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 وبعد: 
 إني أتقدم بالش ر الجزيل والعر ان بالجميل ألساتذتي الكرام  وعلى رأسهم  ضيلة 

 الد تور:
ني عطية صاااادءي األطرل  الذي شاااار ني بقبوله اىشاااارا، على رسااااالتي   قد أ اد

نعم المشااااااار،  جزا  هللا عني خير الجزاء وجعل  ان ووجهني ونصاااااااحني وأرشااااااادني   
 جهد   ي ميزان حسناته يوم القيامة. 
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 عونًا ىتمام رسااااااااالتي  نصاااااااايحًة أو ىالشاااااااا ر والتقدير لكل من أد  إل ما أتقدم ب
   جزا  هللا عني  ل خير.بالذ ر زوجي عادل إبراهيم النتشةوأخص 

رجت وحصلت على شهادة   منه تخوال بد أن أش ر جامعتي: هذا الصرح الشامخ
نبيل الجعبري  ولكل اىداريين واألكاديميين    وش ري موجه إلى رئيسها د.الب الوريوس

   ي  لية الشريعة ممثلة  ي عميدهاوأعضاء هيئة التدريس  وأخص أساتذتي األ اضل 
 حسين مطاوع الترتوري. دمتم ذخرًا للعلم والعلماء. .د أ.
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 ملخص البحث
هذا بحث بعنوان: نقد القرآن الكريم للتشاااااااااااااريعات الجاهلية من خعل ساااااااااااااورتي  

 النساء واألنعام.
 إعداد الطالبة: إيمان إبراهيم خالد النتشة.
 إشرا، الد تور: عطية صدءي األطرل.

الرسااااااااااااااالة إلى بيان نقد القرآن الكريم للتشااااااااااااااريعات الجاهلية من خعل تهد، هذ  
 سورتي النساء واألنعام.

 وءد اشتملت الرسالة على مقدمة  وثعثة  صول  وخاتمة.
باب اختيار البحث  وأهدا ه  وأهميته وحدود   ثم  ثت  ي المقدمة عن أسااااااااااااااا تحدَّ

 منهجي  ي البحث  والدراسات السابقة له  ومحتوا .
الفصل األول: وءد بدأت الحديث عن التشريع اىسعمي والتشريعات الجاهلية   أما

وءد اشتمل على نظرة حول مصادر التشريع اىسعمي  ومصادر التشريعات الجاهلية  
و يه ثعثة مباحث: األول عن القرآن  وأنه المصاااااااااااادر األول من مصااااااااااااادر التشااااااااااااريع 

ألح ام التي تعر ضاااات لها  مرورًا باىجماع اىسااااعمي  ثم الساااانة النبوية تعريفها وأهم ا
والقياس  والثاني: بيَّنت  يه أهمية التشااريع اىسااعمي من حيث مقاصااد  واألسااس التي 
ُبني عليها وأهم ما يمي ِّز  عن غير  من التشااااااااااااريعات الوضااااااااااااعية  والثالث عن الجاهلية 

 تعريفها ومصادرها وآثارها.
القرآن للتشااريعات الجاهلية من خعل سااورة  أما الفصاال الثاني   ان حديثًا عن نقد

النساء حيث اشتمل على أربعة مباحث  بعد الوءو، على التعريف بسورة النساء بيَّنت 
معنى النقد  وانتقلُت للحديث عن أهم التشاااااااااااااااريعات الجاهلية التي تختص باأليتام من 

ن من تشاااااااريعات حيث تعريف اليتامى وأح ام يتامى النسااااااااء  وبيان أهم ما أبطله القرآ
اهلية التي تختص بالمرأة من حيث جاهلية بشاااااااااااأنهم  والثاني عن نقد التشاااااااااااريعات الج
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لزوجات والصااااااااااداق والعضاااااااااال  وعن أنواع أن حة الجاهليين التي أبطلها القرآن. تعدد ا
وعن األموال   اشااااااااتمل حديثي عن الميراث والوصااااااااية والنفقة وما تعلَّق بشااااااااأنهما من 

.  تشريٍع جاهلي 
 ان حديثًا عن نقد التشااااااااريعات الجاهلية من خعل  الفصاااااااال الثالث واألخير  أما 

ساااااااااورة األنعام  شااااااااامل خمساااااااااَة مباحث  أولها التعريف بساااااااااورة األنعام  و ان من أهم 
التشاااااااااااااااريعات التي نقدها القرآن وأبطلها  ما يختصا باالعتقاد  ثم الزروع والثمار وما 

لق بأنواع األنعام يوضااااام  يفية ءسااااامتهم لها وَجورهم  يما ء مو  ب بزعمهم. والرابع تعَّ ساااااَ
من حيث تحريم بعضاااااااااااااها  أو تحريم ظهورها  وحتى ما  ي بطون األنعام حي ٍا  ان أم 
ميتًا. والخامس بيَّنُت  يه ما أن ر  القرآن  ي شاااااااأن األوالد  والتَّزيين لقتلهم  والمقصاااااااود 

ر اء وموءف القرآن  ي ذلك  ل ِّه.  بالشا
اآليات  الخاتمة بعد ذلك  و يها أهما النتائج والتوصااااااايات ثم تبعها  هرس ثمَّ جاءت
 األععم والمراجع.واألحاديث و 

 والحمد ب رب العالمين.
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Abstract 
Abstract Thesis title: The criticism of Jahiliyah’s Law (period 

before Islam) through both Surat Al-Nisa’ and Surat Al-Anaam in 

The Holy Quran. 

 Written by: Iman Ibrahim Khaled Natsheh.  

Under the supervision of: Dr.Ateyyeh Sudqi Alatrash  

This Thesis aims to show the criticism of Jahiliyyah’s Law  

through both Surat Al-Nisa’ and Surat Al-Anaam in the Holy 

Quran. The thesis is divided into three sections: An introduction, 

three chapters and a conclusion. The introduction aims to 

introduce the reader to the subject, the reason of choosing it, its 

objectives, importance, previous studies, methodology and 

content.  

The first chapter studies the Islamic and Pre-Islamic era’s 

(Jahiliyyah) Law and the sources of these laws. This chapter 

contains three issues: Firstly; The Four sources of the Islamic Law 

(Sharia): The Holy Quran which is the first source, The Sunnah as 

the second with its definition and the most important ordinances 

in it, unanimity as the third source and finally analogy. Secondly; 

the importance of Islamic Law (Sharia), its objectives, the basics 

it is built on and the most important thing distinguishes it from 

other laws. Thirdly and lastly, Jahiliyyah, its definition, sources of 

its law and its effects on the society.  

The second chapter studies the issue of Jahiliyyah law’s 

criticism through Surat Al-Nisa’ in the Holy Quran. This subject 

contains four issues: Firstly, brief introduction of Surat Al-Nisa’ 

and the meaning of criticism. Then the Jahiliyyah’s laws 

concerning orphans, starting with the definition of this word, then 

the provisions of orphans and orphans raised by women and the 

invalidated provisions related to them. Secondly, the criticism of 

some laws related to women as polygamy, dower and the issue of 

preventing girls from marriage to reserve family’s money. 
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Thirdly, The sorts of marriage in Jahiliyyah which were 

invalidated by the Quran as well. Lastly, the financial issues in 

Islam. So this chapter studies the heritage, will and expenditures 

and their laws in Jahiliyyah.  

The last chapter studies the issue of Jahiliyyah law’s criticism 

through Surat Al-Anaam in the Holy Quran. This subject contains 

five issues: brief introduction of Surat Al-Anaam and the most 

important Jahiliyyah’s laws which were invalidated by the Quran 

such as: Beliefs, the distribution of crops in Jahiliyyah, sorts of 

cattle and the prohibition of eating or riding it, what the Holy 

Quran states about the encouragement of killing children based on 

vows or other reasons. At the end comes the conclusion with the 

most important results, recommendations and the bibliography. 

Praise be to Allah, Lord of all creation. 
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دمةالمق  
إن الحمد ب نحمد  ونسااااااتعينه ونسااااااتهديه ونسااااااتغفر  ونتوب إليه  من يهد هللا  هو 
المهتد ومن يضلل  لن تجد له ولي ًا مرشدًا  وأشهد أن ال إله إال هللا وحد  ال شريك له  

 وأشهد أن محمدًا رسول هللا  طبق شرعه وح م بح مه  وعلى آله وصحبه أجمعين.
لجهااال والوهن  إلى أنوار المعر اااة والعلم  ومن وحول اللهم أخرجناااا من ظلماااات ا

 الشهوات إلى جنات القربات.
 وبعد:

إن مما اختص هللا تعالى به نفسه  التشريع ووضع األح ام للناس   ع يحِّق ألحد 
أو أي  جهة أن تشااااااااااااااارع  ألن  يه اعتداء على حق هللا تعالى  وءد أن ر هللا تعالى أن 

[  21 ]الشور : َّ ىف مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب يفٱي ون هناك َمن يشرع 
 [50]المائدة: َّ ىف حمخم جم  هل  يفٱوعدَّ ذلك ح ما جاهليا 

 .لإلنسان  ي  ل زمان وم ان أن ح مه يحقق السعادة والطمأنينةوءد بين القرآن 
 وبناًء عليه أتقدم بهذا البحث بعنوان:

 النساء واألنعامنقد القرآن الكريم للتشريعات الجاهلية من خعل سورتي 
 الموضوع: اختيارسبب 

الماجسااااااااتير  وبعد تردد اسااااااااتكمااًل لنيل درجة يار هذا الموضااااااااوع تخمما د عني ال
واسااتخارة للحق تبارك وتعالى؛ واسااتشااارة بعض أساااتذتي اسااتقر رأيي أن أكتب  ي هذا 

 لذسباب التالية: الموضوع
 تعلق هذا الموضوع بالقرآن وتفسير . -1
ثراء الثقاااا اااة من خعل اطععي على المراجع المتعاااددة توسااااااااااااااايع  -2 المااادارك وا 

 لإلحاطة بجوانب الموضوع.
بطال عادات الجاهلية من  أو دراسة مستقلة تبحث  ي عدم وجود  تاب -3 نقد وا 

 خعل سورتي النساء واألنعام.
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الكثير من  عودةواءع الحياة لذمة  و  ومما د عني للكتابة  ي هذا الموضااااااااااااااوع -4
شاااااريعات الجاهلية  ي أوسااااااط المجتمعات المسااااالمة    ان ال بد من بيان األساااااباب الت

 وراء ذلك وموءف القرآن منها.
 أهداف البحث:

بيان معنى الجاهلية وأسااااااااااااااابابها وتشاااااااااااااااريعاتها وموءف القرآن منها من خعل  -1
 سورتي النساء واألنعام.

عات القرآنية  من إبطال  ثير من التشاااااااااااريعات الجاهلية التي تخالف التشاااااااااااري -2
 حرمان النساء من الميراث  ون اح زوجة األب  وتعدد  خعل سورتي النساء واألنعام 

 الزوجات بدون حد وغيرها.
 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث من خعل:
بطال تشاااااااااريعات الجاهلية  وغرس تشاااااااااريعات  -1 بيان أسااااااااالوب القرآن  ي نقد وا 

 القرآن وأح امه.
 ع الحقيقي هو هللا تعالى الذي يعلم ما يصلم النفوس.بيان أن المشر   -2
النساااء  شااريعات الجاهلية  ما تبينها سااورتانقف من خعل البحث على زيف ت -3

 واألنعام.
هذا البحث يقدم أنموذجًا للنقد القرآني البن اء للتشاااااااااااااااريعات الجاهلية من خعل  -4

 سورتي النساء واألنعام.
 حدود البحث:

ن تشاااااااريعات الجاهلية من خعل ساااااااورتي النسااااااااء واألنعام  ولم االءتصاااااااار  ي بيا
 أبحث  ي أي موضوع آخر تضمنته هاتان السورتان.

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والتحري لم أعثر على أية رسااااااالة تتحدث عن األساااااالوب النقدي للقرآن 



 ظ
 
 

ء الكريم لتشاااااااريعات الجاهلية  ولم أجد أي رساااااااالة جمعت بين دراساااااااة ساااااااورتي النساااااااا
 واألنعام من هذ  الناحية أو غيرها.

وسااااورة األنعام  وحدها أما الدراسااااات الحديثة للموضااااوع  قد تناولت سااااورة النساااااء 
 وحدها  ومن ذلك:

المقاصاااااااااد الكبر   ي ساااااااااورة األنعام  من إعداد الطالبة: عابدية محمد ساااااااااعيد بن 
 –جامعة أم القر   –محمود عيد بإشاااارا، األسااااتاذ الشاااايخ ساااايد سااااابق محمد التهامي 

م: حيث تعرضااااااااااات للحديث  ي المقصاااااااااااد الرابع عن ءضاااااااااااية التحليل والتحريم 1991
 وا تراءات المشر ين و ذبهم على هللا.  قد  ان حديثها  قط عن مقاصد هذ  السورة.

إعداد روال محمد أحمد محسااان  –دراساااة تفسااايرية مقارنة  –ساااورتا المائدة واألنعام 
األردن. تناولت الرسااااااااااالة اختع، المفساااااااااارين  –ية العالمية جامعة العلوم اىسااااااااااعم –

ومعنى التفسااااير المقارن ونشااااأته وأهميته وخطوات البحث  يه. وهذا بعيد عن موضااااوع 
 بحثي.

المبادئ العامة للنظام السياسي  ي ضوء سورة النساء: للباحث محمد حزام صالم 
نتائجها للحديث  الدراساااااة  ي م. حيث تعرضااااات2009 –جامعة صااااانعاء  –الخياطي 

عن ساااااورة النسااااااء وأن هذ  الساااااورة جاءت لهد، ساااااام وغاية جميلة تمثلت  ي تطهير 
المجتمع من رواسب الجاهلية وبيان طبيعة المنهج اىسعمي وتميز  ووضع التشريعات 
واألنظمااة التي تنظم حياااة المجتمع وتحاادد ععءتااه بغير  من المجتمعااات و ق مااا أراد  

ور الصاحيم للجهاد.  الناحية الساياساية  انت هي محور البحث وهذا هللا  وبينت التصا
 بعيد عن موضوع الرسالة.

وغيرها من الرسااااااااااائل التي تكلمت وبحثت عن ناحية معينة  ي سااااااااااورتي النساااااااااااء 
 واألنعام ولكن منفردتين.

 منهج البحث:
اعتمدت المنهج الوصااافي االساااتقرائي مع االساااتفادة من المنهج االساااتنباطي وذلك 
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 و قًا للخطوات اآلتية:
الرجوع إلى المصاااااااااادر المعتمدة  ي التفاساااااااااير لمعر ة  يفية نقد القرآن الكريم  -1

 للتشريعات الجاهلية.
 الرجوع إلى المصادر الحديثة من غير  تب التفسير لعستفادة منها. -2
 عزو اآليات القرآنية إلى مواضعها  ي السور القرآنية. -3
واآلثااار الواردة  ي البحااث   مااا  ااان من الصاااااااااااااااحيحين أو تخريج األحاااديااث  -4

ن  ااان الحااديااث  ي غيرهمااا من  تااب  أحاادهمااا  أكتفي بااالعزو إليهمااا أو أحاادهمااا  وا 
 المسانيد والسنن   أخرجه مع الح م عليه.

 الرجوع إلى المصادر من  تب اللغة لتوضيم المبهم والغريب من األلفاظ. -5
 إثبات النتائج والتوصيات. -6

 محتوى البحث:
 يتكون البحث من مقدمة وثعثة  صول وخاتمة.

 الفصل األول: التشريع اىسعمي والتشريعات الجاهلية  و يه ثعثة مباحث:
 المبحث األول: مصادر التشريع اىسعمي.
 المبحث الثاني: أهمية التشريع اىسعمي.

 وآثارها. مصادرها المبحث الثالث: التشريعات الجاهلية
الثاني: نقد القرآن الكريم للتشاااريعات الجاهلية  ي ساااورة النسااااء و يه أربعة  الفصااال

 مباحث:
 المبحث األول: التعريف بسورة النساء.

 المبحث الثاني: نقد التشريعات الجاهلية التي تختص بحقوق األيتام.
 المبحث الثالث: نقد التشريعات الجاهلية التي تختص بالمرأة.

 تشريعات الجاهلية  ي الميراث والوصية واىنفاقالمبحث الرابع: نقد ال
الفصل الثالث: نقد القرآن الكريم للتشريعات الجاهلية  ي سورة األنعام و يه خمسة 
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 مباحث:
 المبحث األول: التعريف بسورة األنعام.

 المبحث الثاني: نقد التشريعات الجاهلية التي تختص باالعتقاد.
 جاهلية التي تختص بالزروع والثمار. المبحث الثالث: نقد التشريعات ال

المبحاااث الرابع: نقاااد التشاااااااااااااااريعاااات الجااااهلياااة التي تختص باااالتحليااال والتحريم  ي 
 األنعام.                                                                          

 المبحث الخامس: نقد التشريعات الجاهلية التي تختص بقتل األوالد.
 :الخاتمة

وتضمنت أهم النتاج والتوصيات التي توصلت إليها  باىضا ة إلى  هرس خاص 
 األععم والمراجع.اآليات واألحاديث و ب

مَن هللا  وما  ان غير ذلك بتو يق  هذا جهد الُمقِّل    ما  ان من خير وصاااااااااواب  
 . وما تو يقي إال  باب. هو الجهد البشري 
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 الفصل األول
 التشريع اإلسالمي والتشريعات الجاهلية

 
 و يه ثعثة مباحث:

 المبحث األول: مصادر التشريع اإلسالمي
 المبحث الثاني: أهمية التشريع اإلسالمي

 وآثارها مصادرها المبحث الثالث: التشريعات الجاهلية
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 تشريع اإلسالميمصادر ال: المبحث األول
 و يه مطالب:

 المطلب األول: القرآن الكريم
 المطلب الثاني: السنة النبوية

 المطلب الثالث: اإلجماع
 المطلب الرابع: القياس
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 تمهيد:
جعل هللا تعالى اىسااااااااااااااعم  لي ون دينا للعالمين  ولم يرتض غير  من بعد   وانزل 
القرآن الكريم لي ون منهاجا وشاارعة يتبعه الناس لنيل مرضاااة هللا تعالى  وأرساال رسااوله 

 ليبين معالم هذا الدين ليصلم للناس دينهم ودنياهم. محمد 
وشاااااااااريعة  وأمر سااااااااابحانه وتعالى وءد تمثل دين هللا تعالى  ي  تابه العزيز عقيدة 

  مل خل ٱيفمن طاعة هللا تعالى  قال:  بطاعة نبيه واتباع ما جاء به   جعل طاعته 

 [.80]النساء: ىف خمحم جم يل ىل
 اىسااعم بعقيدته وتشااريعه متمثلة  ي الوحي  يشاامل القرآن الكريم والساانة النبوية  

استنبطه من بعدهم وهو وما  ان من إجماع علماء الصحابة المعرو، باىجماع  وما 
التي ساااأءوم بالتحدث  (1)المعرو، بالقياس  وهذ  المصاااادر األربعة للتشاااريع اىساااعمي

 عن تعريفها  وعن أهم األح ام التي تعرضت لها.
ولكن ءبل التحدث عن مصااااااااادر التشااااااااريع اىسااااااااعمي  ال بد من توضاااااااايم معنى 

 التشريع لغة واصطعحا.و  تي النقد لم
 عريف النقد لغة:المسألة األولى ت

النقد لغة: مصدر نقدته دراهمه  ونقدت الدراهم وانتقدتها  إذا أخرجَت منها الزَّيف  
 .(2)وناءدت  عنًا إذا ناءشُتُه  ي األمر

                              
ستة: االستحسان ( وتوجد عدا هذ  األربعة أدلة لم يتفق جمهور المسلمين على االستدالل بها  وأشهرها 1)

وشرع من ءبلنا. خع،: عبد المرسلة  واالستصحاب  والعر،  ومذهب الصحابي   والمصلحة
  مطبعة المدني "المؤسسة السعودية بمصر" علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع  الوهاب

. بع طبعة أو دار نشر. من فلسفة التشريع في اإلسالم. وانظر: محمصاني  صبحي: 91-76ص
 .201-151 ص

  تحقيق: أحمد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  بو نصر  إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي: أ( 2)
. وانظر لسان 544  ص2ج م 1987-ه1407  4طبيروت  -عبد الغفور عطار  دار العلم للمعيين

 .425  ص3العرب  ج
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يء وبروز   والنقد  ي  والنون والقا، والدال: أصااااااال صاااااااحيم يُدلا على إبراز الشااااااا 
 .(2)الفساد. ونَقد الشيء نقدًا وءع  يه (1)الضرس: تكسر 

 المسألة الثانية: تعريف النقد اصطالحا:
حدهما: الح م  ويراد به الح م أبتعريفين:  نقد  ي االصاااااااااااااااطعح الحديث ُيعر،وال

 .(3)على األشياء بالُحسن او الرداءة  أو الجمال أو القبم. واآلخر: الت فسير أو التحليل
ة النقاااد هو إبراز ووجاااه الربط بين المعنى اللغوي والمعنى االصاااااااااااااااطعحي لكلمااا

 محاسن الشيء أو مساوئه  والح م عليه.
ان  المنتقدين ءساامان: ءساام ينتقد الشاايء  ويقف عند حد ِّ النقد دون ارتقاٍء إلى بيان 

 .(4)ما ُيصلم المنقود. وءسم ينتقد ليبين وجه الخطأ  ثم ُيعقبه ببيان ما ُيصلم خطأ 
تجاوزيًا   (6)ا يم ن أن ي ون دينامياً ثابتًا   م (5)والنقد يم ن أن ي ون ساااااااااااااااتاتي ي اً 

غير أن الساااااااااااااااياااق القرآني ال يم ن للنقااد  يااه أن ي ون ساااااااااااااااتاااتي يااًا  إنمااا هو متجاااوز 
ودينامي  بحيث أن اىنساااااااااان  ي تعامله مع القرآن المجيد ال يزال  ي ارتقاء  لما ظن 

ر والتعاطي أنه ءد أبصر   إنه بهذا اىبصار سو، يجد نفسه متجاوزًا بمزيد من الحوا
 . (7)مع الوحي الخاتم

والذي أرا  أن النقد القرآني ال يقف عند حد النقد  هو رد  إلى الفطرة اىنساااااااااااااااانية 
                              

 .468  ص5معجم مقاييس اللغة  ج (1)

 .944ص  2المعجم الوسيط ج( 2)

-ه1428  1ط والتوزيع    دار الهادي للطباعة والنشرمنهج النقد في التفسيراألمين: د. إحسان  ( 3)
 .15م  ص2007

 .145  ص12التحرير والتنوير  ج ( 4)

 النقد الستاتي ي: هو النقد الذي ُيماَرس انطعءًا من وحدات ءياسية ومعيارية ثابتة. ( 5)

: هو الذي تكون له القدرة على إنتاج وحداته القياسية والمعيارية للسياءات النقد الدينامي التجاوزي  ( 6)
 التي ُيماَرس  يها.

من مكنونات المنهج النقدي في القرآن: عبادي. أحمد  األمين العام للرابطة المحمدية للعلماء   ( 7)
   مر ز الدراسات القرآنية  أبحاث ومسائل.التصديق والهيمنة
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بطاٌل لكل ِّ ما ُيخالف تلك الفطرة.  السليمة. وبيان لما يصلحها من خعل تشريعاته. وا 
 التشريع لغة: :الثالثةالمسألة 

ء ُيفتم  ي امتداد ي ون  يه. من ذلك الشاااااين والراء والعين أصاااااٌل واحد  وهو شاااااي
رعة  ي الدين والشاااااريعة ءال  الشاااااريعة وهي مورد الشااااااربة الماء  واشاااااُتق من ذلك الشااااا 

 .[48 :المائدة] ىف  ىنين نن من زن رن يفٱتعالى: 
إذا أم نتها من الشريعة. هذا هو األصل  ثم حمل عليه  ل شيء  :وشرعت اىبل

 .(2)الشريعة: سنها واتبعها  واشترع (1)يمد  ي ر عة وغير ر عة
 :التشريع اصطالحا :الرابعةالمسألة 

وتشاااااااااامل  (3)من الشااااااااااريعة وهي االئتمار بالتزام العبودية  وءيل: الطريق  ي الدين
العبادات واألخعق والمعامعت ونظم الحياة  ي شاااااااااااعبها المختلفة لتنظيم ععءة الناس 

 .(4)ي الدنيا واآلخرةبربهم  وععءاتهم بعضهم ببعض  وتحقيق سعادتهم  
ه ذا أجد أن التشاااااااريع والشاااااااريعة بالمعنى اللغوي له تعلق بالمعنى االصاااااااطعحي 
حيث أن الدين مورد الشاااااااربة يسااااااتقي منه المؤمنون ما شاااااارعه هللا لهم من أمور تنظم 

 حياتهم.
 

                              
  المحقق: عبد السعم معجم مقاييس اللغةالحسين  أحمد بن  ارس بن ز رياء القزويني  الرازي  أبو  ( 1)

 .262ص 3م  ج1979 -ها 1399محمد هارون  دار الف ر  

مجمع    تحقيق:المعجم الوسيطابراهيم مصطفى  أحمد الزيات  حامد عبد القادر  محمد النجار   ( 2)
 .479ص 1اللغة العربية  دار الدعوة. ج

  المحقق: ضبطه وصححه جماعة من التعريفاتالجرجاني  علي بن محمد بن علي الزين الشريف    (3)
 .127ص 1ج .م1983-ها 1403 1طلبنان   –العلماء بإشرا، الناشر  دار الكتب العلمية بيروت 

 .م1982-ها1402  2ط  مؤسسة الرسالة  التشريع والفقه في اإلسالم تاريخاا ومنهجاا القطان  مناع:  ( 4)
 .15ص
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 المطلب األول: القرآن الكريم
 و يه مسألتان:

 واصطالحا:المسألة األولى: تعريف القرآن لغة 
  خم حم جم يفٱ. ءال تعالى: (1)القرآن  ي األصاااال مصاااادر  نحو:  فران ورجحان

أن نجمعه لك  : (2)ءال ابن عباس [18-17القيامه:] ىف جه هن من خن حن جن مم
إذا جمعنا  وأثبتنا   ي صااااادرك  اعمل به  وءد ُخص بالكتاب  (3)وأن ُنقرئك  ع تنساااااى
 . (4) صار له  العلم المنزل على محمد 

  الم توب  ي و ي االصاااااااااااااااطعح: هو الكعم المعجز المنزل على النبي 
المصااااحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتعوته المتحد  بأءصااار ساااورة منه. وتعريف 

وب عم  .(5)القرآن على هذا الوجه متفق عليه بين األصاااااااااااوليين والفقهاء وعلماء العربية
 هللا  وهو صفة من صفاته تعالى.:  عم َأوجز ي ون أبسط تعريف للقرآن هو

ل للتشااريع لقوله تعالى:   مع جع مظ حط مض خض يفٱوالقرآن المصاادر األو 

                              
   تحقيق:المفردات في غريب القرآن  سين بن محمد المعرو، بالراغبأبو القاسم الح  األصفهاني ( 1)

 .669ص  ها1412  1ط بيروت. - صفوان عدنان الداودي  دار القلم  الدار الشامية دمشق

شمي أبو العباس  ابن عم عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عيد منا، القرشي الها ( 2)
  أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهعلية. ولد وبنو هاشم بالشعب ءبل الهجرة بثعث. رسول هللا 

"اللهم  قهه  ي الدين وعلمه التأويل"  واتفقوا على أنه مات  دعا له رسول هللا أن يفقه  ي الدين  قال:
 ر الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجو أب  العسقعني  تاب:-ن. بالطائف سنة ثمان وستي

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض. دار الكتب  تحقيق:  اإلصابة في تمييز الصحابة
 .131-121ص 4ج .ها1415  1بيروت  ط –العلمية 

 .68  ص24جامع البيان  ج ( 3)

 .452  ص8الموسوعة القرآنية  ج ( 4)

 انون   24ط    دراسة وتحقيق الناشر: دار المعيينالقرآنمباحث في علوم صبحي    الصالم ( 5)
 .21ص .2000الثاني يناير 
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[  اآلية  يها إخبار أنه أنزل الكتاب ليح م بين الناس بما 105]النسااااااء:  ىف مغ  جغ
    ال ما جعلاه هللا حقاا  ي  تاابه  قاد أمر بالح م به (1)عر  ه هللا من األح اام والتعبا د

 ىف من خن حن جن مم خم حم يفٱ. ولقوله تعالى: (3)على ءوانين الشاااااااااااارع(2)بين الناس

من  (4)  يعني بذلك جل ثناؤ :  إن اختلفتم  أيها المؤمنون   ي شااااااااااايء[٥٩النسااااااااااااء: ]
من أمر دين م: أنتم  يما بين م أو أنتم ووالة أمر م  ردو   (5)الحعل والحرام والشااااااااااااااارائع

 .        (6)إلى هللا  يعني بذلك: من  تاب هللا   اتبعوا ما وجدتم
 المسألة الثانية: منهج القرآن في بيان األحكام:

بعض آيات األح ام جاءت بصاااااااايغة ءاطعة وال مجال لعجتهاد  يها  وهذ  بمنزلة 
االتباع  من أن رها خرج من الملة  مثل آيات وجوب الصااااااااااااااعة العقائد  وهي واجبة 

والز اة والصاااااااااااااااوم  و ليات المواريث التي حددت أنصااااااااااااااابة الوارثين وما إلى ذلك مما 
اشاااااااتهر عند المسااااااالمين وأخذ ح م المعلوم بالضااااااارورة. وبعض آيات األح ام ال يتعين 

نااا تحتملااه اآليااة ي  همااا معَ المراد منهااا   اااناات مجاااال للبحااث واالجتهاااد   من أن ر  يهااا  
 ما تحتمل غير    ع ي ون خارجا عن الملة   تحديد المساام بالرأس والوضااوء  ووجود 

                              
    تحقيق: محمد صادق القمحاوي أحكام القرآن  مد بن علي أبو ب ر الرازي الحنفيالجصاص  أح ( 1)

 .264ص 3ه. ج1405بيروت   -دار إحياء التراث العربي

التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد   مد بن محمدسي  محمد الطاهر بن محابن عاشور التون ( 2)
 .192ص 5م. ج1984تونس   –  الدار التونسية وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"

المحرر الوجيز   ق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمامابن عطية األندلسي المحاربي  محمد عبد الح ( 3)
  1بيروت  ط -عبد السعم عبد الشا ي محمد  دار الكتب العلمية    تحقيق:في تفسير الكتاب العزيز

 .108ص  2ه. ج 1422

  جامع البيان في تأويل القرآن  بن يزيد بن  ثير بن غالب اآلملي الطبري  أبو جعفر محمد بن جرير ( 4)
 .504ص 8م. ج2000-ه1420  1تحقيق: أحمد محمد شاكر  مؤسسة الرسالة  ط

  تحقيق: د. محمود بحر العلوم  ن محمد بن إبراهيم الفقيه الحنفيو الليث نصر بالسمرءندي  أب ( 5)
 .338ص 1بيروت. ج -مطرجي  دار الف ر 

 .504ص 8  ججامع البيان(6)
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 .(1)النفقة للمطلقة طعءا بائنا
بيان القرآن لتلك األح ام جاء محتفا بأنواع من المعاني التي من شااااااااأنها أن تخلق 

والشااااااااااعور بالفائدة العاجلة واآلجلة   ي نفوس المخاطبين بها الهيبة والمراءبة واالرتياح 
وبداعية الخو، من عقاب هللا وغضاااااااااااابه  والطمع  ي ثوابه ورضااااااااااااا   وهذا هو الوازع 

. التي (2)الديني الذي تمتاز بغرسااااااه  ي النفوس الشاااااارائع السااااااماوية  ي آيات التشااااااريع
 جاءت مفرءة  ي مواضع مختلفة

 تر  أح ام الطعق والزواج والرجعة ذ ر بعضاااها  ي ساااورة البقرة  وذ ر بعضاااها 
 ي سااورة النساااء  وبعضااها  ي سااورة الطعق  وجاءت أكثر هذ  األح ام مجملة تشااير 

نما جاء التفصااااااايل  ي األح ام التي ال بد من مقاصاااااااد التشاااااااريع وءواعد  الكلية  وا  إلى 
 ما  ي العقائد والعبادات   جميع ما  ي القرآن تفصيلها  سمو ا بها عن مواطن الجدل  

ن اختلفت أماكنه  وتعددت ساااااااااااااااور  وأح امه  هو وحدة واحدة ال يصااااااااااااااام تفريقه  ي  وا 
العمل  وال األخذ ببعض دون بعض   يقصد  ي تشريعها روح التغذية بالنا ع  والهداية 

 .(3)الى الخير
وما  صاااله القرآن وبينه هو  وه ذا  إن أح ام القرآن منها المجمل ومنها المفصااال 

 من األح ام التي ال تختلف باختع، األزمنة.
 
