  نسبه إليه الثعلبي، الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وينظر: معال التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي، )327/5(.
)3(  نسبه إليه املاوردي، النكت والعيون، للاوردي، )366/6(.

)4(  قواعد التفسري، خلالد السبت، )208/1(. 
)5(  تفسري جزء عم، البن عثيمن، )ص347(.
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أخــرج احلاكــم بســنده عــن أيب عقــرب (1(، قــال: »كان لــب بــن أيب لــب يســب النبــي 

 ، فقــال النبــي : »اللهــم ســلط عليــه كلبــك« فخــرج يف قافلــة يريــد الشــام 

ــه  ــم حول ــوا متاعه ــه: كال، فحط ــوا ل ــد  قال ــوة مم ــاف دع ــال: إين أخ ــزال، فق ــزل من فن

وقعــدوا حيرســونه فجــاء األســد فانتزعــه فذهــب بــه« (2(.

ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ  ]املسد: 3[. -

ويف ژ گ ژ وجهان: 

أحدها: صي النار ، أي حطبًا ووقودًا (3(. 

الثاين: يعني ُتصليه النار ، أي تنضجه ، وهو معنى قول ابن عباس. 

فيكون عى الوجه األول صفة له يف النار ، وعى الوجه الثاين صفة للنار (4(.

ژ ڱ ڱ ڱ ژ  ]املسد: 4[ . -

اختلف السلف X يف معنى ژ ڱ ڱ ژ عى أقوال: 

1-كانت متي بالنميمة.

)1(  أبــو عقــرب البكــري الكنــاين، اختلــف يف اســمه فقيــل: خويلــد بــن بحــري، وقيــل عويــج بــن خويلــد بــن خالــد بــن بحــري، وقيــل 
. غــري ذلــك، وهــو والــد أيب نوفــل ابــن أيب عقــرب، وقيــل جــده، لــه صحبــة مــع النبــي

ــز  ــة يف متيي ــزي، )97/34(؛ واإلصاب ــامل، للم ــب الك ــرب، )1717/4(؛ وهتذي ــد ال ــن عب ــاب، الب ــة األصح ــتيعاب يف معرف االس
ــر ، )233/7(. ــن حج ــة، الب الصحاب

)2(  املستدرك عىل الصحيحني، للحاكم، ح )3984(، كتاب التفسري: تفسري سورة أيب هلب، )588/2(. 
وينظر: النكت والعيون، للاوردي، )366/6(. 

قــال احلاكــم: صحيــح اإلســناد ومل يرجــاه؛ وقــال الذهبــي: صحيــح؛ وقــال ابــن حجــر: "وهــو حديــث حســن أخرجــه احلاكــم 
مــن طريــق أيب نوفــل بــن أيب عقــرب عــن أبيــه"، املســتدرك، للحاكــم، )588/2(، فتــح البــاري، البــن حجــر ، )39/4(.

)3(  نسبه املاوردي البن كيسان، النكت والعيون، للاوردي، )366/6(.
)4(  نسبه هلا املاوردي. املرجع السابق.

145



ــد: 4[  ــاىل: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املس ــه تع ــادة: يف قول ــن قت ــنده ع ــرزاق بس ــد ال ــرج عب أخ
ــة«(1(. ــي بالنميم ــكالم مت ــب ال ــت حتط ــال: »كان ق

أخـــرج الطـــربي بســنده عـــن جماهــد: ژ ڱ ڱ ڱ ژ  ]املســد:4[ قـــال: » كانــت متــي 

ــة« (2(. بالنميم

وأخــرج الطــربي بســنده عــن ســفيان الثــوري ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املســد: 4[ قــال: " كانــت 

متــي بالنميمــة" (3(.

وبمثله قال ابن عباس(4( وعكرمة(5(، واحلسن البرصي،(6( والسدي (7(.

2-كانت حتطب فعريت به. 

وقــال بعضهــم : "كانــت تعــري رســول اهلل  بالفقــر، وكانــت حتطــب فعــريت بأهنــا 
كانــت حتطــب" (8(.

ــرآن  ــري الق ــربي، )679/24(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــر: جام ــاين، )473/3(؛ وينظ ــرزاق الصنع ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال ــري عب )1(  تفس
ــي،  ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح ــي، )326/10(؛ و اجلام ــان، للثعلب ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أيب حات ــم، الب العظي
ــانيد  ــري واألس ــخ التفس ــانيد نس ــر: أس ــح؛ ينظ ــناد صحي ــري، )486/8(؛ واإلس ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق (237/20(؛ تفس

ــه، )ص403(. ــري، للفقي ــررة يف التفس املتك
ــي،  ــرآن، للقرطب ــام الق ــامع ألحكـ ــي، )326/10(؛ و اجلـ ــان، للثعلب ــف والبي ــر: الكش ــربي، )679/24(؛ وينظ ــع، للط )2(  جام
(237/20(؛ تفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )486/8(؛ اإلســناد صحيــح مــن الطــربي إىل جماهــد بــن جــرب، أســانيد نســخ 

ــه، )ص621(. ــري، للفقي ــررة يف التفس ــانيد املتك ــري واألس التفس
ــري، ) 486/8(. اإلســناد شــديد الضعــف إىل  ــن كث ــم، الب ــان، للطــربي، )679/24(؛ وينظــر: تفســري القــرآن العظي )3(  جامــع البي
مهــران، ألجــل ابــن محيــد، ولكونــه يــروي نســخة تفســريية، فيغتفــر وجــوده، وبقيــة اإلســناد حســن، واهلل أعلــم، أســانيد نســخ 

التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، )ص158(. 
)4(  الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )237/20(؛  وتفســري القــرآن العظيــم، البــن 

ــري، )486/8(.  كث
)5(  جامع البيان، للطربي، )679/24(؛ وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، )486/8(.

)6(  تفســري القــرآن العظيــم، البــن أيب حاتم، )3473/10(؛ والنكت والعيون، للـــاوردي، )367/6(؛ وابـــن كثيـــر، مـــرجع سابـــق، 
.)486 /8)

)7(  الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والنكــت والعيــون، للـــاوردي، )367/6(؛ و اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن، للقـــرطبي، 
ــري، )486/8(. ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق (237/20(؛ وتفس

)8(  أورده الطــربي يف تفســريه، ونســبه الثعلبــي واملــاوردي لقتــادة، جامــع البيــان، للطــربي، )679/24(؛ وينظــر: تفســري عبــد الرزاق، 
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

وقــد ُعلِّــق عــى هــذا القــول، بأنــه: "غــري قــوي، ألن اهلل ســبحانه وصفهــم باملــال والولــد ومحــل 

احلطــب ليــس بعيــب"(1(.

3-كانــت تــيء بالشــوك فتطرحــه يف طريــق الرســول  ؛ ليدخــل يف قدمــه إذا خــرج 

إىل الصــالة.

ــوله: ژ ڱ ڱ ڱ ژ                                                                                                               ــاس ، يف قـ ــن عبـ ــن ابـ ــده ع ــريب بسنـ ــرج الط أخ
]املســد: 4[ قــال: "كانــت حتمــل الشــوك، فتطرحــه عــى طريــق النبــي  ، ليعقــره وأصحابــه" (2(. 

ــد: 4[:  ــه: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املس ــول يف قول ــاك يق ــن الضح ــنده ع ــربي بس ــرج الط وأخ

ــره" (3(. ــي اهلل  ليعِق ــق نب ــه عــى طري "كانــت حتمــل الشــوك، فتلقي

وأخــرج الطــربي بســنده عــن عبــد الرمحــن بــن زيــد، يف قولــه: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املســد: 4[ 

.)4) " قــال: "كانــت تــأيت بأغصــان الشــوك، فتطرحهــا بالليــل يف طريــق رســول اهلل

4-ويقال: ژ ڱ ڱ ژ: نقالة للحديث.

أخــرج الطــربي بســنده عــن قتــادة ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املســد: 4[: "أي كانــت تنقــل 

ــد الــرزاق الصنعــاين، )474/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )326/10(؛ والنكــت والعيــون، للــاوردي، )367/6(؛ و  لعب
اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )237/20(.

)1(  قاله الثعلبي. الكشف والبيان، للثعلبي، )327/10(.
)2(  جامــع البيــان، للطــربي، )678/24(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )367/6(؛ ومعــال التنزيــل، للبغــوي ، )328/5(؛ 
وتفســري القــرآن العظيــم، البــن كثــري، )487/8(، وهــذا إســناد ال يفــرح بمثلــه، فهــو ضعيــف؛ لضعــف رجالــه عــدا حممــد بــن 
ــن حديثــه، واهلل أعلــم، أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، )ص336(. ســعد العــويف، فيمكــن أن ُيسَّ

)3(  جامــع البيــان، للطــربي، )679/24(؛ وينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )327/10(؛ ومعــال التنزيــل ، للبغــوي ، )328/5(. 
ــز الضعــف الــذي ال  ــر إىل أيب معــاذ النحــوي يف حي ــن جري ــن كثــري، )487/8(، واإلســناد مــن اب وتفســري القــرآن العظيــم، الب
ــد إىل الضحــاك، أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف  ــل نســخ التفســري وهــو حســن مــن الفضــل بــن خال يــض يف مث

ــه، )ص196(. التفســري، للفقي
ــان،  ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أيب حات ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــر: تفس ــربي، )679/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي )4(  جام
ــناد  ــري، )487/8(؛ واإلس ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــوي، )328/5(؛ وتفس ــل ، للبغ ــال التنزي ــي، )327/10(؛ ومع للثعلب
ــه،  ــري، الفقي ــررة يف التفس ــانيد املتك ــري واألس ــخ التفس ــانيد نس ــلم، أس ــن أس ــد ب ــن زي ــن ب ــربي إىل عبدالرمح ــن الط ــح م صحي

)ص512(.
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ــض"(1(. ــاس إىل بع ــض الن ــن بع ــث م األحادي

5- محالة اخلطايا. 

قالــه ســعيد بــن جبــري (2(: "دليلـــه قـــوله سبحانـــه: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]األنعــام: 31[ 

ــم،  ــاين فيه ــه إذا كان اجل ــب قريت ــالن حاط ــاء، ف ــره إذا أس ــى ظه ــب ع ــالن يط ــرب: ف ــول الع ، وق

وفــالن حمطــوب عليــه إذا كان جمنيــا عليــه"(3(. "كأنــه أراد مــا محلتــه مــن اآلثــام يف عــداوة رســول اهلل 

ــار" (4(. ــريه إىل الن ــب يف مص ــه كاحلط  ألن

ــت  ــب كان ــرأة أيب هل ــره، ألن ام ــى ظاه ــى ع ــاء املعن ــو بق ــح ه ــم - أن الراج ــر - واهلل أعل ويظه

حتمــل الشــوك وتلقيــه يف طريــق الرســول   رغبــة منهــا يف إيذائــه، فــكان جزاؤهــا مــن 

جنــس عملهــا.

وإىل هــذا ذهــب الطــربي : حيــث قــال: "وأوىل القولــن يف ذلــك بالصــواب عنــدي، قــول مــن 

قــال: كانــت حتمــل الشــوك، فتطرحــه يف طريــق رســول اهلل  ، ألن ذلــك هــو أظهــر معنــى 

ذلــك" (5(.

ــه -  ــريت ب ــب فع ــت حتتط ــا كان ــدا أهن ــوال - ع ــي األق ــابق إال أن باق ــول الس ــح الق ــع ترجي وم

ــع (6(. ــى عــى اجلمي ــع مــن محــل املعن ــى؛ لعــدم وجــود مان ــة يف تفســري املعن حمتمل

(1(  جامــع البيــان، للطــربي، )679/24(؛ وينظــر: تفســري القــرآن العظيم، البــن أيب حاتم، )3473/10(؛ والدر املنثـــور، للسيـــوطي، 
ــة  ــع حلــال العقــدي وبقي ــن زري ــد ب (4/ 679(؛  ومعــال التنزيــل، للبغــوي ، )328/5(؛ واإلســناد ٌ حســن مــن الطــربي إىل يزي

اإلســناد صحيــح إىل قتــادة بــن دعامــة، أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، )ص566(.
(2(  ســعيد بــن جبــري بــن هشــام األســدي الوالبــي مــوىل بنــي والبــة بــن احلــارث مــن بنــي أســد بــن خزيمــة، كنيتــه أبــو عبــد اهلل، 
ــا عابــًدا ورًعــا فاضــاًل، قتلــه احلجــاج ســنة: مخــس وتســعن وهــو بــن تســع وأربعــن ســنة.  وقيــل: أبــو حممــد، كان فقيًهــا مفــًرا ومقرًئ
ينظــر: الثقــات، البــن حبــان، )275/4(؛ هتذيــب الكــامل، للمــزي، )358/10(؛ وســري أعــالم النبــالء، للذهبــي، )187/5(؛ 

وهتذيــب التهذيــب، البــن حجــر، )14/4(. 
(3(  الكشف والبيان، للثعلبي، )327/10(؛ وينظر: معال التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي ، )328/5(.

(4(  النكت والعيون، للاوردي، )367/6(.
(5(  جامع البيان، للطربي، )680/24(. 

(6(  قواعد التفسري، خلالد السبت، )812/2(.
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

ــا نزلــت ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ    (1(، قــال: »مل
  ــن أرقــم ــد ب روى احلاكــم بســنده عــن زي

إىل ژ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املســد: 1- 5[   قــال: فقيــل المــرأة أيب لــب: إن 

ممــدا قــد هجــاك فأتــت رســول اهلل  وهــو جالــس يف املــأل فقالــت: يــا ممــد عــىل مــا 

هتجــوين؟ قــال: فقــال: » إين واهلل مــا هجوتــك مــا هجــاك إال اهلل« قــال: فقالــت: هــل رأيتنــي أمحــل 

ــم انطلقــت، فمكــث رســول اهلل  أيامــا  ــا أو رأيــت يف جيــدي حبــال مــن مســد؟ ث حطب

              D ــزل اهلل ــا ممــد مــا أرى صاحبــك إال قــد ودعــك وقــالك. فأن ــه فقالــت: ي ــه فأتت ــزل علي ال ين

 .)2)  »]3-1 ]الضحــى:  ژ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املسد: 5[.- 

ومعنى ژ ں ں ژ: يف عنقها، والعرب تسمي العنق جيدا.

أخرج الطربي بسنده عن عبد الرمحن بن زيد، يف قول اهلل: ژ ں ں ڻ ژ قال: "يف رقبتها"(3(.

وللمفرين X تعاىل أقوال يف بيان معنى: ژ ڻ ژ: 

)1(  زيــد بــن أرقــم بــن زيــد بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك بــن األغــر بــن ثعلبــة األنصــاري اخلزرجــي، مــن بنــي احلــارث بــن 
اخلــزرج، اختلــف يف كنيتــه، غــزا مــع رســول اهلل  ســبع عــرة غــزوة، مــات بالكوفــة ســنة: ســت وســتن، وقيــل: 

ثــان وســتن.
ينظــر: االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، ابــن عبــد الــرب، )535/2(؛ وأســد الغابــة، البــن األثــري، )342/2(؛ هتذيــب التهذيــب، 

ــر، )395/3(. البن حج
(2(  املستدرك عىل الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم، ح)3945(، كتاب التفسري:  تفسري سورة والضحى، )573/2(.

وينظر: جامع البيان، للطربي،  )680/24(.
وقــال احلاكــم: "هــذا حديــث صحيــح كــا حدثنــاه هــذا الشــيخ إال أين وجــدت لــه علــة"؛ وقــال الذهبــي: "قــال احلاكــم إســناده 

صحيــح إال أين وجــدت لــه علــة".
(3(  جامع البيان، للطربي، )680/24(.

اإلســناد صحيــح مــن الطــربي إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم، أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، 
)ص512(.
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1- هي حبال تكون بمكة. 

فقــد أخــرج الطــربي بســنده عــن الضحــاك قــال: "حبــل مــن شــجر، وهــو احلبــل الــذي كانــت 
حتتطــب بــه" (1(.

وأخــرج الطــربي بســنده عــن عبــد الرمحــن بــن زيــد قــال: "حبــال مــن شــجر تنبــت يف اليمــن 
هلــا مســد، وكانــت تفتــل"، وقــال ژ ڻ ڻ ڻ ژ: "حبــل مــن نــار يف رقبتهــا" (2(.

وأخرج الطربي بسنده عن سفيان قال: "حبل يف عنقها يف النار مثل طوق طوله سبعون ذراعا" (3(.

وعــن ابــن عبــاس قــال: "هــي حبــال تكــون بمكــة"، ويقــال: "امَلَســد: العصــا التــي تكــون يف 

البكــرة"، ويقــال امَلَســد: "قــالدة مــن َوَدع" (4(.

2- احلديد أو احلديد الذي يكون يف الَبكرة.

أخرج الطربي بسنده عن عروة بن الزبري (5(ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املسد: 5[ 

(1(  جامــع البيــان، للطــربي، ) 680/24(؛ وينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )328/10(؛ و اجلامـــع ألحكـــام القــرآن، للقرطبــي، 
.)241/20)

اإلســناد مــن ابــن جريــر إىل أيب معــاذ النحــوي يف حيــز الضعــف الــذي ال يــض يف مثــل نســخ التفســري وهــو حســن مــن الفضــل 
بــن خالــد إىل الضحــاك، أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، )ص196(.

(2(  جامع البيان، للطربي، )681/24(. 
اإلســناد صحيــح مــن الطــربي إىل عبدالرمحــن بــن زيــد بــن أســلم، أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، 

)ص512(.
(3(  جامع البيان، للطربي،  )681/24(.

اإلســناد شــديد الضعــف إىل مهــران، ألجــل ابــن محيــد، ولكونــه يــروي نســخة تفســريية، فيغتفــر وجــوده، وبقيــة اإلســناد حســن، 
واهلل أعلــم. أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، للفقيــه، )ص158(.

ــوي، )328/5(؛ و  ــرآن، للبغ ــري الق ــل يف تفس ــال التنزي ــر: مع ــربي، )681/24(، وينظ ــان، للط ــع البي ــربي، جام ــه الط ــبه إلي (4(  نس
ــي، )241/20(. ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح اجلام

(5(  عــروة بــن الزبــري بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي القــريش األســدي، أبــو عبــد اهلل املــدين، وهــو أخــو 
عبــد اهلل بــن الزبــري وأمهــا أســاء بنــت أيب بكــر الصديــق، كان ثقــة كثــري احلديــث فقيهــا عاملــا ثبتــا مأمونــا، قطعــت رجلــه وذلــك 

أن اآلكلــة وقعــت فيهــا فنرهــا فــا زاد عــى أن قــال احلمــد هلل، مــات ســنة أربــع وتســعن، وقيــل: تســع وتســعن، وقيــل غــري ذلــك. 
ينظر: الثقات، البن حبان، )194/5(؛ هتذيب الكامل، للمزي، )11/20(؛ وهتذيب التهذيب، البن حجر، )180/7(.
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

قال:"سلسلة من حديد، ذرعها سبعون ذراعا"(1(.

وأخرج الطربي بسنده عن جماهد ژ ڻ ڻ ژ قال: "من حديد" (2(.

أخرج الطربي بسنده عن جماهد ژ ڻڻ ڻ ژ قال: "عود البكرة من حديد" (3(.

3-هو قالدة من ودع يف عنقها.

أخرج عبد الرزاق بسنده عن قتادة َقاَل: " من ودع" (4(.

أخرج الطربي بسنده عن قتادة ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ قال: "قالدة من ودع" (5(.

وعن ابن عباس قال: "يقال امَلَسد: قالدة من َوَدع" (6(.

ــان،  ــف والبي ــم، )3473/10(؛ والكش ــن أيب حات ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــر: تفس ــربي، )681/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي (1(  جام
ــوي ، )328/5(؛            ــرآن، للبغ ــري الق ــل يف تفس ــال التنزي ــاوردي، )367/6(؛  ومع ــون، لل ــت والعي ــي، )328/10(؛ والنك للثعلب

ــري، )487/8(. ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــي، )241/20(؛ وتفس ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح و اجلام
إسناده ضعيف، فيه السدي وهو صدوق هيم، وفيه يزيد مل يذكر فيه جرح وال تعديل.

ينظر: وكيع بن اجلراح ومروياته يف التفسري من أول سورة تبارك إىل آخر سورة الناس، هليفاء بوقس،  )ص558(.
(2(  جامع البيان، للطربي،  )681/24(؛ وينظر: معال التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي ، )328/5(.

ــاء  ــاس،  هليف ــورة الن ــر س ــارك إىل آخ ــورة تب ــن أول س ــري م ــه يف التفس ــراح ومرويات ــن اجل ــع ب ــر: وكي ــريه، ينظ ــن لغ ــناده حس إس
ــتري، )ص560(. ــالة ماجس ــس، رس بوق

ــرآن،  ــري الق ــل يف تفس ــال التنزي ــي، )328/10(؛ ومع ــان، للثعلب ــف والبي ــر: الكش ــربي، )681/24(؛ وينظ ــان، للط ــع البي (3(  جام
ــيوطي، )679/4(. ــور، للس ــدر املنث ــوي ، )328/5(؛ وال للبغ

اإلسناد صحيح إىل جماهد بن جرب، أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري، للفقيه، )ص597(.
وإليه ذهب عطاء وعكرمة، الشعبي ومقاتل، ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.

(4(  تفسري عبد الرزاق، لعبد الرزاق الصنعاين، )474/3(؛ وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
اإلسناد صحيح إىل قتادة، أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري، للفقيه، )ص572(.

(5(  جامع البيان، للطربي، )682/24(؛ النكت والعيون، للاوردي، )368/6(. 
اإلسناد صحيح إىل قتادة، أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري، للفقيه، )ص572(.

(6(  جامع البيان، للطربي، )681/24( وينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
وبه قال: احلسن وسعيد بن املسيب، ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )328/10(.
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وأرى واهلل أعلــم أن اآليــة حتتمــل كل هــذه املعــاين املتنوعــة(1(. وذلــك أن املســد يف اللغــة يطلــق 

ــرتاك  ــبب االش ــى بس ــن معن ــر م ــدًا إىل أكث ــالف عائ ــوُن االخت ــمَّ يك ــْن َث ــددة، وِم ــان متع ــى مع ع

ــوي (2(.  اللغ

وهــذا مــا اختــاره الطــربي : حيــث قــال: " وأوىل األقــوال يف ذلــك عنــدي بالصــواب، قــول مــن 

قــال: هــو حبــل مُجــع مــن أنــواع خمتلفــة، ولذلــك اختلــف أهــل التأويــل يف تأويلــه عــى النحــو الــذي 

ذكرنــا... فجعــل إمــراره مــن شــتى، وكذلــك املســد الــذي يف جيــد امــرأة أيب هلــب، أِمــرَّ مــن أشــياء 

شــتى، مــن ليــف وحديــد وحلــاء، وجعــل يف عنقهــا طوقــا كالقــالدة مــن ودع" (3(.

املبحث اخلامس: 
بيان القراءات املتواترة ومعنى كل قراءة.

قوله تعاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املسد: 1[: -

ژ ژ ژ قرأ ابن كثري(4( بسكون اهلاء. 

(1(  قواعد التفسري، خلالد السبت، )208/1(. 
(2(  تفسري جزء عم، ملساعد الطيار، )ص263(. 

(3(  جامع البيان، للطربي، )682/24(.
(4(  أبــو معبــد عبــد اهلل بــن كثــري الــداري، مــوىل عمــرو بــن علقمــة الكنــاين، لقــب بالــداري ألنــه كان داريــا بمكــة أي: عطــاًرا، وهــو 
ــويف  ــة وروى عنهــم، ت ــري واحــد مــن الصحاب ــزي، أدرك غ ــل والب ــاه: قنب ــراءة، راوي ــن يف الق أحــد القــراء الســبعة، وإمــام املكي

ســنة: عريــن ومائــة بمكــة. 
ينظــر: وفيــات األعيــان، البــن خلــكان، )41/3(؛ معرفــة القــراء الكبــار عــىل الطبقــات واألعصــار، للذهبــي، )ص49(؛ غايــة 

النهايــة يف طبقــات القــراء، البــن اجلــزري، )443/1(.
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

وقــرأ الباقــون بفتــح اهلــاء (1(. ومهــا لغتــان كــا قالــوا: َوْهــب وَوَهــب، وهَنـْـر وهَنـَـر(2(، ومل يتلفــوا 

يف قولــه:   ژ ڳ ڳ ژ أنــه مفتـــوح اهلاء ألهنم راعــو فيه رءوس اآلي(3(، ولثقل العلـــم باالستعـــال (4(.

وقوله تعاىل: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]املسد: 3[: -

ژ گ ژ غلظ ورش(5( الالم إن فتح ورققها إن قلل(6(.

قوله تعاىل: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املسد: 4[: 

ــى  ــو ع ــب، وه ــده بالنص ــم(7( وح ــرأ عاص ــراءة ژ ڱ ڱ ژ: فق ــّراء يف ق ــت الق واختلف

ــد  ــب(8(، وق ــَة احْلََط ــر مَحَّاَل ــى: اذك ــدح، واملعن ــذم وامل ــب بال ــرب تنص ــن ، والع ــذم والش ــى ال معن

ــرة (9(. ــب نك ــة احلط ــة، ومحال ــرأة معرف ــرأة، ألن امل ــن امل ــع م ــى القط ــا ع ــون نصبه ــل أن يك يتم

(1(  معــاين القــراءات، لأزهــري، )171/3(؛ الكشــف والبيـــان، للثعلبي، )324/10(؛ احلجـــة يف القراءات السبـــع، البـــن خـــالوه، 
(1/ 377(؛ حجــة القــراءات، أليب زرعــة، )ص776(؛ النــرش يف القــراءات العــرش، البــن اجلــزري، )404/2(.

(2(  احلجه يف القراءات السبع، البن خالويه، )ص377(؛ وحجة القراءات، أليب زرعة،  )ص776(. 
)3(  ينظــر: الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )324/10(؛ واحلجــه يف القــراءات الســبع، البــن خالويــه، )ص377(؛ النــرش يف القــراءات 

العــرش، البــن اجلــزري، )404/2(.
(4(  النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري، )404/2(.

(5(  اختلــف يف اســمه فقيــل: "عثــان بــن ســعيد" وقيــل: "ســعيد بــن عبــد اهلل بــن عمــرو"، وقيــل: غــري ذلــك،  القبطــي املــرصي 
ــه القــرآن عــدة ختــات، تــويف بمــرص ســنة:  امللقــب بــورش شــيخ القــراء املحققــن، رحــل إىل نافــع بــن أيب نعيــم فعــرض علي

ــة. ســبع وتســعن ومائ
ينظر: سري أعالم النبالء، للذهبي، )295/9(؛ غاية النهاية يف طبقات القراء، البن اجلزري، )502/1(. 

(6(  البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة، لعبد الفتاح القايض، )ص348(.
)7(  عاصــم بــن هبدلــة ابــن أيب النجــود األســدي الكــويف، أبــو بكــر املقــرئ، وقــد روى لــه البخــاري، ومســلم مقرونــا بغــريه، واحتــج 

بــه الباقــون. مــات ســنة ســبع وعريــن ومئــة.
ينظــر: هتذيــب الكــامل، للمــزي، )473/13(؛ غايــة النهايــة يف طبقــات القــراء، البــن اجلــزري، )ص346(؛ هتذيــب التهذيــب، 

البــن حجــر، )36/5(؛ األعــالم، للــزركي، )1/ 38(.
)8(  ينظــر: جامــع البيــان، للطـــربي، )24/ 678(؛ الدر املصون ، للسمـــن احللبـــي، )ص144(؛ وتفســري الســمرقندي، للســمرقندي، 
ــه، )ص377(؛  ــن خالوي ــبع، الب ــراءات الس ــه يف الق ــن، )171/5(؛ احلج ــن أيب زمن ــز، الب ــرآن العزي ــري الق (3/ 632(؛  تفس

ــق الــروح والرحيــان ، ملحمــد األمــن اهلــرري ، )171/3(.  وحدائ
)9(  جامع البيان، للطربي،)678/24(. 
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ــداء، و ژ ڱ ڱ ژ  ــه ابت ــه ژ ڱ ژ ؛ ألن ــوع بقول ــو مرف ــع، فه ــون بالرف ــرأ الباق وق

ــرأة (1(.  ــٌت امل ــل: ژ ڱ ژ نع ــرب، وقي خ

)1(  ينظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )678/24(؛ الدر املصون، للســمن احللبـــي، )144/11(؛ وتفســـري الســمرقندي، للســمرقندي، 
ــه، )ص377(؛  ــن خالوي ــبع، الب ــراءات الس ــه يف الق ــن، )171/5(؛ واحلج ــن أيب زمن ــز، الب ــرآن العزي ــري الق (3/ 632(؛ تفس

وحدائــق الــروح والرحيــان ، ملحمــد األمــن اهلــرري ، )171/3(؛ وحجــة القــراءات،أليب زرعــة، )ص777(.
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الفصل الثاين:

 التفسري بالدراية.



املبحث األول: 
التناسب بني اآليات والسور.

ذكر العلامء يف املناسبة بني سورة املسد وما قبلها أوجها:

1- "ملــا قــدم ســبحانه وتعــاىل يف ســورة النــرص القطــع بتحقيــق النــرص ألهــل هــذا الديــن بعــد ما 

كانــوا فيــه مــن الذلــة، واألمــر احلتــم بتكثريهــم بعــد الــذي مــر عليهــم مــع الذلــة مــن القلــة، وختمها 

  ــي ــن واألذى إلمامــة النب ــاد هلــذا الدي ــو هلــب - مــن شــدة العن ــواب، وكان أب ــه الت بأن

ســيد العاملــن مــع قربــه منــه - باملحــل الــذي ال جيهــل، بــل شــاع واشــتهر، وأحــرق األكبــاد وصهــر، 

كان بحيــث يســأل عــن حالــه إذ ذاك هــل يثبــت عليــه أو يــذل، فشــفى غــلَّ هــذا الســؤال، وأزيــل بــا 

يكــون لــه مــن النــكال، وليكــون ذلــك بعــد وقــوع الفتــح ونــزول الظفــر والنــرص، واإلظهــار عــى 

األعــداء بالعــز والقهــر، مذكــرا لــه  بــا كان أول األمــر مــن جربوتــم وأذاهــم وقوتــم 

بالَعــدد والُعــدد، وأنــه مل يغــن عنهــم يشء مــن ذلــك، بــل صــدق اهلل وعــده وكذبــوا فيــا كانــوا فيــه 

ــه يف النســب  ــه وأقرهبــم إلي ــد، فذكــر تعــاىل أعداهــم ل ــارص والتحالــف والتعاق مــن التعاضــد والتن

إشــارة إىل أنــه ال فــرق يف تكذيبــه هلــم بــن القريــب والبعيــد، وإىل أنــه مل ينفعــه قربــه لــه ليكــون ذلــك 

حامــال ألهــل الديــن عــى االجتهــاد يف العمــل مــن غــري ركــون إىل ســبب أو نســب غــري مــا رشعــه 

ســبحانه " )1(.

ــا  ــا تقدمه ــع م ــي م ــة فه ــة معلوم ــاص ويف قص ــبب خ ــى س ــت ع ــورة وإن نزل ــذه الس 2-" ه

واتصــل هبــا يف قــوة أن لــو قيــل قــد انقــى عمــرك يــا حممــد وانتهــى ممــا قلدتــه مــن عظيــم أمانــة 

الرســالة أمــرك، وتأديــة مــا حتملتــه وحــان أجلــك، وأمــارة ذلــك دخــول النــاس يف ديــن اهلل أفواجــا 

ــاس  ــرب الن ــك، وإن كان أق ــن متابعت ــدل ع ــدك وع ــن عان ــل مل ــم، والوي ــد تلكؤه ــتجابتهم بع واس
ــك")2(. إلي

)1(  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي، )327/22(.
)2(  الرهان يف تناسب سور القرآن، ألمحد الثقفي الغرناطي، )ص383(.
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"وقــد ذكــر يف الســورة قبلهــا دخــول النــاس يف ديــن اهلل تعــاىل، ثــم أتبــع بذكــر مــن خــر ومل 

يدخــل يف الديــن، فإنــذار الكافــر باهلــالك، بعــد وعــد املؤمنــن بالنــرص، يف الســورة الســابقة هــو وجــه 
املناســبة يف ذكــر هــذه الســورة بعدهــا" (1(.

وأما يف مناسبة سورة املسد ملا بعدها أوجها أيضا، منها:

ــو  ــه أب ــو عم ــول  ، وه ــاس إىل الرس ــرب الن ــداوة أق ــا ع ــا قبله ــدم في ــا تق 1-" ومل

هلــب، ومــا كان يقــايس مــن عبــاد األصنــام الذيــن اختــذوا مــع اهلل آهلــة، جــاءت هــذه الســورة مرصحة 

بالتوحيــد، رادة عــى عبــاد األوثــان والقائلــن بالثنويــة وبالتثليث وبغـــري ذلك مـــن املذاهب املخـــالفة 

للتـوحيد " )2(.

ــر يف  ــر ذك ــذا الفق ــق إال هب ــه ال يتحق ــريه، وأن كال ــه إىل غ ــان بحاجت ــر اإلنس ــر فق ــا ذك 2- "مل

الصمــد كــال ســؤدده وغنــاه عــا ســواه؛ ليبــن ممــا يزتــه ســبحانه عــن اخللــق يف ذاتــه وصفاتــه. وكال 

اإلنســان الــذي ال يصــل إال هبــذا االفتقــار لغــريه مــن الزوجــة والولــد واملــال ال يغنــي عنــه وقــت 

ــل  ــؤدد الكام ــق والس ــى املطل ــب الغن ــأ إىل صاح ــل يلج ــلم، ب ــه املس ــول علي ــا ال يع ــه مم ــه إلي حاجت

الــذي يصمــد إليــه مجيــع اخللــق" (3(.

ــن، )287/12(؛  ــر رشف الدي ــور، جلعف ــص الس ــة، خصائ ــوعة القرآني ــان ، )565/10(؛ املوس ــط، أليب حي ــر املحي ــر البح )1(  ينظ
ــرري ، )416/32(. ــن اهل ــد األم ــان ، ملحم ــروح والرحي ــق ال وحدائ

)2(  البحر املحيط، أليب حيان ، )570/10(.
)3(  ينظر: مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، ملساعد الطيار، )ص289(.
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املبحث الثاين: 
املقاصد.

من مقاصد السورة الكريمة:

1- تديــد أبــى هلــب عــى اجلفــاء واإلعــراض، وضيــاح كســبه وأمــره، وبيــان ابتالئــه يــوم القيامة، 
وذم زوجــه يف إيــذاء النبــي  وبيــان مــا هــو مدخــر هلــا من ســوء العاقبــة )1(.

.)2(  2-وعيد امرأة أيب هلب عى انتصارها لزوجها، وبغضها النبي

3-البــتُّ والقطــع احلتــم بخــران الكافــر، ولــو كان أقــرب اخللــق إىل أعظــم الفائزيــن؛ حثــا عــى 
التوحيــد مــن ســائر العبيــد )3(.

املبحث الثالث: 
الغريب واللغة.

ــاب  ــو ت ــا فه ــّب تّب ــّب يت ــدر ت ــع، واملص ــا اْنَقط ــا وتبيب ــا وتباب ــا وتبب ء َتبًّ ْ ــيَّ ــبَّ ال ژ ڈ ژ َت

،واملفعــول بــه متبــوب ،واألمــر ُتــّب وإن شــئت كــرت ، وللمــرأة تبــي وتبــا وأتبــن ،ويقــــال امــرأة 

تاّبــه أي عجــوز قـــــد هلك شــباهبا ،َوتــب ُفــاَلن خر َوهلـــــك ،والتبـــــاب اهلــالك، قــــــال اهلل: 

)1(  تفسري مقاتل بن سليامن، ملقاتل بن سليان ، )119/4(؛ وينظر: التفسري الوسيط، لوهبة الزحيي، )2043/10(.
)2(  ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور، )600/30(؛  التفسري الوسيط، لوهبة الزحيي، )2043/10(.

)3( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي، )276/3(.
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ــُه (1(. ــا َل ــده وتب ــت َي ــاء تب َع ــال يِف الدُّ ــر: 37[ ، ُيَق ژ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ  ]غاف

ومعنى ژ ڈژ يف اآلية الكريمة: خابت وخسـرت ، ومعنـى ژ ڑژ وخر هو(2(.

ــاىل: ژ ژ ژ  ــال تع ــب. ق ــا هَل ــار هَلَ ــى َص ــا َحتَّ ــار أوقده ــُب: النَّ َه ژ ژ ژ ژ ژ ڳ ڳ ژ اللَّ

ِهيــُب: مــا يبــدو مــن اشــتعال النــار، ويقــال للـــّدخان وللغبـــار:  ڑ ڑ ک ک ژ ]املرســالت: 31[ ، واللَّ

هَلَــٌب(3(.

ژ گ ژ أي يــرتق هبــا وصــي مــن بــاب تعــب، يقــال: صليــت الشــاة إذا شــويتها فأنــا صال، 

ــة(4(،  ــاة مصلي ــه ش ــت إلي ــه أهدي ــول اهلل  أن ــث رس ــك حدي ــن ذل ــة ، وم ــاة مصلي والش

وجيــوز شــاة مصــالة ألنــك تقــول أصليتهــا أيضــا ويقــال للّشــواء: الّصــالء (5(.

ژ ں ں ژ اجِليد العنق. وجُيْمع عى أجياُد. واجليد بفتح الياء طول العنق(6(.

ژ ڻ ژ امليم والسن والدال أصل صحيح يدل عى جدل يشء وطيه. 

وأطلق املسد يف اللغة  عى معان متعددة:

1-املسد: ليف يتخذ من جريد النخل.

2-املسد: حبل يتخذ من أوبار اإلبل. 

)1(  ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )608/10(؛ املعجم الوسيط، ملجمع اللغة العربية، )81/1(.
)2(  ينظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )676/24(؛ معــاين القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )375/5(؛ والوجيــز، للواحــدي، )ص1239(؛ 

الــدر املصــون، للســمن احللبــي، )141/11(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لدرويــش، )608/10(.
)3(  املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهانى، )ص747(؛ املعجم الوسيط، ملجمع اللغة العربية، )841/2(.

  فأخــَذ رســوُل اهلل ،  ت شــاًة مصليَّــًة، ثــم َأهدهْتــا لرســوِل اهلل )4(  احلديــث: » أن ُيوديــًة ِمــن أهــِل خيــَرَ ســمَّ
ً أو أطعمــه  ــو داود يف ســننه، )ح4510(، كتــاب: الديــات، بــاب: فيمــن َســَقى رجــاًل ســاَّ َراَع، فــأَكَل منهــا...«. أخرجــه أب ــذِّ ال

فــات، أُيقــاد منــه؟، )564/6(، قــال املحقــق: صحيــح لغــريه.
)5(  ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )609/10(.

ــه،  ــي، )147/11(؛ إعــراب القــرآن وبيان ــدر املصــون، للســمن احللب ــه، للزجــاج، )376/5(؛ وينظــر: ال )6( معــاين القــرآن وإعراب
ــش، )609/10(. لدروي
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3-يقــال: رجــٌل مَمْســود اخلَْلــق، أي: شــديُده ، وامــرأة ممســودة: جمدولــة اخللــق، كاحلبــل املمســود، 

غــري مســرتخية. 

4-يف أصله أنه الفتل. 

5-املســد: الليــف، واملســد يف لغــة العــرب احلبــل إذا كان مــن ليــِف امُلْقــِل ألن مــن شــأنه أن يفتــل 

للحبــل.

6-وقيل: هو حِلاُء َشَجٍر باليمن ، وقد يكوُن ِمْن جلود اإِلبل وَأْوباِرها(1(. 

املبحث الرابع: 
أوجه اإلعراب.

قوله تعاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املسد: 1[: -

ژ ڈ ژ فعل ماض والتاء للتأنيث(2(، وفيه قوالن: 

أحدها: أنه دعاء .

واآلخر: أنه خرب (3(.

ــر  ــري، للفخ ــري الكب ــاج، )376/5(؛ والتفس ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــر: مع ــارس، )323/5(؛ وينظ ــن ف ــة، الب ــس اللغ )1(  مقايي
الــرازي، )355/32(، الــدر املصــون، للســمن احللبــي، )147/11(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، لدرويــش، )609/10(؛ واملعجــم 

الوســيط، ملجمــع اللغــة العربيــة، )868/2(.
)2(  إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(.

)3(  إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
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تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

ويف إسكان التاء قوالن: 

أحدها: أهنا ملا كانت حرفا وجب هلا السكون.

 واآلخر: أنه مل تبق هلا حركة فأمسكت (1(.

ژ ڈ ژ فاعل(2(. 

ژ ژ ژ ژ فيه قوالن: 

أحدها: أن عالمة اخلفض الياء. 

والقول اآلخر: أنه معرب من جهتن (3(.

ژ ڑ ژ الواو فيه واو عطف عى تبت ، أي وكان ذلك وحصل(4(. 

ويف ژ ڑ ژ قوالن: 

أحدها: أن فيه قد مضمرة. 

والقول اآلخر: أنه خرب وأن قد ال تضمر ألهنا حرف معنى(5(.

واجلملة دعائية ال حمل هلا(6(، وقيل ال حمل هلا معطوفة عى االبتدائية(7(.

)1(  املرجع السابق.
)2(  إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(.

)3(  إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
)4(  ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(. 

)5(  إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.
)6(  ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )325/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )610/10(. 

)7(  اجلدول يف إعراب القرآن الكريم ، ملحمود صايف، )421/30(.
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قوله تعاىل: ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]املسد: 2[: -

ژ ک ژ موضــع رفــع، واملعنــى َمــا َأْغنـَـى َعنـْـُه َماُلــُه وكســبه(1(. أو أهنــا يف موضــع نصــب بأغنــى، 

أو أهنــا نافيــة ال موضــع هلــا مــن اإلعــراب(2(. 

ــى  ــذي(3(. وع ــى ال ــون بمعن ــتفهاما ،وال يك ــون اس ــا ،وأن يك ــون نافي ــوز أن يك ژ ک ک ژ جي

ــه  ــه ل م لكونِ ــدِّ ــاُل؟ وُق ــه امل ــى عن ــر: أيُّ يشء أغن ــا والتقدي ــا بعَده ــلِّ ب ــَة املح ــون منصوب ــاين تك الث

ــكالِم (4(. ــْدُر ال َص

ژ ک ژ متعلق بأغنى.

ژ ک ژ فاعل.

ژ گ گ ژ الواو حرف عطف (5(.

وجيــوز يف ژ ک ژ َأْن تكــوَن موصولــة بمعنــى الــذي، أي: كســبه أو مكســوبه ، فالعائــد حمــذوٌف، 

ــي: وأيَّ  ــا يعن ــا بعده ــل ب ــة املح ــتفهاميًة منصوب ــوَن اس ــُبه، وَأْن تك ــًة، أي: وَكْس ــوَن مصدري وَأْن تك

ــوُز َأْن تكــوَن  ــذا جي ــى ه ــِي، فع ــى النف ــتفهاَم بمعن ــل االس ــيئًا، وجع ــْب ش ــَب؟ أي: مل َيْكَس يشٍء َكَس

نافيــًة، وهــو غــرُي ظاهــر (6(.

ومجلة ژ ک ک ک ک گ گ ژ ]املسد: 2[ ال حمل هلا استئنافية (7(.

)1(  ينظر:  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )375/5(. 
)2(  ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )192/5(.

)3(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، )1308/5(؛ وينظر: الدر املصون، للسمن احللبي، )143/11(.
)4(  ينظر: الدر املصون، للسمن احللبي، )143/11(؛ و إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

)5(  إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
)6(  ينظر: الدر املصون، للسمن احللبي، )144/11(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

)7(  اجلدول يف إعراب القرآن الكريم، ملحمود صايف، )421/30(. 
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قوله تعاىل: ژ گ ڳ ڳ ڳ ژ ]املسد: 3[: -

 ژ گ ژ السن حرف استقبال ،قيل: سن سوف ،وقيل: سن الوعد. 

ويصى فعل مضارع وفاعله هو أي أبو هلب (1( .

ژ ڳ ژ ونارا مفعول به. 

ژ ڳ ڳ ژ نعت لنارا ألهنا مآل كنيته ومثابتها (2(.

قوله تعاىل: ژ ڱ ڱ ڱ ژ ]املسد: 4[: -

ژ ڱ ژ رفعت من وجهن: 

1- مرفوعــة ألهنــا معطوفــة عــى املضمــر الــذي يف ژ گ ژ ، وحســن العطــف عــى املضمــر 

لطــول الــكالم ، واملعنــى ســيصى هــو وامرأتــه ويكــون ژ ڱ ڱ ژ نعتــا هلا .

2- أهنا مرفوعة باالبتداء عى أهنا مجـلٌة من مبتدأ وخـرب ، سيـقت لإلخبار بـذلك ، 

و ژ ڱ ژ من نعتها، ويكون اخلرب: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املسد: 5[ )3(.

 ومجلة امرأته.. مستأنفة ال حمل هلا (4(.

)1(  ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )326/10(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
)2(  إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

)3(  ينظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )375/5(؛ و إعــراب القــرآن، للنحــاس، )192/5(؛ و الـــدر املصون، للســمن احللبي، 
(11/ 144(؛ و التبيــان يف إعــراب القــرآن، للعكــربي، )1308/5(؛ و إعــراب القــرآن وبيانه، لدرويــش، )611/10(. 

)4(  إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
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ژ ڱ ڱ ژ بقراءة النصب فيها قوالن:

1- أهنــا منصوبــة عــىل احلــال ألنــه جيــوز أن تدخــل فيــه األلــف والــالم فلــا حذفتهــا نصبــت 
عــى احلــال (1(.

2- والثاين: أهنا منصوب عىل الذّم والشتم أي: أعني محالة احلطب (2(.

وبقراءة الرفع فيها قوالن: 

1- أهنا نعت المرأته . 

2-أهنا خر االبتداء ،تقديره: ِهَي مَحَّاَلُة (3(.

ويف موضع اجلملة أقوال: 

1- أهنا يف موضع احلال، والتقدير ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته محالة احلطب.

2- أهنا خر ژ ژ ژ ک ژ   يف موضع احلال )4(. 

3- اجلملة الفعلية »أذم محالة احلطب« معرتضة ال حمل هلا (5(.

قوله تعاىل: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ   ]املسد: 5[:  -

ِمرِي يِف مَحَّاَلَة(6(، َأْو َخرَبٌ مقدم (7(. ژ ں ں ژ َحاٌل ِمَن الضَّ

)1(  ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، )193/5(. 
ــه،  ــرآن وبيان ــراب الق ــاس، )193/5(؛ و إع ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )375/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــر: مع )2(  ينظ

.)611/10( لدرويــش، 
ــرآن،  ــراب الق ــان يف إع ــي، )144/11(؛ والتبي ــمن احللب ــون، للس ــدر املص ــاس، )193/5(؛ و ال ــرآن، للنح ــراب الق ــر: إع )3(  ينظ

للعكــربي، )1308/5(. 
)4(  إعراب القرآن، للنحاس، )193/5(. 

)5(  إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
)6(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، )1308/5(. 

ــرآن،  ــراب الق ــان يف إع ــاس، )193/5(؛ والتبي ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )375/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــر: مع )7( وينظ
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ــن                                   ــاال مـ ــوَن حـ ــد(1( ،وَأْن يكـ ــد اعتمـ ــه قـ ــرف؛ ألن ــل بالظ ــع حب ــوز أن يرتفـ ژ ڻ ژ وجي

ژ ڱ ژ عــى كوهِنــا فاعلــة ، وأن يكــون مبتــدأ مؤخــر(2( ،واجلملــة إمــا أن تكــون حاليــٌة أو خــرب 

ــدأ (3(. املبت

ژ ڻ ڻ ژ صفة حلبل (4(.

املبحث اخلامس: 
األساليب البالغية.

ورد يف اآلية الكريمة عدد من الوجوه الدالة عى بالغة القرآن الكريم، ومنها:

1- براعة االستهالل وذلك بافتتاح السورة بالتباب مشعر بأهنا نزلت لتوبيخ ووعيد )5(.

2- يف قولــه تعــاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املســد: 1[ جمــاز مرســل(6(: حيــث أسنـــد الفعــَل إىل 

ــزاَوُل هبــا، وإْن كاَن املـــراُد مجلــَة  ــَر األفعــاِل ُت اليـَدْيـــِن جمــازا، وأطلــق اجلــزء وأراد الــكل؛ ألنَّ أكث
عليـه)7(. امَلـْدُعوِّ 

للعكربي، )1308/5(؛ الدر املصون، للسمن احللبي، )146/11(؛ و إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.
)1(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، )1308/5(. 

)2(  الدر املصون، للسمن احللبي، )146/11(.
)3(  التبيــان يف إعــراب القــرآن، للعكــربي، )1308/5(؛ و الــدر املصــون، للســمن احللبــي، )146/11(؛ و إعــراب القــرآن وبيانــه، 

ــش، )611/10(. لدروي
)4(  ينظر: الدر املصون، للسمن احللبي، )146/11(؛ وإعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )611/10(.

)5(  التحرير والتنوير، البن عاشور، )600/30(.
)6(  املجــاز: خــالف احلقيقــة، ونقــل األلفــاظ مــن معنــى إىل آخــر. ينظــر: موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، 

(2/ 1456(؛ و معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، ألمحد مطلــوب، )193/1(.
ــان ،  ــروح والرحي ــق ال ــي، )455/30(؛ وحدائ ــري، للزحي ــري املن ــي، )141/11(؛ والتفس ــمن احللب ــون، للس ــدر املص ــر: ال )7(  ينظ

ــرري ، )432/32(. ــن اهل ــد األم ملحم
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ــد  ــبه الي ــث ش ــة(1(: حي ــتعارة مكني ــد: 1[ اس ــاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املس ــه تع 3- يف قول

بإنســان َيــر وهيلــك، وحــذف املشــبه بــه، ودل عليــه بــيء مــن لوازمــه، وهــو التــب واخلســارة 

ــالك )2(. واهل

ويف قوله: ژ ژ ژ ژ كنايتان(3(:

.  األوىل: كناية عن موصوف، وهو عم الرسول

والثانية: كناية عن صفته وهي التهاب وجهه من االمحرار واإلرشاق (4(.

4- الكنية(5( يف قوله:ژ ژ ژ ژ للتصغري والتحقري فليس املراد تكريمه، بـل تشهـريه (6(. 

ــد: 5[،  ــه: ژ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املس ــب يف قول ــرأة أيب هل ــن ام ــخرية م ــم والس 5- التهك

ــه منتهــى اخلســة والقــاءة، حيــث أخــرب عنهــا بأهنــا حتمــل تلــك احلزمــة  ــًرا في فقــد صورهــا تصوي

ــي  ــن وه ــن املواه ــات م ــض احلطاب ــورة بع ــا بص ــًرا هل ــا، وتصوي ــا حلاهل ــا ختسيًس ــا يف جيده وتربطه

اخلــدم؛ لتمتعــض مــن ذلــك ويمتعــض زوجهــا، ومهــا يف بيــت العــز والــرف، ويف منصــب الثــروة 
ــّدة (7(. واجل

ــال أن  ــن ق ــاس- مل ــن الن ــة ب ــري للنميم ــذا التعب ــتعري ه ــتعارة(8(؛ أس 6- ژ ڱ ڱ ژ اس

)1(  التــي اختفــى فيهــا لفــظ املشــبه واكتفــى بذكــر يشء مــن لوازمــه دليــال عليــه، معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، ألمحـــد 
ــوي، )164/1(. ــوم، للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطالح ــوعة كش ــر: موس ــوب، )145/1(، وينظ مطل

)2( قراءة بالغية يف سورة املسد )1(، جلال عبدالعزيز أمحد، متاح عىل:
  http://www.alukah.net/sharia/0/42931/ixzz4x8Rk87h9 

)3(  الكنايــة: هــي أن يعــرّب عــن يشء معــّن بلفــظ غــري رصيــح يف الداللــة عليــه لغــرض مــن األغــراض كاإلهبــام عــى الســامعن، 
ــا،  ــة وتطوره ــات البالغي ــم املصطلح ــر: معج ــوي، )1384/2(، وينظ ــوم، للتهان ــون والعل ــات الفن ــاف اصطالح ــوعة كش موس

ــوب، )154/3(.  ــد مطل ألمح
)4(  املرجع السابق. 

)5(  َعَلم صّدر بأب أو أّم أو ابن أو بنت، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي، )1217/2(.
)6(  حدائق الروح والرحيان ، ملحمد األمن اهلرري ، )432/32(. 

)7(  ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )612/10(؛ وحدائق الروح والرحيان ، ملحمد األمن اهلرري ، )432/32(.
ــة  ــات البالغي ــم املصطلح ــه، معج ــار إلي ــص املع ــن خصائ ــة م ــك العاري ــح تل ــى تصب ــر حت ــخص إىل آخ ــن ش ــيء م ــل ال )8(  نق

166

file:///C:\Users\مجلة%20تعظيم%20الوحيين2\Desktop\بحوث%20قبل%20رمضان\تفسير%20سورة%20المسد\بعد%20التنسيق\قراءة%20بلاغية%20في%20سورة%20المسد%20(1)،%20لجمال%20عبدالعزيز%20أحمد
file:///C:\Users\مجلة%20تعظيم%20الوحيين2\Desktop\بحوث%20قبل%20رمضان\تفسير%20سورة%20المسد\بعد%20التنسيق\قراءة%20بلاغية%20في%20سورة%20المسد%20(1)،%20لجمال%20عبدالعزيز%20أحمد


تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

ــة- (1(. ــي بالنميم ــب أي مت ــة احلط ــى محال معن

7- ژ ژ ژ ژ، ژ ڳ ڳ ژ بينها جنـاس(2(، فاألول كنيـة لـه، والثـاين وصـف للنـار )3(.

الفواصــل مراعــاة  ژ توافــق  ژ ڻ   ، ژ ڱ ژ   ، ژ  ژ گ ژ ،ژژ   ، ڑ ژ  ژ   -8

ــات (4(. ــرؤوس اآلي ل

املبحث السادس: 
أقوال املفرسين بالدراية.

أورد املفرون يف املراد باليد يف قوله تعاىل: ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ]املسد: 1[ أقوال، منها:

1-  ذكــر اليــد وأراد بــه هــو نفســه عــىل عــادة العــرب يف التعبــري ببعــض الــيء عــن كلــه كقولــه 
ســبحانه: فبــا كســبت أيديكــم، كــا قــال تعــاىل: ژ ڑ ڑ ک ک ژ ]احلــج: 10[ أي نفســك )5(.

2- املراد با ماله وملكه وأرباحه يقال: فالن قليل ذات اليد، يعنون به املال )6(.

3- املــراد بــا عمــل أيب لــب ، وإنــا نســب العمــل إىل اليــد ألنــه يف األكثــر يكــون هبــا فهــا آلتــا 

العمــل واحلركــة، واألخــذ والعطــاء ومــا أشــبه ذلــك )7(.

وتطورها، ألمحد مطلوب، )136/1(. 
)1(  التفسري املنري، للزحيي، )455/30(.

)2(  اجلنــاس: هــو مــن املحّســنات اللفظيــة وهــو أن يتشــابه اللفظــان يف النطــق، ويتلفــا يف املعنــى. ينظــر: التفســري املنــري، للزحيــي، 
(455/30(؛ وموســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم، للتهانــوي، )588/1(؛ ومعجــم املصطلحــات البالغيــة 

ــوب، )414/2(. ــد مطل ــا، ألمح وتطوره
)3(  ينظر: التفسري املنري، للزحيي، )455/30(؛ وحدائق الروح والرحيان ، ملحمد األمن اهلرري ، )432/32(.

)4(  التفسري املنري، للزحيي، )455/30(.
)5(  ينظــر: تفســري الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ الكشــف والبيــان، للثعلبــي، )323/10(؛ النكــت والعيــون، للــاوردي، 

(6/ 364(؛ التفســري الكبــري، للفخــر الــرازي، )349/32(؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(.
)6(  ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )324/10(؛ التفسري الكبري، للفخر الرازي، )349/32(.

)7(  ينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي، )364/6(؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )235/20(؛ تفســري جــزء عــم، البــن 
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4- املراد به يده عىل احلقيقة ملا يروى أنه أخذ حجرا لريمي به رسول اهلل )1(.

ــن  ــب اليدي ــو صاح ــن ه ــراد باليدي ــأن امل ــم- ب ــوال – واهلل أعل ــذه األق ــني ه ــع ب ــن اجلم ويمك

نفســه وممــا يــدل عــى ذلــك: مــا جــاء بعدهــا، وهــو قولــه تعــاىل: ژ ڑ ژ ، أي: أبــو هلــب نفســه، 

ومل ُيؤثــر أن يــدا أيب هلــب قطعتــا قبــل موتــه، لكــن مــا جــاء مــن أخبــاره يوضــح أن أبــا هلــب أهلــك 

نفســه بفســاد اعتقــاده وســوء فعالــه، وملــا كان اهلــالك واخلــران غالبــا بــا تكســبه اجلــوارح، واليــد 

أشــد اختصاصــا يف ذلــك أســند إليهــا البــت)2(، وإنــا اخــرتت هــذا لوجــود قرينــه يف الســياق تؤيــده 

وهــي قولــه تعــاىل: ژ ڑ ژ )3(.

كا أورد املفرون عددا من األسباب لذكر كنية)4( أيب هلب دون اسمه، وهي:

1- اســمه )عبــد العــزى( وهلــذا ذكــره بالكنيــة ومل يذكــر اســمه ألن اســمه كان منســوبًا إىل صنــم 
فســاه القــرآن بكنيتــه دون اســمه ألن يف اســمه عبــادة العــزى، وذلــك ال يقــره القــرآن )5(.

2- كنيتــه كان اســمه، فقــد تكــون الكنيــة اســا، كــا يقــال: عــي بــن أيب طالــب ومعاويــة بــن أيب 

ســفيان، فــإن هــؤالء أســاؤهم كناهــم )6(.

3- كان بكنيته أشهر منه باسمه )7(.

عثيمن، )ص346(.
)1(  ينظر: التفسري الكبري، للفخر الرازي، )349/32(؛ الكشاف، للزخمري،  )813/4(. 
)2(  ينظر: التفسري الكبري، للفخر الرازي، )349/32(؛ الكشاف، للزخمري،  )813/4(. 

)3(  ينظر: قواعد الرتجيح عند املفرسين دراسة نظرية تطبيقية،  للحريب، )ص299(.
ر بأب أو أم أو ابن أو بنت، التعريفات، للجرجاين، )ص187(.  )4(  ما ُصدِّ

)5(  ينظــر: تفســري الســمرقندي، للســمرقندي، )632/3(؛ والكشــف والبيــان، للثعلبــي، )324/10(؛ والنكــت والعيون، للـــاوردي، 
ــرآن،  ــكام الق ــع ألح ــرازي، )350/32(؛ و اجلام ــر ال ــري، للفخ ــري الكب ــري، )814/4(؛ والتفس ــاف، للزخم (365/6(؛ والكش

للقرطبــي، )236/20(؛ الــدر املصــون، للســمن احللبــي، )143/11(؛ والتحريــر والتنويــر، البــن عاشــور، )601/30(. 
ــرازي،  ــر ال ــري، للفخ ــري الكب ــي، )324/10(؛ التفس ــان، للثعلب ــف والبي ــمرقندي، )632/3(؛ الكش ــمرقندي، للس ــري الس )6(  تفس

.)350/32)
)7(  ينظــر: النكــت والعيــون، للــاوردي،  )365/6(؛ الكشــاف، للزخمــري، )814/4(؛ الــدر املصــون، للســمن احللبــي، 

(143/11(؛  اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )236/20(؛ التحريــر والتنويــر، البــن عاشــور، )601/30(.
168



تفسرُي سورِة املَسِد )رواية ودراية( 

4- االســم أشف مــن الكنيــة ، ألن الكنيــة إشــارة إليــه باســم غــريه ، ولذلــك دعــا اهلل أنبيــاءه 

بأســائهم )1(.

َقا يتلهب جاالً، وكانت وجنتاه كأهنام تلتهبان )2(. 5- َأنَّ َوجهه َكاَن ُمرْشِ

ِّ لُصدوِرمهــا منــه فوافقــت  ــِب جنهــم، كقوهلــم: أبــو اخلــرِي وأبــو الــرَّ 6- مــا َيــُؤول إليــه مــن َلَ

حالــه كنيتــه )3(.

  ــول ــاىل الرس ــبحانه وتع ــر اهلل س ــدم أم ــة يف ع ــبابا لطيف ــرازي (4( أس ــر ال ــد ذك وق

بالــرد عــى عمــه، فلــم يقــل لــه: قــل تبــت يــدا أيب هلــب وتــب، ومــع أنــه أمــره يف ســورة الكافــرون 

ــرون: 1[: ــكژ ٱ ٻ ٻژ ]الكاف بذل

1-  ألن قرابــة العمومــة تقتــي رعايــة احلرمــة فلهــذا الســبب مل يقــل لــه: قــل ذلــك؛ لئــال يكــون 

مشــافها لعمــه بالشــتم بخــالف الســورة األخــرى فــإن أولئــك الكفــار مــا كانــوا أعامــا لــه.

2-  أن الكفار يف تلك السورة طعنـــوا يف اهلل فقـــال اهلل تعـــاىل: يا حممـــد أجـــب عنهـم: ژ ٱ ٻ 

ٻ ژ ]الكافــرون: 1[ ويف هــذه الســورة طعنــوا يف حممــد  ، فقــال اهلل تعــاىل أســكت 

أنــت فأنــا أشــتمهم: ژ ڈ ڈ ژ ژ ژ ]املســد: 1[.

ــرآن،  ــكام الق ــع ألح ــي، )143/11(؛ اجلام ــمن احللب ــون، للس ــدر املص ــاوردي، )365/6(؛ ال ــون، لل ــت والعي ــر: النك )1(  ينظ
.)236/20( للقرطبــي، 

ــون،  ــت والعي ــي، )324/10(؛ النك ــان، للثعلب ــف والبي ــن، )171/5(؛ الكش ــن أيب زمن ــز، الب ــرآن العزي ــري الق ــر: تفس )2(  ينظ
للــاوردي، )365/6(؛ التفســري الكبــري، للفخــر الــرازي، )350/32(؛ الــدر املصــون، للســمن احللبــي، )143/11(؛ التحريــر 

ــور، )601/30(. ــن عاش ــر، الب والتنوي
)3(  ينظــر: الكشــاف، للزخمــري، )814/4(؛ التفســري الكبــري، للفخــر الــرازي، )350/32(؛ اجلامـــع ألحكـــام القــرآن، للقـــرطبي، 
(20/ 236(؛ الــدر املصــون، للســمن احللبــي،)143/11(؛ التحريــر والتنويــر، البــن عاشــور، )601/30(؛ تفســري جــزء عــم، 

البــن عثيمــن، )ص346(. 
)4(  أبــو عبــد اهلل  حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن بــن عــي القــريش التيمــي البكــري الطربســتاين األصــل الــرازي املولــد، 
امللقــب فخــر الديــن، املعــروف بابــن اخلطيــب، فــاق أهــل زمانــه يف علــم الــكالم واملعقــوالت وعلــم األوائــل، تــويف ســنة: 606 هـــ.

ــن العرشيــن،  ــري،)66/13(؛ طبقــات املفرسي ــن كث ــة، الب ــة والنهاي ــن خلــكان، )248/4(؛ و البداي ــان، الب ــات األعي ينظــر: وفي
ــيوطي، )ص115(.  للس

169



3-  ملــا شــتموك، فاســكت حتــى تنــدرج حتــت هــذه اآليــة: ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ  

]الفرقــان: 63[ فــإذا ســكت أنــت أكــون أنــا املجيــب عنــك )1(.

وبــن املفــرون X وجوهــا عــدة للمقصــود باملــال يف قـــوله تعـــاىل: ژ ک ک ک ک ژ 

 :]2 ]املســد: 

1- ما كسب باله يعني رأس املال واألرباح. 

2- أن املال هو املاشية وما كسب من نسلها، ونتاجها، فإنه كان صاحب النعم والنتاج. 

3- ماله الذي ورثه من أبيه والذي كسبه بنفسه. 

4- عمله الذي ظن أنه منه عى يشء)2(.

وظاهــر أن كل هــذه الوجــوه تدخــل يف معنــى املــال الــذي مل يغــن عــن أيب هلــب شــيئا، فتدخــل 

ــع إرادة  ــاين ومل يمتن ــظ مع ــل اللف ــريية: إذا احتم ــدة التفس ــل بالقاع ــذا عم ــال، وه ــى امل ــا يف معن كله
اجلميــع محــل عليهــا )3(.

ويف معنى ژ ڳ ڳ ڳ ژ ]املسد: 3[ أورد املفرون وجهن: 

أحدهــا: ذات ارتفــاع وقــوة واشــتعال ، فوصــف نــاره ذات اللهــب بقوتــا ، ألن قــوة النــار 

تكــون مــع بقــاء هلبهــا )4(. 

الثاين: ما يف هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده )5(.

)1(  التفسري الكبري، للفخر الرازي، )351/32(. 
)2(  ينظر: الكشاف، للزخمري، )814/4(؛ والتفسري الكبري، للفخر الرازي، )352/32(. 