 

                              
-1402-2بيروت ط–  مؤسسة الرسالة التشريع والفقه في اإلسالم تاريخا ومنهجا مناع  القطان  ( 1)

 بتصر،. 82-81ص .م1982

 .82نفسه. صالمصدر  -(2)

. وانظر:  تاب أصول الفقه اىسعمي. د بدران أبو العينين بدران 83التشريع والفقه  ي اىسعم. ص ( 3)
 .74ص-68من ص
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 المطلب الثاني: السنة النبوية
 و يه مسألتان:

 المسألة األولى: تعريف السنة لغة واصطالحا.
: "من سن . ءال (2)مرضية  انت أو غير مرضية (1)السنة لغة: الطريقة والسيرة

وأجر من عمل بها بعد  من غير أن ينقص من   ي اىساااااااعم سااااااانة حسااااااانة  له أجرها
أجورهم شااااااااااايء  ومن سااااااااااان  ي اىساااااااااااعم سااااااااااانة سااااااااااايئة  عليه وزرها ووزر من عمل 

 .(3)بها...."
 .(4)من ءول أو  عل أو تقرير واصطعحا: ما أثر عنه 

 المسألة الثانية: األحكام التي تعرضت لها السنة:
سااااعمي  وتلي مرتبتها  تاب الساااانة هي المصاااادر الثاني من مصااااادر التشااااريع اى

[. وحذرنا من 59]النساااء:  ىف حل جل مك لك يفٱهللا  حيث أمر باتباعه وطاعته: 
  مخ يفٱمخالفته  ولم يجعل لنا الخيرة أمام ح مه  وجعل ذلك من أصاااااااااااااااول اىيمان: 

  مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
[ و رض على المؤمنين إطاعته ألنها من 65]النساااااء:  ىف  حف جف مغ جغ

 [.80]النساء:  ىف حمخم جم يل ىل مل خل يفٱطاعة هللا: 
 

                              
لسان   لدين األنصاري الرويفعى اى ريقىابن منظور  محمد بن م رم بن على  أبو الفضل  جمال ا ( 1)

 .225ص 1جها   1414 - 3طبيروت   –  دار صادر العرب

 .122ص 1التعريفات ج ( 2)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  .القشيري  النيسابوري مسلم  أبو الحسن أخرجه مسلم:  ( 3)
باب: بيروت   –حققه: محمد  ؤاد عبد الباءي  دار إحياء التراث العربي   العدل إلى رسول هللا 

 .86ص 3. ج2398 الحث على الصدءة ولو بشق تمرة أو  لمة طيبة  حديث رءم

 .43م. ص1976-ها 1396  5ط  دار المعار، بمصر  أصول التشريع اإلسالميحسب هللا  علي   ( 4)
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 ي الرسااالة أءسااام  ذ ر منها: ما أح م هللا  رضااه وبين  يف  (1)وءد بين الشااا عي
هو على لسااان نبيه مثل عدد الصااعة والز اة ووءتها وغير ذلك من  رائضااه التي أنزل 

مما ليس ب  يه نص ح م  وءد  رض هللا  ي  ا ما سااااان رساااااول هللا من  تابه  ومنه
 . (2)  واالنتهاء إلى ح مه تابه طاعة رسوله 

 وي ون بيان الكتاب على ثعثة أنواع:
أمر هللا تعالى بالصاااااااعة من غير بيان  - ما مر  -تفصااااااايل مجمله: ومن ذلك -1

: "... وصااالوا  ما لية ذلك  وءال لمواءيتها وأر انها وعدد ر عاتها   بينت السااانة العم
 .(3)رأيتموني أصلي..."

  مع جع يفٱٱقرآن مطلقة   ما  ي ءوله تعالى: تقييد مطلقه: وردت الوصاية  ي ال-2
  قيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث.                   ىف جف  مغ جغ

تخصااااااااااااااايص عااااماااه: ومن ذلاااك أن هللا تعاااالى أمر أن يرث األوالد اآلبااااء أو -3
 رن مم ام ىليل مل يك ىك يفٱاألمهات على نحو ما بي ن  ي ءوله تعالى: 

[. "  ان هذا الح م عاما  ي  ل أصل مورث و ل ولد وارث  11]النساء:  ٱىفزنمن
نبياء ال : "إنا معشاااار األ  ءال (4) قصاااارت الساااانة األصاااال المورث على غير األنبياء

                              
 ي عبد  اىمام أبو عبد هللا مجمد بن إدريس القرشي المطلبي الشا عي  يجتمع مع رسول هللا  ( 1)

وآثارهم واختع، أءاويل  و عم الصحابة منا،  اجتمعت  يه من العلوم ب تاب هللا وسنة الرسول 
وفيات   و ي سنة أربع ومائتين. ابن خلكانالعلماء وغير ذلك  ولد بغزة سنة خمسين ومائة  وت

 .163ص 4بيروت. باب: اىمام الشا عي. ج –  تحقيق: إحسان عباس  دار صادر األعيان
 1طمصر   –ة الحلبي   تحقيق: أحمد شاكر م تبالرسالة  ا عي أبو عبد هللا محمد بن إدريسالش ( 2)

 .19م. ص1940-ه1358
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور البخاري  محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا الجعفي   ( 3)

  المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر  دار طوق وسننه وأيامه: صحيح البخاري  رسول هللا 
باب: األذان ها  1422  1طعبد الباءي(   النجاة )مصورة عن السلطانية بإضا ة ترءيم محمد  ؤاد

 .روا  بطوله.128ص 1ج613للمسا ر إذا  انوا جماعة  واىءامة. حديث رءم:

 .47أصول التشريع اىسعمي ص ( 4)
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 : "ال  وءصااااااارت الولد الوارث على غير القاتل بقوله (1)نورث ما تر نا  هو صااااااادءة"
 ".(2)يرث القاتل

وءد تشاااتمل السااانة على ح م جديد  غير مؤ د لما  ي القرآن وال مبين له.  السااانة 
خادمة للكتاب تبين مقاصااااااااد  وتعين على تطبيق أصااااااااوله وءواعد    ع تأتي بح م إال 

  الكتاب أصل يرجع له.وله  ي 
 المطلب الثالث: اإلجماع

 و يه مسألتان:
 المسألة األولى: تعريف اىجماع لغة واصطعحا.

  جي  يفٱ  ءال تعالى: (3)اىجماع لغة: االتفاق  وجعل األمر جميعا بعد تفرءه

 .[٧١يونس: ] ىف خي حي
  .(4)واىجماع: العزم إح ام النية والعزيمة

بعد و اته  ي حادثة على  تفاق مجتهدي أمة محمد وأما  ي االصاااطعح:  هو ا

                              
  حققه وخرج السنن الكبرى ها  303النسائي  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني  ( 1)

أشر، عليه: شعيب األرناؤوط  ءدم له: عبد هللا بن عبد المحسن  أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي 
. ورد  ي 6275رءم الحديث:  98ص 6م  ج2001-ها 1421 1طبيروت –التر ي  مؤسسة الرسالة 

  شعيب مسند اإلمام أحمد  بن محمد بن هعل بن أسد الشيبانيابن حنبل  أبو عبد هللا أحمد 
،: د عبد هللا بن عبد المحسن التر ي  مؤسسة الرسالة  عادل مرشد  وآخرون  إشرا -األرنؤوط 

مخرجا بزيادة لفظ: "ما تر ت بعد مئونة عاملي  ونفقة نسائي  صدءة"  م 2001 -ها 1421  1ط
. وذ ر  األلباني  ي  تابه ]صحيم وضعيف سنن النسائي[  قط 9972رءم الحديث:  47ص 16ج

 وءال عنه صحيم. 4148لحديث رءم ا 220ص 9بلفظ: "ال نورث ما تر نا صدءة" ج
  .311ص1  ج346حديث رءم -باب: أول مسند عمر بن الخطاب امسند اىمام أحمد بن حنبل  ( 2)

  تحقيق: م تب تحقيق التراث  ي مؤسسة القاموس المحيطالفيروز آبادي  مجد الدين أبو طاهر.   (3)
  لبنان -والنشر والتوزيع  بيروت  الرسالة بإشرا، محمد نعيم العرءسوسي  مؤسسة الرسالة للطباعة

 .710م. ص2005-ها1426  8ط

 .57ص 8لسان العرب ج ( 4)
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 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّيفٱ  لقوله تعالى: (1)أمر من األمور  ي عصاار من األعصااار

  ىف نت مت  زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 [   اىجماع هو سبيل المؤمنين.115]النساء:

 والح م باىجماع هو ح م بالكتاب والساااااااااانة ألن المجمعين ال بد أن يسااااااااااتندوا  ي
 :(2)ومن صور  اجتهادهم إلى نص الكتاب والسنة  أو ما  هم منهما.

إجماع األمة على ح م مسألة من المسائل الدينية المحضة  أو التي ال يستقل -1
العقل بإدراكها  وأكثر ذلك من األمور المعلومة من الدين بالضااااااااااااااارورة  التي ال تلقى 

ماع على أن الجاد يرث مع وجود أحدا من المسااااااااااااااالمين إال وا ق عليهاا ونقلهاا   اىج
 اىخوة  وأن الجدة يحرم التزوج بها  األم.

اتفاق أولي األمر  ي األمة على ح م مساااااااااألة لم ُيَنص على ح مها  ي  تاب -2
أو سنة  مما هو مجال للرأي  من مصالم األمة الدنيوية التي تختلف باختع، الزمان 

أو على إععن حرب على عدو  أو الم ان   اىجماع على إمامة شاااااااااااااااخص بعينه  
  ىف يث ىثيفٱلقوله تعالى:  .(3)واألئمة مطالبون باستشارة أولي األمر  ي المهم منها 

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف

                              
  دار البحر المحيط في أصول الفقه  الدين محمد بن عبد هللا بن بهادرالزر شي  أبو عبد هللا بدر  ( 1)

 .379ص 6م. ج1994-ها1414  1طالكتبي  

 .128-127البحر المحيط   ص ( 2)
الشيرازي  أبو أصول الفقه والتشريع تفصيل ألح ام اىجماع ومسائله. انظر  تاب: و ي مصادر ( 3)

 -م  2003  2ط  دار الكتب العلمية  اللمع في أصول الفقهاسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف   
  المستصفى  ي  أبو حامد محمد بن محمد الطوسيالغزال  و تاب: 95-87ص 1ج ها. 1424

و تاب:  م1993 -ها 1413  1طدار الكتب العلمية    م عبد الشا يتحقيق: محمد عبد السع
اإلحكام في أصول   أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبياآلمدي  أبو الحسن سيد الدين علي بن 

-195  ص1. جلبنان –دمشق  –اىسعمي  بيروت   المحقق: عبد الرزاق عفيفي  الم تب األحكام
284. 
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 ىف ينٰى
 .من هنا نر  أن اىجماع يعصم األمة ويجمعها  ي األمور المهمة

 المطلب الرابع: القياس
 و يه ثعثة مسائل:

 األولى: تعريف القياس لغة واصطالحا:المسألة 
 .(1)القياس  ي اللغة: من ءست الشيء بغير  وعلى غير  إذا ءد رته على مثاله

ومعنااا  لغااة  ي األح ااام: رد الشااااااااااااااايء إلى نظير  لي ون مثع لااه  ي الح م الااذي 
 .(2)وءعت الحاجة إلى إثباته

ا أو نفيه عنهما والقياس اصااااااااااااطعحا: حمل معلوم على معلوم  ي إثبات ح م لهم
 .(3)بأمر جامع بينهما من إثبات ح م أو صفة أو نفيهما عنهما

وعر ااه آخرون: إلحاااق واءعااة ال نص على ح مهااا بواءعااة ورد نص بح مهااا  ي 
  .(4)الح م الذي ورد به النص  لتساوي الواءعتين  ي علة هذا الح م

 المسألة الثانية: أركان القياس:
 :(5)المتقدمة للقياس نتبين أن له أربعة أر ان وهيمن خعل التعريفات 

 المقيس عليه: وهو ما نص على ح مه  ويسمى األصل.-1

                              
 .3774ص 5لسان العرب ج ( 1)

 2بيروت ج –دار المعر ة - أصول الّسرخسي  األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس ( 2)
 .143ص

  خطيب الري   الحسين التيمي الملقب بفخر الدينأبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن   الرازي  ( 3)
  م1997 -ها 1418  3ط  مؤسسة الرسالة  تحقيق: الد تور طه جابر  ياض العلواني  المحصول

 .5ص 5ج

 .52ص 1ج  م تبة الدعوة شباب األزهر  علم اصول الفقهها  1375خع،  عبد الوهاب ( 4)

 .132أصول التشريع اىسعمي: ص ( 5)
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 المقيس: وهو ما يراد الحاءه باألصل  ي الح م  ويسمى الفرع.-2
 الح م: وهو ما ح م به النص على األصل.-3
 .(1)العلة: وهي ما ُبني عليه الح م  ي األصل  وتحقق  ي الفرع-4
القول  ي اشااتراط النية  ي الوضااوء: طهارة عن حدث   وجب أن تحتاج إلى نية  

 التيمم   الوضااااااوء هو الفرع. والتيمم هو األصاااااال  والطهارة عن حدث هي الوصااااااف. 
 .(2)وءولنا: وجب هو الح م. وال بد من ذ ر هذ  األربعة

 المسألة الثالثة: األحكام التي تعرض لها القياس:
لم يجمع على ح مها  وال و  حوادث التي لم تتناولها النصاااااااااوصالإن القياس محله 

بد من شاااااااااااااااروط لهذ  األح ام حتى يقاس عليها  وتتنوع الشاااااااااااااااروط تبعا لتنوع أر ان 
القياس   منها ما يشترط  ي ح م األصل  ومنها ما يشترط  ي الفرع  ومنها ما يشترط 

ال  ي  (4)ءياس  ي العقليات . ولكن أهم ما يقال: أن ي ون الح م شرعيا  ع(3) ي العلة
وال  ي النفي األصااااااااالي وال يقاس على األح ام االساااااااااتثنائية التي شااااااااارعت  (5)اللغويات

تخفيفا على العباد  ي حاالت خاصاااااة  إباحة الفطر  ي رمضاااااان للمساااااا ر والمريض  
 .(6) المجتهد إذن ينظر ويبحث عن واءعة تشبه الحادثة التي ال نص  يها وال إجماع

   ان القياس المبني على   وتغير الزمنالحياة  و ثرة تشاااااااااااااااابه الحوادثطور وبت
                              

 .132أصول التشريع اىسعمي: ص ( 1)
 .94ص 7البحر المحيط: ج ( 2)

للرجوع إلى تفصيل هذ  الشروط وما يتعلق بالقياس انظر  تاب: اللمع  ي أصول الفقه للشيرازي  ( 3)
  و ذلك  تاب: أصول الفقه اىسعمي للد تور بدران أبو العينين بدران من 120ص-96ص
 .194-139ص

أي العلوم العقلية:  إننا نعلم أن حر ة الخاتم متفرعة عن حر ة اىصبع وليست حر ة اىصبع متفرعة  ( 4)
 .154ص و 82ص 7عن حر ة الخاتم. البحر المحيط ج

 .157 ع يصم ءياس معنى  لمة على معنى  لمة أخر . أصول الفقه اىسعمي ص ( 5)
-141اىس ندرية. ص–. مؤسسة شباب الجامعة الميأصول الفقه اإلسبدران أبو العينين بدران   ( 6)

 .160ص
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 األدلة السابقة مخرجًا ودليًع  ي المسائل المتعددة  ي هذا الزمان.
 انت هذ  مصادر التشريع اىسعمي األربعة  وال بد من بيان أهمية هذا التشريع  

 من خعل األسس التي ُبني عليها  ومقاصد . 
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 :المبحث الثاني
 أهمية التشريع اإلسالمي

 و يه مطالب:
 المطلب األول: مقاصد التشريع اإلسالمي

 األسس التي بني عليها التشريع المطلب الثاني:
 المطلببب الثببالببث: الفرا بين التشبببببببببريع اإلسبببببببببالمي

 )اإللهي( والتشريع الوضعي
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التي  القوية الثابتة مقاصااااد  واألسااااسشاااامولية  تبرز أهمية التشااااريع اىسااااعمي  ي
 قد  انت مصااااااادر ساااااااعادة وراحة وءوة لمن طبقها من الصاااااااحابة والتابعين  بني عليها 

وبيان ما يميز  عن غير  من  و لها ال تتغير بتغير الزمان والم ان   ومن نهج طريقهم
 .  حيث ال مقصد لها وال أساس ثابتاآلنية المتغيرة التشريعات الوضعية

 مقاصد التشريع اإلسالميالمطلب األول: 
د: مفرد  أي: غاية  ومقاصااد الشااريعة: األهدا،   لمة مقاصااد  ي اللغة من َمقصااِّ

و ي االصااااطعح: هي المعاني الملحوظة  ي األح ام الشاااارعية   .(1)التي وضااااعت لها
والمترتبة عليها؛ ساااااااواء  انت تلك المعاني ح ما جزئية أم مصاااااااالم  لية  وهي تتجمع 

 .(2)و تقرير عبودية هللا ومصلحة اىنسان  ي الدارينضمن هد، واحد  ه
 األح ام التشريعية منزلة من عند هللا عز وجل  ومشروعة لتحقيق مصالم الخلق 

   من جلب (3) ي الدنيا واآلخرة  وهذ  المصاااااااااالم تشااااااااامل جلب المنا ع ودرء المفاساااااااااد
  وءد شاااااااارعت المنا ع إباحة جميع ما  ي األرض وتسااااااااخير  ل القوة لخدمة اىنسااااااااان

يجار وشاااااااااار ة. أما د ع المضااااااااااار  قد د عت عما  العقود لتبادل هذ  المنا ع من بيع وا 
يسااامى بالضاااروريات بقصاااد حمايتها   جاءت جميع األديان بحمايتها  ألنه ال حياة وال 

الشاااااريعة من ح مة عائدة على  إذ ال يخلو ح م من أح ام .(4)أمن وال اساااااتقرار بدونها
 .(5)فع  سواء علمت هذ  الح مة أو لم ُتعلمبالخير والن الخلق

                              
  عالم الكتب  معجم اللغة العربية المعاصرةبمساعدة  ريق عمل  عمر: أحمد مختار عبد الحميد  ( 1)

 .1820ص 3ج–ق ص د -4033م. باب 2008-ها1429  1ط

. 18م ص2001-ها1421  م تبة العبي ان  علم المقاصد الشرعيةالخادمي نور الدين بن مختار    (2)
 .18-17وهذا التعريف المختار عند نور الدين الخادمي بعد أن أورد عدة تعريفات لهذا العلم. ص

 .77ص -علم المقاصد الشرعية ( 3)

  الجامعة اىسعمية محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية بحث  سالم: عطية بن محمد ( 4)
 .23م ص1973-ه 1393د األول  بالمدينة المنورة  السنة السادسة العد

 .77ص-علم المقاصد الشرعية ( 5)
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إن "تكاليف الشااريعة ترجع إلى حفظ مقاصاادها  ي الخلق. وهذ  المقاصااد ال تعدو 
"  الضاارورية: هي التي ال بد منها  ي ءيام (1)ثعثة أءسااام: ضاارورية وحاجية وتحسااينية

من  قدانها  مصااااااالم الدين والدنيا  ويترتب على  قدانها اختعل و ساااااااد بقدر ما ي ون 
وهي خمسة: حفظ الدين  وحفظ النفس  وحفظ النسل  وحفظ المال  وحفظ العقل. وأما 
المقاصاااااااااااد الحاجية  هي التي يتحقق بها ر ع الضااااااااااايق والحرج  والتوساااااااااااعة  يها. وأما 
ن تحصااااايلهما  ويجمع ذلك محاسااااان العادات وم ارم  التحساااااينية  شاااااأنها أن ُتتم وُتحسااااا 

 .(2)األخعق واآلداب
 طلب الثاني: األسس التي بني عليها التشريعالم

بني التشااااااااااريع اىسااااااااااعمي على أسااااااااااس ومبادئ  ثيرة منها: التيسااااااااااير والتخفيف  
. ولكني ساااألقي الضاااوء على (3)ومساااايرة التشاااريع مصاااالم الناس  والتدرج  ي التشاااريع

 أسس أخر  وهي:
 :(4)األساس األول: العدل

التي بنيت عليها أح ام الشاااااااااااااااريعة  ال غرابة  ي أن تكون العدالة هي األسااااااااااااااااس
 العدل مقصااود الشااارع  واآليات التي تأمر  -العدل–اىسااعمية   التشااريع مصاادر  هللا 

  ىف خضمض حض جض مص  خص حص مس يفٱءولاااه تعاااالى:  باااالعااادل  ثيرة أذ ر منهاااا
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ[  وءوله تعالى: 58]النساااااااء: 

                              
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن   الموافقات  بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيإبراهيم   الشاطبي ( 1)

 .17ص 2  جم1997 -ها1417 1ط  دار ابن عفان  حسن آل سلمان

 2ط  الدار العالمية للكتاب اىسعمي  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبيالريسوني أحمد   ( 2)
 .126- 125ص  م1992-ها1412

 18م  ص1971-ها1391  9ط  دار القلم  خالصة تاريخ التشريع اإلسالميخع،  عبد الوهاب   ( 3)
-22. 

-ها1420  1طاىس ندرية  -  الدار الثقا ية للنشرمصادر التشريع اإلسالميشومان  عباس   ( 4)
 .16م  ص2000
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 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ىنين من خن حن

 [.135]النساء: ىف رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ
 األساس الثاني: المساواة:

جاءت الشاااريعة بمبدأ المسااااواة بين الناس بغض النظر عن اختع هم  ي اللون أو 
الجنس أو اللغة   ي وءت  انت العصاااااااابية للجنس والقبيلة هي األساااااااااس  ي المجتمع 

الناس وتفاضاااالهم   اجتث جذور العصاااابية   ع  ضاااال لعربي على أعجمي و ي تمايز 
  زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ يفٱءال تعالى:  (1)إال بالتقو  

  مف خف يفٱ[ وءال تعالى: 13]الحجرات:  ىف يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت

  جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل  لك خك حك جك مق حق

 [  حتى أن الرسااول 52]األنعام: ىف  جي ٰه مه جه هن من خن حن
ءال لمن اسااااااااتشاااااااافع المرأة من بني مخزوم ساااااااارءت: "وأيم هللا لو أن  اطمة بنت محمد 

 .(2)سرءت لقطعت يدها"
وهذ  المساااواة التي جاء بها اىسااعم  لم يصاال إليها تشااريع وضااعي ءط  ولم تساام 

 .(3)إليها حضارة من حضارات الدنيا على مر التاريخ

 األساس الثالث: الشورى:
اىسعمية  ويدين به  األمةائع الرسالة السماوية الذي يح م الشور  شريعة من شر 

                              
-ها1401  6ط مؤسسة الرسالة  –  م تبة القدس المدخل لدراسة الشريعةزيدان  عبد الكريم   ( 1)

 .41-40م. ص1981

  175ص 4روا  البخاري  ي صحيحه عن عائشة  ي  تاب أحاديث األنبياء  باب حديث الغار  ج ( 2)
ري أيضا . وروا  البخا6788  رءم الحديث: 160ص 8. و ي  تاب الحدود  ج3475رءم الحديث: 

. وروا  مسلم  ي 4304  رءم الحديث: 151ص 5عن عروة بن الزبير   ي  تاب المغازي  ج
 .1688رءم الحديث:  1315ص 3صحيحه  باب ءطع السارق الشريف وغير   والنهي عن الشفاعة ج

 .19-18مصادر التشريع اىسعمي  ص ( 3)
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الفرد والجماعة على السواء  حيث ينعقد بها اىجماع  الذي هو الوجه البارز من وجو  
[  يأخذ المسلم نفسه 38]الشور : من آية  ىف ٰى ين ىن يفٱالشور   لقوله تعالى: 
أصاااااااااااحابه  ي غزوات بدر وأحد  وءد اساااااااااااتشاااااااااااار النبي   (1)بها  ويقيم حياته عليها

واألحزاب  يعني  ي م اااائاااد الحروب  وعناااد لقااااء العااادو  وغير ذلاااك من األمور التي 
 .(2)تتعلق بمصالم المسلمين  وسار على هذا النهج السلف الصالم من هذ  األمة

ن تشااريعا يسااتمد حياته من القرآن والساانة  لن  هذ  األسااس للتشااريع اىسااعمي  ]وا 
 .(3)ن األيام عن مسايرة الزمان[يقف  ي يوم م

 المطلب الثالث:
 الفرا بين التشريع اإلسالمي )اإللهي(، والتشريع الوضعي

ن  مصاااادر التشااااريع هو هللا ساااابحانه بواسااااطة رسااااله و تبه  هو التشااااريع اىلهي  وا 
  ومن هنا (4) ان مصاادر  الناس سااواء أكانوا أ رادا أم جماعات   هو التشااريع الوضااعي

  ان:
سواء أكان وحيا منه تعالى  أم اجتهاد  التشريع اىلهي مصدر  من عند هللا -1

.  لها ارتباط بصاااافة من صاااافات هللا  (5)َمن اختصااااه بالوحي من خلقه  وعدالته مطلقة
 جت هب خبمب  حب جب هئ مئ يفٱو مال صاااااافاته ساااااابحانه  رع عن  مال ذاته  

                              
 .67ص 13القاهرة  ج-دار الف ر العربي  التفسير القرآني للقرآن  الخطيب  عبد الكريم يونس ( 1)
 -  دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  الفجالةالتفسير الوسيط للقرآنطنطاوي  محمد سيد   ( 2)

 .318ص 2م. ج1998-م1997القاهرة  

بحث نشر   التشريع اإلسالمي صالح للتطبيق في كل زمان ومكانأبو الصفا  محمد  همي علي   ( 3)
م. 1977يونية-ها مايو1397ة اىسعمية  السنة العاشرة  العدد األول  جماد  اآلخرة الجامع ي 
 .111ص

 .219علم أصول الفقه وخعصة تاريخ التشريع  ص ( 4)
 .6مصادر التشريع اىسعمي. ص ( 5)
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 [.115]االنعام: (1) ىف حج مث هت مت حتخت
 هو تنظيم بشاااااري من صااااانع البشااااار  يخضاااااعون لذهواء أما التشاااااريع الوضاااااعي 

والنزعااات وتتغلااب عليهم العواطف البشاااااااااااااااريااة ممااا يحيااد بهم عن طريق الحق   تظاال 
 .(2)الحياة اىنسانية  ي اضطراب دائم

  صااااالم لكل زمان (3)التشااااريع اىلهي يتصااااف بالدوام  أي الثبات واالسااااتقرار -2
خلق  ي الاادنيااا واآلخرة  يثيااب الطااائع ويعاااءااب وم ااان  ينظم ععءااة الفرد بااالخااالق وال
 العاصي   الجزاء  يه أخروي ودنيوي.