)3(  قواعد التفسري، خلالد السبت، )807/2(.
)4(  تفسري السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(؛ النكت والعيون، للاوردي، )366/6(. 

)5(  النكت والعيون، للاوردي، )366/6(.
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ثم قال سبحانه وتعاىل: ژ ڱ ژ يعني: امرأته تدخل النار معه )1(.

ــد  ــه، ولق ــة)2( فقتلت ــاه اهلل بالعدس ــأن رم ــال، ب ــبع لي ــدر بس ــة ب ــد وقع ــب بع ــو هل ــك أب ــد هل وق

تركــه ابنــاه ليلتــن أو ثالثــا مــا دفنــاه حتــى أنتــن يف بيتــه، وكانــت قريــش تتقــي العدســة وعدواهــا 

ــه  ــا باملــاء علي ــوا نخشــى هــذه القرحــة، فــو اهلل ماغســلوه إال قذف كــا يتقــي النــاس الطاعــون، وقال

مــن بعيــد مــا يدنــون منــه ثــم احتملــوه إىل أعــى مكــة فأســندوه إىل جــدار ثــم رمضــوا عليــه احلجــارة )3( .

وأمــا امرأتــه خنقهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل بحبلهــا)4( فقــد كانــت حتمــل الشــوك فتطرحــه يف طريــق 

النبــّي  وأصحابــه بالليــل مــن بغضهــا هلــم حتــى بلــغ النبــي  شــدة وعنــاء 

فحملــت ذات ليلــة حزمــة شــوك لكــي تطرحهــا يف طريقهــم فوضعتهــا عــى جــدار وشــدتا بحبــل 

مــن ليــف عــى صدرهــا فأتاهــا جربيــلS ومــده خلــف اجلــدار وخنقهــا حتــى ماتــت )5(. 

)1(  تفسري السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(.
)2(  هي بثرة تشبه العدسة، خترج يف مواضع من اجلسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالبا.

جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري، النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ج3، حتقيــق: طاهــر 
الــزاوى وحممــود الطناحــي، ) بــريوت - املكتبــة العلميــة، 1399هـــ - 1979م( )ص190(.

)3(  ينظــر: التفســري الكبــري، للفخــر الــرازي، )352/32(؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )243/20( ، الســرية النبويــة، البــن 
كثــري، )478/2(؛ اللبــاب يف علــوم الكتــاب ، البــن عــادل، )557/2(؛ الــرساج املنــري ، للربينــي، )608/4(.

)4(  اللباب يف علوم الكتاب، البن عادل، )557/20(؛ الرساج املنري ، للربيني، )608/4(.
)5(  تفسري السمرقندي، للسمرقندي، )632/3(.
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املبحث السابع: 
أحكام القرآن.

حكم تكنية الكافر، أي: مناداته بكنيته:

جواز تكنية الكافر، وهذا له رشوط:

1- يكنى الكافر عى وجه التألف هلم بذلك رجاء رجوعهم وإسالمهم أو ملنفعة عندهم.

2- إذا كان ال ُيعرف إال هبا.

3- ِخيَف من ِذْكره باسِمه فتنة.

ــا  ــا ُأمرن ــم، ألنن ــى االس ــزد ع ــد، مل ي ــإن مل توج ــروط، ف ــدت ال ــى وج ــز مت ــم جائ إذًا فاحلك

باإِلغــالظ عليهــم، فــال ينبغــي أن ُنكنَيهــم وال نرقــَق هلــم عبــارة، وال نلــن هلــم قــوالً، وال نظهــر هلــم 
ــدة )1(. ــالظ والش ــون باإلغ ــل يلق ــة. ب وّدًا وال مؤالف

)1(  ينظــر: شح صحيــح البخــارى، البــن بطــال )356/9(؛ و اجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )200/11(؛ األذكار، للنــووي، 
)ص269(.
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املبحث الثامن:
 االستنباطات.

السورة الكريمة مليئة بالفوائد والعرب، ومن أمهها: 

.)1) 
 1- بيان حكم اهلل بأيب هلب وإبطال كيده الذي كان يكيده لرسول اهلل

2- شدة القسوة متنع القلب عن رؤية احلق وإنارة بصريته (2(.

3- أوضحــت الســورة نــوع عــذاب أيب هلــب وزوجتــه أم مجيــل، ومآهلــا يف الداريــن وذلــك لشــدة 

.)3)  َّــول اهلل عداوتا لرس

4- ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه (4(.

5- عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة (5(.

6- تضمنت اآليات األوىل اإلخبار عن الغيب(6( من ثالثة أوجه:

أحدها: اإلخبار عن أيب هلب بالتباب واخلسار، وبوقوع ذلك فعال.

وثانيها: اإلخبار عنه بعدم االنتفاع باله وولده، وبوقوع ذلك فعال.

وثالثها: اإلخبار عنه بأنه من أهل النار، وقد كان كذلك ألنه مات عى الكفر (7(.

)1(  أيرس التفاسري لكالم العي الكبري، للجزائري، )627/1(.
)2(  تأمالت يف سورة املسد )ال تكوين كحاملة احلطب(، آلمال ابراهيم أبو خدجية، متاح عى: 

https://al-maktaba.org/book/31869/1753p8.
)3(  التفسري املنري، للزحيي، )459/30(.

)4(  أيرس التفاسري، للجزائري، )627/1(.
)5(  تأمالت يف سورة املسد، آمال أبو خدجية: 

 https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8. 
)6(  يقصد به غيب املستقبل، وهو: حتدث القرآن عن مصري بعض املكذبن وأهنم سيموتون عى الكفر ويلدون يف النار.

ينظر: مباحث يف إعجاز القرآن، ملصطفى مسلم، )ص277(.
)7(  التفســري املنــري، للزحيــي،  )459/30(؛ وينظــر: النكــت والعيــون، للمـــاوردي، )367/6(؛ التفســـري الكبـــري، للفخــر الـــرازي، 
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7- يف الســورة داللــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا حممــد  وذلــك أن اهلل ســبحانه أخــرب 

عــن مصــري أيب هلــب وامرأتــه إىل النــار بقولــه : ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ژ ]املســد: 3 - 5[ وكانــا مــن أحــرص النــاس عــى تكذيــب النبــي  فلــم 

يملهــا ذلــك عــى اظهــار اإليــان حتــى يكذبــا رســول اهلل  بــل دامــا عــى كفرمهــا حتــى 
علــم أن وعيــد اهلل ســبحانه إيامهــا وإخبــاره عــن مصريمهــا إىل النــار حــق وصــدق (1(.

8- يف الســورة تنبيــه مــن اهلل تعــاىل عــى أن مــن ال يشــافه الســفيه كان اهلل ذابــا عنــه ونــارصا لــه 

ومعينــا.(2( لــذا رد اهلل عــن نبيــه  اســتهزاء أيب هلــب وامرأتــه وعداوتــا.

9- حرمة أذية املؤمنن مطلقا (3(.

10-  أم مجيــل هــي امــرأة مــن أرشاف قريــش لكــن مل يغــِن عنهــا رشفهــا شــيئا لكوهنــا شــاركت 

زوجهــا يف العــداء واإلثــم، والبقــاء عــى الكفــر (4(.

ــو  ــارة إىل دن ــه إش ــه في ــول  وإرادة إيذائ ــوة الرس ــن دع ــل م ــف أم مجي 11- موق

ــع  ــراء وتض ــرج إىل الصح ــش خت ــل قري ــر قبائ ــن أكاب ــرأة م ــي ام ــها، فه ــت نفس ــا أهان ــا، وأهن نظرت

.)5)  احلبــل يف عنقهــا، وهــو مــن الليــف مــع مــا فيــه مــن املهانــة، مــن أجـــل أذيـــة الرســول

12- اخلبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات (6(.

(32/ 352(؛ و اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )241/20(؛ وتفسري القرآن العظيم، البن كثري، )487/8(.
)1(  ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )329/10(؛ وأضواء البيان، للشنقيطي، )145/9(؛ التفسري املنري، للزحيي، )460/30(.

)2(  التفسري الكبري، للفخر الرازي، )351/32(.
)3(  أيرس التفاسري، للجزائري، )627/1(.

)4(  تفسري جزء عم، البن عثيمن، )ص347(.
)5(  املرجع السابق.

)6(  تأمالت يف سورة املسد، آمال أبو خدجية :
  https//:al-maktaba.org/book31869/1753/p8. 
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13- حاجــة اإلنســان إىل غــريه، وبذلــك يكــون كالــه، فهــو بحاجــة إىل الزوجــة واملــال والولــد، 

وأن هــذا الكــال الــذي يصــل عليــه ال يغنــي عنــه يف الوقــت الــذي هــو أحـــوج ما يكـــون إليــه (1(.

ــة  ــار الفتن ــل إن لــكل منهــم دورا يف إشــعال ن ــة الظاملــن للظاملــن، ب 14- الباطــل يقــوى بإعان

ــن (2(. ــي املؤمن ــم، وينج ــم ومكره ــم وضالهل ــردُّ كيده ــاىل ي ــلمن، إال أن اهلل تع ــد املس ض

ــِه  ــىَّ اهللُ َعَلْي ــي َص ــم النب ــب ع ــو هل ــر إذ أب ــرك والكف ــع ال ــيئا م ــة ش ــاء القراب ــدم إغن 15- ع

ــب (3(. ــار ذات الله ــو يف الن ــلََّم وه َوَس

16- اجلزاء ِمن جنس العمل، فحالة احلطب تعذب يوم القيامة بحبل من مسد (4(.

)1(  مقاالت يف علوم القرآن وأصول التفسري، ملساعد الطيار، )ص289(.
)2(  دالالت تربوية عىل سورة املسد، أمحد مصطفى نصري، متاح عى:

 http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/ftn11. 
)3(  أيرس التفاسري، للجزائري، )627/1(.

)4(  دالالت تربوية عىل سورة املسد، ألمحد مصطفى نصري،
 http//:www.alukah.net/sharia_/0/7123/
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177

ــأيب هلــب  ــيِّ ب ــدأ الســورة بالدعــاء باهلــالك واخلــران عــى عــمِّ الرســول  امَلْكنِ تب

الــذي كان مــن أســفه الســفهاء عــى النبــي  ، وأشــدهم عدوانــا عليــه، وأكثرهــم أذى لــه، 

مــع مــا كانــت تقــى بــه التقاليــد العربيــة اجلاهليــة االنتصــار للقريــب، ظاملــا أو مظلومــا، إال أن أبــا 

هلــب كان شــديد العــداوة واألذيــة للنبــي  فــال ديــن لــه، وال محيــة للقرابــة، لــذا ذمــه اهلل 

  هبــذا الــذم العظيــم، الــذي هــو خــزي عليــه إىل يــوم القيامــة وهــذا جــزاَء عداوتــه للنبــي

وقولـِـه للنبــي : »تبًّــا لــك ســائر اليــوم أهلــذا مجعتنــا« فتبــت وخــرت يــداه، وشــقى فلــم 

يربــح، ومل يغــن عنــه الــذي كان عنــده وأطغــاه، وال مــا كســبه مــن ولــد، بــل إنَّ مــاَل أيب هلــب وولــَده 

هــا، وســتدخل  ــد تشــويه بحرِّ ال ينفعونــه وال َيــُردُّون عنــه شــيئا مــن عــذاَب اهلل، وســيدخل نــارا تتوقَّ

  ــول اهلل ــة لرس ــديدة األذي ــا ش ــت أيض ــي كان ــب الت ــة احلط ــل محال ــه أم مجي ــه امرأت مع

ــول  ــق الرس ــا يف طري ــواك لتلقيه ــل األش ــدوان، وحتم ــم والع ــى اإلث ــا ع ــي وزوجه ــاون ه ، تتع

 ، لــذا هــي هالكــة يف الدنيــا، وســتصى يف اآلخــرة نــار جهنــم وتــذوق حرهــا وتتلظــى 

 ،  بلهبهــا، وتعــذب بحبــل مــن نــار، وسالســل مــن نــار جهنــم تطوقهــا، إليذائهــا النبــي

فقــد كانــت يف غايــة العــداوة لــه. 

ويف هــذه الســورة، آيــة باهــرة مــن آيــات اهلل، فــإن اهلل أنــزل هــذه الســورة، وأبــو هلــب وامرأتــه 

مل هيلــكا، وأخــرب أهنــا ســيعذبان يف النــار وال بــد، ومــن الزم ذلــك أهنــا ال ُيْســِلان، فوقــع كــا أخــرب 
عــامل الغيــب والشــهادة (1(. 

)1(  تفســري اجلاللــني، للمحــي والســيوطي، )ص825(؛  تفســري املراغــي، للمراغــي، )30 /261(؛ تيســري الكريــم الرمحــن يف 
تفســري كالم املنــان، للســعدي، )ص 936(؛ التفســري القــرآين للقــرآن، لعبــد الكريــم اخلطيــب، )1703/16(؛ وأيــرس التفاســري، 

ــار، )ص261(. ــاعد الطي ــم، ملس ــزء ع ــري ج ــوين، )3 /591(؛ تفس ــري، للصاب ــوة التفاس ــري، )626/5(. صف للجزائ



A
أمحــد اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى مــا أنعــم عــي بــه وتفضــل، مــن رشف املشــاركة يف تفســري هــذه 

اآليــات الكريــات التــي حتدثــت عــن عاقبــة أيب هلــب وزوجتــه محالــة احلطــب، وأســأله ســبحانه تقبل 

القصــد والعمــل، والعفــو عــن التقصــري والزلــل.

وقد ظهر يف ثنايا هذا البحث املتواضع العديد من النتائج، منها:

1- شدة القسوة متنع القلب عن رؤية احلق وإنارة بصريته. 

2- ال يغني املال وال الولد عن العبد شيئا من عذاب اهلل إذا عمل بمساخطه وترك مراضيه. 

3- عدم التعلق بزينة الدنيا واالنقطاع عن زينة اآلخرة. 

4- تضمنت اآليات األوىل اإلخبار عن الغيب.

5- يف الســورة داللــة واضحــة عــى نبــوة نبينــا حممــد  وذلــك أن اهلل ســبحانه أخــرب 

عــن مصــري أيب هلــب وامرأتــه، وصــدق.

6- اخلبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات.

7- اجلزاء ِمن جنس العمل.

 التوصيات:

ــه  ، إذ مهــا حبــل النجــاة املتــن، وهبــا يصلــح  1- التمســك بكتــاب اهلل وســنة نبي

حــال الدنيــا واآلخــرة. 

2- االهتام بحلق تفسري القرآن الكريم، وتدبر معانيه، ملا يعود به من املنفعة عى الفرد واملجتمع. 
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وأخــريا أمحــد اهلل محــدا كثــريا طيبــا مبــاركا فيــه عــى نعمــه وفضلــه، فهــو أهــل الثنــاء والفضــل، 

تفضــل عــي بإمتــام هــذا البحــث املتواضــع بعــد مــدة قضيتهــا بــن جنباتــه، وجهــد بذلتــه إلخراجــه، 

فأســأله ســبحانه وتعــاىل أن يبــارك يف هــذا اجلهــد والعمــل، ومــا كان مــن صــواب فمــن اهلل ومــا كان 

ــدى  ــه ومــن اهت ــه وصحب ــا حممــد وعــى آل مــن خطــأ فمــن نفــيس والشــيطان. وصــى اهلل عــى نبين

هبديــه وعمــل بســنته وســلم تســليا كثــرًيا إىل يــوم الديــن.
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1. اإلتقــان يف علــوم القــرآن، جــالل الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي، حتقيــق: حممــد إبراهيــم، اهليئــة 

املرصيــة العامــة للكتــاب، مــرص، 1394هـــ - 1974 م. 

2. األذكار، ييــى بــن رشف النــووي، حتقيــق: عبــد القــادر األرنــؤوط، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع بــريوت، 1414 هـــ - 1994 م. 

3. اإلرشــاد يف معرفــة علــامء احلديــث، خليــل بــن عبــد اهلل اخلليــي، حتقيــق: حممــد إدريــس، مكتبــة 

ــاض، 1409هـ. ــد، الري الرش

4. أســانيد نســخ التفســري واألســانيد املتكــررة يف التفســري، عطيــة بــن نــوري الفقيــه، رســالة مقدمــة 

لنيــل درجــة املاجســتري بقســم الكتــاب والســنة، جامعــة أم القــرى، مكــة املكرمــة،  1428هـــ - 

2007م.

ــن  ــرص، دار اب ــى آل ن ــن موس ــد ب ــاليل وحمم ــد اهل ــن عي ــليم ب ــباب، س ــان األس ــتيعاب يف بي 5. االس

اجلــوزي،  1425 هـــ.

6. االْســتيعاب يف معرفــة األْصحــاب، ابــن عبــد الــرّب يوســف بــن عبــد اهلل، حتقيــق: عــي البجــاوي، 

دار اجليــل، بــريوت، 1412 هـــ - 1992 م.

7. أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، ابــن األثــري عــي بــن أيب الكــرم، حتقيــق: عــي معــوض وعــادل 

عبــد املوجــود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت: 1415هـــ - 1994 م.

8. أسامء سور القرآن وفضائلها، منرية الدورسي ، دار ابن اجلوزي، الدمام ، ط1،  1426هـ.

ــل  ــد املنعــم خلي ــه: عب ــاس،  وضــع حواشــيه وعلــق علي ــن حممــد النَّحَّ 9. إعــراب القــرآن، أمحــد ب

إبراهيــم، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1421 هـــ.
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10. إعــراب القــرآن وبيانــه، حميــي الديــن بــن أمحــد  درويــش، دار ابــن كثــري- دار اليامــة، دمشــق- 

بــريوت، ط4، 1415 هـ.

11. األعالم، خري الدين بن حممود الزركي، دار العلم للمالين، بريوت، ط15.

ــن  ــد الرمح ــد عب ــق: حمم ــاوي، حتقي ــر البيض ــن عم ــد اهلل ب ــل، عب ــل وأسار التأوي ــوار التنزي 12. أن

ــريوت، 1418هـــ. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــي، دار إحي املرعش

ــوم  ــة العل ــري، مكتب ــى اجلزائ ــن موس ــر ب ــر جاب ــو بك ــري، أب ــي الكب ــكالم الع ــري ل ــرس التفاس 13. أي

ــورة، ط5، 1424هـــ - 2003م. ــة املن ــم، املدين واحلك

14. اإلصابــة يف متييــز الّصحابــة، أمحــد بــن حجــر العســقالين، حتقيــق: عــادل عبــد املوجــود وعــى 

معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1415 هـــ.

ــل، دار  ــد مجي ــي حمم ــق: صدق ــف، حتقي ــن يوس ــد ب ــان حمم ــو حي ــري، أب ــط يف التفس ــر املحي 15. البح

الفكــر، بــريوت، 1420 هـــ.

16. البدايــة والنهايــة، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري،  حتقيــق: عــي شــريي، دار إحيــاء الــرتاث العريب، 

بريوت، 1408، هـ - 1988 م.

17. الرهــان يف تناســب ســور القــرآن، أمحــد بــن إبراهيــم الغرناطــي، حتقيــق: حممــد شــعباين، وزارة 

األوقــاف والشــؤون اإلســالمية، املغــرب، 1410 هـــ - 1990 م.

18. الرهــان يف علــوم القــرآن، بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل 

إبراهيــم، دار إحيــاء الــرتاث العريب، بــريوت، 1376 هـــ - 1957م. 

19. البيــان يف عــّد آي القــرآن، أبــو عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداين، حتقيــق: غانــم قــدوري احلمــد، 

مركــز املخطوطــات والــرتاث، الكويــت، ط1، 1414هـــ - 1994م.
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20. تاريخ الثقات، أمحد بن عبد اهلل العجي، دار الباز، مكة املكرمة، 1405هـ-1984م.
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.2020/2
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ــي ورشكاه. ــايب احللب ــى الب ــاوي، عيس البج
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24. تذكرة احلفاظ، حممد بن أمحد الذهبي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1419هـ- 1998م.
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ــد  ــق: عب ــعدي، حتقي ــارص، الس ــن ن ــن ب ــد الرمح ــري كالم املنانعب ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري 40. تيس

الرمحــن بــن معــال اللويــق، مؤسســة الرســالة، بــريوت، 1420هـــ -2000 م.

ــد،  ــن اهلن ــاد الدك ــدر آب ــة، حي ــارف العثاني ــرة املع ــان، دائ ــن حب ــد ب ــان حمم ــن حب ــات، اب 41.  الثق

ـ  - 1973م. 1393 هـ
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ــة  ــاكر، مؤسس ــد ش ــق: أمح ــربي، حتقي ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، حمم ــل الق ــان يف تأوي ــع البي 42. جام

ــريوت، 1420 هـــ - 2000 م. ــالة، ب الرس

43. اجلامــع ألحــكام القــرآن، حممــد بــن أمحــد القرطبــي، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم أطفيــش، 

دار الكتــب املرصيــة، القاهرة، ط2، 1384هـــ - 1964م.

44. اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اهلل  وســننه وأيامــه املعــروف 

بصحيــح البخــاري، حممــد بــن إســاعيل البخــاري، حتقيــق: حممــد النــارص، دار طــوق النجــاة، 

ــريوت، 1422هـ. ب

45. اجلــدول يف إعــراب القــرآن الكريــم، حممــود بــن عبــد الرحيــم صــايف، مؤسســة اإليــان، بــريوت، 

ط4، 1418 هـ.

46. اجلــرح والتعديــل، ابــن أيب حاتــم عبــد الرمحــن بــن حممــد الــرازي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 

اهلنــد- بــريوت، طبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثانيــة، 1271 هـــ 1952 م.

ــاين،  ــعيد األفغ ــق: س ــة، حتقي ــن زنجل ــد اب ــن حمم ــن ب ــد الرمح ــة عب ــو زرع ــراءات، أب ــة الق 47. حج

ــريوت، ط5، 1418هـــ - 1997م. ــالة، ب ــة الرس مؤسس

ــق: العــال ســامل مكــرم، دار  ــه، حتقي ــن خالوي ــن أمحــد ب 48. احلجــة يف القــراءات الســبع، احلســن ب

الــروق، بــريوت، ط4، 1401 هـــ.

ــرري، إرشاف  ــد اهلل اهل ــن عب ــد األمــن ب ــوم القــرآن، حمم ــروح والرحيــان يف روايب عل ــق ال 49. حدائ

ومراجعــة: هاشــم مهــدي، دار طــوق النجــاة بــريوت، 1421هـــ- 2001م.

ــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن  ــة، عب ــة فقهي ــة دراســة تاريي 50. حــدود الصفــا واملــروة التوســعة احلديث

دهيــش، مكتبــة األزدي، مكــة املكرمــة، 1429هـــ- 2008م.

51. الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أمحــد بــن يوســف الســمن احللبــي، حتقيــق: الدكتــور 

أمحــد حممــد اخلــراط، دار القلــم، دمشــق.
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ــد اهلل  ــق: عب ــيوطي، حتقي ــن الس ــد الرمح ــن عب ــالل الدي ــور، ج ــري باملأث ــور يف التفس ــدر املنث 52. ال

ــد  ــور عب ــة واإلســالمية الدكت الرتكــي بالتعــاون مــع مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي

ــند  ــد الس ــور عب ــالمية الدكت ــة واإلس ــات العربي ــوث والدراس ــر للبح ــز هج ــة، مرك ــند يام الس

يامــة، القاهــرة، 1424هـــ-2003م. 

53. الــرساج املنــري يف اإلعانــة عــىل معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــري، حممــد بــن أمحــد 

الربينــي، مطبعــة بــوالق )األمرييــة(، القاهــرة، 1285 هـــ.

ــادل  ــؤوط وع ــعيب األرن ــق: ش ــه، حتقي ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــد اهلل حمم ــه، عب ــن ماج ــنن اب 54. س

ــد كامــل قــره بلــي وَعبــد الّلطيــف حــرز اهلل، دار الرســالة العامليــة، بــريوت،1430  مرشــد وحممَّ

هـ - 2009 م.

ــتاين ،  ــري األزدي السجس ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن األش ــليان ب ــو داود س ــنن أيب داود، أب 55. س

ــريوت. ــة، ب ــة العرصي ــد، املكتب ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــق: حمم حتقي

56. سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد الذهبي، دار احلديث، القاهرة، 1427هـ-2006م.

ــة  ــد، دار املعرف ــد الواح ــى عب ــق: مصطف ــري، حتقي ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــة، إس ــرية النبوي 57. الس

ــريوت ، 1395 هـــ - 1976 م. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

58. الســرية النبويــة البــن هشــام، عبــد امللــك بــن هشــام، حتقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، رشكــة 

الطباعــة الفنيــة املتحــدة، مــرص.

ــم،  ــن إبراهي ــارس ب ــم ي ــو متي ــق: أب ــال، حتقي ــن بط ــف ب ــن خل ــي ب ــارى، ع ــح البخ 59. شح صحي

ــاض، ط2، 1423هـــ - 2003م. ــد، الري ــة الرش مكتب

ــود  ــق: حمم ــاد، حتقي ــن الع ــد ب ــن أمح ــي ب ــد احل ــب، عب ــن ذه ــار م ــب يف أخب ــذرات الذه 60. ش

ــريوت، 1406 هـــ - 1986 م. ــق – ب ــري، دمش ــن كث ــاؤوط، دار اب األرن
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61. صفــوة التفاســري، حممــد عــي الصابــوين،  دار الصابــوين للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، 

1417 هـ - 1997م.

62. الضعفــاء واملرتوكــون، أمحــد بــن شــعيب النســائي، حتقيــق: حممــود إبراهيــم زايــد، حلــب: دار 

ــي، ط1، 1396هـ. الوع

ــا، دار  ــد عط ــق: حمم ــري ، حتقي ــرصي الزه ــع الب ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــرى، حمم ــات الك 63. الطبق

ــريوت، 1410 هـــ - 1990 م.  ــة، ب ــب العلمي الكت

64. طبقــات املفرسيــن العرشيــن، جــالل الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي،  حتقيــق: عــي حممــد عمــر، 

مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 1396هـ.

65. غاية النهاية يف طبقات القراء، شمس الدين حممد بن اجلزري، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

ــاح  ــز، 1433هـــ - 2012م، مت ــد العزي ــال عب ــد، مج ــد )1(، أمح ــورة املس ــة يف س ــراءة بالغي 66. ق

عــى: http://www.alukah.net/sharia/0/42931/#ixzz4x8Rk87h9 ، تاريــخ الدخــول:                              

2020م.  /2  /20

67. قواعــد الرتجيــح عنــد املفرسيــن دراســة نظريــة تطبيقيــة، حســن بــن عــي احلــريب، دار القاســم، 

الريــاض، 1417هـ - 1996م.

68. قواعد التفسري جعا ودراسة، خالد بن عثان السبت، دار ابن عفان، القاهرة، 1421هـ.

69. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، حممــود بــن عمــرو الزخمــري، دار الكتــاب العــريب،  

ــريوت، ط3، 1407 هـ. ب

70. الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، أمحــد بــن حممــد الثعلبــي، حتقيــق: اإلمــام أيب حممــد بــن 

عاشــور، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت 1422هـــ - 2002 م.

71. لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، ط3، 1414 هـ.
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72. اللبــاب يف علــوم الكتــاب، عمــر بــن عــي بــن عــادل، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1419 هـــ 

-1998م.

73. مباحث يف إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط3، 1426 هـ - 2005 م.

ــب  ــدة، مكت ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ــائي، حتقي ــعيب النس ــن ش ــد ب ــنن، أمح ــن الس ــى م 74. املجتب

ــب ، ط2، 1406هـــ – 1986م. ــالمية، حل ــات اإلس املطبوع

75. املحــرر يف أســباب نــزول القــرآن مــن خــالل الكتــب التســعة دراســة األســباب روايــة ودرايــة، 

خالــد املزينــي، دار ابــن اجلــوزي، الدمــام، 1427 هـــ - 2006 م.

ــد  ــق: عب ــة، حتقي ــن عطي ــب ب ــن غال ــق ب ــد احل ــز، عب ــاب العزي ــري الكت ــز يف تفس ــرر الوجي 76. املح

ــريوت، 1422 هـــ. ــة، ب ــب العلمي ــد، دار الكت ــايف حمم ــد الش ــالم عب الس

77. خمتــُر اســتدَراك احلافـِـظ الّذهبــي عــىل ُمســتدَرك أيب عبــد اهلل احلاكــم، رساج الديــن أبــو حفــص 

بــن امللقــن، حتقيــق: عبــد اهلل بــن محــد اللحيــدان، دار العاصمــة، الريــاض: 1411 هـ.

78. املســتدرك عــىل الصحيحــني،  حممــد بــن عبــد اهلل احلاكــم، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة بــريوت، 1411هـــ – 1990م.

ــروف  ــول اهلل  املع ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح املخت ــند الصحي 79. املس

ــاء  ــد الباقــي، دار إحي بصحيــح مســلم، مســلم بــن احلجــاج القشــريي، حتقيــق: حممــد فــؤاد عب

ــريوت. ــريب، ب ــرتاث الع ال

80. معــال التنزيــل يف تفســري القــرآن، احلســن بــن مســعود البغــوي، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، 1420 هـــ. 
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ــة اآلداب  ــوث يف كلي ــز البح ــري، مرك ــروي األزه ــن اهل ــد ب ــن أمح ــد ب ــراءات، حمم ــاين الق 81. مع

ــعودية ، 1412 هـــ - 1991 م.  ــة الس ــة العربي ــعود، اململك ــك س ــة املل بجامع

82. معجم البلدان، ياقوت الرومي احلموي، دار صادر، بريوت ، ط2، 1995 م.

ــامل  ــري، ع ــز البك ــد العزي ــن عب ــد اهلل ب ــع، عب ــالد واملواض ــامء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م 83. معج

الكتــب، بــريوت، ط3، 1403 هـــ .

84. معجــم املصطلحــات البالغيــة وتطورهــا، أمحــد مطلــوب، املجمــع العلمــي العراقي،1403هـــ- 

1983م.

ــد  ــات وحام ــد الزي ــى وأمح ــم مصطف ــرة، إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، جمم ــم الوس 85. املعج

ــا.  ــوة، تركي ــار، دار الدع ــد النج ــادر وحمم ــد الق عب

86. معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم واحلديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، 

ــورة،  ــة املن ــدار، املدين ــة ال ــتوي، مكتب ــم البس ــد العلي ــق: عب ــي، حتقي ــد اهلل العج ــن عب ــد ب أمح

1405هـــ - 1985م.

87. معرفــة الصحابــة، أبــو نعيــم أمحــد بــن عبــد اهلل، حتقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الوطن 

للنر، الريــاض، 1419 هـ - 1998م.

88. معرفــة القــراء الكبــار عــىل الطبقــات واألعصــار، حممــد بــن أمحــد الذهبــي، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت، 1417 هـ- 1997م.
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 موضوع البحث:
ــه يف  ــان أمهيت يعنــى هــذا البحــث بإيضــاح مفهــوم التــالزم اجلــوايب للســؤال االســتفهامي، وبي

ــة. ــة األصولي ــائل العقدي ــن املس ــري م ــر كث ــك يف تقري ــر ذل ــي، وأث ــتدالل العق ــه االس توجي

 هدف البحث:
بيــان مفهــوم التــالزم االســتفهامي، وبيــان أمهيتــه يف توجيــه اجلــدل العقــي، وأثر ذلك 
ــورة  ــم يف س ــرآن الكري ــا الق ره ــي قرَّ ــة الت ــة األصولي ــائل العقدي ــن املس ــري م ــر كث يف تقري

الطــور.

 مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث يف ماهيــة مفهــوم التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي، ومــا 

أثــره وانعكاســاته عــى اجلوانــب العقديــة وتقريرهــا؟. 

 نتائج البحث:
ــور  ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة يف س ــائل العقدي ــة للمس ــة تالزمي ــود عالق وج
ســؤاالت اســتنكارية تقريريــة، تــدور يف جمملهــا حــول أبــرز املســائل العقديــة -الربوبيــة، 

ــا. ــات -وغريه ــاء والصف ــة، األس األلوهي

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

التالزم اجلوايب، االستفهام العقدي، التوحيد، سورة الطور.
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F

احلمــد هلل الــذي أنــزل الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا، قيــا، ال يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه وال مــن خلفــه، هــدى ونــورا للمؤمنــن، وحــرة وندامــة عــى الكافريــن، والصــالة 
والســالم عــى خــري الربيــة مــن عــرب ومــن عجــم، حممــد وعــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه 

والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

أما بعد:

ــر  ــي ُيلتجــأ إليهــا يف تقري ــة مــن أنجــع الطــرق الت  اجلــدل العقــي واملناظــرة التقريري
ــة، والتســليم هلــا، ومل ُيغفــل القــرآن ذلــك، فهــو  ــة، والعلمي ــة، والتكليفي ــق العقدي احلقائ

الكتــاب الــذي ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ ژ ]فصلــت:42[.

وقــد اســتنبط العلــاء مــن أرساره ودرره مــا يعجــز العقــل أن ييــط بــه، ومــن أبــرز األســاليب 

ــه للعقــل البــري، وإلزامــه  ــان حقائقــه خماطبت ــر ذلــك وبي التــي اســتعملها القــرآن الكريــم يف تقري

إيــاه باحلجــج اجلليــة، والبّينــات الواضحــة يف تقريــر العقيــدة، وإفــراد اخلالــق  بالوحدانيــة 

املســتلزمة إخــالص العبــادة لــه وإفــراده باأللوهيــة، ابتــداء بالتقريــرات الوجوديــة واســتلزامها لوجود 

اخلالــق، ونحوهــا.

ــورة  ــة، يف س ــتفهامات العقدي ــة لالس ــات اجلوابي ــض التالزم ــة بع ــر يل دراس ــا خط ــن هن وم

الطــور، وحماولــة إيضــاح مدلوالتــا املعنويــة، والعقديــة، وأثــر ذلــك يف تقريــر التوحيــد، مــن خــالل 

هــذا البحــث الــذي أســميته: )التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر 

ــة آليــات مــن ســورة الطــور(. التوحيد)دراســة تطبيقي
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 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث يف تقريــر التــالزم اجلوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم، كأصل 

اســتداليل، ومــدى تأثــر األصــول الفقهيــة، واللغويــة، واملعنويــة عمومــا، والعقديــة خصوصــا، هبــذا 

التــالزم، ويمكــن إيضــاح ذلــك مــن خــالل الســؤال اآليت:

ما مفهوم التالزم اجلوايب لالستفهام العقدي؟  -

-  ما أثره وانعكاساتا عى اجلوانب العقدية وتقريرها؟

 أمهية البحث وأسباب اختياره:

تــربز أمهيــة هــذا البحــث يف أنــه يتعــرض ألصــل مــن أصــول االســتدالل العقــي وهــو التــالزم 

بــن الســؤاالت وجواباتــا، وخاصــة يف اجلانــب العقــدي الــذي قــّرره القــرآن يف كثــري مــن املواضــع 

ــن  ــدة، م ــباب ع ــوع أس ــذا املوض ــار ه ــي الختي ــد دفعن ــع، وق ــدر األول للتري ــاره املص ــى اعتب ع

أبرزهــا:

•كثــرة اســتعال القــرآن الكريــم للتقريــر االســتفهامي عمومــا، والتــالزم االســتفهامي وجواباتــه 

. صا خصو

ــالف  ــدي، واخت ــتفهام العق ــوايب لالس ــالزم اجل ــر الت ــم يف تقري ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس • تن

ــه. ــوره وجماالت ص

•ســورة الطــور مــن الســور املكيــة التــي ُعنيــت كثــريا باجلانــب العقــدي وتقريــره، فوقــع اختياري 

هلــا هلــذا الســبب، وأيضــا لتتابــع الســؤاالت فيهــا وتــالزم املتقــررات العقديــة يف ضــوء ذلك.

ــؤاالت  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة يف س ــائل العقدي ــة للمس ــة تالزمي ــود عالق •وج

ــة،  ــة، األلوهي ــة -الربوبي ــائل العقدي ــرز املس ــول أب ــا ح ــدور يف جممله ــة، ت ــتنكارية تقريري اس
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ــا. ــات-، وغريه ــاء والصف األس

 أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل:

ــر ذلــك يف  ــه اجلــدل العقــي، وأث ــه يف توجي ــان أمهيت ــان مفهــوم التــالزم االســتفهامي، وبي بي 	•

ــة. ــة األصولي ــائل العقدي ــن املس ــري م ــر كث تقري

اإلشــارة إىل التــالزم بــن األصــول العقديــة التــي قررهــا القــرآن الكريــم يف ســورة الطــور،  	•

ــم. ــرآن الكري ــا يف الق ونظائره

التنبيــه عــى أمهيــة التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم، وأثــره يف تقريــر  	•

ــد، ونفيهــا. العقائ

جية التي استعملها القرآن يف تقرير التوحيد، وبيان أثرها. بيان أنواع التالزم والصور التََّدرُّ 	•

بيــان العالقــة التالزميــة بــن حقيقــة القــرآن، وتقريــر العالقــة بــن اخللــق واخلالــق، وتفــاوت  	•

الصفــات بــن اخلالــق واملخلــوق، وكذلــك التــالزم بــن توحيــد الربوبيــة واأللوهيــة.

 الدراسات السابقة: 

مل يقــع بــن يــدي الباحثــة دراســة ذات صلــة وثيقــة هبــذه الدراســة إال أن هنــاك بعض الدراســات 

التــي َقُربــت يف مضامينهــا مــن هــذه الدراســة بصــورة عامــة، ولــو بوجــه مــن الوجــوه، وســأذكر فيــا 

يــي أقــرب هــذه الدراســات التــي اســتعنت هبــا يف استِنَْشــاء واســتخالص عنــوان بحثــي هــذا، وهــي:

)التــالزم بــني الظاهــر والباطــن وأثــره عــىل األســامء واألحــكام(، د. أمحــد بــن حممــد اللهيــب،  	•

جامعــة امللــك ســعود، كليــة الرتبيــة، الســعودية، وهــي دراســة عقديــة، تنــاول فيهــا الباحــث العالقــة 

التالزميــة بــن الظاهــر والباطــن ملســألتن خالفيتــن بــن العلــاء والباحثــن، األوىل: تــالزم الظاهــر 
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ــا -  ــر، ونحوه ــالم والكف ــاء - اإلس ــالق األس ــن إط ــة: ب ــال، والثاني ــان واألع ــن اإلي ــن ب والباط

عــى مســمياتا، وبنــاء األحــكام عليهــا، وقــد حــرص الباحــث حــدود البحــث يف هاتــن املســألتن.

)دليــل التــالزم عنــد األصوليــني(، د. عبــد اهلل بــن أمحــد بــن عبــد اهلل التــوم، جملــة الدراســات  	•

ــو  ــو، 2014م. وه ــل- يوني ــدد )20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة، جامع االجتاعي

بحــث تأصيــل لــه ارتبــاط وثيــق بأصــول الفقــه، وقــد تقصــد الباحــث مــن خاللــه مناقشــة التــالزم 

االســتداليل عنــد األصوليــن الفقهيــن، فعــرض الباحــث إىل تعريــف التــالزم، وموقــف العلــاء منــه، 

وضوابطــه، واالعرتاضــات عليــه، ومــدى اســتعاالت األصوليــن لــه.

)أســاليب االســتفهام يف البحــث البالغــي وأسارهــا يف القــرآن الكريــم(، رســالة مقدمــة لنيــل  	•

درجــة الدكتــوراه يف اللغــة العربيــة، قدمهــا الباحــث: حممــد إبراهيــم حممــد رشيــف البلخــي، اجلامعــة 

اإلســالمية العامليــة، باكســتان،2007م. وقــد تناولــت الدراســة كــا هــو ُمَتجــٍل مــن عنواهنــا اجلوانــب 

ــوص  ــالل النص ــن خ ــا م ــة لقواعده ــراءات التطبيقي ــض اإلج ــتفهام، وبع ــاليب االس ــة ألس البالغي

القرآنيــة، واســتخالص األغــراض البالغيــة التــي أفادتــا تلــك األســاليب.

ــت يف ذات  ــإن األوىل وإن كان ــدا، ف ــح ج ــي وواض ــي ج ــن بحث ــا وب ــن مضامينه ــروق ب والف

االختصــاص العقــدي، إال إن حدودهــا وحمتوهــا بعيــٌد جــدا، عــن مضمــون بحثــي، فهــي مقصــورة 

عــى التــالزم بــن الظاهــر والباطــن بــن اإليــان والعمــل ومــا يلحــق هبــا، وبحثــي يتمحــور حــول 

مســائل تقريــر اجلــواب التالزمــي لالســتفهام العقــدي يف ســورة الطــور، وأثــره يف املســائل العقديــة. 

وأمــا الثانيــة، فهــي دراســة وثيقــة بأصــول الفقــه، والثالثــة يف البالغــة واللغــة.

 منهج البحث:

انتهجت الباحثة يف سلوك هذا البحث، املنهج الوصفي، واالستقرائي.

وقــد اكَتَفــت بذكــر التالزمــات اجلوابيــة لالســتفهامات الظاهــرة املجمــع عليها عنــد األصولين، 
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ــتفهامية يف  ــى )أم( االس ــم يف معن ــق باختالفه ــه تعل ــا ل ــة م ــالف، وخاص ــن اخل ــاب مواط ــع اجتن م

اآليــات مظنــة البحــث.

وكذلــك عنــد ختريــج األحاديــث خرجتهــا مكتفيــة بالبخــاري ومســلم، وإال فمــن غريمهــا مــع 

احلكــم عليهــا، إال حديثــا واحــد مل أجــده إال عنــد البيهقــي، فخرجتــه منــه، لتفــرده بــه.

 حدود البحث:

ــث يف  ــرص البح ــدت ح ــم، تعم ــرآن الكري ــتعملها الق ــي اس ــواهد الت ــور والش ــاع الص التس

ــاور  ــور واملح ــن الص ــري م ــى كث ــتاهلا ع ــور، الش ــورة الط ــواردة يف س ــتفهامية ال ــؤاالت االس الس

ــة. ــة املتالزم العقدي

وقــد اشــتمل البحــث عــى مقدمــة، فيهــا هيــكل البحــث ولوازمــه، ومتهيــد، وثالثــة مباحــث، ثــم 

خامتــة فيهــا أبــرز النتائــج والتوصيات.

 هيكل البحث:

متهيد: مفهوم التالزم اجلوايب لالستفهام العقدي.. 1

املبحث األول: التالزم بن حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز املعارضن.. 2

ــرده . 3 ــق، وتف ــود اخلال ــوب وج ــق ووج ــأة اخلل ــن نش ــدي ب ــالزم العق ــاين: الت ــث الث املبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي بالوحداني

املطلب األول: تالزم التقرير بوجوب وجود اخلالق، وانتفاء صفة اإلجياد عن غريه. -

املطلب الثاين: التالزم العقدي بن توحيد الربوبية واأللوهية. -

املبحث الثالث: تالزم جوابات السؤاالت االستفهامية لتوحيد األلوهية.. 4
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اخلامتة: وتشتمل عى أهم النتائج ، وأبرز التوصيات واملقرتحات.. 5

فهرس املصادر واملراجع. . 6
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مفهوم التالزم اجلوايب لالستفهام العقدي)1(:

أوال: مفهوم التالزم اجلوايب:

ــة  ــى مصاحب ــدل ع ــح، ي ــد صحي ــل واح ــم أص ــزاء واملي ــالم وال ــزم( ال ــارس: ")ل ــن ف ــال اب ق

ــه"(2(.  ــيء يلزم ــه ال ــال: لزم ــا. يق ــيء دائ ــيء بال ال

ولزم اليء لزوما ثبت ودام، وكذا من كذا: نشأ عنه وحصل منه(3(.

ــن  ــورة م ــه يف ص ــه، والزم ــل من ــه، وحص ــأ عن ــيء إذا نش ــى ال ــيء ع ــاس ال ــالزم، قي والت

صــورة أو حــال مــن أحوالــه. وهــو أيضــا الفصــل يف القضيــة، فكأنــه مــن األضــداد(4(. وااللتــزام: 

ــاق(5(.  االعتن

ــَى، أي:  ــو: امُلقت ــالزم: وه ــت، وال ــم املثب ــقتِي، أي: احلك ــو املـُ ــزوم: وه ــة: املل ــه ثالث وأركان

ــا(6(. ــردا، أو عكس ــا ط ــة بينه ــي العالق ــالزم: وه ــزم، والت ــوت املل ــه لثب ــراد ثبوت ــم امل احلك

)1(  ينظــر: التــالزم بــني الظاهــر والباطــن وأثــره عــىل األســامء واألحــكام، للدكتــور أمحــد بــن حممــد اللهيــب، جامعــة امللــك ســعود، 
كليــة الرتبيــة، الســعودية، )ص3030(.  

)2(  معجــم مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو احلســن، القزوينــي، الــرازي)ت: 395هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم 
حممــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، )245/5(.

)3(  ينظر: املعجم الوسيط، ملجموعة من الباحثن، بإرشاف: جممع اللغة العربية، دار الدعوة- القاهرة، )823/2(.
)4(  ينظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، أليب الســعادات املبــارك بــن حممــد، الشــيباين، ابــن األثــري)ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر 

أمحــد الــزاوي - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــريوت، 1399هـــ - 1979م، )248/4(.
ــد الغفــور عطــار، دار العلــم  ــة، إلســاعيل بــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق: أمحــد عب ــاج اللغــة وصحــاح العربي )5(  ينظــر: الصحــاح ت

ــريوت، ط4، 1407 هــ  - 1987 م، )2029/5(. ــن – ب للمالي
)6(  ينظــر: كتــاب العــني، للخليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم، الفراهيــدي، البــرصي )ت:170هـــ(، حتقيــق: د. مهــدي املخزومي، 

د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل، )372/7(.
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التالزم اصطالحًا: 

ــل  ــويل لأص ــتعال األص ــوع االس ــب تن ــن بحس ــد االصطالحي ــالزم عن ــوم الت ــف مفه اختل

ــتعملة  ــات املس ــاالت والتخصص ــالف املج ــار اخت ــى اعتب ــالزم ع ــميات الت ــت مس ــوي، فتنوع اللغ

ــر  ــن الظاه ــالزم ب ــل، والت ــان والعم ــن اإلي ــالزم ب ــالم، والت ــان واإلس ــن اإلي ــالزم ب ــا، كالت فيه

والباطــن، التــالزم بــن الكتــاب والســنة، والتــالزم بــن العبــادة والتقــوى، والتــالزم بــن الشــهادتن، 

ــاظ  ــن األلف ــالزم ب ــي، والت ــالزم العق ــة، والت ــد األلوهي ــة وتوحي ــد الربوبي ــن توحي ــالزم ب والت

ــا(1(. ــا، وغريه ومعانيه

 ومن أبرز التعريفات التي لا تعلق باألصول العقدية والتفسريية:

)امتنــاع انفــكاك أحــد الشــيئني عــن اآلخــر(، أي: أن يكــون أحــد األمريــن مقتضيــا اآلخــر يف  	•
احلكــم، بحيــث لــو رفــع أحدمهــا رفــع اآلخــر، ويســمى األول: امللــزوم، والثــاين: الزم(2(.

)إثبات أحد موجبي العلة باآلخر؛ لتالزمهام((3(. 	•

ــاء، شــمس الديــن  ــو الثن ــان املختــر شح خمتــر ابــن احلاجــب، ملحمــود بــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن حممــد، أب )1(  ينظــر: بي
األصفهــاين)ت: 749هـــ( حتقيــق: حممــد مظهــر بقــا، دار املــدين، الســعودية، ط1، 1406هـــ -1986م، )249/3، 266(؛ شح 
ــد  ــن عب ــد ب ــط(، ألمح ــامن األوس ــاب )اإلي ــم كت ــروف باس ــان املع ــامن واإلحس ــالم واإلي ــل - S - يف اإلس ــث جري حدي
احلليــم ابــن تيميــة، د. عــي بن بخيــت الزهــراين، دار ابــن اجلوزي للنــر والتوزيــع- الســعودية، 1423 هـــ، )ص 446(؛ التفســري 
احلديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لـــدروزة حممـــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة، 1383 هـــ، )259/2(.

)2(  ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صحيــح املنقــول لريــح املعقــول، ألمحــد بــن عبــد الســالم، ابــن تيميــة، حتقيــق: 
عبــد اللطيــف عبــد الرمحــن، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 1417هـــ - 1997م، )4/ 202(؛ كتــاب املواقــف، لعضــد الديــن 
ــم  ــريوت، ط1 ، 1997م، )447/1(؛ معج ــل – ب ــرية، دار اجلي ــن عم ــد الرمح ــق : د. عب ــي، حتقي ــد اإلجي ــن أمح ــن ب ــد الرمح عب
ــق، ط1، 1420هـــ- 2000م،  ــريوت - دمش ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص مصطلح
)ص145( ؛ دليــل التــالزم عــن األصوليــني، للدكتورعبــد اهلل بــن أمحــد بــن عبــد اهلل التــوم، جملــة الدراســات االجتاعيــة، جامعــة 

ــو، 2014م، )ص74(. ــل- يوني ــدد)20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي العل
)3(  املصادر السابقة.
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ــر أحــد املتالزمــن عــى اآلخــر(3(.  ويثبــت التــالزم إمــا بالطــرد(1(، أو االســتدالل(2( بثبــوت أث

ومهــا - املتالزمــان - إمــا أن يكونــا ثبوتــن أو نفيــن، أو األول ثبــوت واآلخــر نفــي، أو األول نفــي 

واآلخــر ثبــوت(4(.

ومنشــأ التقســيم؛ أن التــالزم إنــا يكــون بــن حكمــن، وكل واحــد منهــا إمــا مثبــت أو منفــي، 

ــق  ــه، وإن كان مطل ــه نفي ــر، ونفي ــوت اآلخ ــتلزم ثب ــوت كل يس ــاو فثب ــالزم تس ــه: إذا كان ت وحاصل

ــي  ــتلزم نف ــالزم يس ــي ال ــس، ونف ــري عك ــن غ ــالزم، م ــوت ال ــتلزم ثب ــزوم يس ــوت املل ــزوم، فثب الل

ــي  ــتلزم نف ــوت كل يس ــي فثب ــال حقيق ــيئن انفص ــن الش ــه إذا كان ب ــس "وأن ــري عك ــن غ ــزوم م املل

اآلخــر، ونفيــه ثبوتــه، وإن كان منــع مجــع، فثبــوت كل يســتلزم نفــي اآلخــر مــن غــري عكــس، وإن كان 
منــع خلــو فنفــي كل يســتلزم ثبــوت اآلخــر مــن غــري عكــس"(5(.

مفهوم التالزم اجلوايب:

ــه يف  ــالزم وثمرت ــر الت ــارة إىل أث ــايف اإلش ــب اإلض ــذا الرتكي ــالل ه ــن خ ــة م ــد الباحث تقص

ــن  ــريا مــن امللحدي ــا تــالزم مــن ســؤال وجــواب، وذلــك أن كث ــن في ــر جــواب أحــد املتناظري تقري

ــه اصطــالح العكــس، أي: انتفــاء  ــا وجــد أحدمهــا وجــد اآلخــر، ويقابل ــن الشــيئن يف الوجــود، فكل ــا: التــالزم ب ــه هن ــراد ب )1(  ي
أحدمهــا بانتفــاء اآلخــر، ينظــر: كتــاب التعريفــات، لعــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن الريــف اجلرجــاين)ت: 816هـــ(، حتقيــق: 
ــم يف  ــات معج ــان، ط1، 1403هـــ - 1983م، )ص141(؛ الكلي ــريوت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــن الباحث ــة م جمموع
املصطلحــات والفــروق اللغويــة، أليــوب بــن موســى احلســيني، أبــو البقــاء، الكفــوي)ت: 1094هـــ(، حتقيــق: عدنــان درويــش، 

ــريوت، )ص140، 529(. ــالة - ب ــة الرس ــرصي، مؤسس ــد امل حمم
ــن  ــر اب ــر شح خمت ــان املخت ــر: بي ــر. ينظ ــود اآلخ ــى وج ــن ع ــد املتالزم ــود أح ــن وج ــتدل م ــه يس ــة؛ ألن ــاس الدالل )2(  أي: قي
احلاجــب، )249/3(، قــال يف اإلبــاج يف شح املنهــاج "يســتعمل القيــاس عــى وجــه التــالزم ففــي الثبــوت جيعــل حكــم األصــل 
ملزومــا ويف النفــي نقيضــه الزمــا"، ينظــر: اإلبــاج يف شح املنهــاج )منهــاج الوصــول إل علــم األصــول للقــايض البيضــاوي املتويف 
ســنه 785هـــ(، لتقــي الديــن أبــو احلســن عــي بــن عبــد الــكايف، الســبكي، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 1416هـــ - 1995 م، 

.)164/3)
)3(  ينظــر: موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه، للدكتــور قطــب، )493/1، 494(؛ دليــل التــالزم عــن األصوليــني، للدكتــور التــوم، 

)ص74(.
)4(  ينظر: بيان املختر شح خمتر ابن احلاجب، لأصفهاين، )3/ 253، 258(.

)5(  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـــن علـــم األصـــول، ملحمـد بـن عـــي بـن حممـد بـن عبـد اهلل، الشـــوكاين اليـمني)ت: 1250هـ(، 
حتقيــق: أمحــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العــريب – دمشــق - كفربطنــا، ط1، 1419هـــ - 1999م، )2/ 172(.
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ــي  ــن مقت ــه ع ــر، خلروج ــة املناظ ــتغلن غفل ــدل مس ــون يف اجل ــا يغالط ــن عموم ــا واملرك خصوص

ســياق النصــوص ذات الــدالالت العقليــة، وعــدم انضباطــه حتــت حماورهــا، فينســاقون إىل شــبهات 

ــري إدراك. ــن غ ــا م ــون فيه ــن ويقع املرجف

ثانيا: االستفهام العقدي يف سورة الطور:

ــف  ــه األل ــدت علي ــم( ِزي ــه: )فه ــن، وأصل ــد البالغي ــاء عن ــاليب اإلنش ــد أس ــتفهام أح االس

ــب(1(. ــرض الطل ــاء، لغ ــن والت والس

 ويراد به يف االصطالح: "طلب العلم بيء مل يكن معلوما من قبل، بأدوات خاصة"(2(.

ــان،  ــن، وأي ــه ثنــي عــرة أداة، وهــي: اهلمــزة، وهــل، ومــن، ومــا، وكيــف، وكــم، وأي وأدوات
ــى، وأم(3(. ــى، وأي، وأن ومت

ثالثا: سورة الطور:

ســورة الطــور مكيــة(4(، وهــي ســبع وأربعــون آيــة عــى العــد املــدين، وثــان وأربعــون آيــة عــى 

العــد املكــي، وتســع وأربعــون آيــة عــى العــد الكــويف والشــامي(5(.

)1(  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )2005/5(؛ معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )457/4(.
)2(  ينظــر: جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، ألمحــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى اهلاشــمي )ت: 1362هـــ(، ضبــط وتدقيــق 
وتوثيــق: د. يوســف الصميــي، املكتبــة العرصيــة، بــريوت، )ص 78(؛ علــم املعــاين، لعبــد العزيــز عتيــق، )ت: 1396 هـــ(، دار 
النهضــة العربيــة – بــريوت، لبنــان، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )ص 88(؛ مصطلحــات يف كتــب العقائــد، ملحمــد بــن إبراهيــم 

بــن أمحــد احلمــد، دار بــن خزيمــة، ط1، )ص 166(.
)3(  املراجع السابقة.

)4(  ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر، اآلمــي، أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( حتقيــق: د. عبــد اهلل 
بــن عبــد املحســن الرتكــي، وآخــرون، دار هجــر، ط1، 1422هـــ - 2001م، )560/21(.

)5(  ينظــر: البيــان يف عــّد آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان، أبــو عمــرو الــداين)ت: 444هـــ(، حتقيــق: غانــم قــدوري احلمــد، 
مركــز املخطوطــات والــرتاث - الكويــت، ط1، 1414هـــ- 1994م، )ص233(.
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ــن  ــور(1(، وم ــل الط ــاىل بجب ــم اهلل تع ــا بقس ــه؛ الفتتاحه ــتهرت ب ــور، واش ــورة الط ــميت بس وس

ــه، قــال: »ســمعت رســول اهلل  الشــواهد عــى ذلــك، مــا رواه حممــد بــن جبــري بــن مطعــم، عــن أبي

ــرب«(2(. ــور يف املغ ــرأ: بالط  يق

وهــي مــن الســور التــي كثــر فيــه حتقيــق احلقائــق الغيبيــة مــن اخللــق والبعــث والنشــور، وحقيقــة 

ــة  ــد، ونواقضــه، وســتكتفي الباحث ــر املركــن بأصــول التوحي ــار وأهواهلــا، وتقري ــة والن مــا يف اجلن

بدراســة اجلوانــب التالزميــة لالســتفهامات العقديــة يف الســورة، وجواباتــا.

)1(  ينظــر: مصاعــد النظــر لــإلشاف عــىل مقاصــد الســور املســمى)املقصد األســمى يف مطابقــة اســم كل ســورة للمســمى(، إلبراهيــم 
بــن عمــر بن حســن، البقاعــي )ت: 885هـــ(، مكتبــة املعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م، )28/3(.

)2(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب: األذان، بــاب: اجلهــر يف املغــرب: )153/1(، ح)765(؛ ومســلم يف صحيحــه واللفــظ لــه، 
كتــاب: الصالة، بــاب: القــراءة يف الصبــح، )338/1( ح)463(.
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املبحث األول: 
التالزم بني حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز املعارضني

يتمثــل التــالزم اللفظــي والعقــدي يف ســورة الطــور مــن خــالل تقريــر بعــض احلقائــق التقريريــة 

التــالزم ومــن هــذه املتالزمــات حقيقــة القــرآن الــذي هــو أصــل التريــع، إذ أن لــزوم صدقه يســتلزم 

 B ثبــوث كل مــا جــاء بــه، ولــزوم كذبــه يســتلزم نفــي كل مــا جــاء بــه، لذلــك حــرص الشــارع

عــى إثبــات وتقريــر هــذه احلقيقــة ومــا يلزمهــا مــن الفــروع والتفصيــالت مــن خــالل احلقيقــة التــي 

حتــدى هبــا اهلل B البــر وأعجزهــم عــن اإلتيــان بمثلهــا، وهــي حقيقــة أن القــرآن كالمــه ووحيه، 

ــل  ــن تفص ــي ، ويمك ــم النب ــن فيه ــه، بم ــوا بمثل ــا أن يأت ــر مجيع ــدور الب ــس يف مق ولي

بعــض صــور التــالزم اجلــوايب للســؤال االســتفهامي يف قولــه تعــاىل: ژ ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  ژ  ]الطــور: 33 – 34[، مــن خــالل اآليت:

ــرشط  ــواب ال ــتفهاميژ ڀ ڀ ڀ ژ وج ــؤال االس ــني الس ــي ب ــالزم اللفظ أوال: الت
ژ. ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  

الالم يف قوله تعاىل: ژ ٿ ژ ؛ للتحدي، وقيل: للتعجيز، وكالمها جائز لغة ومعنى(1(.

والفــاء واقعــة يف جــواب رشط مقــّدر، أي: فــإن قالــوا اختلقــه فليأتــوا، ومثلــه، صفــة حلديــث، 

ــاس، أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلـــق عليـــه: عبــد  )1(  ينظــر: إعــراب القــرآن، أليب جعفــر النَّحَّ
ــر  ــريوت، ط1، 1421 هـــ، )175/4(؛ البح ــة - ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات حمم ــم، منش ــل إبراهي ــم خلي املنع
املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي، ابــن حيــان األندلــيس)ت: 745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، 
دار الفكــر - بــريوت، 1420هـــ : )111/7(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، ملحيــي الديــن بــن أمحــد مصطفــى درويــش)ت: 1403هـ(، 
دار اإلرشــاد للشــئون اجلامعيــة – محــص،  ســوريا ، )دار اليامــة - دمشــق - بــريوت( ، ) دار ابــن كثــري - دمشــق - بــريوت( ط4 

، 1415هـ، )338/9(. 
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وإن رشطيــة، وكان واســمها وخربهــا وجــواب إن حمــذوف دّل عليــه مــا قبلــه، أي: إن صدقــوا يف هــذا 

ــى  ــل: بمعن ــر، وقي ــو األظه ــتفهام، وه ــل: لالس ــة قي ــذه اآلي ــررة يف ه ــوا(1(. و)َأم( املتك ــول فليأت الق

)بــل(. قــال ابــن عطية:"...وحكــى الثعلبــي عــن اخلليــل أنــه قــال: مــا يف ســورة )الطــور( مــن )َأم( 

كلــه اســتفهام، وليســت بعطــف"(2(. 

وغــرض االســتفهام: التقريــر، جــاء عــى وجــه التقبيــح والتوبيــخ، واســتفهم تعــاىل مــع علمــه 

هبــم؛ تقبيًحــا عليهــم، وتوبيًخــا هلــم؛ كقــول الشــخص لغــريه: أجاهــل أنــت؟ مــع علمــه بجهلــه(3(، 

وقيــل)أم( بمعنــى: )بــل( أي: أيدعــون أن هلــم إهلــا غــري اهلل يفظهــم، ويرزقهــم، وينرصهــم. واملؤدى 

يف املعنــى والتقريــر اجلــوايب واحد(4(.

 والتقــول: التخلــق، والتكلــف، وال يســتعمل ذلــك إال يف الكــذب(5(، فهــي عبــارة عــن كــذب 

خمصــوص)6(، أي: خَتَلــق القــرآن مــن تلقــاء نفســه، وليــس األمــر كــا زعمــوا، وهــذا ملــزوم، والــالزم 

منــه أهنــم هــم الكاذبــون، إال أْن يأتــوا بحديــث مثلــه باجلملــة، يف نظمــه، وحســن بيانــه(7(، أو عــى 

ــورة، أو  ــات، أو س ــور مفرتي ــر س ــرآن، أو ع ــل كل الق ــوا بمث ــت، أي: أن يأت ــدي الس ــب التح مرات

ــع، كأن  ــب األرب ــك املرات ــدي يف تل ــة، أو أن التح ــو آي ــه ول ــزء من ــه أو ج ــه، أي: ككل ــث مثل بحدي

)1(  ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )338/9(.
)2(  املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب، ابــن عطيــة األندلــيس)ت: 542هـــ(، حتقيــق: عبــد 

الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1422 هـــ، )192/5(.
ــا  ــا وضبط ــه حتقيق ــى ب ــديس)ت: 927 هـــ(، اعتن ــي املق ــد العليم ــن حمم ــن ب ــري الدي ــرآن، ملج ــري الق ــن يف تفس ــح الرمح ــر: فت )3(  ينظ

ــوادر، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )428/6، 429(. ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــا: ن وخترجي
)4(  ينظــر: فتــح القديــر، ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمني)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثــري، دار الكلــم الطيــب 

- دمشــق، بريوت، ط1، 1414 هـــ، )122/5(.
)5(  ينظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج)ت: 311هـــ(، حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، 
ــرو،  ــن عم ــود ب ــم حمم ــل، أليب القاس ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــريوت، ط1، 1988م، )65/5(؛ الكش ــب - ب ــامل الكت ع

الزخمــري)ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3، 1407هـــ، )414/4(.
)6(  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )192/5(.

)7(  ينظــر: معــال التنزيــل يف تفســري القرآن)تفســري البغــوي(،أليب حممــد احلســن بــن مســعود، البغــوي)ت: 510هـــ(، حتقيـــق: عبــد 
الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط1، 1420هـــ، )294/4، 295(.
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يطلــب منهــم أن يــأيت باملعارضــة رجــل يســاوي رســول اهلل  يف عــدم التتلمــذ والتعلــم، 

  أو أن التحــدي يشــمل اجلميــع، والــذي تقولــه – بزعمهــم - واحــد، فــإن قــدر حممــد

ــه  ــا قــدر علي ــأيت بحديــث كذلــك املثــل(1(، فلزمهــم مجيعــا م ــه، في ــادرا علي ــه ق عــى نظمــه كان مثل

الواحــد، وإلــزام اجلمــع بــا قــدره الواحــد ألــزم، فلزمهــم بالعجــز الكــذب مــن كل حــال(2(.

ويلزم من تكذيبهم النبي ، وعجزهم عن اإلتيان بمثل هذا القرآن، حالن:

إما أن يكون هناك إله غري اهلل تعاىل، وهو الذي قال هذا الكالم. 	•

وإما إن يكون صدودهم وتكذيبهم مع عجزهم منشؤه اجلحود والطغيان. 	•

 فــاألول: غــري ملــزوم وال متقــرر ال عندهــم وال عنــد غريهــم، قــال ابــن تيمــة: "فإنــه مل ُيكّلفهــم 

نفــس اإلحــداث، بــل طالبهــم باإلتيــان بمثلــه؛ إمــا إحداثــًا، وإمــا تبليغــًا عــن اهلل، أو عــن خملــوق، 
ليظهــر عجزهــم عــن مجيــع اجلهــات"(3(.

ــاىل: ژ... ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ژ   ــال تع ــك ق ــرر؛ لذل ــاين: الزم متق  والث

ــام:33[ (4(. ]األنع

)1(  ينظــر: الكشــاف، للزخمــري، )414/4(؛ اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح، ألمحــد بــن عبــد احلليــم، ابــن تيميــة، حتقيــق: 
عــي بن حســن، وآخــرون، دار العاصمــة - الســعودية، ط2، 1999م، )273/6(.

)2(  ينظــر: مفاتيــح الغيــب )التفســري الكبــري(، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط3، 1420 هـــ، )255/17(.

)3(  النبــوات، ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد، ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي 
)ت: 728هـــ(، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضواء الســلف - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1420هـ 

- 2000م، )1072/2(.
)4(  املرجع السابق، )605/1(.
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التَّالزُم اجلَوايّب لالستفهاِم الَعقدّي يف القرآن ِالكريِم وأثره ُيف تقريِر التوحيِد  

ثانيا: التالزم العقدي، والتقرير اجلوايب الالزم من تقرير حقيقة القرآن:

يلــزم مــن عجــز املركــن وامللحديــن عــن تكذيــب النبــي  وإنــكار أن هــذا القــرآن 

كالم اهلل ووحيــه، متالزمــات كثــرية، منهــا، مناقضــة اإليــان بــاهلل تعــاىل ووجــوب وجــوده، وتكذيــب 

ــذا  ــا، وه ــور، وغريه ــل والزب ــوراة واإلنجي ــة كالت ــب املنزل ــب بالكت ــي ، والتكذي النب

ــارى  ــود والنص ــن أن اليه ــرر للمرك ــي تق ــل، الت ــوراة واإلنجي ــود الت ــكار وج ــه إن ــكار يالزم اإلن

كانــوا عليهــا، وأهنــا منزلــة مــن عنــد اهلل وإن كان قــد شــاهبا التحريــف والتبديــل.

ــزال الكتــب  وهــذا يف عمومــه منــاف للفطــرة، وخمالــف ملدلــوالت العقــل، إذ أهنــم يقــرون بإن

 ، ويف ذات الوقــت ينكــرون نــزول القــرآن عــى النبــي ،R عــى موســى وعيســى

ــم،  ــب عليه ــزال الكت ــاء، وإن ــق  األنبي ــال اخلال ــزوم إرس ــتوجبة لل ــرة املس ــوا الفط فخالف

ــالل  ــن خ ــرب م ــا أخ ــع م ــه يف مجي ــرآن وصدق ــة الق ــن حقيق ــالزم ب ــة الت ــرآن نتيج ــرر الق ــك ق ولذل

ــا: ــات، منه ــض املتالزم ــر بع تقري

مــا دام أن القــرآن كالم اهلل ووحيــه، فإنــه ليــس بمقــدور أحــد غــريه أن يــأيت بمثله ولو بســورة،  	•

أو آيــة، قــال تعــاىل: ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڦ    ژ ]اإلرساء:88[، وقــال: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ ]فصلــت:42[، 

فقــرر  ]البقــرة:24[.  ژ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ   ژ  وقــال: 

عــدم اســتطاعتهم، فلزمهــم اجلــواب عــى هــذه النــداءات ابتــداًء، ولزمنــا طلــب اجلــواب عنهــا، أو 

تقريرهــم بــأن:

 ، القــرآن رشع اهلل وحكمــه، فلــزوم تقريــر ذلــك يســتوجب تقريــر صــدق النبــي 	•

ومــا جــاء بــه وبلغنــا إيــاه مــن الكتــاب والســنة، وعــدم الفصــل بينهــا.

ــي  ــه، وال ينبغ ــان بمثل ــي  اإلتي ــدور النب ــس بمق ــرآن كالم اهلل B، ولي الق 	•
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ــن  ــه م ــم أن ــه زع ــه أن ــرو عن ــه، ومل ي ــي ، ورصح ب ــرره النب ــزوم، ق ــذا مل ــك، فه ــه ذل ل

ــاىل: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ــال تع ــه، ق ــان بمثل ــه اإلتي ــه، وال أن بقدرت ــد نفس عن

ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ        ڄ 

ــه مــن جهــة  ــه جــاء ب ــاه بالتقــول عــى اهلل وأن ڃ  ڃ ڃ ڃ چ    چ ژ ]يونــس:15[، فإلزامهــم إي

نفســه مــع أنــه كالم عــريب، وهــم رؤوس العــرب وفصحاؤهــم واملارســون جلميــع األوضــاع العربيــة 

مــن نظــم ونثــر، يلزمهــم اإلتيــان بمثلــه وهــم اجلمــع، وهــو الــذي لبــث فيهــم ثالثــا وعريــن ســنة، 

حتداهــم فيهــا مجيعــا أن يأتــوا بمثلــه وهــم مجــع كثــري، جــٌن وإنــس، وهلــم أجــل غــري مســمى، وقــد 

مــرت عليهــم العصــور والدهــور مــن غــري اســتجابة، وقــد تبــدى عجزهــم، فمــن بعدهــم مــن بــاب 
أوىل ومــن ســواهم كذلــك(1(.

ــض  ــرآن والع ــاك بالق ــن االستمس ــى املؤمن ــتلزم ع ــه، يس ــبق، ولزوم ــا س ــع م ــر مجي أن تقري 	•

عليــه بالنواجــذ، يف أحكامــه وتريعاتــه، وأوامــره ونواهيــه، وحتــى يف أســاليبه احلواريــة واخلطابيــة، 

واجلدليــة. قــال اآلمــدي: "وحيــث التزمــوا مــا ذكرنــاه من املضــار املوافقــة واملخالفــة دّل عــى عجزهم 

عــن املعارضــة قطعــا؛ نظــرا إىل العــادة. وإذا ثبتــت هــذه القواعــد، واســتقّرت هــذه املقدمــات؛ لــزم أن 

يكــون حممــد  رســوال" (2(. وذلــك أنــه جعــل القــرآن دليــاًل عــى نبوتــه، والدليــل متــى 

عــورض بمثلــه بطــل عملــه فيســقط االحتجــاج بــه، وليــس هلــم ذلــك(3(.

)1(  اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح، البــن تيميــة )423/5(؛ فتــح القديــر، للشــوكاين )120/5(؛ معــارج القبــول بــرشح 
ســلم الوصــول إىل علــم األصــول، للحافــظ بــن أمحــد بــن عــي احلكمــي )ت: 1377هـــ(، حتقيــق: عمــر بــن حممــود أبــو عمــر، 
دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410 هـــ - 1990 م، )1100/3(؛ شح العقيــدة الســفارينية )الــدرة املضيــة يف عقــد أهــل الفرقــة 
املرضيــة(، ملحمــد بــن صالــح بن حممــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الـوطـــن للنــر-  الـــرياض، ط1، 1426 هـــ، )539/1(.
)2(  أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن، لعــي بــن حممــد بــن ســامل التغلبــي، أبــو احلســن، اآلمــدي)ت: 631هـــ(، حتقيــق: أ. د. أمحــد 

حممــد املهــدي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة - القاهــرة، ط2، 1424 هـــ - 2004م، )86/4(.
ــد الوهــاب اجلــزري الســعدي)ت: 634هـــ(،  ــن عب ــن نجــم ب ــد الرمحــن ب ــم، لعب ــتخراج اجلــدال مــن القــرآن الكري )3(  ينظــر: اس

ــة، ط2، 1401 هـــ، )ص117(. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض األملع ــن ع ــر ب ــق: د. زاه حتقي
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بــل إنــه قــد ُأثــر عنهــم أجوبــة تقريريــة عــى صــدق القــرآن، وأنــه ليــس مــن كالم البــر، فعــن 

 :  عكرمــة يف قصــة الوليــد بــن املغــرية - وكان زعيــم قريــش يف الفصاحــة - أنه قــال للنبي

ــه: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ــرأ علي ــي، فق ــرأ ع »اق

ــه  ــال: واهلل إن ل ــاد  فق ــد، فأع ــال: أع ــل:90[، ق ڎڈ  ڈ  ژ  ژژ ]النح

ــه لطــالوة، وإن أعــاله ملثمــر، وإن أســفله ملغــدق، ومــا يقــول هــذا بــرش، ثــم قــال  حلــالوة، وإن علي

لقومــه: واهلل، مــا فيكــم رجــل أعلــم باألشــعار منــي وال بأشــعار اجلــن، واهلل مــا يشــبه الــذي يقــول 

شــيئا مــن هــذا، واهلل إن لقولــه الــذي يقــول حلــالوة، وإن عليــه لطــالوة، وإنــه ملثمــر أعــاله، مغــدق 
أســفله، وإنــه ليعلــو ومــا يعــىل، وإنــه لَيْحطِــُم مــا حتتــه«(1(.

فهــؤالء مــن نقــل عنهــم اجلــواب التقريــري مــع كفرهــم وجحودهــم، وأمــا الــذي أدركــوا احلــق 

وصدقــوا بــه مــن فصحــاء العــرب وبلغائهــا فأكثــر مــن أن يــرصوا، بــل إن صــدق التعبــري فــإن أكثــر 

مــن أســلم يف أول أمــر اإلســالم مــن أصحــاب رســول اهلل  إنــا أســلم لســاعه القــرآن، 

وتقريــره بعــدم القــدرة عــى منازعتــه، واإلتيــان بمثلــه، وســأرضب لذلــك ثالثــة أمثــال ملََِثــل هــؤالء، 

: هي و

حادثــة إســالم الطفيــل بــن عمــرو الــدويس  حــن قــدم مكــة وأقنعــه كــرباء قريــش  	•

بــأن ال يســمع لرســول اهلل  - وكان الطفيــل رجــاًل، رشيفــًا، شــاعرًا، لبيبــًا - ولكنــه عنــد 

الكعبــة ســمع بعــض القــرآن فتبــع النبــي  إىل بيتــه وســمع منــه املزيــد، وقــال: »فــال واهلل 

)1(  رواه البيهقــي يف االعتقــاد، )ص 268(؛ وقــال العراقــي: " قــال العراقــي: ذكــره ابــن عبــد الــرب يف االســتيعاب بغــري إســناد، ورواه 
البيهقــي يف الشــعب مــن حديــث ابــن عبــاس بســند جيــد إال أنــه قــال الوليــد بــن املغــرية بــدل خالــد بــن عقبــة وكــذا ذكــره ابــن 
إســحاق يف الســرية بنحــوه«، ختريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن، اســتِخَراج: أيب عبــد اهللَّ حممــود بــن حممــد احلَــّداد )1374هـــ(، 
دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987 م، )687/2(؛ وصححــه احلاكــم يف املســتدرك، قال:"هــذا حديــث صحيــح 
ــن  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــني، ملحم ــىل الصحيح ــتدرك ع ــي؛ املس ــه الذهب ــاه« ووافق ــاري ومل يرج ــى رشط البخ ــناد ع اإلس
محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم، املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

ــريوت، ط1، 1411 – 1990م، )550/2(. -ب
وينظــر: أســباب نــزول القــرآن، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي)ت: 468هـــ(، حتقيــق: عصــام بــن عبــد 

املحســن احلميــدان،  دار اإلصــالح - الدمــام، ط2، 1412 هـــ - 1992م، )ص 447(.
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مــا ســمعت قــوالً قــط أحســن منــه وال أمــرًا أعــدل منــه، فأســلمت...«)1(.

حادثــة إســالم جبــري بــن مطعــم  ، وفيهــا قولــه: »ســمعت النبــي  يقــرأ يف  	•

املغــرب بالطــور، فلــام بلــغ هــذه اآليــة: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ... ژ ]اآليــات 35-37[ مــن ســورة الطــور. كاد قلبــي أن 

يطــري«(2(.

حادثــة إســالم أيب ذر  ، وفيهــا أن أخــاه أنيســًا قــال لــه: »لقيــت رجــاًل بمكــة يزعــم  	•

أن اهلل أرســله، يقولــون، شــاعر، كاهــن، ســاحر- وكان أنيــس أحــد الشــعراء - لقــد ســمعت قــول 

الكهنــة فــام هــو بقولــم، ولقــد وضعــت قولــه عــىل أقــراء الشــعر فــام يلتئــم عــىل لســان أحــد بعــدي 

  أنــه شــعر، واهلل إنــه لصــادق وإهنــم لكاذبــون، فأتــى أبــو ذر مكــة وســمع مــن رســول اهلل

وأســلم«(3(.

فهــذه احلــوادث - وأشــباهها كثــري- ملزومــات، ومتقــررة باإلمجــاع، فيلــزم منهــا نفــي وإنــكار 

تكذيــب املركــن وامللحديــن حلقيقــة القــرآن ومــا جــاء بــه، فــإن تســليم الغالبيــة املطلقــة 

ــوا إىل  ــت تدع ــي كان ــاذة الت ــوات الش ــة لأص ــرآن ملزم ــم للق ــرب وانقياده ــاء الع ــن فصح م

إنــكاره وتكذيــب النبــي ، بقرينــة عجزهــم عــن اإلتبــان بمثلــه مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى تافــت حمــاوالت بعضهــم اإلتيــان بمثلــه، حتــى بلــغ احلــال هبــم أن اســتقبح تلــك املحاوالت 

أنصارهــا، فيكــم بفصحــاء العــرب وبلغائهــم.

)1(  رواه البيهقــي يف دالئــل النبــوة، )361/5(، حتقيــق: د. عبــد املعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان للــرتاث، ط1، 
1408 هـ- 1988 م. 

(2(  سبق خترجيه.
 )1294/3( ،  أصــل هــذه احلادثــة حديــث أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب: األنبيــاء، بــاب: قصــة إســالم أيب ذر  )3(
 )1919/4( ،  بــاب: مــن فضائــل أيب ذر ،M ومســلم يف صحيحــه، كتــاب: فضائــل الصحابــة ،)ح)3328

ح)2473(.
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املبحث الثاين: 
التالزم العقدي بني نشأة اخللق ووجوب وجود اخلالق

 وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: تــالزم التقريــر بوجــوب وجــود اخلالــق، وانتفــاء صفــة اإلجيــاد 
عــن غــريه:

تعرضــت النصــوص القرآنيــة لعقائــد بعــض أهــل الرائــع والعقائــد الســابقة بأســاليب متنوعــة، 

ــن  ــة الذي ــدة املعطل ــرآن املالح ــب الق ــالزم، فخاط ــزوم وال ــن املل ــالزم ب ــيوعا الت ــا ش ــن أكثره وم

ينكــرون اخلالــق بأســلوب جممــل يف مواضــع ومفصــٍل يف مواضــع ُأَخــر، ومــن أكثــر اآليــات التــي 

ــث  ــور، حي ــور الط ــتفهامية يف س ــؤاالت االس ــن الس ــاء م ــا ج ــة م ــدالالت العقدي ــا ال ــت فيه تالزم

تعــددت صــور التــالزم بــن امللزومــات الفطريــة وبــن لوازمهــا العقليــة، ومــن أبــرز هــذا مــا كان فيــه 

تــالزم اخللــق، والتفــاوت بــن اخلالــق واملخلــوق، يف امللــك والســيطرة، والتدبــري، والتفــرد، والعلــم، 

واحلكمــة، والربوبيــة، واســتحقاق األلوهيــة، وهــي عــى النحــو اآليت:

ــاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  ــه تع ــا يف قول ــق: ك ــود اخلال ــق ووج ــالزم اخلل أوالً: ت

]الطــور:35[.

فاخللــق موجــودون، مشــاهدون، فهــذا ملــزوم فطــرة وعقــال، فلــزم مــن ذلــك وجــود خالــق، 

وهــذا التــالزم عــى وجهــن(1(: 

)1(  ينظــر: الــرد عــىل املنطقيــني، ألمحــد بــن عبــد احلليــم، ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي)ت: 728هـــ(، دار املعرفــة- بــريوت، لبنــان، 
ــة -  ــب العلمي ــي، دار الكت ــد حلم ــى حمم ــور مصطف ــن، للدكت ــول الدي ــنة يف أص ــث والس ــامء احلدي ــج عل )ص252-253(؛ منه

بــريوت، ط1، 1426هـــ، )ص 240(.
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األول: أن يكونوا قد ُخلقوا من غري خالق، أو من غري مادة يلقون منها.

والثاين: أن يكونوا هم اخلالقن، فخلقوا أنفسهم ابتداًء قبل أن يوجدوا.

والوجهــان يســتحيالن فطــرة وعقــال، فإنــه الزم لــكل حُمــَدث مــن حُمــِدث، فلــزم ذلــك أن يكــون 

هلــذه العــوامل خالقــا مقتــدرا. قــال ابــن أيب العــز: "...ومعلــوم أن الــيء املحــدث ال يوجــد نفســه، 

فاملمكــن الــذي ليــس لــه مــن نفســه وجــود وال عــدم ال يكــون موجــودا بنفســه، بــل إن حصــل مــا 

يوجــده، وإال كان معدومــا، وكل مــا أمكــن وجــوده بــدال عــن عدمــه، وعدمــه بــدال عــن وجــوده، 

فليــس لــه مــن نفســه وجــود وال عــدم الزم لــه"(1(.

وقــال ابــن تيميــة: "ذكــر الدليــل بصيغــة اســتفهام اإلنــكاري ليبــن أن هــذه القضيــة التي اســتدل 

هبــا فطريــة، بدهييــة، مســتقرة يف النفــوس، ال يمكــن إنكارهــا. فــال يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي 

وجــود حــادث بــدون حمــدث أحدثــه، وال يمكنــه أن يقــول هــو أحــدث نفســه"(2(.

 

ثانيا: تالزم تنايف التعدي يف اخللق:

ــم  ــرآن، قرره ــذا الق ــل ه ــوا بمث ــن أن يأت ــن ع ــس واجل ــز اإلن ــالزم عج ــرآن ت ــرر الق ــد أن ق بع

ــن  ــم أردف هذي ــه عنهــم، ث ــق هلــم، وانتفــاء ذلــك كل ــزوم وجــود خال أيضــا بحقيقــة وجودهــم ول

ــموات  ــق الس ــري إىل خل ــتفهامي التقري ــاب االس ــل اخلط ــا، فنق ــرب منه ــر أك ــالزم آخ ــن بت التالزم

واألرض، فقــال جــل جاللــه: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:36[، غــري أنــه قررهــم يف 

ــة بحقيقتــن: هــذه اآلي

)1(  شح العقيــدة الطحاويــة، ملحمــد بــن عــالء الديــن عــّي بــن حممــد، ابــن أيب العــز األذرعــي)ت: 792هـــ(، حتقيــق: أمحــد شــاكر، 
وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد، ط1، 1418 هـــ، )ص 66(.

)2(  الــرد عــىل املنطقيــني، البــن تيميــة، )ص252، 253(؛ منهــج علــامء احلديــث والســنة يف أصــول الديــن، للدكتــور مصطفــى حممــد 
حلمــي، )ص240(.
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األوىل: عجزهــم عــن خلــق الســموات واألرض، إذ العجــز عــن خلقهــا أظهــر منــه يف عجزهــم 

عــن خلــق أنفســهم.

والثانيــة: يقينهــم وتقريرهــم هبــذا العجــز، وهــم يف ذلــك عــى قســمن، مقريــن بخلــق اهلل تعــاىل 

للســموات واألرض، وربوبيتــه، ومنكريــن لذلــك(1(.

فأمــا املقريــن بذلــك مــن املركــن، فقــد نــص القــرآن عــى تقريرهــم، فقــال: ژ ۓ  ڭ  ڭ    

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ  

ی      ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى    

ــال: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   ــون:84 – 89[، وقـ ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب ژ ]املؤمن

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ژ ]العنكبــوت:61[. وقــال: ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  

ہ  ھ  ھھ    ژ ]الزمــر: 38[، وقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  

ــه القــرآن مــن  ــي مــا نقل ــر، أعن ــوا القــرآن يف هــذا التقري ــر عنهــم أهنهــم كّذب ژ ]الزخــرف: 9[. ومل يؤث

حقائــق أنفســهم وتقريرهــم بــأن اهلل تعــاىل هــو اخلالــق هلــم وللســموات واألرض ومــن فيهــن. فلــزم 

مــن ذلــك صدقــه مــن هــذه اجلهــة، وكذهبــم يف االدعــاء.

وأمــا املنكريــن، فتقــرر إقرارهــم بذلــك عقــال، وتالزمــا مــع الدليــل: قــال ابــن تيميــة "...فــال 

يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي وجــود حــادث بــدون حمــدث أحدثــه، وال يمكنــه أن يقــول هــو 

أحــدث نفســه"(2(. واإلنســان والســموات واألرض، ومــا بينهــا حمدثــات، فيبقــى الالزم أن هلــن خالقا 

حكيــا عليــا، إىل أن تقــوم احلجــة عــى خــالف ذلــك، وال حجــة هلــم يف ذلــك ابتــداء وانتهــاء(3(.

ــة أن احلقيقــة املعتــربة يف كل دليــل هــو )اللــزوم(، فمــن عــرف أن هــذا الزم هلــذا اســتدل بامللــزوم عــى الــالزم  )1(  يــرى ابــن تيمي
ــة  ــا، مكتب ــد زكري ــر حمم ــث، أليب بك ــم واحلدي ــرشك يف القدي ــر: ال ــظ. ينظ ــذا اللف ــى ه ــور معن ــالزم وال تص ــظ ال ــر لف ــري ذك بغ

ــعودية، ط1، 1421 هـــ - 2000 م، )704/1 ، 705(. ــدالرياض، الس -الرش
)2(  الرد عىل املنطقيني، البن تيمية: )ص252، 253(؛ منهج علامء احلديث، للدكتور مصطفى، )ص240(. 

ــة  ــة املعــاصة ودورهــا يف املجتمعــات وموقــف املســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن عــي عواجــي، املكتب )3(  ينظــر: املذاهــب الفكري
ــة الذهبيــة- جــدة، الســعودية، ط1، 1427هـــ - 2006م، )1091/2(. العرصي
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 قــال ابــن تيميــة: "... فاإلمــكان واحلــدوث متالزمــان، فــكل حمــدث ممكــن، وكل ممكــن حمــدث، 

والفقــر مــالزم هلــا، فــال تــزال مفتقــرة إليــه، ال تســتغني عنــه حلظــة عــن، وهــو الصمــد الــذي يصمد 

إليــه مجيــع املخلوقــات، وال يصمــد هــو إىل يشء، بــل هــو - ســبحانه- املغنــي ملــا ســواه«(1(.

وقــال ابــن القيــم: "وإذا بطــل القســان -أهنــم مل يلقــوا مــن العــدم ومل يلقــوا أنفســهم- تعــن 

أن هلــم خالقــًا وفاطــًرا فطرهــم؛ فهــو اإللــه احلــق الــذي يســتحق عليهــم العبــادة والشــكر، فكيــف 

يركــون بــه إهلـًـا غــريه وهــو وحــده اخلالــق هلــم«(2(.

وهــذه املتالزمــات الثــالث - أم خلقــوا مــن غــري يشء، أم هــم اخلالقــون، أم خلقــوا الســاوات 

ــة واحلــر، فقررهــم  ــة كل واحــد منهــا يمنــع مــن إنكارهــا القــول بالوحداني واألرض- أمــور مرتب

ــذه  ــالزم ه ــة: ت ــور. والثاني ــث والنش ــكار البع ــل إلن ــذه العل ــم هب ــرة تعلله ــن، األوىل: كث ــا لعلت هب

الثــالث، فانتفــاء الواحــدة يلزمــه نفــي اجلميــع، ولــزوم الواحــدة منهــا يلزمــه ثبــوت اجلميــع، بــل 

ــي يف  ــتفهامات الت ــم االس ــاىل خت ــك أن اهلل تع ــى ذل ــدل ع ــه، وي ــد ولوازم ــررات التوحي ــع متق ومجي

ــور: 43[(3(. ــه: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  ]الط ــورة بقول ــذه الس ه

 

)1(  شح األصبهانيــة، ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم ابــن تيميــة، حتقيــق: حممــد بــن عــودة الســعوي،  مكتبــة دار املنهــاج 
- الريــاض، ط1، 1430هـــ، )ص 62(؛ وينظــر: لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األسار األثريــة لــرشح الــدرة املضيــة يف عقــد 
الفرقــة املرضيــة، أليب العــون حممــد بــن أمحــد بــن ســامل الســفاريني احلنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة اخلافقــن ومكتبتها- دمشــق، 

ط2، 1402 هـــ - 1982 م، )44/1، 118(.
ــن حممــد  ــة عــن الفــرق الالكــني، لطاهــر ب ــة الناجي ــز الفرق ــن ومتيي ــم واحلديــث، (1346/2(؛ التبصــري يف الدي )2(  الــرشك يف القدي
األســفراييني أبــو املظفر)ت:471هـــ(، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، عــامل الكتــب - لبنــان، ط1، 1983م، )ص154(؛ معــارج 
القبول بشـــرح سلـــم الوصـول، (1/ 100،99(؛ تقريـب التـدمرية، ملحمـــد بـن صالـح بـن حممـد العثيميـن )ت: 1421هـ(،  دار 

ابــن اجلــوزي - الدمــام، الســعودية، ط1، 1419هـــ، )ص 34(.
)3(  ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )216/28، 217(.
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ثالثــا: تــالزم التفــاوت بــني صفــات اخلالــق واملخلــوق، يف امللــك، والتدبري، والســيطرة 
: وغريها

ــزوم  ــه، ول ــق أنفس ــداء خل ــى ابت ــان ع ــدرة اإلنس ــدم ق ــة لع ــدالالت التالزمي ــر ال ــد تقري بع

ــموات  ــياء الس ــن األش ــص م ــموات واألرض، وخص ــق الس ــى خل ــا ع ــم مجيع ــدم قدرت ــك ع ذل

واألرض لعظمهــا، ثــم حكــم عليهــم بأهنــم ال يوقنــون وال ينظــرون نظــرا يؤدهيــم إىل اليقــن، انتقــل 

االســتدالل العقــي يف الســورة إىل تقريــر حقيقــة عظيمــة وركــن مــن أركان التوحيــد، وهــي حقيقــة 

التفــاوت واالختــالف وعــدم التاثــل يف الصفــات بــن اخللــق واخلالــق عــى العمــوم(1(، فقــال تعــاىل: 

ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ         ہ  ھ ژ  

]الطــور:37-42[، فبــّن أن وجــود اخلالــق ملــزوم، والقــدرة عــى اخللــق واإلعــادة، وحاجــة املحــَدث 

إىل حمــِدث، الزم، وهــذا األصــل معلــوم بــضورة العقــل؛ فاملحــَدث ال ُبــّد لــه مــن حمــِدث ال يفتقــر 

إىل غــريه؛ وهــو اهلل تعــاىل.

ــع  ــه يمتن ــِدث، وأّن ــه حم ــّد ل ــَدث ال ُب ــل أّن املح ــضورة العق ــوم ب ــة: "...معل ــن تيمي ــول اب  يق

تسلســل املحدثــات باّتفــاق العقــالء؛ وذلــك بــأن يكــون للمحــدث حمــدث، وللمحــدث حمــدث إىل 

غــري غايــة، وهــذا يســمى تسلســل املؤّثــرات، والعلــل، والفاعلّيــة، وهــو ال يــزول إالّ بمحــِدث أزيّل 

ــريه"(2(. ــاج إىل غ ال يت

فلــزم مــن هــذا أن يتفــرد اخلالــق عن املشــاهبة واملاثلــة مــن مجيــع النواحــي يف كل يشء وخصوصا 

يف الصفــات العليــا، كــا تقــرر هنــا مــن تفــرده بالســيطرة، وامتالكــه خزائــن كل يشء، وغلبتــه لــكل 

ــة، وانتفــاء األوالد والبنــات  ــة، والصمدي خملــوق، واســتغنائه عــا ســواه، وكذلــك تفــرده بالوحداني

)1(  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )192/5(.
ــار املثــل األعــىل، للدكتورعيســى بــن عبــد اهلل الســعدي، جملــة جامعــة أم القــرى، ج)15( ع)26(، صفــر، 1424هـــ،  )2(  ينظــر: آث

)ص8(.
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عنــه؛ النتفــاء حاجتــه إىل ذلــك لزومــا، وانتفــاء التسلســل فهــو األول واآلخــر، مل يتخــذ صاحبــة وال 

ولــد، وال ينبغــي لــه ذلــك، وكذلــك علمــه للغيــب، وإحاطتــه بــكل يشء، ونحوهــا مــن الصفــات 

التــي أثبتهــا اهلل B لنفســه، وأثبتهــا لــه نبيــه ، وســيأيت بيــان بعــض صــور ذلــك يف 

املطلــب التــايل(1(.

  املطلب الثاين: التالزم العقدي بني توحيد الربوبية واأللوهية: 

ــة،  ــات العقدي ــن التالزم ــرر م ــا تق ــا، وم ــتفهامية وجوابات ــؤاالت االس ــوازم الس ــالل ل ــن خ م

ــه  ــوص، َتوّج ــه اخلص ــى وج ــة، ع ــوازم الربوبي ــن ل ــر أي الزم م ــن تقري ــر ع ــز الب ــن عج وتْبِي

ــون  ــب أن يك ــا جي ــق وم ــدرة اخلال ــالزم ق ــرى، كت ــوازم أخ ــر ل ــدرج يف تقري ــرآن إىل الت ــاب الق اخلط

عليــه، يف إشــارة إىل انتفــاء عامــل الصدفــة يف اإلجيــاد، ولــزوم ذلــك لعــدم التدبــري والســيطرة، حيــث 

إن الصدفــة -عنــد القائلــن هبــا- قــد أوجــدت كل هــذه املخلوقــات، فلــزم مــن ذلــك وجهــن: إمــا 

ــر أمــره، وهــذا منتــف فطــرة وعقــال ولزومــا. أهنــا أوجــدت ذلــك، فهــي تســريه وتدب

 وإمــا أهنــا ليــس هلــا القــدرة عــى تدبــريه وترصيفــه، فلــزم ذلــك أن هــذا الكــون املنتظــم لــه مــن 

ينظــم شــؤونه، ويدبــر األقــدار واألرزاق فيــه، فلــزم ذلــك أن يكــون هــو اخلالــق وليــس الصدفــة أو 

العــدم، وفيــا يــأيت بيــان ســياق اآليــات ومــا فيهــا مــن متالزمــات:

ــه، ومتلــك خزائــن ملكــوت كل يشء واســتغناء  الســيطرة عــىل هــذا الكــون الفســيح ومــا في 	•

اخلالــق عــن غــريه، قــال تعــاىل: ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]الطــور:37[، قيــل: معنــى ذلــك 

األربــاب، وقيــل: املتولــون ألمــر الكــون، أي: املســلطون، املتســلطون، اجلبــارون، املتكــربون عــى اهلل 

ــار، املتســلط، وقيــل: مــن يســطرون  املحاســبون للخالئــق؛ وذلــك أن املســيطر يف كالم العــرب اجلب

)1(  ينظر: شح األصبهانية، البن تيمية، )ص62(؛ لوامع األنوار البهية، السفاريني، )44/1، 118(.
218



التَّالزُم اجلَوايّب لالستفهاِم الَعقدّي يف القرآن ِالكريِم وأثره ُيف تقريِر التوحيِد  

املقاديــر واألرزاق، فهــم يترصفــون يف امللــك، وبيدهــم مفاتيــح اخلزائــن(1(.

ــن؛ ألن  ــل باخلزائ ــا املث ــق، ورضب هل ــدورات اخلال ــع مق ــام يف مجي ــذا ع ــاين: ه ــل املع ــال أه وق

اخِلزانــة بيــت مهيــأ جلَْمــع أنــواع خمتلفــة، ومقدوراتــه كاخلزائــن التــي فيهــا مــن كل أجنــاس املعــاين ال 

هنايــة لــه(2(. وقيــل: أم عندهــم االســتغناء عــن اهلل يف مجيــع األمــور؛ ألن املــال والصحــة والقــوة وغــري 

ذلــك مــن األشــياء، كلهــا مــن خزائــن اهلل(3(.

فهــذه املتقــررات ملزومــة، دل عليهــا العقــل واحلــس والــرع، فلــزم مــن انتفائهــا عنهــم، انتفــاء 

اخللــق عنهــم، وانتفــاء الربوبيــة، ولــزم أيضــا مــن انتفــاء ذلــك عنهــم انتفــاء األلوهيــة كذلــك. فــإذا 

أقــروا بذلــك لزمتهــم احلجــة، وهــم ال يدعــون ذلــك، فلزمتهــم احلجــة لعلــة التــالزم، وهلــذا أعــرض 

عنهــم فقــال: ژ ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:36[، أي: ليســوا عــى يقــن مــن األمــر، وإنــا يبطــون يف ظلــات 

.)4 ) الشك

ــم  ــة العل ــاء صف ــب، أي: انتف ــب واملكتس ــوره، الواج ــع ص ــم بجمي ــب عنه ــم الغي ــاء عل انتف 	•

عنهــم لضعــف خلقتهــم، وانتفــاء علــم الغيــب بملكــوت األشــياء وأرسارهــا، فإهنــم ال يســتطيعون 

بلــوغ الســاء واالســتاع إىل املــأ األعــى، فيأتــوا بمثــل مــا أتــى بــه حممــد ، كــا يف قولــه 

ــور  ــن ص ــان م ــة صورت ــور:38[، ويف اآلي ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ژ ]الط تع

التــالزم:

ــه  ــه، ممــا يتوافــق علي ــان بمثــل هــذا القــرآن ولــو اجتمعــوا ل األوىل: تــالزم عجزهــم عــن اإلتي

ــان ذلــك يف مطلــع هــذا البحــث. لســان شــعرائهم وبلغائهــم، وقــد ســبق بي

)1(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )482/22(؛ معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )66/5(؛ معـال التنزيـل، للبغـوي، )295/4(.
)2(  املصادر السابقة.

)3(  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )192/5(؛ معال التنزيل، للبغوي، )295/4(.
)4(  ينظر: فتح القدير، للشوكاين، )121/5(.
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ــه  ــوا بمثل ــاء فيأت ــوا إىل الس ــه أن يرتق ــم ملعارضت ــد اهلل فلزمه ــن عن ــه م ــم أن ــة: إقراره والثاني

ــة. ــه احلج ــم ب ــاَرض، وإال مل تق ــن امُلع ــة ع ــل رتب ــاِرض ال يق ــوازم أن امُلع ــن الل ــإن م ــه، ف ليعارض

والثالثــة: إن عجزهــم عــن الصورتــن - األوىل والثانيــة - يســتلزم أن القــرآن وكل مــا أخــرب بــه 

. دالئــل عــى نبوتــه

ــات  ــم البين ــي  وجحوده ــم للنب ــك وتكذيبه ــى ذل ــم ع ــدم قدرت ــة: إن ع والرابع

الواضحــات، يســتلزم اســتحقاق املــوىل جــل جاللــه وتقدســت أســاؤه للتفــرد بالربوبيــة واأللوهيــة، 

ولذلــك انتقــل اخلطــاب بعدهــا إىل تقريــر اســتغناء اخلالــق  عــن الولــد مــن البنــن والبنــات، 

كــا ســيأيت.

•	 تالزم التفرد بالربوبية واأللوهية مع االستغناء عن البنني والبنات:

انتفــاء مجيــع مــا قــرره النــص القــرآين مــن امللزومــات يف هــذه الســورة ومــا جــاء مــن تفصيالتــه 

يف مواضــع أخــرى مــن القــرآن، ابتــداء بتقريــر حقيقــة القــرآن، وحقيقــة تفــرده ســبحانه وتعــاىل بخلق 

اإلنســان، وتــالزم عجزهــم عــن ذلــك؛ لعجزهــم عــن خلــق الســموات واألرض، وعــدم امتالكهــم 

خزائــن ملكــوت كل يشء، وجهلهــم باملغيبــات، الظاهــرة والباطنــة، قررهــم ســبحانه وتعــاىل بعــدة 

ــه  ــم أن ل ــة ادعاؤه ــات العقدي ــذه املتالزم ــرز ه ــن أب ــم، وم ــم وكذهب ــى خرصه ــدل ع ــات ت متالزم

البنــات - ســبحانه - وهلــم البنــون، فتــالزم مــع هــذا االدعــاء لــوازم أخــرى، وهــي كاآليت: 

  األوىل: احتياجــه ســبحانه وتعــاىل لغــريه ولــو بصــورة مــن الصــور، كاحتيــاج النــاس واخلالئــق 

للوالــد والولــد، ونحوهــا. 

فلزمهــم هبــذا االدعــاء اإلتيــان بســلطان مبــن، وقــد ثبــت وتقــرر عجزهــم، فلــزم ذلــك كذهبــم، 

مــن هــذه اجلهــة.
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ــو  ــد، وه ــة وال ول ــذ صاحب ــدة، واهلل B مل يتخ ــات - للوال ــد - البن ــاج الول ــالزم احتي ت 	•

ــد. ــوا أح ــه كف ــن ل ــد ومل يك ــد ومل يول ــذي مل يل ال

ــم  ــرر كذهب ــد تق ــا، وق ــن قبله ــي م ــة يف الت ــن البين ــم م ــا لزمه ــورة م ــذه الص ــن ه ــم م  فلزمه

ــة. ــذه اجله ــن ه ــم، م ــالن حجته وبط

والثانيــة: أن يكــون بينــه ســبحانه وتعــاىل وبــني اجلنــة نســبا، كــا نــص القــرآن عــى ذلك يف ســورة 

الصافــات(1( وغريهــا، فلــزم مــن ذلــك انتفــاء صفــة القــدم عــن اجلــن، ورفعهــم إىل منزلــة اخلالــق، أو 

تنزيــل قــدر اخلالــق إىل منزلتهــم، واألول: باطــل قطعــا، والثــاين: أشــد بطالنــا، فــإن الــالزم أن يتفــرد 

ــا،  ــتفهامية هن ــؤاالت االس ــياق الس ــن س ــرر م ــا تق ــذا م ــؤ، وه ــبيه والكف ــري والش ــن النظ ــق ع اخلال

ولــوازم جواباتــا، ونظائرهــا يف مواضــع أخــرى مــن القــرآن.

املبحث الرابع: 
تالزم جوابات السؤاالت االستفهامية لتوحيد األلوهية

بعــد أن نبــه  عــى تقريــرات احلقائــق الســابقة وجواباتــا التبكيتيــة(2(، تــدرج إىل حقيقة 

عظيمــة هــي مقصــد ذلــك كلــه، وهــي إفــراده  باأللوهيــة وإخــالص العبــادة، إذ إن كثــريا 

مــن املركــن كانــوا يقــرون بربوبيتــه ســبحانه وتعــاىل مــع مــا يف معتقداتــم مــن شــوائب الــرك يف 

ــورة: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ــتفهامية يف الس ــات االس ــة اآلي ــال يف هناي ــك ق ــك؛ ولذل ذل

]الطــور:43[.

)1(  قوله تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الصافات: 158[.
)2(  ينظر: املباحث السابقة من هذا البحث.
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 فأنكــر عليهــم ذلــك أشــد اإلنــكار بعــد أن بــّن هلــم بطــالن كل احتــال يــرد يف اخلاطــر(1(، ثــم 
تــال ذلــك كلــه بتنزيــه نفســه ســبحانه وتعــاىل عــن إرشاكهــم يف ألوهيتــه خصوصــا، ومجيع االفــرتاءات 

التــي قررهــم هبــا عمومــا، فقــال: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ ]الطــور:43[ (2(. قــال ابــن عطيــة: "ثم نــزه تعاىل 

نفســه عــا يركــون بــه مــن األصنــام واألوثــان، وهــذه األشــياء التــي وّقفهــم تعــاىل عليهــا حــرصت 

مجيــع املعــاين التــي توجــب االنتخــاء والتكــرب والبعــد مــن االئتــار، فوقفهــم تعــاىل عليها، أي: ليســت 

هلــم وال بقــي يشء يوجــب ذلــك إال أهنــم قــوم طاغــون«(3(.

ويلزمــه عــن هــذا التنزيــه لــوازم أخــرى، قــال أهــل اللغــة: )ســبحان( اســم علــم عــى التســبيح، 

ــون.  ــن يرك ــن الذي ــة، أي: ع ــا: خربي ــم، وإم ــن إرشاكه ــى: أي: ع ــة، بمعن ــا مصدري ــا((4( إم و )م

فلــزم عــى هــذا احتــاالن: 

األول: إمــا أن يكــون تنزهيــا لــه ســبحانه عــن الولــد؛ ألهنــم كانــوا يقولــون: لــه البنــات، فنــزه 

نفســه عــن البنــن والبنــات مجيعــا. 

واالحتــامل الثــاين: أن يكــون عــن مثــل اآلهلــة، أي: ســبحانه اهلل عــن مثــل مــا يعبدونــه(5(. وكال 

االحتالــن مــالزم لآلخــر. 

وأمــا مالزمــة التنزيــه للخالــق، وإعــادة ذكــر التوحيــد، وختصيصــه باأللوهيــة أن مــا يركــون 

ــل  ــه، أو كام ــة لنقص ــح لألوهي ــو ال يصل ــا؛ فه ــك رضا وال نفع ــص ال يمل ــا ناق ــة إم ــن اآلهل ــه م مع

)1(  ينظــر: تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري)ت: 774هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار 
طيبــة، ط2، 1420هـــ - 1999 م، )438/7(.

ــدي،  دار  ــرزاق امله ــد ال ــق: عب ــوزي)ت: 597هـــ(، حتقي ــن اجل ــي، اب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــري، لعب ــم التفس ــري يف عل ــر: زاد املس )2(  ينظ
ــث (1423/2، 1424(. ــم واحلدي ــرشك يف القدي ــريوت، ط1، 1422 هـــ )181/4(؛ ال ــريب، ب ــاب الع الكت

)3(  املحرر الوجيز، البن عطية، )193/5(.
)4(  يف قوله تعاىل:  ژ ڭ  ڭ   ژ.

)5(  ينظــر: اللبــاب يف علــوم الكتــاب، لعمــر بــن عــي بــن عــادل، النعــاين)ت: 775هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، عــي 
حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــريوت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )146/18(.
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مســاو لإللــه احل ــق - - مــن كل وجــه، فيلــزم فســاد العــامل بدليــل التانــع أو تركيــب، قــال 

تعــاىل: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ ]األنبيــاء:22[، وقــال:  ژ پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ژ ]املؤمنــون:91[، وكالمهــا باطــل؛ فــإذن ال رشيــك لــه

ال كامــال وال ناقصــا، واآليــة إنــا دلــت عــى تنزهــه    عــن الريــك(1(.

فــكان هــذا التقريــر آخــر مــا تقــرر مــن اللــوازم؛ وذلــك أن اإلرشاك بــاهلل أمجــع الضــالل فينطوي 

حتتــه مــا دونه، ومــا يســوق إليــه، أو يســتلزمه(2(.

 قــال ابــن عاشــور:  "..فلــا كان مــا نعــي عليهــم مــن أول الســورة ناقضــا ألقواهلــم ونواياهــم، 

وكان مــا هــم فيــه مــن الــرك أعظــم مل يــرتك عــّد ذلــك عليهــم مــن اشــتهاره بعــد اســتيفاء الغــرض 

ــه  ــه؛ ألن ــا قبل ــل مل ــة التذيي ــه بمنزل ــل إلي ــذا املنتق ــك كان ه ــبة، ولذل ــذه املناس ــكالم هل ــه ال املســوق ل

ارتقــاء إىل األهــم يف نوعــه واألهــم يشــبه األعــم فــكان كالتذييــل"(3(.

)1(  ينظــر: اإلشــارات اإلليــة إىل املباحــث األصوليــة، لســليان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم، الطــويف)ت: 716 هـــ(، حتقيــق: 
ــريوت، ط1، 2005م، )ص 605(. ــة - ب ــب العلمي ــاعيل،  دار الكت ــن إس ــد حس ــن حمم ــد حس حمم

)2(  ينظــر: التحريــر والتنوير)حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد(، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن 
حممــد الطاهــر بن عاشــور)ت: 1393هـــ(، الدار التونســية - تونــس، 1984 هـــ، )78/27(.

)3( التحرير والتنوير، البن عاشور، )78/27(.
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم عــى نبيــه األمــن حممــد 

، وعــى آلــه وأصحابــه أمجعــن.

ــنت،  ــا أحس ــا في ــم ثواهب ــأل اهلل العظي ــي أس ــات الت ــذه الصفح ــام ه ــي بإمت ــّن اهلل ع ــد أن م وبع

وعفــوه فيــا َغَفْلــت عنــه وأخطــأت، تبــدى يل أن أدون أبرز مــا توصلــت إليه مــن النتائــج والتوصيات 

وهــي كاآليت:

أوال: أهم النتائج:

ــؤاالت  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة يف س ــائل العقدي ــة للمس ــة تالزمي ــود عالق وج 	•

اســتنكارية تقريريــة، تــدور يف جمملهــا حــول أبــرز املســائل العقديــة - الربوبيــة، األلوهيــة، األســاء 

ــا. ــات -، وغريه والصف

تالزمــت صــور التقريــر اجلــوايب لالســتفهام العقــدي تالزمــا تدرجيــا، مبتدئــة بتقريــر حقيقــة  	•

القــرآن، ومــن ثــم بنــاء االســتدالل العقــي عــى مــا قــرره الســياق القــرآين مــن جوابــات الســؤاالت 

املتالحقــة.

ــرات  ــة التقري ــض، وخاص ــا ببع ــا بعضه ــا وثيق ــة ارتباط ــرية مرتابط ــات كث ــاك تالزم كان هن 	•

العقديــة، وتقريــر العالقــة بــن اخللــق واخلالــق، وتفــاوت الصفــات بــن اخلالــق واملخلــوق، وكذلــك 

التــالزم بــن توحيــد الربوبيــة واأللوهيــة.

كان للتقريــر اجلــوايب املــالزم لالســتفهام العقــدي أثــر كبــري يف تقريــر التوحيــد، فأســلم عــى  	•

إثــر ذلــك كثــري مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، وكذلــك مــن الحقيهــم إىل يومنــا هــذا.
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تنــوع املنهــج العقــي يف القــرآن لتقريــر مســائل العقيــدة، ومــن تلــك املناهــج التــالزم اجلــوايب  	•

لالســتفهام العقــدي إمــا بالطــرد والعكــس، أو االســتدالل بثبــوت أثــر أحــد املتالزمــن عــى اآلخــر 

ثبوتــا أو نفيــا، أو ثبــوت أحدمهــا ونفــي اآلخــر.

ثانيا: أبرز التوصيات واملقرتحات:

ــم،  ــرآن الكري ــع الق ــاليبه يف مجي ــامه وأس ــه وأقس ــتفهامي وأنواع ــالزم االس ــور الت ــة ص دراس 	•

ــة. ــنة النبوي ــك يف الس وكذل

دراسة الدالالت االحتالية للتالزمات العقلية يف القرآن الكريم، وأثرها العقدي والفقهي. 	•

ــا  ــالل إفراده ــن خ ــة، م ــوص القرآني ــة للنص ــة والفقهي ــة واللفظي ــات املعنوي ــة التالزم دراس 	•

ــعة. ــة موس ــات تطبيقي بدراس

التأصيــل والتقعيــد للمنهــج االســتداليل العقــي وفــق املنهــج التالزمــي االســتفهامي وغــريه،  	•

إذ إن جمالــه مــا زال يتــاج إىل كثــري بحــث ودراســة.

االستفادة من منهج القرآن الكريم يف التقرير واجلدل العقي نظريا وتطبيقيا. 	•

تأهيــل الدعــاة وتيئتهــم الســتعال املنهــج العقــي يف املناظــرة، وفق أســاليب القــرآن ومنهجه،  	•

وخاصــة أســلوب اإللــزام بــا يقتضيــه النــص مــن ملــزوم.

إعــداد مؤلــف مــن مناظــرة تفصيليــة عقليــة تقــوم عــى أســلوب االســتفهام التالزمي يســتفيد  	•

منــه الدعــاة يف دعوتــم، خاصــة مــع تيــار اإلحلاديــة املعــارصة.

ــى  ــم، ع ــة يف حيات ــه الطلب ــتفيد من ــي يس ــرر عم ــي كمق ــلوب التالزم ــس األس ــم تدري أن يت 	•

الصعيــد الفــردي يف احلــوار مــع أنفســهم، وكذلــك عــى الصعيــد االجتاعــي يف احلــوار مــع الغــري.
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أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن، لعــي بــن حممــد بــن ســامل التغلبــي أبــو احلســن ســيف الديــن   .1
ــة -  ــق القومي ــب والوثائ ــدي، دار الكت ــد امله ــد حمم ــق: أ. د. أمح ــدي )ت: 631هـــ(، حتقي اآلم

القاهــرة، ط2، 1424هـــ -2004م.

اإلباج يف شح املنهاج )منهاج الوصول إل علـــم األصـــول للقـــايض البيضـــاوي )ت: 785هـ(،   .2

لتقــي الديــن أبــو احلســن عــي بــن عبــد الــكايف بــن عــي بــن متــام بــن حامــد بــن ييــي الســبكي، 

دار الكتــب العلميــة - بريوت، 1416هـــ - 1995م.

آثار املثل األعىل، للدكتور عيسى بن عبد اهلل السعدي، جملة جامعة أم القرى، صفر 1424هـ.  .3

إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول، ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل   .4

الشــوكاين اليمنــي )ت: 1250هـــ(، حتقيــق: أمحــد عــزو عنايــة، ، دار الكتــاب العــريب - دمشــق - 

كفــر بطنــا ، ط1، 1419هـــ - 1999م.

أســباب نــزول القــرآن، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري   .5

الشــافعي )ت: 468هـــ(، حتقيــق: عصــام بــن عبــد املحســن احلميــدان، دار اإلصــالح - الدمــام، 

ط1، 1412هـ - 1992م.

ــزري  ــاب اجل ــد الوه ــن عب ــم ب ــن نج ــن ب ــد الرمح ــم، لعب ــرآن الكري ــن الق ــدال م ــتخراج اجل اس  .6

الســعدي العبــادي أبــو الفــرج ناصــح الديــن ابــن احلنبــي )ت: 634هـــ(، حتقيــق: د. زاهــر بــن 

ــة، ط2، 1401هـــ. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض األملع ع

اإلشــارات اإلليــة إىل املباحــث األصوليــة، لســليان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم الطــويف   .7

الــرصرصي احلنبــي )ت: 716 هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل، النــارش: دار 

الكتــب العلميــة - بــريوت - لبنــان، ط1، 1426هـــ - 2005م.

226



التَّالزُم اجلَوايّب لالستفهاِم الَعقدّي يف القرآن ِالكريِم وأثره ُيف تقريِر التوحيِد  

إعــراب القــرآن وبيانــه، ملحيــي الديــن بــن أمحد مصطفــى درويــش )ت: 1403هـــ(، دار اإلرشــاد   .8

ــري -  ــن كث ــريوت(، )دار اب ــق - ب ــة - دمش ــورية، )دار اليام ــص - س ــة - مح ــئون اجلامعي للش

دمشــق - بــريوت( ط4، 1415هـــ.

ــاس أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل بــن يونــس املــرادي النحــوي  إعــراب القــرآن، أليب جعفــر النَّحَّ  .9

)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات حممــد عي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1421هـ.

10. البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــري 

الديــن األندلــيس )ت: 745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر – بــريوت، 1420هـــ.

ــد  ــن حمم ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــن عب ــود ب ــب، ملحم ــن احلاج ــر اب ــر شح خمت ــان املخت 11. بي

ــدين-  ــا، دار امل ــر بق ــد مظه ــق: حمم ــاين )ت: 749هـــ(، حتقي ــن األصفه ــمس الدي ــاء ش ــو الثن أب

ــعودية، ط1، 1406هـــ / 1986م. الس

12. البيــان يف عــّد آي القــرآن، لعثان بن ســعيد بن عثان بـــن عمـــر أبو عمـــرو الـــداين )ت: 444هـ( 

ــت، ط1، 1414هـــ-  ــرتاث - الكوي ــات وال ــز املخطوط ــد، مرك ــدوري احلم ــم ق ــق: غان حتقي

1994م.

13. التبصــري يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الالكــني، لطاهــر بــن حممــد األســفراييني، 

أبــو املظفــر )ت: 471هـــ(، حتقيــق: كال يوســف احلــوت، عــامل الكتــب - لبنــان، ط1، 1403هـ 

- 1983م.

14. التحريــر والتنويــر )حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد(، 

ــدار  ــيس )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ملحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.
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15. ختريــج أحاديــث إحيــاء علوم الديــن، اســتِخَراج: أيب عبد اهللَّ حممود بــن حممــد احلَّداد)1374هـ(، 

دار العاصمة، الرياض، ط1، 1408هـ - 1987م. 

16. التفســري احلديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لــدروزة حممــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب 

ــة - القاهرة،1383هـ. العربي

17. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــري)ت: 774هـــ(، حتقيــق: ســامي 

بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

18. تقريــب التدمريــة، ملحمــد بــن صالــح بــن حممــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابــن اجلــوزي - 

اململكــة العربيــة الســعودية- الدمــام، ط1، 1419هـ.

19. التــالزم بــني الظاهــر والباطــن وأثــره عــىل األســامء واألحــكام، للدكتــور أمحــد بــن حممــد اللهيب، 

جامعــة امللــك ســعود، كليــة الرتبية، الســعودية.  

20. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــي، 

أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( حتقيــق: د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، وآخــرون، دار 

هجــر، ط1، 1422هـ - 2001م.

ــم  ــد احللي ــن عب ــاس أمحــد ب ــو العب ــن أب ــن املســيح، لتقــي الدي ــدل دي ــح ملــن ب 21. اجلــواب الصحي

بــن عبــد الســالم النمــريي احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، حتقيــق: عــي بــن 

حســن، وآخــرون، دار العاصمــة- الســعودية، ط2، 1419هـــ - 1999م.

ــمي                          ــى اهلاش ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع، ألمح ــان والبدي ــاين والبي ــة يف املع ــر البالغ 22. جواه

ــريوت. ــة- ب ــة العرصي ــي، املكتب ــف الصمي ــق: د. يوس ــق وتوثي ــط وتدقي )ت: 1362هـــ(، ضب

ــو  ــن أب ــي الدي ــول، لتق ــح املعق ــول لري ــح املنق ــة صحي ــل أو موافق ــل والنق ــارض العق 23. درء تع

العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــريي احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 

ـ - 1997م. 728هـــ(، حتقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرمحــن، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، 1417هــ
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ْوِجــردي اخلـراســـاين، أبــو بكــر  24. دالئــل النبــوة، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي بـــن موســـى اخلُْرَ

البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: د. عبــد املعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان 

للــرتاث، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

25. دليــل التــالزم عــن األصوليــني، للدكتــور عبــد اهلل بــن أمحــد بــن عبــد اهلل التــوم، جملــة الدراســات 

االجتاعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، اليمــن، العــدد )20(، إبريل- يونيــو، 2014م.

26. الــرد عــىل املنطقيــني، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــريي 

احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دار املعرفة- بــريوت- لبنان.

27. زاد املســري يف علــم التفســري، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي 

)ت : 597هـــ( ، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، دار الكتــاب العــريب – بــريوت، ط1، 1422هـ.

28. شح األصبهانيــة، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــريي 

احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، حتقيــق: حممــد بن عــودة الســعوي، مكتبــة دار 

املنهــاج – الريــاض، ط1، 1430هـ.

29. شح العقيــدة الســفارينية )الــدرة املضيــة يف عقــد أهــل الفرقــة املرضيــة(، ملحمــد بــن صالــح بــن 

حممــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الوطــن للنــر - الريــاض، ط1، 1426هـ.

30. شح العقيــدة الطحاويــة، ملحمــد بــن عــالء الديــن عــّي بــن حممــد ابــن أيب العــز احلنفــي األذرعي 

الصاحلــي الدمشــقي )ت: 792هـــ(، حتقيــق: أمحــد شــاكر، وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 

ــاد، ط1، 1418هـ. والدعوة واإلرش

ــاب  ــم كت ــروف باس ــان املع ــامن واإلحس ــالم واإلي ــل - S- يف اإلس ــث جري 31. شح حدي

)اإليــامن األوســط( لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــريي 

احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دراســة وحتقيقــا: الدكتــور عــي بــن بخيــت 

الزهــراين، النــارش: دار ابــن اجلــوزي للنــر والتوزيــع - اململكــة العربيــة الســعودية، 1423هـــ.
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32. الــرشك يف القديــم واحلديــث، أليب بكــر حممــد زكريــا، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع، الريــاض 

- اململكــة العربية الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م.

33. الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أليب النــرص إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب )ت 

ــ  -  393هـــ( ، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن – بــريوت، ط4، 1407ه

1987م.

34. صحيــح البخــاري، اجلامــع الصحيــح املختــر، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية 

ــري،  ــن كث ــا، دار اب ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــاري )ت:256( ، حتقي ــي البخ ــه اجلعف ــن َبْرِدزَب ب

ــريوت، ط3، 1987م. ــة - ب اليام

 ،) 35. صحيــح مســلم )املســند الصحيــح املختر بنقــل العدل عــن العدل إىل رســول اهلل

ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بريوت.

ــر  ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــق )ت: 1396 هـــ(، دار النهض ــز عتي ــد العزي ــاين، لعب ــم املع 36. عل

ــان، ط1، 1430هـــ - 2009م. ــريوت - لبن ــع، ب والتوزي

37. فتــح الرمحــن يف تفســري القــرآن، َأُبــو الُيْمــن الُعَلْيمــي ملجــري الديــن بــن حممــد العليمــي املقــديس 

احلنبــي )ت: 927 هـــ(، اعتنــى بــه حتقيقــا وضبطــا وخترجيــا: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر، 

ط1، 1430هـ - 2009م.

38. فتــح القديــر، ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــداهلل الشــوكاين اليمنــي )ت:1250هـــ(، دار ابن 

كثــري، دار الكلــم الطيــب – دمشــق - بــريوت، ط1، 1414هـ.

ــاين  ــيني اجلرج ــن احلس ــو احلس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن حمم ــي ب ــات، لع ــاب التعريف 39. كت

احلنفــي )ت: 816هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن، دار الكتــب العلميــة بــريوت - لبنــان، 

ط1، 1403هـــ - 1983م.
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ــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــرصي  40. كتــاب العــني، أليب عب

ــة اهلــالل. )ت: 170هـــ(، املحقــق: د. مهــدي املخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتب

41. كتــاب املواقــف، لعضــد الديــن األجيــي أبــو الفضــل عبــد الرمحــن بــن ركــن الديــن أمحــد بــن 

عبــد الغفــار بن أمحــد اإلجيي البكــري املطـــرزي الشيـــرازي الشـــافعي )ت:756هـــ( ، حتقيق: د. 

عبــد الرمحــن عمــرية، دار اجليــل -  بــريوت، ط1 ، 1997م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري 

جــار اهلل )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3 - 1407هـ.

ــو البقــاء  ــن موســى احلســيني أب ــة، أيــوب ب ــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغوي 43. الكلي

القريمــي  الكفــوي )ت: 1094هـــ(، حتقيــق: عدنــان درويــش - حممد املرصي، مؤسســة الرســالة 

- بــريوت.

ــي الدمشــقي النعــاين  ــن عــادل احلنب ــن عــي ب ــوم الكتــاب، أليب حفــص عمــر ب ــاب يف عل 44. اللب

)ت: 775هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، عــي حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، 

بــريوت - لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1998م.

45. لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األسار األثريــة لــرشح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة، 

ــن ســامل الســفاريني احلنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة اخلافقــن  ــن أمحــد ب أليب العــون حممــد ب

ومكتبتهــا - دمشــق، ط2، 1402هـــ - 1982م.

46. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن 

بــن متــام بــن عطيــة األندلــيس املحــاريب)ت: 542هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، 

دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1422هـــ.

47. املذاهــب الفكريــة املعــاصة ودورهــا يف املجتمعــات وموقــف املســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن 

عــي عواجــي، املكتبة العرصيــة الذهبيــة - جــدة - الســعودية، ط1، 1427هـــ-2006م.
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48. املســتدرك عــىل الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي، املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

ــم  ــة اس ــمى يف مطابق ــد األس ــمى )املقص ــور املس ــد الس ــىل مقاص ــإلشاف ع ــر ل ــد النظ 49. مصاع

كل ســورة للمســمى(، إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبـــي بكـــر البقاعـــي              

)ت: 885هـــ( مكتبــة املعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م.

50. مصطلحات يف كتب العقائد، ملحمد بن إبراهيم بن أمحد احلمد، دار بن خزيمة، ط1.

51. معــارج القبــول بــرشح ســلم الوصــول إىل علــم األصــول، حلافــظ بــن أمحــد بــن عــي احلكمــي 

)ت: 1377هـــ(، حتقيــق: عمــر بــن حممــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410هـــ 

- 1990م.

52. معــال التنزيــل يف تفســري القــرآن )تفســري البغــوي(، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد 

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، النــارش: دار إحيــاء 

الــرتاث العــريب -بــريوت، ط1، 1420هـــ. هـ

ــاج  ــهل الزج ــن س ــرى ب ــن ال ــد ب ــن حمم ــم ب ــحاق إبراهي ــه، أليب إس ــرآن وإعراب ــاين الق 53. مع

ــريوت، ط1،  ــب - ب ــامل الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد اجللي ــق: عب ــدادي )ت: 311هـــ(، حتقي البغ

1988م.

ــوة -  ــة، دار الدع ــة العربي ــع اللغ ــإرشاف: جمم ــن، ب ــن الباحث ــة م ــيط، ملجموع ــم الوس 54. املعج

ــرة. القاه

ــريوت -  ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص ــم مصطلح 55. معج

دمشــق، ط1، 1420هـــ-2000م.
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التَّالزُم اجلَوايّب لالستفهاِم الَعقدّي يف القرآن ِالكريِم وأثره ُيف تقريِر التوحيِد  

56. معجــم مقاييــس اللغــة، أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء بــن حممــد بــن حبيــب الــرازي 

اللغــوي )ت: 395هـــ(، حتقيق: عبد الســالم حممــد هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م.

57. مفاتيــح الغيــب )التفســري الكبــري(، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي 

الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

- بــريوت، ط3، 1420هـ.

58. منهــج علــامء احلديــث والســنة يف أصــول الديــن، د. مصطفــى حممــد حلمــي، دار الكتــب العلميــة 

- بريوت، ط1، 1426هـ.

59. النبــوات، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــريي احلــراين 

املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء 

الســلف - الريــاض - الســعودية، ط1، 1420هـــ - 2000م.

60. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــري)ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر أمحــد 

الــزاوي - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــريوت، 1399هـــ - 1979م.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ام )ت:218هـ( 
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د. نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين
األستاذ املشارك بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

   جامعة جدة –  اململكة العربية السعودية.

aaly999@gmail.com
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 
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 موضوع البحث:
ــع  ــحاق م ــن إس ــرية اب ــه لس ــام يف تذيب ــن هش ــد اب ــرآن( عن ــب الق ــري )غري ــج تفس ــة منه دراس

ــاب. ــذا الب ــه يف ه ــز ب ــا متّي ــراز م ــواهدها، وإب ــر ش ــب، وحتري ــاظ الغري ــق ألف حتقي

 أهداف البحث:
- بيان منهج ابن هشام يف تفسري ألفاظ غريب القرآن، ومتّيزه يف هذا الباب.

- حتقيق ألفاظ الغريب، وحترير شواهدها.

 مشكلة البحث:
- هل البن هشام أثر يف علم غريب القرآن؟ وما مقدار ذلك األثر؟

- باذا متّيز علم ابن هشام بالغريب؟ وما منهجه يف تفسريه؟

 نتائج البحث:
ــة،  ــب اللغ ــه بغري ــور: علم ــة أم ــرية( يف ثالث ــم الس ــًة إىل )عل ــام إضاف ــن هش ــة اب ــرزت إمام - ب

ــاب. ــه باألنس ــواهدها، ومعرفت ــه لش وحفظ

- فرَّ ابن هشام يف كتابه )111( لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.

ــلف، وكالم  ــوال الس ــنة وأق ــه، والس ــرآن وقراءات ــن الق ــاهًدا، م ــا بـــ )202( ش ــهد عليه - استش

ــًرا. ــعًرا ونث ــرب ش الع

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
ابن هشام - ابن إسحاق - غريب القرآن - الشواهد الشعرية.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

F

احلمد هلل رب العاملن، والصالة والسالم عى نبينا حممد، وعى آله وأصحابه .. وبعد:

فهذا بحٌث بعنوان:

ــرية                       ــه لس ــده يف هتذيبـ ــرآن وشواهـ ــب الق ــر غريـ ــام )ت:218هـــ( يف تفسيـ ــن هش ــج ابـ  )منه

)ت:150هـــ(( ــحاق  إس ــن  اب

فيــه دراســٌة لأصــول العلميــة التــي أقــام عليهــا ابــن هشــام تفســريه لغريــب األلفــاظ القرآنيــة، 

يف تذيبــه لســرية ابــن إســحاق، بعــد مجعهــا، وحتقيقهــا، وحتريــر شــواهدها، ورسدهــا عــى ترتيــب 

ه مــن ألفــاظ الغريــب والشــواهد يف معجــم لغــوّي  َ املصحــف الريــف، ثــم تأليــف مجيــع مــا فــرَّ

بحســب مواّدهــا(1(.