أما التشااااااااريع الوضااااااااعي  إنه يختص بالزمان والم ان  ألنه من وضااااااااع َمن يتغير 
بتغير الزماااان والم اااان  ُيعنى بتنظيم الفرد باااالفرد والمجتمع  ي الااادنياااا  وال ععءاااة لاااه 

نما يقتصااااااااااااااار على معاءبة المخالف له   الجزاء دنيوي باآلخرة  ال ععءة له بالثواب وا  
 .(4) قط

وبهذا أكون ءد أوجزت الحديث عن أهمية التشاااااريع اىساااااعمي من حيث مقاصاااااد  
 وأسسه  وأهم ما يميز  عن التشريعات الوضعية.

                              
 .22محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية. ص ( 1)
 .21جا. صالتشريع والفقه  ي اىسعم تاريخا ومنه ( 2)

  دار الكاتب التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيه  1373عود   عبد القادر  ( 3)
 .25ص 1بيروت. ج -العربي 

 .7-6مصادر التشريع اىسعمي  ص ( 4)
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 :المبحث الثالث
 وآثارها هامصادر التشريعات الجاهلية 

 و يه مطالب:
 تعريف الجاهليةالمطلب األول: 

 المطلب الثاني: مصادر التشريعات الجاهلية
 المطلب الثالث: آثار التشريعات الجاهلية
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رسااااااااااااااالهم  وأمعنوا  ي البعد خعل تكذيبهم لترك الناس أوامر هللا تعالى من  عندما
وضاااااااااااعوا ألنفساااااااااااهم أح اما من عندهم   وألزموا بها أنفساااااااااااهم وغيرهم  وبهذا   عن هللا

ع هللا تعالى ما  علو  ووصااااافه بالجاهلية   ان ال بد من اساااااتبدلوا الخبيث بالطيب  شااااان
 هذا المبحث  و يه ثعثة مطالب: معر ة معنى الجاهلية   مصادرها وآثارها. من خعل

 
 المطلب األول: تعريف الجاهلية

 : الجاهلية لغةا: المسألة األولى
الجيم والهااااااء والعم أصاااااااااااااااعن: أحااااادهماااااا خع، العلم  واآلخر الخفاااااة وخع، 

 .(2)  أو تصور الشيء بخع، ما هو عليه(1)الطمأنينة
 .(3)والجاهلية: هي الحال التي  انت عليها العرب ءبل اىسعم

وأجااااد أن هااااذ  المعاااااني: تاااادل على البعااااد عن الحقيقااااة  وعاااادم االهتااااداء إليهااااا  
 واالضطراب  وعدم الثبات.

 :المسألة الثانية: الجاهلية اصطالحا
من مبتكرات القرآن  وصاااااف به أهل الشااااارك تنفيرًا من  وأحساااااب أن لفظ الجاهلية)

الجهل وترغيبًا  ي العلم  ولذلك يذ ر  القرآن  ي مقامات الذم  والجاهلية صاااااااااااافة جرت 
ر بالفئة أو الجماعة  .(4)(على موصو، محذو، مقد 

                              
 .489  ص1معجم مقاييس اللغة  ج ( 1)
  1ج  الراغب األصفهانيتفسير األصفهانى  أبو القاسم الحسين بن محمد المعرو، بالراغب   ( 2)

 .223ص

 .130  ص11لسان العرب  ج -(3)

 رب يئيفٱ[  50]المائدة:   ىف حمخم جم  هل  يفٱاما مقامات الذم التي وردت  ي نحو ءوله   (4)
  ىف رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك يفٱ[  33]األحزاب:   ىف نبىب مب زب

[. وءالوا: شعر الجاهلية  وأيام الجاهلية  ولم ُيسمع ذلك  له إال بعد نزول القرآن و ي  عم 26]الفتم: 
 .136  ص4المسلمين. التحرير والتنوير  ج
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وجاء  ي )ظعل القرآن( أن الجاهلية ليسااااات  ترة من  ترات التاريخ  انما الجاهلية 
.  هي ليساات محصااورة  ي عبادة األصاانام (1)تمثل  يه عبودية البشاار للبشاار ل منهج ت

ووأد البنات وشاااااااارب الخمر ولعب الميساااااااار وغارات الساااااااالب والنهب ... انما هذ   لها 
 اااناات مظاااهر الجاااهليااة  ي الجزيرة العربيااة ءباال اىساااااااااااااااعم  أمااا الجاااهليااة ذاتهااا  هي 

عنه مظاهر مختلفة تماما  ي الجوهر الذي تصاااااااااادر عنه هذ  المظاهر  وءد تصاااااااااادر 
 .(2)م ان آخر أو زمان آخر

والجاااهليااة هي االنحرا، عن العبوديااة ب وحااد   وعن المنهج اىلهي  ي الحياااة  
واسااااتنباط النظم والشاااارائع والقوانين والعادات والتقاليد والقيم والموازين من مصاااادر آخر 

 .(3)غير المصدر اىلهي
المعنى اللغوي والمعنى االصاااااااااااااااطعحي يدور حول وبهذا يتبين لي أن الجاهلية ب

 معان:
 أن الجاهلية ضد العلم باب.-1
أن الجاهلية جاءت من الجهل والسااااااااافه واالضاااااااااطراب وساااااااااوء األخعق  وخفة -2
 العقل.
م  يه شرع هللا.-3  أن الجاهلية وصف لكل عصر ال يح  

 المطلب الثاني: مصادر التشريعات الجاهلية
سااااااااانة هللا  ي األمم الجاهلية أن َي َِّلها إلى األساااااااااباب التي تتخذها  وتجعلها أندادًا 

                              
ولبيان آراء العلماء  ي المقصود بالجاهلية األولى: انظر: ابن حيان  أبو حيان محمد بن يوسف علي   

  حققه صدءي محمد جميل  دار الف ر البحر المحيط في التفسير  سياألندلبن يوسف  أثير الدين 
 .477  ص8ه  ج1420بيروت   –

 .557  ص1ه  ج1412  17  دار الشروق بيروت والقاهرة  طفي ظالل القرآن  ءطب  سيد ( 1)

 .43م. ص1992 -ه 1412  1ط  دار الشروق  كيف نكتب التاريخءطب  محمد   ( 2)

 .149  دار الشروق. صفي الطريق معالمءطب  سيد   ( 3)
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من دون هللا  وءد يزيدهم هللا نجاحًا وتم ينًا  لما أمعنوا  ي البعد عنه والر ون إلى تلك 
[ و ل ذلك 44]األنعام: ىف  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لكيفاألسباب  

وهذ  األساااااااباب تتمثل  ي مصاااااااادر  .(1)إلى حين  وعلى حسااااااااب نصااااااايبهم  ي اآلخرة
 شرعهم المزعوم.

ذا أردنا أن نتحد ث بلغة هذا العصاااار عن أصااااول التشااااريع الجاهلي  أي المنابع  وا 
د ت من الُعر،  ومن الدين   التي أمد ت  قه الجاهلية باألح ام   إننا نر  أنها اساااااااااااااااُتمِّ

 .(2)ومن أوامر أولي األمر  ومن أح ام ذوي الرأي
،:  هو مااا اساااااااااااااااتقرت النفوس عليااه بشاااااااااااااااهااادة العقول  وتلقَّتااه الطبااائع أمااا الُعر 

.  أخذ بذلك طاَبع القانون من حيث لزوم التنفيذ واىطاعة    ان  سااااااااااااااانَّة (3)بالقبول
الجاااااهليين؛ التي هي طريقتهم  ي الحياااااة ومااااا ورثو  عن آبااااائهم من عر، وأح ااااام. 

ن شااااااااااااريعة التعب د لذوثان والتقرب وأءصااااااااااااد بالدين: ما  ان يدين به أكثر الجاهليين م
لذصاااانام  وءد وضااااع ساااادنة المعابد والكهان أح اما ألتباعهم على أنها أح اما  ملزمة  
ي ون مخالفها  ي ح م المخالف للعر،. وبين الجاهليين يهود ونصار    إنه ال بد أن 

ي األمر: ي ون لديانتهم دخل  ي تنظيم حياتهم و ي أح ام مجتمعاتهم. وأما أوامر أول
أوامر أصااااااااااحاب الحل والعقد  من ملوك وسااااااااااادات ءبائل ورؤساااااااااااء المذ والندوة. وأما 
أح ام ذوي الرأي:  أريد بها أح ام  قهاء الجاهلية الذين ُعر وا باألصاااااااااااااااالة  ي الرأي  

 .(4)وبالمقدرة  ي استنباط األح ام  وهم سادات القبائل وأشرا ها والكهان
والهو  والمصلحة الخاصة  وال ننسى دور الشيطان  وهذ  المصادر يح مها الرأي

يحاءاته ألوليائه  وتزيينه لكثير من األح ام على أنها من عند هللا وما هي من عند  وا 
                              

 .21 يف ن تب التاريخ  ص ( 1)

م  2001-ه1422  4ط  دار الساءي  المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمه  1408علي  جواد  ( 2)
 .150  ص10ج

 .149ص 1التعريفات  ج  (3)

 . بتصر،153ص-150  من ص10المفصل  ي تاريخ العرب ءبل اىسعم  ج( 4)
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   ع أساااااااااااس متين لشاااااااااارائعهم  وال مرجع ح يم (1)هللا   هم يؤمنون بالجبت والطاغوت
 لهم.

 المطلب الثالث: آثار التشريعات الجاهلية
لجهل أسااااس  ل مصااايبة تصااايب اىنساااان  و ل معصاااية يعصاااي بها الجاهلية وا

العبد ربه  وأي جاهلية وأي جهل  إنه الجهل باب تعالى وشاااااااااااارائعه وأح امه  والتحاكم 
إلى الطاغوت  والح م بغير ما أنزل هللا  وتقليد اآلباء واألجداد  وحب المال   هذ  من 

ض والصاااااد عن ذ ر هللا  ءال تعالى: أساااااباب الجاهلية التي تؤدي إلى الفسااااااد  ي األر 
[  167]النساااااااااء: ىف هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى يفٱ

وبالتالي الكفر بليات هللا والظلم مما يؤدي إلى غضب هللا تعالى   ع يستحقون المغفرة 
 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب يفٱوال الهداية  ءال تعالى: 

-168]النساء:  ىف حض جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج
169.] 

 الجهل من الشاااااااااااايطان  حيث يلب س عليهم  يتجر أ الناس على دين هللا  ويزي ن لهم 
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت يفٱ  ءال تعالى: (2)القبيم من الفواحل

                              
الطاغوت اسمان لكل معظم بعبادٍة من دون هللا  أو طاعة  أو خضوع له   ائنا من  ان الجبت و  ( 1)

ذ  ان ذلك  ذلك  و انت األصنام التي  انت الجاهلية  ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان  وا 
تعبدها   انت معظمة من دون هللا   قد  انت ُجبوتا وطواغيت  و ذلك الشياطين التي  انت الكفار 

طيعها  ي معصية هللا  و ذلك الساحر والكاهن اللذان  ان مقبواًل منهما ما ءاال  ي أهل الشرك باب  ت
 ي معصية  -اليهود–و ذلك حيي بن أخطب و عب بن األشر، ألنهما  انا مطاعين  ي أهل ملتهما 

جامع   اآلملي بن يزيد بن  ثير بن غالب هللا والكفر به وبرسوله. الطبري  أبو جعفر محمد بن جرير
  8م. ج2000-ه1420  1ط  المحقق: أحمد محمد شاكر  مؤسسة الرسالة  البيان في تأويل القرآن

 .465ص

وال ننسى هنا وصف جعفر بن أبي طالب للجاهلية وأثرها  ي رد  على النجاشي    ان مما ءال: )..  ( 2)
واحل  ونقطع األرحام  ونسيء الجوار   نا ءومًا أهل جاهلية  نعبد األصنام  ونأكل الميتة  ونأتي الف
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  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق

  مب خب حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري

 جحمح مج حج  مث هت مت خت حت  جت هب

 حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

[ والجهل: شرك ُ حل وبذاءة  120-116]النساء:  ىف  حف جف مغ جغ مع جع
شاااااااااااام وبخل   ذب ونفاق  اسااااااااااااتكبار وغرور  وغيرها مما يورد الهعك المحت م  جهنم 

 المصير.وبئس 

                              
المعا ري  أبو محمد  جمال  ويأكل القوي منا الضعيف ..( ابن هشام  عبد الملك بن أيوب الحميري 

   تحقيق مصطفى السقا وآخرون  شر ة م تبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيالسيرة النبوية  الدين
 .336  ص1جم. 1955-ه1375  2وأوالد  بمصر  ط
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 الفصل الثاني
 نقد القرآن الكريم للتشريعات الجاهلية في سورة النساء

 
 و يه أربعة مباحث:

 المبحث األول: التعريف بسورة النساء.
المبحث الثاني: نقد التشبببببريعات الجاهلية التي تختص 

 بحقوا األيتام.
المبحث الثالث: نقد التشبببببريعات الجاهلية التي تختص 

 بحقوا المرأة.
المبحث الرابع: نقد التشبببببببببريعات الجاهلية في الميراث 

 والوصية واإلنفاا.
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 التعريف بسورة النساء: المبحث األول
 و يه مطالب:

 المطلب األول: اسم سورة النساء، وعدد آياتها
 المطلب الثاني: ترتيب سورة النساء

 مكي سورة النساء ومدنيها المطلب الثالث:
 النساءالمطلب الرابع: فضل سورة 

سبببة سببورة النسبباء لما قبلها وما المطلب الخامس: منا
 دهابع

 المطلب السادس: أهداف سورة النساء
 المطلب السابع: مشتمالت سورة النساء
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عرض القرآن الكريم ألهم األح ام والتشااااريعات الجاهلية ونقدها  ونهي عن  علها  
الحديث عن هذ  التشريعات  وذلك بإبطالها وتحريمها بح م تشريعي رباني  ولكن ءبل 

ال بد من الحديث عن سااااااااااورة النساااااااااااء من حيث: تسااااااااااميتها وعدد آياتها  وترتيبها  ي 
النزول  ثم سااااأتحد ث عن م ي ها ومدني ها  مبي ِّنة بعدها  ضاااال هذ  السااااورة  وما يربطها 
بغيرها من السااااااااور  وال بدَّ للتعرض لهد ها  ثم أهم ما اشااااااااتملت عليه من أمور  وذلك 

 خعل المطالب اآلتية: من
 المطلب األول: اسم سورة النساء، وعدد آياتها

 اسم سورة النساء:المسألة األولى: 
لف سااااورة النساااااء  عن عائشااااة ءالت: "ما نزلت  مِّ َيت هذ  السااااورة  ي  عم الساااا  سااااُ

بنى بعائشااة  ي المدينة  ي  بي نال وءد علم أن  (1)سااورة البقرة والنساااء اال  وأنا عند "
خلت من الهجرة. و ذلك ساااميت  ي المصااااحف و ي  تب الساااتة  ال  لثمان أشاااهرشاااو 

 . (2)و تب التفسير
 ألن العدل .(3)وتسمى سورة النساء الكبر   وتسمى سورة الطعق النساء الصغر  

 .(4) ي الفراق بعض ُمطلق العدل الذي هو محطا مقصود سورة النساء

                              
 .185  ص6  ج4993صحيم البخاري  باب تأليف القرآن  حديث رءم: ( 1)

  .211  ص4التحرير والتنوير  ج ( 2)
لكن ُيؤخذ مما ُروي  ي صحيم البخاري عن ابن مسعود من ءوله: "لنزلت سورة النساء القصر "  

 يعني سورة الطعق  أنها شار ت هذ  السورة  ي التسمية بسورة النساء. 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب   جد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبالفيروز آبادي: م ( 3)
لجنة إحياء التراث اىسعمي   -  تحقيق: محمد علي النجار  المجلس األعلى للشؤون اىسعميةالعزيز

دار   التفسير القرآني للقرآنه  1390. وانظر: الخطيب  عبد الكريم يونس 169  ص1القاهرة. ج
 . 681  ص2القاهرة. ج –الف ر العربي 

نظم الدرر في تناسب اآليات   سن الرباط بن علي بن أبي ب رالبقاعي: إبراهيم بن عمر بن ح ( 4)
 .129  ص20  دار الكتاب اىسعمي  القاهرة. جوالسور
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إلى النسااااااء أنها ا تتحت بأح ام صااااالة الرحم  ثم بأح ام  ووجه تساااااميتها بإضاااااا ةِّ 
 ثيرة من أح ام النساااااااااااء: األزواج  والبنات  وختمت ا تخص النساااااااااااء  وأن  يها أح ام

 .(1)بأح ام تخص النساء
 عدد آياتها:المسألة الثانية: 

ال نظير لها  ي عددها  وهي مائة وسااااااااااااااابعون وخمس آيات  ي المدنيين والم ي 
 .(3) ي الشامي (2)ت  ي الكو ي  وسبعوالبصري  وس

 المطلب الثاني: ترتيب سورة النساء
 : في المصحف:المسألة األولى

 هي السورة الرابعة  ي المصحف  الفاتحة والبقرة آل عمران ثم النساء.
 : ترتيب السورة في النزول:المسألة الثانية

 وءبل سورة إذا زلزلت. ُعد ت الثالثة والتسعين من السور  نزلت بعد سورة الممتحنة
لة   وطالت مدة نزولها  ويؤي د ذلك أن  ثيرا من األح ام التي جاءت  يها مفصااااااااااااااا 
تقد مت ُمجملة  ي ساااااااااااااورة البقرة  على أنه ءد ءيل: إن  آخر آية منها وهي آية الكعلة  

 .(5)   ي المواريث(4)هي آخر ما نزل من القرآن

                              
 .211  ص4التحرير والتنوير  ج ( 1)

ها الكو  ىف  خن حن جن مم يفٱواختع ها آيتان:  ( 2)  خت حتيفٱ ي  والشامي  ولم يُعدها الباءون  عد 

ها الشامي ولم يُعدها الباءون. ىف مت  عد 

  المحقق: غانم ءدوري الحمد  البيان في عّد آي القرآن  أبو عمرو: عثمان بن سعيد بن عمر الداني ( 3)
 . 146  ص1م. ج1994-ه1414  1طالكويت   –مر ز المخطوطات والتراث 

 . 212- 211  ص4التحرير والتنوير  ج ( 4)

. 3ط  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشر ا   مناهل العرفان في علوم القرآن  ظيمالزرءاني: عبد الع ( 5)
 .99  ص1ج
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 ومدنّيهاالمطلب الثالث: مكّي سورة النساء 
سااااورة النساااااء مدنية  ءال القرطبي: سااااورة النساااااء مدنية إال آية واحدة  نزلت بم ة 

]النسااااااااء:  ىف خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج يفٱعام الفتم وهي ءوله تعالى: 
  م ة لما  تم رسااااااول هللا  :عن ابن عباس ءال.  قد ُذ ر  ي ساااااابب نزولها: (1)[58

ءام    لما بسط يد  إليه  أتا  به  ني المفتاح.أر  : لما أتا  ءال  (2)دعا عثمان بن طلحة
  ف عثمان يد    بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السااااااقاية  يا رسااااااول هللا :العباس  قال

   قام  فتم الكعبة هاك أمانة هللا  : قال  هات المفتاح يا عثمان : قال رساااااااااااااول هللا 
 ااادعاااا عثماااان بن طلحاااة   ثم نزل علياااه جبريااال برد المفتااااح  ثم خرج  طاااا، باااالبيااات

 [58]النساااء:  ىف خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج يفٱ :ثم ءال   أعطا  المفتاح
تعهااا يومئااذ  الظاااهر أنهااا نزلاات ءباال  تم م ااة  وأن النبي و  .(3)حتى  رغ من اآليااة

ن لم يتذ ر عمر أنه سااااااااامعها ءبل ذلك ما سااااااااامعته يتلوها ءبل   لقوله: اساااااااااتشاااااااااهادا  وا 
أن تكون هذ  اآلية مدني ة[  لما روا  البخاري  ي صااااحيحه ]لكن القرطبي رج م   (4)ذلك

                              
 .1  ص5الجامع ألح ام القرآن  ج ( 1)

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أمه أم سعيد من بني عمرو بن عو،  ءتل أبو  طلحة  وعمه عثمان  ( 2)
  ي هدنة الحديبية بن أبي طلحة جميعا يوم أحد  ا رين  وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول هللا 

لى ابن أءام مع النبي  عمة  بالمدينة  وشهد معه  تم م ة  ود ع إليه مفتاح الكعبة يوم الفتم وا 
انتقل إلى م ة   أءام بها حتى مات سنة اثنتين وأربعين  وءيل: إنه   لما تو ي رسول هللا  شيبة 

  استشهد يوم أجنادين.
الدين ابن  عبد الواحد الشيباني الجزري  عز أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بنابن األثير: 

  عادل أحمد عبد الموجود -حمد معوض المحقق: علي م  أسد الغابة في معرفة الصحابة  ألثير ا
 .572ص  3  جم1994-ها1415  1ط .دار الكتب العلمية

االستاذ   المحقق: لباب النقول في أسباب النزول  عبد الرحمن بن أبي ب ر  جعل الدين  السيوطي ( 3)
 .60  ص1. جلبنان –دار الكتب العلمية بيروت   أحمد عبد الشا ي

مد بهاء الدين بن منع محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن مح  القلموني الحسيني ( 4)
  5. جم1990  الهيئة المصرية العامة للكتاب  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(  علي خليفة
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وال خع، بين  (1)عن عائشاااااة أنها ءالت: "ما نزلت ساااااورة البقرة والنسااااااء إال  وأنا عند "
إنما بنى بعائشااااااااااااة  ي المدينة  وَمن َتبيَّن أح امها َعلِّم أنها مدنيًة  العلماء أن  النبي 

[ م ي حيث 1]النسااااااء:   ىف مل خل يفٱال شاااااك   يها. وأما َمن ءال: إن  ءوله تعالى: 
[ 21]البقرة:   ىف مل خل يفٱوءع   ليس بصااحيم   إنَّ البقرة مدنية و يها ءوله تعالى: 

ن  ان . وءد ذ ر اىمام الزر شااااااااااي: (2) ي موضااااااااااعين أنَّ الم ي ما نزل ءبل الهجرة وا 
ن  ان بم ة  .(3)بالمدينة  والمدني ما نزل بعد الهجرة وا 

بعد  ل ما ساااااابق  يتأكد لي مدنية هذ  السااااااورة  ب ل آياتها  مما تحويه من أح ام 
 مهمة   ي ون  ضلها عظيمًا.

 المطلب الرابع: فضل سورة النساء 
ءال:  ي خمس آيات من سورة النساء   (4)ورد  ي  ضلها ما ُروَي عن ابن مسعود

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك يفٱ: (5)لُهن  أحب إليَّ من الدنيا جميعاً 

  يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ يفٱ[  وءوله:  31]النسااااااااااء:   ىف رن

  ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت يفٱ[  وءوله: 40النساااء: ]   ىف رت

                              
 .137ص

 .32ص.سبق ذ ر هذا الحديث. ( 1)

 1ص 5الجامع ألح ام القرآن  ج ( 2)
ينِّ مُ  ( 3) ِّ ْبن بهادرَحمَّ الزر شي  َبْدر الد ِّ   المحقق: محمد أبو البرهان في علوم القرآن  د ْبن َعْبدِّ َّللاَّ

م  دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشر ائه  1957 -ها  1376  1طالفضل إبراهيم  
 .187  ص1ج

ابقين إلى اىسعم  ومم ن شهدوا ب ( 4) رين عبد َّللاَّ بن مسعود بن غا ل الهذلي  من الس  درا  وأحد المبش 
نة  ولي بيت المال بالكو ة لعمر  بالجن ة  ءرأ القرآن  أحل  حعله وحرم حرامه   قيه  ي الدين عالم بالس 

 .ها32سنة   وءدم آخر عمر  المدينة ومات بها  ي خع ة أمير المؤمنين عثمان  وعثمان
 .58-57ص  1ج صابة  ي تمييز الصحابة اى

 .257-256  ص8جامع البيان: ج ( 5)
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 زن رن مم ام يل ىل  مل يكيفٱ[  وءوله: 116  48النساء: ]   ىف اكلك يق

  ىل مل يك  ىك مكيفٱ[  وءوله: 110]النساااااء:   ىفري ٰى ين ىن نن من

النساااء: ]   ىف ني مي زي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل
152.] 

 .(1)وُتعتبُر سورة النساء أطول السور المدني ة بعد البقرة
: ثمان آيات نزلت  ي سااااااااورة النساااااااااء هي خيٌر لهذ  (2)وذ ر عن ابن عباس ءوله

 حط مض خض حض جض يفٱاألم ة مما طلعت عليه الشااااامس وغربت  ُأوالهن: 

[  والثانية: 26]النسااااء:   ىف  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ
   ىف من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ

]النساااء:   ىف مي خي حي جي ىهيه  مه جه ين ىن يفٱ[  والث الثة: 27]النساااء: 
 [  ثم  ذ ر مثل ءول ابن مسعود.28

 المطلب الخامس: مناسبة سورة النساء لما قبلها وما بعدها
مطلعًا لساااااااااااااااورتين  ي   ىف يل ىل مل خل يفٱإن هللا تعالى جعل هذا المطلع 

القرآن  إحداهما: هذ  الساااااااااااورة  وهي الساااااااااااورة الرابعة من النصاااااااااااف األول من القرآن. 
 أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن.والثانية: سورة الحج  وهي 

ثم إنه تعالى علل األمر بالتقو    جعل صاااادر هاتين السااااورتين داللة على معر ة 
 .(3)المبدأ ومعر ة المعاد

                              
  دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع  التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي: محمد سيد   ( 1)

 .9ص 3  ج1978-1977  1طالقاهرة   -الُفجالة
 .257  ص 8جامع البيان  ج ( 2)
لقب بفخر الدين خطيب الري ا  الرازي  أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الم ( 3)

  9. جه 1420   3ط بيروت  –  دار إحياء التراث العربي مفاتيح الغيب = التفسير الكبير
 .276ص
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يجاد آدم  من غير أٍب وال أٍم  وأعقبت  لما تضم نت سورة البقرة ابتداء الخلق وا 
ال يتوءف اال على أمٍ   قط  أعلَم سبحانه أن َمن  بسورة آل عمران لَِّتضمانِّها عيسى 

 خل يفٱ قال تعالى:  (1)عدا المذ ورين عليهم السااعم مِّن ذرية آدم ساابيله ساابيَل األبوين
 .ىفجهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 :(2)مناسبة سورة النساء لسورة آل عمرانالمسألة األولى: 
نين  وا تتاح هذ  الساااااااااااااااورة بذلك للناس اختتام آل عمران باألمر بالتقو  للمؤم-1
 جميعا.
بمناساااااابة غزوة أحد  مع نزول   ىف يي  ىي مي خي حي جي يفٱ نزول آية:-2

 ستين آية  ي الغزوة  ي آل عمران.
بمناسبة غزوة حمراء [ 104]النساء:   ىف هبجت مب خب  حب جب يفٱ نزول آية:-3

  مظ حط مض خض حض جض يفٱ:  ي تلك الغزوة  ي آل عمران األسااااد بعد نزول آيات

  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع

  يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم
 (.175 -172)  ىف  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 مناسبة سورة النساء لما بعدها:المسألة الثانية: 
لى عدة عهود   الشاااتمال  ل منهما عوالمائدة هناك أوجه تشاااابه بين ساااورة النسااااء

ومناءشاااااة أهل الكتاب والمشااااار ين والمنا قين   في ساااااورة النسااااااء الكعم . وعقود وأح ام
على عقود الزواج واألمان والحلف والمعاهدة  والوصايا والودائع والو االت واىجارات  

                              
 .199-198  ص1البرهان  ي تناسب سور القرآن  ج ( 1)
 -  دار الف ر المعاصرالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالزحيلي  د وهبة بن مصطفى   ( 2)

 .220  ص4جها   1418  2طبيروت  دمشق  
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وابتدأت سااااااااااورة المائدة باألمر بالو اء بالعقود. ومهدت سااااااااااورة النساااااااااااء لتحريم الخمر  
سااورة المائدة بنحو ءاطع  وتضاامنت السااورتان مناءشااة أهل الكتاب والمشاار ين وحرمتها 

 .(1)والمنا قين  ي عقائدهم ومواءفهم من الرسالة المحمدية
 المطلب السادس: أهداف سورة النساء

إن لكل سورة من سور القرآن شخصيَتها الخاصة  بحيث تتجمع الموضوعات  ي 
د   ي محو معمم المجتمع   ل ساااااااورة وتتناساااااااب حول محورها  وهذ  الساااااااورة تعمل بجِّ

 ي  ل صاااورة من صاااورها –الجاهلي ونبذ رواسااابه  ورسااام مفرق الطريق بين الجاهلية 
نشااااء المجتمع وبين اىساااعم  بالدءة والوضاااوح الذي ال تبقى م - عه ريبة لمساااتريب  وا 

اىسااااااااااعمي  وتحديد معنى الدين  وحد  اىيمان وشاااااااااارط اىسااااااااااعم  وربط  ل األنظمة 
 .(2)والتشريعات التي تح م حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى

 المطلب السابع: مشتمالت سورة النساء
ه تعالى أمر الناس هذ  السااااااااورة مشااااااااتملة على أنواع  ثيرة من التكاليف  وذلك ألن

يصااااااال حقوءهم   ي أول السااااااورة بالتعطاف على األوالد والنساااااااء واأليتام  والرَّأ ة بهم  وا 
 إليهم  وحفظ أموالهم عليهم.

وذ ر  ي أثنااااء هاااذ  الساااااااااااااااورة أنواعاااًا ُأخر من التكااااليف  وهي: األمر باااالطهاااارة 
 .(3)والصعة وءتال المشر ين

أكثرها تشااريع معامعت األءرباء وحقوءهم من  واشااتملت على أغراض وأح ام  ثيرة
 :(4)جهة   منها

ءال  :مراعاة حقوق النوع الذي ُخلقوا منه بأن يصااااااااالوا أرحامهم القريبة والبعيدة -1

                              
 .61  ص6التفسير المنير  ج ( 1)

 .557-555  ص1 ي ظعل القرآن  ج ( 2)
 .475  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 3)

 .213  ص 4التحرير والتنوير  ج ( 4)
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  ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ تعالى:
[  وءوله تعالى: 1]النساء:  ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه
 [36]النساء:  ىف ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام ىليليفٱ

 نئىئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ يفٱ :الر  ق بضاااااعفاء النوع من اليتامى -2
 [2]النساء:  ىف نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ

 مراعاااة حقوق صااااااااااااااانف النساااااااااااااااااء من نوعهم بااإءااامااة العاادل  ي معااامعتهن: -3
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جتيفٱ
  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 [127]النساء:  ىف  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف

  يث  ىث نث مث زث رث يت ىت يفٱٱاىشاااارة الى عقود الن اح والصاااداق:  -4
  ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

-3]النساء:  ىف حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي زي
4.] 

شااااااااارع ءوانين المعاملة مع النسااااااااااء  ي حالتي االساااااااااتقامة واالنحرا، من  ِّع  -5
 حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ يفٱ: (1)الزوجين

  خض حض جض خصمص حص خسمس  حس جس مخ جخ مح جح مج

[  ومعاشاااااااااااااارتهن 19]النساااااااااااااااء:  ىف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
هر: ل  للتزوج منهن. والمحرمات بالَقرابة والصااااا    َّ يفٱ والمصاااااالحة معهن  وبيان ما َيحِّ

 رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث

                              
 .213المرجع السابق: ص ( 1)



38 
 
 

  ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل

  هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري

   ىف  مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب
 [.23-22]النساء:
  مث زث رث يت ىت نت مت يفٱ بيان أح ام الجواري بملك اليمين: -6

 ملىل يك ىك لكمك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث

  زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ممرن  ام يل

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي

   ىف مص  خص حص مس حسخس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت ختمت حت
 [.25]النساء:
  جم يل ىل مل خل يفٱ: (1)الحااديااث عن مصاااااااااااااااير المااال إلى القرابااة -7
   ىف جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم
 [  وتقسااايم ذلك. وحقوق اليتامى  ي أموالهم  وحفظها لهم والوصااااية عليهم.7]النسااااء: 

  جك مق حق خفمف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جضيف
 جه هن من  خن جنحن مم خم حم جم ملهل خل  حل جل لكمك خك حك

 [.6]النساء:   ىف  هي مي خي حي ٰهجي مه
ثم من جهة أخر  الحديث عن أح ام المعامعت بين جماعة المساااااااااااالمين  ي  -8

  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي يفٱاألموال: 

[  29]النساااااااااء:  ٱىفمت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ
  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱوالدماء وأح ام القتل عمدًا وخطًأ 

  ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
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  زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 نث مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب

 يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث

-92]النساء:  ىف مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام
93]. 

وتأصاااااااايل الح م الشاااااااارعي بين المساااااااالمين  ي الحقوق  والد اع عن المعَتد   -9
 :(1)عليه. وذلك من خعل

 مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ األمر بإءامة العدل دون ُمصانعة. -1
   ىف ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم

 [.135]النساء:

 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي يفٱالتحذير من اتباع الهو   -2

 [.135]النساء:  ىف رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج يفٱاألمر بالبِّر  وأداء األمانات.  -3

   ىفحقمق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص
 [.58]النساء:

  خئ  حئ جئ يي ىي ني مي يفٱ التمهياااااااد لتحريم شااااااااااااااارب الخمر. -4
 [.43]النساء:  ىفمئ

  لك خك يفٱبيان أحوال اليهود لكثرتهم بالمدينة  وذلك  ي آياٍت  ثيرة ومنها:  -10
 ىليل مل خل  خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك
 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
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-44]النسااااء:   ىف نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
46].  

وءد تعرضاات السااورة له بشاايء من التفصاايل   :وأحوال المنا قين و ضااائحهم -11
  ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ :(1)ومنه
  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين
  يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
  من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 [.63-60]النساء:  ىف زي ري ٰى ين  ىن نن

التعرض ألح ام الجهاد لد ع شاااااو ة المشااااار ين  وأح ام معاملة المشااااار ين   -12
  نن من زن  رن مم ام يل ىل يفٱ ووجوب هجرة المؤمنين من م ة.

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن

 خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب

  جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس

  ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف حفخف

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
  ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
   ىف زث رث يت ىت  نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ

 [.76-71]النساء:

بطال ملثر الجاهلية. وهي موضاااااااع بحثي   منها على سااااااابيل المثال ءوله  -13 وا 
  نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّيف تعااااالى:
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 [.22]النساء:  ىف مت زت رت  يب ىب

وءد تخلل ذلك مواعظ وترغيب  ونهي عن الحساااااد  وعن تمني ما للغير من  -14
رع  أو بح م الفطرة    مي زي ري ٰى ين يفٱالمزايا التي ُحرِّم منها َمن ُحرم بح م الشااااااا 

  مت خت  جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني

[. والترغيب  ي التَّوساط 32]النسااء:  ىف حس جس  مخ جخ مح جح مج مثحج هت
  .(1)بين المسلمين  ي الخير واىصعح  وبث المحبة

ومفهوم أن  ااال أمر أو نهي أو توجياااه ورد  ي القرآن الكريم   اااان يواجاااه حاااالاااة 
ما إبطال حالة  واءعة  ي المجتمع الجاهلي  و ان يتوخى إما إنشاء حالة غير ءائمة  وا 

.. ومع معحظة أن النصاااااااااااااااوص القرآنية جاءت لتعمل  ي  ل جيل و ي  ل  ءائمة
 .(2)بيئة

                              
 .214  ص4التحرير والتنوير  ج ( 1)

 .557  ص1 ي ظعل القرآن  ج ( 2)
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 : الثانيالمبحث 
 نقد التشريعات الجاهلية التي تختص بحقوا األيتام

 و يه مطالب:
 المطلب األول: تعريف اليتيم

المطلب الثاني: حقوا اليتامى كما وردت في سبببببببببورة 
 النساء

 يتامى النساء المطلب الثالث:
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عرضت سورة النساء للحديث عن الضعفاء ومنهم اليتامى  ولكن ءبل ذلك  سأءوم 
 .ى اليتيم ثم أتحدث عن حماية اليتامى وحقوءهم  و ذلك يتامى النساءبيان معنب

 : تعريف اليتيمولالمطلب األ 
الُيتم االنفراد  واليتيم: الذي مات أبو   هو يتيم حتى يبلغ   إذا بلغ زال عنه الُيتم  

الغفلة  وءد ُيطلق اليتم مجازًا بعد البلوغ  والجمع: أيتام ويتامى وَيَتمة  وأصااااااااااااااال اليتم 
 .(1)وُسم َي اليتيم يتيمًا ألنه ُيتغا ل عن بِّر ِّ 

وحقا هذا االسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء االنفراد عن اآلباء  إال أنه  ي 
 .(2)يتيم أبي طالب العر، اخُتص  بالصغير  و انت ءريل تقول لرسول هللا 

 .(3)ألمواليتيم هو المنفرد عن األب؛ ألن نفقته عليه ال على ا

 كما وردت في سورة النساء : حقوا اليتامىنيالمطلب الثا
اليتامى من الفئة المسااااااااااتضااااااااااعفة التي اهتمت سااااااااااورة النساااااااااااء ببيان حقوءها  ألن 
الجاهلية ءد اسااااتولت على حقوءهم بأح امهم الظالمة   قد نزلت هذ  اآليات والعرب ءد 

نزلت  ي رجل من   ي حيث نزلت اساااااااااااااااتباحوا ألنفساااااااااااااااهم أكل حقوق هؤالء وأموالهم.
غطفااان  ااان عنااد  مااالااك  ثير البن أ  لااه يتيم   لمااا بلغ اليتيم طلااب المااال   منعااه 

  رئ  ِّّٰ ُّ َّ يفٱءال تعالى:    (4) نزلت هذ  اآلية عمه   ترا عا إلى النبي 
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
  ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

  ىث نث مث زث رث يت ىت يفٱ[  وءوله: 3-2]النسااااء:  ىف زي ري ٰى ين

                              
 .172  ص1. وانظر: القاموس المحيط  ج645  ص12لسان العرب  ج ( 1)
 .482  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 2)

 .258التعريفات  ج  ص ( 3)

علي  النيسابوري  الشا عي  أبو الحسن  أسباب نزول القرآن  الواحدي  علي بن أحمد بن محمد بن  ( 4)
 .142م  ص1992-ها1412  2تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان  دار الصعح  الدمام  ط
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 لما ساااااااامعها العم ءال:  [10]النساااااااااء:  ىف مك لك اك ىقيق يف  ىف يث
  أطعنا هللا وأطعنا الرسااول  نعوذ باب من الحوب الكبير   د ع إليه ماله   قال النبي 

"من يوق شاااام نفسااااه ورجع به ه ذا  إنه يحل دار "  يعني جنته   لما ءبض الفتى ماله 
"ثبت األجر وبقي الوزر"  قالوا: يا رسول هللا   ه  ي سبيل هللا تعالى   قال النبي أنفق

ءد عر نا أنه ثبت األجر    يف بقي الوزر وهو ينفق  ي سبيل هللا؟  قال: "ثبت األجر 
 .(1)للغعم وبقي الوزر على والد "

اىشاااافاق وهنا وصااااى باأليتام  ألنهم صاااااروا بحيث ال  ا ل لهم وال ُمشاااافق شااااديد 
وهذ  اآليات شااااااروع  ي التشااااااريع المقصااااااود من السااااااورة  والتقو  مأمور بها  .(2)عليهم

هم ءد بقيت  يهم بقي ة من عوائد الجاهلية ال يشعرون بها  وهي  المسلمون خاصة   إن
التساااااااااااهل  ي حقوق األرحام واأليتام  إذ يتساااااااااااءلون بينهم بالرحم وأواصاااااااااار القرابة ثم 

يصلونها  ويعتدون على األيتام من إخوتهم وأبناء أعمامهم   ناءض  ُيهملون حقوءها وال
  (3)أ عالهم أءوالهم.

ومن هنا  في اآلية أمر ونهيان: ُأمروا أن ال يمنعوا اليتامى من مواريثهم  ثم ُنهوا 
عن اكتساااااااب الحرام  ثم ُنهوا عن االسااااااتيعء على أموالهم أو بعضااااااها  والنهُي واألمر 

ذمر األول. والن هُي واءع على أكلِّ أموالهم ُمطلقًا  ساااااااااااواء  ان ل كل األخير تأكيدان ل
مال ُيَضم  إليه مال يتيمه أم لم ي ن  ولكن لم ا  ان  ي الغالب وجود أموال لذوصياء  
وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التََّكثار  ذ ر هذا القيد َرعيًا للغالب  وألنه ُأدخل 

 .(4)ن الت شنيع عليهم  حيث يأكلون حقوق الناس مع أنهم أغنياء ي النهي لِّما  يه م
ن  ان ءد زال  ي هذا الوءت  ولو  انوا  اهم يتامى لقرب عهدهم باليتم وا  وسااااااااااااااام 
يتامى صاااااااااااااااغارًا  أنفِّقوا عليهم ما يحتاجون إليه لنفقتهم و ساااااااااااااااوتهم  لكن هنا يتناول 

                              
 .142المصدر السابق  ص ( 1)

 .482  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 2)

 .219-217  ص4التحرير والتنوير  ج ( 3)

 .221ص 4  جالمصدر السابق ( 4)
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 ي الحال  آتوهم بعد زوال صاااااافة المسااااااتقبل    ان المعنى: أنَّ هؤالء الذين هم يتامى 
   في اآلية حث  على حفظ أموال اليتامى لُِّتساااااااالََّم لهم عند بلوغهم (1)اليتم عنهم أموالهم

 .(2)ورشدهم
نع   ىف نئىئ مئ زئ رئ يفٱوأما ءوله تعالى:  نهي لهم عن أن يصااااااااانعوا صاااااااااُ

ضاااااااااونه  الجاهلي ة  ي أموال اليتامى   إنهم  انوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى وُيعو ِّ
والمقصاااااود هو المحا ظة على مال اليتيم . (3)بالرديء من أموالهم وال يَرون بذلك بأسااااااً 
  اعن اليتيم ضعيف ال يقدر على حفظه والدألوجعله خاصة  وعدم هضم شيء منه؛ 

َأي ال تتمتعوا بمال اليتيم  ي المواضاااااع   ىف نئىئ مئ زئ رئ يفٱعنه  ولذلك ءال: 
واألحوال التي من شاااااااااااااأن م أن تتمتعوا  يها بأموالكم  يعني أن اىنساااااااااااااان إنما يباح له 

 إذا عرض له اسااااتمتاع  عليه أن يجعله من  التمتع بمال نفسااااه  ي الطرق المشااااروعة 
هو ءيم ووصااااااي عليه   إذا اسااااااتمتع بمال اليتيم  قد مال نفسااااااه ال من مال اليتيم الذي 

يظهر معنى التباااادل  اجعاااال مااااال اليتيم  ي هااااذا الموضاااااااااااااااع باااادال من مااااالااااه  وبهااااذ
 ..(4)واالستبدال

نهي عن أخذ أموال اليتامى وضااامها   ىف نبىب مب زب رب يئ يفٱوءوله تعالى: 
إلى أموال أوليائهم  واألكل اسااااااااتعارة لعنتفاع المانع من انتفاع الغير  ألن األكل أءو  

 .(5)أنواع االختصاص بالشيء  ألنه ُيحرز   ي داخل جسمه  وال َمطمع  ي إرجاعه
لتصااااااار ات والمراد باألكل التَّصااااااارا،  ألن أكل مال اليتيم  ما َيحرم    ذا ساااااااائر ا

                              
 .483  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 1)

. ولمعر ة المزيد عن أح ام أموال اليتامى ووءت تسليمها لهم وأءوال 229  ص4التفسير المنير  ج ( 2)
 .231-230  ص4العلماء  الرجوع الى نفس المصدر ج

  دار ابن  ثير  دار الكلم الطيب  فتح القدير  علي بن محمد بن عبد هللا اليمني الشو اني  محمد بن ( 3)
 .481  ص1. ج ها 1414  1طدمشق  بيروت  

 .281  ص4تفسير المنار  ج ( 4)

 .221ص 4التحرير والتنوير  ج ( 5)
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الُمهلِّكة لتلك األموال المحرمة  والدليل عليه أن  ي المال ما ال يصااام أن ُيؤ ل   ثبت 
نما ذ ر األكل  ألنه معظم ما يقع ألجله التصااااااااار،.  إذا  أن المراد منه التصااااااااارا،  وا 
 انوا مساااااااتغنين عن أموال اليتامى بما رزءهم هللا من حعل  وهم مع ذلك يطمعون  ي 

   ااااان الُقبم أبلغ  والااااذم أحق  وأكااااُل مااااال اليتيم من جميع الجهااااات أموال اليتااااامى
 .(1)المحرمة إثٌم عظيمٌ 

 المطلب الرابع: يتامى النساء
ءالت: أنزلت هذ   ي   ىف   زث رث يت ىت يفٱٱ عن عائشاااااااااااااة  ي ءوله تعالى:

 ع ين حها  الرجل ي ون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصااااااااام دونها 
  نث مث زث رث يت ىت يفٱءال تعالى:   و (2)لمالها  ويضااربها ويساايء صااحبتهاحبا 
[ هااذ  اآليااة ذ رت ح م 3]النساااااااااااااااااء:   ىف مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

  وسااااااااااااااايتم الحديث عنه  يما بعد  ولكني آثرت أن أذ ر هنا نوعًا منه  يما (3)األن حة
 يتعلق بيتامى النساء  لتناسب الموضوع وتكامله.

ُط  هو  َط ُيقسااااِّ ط  هو ءاسااااط إذا جار  والقِّسااااُط أءسااااَ َط ُمقسااااِّ ط إذا عدل  وَءسااااَ ُمقسااااِّ
 .(4)بالكسر: العدل  وهو من المصادر الموصو، بها

 ي اآلية و اشاااااااتمال هذ  اآلية على  لمة اليتامى يؤذن بمناسااااااابتها ل ية الساااااااابقة. 
رط وءوبل بلفظ النساااااااء  ي الجزا ء  علم إيجاًزا بديًعا إِّذ أطلق  يها لفظ اليتامى  ي الشااااااَّ

 السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة وهي صنف من اليتامى  ي ءوله:
اء: ]  ىف نبىب مب زب رب يئ يفٱ [. وعلم أن بين عدم القسااااط  ي يتامى 2الن ِّسااااَ

                              
 .484  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 1)
 .143-142أسباب النزول  ( 2)
 485  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 3)
 .277  ص7لسان العرب  ج ( 4)
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ال لكان الشاااارط عبثا بمعنى . (1)النساااااء  وبين األمر بن اح النساااااء  ارتباطا ال محالة وا 
ولياتهم   يريدون أن يبخسااااااوهن  ي المهر أنها نزلت  ي أولياء اليتامى  يعجبهم جمال 

لم ان واليتهم عليهن    قيل لهم: أءسااطوا  ي مهورهن   من خا، أال يقسااط  ليتزوج ما 
. وهذا  عم عائشااة رضااي هللا (3) ي حقوءهن (2)طاب له من األجنبيات اللواتي ي ايساان

 عنها يوضم:
بن أختي هذ  اليتيمة اا ي»الت: عائشااااااة عن هذ  اآلية  ق (4)عروة بن الزبيرسااااااأل 
لها   يريد وليها أن يتزوجها اه ويعجبه مالها وجمالر وليها تشاااااااااار ه  ي مجتكون  ي ح

داءها  ع يع     نهوا أن ين حوهن إال ر يها مثل ما يعطيها غيطبغير أن يقساااااااط  ي صاااااااَ
سااانتهن  ي الصاااداق  أمروا أن ين حوا ما طاب لهم ى ن ويبلغوا بهن أعلهأن يقساااطوا ل
 :أنزل هللا يااةوا رساااااااااااااااول َّللا  بعااد هااذ  اآلتم إن الناااس اساااااااااااااااتف. ثنء غيرهمن النسااااااااااااااااا

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جتيفٱ

 [. رغبة أحد م عن127اء: ]النسااااا ىف  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
وا  ي مااااالهااااا با عن أن ين حوا من رغو حين تكون ءليلااااة المااااال والجمااااال   نه هتيمتااااي

 ت الماليعلِّ إال بالقساااااااااااط من أجل رغبتهم عنهن إِّذا  ن ء لها من يتامى النسااااااااااااءاوجم

                              
 .222  ص4التنوير  جالتحرير و  ( 1)
 .973  ص3. الصحاح تاج اللغة  ج اَيْسُتْه   ِّْسُته  أي غلبته ( 2)
المحرر   بن عبد الرحمن بن تمام األندلسي ابن عطية  أبو محمد  أبو محمد بن عبد الحق بن غالب ( 3)

بيروت   -  تحقيق عبد السعم عبد الشا ي محمد  دار الكتب العلمية الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
 .7-6ص  2ها  ج1422  1ط

عروة بن الزبير بن العوام اىمام عالم المدينة أبو عبد هللا القرشي األسدي المدني: رو  عن أبيه  ( 4)
هريرة رضي هللا  يسيرا وعن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسعيد بن زيد وح يم بن حزام وعائشة وأبي

عنهم وخلق وتفقه بخالته عائشة و ان عالما بالسيرة حا ظا ثبتا ءطعت رجله وءع  يها األكلة  نشرها 
 وءال شباب ولد  ي آخر خع ة عمر ومات صائما سنة أربع وتسعين.

دار   طبقات الحفاظ = تذكرة الحفاظ  الذهبي  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن ءايماز      
 .50 ص1جم  1998-ها1419  4طلبنان  -الكتب العلمية  بيروت
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 «.(1)لجمالا
وتكون ءد جمعت إلى ح م حفظ حقوق اليتامى  ي أموالهم الموروثة حفظ حقوءهم 
 ي األموال التي يستحقها البنات اليتامى من مهور أمثالهن  وموعظة الرجال بأنهم لمَّا 

عتي ال مرغب  يهن لهم  يرغبون عن لنسااااااااااااااء الل شاااااااااااااا عة لم يجعلوا أواصااااااااااااار القرابة
لإلجحا، بهن  ي مهورهن. وءال ابن عباس   ان احهن    ذلك ال يجعلون القرابة ساابب

 وال ىامرَّج  ي َأموالِّ اليتحالعرب تت ت:  ان(4)  وءتادة(3)  والسااااااادي(2)وساااااااعيد بن جبير
ي ت  لَ : نز (5)ع رمة  وءال العشر  أكثر يتزوجون وا  ان   النساء العدل بيني تتحرَّج  

                              
ن خفتم أال تقسطوا  ي اليتامى(  حديث رءم  ( 1)  .43  ص6  ج4574صحيم البخاري  باب )وا 
ويقال أبو عبد هللا األسدي   الوالبي   -ابن هشام  اىمام  الحا ظ  المقر ء  المفسر  الشهيد  أبو محمد ( 2)

. أحد األععم  ءتله الحجاج  و ان ءتله  ي شعبان سنة خمس وتسعين. ينظر: الذهبي   موالهم الكو ي 
القاهرة   –دار الحديث   سير أعالم النبالء  بد هللا محمد بن أحمد بن ءايمازشمس الدين أبو ع

 .198الرجوع إلى نفس المرجع حتى ص. وللتعر، أكثر 187صم   2006-ها 1427
دي الكو ي  مولى زينب بنت ءيس بن مخرمة  من بني عبد  ( 3) إسماعيل بن عبد الرحمن األعور الس 

د بن إسماعيل منا،  ءرشي   سمع أنسًا وُمر ة الهمداني  سمع منه شعبة وزائدة. ينظر: البخاري  محم
  طبع تحت مراءبة محمد عبد المعيد خان  دائرة المعار، التاريخ الكبير  يرة  أبو عبد هللابن المغ

. وانظر: الزر لي  خير الدين بن محمود بن محمد بن 361  ص1الد ن. ج–العثمانية  حيدر آباد 
. ذ ر 317  ص1م  ج2002أيار مايو  15ط  دار العلم للمعيين  األعالمعلي بن  ارس الدمشقي  

طبقات   ل الدين  عبد الرحمن بن أبي ب رم. وانظر: السيوطي  جع745 -ها 128الزر لي و اته
 .44-43  ص1ها ج 1403  1ط  دار الكتب العلمية  بيروت  الحفاظ

ءتادة بن دعامة بن ءتادة بن عزيز الحا ظ العع مة أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير األكمه  ( 4)
المفسر  حد ث عن عبد هللا بن سرجس وأنس بن مالك وسعيد بن المسي ب وَخلق  ءال أحمد بن حنبل: 

ثماني عشرة  عالٌم بالتفسير  وباختعط العلماء  ووصفه بالحفظ والفقه  مات بواسط  ي الطاعون سنة
 .93-92  ص1  جطبقات الحفاظومائه  وله سبع وخمسون سنة. ينظر: 

عِّ رمة مولى ابن عباس الهاشمي القرشي  أصله من بربر  من أهل المغرب  ُمقَرن مع طاووس  ( 5)
وسعيد بن جبير   نيته أبو عبد هللا  من علماء الناس  ي زمانه بالقرآن والفقه  مات سنة سبع وءيل 

ائة  و ان يوم ممات أربع وثمانون سنة. ينظر: ابن َمنجويه  أبو ب ر  أحمد بن علي بن خمس وم
ها  1407  1طبيروت  -  المحقق: عبد هللا الليثي  دار المعر ةرجال صحيح مسلممحمد بن إبراهيم  
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 أخذ مال يتيمه ضاااااااااااق ماله عن إنفاءهن إِّذا  العشاااااااااار  أكثر الرجل يتزوج    انءريل
  وعلى هذا الوجه  المعزمة ظاهرة  ألن تزوج ما ال يستطاع القيام به صار  تزوج منه

على مشاااااااااااااااروعية ساااااااااااااااد الذرائع إذا  ذريعة إلى أكل أموال اليتامى   تكون اآلية دليع
قااد  ااانوا يتحرجون من واليااة اليتااامى. وءااال لهم: ان حوا مااا حاال  لكم من  . (1)غلباات

 .(2)النساء  وال تحوموا حول المحرمات 
 من أموال  نتم تخاااا ون  : إِّن قيااال لهم  تحاااذير من الزناااا : اآلياااة(3)وءاااال مجااااهاااد

 .(4) خا وا الزنا اليتامى
 هي مسااألة تحرج وتقو  وخو، من هللا إذا توءع  وءد عب ر صاااحب الظعل بقوله:

الولي أال يعاادل مع اليتيمااة  ي حجر   ونص اآليااة مطلق ال يحاادد مواضاااااااااااااااع العاادل  
 المطلوب هو العدل  ي  ل صااااااااور  وب ل معانيه  ي هذ  الحالة  سااااااااواء  يما يختص 

ن لها  ي بالصداق  أو  يما يتعلق بأي اعتبار آخر.  أن ين حها رغبة  ي مالها  ال أل
ءلبه مودة  وال ألنه يرغب رغبة نفساااااااية  ي عشااااااارتها لذاتها. و أن ين حها وهناك  ارق 
 بير من الساااااااان ال تسااااااااتقيم معه الحياة  دون مراعاة لرغبتها هي  ي إبرام هذا الن اح  

أو خو ًا من ضاااااااااياع مالها إذا هي خالفت   هذ  الرغبة التي ءد ال تفصااااااااام عنها حياء
يقيم الضااااامير حارساااااًا  والتقو  رءيبًا. وءد أسااااالف  ي اآلية الساااااابقة  والقرآن عن إرادته.