وهــدُف البحــث إضافــة مــاّدة مهمــة لعلــم )غريــب القــرآن( مل يســبق العنايــة هبــا، مــع تقّدمهــا، 

ودّقتهــا، وأصالتهــا يف املنهــج، وضّمهــا إىل مرتبتهــا العاليــة بــن كتــب غريــب القــرآن، واالســتفادة 

ممـّـا حّققــه ابــن هشــام مــن املعــاين، ومــا حفَظــه مــن الشــواهد، وبعضهــا - كــا ســيتبّن للقــارئ - مل 

ُتنقــل إال عنــه، وقــد متّيــز يف كلِّ ذلــك وأبــان عــن علــٍم متــن.

ه ابــن هشــام مــن غريــب القــرآن النقــَل املبــارَش عــن أئّمــة اللغــة؛  َ وحســبك أن تــرى فيــا فــرَّ

كيونــس بــن حبيــب النحــوي )ت:182هـــ(، وأيب عبيــدة معمر بــن املثنــى )ت:210هـــ(، واألصمعّي 

ــعار  ــب، وأش ــة بالغري ــل اللغ ــُم أه ــم أعل ــاري )ت:215هـــ(، وه ــد األنص )ت:213هـــ(، وأيب زي

العــرب، وأّيامهــم، وأنســاهبم.

)1(  أمتمت ذلك بحمد اهلل يف بحث مستقل جُماز للنر يف )جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية(.
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وأن جتد يف شواهد ابن هشام الشعرّية قرابة ثالثن شاهًدا ال جتدها عند غريه، وال ُتنقل إال عنه.

مــع تصحيحــه روايــة كثــرٍي مــن األبيــات، وذكــر روايــات أخــرى لعــدد مــن الشــواهد، وشــّدة 

حتّريــه وضبطــه أللفــاظ األبيــات، وتفســريها واالستشــهاد هلــا.

ــم،  ــات قصائده ــدد أبي ــاهبم، وع ــر أنس ــا، وذك ــات لقائليه ــبة األبي ــرة بنس ــه الظاه ــع عنايت م

ــة. ــد احلاج ــبتها عن ومناس

ثــّم تــراه مــع استشــهاده بأشــعار العــرب مكثــًرا مــن االستشــهاد بالقــرآن الكريــم، والقــراءات، 

واحلديــث النبــوي، وأقــوال الســلف، لتفســري غريــب األلفــاظ القرآنيــة، مســنًدا يف كّل ذلــك إىل رواته 

. قليه نا و

ومــع تقــّدم ابــن هشــام يف علــم اللغــة، وســعة معرفتــه بالنحــو والشــعر والغريــب واألنســاب، 

ــّرف  ــواهده، وتع ــب وش ــه بالغري ــع علم ــة جتم ــى دراس ــع ع ــن، إال أين مل أّطل ــتهاره يف البرصي واش

ــه بالتصنيــف كــا ســيأيت يف مصنّفاتــه، إال مــا كان مــن بحــث الدكتــور ييــى بــن  ــه، مــع إفــراده ل ب

صالــح الطوّيــان، وفقــه اهلل، والــذي نــر يف جملــة اجلامعــة اإلســالمية عــدد )169(، بعنــوان: )تفســري 

ابــن هشــام لغريــب القــرآن مــن خــالل كتابــه الســرية النبويــة، جًعــا ودراســًة(، وقــد اطلعــت عليــه 

بعــد فراغــي مــن هــذا البحــث، واســتفدت منــه يف مراجعــة مــا مجعُتــه، وظهــرت يل فيــه املالحظــات 

اآلتيــة:

1- ذكــر الباحــث أن األلفــاظ الغريبــة بلغــت: )أكثــر مــن تســعني لفظــة قرآنيــة غريبــة((1(، ومل 

يرقمهــا الباحــث أثنــاء بحثــه، يف حــن بلغــت األلفــاظ أثنــاء مجعــي هلــا وحتقيقهــا يف بحــٍث مســتقّل: 

(111( لفظــة، والفــرق بينهــا ليــس بقليــل.

ــه(، وجــاء  ــه لـــ: )منهــج ابــن هشــام يف تفســريه ومصــادره في 2- تعــرض الباحــث يف أّول بحث

)1(  )ص13(.
240



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

خمتــرًصا للغايــة، وجممــاًل يف )5( صفحــات، مل يــزد الباحــث فيهــا عــى ذكــر عنــوان املطلــب وشــاهد 

أو شــاهدين عليــه(1(، أّمــا بحثنــا هــذا ففــي منهــج ابــن هشــام يف تفســري )غريــب القــرآن( فقــط وليس 

التفســري بعاّمــة، وجــاء - بــيء مــن االختصــار - يف أكثــر مــن )50( صفحــة.

3- ذكــر الباحــث: أن )الشــواهد الشــعرية بلغــت أكثــر مــن تســعني شــاهًدا((2(، يف حــن بلغــت 

الشــواهد الشــعرية يف بحثنــا هــذا: )142( شــاهًدا، وال مقارنــة بــن العدديــن.

4- أدخــل الباحــث يف الغريــب مــا ليــس منــه، ونقــل نصوًصــا عــن ابــن هشــام ليــس فيهــا يشٌء 

مــن الغريــب، وقــد تكــرر هــذا منــه يف مخســة مواضــع(3(، منهــا مــا أورده عنــد قولــه تعــاىل: )ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(] األنفــال:27[، حيــث قــال: "قــال ابــن هشــام: 

وأنــزل اهلل تعــاىل يف أيب لبابــة، فيــا قــال ســفيان بــن ُعَيينــة، عــن إســاعيل بــن أيب خالــد، عــن عبــد اهلل 

بــن أيب قتــادة: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(] األنفــال:27["(4(.

5- ويف مقابل ذلك ترك ما هو من الغريب قطًعا، وذلك يف ثالثة مواطن من الكتاب:

أّولــا: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(] األحــزاب:13[: "قــال ابــن هشــام: 

ــاين(5(: ــة الذبي ــال النابغ ــْورات. ق ــا: َع ــة. ومجعه ــدّو وضائع ــوَرة للع ــْورة: أي ُمْع َع

متى َتلَقهم ال َتلَق للبيت َعْورًة                                  وال اجلاَر حَمروًما وال األمَر ضاِئًعا.

ــْورة أيًضــا:  ــه. والَع ــْورة الرجــل، وهــي: ُحرمُت ــْورة أيًضــا: َع ــه. والَع ــاٍت ل ــُت يف أبي وهــذا البي

ــْوَءة"(6(. السَّ

)1(  )ص22، 26(.
)2(  )ص22(.

)3(  تنظر يف: )ص52، 59، 68، 79، 91(.
)4(  )ص59(.

)5(  ديوانه )ص162(.
)6(  السرية النبوية، (524/1(.

241



نيــُم: الَعديــُد للقــوم. وقــد قــال اخلَطِيــم التميمــي يف  ثانيهــا: )ائ ەئ ەئ وئ(] القلــم:13[: "والزَّ

:)1 اجلاهلية(

َزنيٌم تداعاه الرجاُل زيادًة                                     كا ِزيَد يف َعرِض األديِم األكارُع" (2(.

ــه  ــري. ولفظ ــر أراد: الكث ــام: وَكْوث ــن هش ــال اب ــر:1[: "ق ــا: )ڎ ڎ ڈ(  ] الكوث ثالثه

ــري.  ــظ الكث ــن لف ــتقٌّ م مش

قال الُكَميت بن زيٍد يمدح هشام بن عبد امللك بن مروان(3(:

وأنت كثرٌي يا ابَن مروان طّيٌب                                وكان أبوك ابُن العقاِئِل َكْوثرا.

وهذا البيُت يف قصيدٍة له. وقال ُأمّية بن أيب عائٍذ اهلذيل يصف محاَر َوحش(4(:

ُيامي احلَقيَق إذا ما احتدمن                                  ومَحْــَحْمن يف َكــْوثٍر كاجِلالْل.

يعني بالَكْوثر: الغبار الكثري، شبَّهه لكثرتِه عليه باجِلالل. وهذا البيت يف قصيدٍة له" )5(.

وهبــذا تتبــن اإلضافــة اهلاّمــة التــي متّيــز هبــا بحثنــا هــذا، ودعــت إىل إمتامــه واالنتفــاع بادتــه بإذن 

اهلل، عــى أيّن قــد اســتفدت مــن البحــث املذكــور لفظــًة فاتتنــي، فأضفتهــا إىل مــا مجعتــه، فأنــا لصاحبــه 

شــاكٌر عــى مــا أحســن، وجــزاه اهلل خــرًيا عــى مــا اجتهــد.

وقد اشتمل هذا البحث عى:

مقدمة فيها: بيان أهية املوضوع، وخطة بحثه، ومنهج دراسته.. 1

)1(  أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب، (277/12(.
)2(  السرية النبوية، (361/1(.

)3(  ديوانه )ص177(.
)4(  ديوان الذلّيني، (181/2(. وفيه اختالٌف عن رواية ابن هشام.

)5(  السرية النبوية، (394/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ثم متهيد فيه تعريٌف موجز بابن هشام، وكتابه يف السرية.. 2

ــرآن . 3 ــب الق ــري غري ــام يف تفس ــن هش ــج اب ــن منه ــائُل م ــث األّول: مس ــوه املبح ــم يتل ث
ــب،  ــريه للغري ــام يف تفس ــن هش ــة اب ــن طريق ــٍة م ــائل عاّم ــرٌض ملس ــه ع ــواهده. وفي وش

ــااًل. ــه إمج ــهاده علي ــراده، واستش ــاليب إي وأس

ثــّم املبحــث الثــاين: وفيــه رسٌد ألنــواع شــواهد تفســري غريــب القــرآن عنــد ابــن هشــام يف . 4
كتابــه "الســرية النبويــة"، وتفصيــُل الــكالم فيهــا، وهي:

أّواًل: القرآن الكريم.

ثانًيا: القراءات.

ثالًثا: السنة النبوية.

رابًعا: أقوال السلف.

خامًسا: كالم العرب.

ــان  ــا، وبي ــة منه ــٍة كافي ــتعاهلا، وأمثل ــدار اس ــر مق ــع ذك ــز، م ــف موج ــا: تعري ــم منه ويف كلِّ قس

ــن  ــة م ــول العلمي ــان األص ــّم بي ــب، ث ــري الغري ــواهد يف تفس ــك الش ــهاد بتل ــة االستش ــدى صّح م

ــواهد. ــك الش ــتعاله لتل ــام يف اس ــن هش ــا اب ــار عليه ــائل س ــط ومس ضواب

ثم اخلامتة متضمنًة أبرز نتائج البحث وتوصياته، فاملصادر واملراجع.. 5

أما منهج البحث فيتلخص يف اآليت:

1- كــّررت قــراءة كتــاب: )الســرية النبويــة( البــن هشــام، واســتخرجت مجيــع املواضــع التــي 

ــه. ــه ل ذكــر فيهــا "غريــب القــرآن" وبيان

2- التزمت نّص كالم ابن هشام بال تغيري.
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ــرص، ط2،  ــي، م ــايب احللب ــة الب ــة ومطبع ــة رشك ــة( طبع ــرية النبوي ــاب )الس ــدت لكت 3- اعتم

ــلبي. ــظ ش ــد احلفي ــاري، وعب ــم األبي ــقا، وإبراهي ــى الس ــق: مصطف 5731هـــ، بتحقي

4- رجعــت يف توثيــق الشــواهد إىل املجاميــع الشــعرية، كاألغــاين، ومنتهــى الطلــب يف أشــعار 

العــرب، والدواويــن املطبوعــة بمختلــف طبعاتــا، ورشوح الدواويــن، وتراجــم الشــعراء وطبقاتــم، 

وكتــب الشــواهد ورشوحهــا، كخزانــة األدب، ومعاجــم الشــواهد الشــعرية، كمعجــم عبــد الســالم 

ــة  ــة، وعاّم ــم اللغ ــوب، ومعاج ــل يعق ــداد، وإمي ــل ح ــا مجي ــي، وحنّ ــن املعلم ــد الرمح ــارون، وعب ه

كتــب األدب، والبالغــة، وكتــب غريــب القــرآن والتفســري، ثــم البحــث االلكــرتوين يف مجيــع كتــب 

املكتبــة الشــاملة، وموســوعة الشــعر العــريب.

5- مل أرشح غريــب الشــواهد الشــعرية التــي أوردهــا ابــن هشــام؛ لكثرتــا الظاهــرة، وألن ذلــك 

خُمــرٌج للبحــث إىل حــّد الــرح والتعليــق، وذلــك ليــس مــن مقاصــده.

6- ال أذكــر اختــالف الروايــات يف الشــاهد عنــد ابــن هشــام وعنــد غــريه إال إذا كان يف اللفظــة 

املفــّرة مــن الغريــب.

وفيــا عــدا ذلــك التزمــت املنهــج العلمــي املّتبــع يف كتابــة البحــوث العلميــة، ســائاًل اهلل تعــاىل 

ــه. ــه وصحب ــد وآل ــا حمم ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــى اهلل وس ــول، وص ــه والقب ــه وهدايت توفيق

244



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 



أواًل: التعريف بابن هشام وكتابه )السرية النبوية(:

ــة  ــاُم اللغ ــرصي، إم ــد الب ــو حمم ــدويّس، أب ــي السَّ ــوب الّذه ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد املل ــو عب ه

والنحــو واألدب واألخبــار واألنســاب(1(، قــدَم مــرص، وحــّدث هبــا باملغــازي وغريهــا، )وكان ثقــًة((2(.

قــال املــزيّن )ت:264هـــ(: "قــدم علينــا الشــافعي، وكان بمــرص عبــد امللــك بــن هشــام صاحــب 

)املغــازي(، وكان عاّلمــُة أهــل مــرص بالعربيــة والشــعر، فقيــل لــه يف املصــري إىل الشــافعي، فتثاقــل، ثم 

ذهــب إليــه، فقــال: مــا ظننــت أن اهلل يلــق مثــل الشــافعي" (3(، وقــال عنــه الســهيي )ت:581هـــ(: 

"مشــهوٌر بحمــل العلــم، ُمتقــّدٌم يف علــم النّســب والنّْحــو" (4(، وقــال أبــو ذّر اخلُشــني )ت:604هـــ(: 

"كان مــن أهــل املعرفــِة باللغــِة والغريــِب والتاريــِخ واألنســاب" (5(، وقــال الذهبــي )ت:748هـــ(: 

ــا فاضــاًل" (6(. ــا أديًبــا إخباريًّ "كان ابــن هشــام َنْحويًّ

لقــَي مــن أئمة اللغــة يونــس بــن حبيــب النحــوي )ت:182هـــ((7(، وخلــف األمحر)ت:180هـــ((8( 

، وأبــا زيــد األنصــاري )ت:215هـــ((9(، والشــافعي )ت:204هـــ(، وقــال عنــه: "الشــافعي حجــة يف 

اللغــة"(10(، وقــال: "طالــــت جمالســتنا حمّمــد بــن إدريــس الشــافعّي، فــا ســـــــمعت منــه حَلنــًة َقــّط، 

)1(  ينظر: تاريخ ابن يونس املري، (137/2(؛ وسري أعالم النبالء، للذهبي، )428/10(.
)2(  تاريخ ابن يونس املري، (137/2(.

)3(  سري أعالم النبالء، )429/10(.
)4(  الروض اأُلنف، (43/1(.

)5(  اإلمالء املختر يف شح غريب السري، )ص3(.
)6(  تاريخ اإلسالم، (388/5(.

)7(  ينظر: السرية النبوية، (55/1، 70، 90، 538(.
)8(  ينظر: السرية النبوية، (19/1(.

)9(  ينظر: السرية النبوية، )13/1، 56(.
)10(  تاريخ اإلسالم، للذهبي، )387/5(.
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وال كلمــًة غريهــا أحســُن منهــا« (1(.

وأخــذ عــن أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى )ت:210هـــ((2( وأكثــر عنــه، بــل عاّمــة مــاّدة الغريب يف 

كتابــه الســرية مســتفادٌة منــه، ويف طبقتــه من األئمــة ســيبويه )ت:161هـــ(، والكســائي )ت:189هـ(، 

والفراء )ت:207هـــ(، واألصمعّي )ت:213هـــ(، ونحوهم.

وكان ابــُن هشــام مقّدًمــا يف علمــه بالشــعر وغريــب اللغــة، مشــهوًدا لــه فيــه، ولعــل ذلــك مــن 

أثــر علــم أهــل البــرصة هبــا، كــا قــال ابــن ســاّلم اجلُمحــي )ت:231هـــ(: "وكان ألهــل البــرصة يف 

ــٌة" (3(. قــال الصفــدي )ت:764هـــ( عــن  ــٌة، وبالنحــو ولغــات العــرب والغريــب عناي ــة ُقْدَم العربّي

ابــن هشــام )ت:218هـــ(: "كان عــامل مــرص بالغريــب يف الّشــْعر" (4(، وصنّــف فيــه: )شح مــا وقــع 

ــرَية مــن الغريــب( (5(، وقــال ابــن كثــري )ت:774هـــ(: "اجتمــع بــه الشــافعيُّ حــن ورد  يف أشــعار السِّ

مــرص، وتناشــدا مــن أشــعار العــرب شــيًئا كثــرًيا" (6(.

ــي  ــحاق، وه ــن إس ــرَي( الب ــازي والس ــن: )املغ ــا م ــا وخلّصه ــة(، وهّذهب ــرية النبوّي ــف: )الس صنّ

ــي  ــرية الت ــذه الس ــي )ت:646هـــ(: "وه ــال الِقفط ــب، ق ــه ُتنس ــا، وإلي ــرية وأوثقه ــب الس ــهر كت أش

ــارت ال  ــان، وص ــّرة بالنقص ــادة، وم ــّرة بالزي ــن م ــا أماك ــّذب منه ــد ه ــحاق ق ــن إس ــن اب ــا ع يروهي

تعــرف إال بـ)ســرية ابــن هشــام(، وللمرصّيــن هبــا َفــرُط غــراٍم، وكثــرُة روايــٍة، وعــن املرصّيــن ُنقَلــت 

إىل ســائر اآلفــاق" (7(، وقــال ابــن كثــري )ت:774هـــ(: "وإنــا ُنســبت إليــه فُيقــاُل )ســريُة ابــِن هشــام( 

َر أماكــن واســتدرَك أشــياء« (8(. ــا وزاد فيهــا ونقــص منهــا، وحــرَّ هَب ــه هذَّ ألن

)1(  املقفى الكبري، للمقريزي، )210/5(.
)2(  نقل عنه يف "السرية النبوية" يف قرابة مخسن موضًعا، منها: )55/1، 101، 114، 363، 636(، )151/2(.

)3(  طبقات فحول الشعراء، (12/1(.
)4(  الوايف بالوفيات، (143/19(.

)5(  املرجع السابق.
)6(  البداية والنهاية، )308/10(.

)7(  إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، )212/2(. 
)8(  البداية والنهاية، )308/10(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ائــّي الكــويّف  وقــد روى ابــُن هشــام )كتــاب الســرية( مــن طريــق: أيب حممــد زيــاد بــن عبــد اهلل الَبكَّ

)ت:183هـــ((1(، عــن حممد بــن إســحاق املّطلبّي.

ــري وملوكهــا( مطبــوع(2(، و)شح مــا وقــع يف أشــعار الســرية مــن  ــه )التيجــان يف أنســاب مِحْ ول

ــاه أداًء  الغريــب( مفقــود، وهــو شــديد الّشــَبه بموضــوع هــذا البحــث، وعســى أن يكــون فيــا مجعن

لبعــض مــا حــّرَره فيــه.

ــن يونــس )ت:347 هـــ(  ــح، كــا ذكــره اب تــويف  بمــرص، ســنة )218هـــ( عــى الصحي

ــي  ــال القفط ــنة )213هـــ((4(، ق ــويف س ــه ت ــهيي )ت:581هـــ( أن ــر الس ــر((3(، وذك ــه مل يف )تاري

)ت:646هـــ(: "وهــذا الــذي قالــه الســهيي عــى ســبيل احلَــْدس، واملعــّول عــى نســبِه األّول، ووفاتـِـه 

األوىل؛ فــإن الناقــل لذلــك هــو أبــو ســعيد عبدالرمحــن بــن يونــس املــرصي، إمــام مــرص يف احلديــث 

ــر(" (5(. ــىل م ــني ع ــاء القادم ــخ الغرب ــره يف )تاري ــخ، ذك والتاري

ثانًيا: منهج ابن هشام يف كتابه )السرية النبوية(:

ــُن  ــال اب ــال: "ق ــه، فق ــحاق يف أّول كتاب ــن إس ــرية اب ــه لس ــه يف تذيب ــام منهج ــُن هش ــّن اب ب

هشــام: وأنــا إن شــاَء اهلل مبتــدٌئ هــذا الكتــاَب بذكــر إســاعيَل بــن إبراهيــم، وَمــن ولــَد رســوَل اهلل 

ــاد البّكائــي  ــُن إســحاق مرتــن، قــال ييــى بــن معــن: "زي ــه اب )1(  وهــو أثبــُت مــن روى الســرية عــن ابــن إســحاق، وأمالهــا علي
يف ابــن إســحاق ثقــة"، وقــال صالــح بــن حممــد: "ليــس كتــاب )املغــازي( عنــد أحــد أصــّح منــه عنــد زيــاد البّكائــي، وهــو مــن 
ــه يف: هتذيــب الكــامل، للمــّزي، )485/9(؛ وســري أعــالم النبــالء، للذهبــي، )5/9(. أثبــت النــاس يف هــذا الكتــاب". وتنظــر ترمجت
)2(  بمطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة، بلكنــو اهلنــد، الطبعــة األوىل ســنة 1347هـــ، والنســخة املخطوطــة التــي طبــع عنهــا الكتــاب 
ــاب  ــع الكت ــم طب ــة. ث ــن املطبوع ــا يف )ص11، 17( م ــام، ك ــن هش ــن كالم اب ــت م ــة ليس ــوٌص ُمقحم ــا نص ا، وفيه ــدًّ ــقيمة ج س
عــن مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، وقوبــل عــى نســخة أخــرى متأخــرة عــن األوىل بأربــع ســنوات، وحمفوظــة يف املتحــف 

الربيطــاين بلنــدن، برقــم )2901(.
.)137/2)  )3(

)4(  الروض اأُلنف، (43/1(.
)5(  إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، )212/2(؛ وينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي، )387/5(.
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G ِمــن ولــِده، وأوالِدهــم ألصالهِبــم، األّوَل فــاألّوَل، مــن إســاعيَل إىل رســول اهلل 

G، ومــا يعــرُض مــن حديثهــم، وتــارٌك ذكــَر غريهــم مــن ولــد إســاعيل، عــى هــذه 

اجلهــِة لالختصــار، إىل حديــث ســريِة رســوِل اهلل ، وتــارٌك بعــَض مــا ذكــره ابــُن إســحاق 

يف هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول اهلل G فيــه ذكــٌر، وال نــزَل فيــه مــن القــرآن يشٌء، 

وليــس ســبًبا لــيٍء مــن هــذا الكتــاب، وال تفســرًيا لــه، وال شــاهًدا عليــه، ملــا َذكــْرُت مــن االختصار، 

وأشــعاًرا ذكَرهــا مل أَر أحــًدا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرُفهــا، وأشــياَء بعُضهــا َيْشــنُع احلديــُث بــه، 

ــاَء اهلل  ــتقٍص إن ش ــه، ومس ــيُّ بروايت ــا البّكائ ــرَّ لن ــٌض مل ُيق ــُره، وبع ــاس ِذك ــَض الن ــوُء بع ــٌض يس وبع

تعــاىل مــا ســوى ذلــك منــه بمبلــِغ الروايــِة لــه، والعلــِم بــه"(1(، فظهــر مــن منهجــه:

1. قصُد االختصار يف كتابه.

2. ترُك كلِّ ما ال ذكر فيه لرسول اهلل  ، وال صلة له به.

3. تــرُك مــا ال يتصــل بتفســري يشء مــن الســرية النبويــة، ومــا كان مشــتماًل عــى تفســريها فإنــه 

يذكــره مــن القــرآن أو الشــعر أو غريمهــا.

4. ترُك ذكِر أشعاٍر أوردها ابن إسحاق، لسبب ممّا يأيت:

األول: أن أهل العلم بالشعر ينكروهنا.

الثاين: الشتاهلا عى ما َيْشنع ِذكُره من املعاين.

الثالث: ما فيه مساءٌة لبعض املسلمن.

ائّي )ت:183هـ( لكتاب ابن إسحاق. الرابع: ما مل يثبت من رواية البكَّ

)1(  السرية النبوية، (4/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

5. اســتقصاء كّل مــا تدعــو إليــه احلاجــة ممـّـا ذكــره ابــن إســحاق، أو بلــغ ابــن هشــام روايــًة لــه 

أو رأًيــا منــه.

ــزه  ــه، وفحصــه هلــا، ومتيي ــة ابــن هشــام بالشــواهد يف كتاب ــّن مقــدار عناي ومــن هــذا النــّص يتب

بــن مــا يقبــل منهــا ومــا ال يقبــل، ســواء مــن جهــة نقلهــا والثبــوت، أو مــن جهــة مــا تضمنتــه مـــن 

.)1) املعـاين 

وتبــّن مــن ذلــك أيًضــا أن ابــن هشــام مل يكــن جمــرد ناقــٍل ملــا أورده ابــن إســحاق، أو متابًعــا لــه 

ــا اشــتهر يف النــاس مــن إمامتــه يف علــم الســري واملغــازي واألنســاب، بــل كان ناقــًدا بصــرًيا،  ــه ملِ في

ــًزا مــن كالم ابــن إســحاق مــا ظهــرت فيــه إمامتــه مــن )علــم الســرية(، ومــا كان فيــه دون ذلــك  ممّي

مــن )علــم الشــعر( روايــة ودرايــة.

فجــاء تذيــب ابــن هشــام جلانــب )الســرية( خفيًفــا يســرًيا؛ ألنــه مــن خاّصــِة علــم ابــن إســحاق، 

أمــا جانــب )الشــعر( فاتســع فيــه ترّصفــه، وبــان فيــه جليــُل علمــه، وجــاَء كثــرًيا ظاهــًرا؛ ألنــه مــن 

خاّصــِة علــم ابــن هشــام، مــع قلــة علــم ابــن إســحاق بــه.

وقــد أكثــَر ابــُن ســاّلم اجلمحــي )ت:231هـــ( مــن بيــان حــال ابــن إســحاق يف الشــعر، وحــال 

نــه ومحــل  مــا نقلــه منــه يف كتبــه، وكان بعُضــه شــديًدا، فــكان ممـّـا قــال: "وكان ممـّـن أفســد الشــعر وهجَّ

ــاف، وكان  ــد من ــن عب ــب ب ــن املّطل ــة ب ــوىل آِل خمرَم ــار، م ــن يس ــحاق ب ــن إِس ــد ب ــه حمم ــاٍء من كلَّ ُغث

مــن علــاء النــاس بالّســري، قــال الّزهــري: ال يــزال يف النــاس علــٌم مــا بقــَي مــوىل آل خمرَمــة. وكان 

أكثــُر علِمــه باملغــازي والســري وغــري ذلــك، فقبــل النــاس عنــه األشــعار وكان يعتــذر منهــا ويقــول: 

ــال  ــعاَر الرج ــري أش ــب يف الّس ــذًرا، فكت ــه ع ــك ل ــن ذل ــه. ومل يك ــه فأمحُل ــا ب ــعر، ُأتِين ــم يل بالش ال ِعل

)1(  تتّبــع الدكتــور. نــارص الديــن األســد يف كتابــه الفريــد: )مصــادر الشــعر اجلاهــي(، )ص337( مآخــذ ابــن هشــام عــى ابــن إســحاق 
يف الشــعر، وحرصهــا يف أربعــة وجــوه. وأبــان فيــا كتــب عــن مبلــغ علــم ابــن هشــام بأشــعار العــرب، ومهارتــه يف مجعهــا وفهمهــا 

فــه فيها. ونقدهــا، وســعة ترصُّ
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الذيــن مل يقولــوا شــعًرا قــّط، وأشــعاَر النســاء فضــاًل عــن الرجــال، ثــّم جــاوز ذلــك إىِل عــاٍد وثمــوَد، 

ــُع إىِل  ــال يرج ــواٍف، أف ــوٌد بق ــٌف َمْعق ــو كالٌم مؤّل ــا ه ــعر، إِن ــس بش ــرية ولي ــعاًرا كث ــم أش ــب هل فكت

ــول:  ــنن؟ واهللُ  يق ــن الّس ــذ آالٍف م ــن أّداه من ــعر؟ وَم ــذا الش ــَل ه ــن مح ــول: َم ــه فيق نفس

ــَة هلــم. وقـــال أيًضـــا: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(] األنعــام:45[، أي: ال بقيَّ

ڦ ڄ(] النجــم:50-51[، وقــال يف عــاٍد: )ىئ ی ی ی ی(] احلاقــة:8[، وقــال: )ڑ ک ک ک(

]الفرقــان:38[، وقــال: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ــا َروى  ــل م ــحاٍق، ومث ــن إِس ــَع الب ــا ُوض ــَل م ــعر مث ــو كان الش ــال: "فل ــم:9[" (1(، وق ڳ ڱ(] إبراهي

ُحفّيــون، مــا كانــت إِليــه حاجــٌة، وال فيــه دليــٌل عــى ِعلــم"(2(، وقــال: "ولســنا نُعــدُّ مــا َيــروي ابُن  الصُّ

اســحاٍق لــه وال لغــريه شــعًرا، وأَلَن ال يكــون هلــم شــعٌر أحســُن مــن َأن يكــون ذاك هلــم"(3(.

)1(  طبقات فحول الشعراء، (7/1(.
)2(  املرجع السابق، )11/1(.

)3(  املرجع السابق، (247/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

املبحث األّول: 
مسائُل من منهج ابن هشام يف تفسري غريب القرآن وشواهده

ــٍة مــن منهــج ابــن هشــام يف تفســريه لغريــب األلفــاظ  يشــتمل هــذا املبحــث عــى مســائل عاّم

القرآنيــة، ومنهــج استشــهاده عليهــا، ممـّـا ال ينــدرج حتــت نــوٍع خــاصٍّ مــن الشــواهد اآليت ذكرهــا يف 

املبحــث التــايل بــإذن اهلل، وهــذا أواُن بياهنــا:

أّواًل: اســتوعَب ابــن هشــام يف كتابــه تفســرَي )111( لفظــٍة مــن غريــب ألفــاظ القــرآن الكريــم، 

وذلــك عنــد ورود آيــة اللفظــة يف أّول موضــع هلــا مــن كالم ابــن إســحاق، واستشــهد فيهــا بـــ )202( 

شــاهد.

ثانًيــا: يف مجيــع شــواهده يقــدم قولــه: )قــال ابــن هشــام(، ليمّيــز كالَمــه مــن كالم ابــن إســحاق 

قبلــه، إال يف لفظــة )الزنيــم((1(، فقــد رشع يف تفســريها بــدون ذلــك، ولكنــه فيهــا عــى نفــس طريقتــه 

يف تفســري الغريــب وذكــر الشــواهد.

ثالًثــا: طريقتــه يف تفســري الغريــب هــي: ذكــر اللفظــة مــن الغريــب، ثــم تفســريها، ثــم ذكــر قائــل 

ــاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(                                                                  ــه تع ــد قول ــه عن ــا يف قول ــاهد. ك ــراد الش ــم إي ــاهد، ث الش

ــّد.  ] البقــرة:22[: "قــال ابــن هشــام: األنــداد: األَمثــال، واِحدهــم نِ

قال لبيد بن ربيعة(2(:

أمَحـــُد اللـــه فـــال نِــــدَّ لــــه                       بَيَديــه اخلَيــُر ما شــاَء َفَعـــْل" (3(.

)1(  السرية النبوية، (361/1(.
)2(  شح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:174(.

)3(  السرية النبوية، (533/1(؛ وينظر: )535/1، 542، 583(، )175/2(.
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ــاىل: )ہ  ــه تع ــد قول ــه عن ــا يف قول ــع، ك ــن املواض ــري م ــل يف كث ــب القائ ــّرف بنس ــا: يع رابًع

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(] البقــرة:144[: قــال ابــن هشــام:" َشــْطَره: 

َنحــَوه وَقْصــَده". قــال عمــرو بــن أمحــَر الباهــي، وباهلــُة بــن َيعــرص بــن ســعد بــن قيــس بــن عيــالن، 

ــه(1(: يصــُف ناقَت

تعدو بنا َشْطَر مَجٍع وهي عاقدٌة                             قد كاَرَب الَعقُد من إيفاِدها احلََقبا"(2(.

خامًســا: يتطــرق أحياًنــا إىل رشح الشــاهد، وبيــان ســببه وقّصتــه، وتفســري مــا فيــه مــن الغريــب، 

ويستشــهد عليــه، كـــا يف قولــه عنــد قـــوله تعـــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(] البقــرة:84[: 

: أي  قَّ ــزِّ ــه. وَســَفَك ال ــه: أي صبَّ ــون. تقــوُل العــرب: َســَفَك دَم "قــال ابــن هشــام: َتْســِفكون: تُصّب

ــه. قــال الشــاعر(3(: َهراَق

وُكنّا إذا ما الّضيُف َحلَّ بأرِضنا                                     َسَفْكنا ِدماَء الُبْدِن يف ُتربِة احلَاِل.

قــال ابــن هشــام: َيعنــي )باحَلــال(: الّطــن الــذي ُيالطــه الّرمــل. وهــو الــذي تقــول لــه العــرب: 

ــْهَلة. وقــد جــاَء يف احلديــث: »أّن جريَل مّلــا قــال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( السَّ

ــاُل مثــُل احلَْمــَأة" (5(.  ] يونــس:90[ أخــَذ ِمــن َحــاِل البحــر ومَحَأتِــه فــرَب بــه وجــَه فرعــون«)4(، واحلَ

ــُد  ــام: واح ــن هش ــال اب ــران:146[: "ق ــاىل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(] آل عم ــه تع ــال يف قول وق

بــاب: ِرّبــة وربابــة. وهــي مجاعــات ِقــداح أو عــّي ونحوهــا، فشــّبهوها  ..، وواحــدُة الرِّ الرّبّيــني: ِريبَّ

)1(  جماز القرآن، أليب عبيدة، )60/1(.
)2(  السرية النبوية، )550/1(؛ وينظر: )14/1، 534، 557، 663(.

)3(  أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب، (191/11(.
)4(  ينظر: مسند أمحد، (82/4(، ح)2203(؛ وجامع الرتمذي، (287/5(، ح)3107(.

)5(  السرية النبوية، (539/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

هبــا.. ، وقــال ُأمّيــة بــن أيب الّصلــت(1(:

ًرا َمدُسـورا.  َحوَل شياطينِهم أبابيُل ِربّيـــ                                            ـون َشـّدوا َسنَـوَّ

بابــة أيًضــا: اخِلرقــُة التــي ُتَلــفُّ فيهــا الِقــداح.  وهــذا البيــُت يف قصيــدٍة لــه. قــال ابــن هشــام: والرِّ

 :D ــول اهلل ــق. يق ــي يف احِلَل ــامري الت ــي املس رُس: ه ــدُّ ــدروع. وال ر: ال ــنَوَّ ــام: والسَّ ــن هش ــال اب ق

ــم(2(: ــن متي ــّاين، م ــَزر احِل ــو األْخ ــو أب ــاعر وه ــال الش ــر:13[، ق )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(]القم

ِم"(3(. ا بأطراِف الَقنا امُلقوَّ   َدرْسً

سادًســا: ربــا وهــم يف نســبة الشــاهد، كــا يف قولــه عنــد قولــه تعــاىل: )ې ې ې ى(

ــا:  ــل أيًض ــال للعس ــَاَنى، وُيق ــا: السُّ ــال إهن ــْلواة، وُيق ــا: َس ــرٌي، واحدُت ــلوى: ط ــرة:57[: "والسَّ ] البق

ــلوى. وقــال خالــد بــن زهــري اهلــذيل: السَّ

ْلوى إذا ما َنُشوُرها"(4(. ا ألنتُم                                              أَلذُّ ِمن السَّ وقاَسَمها باهلل حقًّ

ــن زهــري  ــد ب ــه خال ــن عمِّ ــو ذؤيــب اهلــذيل يف اب ــدة قاهلــا أب ــه؛ ألن القصي ــٍم من ــبُق قل ــه َس ولعل

اهلــذيل(5(، ومل أقــف لــه عــى وهــٍم غــريه.

ســابًعا: أكثــر ابــُن هشــام النقــَل عــن شــيخه أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى )ت:210هـــ(، فقــد 

ــارة إىل  ــتأيت اإلش ــة، وس ــدة املطبوع ــب أيب عبي ــس يف كت ــاًعا ولي ــا س ــاًل، بعضه ــه )13( نق ــَل عن نق

ذلــك. وقــد يزيــد عليــه مــا ال يذكــره مــن املعــاين أو الشــواهد(6(، وربــا نقــل عنــه املعنــى وخالفــه 

)1(  مل أجده عند غري ابن هشام.

)2(  مل أجده عند غري ابن هشام.
)3(  السرية النبوية، (112/2(؛ وينظر: )393/1، 536(، )193/2، 248(.

)4(  السرية النبوية، )535/1(.
)5(  ينظر: ديوان الذليني، )158/1(؛ وشح ديوان الذليني، للسكري، )27/1(.

)6(  ينظر: السرية النبوية، (14/1، 363، 583(، )248/2(.
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بذكــر شــاهد آخــر لــه(1(، وربــا ســّمى مــن أمهلــه أبــو عبيــدة مــن الشــعراء(2(، وربــا خالفــه يف ترتيــب 

ــرة:19[:  ــاىل:)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(] البق ــه تع ــد قول ــه عن ــا يف قول ــات، ك ــض األبي بع

"قــال علقمــة بــن َعبــدة، أحــُد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد َمنــاة بــن متيــم(3(:

ُم صاَبت عليهم َسحاَبٌة                                           صــــواعُقها لطريهنَّ َدبِيـــُب. كأهنَّ

وفيها:

ٍر                                             َسَقتِك َرواَيا امُلْزِن حيُث َتُصوُب. فال تعِديل بيني وبن ُمَغمَّ

وهــذان البيتــان يف قصيــدٍة لــه"(4(، والقصيــدة مــن اختيــارات املفّضــل الضّبــي )ت:168هـــ(، 

وترتيــب البيــت األول فيهــا: )37(، وترتيــب الثــاين: )5(، وذكــر ابــن هشــام البيــَت األّول ثــم قولــه: 

ــه قــّدم األّول ملناســبته معنــى اآليــة. والبيتــان يف )جمــاز  "وفيهــا" ُيشــعُر بوجــود أبيــاٍت بينهــا، ولعّل

القــرآن( أليب عبيــدة )ت:210هـــ( بنفــس ترتيــب ابــن هشــام بــال َفصــٍل بينهــا(5(.

ــرآن،  ــري الق ــرب يف تفس ــن الع ــدة )ت:210هـــ( ع ــل أيب عبي ــان نق ــاًّ يف بي ــا مه ــر نصًّ ــد ذك وق

 .D ال ذلــك عــن العــرب يف َقــول اهلل ــا تــأوَّ فقــال: "قــال ابــن هشــام: عــن أيب ُعبيــدة ويونــس أهنَّ

ثنــي أبــو ُعبيــدة بذلــك". حدَّ

ثامنًا: ربـــا فسـّــر الغـريب بـــال شاهد، كـا يف قـوله عنـــد قـوله تعـــاىل: )ٺ ٺ(] البقرة:58[: 

ــد:11[   ــاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(] الرع ــه تع ــد قول ــا" (6(، وعن ــا ذنوَبن ــطَّ عنّ ــٌة: أي ُح "وِحطَّ

)1(  السرية النبوية، (248/2، 249(.
)2(  ينظر: السرية النبوية، (14/1(؛ وجماز القرآن، (147/2(.

)3(  املفضليات، )ص392(. 
)4(  السرية النبوية، (532/1(.

)5(  (33/1(؛ ويف االختياَرين املفّضليات واألصمعيات، لأخفش الصغري تقديم وتأخري أيًضا )ص648(.
)6(  السرية النبوية، )535/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــل يف  ــًدا" (1(، ومل يذكــر فيهــا شــاهًدا، وذلــك قلي ــِر اهلل يفظــون حمّم ــن أم ــات: هــي ِم ــال: "امُلعّقب ق

ــه )2(. كتاب

تاســًعا: نقــَل ابــُن هشــام نقــواًل مهمــًة عــن أئمــة اللغــة، ليســت يف كتبهــم املطبوعــة، ومنهــا مــا 

ــال  ــرة:78[: "ق ــاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(] البق ــه تع ــد قول ــره عن ذك

ــول: ال  ــب. يق ــرُأ وال يكت ــذي يق ــّي: ال ــراءة؛ ألنَّ األُمِّ : إال ق ــاينَّ ــدة: إال أم ــن أيب ُعبي ــام: ع ــن هش اب

ال ذلــك عــن  ــا تــأوَّ يعلمــون الكتــاَب إال أهّنــم يقرؤوَنــه. قــال ابــن هشــام: عــن أيب ُعبيــدة ويونــس أهنَّ

ثنــي أبــو ُعبيــدة بذلــك. قــال ابــن هشــام: وحدثنــي يونــس بــن حبيــب  العــرب يف َقــول اهلل D، حدَّ

النّْحــوي وأبــو ُعبيــدة: أن العــرَب تقــول: متنـّـى، يف معنــى: قــَرَأ. ويف كتــاب اهلل : )ڈ ڈ 

ــال:  ــج:52[، ق ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(] احل

وأنشدين أبو ُعبيدة النّْحوي(3(:

َل َليـــِله                                           وآِخـــَره واىف مِحَاَم امَلقاِدِر. متنّى كتاَب اهلل أوَّ

وأنشدين أيًضا(4(:

بوَر عى ِرْسِل. متنّى كتاَب اهلل يف الليِل خالًيا                                        متَنَِّي داوَد الزَّ

وواِحــدُة األمــايِن: ُأْمنَِيــة. واألمــايِنُّ أيًضــا: أن يتمنـّـى الرجــُل املــاَل أو غــرَيه" (5(، وهــذا النقــُل عن 

أيب ُعبيــدة )ت:210هـــ( ليــس يف كتابــه )جمــاز القــرآن(، وال يف كتبــه املطبوعة.

)1(  السرية النبوية، )569/2(.
)2(  تنظر يف: السرية النبوية، )55/1، 310، 570(، )569/2(.

)3(  البيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــني، للخليــل بــن أمحــد، )390/8(؛ ومقاييــس اللغة، البــن فــارس، )277/5(؛ 
ولســان العرب، البــن منظــور، )294/15(.

ــط  ــم واملحي ــاري، )151/2(؛ واملحك ــاس، لأنب ــامت الن ــاين كل ــر يف مع ــر: الزاه ــة، ينظ ــب اللغ ــة كت ــبة يف عاّم ــال نس ــت ب )4(  البي
ــور، )294/15(. ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــيده، )511/10(، ولس ــن س ــم، الب األعظ

)5(  السرية النبوية، (537/1(.
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عــاًشا: يذكــر كثــرًيا مــن تصاريــف األلفــاظ، مــن مثــل قولــه: "ومجــع َبِحــرية: بحائــر وُبُحــر. 

ــر:  ــاٍم األكث ــع ح ــيب. ومجـ ــوائب وُس ــر: س ــائبٍة األكث ــع س ــل. ومج ــل وُوُص ــة: وصائ ــع َوِصيل ومج

ــن  ــال اب ــرة:19[: ق ــاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ] البق ــه تع ــد قول ــه عن ــوم"(1(، وقول ُح

ــّيد، ِمــن ســاد َيُســود. وامَلّيــت،  هشــام:" الَصيِّــب: املطــر. وهــو ِمــن صــاَب َيُصــوب، مثــُل قوهلــم: السَّ

ــه: صياِئــب" (2(. ــن مــاَت َيُمــوت. ومجُع ِم

املبحث الثاين: 
شواهد غريب القرآن عند ابن هشام يف كتابه )السرية النبوية(

قــال ابــن الطّيــب الفــايس )ت:1170هـــ(: "املــراُد بالشــواهد عند علــاء اللســان: اجلُزئّيــات التي 

ُتذَكــر إلثبــات القواعــد مــن كالم اهلل تعــاىل، أو كالم رســوله ، أو كالم العــرب الَعْربــاء 

الثابتــِة فصاحُتهــم، املوثــوق بعربّيتهــم" (3(، وقــد تنّوعــت الشــواهد عنــد ابــن هشــام )ت:218هـــ( يف 

كتابــه يف الســرية إىل مــا يــأيت:

أّواًل: القرآن الكريم:

ل عــى نبيِّــه حممــد ، املثَبــُت يف املصاحــف، املعجــُز بنفســه، املتعبَُّد  هــو: كالم اهلل املنــزَّ

.)4) بتالوته 

)1(  السرية النبوية، )89/1(.
)2(  السرية النبوية، (532/1(؛ وينظر: )532/1، 535(.

)3(  شح كفاية املتحفظ، )ص95(.
ــي،  ــرآن، للزرك ــوم الق ــان يف عل ــخاوي، )ص84(؛ والره ــّراء، للس ــال الق ــر، )90/1(؛ وج ــن جري ــان، الب ــع البي ــر: جام )4(  ينظ

.)277/1(
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

وهــو مــن أجــلِّ الشــواهد التــي اســتعملها ابــُن هشــام يف تفســري الغريــب، وقــد تكــّرر اســتعاله 

ة، وذلــك يمّثــل مــن جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبُته: )13.4 %(. لــه )27( مــرَّ

ومــن أمثلــة تلك الشــواهد قولــه يف قولــه تعــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ] البقــرة:89[: "قــال ابــن هشــام: يســَتفتحون: يســَتنرصون. ويســَتفتحون 

أيًضــا: يتحاكمــون. ويف كتــاب اهلل تعــاىل: )ک ک ک ک گ گ گ گڳ(] األعــراف:89["(1(، 

وقــال يف قولــه تعــاىل: )ک ک ک ک( ] اجلاثيــة:7[: "قــال ابــن هشــام: األّفــاك: الكــّذاب. ويف كتاب اهلل 

تعــاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(] الصافــات:152-151[ "(2(.

ــاىل: )ہ ھ  ــه تع ــو قول ــن نح ــرٌة، م ــدٌة ظاه ــرب عدي ــة الع ــرآن بلغ ــزول الق ــات يف ن واآلي

ــافعي  ــال الش ــه:113[، ق ــه: )ىئ يئ جب حب(] ط ــف:2[، وقول ھ ھ ھ ے(] يوس

ــرب"(3(. ــان الع ــاب اهلل يشٌء إال بلس ــن كت ــس م ــى أن لي ــدّل ع ــرآُن ي )ت:204هـــ(: "والق

وقــد انعقــدت كلمــُة أئّمــة اللغــة عــى أن القــرآَن الكريــم أجــلُّ وأصــحُّ وأفصــُح مــا تثبــُت بــه 

ــعر"(5(،  ــِة ِمــن الشِّ اللغــُة بإمجــاٍع(4(، قــال الفــّراُء )ت:207هـــ(: "والِكتــاُب أعــَرُب وأقــوى يف احلُجَّ

ــه يف  ــاُج ب ــاز االحتج ــه ج ــِرَئ ب ــه ُق ــا ورَد أنَّ ــكلُّ م ــرآُن ف ــا الق ــيوطي )ت:911هـــ(: "أمَّ ــال الس وق

ــايس )ت:1170هـــ(:  ــب الف ــن الطّي ــال اب ا"(6(، وق ــاذًّ ــاًدا أم ش ــًرا أم آح ــواٌء كان متوات ــة؛ س العربي

ــة  ــون العلمي ــع الفن ــه يف مجي ــم، واالحتجــاج ب ــن العلــاء يف االســتدالل بالقــرآن العظي "الخــالف ب

ــا بأنواعــه الثالثــة"(7(. ــا ونحــًوا وبياًن عــى اختالفهــا وكثرتــا، وال ســّيا علــوم اللســان؛ لغــًة ورصًف

)1(  السرية النبوية، (212/1(.
)2(  السرية النبوية، (358/1(؛ وينظر: )107/2(.

)3(  الرسالة، )ص42(.
)4(  ينظــر: االقــرتاح يف أصــول النَّحــو، للســيوطي، )416/1(؛ وشح كفايــة املتحفــظ، البــن الطيــب الفــايس، )ص100(؛ ويف أصــول 

النحو، لســعيد األفغــاين، )ص28(.
)5(  معاين القرآن، (14/1(.

)6(  فيض نرش االنرشاح، )416/1(؛ وينظر: خزانُة األدب، (9/1(.
)7(  شح كفاية املتحفظ، )ص96(.
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وابــن هشــام يف مجيــع مواضــع استشــهاده بالقــرآن يصــّدره بقولــه: "ويف كتــاب اهلل D" إال مــا 

نــدر، ويقّدمــه عــى مــا ســواه مــن الشــواهد، كــا عنــد قولــه تعــاىل: )چ ڇ ڇ(] البقــرة:204[: " 

: الــذي َيشــَغب فتشــتدُّ خصومتــه. ومجعــه: ُلــّد. ويف كتــاب اهلل D: )ٺ  قــال ابــن هشــام: األَلــدُّ

ٿ ٿ ٿ( ] مريــم:97[، وقــال املهلهــل بــن ربيعــة الّتغلبــي، واســمه امــرؤ القيــس، وُيقــال: عــدّي بــن 

:)1 ) ربيعة

ا ولِينًا                             وَخصيـــًا ألــَدَّ ذا ِمعالِق"(2(. إن حتت األحجاِر حدًّ

وقــد يكتفــي بذكــر الشــاهد مــن القــرآن عــن ذكــر غــريه مــن الشــواهد؛ اكتفــاًء بــه واســتغناًء، 

أو اختصـــاًرا، مـن نـحو قـوله عنـد قولـه تعـــاىل: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ] البقرة:89[: 

قــال ابــن هشــام: "يســَتفتحون: يســَتنرصون. ويســَتفتحون أيًضــا: يتحاكمــون. ويف كتــاب اهلل تعــاىل: 

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(] األعــراف:89["(3(، ومل يذكــر لــه شــاهًدا آخــر.

وقــد جــاء استشــهاده بالقــرآن لبيــان األلفــاظ حينًــا، ولبيــان األســاليب حينًــا آخــر، وعاّمــة مــا 

ســبق مــن أمثلــة هــو يف بيــان األلفــاظ، ومثــال بيــان األســلوب قولــه عنــد قولــه تعــاىل: )ڃ ڃ چ 

ــوا.  ــب(4(: أن ال يؤت ــذا املذه ــوا" يف ه ــى "أن يؤت ــور:22[: "فمعن چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(] الن

ــوا. )ٺ ٺ  ــد: أن ال تِضل ــاء:176[، يري ــاب اهلل D: )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(] النس ويف كت

ٺ ٿ ٿ ٿ(] احلــج:65[، يريــد: أن ال تقــع عــى األرض" (5(، وقــال يف قولــه تعـــاىل: )ائ ەئ(                                                                                                    

] العلــق:17[: "فلَيـــدُع أهـَل ناديـه.

 كـا قــال تعــاىل: )ڱ ڱ( ] يوسف:82[، يريد: أهَل القرية" (6(.

)1(  جماز القرآن، أليب عبيدة، )13/2(.
)2(  السرية النبوية، )174/2(؛ وينظر: )107/2، 547(.

)3(  السرية النبوية، (212/1(.
)4(  أي ما ذكره قبل ذلك من أن معنى )يأتِل(: يلف.

)5(  السرية النبوية، (304/2(.

)6(  السرية النبوية، (312/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ثانًيا: القراءات:

وهي: كيفيَُّة أداِء الكلاِت القرآنيَِّة اتِّفاًقا واختالًفا، مع َعزِو ُكلِّ وجٍه لناِقِله (1(.

ــل مــن  ــن يف موضــع واحــد، وذلــك يمّث ــُن هشــام يف تفســريه للغريــب مّرَت ــد اســتعملها اب وق

ــبُته: )%1(. ــا نس ــاهد، م ــا )202( ش ــغ عدده ــواهده البال ــوع ش جمم

ــث  ــال:61[، حي ــاىل: )ی ی ی ی جئ(] األنف ــه تع ــب قول ــريه غري ــع يف تفس ــك املوض وذل

ــد:35[،  ــاب اهلل D: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(] حمم ــح. ويف كت ل ــا: الصُّ ــْلم أيًض قال:"والسَّ

ــْلِم((2(، وهــو ذلــك امَلعنــى، قــال زهــري بــن أيب ُســلمى(3(: وُيقــرُأ: )إىل السِّ

لَم واسًعا                            باٍل وَمعروٍف من الَقْوِل َنْسَلِم. وقد ُقلُتا إن ُندرك السِّ

وهــذا البيــُت يف قصيــدٍة لــه. قــال ابــن هشــام: وبلَغنــي عــن احلســن بــن أيب احلَســن الَبــرصي أّنــه 

كان يقــول: )ی ی    ی( ] األنفــال:61[ لإلســالم(4(. ويف كتــاب اهلل: )ھ ے ے ۓ ۓ 

ــْلِم((5(، وهــو: اإلســالم. قــال ُأمّيــة بــن أيب الّصلــت(6(: ڭ ڭ(] البقــرة:208[، وُيقــرُأ: )يف السَّ

فا أناُبوا لَسْلٍم حن ُتنِذُرهم                               ُرْسُل اإلله وما كانوا له َعُضدا.

ــْلم. قــال طرفــة بــن  ــٍو ُتعَمــل ُمســتطيلًة: السَّ ــدٍة لــه. وتقــوُل العــرُب لَِدْل وهــذا البيــُت يف قصي

العبــد، أحــُد بنــي َقيــس بــن ثعلبــة، يصــُف ناقــًة لــه(7(:

ِد. هلا ِمرفقـــان َأْفتالن كأنَّا                                  مَتـــُرُّ بَسْلَمْي دالٍِح ُمتَشـدِّ

ــارات،  ــف اإلش ــزري، )ص49(؛ ولطائ ــن اجل ــني، الب ــد املقرئ ــي، )318/1(؛ ومنج ــرآن، للزرك ــوم الق ــان يف عل ــر: الره )1(  ينظ
للقســطالين، )170/1(.

)2(  قراءة محزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، البن جماهد، )ص601(.
)3(  ديوانه، )ص106(.

)4(  مل أجده عن احلسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم، )235/8(.
)5(  قراءة ابن كثري ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، البن جماهد، )ص180(.

)6(  مل أجده عند غري ابن هشام.
)7(  ديوانه برشح األعلم الشنتمري، )ص33(، وفيه: "ُأِمّرا بَسْلَمْي دالٍِج".
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وُيروى: دالِج(1(. وهذا البيُت يف قصيدٍة له" (2(.

ــوال  ــن أق ــا م ــوى يف عربيَّتِه ــي أق ــا، وه ــِة ُمطلًق ــٌة يف العربيَّ ــاّذها ُحجَّ ــا وش ــراءات متواتره والق

الســلف زمــن االحتجــاج، فضــاًل عــن َنَقلــة اللغــة مــن أهــل العربيــة؛ ألنَّ منهــا مــا قــرَأ بــه النبــيُّ 

ــان  ــف عث ــى مصح ــوا ع ــى أمجع ــرام M، حت ــه الك ــه أصحاُب ــرَأ ب ــّم ق ــا، ث  زمنً

ِة مــا ُيســّمى   قــراءًة ورســًا، قــال ابــن ِجنِّــي )ت:392هـــ(: "لكــنَّ غرَضنــا أن ُنــِرَي وجــَه قــوَّ

ــِة ُمهلــَة ميدانِــه؛ لئــال  ــِة الروايــِة بِِجرانِــه، آخــٌذ ِمــن َســمِت العربيَّ ــه ضــارٌب يف صحَّ اآلَن شــاّذًا، وأنَّ

ــه. ومعــاذ اهلل! وكيــف يكــوُن هــذا  ــه، أو تمــٌة ل ــا هــو غــضٌّ ِمن ــه إنَّ ــِرٌي(3( أنَّ العــدوَل عن ــَرى َم َي

والروايــُة ُتنميــِه إىل رســوِل اهلل  ، واهلل تعــاىل يقــوُل )ڻ ڻ ڻ ڻ(] احلــر:7[، 

وهــذا حكــٌم عــامٌّ يف املعــاين واأللفــاِظ، وأخــُذه هــو األخــُذ بــه. فكيــف يســوُغ مــع ذلــك أن ترفَضــه 

وجتتنَبــه! فــإن َقــرُص يشٌء ِمنــه عــن بلوِغــه إىل رســوِل اهلل  ، فلــن يقــرُصَ عــن وجــٍه ِمــن 

نــا وإن مل نقــرأ يف التِّــالوِة بــه خماَفــَة االنتشــاِر فيــه، وُنتابــُع  اإلعــراِب داٍع إىل الفســحِة واإلســهاِب، إال أنَّ

ــه ممــا أمــَر اهلل  ــا نعتقــُد قــوَة هــذا املســّمى شــاّذًا، وأنَّ َمــن َيتَبــُع يف القــراءِة كلَّ جائــٍز روايــًة ودرايــًة، فإنَّ

تعــاىل بتقبُِّلــه، وأراَد منَّــا العمــَل بموجبـِـه، وأنــه حبيــٌب إليــه، ومــريضٌّ ِمــن القــوِل لديــه. نَعــْم، وأكثــُر 

مــا فيــه أن يكــوَن غــرُيه ِمــن املجتمــِع عندهــم عليــه أقــوى ِمنــه إعرابــًا، وأهنــُض قياســًا؛ إذ مهــا مجيًعــا 

.)4)"M ــلِف ــاِن مســنداِن إىل السَّ مرويَّ

ــال  ــا، ق ــراءة هب ــن الق ــٌة ع ــٌة ُمنفكَّ ــي جه ــااًل، وه ــٌة إمج م ــا، مقدَّ ــٌة قطًع ــراءاِت ثابت ــة الق فعربيَّ

ــِة، إذا مل  ِة يف العربيَّ ــاذَّ الســيوطي )ت:911هـــ(: "وقــد أطبــَق النَّــاُس عــى االحتجــاِج بالقــراءاِت الشَّ

خُتالـِـف قياســًا معروفــًا، بــل ولــو خاَلَفْتــه ُيتــجُّ هبــا يف مثــِل ذلــك احلــرِف بعينـِـه وإْن مل جُيــْز القيــاُس 

)1(  هي رواية الديوان، كا يف املرجع السابق.
)2(  السرية النبوية، (674/1(.

جُل املقبوُل يف َخلِقه وُخُلِقه. ينظر: لسان العرب، (148/20(. )3(  امَلِري: هو الرَّ
)4(  املحتسب، )103/1(.
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ِة ال أعلــُم فيــه خالفــًا بــن النُّحــاة"(1(، وقــال  ــاذَّ ــه ِمــن االحتجــاِج بالقــراءِة الشَّ عليــه ..، ومــا ذكرُت

البغــداديُّ )ت:1093هـــ(: "فكالمــه عــزَّ اســُمه أفصــُح كالم وأبَلُغــه، وجيــوز االستشــهاد بمتواتــره 

ه"(2(. ــاذِّ وش

ــا:  ــْلم أيًض ــه: "والسَّ ــا يف قول ــا، ك ــراءات توجيَهه ــهاده بالق ــع استش ــام م ــن هش ــع اب ــد مج وق

ــْلِم( ـــلح. ويف كتـــاب اهلل D: )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(] حممــد:35[، وُيقـــرُأ: )إىل السِّ الصُّ

(3(، وهــو ذلــك امَلعنــى"، وقــال: "ويف كتــاب اهلل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(                                                                                                                              

ــالم"(5(. ــو: اإلس ــْلِم((4(، وه ــرُأ: )يف السَّ ــرة:208[، وُيق ] البق

ثالًثا: السنة النبوية:

وهــي: مطلــق آثــار رســول اهلل . قــال أمحــد بــن حنبــل )ت:241هـــ(: "الســنة عندنا 

آثــار رســول اهلل  ، والســنة تفر القــرآن"(6(.

ــواهده  ــوع ش ــن جمم ــل م ــك يمّث ــن، وذل ــب مّرَت ــريه للغري ــام يف تفس ــُن هش ــتعملها اب ــد اس وق

ــبُته: )1 %(. ــا نس ــاهد، م ــا )202( ش ــغ عدده البال

ــن  ــال اب ــرة:84[: "ق ــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(] البق ــه تع ــان يف قول ــذان املوضع وه

ــه.  : أي َهراَق قَّ ــزِّ ــَفَك ال ــه. وَس ــه: أي صبَّ ــَفَك دَم ــرب: َس ــوُل الع ــون. تق ــِفكون: تُصّب ــام: َتْس هش

)1(  فيض نرش االنرشاح، (416/1(.
)2(  خزانة األدب، (9/1(؛ وينظر: يف أصوِل النَّحو، لأفغاين، )ص45(؛ وضوابط الفكر النَّحوّي، للخطيب، )296/1(.

)3(  قراءة محزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، البن جماهد، )ص601(.
)4(  قراءة ابن كثري ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، البن جماهد، )ص180(.

)5(  السرية النبوية، (674/1(.
)6(  طبقات احلنابلة، أليب يعى، )226/1(.

261



 قال الشاعر(1(:

وُكنّا إذا ما الّضيُف َحلَّ بأرِضنا                                َسَفْكنا ِدماَء الُبْدِن يف ُتربِة احلَاِل.

قــال ابــن هشــام: َيعنــي )باحَلــال(: الّطــن الــذي ُيالطــه الّرمــل. وهــو الــذي تقــول لــه العــرب: 

ــْهَلة. وقــد جــاَء يف احلديــث: »أّن جريَل مّلــا قــال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( السَّ

] يونــس:90[ أخــَذ ِمــن َحــاِل البحــر ومَحَأتِــه فــرَب بــه وجــَه فرعــون«(2(، واحلَــاُل مثـــُل احلَْمــَأة" (3(، 

وعنــد قولــه تعــاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ] الكهــف:8[: "قــال ابــن هشــام: الّصعيــد: األرض. 

ّمــة يصــُف ظبًيــا صغــرًيا(4(: ومجُعــه: ُصُعــد. قــال ذو الرُّ

حى ترمي الّصعيَد به                                        دّبابٌة يف ِعظاِم الرأِس ُخرطوُم. كأّنه بالضُّ

وهــذا البيــت يف قصيــدٍة لــه. والّصعيــد أيًضــا: الطريــق. وقــد جــاَء يف احلديــث: »إياكــم والقعــوَد 

عــدات«(5( يريُد الّطــُرق" (6(. عــىل الصُّ

  ــوُل اهلل ــاىل، ورس ــاب اهلل تع ــد كت ــة بع ــه اللغ ــُت ب ــا تثب ــلُّ م ــة أج ــنة النبوي والس

م كالَمــه يف الفصاحــِة والبيــاِن كالُم بــٍر بإمجــاٍع(7(، قــاَل  أفصــُح العــرب قاطبــًة، وال يتقــدَّ

الّشــافعي)ت:204هـ(: "ولســان العــرب أوســُع األلســنة مذهًبــا، وأكثُرهــا ألفاًظــا، وال نعلمــه ييــط 

.)8) " ــيٍّ ــرُي نب ــاٌن غ ــه إنس ــع علم بجمي

)1(  أقدم من ذكره ابن هشام، ومل ينسبه، وينظر: لسان العرب، (191/11(.
)2(  أخرجه أمحد يف مسنده، )82/4(، ح)2203(؛ والرتمذي يف اجلامع، (287/5(، ح)3107(.

)3(  السرية النبوية، (539/1(.
)4(  ديوانه، (389/1(.

)5(  أخرجه أمحد يف مسنده، (131/18(، ح)11586(؛ وينظر: شح السنة، للبغوي، )305/12(.
)6(  السرية النبوية، (303/1(.

)7(  ينظر: املزهر، (165/1(؛ وفيض نرش االنرشاح، (446/1(؛ ويف أصول النحو، )ص47(.
)8(  الرسالة، )ص42(؛ وينظر: الّصاحبي، )ص24(.
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ــة اللغــة،  ــة أئمَّ وقــد ســار عــى االحتجــاج بحديــث النبــي  يف اللغــة والنحــو عامَّ

ريــن(1( ومنــَع مــن  ــف يف ذلــك، حتــى ظهــر بعــُض علــاء اللغــة املتأخِّ وال ُيعلــم عــن أحدهــم التوقُّ

ــُة  ــت األئمَّ ــل(2(، ومل يلتف ــض الِعل ــا؛ لبع ــة وأحكاِمه ــد العربي ــح قواع ــث لتصحي ــهاد باحلدي االستش

ــال  ــه، ق ــى خالف ــيُّ ع ــم العم ــد إمجاُعه ــل انعق ــَأه، ب ــوا خط ــد أن بيَّن ــول، بع ــك الق ــون إىل ذل ق املحقِّ

قــن إال وهــو يســتدلُّ  ــب الفــايس )ت:1170هـــ(: "مــا رأيــت أحــًدا مــن األشــياخ املحقِّ ــُن الطَّّي اب

ــة، ويســتنبطون مــن األحاديــث النَّبويــِة األحكاَم  باألحاديــث عــى القواعــد النَّحويــة واأللفــاِظ اللغويَّ

ــا  ــتخرجون منه ــا يس ــانيَِّة، ك ــوم اللس ــواع العل ــن أن ــك م ــرَي ذل ــَة، وغ ــَة واللغوي في ــَة والرصَّ النَّحوي

ــة" (3(. عي ــكاَم الرَّ األح

ــُة النَّحــِو األوائــِل ِمــن  َقتــه إحــدى الباحثــاِت(4( فقــد بلــَغ مــا استشــهَد بــه أئمَّ وبحســِب مــا حقَّ

ــِة تلــك  (5(. ولعــلَّ ِمــن ســبِب قلَّ
M حابــِة احلديــِث )87( حديثــًا شيفــًا، و)29( أثــرًا عــن الصَّ

  ــوِل اهلل ــبِة يشٍء إىل رس ــن نِس ــم ِم ــن تيُّبِه ــه ِم ــا نعلُم ــا م ــبِة إىل غرِيه ــواهِد بالنِّس الشَّ

دون العلــِم بثبوتِــه، ومل يُكــْن ِمــن شــأن أهــل اللُّغــة الفحــُص عــن ذلــك، ومل تظهــر جماميــُع احلديــث 

ــنن األربعــة ومســند أمحــد إال بعــد اســتتام البنــاء ألصــول كالم العــرب  حيَحــن والسُّ املعتمــدة، كالصَّ

وقواعــِده بســنن طويلــة (6(.