                              
ميزان العتدال   عبد هللا محمد بن أحمد بن ءايماز. وانظر: الذهبي  شمس الدين أبو 238  ص1ج

  1طلبنان  -  تحقيق علي محمد البجاوي  دار المعر ة للطباعة والنشر  بيروتفي نقد الرجال
 .93  ص3م   ج1963-ها1382

 .222  ص4التحرير والتنوير  ج ( 1)
 .485  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 2)

السائب  مجاهد بن جبر  اىمام أبو الحجاج المخزومي موالهم الم ي المقريء المفسر الحا ظ  مولى ( 3)
بن أبي السائب المخزومي  سمع سعدًا وعائشة وأبا هريرة وعبد هللا بن عمر وابن عباس ولزمه مدة 

 .71  ص1وءرأ عليه القرآن  رو  عنه ءتادة وخلٌق. ينظر: الذهبي  ج
 223  ص4التحرير والتنوير  ج ( 4)
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 ..  ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي يفٱالتي رتب عليها هذ  التوجيهات  لها ءوله: 
 عند ما ال ي ون األولياء واثقين من ءدرتهم على القساااااااااااط مع اليتيمات اللواتي  ي 

 .(1)حجورهم   هناك النساء غيرهن
حقوق  ءد ألغتها الجاهلية القديمة والحديثة  والقرآن أبان ومن هنا  النسااااااااااااااااء لهنَّ 

تلك الحقوق وأوضااااحها   فرض المهر حقًا مد وعًا لها خاصااااة  وليس لولي ِّها التصاااار، 
 يه إال بإذنها وألغى ما  ان عليه الحال من الجور والظلم  ي حق المرأة وسلبها مهرها 

بة منه  يها إنما خشاااااااااية أن ي ون مالها بعدم د عه إليها  أو أن يتزوجها لمالها دون رغ
لغير   مسااااااتغًع حالها يتيمة ال حول لها  والظلم لم يقتصاااااار على اليتامى من النساااااااء  

  .ولكن شمل  ل من  انت أنثى

                              
 .578ص 1 ي ظعل القرآن  ج ( 1)
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 :المبحث الثالث
 نقد التشريعات التي تختص بالمرأة

 و يه مطالب:
 تعدد الزوجاتالمطلب األول: 
 صداا المرأةالمطلب الثاني: 

 عضل المرأة لمطلب الثالث:ا
)نكاح المقت( والجمع  نكاح زوجة األبالمطلب الرابع: 

 بين األختين
 زوجة البن بالتبنيالمطلب الخامس: 
 أنكحة أخرى أبطلها القرآنالمطلب السادس: 

 نكاح المتعةالمطلب السابع: 
 المطلب الثامن: نكاح اإلماء
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 ي موضااااع غير  ريم   يعاملها بالظلم نزل القرآن والمجتمع الجاهلي يضااااع المرأة 
والجور  ي حياتها  و انت ساااورة النسااااء ءد تصااادت لذلك  ونقدت وأبطلت ما  ان من 
الظلم  ومن وجو  هذا الَجور: ما  ان  ي تعدد الزوجات  وصاااااااااااااداق المرأة  وعضااااااااااااال 

قت المرأة  وممارسااة أنواع من األن حة:  ن اح يتامى النساااء )وءد مر  ذ ر (  وزواج الم
)زواج زوجاااة األب(  وهو من األن حاااة البااااطلاااة  والجمع بين األختين   اااذلاااك. وح م 

 زوجة االبن بالتبني  ون اح اىماء.
 المطلب األول: تعدد الزوجات

  مم ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  يفٱءال تعالى: 
تنقد وتبطل ما  ان إن هذ  اآلية [. 3]النساااااء:   ىف زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن

 .(1)(أن يتزوج من الحرائر ما شاءلِّما للرجل ) الجاهلية و ي أول اىسعم  ي 
ع يتناول العبيد وذلك ألن الخطاب إنما يتناول إنسااااااااااااانا متى طابت له امرأة ءدر  

 . (2)بدليل أنه ال يتم ن من الن اح إال بإذن موال  على ن احها  والعبد ليس  ذلك
 ويفهم منه أنه مما حل لكم   ىف يف يفٱه: بدليل ءول ما حسن   ىف ىف يث يفٱ: ومعنى

واآلية ليساات هي الُمْثبَِّتُة لمشااروعيةِّ الن اح  ألن األمر  .ألن الكعم  ي سااياق التشااريع
 يها معلق على حالة الخو، من الجور  ي اليتامى   الظاهر أن األمر  يها لإلرشااااد  

اىسااااعم مع إبطال ما  األصاااالية لما عليه الناس ءبل وأن الن اح شاااارع بالتقرير لإلباحة
: أسااالم (4)أن غيعن بن سااالمة الثقفي قد رو   .(3)ال يرضاااا  الدين  الزيادة على األربع

                              
 .482  ص1 تم القدير  ج ( 1)
 .487  ص9تيم الغيب  جمفا ( 2)
 .224  ص4التحرير والتنوير  ج ( 3)
ي أسلم وتحته َعْشُر نِّْسوة. و ان شاعًرا محسًنا. َغْيعن ْبن َسَلَمَة الثقفي ( 4) : له ُصحبة ورواية  وهو الَّذِّ

 الذهبي، شمس وَ د  ءبل اىسعم على  ِّْسر   سأله أن يبني له حصنا  ي الطائف. أسلم زمن الفتم.

  َواألعالم المشاهير َوَوفيات اإلسالم تاريخ  قَاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين
 .163ص 2جم.  2003 ،1طاإلسالمي،  الغرب دار  معروف عّواد بشار الدكتور: تحقيق
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 .(1)ا": "اختر منهن أربعوتحته عشر نسوة   قال له النبي 
وا صاااااب على الحال مما طاب  تقدير :  اْن حمحله الن" َوُرباَع  ثعثمثنى و "ءوله: 

ا ثثنتين ثنتين  العااددهااذا  الطيبااات لكم معاادودات ا    وثعثااً المعنى: . و أربعاااً  اً وأربعااعثااً
 اكتفوا بزوجة    إن خفتم أال تعدلوا بين هذ  األعداد  ما خفتم ترك العدل  يما  وءها

 .(2)واحدة أو بالمملو ة
وصاايغة مفعل و عال  ي أسااماء األعداد من واحد إلى أربعة  وءيل إلى سااتة وءيل 

تدل  لها على معنى تكرير اساام العدد وهو مذهب الكو يين.  األصاام  إلى عشاارة  وهو
أي لطائفة   [1] اطر:   ىف هئجب مئ خئ حئ  جئ  يفٱلقصااااااااد التوزيع  قوله تعالى: 

جناحان  ولطائفة ثعثة  ولطائفة أربعة. والتوزيع هنا باعتبار اختع، المخاطبين  ي 
تكون أزواجهم اثنتين  الساااااااعة والطول   منهم  ريق يساااااااتطيع أن يتزوجوا اثنتين   هؤالء

 .(3)ولم ي ن  ي الشااااااااااااااارائع الساااااااااااااااالفة وال  ي الجاهلية حد للزوجاتِّ . اثنتين  وهلم جرا
التعبير عن الشااااايء بالكناية والتعريض  حاصاااااله يرجع إلى حر، واحد وهو اىشاااااارة و 

جعل  إلى الشيء بذ ر لوازمه   ههنا  ثرة العيال مستلزمة للميلِّ والجور  والشا عي 
 .(4)لعيال  ناية عن الميل والجور  لما أن  ثرة العيال ال تنفك عن الميل والجور ثرة ا
تعدد النساااااااااااء للقادر العادل لمصااااااااااالم جمة  شاااااااااارع هللاذ ر ابن عاشااااااااااور أن ءد و 
 :(5)منها

                              
ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن َمْعبَد  التميمي  أبو حاتم  الدارمي  الُبستي ا   ( 1)

  2طبيروت   –  المحقق: شعيب األرنؤوط  مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
 -]تعليق األلباني[ صحيم  .4156. حديث رءم:463  ص9باب ن اح الكفار  ج  1993 – 1414

 .]تعليق شعيب األرنؤوط[ حديث صحيم (.1883« )واءاىر »

 .488-487  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 2)
 .227-225  ص4التحرير والتنوير  ج ( 3)

 .490  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 4)
 .226  ص4التحرير والتنوير  ج ( 5)
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 .أن  ي ذلك وسيلة إلى تكثير عدد األمة -1
  .أمةأكثر من الرجال  ي  ل  أن ذلك يعين على  فالة النساء العئي هن -2
ن الشريعة ءد حرمت الزنا وضيقت  ي تحريمه لما يجر إليه من الفساد  ي ألو  -3

األخعق واألنساب ونظام العائعت   ناسب أن توسع على الناس  ي تعدد النساء لمن 
 . ان من الرجال مياال للتعدد

 ومنها ءصد االبتعاد عن الطعق إال لضرورة. -4
 المطلب الثاني: صداا المرأة

]النساء:   ىف حت جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي  يفٱ
4.] 

هذا خطاب ألولياء النسااااء  وذلك ألن العرب  انت  ي الجاهلية ال تعطي النسااااء 
من مهورهن شااااااااااااايئا  ولذلك  انوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئا لك النا جة  ومعنا  

النَّا َِّجُة ما يأخذ  و ظمه  أنك تأخذ مهرها إبع  تضااااااااااااااامها إلى إبلك َ َتْنُفُج مالك أي تع
 .الرجل من الُحْلَوانِّ إذا زوج ابنته   نهى هللا تعالى عن ذلك  وأمر بد ع الحق إلى أهله

 .(1)أن الخطاب لذزواج أمروا بإيتاء النساء مهورهنوءيل: 
يَُّة : عن طيب نفس  وذلك ألن النحلة  ي اللغة: أي ىف ييجئ  يفٱ: معنى ءولهو  الَعطِّ

من غير مطااالبااة منهن وال  عوض   ااأمر هللا بااإعطاااء مهور النساااااااااااااااااءمن غير أخااذ 
أعطوهن مهورهن عن  أي: النسااااااااء صااااااادءاتهن نحلةوا .   أنه ءيل: وانحل(2)مخاصااااااامة

  .(3) طيبة أنفس م
ن أهل الجاهلية  ان الولي إذا زوجهاو   إن  انت معهم  ي العشااااااااااااااايرة لم يعطها : ا 

                              
 .491  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 1)
ن الرجل يتزوج بغير مهر  ويقول: أرثك رواية مقاتل:  ا . و ي492  ص9  جالمصدر السابق ( 2)

 .أي مهور النساء نحلة ةً ءاتهن  نحلدُ عني األزواج صيء ي   نزلت اآلية وآتوا الن ساوترثين
 .492  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 3)
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ن  انت غ ريبة حملوها على بعير إلى زوجها  وال يعطوها من مهرها ءليًع وال  ثيرًا  وا 
يعني   ىف ييجئ ىي ني  مي  يفٱ مهرها غير ذلك البعير شااايئًا   نزل ءوله تعالى:

وءد يعني األزواج  ي ءوله:  يعني  ريضاااااااة.  به األولياء  يعني أعطوهن مهورهن نحلة
. يا معشااااااااااااااار األزواج أي أحللن لكم ووهبن لكم ىف مئ خئ حئ  يفٱ ي ون:   ىفمييفٱ

  .(1)ض منه ترغيبها  ي أن ال تهب إال بعض الصداقوالغر 
و ي اآلية دليل على ضاااايق المساااالك  ي هذا الباب  ووجوب االحتياط  حيث بنى 

َمْحَن  إععما   ىف خئ حئ يفٱ الشااااارط على طيب النفس  قال: ولم يقل: َ إِّْن َوَهْبَن َأْو ساااااَ
إذا وهبن مهورهن المعنى أنهن و بأن المراعى هو تجا ي نفساااااااااااااااها عن الموهوب طيبة. 

من أزواجهن عن طيبة النفس لم ي ن على األزواج  ي ذلك تبعة ال  ي الدنيا وال  ي 
زالة التبعة. اآلخرة     ىفجت هب  مب  يفٱ  هو عبارة عن التحليل  والمبالغة  ي اىباحة وا 

 اآلية غير متناولة له   إنه ال يقال   يتناول ما إذا  ان المهر عينا  أما إذا  ان دينا
يًئال  .(2)ما  ي الذمة: ُ ْلُه َهنِّ

ي الحذر الشااااديد عند االءتراب من مال  ومع  ل  هذا الوضااااوح لتلك األح ام  وتوخ ِّ
 .حقها المرأة وصداءها  إال أنَّ هناك نفوسًا تأبى إال عضل المرأة  ي

 المطلب الثالث: عضل المرأة
اىيذاء  ويظلمونهن بضروب إن أهل الجاهلية  انوا يؤذون النساء بأنواع  ثيرة من 

ءااال:  ااانوا إذا عن ابن عباااس  (3)من الظلم   اااب تعااالى نهاااهم عنهااا  ي هااذ  اآليااات

                              
 .281  ص1بحر العلوم  ج ( 1)
ومنها جواز هبتها  -2. وال حق للولي  يه لمرأةأن المهر ل منها -1 دلت هذ  اآلية على أمور: وءد ( 2)

ومنها جواز  -3. يدل على المعنيين"  جت هب  مب "المهر للزوج  وجواز أن يأخذ  الزوج  ألن ءوله: 
 .494-493  ص9. تفسير الرازي  جهبتها المهر ءبل القبض  ألن هللا تعالى لم يفرق بين الحالتين

 .11  ص10مفاتيم الغيب  ج ( 3)
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ن شاااااؤوا زو جوها   مات الرجل   ان أولياؤ  أحقَّ بامرأته  إن شاااااء بعضااااهم تزوجها  وا 
ن شاؤوا لم يزو جوها  وهم أحق بها من أهلها   نزلت هذ  اآلية  ي ذلك ابن   وعن (1)وا 

 ي ءوله "ال تعضااااااااااااالوهن" ال تقهروهن   "لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن"   عباس أيضااااااااااااااً 
ءال   (2)يعني الرجل تكون له المرأة وهو  ار  لصااحبتها ولها عليه مهر  يضاارها لتفتدي

 تعالى:
 مج حج  مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ يفٱ

  مض  خض حض جض خصمص حص خسمس  حس جس مخ جخ مح جح

وأصااال العضااال: المنع [. 19]النسااااء:  ىف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 .(3)لها تعضيع: إذا منعها الزوج أي من التزوج ظلماَض وعَ . والشدة

واىرث حقيقته مصاير الكساب إلى شاخص عقب شاخص آخر  وأكثر ما يساتعمل 
.  ي مصااااير األموال  ويطلق اىرث مجازا على تمحض الملك ألحد بعد المشااااارك  يه

ع الموروث   تقول: ورثاات مااال  عن  وءااد وهو  عاال متعااد إلى واحااد يتعااد  إلى المتااا
  ىئ نئ مئ يفٱيتعد  إلى ذات الشااااخص الموروث  يقال: ورث  عن أبا   ءال تعالى: 

ه إذا تعااد  إلى مااا ليس [ وهااذا هو الغااالااب  ياا6-5َمْرَيم: ]  ىف مب زب رب يئ
إلى النسااااااااااء بتنزيل النسااااااااااء منزلة األموال الموروثة    ىف جت هب يفٱ  تعدية  عل بمال.
 .(4)تبشيع الحالة التي  انوا عليها  ي الجاهليةى ادة 

وهذا ح م   استئنا، تشريع  ي أح ام النساء التي  ان سياق السورة لبيانهاواآلية 

                              
 .104  ص8جامع البيان  ج  (1)
  دار فتح الباري شرح صحيح البخاري أبو الفضل  أحمد بن علي بن محمد بن حجر   العسقعني  ( 2)

 .245  ص8ها  رءم  تبه وأبوابه وأحاديثه: محمد  ؤاد عبد الباءي  ج1379المعر ة  
 .1  ص30تاج العروس  ج ( 3)
 .283-282  ص4التحرير والتنوير  ج ( 4)
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 .(1)تابع ىبطال ما  ان عليه أهل الجاهلية من جعل زوج الميت موروثة عنه
بعض  ان الرجل  ي الجاهلية إذا مات و انت له زوجة جاء ابنه من غيرها أو 

أءاربه  ألقى ثوبه على المرأة وءال: ورثت امرأته  ما ورثت ماله   صااااااااار أحق بها من 
سااااااائر الناس ومن نفسااااااها   إن شاااااااء تزوجها بغير صااااااداق  إال الصااااااداق األول الذي 
ن شااااء زوجها من إنساااان آخر وأخذ صاااداءها ولم يعطها منه شااايئا . أصااادءها الميت  وا 

ن أن ذلااك حرام وأن الرجاال ال يرث امرأة المياات منااه   ااأنزل هللا تعااالى هااذ  اآليااة  وبي
 عين النساء  وأنهن ال يورثن من الميت.  ىفٱحت جت هب يفٱالمراد بقوله:  ي ون 

 ان الرجل إذا مات أبو  أو حميمه   هو أحق   (2): أن الوراثة تعود إلى المالوءيل
تموت  يذهب بامرأته  إن شااااااااء أمسااااااا ها  أو يحبساااااااها حتى تفتدي منه بصاااااااداءها  أو 

إن أهل الجاهلية  انوا إذا هلك الرجل   ترك امرأة : »(4)وءال عطاء بن رباح  (3)بمالها
وءال السااد ي: إن الرجل  ي الجاهلية  ان ..  «(5)حبسااها أهله على الصاابي ي ون  يهم

يموت أبو  أو أخو  أو ابنه   إذا مات وترك امرأته   إن سبق وارث الميت  ألقى عليها 
ن ساااااااااااااابقته ثوبه  ه و أحق بها أن َين حها بمهر صاااااااااااااااحبه  أو ُين حها  يأخذ مهرها. وا 

األولياء عن إرث النساء  تعالى نهى هللاوه ذا  (6).« ذهبت إلى أهلها  هي أحق بنفسها
بطال لعادة الجاهلية القبيحة بإطعق  . وا  ضااااارارهن   رها  والمقصاااااود نفي الظلم عنهن وا 

وجعلهم أحق بااامرأتااه  وهااذا منااا، للكرامااة  حق التصااااااااااااااار، بزوجااة المياات ألوليااائااه 

                              
 .283  ص4  جالتحرير والتنوير ( 1)

 .11  ص10مفاتيم الغيب  ج ( 2)
 .106  ص8جامع البيان  ج ( 3)
 م هالمحمد القرشي مو  وسعم  مفتي الحرم  أباىِّ  مام  شيخم اىأسلم القرشي مواله احعطاء بن أبي رب ( 4)

مات  .ي َأثناء خع ة عثمان:  ولد .يقال: والؤ  لبني جمم   ان من مولدي الجند  ونشأ بم ة .الم ي
 .88ص-78  ص5انظر: سير أععم النبعء  ج  ي رمضان. .َأربع عشرة وماَئةعطاء سنة 

 .106  ص8جامع البيان  ج ( 5)
 .107  ص8  جالمصدر السابق ( 6)
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ساءة لزوجها السابق. خعل باحترام المرأة وجعلها متاعا يورث  وا   اىنسانية وا 
 ذلك نهى هللا األزواج وأولياء الميت عن عضاااااال المرأة أي منعها من الزواج بمن 

لنشااوز إال  ي حال التلبس بفاحشااة مبينة  الزنى وا -تشاااء  وحبسااها والتضااييق عليها  
ثم أمر هللا بمعاشاااااااااارة     بقصااااااااااد أن يأخذوا بعض ما آتا  الزوج لها من مهر-وغيرهما

 .(1)المرأة بالمعرو، جميع األزواج واألولياء
وأجد  ي أيامنا هذ  نوعًا آخر من عضاال النساااء  وصااورته: أن ي ون لولي ِّ األمر 

ساااااااااااااااتاأثر هو بماالهاا   عل مهاا ثم  عملات باأجر   يحرمهاا من الزواج لي-أو أكثر -ابناة 
ة أن  تعليمها  ان َدينًا عليها   تكبر سناها  ويحوُل بينها وبين الزواج من  وجهدها  بحجَّ

ر  وهللا أعلم.  غير سبب وال ُمبر ِّ
المطلب الرابع: نكاح زوجة األب )نكاح المقت( والجمع بين 

 األختين
د بناات عن ع رمااة ءااال: نزلاات  ي أبي ءيس بن األسااااااااااااااالاات  خلَف على أم ِّ عبياا

د(2)صاااخر   (3)   انت تحت األسااالت أبيه. و ي  اختة بنت األساااود بن المطلب بن أساااَ
تو ي أبو ءيس و ان من  .و انت عند أمية بن خلف   خلف عليها صاااااااااافوان بن أمية.

صااااااااالحي األنصااااااااار   خطب ابنه ءيس امرأة أبيه   قالت: إني أعدك ولدا  ولكني آتي 
  ِّ ُّ َّ يفٱأساااتأمر    أتته  أخبرته   أنزل هللا تعالى هذ  اآلية.  رساااول هللا 

   ىف مت زت رت  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ
                              

 .305  ص4التفسير المنير  ج ( 1)
 انت تحت األسلت   مات  خلف عليها أبو ءيس  بن مالك بن عمرو بن غزي ة.ام عبيد بن صخر:  (2)

  8انظر: اىصابة  ي تمييز الصحابة  ج ر ق اىسعم بينه وبينها لكونها امرأة أبيه.بن األسلت   ف
 .432ص

.  انت تحت صفوان بن أمي ة ةبن المط لب بن أسد بن عبد العز   القرشي ة األسدي  :  اختة بنت األسود (3)
تمييز الصحابة   . انظر: اىصابة  يبن خلف الجمحي   خلف عليها بعد أبيه   فر ق اىسعم بينهما

 .256  ص8ج
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   ىف ختمت حت جت هب  مب خب حب جب يفٱ[  وءولااه تعااالى 22]النساااااااااااااااااء:
 .[23]النساء:

ذ ر أن هذ  اآلية نزلت  ي ءوم  انوا َيْخُلُفون على حعئل آبائهم   جاء اىساااااااااعم 
هللا تبارك وتعالى عليهم الُمقام عليهن  وعفا لهم عما  ان ساااااالف وهم على ذلك   حر م 

ْر هم من  عل ذلك عن ابن عباس ءال:  ان أهل الجاهلية   منهم  ي جاهليتهم وشاااااااااااااااِّ
  ُّ َّ يفٱ   أنزل هللا: (1)م إال امرأة األب والجمع بين األختينحرُ مون ما يَ يحر ِّ 

  جت هب  مب خب حب جب يفٱ  ىفربزب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

 .ىف ختمت حت
بن اح  .(2)ال تن حوا ن احا مثل ما ن م آباؤ م من أن حة الجاهلية الفاساااااااااااادةي: أ 

ن لم ي ن  أمهاااتكم.   حت جت هب يفٱ ي نساااااااااااااااااء اآلباااء: تعااالى ءااال هللا  أو ملااك يمين. وا 

ْهُر  لم يقل إال ما  ألن العرب  انوا ين حون نساء اآلباء   ىفختمت ثم حرم النََّسُب َوالص ِّ
لما  ان   ىف  مح جح مج حج مث هت يفٱءبل التحريم   ىفختمتيفءد سااااااالف  

 .(3)من جماع األختين ءبل التحريم
علموا أنااه لم يزل من را ولمااا علموا أن ذلااك  ي الجاااهليااة  ااان يقااال لااه المقاات  أَ 

 .(4)أي بئس مسلكا. إذ  يه هتك حرمة األب  ىف زت رت يفٱممقوتا. 
 المطلب الخامس: زوجة البن بالتبني

هو أن يتخاااذ الرجااال ابن غير  ابناااا لاااه  تنعقاااد بين المتبني جميع أح اااام : التََّبن ِّي

                              
 . 133-132 ص8جامع البيان  ج ( 1)

 .305  ص4التفسير المنير  ج ( 2)
 .523  ص1 تم القدير  ج ( 3)

المحقق: محمد باسل   محاسن التأويل ق.دين بن محمد سعيد بن ءاسم الحعالقاسمي  محمد جمال ال ( 4)
 .62  ص3. جها 1418 - 1طبيروت   – ةعيون السود  دار الكتب العلمي
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 .(1)األبوة
 .ىف هئ مئ  خئ حئ جئ يفٱءال تعالى: 

لَ  :الحعئل يَلٌة بمعنى َ اعِّ وتحريم     وهي الزوجة  ألنها تحل معهةجمع الحليلة  عِّ
 حليلة االبن واضم العلة   تحريم حليلة األب.

  (2)لمعنى األبناء لد ع احتمال المجازتأكيد   ىف هئ مئ  خئ  يفٱ وءوله:
احترازا عن المتبنى  و ان المتبنى  ي صاااااااااااادر اىسااااااااااااعم بمنزلة االبن  وال يحرم على 

إذ  انت العرب تسااامي المتبنى . (3)اىنساااان حليلة من ادعا  ابنا إذا لم ي ن من صااالبه
باىذن لرسوله  ابنا  وتجعل له ما لعبن  حتى أبطل اىسعم ذلك وأكد بالتشريع الفعلي

  بتزوج زينب ابنة جحل  بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي  ان تبنا   و ان يدعى
 مث زث يفٱ أنزل هللا تعالى:    قال المشااااااااااار ون: إنه تزوج امرأة ابنه (4)زيد بن محمد.

   ىفىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث يفٱ[ وءال: 4]األحزاب:   ىف ىثيث نث
 (5)[.37]األحزاب: 

وبهااذا ي ون تحريم الجمع بين األختين  وزواج المقاات  وتحلياال زواج زوجااة االبن 
 المتبنى لح مة أرادها هللا تعالى. 

 المطلب السادس: أنكحة أخرى أبطلها القرآن
يَض أو  بَي أو الَغاَرَة أو التَّْعوِّ  في الجاهلية  ان طريق االختصااااااااااااص بالمرأة الساااااااااااَّ

َع من رجل َرغَبة الرجل  ي مصاااهرة ءوم ورغ َتْبضااِّ بتهم  يه أو إذن الرجل امرأته بأن َتسااْ
 ولدا  ما تقدم.

                              
 .248  ص4التحرير والتنوير  ج ( 1)
 .300  ص4  جالمصدر السابق ( 2)
 .30  ص10مفاتيم الغيب  ج ( 3)

 .300  ص4التحرير والتنوير  ج ( 4)
 .30  ص10مفاتيم الغيب  ج  (5)



61 
 
 

 نات منصاااااوالمح. ءال تعالى: "(1)غارة وبطل االساااااتبضااااااعال اىساااااعم بطلت و ي
  ". ن م  تاب َّللا  علي مماما ملكت أي نساء إالال

أي حرمت علي م ذوات األزواج ألنهن دخلن  ي حصاااااان الزوج  ىف مل يفٱ
 .وحمايته

 :(2)اىحصان  ي القرآن الكريم على أحد أربعة معان ويطلق
[ يقال: أحصاااااان الرجل: إذا 24النساااااااء: ]  ىف يل ىل مل يفٱالتزوج:  -1
 تزوج.
 أي أسلمن.  ىف خئ حئ يفٱاىسعم:  -2
 [ يقال: أحصن: إذا عف.24]النساء:   ىف ميىي خي حي يفٱالعفة:  -3
[ 25]النساء:   ىف نث  مث زث رث يت ىت نت مت يفٱالحرية:  -4

يقال: أحصن: إذا صار حرا و ي جميع ذلك: معنى المنع وتحصين النفس من الوءوع 
ذا أسااااااالم  منع نفساااااااه من القتل    ي الحرام   الرجل إذا تزوج  منع نفساااااااه من الزنى  وا 

ذا عتق منع نفسه من االستيعء.  والعفيف يمنع نفسه من الفحل  وا 
 مسائل: دلت اآلية على
 :ات الزوجذ تحريم كل عقد على نكاح لى:المسألة األو 

أي تحريم أن ي ون للمرأة أكثر من زوج واحاااد. وأ اااادت تعميم حرمتهن ولو  اااان 
َأي إال   ىف  ممىم خم حم جم يفٱأزواجهن مشاااار ين  ولذلك لزم االسااااتثناء بقوله: 

اء: ]الن ِّ   ىف حب جب يفٱ: عطف علىواآلية  .ئي ساااااابيتموهن  ي الحربالع [ 23سااااااَ
 هذا الصاااااااااااانف من المحرمات  ...المحصاااااااااااانات من النساااااااااااااء ملي ع توالتقدير: وحرم

 لعارض نظير الجمع بين األختين.
بها عن  الرجل إذا حفظها واسااااااااتقلا من أحصاااااااانه -بفتم الصاااااااااد- ناتوالمحصااااااااَ 

                              
 .269  ص4التحرير والتنوير  ج ( 1)
 .6  ص5التفسير المنير  ج ( 2)
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 (1).غير 
 :امرأة ةرجلين فأكثر في عصم كااشتر  تحريمالمسألة الثانية: 

َماَد  َأي وحرمت علي م وذلك إبطال لنوع من الن اح  ان  ي الجاهلية  يساامى الضاا ِّ
 . وءد ورد ذ ر   ي حديث عائشة  ءالت:ذوات األزواج ما ُدْمَن  ي عصمة أزواجهن

ملت ا حا   إذهى المرأة   لهم يصااااااااااااايبلهط ما دون العشااااااااااااارة   يدخلون ر يجتمع ال"
 لم يسااااتطع رجل منهم   حملها  أرساااالت إليهم ووضااااعت َ مَر عليها ليال بعد أن تضااااع

 م وءد ولدت  ر ان من أمي  لهم: ءد عر تم الذ ولى يجتمعوا عندها  تقتنع  حأن يمت
 ع أن يمتنع بهطِّ يسااااات  يلحق به ولدها  ال هباسااااام تسااااامي من أحبت   هو ابنك يا  عن

 (2)"الرجل
 :اع  بضت  السالمسألة الثالثة: نكاح 

ي ع استبضا: أرسلي إلى  عن  هزوج المرأته إذا طهرت من حيضوهو أن يقول ال
َها حتى يتبين حمُلَها من ذلك الرجل الذي تَ  ُع منه  منه  ويعتزلها زوجها وال يمسااا َتْبضااِّ سااْ

يقع بتراض بين الرجلين  ا أصاااااااااااااااابها زوجها. وأحساااااااااااااااب أن هذا  ان  إذا تبين حمله
د  .(3)مال أو صحبة ي نجابة الولد   قد ي ون لبذلال ينحصر   والمقصِّ

 دن:المسألة الرابعة: زواج الخ  
 [25: النساء]  ىف ييجئ  ىي ني يفٱ

احِّب ُن  أي: الُمصاااااااااَ : هي التي تزن .الُمَخادِّ ْدنِّ ي سااااااااارا   هو مقابل وءيل: ذاُت الخِّ
دنا ِّحة: المبذولةساااااااااا: اْلم  وهي التي تجاهر بالزنا  وءيلللمسااااااااااا حة : التي   وذات الخِّ

 .(4)نِّ ابالزنا  وال تعيب اتخاذ اأَلْخد تزني بواحد. و انت العرب تعيب اىععن

                              
 .5  ص5التحرير والتنوير  ج ( 1)

 .5127  حديث رءم: 15  ص7صحيم البخاري   تاب الن اح  باب: ال ن اح إال  بولي  ج ( 2)

 .6-5  ص5التحرير والتنوير  ج ( 3)
 .519  ص1 تم القدير للشو اني  ج ( 4)
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و ان أهل الجاهلية يفصااااااالون بين القسااااااامين  وما  انوا يح مون على ذات الخدن 
ب ونها زانية   لما  ان هذا الفرق معتبرا عندهم ال جرم أن هللا سااااااااااابحانه أ رد  ل واحد 

ثم ر ع اىساااااااااعم جميع ذلك   .(1)من هذين القسااااااااامين بالذ ر  ونص على حرمتها معا
  .(2)[151]األنعام:   ىف مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع يفٱءال هللا: 

وبعبارة أخر :  تب علي م تحريم هذ  األنواع  تابا مؤ دا  و رضااااااااه  رضااااااااا ثابتا  
 .(3)موا قا للمصلحة دون شك وال تغيير

 المطلب السابع: نكاح المتعة
 24 النساء: ىف َُّّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي يفٱ

 . (4) ل ما انتفع به: المتاع  ي اللغة
دي   ِّي اآلَية ءال: هذ  المتعةعن  ى أجل مسااام ى لرأَة بشااارط إِّ مَ الرجل ين م ال :السااا 

ة   ي ها َأن تساااااااتبر ء ما ِّ يَوعل يل وهي منُه بريئةبس له عليها سااااااايل  إِّذا انقضااااااات المدَّ
التمتع  ي أول وءد  ان . (5)ما صاااااااحبههليس يرث واحد من س بينهما ميَراثيرحمها ول

رساااااول ه ثم حرم  حعال الزواجح إلى أجل معلوم  و ان ذلك اىساااااعم واءعا على الن ا
 .(7) ي حديث سبرة بن معبد ونص على ذلك بقوله  (6)إلى يوم القيامة هللا 

                              
 .51  ص10مفاتيم الغيب  ج ( 1)
 .519  ص1 تم القدير للشو اني  ج ( 2)

 .8  ص5لمنير  جالتفسير ا ( 3)
 .329  ص8لسان العرب  ج ( 4)
 .485-484  ص 2الدر المنثور  ج ( 5)
يدي  (6)    األزدي  الميورءي حميد بن  توح بن هللا عبد بن  توح بن محمد نصر  أبي بن هللا عبد أبو: الَحمِّ

 العزيز  عبد سعيد محمد زبيدة: الد تورة: المحقق ومسلم  البخاري  الصحيحين  ي ما غريب تفسير
 .466ص  1ج  1995 – 1415  1ط مصر  – القاهرة - السنة م تبة

وءيل:  نيته أبو الربيع  ح ا  الحا ظ أبو القاسم بن  هو أبو ثرية  :برة بن معبد الصحابى سَ  ( 7)
بن .. ويقال: ابن عوسجة بن حرملة ابن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو. األطرا، يعساكر  
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حرم ن هللا ءد اع من النسااااااااء و ااالساااااااتمت يي ءد  نت أذنت لكم  ن  يا أيها الن اس إ)
ا آتيتموهن موال تأخذوا مخل سبيله  ي من  ان عند  منهن شيء  ل ةيامقذلك إلى يوم ال

 .(1)( اشيئ
 الحسن عن ن اح المتعة   قال: إنما  ان ثعثة أيام على عهد رسول هللا وُسئل 

:  ان هذا  ي بدء اىسعم  أحل ها (2)وءال الكلبي .ثم نهى هللا عز  وجل  عنه ورسوله 
بثعثة أيام ثم حر مها  وذلك أنه  ان إذا تم األجل الذي بينهما أعطاها  رساااااااااااااول هللا 

أجرها الذي  ان شااااااارط لها  ثم ءال: زيديني  ي األيام  أزيدك  ي األجر   إن شااااااااءت 
 علت ذلك   إذا تم األجل الذي بينهما أعطاها األجر و ارءها  ثم نساااااخت بلية الطعق 

عن متعة النسااااء يوم خيبر  نهى رساااول هللا  البن عباس: علي ءال والعدة والممات.
نهى عن المتعة التي تذ ر  ي  عن ابن عباس أن عمر و  وعن أكل الحمر األهلية.

ل  ثم والنسااااء يومئذ ءلي ساااورة النسااااء  قال: إنما أحل هللا ذلك على عهد رساااول هللا 
بر  حمد أنه صاااااااااعد المن عن عمر بن الخطاب و   .(3)احر م عليهم بعد أن نهى عنه

عنها ال  هللا وأثنى عليه  قال: ما بال رجال ين حون هذ  المتعة وءد نهى رساااول هللا 
وساااااااااائر العلماء والفقهاء والصاااااااااحابة والتابعين    أجد رجع ين حها إال  رجمته بالحجارة

                              
تسعة عشر حديًثا. رو  مسلم منها  جهينة الجهنى.  ان له دار بالمدينة. ُرو  له عن رسول 

 أبو ز ريا: لنووي ا خع ة معاوية  رضى هللا عنهما. يحديًثا. رو  عنه ابنه الربيع بن سبرة  تو ى  
  1  جبنانل –دار الكتب العلمية  بيروت   تهذيب األسماء واللغات  محيي الدين يحيى بن شر،

 .209ص
 .1406. رءم الحديث: 1025  ص2صحيم مسلم  ج ( 1)
 و ان أيضا رأسا أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر.  األخباري   الععمةالكلبي   ( 2)

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد  الذهبي  الحديث. انظر: متروك  إال أنه شيعي  ي األنساب
 .358  ص6ج .م2006-ها1427  القاهرة - دار الحديث  سير أعالم النبالء  َءاْيمازبن عثمان بن 

تحقيق: اىمام   الكشف والبيان عن تفسير القرآن  أحمد بن محمد بن إبراهيم: أبو إسحاق  ثعلبيال ( 3)
 دار إحياء التراث العربي  بيروت  مراجعة وتدءيق: األستاذ نظير الساعدي  أبي محمد بن عاشور

 .287  ص3  جم2002 -ها 1422  1ط  لبنان –
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 .(1)اآلية منسوخة ومتعة النساء حرام.والسلف الصالحين على أن هذ  
 عب وابن عباس من ءراءتهما: ) ما اسااااتمتعتم به منهن وأما ما روي عن أبي  بن 

إلى أجل مساامى(   قراءة بخع، ما جاءت به مصاااحف المساالمين. وغير جائز ألحد 
 .(2)ى شيًئا لم يأت به الخبُر القاطعأن يلحق  ي  تاب هللا تعال

وبهذا أر  أن القرآن الكريم  ءد شاااارع الن اح الذي ال ُيسااااقط الخطبة وال الصااااداق  
 من ضاااااامان لحقوق المرأة وحقوق أوالدها  وأن ما ي ون للمرأة  ي حالة الطعقما  يه ل

ة أو حتى الممات  يه من النفقة  يغنيها عن ورود أبواب ما  يه تحريم  المتعة  أو العد 
 المؤءتة.

 المطلب الثامن: نكاح اإلماء
 .(3): المملو ةومفردها أمة  اىماء جمع

ه مخرجًا  ي الصااااااااااااااابر عن يىماء وأباحه   قد جعل  ن اح ا يرخص هللا تعالى  
جد الطول  وهو بن اح اىماء لمن لم ي  والترخيص (4)الزنا  إذ  انت العرب تنفر منه

ؤمنين بن اح اىماء عند عن المالحرج الساااااااااااااعة والغنى  والمراد المهر   ر ع هللا تعالى 
وتعير  وتسااميه الهجين   لنفوس العرب التي  انت تسااتهجن ولد األمةالضاارورة  توطئة 

ءااال تعااالى:   (5) لمااا جاااء الشااااااااااااااارع بجواز ن اااحهااا علموا أن ذلااك الهجين ال معنى لااه
  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت متيفٱ

 ىن نن من زن ممرن  ام يل ملىل يك ىك لكمك اك

 [.25]النساء:  ىف ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى  ين

                              
 .287  ص3جالكشف والبيان   ( 1)
 .179  ص8جامع البيان  ج ( 2)
 .168  ص4التفسير البسيط  ج ( 3)
 .600البحر المحيط  ج  ص ( 4)
 .22  ص5التفسير المنير  ج ( 5)
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ضااااااااون منهن و انوا  ي الجاهلية ال يرضااااااااون بن اح اأَلَمةِّ وجعلها حليلة  ولكن يق
شاااااااااااعارا بأن  شاااااااااااهواتهم بالبَِّغاءِّ   أراد هللا إكرام اىماء الُمؤمنات  جزاء على إيمانهن  وا 

َرَع ذلك  له ذيََّلُه بقوله:    يك ىك يفٱوحدة اىيمان ءربت األحرار من العبيد   لما شاااااااااااااااَ

  أي بقوته   لما  ان اىيمان  هو الذي ر ع المؤمنين عند هللا درجات  ىف ملىل
ي ون  ا، عن تزوجهن  وألنه ُرب  َأمةىماء مقنعا لذحرار بترك االساااااااااااااتن  ان إيمان ا

 .(1)إيمانها خيرا من إيمان رجل حرٍ 
وبهذا أكون ءد تحدثُت عن أهم التشااااااريعات التي تختص بالمرأة  وأما الحديث عن 
أمور  انت  ي الجاهلية بحق المرأة وغيرها من الضااااعفاء   الميراث والوصااااية والنفقة  

 استهوت الجاهليين  ظلموا وضي عوا الحقوق بها.

                              
 .15  ص5التحرير والتنوير  ج ( 1)
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  :المبحث الرابع
 نقد التشريعات الجاهلية في الميراث والوصية والنفقة

 و يه مطالب:
 األول: الميراث طلبالم

 طلب الثاني: الوصيةالم 
 المطلب الثالث: النفقة
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 ما  ي اهتمت ساااااااااااورة النسااااااااااااء بالحديث عن األمور العملية بما يتعلق باألموال  
الميراث والوصااية والنفقة  وسااأءوم بتوضاايم  لٍ  من هذ  األمور بما يتعلق بالتشااريعات 

  .الجاهلية حسب ما ورد  ي آيات سورة النساء
 المطلب األول: الميراث

يَراُث أصااااااااله الواو. وهو أن ي ون  ْرُث. َوالمِّ الواو والراء والثاء:  لمة واحدة  هي الوِّ
ما خلفه الميت من األموال  .(1)آخرين بنسااااااااب أو سااااااااببالشاااااااايء لقوم ثم يصااااااااير إلى 

 .(2)والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي
تو ي عن ثعث بنات وامرأة   (3)ءال ابن عباس: إن أوس بن ثابت األنصااااااااااااااااري 

 جاء رجعن من بني عمه وهما وصاااااااااايان له يقال لهما: سااااااااااويد  وعر جة وأخذا ماله. 
وذ رت القصة  وذ رت أن الوصيين ما د عا إلي   جاءت امرأة أوس إلى رسول هللا 

ارجعي إلى بيتك حتى انظر ما يحدث هللا  ي » بناته شااااااااااايئا من المال   قال النبي 
هذ  اآلية  ودلت على أن للرجال نصاايبا وللنساااء نصاايبا   زلت على النبي  ن« أمرك

ال »إلى الوصيين وءال:  ولكنه تعالى لم يبين المقدار  ي هذ  اآلية   أرسل الرسول 
[ ونزل 11ثم نزل بعد: يوصااااااي م هللا  ي أوالد م ]النساااااااء: « تقربا من مال أوس شاااااايئا

عليه الصاعة والساعم الوصايين أن يد عا إلى   رض الزوج و رض المرأة   أمر الرساول
المرأة الثمن ويمسااا ا نصااايب البنات  وبعد ذلك أرسااال عليه الصاااعة والساااعم إليهما أن 

                              
 .105  ص6معجم مقاييس اللغة  ج ( 1)
الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وأهم ه )تالفقه اىسعمي وأدل  ة بن مصطفىوهب  الزحيلي ( 2)

  10  ج4  طدمشق –ة سوري -دار الف ر   (جهايالنظريات الفقهية وتحقيق األحاديث النبوية وتخر 
 .7697ص

األنصاري الخزرجي أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عمرو بن الخزرج  ( 3)
وءال ابن إسحاق: إنه شهد بدرا  وءتل يوم أحد  ولم يعقب     البخاري أخو حسان بن ثابت الشاعر

أسد الغابة    انظر:{نصيب مما ترك الوالدان واألءربون و يه نزل  و ي امرأته ءوله تعالى: }للرجال 
 .314  ص1 ي معر ة الصحابة  ج
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 .اد عا نصيب بناتها إليها  د عا  إليها
يا رسول  : قالت  إلى رسول هللا  (1)جاءت امرأة سعد بن الربيع :عن جابر ءال

ن عمهما أخذ مالهما   ربيع ءتل أبوهما معك  ي أحد شهيداهللا هاتان ابنتا سعد بن ال وا 
 نزلت آية   يقضاااااااااااااااي هللا  ي ذلك : قال   لم يدع لهما ماال وال تن حان إال ولهما مال

 (2).الميراث
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱءاااال تعاااالى: 

هذ  تعالى  أنزل هللا[. 7]النساااااااااء: (3) ىف جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن
ومجر  المقدمة ألح ام المواريث التي  ي ءوله تعالى:   (4)الجاهلية أهلى اآلية ردا عل

اء:   ىف ىليل مل  يك ىكيفٱ ال ُيَور ُِّثوَن النساااء وال الصااغيَر    قد  انوا (5)[11]الن ِّسااَ
بطاااال لقولهم:  ن  ااان ذ را  وا  وطاااعن ياال  خعطى إال من ءاااتاال على ظهور الال يُ )وا 

 .(6)( الغنيمةزَ السيف  وحاب بالرمم  وضارب
الصاااااااااااااااغار  ان ينبغي أن ي ونوا أحق   إن الورثة وأعجبني تعليق القرطبي بقوله:

بالمال من الكبار  لعدم تصر هم والنظر  ي مصالحهم   ع سوا الح م  وأبطلوا الح مة 
 بين تعالى أن اىرث غير مختص . (7) ي آرائهم وتصر اتهم ؤوا َضلاوا بأهوائهم  وأخط

وال يمتنع إذا  ان للقوم عادة  ي  .ترك  يه بين الرجال والنساءبالرجال  بل هو أمر مش
                              

عقبي  بدري  نقيب   ان أحد   عب بن الخزرج األنصاري الخزرجيبن  سعد بن الربيع بن عمرو  ( 1)
وجميع أهل السير أنه  ان نقيب بني الحارث بن الخزرج هو  وعبد هللا بن رواحة   األنصار  نقباء

  2انظر: اسد الغابة  ج .و ان  اتبا  ي الجاهلية  شهد العقبة األولى والثانية  وءتل يوم أحد شهيدا
 .433ص

 .53النقول  صلباب  ( 2)
 .502  ص9. ينظر: مفاتيم الغيب  جسبب نزول هذ ( 3)
 .46  ص5الجامع ألح ام القرآن  ج ( 4)
 .247  ص4التحرير والتنوير  ج ( 5)
 .49  ص5الجامع ألح ام القرآن  ج ( 6)

 .46  ص5  جالمصدر السابق ( 7)
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توريث الكبار دون الصااااااغار ودون النساااااااء  أن ينقلهم ساااااابحانه وتعالى عن تلك العادة 
 .(1)ءليع ءليع على التدريج

انوا  ي الجاااهليااة ال يورثون بااالبنوة إال : أنهم  ااومن هنااا  من أهم مااا يميز العرب
ويورثون أيضااااااااااااااا  و انوا يورثون بالتبني .(2) ورا   ع ميراث للنساااااااااااااااءإذا  ان األبناء ذ

ْلفِّ    وهو أن يرغب رجعن  ي الُخل ةِّ بينهما  يتعاءدا على أن دمهما واحد ويتوارثا: بالحِّ
وأومأ إلى أن ح مة الميراث    شرع هللا الميراث بالقرابة  وجعل للنساء حظوظا  ي ذلك

  المقصاااااااود بهذ  اآلية تشاااااااريع المواريث  .صااااااار، المال إلى القرابة بالوالدة وما دونها
وتنصااااااايص على أن الحقَّ متعلٌق ب ل   بيان لقصاااااااد تعميم ما ترك الوالدان واألءربون و 

 .(3)جزء من المال  حتى ال يستأثر بعضهم بشيء
 

 المطلب الثاني: الوصية
أي  .(4)ا يعهد به اىنسان   يما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموتمالوصية: 

التصاااااالها بأمر الميت  وذلك  :. وساااااميت وصاااااية(5)تمليك مضاااااا، إلى ما بعد الموت
ما  بأن ي تب الرجل ما يرا  بشااااااااأن ما يتر ه بعد و اته. وي ون من يعهد إليه أمر تنفيذ

صااااية مقيًدا بقيود بالنساااابة لكيفية توزيع جاء  ي الوصااااية وصااااييا. ولم ي ن صاااااحب الو 
ثروته؛ ألن المال ملك صاااااحبه وله أن يتصاااار، به  يف يشاااااء. ويجوز للموصااااي إن 

                              
 .502  ص9مفاتيم الغيب  ج ( 1)

أن أول من جعل للبنات نصيًبا  ي ذ ر صاحب  تاب )المفصل  ي تاريخ العرب ءبل اىسعم(  ( 2)
اىرث من الجاهليين هو "ذو المجاسد" عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن  عب بن يش ر  ور ث 

. ينظر: المفصل ماله لولد   ي الجاهلية   جعل للذ ر مثل حظ األنثيين   وا ق ح مه ح م اىسعم
 .237  ص10تاريخ العرب  ج  ي

 .250-248  ص4التحرير والتنوير  ج ( 3)
 .256  ص4  جالمصدر السابق ( 4)
 .252التعريفات  باب الواو  ص ( 5)
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شااااراك من يشاااااء  ي اىرث.  شاااااء حرمان من يشاااااء من الورثة الشاااارعيين من إرثهم  وا 
وله أن يوصي بإعطاء  ل إرثه إلى شخص واحد  وأن يحرم من اىرث  ل المستحقين 

 .(1)يينالشرع
اءِّ القباااائااال ومن تلحقهم ا قاااد  اااان العرب  ي الجااااهلياااة يجعلون  ةِّ لُِّعَظماااَ ياااَّ لَوصاااااااااااااااِّ

باالنتساااااااااب إليهم حساااااااان اأُلْحُدوَثةِّ  وتجمعهم بهم صااااااااعت الحلف أو االعتزاز والود  
. (2)رو انوا إذا لم يوصااوا أو تر وا بعض مالهم بع وصااية يصاار، ألبناء الميت الذ و 

هو المقدم على سائر أوالد المتو ى  والمشر، على تقسيم الميراث  ي ون االبن األكبر 
دارة التر ة وحمل اسم الميت وتمثيله؛ ولذلك تنتقل اىمارة أو الرئاسة أو الزعامة إلى  وا 
ا. حتى إنها تمنحه زيادة  ي  االبن األكبر  ي العادة إن  ان المتو ى أميًرا أو رئيساااااااااااااااً

 .(3)الميراث عن بقية أخوته
  أن  الذي ءسااام هللا تبارك وتعالى [11]النسااااء:   ىف خفمف حف جف  مغ جغ مع جع يفٱ

لولد الميت الذ ور منهم واىناث وألبويه من تر ته من بعد و اته  إنما يقسمه لهم على 
ما ءسمه لهم  ي هذ  اآلية من بعد ءضاء دين الميت الذي مات وهو عليه من تر ته  

اء دينه  له. ثم جعل أهل الوصايا بعد ءضاء ومن بعد تنفيذ وصيته  ي بابها بعد ءض
 .(4)ثلثالدينه شر اء ورثته  يما بقي لما أوصى لهم به  ما لم يجاوز ذلك 

 
 المطلب الثالث: النفقة

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت يفٱ

 [.5]النساء: . ىف مص

                              
 .234-233  ص10المفصل  ي تاريخ العرب  ج ( 1)
 .248  ص4التحرير والتنوير  ج ( 2)

 .234  ص10المفصل  ي تاريخ العرب  ج ( 3)
 .46  ص7  ججامع البيان ( 4)
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أمرت سااااورة النساااااء بالمحا ظة على المال وتثمير   ونهت عن اىساااارا، والتبذير  
المال عصااااااب الحياة  وألن  ل ما تتوءف  وأمرت بالتوسااااااط  ي النفقة واالعتدال  يها  

عليه الحياة ال سااااااابيل للحصاااااااول عليه اال  بالمال  وءد نظر اىساااااااعم إلى األموال هذ  
 ي أياادي السااااااااااااااافهاااء الااذين ال يحااا ظون عليهااا وال النظرة الواءعيااة   حااذر من تر هااا 

   ىف جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت يفٱ   قال تعالى:(1)ُيحسنون التصرا،  يها
أعطوا  ل يتيم ماله إذا بلغ  و ل امرأة صااااااااااااداءها إال إذا  ان أحدهما ساااااااااااافيها ال : أي

 يحسن التصر،  ي ماله   حينئذ يمتنع أن تعطو  إيا  لئع يضيعه  ويجب أن تحفظو 
 .له  أو َيْرُشدَ 

 :(2)والمال للسفهاء الذين  ي واليتهم للتنبيه على أمور
أحدها: أنه إذا ضاااااع هذا المال ولم يبق للساااافيه من ماله ما ينفق منه عليه وجب 
على وليه أن ينفق عليه من مال نفساااه   بذلك تكون إضااااعة مال السااافيه مفضاااية إلى 

انيها: أن هؤالء الساااااااااااافهاء إذا رشاااااااااااادوا ث شاااااااااااايء من مال الولي    أن ماله عين ماله.
وأموالهم محفوظة لهم  وتصر وا  يها تصر، الراشدين  وأنفقوا منها  ي الوجو  الشرعية 

يب هؤالء األولياء حظ منها. ثالثا: التكا ل  ي  من المصالم العامة والخاصة   إنه يصِّ
 األمة.

اء م خشااية أن يبذروها  إذا امتنع علي م أيها الناس أن تعطوا أموالكم ولدان م ونساا
ويتلفوهااا  وهي ءيااام م  وعليهااا ماادار معاااشااااااااااااااا م   علي م أن تتولوا أنتم إصاااااااااااااااعحهااا  

لرجل وتثميرها  واىنفاق عليهم منها  ي طعامهم  و سااااااااااااااوتهم   هي  ي وجوب إنفاق ا
  .(3)ي نحو  عن ابن عباسو ن الكسب  ور و على زوجه وأوالد  القاصرين الذين ال يحسن

: اجعل  ىف حس جس مخ يفٱ زم لضااااااااااااااوا لهم  وهذا  يمن تر أو ا  اا لهم  يها رزءو َأيِّ
                              

  الهيئة المصرية العامة أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريمشحاته: د. عبد هللا محمود    (1)
 .47  ص1976للكتاب  

 .311  ص4تفسير المنار  ج ( 2)
 .315  ص4  جالمصدر السابق ( 3)
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ن األموال هي : إلاوأما على ءول من ء. الزوجات واألوالد ونحوهم ننفقته و ساااااااااوته م
 من و اجعلوا لهم  أوتنفقوا عليهم من األرباح اتجروا  يها حتى تربحوا اليتامى   أموال
اجعلوا أموالهم م ااانااا لرزءهم . و (1)بااهون ساااااااااااااااأنفساااااااااااااااهم وي ت ىهم رزءااا ينفقونااه علالأمو 

   تكون النفقة من ثمرتها وربحها  ال من أصااااااااااااااال رأس المال  لئع يأكله و ساااااااااااااااوتهم
 . (2)اىنفاق

والمقصاااااااااااود بيان الحال التي يمنع  يها السااااااااااافيه من ماله  والحال التي يؤتى  يها 
  لبيااان الفرق بين اىيتاااء بمعنى الحفظ  ىف ُّ َّ يفٱ ي ون مقااابع لقولااه:   مااالااه

واىيتااااء بمعنى التم ين  وي ون العااادول عن التعبير عنهم بااااليتاااامى إلى التعبير هناااا 
بالساافهاء لبيان علة المنع. ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له الساافه  سااواء  ان عن 

كبير صاااااغر أم عن اختعل تصااااار،   تكون اآلية ءد تعرضااااات للحجر على السااااافيه ال
 ومعنى ءوله:  اساااااتطرادا للمناسااااابة  وهذا هو األظهر ألنه أو ر معنى وأوساااااع تشاااااريعا

أي ال تؤتوهم األموال إيتاء تصاااار، مطلق  ولكن آتوهم إياها    ىف حس جس مخيف
ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة   ىف خص حص مس خسيفٱ  بمقدار انتفاعهم من نفقة و سوة

 .(3)من األذ 
ة عناية الشاااااااارع بهذا ليس للوصاااااااي وأصاااااااولها أعيان األموال األمر بي ن أن  ولشاااااااد 

. (4)والزيادة على ذلك محرمة  إنه يأخذ بقدر أجر عمله  وال ءضاااااااااااااااء عليه  بل أخذها
من يسااااتحوذون على أموال اليتامى والساااافهاء ظلمًا  ونهى عن أكلها إساااارا ًا هللا وتوع د 

 ويأخذ ماله.وبدارٍا أن ي بروا  بان يقول: أبادر  بر  لئع يرشد 
من هضاام حق   إن األوامر والنواهي  ي إبطال ما  انت عليه العرب  ي الجاهلية

 يها أكل أموال اليتامى بضاااااااامها إلى أموال القرآن  منعحيث الضااااااااعيفين اليتيم والمرأة  
                              

 .490  ص1 تم القدير  ج ( 1)

 .249  ص4المنير  ج التفسير ( 2)

 .236- 234  ص4التحرير والتنوير  ج ( 3)

 .42  ص5الجامع ألح ام القرآن  ج ( 4)
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األولياء  أو باالسااااااتبدال الذي يؤخذ  يه جيد اليتيم ويعطى رديئا بدله  ومنع أكل مهور 
لهن للتمتع بأموالهن  أو تزويجهن بغير مهر  أو االسااااااااتكثار منهن النساااااااااء  أو عضاااااااا

 .(1)الظلم الذي  ان يصيب  ع منهما ومنع  ألكل أموالهن  وغير ذلك من ظلمهن

                              
 .324  ص4تفسير المنار  ج ( 1)
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 الفصل الثالث
 نقد القرآن الكريم للتشريعات الجاهلية في سورة األنعام

 
 مباحث: و يه

 المبحث األول: التعريف بسورة األنعام.
الثاني: نقد التشبببببريعات الجاهلية التي تختص المبحث 
 بالعتقاد

المبحث الثالث: نقد التشبببببريعات الجاهلية التي تختص 
 بالزروع والثمار

الرابع: نقد التشبببببببريعات الجاهلية التي تختص  بحثالم
 بالتحليل والتحريم في األنعام 

المبحببث الخببامس: نقببد التشبببببببببريعببات الجبباهليببة التي 
 تختص في قتل األولد
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 التعريف بسورة األنعام :المبحث األول
 و يه مطالب:

 المطلب األول: اسم سورة األنعام
 ترتيبها في النزول وعدد آياتها المطلب الثاني:
 دنيهامكي سورة األنعام وم المطلب الثالث:
 فضل سورة األنعام المطلب الرابع:

 المطلب الخامس: مناسبة سورة األنعام لما قبلها
 س: أغراض وأهداف سورة األنعامالمطلب الساد
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بعد الحديث عن نقد القرآن للتشااااااريعات الجاهلية  ي سااااااورة النساااااااء  ي ون حديثي 
 ي هذا الفصل عن نقد التشريعات الجاهلية من خعل سورة األنعام   السورتان تحدثتا 

بتشااااااااااااااريع ءرآني   لكن ال بد  من التعريف بسااااااااااااااورة األنعام   هاعن أح ام الجاهلية ونقد
والتعرا، على تساااااااااااااااميتها  وترتيبها  ي النزول وعدد آياتها  وم يها ومدنيها  والتعر، 

 :وال بد من معر ة معنى األنعام .على  ضلها  ومناسبتها لما ءبلها  وأغراضها
بااال والبقر النعم اىبااال خااااصاااااااااااااااااة   أمااااعياااةا وهي الماااال الرَّ  :اماأَلْنعااا   واألنعاااام اىِّ