ُل َمن أظهَر هذا القوَل أبو احلسن ابُن الّضائع )ت:680هـ(، وتبعه أبو حّيان األندليّس )ت:745هـ(. )1(  أوَّ
ــدادّي  ــو، (446/1(، والبغ ــول النح ــرتاح يف أص ــيوطّي )ت:911هـــ( يف االق ــِل الس ــن التَّفصي ــيٍء ِم ــألِة ب ــذه املس َض هل ــرَّ )2(  تع
ــم عنهــا وأجــاد ابــُن الطّيــب الفــايس؛ )ت:1170هـــ( يف كتاَبْيــه: شح  )ت:1093هـــ( يف خزانــة األدب، )9/1(؛ وأوىف مــن تكلَّ
ــٌد ألقــوال  ــِة املتحّفــظ، )ص96(، وفيــض نــرش االنــرشاح، (446/1(؛ ويف ضوابــط الفكــر النحــوي، (339/1( حتريــٌر جّي كفاي

ــاء، ومجــٌع واٍف لأبحــاث املعــارصة فيهــا. العل
)3(  شح كفاية املتحفظ، )ص100(.

ــا  ــت إحصاَئهــا مّم ــد مجَع يــف )ص88(، وق ــِث الرشَّ ــن االحتجــاِج باحلدي ــُف النُّحــاِة ِم ــا: موق ــي، يف كتاهِب )4(  هــي د. خدجيــة احلديث
ذكــَره أبــو عمــرو بــن العــالء )ت:154هـــ(، واخلليــُل بــن أمحــد )ت:175هـــ(، وســيبويه )ت:180هـــ(، والفــّراء )ت:207هـــ(، 

مــن. جــاج )ت:311هـــ(، وغرُيهــم مــن أئمــة اللغــة املتقدِّ د )ت:285هـــ(، والزَّ وامُلــربِّ
ــى  ــا ع ــِة قواعَده ــِة اللغ ــاِء أئم ــواهد لبن ــاءات وش ــا إحص ــف، )ص93، 335(، ففيه ــوي الرشي ــث النب ــاة واحلدي ــر: النُّح )5(  وينظ

ــِف. ــوّي الّري ــِث النب احلدي
ــاِب  َن النَّحــُو يف كت ــِح ســنَة )233هـــ(، وذلــك بعــَد أن ُدوِّ حي ــه الصَّ ــِف كتابِ ــن تألي ــَح بعــُض الباحثــن أنَّ البخــاريَّ فــرَغ ِم )6(  رجَّ
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وابــن هشــام كــا رأيــَت يقــّدم استشــهاده بقولــه: "وقــد جــاء يف احلديــث"، وتلــك عــادة عاّمــة 

ــن  ــه، أو م ــر راوي ــم بذك ــهاد، دون التقدي ــارشة يف االستش ــث مب ــراد احلدي ــن: إي ــة املتقدم ــل اللغ أه

أخرجــه عنــه(1(، وذلــك أنــه يف أقــّل أحوالــه ُيعامــل معاملــة كالم العــرب الــذي يؤخــذ عّمــن جــاء بــه 

مــن ثقــات النّقَلــة، دون النظــر إىل مــا ســوى ذلــك، عــى مــا ســيأيت بياُنــه يف شــواهد )لغــة العــرب( 

بــإذن اهلل.

رابًعا: أقوال السلف:

حابــة والّتابعــن وأتبــاع الّتابعــن، ممَّــن التــزم الكتاَب  ويــراد هبــم: أهــُل القــرون املفّضلــة مــن الصَّ

.)2 نة( والسُّ

وقــد اســتعمل ابــُن هشــام )ت:218هـــ( أقواهلــم يف تفســريه للغريــب يف )9( مواضــع(3(، وذلــك 

يمّثــل مــن جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبُته: )4.4 %(.

ــن  ــال اب ــران:44[: ق ــاىل: )ۉ ۉ ې ې ې ې(] آل عم ــه تع ــه يف قول ــك قول ــال ذل ومث

ــا  ــْدُح زكرّي ــرَج ِق ــا، فخ ــا عليه ــَتَهموا هب ــي اس ــم الت ــي: ِقداَحه ــهاَمهم، يعن ــم: س ــام: "أقالَمه هش

هــا. فيــا قال احلســُن بــن أيب احلســن البــرصي(4("(5(، وقــال يف قولــه تعــاىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  فضمَّ

ىئ ىئ ی ی ی ی(] النســاء:51[: "قــال ابــن هشــام: اجِلْبــت عنــد العــرب: مــا 

ُعبــَد مــن دون اهلل . والطاغــوت: كلُّ مــا َأضــلَّ عــن احلــق. ومجــع اجِلْبــت: ُجبــوت. ومجــع 

ــحر.  الطاغــوت: طواغيــت. قــال ابــن هشــام: وبلَغنــا عــن ابــن أيب َنجيــٍح(6( أنــه قــال: اجِلْبــت: السِّ

سيبويه با يزيُد عن نصِف قرٍن. ينظر: ضوابط الفكر النحوي، (370/1(.
)1(  تنظر: املراجع السابقة يف االحتجاج باحلديث النبوي يف النحو واللغة.

)2(  ينظر: شح صحيح مسلم، للنووي، )67/6(؛ وتنبيه الرجل العاقل، البن تيمية، )577/2(.
)3(  ينظر: السرية النبوية، )55/1، 363()موضعان(،) 562، 580، 674(، )107/2 ()موضعان(، )303(.

)4(  جامع البيان، البن جرير، )352/5(.
)5(  السرية النبوية، (580/1(.

)6(  هو عبد اهلل بن أيب َنجيح يسار املكي. وهو راوي تفسرَي جماهد، واألثر يف تفسري جماهد، )161/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

والطاغــوت: الشــيطان" (1(.

وقــد نــصَّ العلــاء عــى أن الصحابــَة أعلــُم بالغريــب مــن أهــل الغريــب، وأن الصــواَب يف قوهلم 

دوهنــم، ومــن ذلــك قــول ابــن جريــر )ت:310( يف تعليِقــه عى قــول الراجــز(2(:

                                                    ُغدَوَة حتى َدَلَكْت بِراِح.

ــُع  ــه يض ــي: أنَّ ــه يعن ــاء فإنَّ ــر الب ــراِح( بك ــك )بِ ــن روى ذل ــاء، فم ــح الب ــراِح. بفت ــروى: َب "وُي

ــه عــى حاجبــه مــن ُشــعاعها؛ لَينظــر مــا بقــَي مــن غياهِبــا. وهــذا تفســري أهــل الغريــب؛  النّاظــُر كفَّ

أيب عبيــدة، واألصمعــي، وأيب عمــرو الشــيباين(3(، وغرِيهــم. وقــد ذكــرُت يف اخلــرِب الــذي رَويــُت عــن 

ــه قال حــن غربت الشــمس: "َدلَكــْت بـِـراٍح". يعنــي: بـــ)راٍح( مكاًنا. ولســُت  عبــد اهلل بــن مســعود أنَّ

أدري هــذا التفســري - أعنــي قوَلــه: بِــراٍح مكاًنــا - مــن كالم مــن هــو يف اإلســناد، أو مــن كالم عبــد 

ــه كان أعلــم بذلــك مــن أهــل الغريــب الذيــن ذكــرُت  اهلل؟ فــإن يُكــن مــن كالم عبــد اهلل، فــال شــكَّ أنَّ

ــواب يف ذلــك قوُلــه دون قوهِلــم، وإْن مل يكــن مــن كالم عبــد اهلل، فــإنَّ أهــَل العربيــة  قوهَلــم، وأنَّ الصَّ

ــه ابــُن جنّــي )ت:392هـــ( إىل مثــل هــذا املعنــى يف قولــه عــن  كانــوا أعلــَم بذلــك منــه" (4(، وقــد نبَّ

ــه  ــنُّ بابــن عبــاس، فُيقــال: إنَّ تأويــٍل البــن عبــاس  اســَتغرَب ظاهــَره: "ينبغــي أن ُيســن الظَّ

أعلــُم بُلغــة القــوم مــن كثــرٍي مــن ُعلاِئهــم" (5(.

ــلف يف مســائل اللُّغــة هــو املطابــق ألصــول االســتدالل عند أهــل اللغة،  واالستشــهاُد بأقــوال السَّ

ة االســتعال العــريبِّ مــا ُيْؤثــر عــن بعض الســلف  قــال ابــن عاشــور )ت:1393هـــ(: "ويدخــل يف مــادَّ

)1(  السرية النبوية، )562/1(.
)2(  هو يف معاين القرآن، للفراِء، )129/2(؛ وجماز القرآن، أليب عبيدة، )388/1(.

ــيبايّن، أبــو عمــرو البغــدادّي، واســُع العلــِم باللُّغــِة والّشــعِر، حافــٌظ للَغريــِب، صنَّــف: اجليــَم، والنَّــوادر،  )3(  إســحاُق بــن ِمــرار الشَّ
ومــات ســنة )206هـــ(. ينظــر: مراتــُب النَّحوّيــني، )ص111(؛ بغيــة الُوعــاة، (439/1(.

)4(  جامع البيان، )28/15(، وينظر منه: )626/7(.
)5(  املحتسب، ) 403/2(.
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يف َفهــم معــاين بعــض اآليــاِت عــى قوانــن اســتعاهِلم"(1(، وإقــالُل أهــل اللغــة مــن االستشــهاد هبــا 

ــك  ــبب ذل ــن س ــلَّ م (2(؛ ولع ــويِّ ــث النَّب ــهاِد باحلدي ــن االستش ــبيِّ م ــم النِّس ــس إقالهِل ــن جن ــو م ه

ــع القبائــل والبــوادي؛ جلمــع ُلغــات أهلهــا،  تهــم إىل التلقــي عــن األعــراب، وتتبُّ أيًضــا انــرصاُف مهَّ

نــْت  وحفظِهــا، وتدوينهــا، فانشــغلوا بذلــك عــن اســتخراج مثلــه مــن كالم الســلف، والذيــن قــد ُدوِّ

أي يف األخــذ عــن املتأخريــن مــن العــرب؛  كثــرٌي مــن أقواهلــم، مــع مــا لبعــض أهــل اللغــة مــن الــرَّ

رعايــًة للُّغــِة القديمــِة واهتاًمــا هبــا (3(.

وقــد أكثــر ابــُن هشــام النقــل عــن احلســن البــرصي )ت:110هـــ(؛ إذ هــو بلدّيــه، وموضعــه مــن 

العلــم والفصاحــة ال يفــى، وبلغــت شــواهده عنــه ُثلَثــي شــواهد أقــوال الســلف، منهــا موضَعــْن مل 

أجدمهــا عــن احلســن )ت:110هـــ( إال عنــد ابــن هشــام ومل أجدمهــا عنــد غــريه، وهــي:

1- )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(] النــور:22[: "وُيقــال: وال َيأَتــل أولــو الَفضــل: 

وال َيلــف أولــو الَفضــل. وهــو َقــول احلســن بــن أيب احلســن البــرصي(4(، فيــا بلَغنــا عنــه" (5(.

ــه  ــرصي أّن ــن الَب ــن أيب احلَس ــن احلســن ب ــي ع 2- )ی ی ی ی جئ(] األنفــال:61[: "وبلَغن

ــالم(6(" (7(. ــال:61[ لإلس ــول: )ی ی ی( ] األنف كان يق

وهــذه اآلثــار يســتفيد منهــا املفــّر يف مجعــه آلثــار الســلف، ويعتــرب هبــا، وليســت موجــودة فيــا 

)1(  التحرير والتنوير، )23/1(.
)2(  ينظر: االستدالل يف التفسري، لنايف الزهراين، )ص420(.

)3(  ينظر: املرجع السابق، )ص432(.
( كــا يف القــراءات الشــاذة، البــن خالويــه، )ص101(، ومقتــى  )4(  مل أجــده عــن احلســن هبــذا اللفــظ، وهــو معنــى قراءتــه: )وال يتــألَّ
ســبب النــزول الــذي أخرجــه عنــه ابــن املنــذر يف تفســريه كــا يف الــدر املنثــور، )705/10(، وفيــه: أن أبــا بكــر منــع نفقتــه عــى 

رجــٍل مــن قرابتــه مّلــا خــاض يف أمــر عائشــة J، وحلــف أاّل ينفــق عليــه، فنزلــت اآليــة.
)5(  السرية النبوية، (303/2(.

)6(  مل أجده عن احلسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم، )235/8(.
)7(  السرية النبوية، (674/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

مُجــَع مــن تفســري احلســن البــرصي(1(.

وعاّمــُة مــا نقلــه ابــن هشــام مــن أقــوال الســلف بالغــاٌت غــرُي ُمســندة، حاهلــا حــال مــا استشــهد 

بــه مــن األحاديــث النبوّيــة، وقــد ســبقت اإلشــارة هنــاك إىل وجــه ذلــك.

خامًسا: كالم العرب:

ُ بــه العــرُب عــن مقاصِدهــا؛ ِمــن ألفاظِهــا، وأســاليِب معانيهــا التــي ُتــوَرُد هبــا(2(.  هــو: مــا ُتعــربِّ

وينقســم إىل: ِشــعر ونثــر.

وقــد اســتعمل ابــُن هشــام كالَم العــرب يف تفســريه لغريــب القــرآن يف )162( موضًعــا، وذلــك 

يمّثــل مــن جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبُته: )%80.2(.

ا بنسبة )%12.3(. ا بنسبة )87.7%(، و)20( شاهًدا نثريًّ وكان منه )142( شاهًدا شعريًّ

ومــن أمثلــة استشــهاده بــه قولــه يف قولــه تعــاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ(  ] البقــرة:78[: "قــال ابــن هشــام: وحدثنــي يونــس بــن حبيــب النّْحــوي وأبــو ُعبيــدة: أن العــرَب 

تقــول: متنـّـى، يف معنــى: قــَرَأ ..، قــال: وأنشــدين أبــو ُعبيــدة النّْحــوي(3(:

َل َليـِله                                         وآِخــَره واىف مِحَــاَم امَلقــاِدِر. متنّــى كتــاَب اهلل أوَّ

)1(  ينظر: تفسري احلسن البري، ملحمد عبد الرحيم، )406/1(، )156/2(.
)2(  اخلصائص، (87/1(؛ وينظر: تاج العروس، )462/39(؛ واملعجم الوسيط، )ص831(.

)3(  البيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــني، للخليــل بــن أمحــد، )390/8(؛ ومقاييــس اللغة، البــن فــارس، )277/5(؛ 
ولســان العرب، البــن منظــور، )294/15(.
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وأنشدين أيًضا(1(:

بوَر عى ِرْسِل"(2(. متنّى كتاَب اهلل يف الليِل خالًيا                         متَنَِّي داوَد الزَّ

ــن  ــال اب ــران:61[: "ق ــاىل: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(  ] آل عم ــه تع ــه يف قول وقول

ــة(3(: ــن ثعلب ــي قيــس اب ــال أعشــى بن ــة. ق ــدة: َنبَتهــل: ندعــو باللعن ــو عبي ــال أب هشــام: ق

ها َيوًما وَنبَتهُل. ْلَتها َحَطًبا                                               َنعوُذ من رشِّ ال تقُعدنَّ وقد أكَّ

ــَل اهلل فالًنــا. أي: لعنَــه.  وهــذا البيــُت يف قصيــدٍة لــه. يقــول: ندعــو باللعنــة. وتقــول العــرب: هَبَ

َلــة اهلل. أي: لعنــة اهلل" (4(. َلــة اهلل. قــال ابــن هشــام: وُيقــال: هُبْ وعَليــه هَبْ

ــة العربيــة يف أن  ــه اللُّغــُة، و"ال خــالف بــن أئّم ــُت ب وكالم العــرب أوســُع وأشــمُل مصــدٍر تثب

ــه؛ نْظَمــه ونْثــَره ُيســتدلُّ بــه عــى إثبــات القواعــد العربيــة مطلًقــا؛ مــن لغــٍة، ورصٍف،  كالَم العــرب ُكلَّ

ونحــٍو، وغــري ذلــك" (5(.

ــوِق  ــاِء امَلوث ــن الفصح ــَت ع ــا ثب ــا "ب ــجُّ منُه ــا ُيت ــَر. وإنَّ ــعَر والنَّث ــرِب: الشِّ ــمُل كالُم الع ويش

ــٍة  ــوٍل علمّي ــى أص ــرب ع ــة الع ــهاده بلغ ــام يف استش ــن هش ــار اب ــك س ــِق ذل ــم" (6(، ولتحقي بعربيَّتِه

ــأيت  ــا ي معتــربة، تضمــن صّحــة تلــك الشــواهد، وســالمة منهــج اســتعاهلا يف تفســري الغريــب، وفي

ــا: بياهن

ــط  ــم واملحي ــاري، )151/2(؛ واملحك ــاس، لأنب ــامت الن ــاين كل ــر يف مع ــر: الزاه ــة، ينظ ــب اللغ ــة كت ــبة يف عاّم ــال نس ــت ب )1(  البي
ــور، )294/15(. ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــيده، )511/10(؛ ولس ــن س ــم، الب األعظ

)2(  السرية النبوية، (537/1(. وهذا النقُل عن أيب ُعبيدة ليس يف كتابه )جماز القرآن(، وال يف كتبه املطبوعة.
ها يوًما وَتبَتهُل"، وهو أشَبه بسياق القصيدة. )3(  ديوانه، )ص61(، وفيه: "َتعوُذ من رشِّ

)4(  السرية النبوية، (583/1(.
)5(  شح كفاية املتحفظ، البن الطّيب الفايس، )ص101(.

)6(  االقرتاح يف أصول النَّحو، للسيوطي، )526/1(؛ وينظر: ملع األدلة، البن األنباري، )ص81(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــذب،  ــروف بك ــن مع ــذ ع ــم يأخ ــة. فل ــة والعدال ــة: الثق ــم اللغ ــذ عنه ــن ُتؤخ ــزم يف م أّواًل: الت

ــه:  ــا يف قول ــا، ك ــة وحّفاظه ــة اللغ ــن أئّم ــه م ــل عن ــن ينق ــرّصح بم ــل كان ي ــرف، ب ــول ال ُيع أو جمه

"أخــربين أبــو زيــد األنصــاري"(1(، و"حّدثنــي يونــس بــن حبيــب النحــوي"(2(، و"أخــربين أبــو عبيــدة 

ــوي" (3(. النح

ــا  ــارس )ت:395هـــ(: "إنَّ ــن ف ــال اب ــة، فق ــل اللغ ــك يف نق ــزوم ذل ــى ل ــاء ع ــصَّ العل ــد ن وق

ــي  ــن جنّ ــرد اب ــون" (4(، وأف ــة، وُيتَّقــى امُلَظنّ ــرواة الثِّقــات ذوي الصــدق واألمان ُتؤخــذ اللغــة مــن ال

ــة( (5(. واة واحَلَمل ــرُّ ــة ال ــة، وثِق ــدق النَّقل ــاٌب يف ص ــوان: )ب ــه بعن ــا يف خصاِئص )ت:392هـــ( باًب

ومــا نقَلــه ابــن هشــام مــن الشــواهد غــرَي معــزوٍّ لناقلــه فليــس بقــادح يف قبولــه؛ فــإن النقــَل عــن 

ــر رشِط العدالــة، وقــد علمــَت موقــع شــيوخه إمامــًة وعدالــة، "وقــد وقــع ذلــك  ــٌة، لتوفُّ ــة ُحجَّ احلُجَّ

لســيبويه كثــرًيا، يعنــي بــه اخلليــَل وغــرَيه، وكان يونــُس يقــول: حدثنــي الثِّقــُة عــن العــرب. فقيــل لــه: 

َمــن الثِّقــة؟ قــال: أبــو زيــد. قيــل لــه: فلــَم ال ُتســّميه؟ قــال: هــو حــيٌّ بعــُد، فأنــا ال ُأســّميه" (6(.

ثانًيــا: التــزم عــزَو الشــواهد إىل قائليهــا، فقــد ســّمى الشــعراء يف )127( شــاهًدا، ول يتخلــف عــن 

ذلــك إال يف )15( شــاهًدا هــو يف جيعهــا متفــرد بالنقــل؛ إذ ل أجدهــا عنــد غــريه)7(.

عــىل أن اجلهــَل بقائــل الشــاهد ال يــرُّ إذا ُعــرَف ناقُلــه؛ فقــد تقــّرر عنــد أهــل اللغــة أّن: املهــمَّ 

يف الشــاهد الــّراوي ال القائــل؛ ألنــه مــا بمعرفتــه ُيقبــل الشــاهد أو ُيــرّد، وقــد اعتمــَد العلــاُء مــا رواه 

)1(  السرية النبوية، (56/1(.
)2(  السرية النبوية، (537/1(.

)3(  السرية النبوية، (55/1(.
)4(  الّصاحبي، )ص62( طبعة السّيد صقر.

)5(  اخلصائص، )502/2(؛ وينظر: منه، )411/1(؛ وملع األدلة، لأنباري، )ص85(؛ واملزهر، للسيوطي، )48/1(.
)6(  االقرتاح يف أصول النحو، للسيوطي، )628/1(؛ وينظر منه، )544/1(.

)7(  وهــذه مواضعهــا: الســرية النبويــة، )55/1، 89، 305، 311، 359، 363 )موضعــان(، 537 )موضعــان(، 539، 554، 571(، 
.)547 ،545 ،175/2)
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ســيبويه )ت:180هـــ( عــن العــرب ممـّـا ال ُيعــرف قائُلــه؛ ثقــًة بــه، قــال البغــدادّي )ت:1093هـــ(: 

ــت  ــذا كان ــال، وهل ــل، وإال ف ــه ُقب ــد علي ــٍة ُيعتم ــن ثق ــدَر م ــه إْن ص ُت ــه وتتمَّ ــوُل قائُل ــاهُد املجه "الّش

ــواهد، اعتمــَد عليهــا خلــٌف بعــد ســلٍف، مــع أنَّ فيهــا أبياًتــا عديــدًة ُجهــَل  أبيــاُت ســيبويه أصــحَّ الشَّ

ــم   ــُة بالعل ــرٌي، والعناي ــاُء كث ــاِس والعل ــه إىل النّ ــرَج كتاُب ــد خ ــا، وق ــا ناِقلوه ــَب هب ــا عي ــا، وم قاِئلوه

ــه أتــى بشــعٍر ُمنكــر" (1(. مــن عليــه، وال ادَّعــى أنَّ ــش، فــا طعــن أحــٌد مــن امُلتقدِّ َوِكيــدٌة، وُنظــَر فيــه وُفتِّ

وكان مــن أثــِر اهتــام ابــن هشــام بعــزو الشــواهد: تفــّرده بنســبة مُجلــٍة منهــا إىل قائليهــا، وذلــك 

يف )6( مواضــع، فنســَب عــدًدا مــن األبيــات هــي عنــد غــريه بــال نســبة، أو خالفــه غــرُيه يف نســبتها، 

وهــي:

َبعرى يف ذلك(2(: "قال ابن الزِّ

مطاعيُم يف امَلقرى مطاعُن يف الَوغى                                زبانيٌة ُغلٌب ِعظاٌم ُحلوُمها"(3(.

"قال الَعْبيس، واسُمه: ُعبيد بن وهب(4(:

بأرِض َفــالٍة ال ُيســدُّ َوصيــُدهـا                               عيَّ وَمعرويِف هبا غرُي ُمنَكِر"(5(.

"وأنشدين أبو ُعبيدة النّْحوي(6(:

َل َليِله                                                  وآِخَره واىف مِحَــاَم امَلقاِدِر"(7(. متنّــى كتاَب اهلل أوَّ

)1(  خزانــة األدب، (16/1(. وقــد بلغــت األبيــاُت املجهولــُة يف كتــاِب ســيبويه )342( بيتــًا، بإحصــاِء صاحــب: "بحــوث ومقــاالت 
يف اللغــة" )ص90(، وبلــَغ مــا ُعِرفــْت نســبُته ِمنهــا )233(، والباقــي )109( غــرُي معروفــِة النِّســبة.

)2(  أورده ابن األنباري بال عزو يف شح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، )ص404(.
)3(  السرية النبوية، (312/1(.

)4(  نســبه أبــو زيــد القــريش يف جهــرة أشــعار العــرب، )ص17(، لُزهــري، وليــس يف ديوانــه، وأورده ابــن قتيبــة بــال نســبة يف تفســري 
ــرآن، )ص265(. ــب الق غري

)5(  السرية النبوية، (305/1(.
)6(  البيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــني، للخليــل بــن أمحــد، )390/8(، ومقاييــس اللغة، البــن فــارس، )277/5(، 

ولســان العــرب، البــن منظــور، )294/15(. وهــذا النقــُل عــن أيب ُعبيــدة ليــس يف كتابــه )جمــاز القــرآن(، وال يف كتبــه املطبوعة.
)7(  السرية النبوية، )537/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

"وأنشدين أيًضا(1(:

بوَر عى ِرْسِل"(2(. متنّى كتاَب اهلل يف الليِل خالًيا                              متَنَِّي داوَد الزَّ

"قال الشاعر(3(:

قوٌم إذا سمعوا الرّصاخ رأيتهم                       ما بن ُملجم ُمهِره أو سافِِع"(4(.

"وقال الراجز(5(:

                                       فُصرّيوا مثَل كعصٍف مأكول"(6(.

ثالًثــا: مل يــُرج يف شــواهده عــن عصــوِر االحتجــاِج، كــا مل يستشــهْد بَبْيــِت أحــٍد ِمــن املولَّدين(7(، 

ــة  ــن َهْرَم ــم باب ــن، وخت ــّم املخضم ــن، ث ــن اجلاهلّي ــعارهم م ــهد بأش ــن استش ــة م ــل كان عاّم ب

)ت:176هـــ((8( الــذي يتوّقــف عنــد طبقتــه االحتجــاج بالشــعر؛ وذلــك أن العلــاء حــرصوا زمــن 

االحتجــاِج بامَلْســموِع ابتــداًء مــن اجلاهليــة قبــل اإلســالم بنحــو قرَنــْن مــن الزمــان، وانتهــاًء بأواخــر 

ــدة  ــو عبي ــال أب ــة(9(، ق ــل البادي ــع أله ــرن الراب ــة الق ــدُّ إىل هناي ــار، ويمت ــل األمص ــاين أله ــرن الث الق

)1(  أي: أبــو عبيــدة. وهــذا النقــُل عنــه ليــس يف كتابــه "جمــاز القــرآن"، وال يف كتبــه املطبوعــة. والبيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، 
ينظــر: الزاهــر يف معــاين كلــامت النــاس، لأنبــاري، )151/2(؛ واملحكــم واملحيــط األعظــم، البــن ســيده، )511/10(، ولســان 

العــرب، البــن منظــور، )294/15(.
)2(  السرية النبوية، (537/1(. وهذا النقُل عن أيب ُعبيدة ليس يف كتابه )جماز القرآن(، وال يف كتبه املطبوعة.

ــة،  ــب اللغ ــام، وهتذي ــن هش ــد اب ــا عن ــه ك ــون ال يعزون ــه )ص206(، واملتقدم ــا يف ديوان ــرب، ك ــد يك ــن مع ــرو ب ــب لعم )3(  ُينس
حــاح، للجوهــري، )1230/3(. لأزهــري، )65/2(؛ والصَّ

)4(  السرية النبوية، (311/1(.
)5(  نسبه صاحب خزانة األدب، (189/10( لرؤبة بن العّجاج.

)6(  السرية النبوية، (55/1(.
ــجُّ بــيٍء مــن كالمهــم.  ــة، فــال ُيَت ــن جــاَء بعــد زمــن االحتجــاج يف العربي ــراد هبــم: َم ــد: هــو امُلحــَدث مــن كلِّ يشء. وي )7(  املولَّ

ــيوطي، )242/1(. ــا، للس ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر يف عل ــور، )470/3(؛ واملزه ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــر: لس ينظ
)8(  إبراهيــم بــن عــّي ابــن َهْرَمــَة القــريّش املــديّن، شــاعٌر فصيــٌح جميــٌد، مــات ســنة )176هـــ(. ينظــر: طبقــات الّشــعراء، البــن امُلعتــّز 

)ص20(؛ والّشــعر والّشــعراء، البــن قتيبــة، )ص753(.
عِر يف اللغة، ملحمد جبل، )ص83(؛ وضوابط الفكر النحوي، للخطيب، )222/1(. )9(  ينظر: االحتجاج بالشِّ
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معمــر بــن امُلثنّــى )ت:210هـــ(: "افُتتِــح الشــعُر بامــرِئ الَقْيــس، وُختــم بابــن َهْرمــة" (1(.

وقــد أمجــع أهــل اللغــة عــى االحتجــاج بــكالم اجلاهلّيــن واملخضمــن(2(، وأمجعــوا عــى عــدم 

هلــم بّشــار بــن  االحتجــاج بــكالم املوّلديــن وامُلحَدثــن(3(، وهــم "مــن جــاء بعــد عــرص املائَتــْن، وأوَّ

ُبــْرد(4(، وأبــو ُنــَواس(5(" (6(. 

ــى  ــون ع ــَق امُلحّقق ــم، وأطب ــتدالِل بكالِمه ــوا يف االس ــون "فاختلف ــالمّيون أو املتقدم ــا اإلس وأّم

ــك" (7(. ــالف يف ذل ــؤوا باخِل ــه ومل يعَب ــهاِد ب االستش

ــة االستشــهاد ظاهر؛  رابًعــا: اعتنــى بروايــات األبيــات، ونبَّــه إىل اختالفهــا، وأثــُر ذلــك عــى صحَّ

ــُح إحدامُهــا عــى األُخرى. ــاهد يف روايــٍة دون ُأخــرى، وقــد ترتجَّ فقــد يكــون الشَّ

وقــد أشــار إىل اختــالف الروايــات يف )5( مواضــع، منهــا قولــه تعــاىل: )ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ(] األنبيــاء:98[: " قــال ابــن هشــام: َحَصــُب جهنّــم: كلُّ مــا ُأوقــدت بــه. قــال 
أبــو ُذؤيــب اهلــذيل(8(:

فأطِفْئ وال توِقد وال تُك حِمضًأ                                لناِر الُعداِة أن َتطرَي َشكاُتا.

ــٌر يف  ــا مؤث ــة هن ــالف الرواي ــا" (9(، فاخت ــُك حُمِْصًب ــروى: وال َت ــه. وُي ــاٍت ل ــُت يف أبي ــذا البي وه

االستشــهاد بالبيــت، إذ احلجــة يف روايــة دون أخــرى، وإن قاربتهــا يف املعنــى. ومثلــه يف قولــه تعــاىل: 

)1(  املزهر، )411/2(.
)2(  نقل اإلمجاع ابن الطّيب الفايس يف شح كفاية املتحفظ، )ص101(؛ وينظر: اخلصائص، البن جنّي، )79/1(.

)3(  نقل اإلمجاع السيوطي يف االقرتاح يف أصول النَّحو، (611/1(؛ وينظر: خزانة األدب، للبغدادي، )5/1(.
م فيهــم بإمجــاع الــرواة، قتَلــه امَلهــديُّ ســنة )167هـــ(. ينظــر: طبقــات الّشــعراء، البــن امُلعتــّز  )4(  رأُس امُلحَدثــن مــن الشــعراء وامُلقــدَّ

)ص21(؛ واألغــاين، لأصفهــاين، )94/3(.
)5(  احلسُن بن هانئ، شاعٌر جُميٌد مطبوٌع، )ت:195هـ(. طبقات الّشعراء، )ص193(؛ والّشعر والّشعراء، )ص796(.

)6(  شح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، )391/3(.
)7(  شح كفاية املتحفظ، )ص101(؛ وينظر: اخلصائص، البن جنّي، )79/1(؛ وخزانة األدب، للبغدادي، )7/1(.

)8(  ديوان الذليني، )163/1(.
)9(  السرية النبوية، (359/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ] األحــزاب:14[: "قــال ابــن هشــام: األقطــار: اجلوانــب. 

ــار، وواحدهــا: قــرْت. قــال الفــرزدق(1(: وواحدهــا: قْطــر. وهــي: األقت

كم ِمن ِغنًى فَتَح اإللُه هلم به                                     واخلَيُل ُمْقِعَية عى األقطاِر.

وُيروى: عى األقتار. وهذا البيُت يف قصيدٍة له" (2(.

ــامُّ  ــُل الع ــل(3(؛ واألص ــن الِعل ــٍة م ــات بُجمل ــات األبي ــالف رواي ــة اخت ــُل اللغ ــل أه ــد علَّ وق

عندهــم: قبــوُل كلِّ الروايــاِت التــي ورَدت عــن العــرب والــرواة الثِّقــات. فالروايــاُت ال تتدافــُع، وال 

ُتــردُّ روايــٌة بروايــة إذا ثَبَتتــا عــن ثقــٍة إال مَلعنــى يقتضيــه(4(، قــال أبو عــي الفــاريّس )ت:377هـــ(: "إذا 

بــَط والثََّبــَت القيــاُس وموافقــُة األْشــباه،  اختلفــت الروايــُة وكان أحــُد الفريَقــْن أْضبــَط، وعضــَد الضَّ

كان األخــُذ بــا مَجــع هذيــن الوصَفــْن َأْوىل وَأْرجــح" (5(.

ــن  ــرو اب ــن عم ــرتة ب ــال عن ــه: "ق ــن قول ــات الدواوي ــه رواي ــا في ــام خمالًف ــن هش ــده اب ــا أنش وممّ

ــيس: ــّداد الَعب ش

اًل                                          مَتُكو َفريَصُته كِشْدِق األَعَلِم"(6(. ولُربَّ ِقْرٍن قد تركُت جُمدَّ

وهــو يف ديوانــه بروايــة األعلــم الشــنتمري )ت:476هـــ(، وكــذا يف شح التريــزي )ت:502هـ(

لــه: "وحليــِل غانَيــٍة تركــُت" (7(، ومثلــه قولــه: "قــال أبــو ِخــراش اهلذيل:

يك إذا شتا                                     ومستنَبٌح بايل الّدريَسن عائُل"(8(. إىل بيته يأوي الضَّ

)1(  ديوانه )ص265(، وفيه رواية: "األقتار".
)2(  السرية النبوية، (246/2(.

)3(  ُتنظر يف شح أبيات سيبويه، للسريايف، )96/2(؛ واالقرتاح يف أصول النحو، للسيوطي، )624/1(.
)4(  ينظر: شح اجُلمل، البن عصفور، )ص865(؛ وفيض نرش االنرشاح، للفايس، )516/1(.

ُة للقراِء الّسبعِة، (289/1(. )5(  احلجَّ
)6(  السرية النبوية، (670/1(.

)7(  ديوان الفرزدق، )ص207(؛ وشح التريزي له، )ص170(.
)8(  السرية النبوية، (242/1(.
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ويف ديــوان الذلّيــني: )يــأوي الغريــب .. ومهتلــٌك بــايل((1(، وقــال أيًضــا: "وأنشــدين(2( لعلقمــة 

بــن عبــدة، أحــد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد بــن منــاة بــن متيــم:

َتسقي َمذانَب قد مالت َعصيفُتها                             َحدوُرها من أيتِّ املاِء َمطموُم"(3(.

ورواية ديوانه، وشِحه لألعلم الشنتمري )ت:476هـ(: "قد زالت َعصيفُتها" (4(.

خامًســا: تفنَّــن يف ذكــر معــاين األبيــات، وموضوعاتــا، ومناســباتا، وعــدد أبياتــا، وكُثــَر ذلــك 

منــه كثــرًة ظاهــرًة، وذلــك مــن متــام االستشــهاد هبــا عــى الغريــب، وفيهــا خــرُي معونــٍة عــى إيضــاح 

ــق نســبتها  ــط ألفاظهــا، وحتقي ــة، مــع ضب ــان مطابقتهــا لَلفظــة الغريــب يف اآلي معــاين الشــواهد، وبي

لقائليهــا.

رُس، األروّيــة،  ر، الــدُّ ْجــت، ُمســِجًحا، الّســنَوَّ فــكان ممـّـا بّينــه مــن غريــب ألفــاظ الشــواهد: "هرَّ

ــوى، َهْوَبــر، طِْخَفــة" (5(. امُلصــدان، الصُّ

ــاًل،  ــف إب ــه، يص ــة ابنَ ــي أثيَل ــرًيا، يرث ــا صغ ــُف ظبًي ــات: "يص ــات األبي ــن موضوع ــّن م ــا ب وممّ

ــاء" (6(. ــف احلرب ــه، يص ــف ناقَت ــش، يص ــاَر َوح ــف مح ــًدا، يص ــف بل يص

ــب  ــن رواة الغري ــري م ــن كث ــا ع ــز هب ــه، متّي ــٌة يف كتاب ــمٌة عاّم ــو س ــات فه ــدد األبي ــر ع ــا ذك أّم

وحّفاظــه، فــال يــكاد يــدع بيًتــا إال ويذكــر بعــده: "وهــذا البيــت يف قصيــدٍة لــه" (7(، أو: "وهــذا البيــت 

)1(  ديوان الذليني، (149/2(.
)2(  السرية النبوية، (670/1(.

)3(  يعني أبا ُعبيدة.
)4(  ديوانه )ص50(؛ وشحه لألعلم الشنتمري، )ص35(.

)5(  ينظر: السرية النبوية، )263/1، 581، 561، 670(، )107/2، 112، 248(.

)6(  ينظر: السرية النبوية، (303/1، 305، 550، 557، 561، 674(، )174/2(.

)7(  ينظر: السرية النبوية، (530/1، 533، 535، 569(، )216/2، 246، 303(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــّدد  ــا ح ــه" (2(، ورّب ــوزٍة ل ــت يف أرج ــذا البي ــول: "وه ــات فيق ــوع األبي ــّدد ن ــه" (1(، أو ي ــاٍت ل يف أبي

عــدد أبيــات القصيــدة فقــال: "وهــذا البيــت يف ثالثــة أبيــاٍت لــه" (3(. وقــد زاد فعلــه ذلــك عــن )70( 

مــّرة. ومــن أمثلــة احتفائه بذلــك عنــد قولــه تعــاىل: )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ(

] األحــزاب:26[: "قــال ابــن هشــام(4(: قــال ُســَحيم عبــُد بنــي احلَْســحاس، وبنــو احلَْســحاس مــن بنــي 

أســد بــن خزيمــة(5(:

ياِصيا. وأصبحت الّثرياُن رّصعى وأصبَحت                               نساُء مَتيٍم َيبَتِدرن الصَّ

وهذا البيُت يف قصيدٍة له.

يايص أيًضا: القرون. قال النابغة اجلعدي(6(: والصَّ

َوَســاَدِة َرهطــَي حتــى َبِقيــــــ                                  ـُت َفرًدا كِصيِصَية األْعَضِب.

يقول: أصاَب املوُت سادَة َرهطي. وهذا البيُت يف قصيدٍة له.

وقال أبو دؤاد اإليادي(7(:

يايِص بأيديـــــ                                   ـهّن َنضٌح من الُكَحْيل وقاُر. فَذَعْرنا ُسْحَم الصَّ

)1(  ينظر: السرية النبوية، (106/1، 524، 550(، )112/2، 303، 304(.
)2(  ينظر: السرية النبوية، (272/1، 358، 581(، )107/2، 114(.

)3(  ينظر: السرية النبوية، )547/2(.
)4(  قال ابن إسحاق )ت:150هـ( قبل ذلك: "والّصيايص: احلصون واآلطام التي كانوا فيها". )249/2(.

)5(  أقدم من ذكَره ابن هشام، وهو يف النكت والعيون، للاوردي، )393/4(؛ ويف ديوان النابغة اجلعدي، )ص192(:

ياصيا. فأصبَحت الثريان َغرقى وأصبَحت      نساُء مَتيم يلتقطن الصَّ

واألصــّح أهنــا روايــٌة لبيــت ُســَحيم؛ فقــد نســَبه لــه الّســهيي يف الــروض األُُنــف، (340/6( وقــال إّن: "أمحــد بــن داود أنشــده يف 
ياصيــا"، ومل يقــل: "يبتــِدرن"، ومل أجــده فيــا وصــل إلينــا مــن كتــاب "لنبــات" أليب  كتــاب )النبــات( لــه فقــال فيــه: "يلتقطــن الصَّ

حنيفــة الدينــوري أمحــد بــن داود )ت:282هـ(".
)6(  ديوانه، )ص31(.

)7(  مل أجده عند غري ابن هشام.
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وهذا البيُت يف قصيدٍة له.

يــايص أيًضــا: الشــوك الــذي للنّســاجن. فيــا أخــربين أبــو عبيــدة، وأنشــدين(1( لُدَريــد بــن  والصَّ

ّمــة اجلَُشــمي، ُجَشــم بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن(2(: الصِّ

ِد. يايص يف النّسيِج املَمدَّ نظرُت إليــه والّرمــاُح تنوُشــه                            كَوقِع الصَّ

وهذا البيُت يف قصيدٍة له" (3(.

سادًســا: ومــن مظاهــر عنايتــه بالشــواهد وحتقيقها: إكثــاره من ذكــر أنســاب الشــعراِء، والتعريِف 

ف بالشــعراء يف )31( موضًعــا، منهــم: األعشــى، وأميــة بــن  بــم، ومتييزهــم عنــد االشــتباه، فقــد عــرَّ

ــاج، وذو  ــدع، والعّج ــعة، واألج ــن َتوس ــار ب ــر، هن ــن حَج ــدي، وَأوس ب ــة اجلع ــت، والنّابغ أيب الّصل

الرّمــة، واألخطــل، وابــن َهْرمــة (4(.

ــم منــه مــن املعــاين؛ ممـّـا تضّمــن تنّقًصــا ملســلم، أو مــا ُيســتحيا  ــف يف شــواهده عــاّم ُيتأثَّ ســابًعا: تعفَّ

ــا  ــَض م ــارٌك بع ــال: "وت ــه، فق ــة كتاب ــك يف مقدم ــار إىل ذل ــد أش ــة، وق ــاين النازل ــن املع ــره م ــن ذك م

ذكــره ابــُن إســحاق يف هــذا الكتــاب ..، وأشــعاًرا ذكَرهــا مل أَر أحــًدا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرُفهــا، 

وأشــياَء بعُضهــا َيْشــنُع احلديــُث بــه، وبعــٌض يســوُء بعــَض النــاس ِذكــُره" (5(، كــا ظهــر ذلــك أيًضــا 

رصًيــا يف بعــض ترّصفاتــه يف كتابــه(6(.

)1(  ينظر: جماز القرآن، (136/2(. والبيُت فيه: "وما راعني إال الرماح َتنوُشه".
)2(  ديوانه، )ص63(.

)3(  السرية النبوية، )249/2(.
)4(  ينظر: السرية النبوية، (14/1، 43، 36، 309، 561، 663(، )248/2، 545(.

)5(  السرية النبوية، )4/1(.
)6(  ينظر: السرية النبوية، )268/1، 361، 413، 567(، )11/2، 32(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــة العلــاء مــن أهــل اللغــة  وهــذا وإن كان مذهًبــا اختــاره ابــن هشــام وســار عليــه، غــري أن عامَّ

والغريــب والتفســري وغرِيهــم عــى أنــه: ال ُيلتَفــُت إىل مــا يف الشــاهد مــن املعــاين النازلــِة ومــا ُيســتحيا 

مــن ِذكــره؛ ألنَّ الغــرَض مــن إيراِدهــا معرفــُة وْجــه كالم العــرب، ومــا أرادوه مــن املعــاين، دون مــا 

ســوى ذلك مــن قبيــح األلفاظ واألغــراض، ويف ذلــك يقول اجلرجــاين )ت:471هـــ(: "راوي الشــعَر 

ــة، إذا هــو مل يقِصــد بحكايتــه أن ينــرَص باطــاًل، أو  حــاٍك، وليــس عــى احلاكــي عيــب، وال عليــه َتبِع

َيســوَء ُمســلًا، وقــد حكــى اهلل تعــاىل كالَم الكفــار. فانُظــْر إىل الغــرض الــذي ُروَي لــه الشــعُر، ومــن 

ن ..، وقــد استشــهد العلــاُء لَغريــب القــرآن وإعرابــه باألبيــات فيهــا الُفحــُش،  أجلــه ُأريــد، ولــه ُدوِّ

وفيهــا ِذكــُر الفعــل الَقبيــح، ثــمَّ مل َيِعْبهــم ذلــك؛ إْذ كانــوا مل يقصــدوا إىل ذلــك الُفحــِش ومل ُيريــدوه، ومل 

َيــْرُووا الشــعَر مــن أجلــه" (1(، وقــال اآللــويس )ت:1270هـــ(: "وقــد َذمَّ العلــاُء جريــًرا والفــرزدق 

يف تاجيِهــا، ومل يُذّمــوا َمــن استشــهد بذلــك عــى إعــراٍب وغــرِيه مــن ِعلــم اللســان" (2(.

كــا أن يف تــرك مثــل تلــك الشــواهد َفــوُت ذخــريٍة وافــرٍة مــن ألفــاظ العــرب وأســاليب كالِمهــا، 

ــَة  ــو تركــوا رواي ــاَء ل ــال العســكرّي )ت:395هـــ(: "عــى أنَّ العل ــا، ق ــع ذلــك مــن أحواهِل ــا يتب وم

ــرزدق  ــعر الف ــل ش ــورٌة، يف مث ــٌة َمْوف ــُن مَجَّ ــريٌة، وحماِس ــُد كث ــم فوائ ــقَطْت عنه ــعر لس ــخيف الش س

ــم" (3(. ــل، وغرِيه ــِث واألخط ــر والَبعي وجري

ثامنًــا: مــن جليــل مــا متّيــز بــه ابــن هشــام فيــا أورده مــن شــواهد غريــب القــرآن: انفــراده بذكــر 

شــواهد ل ُتنقــل عــن غــريه. فقــد وقفــت لــه عــى )21( شــاهًدا مل أجدهــا عنــد غــريه، وهــذا رسدهــا:

1- "قال الشاعر:

يـــ                            ِن قــواًما ولإلمــاِم َظهرًيا"(4(. يا َسميَّ النبيَّ أصبحَت للدِّ

)1(  دالئل اإلعجاز، )ص12(.
)2(  روح املعاين، (201/19(.
)3(  ديوان املعاين، )431/1(.

)4(  السرية النبوية، (571/1(.
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2- "قال الشاعر:

لو كنُت ُمرَتنًا يف الَقْوس أْفَتنَني                            منها الكالُم ورّباينَّ أْحباِر"(1(.

3- "قال أبو األْخَزر احِلّاين، واسمه ُقتيبة:

دِم"(2(.                                                جَيَْهر أجواَف املياه السُّ

4- "قال الشاعر:

شاَب باملاِء منه ُمْهاًل كرهًيـــا                         ثمَّ علَّ امُلتوَن بعــــد النِّهـــــاِل"(3(.

5- "قال الشاعر:

يسقـــيه ريب محيَم امُلهِل جَيَرُعــه                         َيشوي الوجوه فهْو يف بطنه ِصْهُر"(4(.

6- "قال الشاعر:

حَضْأُت له ناري فأبرَص َضوَءها                     وما كاَن لوال َحْضَأُة الناِر هيتدي"(5(.

7- "قال الشاعر:

يَُّب"(6(.  ٌة                       واحلامياُت ظهوَرها والسُّ يٍف ِحقَّ حوَل الوصائِل يف رُشَ

8- "قال الُكَميت بن زيد:

قت األمور بَوجهَتيهـــم                                   فا عرفوا الّدبرَي من القبيـــِل" (7(. تفرَّ

)1(  السرية النبوية، (554/1(.

)2(  السرية النبوية، )534/1(.

)3(  السرية النبوية، )363/1(.

)4(  السرية النبوية، (363/1(.
)5(  نقلــه أبــو ســعيد الســّكري )ت:275هـــ(، يف شح أشــعار الذليــني، (223/1(، عــن ابــن هشــام )ت:218هـــ(، وقــد وقــع فيــه 

تصحيــف، وصوابــه مــا أورده ابــن هشــام )ت:218هـــ(.
)6(  السرية النبوية، )89/1(.

)7(  السرية النبوية، (310/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

9- "قال ُأمّية بن أيب الّصلت:

فا أناُبوا لَسْلٍم حن ُتنِذُرهم                                ُرْسُل اإلله وما كانوا له َعُضدا"(1(. 

10- "قال ُأمّية بن أيب الّصلت:

ًرا َمدُسورا"(2(. َحوَل شياطينِهم أبابيُل ِربّيـ                                         ـون َشّدوا َسنَوَّ

11- "قال الشاعر وهو أبو األْخَزر احِلّاين، من متيم:

ِم"(3(. ا بأطراِف الَقنا امُلقوَّ    َدرْسً

12- "قال الشاعر:

فقلُت هلا ال جتزعي أمَّ مالٍك                                عى اْبنَْيك إْن عبٌد لئيٌم رشامُها"(4(.

13- "قال أبو ُزَبيد الطائي، واسمه َحرملُة بن املنذر:

ُمسنفاٌت كأهّنن َقنا اهِلنـ                                        ِد لطوِل الَوجيِف َجْدَب امَلُروِد"(5(.

14- "قال الفرزدق(6(:

نا                عى النَّْحب أعطى للَجزيِل وأفَضُل"(7(. وإْذ َنَحَبت كلٌب عى الناس أيُّ

15- "قال مالك بن نَويرة الريبوعي:

ْجِر"(8(. ُدن الشُّ سُت ما َتبغي من الشُّ وما يِلَ َنْحٌب عندهم غرَي أّنني                     تلمَّ

)1(  السرية النبوية، )674/1(.

)2(  السرية النبوية، )112/2(.

)3(  السرية النبوية، (112/2(.

)4(  السرية النبوية، )175/2(.

)5(  السرية النبوية، )193/2(.
)6(  ليس يف ديوان الفرزدق طبعة عي فاعور، وال طبعة دار بريوت، وال يف شح ديوانه إليليا احلاوي.

)7(  السرية النبوية، (248/2(.

)8(  السرية النبوية، )248/2(.
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16- "قال أبو دؤاد اإليادي:

يايِص بأيديـ                              ـهّن َنضٌح من الُكَحْيل وقاُر"(1(. فَذَعْرنا ُسْحَم الصَّ

17- "قال الشاعر:

فال إلٌّ ِمن اآلالِل َبْيني                                                     وبينَكم فال َتْأُلنَّ ُجهًدا" (2(.

18- "قال األجدع بن مالك اهلَْمداين، وهو أبو َمروق بن األجدع الفقيه:

ٌة أن جُتاِوزوا                              ِمن األرِض َمعروًفا إلينا وُمنْكًرا"(3(. وكان علينا ِذمَّ

19- "قال حّسان بن ثابت(4(:

واِظ"(5(. ُج كالشُّ        مَهزُتك فاختَضعُت لُذلِّ َنفٍس                                     بقافيٍة تأجَّ

20- "قال الشاعر:

واعَلْم بأّنك قد ُجِعلَت َولِيجًة                          ساقوا إليك احلَْتَف غرَي َمُشوِب"(6(.

21- "قال حبيب بن ُخدَرة اخلارجّي، أحُد بني هالل بن عامر بن َصعَصعة(7(:

       يا طِيُب إنا يف َمعٍر ذهَبت                                    َمسعاُتم يف التَّبار والتََّبِب" (8(.

)1(  السرية النبوية، )249/2(.

)2(  السرية النبوية، )545/2(.

)3(  السرية النبوية، (545/2(.
)4(  يف ديوان حسان، )ص153( قصيدة ُيشبه أن يكون هذا البيت منها.

)5(  السرية النبوية، )356/1(.

)6(  السرية النبوية، )547/2(.
)7(  هذا مّما فات د. إحسان عباس مجعه من شعر حبيب بن ُخْدرة يف ِشعر اخلوارج، )ص210(.

)8(  السرية النبوية، (352/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

تاســًعا: وممـّـا تفــّرد بــه ابــن هشــام أيًضــا: َســبُقه يف ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقــُل مــن بعــده 

عنــه. وقــد وقفــت لــه مــن هــذا عــى )9( شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا، ويغلــب عــى الظــّن أنــه 

املصــدر فيهــا، وهــذا بياهنــا:

1- "قال الُكَميت(1(:

ليَتني ُكنُت قبَله                                                                        قد تبّوأُت َمضَجعا" (2(.

2- "قال أمية بن أيب الصلت الثقفي(3(:

إذ أتى موهنًا وقد نام َصحبي                                 وسجا الليُل بالظالم الَبهيِم"(4(.

3- "قال الشاعر(5(:

َألَبسَت قوَمك خَمزاًة وَمنقَصًة                            حتى ُأبيحوا وَخلَّوا َفجَوَة الداِر"(6(.

4- "قــال متيــم بــن أيب ُمقبــل، أحــُد بنــي عامــر بــن َصعصَعة(7(:َمذاويــُد بالبِيــِض احلَديــِث ِصقاهُلا            

ْكُب َأوَجفــوا"(8(. ْكــِب أحياًنــا إذا الرَّ عــى الرَّ

5- "وقال صخر بن عبد اهلل اهلذيّل، وهو صخر الَغّي(9(:

                                            وِمن َكبرٍي َنَفٌر زبانيْة"(10(.

)1(  ينظر: املنتخب من كالم العرب، للُهنائي، )ص681(؛ وجهرة اللغة، البن دريد، )1094/2(.
)2(  السرية النبوية، (106/2(.

)3(  ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس، لأنباري، )334/1(.
)4(  السرية النبوية، (242/1(.

)5(  أنشَده ابُن بّري بال نسبة، ينظر: لسان العرب، )148/15(.
)6(  السرية النبوية، (305/1(.

)7(  ينظر: أساس البالغة، للزخمري، )320/1(.
)8(  السرية النبوية، (193/2(.

)9(  ينظر: شح أشعار الذليني، للسكري، )280/1(.
)10(  السرية النبوية، (312/1(.
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6- "وقد قال اخلَطِيم التميمي يف اجلاهلية(1(:

َزنيٌم تداعاه الرجاُل زيادًة                                كا ِزيَد يف َعرِض األديِم األكارُع"(2(.

7- "قال الشاعر(3(:

وُكنّا إذا ما الّضيُف َحلَّ بأرِضنا                        َسَفْكنا ِدماَء الُبْدِن يف ُتربِة احلَاِل" (4(.

8- "وقــال هنــار بــن َتوســعة، أحــُد بنــي تيــم الــالت بــن ثعلبــة بــن ُعكابــة بــن صعــب بــن عــي 

بــن بكــر بــن وائــل. قــال ابــن هشــام: هــؤالء مــواِل بنــي حنيفــة(5(:

ونّجى يوسَف الثَّقفيَّ َرْكٌض                                            ِدراٌك بعــد ما وقــَع اللِّـواُء

ولو أْدَركنَــه َلَقَضيـن َنْحًبـا                                          بـــه ولُكــلِّ خُمَطـَأٍة ِوقاُء"(6(.

9- "قال ُسَحيم عبُد بني احلَْسحاس، وبنو احلَْسحاس من بني أسد بن خزيمة(7(:

ياِصيا"(8(.  وأصبحت الّثرياُن رّصعى وأصبَحت                    نساُء مَتيٍم َيبَتِدرن الصَّ

)1(  ينظر: لسان العرب، )277/12(.
)2(  السرية النبوية، )361/1(.

)3(  ينظر: لسان العرب، (191/11(.
)4(  السرية النبوية، (539/1(.

)5(  ينظر: املعارف، البن قتيبة، )ص396(؛ وأنساب األشاف، للبالذري، )292/6(.
)6(  السرية النبوية، (248/2(.

)7(  أورده املاوردي يف النكت والعيون، (393/4(. ويف ديوان النابغة اجلعدي، )ص192(:

ياصيا. فأصبَحت الثريان َغرقى وأصبَحت      نساُء مَتيم يلتقطن الصَّ

واألصــّح أهنــا روايــٌة لبيــت ُســَحيم؛ فقــد نســَبه لــه الّســهيي يف الــروض األُُنــف، (340/6( وقــال إّن: "أمحــد بــن داود أنشــده يف 
ياصيــا(، ومل يقــل: )يبتــِدرن("، ومل أجــده فيــا وصــل إلينــا مــن كتــاب )النبــات( أليب  كتــاب )النبــات( لــه فقــال فيــه: )يلتقطــن الصَّ

حنيفــة الدينــوري أمحــد بــن داود، )ت:282هـ(.
)8(  السرية النبوية، (249/2(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

A

احلمد هلل الذي يّر متام هذا البحث، وأسأله مزيد توفيقه، وقد أثمر من النتائج اآليت:

1- بــرزت إمامــة ابــن هشــام إضافــًة إىل )علــم الســرية( يف ثالثــة أمــور: علمــه بغريــب اللغــة، 

وحفظــه لشــواهدها، ومعرفتــه باألنســاب.

2- أضاف ابن هشام إىل سرية ابن إسحاق علًا كثرًيا من غريب اللغة وشواهدها.

3- فرَّ ابن هشام يف كتابه )111( لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.

4- استشهد عليها بـ )202( شاهًدا، جاءت موزعًة عى اآليت:

)27( شاهًدا من القرآن الكريم بنسبة )%13.4(. 	•

)2( شاهدان من القراءات بنسبة )%1(. 	•

)2( شاهدان من السنة النبوية بنسبة )%1(. 	•

)9( شواهد من أقوال السلف بنسبة )%4.4(. 	•

)162( شاهًدا من كالم العرب بنسبة )80.2%(، وكان منها: 	•

عر )142( بنسبة )87.7%(، ومن النثر )20( بنسبة )%12.3(. من الشِّ

5- أكثر النقَل عن أيب عبيدة معمر بن املثنى )ت:210(، وله عنه نقول ليست يف كتبه املطبوعة.

ــور  ــزام عص ــواهد، والت ــزو الش ــة، وع ــم اللغ ــذ عنه ــن ُتؤخ ــد م ــام يف حتدي ــن هش ــار اب 6- س

ــده. ــه وبع ــم قبل ــربة عنده ــة، واملعت ــل اللغ ــهورة أله ــول املش ــى األص ــاج، ع االحتج

ــدد  ــباتا، وع ــا، ومناس ــا، وموضوعات ــر معانيه ــن يف ذك ــات، وتفنَّ ــات األبي ــى برواي 7- اعتن
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ــم. ــِف هب ــعراِء، والتعري ــاب الش ــر أنس ــن ذك ــر م ــا، وأكث أبيات

ــف يف شــواهده عــّا ُيســتحيا منــه مــن املعــاين، وذلــك مذهــٌب يتــار أكثــر أهــل اللغــة  8- تعفَّ

خالَفــه.

9- انفرد بذكر شواهد مل ُتنقل عن غريه، وقد بلغت )21( شاهًدا مل أجدها عند غريه.

10- وممـّـا تفــّرد بــه َســبُقه يف ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقــُل مــن بعــده عنــه، ولــه مــن هــذا 

(9( شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا، ويغلــب عــى الظــّن أنــه املصــدر فيهــا.

ومّا يوىص به يف ختام هذا البحث:

1- متابعــة اســتخراج )غريــب القــرآن( وشــواهده مــن بطــون كتــب أئمــة اللغــة املرّبزيــن الذيــن 

يرجــع إليهــم يف علــم الغريــب وأشــعار العــرب.

ــز يف هــذا  2- ختصيــص الشــواهد الشــعرية عنــد ابــن هشــام بدراســة مفــردة؛ ملــا لــه مــن التمّي

البــاب والتفــّرد فيــه.

ــد هلل رب  ــق، واحلم ــوم طري ــري يف أق ــى الّس ــا ع ــؤول أن يعينن ــو املس ــق، وه ــاىل التوفي ــاهلل تع وب

ــن. العامل
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

1. أســاس البالغــة، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، 

حتقيــق: حممــد عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1419هـــ.

2. األصمعيــات، لأصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريــب بــن عــي بــن أصمــع )ت: 216هـ( ، 

حتقيــق: أمحــد شــاكر وعبــد الســالم هــارون، دار املعــارف - مــرص، ط7، 1993م.

3. األغــاين، أليب الفــرج األصفهــاين عــي بــن احلســن بــن حممــد بــن أمحــد بــن اهليثــم املــرواين األموي 

)ت: 356هـــ(، حتقيــق: إحســان عباس، وآخــرون، دار صادر - بــريوت، ط1، 1423هـ.

ــن  ــر( ب ــد )أيب بك ــن حمم ــب ب ــني مصع ــري، أليب ذر اخلش ــب الس ــر يف شح غري ــالء املخت 4. اإلم

مســعود اخلشــنى اجليانــى األندلــيس، أبــو ذر، ويعــرف كأبيــه، بابــن أيب الركــب )ت: 604هـــ( ، 

ــريوت. ــة - ب ــب العلمي ــه، دار الكت ــس برونل ــق: بول حتقي

5. إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحــاة، جلــال الديــن أبــو احلســن عــي بــن يوســف القفطــي )ت: 646هـ( 

، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر - القاهــرة، ط1، 1406هـ.

6. أنســاب األشاف، ألمحــد بــن ييــى بــن جابــر بــن داود الَبــاَلُذري )ت: 279هـــ( ، حتقيــق: ســهيل 

زكار ورفيقــه، دار الفكــر - بــريوت، ط1، 1417هـ.

7. بحــوث ومقــاالت يف اللغــة، لرمضــان عبــد التــواب )ت: 1422هـــ( ، مكتبــة اخلانجــي - القاهرة، 

ط3، 1415هـ.

ــقي  ــم الدمش ــرصي ث ــريش الب ــري الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــة، أليب الف ــة والنهاي 8. البداي

ــة، ط2، 1420هـــ. ــالمة، دار طيب ــد الس ــامي حمم ــق: س ــوىف: 774هـــ( ، حتقي )املت
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ــاح بــن  ــد الفت ة، لعب رَّ ــدُّ ــْي الشــاطبية وال ــرة مــن طريَق 9. البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــرش املتوات

عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض )ت: 1403هـــ( ، دار الكتــاب العــريب، بــريوت.

ــي    ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 10. الره

)ت: 794هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار عــامل الكتــب، 1424هـــ.

11. بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــني والنحــاة، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي 

)ت: 911هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العرصيــة - صيدا.

ــو  ــيني، أب ــرّزاق احلس ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمّم ــد ب ــوس، ملحّم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 12. ت

بيــدي )ت: 1205هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســتار أمحــد فــراج، مطبعــة  الفيــض، امللّقــب بمرتــى، الزَّ

حكومــة الكويــت، 1385هـــ.

ــاز الذهبــي  13. تاريــخ اإلســالم، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْي

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: عمــر التدمــري، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط2، 1413هـــ.

ــعيد                                  ــو س ــديف، أب ــس الص ــن يون ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــري، لعب ــس امل ــن يون ــخ اب 14. تاري

بــريوت، ط1، 1421هـــ. العلميــة -  الكتــب  ، دار  )ت: 347هـــ( 

ــور التونــيس                                     ــن عاش ــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر ب 15. التحري

)ت : 1393هـــ( ، نــر الــدار التونســية.

16. تفسري احلسن البري، ملحمد عبد الرحيم، دار احلديث، القاهرة.

17. تفســري القــرآن العظيــم، لإلمــام عــاد الديــن أيب الفــداء إســاعيل بــن كثــري القــريش الدمشــقي 

املعــروف بابــن كثــري )ت: 774 هـــ( ، حتقيــق: أســعد الطيــب، مكتبــة نــزار البــاز، ط3، 1419هـــ.

18. تفســري جماهــد، أليب احلجــاج جماهــد بــن جــرب التابعــي املكــي القــريش املخزومــي )ت: 104هـــ( 

حتقيــق: حممــد عبــد الســالم، دار الفكــر اإلســالمي احلديثــة - مــرص، ط1، 1410هـــ.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــد احلليــم بــن  ــه اجلــدل الباطــل، لشــيخ اإلســالم أمحــد بــن عب ــه الرجــل العاقــل عــىل متوي 19. تنبي

عبــد الســالم ابــن تيميــة )ت: 728 هـــ( ، حتقيــق: عــي حممــد العمــران، وحممــد عزيــر شــمس، 

دار عــامل الفوائــد - مكــة املكرمــة، ط1، 1425هـــ.

20. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، جلــال الديــن أيب احلجــاج يوســف املــزي )ت: 742 هـــ(  ، 

حتقيــق: بشــار معــروف، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط1، 1400هـــ.

21. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1، 2001م.

ــو حممــد،  ــوب احلمــريي املعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد امللــك ب 22. التيجــان يف ملــوك محــري، لعب

مجــال الديــن )ت: 213هـــ( ، مطبعــة دائــرة املعــارف العثانيــة - بلكنــو اهلنــد، ط1، 1347هـــ.

23. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلمــي، 

أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: عبداملحســن الرتكــي، دار هجــر، ط1، 1422هـ.

24. جامــع الرتمــذي، أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي 

)ت: 279هـــ( ، حتقيــق: أمحــد شــاكر، مصطفــي البــايب احللبــي - مــرص، ط2، 1395هـ.

25. جــال القــّراء وكــامل اإلقــراء، لعــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــرصي الشــافعي، أبــو 

احلســن، علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ( ، حتقيــق: مــروان العطيــة، ورفيقــه، دار املأمــون 

للــرتاث - دمشــق، ط1، 1418هـ.

26. جهــرة أشــعار العــرب، أليب زيــد حممــد بــن أيب اخلطــاب القــريش )ت: 170هـــ( ، حتقيــق: عــي 

البجــادي، هنضــة مــرص للطباعــة.

ــريب -  ــر الع ــل، دار الفك ــن جب ــد حس ــه، ملحم ــع وداللت ــِة - الواق ــعر يف اللغ ــاج بالشِّ 27. االحتج

القاهــرة، 1986م.
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ــي                       ــو ع ــل، أب ــاريّس األص ــار الف ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أمح ــن ب ــبعِة، للحس ــراِء الّس ــُة للق 28. احلجَّ

)ت: 377هـــ( ، حتقيــق: بــدر الديــن قهوجــي، وبشــري جوجيــايب، دار املأمــون – دمشــق، بــريوت، 

1413هـ. ط2، 

29. االختياَريــن املفّضليــات واألصمعيــات، لعــي بــن ســليان بــن الفضــل، أبــو املحاســن، املعــروف 

باألخفــش األصغــر )ت: 315هـــ( ، حتقيق:فخــر الديــن قبــاوة، دار الفكــر املعــارص- بــريوت، 

ط1، 1420هـ.

30. خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، مكتبــة اخلانجــي - القاهــرة، ط4، 1418هـــ.

31. اخلصائــص، أليب الفتــح عثــان بــن جنــي املوصي )ت: 392هـــ( ، حتقيــق: عبد احلميــد هنداوي، 

دار الكتــب العلمية - بــريوت، ط1، 1421هـ.

ــد اهلل                          ــو عب ــاري، أب ــرية البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاد، ملحم ــال العب ــق أفع 32. خل

ــو بكــر الصديــق، ط1، 1423هـــ. ــة أب )ت: 256هـــ( ، حتقيــق: أســامة حممــد اجلــال، مكتب

33. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                               

)ت: 911هـــ( ، دار الفكــر - بــريوت.

34. دالئــل اإلعجــاز، أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس األصــل، اجلرجاين 

الــدار )ت: 471هـــ( ، حتقيــق: حممــود حممد شــاكر، مطبعة املــدين - القاهــرة، ط3، 1413هـ.

35. ديــوان األعشــى الكبــري ميمــون بــن قيــس، مليمــون بــن قيــس بــن جنــدل مــن بنــي قيــس بــن 

ــز. ــة اآلداب باجلامي ــن، مكتب ــد حس ــق: حمم ــري(،  حتقي ــى الكب ــري )األعش ــو بص ــي، أب ــة الوائ ثعلب

36. ديــوان حســان بــن ثابــت، حلســان بــن ثابــت األنصــاري ، حتقيــق: وليــد عرفــات، دار صــادر - 

بــريوت، 2006م.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــي                   ــم الباه ــن حات ــد ب ــرص أمح ــب، أليب ن ــة ثعل ــي برواي ــر الباه ــة شح أيب ن ــوان ذي الرم 37. دي

ــدة، ط1، 1402هـــ. ــان - ج ــة اإلي ــح، مؤسس ــو صال ــدوس أب ــد الق ــق: عب )ت: 231 هـــ( حتقي

ــي  ــق: ع ــَزيِن، حتقي ــاح امُل ــن رب ــة ب ــْلمى ربيع ــن أيب ُس ــري ب ــلمى،  لزه ــن أيب س ــري ب ــوان زه 38. دي

ــريوت، ط1، 1408هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــور، دار الكت فاع

39. ديــوان طرفــة بــن العبــد شح األعلــم الشــنتمري، لأعلــم الشــنتمري يوســف بــن ســليان بــن 

عيســى الشــنتمري األندلــيس )ت:476هـــ(، حتقيــق: دريــة اخلطيب، املؤسســة العربية للدراســات 

والنــر- بــريوت، ط2، 2000م.

ــق:  ــم، حتقي ــي متي ــن بن ــس، م ــن قي ــارشة ب ــن ن ــدة ب ــن َعب ــة ب ــدة، لعلقم ــن عب ــة ب ــوان علقم 40. دي

ــريوت، ط1، 1996م. ــادر- ب ــكارم، دار ص ــيب م ــعيد نس س

41. ديــوان عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي، لعمــرو بــن معــدي كــرب بــن ربيعــة بــن عبــد اهلل 

الزبيــدي )ت: 21هـــ(، حتقيــق: مطــاع الطرابيــي، جممــع اللغــة العربيــة - دمشــق، ط2، 1405هـــ.

42. ديــوان عنــرتة، لعنــرتة بــن عمــرو بــن شــداد بــن معاويــة بــن قــراد العبــيس، حتقيــق: حممــد ســعيد 

مولــوي، املكتب اإلســالمي، 1390هـ.

ــهري  ــراس الش ــو ف ــي أب ــي الدارم ــة التميم ــن صعصع ــب ب ــن غال م ب ــاَّ ــرزدق، هلَ ــوان الف 43. دي

ــريوت، ط1، 1407هـــ. وطبعــة دار  ــة - ب ــق: عــي فاعــور، دار الكتــب العلمي بالفــرزدق، حتقي

ــريوت. ب

ــران  ــن مه ــى ب ــن يي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــاين،أليب ه ــوان املع 44. دي

ــالمي، ط1،  ــرب اإلس ــم، دار الغ ــليم غان ــد س ــق: أمح ــو 395هـــ( ، حتقي ــكري )ت: نح العس

1424هـ.

ــو  ــري، أب ــدي العام ــة اجلع ــن ربيع ــَدس ب ــن ُع ــد اهلل ب ــن عب ــس ب ــدي، لقي ــة اجلع ــوان النابغ 45. دي

ــريوت، ط1، 1998م. ــادر - ب ــد، دار ص ــح الصم ــق: واض ــى، حتقي لي
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46. ديوان الذليني، للشعراء اهلذليون، الدار القومية للطباعة والنر - القاهرة، 1385هـ.

ــق:  ــّي القــريّش )ت:204هـــ(، حتقي ِلب ــن إدريــس الشــافعّي املطَّ ــد اهلل حممــد ب 47. الرســالة، أليب عب

أمحــد شــاكر، مكتبــة احللبــي - مــرص، ط1، 1358هـــ.

ــد اهلل  ــن عب ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــاين، لش ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس 48. روح املع

احلســيني األلــويس )ت: 1270هـــ( ، حتقيــق: حممــد األمــد، وعمــر عبــد الســالم، إحيــاء الــرتاث 

العــريب - بــريوت، ط1، 1420هـــ.

49. الــروض األُنــف يف شح الســرية النبويــة البــن هشــام، أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل 

ــة، ط1،  ــب احلديث ــل، دار الكت ــن الوكي ــد الرمح ــق: عب ــهيي )ت: 581هـــ( ، حتقي ــد الس ــن أمح ب

1410هـ.

50. الزاهــر يف معــاين كلــامت النــاس، ملحمــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار، أبــو بكــر األنبــاري 

)ت: 328هـــ( ، حتقيــق: حاتــم الضامــن، مؤسســة الرســالة، ط1، 1412هـ.

51. الســبعة، أمحــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن جماهــد البغــدادي )ت: 324هـــ( 

، حتقيــق: شــوقي ضيــف، دار املعــارف - مــرص، ط2، 1400هـ.

ــة -  ــات القرآني ــري للدراس ــز تفس ــراين، مرك ــعيد الزه ــن س ــف ب ــري، لناي ــتدالل يف التفس 52. االس

ــاض، ط2، 1436هـــ. الري

53. ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقاْيــاز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرناؤوط، مؤسســة الرســالة - بــريوت، ط3، 1405هـ.

ــد  ــو حمم ــان أب ــن املرزب ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــعيد احلس ــن أيب س ــف ب ــيبويه، ليوس ــات س 54. شح أبي

ــريوت، 1416هـــ. ــل - ب ــم، دار اجلي ــح هاش ــد الّري ــق: حمم ــريايف )ت: 385هـــ (، حتقي الس
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

55. شح أبيــات مغنــي اللبيــب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093 هـــ( ، حتقيــق: عبــد 

العزيــز ربــاح، وأمحــد يوســف دقــاق، دار الثقافــة العربيــة - دمشــق، ط2، 1410هـــ.

56. شح أشــعار الذليــني، للحســن بــن احلســن أبــو ســعيد الســكري ، حتقيــق: عبــد الســتار فــراج، 

مكتبــة دار العروبــة  - القاهــرة.

ــن  ــروف باب ــن املع ــو احلس ــبيي، أب ــي اإلش م ــد، احلَْضَ ــن حمم ــن ب ــن مؤم ــي ب ــل، ع 57. شح اجلم

عصفــور )ت: 669 هـــ( ، حتقيــق: فــواز الشــعار، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419هـــ.

ــى  ــن عيس ــليان ب ــن س ــف ب ــنتمري يوس ــم الش ــل، لأعل ــدة الفح ــن عب ــة ب ــوان علقم 58. شح دي

الشــنتمري األندلــيس )ت:476هـــ(، حتقيــق: حنّــا نــرص احلتــي، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، 

1414هـ. ط1، 

59. شح ديــوان عنــرتة، أليب زكريــا ييــى بــن عــي بــن حممــد الشــيباين التربيــزي وشــهرته اخلطيــب 

التَّربيــزي )ت: 502هـــ( ، حتقيــق: جميــد طــراد، دار الكتــاب العــريب- بــريوت، ط1، 1412هـ.

60. شح ديوان الفرزدق، إليليا احلاوي )املحقق(، دار الكتاب اللبناين - بريوت، ط1، 1983م.

ــاد  ــق(، وزارة اإلرش ــدم واملحق ــاس )املق ــان عب ــري، إلحس ــة العام ــن ربيع ــد ب ــوان لبي 61. شح دي

ــت، 1962م. ــاء، الكوي واألنب

62. شح الســنة، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي                                     

)ت: 516هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، املكتــب اإلســالمي - دمشــق، ط2، 1403هـــ.

ــووي )ت: 676هـــ( ، دار  ــى بــن رشف الن ــن يي ــي الدي ــا حمي 63. شح صحيــح مســلم، أليب زكري

اخلــري - بــريوت، ط3، 1416هـــ.

ــاري  ــار األنب ــن بش ــم ب ــن القاس ــد ب ــر حمم ــات، أليب بك ــوال اجلاهلي ــبع الط ــد الس 64. شح القصائ

)ت: 328هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار املعــارف.
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65. شح كفايــة املتحفــظ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن الطيــب الصميــي الرقــي الفــايس اإلمــام اللغــوي 

ــوم -  ــواب، دار العل ــن الب ــي حس ــق: ع ــي )ت:1170هـــ( ، حتقي ــب الرق ــن الطي ــهري باب الش

ــاض، ط1، 1403هـ. الري

66. شعر اخلوارج، إحسان عباس )ت: 1424هـ( ، دار الثقافة - بريوت، ط2، 1974م.

ــعراء، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، حتقيــق:  ــعر والشُّ 67. الشِّ

أمحــد حممــد شــاكر، دار املعــارف - القاهــرة.

68. الّصاحبــي يف فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء 

القزوينــي الــرازي، أبــو احلســن )ت: 395هـــ( ، حتقيــق: أمحــد حســن بســج، دار الكتــب العلمية 

- بــريوت، ط1، 1418هـــ. وطبعــة: الســّيد أمحــد صقــر، مطبعــة عيســى البــايب احللبــي - القاهــرة.

حــاح، أليب نــرص إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب )ت: 393هـــ( ، حتقيــق: أمحــد عبــد  69. الصَّ

الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن - بــريوت، ط4، 1407هـ.

70. ضوابط الفكر النَّحوّي، ملحمد عجاج اخلطيب، دار البصائر - القاهرة.

ــب  ــد )ت: 526هـــ( ، دار الكت ــن حمم ــد ب ــى حمم ــن أيب يع ــن اب ــة، أليب احلس ــات احلنابل 71. طبق

ــريوت، ط1، 1417هـــ. ــة - ب العلمي

72. طبقــات الّشــعراء، لعبــد اهلل بــن حممــد ابــن املعتــز العبــايس )ت: 296هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســتار 

أمحــد فــراج، دار املعــارف - مــرص، ط3.

ــد اهلل                       ــو عب ــوالء، أب ــي بال ــد اهلل اجلمح ــن عبي م ب ــالَّ ــن س ــد ب ــعراء، حمم ــول الش ــات فح 73. طبق

ــدة. ــدين - ج ــاكر، دار امل ــد ش ــود حمم ــق: حمم )ت: 232هـــ( ، حتقي

74. طبقــات النحويــني واللغويــني، ملحمــد بــن احلســن بــن عبيــد اهلل بــن مذحــج الزبيــدي األندلــيس 

اإلشــبيي، أبــو بكــر )ت: 379هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعــارف - مــرص، 

1976م.
292



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

75. العــني، أليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــرصي                                   

)ت: 170هـــ( ، حتقيــق: مهــدي املخزومــي ورفيقــه، دار ومكتبــة اهلــالل.

ــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، حتقيــق:  76. غريــب القــرآن، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيب

الســيد أمحــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1398هـــ.

77. يف أصوِل النَّحو، لسعيد األفغاين، املكتب اإلسالمي - بريوت، 1407هـ.

ــات  ــوث للدراس ــايس ، دار البح ــب الف ــن الطي ــد ب ــد اهلل حمم ــرشاح، أليب عب ــرش االن ــض ن 78. في

ــالمية - ديب، ط2، 1423هـــ. اإلس

79. االقــرتاح يف أصــول النَّحــو، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( 

، مطبــوع مــع رشِحــه: فيــض نــرش االنــرشاح، البــن الطّيــب الفــايس، دار البحــوث للدراســات 

اإلســالمية وإحيــاء الــرتاث -  ديب، ط2، 1423هـــ.

80. القــراءات الشــاذة، أليب عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه )ت: 370هـــ( ، دار الكنــدي - 

ــد، األردن، 2002م. ارب

81. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار صــادر- بــريوت، ط3، 1414هـ.

82. لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات، لشــهاب الديــن ابــى العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أبــى 

بكــر القســطالنى  )ت:923هـــ( ، حتقيــق: عامــر الســيد، ورفيقــه، جلنة إحيــاء الرتاث اإلســالمي، 

مطابــع األهــرام - مــرص، 1392هـ.

83. ملــع األدلــة يف النحــو، لعبــد الرمحــن بــن حممــد األنبــاريُّ )ت:577هـــ( ، حتقيــق: ســعيد األفغاين، 

مطبعــة اجلامعة الســورية، 1377هـ.
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84. لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األسار األثريــة لــرشح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة، 

ــي )ت: 1188هـــ( ،  ــفاريني احلنب ــامل الس ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب ــون حمم ــو الع ــن أب ــمس الدي لش

مؤسســة اخلافقــن - دمشــق، ط2، 1402هـــ.

85. جمــاز القــرآن، أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــى البــرصي )ت: 209هـــ( ، حتقيــق: حممــد فؤاد 

ســزكن، مكتبة اخلانجــي - القاهــرة، 1381هـ.

ــي  ــن جن ــان ب ــح عث ــا، أليب الفت ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب يف تبي 86. املحتس

املوصــي )ت: 392هـــ( ، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 

1419هـ.

87. املحكــم واملحيــط األعظــم، أليب احلســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس )ت: 458هـــ(، 

حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421هـــ.

88. مراتــب النحويــني، لعبــد الواحــد بــن عــي احللبــي أيب الطيــب اللغــوي )ت: 351 هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العرصيــة، ط1، 1423هـ.

89. املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                       

)ت: 911هـــ( ، حتقيــق: فــؤاد منصــور، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ.

90. مســند أمحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ( مؤسســة قرطبــة – القاهــرة، وطبعــة: دار املعــارف- القاهــرة، ط1، حتقيــق: أمحــد 

شــاكر.

ــد ، دار  ــل األس ــد مجي ــد أمحـ ــن حمم ــارص الدي ــة، لن ــا التاريي ــي وقيمته ــعر اجلاه ــادر الش 91. مص

املعــارف- مــرص، ط7، 1988م.

92. املعــارف، البــن قتيبــة، أليب حممــد عبــد اهلل بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ( حتقيق: 

ثــروت عكاشــة، اهليئة املرصيــة العامــة للكتــاب، ط2، 1992م.
294



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

93. املفضليــات، املفضــل بــن حممــد بــن يعــى بــن ســامل الضبــي )ت: 168هـــ( ، حتقيــق: أمحد شــاكر، 

ورفيقــه، دار املعــارف - القاهرة، ط6.

94. مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو احلســن )ت: 395هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر، 1399هـ.

95. املقفــى الكبــري، ألمحــد بــن عــي املقريــزي املعــروف باســم تقــي الديــن املقريــزي )ت:845هـــ( ، 

حتقيــق: حممــد اليعــالوي، دار الغــرب اإلســالمي - بــريوت، ط2، 1427هـ.

96. املنتخــب مــن كالم العــرب، لعــي بــن احلســن اهلُنائــي األزدي، أبــو احلســن امللقــب بـــ "كــراع 

النمــل" )ت: بعــد 309هـــ( ، حتقيــق: حممــد العمــري، معهــد البحــوث بجامعــة أم القــرى، ط1، 

1409هـ.

97. منتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب، ملحمــد بــن املبــارك بــن حممــد بــن ميمــون البغــدادي )ت: 

597هـــ( ، حتقيــق: نبيــل طريفــي، دار صــادر - بــريوت، ط1، 1999م.

98. منجــد املقرئــني ومرشــد الطالبــني، لشــمس الديــن أبــو اخلــري ابــن اجلــزري، حممــد بــن حممــد بــن 

يوســف )ت: 833هـــ( ، حتقيــق: عــي العمــران، دار عامل الفوائــد - مكــة، ط1، 1419هـ.

99. موســوعة التفســري املأثــور، ملركــز املعلومــات والدراســات القرآنيــة، معهــد اإلمــام الشــاطبي - 

ــدة، ط1، 1439هـ. ج

100. موســوعة الشــعر العــريب، ملؤسســة حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، اإلصــدار اإللكــرتوين األول، 

2009م.

ــي، دار الرشــيد،  يــف، خلدجيــة احلديث ــوّي الرشَّ ــِث النَّب ــن االحتجــاِج باحلدي ــُف النُّحــاِة ِم 101. موق

1981م.
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102. النبــات، أليب حنيفــة أمحــد بــن داود الدينــوري )ت: 282هـــ( ، حتقيــق: برهنــارد لفــن، فرانــز 

شــتاير - فيســبادن، 1394هـ.

103. النُّحــاة واحلديــث النبــوي الرشيــف، حلســن موســى الشــاعر، وزارة الثقافــة والشــباب، عــان، 

1980م.

ــدادي،  ــرصي البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــون، أليب احلس ــت والعي 104. النك

الشــهري باملــاوردي )ت: 450هـــ( ، حتقيــق: الســيد عبــد املقصــود، دار الكتــب العلميــة - بــريوت.

فــاء خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهلل األلَبِكــي الفــاري  105. الــوايف بالوفيــات، لصــالح الديــن أبــو الصَّ

ــاء  ــه، دار إحي ــاؤوط ورفيق ــد األرن ــق: أمح ــافعّي )ت:764هـــ( ، حتقي ــقّي الشَّ مش ــدّي الدِّ ف الصَّ

الــرتاث - بــريوت، 1420هـــ.
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

 موضوع البحث:
ــخ  ــطى والتاري ــور الوس ــن العص ــي  ب ــرية النب ــريب لس ــوم الغ ــري املفه ــرية تغ مس

ــا. ــباب وتأثريه ــة لأس ــة حتليلي ــث دراس احلدي

 هدف البحث: 
ــريته يف  ــي  وس ــريب للنب ــوم الغ ــرية املفه ــور مس ــري وتط ــباب تغ ــى أس ــوف ع الوق

ــث . ــخ احلدي التاري

 مشكلة البحث:
  مــا األســباب التــي أســهمت يف مســرية التطــور والتغــري الغــريب يف موقفــه مــن النبي

وسريته؟

 نتائج البحث:
ــكل  ــامل بش ــرب والع ــرة يف الغ ــة املؤث ــة والثقافي ــر العلمي ــة الن ــف أوعي ــى توظي ــد ع 1- التأكي

ــة. ــي  وســريته باللغــات العاملي عــام يف نــر الصــورة الصحيحــة للنب

ــف  ــد مواق ــه يف نق ــرب ومفكري ــاب الغ ــار كت ــا كب ــي وقفه ــة الت ــف اإلجيابي ــل املواق 2- تفعي

موروثــات الكراهيــة والتطــرف الغربيــة، وذلــك برتمجــة مؤلفاتــم، ونــر أقواهلــم يف خمتلــف منابــر 

ــة. ــوار العاملي احل

 الكلامت الدالة )املفتاحية(:
الغرب- االستراق - السرية النبوية – العصور الوسطى.
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F

ُتعــدُّ معرفــة ســرية النبــي  لــدى غــري املســلم عامــال مهــا يف فهــم اإلســالم والوقوف 

عــى تاريــه وأحكامــه ومبادئــه والواقــع االجتاعــي للمجتمــع املســلم، وبالتــايل تتضــح لديــه معــامل 

فكــر اإلســالم وأسســه وحضارتــه.

ولســرية النبــي حممــد  أمهيــة عامليــة، فهــي ليســت مقصــورة عــى املســلمن فقــط، 

وذلــك لســببن رئيســين: 

ــي  ــي الوح ــاء يف تلق ــأرض بالس ــة ل ــر صل ــو آخ ــلن فه ــاء واملرس ــم األنبي ــه خات أوالً: لكون

ــاء الســابقن يف إفــراد اهلل تعــاىل  ــه مــن األنبي ودعوتــه، ولكــون ســريته تأكيــد وجتديــد لدعــوة إخوان

ــة.  بالعبودي

ــانية  ــارة إنس ــن حض ــده م ــن بع ــه م ــق ألمت ــه  وحتق ــا أسس ــو م ــاين: ه ــبب الث والس

ــارة. ــرا وحض ــان فك ــرية اإلنس ــغ يف مس ــري بال ــة، ذات تأث ملهم

  ــة العامليــة جعلــت مســألة ســرية هــذا النبــي العظيــم وهــذا التأثــري وهــذه الفاعلي

قضيــة حموريــة ومســألة ذات أولويــة وأمهيــة بالغــة لــدى الــرأي العاملــي واملوقــف الغــريب حتديــدا، إال 

أن هــذا املوقــف مل يكــن ثابتــًا وإنــا طــرأت عليــه العديــد مــن املتغــريات.

فالغــرب قبــل التاريــخ احلديــث ويف أزمنــة العصــور الوســطى حتديــدا وقــف موقفــا عدائيــا بحتــا 

مــن ســرية النبــي  ودينــه، وقــد أســهمت عوامــل خمتلفــة يف بنــاء وصناعــة املفهــوم الغريب 

لســريته حتــى يقــف منهــا هــذا املوقــف العدائــي البحــت كعامــل االختــالف العقــدي ومــا نتــج عنــه 

مــن اختــالف فكــري متشــعب وبالــغ التعقيــد، وعامــل الكراهيــة واحلقــد لــدى كثــري مــن رجــاالت 

ــبات  ــح ومكتس ــف مصال ــذا املوق ــدوا يف ه ــة وج ــاالت الكنيس ــة إىل أن رج ــا، إضاف ــة حينه الكنيس
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متعــددة األوجــه، ولعوامــل أخــرى رســخت موقــف العدائيــة والكراهيــة يف الذهنيــة الغربيــة.

ــة  ــن بداي ــة م ــات الغربي ــي  يف الكتاب ــرية النب ــع س ــت وبتتب ــرور الوق ــع م ــن م  لك

ــي  ــة بالنب ــة الغربي ــا يف املعرف ــريا ملحوظ ــد تغ ــذا نج ــا ه ــى عرصن ــث وحت ــريب احلدي ــخ الغ التاري

. 

وهــذا التغــري وإن كان متفاوتــا داخــل النطــاق اجلغــرايف الغــريب الواســع ومتباينــا بــن العقــول 

واملراكــز البحثيــة الغربيــة إال أنــه بشــكل عــام نجــد أن املوقــف العدائــي القديــم قلــت حدتــه، بــل 

ظهــرت العديــد مــن اآلراء واألقــوال يف الغــرب التــي دعــت إىل مراجعــة وتصحيــح املواقف الســابقة، 

ومنهــم مــن نقــد املوقــف الــذي صنعتــه أحقــاد كنيســة العصــور الوســطى، وهبــذه املتغــريات نجــد 

أن الغــرب قــد اجتــه يف كثــري مــن احلــاالت نحــو نــوع مــن التقــارب مــع املفهــوم اإلســالمي لســرية 

النبــي ، ونظــرة أو مقارنــة بســيطة بــن الكتابــات الغربيــة لســرية النبــي  يف 

أزمنــة العصــور الوســطى والكتابــات يف التاريــخ الغــريب احلديــث متتبعــن التسلســل الزمنــي للُكتاب 

والباحثــن يف العصــور الوســطى والتاريــخ احلديــث خــري شــاهد عــى هــذا التغــري والتطــور.

والتغــري والتطــور وتبــدل املواقــف وتعديــل القناعــات إنــا هــو أمــر طبيعــي يف مســرية الفكــر 

البــري عــى مــدى تاريــه الطويــل، بــل يــكاد أن يكــون أمــرا فطريــا يعكــس اإلنســان مــن خاللــه 

طبيعــة احليــاة يف هــذا الكــون التــي ال تســتقر عــى حــال، مــن لــون الشــجر الــذي يتبــدل وفــق تعاقب 

 : الفصــول إىل األرض اجلــرز امليتــة يســوق خالقهــا إليهــا املــاء فتضــج بألــوان احليــاة، يقــول

ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ     ژ  ]السجدة: 27[.

ــي  ــباب الت ــي األس ــا ه ــول م ــور ح ــري يتمح ــؤال جوه ــن س ــة ع ــو إجاب ــا ه ــث إن ــذا البح ه

ــريته؟ ــي  وس ــن النب ــه م ــريب يف موقف ــري الغ ــور والتغ ــهمت يف التط أس
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ــواهد  ــتقرئا الش ــور مس ــذا التط ــباب ه ــى أس ــوف ع ــث للوق ــذا البح ــه يف ه ــوف أتوج وس

واحلــوادث واملتغــريات التــي كان هلــا الــدور الفاعــل يف تطــور املفهــوم الغــريب، ومســتنطقا الغــرب 

نفســه، فتفســريه وتعليلــه ألســباب وعوامــل التطــور لــه أمهيــة بالغــة كوهنــم األكثــر درايــة بحاهلــم، إذ 

ــل: أهــل مكــة أدرى بشــعاهبا.  كــا قي

ــي  ــه للنب ــه ورؤيت ــور مفهوم ــري وتط ــث (1( تغ ــخ احلدي ــريب يف التاري ــر الغ ــع للفك ــظ املتتب ويلح

ــاج  ــل يف اإلنت ــص املتمث ــي املتخص ــد األكاديم ــى الصعي ــواء ع ــر س ــذا الفك  ، وأن ه

االســتراقي أو عــى الصعيــد األديب الفكــري الشــمويل قــد مــر بمراحــل متعــددة وخمتلفــة يف فهمــه 

وتصــوره لنبــي اإلســالم عليــه الصــالة والســالم، وقبــل أن أبــدأ باحلديــث عــن تطــور وتغــري املفهــوم 

الغــريب يف التاريــخ احلديــث أذكــر نبــذة عــن صــورة النبــي  لــدى الغــرب يف العصــور 

ــاء  ــن عل ــري م ــى كث ــطى ع ــور الوس ــري العص ــاء تأث ــع بق ــري م ــدى التغ ــارئ م ــر للق ــطى ليظه الوس

ــطى،  ــور الوس ــاالت العص ــرة جه ــن دائ ــروج م ــتطيعوا اخل ــن مل يس ــث مم ــخ احلدي ــري التاري ومفك

وذلــك بعــد احلديــث عــن الدراســات الســابقة.

 الدراسات السابقة:

ــل اخلطــاب  ــه، وبخاصــة حتلي بعــد االطــالع والبحــث يف دراســات االســتراق وحتليــل خطاب

ــق  ــوع الدقي ــذا املوض ــت ه ــة تناول ــى دراس ــف ع ــة مل أق ــرية النبوي ــص بالس ــتراقي املخت االس

ــة  ــى مناقش ــوف ع ــون الوق ــا يفضل ــًا م ــتراقي غالب ــأن االس ــن يف الش ــك أن الباحث ــث، وذل بالبح

النــص االســتراقي أو الغــريب املعــرب عــن آرائــه، وبيــان موضوعيتــه مــن عدمهــا، والــرد عليــه إن 

لــزم.

)1(  يقصــد بالتاريــخ احلديــث الفــرتة الزمنيــة املمتــدة مــن أواخــر القــرن اخلامــس عــر امليــالدي زمــن اخــرتاع الطباعــة واكتشــاف 
أمريــكا إىل زماننــا. 

انظر: تاريخ احلضارة، لـ شارل سنيوبوس، تعريب: حممد كردعي، )ص4(، مطبعة الظاهر -  القاهرة.
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  ــه ــالم أو نبي ــو اإلس ــف نح ــة بموق ــة املرتبط ــة الغربي ــة اخللفي ــة دراس ــا قضي أم

ــة ومتغــريات طريقــة تفكــري العقــل الغــريب املرتبطــة باملوقــف حمــل  ــة واملجتمعي واألســباب التاريي

ــإن ذلــك مــن األمــور  ــم )االســتغراب( ف ــا بعل ــم تصنيفــه وتســميته حديث الدراســة والبحــث ممــا ت

التــي مل تلــق العنايــة الكافيــة وتتطلــب التوجــه هلــا بالبحــث والدراســة وفــق أســس منهجيــة حتقــق 

ــه (1(. ــريب وحتليل ــل الغ ــى الداخ ــوف ع ــن الوق ــدة م الفائ

وقــد وقفــت عــى نصــوص متفرقــة حــول موضــوع البحــث واملتعلــق بأســباب متغــريات مســرية 

املوقــف الغــريب مــن النبــي  وســريته ممــا ورد يف املصــادر العربيــة والغربيــة وأفــدت منهــا، 

ــه يف  ــادر ونظمت ــذه املص ــرق يف ه ــا تف ــت م ــة، فجمع ــة جانبي ــرًا أو التفات ــًا عاب ــت حديث ــا كان إال أهن

سلســلة مــن األســباب آمــل أن تكــون انطالقــة ألبحــاث أخــرى تتعمــق يف هــذه األســباب أو غريهــا، 

وكل ســبب ممــا ســريد يف هــذا البحــث يســتحق أن ينــال دراســة وافيــة تبحــر يف أعاقــه.

 املفهوم الغريب عن النبي  وسريته يف العصور الوسطى :

عندمــا نطالــع تاريــخ العصــور الوســطى (2( ونتأمــل املفهــوم الغــريب يف تلــك األزمنــة عــن النبــي 

 مــن خــالل الكتابــات الغربيــة ومــا ســطره أبنــاء الغــرب أنفســهم نجــد أن صــورة النبــي 

  قــد شــوهتها دعايــة الكنيســة الغربيــة املتطرفــة بشــكل كامــل، فــكان النبــي 

يف دعايتهــم - وحاشــاه - الســاحر الــذي هــدم الكنيســة يف إفريقيــا ويف الــرق بالســحر واخلديعــة، 

وأنــه أبــاح االتصــاالت اجلنســية (3(، كــا وصفــوه بأنــه املســيح الدجــال، وأنــه صاحــب ديانــة وثنيــة، 

وأنــه أداة الشــيطان، إىل غريهــا مــن االتامــات التــي يرتفــع أي منصــٍف أو ســوٍي عــن ذكرهــا ومل أورد 

)1(   انظر: االستغراب املنهج يف فهمنا الغرب رؤية تأصيلية، لـ د.عي النملة، املجلة العربية - الرياض، 1436هـ. 
)2(   يقصد بالعصور الوسطى الفرتة الزمنية من القرن اخلامس امليالدي إىل القرن اخلامس عر.

املرجع نفسه، )ص4(.
)3(  الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة اإلســالمية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمــن جمموعــة تــراث اإلســالم التي وضعها املســترق 

شــاخت )34/1(، بتــرصف، املجلــس الوطنــي الكويتــي للثقافة والفنــون، 1988م.
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بعضهــا إال للتوضيــح والبيــان(1(.

ــقي (Damascus of John( (676-749م(  ــا الدمش ــويت يوحن ــات الاله ــب ومؤلف ــد كت  وتع
ــور  ــادر التص ــم مص ــد أه ــة، أح ــات األوروبي ــت للغ ــي ُترمج ــة والت ــد والكراهي ــأت باحلق ــي امت الت

ــة  ــة الدعائي ــة الكولوني ــار احلرك ــزال آث ــا ال ت ــالم  ، ك ــي اإلس ــرتة لنب ــك الف ــريب تل الغ

التــي قادهــا الراهــب بطــرس املحــرتم (Venerable the Peter( (1092-1156م( يف العديــد مــن 

ــة املســلمن وشــن احلمــالت الصليبيــة ضدهــم بتشــويه صــورة  ــا للتحريــض عــى حمارب دول أوروب

اإلســالم ونبيــه راســخة يف خميلــة الكثــري مــن الغربيــن إىل يومنــا هــذا، مفرتضــة أن رصاعهــا مــع ديــن 

هــذا الرجــل رصاع النــور مــع الظــالم، وال يمثــل هلــا هــذا النبــي ودينــه إال الــر واخلطــر املحــدق 

ــا(2(. بأوروب

ونجــد متثــل كل تلــك االفــرتاءات والكراهيــة يف العديــد مــن املالحــم الشــعرية التي كان هلــا تأثري 

واســع يف الفكــر الغــريب كوهنــا كانــت متثــل مرحيــا أمــام مجاهــري غفــرية مــن النــاس مــن خمتلــف 

الطبقــات املجتمعيــة، ومــن أبــرز هــذه املالحــم املغرضــة أنشــودة أنطاكيــة، وملحمــة ريتشــارد قلــب 

األســد التــي امتــأت بــكل مــا يعــرب عــن أن هــذا النبــي  أوجــد أمــة مارقــة شــيطانية 

جيــب حماربتهــا(3(، كذلــك أنشــودة روالنــد (Roland( (778م( التــي تصــور ديــن املســلمن بأنــه دين 

يضــم حممــدا  وأبوللــو الــرب الوثنــي اإلغريقــي، وُحشــدت بــكل مــا يــض عــى كراهية 

هــذا الديــن ونبيــه وقتــال أتباعــه، ولعــل أبــرز مــا يوضــح جهالــة هــذه املالحــم الشــعرية وافتقارهــا 

ملعرفــة صحيحــة بالنبــي  ودينــه أهنــا تضمنــت عبــارات عــى لســان املســلمن هــي مــن 

صميــم الثقافــة املســيحية وال يمكــن أن تصــدر مــن املســلمن، فمــن ذلــك: "وقــال املســلمون: نحــن 

)1(   انظــر: تأثــري اإلســالم يف أوروبــا العصــور الوســطى، لـــ وليــام مونتجمــري وات، )ص132(، طبــع جســور للرتمجــة - بــريوت 
ــام 2016م، ط1. ع

ــا  ــالم يف أوروب ــري اإلس ــر: تأث ــريوت؛ وانظ ــة - ب ــة العربي ــر، )ص25(، دار النهض ــت بارك ــة، لـــ آرنس ــروب الصليبي ــر: احل )2(  انظ
ــابق". ــع س ــري وات، )ص146(، "مرج ــام مونتجم ــطى، لـــ ولي ــور الوس العص

ــة، لـــ أ.د ســهيل زكار،  )281/9، 286( دار  )3(   انظــر: نصــوص هــذه املالحــم يف: املوســوعة الشــاملة يف تاريــخ احلــروب الصليبي
الفكــر - بــريوت.  
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ليــس بإمكاننــا حتمــل هــذا العنــاء، لتحــل لعنــات حممــد عــى أرض آبــاء الفرنســين"(1(، لذلــك كان 

ــال مل  ــذه األع ــن ه ــري م ــا: أن الكث ــات الحق ــذه املوروث ــريب هل ــي الغ ــد املوضوع ــات النق ــن بدهيي م

تســتند إىل مصــادر تعرفهــم بالصــورة احلقيقيــة لنبــي اإلســالم أو توضــح هلــم ديــن اإلســالم وطبيعتــه 

وحضارتــه.

كذلــك يف عمــل دانتــي (Alighieri Dante( (1265-1321م( )الكوميديا اإللية( - أحد أشــهر 

األعــال املؤثــرة يف األدب األورويب والفكــر الغــريب بشــكل عــام - نلحــظ أنــه يضــع نبــي اإلســالم 

ــي  ــع، وه ــم التس ــات اجلحي ــن حلق ــة م ــرة الثامن ــن يف الدائ ــن والعري ــيده الثام  يف نش

دائــرة مظلمــة قريبــة مــن معقــل إبليــس، وتــأيت هــذه الدائــرة بعــد دائــرة ســابقة امتــأت بالشــهوانين 

واملارقــن واحلاقديــن(2( وقــد كان لكتــاب دانتــي انتشــار وتأثــري واســع يف الغــرب وال يــزال العديــد 

مــن املتطرفــن يف إيطاليــا ويف الغــرب عمومــا يفلــون هبــذا العمــل ليومنــا هــذا، ويعــد مــن اآلداب 

التــي ترســخت يف الذاكــرة الغربيــة.

وكان مــن أبــرز كّتــاب الغــرب الذيــن كتبــوا وروجــوا لتصــورات اجلهالــة واحلقــد تلــك الفــرتة 

 )Llull Ramon)  1092-1156م(، رامــون لــول) )Venerable the Peter( بطــرس املحــرتم

(1235-1315م(، ريكولــدو دي مونتــي )da Monte Riccoldo( (1243-1320م(، وغريهــم 

كثــري(3(. 

)1(   املوســوعة الشــاملة يف تاريــخ احلــروب الصليبيــة، لـــ أ.د ســهيل زكار،  )106/9( وهــو جملــد خــاص باملالحــم أوردهــا مرتمجــة، 
"مرجع ســابق".

وانظر: االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق ، لـ إدوارد سعيد، )ص126( ، رؤية للنر، عام 2008م، ط1.
)2(  وقــد أرسف دانتــي يف كتابــه بذكــر مــا ال يليــق بالنبــي  ممــا اضطــر مرتجــم الكتــاب مــن االيطاليــة للعربيــة أ.حســن 
عثــان حلــذف مــا أورده وتنبيهــه عــى موضــع احلــذف، فيقــول: " ولقــد حذفــت مــن هــذه األنشــودة أبياتــا وجدتــا غــري جديــرة 
ــا كان  ــه ب ــر في ــه أفضــل الصــالة والســالم، وقــد أخطــأ دانتــي يف ذلــك خطــأ جســيا تأث بالرتمجــة وردت عــن النبــي حممــد علي

ســائدا يف عــرصه"، الكوميديــا اإلليــة، لـــ دانتــي ، ترمجــة: أ.حســن عثــان، )ص371(، دار املعــارف، ط2.
وانظر: االسترشاق، لـ إدوارد سعيد، )ص136(، "مرجع سابق".

وانظر: تأثري اإلسالم يف أوروبا العصور الوسطى، لـ مونتجمري وات، )ص141(، "مرجع سابق".
)3(  انظر: موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص110(، )ص306(، املؤسسة العربية للدراسات والنر، 2015م.
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــك  ــي  يف تل ــرية النب ــريب لس ــوم الغ ــارئ أن املفه ــح للق ــزة توض ــذة موج ــذه نب فه

ــروب  ــاد احل ــة وأحق ــن الكنيس ــه ضغائ ــا صنعت ــة، وإن ــة بصل ــم واحلقيق ــت للعل ــة كان ال يم احلقب

ــل. ــن قب ــة م الصليبي

  املفهوم الغريب عن النبي  وسريته يف التاريخ احلديث:

لقــد ورث الغــرب يف تاريــه احلديــث الكثــري مــن جهــاالت العصــور الوســطى التــي رســمت 

مالمــح شــخصية النبــي  لدهيــم خصوصــا يف بدايــات التاريــخ احلديــث، ونشــهد ذلــك 

ــح  ــده بأقب ــي حش ــل مرح ــو عم ــد" وه ــر "حمم ــري املبك ــل فولت ــال يف عم ــبيل املث ــى س ــا ع جلي

األوصــاف للنبــي  فوصفــه بأنــه طاغيــة وماكــر ســافك للدمــاء وغريهــا مــن األوصــاف 

التــي تنبــض باحلقــد وتنبــع مــن اجلهالــة، وإن كان فولتــري قــد تراجــع عــن كل ذلــك يف مؤلفــه الــذي 

  ــه النبــي ــوان )أخــالق األمــم وروحهــا( حيــث عــد في نــره الحقــًا عــام 1751م بعن

حكيــا بــارزا وأنــه أســس دينــا متســاحما وعــده مــن أعظــم مرعــي العــامل.

كــا نجــد أثــر هذه اجلهــاالت يــرتدد يف مؤلفــات العديــد من مســترقي التاريــخ احلديــث والذين 

ــم  ــن أبرزه ــة، وكان م ــات متفاوت ــى درج ــن ع ــطى لك ــور الوس ــري العص ــرة تأث ــن دائ ــوا م مل يرج

هنــــــري المنــس (Lammens Henri((1(، وفينســـيك( Wensinck Arent(    (1882-1939م(  (2(، 

وانظر: تاريخ حركة االسترشاق، لـ يوهان فوك، ترمجة: عمر لطفي العامل، )ص26( ، دار قتيبة، 1417هـ، ط1.
ــن  ــه د. عبدالرمح ــول عن ــوعي، يق ــب يس ــي، وراه ــترق بلجيك ــس (Lammens Henri ((1862-1937م( مس ــري المن )1(  هن
بــدوي: "شــديد التعصــب ضــد اإلســالم، يفتقــر افتقــارًا تامــا إىل النزاهــة يف البحــث واألمانــة يف نقــل النصــوص وفهمهــا"، لــه 
عــدة مؤلفــات منهــا: )مهــد اإلســالم(، )مكــة عشــية الجــرة(، )املعابــد قبــل اإلســالم يف غــريب اجلزيــرة العربيــة(، )القــرآن والســنة 

كيــف ألفــت حيــاة ممــد(، )هــل كان ممــد أمينــًا(، )عــر ممــد وتأريــخ الســرية(. 
موسوعة املسترشقني، )ص503(، "مرجع سابق".

ــام  ــوراة ع ــالته للدكت ــي رس ــه العلم ــدي، كان أول انتاج ــترق هولن ــيك) Wensinck Arent( (1882-1939م( مس )2(  فينس
ــأهتا  ــالمية نش ــدة اإلس ــا )العقي ــات، منه ــاث واملؤلف ــن األبح ــة م ــب جمموع ــا كت ــة( ك ــود يف املدين ــد واليه ــوان )مم 1908م بعن
ــه..  ــالم ونبي ــدود لإلس ــدو ل ــي: "ع ــد البه ــه أ.د.حمم ــول عن ــا، يق ــني( وغريه ــني الرشقي ــاطري القديس ــي(، )أس ــا التاري وتطوره
نــر فينســيك رأيــه يف القــرآن والرســول مدعيــًا أن الرســول ألــف القــرآن"، املبــرشون واملســترشقون يف موقفهــم مــن اإلســالم، لـــ             

ــر. ــة األزه ــي، )ص26(، مطبع ــد البه أ.د. حمم
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)Gibb Hamilton( وهاملتــون جــب ،)1858-1940م((1) )Margoliouth.D( ودافيــد مرجليــوث

(1895-1971م((2( وغريهــم.

إال أننــا نجــد أن العديــد مــن العوامــل واملؤثــرات قد أســهمت يف تغري وتبــدل مفاهيــم وجهاالت 

العصــور الوســطى لــدى نخــب غربيــة وشــخصيات مؤثــرة يف الغــرب فعندمــا نــر ســايمون أوكي 

(Ockley Simon كتابــه )تاريــخ املســلمني( عــام 1708م أوجــد "صدمــة أليمــة" - عــى حــد تعبــري 

إدوارد ســعيد - لــدى الغربيــن، فقــد أوضــح يف كتابــه قيمــة التفــوق العلمــي لــدى املســلمن ووجهــة 

النظــر اإلســالمية فيــا يتعلــق باحلــروب البيزنطيــة وأن أمــة هــذا النبــي  ليســت أمــة رش 

ودم(3(، كذلــك عندمــا نــر تومــاس كارليــل (Carlyle Thomas( (1795-1881م( كتابه )األبطال( 

عــام 1841م والــذي حتــدث فيــه عــن النبــي  يف فصــل خــاص كبطــل يف صــورة رســول، 

يقــول خماطبــا الغــرب:  "إن الرســالة التــي أداهــا ذلــك الرســول مازالــت الــراج املنــري مــدة اثنــي 

عــر قرنــا لنحــو مائتــي مليــون مــن النــاس أمثالنــا خلقهــم اهلل الــذي خلقنــا أفــكان أحدكــم يظــن 

ــة  ــة احلــرص واالحصــار أكذوب أن هــذه الرســالة التــي عــاش هبــا ومــات عليهــا هــذه املاليــن الفائت

وخدعــة؟"(4(.

وانظر: موسوعة املسترشقني، لـ د.عبدالرمحن بدوي، )ص417(، "مرجع سابق".
)1(  دافيــد مرجليــوث (Margoliouth.D( (1858-1940م( درس يف أكســفورد اآلداب الكالســيكية )اليونانيــة والالتينيــة( ومــن 
ثــم انتقــل إىل دراســة اللغــات الســامية، ويف 1905م بــدأ نــر دراســاته عــن اإلســالم فابتــدأ بنــر كتابــه )ممــد ونشــأة اإلســالم(، 
ويف عــام 1911م قفــى عليــه بكتــاب )اإلســالم(، ثــم ألقــى حمــارضات عــن تطــور اإلســالم يف بدايتــه نــرت عــام 1914م لكــن 
هــذه الدراســات كــا وصفهــا د.عبدالرمحــن بــدوي: "كانــت تــري فيهــا روح غــري علميــة ومتعصبــة، ممــا جعلهــا تثــري الســخط 
عليــه ليــس فقــط عنــد املســلمن، بــل وعنــد كثــري مــن املســترقن"، موســوعة املســترشقني، )ص546(، "مرجــع ســابق" وانظــر: 

املســترشقون، للعقيقــي، )77/2(، دار املعــارف - القاهــرة، ط4.
)2(  هاملتــون جــب (Gibb Hamilton ((1895-1971م( مســترق إنجليــزي، كان مــن حمــرري دائــرة املعــارف اإلســالمية، ومــن 
ــة يف  ــة(، )االتاهــات احلديث ــل اإلســالم(، )املحمدي ــخ اإلســالمي(، )تطــور نظــام احلكــم يف أوائ ــه: )تفســري للتاري أشــهر مؤلفات
اإلســالم(، قــال عنــه د. عبدالرمحــن بــدوي: "نــال يف حياتــه كثــريًا مــن ألقــاب التريــف التــي ال يســتحقها علميــًا"، كــا يقــول عنه 

أ.د. حممــد البهــي: "لــه كتابــات كثــرية فيهــا عمــق وخطــورة".
 املبرشون واملسترشقون يف موقفهم من اإلسالم، لـ أ.د. حممد البهي، )ص24(، "مرجع سابق".

)3(   انظر: االسترشاق املفاهيم الغربية للرشق، لـ إدوارد سعيد، )ص146(، "مرجع سابق".
)4(  األبطال، لـ توماس كارليل، تعريب: حممد السباعي، )ص54(، املكتبة التجارية - القاهرة، 1930م، ط2.
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

  اســتمر هــذ التغــري وهــذا التطــور يف الغــرب بشــكل متســارع نســبيا وجــريء يف حــاالت كثــرية، 
يقــول الفرنــيس إميــل درمنغهــم )Dermenghem Emile( يف كتابــه )حيــاة ممــد( الــذي ألفــه عــام 

1929م: "حتــاط ســريته يف زماننــا بكثــري مــن التحفظــات، وال ُيــدث اليــوم عــن حياتــه بمثــل مــا يف 

كتــب الرتاجــم التــي عرفتهــا فرنســا منــذ مخســن ســنة...

وقــد حالــت األوهــام واألباطيــل دون درس أصــول اإلســالم ومبادئــه يف أوروبــا زمنــا طويــال، 

ثــم جــد يف البحــث العلمــي بعــض العلــاء يف القــرن التاســع عــر، ومنهــم كوســان دو برســفال، 

ــه  ــم تناول ــه، ودوزي، ث ــنوك هورغرونج ــربنجر، وس ــه، وس ــوث، ونولدك ــل، ومرغلي ــر، وفي وموي

مؤخــرا كايتــاين، والمنــس، وماســينيون، ومونتــه، وكازنوفــا، وبيــل، وهــوار، وهــوداس، ومارســيه 

وأرنولــد، وغريــم، وغولدتســيهر، وغريهــم، ومــن املؤســف حقــًا أن غــاىل بعــض هــؤالء املتخصصن 

يف النقــد أحيانــا فكانــت مؤلفاتــم عامــل هــدم"(1(.

ــن  ــن الغربي ــن الباحث ــري م ــد أن الكث ــارص نج ــا املع ــور لزمنن ــري والتط ــا التغ ــا تتبعن وإذا م

واملتخصصــن يف الدراســات الرقيــة مــن أســاتذة الغــرب قــد رفــض الســياق التاريــي املــوروث يف 

الفكــر الغــريب عــن النبــي  مجلــة وتفصيــال، ورصح بــا ينقــض كل املوروثــات القديمــة 

املتعلقــة بســريته  فالربوفيســور خــوان كــول (Cole Juan( أســتاذ تاريخ الرق األوســط 

بجامعــة ميتشــيغان أصــدر عــام 2018م كتابــه )ممــد نبــي الســالم يف زمــن صاع اإلمراطوريــات( 

مبينــا حقيقــة أن حممــدا  كان رجــل ســالم وأنــه أقــام جمتمعــا عــادال اســتطاع أن يتضــن 

ديانــات وثقافــات أخــرى، وأن احلــروب التــي خاضهــا إنــا هــي حــروب عادلــة ليســت اضطهــادا أو 

ظلــا(2(.

بــل إن املســترقة الربيطانية املعــارصة كاريــن آرمســرتونج (Armstrong Karen( ذهبت إىل أبعد 

)1(   حياة ممد، لـ إميل درمنغهم، ترمجة: عادل زعيرت، )ص7( دار العامل العريب – القاهرة، 2013م، ط1.
)2(   انظر كتابه: 

 Juan Cole ,Muhammad :Prophet of Peace Amid the Clash of Empires, Nation Books, New York 2018.
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 مــن ذلــك يف كتاهبــا )ممــد نبــي لزماننــا( الــذي تقــول يف مقدمتــه: "يف شــخصية حممــد

النموذجيــة دروس مهمــة ليــس فقــط للمســلمن ولكــن أيضــا للغربيــن.. إىل أن تقوملــن الغرابــة أن 

ــه  ــم من ــذي نتعل ــري ال ــا الكث ــابع، هب ــرن الس ــة يف الق ــرة العربي ــبه اجلزي ــرت يف ش ــي ج ــداث الت األح

كيــف نواجــه األحــداث التــي جتــري يف وقتنــا هــذا"(1(.

ســبوزيتو                                                          جــون  األمريكــي  تــاون  جــورج  بجامعــة  األديــان  أســتاذ  نــرى  كذلــك 

ــه املســمى )مــا حيتاجــه كل واحــد أن يعرفــه حــول اإلســالم(: "إن  (John Esposito( يقــول يف كتاب

الوحــي الــذي تلقــاه حممــد  إنــا كان يدعــو إىل اإلصــالح الدينــي واالجتاعــي وأكــد عى 

العدالــة االجتاعيــة، واهتــم بحقــوق املــرأة واألرامــل واأليتــام، وصحــح حتريفــات الوحــي اإلهلــي 

املوجــودة يف اليهوديــة واملســيحية، وحــذر الكثرييــن ممــن أعرضــوا عــن رســالة اهلل واألنبيــاء، ودعــا 

اجلميــع إىل مــا يشــري إليــه القــرآن الطريــق املســتقيم يف اإلســالم أو طريــق اهلل املوحــى للمــرة األخــرية 

ملحمــد آخــر أو خاتــم األنبيــاء"(2(، كــا بــن يف هــذا الكتــاب الكثــري مــن األمــور التــي تلبســت عــى 

ــي  ــات النب ــدد زوج ــة تع ــل قضي ــبهات مث ــن الش ــري م ــا الكث ــري حوهل ــي أث ــة والت ــات الغربي املجتمع

 التــي تناوهلــا بطــرح موضوعــي أوضــح مــن خاللــه دوافــع تعــدد زوجاتــه التــي أكــدت 

إنســانيته ورمحتــه  إذ كان مــن زوجاتــه األرملــة التــي فقــدت زوجهــا وســندها، كذلــك 

التــي أســلمت ودخلــت يف ديــن اهلل وكانــت عزيــزة يف قومهــا وكان لزواجــه هبــا توطيــد للصلــة مــع 

ــح  ــا أوض ــح، ك ــالمي الصحي ــرح اإلس ــا يف الط ــي نعلمه ــباب الت ــن األس ــك م ــري ذل ــا، إىل غ قومه

(1(  ممد نبي لزماننا، لـ كارين آرمسرتونج، ترمجة: فاتن الزلباين، )ص25(، مكتبة الروق الدولية - القاهرة، 2008م، ط1.
  )2(

 John L Esposito, What Everyone Needs to Know About Islam, New York,  Oxford University Press, 2011, 
)P9).
 "The revelation Muhammad received were calls to religious and social reform. They emphasized social 
justice )concern for the rights of women, widows, and orphans(, corrected distortions to God's revelations in 
Judaism and Christianity , and warned that many had stryed from the message of God and the prophets. They 
called upon all to return to what the Quran refers to as the straight path of Islam or the path of Gad, revealed 
one final time to Muhammad , the last or "seal" of the prophets".
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــات  ــن تريع ــي  م ــه النب ــى ب ــا أت ــة م ــع وحقيق ــف واق ــريب منص ــرح غ ــالل ط ــن خ م

كاحلــدود، وحقــوق املــرأة، ومســألة الــرق، وعالقــة املســلم بغــري املســلم وغريهــا مــن املســائل ممــا 

ــرض يف  ــا يع ــة قل ــة وموضوعي ــة علمي ــق منهجي ــرح وف ــاء الط ــة، فج ــورة قامت ــرب بص ــاط يف الغ ي

ــذا الوضــوح والتجــرد(1(. الغــرب هب

هــذا التغــري وهــذا التطــور يف املفهــوم الغــريب بــل والنقــد الــذايت مــن الغــرب نفســه لــه أســباب 

ــريات  ــة متغ ــره ملالءم ــره أو صه ــريه أو تطوي ــه أو تغي ــابق وطرح ــور الس ــذ التص ــو نب ــاقته نح س

ومعطيــات مســتجدة، وال يغيــب عــى املطلــع واملتتبــع أن هــذه املتغــريات تســري نحــو اجتــاه تقــارب 

مــع املفهــوم اإلســالمي، عــى اختــالف يف درجــة التقــارب بــن مســترق أو مفكــر وآخــر، وهــذا 

ــح أو خطــوة نحــو التصحيــح. ــأن يصفــه بالتصحي التقــارب هــو مــا يــول القــارئ املســلم ب

وســنعرض فيــا يــي األســباب التــي شــكلت وقــادت مســرية هــذا التغــري رغــم أن املوروثــات 

الثقافيــة يف أمــة مــن األمــم تشــكل هويتهــا وحتــدد مواقفهــا الراســخة املتعمقــة اجلــذور، فهــي متثــل 

ــري  ــي أدت إىل التغي ــباب الت ــة األس ــة معرف ــن أمهي ــا، وتكم ــتحيل تغيريه ــكاد يس ــة ي ــات ذاتي قناع

والتطــور يف مســرية املفهــوم الغــريب يف معرفــة كيفيــة التعامــل مــع املفهــوم الغــريب وتفكيكــه بمعرفــة 

عوامــل تكوينــه وعوامــل تغــريه، وربــا أســهمت معرفــة هــذه األســباب يف التأثــري فيــه واألخــذ بــه 

ــة التــي نراهــا كمســلمن متحققــة يف املنظــور اإلســالمي. ــة واملنهجي لتقــارب أكــرب نحــو املوضوعي

ــة  ــات متفاوت ــل بدرج ــذي حص ــور ال ــري والتط ــباب التغ ــى أس ــوف ع ــة الوق ــد أن حماول وأؤك

وخمتلفــة يف املفهــوم الغــريب للســرية النبويــة يف ظــل اختــالف اإليديولوجيــات واملرجعيــات الدينيــة 

الغربيــة كاملســيحية واليهوديــة واملاركســية وخمتلــف التيــارات اإلحلاديــة ال يمكــن أن تصل إىل أســباب 

قطعيــة شــمولية جلميــع هــذه التيــارات يف إطارهــا الزمنــي واجلغــرايف الواســع، إال أنــه مــن املقــدور 

ــة تنطبــق عــى متغــريات االجتــاه الغــريب بشــكل عــام وتوضــح مؤثــرات  الوصــول إىل أســباب غالب

)1(  انظر: املرجع السابق،  )ص15، 175، 176(.
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التغــري والتطــور يف مســرية الفكــر الغــريب وتصــوره للســرية النبويــة.

 أسباب تغري مسرية املوقف الغريب يف التاريخ احلديث عن أزمنة العصور الوسطى:

كــا متــت اإلشــارة ســابقًا فــإن املوقــف الغــريب مل يتغــري ككتلــة حتولــت مــن اجتــاه إىل 
آخــر، لكــن هــذا التغــري هــو تغري نســبي قــاده نخبــة مــن كتــاب الغــرب ومســترقيه وكان 
لــه تأثــري واســع النطــاق يف الغــرب، إال أن الكثــري مــن الغربيــن ظــل متمســكا بجهــاالت 
العصــور الوســطى األمــر الــذي يوصــف غربيــا عــى صعيــد واســع بالتطــرف وخطــاب 

الكراهيــة، أمــا أهــم أســباب التغــري يف مســرية املفهــوم الغــريب للســرية النبويــة فهــي:

1-  توافر املصادر األولية للسرية النبوية باللغات األوروبية.

يعــد القــرآن الكريــم املصــدر األســاس واألويل يف التعــرف عــى ســرية النبــي ، وقــد 

حتدثــت آيــات القــرآن الكريــم عــن أخالقــه عليــه الصــالة والســالم فهــو كــا أخــرب القــرآن الكريــم 

رحيــم بأمتــه ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ژ ]التوبــة: 128[ بــل 

ــل كــا قــال ســبحانه: ژ ڱ  ڱ     ڱ  ں     ژ ]القلــم: 4[، كــا حتــدث  وصفــه بأعظــم صفــات التبجي

القــرآن الكريــم عــن الكثــري مــن وقائــع الســرية النبويــة وأحداثهــا منــذ بدايــة اجلهــر بالدعــوة ومــا 

ــم  ــة وأه ــه إىل املدين ــه إىل هجرت ــن قوم ــت وأذى م ــن عن ــة م ــالم يف مك ــالة والس ــه الص ــاه علي الق

ــم وال يتســع املقــام لطرحــه. ــات القــرآن الكري ــه ممــا ورد يف آي غزوات

بــل متيــز هــذا املصــدر الربــاين باحلديــث عــن أمــور مل يطلــع عليهــا صحابتــه  وَمــن 

ــبحانه:               ــول س ــا، يق ــث عنه ــا واحلدي ــد ملعرفته ــع الوحي ــم املرج ــرآن الكري ــد الق ــايل يع ــه، فبالت حول

ژ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ژ ]األنعــام: 33[، ويقــول جــل ذكــره: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

]األحــزاب: 53[،  ژ  ژ  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ    : ]األحــزاب: 37[، ويقــول  ژ  

فتحدثــت هــذه اآليــات الكريمــة عــن أمــور تعــد مــن الشــعور اإلنســاين الــذي ال يطلــع عليــه أحــد، 
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

فــكان القــرآن الكريــم املرجــع الوحيــد فيهــا.

 وقــد ظــل حاجــز اللغــة لــدى الغــرب حائــال دون االطــالع عــى القــرآن الكريــم قرونــا طويلــة، 
ــت يف  ــي طبع ــام 1143م والت ــة ع ــم إىل الالتيني ــرآن الكري ــاين الق ــرتم ملع ــرس املح ــة بط ــد ترمج وتع

بــازل )ســويرا( عــام 1543م أقــدم ترمجــة كاملــة ملعــاين القــرآن الكريــم لكنهــا ترمجــة رديئــة هــي 

أقــرب إىل التلخيــص العــام لــكل ســورة مــن ســور القــرآن الكريــم، وال تلتــزم بالنــص وتتبــع مجلــه، 

وكان اهلــدف منهــا هــو خدمــة التنصــري واألهــداف التبشــريية للكنيســة الغربيــة، كــا يقــول املســترق 

ــع  ــي الداف ــري ه ــرة التبش ــت فك ــوك )Fuck Johann( (1894-1974م(: "كان ــان ف ــاين يوه األمل

احلقيقــي خلــف انشــغال الكنيســة برتمجــة القــرآن فكلــا تالشــى األمــل يف حتقيــق نــرص هنائــي بقــوة 

الســالح بــدا واضحــا أن احتــالل البقــاع املقدســة مل يــؤد إىل ثنــي املســلمن عــن دينهــم بقــدر مــا أدى 

إىل عكــس ذلــك،.. 

إىل أن يقــول.. ظهــرت أول ترمجــة للقــرآن ســنة 1143م وقــد نســبت إىل مؤلفهــا األب بطــرس 

املبجــل.. وقــد أقلتــه رحلــة إىل إســبانيا ســنة 1141م.. وجدهــا فرصــة ســانحة للتعــرف عــى احلــوار 

القائــم بــن اإلســالم واملســيحية واملعــارك الدائــرة بــن املســلمن واإلســبان.. وقــد خــرج مــن ذلــك 

كلــه بقناعــة بــأن ال ســبيل إىل مكافحــة )هرطقــة حممــد(  بعنــف الســالح األعمــى، وإنــا 

بقــوة الكلمــة.. لكــن حتقيــق هــذا املطلــب كان يشــرتط املعرفــة املتعمقــة بــرأي اخلصــم وهكــذا وضــع 

خطــة للعمــل عــى ترمجــة القــرآن إىل الالتينيــة"(1( وقــد كانــت الالتينيــة وقتهــا لغــة العلــم واجلامعــات 

يف أوروبــا قبــل االنتشــار الواســع لإلنجليزيــة يف أوروبــا والعــامل.

ــة  ــا طويل ــام 1143م قرون ــت ع ــي ترمج ــة الت ــة الرديئ ــذه الرتمج ــى ه ــد ع ــا تعتم ــت أوروب وظل

ــا  ــة، والتأخــر العلمــي يف أوروب دون أن تظهــر ترمجــة أخــرى ألســباب متعــددة منهــا اجلهــل بالعربي

تلــك الفــرتة، ويــرى فــوك أن مــن أبــرز األســباب التــي أســهمت يف ذلــك هــو عــدم رغبــة املســلمن 

)1(  تاريخ حركة االسترشاق، لـ يوهان فوك، )ص14(، "مرجع سابق".
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ــول:  ــه، يق ــكون ب ــي يتمس ــاد رشع ــى اعتق ــاء ع ــه، بن ــن ب ــالد ال تؤم ــدس إىل ب ــم املق ــل كتاهب يف نق

"بحســب التصــور اإلســالمي فــإن كتــاب اهلل طاهــر ال يمســه إال املطهــرون واخلشــية مــن وقوعــه يف 

أيــدي الكفــرة محــل املســلمن عــى عــدم محلــه أثنــاء ســفرهم وجتواهلــم يف بــالد األعــداء.. وهكــذا 

فقــد بقــي مضمــون القــرآن جمهــوال يف أوربــا لقــرون طويلــة"(1(. 