 .(1)موالغن
 المطلب األول: اسم سورة األنعام

 . سم من عهد رسول َّللاَّ إال هذا االِّ    السورةذليس له
 هاَ واحدة وشاااايع نزلت علي سااااورة األنعام جملة":  بن عمر: ءال رسااااول هللاعن ا

 .(3)"بالتسبيم والتحميد (2)ن المعئ ة لهم زجلا ملفأ سبعون 
 .والسنة مصاحف و تب الت فسيري الثبتت تسميتها  و ذلك 

  :(4)من ءوله األنعام سااات  مرات ها من ذ ر لفظيوساااميت ساااورة األنعام لما تكرر  
  ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مميفٱ

  جح مج  مثحج هت مت خت حت جت هب  خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ  وءوله: [136 ]اأْلَْنَعام:  ىف جخ مح
  مي حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم

                              
 .585  ص12لسان العرب  ج ( 1)

بيدي: مرتضى ( 2) تاج   عبد الرز اق الحسيني  أبو الفيض : محم د بن محم د بنصوت ر يع عال. الز 
 .117  ص29. جدار الهداية  من المحققين المحقق: مجموعة  العروس من جواهر القاموس

فار وهو ضعيفر  ( 3) غير  و يه يوسف بن عطي ة الصَّ  أبو الحسن نور . الهيثمي:وا  الط براني   ي الص 
  المحقق: حسام الدين القدسي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  الدين علي بن أبي ب ر بن سليمان

 .(10991. رءم: )20-19  ص7ج. م1994-ها1414  م تبة القدسي  القاهرة

 .121  ص7التحرير والتنوير  ج ( 4)
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 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي

]األنعام:   ىف رث يت ىت  نت زتمت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ
 مع جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص يفٱ[  وءوله: 138-139

 .[142]األنعام:   ىف  مق حق مف خف حف مغجف جغ
 المطلب الثاني: ترتيبها في النزول وعدد آياتها

سورة الخامسة والخمسين  ي عد نزول السور. نزلت بعد سورة الحجر عدت هذ  ال
 .(1)وءبل سورة الصا ات

ة  ي الكو ي وسااااااااااااااات  ي آي وهي مئة وخمس وساااااااااااااااتون  ا ال نظير لها  ي عدده
  مم خم يفٱ: اتاختع ها َأربع آي. يين والم يالبصااااري والشااااامي وساااابع  ي المدن

  جغ مع جع يفٱ يعااادهاااا البااااءون  ان والم ي ولما المااادنياااعااادهااا[ 1]األنعاااام:   ىف ىميم

   ىف مغجف  جغ  يفٱكو ي ولم يعاادهااا الباااءون ا العاادهاا [66]األنعااام:   ىف جف مغ
   ىف حئ جئ يفٱالثاااني بعااد  ( [87]األنعااام:  ىف ىي ني مي زي يفٱ [73]األنعااام:
  ىف ني مي زي يفٱعااد  لم يعاادهمااا الكو ي وعاادهااا الباااءون و لهم [161]األنعااام: 

 .(2)األول
 األنعام ومدنيهاالمطلب الثالث: مكّي سورة 

  والثانية [91]األنعام:  ىف جم يل ىل مل خل يفٱ: ا م ية خع سااات آياتهوهي  ل
  جئ يي ىي ني مي يفٱءوله: و   [93]األنعام:  ىف زي ري  ٰى ين ىن نن من يفٱ والثالثة

 هت مت خت حت  جت هب يفٱ: (3)من آخرها وثعث آيات [ 93]األنعام: ىف مئ خئ حئ

                              
 .123  ص7  جالتحرير والتنوير ( 1)
غانم   تحقيق: البيان في عّد آي القرآن .عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر :أبو عمرو  لدانيا ( 2)

 .151ص  1. جم1994 - ها1414  1ط  الكويت –مر ز المخطوطات والتراث   ءدوري الحمد

. ولمعر ة  يمن نزلت هذ  اآليات الست  الرجوع إلى 200-199  ص1البرهان  ي علوم القرآن  ج ( 3)
 نفس الصفحات.
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  حض  جض مص خص حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث

  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض

  مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك

  ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  جنحن يم ىم

 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

 ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب

  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 [.153 -151]األنعام: ىف ين ىن نن
 عن ابن عباس: أنها نزلت بم ة ليع جملة واحدة   ما روا  عنه عطاء  وع رمة  

  خف يفٱالمتقدم. وروي أن ءوله تعالى:  وهو الموا ق لحديث ابن عمر عن رساااول هللا 

نزل  ي مدة حياة أبي طالب    [52]األنعام:   ىف خك حك جك مق حق مف
طا لسااانة نزول هذ  الساااورة. ورو  أي ءبل سااانة عشااار من البعثة   إذا صااام  ان ضااااب

  مل خليفٱالكلبي عن ابن عباس: أن سااااااااات آيات منها نزلت بالمدينة  ثعثا من ءوله: 

 حت  هبجتيفٱ من ءوله: (1)[ إلى منتهى ثعث آيات  وثعثا91]األنعام:  ىف جم يل ىل

 مص خص حص خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت

  خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض

  خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك

 يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  جنحن يم ىم مم

]األنعام:  ىفيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
151  152.] 
يب المصحف  وهذا ال ترتبعد البقرة وآل عمران  ي  أول سورة م يةسورة األنعامِّ و 

                              
 .121  ص7التحرير والتنوير  ج ( 1)
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 .من هنا ال بدَّ وأن لها  ضل  بيريخفى على ءارئ.  
 المطلب الرابع: فضل سورة األنعام

د عة واحدًة   تيلة. أحدهما: أنها نزلالساااااااااااورة اختصااااااااااات بنوعين من الفضااااااااااا هذ 
والسااااابب  يه أنها مشاااااتملة على دالئل   ون ألفا من المعئ ةعأنها شااااايعها ساااااب ي:والثان

بطال مذاه نبوةلالتوحيد والعدل وا  .(1)المبطلين والملحدين بوالمعاد وا 
ور الطوال ساااااااا  نجمع سااااااااور القرآأ وهي  ارة جملة واحدة غيرهو ولم تنزل من الساااااااا 

هة أحوالهم فاواحتجاج على سااااا م  وأشااااادها مقارعة جدال لهةال العرب  ي الجاهليو ألح
و يما [  136اأْلَْنَعام: ] ىف ٰى  ين ىن نن من زن رن مميفٱ: من ءوله

 .(2)  على أنفسهم مما رزءهم َّللا  و حرم
ا م لم جهل العرب   اءرأععباس رضااااااي َّللا  عنهما  ءال: "إذا ساااااارك أن ت عن ابن
 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يفٱ  (3)ورة األنعامسمائة  ي و   وق الثعثين

 .[140]األنعام:  ىف من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق
ووجه آخر؛ وهو: أن  ل ربع من القرآن ا تتم بساااااااااااااااورة أولها الحمد.  أول القرآن 

 .(4)  وهذ  للربع الثاني  والكهف للربع الثالث  وسبأ و اطر للربع الرابع ىف خليفٱسورة 
 المطلب الخامس: مناسبة سورة األنعام لما قبلها

 مواءفهمتضااااااااااااااامناات  اال من ساااااااااااااااورتي المااائاادة واألنعااام محاااجااة أهاال الكتاااب  ي 
ماااة والاااذباااائم  والرد على أهااال  وعقاااائااادهم   ماااا ذ ر  يهماااا أح اااام المطعوماااات المحر 

با إلى األوثان أنه سااااااااااااااابحانه لما ذ ر  ي  ذلكو  .(5)الجاهلية بتحريم بعض األنعام تقر 

                              
 .471  ص12مفاتيم الغيب  ج ( 1)
 .122  ص7التحرير والتنوير  ج ( 2)
 .184  ص4صحيم البخاري  باب: جهل العرب  ج ( 3)

 .84  ص1أسرار ترتيب القرآن  ج ( 4)

 .127-126  ص 7التفسير المنير  ج ( 5)
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المائدة: ] ىف نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يفٱ سااااااااااورة المائدة:
[  أخبر عن 103]المائدة:  ىف لك خك حك جك مق يفٱ[  وذ ر جل شاااااااااااااااأنه بعد  87

الكفار أنهم حرموا أشاااااياء مما رزءهم هللا تعالى ا تراء على هللا عز شاااااأنه و ان القصاااااد 
بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموا شاايئا من ذلك  يشااابهوا الكفار  ي صاانعهم  ساااق جل 

 .جعله هذ  السورة لبيان حال الكفار  ي صنعهم
ا تتحت بالحمد وتلك اختتمت بفصاااااال القضاااااااء ووجه مناساااااابتها آلخر المائدة إنها 

وءال الجعل السيوطي  ي وجه المناسبة: إنه تعالى لما ذ ر  ي آخر   وهما متعزمان
  [ على سااااااااااابيل اىجمال120المائدة: ] ىف مكمل لك هش مش هس مس يفٱ المائدة:

ساااااق جل جعله هذ  السااااورة لبيان   ا تتم جل شااااأنه هذ  السااااورة بشاااارح ذلك وتفصاااايله
ار  ي صااانعهم  أتى به على الوجه األبين والنمط األكمل ثم جادلهم  يه وأءام حال الكف

 .(1)الدالئل على بطعنه وعارضهم وناءضهم
ناساااااااااابت تلك السااااااااااورة من حيث إن  يها  التوحيد  إن  ي سااااااااااورة األنعام  ل ءواعد

 ائهمإبطال ألوهية عيسى عليه الصعة والسعم وتوبيخ الكفرة على اعتقادهم الفاسد وا تر 
 . وباااالنسااااااااااااااااااء من جهاااة ماااا  يهاااا من بااادء الخلق  والتقبيم لماااا حرمو  على(2)البااااطااال

 .(3)أزواجهم  وءتل البنات بالوأد
 المطلب السادس: أغراض وأهداف سورة األنعام.

 .(4)عث والنشوربال ذب ب منمم هر يين وغ شر لسورة أصل  ي محاجة الما هذ 

                              
 .83  ص1أسرار ترتيب القرآن  ج ( 1)
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ه  1270األلوسي  شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني  ( 2)

. ها 1415  1طبيروت   –  المحقق: علي عبد الباري عطية  دار الكتب العلمية والسبع المثاني
 .73  ص4ج

 .84-83  ص1أسرار ترتيب القرآن  ج ( 3)
 .383  ص6الجامع ألح ام القرآن  ج ( 4)
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 :(1)ومن أهم األهدا، التي وردت بش ل عام
فاته وآياته  ي األنفس  -1 إثبات أصاااااااااااااااول االعتقاد   وجود هللا وتوحيد  وصااااااااااااااا

 واآل اق  وتأثير العقيدة  ي العمل.
  إثبات النبوة والرسالة والوحي والرد على شبهات المشر ين. -2
تبيان أصاااول الدين واألخعق واآلداب االجتماعية أو الوصاااايا العشااار المقررة  -3

  ي  ل رسالة إلهية.
السااعادة والشااقاوة والجزاء األخروي على الحساانات والساايئات منوطة باألعمال  -4

 البشرية.
الناس ضاااامن الساااانن اىلهية واألءدار عاملون باىرادة واالختيار   ع جبر وال  -5

 إكرا   وال تعارض بين إرادة هللا وما ي سبه اىنسان.
 .هللا مصدر التشريع والتحليل والتحريم -6 
ساااااااااااااان االعتبار واالتعاظ بأحوال األمم الغابرة التي  ذبت الرسااااااااااااال  على اىن -7

 .وعليه النظر  ي الكون لعستدالل بلياته الكثيرة على ءدرة هللا وعلمه وعظمته..

                              
 .129-128  ص7التفسير المنير  ج( 1)
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  نقد التشريعات الجاهلية التي تختص بالعتقاد :المبحث الثاني
 و يه مطلبان:

 ابطال عقائد الجاهليينالمطلب األول: 
 نسبة الجاهليين شركهم إلى هللا ني:المطلب الثا
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 حم جم يل ىل مل خل يفٱبدأت سورة األنعام باستحقاق هللا تعالى بالحمد 

[  ااااالحمااااد ال 1]األنعااااام:  ىف ين ىن من خن حن جن ىميم  مم خم
وهللا يسااتحقه إال هللا وحد   وهذا القصاار  يه ردى على المشاار ين الذين حمدوا األصاانام  

 يخضع الناس إال ب  وال يتلقوا الشرائع إال من هللا. يريد لهذا الدين عقيدة مقتضاها أال
بول شرع هللا وحد  ور ض  ل شرع غير  هو ذاته اىسعم. وليس لإلسعم مدلول ءَ   إن
 من أولها إلى آخرها.  وي اد اتجا  السااورة  له يمضااي إلى هذا الهد، المحدد .(1) سااوا 

الك. وهللا هو صااااااااااااااااحب القدرة والقهر  اب هو الخالق. وهللا هو الرازق. وهللا هو الم
وهللا هو الذي يقلب القلوب واألبصاااااار   والسااااالطان. وهللا هو العليم بالغيوب واألسااااارار

 مااا يقلااب اللياال والنهااار. و ااذلااك يجااب أن ي ون هللا هو الحاااكم  ي حياااة العباااد وأال 
 لاااه من ي ون لغير  نهي وال أمر  وال شااااااااااااااارع وال ح م  وال تحليااال وال تحريم.  هاااذا 

 .(2)خصائص األلوهية  وال يجوز أن يزاوله  ي حياة الناس أحد من دون هللا
 ماااا  اااان من اعتقاااادهم  ي عقاااائااادهم البااااطلاااة  وماااا اد عو  من أنَّ تلقينهم عقيااادة 

 .اىشراك إنما  ان من هللا تعالى  وبيان حقيقة مشيئة هللا بإثبات صدق القرآن
 الجاهليينالمطلب األول: إبطال عقائد 

  لقد  انت المش لة دائمًا  ي تاريخ البشرية عدم معر ة اىله الحق  بصفاته الحقة
بل  انوا   ومشاااار و العرب الذين  انت هذ  السااااورة تواجههم ما  انوا يجحدون هللا البتة

ولكن انحرا هم الذي وصمهم بالشرك هو أنهم ما  انوا يعتر ون   يقرون بوجود  سبحانه
من  وءد  ان دين العرب  ي الجاهلية خليطا .(3) ي أمرهم  له سااااااااااااااابحانه تح يم هللاب

. ولكن القرآن نقد (4)من األمم المجاورة لهم والتي يرحلون إليها هايتلقون  عقائد شاااااااااااااااتى

                              
 .1011-1010  ص2 ي ظعل القرآن  ج ( 1)

 .1016  ص2المصدر نفسه  ج ( 2)
 .1031  ص2 ي ظعل القرآن  ج ( 3)
 .404  ص7التحرير والتنوير  ج ( 4)
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 ءولهم وأظهر  وبي ن بطعنه.
يجعلون  َمن من المشاااااااار ين  شاااااااارح  رق المشاااااااار ين  ي هذ  السااااااااورة   اب تعالى

ليهم اىشاااارة بقوله ح اية عن إبراهيم   تعالىاألصااانام شااار اء ب  يل ىل مل خل يفٱ: وا 

[.  هو 74]األنعام:  ىف ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم
بطال القول بالشااااار اء واألنداد  ي مقامات  ثيرة أنه  . (1)ناظر  ي إثبات التوحيد وا 

 .(2)أن عبادة األصنام جهلبأ تى و 
والطائفة الثانية: من المشر ين عبدة الكواكب وهم الذين ح ى هللا عنهم أن إبراهيم 

  :[. ردا عليهم وتنبيها لهم 76]االنعام:  ىف زب رب يئ يفٱأبطل ءولهم بقوله
على  سااااااااااد ءولهم. ولعلهم  انوا يعتقدون تأثيرها اساااااااااتقعال دون تأثير األصااااااااانام ولهذا 

 .(3)الربوبية  يهاتعرض لبطعن اىلهية  ي األصنام و 
  ىف حط مض خض حض يفٱ والطااائفااة الثااالثااة: الااذين ح ى هللا تعااالى عنهم انهم:

بليس ءاااالوا: [. 100األنعاااام: ] هللا تعاااالى خاااالق النااااس والااادواب واألنعاااام والخيرات  وا 
 العرب  ان دينهم  ي الجاهلية عبادة  .(4)خالق الساااااااااباع والحيات والعقارب والشااااااااارور

يثبتون  واعها عقائد من اعتقاد سااااااالطة الجن والشاااااااياطين   اناألصااااااانام وسااااااارت إليهم م
الجن وينسااااااااااااااابون إليهم تصااااااااااااااار ات   ذجل ذلك  انوا يتقون الجن وينتسااااااااااااااابون إليها 

بأن بعدها تعللوا ثم ويساااتجلبون رضااااها بالقرابين وترك تسااامية هللا على بعض الذبائم. 

                              
ناظراته مع أبيه مالمقام األول:  ي هذا الباب  . وهذ  المقامات هي:29  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 1)

[ 42مريم: ] ىف يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ يفٱ حيث ءال له:
الثالث: [ والمقام 76]األنعام:  ىفٌّ ٰى ٰر ٰذ يفٱ والمقام الثاني: مناظرته مع ءومه وهو ءوله:

[ والمقام الرابع: مناظرته مع 258]البقرة:  ىفيب ىب نب مب يفٱ مناظرته مع ملك زمانه   قال:
 .[58 ]األنبياء: ىفجم يل ىل مل خليفٱ الكفار بالفعل  وهو ءوله تعالى:

 .31  ص13  جالمصدر السابق ( 2)

 .189  ص4روح المعاني  ج ( 3)
 .40  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 4)
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 .(1)للجن صلة باب تعالى
 جف مغ جغ مع يفٱءال تعالى: .(2)ب بنين وبنات والطائفة الرابعة: الذين جعلوا

المراد أن بعض المشر ين نسبوا ب و  [100]األنعام:  ىف حك  جك مق حق خفمف حف
 .البنين

ولعااال بعضاااااااااااااااهم  اااان يقول باااأن الجن أبنااااء هللا والمعئ اااة بناااات هللا  أو أن  ي 
ناثا انتفاء  :وهو ذلك باالسااااااتدالل بما ينا ي الدعو   القرآن  أبطل .(3)المعئ ة ذ ورا وا 

 وأنى بمعنى: ىف جنحن مم خم حم  جم هل مل خل يفٱ الزوجة التي هي أصااااال الوالدة 
 ؟وبمعنى  يف؟ من أين

 وبعد هذا لم ي تف الجاهليون بادعاءاتهم الباطلة  بل ا تروا على هللا تعالى.
 المطلب الثاني: نسبة الجاهليين شركهم إلى هللا

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن يفٱءال تعالى: 

 [.148]األنعام:  ىف  ٰرٰى

عن الكفار أنهم يتمساااا ون بمشاااايئة هللا تعالى  ي شاااار هم و فرهم   هللا تعالى ح ى
 أخبر هللا تعالى أن هذا التمسااااك  اسااااد باطل  إنه ال يلزم من ثبوت المشاااايئة ب تعالى 

ومرادهم: أن هللا لما  ان ءادرا على  .(4) ي  ل األمور د ع دعوة األنبياء عليهم السعم
منعهم من اىشااراك  ولم يمنعهم منه  أن ذلك دليل على رضااا  بشاار هم  ولذلك  ذبهم 

 .(5)[148]األنعام:  ىف مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ يفٱبقوله: 

                              
 .405  ص7التحرير والتنوير  ج ( 1)

 .178  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 2)
 .407  ص7التحرير والتنوير  ج ( 3)

لباب التأويل في معاني   إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنالخازن  ععء الدين علي بن محمد بن  ( 4)
 .170  ص2ج. ها1415  1طبيروت   –  تصحيم محمد علي شاهين  دار الكتب العلمية التنزيل

 .544  ص1أضواء البيان  ي إيضاح القرآن بالقرآن  ج ( 5)
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لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطعن ما  انوا عليه من الشااااااارك باب وتحريم ما لم لكن 
  "وال آباؤنا  من ءبل وال حرمنا من شيء لو شاء هللا ما أشر نا نحن"الوا: ء  يحرمه هللا

 ذلك  ذب الذين من "على الشاااارك   قال هللا تعالى تكذيبا لهم:  حجة لهم على إءامتهم
  .(1)  من  فار األمم الخالية"ءبلهم

عن  ىف ام يل يفٱحين زعموا أن هللا أمرهم بهاااااذا يعني بتحريماااااه  يقول هللا: 
  [.140]األنعام:  ىف زن رن مم يفٱ  الهد 

 لوا مما رزءكم هللا من األنعام  ال تشااااار وا اآللهة  ي تحريم الحرث واألنعام أ  أمر
يعني تزيين الشااااايطان  تحرمونه  ىف مغجف جغ مع جع يفٱوالحرث حعال طيبا 

من  ثمانية أزواج ءبل خلق آدم هللا أنزل  قد    ىف  مق حق مف خف حف يفٱ
ذ ور لكن الكفااار حرموا  ثى ومن المعز اثنين ذ را وأنثى.الضااااااااااااااااأن اثنين يعنى ذ را وأن

ناثها أخر  ونساااااااااااااااب يعني من أين تحريم األنعام من ءبل  ذلك إلى هللا: وااألنعام تارة وا 
الذ رين أم ءبل األنثيين أما اشااااااااااااتملت عليه أرحام األنثيين يقول على ما اشااااااااااااتمل  ما 

التحريم من ءبله  وما اشااااتمل الرحم  يشااااتمل الرحم إال ذ را أو أنثى  أين هذا الذي جاء
يقول مااا تلااد الغنم إال الغنم ومااا تلااد الناااءااة إال مثلهااا يعني أن الغنم ال  إال على مثلهااا.

تلااد البقر وال البقر تلااد الغنم  ااإن ءااالوا حرم األنثيين خصاااااااااااااااوا ولم يجز لهم أن يااأكلوا 
ن ءالوا الذ رين لم يجز لهم أن يأكلوا ذ ور األنعام  سااااا توا. يقول  اىناث من األنعام وا 

بأن هللا حرم هذا  ثم  ىف  ٰذ يي ىي مي خي حي يفٱ "ءل لهم" :هللا لنبيه 
التحريم  سااا توا  لم يجيبو  إال  بهذا: ىف ىتيت نت مت زت رت يب ىبيفٱ ءال:

:  من أين حرمااه آباااؤ م؟ ءااالوا: هللا أمرهم  أنهم ءااالوا: حرمهااا آباااؤنااا  قااال لهم النبي
  يث ىث نث مث يفٱ (2)أحاااد أظلم يقول  ع ىف زث  رث  يفٱبتحريماااه  اااأنزل هللا: 

                              
 .169-168  ص 2تفسير البغوي  ج ( 1)

  دار احياء التراث  تفسير مقاتل ابن سليمان  ن سليمان بن بشير األزدي البلخيمقاتل  أبو الحسن ب ( 2)
 .595-592  ص1ه.  ج1423  1بيروت  ط
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 .[144]األنعام:  ىف ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف
  زي ٰىري  ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك يفٱ

  ىف مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
 [.150]األنعام:

بطريقة التبيين  أي أحضاااااااااااروا من يشاااااااااااهدون أن هللا وه ذا أبطل هللا تعالى ءولهم 
بأن يقول  حرم هذا  تقصيا ىبطال ءولهم من سائر جهاته. ولذلك أعيد أمر الرسول 

 .(1)لهم ما يظهر  ذب دعواهم
أن ال يشاااااااااااااااهاد معهم  لماا ترتاب علياه من  ومن هناا  قاد أمر هللا تعاالى نبياه 

تح يم أهوائهم  ومن ثم شرعوا ما لم يأمر به هللا على أنه من عند هللا  وءد شمل أمورًا 
  ثيرة  أبدؤها بما يتعلق بالزروع والثمار.

  

                              
 .153. أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 1)
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عات الجاهلية التي تختص بالزروع نقد التشري: المبحث الثالث
 والثمار

 و يه مطالب:
 قسمة حرث الجاهليينالمطلب األول:  

 الجور فيما كان نصيبا هلل المطلب الثاني:
موقف القرآن من تحريمهم للزروع  المطلبببب الثبببالبببث:

 والثمار
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 يما أنعم  بإبطال أهواء الجاهلية  ي أمور تتناسب مع اسمها  سورة األنعام اهتمت
َعٌم أسااااااء المشااااار ون التعامل مع هللا عليهم  من ها  و انت المزروعات والثمار    ل ها نِّ

ضاااااعلهم. ال بلإحد  ساااااُ  و ي هذا المبحث  شااااايطان للسااااايطرة على أهواء المشااااار ين وا 
 ي ءسمتهم  زروعات والثمار ة  يما يحلا من الميَّ هلِّ جا ساد طريقة أَهل السأتحدث عن 

ا زعموا ب  وموءف القرآن من تحريمهم للزرع  مااا بينااه تعااالى. وذلااك من والَجور  يماا
 خعل المطالب اآلتية.

 المطلب األول: ق سمة حرث الجاهليين 
نما     مما يشاااابه الصاااادءات الواجبةار حقا عليهم  ي أموالهم لذصاااانامجعل الكف وا 

 .(1)الذين يشااارعون لهم  انوا يوجبونها على أنفساااهم بااللتزام مثل النذور  أو بتعيين من
 [.136]األنعام:  ىف ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يفٱ ءال تعالى:

أي وجعلوا ب . (2)مِّ روثهم  التمر والقمح من نصاااااااايبا لتها أنهم يجعلون ّللَّ من ج م
نصيبا مما خلق من الزرع والثمار واألنعام  وخصصوا له جزءا وءسما من الغلة والثمرة 

وءالوا  ي   المزعومين من األوثان واألصااااانام.هللار اء والنتاج  وجعلوا نصااااايبا آخر لشااااا
شااااااااااااَر ائِّنا أي إليه  و ي النصاااااااااااايب الثاني: هذا لالنصاااااااااااايب األول: هذا ّللَِِّّّ  نتقرب به 

جعلوا لها نصاااااااااااايبا من أموالهم ينفقونه عليها  وأطاعوها   قد لمعبوداتنا نتقرب به إليها.
ونصيب  طاعة إذعان وخضوع  ي التحليل والتحريم مما هو من خصائص هللا تعالى.

كرام الصاابيان والتصاادق على المساااكين  ونصاايب آلهتهم  هللا  انوا يجعلونه للضاايو، وا 
 .(3)لسدنتها

لِّهَ  وهو يثارهم آلِّ ِّ لِّ َجعو  .(4)تِّهِّم َعَلى َّللاَِّّ سااااابحانهُ نوع من أنواع  فرهم وجهلهم وا  هْم ّللَِّّ

                              
 .94. أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 1)

 .157  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 2)

 .57  ص8ج التفسير المنير  ( 3)

 .187  ص2 تم القدير للشو اني  ج ( 4)
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َر اءِّ َنصاااااايًبا ءال ابن عباس .  (1)مِّ عِّ الِّق المنخ ةِّ الر معبِّ هلِّ ج  ِّي الةٌ نِّهاي  َنصاااااايًبا َولِّلشااااااا
رضااااااي هللا عنهما:  ان المشاااااار ون يجعلون ب من حروثهم وأنعامهم نصاااااايبا ولذوثان 

ا  ان ب أطعمو  الصاااااااابيان والمساااااااااكين وال وم  ما  ان للصاااااااانم أنفقو  عليه  نصاااااااايبا 
 .(2)يأكلون منه البتة

 المطلب الثاني: الَجور فيما كان نصيباا هلل
لم ي تف المشااااااااار ون بجعل نصااااااااايبًا ب من الثمار والزروع  بل أسااااااااااءوا وتععبوا 

  ىي ني مي زي ري يفٱ وظلموا  ي ذلاااك. وءاااد أخبر تعاااالى عن هاااذا بقولاااه:

  مثحج هت مت خت حت جت هب  خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ

 [.136]األنعام:  ىف جخ مح جح مج
ءال:  ىف  خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ يفٱ  ي ءوله تعالى: ابن عباس عن 

هًما  وسااااهًما آللهتهم. و ان إذا   انوا إذا أدخلوا الطعام  جعلو  ُحَزًما  جعلوا منها ب سااااَ
و  إلى الااذي جعلو  هباات الريم من نحو الااذي جعلو  آللهتهم إلى ا لااذي جعلو  ب  ردا

و  ولم  ذا هباات الريم من نحو الااذي جعلو  ب إلى الااذي جعلو  آللهتهم  أءرا آللهتهم. وا 
 ..(3)يرداو 

نُه  َ اُنواوعن ابن عباس أيضًا ءال:  إِّذا احترثوا حرثًا َأو َ اَنت َلُهم َثَمَرة جعُلوا ب مِّ
يء من نصاااااااااايب َ َما َ اَن  للوثن  ءاً وجز  ءاجز  وثان حفظو  األَ من حرث َأو َثَمَرة َأو شااااااااااَ

نُه َشيء مِّمَّا سمي للصمد  وأحصو  وُ  إَِّلى َما َجَعُلوُ  للوثن   َ إِّن سقط مِّ َوا ِّن سبقهم  ردا
ْيئا مِّمَّا َجَعُلوُ  ب َجَعُلوُ  للوثن ْيء من   الماء الذي َجَعلوُ  للوثن  سااااقي شااااَ َوا ِّن سااااقط شااااَ

ي َجَعُلوُ  للوثنرث َوالثََّمرَ حال اُلوا: هااذا  قير  ة الااذي َجعلوُ  ب  اااختلط بااالااذِّ ولم يردو    ءااَ

                              
 .158  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 1)

 المصدر نفسه. ( 2)
 .131  ص12جامع البيان  ج ( 3)
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 .(1)الَماء الذي سموا ب  سقي َما سموا للوثن تر و  للوثن َوا ِّن سبقهمُ   إِّلى َما جعلوا ب
إلااااااااى  ىفٰى ين ىن نن من زن رن مميفٱعاااااااان الساااااااااااااااااااااادي: و 

ب  ويزرعون َزرًعا   ءال:  انوا يقسااااااااامون من أموالهم ءِّساااااااااما  يجعلونه  ىفمحيفٱ
ب   يجعلوناه ب  ويجعلون آللهتهم مثال ذلاك.  ماا خرج ل لهاة أنفقو  عليهاا  وماا خرج

ليس ُبدى آللهتنا  تصااااادءوا به.  إذا هلك الذي يصااااانعون لشااااار ائهم  و ثر الذي ب ءالوا:
ذا أجاااادب الااااذي ب  و ثر الااااذي  من نفقااااة  وأخااااذوا الااااذي ب  ااااأنفقو  على آلهتهم. وا 
آللهتهم  ءالوا: لو شااااااااااء أز ى الذي له  ع يرداون عليه شااااااااايًئا مما ل لهة. ءال هللا: لو 

إنهم . (2) انوا صااااااااادءين  يما ءسااااااااموا  لبئس إًذا ما ح موا: أن يأخذوا مني وال يعطوني
بهذا الصاانع القبيم اعتدوا على حق هللا  ي التشااريع  وأشاار وا به غير  وعبدوا معه إلها 

ورجحو  عليه بجعل ما ب لشاار ائهم  ولم يسااتندوا  ي ح مهم على سااند آخر  و ضاالو  
 .(3)صحيم من عقل أو هداية من شرع إلهي

 بهااذا يتبين مااد  تساااااااااااااااااهلهم  ي حق هللا تعااالى  باال واعتاادائهم على حقٍ  ب هم 
أوجبو  على أنفساااهم دون أمر من هللا تعالى  واعتَدوا على هذا الحق إرضااااًء ألهوائهم  

 يما زرعوا  و يما ساااااَقوا و يما حصااااادوا  وحتى  يما ساااااقط على األرض مما  ان وذلك 
رديئًا  وحتى  يما هبت به الريم ُيولون األصاااااااااااااانام تفضاااااااااااااايًع وطاعة  وهم ُيقرون بأن  

يين الرازق الحقيقي هو هللا تعالى  قط  وأن الذي يعطي أولى بالطاعة  وما ذاك إال بتز 
 من الشيطان وموا قة ألهوائهم.