ثــم ظهــرت عــن ترمجــة بطــرس الســيئة ترمجــة أخــرى ملعــاين القــرآن الكريــم باإليطاليــة عــام    

1547م، وقــد أرشف عــى نرهــا النــارش أريفابينــي )Arrivabene(، وعــن هــذه الرتمجــة اإليطاليــة 

 ،)Schwiegger Salomon)  ــفاجير ــالومون ش ــا س ــام 1616م ترمجه ــة ع ــرى لأملاني ــة أخ ــرت ترمج ظه

ــاد كل  ــالل اعت ــن خ ــام1641م(2(، وم ــة ع ــرى للهولندي ــة أخ ــرت ترمج ــة ظه ــة األملاني ــن الرتمج وع

ــرتم ذات  ــرس املح ــة بط ــو ترمج ــم ه ــذه الرتاج ــأ كل ه ــابقة وأن منش ــرى س ــة أخ ــى ترمج ــة ع ترمج

الصبغــة واألهــداف التنصرييــة نــدرك كيــف كانــت العقليــة األوروبيــة بعيــدة كل البعــد عــن التعــرف 

عــى القــرآن الكريــم والوقــوف عــى حقائقــه تلــك الفــرتة.

ويف عــام 1647م ُنــرت أول ترمجــة ملعــاين القــرآن الكريــم مــن العربيــة إىل الفرنســية مبــارشًة، 

والتــي قــام هبــا دي ريــري )Ryer Du( ولقيــت رواجــا كبــريا حيــث ظهــرت عنهــا ترمجــة أخــرى إىل 

ــة  ــن العربي ــم م ــرآن الكري ــاين الق ــة ملع ــة إنجليزي ــا أول ترمج ــة، أم ــرى إىل اهلولندي ــة، وأخ اإلنجليزي

مبــارشة فقــد كانــت ترمجــة جــورج ســيل (Sale George( عــام 1734م، وحظيــت بانتشــار واســع 

وأعيــد طبعهــا مــرات عديــدة بشــكل واســع يف أوروبــا وأمريــكا، وأمــا أول ترمجــة مــن العربيــة إىل 

ــد ترمجــت مســمى  ــن، وق ــد فريدريــش ميجرل ــت عــام 1772م وهــي ترمجــة دافي ــة فقــد كان األملاني

ــي  ــة الت ــي الرتمج ــة ه ــذه الرتمج ــي( وه ــدس الرتك ــاب املق ــم( إىل )الكت ــرآن الكري ــن الق ــوان م )العن

ــة  ــات األوروبي ــم باللغ ــت الرتاج ــم توال ــالم(3( ث ــه باإلس ــه واهتام ــدأ إعجاب ــا ب ــه ومنه ــا جوت قرأه

)1(  املرجع نفسه، )ص18(. 
)2(   موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص441(، "مرجع سابق". 

)3(  انظر: موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص438(، "مرجع سابق".
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــاال واســعا. املختلفــة ولقيــت رواجــا وإقب

وقــد كان لتوافــر ترمجــة معــاين القــرآن الكريــم باللغــات األوروبيــة دور مهــم يف التعــرف عــى 

ــن  ــدا ع ــارش بعي ــكل مب ــالم بش ــم اإلس ــي  وتعالي ــة النب ــرآن ومعرف ــدي الق ــة ه حقيق

اإلمــالءات والتصــورات القديمــة التــي توارثهــا الغــرب مــن أزمنــة احلــروب الصليبيــة ومــا تالهــا 

مــن أزمنــة العصــور الوســطى، صحيــح أن الكثــري مــن املســترقن يــرى أن القــرآن الكريــم مــا هــو 

إال كتــاب تاريــي أو تأليــف بــري ونحــو ذلــك وأن العديــد مــن املســترقن درســه وفــق مناهــج 

ماديــة كمناهــج علــم اآلثــار، أو منهــج بنيويــة النــص أو التفســري االجتاعــي ممــا نــراه يف كثــري مــن 

ــه، لكــن كل ذلــك ال يلغــي حقيقــة  الدراســات االســتراقية وهــو ال يتناســب مــع الوحــي وطبيعت

أنــه كان لتوافــر ترمجــة معــاين القــرآن الكريــم باللغــات الغربيــة دور بــارز يف تقييــم الغــرب ملوروثاتــه 

الثقافيــة املتعلقــة بالنبــي  وســريته ودينــه الــذي دعــا إليــه، وســيي بيــان وتوضيــح ذلــك.

فهــذا بالنســبة لتاريــخ معرفــة الغــرب بالقــرآن الكريــم أمــا بالنســبة لتاريــخ معرفتهــم بمصــادر 

الســنة النبويــة فهــو أمــر أكثــر تأخــرًا فاجلامــع الصحيــح لإلمــام البخــاري  تــم نــره بليــدن 

مــن ِقبــل كل مــن كريــل (Krehl.Ludolf.M( وجوينبــول (Juynboll.W.Th( عــام 1862م، كــا ترمجــه 

هــوداس (Hondas.O( ومارســيه (Marcais.W( إىل الفرنســية يف الفــرتة )1903-1914م(، وترجم 

ــال  ــي بروفنس ــال ليف ــره كام ــم ن ــام 1913م، ث ــة ع ــه إىل األملاني ــا من ــد (Reinfried( قس راينفري

(Levi-Provencal( مــع ترمجــة فرنســية بباريــس عــام 1928م ومــا بعدهــا، ثــم نــره كامــاًل برتمجــة 

ــد  ــرت العدي ــا ُن ــام 1935م، ك ــس  )Weiss ,ad’As.M( ع ــعد وواي ــد أس ــن حمم ــة كل م إنجليزي

مــن كتــب احلديــث النبــوي األخــرى باكــرا ككتــاب أيب داود السجســتاين )املصاحــف( الــذي نــره 

جفــري )Jeffery.A( عــام 1937م بليــدن(1(.

أمــا باقــي مصنفــات كتــب احلديــث األخــرى كصحيــح مســلم وكتــب الســنن كســنن أيب داود، 

)1(  انظر: تاريخ األدب العريب، لـ كارل بروكلان، )174/2( طبع اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1993م.
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ــن  ــى أواخــر القــرن العري ــة حت ــر هلــا تراجــم أوروبي والنســائي، والرتمــذي وغريهــا فإهنــا مل تتواف

لذلك شكل ذلك عـــامل عجـــز مـــؤثر فـــي الكتـابـــات الغـــربية عـــن النبـــي  فنجـــد 

               )Watt Montgomery .W) عـــى سبيــــل املثـــال املستشـــرق البـــريطاين وليـــام مـــونتجمري وات

(1909-2006م( يف كتابــه )ممــد يف مكــة( اعتمــد عــى صحيــح البخــاري كمصــدر ثان بعــد القرآن 

الكريــم لكنــه مل يــورد شــيئا مــن كتــب احلديــث األخــرى(1(، فــإذا ظهــر هــذا العجــز يف كتــب وات 

وهــو مــن أبــرز املســترقن املهتمــن بســرية النبــي  ومــن أكثرهــم تصنيفــا يف الســرية، 

فهــذا إنــا يمثــل صــورة واضحــة للحاجــة الغربيــة والعجــز املعــريف يف هــذا اجلانــب، إال أن مطلــع 

القــرن احلــادي والعريــن شــهد نشــاطا بــارزا يف ترمجــة كتــب احلديــث إىل اللغــات األوروبيــة عــى 

أيــدي املســلمن يف مشــاريع متعــددة خدمــًة للســنة النبويــة. 

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن هــذه الرتاجــم التــي قــام هبــا املســترقون للغــات الغربيــة مــع قيمتهــا 

وأمهيتهــا يف املعرفــة الصحيحــة بســرية النبــي  وأقوالــه وأفعالــه، إال أهنــا حتتــاج إىل حــذر 

ودقــة يف التعامــل معهــا، لعــدم الدرايــة الكافيــة بعلــم احلديــث ودالالت اللغــة العربيــة ممــن قامــوا 

ــريا  ــي كث ــم والت ــن أعاهل ــد م ــت العدي ــي صاحب ــة الت ــع الغرضي ــن الدواف ــال ع ــال، فض ــذه األع هب

 )Bucaille Maurice( ــوكاي ــس ب ــيس موري ــترق الفرن ــول املس ــة، يق ــالت باطل ــود إىل تأوي ــا تق م

(1920- 1998م( عــن مثــل هــذه الرتاجــم: "أصبــح بإمــكان مــن ال يعــرف العربيــة االطــالع عــى 

ــا  ــي أنجزه ــات الت ــض الرتمج ــة بع ــاه قيم ــاط جت ــب أن نحت ــا جي ــري أنن ــرى، غ ــة أخ ــث بلغ األحادي

الغربيــون، بــا يف ذلــك الرتمجــة الفرنســية، إذ يســتطيع القــارئ أن يكتشــف فيهــا أحيانــًا مــا هــو غــري 

صحيــح ومناقــض للحقائــق، ممــا يعتــرب تأويــال ال ترمجــة حقيقيــة، بــل هنــاك أحيانــا حتريفــات كبــرية 

للمعنــى احلقيقــي للحديــث"(2(.

)1(  انظــر: مقدمــة د.عبدالرمحــن الشــيخ لكتــاب ممــد يف مكــة، لـــ وليــام مونتجمــري وات، )ص12(، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتاب، 
1994م.

(2(  القــرآن والتــوراة واإلنجيــل دراســة يف ضــوء العلــم احلديــث، لـــ موريــس بــوكاي، ترمجــة: عــادل يوســف، )ص306(، دار األهلية 
للنــر -  لبنــان،  2009م، ط1.
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ويوضــح لنــا مــدى أمهيــة ترمجــة كتــب الســنة النبويــة للغــات الغــرب يف بنــاء معرفــة صحيحة    
بالنبــي  أنــه عندمــا نــر عبــداهلل الســهروردي كتابــا لــه باإلنجليزيــة يتضمــن جمموعــة 

 )Tolstoy( ــًا تولســتوي ــع الشــهرة عاملي ــرويس ذائ ــم ال ــع احلكي ــة، اطل ــرية مــن األحاديــث النبوي كب

(1828-1910م( عــى هــذا الكتــاب ونــر منــه جمموعــة مــن األحاديــث التــي انتقاهــا وضمنهــا 

ــم  ــف يف يشء تعالي ــا ال ختال ــا: "إهن ــال عنه ــد(  وق ــي مم ــم النب ــون: )ِحك ــه املعن كتاب

الديانــات األخــرى التــي ترشــد إىل احلــق، وتأمــر باملعــروف وتنهــى عــن املنكــر"(1(، وقــد ُطبــع كتابــه 

ــن  ــا أورده م ــة م ــن مجل ــعا، وكان م ــا واس ــارا وصيت ــق انتش ــة وحق ــات العاملي ــف اللغ ــر بمختل وُن

األحاديــث التــي متثــل ِحكــًا نبويــة:

حديــث: »انــر أخــاك ظاملــا أو مظلومــا، فقــال رجــل يــا رســول اهلل: أنــره مظلومــا فكيــف 

أنــره ظاملــا؟ فقــال: متنعــه مــن الظلــم فــذاك نــرك إيــاه«(2(.

حديث: »ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه«(3(.- 

حديث: »الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة«(4(.- 

حديث: »ليس الشديد بالرعة، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب«(5(.- 

وغريها من األحاديث النبوية األخرى إال أن جمموعته ال ختلو من األحاديث الضعيفة.

وإضافــة ملــا تــم نــره وُطبــع باللغــات األوروبيــة مــن مصــادر الســنة النبويــة، نجــد أيضــا مــا يف 

خزائــن املكتبــات األوروبيــة مــن خمطوطــات مصنفــات احلديــث بالعربيــة والفارســية والرتكيــة والتــي 

(1(  حكم النبي ممد، لـ تولستوي، بعناية وتعليق: د.حممود النجريي، )ص45(، مكتبة النافذة - القاهرة عام 2008م ط1.
(2(  رواه البخاري، كتاب اإلكراه باب يمن الرجل لصاحبه، ح)6952( )ص1468(، دار األرقم - بريوت.

(3(  رواه البخاري، كتاب اإليان، باب من اإليان أن يب ألخيه ما يب لنفسه، ح)13( )ص17(، "مرجع سابق".
(4(  رواه مســلم، كتــاب الرضــاع، بــاب خــري متــاع الدنيــا املــرأة الصاحلــة، ح)1467( )ص595(، دار الكتــاب العــريب - بــريوت عــام 

2004م، ط1.
)5(  رواه البخاري، كتاب األدب، باب احلذر من الغضب، ح )6114( )ص1309(، "مرجع سابق".
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ــا  ــالع عليه ــن االط ــة م ــات الرقي ــة واللغ ــن العربي ــون م ــون املتمكن ــون الغربي ــتطاع املتخصص اس

واالستفادة منهـــا، ومـــن أبـرز هـذه املكتبـات مكتبـــة ليـدن، ومكتبـة بـرليـــن، ومكتبة األسكوريال، 

)Brockelmann Carl (ــان ــاين كارل بروكل ــترق األمل ــول املس ــا، يق ــرت، وغريه ــس، ومانشس وباري

(1868-1956م(: "تــكاد توجــد خمطوطــات صحيــح البخــاري يف كل مكتبــة مــن مكتبــات 

العــامل"(1(، وباالطــالع عــى فهــارس حمفوظــات هــذه املكتبــات نجدهــا زاخــرة بالعديــد مــن مصــادر 

ــامل  ــدرت يف الع ــي ص ــادر والت ــذه املص ــة هل ــدارات العربي ــن اإلص ــد م ــل إن العدي ــة، ب ــنة النبوي الس

اإلســالمي ُنــرت اعتــادا عــى األصــول املحفوظــة هبــذه املكتبــات.

ــارشة يف  ــة واملب ــادر األولي ــن املص ــد م ــي تع ــة والت ــرية النبوي ــب الس ــات كت ــبة ألمَّ ــا بالنس أم

التعــرف عــى ســرية النبــي عليــه الصــالة والســالم بــا تضمنتــه مــن صحيــح األخبــار واألحــداث 

زمــن النبــوة فإنــه قــد توافــر بلغــات الغــرب انطالقــا مــن منتصــف القــرن التاســع عــر مــن أصــول 

كتــب السيــــرة النبويــة مــا مل يتوافـــــر مــن قبــل، فقـــد نشـــــــر املســترق األملـــــاين فستنـــــفلد                             

ــة  ــا بمدين ــدا يف أملاني ــا وحتدي ــرة األوىل يف أوروب ــام للم ــن هش ــرية اب (Wüstenfeld Ferdinand( س

جيتنجــن عــام 1857-1860م إال أهنــا كانــت بالعربيــة، كــا نــر فســتنفلد أخبــار مكــة لأزرقــي 

ــك  ــة يف ليبتس ــه باألملاني ــدرت ترمجت ــام 1861م ص ــك، ويف ع ــة يف ليبتس ــام 1857م بالعربي ــه ع وابن

أيضــا، ويف عــام 1861م نركتــاب تاريــخ املدينــة مســتخلصا مــن كتــاب الســمهودي يف جيتنجــن(2(، 

ــاين  ــترق األمل ــة املس ــام 1864م برتمج ــتوجترت ع ــة يف اش ــام باألملاني ــن هش ــرية اب ــرت س ــم ن ث

جوســتاف فايــل، وإن كان فايــل نفســه قــد نــر كتابــا بعنــوان: )ممــد: حياتــه ومذهبــه( والــذي يعــد 

مــن أشــد الكتــب االســتراقية حتامــال وبعــدا عــن املوضوعيــة العلميــة والدقــة التارييــة عــى حــد 

ــدوي(3(. ــن ب ــري د.عبدالرمح تعب

)1(  تاريخ األدب العريب، لـ كارل بروكلان، )174/2(، "مرجع سابق".
)2(  موسوعة املسترشقني، لـ د.عبدالرمحن بدوي، )ص400(، "مرجع سابق".

)3(  املرجع نفسه، )ص391( .
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــادر  ــر املص ــن تواف ــتفادوا م ــف اس ــدرك كي ــترقن ي ــن املس ــرون م ــدره املتأخ ــا أص ــع مل واملتتب

اإلســالمية، ومــدى تأثــري ذلــك عــى نتائــج مــا توصلــوا إليــه خمالفــن بــل ناقديــن أحيانــا 

ــه                                      ــن ديني ــترق إتي ــول املس ــن، يق ــاب الغربي ــتراق والكت ــداء االس ــن عم ــالفهم م ــرية ألس كث

(Dinet Étienne( (1861-1929م( يف مقدمــة كتابــه )ممــد رســول اهلل( عــن املصــادر التــي 

اعتمــد عليهــا: "وقــد اعتمدنــا يف اســتمداد عنارصهــا عــى أقــدم املؤلفــن: كابــن هشــام، وابــن ســعد، 

وســوامها، ثــم عــى مــؤرخ مــن املحدثــن هــو عــي برهــان الديــن احللبــي.. ]إىل أن يقــول[ ولعــل يف 

هــذه املالحظــة مــا يكفــي لتنبيــه القــراء إىل أهنــم لــن جيــدوا بــن دفتــي هــذا الســفر شــيئًا مــن تلــك 

ــا لدهيــم مــن  ــا أولئــك املســترقون املحدثــون ب ــة، والتــي شــغف هبــا حب ــة املتغالي املذاهــب الغربي

ــرأي. ــاغ مــن ال ــكل مــا هــو ب غــرام وشــهوة ب

ــدة  ــا ولي ــت أحيان ــا كان ــن أهن ــف ع ــا أن نكش ــت لن ــد أتاح ــات ق ــك املبتدع ــة تل ــى أن دراس ع

ــذا "(1(. ــا ه ــق بعرصن ــم، وال تلي ــن العل ــا وب ــق بينه ــب التوفي ــالم يصع ــديدة لإلس ــة ش كراهي

ــات  ــفري الوالي ــج )Irving Washington( (1783- 1859م( س ــنطن إيرفين ــد واش ــك نج كذل

ــبانية  ــدن اإلس ــن امل ــب ع ــن الكت ــلة م ــف سلس ــذي صن ــام 1842م(2( وال ــبانيا ع ــدى إس ــدة ل املتح

ــالم  ــن اإلس ــس دي ــن مؤس ــف ع ــوال بالتعري ــا مط ــا كتاب ــص منه ــالمية خص ــارة اإلس ذات احلض

ويف بدايــة هــذا الكتــاب الــذي انتــر انتشــارا واســعا ومؤثــرا يف الغــرب )حممــد وخلفــاؤه(                               

(Successors his and Mahmet( يتحــدث مقــدم الكتــاب عــن مصــادر إيرفينــج يف كتابــه فيقــول: 

"بعــد عــدة ســنوات وخــالل اإلقامــة بمدريــد أصــدر املؤلــف سلســلة مــن اإلصــدارات التــي توضــح 

وتتحــدث عــن إســبانيا فــرتة حكــم العــرب، وكان مــن املفــرتض أن يتــم تقديــم ذلــك مــن خــالل 

)1(  ممــد رســول اهلل، لـــ إتيــن دينيــه، ترمجــة: د.عبداحلليــم حممــود ود.حممــد عبداحلليــم، )ص61(  دار الكتــاب اللبنــاين - بــريوت، 
1985م.

)2(  انظر: ترمجته يف املوسوعة الريطانية، سرية بعنوان: واشنطن إيرفينج كاتب أمريكي، كتبها: هيئة حترير املوسوعة.
Encyclopaedia Britannica, BY The Editors of Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/biog-
raphy/Washington-Irving 
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رســم توضيحــي حليــاة مؤســس اإلســالم، ومعظــم التفاصيــل اخلاصــة بذلــك مســتمدة مــن خــالل 

مصــادر إســبانية، ومــن خــالل ترمجــة غانييــه للمــؤرخ العــريب أبــو الفــدا، والتــي عثــر املؤلــف عــى 

نســخة منهــا مــن مكتبــة اليســوعين يف ديــر القديــس إيســيدرو بمدريــد"(1(، لذلــك نجــد املؤلــف يف 

هــذا الكتــاب يعتمــد اعتــادا كبــريا عــى القــرآن الكريــم يف حديثــه عــن النبــي  وحياتــه 

ــري مــن األحــداث والغــزوات والفتوحــات زمــن  ــخ أيب الفــدا يف كث ــاده عــى تاري ــة إىل اعت باإلضاف

ــه أيضــا يعتمــد  ــة وعــدم توفرهــا جعل ــة املصــادر العربي ــه، إال أن قل ــي  وبعــد وفات النب

عــى مصــادر غربيــة أخــرى كــا يتضــح ملطالــع الكتــاب.

أيضــا نجــد أن املســترق اإلنجليــزي وليــم مويــر (Muir William( )1819-1905م( وهــو 

ــات  ــاليات اجلمعي ــع إرس ــارشة م ــالت مب ــه ص ــت ل ــة وكان ــة الربيطاني ــي احلكوم ــار موظف ــد كب أح

ــة، ففــي ذلــك  ــة مــن املصــادر العربي ــد مرتمجــا لإلنجليزي ــد اســتفاد ممــا صــدر يف اهلن العاملــة يف اهلن

الوقــت صــدرت عــام 1856م بكلكتــه ترمجــة موجــزة ملغــازي الواقــدي عــى يــد املســترق الربيطاين 

فــون كريمــر (kremer Von()1828-1889م(، كــا صــدر يف الوقــت نفســه كتــاب اإلصابــة البــن 

)Lees Nassau William) ــؤليز ــم ناس ــق ولي ــعد بتحقي ــن س ــات اب ــاب طبق ــقالين وكت ــر العس حج

عميــد املدرســة العاليــة بكلكتــه، وبالتزامــن صــدرت ترمجــة وســتنفلد (Wustenfeld .F( بأوروبــا 

لســرية ابــن هشــام عــام 1859م، فاســتفاد منهــا مويــر يف كتابــة عــدة مقــاالت عــن الســرية النبويــة 

فأصــدر: )مولــد ممــد وطفولتــه( Mahomet of Childhood and Birth The  ومقــاال بعنــوان: 

)1(Washington Irving, Mahomet and his Successors, New York, The Knickerbocker Press 1896, P v. 
Many years since, during a residence in Madrid, the author projected a series of writing il-"
 lustration of the domination of the Arabs in Spain. These were to be introduced by a sketch
 of the life of the founder of the Islam faith, and the first mover of Arabian conquest. Most of
 the particulars for this were drawn from Spanish sources, and from Gagnier's translation of
 the Arabian historian Abulfeda, a copy of which the author found in the Jesuit's Libraryof the
."Convent of St. Isidro, at Madrid

320



مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

for� his to youth his from ,Mahomet of Life The حيــاة ممــد من شــبابه إىل ســن األربعــني()

inspi� his in Mahomet of Belief  )وآخــر بعنــوان: )اعتقــاد ممــد يف الوحــي إليــه  tieth year

ration ، وقــد أدرك مــن خــالل هــذه املقــاالت أمهيــة املصــادر األصليــة ملعرفــة صحيحــة عــن النبــي 

ــذي  ــري ال ــه الكب ــوان مؤلف ــة يف عن ــادر األصلي ــألة املص ــى مس ــده ع ــرى تأكي ــك ن ، لذل

ــة(   ــاة ممــد مــن املصــادر األصلي ــه: )حي صــدر بعدهــا عــام 1859م يف أربعــة أجــزاء والــذي عنون

ــه  ــاب أوقعت ــذا الكت ــر يف ه ــة موي Sources Original the from Mahomet of Life إال أن غرضي

ــذه  ــات ه ــح مروي ــن صحي ــري م ــن يف كث ــه يطع ــة، وجعلت ــة القديم ــات التقليدي ــن املوروث ــري م يف كث

املصــادر(1(.

                                     )Dermenghem  Emile) درمنغــم  إيميــل  الفرنــيس  املســترق  نجــد  كذلــك 

(1892- 1971م(   يقــول يف مقدمــة كتابــه )حيــاة ممــد( موضحــا أهــم املصــادر املوثوقــة يف التعرف 

عــى النبــي : "وأهــم املصــادر لتبيــان حيــاة حممــد هــو القــرآن وكتــب احلديــث والســرية، 

والقــرآن أصــح هــذه املصــادر وإن كان أوجزهــا، وكتــب احلديــث.. وليــس مــن الســهل يف كل وقــت 

ــكاد عددهــا ال يــى، وإن مل يكــن ذلــك مســتحيال إذا  ــي ي أن ُتســتنبط احلقيقــة مــن األحاديــث الت

اســتطاع الباحــث أن يقــف عــى أســباب الوضــع فيهــا، فــإذا حــذف مــن األحاديــث مــا يأبــاه العقــل 

ومــا هــو منتحــل ومــا أمــاله الغــرض، بقــي عــدد كبــري منهــا قريبــا مــن الصــدق، إن مل يكــن صحيحــا 

صحــة احلقائــق الرياضيــة التــي ال عهــد للتاريــخ بمثلهــا إال قليــال، قــال ســنوك هورغرونيــه: "إن ممــا 

يناقــض كل هنــج قويــم دحــض احلديــث الــذي مل يقــم دليــل عــى أنــه وليــد الغــرض والــذي مل يوجــد 

ــحاق  ــن إس ــن اب ــة م ــام - املقتبس ــن هش ــرية اب ــا س ــري، ومنه ــب الس ــه« ويف كت ــي ينقض ــبب تاري س

والتــي هــي أمههــا يف نظــري -  ويف مؤلفــات الواقــدي وابــن ســعد واحللبــي وأيب الفــداء والطــربي 

واملســعودي إلــخ، مــا يف األحاديــث مــن ضعــف، وفيهــا يشء مــن الصحــة مــع ذلــك"(2(.

)1(  انظر: االهتامم بالسرية النبوية باللغة اإلنجليزية، ملحمد مهر عي، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الريف - 2013م.
)2(  حياة ممد، لـ إيميل درمنغم، )ص8(، "مرجع سابق".
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                   )Goldziher) جولدتســيهر  نظريــة  نقــض  هورغرونيــه  كالم  بإيــراده  درمنغــم  ويريــد 

ــة املســندة والتــي تزعمهــا جولدتســيهر،  (1850-1921م( باعتقــاد عــدم صحــة األحاديــث النبوي

ــة  ــارزا يف الدراســات الغربي ــزال تأثريهــا ب ومــن بعــده شــاخت Schacht  (1902-1969م( وال ي

املعــارصة رغــم أنــه قــد تصــدر للــرد عــى هــذه الفريــة بمختلــف أشــكاهلا وأطروحاتــا العديــد مــن 

ــلمن(1(. ــاء املس ــن عل ــن م ــن املتخصص ــال ع ــترقن فض املس

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــارة إىل ال ــرب اإلش ــدى الغ ــرية ل ــادر الس ــن مص ــا ع ــل يف حديثن وال نغف

املوســوعات العلميــة الغربيــة، فهــي تشــكل يف التاريــخ الغــريب احلديــث أحــد أهــم املراجــع العلميــة 

ملعرفــة النبــي  وســريته، ويــأيت يف طليعتهــا دائــرة املعــارف اإلســالمية، ودائــرة املعــارف 

ــة. الربيطاني

ودائــرة املعــارف اإلســالمية هــي األكثــر انتشــارًا وتأثــريًا وقــد ظهــرت للوجــود بنــاء عــى فكــرة 

قدمهــا املســترق اإلنجليــزي روبنســون ســميث يف مؤمتــر املســترقن التاســع الــذي عقــد بلنــدن 

عــام 1892م، وُأقــرت فكرتــه عــى أن يتحمــل املســترقون احلــارضون مهمــة حتقيقهــا لتنفيــذ أضخم 

عمــل اســتراقي حــول اإلســالم، ورشع بعــد ذلــك جمموعــة مــن املســترقن باملهــام وتنفيذهــا حتت 

إرشاف املســترق اهلولنــدي هوتســا إىل عــام 1934م ثــم حــل حملــه اهلولنــدي فنســك.

ــم  ــة، ث ــة والفرنســية واألملاني ــة اإلنجليزي ــة الثالث ــد طبعــت يف أول األمــر باللغــات األوروبي وق

ــام 1933م  ــرة ع ــة للدائ ــة العربي ــدور الرتمج ــدأ ص ــددة، فابت ــة متع ــات عاملي ــت بلغ ــت وُطبع ُترمج

ــرة إىل  ــة الدائ ــت ترمج ــم اكتمل ــن"، ث ــرف "الع ــواد ح ــد م ــت عن ــل وتوقف ــا مل تكتم ــرة إال أهن بالقاه

العربيــة عــام 1418هـــ بطبعة أخــرى أصدرهــا مركز الشــارقة لإلبــداع الفكــري، وحتظى هــذه الدائرة 

 "بموثوقيــة عاليــة لــدى الدوائــر العلميــة والبحثيــة يف الغــرب(2(، وقــد كتــب مــادة "حممد

)1(  ولعــل أبــرز دراســة مفصلــة ومطولــة يف الــرد عــى اتامــات جولدتســيهر حــول الســنة النبويــة، تلــك الدراســة التــي أصدرهــا 
الدكتــور مصطفــى الســباعي بعنــوان: )الســنة ومكانتهــا يف الترشيــع اإلســالمي(.

(2(   انظر: املسترشقون، للعقيقي، )372/3(، "مرجع سابق".
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

بالدائــرة كل مــن املســترق ف. بــول (Buhl.F( ، واملســترق ت. ولــت )Welt.T( وقــد اعتمــدا يف 

كتابــة هــذه املــادة عــى القــرآن الكريــم وعــدد مــن املصــادر اإلســالمية كصحيــح البخــاري وصحيــح 

مســلم، وســرية ابــن إســحاق التــي هذهبــا ابــن هشــام وتاريــخ الطــربي، كــا اعتمــدا عــى عــدد مــن 

ــد يف  ــري وات ) Montgomery Watt( )1909-2006م( )مم ــاب مونتجم ــة ككت ــادر الغربي املص

مكــة( وكتابــه اآلخــر )ممــد يف املدينــة( وكتــاب تــوم أندريــه )ممــد وإيامنــه( وغريهــا مــن املؤلفــات 

الغربيــة(1(.

ــم  ــربة ث ــام 1771م يف أدن ــا األوىل ع ــدرت يف طبعته ــي ص ــة والت ــارف الربيطاني ــرة املع ــا دائ أم

ــام 1952م،  ــرية ع ــر واألخ ــة ع ــا اخلامس ــت طبعته ــدة وكان ــرات ع ــا مل ــا وطباعته ــد حتريره أعي

وتعــد أيضــًا مرجعــا مهــًا لــدى اجلامعــات الغربيــة والدوائــر العلميــة بشــكل عــام يف الغــرب، وقــد 

ــس صفحــات كتبهــا  ــي ورســالته( حتــت املوضــوع العــام )اإلســالم( يف مخ ــادة )ممــد النب ــت م ُكتب

ــن  ــد م ــوعة العدي ــد أوردت املوس ــن، وق ــة آخري ــري وات بمعاون ــاين مونتجم ــترق الربيط املس

املصــادر اإلســالمية التــي اعتمــد عليهــا يف كتابــة املــادة، منهــا: )القــرآن الكريــم( و)ســرية ابن هشــام( 

و)مغــازي الواقــدي( باإلضافــة للمصــادر االســتراقية ككتــاب وات )ممــد يف املدينــة( و)ممــد يف 

ــة(2(. ــة لغريهــا مــن املصــادر الغربي مكــة( باإلضاف

وقــد ابتعــدت املوســوعتان يف مــادة )ممــد( عــن املوروثــات القديمــة للفكــر األورويب عــن النبي 

 إال أهنــا مل تســلم مــن املناهــج االســتراقية الغربيــة احلديثــة التــي تقــوم عــى التشــكيك 

يف الوحــي ومــا يتصــل بمســألة النبــوة، إضافــة إىل التفســري املــادي والســيايس لوقائــع الســرية النبويــة 

ــدوة  ــاث ن ــن أبح ــد، )ص8(، ضم ــد احلمي ــترشاقية، لـــ د.محي ــارف االس ــر املع ــم يف دوائ ــرآن الكري ــوان: الق ــث بعن ــر: بح  وانظ
ــف. ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــا جمم ــي أصدره ــترشاقية والت ــات االس ــم يف الدراس ــرآن الكري الق

(1(  انظــر: دائــرة املعــارف اإلســالمية، ملجموعــة مــن املســترقن، مــادة "ممــد" (9112/29، 9158( طبــع مركــز الشــارقة لإلبــداع 
الفكــري، 1998م، ط1.

)2(  انظــر: الســرية النبويــة يف دائــرة املعــارف الريطانيــة دراســة حتليليــة ملــا كتــب حتــت مــادة )ممــد: النبــي ورســالته(، لـــ د. وليــد 
ــر. ــارة إىل دار ن ــري، دون اإلش ــش العم بليه
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وأحداثهــا العظيمــة، كــا طبقــت عــى الســرية النبويــة - التــي قوامهــا الوحــي والرســالة - املعايــري 

ــة التــي  ــة العلمي ــة التــي تطبــق عــى الفكــر اإلنســاين وهــو مــا يتعــارض مــع املنهجي ــة الغربي النقدي

تقتــي التناســب بــن املنهــج واملوضــوع الــذي يدرســه(1(.

2- العناية الغربية باملصادر العربية الفكرية واألدبية والتاريية )الرتاث العريب(.

ــة  ــت مظل ــة وحت ــتراقية الغربي ــر االس ــدى الدوائ ــة ل ــة بالغ ــريب بعناي ــرتاث الع ــي ال ــد حظ فق

ــة والــرق أوســطية وأقســام الدراســات  ــة مــن خــالل أقســام الدراســات الرقي اجلامعــات الغربي

اإلســالمية، وقــد تعــددت مظاهــر هــذه العنايــة مــن نــر نصــوص الــرتاث إىل التحقيــق والدراســة 

بــل إىل الرتمجــة باللغــات األوروبيــة، ومــن أبــرز املصــادر واملؤلفــات التــي عنــي هبــا الغــرب دراســًة 

ــات  ــاته بمؤلف ــرب ومؤسس ــات الغ ــام جامع ــن اهت ــدان م ــم مح ــه أ.د. عاص ــهد ب ــا استش ــًة م وترمج

الباقــالين، وابــن رشــد، والغــزايل، واملحاســبي، وابــن حــزم، وأســامة بــن منقــذ، وابــن شــهيد، وأيب 

حيــان التوحيــدي، وابــن الطفيــل، وغريهــم(2(، ولــو تتبعنــا جهــود املســترقن يف هــذا اجلانــب ملــا 

وســعنا جملــدات، وقــد اجتهــد العقيقــي يف كتابــه املســترقون بمتابعــة ذلــك فــكان كتابــه يف ثالثــة 

ــة الغربيــة. ــر العلمي ــه الدوائ جملــدات مل تســتوف كل مــا نرت

وقــد ُنــر يف األوســاط الغربيــة العديــد مــن املصــادر الرتاثيــة العربيــة الفكريــة واألدبيــة قبــل أن 

تنــر يف الــرق، بــل إن البــالد اإلســالمية مل تعــرف الكثــري مــن هــذه املصــادر العربيــة إال مــن خــالل 

النــرات االســتراقية الغربيــة، والتــي أعيــد طباعــة الكثــري منهــا يف البــالد اإلســالمية اســتنادا عــى 

مطبوعــات ليــدن، واليزبــج، وبريــل، وباريــس، ورومــا، ولنــدن وغريهــا.

ــات  ــن بداي ــتراق( ع ــة االس ــخ حرك ــه )تاري ــوك يف كتاب ــان ف ــاين يوه ــترق األمل ــا املس ويوقفن

مجــع الغــرب هلــذه املصــادر العربيــة يف أوروبــا ومــن ثــم نرهــا وطباعتهــا يف الغــرب، فيتحــدث عــن 

(1(  املرجع نفسه.
(2(  انظر: األدب العريب يف مدونات املستعربني، لـ أ.د.عاصم محدان، )ص36(، نادي املدينة املنورة األديب، 2017م، ط1.
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

رحلــة اســتراقية قــام هبــا املســترق يعقــوب جوليــوس عــام 1624م بمنحــة مــن جملــس جامعــة 

ــذه  ــت ه ــالمي، ومتخض ــامل اإلس ــدن الع ــن م ــوس ب ــا جولي ــل فيه ــنوات تنق ــع س ــت أرب ــدن دام لي

الرحلــة عــن مجــع جمموعــة علميــة مــن املصــادر العلميــة واألدبيــة املخطوطــة منتقــاة بحنكــة ودرايــة 

فائقــة بلغــت 250 خمطوطــا كانــت نــواة قســم الدراســات الرقيــة بجامعــة ليــدن، ثــم تلتهــا جمموعــة 

أخــرى بلغــت 1000 جملــد خمطــوط مجعهــا تلميــذه ليفينــوس فارنــر(1(.

ــة والــرق بنفائــس املصــادر  ــة ليــدن الباحثــن األوروبيــن املهتمــن بالعربي وقــد أمــدت مكتب

العربيــة األدبيــة والفكريــة املتنوعــة فكانــت الميــة العــرب أول جتربــة مطبوعــة يف أوروبــا مــن األدب 

الشــعري العــريب، ثــم خطبــة ابــن ســينا، ثــم املقامــة األوىل مــن مقامــات احلريــري ثــم قصيــدة أليب 

ــوس عــام 1636م عــى  ــة فعمــل جولي ــواىل طباعــة الكتــب واملصــادر العربي ــم ت العــالء املعــري، ث

طبــع نــص مــن كتــاب ابــن عربشــاه )عجائــب املقــدور( وبعــد هــذا الكتــاب وقبــل وفاتــه عمــل عــى 

إنجــاز كتــاب الفرغــاين يف احلــركات الســاوية.

وبعــد وفــاة جوليــوس تــم نــر العديــد مــن املصــادر التــي حوتــا جمموعتــه املخطوطــة بجامعــة 

ــوت  ــم ياق ــارس، ومعج ــن ف ــة الب ــل اللغ ــري، وجمم ــة للزخم ــاس البالغ ــاب أس ــر كت ــدن فن لي

اجلغــرايف، وكتــاب ابــن البيطــار )األدويــة(، ومقدمــة األدب للزخمــري، وغريهــا الكثــري، وعــى حــد 

تعبــري فــوك: "إنــه مــن خــالل جوليــوس يكــون جانــب مهــم مــن األدب اإلســالمي قــد وفــد عــى 

الواجهــة االجتاعيــة األوروبيــة باللغــة العربيــة"(2(.

ــام إدوارد  ــا ق ــدا يف جامعــة أكســفورد بربيطاني ــا وحتدي ــاك عــى الطــرف اآلخــر مــن أوروب وهن

بوكوكيــوس عــام 1637م برحلــة أيضــا إىل الــرق جلمــع املخطوطــات، وبعــد عودتــه مــن رحلــة 

ــة بأكســفورد، ويف عــام  ــة والعربي اجلمــع هــذه شــغل منصــب األســتاذية بكــريس الدراســات العربي

)1(  تاريخ حركة االسترشاق، لـ يوهان فوك، )ص84(، "مرجع سابق".

)2(  تاريخ حركة االسترشاق، لـ يوهان فوك، )ص85(، "مرجع سابق".
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ــادر  ــن املص ــة م ــزاء مهم ــن أج ــة م ــه جمموع ــرب( ضمن ــار الع ــن أخب ــع م ــه )مل ــدر كتاب 1650م أص

ــخ حــول  ــرز التواري ــن ســعد( وقائمــة تتضمــن أب ــك مقتبســات مــن )طبقــات اب ــة، فمــن ذل العربي

ــتاين،  ــب الشهرس ــن كت ــرى م ــزايل وأخ ــب الغ ــن كت ــواهد م ــك ش ــي ، كذل ــاة النب حي

ــه  ــا أن ــة، ك ــن جه ــرب م ــة الع ــمولية يف وثني ــرة ش ــرة األوىل نظ ــدم للم ــوك: "ق ــري ف ــد تعب ــى ح وع

جلــب الكثــري جــدا مــن املصــادر اجلديــدة"(1(، مــع حتفظنــا البالــغ عــى املصطلــح الــذي اســتخدمه 

ــرب(. ــة الع )وثني

ــة  ــة والفكري ــرب األدبي ــادر الع ــة ومص ــاآلداب العربي ــام األورويب ب ــى االهت ــواىل وتنام ــم ت ث

وبــرزت أســاء أوروبيــة المعــة يف االهتــام هبــذا املجــال، كان مــن أبرزهــا املســترق األملــاين يوهــان 

ــادر  ــر املص ــخ ن ــارزة يف تاري ــة ب ــد عالم ــذي يع ــكه)Reiske Johann( (1716-1774م( ال رايس

العربيــة يف الغــرب، وقــد عمــل عــى نــر وطباعــة العديــد مــن املصــادر العربيــة بالعربيــة وباألملانيــة 

وبالالتينيــة أيضــا، وقــام بنــر محاســة البحــرتي، واملعلقــات، وديــوان اهلذليــن، وشــعر املتنبــي، وأيب 

العــالء، واجلــزء األول مــن املختــرص يف أخبــار البــر أليب الفــداء، ومدخــل عــام إىل تاريــخ اإلســالم 

اســتنادًا إىل حاجــي خليفــة وغريهــا(2(، ومل يكــن اهلــدف مــن نــر هــذه املصــادر هــو اللغــة واألدب يف 

ذاتــا وإنــا كان ذلــك طريقــا ألهــداف أخــرى تتعلــق بمعرفــة أعمــق بالــروح الرقيــة التــي صنعهــا 

اإلســالم وصنعهــا النبــي الكريــم ، يؤكــد ذلــك األملــاين فــوك إذ يقول عــن رايســكه: "قد 

بحــث وعثــر عــى املدخــل إىل كنــوز اآلداب العربيــة واإلســالمية، ودل غــريه عــى الطريــق كذلــك، 

لكــن دراســة اللغــة مل تكــن يف حــد ذاتــا هدفــا لديــه، بــل اختذهــا هدفــا لبحوثــه التارييــة، وبالنظــر 

إلدراكــه ألمهيــة اإلســالم بالنســبة للتاريــخ األورويب، فلــم يقــرأ نصوصــه العربيــة كعلــم لغــة ُيكتفــى 

ــخ اإلســالمي يف  ــل كمــؤرخ يصنــف التاري ــه املؤلــف، ب ــذي يرمــي إلي منهــا فقــط بفهــم القصــد ال

)1(  تاريخ حركة االسترشاق، لـ يوهان فوك، )ص93(، "مرجع سابق".
)2(   املسترشقون، للعقيقي )354/2(، "مرجع سابق"
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

إطــار التاريــخ البــري العــام ويتخــذ منهــا موقــف املفــر"(1(.

ــة  ــق اآلداب واللغ ــكه طري ــه رايس ــى إلي ــذي امتط ــوك وال ــه ف ــدث عن ــذي حت ــدف ال ــذا اهل وه

ــن  ــائدة ع ــة الس ــة التقليدي ــراف األوروبي ــكه األع ــا رايس ــه هب ــي واج ــة الت ــج البحثي ــا النتائ ــر لن يف

ــرى أن  ــه ي ــدوي: "إن ــن ب ــتاذ عبدالرمح ــول األس ــا يق ــو ك ــه، فه ــاح دعوت ــي  ونج النب

ــتطيع  ــي ال يس ــخ الت ــداث التاري ــن أح ــا م ــه مه ــار دين ــد وانتص ــي(  حمم ــور )النب ظه

ــرة"(2(. ــة قدي ــوة إهلي ــري ق ــى تدب ــا ع ــك برهان ــرى يف ذل ــا، وي ــاين إدراك مداه ــل اإلنس العق

وهــذه املصــادر العربيــة الرتاثيــة ســواء الفكريــة منهــا أو األدبيــة أو التارييــة تتنــاول شــخصية 

ــت  ــرر الثواب ــي تق ــالمية الت ــة اإلس ــول املرجعي ــق األص ــاال وف ــريته إمج ــي  وس النب

الصحيحــة، وتطــرح مــا مل يثبــت عنــه ، مــع مــا نعلمــه مــن وجــود بعــض مــا ليــس لــه 

أســاس مــن الصحــة يف الــرتاث العــريب، إال أنــه كان لتوافــر هــذه املصــادر واالنشــغال هبــا يف الدوائــر 

ــات  ــن موروث ــة م ــاء الفادح ــم واألخط ــن املفاهي ــري م ــح الكث ــل يف تصحي ــة دور فاع ــة الغربي العلمي

ــطى. ــور الوس العص

ــى  ــع ع ــري وأديب واس ــري فك ــة تأث ــات األوروبي ــت إىل اللغ ــي ُترمج ــادر الت ــذه املص ــد كان هل فق

ــادر  ــذه املص ــار ه ــع انتش ــة م ــدرت متزامن ــي ص ــة الت ــال الغربي ــن األع ــري م ــة فالكث ــة الغربي الثقاف

ــن،  ــف امليادي ــكار وآراء يف خمتل ــن أف ــه م ــا تناولت ــادر وم ــذه املص ــارة إىل ه ــت اإلش ــة تضمن العربي

ــامل  ــرق ويف الع ــري يف ال ــا أث ــرب ب ــة يف الغ ــة والفكري ــال العلمي ــن األع ــري م ــت الكث واصطبغ

ــة وفلســفية خمتلفــة، فقــد حتدثــت املســترقة مارجريــت  ــات واجتاهــات فكري اإلســالمي مــن نظري

ســميث)Smith Margaret( يف الفصــل األخــري مــن كتاهبــا )املحاســبي صــويف بغــداد القديــم( عــن 

ــة  ــكار الرتبوي ــم األف ــن أه ــه ع ــت في ــا، وأوضح ــن يف أوروب ــى املفكري ــبي ع ــارث املحاس ــري احل تأث

)1(  تاريخ حركة االسترشاق، لـ يوهان فوك، )ص126(، "مرجع سابق".
)2(  موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص300(، "مرجع سابق".
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والروحيــة التــي كان للمحاســبي دور بــارز يف وجودهــا يف الفكــر الغــريب(1(، كــا كان لرتمجــة ســايمون 

ــى  ــغ ع ــري بال ــام 1708م  "تأث ــان( ع ــن يقظ ــي ب ــل )ح ــن الطفي ــالة اب أوكي) Okley Simon( لرس

ــم  ــري أ.د. عاص ــد تعب ــى ح ــا ع ــرتا خصوص ــا وانجل ــرب عموم ــي يف الغ ــالين والذهن ــن العق التكوي

ــدان"(2(. مح

ــة  ــم املتعلق ــح املفاهي ــة تصحي ــا يف قضي ــا مه ــا جانب ــن أيض ــل يتضم ــام املجم ــري الع ــذا التأث وه

بشــخصية النبــي ، حيــث تضمنــت هــذه املصــادر نــاذج مــن حديثــه ، كــا 

ــا يف  ــدا مه ــت راف ــادر كان ــذه املص ــه، فه ــه وهدي ــه وأفعال ــاره ومغازي ــن أخب ــري م ــى كث ــتملت ع اش

ــترق زكاري  ــول املس ــا، يق ــة فكري ــا احلديث ــة أوروب ــر وصناع ــة التنوي ــريب أزمن ــر الغ ــوالت الفك حت

لوكــان (Lockman Zackary(: "ونســتطيع أن نــرى كذلــك اســتمرار البدائــل يف الكتابــة األوروبيــة 

عــن اإلســالم يف القــرن الثامــن عــر، خصوصــا تلــك العقــود التــي أصبحــت تعــرف بعــرص التنوير، 

فقــد انتقــد مفكــروا التنويــر ظالميــة الكنيســة وطغياهنــا الفكــري بقــوة...

وألن فكــر التنويــر كان شــامال ومتفائــال فقــد مــال إىل التأكيــد عــى مــا تشــرتك فيــه الشــعوب 

والثقافــات ال عــى مــا يميزهــا عــن بعضهــا البعــض.

وقــد فتــح هــذا املوقــف الطريــق لتوجــه أكثــر موضوعيــة لإلســالم يف الدراســات االســتراقية 

ــض  ــه بع ــالم كتب ــف لإلس ــر متعاط ــة، ولتصوي ــا األوروبي ــم مراكزه ــس أعظ ــت باري ــي أصبح الت

ــدا  يف  ــوروا حمم ــبيا وص ــاحما نس ــة وتس ــر عقالني ــا أكث ــربوه إيان ــن اعت ــن الذي التنويري

ــا.. ــادال حكي ــا ع ــاره مرع ــان باعتب ــم األحي معظ

)1( انظر:  
Margaret Smith ,Al�Muhasibi an Early Mystic of Bagdad, PHILO PRESS Amsterdam 1974, P269.

)2( األدب العريب يف مدونات املستعربني، لـ أ.د.عاصم محدان، )ص 49(، "مرجع سابق".
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

إىل جانــب أعــال املســترقن ومفكــري التنويــر توفــر يف أوروبــا أدب شــعبي ضخــم عــن الرق 

يف القــرن الثامــن عــر.. وقــد أتيــح للجمهــور األورويب أيضــا أن يقــرأ عــددا متزايــدا باســتمرار مــن 

قصــص الرحالــة إىل البــالد اإلســالمية.. " (1(.

ــه ليــس  ــة مــن تأثــري بالــغ عــى كتابــات الغربيــن إال أن ومــع مــا للمصــادر اإلســالمية والعربي

ــة  ــج موضوعي ــى إىل نتائ ــد انته ــا ق ــع إليه ــادر أو رج ــذه املص ــى ه ــد ع ــن اعتم ــضورة أن كل م بال

وأبحــاث دقيقــة، فــإن عوامــل أخــرى بالغــة األمهيــة كســوء الفهــم، أو قلــب احلقائــق، أو توظيــف 

األلفــاظ والنصــوص يف غــري دالالتــا، أو ليهــا لتــؤدي معــاين باطلــة، قــد صاحبــت الفكــر الغــريب 

الــذي تعامــل مــع هــذه املصــادر، فهــذا املســترق النمســاوي اشــربنجر )1813-1893م( صنــف 

ــاب  ــدوي«أول كت ــن ب ــتاذ عبدالرمح ــري األس ــد تعب ــى ح ــه( وكان ع ــد وتعاليم ــاة مم ــه )حي كتاب

أورويب اســتغل معظــم املصــادر العربيــة املتعلقــة بســرية النبــي  إال أن كتابــه هــذا حافــل 

ــن  ــة م ــادر الرتاثي ــذه املص ــه ه ــد تتضمن ــا ق ــة مل ــة«(2(، إضاف ــورات الباطل ــبقة، والتص ــكام املس باألح

أباطيــل وأســاطري منشــؤها األحاديــث املوضوعــة، أو اختــالق أصحــاب التيــارات والفــرق املختلفــة.

كــا جيــدر التنويــه إىل أن احلديــث عــن أثــر الــرتاث ودوره يف صناعــة املفاهيــم الغربيــة عــن ســرية 

النبــي الكريــم  ال يعنــي إقــرار ذلــك كمنهــج ســليم، فاملســلم يعلــم أن مــا جــاء يف القرآن 

الكريــم ومــا ثبــت وفــق منهــج املحدثــن مــن آثــار ومرويــات هــو الطريــق الســليم املــؤدي إىل معرفــة 

ــف  ــة للكش ــة الوصفي ــور الدراس ــا يف ط ــا هن ــي ، إال أنن ــرية النب ــة بس ــة صحيح منهجي

عــن واقــع أســباب التغــري الغــريب يف املوقــف مــن الســرية النبويــة، هــذا التغــري الــذي مل يكــن شــامال 

للموقــف الغــريب بمختلــف أطيافــه ومفكريــه إال أنــه يعــد ظاهــرة مؤثــرة، يتطلــع الــدارس املنصــف 

الوقــوف عــى أســباهبا احلقيقيــة.

)1(  تاريخ االسترشاق وسياساته، لـ زكاري لوكان، ترمجة: رشيف يوسف، )ص123(، دار الروق - القاهرة، 2007م، ط1.
)2(  انظر: موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص31(، "مرجع سابق".
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3- تطــور علــم مقارنــة األديــان والبحــث األكاديمــي فيــه واتاهــه نحــو التجــرد مــن 
العواطــف واألحــكام املســبقة.

ــام  ــا ع ــر فيين ــت يف مؤمت ــه كان ــث في ــان والبح ــة األدي ــم مقارن ــور عل ــة لتط ــة البداي ــل نقط ولع

1312م حينــا أقــر املؤمتــر مقــرتح املســترق ريمونــد لــول (Lull Remond(  بإنشــاء مخســة أقســام 

ــة،  ــة البابوي ــفورد، واجلامع ــس، وأكس ــات باري ــي جامع ــة ه ــات الغربي ــة باجلامع ــات الرقي للدراس

ــل هــذه  ــة إلنشــاء مث ــع بعــد ذلــك عــدٌد مــن أهــم اجلامعــات الغربي ــم تتاب ــا، وســلمنكا، ث وبولوني

األقســام ففــي الكولــج دي فرانــس تم تدريــس اللغــة العربية بانتظــام عــام 1587م، ويف عــام 1613م 

بجامعــة ليــدن هبولنــدا ثــم يف كامــربدج بربيطانيــا عــام 1632م، ومــن هنــا ابتــدأت دراســة املصــادر 

العربيــة وبــرزت معهــا صــورة النبــي  بشــكل أفضــل مــن نســخة العصــور الوســطى(1(، 

وإن كان اهلــدف األســاس مــن هــذا املقــرتح هــو متكــن املبريــن مــن معرفــة اللغــة العربيــة لتحقيــق 

أهدافهــم إال أن كثــريًا مــن نتائــج تطبيــق املقــرتح كانــت خمتلفــة عــن خــط ســري أهدافــه.

وهكــذا انتقــل االهتــام بقضايــا الــرق واملوقــف مــن اإلســالم ونبيــه  مــع جمموعة 

قضايــا الديانــات األخــرى مــن املراكــز الكنســية ذات الدوافــع التبشــريية واملواقف الســلبية مــن كل ما 

يتصــل باإلســالم إىل األقســام العلميــة وبــدأت تســتند عــى املناهــج العلميــة ووســائل وطــرق البحث 

ــرات  ــدة عــن املؤث ــة بعي ــدء بتشــكيل نظــرة موضوعي ــا اجلامعــات يف الب العلمــي، فأســهمت أكاديمي

. والعواطــف والعوامــل املختلفــة جتــاه اإلســالم ونبيــه

ــب  ــابقة: "جي ــف الس ــاء املواق ــن أخط ــذرا م ــول اهلل( حم ــد رس ــه )مم ــه يف كتاب ــن ديني ــول اتي يق

ــا  ــي اقرتفته ــعة الت ــالط البش ــة األغ ــن مقارف ــرتاس م ــوا كل االح ــتقبل أن يرتس ــا يف املس ــى قرائن ع

الثقافــات اليونانيــة، والالتينيــة، واملدرســية أثنــاء رشوحهــا احلرفيــة لكتــب الــرق املقدســة"(2( فــكل 

)1(  انظر: االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب لإلسالم، لـ أ.د.حممد الرقاوي، )ص84(، دار البشري، 2016م، ط1.
وانظر: تاريخ حركة اإلسترشاق، لـ يوهان فوك، )ص35(، "مرجع سابق".

)2( ممد رسول اهلل، لـ اتن دينيه، ترمجة: د.عبداحلليم حممود ود.حممد عبداحلليم، )ص63(، "مرجع سابق".
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هــذه املرجعيــات القديمــة كانــت بعيــدة عــن املنهجيــات العلميــة، وطــرق البحــث الصحيحــة لذلــك 

مل توفــق ملعــارف صحيحــة ســواء عــن اإلســالم أو غــريه مــن الديانــات الرقيــة.

لقــد فتحــت هــذه األقســام العلميــة بمنهاجهــا العلميــة والتزاماتــا املنهجيــة آفاقا جديــدة ألوروبا 

يف تقييــم موروثاتــا الثقافيــة والفكريــة التــي كرســت تعظيــم األنــا وحتقــري اآلخــر وجعلــت الغــرب 

يف مشــكلة ويف أزمــة يف تعاملــه مــع اآلخــر )اإلنســان(، فاســتطاع الغــرب مــن خــالل هــذه األقســام 

التوســع يف تعلــم اللغــات الرقيــة وبالتــايل تنشــيط حركــة الرتمجــة إىل اللغــات األوروبيــة الالتينيــة 

واالنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة وغريهــا، إضافــة إىل اســتقطاب خــرباء الــرق للتدريــس يف برامــج 

أقســام الدراســات الرقيــة والــرق أوســطية، وقــد ترقــى الكثــري منهــم وأثبتــوا جدارتــم يف هــذه 

األقســام وأصبحــوا مديــري برامــج والبعــض رؤســاء أقســام، فتعمقــت الصلــة واتضحــت الكثــري 

ــون إال  ــؤالء ال يمثل ــن ه ــد م ــه ، وإن كان العدي ــالم ونبي ــة باإلس ــكار املتعلق ــن األف م

تأكيــدا لوجهــات نظــر الغــرب ســواء كانــوا مــن األقليــات الدينيــة النرصانيــة أو اليهوديــة املوجــودة 

يف الــرق أو ممــن تبنــوا أفــكار العلانيــة واالشــرتاكية وغريهــا مــن التيــارات التــي اجتاحــت الــرق 

تلــك احلقبــة(1(.

. 4- التحول يف موقف الكنيسة الغربية من دين اإلسالم ونبيه

شــهد موقــف الكنيســة الغربيــة حتــوالت ومنعطفــات متعــددة يف التاريــخ احلديــث جتــاه األديــان 

الرقيــة واآلخــر بشــكل عــام وبــا يشــمل كافــة أطيــاف اإلحلــاد يف العــامل، فموقــف الكنيســة مــن 

ــام العصــور الوســطى، وســواء كان هــذا التحــول  ــه أي ــث ليــس هــو ذات ــخ احلدي اإلســالم يف التاري

نتيجــة ضعــف ســيطرة الكنيســة عــى خمتلــف أوجــه احليــاة العامــة، وســقوط ســلطتها الدينيــة التــي 

كانــت تفرضهــا عــى كافــة مناحــي احليــاة يف الغــرب أزمنــة العصــور الوســطى، أو نتيجــة االصــالح 

)1(  انظر: حول االسترشاق اجلديد، لعبداهلل الوهيبي، )ص46(، مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان، 1435هـ، ط1.
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املســيحي الــذي شــهدته الكنيســة الغربيــة يف التاريــخ احلديــث.

فالكنيســة قــد قســمت التاريــخ الغــريب إىل قســمن اثنــن كــا يقــول بيجوفيتــش: "لقــد قســمت 

ــور  ــا العص ــارض، مه ــن كل التع ــن متعارضت ــن منفصلت ــريب إىل حقبت ــامل الغ ــخ الع ــيحية تاري املس

ــة أو  ــم.. الكنيس ــن والعل ــا: الدي ــث هل ــن ال ثال ــالن اختياري ــا يمث ــث، ومه ــرص احلدي ــطى والع الوس
ــة"(1(. الدول

ــي  ــة الت ــلطة الكنيس ــع س ــرة م ــطى مري ــور الوس ــة العص ــة يف أزمن ــة الغربي ــت التجرب ــد كان وق

ــم  ــكات، فل ــوال واملمتل ــى األم ــلطت ع ــر، وتس ــول والفك ــرت العق ــر وحج ــم والفك ــت العل أقص

تــرتك الســلطة وال القضــاء وال التنفيــذ، ونصبــت حماكــم التفتيــش والتعذيــب لــكل مــن يقــوده العقــل 

إىل خمالفتهــا أو معارضــة مصاحلهــا، وصــادرت األمــوال ممــا زاد مــن ســلطتها فأصبحــت متلــك املــال 

والســلطة والفتــوى والقضــاء والتنفيــذ، وال علــم وال فكــر إال ملــا تــأذن بــه الكنيســة، وإال ُعــد مــن 

الكفــر والزندقــة وُحــورب وُعــذب باســم الديــن وحتــت رايــة الكنيســة (2(.

ــاة  ــه احلي ــن أوج ــري م ــى كث ــك ع ــكاس ذل ــية وانع ــلطة الكنس ــف الس ــة ضع ــا قضي وإذا تناولن

الغربيــة والتــي كان أبرزهــا ظهــور الثــورة الفرنســية التــي متخــض عنهــا ظهــور العديــد مــن دعــوات 

ــا مــن كل ذلــك هــو حتــرر الغربيــن  التحــرر وظهــور عــدة مواثيــق حلقــوق اإلنســان، والــذي يعنين

ــم  ــه الكري ــالم ونبي ــن اإلس ــم م ــة مواقفه ــاء وصناع ــية يف بن ــلطة الكنس ــن الس ــن م ــا ومؤلف كتاب

، نجــد أن لســقوط الســلطة الكنســية الغربيــة بالــغ األثــر يف حتــول كثــري مــن اهتامــات 

الكتــاب الغربيــن حــول شــخصية النبــي  وســريته مــن كتابــات تتعلــق بنبوتــه ومــدى 

صدقهــا وفقــا ملنظــور كنــيس إنجيــي بحــت إىل كتابــات تتعلــق بإنســانيته وســريته وعظيــم أخالقــه 

واالنجــازات التــي حققهــا وحتققــت ألمتــه مــن بعــده، وتقديــر مــا قدمــه  لإلنســانية مــن 

)1(  اإلسالم بني الرشق والغرب، لعي عزت بيجوفيتش، )ص371(، مؤسسة العلم احلديث - بريوت، 1994م، ط1.
)2(  انظــر: أثــر احلضــارة اإلســالمية يف الغــرب، لـــ د.إســاعيل ياغــي، )ص30(، حتــت عنــوان: )أوروبــا يف العصــور املظلمــة(، مكتبــة 

العبيــكان.
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

مبــادئ وأخــالق وإصــالح وحضــارة، فظهــرت مؤلفــات وكتابــات عديــدة ملؤلفــن بارزيــن أمثــال 

جوتــه، ورايســكه، وايرفينــج، ورودنســون، ووات، وماســينيون وغريهــم الكثــري ممــن أحدثــوا تطــورا 

وتغــريا كبــريا يف املوقــف الغــريب مــن اإلســالم ونبيــه ، وإذا تعمقنــا يف البحــث والتحليــل 

عــن أثــر هــذه الدراســات عــى التغــري يف الغــرب جتــاه اإلســالم نجــد أن تأثــري هــذه الدراســات وصل 

إىل الكنيســة الغربيــة ذاتــا، بــل إىل قلــب الكنيســة األوروبيــة الفاتيــكان وجعلــه يقــف موقفــا ينحــى 

ــا  ــة، وم ــه التاريي ــه ومرتكزات ــا كل موروثات ــه ، خمالف ــالم ونبي ــع اإلس ــة م للموضوعي

وثيقــة الفاتيــكان الصــادرة عــام 1965م إال دليــل واضــح عــى مــدى هــذا التحــول، إذ كانــت املــرة 

ــو  ــره ويدع ــه وتقدي ــالم واحرتام ــن اإلس ــًا ع ــًا إجيابي ــكوين موقف ــع مس ــا جمم ــدي فيه ــي يب األوىل الت

إىل رضورة احلــوار البنــاء مــع املســلمن وعــدم البقــاء عــى مواقــف جامــدة مــع اآلخريــن، وأن عــى 

ــن،  ــع اآلخري ــة م ــة املتبادل ــل يف العالق ــن ذي قب ــح م ــوا أصل ــى يكون ــهم حت ــاوز أنفس ــين جت الكنس

ــة املشــوهة لإلســالم والتــي ورثوهــا مــن  ــل دعــت الوثيقــة املســيحين إىل اســتبعاد الصــورة البالي ب

املــايض(1(.

فنجــد أن هنــاك عالقــة أثــر وتأثــر متبادلــة بــن كتــاب التاريــخ احلديــث واملوقــف الكنــيس جتــاه 

اإلســالم ونبيــه  ، فكــا كان لســقوط الســلطة الكنيســة أثــر يف حتــرر الكتــاب والباحثــن 

يف الغــرب لصياغــة مفهــوم جديــد عــن نبــي اإلســالم  أكثــر علميــة وموضوعيــة نجــد 

أن هلــؤالء الكتــاب والباحثــن دورًا مؤثــرا أيضــًا يف تغــري املوقــف الكنــيس واألخــذ بــه ملواقــف أكثــر 

عقالنيــة ومنهجيــة، يقــول الدكتــور عبداحلميــد مدكــور عــن أثــر الكتابــات الغربيــة يف حتــول موقــف 

الكنســية يف الغــرب: "وقــد كان لبعــض املســترقن املهتمــن بالدراســات اإلســالمية أثــر يف التحــول 

ــيس  ــترق الفرن ــؤالء املس ــن ه ــالمي، وكان م ــامل اإلس ــالم والع ــكان إىل اإلس ــرة الفاتي ــن يف نظ املعل

)1(  انظــر: احلــوار املســيحي -  اإلســالمي دراســة إلحــدى الوثائــق، لـــ د.عبداحلميــد مدكــور، )ص452(، ضمــن جمموعــة أبحــاث 
مجعهــا ونرهــا، د.أمحــد هويــدي بعنــوان )إشــكالية املنهــج يف دراســة األديــان(، دار الثقافــة العربيــة، 2018م، ط1.

وانظر: القرآن والتوراة واإلنجيل دراسة يف ضوء العلم احلديث، لـ موريس بوكاي، )ص11(، "مرجع سابق". 
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لويــس ماســينيون الــذي يــرى بعــض الدارســن أن مؤلفاتــه وإســهاماته العلميــة ومنطلقاتــه الروحيــة 

ونشــاطاته السياســية مهــدت الطريــق للتحــول الكاثوليكــي اجلــذري بشــأن املوقــف مــن اإلســالم.. 

وقــد أســهم يف تقويــة هــذا االجتــاه بعض علــاء اإلســالميات مــن داخــل الكنيســة الكاثوليكية نفســها، 

ويوصــف أصحــاب هــذا املوقــف بأهنــم يمثلــون التيــار الوســط أو املعتــدل يف الكنيســة الغربيــة"(1(.

وهكــذا نجــد أن دائــرة التأثــري كانــت متبادلــة بــن الكنيســة الغربيــة واملجتمــع الغــريب ممثلــة يف 

كتابــه وأبــرز مســترقيه وأخــذت دائــرة التأثــري املتبــادل يف االتســاع منــذ أن حتــرر العقــل الغــريب مــن 

قمــع الكنيســة وســار العديــد مــن أطيافــه وباحثيــه يف اجتــاه العلــم واملعرفــة الصحيــح. 

5- ظهور حركة التنوير الفلسفية وتديد روح التفكري العلمي يف الغرب. 

لقــد ظهــر يف الغــرب الكثــري مــن املفكريــن الذيــن أسســوا ملناهــج جديــدة يف التفكــري والنظــر 

ــته  ــا أسس ــن مل ــن وخمالف ــة معارض ــة واملجتمعي ــة األخالقي ــان واملنظوم ــون واإلنس ــاه الك ــي جت العق

الكنيســة أزمنــة العصــور الوســطى، هادمــن كذلــك ملــا فرضــه املنطــق اليونــاين القديــم عــى العقــل 

األورويب.

وكان مــن أبــرز هــؤالء املفكريــن الذيــن أحدثــوا أثــرا كبــريا يف التحــول الغــريب يف طريقــة التفكري 

واالســتنباط واالســتدالل الفيلســوف اإلنجليزي روجر بيكــون (Bacon Roger( (1214-1294م( 

والــذي تأثــر كثــريا باملفكريــن املســلمن خاصــة ابــن ســينا الــذي يعــده مــن عظــاء الفالســفة، وقــد 

صنــف كتابيــه )النهــوض بالعلــم(، و)األورجانــون اجلديــد( داعيــا لالســتفادة مــن املنهــج التجريبــي 

ــى  ــد عان ــة، وق ــح للمعرف ــق الصحي ــا الطري ــرب باعتباره ــن الع ــدى املفكري ــتقراء ل ــة االس وطريق

بيكــون بســبب أفــكاره ومــا اقتبســه مــن املفكريــن املســلمن مــن اضطهــاد الكنيســة أزمنــة العصــور 

)1( احلــوار املســيحي - اإلســالمي دراســة إلحــدى الوثائــق، لـــ د.عبداحلميــد مدكــور، )ص452(، ضمــن جمموعــة أبحــاث مجعهــا 
ــابق". ــع س ــان(، "مرج ــة األدي ــج يف دراس ــكالية املنه ــوان )إش ــدي بعن ــد هوي ــا، د.أمح ونره
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الوســطى معانــاة شــديدة ومل حُتــدث كتاباتــه وأفــكاره تأثريهــا املطلــوب إال بعــد وفاتــه بقــرون عندمــا 

أتــاح ضعــف الســلطة الكنســية ألوروبــا البحــث عــن مفاتيــح لنهضــة علميــة.

                                                  )Bacon  Francis) بيكــون  فرانســيس  املؤثريــن:  املفكريــن  هــؤالء  مــن  أيضــا   

                                                   )Locke  John) لــوك  وجــون  )1596-1650م(،  ديــكارت  ورينيــه  (1561-1626م(، 

(1712-1778م(،   )Rousseau  Jacques  Jean) روســو  جــاك  وجــان  (1632-1704م(، 

                      )Mill Stuart John (ــل ــتيوارت م ــون اس ــميث) Smith Adam( )1723-1790م(، وج وآدم س

(1806-1873م(، وهربــرت ســبنر (Spencer Herbert( (1820-1903م(، وبرنــارد شــو 

)Shaw Bernard( (1856-1950م(، وغريهــم الكثــري ممــن غــريوا منهجيــة التفكــري لــدى الغــرب 

واســتفادوا ممــا وضعــه العلــاء املســلمون مــن أســس املنهــج التجريبــي فأحدثــوا ثــورة فكريــة وعلمية 

الزال الغـــرب ينعـــم بثارهـــا حتــى اليــوم، لذلــك تقـــول املســـترقة األملانيــة زيـــغريد هـونكــــه 

ــي  ــث العلم ــة البح ــي طريق ــة وه ــن هدي ــرب أثم ــدم الع  )Hunke Sigrid( (1913-1999م(: "ق
ــوم"(1(. ــة أرسار الطبيعــة وتســلطه عليهــا الي ــي مهــدت أمــام الغــرب طريقــه ملعرف ــح الت الصحي

هــذه املنهجيــة العلميــة وهــذه الطريقــة يف التفكــري أحدثــت فارقــا يف موقــف الغــرب مــن نبــي 

ــل يف  ــة والعم ــن املوضوعي ــث ع ــح يبح ــة وأصب ــود القديم ــن القي ــرر م ــالم  إذ حت اإلس

تقــي احلقائــق لبنــاء موقفــه مــن اآلخــر إذ شــكلت طــرق التفكــري اجلديــدة باعثــا للفكــر الغــريب يف 

بنــاء مواقفــه عــى أســس علميــة وحقائــق ثابتــة عمومــا، إال أن هــذا ال يعنــي بطبيعــة احلــال اخللــو 

التــام مــن الغرضيــة وســيطرة الكراهيــة يف كثــري مــن األعــال الغربيــة الصــادرة يف العــرص احلديــث 

وحتــى يومنــا هــذا.

وقــد حتــدث العديــد مــن املتخصصــن الغربيــن عــا أحدثــه التنويــر األورويب يف تغيــري وتقييــم 

املوقــف الغــريب جتــاه اآلخــر بــل جتــاه اإلســالم حتديــدا، يقــول األملــاين أ.د. شــتيفان فيلــد: "يف القرنن 

)1(  شمس العرب تسطع عىل الغرب، لـ زيغريد هونكه، )ص402(، دار صادر - بريوت.
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الســابع عــر والثامــن عــر للميــالد كانــت األبحــاث التــي كتبــت عــن القــرآن تتســم بأهنــا أوال 

ــا بأهنــا صــادرة عــن خــوف عميــق، ذلــك  ــا، وثالث صــادرة عــن جهــل، وبقصــد الطعــن احلــاد ثاني

اخلــوف الــذي أثارتــه الكنائــس املســيحية..

واعتبــارا مــن القــرن الثامــن عــر، أي يف عــرص التنويــر ســادت بالتدريــج وبســبب النــزاع الدائم 

بــن املثقفــن والكنائــس مواقــف متســاحمة جتــاه القــرآن، فلقــد حــاول يوهــان جوتــه يف مؤلفــه الشــهري 

(الديــوان الغــريب- الرشقــي( عقــد مصاحلــة بــن األدب والشــعر يف أوروبــا ونظريهيــا يف الــرق عــى 

ــر هــذه إىل أن  ــدأ تكافــؤ الثقافــات..، وقــادت روح التنوي أســاس التكافــؤ، منطلقــا يف ذلــك مــن مب

اإلجابــة عــن الســؤال املتمثــل يف أي األديــان هــو الديــن الصحيــح، كانــت إجابــة شــخصية، ومل يكــن 

مــن املمكــن عدهــا إجابــة عموميــة، وطبقــا هلــذا الرأي عــدت الديانــات كلهــا متكافئــة إىل حد مــا"(1(.

ــه مــن اإلســالم  ــث مــن العصــور الوســطى يف صناعــة موقف ــريب احلدي ــرث العــرص الغ ــم ي  فل

ــى  ــه ع ــوا مع ــة، فتعامل ــن الكنيس ــق م ــوف عمي ــن خ ــادرا ع ــا كان ص ــه  إال م ونبي

أســاس أنــه عــدو مرتبــص، إال أن ذلــك أخــذ بالتغــري كــا ســبق اإلشــارة إليــه، وكان هلــؤالء املثقفــن 

واملفكريــن الذيــن تولــدت لدهيــم شــجاعة مكنتهــم مــن خمالفــة موروثــات العهــد الكنــيس ووصفــوا 

ــري. ــر يف صناعــة هــذا التغي ــن دور مؤث ــا بالتنويري الحق

ــة  ــرب يف دراس ــتخدمها الغ ــي اس ــث الت ــج البح ــن مناه ــد م ــة العدي ــدم مالءم 6- ع
ــة. ــرية النبوي الس

ــى  ــري ع ــرة التأث ــن دائ ــا م ــة وأقصوه ــى الكنيس ــا ع ــا وعلائه ــا بمفكرهي ــارت أوروب ــد أن ث فبع

العقــل والفكــر بــل جعلــوا دورهــا ال يتجــاوز بــاب الكنيســة، عندهــا توافــر لــدى الغــرب مناهــج 

ــدوة  ــة، لـــ أ.د. شــتيفان فيلــد، )ص2(، منشــور ضمــن أبحــاث ن )1(  مالحظــات عــىل مســاهات املســترشقني يف الدراســات القرآني
ــف، 2006م. ــف الري ــة املصح ــد لطباع ــك فه ــع املل ــع جمم ــتراقية، طب ــات االس ــم يف الدراس ــرآن الكري الق
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ماديــة بحثيــة قائمــة عــى التجريــب والنقــد اســتفادوها مــن خــالل احتكاكهم بأمــم الــرق وطوروها 

واســتولدوا منهــا مناهــج وطرقــا بحثيــة عديــدة وقــد كانــت بحــق رس النهضــة األوروبيــة الصناعيــة 

ومفتــاح االستكشــافات واالخرتاعــات واالنتــاج إال أهنــم بعــد أن رأوا ثمرتــا ونفعهــا يف عــامل احلــس 

واملــادة، طبقوهــا عــى كل يشء ســواء كان ماديــا أم غيبيــا أو روحيــا أو غــري ذلــك، وأعوزتــم حداثــة 

ــج  ــوا املنه م ــوه فحكَّ ــذي يتناول ــوع ال ــي للموض ــج البحث ــة املنه ــة مالءم ــا إدراك أمهي ــة حينه التجرب

ــا  ــادة، وم ــا وراء امل ــا م ــى قضاي ــة ع ــوم الطبيعي ــات والعل ــه املحسوس ــذي جمال ــي ال ــادي التجريب امل

يعنينــا منهــا هنــا عــى وجــه اخلصــوص قضيــة النبــوة والوحــي، فكانــت النتيجــة أن كل مــا ال يضــع 

للتجربــة ليــس حقيقيــا وغــري ثابــت علميــا وإنــا هــو خيــال أو عبــث، متامــا كــا فعــل املاركســيون 

حينــا طبقــوا العامــل االقتصــادي عــى حركــة التاريــخ اإلنســاين، وأرجعــوا مســرية احليــاة اإلنســانية 

وتطورهــا إىل العوامــل واملؤثــرات االقتصاديــة.

ــات  ــوا العالق ــانية وجعل ــات اإلنس ــيس يف العالق ــل اجلن ــون العام ــم الفرويدي ــا حك ــًا حين أيض

اإلنســانية ومســرية التاريــخ اإلنســاين قائمــة عــى العامــل اجلنــيس وحــده، ومــن قبلهــم اإلرشاقيون يف 

الــرق حــن حكمــوا املنهــج الروحــي يف عــامل املــادة فأتــوا بنتائــج ال يقبلهــا العقــل كمســألة االحتــاد 

واحللــول ووحــدة الوجــود وغريهــا، بينــا الصــواب أن لــكل حقــل معــريف منهــج يالئمــه ويتناســب 

معــه، فالبحــث يف الطبيعــة يالئمــه املنهــج التجريبــي، والبحــث يف الروايــات واألخبــار يالئمــه املنهــج 

التاريــي وهكــذا (1(.

ــطى  ــور الوس ــة العص ــد أزمن ــي  بع ــن النب ــترقون ع ــه املس ــا كتب ــع م ــا نطال وحين

وتزامنــا مــع انطالقــة الثــورة املاديــة يف الغــرب والتــي رســمت معــامل كل مناحــي احليــاة الغربيــة ســواء 

ــة يف  ــرية النبوي ــب يف الس ــن كت ــري مم ــد أن الكث ــة نج ــة أو االقتصادي ــة أو االجتاعي ــة أو العلمي الفكري

ــه بأنــه ســيأيت باجلديــد وبــا مل ُيســبق إليــه متصــورا أن املنهــج الــذي  الغــرب يســتهل دراســته وبحث

)1(  انظر: مناهج البحث العلمي وضوابطه يف اإلسالم، لـ أ.د.حلمي صابر، )ص16(، طبعة إجييبت ستار، 2000م، ط2.
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ســيتبعه ســيخلق لــه تصــورات ونتائــج مل يعرفهــا رواة الســرية النبويــة أو أخطــأوا معرفتهــا وتصورها، 

نظــرا جلــدة املناهــج البحثيــة التــي سيســتخدمها أو إذا صــح التعبــري إلتباعــه تغــري املوضــة البحثيــة.

يقــول املســترق مونتجمــري وات: "شــعر الدارســون لإلســالم منــذ فــرتة، وبخاصــة املهتمــون 

ــك  ــن ذل ــالم"، ومل يك ــالة والس ــه الص ــد "علي ــاة حمم ــدة حلي ــة جدي ــة إىل صياغ ــخ، باحلاج بالتاري

ــاين)Leone Caetani( (1869-1935م(  ــون كايت ــن أن لي ــم م ــدة- بالرغ ــادة جدي ــافهم م الكتش

مثــال عندمــا كتــب عــن حممــد "عليـــه الصـــالة والســـالم" يف كتـابـــه (Islam, dell Annali(  )نــر 

ــه  ــل يف كتاب ــلمن األوائ ــم املس ــعد لرتاج ــن س ــة اب ــى جمموع ــع ع ــد اطل ــن ق ــام 1905م(، مل يك ع

)الطبقــات الكــرى( وإنــا لتغيــري اهتامــات واجتاهــات املؤرخــن خــالل نصــف القــرن املــايض، فقــد 

أصبحــوا أكثــر وعيــا خاصــة بالعوامــل املاديــة التــي يقــوم عليهــا التاريــخ، وهــذا يعنــي أن املــؤرخ 

مــن منتصــف القــرن العريــن - مــع عــدم إمهــال اجلوانــب الدينيــة والفكريــة للحركــة التــي بدأهــا 

حممــد "عليــه الصــالة والســالم" أو التقليــل مــن شــأهنا - يريــد أن يســأل أســئلة كثــرية عــن اخللفيــة 

االقتصاديــة واالجتاعيــة والسياســية، وحتــى أولئــك الذيــن ينكــرون )وأنــا منهــم( أن هــذه العوامــل 

ــذه  ــة هل ــمة اخلاص ــإن الس ــذا، ف ــا، ل ــون بأمهيته ــداث يعرتف ــات األح ــدد جمري ــي حت ــا الت ــي وحده ه

الســرية ملحمــد "عليــه الصــالة والســالم" هــي أهنــا ال تنقــب يف املصــادر املتاحــة بدقــة أكثــر فحســب، 

بــل إهنــا تعطــي اهتامــا أكثــر هلــذه العوامــل املاديــة وحتــاول اإلجابــة عــن أســئلة مل تثــر مــن قبــل«(1(.

ــق  ــة لتطبي ــرية النبوي ــع الس ــل أن ختض ــليمة ال تقب ــة الس ــس املنهجي ــي واألس ــق العلم وإن املنط

املناهــج املاديــة البريــة عليهــا لعــدم املالءمــة، فهــي ليســت مســألة تارييــة رِصفــة قابلــة ألن ختضــع 

ألدوات النقــد والتحليــل كــا فعــل العديــد مــن املســترقن الذيــن أخضعــوا خمتلــف املناهــج املاديــة 

ــن  ــرية م ــراغ الس ــم إىل إف ــى هب ــر فانته ــر والتأث ــة األث ــق منهجي ــن طب ــم م ــرية، فمنه ــادة الس ــى م ع

ــة واملســيحية. ــي  وإحالتهــا للمصــادر اليهودي الوحــي واملصــدر اإلهلــي لرســالة النب

)1(  ممد يف مكة، لـ مونتجمري وات، ترمجة: عبدالرمحن الشيخ،  )ص41(، "مرجع سابق".
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــع  ــى الوقائ ــارص ع ــع املع ــقاط الواق ــقاط بإس ــة اإلس ــع منهجي ــن اتب ــم م ــد أن منه ــك نج كذل

ــع  ــكاريت ممــا أدى لنفــي ثوابــت ووقائ ــق منهــج التشــكيك الدي ــة، كــا جلــأ البعــض إىل تطبي التاريي

ــواهده (1(. ــر ش ــرصه أو ذك ــام حل ــع املق ــا ال يتس ــا مم ــة، وغريه ــرية النبوي الس

يقــول املســترق الفرنــيس إتيــن دينيــه: "إن اخلطــأ األســايس الــذي يقــع فيــه بعــض مســترقي 

العــرص هــو حماولتهــم اســتخالص معنــى حــريف وعلــل مقصــودة مرتبطــة بعــرى املنطــق الغــريب مــن 

ــكاد الوحــي وحــده  ــن ي ــرة اإلهلــام الذي ــاء هــم جباب ــاء وأفعاهلــم، عــى حــن أن األنبي ــوال األنبي أق

ينــوب لدهيــم عــن كل تدليــل عقــي، ويف هــذا كفايــة لبيــان أن ســلوك طريقــة النقــد يف درس تاريــخ 

األنبيــاء غــري منطقــي، فلننقــد هــذا النقــد الضــال يف غــري ســبيله، ولنذكــر أوال عــى وجــه التعميــم 

.)2)"  ضآلــة النتائــج التــي أدى إليهــا هــذا األســلوب يف درس ســرية النبــي حممــد

ــة الغربيــة ُصــدرت للــرق وتلقفهــا أبنــاء  ولأســف نجــد أن العديــد مــن هــذه املناهــج املادي

املســلمن ممــن تلقــوا تعليمهــم عــى أيــدي بعــض املســترقن أو تأثــروا بأفكارهــم فأخــذوا بتطبيــق 

هــذه املناهــج وانتهــوا إىل ذات النتائــج التــي توصــل إليهــا هــؤالء املســترقن مــن قبــل، يف حــن أن 

العديــد مــن هــذه املناهــج ثبــت لــدى الغــرب نفســه عــدم صحــة اســتخدمها مــع النصــوص الدينيــة 

والتارييــة، ودعــوا إىل إبطاهلــا كــا أشــار إليــه نــص دينيــه الســابق.

فهــذا الســبب املتعلــق باقتبــاس الغــرب املنهجيــة التجريبية مــن املســلمن وتوســعهم يف تطبيقاتــا املادية 

كان عامــل تطــور للغــرب يف خمتلــف جوانــب حياتــم املاديــة، لكنــه يف إطــار التعامــل املنهجــي الصحيــح 

مــع الســرية النبويــة مل يفــض لتطــور وإنــا خــرج بنتائــج بعيــدة عــن املوضوعيــة نظــرا هلــذا اخللــل املنهجــي.

)1(  انظــر: االســترشاق يف الســرية النبويــة دراســة تارييــة آلراء )وات - بروكلــامن - فلهــاوزن(، لعبــداهلل النعيــم، )ص33(، املعهــد 
العــايل للفكــر اإلســالمي، 1997م، ط1.

وانظر أيضا: موقف االسترشاق من السرية والسنة النبوية، لـ د.أكرم ضياء العمري، دار إشبيليا، 1417هـ، ط1.
كذلك: املنهج يف كتابات الغربيني عن التاريخ اإلسالمي، لـ د.عبدالعظيم الديب، مطابع مؤسسة اخلليج، 1411هـ، ط1.

)2(  الــرشق يف نظــر الغــرب ضمــن جمموعــة بعنــوان آراء غربيــة يف مســائل شقيــة، لـــ إتيــن دينيــه، تعريب: عمــر فاخــوري، )ص89(، 
دار الكتــاب العريب - بــريوت، 1955م.
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7- ظهور حركة النقد الذايت يف التاريخ الغريب احلديث واتساع دائرهتا.

إن التصــورات واملفاهيــم التــي صــدرت مــن كبــار املســترقن ظلــت متثــل قناعــات غربيــة ال 

ُيقبــل التشــكيك فيهــا أو خمالفتهــا، خاصــة وأنــه قــد صــدرت يف ســرية النبــي  جمموعــة 

مــن املؤلفــات الغربيــة التــي كتبهــا أعالم الغــرب واملؤثــرون يف فكــره وتوجهاتــه، إال أن هــذه املؤلفات 

عــى انتشــارها ومكانــة مؤلفيهــا نالــت نصيبــا وافــرا مــن النقــد داخــل البيــت الغــريب نفســه، والــذي 

بــن ووضــح خطــأ مناهــج هــذه املؤلفــات وبعدهــا عــن احلقيقــة واتبــاع مؤلفيهــا اهلــوى وســيطرة 

مشــاعر الكراهيــة والبغــض عليهــم.

وتعــد دراســات نقــد الــذات أو )نقــد األنــا( الصــادرة عــن الغربيــن أنفســهم مــن أهــم العوامــل 

ــكل  ــم  بش ــه الكري ــن نبي ــا وع ــالم عموم ــن اإلس ــة ع ــم الغربي ــري املفاهي ــرة يف تغ املؤث

خــاص، وقــد توســع هــذا الشــكل أو هــذا النمــط مــن الدراســات يف الغــرب فــربز فيــه العديــد مــن 

األعــالم الغربيــة كمونتجــري وات، ومكســيم رودنســن، وهنــري ســتوب، وإتيــن دينيــه، وغريهــم 

ــف  ــاه )تألي ــاب س ــوراة يف كت ــفار الت ــد أس ــك إىل نق ــاوز يف ذل ــاوزن جت ــاين فله ــل إن األمل ــري ب الكث

األســفار الســتة، واألســفار التارييــة يف الكتــاب املقــدس( ثــم أصــدر عــدة كتــب يف نقــد األناجيــل، 

ــف  ــده املوق ــق بنق ــا يتعل ــا في ــى(، أم ــل مت ــا( و)إنجي ــل لوق ــص( و)إنجي ــل مرق ــاب )إنجي ــا كت منه

الغــريب املغــرض مــن اإلســالم فإنــه قــد اســتفاد اســتفادة عظيمــة مــن تاريــخ الطــربي الــذي أرشف 

عــى نــره دي خويــه يف ليــدن وصــدرت أجــزاؤه ابتــداًء مــن عــام 1879م، فكتــب كتابــه )املدينــة 

ــن  ــب ع ــن الكت ــا م ــة( وغريه ــالمية يف املدين ــة اإلس ــد للجامع ــم مم ــاب )تنظي ــالم( وكت ــل اإلس قب

اإلســالم والــرق.

ومــن أبــرز الدراســات النقديــة الغربيــة مــا كتبــه الفرنــيس دينيــه يف نقــد املســترق البلجيكــي 

ــه عــددا مــن املؤلفــات  ــع الصيــت يف الغــرب المنــس(1(، وقــد أصــدر ديني والراهــب اليســوعي ذائ

)1(   يعــد هنــري المنــس Lammens Henri (1862-1937م( مــن أســوء مــن كتــب يف الســرية النبويــة مــن املســترقن حيــث مل 
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املتعلقــة بســرية النبــي  ، كان منهــا دراســة مفصلــة يف الــرد عــى كتابــات المنــس بعنــوان 

)درس انتقــادي ملؤلفــات المنــس( ُنــرت ضمــن جمموعــة دراســات لدينيــه بعنــوان: )آراء غربيــة يف 

مســائل شقيــة(، يقــول فيهــا دينيــه عــن أســاليب وطــرق المنــس يف الكتابــة: "أمــا الصبغــة العلميــة 

ــور  ــا يف العص ــذي كان رائج ــاذج ال ــلوب الس ــذا األس ــا هب ــم هب ــس أن يوه ــو األب المن ــي يرج الت

ــى  ــور حت ــها الن ــكاد يلمس ــة ال ي ــة مصطنع ــده، فصبغ ــة مقاص ــا حقيق ــرت حتته ــة، ويس ــة املظلم اخلالي

تتصــل..

أحر بالنتائج التي جينيها هذا األسلوب أن تكون مدعاة اهلزء والسخرية..

هبــذا األســلوب كتــب األب المنــس كل مؤلفاتــه بــل كتــب بعضهــا بأســلوب أبعــد أيضــا عــن 

اللباقــة، وليــس جيــري قلمــه بألفــاظ اللطــف والتــأدب إال مــع خصــوم النبــي"(1(.

كذلــك كتــب املــؤرخ اإليطــايل دانكونــا )Dancona()1835-1914م( دراســة بعنــوان: 

ــي  ــرية النب ــا س ــوم يف أوروب ــف زور الق ــة كي ــذه الدراس ــن يف ه ــرب( ب ــد يف الغ ــطورة مم )أس

 وكيــف بــدأ وضعهــا كبــار املبتدعــن األوروبيــون مثــل شــمعون الســاحر أو الشــاس 

ــي  ــؤرخ البيزنط ــو امل ــة ه ــطورة الغربي ــع األس ــل واض ــة، وأن أص ــطورية خاص ــب أس ــوال يف قوال نق

ثيوفانــس )Theophanes( )760-800( الــذي أكمــل التاريــخ الــذي وضعــه صديقــه جورجيــوس 

ــنكلوس. س

فقــد خلــط ثيوفانــس ســرية النبــي  بمفاهيــم ومعــارف انتزعهــا مــن ســري الرهبــان 

يلتــزم باألمانــة العلميــة، وكانــت كتاباتــه نتــاج كراهيــة وبغــض مل تلتــزم بأمانــة النقــل وســالمة املنهــج، يقــول األســتاذ عبدالرمحــن 
بــدوي: "حتامــل المنــس عــى الســرية النبويــة حتامــال شــديدا، زاعــا أن القــرآن وحــده هــو املصــدر الــذي يعتمــد عليــه يف بيــان 
ســرية النبــي ، وأن كتــب األحاديــث كلهــا موضوعــة.. وأبشــع مــا فعلــه خصوصــا يف كتابــه )فاطمــة وبنــات ممــد( 
 هــو أنــه كان يشــري يف اهلوامــش إىل مراجــع بصفحاتــا، وقــد راجعــت هــذه اإلشــارات يف الكتــب التــي أحــال إليهــا 
فوجــدت أنــه إمــا أن يشــري إىل مواضــع غــري موجــودة إطالقــا يف هــذه الكتــب، أو يفهــم النــص فهــا ملتويــا خبيثــا، أو يســتخرج 
إلزامــات بتعســف شــديد يــدل عــى فســاد الذهــن"، موســوعة املســترشقني، لـــ عبدالرمحــن بــدوي، )ص504(، "مرجــع ســابق". 
)1(  درس انتقــادي ملؤلفــات المنــس، لـــ إتيــن دينيــه، ضمــن جمموعــة بعنــوان )آراء غربيــة يف مســائل شقيــة(، تعريب: عمــر فاخوري، 

)ص99(، دار الكتــاب العــريب - بريوت، 1955م
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الذيــن كانــت تُعدهــم الكنيســة مبتدعــة، وأســقط األحقــاد بــن أطيــاف الكنيســة الغربيــة عــى الســرية 

النبويــة ليفــر هبــا ظــروف نشــأة اإلســالم(1(.

فالغــريب املنصــف عندمــا يتحــرر فعــال مــن قيــود املوروثــات الثقافيــة، وإذا مــا نظر بعــن البصرية 

ــة  ــرات الكراهي ــن مؤث ــاًل م ــلم فع ــا َيس ــة، وعندم ــة النمطي ــب الفكري ــة والقوال ــه التاريي يف حمفوظات

واألحقــاد التارييــة، فإنــه ال يقبــل بــا ســطرته أقــالم التشــويه والتزويــر، وهــذا ليــس مرتبطــا فقــط 

ــان أو مســاعي املؤسســات  ــن األدي ــة واملعــارصة للتحــرر الفكــري أو التقــارب ب بالدعــوات احلديث

ــا  ــام 1705م كتاب ــد (Relandus Adrianus(  ع ــوس ريلن ــدي أدريان ــف اهلولن ــد أل ــة فق احلقوقي

بالالتينيــة ترمجــة عنوانــه: )يف الديانــة املحمديــة( فحــص فيــه عــن بعــض اآلراء الباطلــة املنتــرة يف 

  أوروبــا منــذ العــرص الوســيط حتــى القــرن الســابع عــر عــن اإلســالم والقــرآن والنبــي

ــن  ــة أول م ــن يف كل فري ــلمن، وب ــات املس ــنة ومؤلف ــرآن والس ــتنادا إىل الق ــا اس ــاول تصحيحه وح

قــال هبــا يف الــرق أو يف الغــرب، وقــد عــده األســتاذ عبدالرمحــن بــدوي أول أورويب حــاول تربئــة 

اإلســالم مــن التهــم الباطلــة(2(.

كــا كشــف أســتاذنا أ.د.حممــد الرقــاوي عــن وثيقــة تارييــة غربيــة مهمــة ترجــع لعــام 1705م 

ــتوب (Stubbe Henry( (1632-1676م(  ــري س ــزي هن ــترق اإلنجلي ــاب املس ــي كت ــا، وه أيض

ــرتاءات  ــن اف ــه م ــه وديانت ــد  وترئت ــرية مم ــع س ــا م ــة وتطوره ــاق املحمدي ــة انبث )قص

ــد  ــة ض ــكل موضوعي ــق وب ــن احل ــا ع ــاب مدافع ــذا الكت ــه هب ــتوب نفس ــدم س ــد ق ــيحيني( فق املس

ــخ الغــريب، فــكان  ــة مــن التاري ــة، ويف فــرتة عصيب ــة مــن اجلهــاالت تنبــض بالكراهي عواصــف عاتي

ذلــك بمثابــة جمازفــة بنفســه، أو انتحــارا إن صــح التعبــري، ولعــل بقــاء الكتــاب خمطوطــا ألكثــر مــن 

مائتــن وثالثــن عامــا يؤكــد لنــا مــدى خطــورة مــا فعلــه ســتوب، وقــد تضمــن كتابــه عــرة فصــول 

تــدف لبيــان أخطــاء املفهــوم الغــريب عــن النبــي  ودعوتــه، ولعــل أهــم هــذه الفصــول 

)1( موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص243( بترصف، "مرجع سابق".
)2(  انظر: موسوعة املسترشقني، لعبدالرمحن بدوي، )ص307(، "مرجع سابق".
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  وأخطرهــا تلــك الفــرتة هــو الفصــل العــارش )عدالــة احلــروب اإلســالمية، وتربئــة حممد

ــه عــن احلــق  ــه بالســيف(، وقــد دافــع يف فصــول كتاب ــه مل ينــر ديانت يف موقفــه مــن املســيحين، وأن

الــذي علمــه مــن خــالل املصــادر التــي رجــع إليهــا ككتــاب ابــن كثــري، وكتــاب أيب الفــداء، وغريهــا 

ووصــف االتامــات واملزاعــم الغربيــة بأهنــا ســاذجة وســوقية وأهنــا مثــرية للســخرية(1(. 

وإذا اســتعرضنا أســاء أبــرز املؤلفــات الغربيــة التــي ُصنفــت لغــرض النقــد والتصحيــح وهلــدف 

بنــاء معــريف صحيــح عــن ســرية النبــي  نجــد العديــد مــن هــذه املؤلفــات التــي قامــت 

عــى أســاس هنــج نقــد الــذات، فمنهــا:

1-)دفــاع عــن ممــد والقــرآن( )Koran the and Muhammad for Apology An( ، جلــون 

دافنبــورت )Davenport John( ، والــذي صــدر بلنــدن عــام 1869م.

ــدر  ــس (G. Higgins( ، ص ــد( (Mohammad for Apology( ، غ هيجن ــن مم ــاع ع 2-)دف

ــام 1929م.  ع

3-)ممد يف أوروبا ألف سنة من صناعة األساطري( ، م ريفس، صدر يف لندن عام 2000م.

بــل صــدر مــن الغــرب نفســه دراســة نقديــة لكتــاب حممــد حســن هيــكل )حياة ممــد( بعنــوان: 

ــلس               ــد، لـــ أ.ويس ــاة مم ــاب حي ــة لكت ــة نقدي ــد  دراس ــة ملحم ــة احلديث ــرية العربي الس
ــام 1982م(2(. ــدن ع ــدرت بلي (Wessels A(، وص

Bou- ــه ــيس بوالنفاليي ــترق الفرن ــن كالم املس ــا م ــل نص ــر أنق ــبب آخ ــل إىل س ــل أن انتق  وقب

lainvilliers( )1658-1722م( والــذي يصفــه األســتاذ عبدالرمحــن بــدوي بأنــه أول فرنــيس يبــدي 

)1(  انظر: االسترشاق وتشكيل نظرة الغرب، لـ أ.د. حممد عبداهلل الرقاوي، )ص51(، "مرجع سابق".
وانظر كتاب هنري ستوب نفسه: 

Henry Stubbe ,An Account of the Rise and Progress of Mahometanism :With the Life of Mahomet and a 
Vindication of Him and His Religion from the Calumnies of the Christians, ) Nabu Press  ) 2010 .

)2( انظر: االهتامم بالسرية النبوية باللغة اإلنجليزية عرض وحتليل، ملحمد مهر عي، )ص16(، "مرجع سابق".
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إعجابــا شــديدا بالنبــي  وباإلســالم ومبادئــه، يقــول بوالنفلييــه يف كتابــه )حيــاة ممــد(: 

ــه اهلل اخلالــق املطلــق لــكل مــا جيــري يف الطبيعــة: "حممــد هــو ذلــك الــذي أعان

أوال: من أجل القضاء عى وفضح املسيحين األردياء يف الرق الذين أفسدوا الدين بمنازعاتم.

ثانيــا: مــن أجــل تدمــري مغانــم الرومــان واليونــان، وانتــزاع هــذه البــالد اجلميلــة منهــم، التــي 

اســتغلوها يف حتقيــق أطاعهــم وملذاتــم..

ثالثا: من أجل إخضاع الفرس.. ومن أجل عقاهبم عى ما ارتكبوا يف املايض من فظائع.

وأخــريا: مــن أجــل نــر توحيــد اهلل مــن اهلنــد حتــى إســبانيا، والقضــاء عــى كل عبــادة أخــرى 

غــري عبادتــه، وإهنــا إلنجــازات رائعــة، ال تتفــق مــع الفكــرة التــي أعطونــا عــن حممــد نفســه، فكــرة 

أنــه دجــال كريــه خبيــث"(1(.

فــكان بوالنفلييــه مــن أوائــل مــن رفــض التلقــن والفكــر املــوروث ونقــده يف زمــن كان ُيعــد فيــه 

النقــد أو املخالفــة بابــًا موصــدًا ال يــق ألحــد طرقــه.

ــض  ــي تنب ــة الت ــرؤى البالي ــة وال ــات القديم ــن املوروث ــديد م ــريب الش ــرج الغ 8- احل
ــل. ــة واجله بالكراهي

ــل،  ــندها دلي ــكار وآراء ال يس ــك بأف ــادى يف التمس ــان أن يت ــى اإلنس ــهل ع ــن الس ــس م لي

ــد  ــن حق ــف ع ــذه اآلراء تكش ــت ه ــا كان ــا إذا م ــريف، خصوص ــور املع ــم والتط ــا العل ــل ويعارضه ب

ــي  ــايض الت ــاء امل ــب أخط ــأ وتصوي ــرتاف باخلط ــر، فاالع ــربرة لآلخ ــري م ــا الغ ــوس وكراهيته يف النف

أصبحــت تشــكل هويــة فكريــة غربيــة واجتاهــا عامــا يتطلــب شــجاعة وقــوة ومتســكا باحلقيقــة وبعــدا 

ــة  ــة الوطني ــة يف املكتب ــه املحفوظ ــاب بوالنفليي ــة كت ــن خمطوط ــة ع ــدوي، )ص143( ترمج ــن ب ــترشقني، لعبدالرمح ــوعة املس )1(  موس
بباريــس حتــت رقــم ) bis 156.O2g( وقــال عــن هــذا الكتــاب: "حبــذا لــو قــام أحــد الدارســن بتقديــم رســالة عــن كتــاب 

ــادئ اإلســالم". ــي حممــد وأعجــب بمب ــاب أورويب تعاطــف مــع النب ــه أول كت ــاة ممــد( هــذا، نظــرا ألن )حي
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

عــن اهلــوى والذاتيــة، إال أن األشــد مــن ذلــك هــو الوقــوف يف وجــه هــذه املوروثــات ووصفهــا بأهنــا 

جهالــة ال يســندها دليــل وأهنــا إنــا تعــرب عــن أحقــاد وكراهيــة ال متــت للعلــم بصلــة.

لذلــك غالبــا مــا نجــد احلديــث عــن احلــرج واخلجــل مــن املوروثــات القديمــة يف موقفهــا مــن 

النبــي   يف مفهــوم كالم املســترقن والغــرب عمومــا ويف مســتلزم حديثهــم، وال نــكاد 

ــة والصــدق  ــوا جانــب املوضوعي نجــده رصيــا وواضحــا إال لــدى قلــة مــن الشــجعان الذيــن غلب

ــيس  ــترق الفرن ــث املس ــر إىل حدي ــذات، انظ ــا وال ــكل األن ــات يش ــذي ب ــايف ال ــوروث الثق ــى امل ع

 ، ــي ــن النب ــريب م ــيس الغ ــف الكن ــري املوق ــن تغ ــدث ع ــو يتح ــون وه ــيم رودنس مكس

يقــول: "الثــورة يف التفكــري جعلــت التقييــم املســيحي ملحمــد مســألة حساســة، فلــم يعــد بإمكاهنــم 
ــه احلــال يف العصــور الوســطى"(1(. ــال" كــا كان علي ــه "حمت ــكاذب بأن الزعــم ال

فكــا وصــف رودنســون زعــم العصــور الوســطى يف حــق النبــي  بأنــه كــذب بــكل 

ــه "مل  ــه "مســألة حساســة" وأن شــجاعة وقــوة، نجــده يصــف احلــرج واخلجــل مــن هــذا املوقــف بأن

ــل  ــف املخج ــرج واملوق ــارة للح ــح وكاف يف اإلش ــول واض ــوم الق ــم.." فمفه ــكان الزع ــد باإلم يع

الــذي يســتحيل التمســك بــه أو إظهــار تبنيــه.

ونجــد اإلشــارة إىل هــذا احلــرج أكثــر وضوحــا ورصاحــة وشــجاعة يف كالم املســترق الفرنــيس 

ــو  ــلمون ل ــه املس ــذي يقول ــا ال ــت أدري: م ــول: "ولس ــرتي )1850-1927م( إذ يق ــري دي كاس هن

علمــوا أقاصيــص القــرون الوســطى، وفهمــوا مــا كان يــأيت يف أغــاين الُقــًوال مــن املســيحين! فجميــع 

ــبب يف  ــد، كان الس ــر واح ــن فك ــادرة ع ــر- ص ــاين ع ــرن الث ــل الق ــرت قب ــي ظه ــى الت ــا حت أغانين

احلــروب الصليبيــة، وكلهــا حمشــوة باحلقــد عــى املســلمن، للجهــل الــكي بديانتهــم"(2(.

ــراث  ــوان ت ــاث بعن ــة أبح ــن جمموع ــون، )95/1(، ضم ــيم رودنس ــالمية، لـــ مكس ــة اإلس ــات الغربي ــة والدراس ــورة الغربي )1(  الص
ــابق". ــع س ــوزورث، "مرج ــاخت وب ــف: ش ــالم تصني اإلس

)2(  اإلسالم خواطر وسوانح، لـ املسترق الفرنيس هنري ديكاسرتي، )ص30( ، مكتبة النافذة، 2008م، ط1.
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كــا نجــده بشــكل أكثــر وضوحــا وشــجاعة يف كالم ســابقه املســترق تومــاس كارليــل        

(Carlyle Thomas( (1795-1881م( الــذي يعــرب بــكل رصاحــة عــن خجلــه من هــذه املوروثات، 

فيقــول: "لقــد أصبــح مــن أكــرب العــار عــى أي فــرد متمــدن مــن أبنــاء هــذا العــرص أن يصغــي إىل مــا 

يظــن مــن أن ديــن اإلســالم كــذب وأن حممــدا خــداع مــزور وآن لنــا أن نحــارب مــا يشــاع مــن مثــل 

هــذه األقــوال الســخيفة املخجلــة"(1(.

فهنــا نــرى أن البعــض مــن القــوم مل يســتطع كتــم هــذا احلــرج وأشــار إليــه بــا يؤكــد خجلــه مــن 

هــذا اخلــزي واالفــرتاء، وهــو مــا يســتحق اإلشــادة والوقــوف مــع هــذا املوقــف الشــجاع حتــى نجــده 

أكثــر تكــررا وانتشــارا يف الغــرب، ولنكــون إعالمــا ومنصــة للنــر تضغــط عــى مــن ظــل يتمســك 

بمــوروث احلقــد والكراهيــة جتــاه نبــي اإلســالم  والــذي ال زال جيــد يف الغــرب كل دعــم 

مــن وســائل اإلعــالم، وخاصــة اإلعــالم اجلديــد وقنواتــه.

ــة  ــة، وانخفــاض القــوة العســكرية واالقتصادي ــن القــوى العاملي ــري تغــري موازي 9- تأث
ــة والتــي كانــت عامــل هيمنــة واســتعالء غــريب. الغربي

فــإذا مــا نظرنــا للغــرب يف لغــة خطابــه مــع اآلخــر أزمنــة القــوة واالســتعار والســيطرة وإحــكام 

النفــوذ الكامــل عــى الــرق ومــا صحبهــا مــن اســتخفاف باآلخــر ومعتقداتــه ومقدســاته، وقارنــا 

ــة العســكرية نجــد هــذه اللغــة يف  ــة بعــد ســقوط االســتعار وانخفــاض اهليمن كل ذلــك مــع األزمن

اخلطــاب وهــذه األفــكار قــد أخــذت بالضعــف والتخفيــف مــن احلــدة شــيئا فشــيئا.

ــة  ــرت أزمن ــي ظه ــن والت ــيطر واملهيم ــة املس ــن عقلي ــدر م ــي تص ــورات الت ــكار والتص فاألف

ــت  ــة حتكــم قبضتهــا عــى دول الــرق وشــعوبه، كان ــوش غربي االســتعار العســكري ويف ظــل جي

جتــد اجلــرأة يف التطــاول عــى ديانــة الــرق ومقدســاته، وقــد تغــذت هــذه القــوى بموروثــات فكريــة 

)1(  األبطال، لـ توماس كارليل، تعريب: حممد السباعي، )ص54(، "مرجع سابق".
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مسريُة تغرِي املفهوِم الغريّب لسريِة النبَّّي  بنَي الُعصوِر الوسطَى والتاريِخ احلديِثمنهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

واعتقاديــة مغرضــة جعلــت حاجــزا بينهــا وبــن قيــم الــرق الدينيــة واخللقيــة ومــا صنعــه اإلســالم 

ونبيــه  مــن حضــارة إنســانية عظيمــة يف خمتلــف جوانبهــا، خاصــة بعدمــا أثبتــت احلربــن 

العامليــة األوىل والثانيــة هشاشــة املنظومــة الغربيــة االجتاعيــة واخللقيــة بــل ضعــف املنظومــة القانونيــة 

الغربيــة أيضــًا (1(، يقــول املســترق الفرنــيس مكســيم رودنســون: "أدت حــرب 1914- 1918م إىل 

زعزعــة ثقــة احلضــارة األوروبيــة بنفســها مــن حيــث إياهنــا بالتقــدم غــري املحــدود يف االجتــاه الــذي 

كانــت تســري فيــه وبــدأ تزعــزع التعصــب العرقــي األورويب.. 

ــه املذهــل "تدهــور الغــرب" .. وكتــب  ــد احلــرب كتاب وقــد نــر شــبلنجر (Spengler.O( بعي

ــد  ــال اجلدي ــزى )الع ــوان ذي مغ ــا بعن ــي (Stoddard Lothrop( كتاب ــتودارد األمريك ــروب س لوت

ــالم("(2(. لإلس

فقــد أوقفــت هــذه احلــروب الغــرب أمــام نفســه، وجعلتــه يراجــع مواقفــه جتــاه اآلخــر، وأخذت 

بــه نحــو تقييــم هــذه املواقــف ومــا اســتندت عليــه مــن اســتعالئية وذاتيــة انكشــف بريقهــا املزيــف، 

ــي  ــة األوىل بق ــوده الثالث ــة عق ــص طيل ــن وباألخ ــرن العري ــش: "يف الق ــامل محي ــور بنس ــول الدكت يق

االســتراق عامــة متأثــرا باملركزيــة األوروبيــة املبنيــة عــى االعتقــاد بمحوريــة النمــوذج احلضــاري 

األورويب، وعــى تميــش أو ازدراء مــا ســواه.. ونشــطوا يف مناهضــة اإلســالم باألدلــة القروســطوية 

ومــا شــاهبها، ممهديــن الســبل إىل متســيح املســتعمرين وهدهيــم إىل ديــن الكنيســة..

ومل يتخلــص املســترقون بوجــه عــام مــن هــذه األفــكار واألحــكام املســبقة إال بفعــل عوامــل 

مؤثــرة نذكــر منها:احلــرب العامليــة األوىل فالثانيــة اللتــان كان مــن مضاعفــات هوهلــا اإليديولوجــي 

والتدمــريي أن أضعفتــا ثقــة اإلنســان الغــريب بتفوقــه احلضــاري والعقــي وبثتــا فيــه إحساســا بنســبية 

)1( انظر: حول االسترشاق اجلديد، لعبداهلل الوهيبي، )ص44(، "مرجع سابق".
)2(  الصــورة الغربيــة والدراســات الغربيــة اإلســالمية، لـــ مكســيم رودنســون، ضمــن جمموعــة بعنــوان: )تــراث اإلســالم(، )ص90(، 

ــابق". ــع س "مرج
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ــة والعســكرية"(1(. ــة واالقتصادي ــه االجتاعي مواقعــه وقيمــه، فلحــق االنشــقاق والتناقــض أنظمت

ونحــن نشــهد اليــوم يف الواقــع املعــارص مزيــدا مــن تبــدل وتغــري موازيــن القــوى العامليــة وظهور 

قــوى عســكرية واقتصاديــة جديــدة تضــارع قــوى الغــرب إن مل تكــن تفوقــه ســواء يف روســيا أو يف 

الصــن، باإلضافــة لظهــور وبــزوغ قــوى أخــرى مــن الــدول الرقيــة ككوريــا واهلنــد وغريهــا، ممــا 

يضغــط عــى مواقــف الغــرب مــع اآلخــر ويضعــف حــدة خطابــه معــه، ويتــم عليــه مراجعــة مواقفــه 

وأفــكاره خاصــة يف القضايــا بالغــة احلساســية والتــي متــس املعتقــدات املقدســة، كســرية نبــي يتجــاوز 

أتباعــه اليــوم مليــار إنســان يف خمتلــف أنحــاء العــامل.

10- ظاهرة اإلسالموفوبيا وتنامي التشوية والتخويف من اإلسالم

وهــذا العامــل كــا ســريى القــارئ يســري باملوقــف الغــريب إىل عكــس اجتــاه العوامــل الســابقة 

ــطى. ــور الوس ــف العص ــه إىل مواق ــري ب ــة ويس ــة البداي ــده إىل نقط ليعي

فاإلســالموفوبيا ظاهــرة عامليــة غربيــة عــى وجــه اخلصــوص تــدف إىل بــث اخلوف من اإلســالم 

كديــن رسيــع االنتشــار يفــرض نفســه بالقــوة والســالح عــى اآلخــر وفــق منظورهــا، ممــا يشــعر اآلخر 

والغــرب حتديــدا بتهديــد حلضارتــه وتديــد لثقافتــه وتعــرض مصاحلــه خلطــر اإلســالم، وبالتــايل فــإن 

ــد  ــة ول ــة وإقصائي ــدة دموي ــن وكأجن ــالم كدي ــاه اإلس ــب جت ــاس بالرع ــوف واإلحس ــعور باخل الش

. شــعورا بالكراهيــة والبغــض لنبيــه حممــد

ولــن يعــوز متطرفــو الغــرب ممــن تبنــوا ومحلــوا عــى عاتقهــم الدعايــة والرتويــج لإلســالموفوبيا 

دليــال أو ســببا لبــث الكراهيــة والرعــب ضد نبــي اإلســالم  ودينــه، فالتقليــب يف خملفات 

وجهــاالت العصــور الوســطى كفيــل بــأن يمدهــم بــكل مــا يقــق مصاحلهــم وأهدافهــم، وقــد أرشت 

ــة البحــث إىل يشء مــن هــذه اجلهــاالت والضــالالت، لذلــك ســأكتفي باإلشــارة إىل بعــض  يف بداي

)1(  العرب واإلسالم يف مرايا االسترشاق، لـ بنسامل محيش، )ص 41(، دار الروق -  القاهرة، 2011م، ط1.
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ــد  ــع احلق ــذت يف مناب ــي، وتغ ــث العلم ــار البح ــن إط ــت ع ــي خرج ــة الت ــة املتطرف ــوات الغربي الدع

 ، ــم ــات لتشــويه صــورة النبــي الكري ــة، وقامــت بحمــالت وكتاب ــة والكراهي والعنرصي

وحتــض عــى معــاداة أتباعــه، ممــا ملســنا أثــره يف الصــور املســيئة للنبــي ، وحــوادث القتــل 

واالغتيــال ضــد ملســمي الغــرب مــن املدنيــن واألبريــاء بــل ممــن كان هلــم أدوار فاعلــة يف النهضــة 

الغربيــة املعــارصة.

ــاه  ــالموفوبيا( جت ــب )اإلس ــة الرع ــري يف صناع ــد كب ــم جه ــن هل ــرب الذي ــاب الغ ــرز كت ــن أب وم

اإلســالم ودينــه روبــرت ســبنر)Spencer Robert (املعمــد يف الكنيســة الكاثوليكيــة اليونانيــة، وقــد 

ألــف العديــد مــن الكتــب التــي حتــض عــى الكراهيــة والتشــويه لســرية النبــي ، منهــا 

   ــه النبــي الكتــاب الــذي نــره عــام 2002م )احلقيقــة حــول حممــد( والــذي يتهــم في

بالتحريــض عــى قتــل اليهــود وخــرق اتفاقيــة صلــح احلديبيــة والتســبب يف أزمــات عامليــة ال تــزال إىل 

 )Unveiled Islam))اليــوم وأن دينــه مــن أقــل األديــان تســاحما يف العــامل، ويف كتابه)كشــف اإلســالم

لــذي بنــاه عــى األكاذيــب واخللــط والتشــويه عقــد عــدة فصــول لتشــويه اإلســالم، فمنهــا: 

فصل: هل اإلسالم دين سالم؟ - 

فصل: هل يرتم اإلسالم حقوق اإلنسان؟- 

فصل: هل يرتم اإلسالم املرأة؟- 

فصل: هل اإلسالم متسامح مع غري املسلمن؟- 

وبعــد مــلء كل هــذه الفصــول بالتلفيــق والتدليــس واخللــط يســوق فصــاًل ختاميــا بعنــوان: هــل 

الغــرب حقــا ليــس لديــه مــا يشــاه مــن اإلســالم؟ 

Does the West Really Have Nothing to Fear from Islam?
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وبعــد أن مــارس التشــويه لصــورة اإلســالم يف هــذا الفصــل وأتــى باألكاذيــب وأســقط اجلاعات 

اإلرهابيــة عــى اإلســالم نفســه يقــول يف ختــام الفصــل والكتــاب: "وســواء أصبــح اإلســالم مهيمنًــا 
يف أوروبــا الغربيــة أو يف أي مــكان آخــر يف األرايض املســيحية الســابقة، فــإن احلــروب لــن تنتهــي"(1(.

ــي  ــب الت ــن الكت ــرات م ــر ع ــذي ن ــزر (Lutzer W Erwin( ال ــن لوت ــس إروي ــك الق كذل

تضمنــت التخويــف مــن اإلســالم وانتشــاره يف الغــرب عــى وجــه اخلصــوص، يقــول يف كتابــه الــذي 

صــدر عــام 2013م بعنــوان: )الصليــب يف ظــل الــالل(: "إذا كانــت أوروبــا فطنــة، فيمكننــا أن نتوقــع 

هجمــة مــن القيــود التــي ســتفرض علينــا نحــن غــري املســلمن ألننــا نســعى الســتيعاب ديــن هدفــه 
املعلــن هــو غــزو العــامل، بســالم إن أمكــن، وإال فبالقــوة واإلرهــاب إذا لــزم األمــر" (2(.

ــع  ــف تدف ــح كي ــاذج لتوضي ــي إال ن ــا ه ــالموفوبيا(، وم ــرة )اإلس ــارصة لظاه ــة مع ــذه أمثل  فه

ــه ، وإال  ــالم ونبي ــورة اإلس ــويه ص ــاد وتش ــارة األحق ــة يف إث ــة املتطرف ــة الغربي األصولي

ــتقصائها. ــث إىل اس ــدف البح ــددة، وال هي ــرية ومتع ــاذج كث ــذه الن ــل ه فمث

 )1( Robert Spencer, Islam Unveiled, Encounter Books,2003, P176. (Whether or not Islam ever becomes 
dominant in Western Europe or elsewhere in the former lands of Christendom, the wars will not end).

 )2( Erwin W Lutzer, The Cross in The Shadow of The Crescent, harvest House, P221.(If Europe is instructive, 
we can expect an onslaught of restrictions that will be imposed upon us non-Muslims as we seek to 
accommodate a religion whose stated goal is to conquer the world, peacefully if possible, but by force 
and terrorism if necessary).
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A
ــدى  ــم اهل ــن أراد منه ــة، م ــر كاف ــة للب ــة رباني ــي منح ــم  ه ــي الكري ــرية النب إن س

والرشــاد، وقــد أخــرب ســبحانه: ژ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ژ  ]الشــورى: 52[، فهــو هيــدي إىل 

االســتقامة بقولــه وفعلــه وشــائله وصفاتــه، وهــو األنمــوذج املثــايل ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه حــال 

اإلنســان يف أخالقــه ومعامالتــه وســائر شــؤونه،  ژ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ژ  ]األحــزاب: 21[.

ــه  ــويه صورت ــة تش ــريته وحماول ــن س ــل م ــرق إىل الني ــرب وال ــن الغ ــون م ــعى املغرض ــد س وق

قرونــا طويــال وبذلــوا جهــودا مضنيــة يف ســبيل ذلــك تأليفــا ورســا وحتريضــا بكافــة الســبل، فــكان 

هنايــة جهــود التشــويه والتزويــر والــر أن انكشــف كل ذلــك أمــام العــامل أمجــع، وزاد أتباعــه وحمبــوه، 

ــم:                        ــان احلكي ــبحانه يف التبي ــرب س ــا أخ ــه، ك ــادر- بكفايت ــو الق ــل - وه ــد تكف ــك أن اهلل D ق ذل

ژ ٿ  ٹ           ٹژ  ]احلجــر: 95[.

وأخــريا أشــري إىل أن هــذا البحــث قــد تضمــن أقــواال مــن أعــالم الغــرب واملؤثريــن يف فكــره 

قادتــم املنهجيــة العلميــة، وســاقهم التجــرد واملوضوعيــة إىل وصــف احلقيقــة ونبــذ الباطــل والبهــت، 

إال أن ذلــك ال يقتــي التســليم هلــم يف مجيــع مــا صــدر عنهــم مــن مســائل أخــرى ربــا جانبهــم فيهــا 

الصــواب أو أعيتهــم الرباهــن والبحــث.

  التوصيات: 
1-التأكيــد عــى أمهيــة ترمجــة املصــادر األوليــة للســرية النبويــة، وكتــب الســرية الصحيحــة إىل 

اللغــات الغربيــة وعمــوم اللغــات العامليــة حتــى يتمكــن الغــرب والعــامل مــن االطالع عــى الســرية النبوية 

. الصحيحــة، والتــي ُســطرت وفــق أوثــق املناهــج البحثيــة يف نقــل اخلــرب الصحيــح عنــه

ــكل  ــامل بش ــرب والع ــرة يف الغ ــة املؤث ــة والثقافي ــر العلمي ــة الن ــف أوعي ــى توظي ــد ع 2-التأكي

  ــي ــة للنب ــورة الصحيح ــر الص ــة يف ن ــع الكرتوني ــف ومواق ــالت وصح ــن جم ــام م ع
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وســريته باللغــات العامليــة، بحيــث تطــرح ســريته  بشــكل صحيــح أمــام مجيــع الثقافــات 

والشــعوب يف العــامل، وال يــرتك املجــال جلهــة مبغضــة أو طائفــة متطرفــة لتقــوم بتشــويه صــورة هــذا 

ــك  ــق بذل ــميات لتحق ــن املس ــك م ــري ذل ــه أو غ ــف ب ــمى التعري ــم  بمس ــي الكري النب

ــة. ــات متطرف ــة أو أيديولوجي ــات ذاتي تطلع

ــة  ــة املتعلق ــا العلمي ــه مواده ــا احتوت ــر في ــد النظ ــة جتدي ــة الغربي ــوعات العلمي ــوة املوس 3-دع

بالنبــي ، فالعلــوم واملعــارف هــي دائــا بحاجــة للتجديــد والتقويــم والتصحيــح، حتــى 

ــح،  ــريف صحي ــع مع ــن واق ــرب ع ــث، ولتع ــة يف البح ــليمة والصحيح ــات الس ــع املنهجي ــب م تتواك

وتطــرح مــا أصبــح معلومــا لــدى الباحثــن واملثقفــن بأنــه ال يمــت إىل احلقيقــة والصــواب بصلــة.

 ، 4-التمســك باملنهجيــة العلميــة واملوضوعيــة يف التعريــف بســرية املصطفــى

وحماولــة البعــد عــن العواطــف ومؤثــرات اخللفيــة الدينيــة يف الطــرح التعريفــي بالســرية النبويــة أمــام 

ــد غــري  ــح عن ــه ، هــو موضــع التشــكيك والتجري اآلخــر، ألن حديــث املســلم عــن نبي

املســلمن، ويف ظــل متســك غــري املســلم بدعــوى املنهجيــة واملوضوعيــة فــإن املنهجيــة العلميــة تصبــح 

مطلبــا ملحــًا وليــس خيــارًا.

5-تفعيــل املواقــف اإلجيابيــة التــي وقفهــا كبــار كتــاب الغــرب ومفكريــه يف نقــد ونبــذ مواقــف 

ــر  ــة ون ــك برتمج ــة، وذل ــات القديم ــى املوروث ــة ع ــة املبني ــرف الغربي ــل والتط ــة واجله الكراهي

مؤلفاتــم، ونــر أقواهلــم يف خمتلــف وســائل اإلعــالم ومنابــر احلــوار العامليــة ملــا هلــم مــن مكانــة يف 

ــة. ــة املنصف ــة الغربي ــون اهلوي ــم يمثل ــرب، ولكوهن الغ

واهلل أســأل أن جيعــل هــذا العمــل يف رضــاه، وأن يوفقنــا مجيعــا لصالــح القــول والعمــل، وصــى 

اهلل وســلم وبــارك عــى ســيدنا ونبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه.
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(1)
CONCERN OF THE QUR’AN TOWARD THE EXISTING HUMAN ORGAN 

THEMATIC STUDY

Dr. Fuad bin Abdul Mun’im Suqair al-Sulami

Research Objective 

Elaborating the Qur’anic concerns on human organ through the study of 
verses relates with those aspects.  

Problem Statement

The research problem represented with the response towards these follow-
ing questions:

• What the understating the underlying concept human organs in the Qur’an?

• Does the Qur’an concern toward the existing human organs?

• Does the concern of the Qur’an cover the whole aspect of human organs?

Research Findings

• The Qur’an highlights the whole aspects of the existing human organs

• There are number of verses in the Qur’an relates with human efforts with 
the use of hands

Keywords:

 concerns, organ, preservation, human being, phenomena
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(2)
SINFUL ADMISSION BETWEEN ACCEPTANCE AND REJECTION: THEMTIC 

STUDY OF THE QUR’AN

Dr. Abdul Baqi bin Abd al-Rahman Sisi

Research Objective 

The study aims at highlighting the admission of a person involved in sinful 
act, its acceptance, rejection, consequences, impact, and correction of mis-

takes, involvement and repentance from the sin.

Research Problem

What is the need of a person to admit on sinful act? What is the position of 
Islam on the occurrence of a person in prohibited matter?

Research Findings

Admission on sinful act and repentance is the one that annuls the most 
dangers and biggest sin such as shirk and hypocrisy prior the lapse of time. 
The late admission on sinful act after its due course is the one which causes 
the rejection of repentance. 

Keywords:

 Sin, acceptance, rejection, thematic exegetical approach
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(3)

EXEGETICAL UNDERSTANDING OF SURAH AL�MASAD:
 NARRATION AND COGNITION 

Dr. Afnan Mustafa al-Dibani

Research Significance

It gives awareness and peaceful of mind of Muslims as contained within the 
chapter (surah) although there is the threat of polytheists who are against the 
religion of Allah as well as toward the Prophet (pbuh). It highlights that the 
victory will be for the religion of Allah and His Prophet (pbuh). 

Research Objective

• Analysis, descriptive collection and gives the preference on statements of 
Muslim exegetes in giving exposition toward that surah

• Exposition on standpoint of Islam in responding toward unjust unbelievers 
even toward those who are at nearest family kinship.  

Research Problem

What is the thing which has been collected on the study within the exegesis 
of Surah al-Masad?

Research Findings

Neither the wealth nor the child will be in position to suspend Allah’s pun-
ishment when they behave against His Hill and abandon His pleasure. 

Keywords:

 Exegesis, chapter of Masad, narration and cognition 
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(4)
INTERELATED ANSWERS TOWARD FAITHFUL QUESTION IN THE QUR’AN 
AND ITS IMPACT IN ASCERTAINING THEOLOGICAL CONCEPT: APPLIED 

STUDY TOWARD VERSES WITHIN THE SURAH AL�TUR

DR. IN’AM MUHAMMAD UQAIL

Research Objective

Elaboration the understanding of interrelated question and highlighting its 
importance in giving direction toward logical arguments and its impact in as-
certaining theological principles as covered in the Qur’an within Surah al-Tur. 

Research Problem 

It lies with the essence of interrelated understanding responses toward 
theological questions and what is the impact and reflection on its determina-
tion?

Research Findings

There is inseparable connection related with theological matters as con-
tained within Surah al-Tur that appears in the form of deterministic and denial 
questions which revolve generally on the main aspects of tenets of lordship 
(rububiyyah and uluhiyyah), Allah’s names and attributes etc. 

Keywords:

 Interrelated responses, theological questions, the creed, Surah al-Tur
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(5)
METHOD OF IBN HISHAM (d.218H) IN GIVING EXEGETICAL UNDER�

STANDING TOWARD VAGUENESS OF THE QUR’AN AND ITS EVIDENCES 
AS APPEARED WITHIN SIRAH IBN ISHAK (d.150H). 

Dr. Nayef bin Saeed bin Jam’n al-Zahrani

Research Objective  

To highlight the method of Ibn Hisham in giving exegesis toward certain 
vagueness of the words contained in the Qur’an and its distinction in his de-
scription in that particular aspect. 

Research Problem

• Did Ibn Hisham give certain impact in the knowledge relates with vague-
ness of the Qur’an? What the size of its impact?

• What is the distinctive feature of knowledge of Ibn Hisham related with 
his approach toward gharib al-Qur’an? What is the method he employed 
in giving exegesis?

Research Findings

• Ibn Hisham excelled in addition to the knowledge on the History of the 
Prophet (pbuh) in these following aspects: knowledge on vagueness of 
language (gharib al-lughoh), his preservation and evidences and its co-
herence. 

• Ibn Hisham gave exegesis as contained in his book, one hundred and elev-
en words on vagueness of the Qur’an (gharib al-Qur’an).

• Ibn Hisham supported with two hundred and two evidences from the 
Qur’an including the mood of recitation, Sunnah of the Prophet (pbuh), 
sayings of Salafi scholars, and Arabic classical poetries 

Keywords:

 Ibn Hisham, Ibn Ishak, Gharib al-Qur’an, poetic evidences 
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(6)
THE CHANGE UNDERSTANDING OF THE WEST TOWARD THE BIOGRA�

PHY OF THE PROPHET (PBUH) BETWEEN MEDIEVAL PERIOD AND MOD�
ERN HISTORY: ANALYTICAL STUDY ON ITS CAUSES AND IMPACT

Dr. Ibrahim bin Khalil Mazhar

Research Objective

It reveals the causes of change and developmental process Western un-
derstanding toward the Prophet (pbuh) and his biography within the modern 
history. 

Research Problem

What are the causes which contribute the developmental process and 
changes of the West with regard to their standpoint toward the Prophet (pbuh) 
and his biography?

Research Findings

• It has been confirmed due to the existing scientific and cultural impact of 
publication in the West and the world in presenting the true image of the 
Prophet (pbuh) with the use of international languages.

• It is due to the positive standpoints of great writers and thinkers of the 
West in analyzing and criticizing toward negative standpoints, hatred and 
animosity of the West by translating their scholarly works and through 
publication of their views in different international forum and dialogues. 

Keywords:

 West, Orientalism, Prophetic History, Medieval Period. 
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