 المطلب الثالث: موقف القرآن من تحريمهم للزروع والثمار
أن يبين لهؤالء المشااااااااااااااار ين ولِّمن يأتي بعدهم  ءرارًا  طلب هللا تعالى من نبي ه 

  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم يفٱثابتا إلى يوم القيامة يتمثل  ي ءوله عز وجل: 

                              
 .363  ص3الدر المنثور  ج ( 1)
 134  ص12جامع البيان  ج ( 2)

 .58  ص8التفسير المنير  ج ( 3)
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بين هللا تعالى أن التحريم والتحليل  [.145]النساء:  ىف جئ  يي ىي ني مي زي
يااا  ءاال أعلم هللا عز وجاال  ي هااذ  اآليااة بمااا حرم. والمعنى: اا.(1)ال يثباات إال بااالوحي

. (2)محرما إال هذ  األشاااااااااااااااياء ال ما تحرمونه بشاااااااااااااااهوتكم يمحمد ال أجد  يما أوحي إل
ل ما لم يرد دليل شرعي ُيحر ِّم.   األصل  ي األشياء الحِّ

موا على أنفسااااااااهم حر   .[140األنعام: ] ىف  ىلمل يك ىك مك لك اك يق يفٱ
 .(3)موا الناس االنتفاع بهموا االنتفاع به  وحرَ بعض ما رزءهم هللا   حر  

 ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن يفٱوءد سبق ءوله تعالى: 
  خت حت جت هب مب حبخب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

تذ يرا [. 141 ]األنعام: ىف  مس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج  مث هت مت
ن سااااااااااوء بما أنشااااااااااأ لهم  ي األرض مما ينفعهم   بعد أن بي   بمنة هللا تعالى على الناس

به على الناس  لهم مع تسااااافيه آرائهم  ي تحريم بعضاااااها  تصااااار، المشااااار ين  يما من  
  على أنفسهم  عطف عليه المنة بذلك استنزاال بهم إلى إدراك الحق والرجوع عن الغي

بطال ما ينا ي االمتنان ولذلك ذيلت ب  جت هب مب يفٱ قوله:والمقصاااااااااااود االمتنان وا 

معترضااااة وهي تعريض بتساااافيه أحعم المشاااار ين لتحريمهم على  ةالجملو  .ىف خت حت
لإلبااحاة بقرينااة أن األكال من حق  ىفمبيفٱ واألمر هللا باه عليهم. أنفساااااااااااااااهم ماا منَّ 

 .(4)ثوالمقصود الرد على الذين حجروا على أنفسهم بعض الحر  .اىنسان

                              
 .168  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 1)
 .115  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 2)
 .115. أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 3)
 .120-116. أ  ص 8التحرير والتنوير  ج ( 4)
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التي تختص بالتحليل  نقد التشريعات الجاهلية: المبحث الرابع
 والتحريم في األنعام

 و يه مطالب:
 المطلب األول: قسمتهم في األنعام

 المطلب الثاني: األنعام والحرث المحرم عند الجاهليين
 المطلب الثالث: أنعام حرمت ظهورها

 المطلب الرابع: أنعام ل يذكرون اسم هللا عليها
 األنعامشرائعهم فيما في بطون  المطلب الخامس:
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األنعام من نعم هللا تعالى على البشااااااااااااااار  ي  ل زمان  أما عند أهل الجاهلية  قد 
 انت لهاا م اانة  بيرة   هي عمود حيااتهم االءتصاااااااااااااااادية  وءد أن ر القرآن عليهم ما 
ابتدعو   ي حق ِّها من تحريم وتحليل حساااااااااااااااب رغباتهم وآرائهم  دون الرجوع إلى دليل. 

 تعالى؛ بأن جعلوا له نصيبا من األنعام  ولشر ائهم نصيبًا. خاصة  يما نسبو  إلى هللا
بتقسااايٍم عجيٍب ال يخضاااع ألي ِّ دليل وال يقبُله أيا عقًل.  هذ  القسااامة  وما يتعلق بأنواع 
األنعام التي حرموها بجعلها حجر  أو حرمت ظهورها  أو ال يذ رون اسااااااام هللا عليها  

   عَرضه القرآن. أو حتى أح امهم  يما  ي بطون األنعام
 المطلب األول: قسمتهم في األنعام

بطال تلك الشااارائع بتوضااايم ءرآني    ما مر من تقسااايم أولئك الجاهليين للحرث  وا 
  ذلك ءسموا األنعام  وءد وصفه هللا تعالى بقوله:

 ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يفٱ

  مثحج هت مت خت حت جت هب  خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ

 [.136]األنعام:  ىف جخ مح جح مج

ما بزعمهم  وتر هم ما أن ر القرآن على المشاااااااااار ين جعلهم  لربهم من أموالهم َءسااااااااااْ
ل من  هم ما َوصاااَ َوصااال من القسااام الذي جعلو  ب إلى ءسااام شااار ائهم  ي ءسااامهم  ورد ِّ

 .(1)القسم الذي جعلو  لشر ائهم إلى ءسم نصيب هللا  إلى ءسم شر ائهم
يثااارهم آللهتهم على هللا سااااااااااااااابحااانااه من أنواع  فرهم وجهلهموهااذا  أي جعلوا ب   وا 

ساااابحانه مما خلق من حرثهم ونتاج دوابهم نصاااايبا وآللهتهم نصاااايبا من ذلك يصاااار ونه 
 ي سااااااادنتها والقائمين بخدمتها   إذا ذهب ما آللهتهم بإنفاءه  ي ذلك عوضاااااااوا عنه ما 

وتجتهد  ي إخراج نصيب  و انت عادتها تبالغ  .(2)جعلو  ب  وءالوا: هللا غني عن ذلك
وليس ذلك   األصاانام أكثر منها  ي نصاايب هللا  إذ  انوا يعتقدون أن األصاانام بها  قر

                              
 .135  ص12جامع البيان  ج ( 1)
 .187  ص2 تم القدير  ج ( 2)
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  اانوا إذا جمعوا الزرع  هبات الريم  حملات من الاذي ب إلى الاذي لشااااااااااااااار اائهم  بااب.
ذا تفجر من سااااقي ما جعلو  ب  تر و  ولم يردو  إلى نصاااايب هللا ويفعلون ع س هذا  وا 

ذا لم ينجم شيء من نصيب آلهتهم جعلوا   ي نصيب شر ائهم تر و  وبالع س سدو  وا 
ذا أجدبوا أكلوا نصاايب هللا وتر وا نصاايبها لما ذ ر  نصاايب هللا لها  و ذا  ي األنعام. وا 
تعالى ءبم طريقة مشااااااااااااااار ي العرب  ي إن ارهم البعث ذ ر أنواعا من جهاالتهم تنبيها 

 .(1)معلى ضعف عقوله
  ءاااال:  اااانوا ىف ٰى  ين ىن نن من زن رن مم يفٱ عن ءتاااادة:

يجزئون من أموالهم شااااااايًئا   يقولون: هذا ب  وهذا لذصااااااانام  التي يعبدون.  إذا ذهب 
ن ذهب مما جعلو  ب  خالط  و . وا  بعيٌر مما جعلوا لشااااااااااااار ائهم   خالط ما جعلوا ب ردا

ن أصاااااااابتهم سااااااانة  أكلوا ما  جعلوا ب  وتر وا ما شااااااايًئا مما جعلو  لشااااااار ائهم تر و . وا 
 .(2)جعلوا لشر ائهم

منهاا أناه اعتاداء  :ح مهم هاذا أو ماا يح مون باه. وءبحاه من وجو  هللا تعاالى ءبم
على هللا بالتشاااريع. ومنها الشااارك  ي عبادته وال يجوز أن ي ون لغير هللا أدنى نصااايب 

 المساواة بين ما لشر ائهم وما ب سبحانه.ومنها مما يتقرب به إليه. 
ترجيم ما ب تعالى  ومنها أن هذا الح م ال مستند له من العقل   ما أنه ال  منهاو 

 .(3)القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا   ثم لما ءسموا  يما زعمواهداية له من الشرع
 المطلب الثاني: األنعام والحرث المحرم عند الجاهليين

 [138األنعام:]ىفجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خليفءال تعالى:
 .(4)منعته :أي  ما حجرت عليه :جر  ي اللغةوأصل الحِّ   حرام: ىف جم يفٱ

                              
 .654  ص4البحر المحيط للتفسير  ج ( 1)
 .133  ص12جامع البيان  ج ( 2)

 .107  ص8تفسير المنار  ج ( 3)

 .82  ص4تهذيب اللغة  ج ( 4)
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نما ينتفع به من يعينه المالك لمن  هذا  صاااااااااااااانف محجر على مالكه انتفاعه به  وا 
يشاءون من سدنة بيوت األصنام  وخدمتها   تنحر أو تذبم عند ما ير  من عينت له 

ضا تهمذلك   تكون لحاجة الناس والوا دين على بيوت  موا أنعاما أي حر   .(1)األصنام وا 
 .(2)وهم خدام األصاااانام ىف يم  ىم مم خم حم يفٱوحرثا وجعلوها ألصاااانامهم وءالوا: 

وءال ءتادة: حجر .  (3)يعنون خدم األوثان  والرجال دون النساااااااااااااء وءال الزمخشااااااااااااري:
. عليهم  ي أموالهم من الشاااااياطين وتغليظ وتشاااااديد ولم ي ن من هللا. ولهذا ءال بزعمهم

و انوا يحتجرونها عن النساااااااااااااء ويجعلونها للرجال  وءالوا: إن شاااااااااااائنا جعلنا للبنات  يه 
ن شااااااااااائنا لم نجعل. وهذا أمر ا ترو  على هللا .  من المسااااااااااالَّمات عند أهل (4)نصااااااااااايبا وا 

الجاهلي ة أن يصاااااااال  ل  خير للرجال دون النساااااااااء. وهذا القرار وما تبعه تشااااااااريع زعمًا 
 منهم  قط.

 : أنعام ُحرمت ظهورهاالمطلب الثالث
 [138]األنعام:  ىف من خن حن يفٱءال تعالى: 

حر م هؤالء الجهلة من المشاااار ين ظهوَر بعض أنعامهم   ع ير بون ظهورها  وهم 
َتاجها وسااااااااااااائر األشااااااااااااياء منها غير ظهورها للر وب. وحرموا من  لِّها ونِّ ينتفعون برِّسااااااااااااْ

، ىفمن خن حن يفٱ أما:عن الساااااااادي   أنعامهم أنعاًما أخر   ع يحج ون عليها
  .(5)... . هي البحيرة والسائبة والحام

                              
 .106. أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 1)

 .94  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 2)
 .71  ص2الكشا،  ج ( 3)

 .111  ص8تفسير المنار  ج ( 4)
 عيلة بمعنى مفعولة  النطيحة بمعنى المنطوحة  ءال أبو  :البحيرة .144  ص12جامع البيان  ج ( 5)

هي الناءة إذا نتجت خمسة أبطن  ي آخرها ذ ر شقوا أذنها وخلوا سبيلها ال تر ب وال تحلب  :عبيدة
وءال إال أنه لم يذ ر عنه آخرها ذ ر  وال تطرد عن ماء وال مرعى  وروي نحو  عن ابن عباس 
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 المطلب الرابع: أنعام ل يذكرون اسم هللا عليها
 [138]األنعام:  ىف حيخي جي يه ىه مه  جه ين ىن يفٱ

أنعام ال يذ رون اسااااااام هللا عليها  ي الذبم  بل يهلون بها آللهتهم وحدها.  انوا ال 
مجاهد:  ان من إبلهم طائفة ال يذ رون يحجون عليها  ع يلبون على ظهورها  وءال 

هللا عليها وال  ي شااااايء من شاااااأنها  ال إن ر بوا وال إن حلبوا وال إن حملوا وال إن  اسااااام
 .(1)سحبوا وال إن عملوا شيئا

 عل هؤالء المشااااااااااااااار ون ما  علوا من تحريمهم ما حرموا  وءالوا ما ءالوا من ذلك  
يحر مون من ذلك  على ما وصفه عنهم جل ثناؤ  ألنهم أضا وا ما  انوا  ؛ ذًبا على هللا

 ي  تابه  إلى أن  هللا هو الذي حر مه   نفى هللا ذلك عن نفسااااااااااه  وأكذبهم  وأخبر نبيه 
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل يفٱ .(2)والمؤمنين أنهم  ذبة  يما يد عون 

  جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  حن جن

األنعام:  ىف  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي حي جي ىهيه مه
[118-119.] 

وهللا بريء منه لم يشاارعه لهم  وما  ان لغير هللا أن يحلل أو يحرم على العباد ما 
. وال يزال بعض الناس يحلون ويحرمون على أنفساااااهم وعلى الناس بأهوائهم به لم يأذن

أو تقليد بعض المصاانفين من أوليائهم والمنتحلين لمذاهبهم  إما موءتا بيمين أو نذر أو 
                              

لم تر ب ولم  مجاهد البحيرة ما نتجت السائبة من أنثى شق أذنها وخلى سبيلها مع أمها  ي الفع
ابن عباس السائبة هي التي تسيب لذصنام أي تعتق  و ان ءال  . وأما السائبة:تحلب  ما  عل بأمها

  وأما ة وهم خدم آلهتهم  يطعمون من لبنها للسبيلالرجل يسبب من ماله شيئا  يجيء به إلى السدن
هو  :حمى وهو الفحل من اىبل  ءال ابن مسعود وابن عباس واختار  أبو عبيدة والزجاج الحام: من

. الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن  يقولون ءد حمى ظهر   يسيبونه ألصنامهم  ع يحمل عليه شيء
 .379-378  ص4البحر المحيط  ج أنظر:

 .111  ص8تفسير المنار  ج ( 1)

 .146  ص12جامع البيان  ج ( 2)
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ما تحريما مطلقا دائما  وهم يجهلون على ادعائهم للعلم والدين  أنهم ت نسااك تصااو،  وا 
يتبعون بذلك المشااااااااار ين الذين بينت هذ  اآليات ساااااااااوء حالهم  وذيلت هذ  اآلية ببيان 

أي ساااايجزون الجزاء  ىف ٰذ  يي ىي مي يفٱسااااوء مللهم. وهو ءوله تعالى: 
 .(1)الشديد األليم بسبب هذا اال تراء القبيم

 مطلب الخامس: شرائعهم فيما في بطون األنعامال
  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىيفٱ

 [.139]النساء:  ىفيت ىت  نت زتمت رت ىبيب نب مب زب

خبر عن دينهم  ي أجنااة األنعااام التي حجروهااا  ووه  (2)هااذا نوع آخر من جهلهم
ما ولد منها حيا  (5)والساااااااااااااااوائب (4) انوا يقولون  ي أجنة البحائر  (3)موا ظهورهاأو حر  

                              
 .113  ص8تفسير المنار  ج ( 1)

 .95  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 2)
 .110. أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 3)

هي الناءة إذا نتجت خمسة أبطن  ي آخرها ذ ر شقوا أذنها وخلوا سبيلها ال تر ب وال تحلب وال تطرد  ( 4)
عن ماء وال مرعى  وروي نحو  عن ابن عباس إال أنه لم يذ ر عنه آخرها ذ ر  وءال ءتادة وينظر 
ن  انت أنثى شقوا أذن األنثى وءالوا هي بحيرة   لم تر ب   ي الخامس  إذا  ان ذ را ذبحو  وأكلو  وا 

ذا لقيها ألمعي لم ير بها تحرجا وتخورا منه ع رمة وزاد   روي عن  ولم تطرد عن ماء وال مرعى وا 
حرم على النساء لحمها ولبنها  إذا ماتت حلت للنساء  وءال ابن سيد  البحيرة هي التي خليت بع 

البحر المحيط   وسف بن حيان أثير الدين األندلسيأبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن ي .راع
 .378  ص4  جها 1420  بيروت –دار الف ر   المحقق: صدءي محمد جميل  في التفسير

التي تسيب لذصنام أي تعتق  و ان الرجل يسبب من ماله شيئا  يجيء  هي:ءال ابن عباس السائبة  ( 5)
السائبة العبد يعتق على أن ال ي ون  :وءيل به إلى السدنة وهم خدم آلهتهم  يطعمون من لبنها للسبيل 

بن حيان أثير الدين وسف أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن ي عليه والء وال عقل وال ميراث.
  ها1420  بيروت –دار الف ر   المحقق: صدءي محمد جميل  البحر المحيط في التفسير  األندلسي

 .379  ص4ج
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  (1)وما ولد ميتا اشترك  يه الذ ور واىناث. لذ ور ال تأكل منها اىناث ل هو خالص 
ال يتعرض لها والتي أي إن أجنة وألبان هذ  البحائر والسااااااااااوائب المسااااااااااي بة ل لهة 

أحد: هو حعل خاص برجالنا  ومحرم على إناثنا   لبنها للذ ور ومحرم على اىناث  
ذا ولدت ذا ولدت أنثى تر ت  وا  ذ را جعلو  خالصاااااااااااااااا للذ ور ال تأكل منه اىناث  وا 

ذا  ان المولود ميتا اشترك  يه الذ ور واىناث   .(2)للنتاج  لم تذبم  وا 
لقد اسااااااااتطردوا  ي أوهام التصااااااااورات والتصاااااااار ات  النابعة من انحرا ات الشاااااااارك 

اء بأن ما يشاارعه الرجال هو والوثنية  ومن ترك أمر التحليل والتحريم للرجال مع االدع
الذي شااااارعه هللا. ه ذا بع سااااابب وال دليل وال تعليل  إال أهواء الرجال التي يصاااااوغون 

 .(3)منها دينا غامضًا ملتبسا  ي األ هام
هذا الذي أخبر هللا ساابحانه من سااخا ة   و تلك شاارائع العرب  ي جاهليتهم الجهعء
    بئس الح م ح مهم. ببعثة الرسول العرب وجهلهم أمر أذهبه اىسعم  وأبطله هللا

ذا ذبحوا ما ألوثانهم لم يذ روا   انوا إذا ذبحوا ما ب  ذ روا عليه اسااااااااام األوثان  وا 
إنهم لم يعدلوا  ي ءسمتهم الزروع والثمار واألنعام   ما جعلو  ب بزعمهم  عليه اسم هللا.

لذين زينوا لهم ءتل أوالدهم لشااااااااااااااياطين ال صاااااااااااااار و  ألوثانهم  وما جعلو  ألوثانهم ءدمو 
ثعثة  وأءواتهم أموالهم وءد صااااااااانفوا ارتضاااااااااى لهم. ليهلكوهم  وليخلطوا عليهم دينهم الذي

اسااام  ال يذ رون  وصااانف حر مت ظهورها  وصااانف وأوثانهم  لمعبوداتهم صااانف أصااانا، 
  ترائهم.ا وسااااااااااااايلقون جزاء ا تراء و ذبا على هللا بما لم يشااااااااااااارعه  هللا عليها عند الذبم 

وجعلوا الميتة  اىناث  على وحرموها  وخصااصااوا ألبان األنعام وذ ورها لذ ورهم الرجال
على  يعذبهمو   وتر وا األنثى للنتاج  ساااايجزيهم هللا وصاااافهم شاااار ة بين الذ ور واىناث 

                              
 .160  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 1)

 .61  ص8التفسير المنير  ج ( 2)
 .1221  ص3 ي ظعل القرآن  ج ( 3)
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 .(1)ذلك
  

                              
 .63-62  ص8التفسير المنير  ج ( 1)
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 المبحث الخامس
 نقد التشريعات الجاهلية التي تختص في قتل أولدهم

 و يه مطالب:
 ب األول: معنى التزيين لقتل األولدالمطل

 المطلب الثاني: المقصود بالشركاء
 المطلب الثالث: الهدف من التزيين

 المطلب الرابع: موقف القرآن من قتل األولد
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أسر، أهل الجاهلية  ي شر هم وضعلهم  حتى تجاوزوا حد المعقول ليصلوا إلى 
التزيين  والمقصاااااود بالشااااارك  وهد هم من حقيقة ما ءتل ذرياتهم بتزيين من شااااار ائهم.  

 هذا التزيين وموءف القرآن من ءتلهم ألوالدهم.
 المطلب األول: معنى التزيين لقتل األولد

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخيف

  [.137]االنعام: ىفمفحق خف حف مغجف جغ مع جع مظ  مضحط خض

وهذا زين لهم شاااااااار اؤهم ءتل أوالدهم  قتلوا أوالدهم    (1)التحسااااااااين :ومعنى التزيين
ولقد أعظم هللا هذا  من تشاااااااااااااااريعاتهم الباطلة  وهي راجعة إلى تصااااااااااااااار هم  ي ذرياتهم 

وهو ءتلهم أحب الناس إليهم وهم   ن أءبم األشااياءالتزيين العجيب  ي الفساااد الذي حسااَّ 
أبناؤهم  وزين شاااااااااار اء المشاااااااااار ين لكثير  يهم تزيينا مثل ذلك التزيين الذي زينو  لهم  

 .(2)وهو هو نفسه
والمعنى: أن جعلهم ب  من أح امهم الفاساادة ومذاهبهم الباطلة ي نت اآلية بعضااًا  ب

ءدامهم على ءتل أوالد  نصيبا وللشر اء نصيبا نهاية  ي الجهل بمعر ة الخالق المنعم وا 
أنفسااااااااهم نهاية  ي الجهالة والضااااااااعلة وذلك يفيد التنبيه على أن أح ام هؤالء وأحوالهم 

 .(3)ساسةلر اكة والخيشاكل بعضها بعضا  ي ا
ومعنى تزيين ذلااك هنااا أنهم خيلوا لهم  وائااد وءربااا  ي هااذا القتاال  بااأن يلقوا إليهم 
مضاااااارة االسااااااتجداء والعار  ي النساااااااء  وأن النساااااااء ال يرجى منهن نفع للقبيلة  وأنهن 
يجبن اآلباء عند لقاء العدو  ويؤثرن أزواجهن على آبائهن   قتلهن أصاااااااااااااالم وأنفع من 

هن  ونحو هذا من الشاااابه والتمويهات   يأتونهم من المعاني التي تروج عندهم  اسااااتبقائ

                              
 .436  ص1تفسير الراغب  ج ( 1)

 .98. أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 2)

 .158  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 3)



104 
 
 

 .(1) إن العرب  انوا مفرطين  ي الغيرة  والجموح من الغلب والعار
 المطلب الثاني: المقصود بالشركاء

َمن زي ن للكفار ءتل أوالدهم ساام اهم القرآن الشاار اء  وهنا تعدَّدت آراء الفساارين  ي 
 .ر اءالمراد بالش

وسميت  (2)العيلةخيفة أمروهم بأن يئدوا أوالدهم   قال مجاهد: شر اؤهم شياطينهم:
وأضيفت الشر اء إليهم ألنهم   الشياطين شر اء ألنهم أطاعوهم  ي معصية هللا تعالى

 [.22األنعام: ] ىف حئ جئ يي ىي  ني مي يفٱاتخذوها  قوله تعالى: 
 الذين  انوا يزينون للكفار ءتل أوالدهم وءال الكلبي:  ان آللهتهم سدنة وخدام وهم 

. (3)موا شااار اء  ما ساااميت الشاااياطين شااار اءوعلى هذا القول: الشااار اء هم السااادنة ساااُ 
 .(4) أشر وهم مع هللا  ي وجوب طاعتهم

: شاااااار اؤهم ها هنا هم الذين  انوا يخدمون األوثان. وءيل: (6)والزجاج (5)ءال الفراء
 .(7)الشياطينهم الغواة من الناس. وءيل: هم 

                              
 .99.أ  ص8التحرير والتنوير  ج ( 1)
 .136  ص12جامع البيان  ج ( 2)
 .159  ص3التحرير والتنوير  ج ( 3)
 .91  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 4)
  أبو ز ريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور األسدي موالهم  الععمة صاحب التصانيفالفراء   ( 5)

  عر، بالفراء ألنه  ان يفري الكعم  الكو ي  النحوي  صاحب الكسائي. أملى  تاب )معاني القرآن(
  10  جسير أععم النبعء مات: بطريق الحج  سنة سبع ومائتين  وله ثعث وستون سنة. الذهبي 

 .121-118ص 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السر  بن سهل الزجاج النحوي؛  ان من أهل العلم باألدب جاج: الز  ( 6)

والدين المتين  وصنف  تابًا  ي معاني القرآن وله  تاب األمالي  ابن خلكان البرم ي اىربلي أبو 
باء أبناء وفيات األعيان وأن  أبي ب ر البرم يشمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  العباس 

 .50  ص1  ج7عدد األجزاء:   1900  بيروت –دار صادر   المحقق: إحسان عباس  الزمان

 .91  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 7)
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 االختع،  ي معنى الشاااااار اء  من باب التنوع   ع تعارض  ي رأيي  ألن هؤالء 
 السدنة والخدام أو الغواة من الناس  انوا بمعصيتهم ب  الشياطين  ي تزيينهم الباطل.

 المطلب الثالث: الهدف من التزيين
أي  ىفمضحط خض حض جض يفٱوذ ر تعالى علة تزيين المن رات  قال: 

ؤالء الشااياطين لهم هذ  المن رات  ومنها ءتل أوالدهم  ليردوا المشاار ين ويهلكوهم زي ن ه
باىغواء  ويفسااااااااااااادوا عليهم  طرتهم  وليخلطوا عليهم أمر دينهم الذي يد عونه وهو دين 

وساااابب هذا التزيين: أن الشااااياطين خو وهم الفقر  ي الحال أو   إسااااماعيل وملة إبراهيم
  رت ىبيب نب مب  زب رب يفٱى ونهى عن  عله  قال:  ي المستقبل   ما وصف تعال

وخو وهم العار   قتلوا   [31 :]اىسااااااااااراء ىف نث مث زث  رث يت ىت متنت زت
وأوهموهم أن ءتل األوالد يقربهم إلى . لعار والفقر والزواج من غير  فءا البنات خو،

  ااان ءتاال األوالد عناادهم  .(1)هللا   مااا  عاال عبااد المطلااب حين نااذر ءتاال ابنااه عبااد هللا
  والغالب  ان وأد البنات (2)يشااااامل الذ  ور  وهذ  حاالت نادرة أبرزها نذر عبد المطلب

 وءتلهن ألسباٍب ابتدعوها ما أنزل هللا بها من سلطان. 
 القرآن تعرض لبيان ح م هللا  ي ءتل األوالد.و 

 المطلب الرابع: موقف القرآن من قتل األولد
ر تلك  األوالد من نعم هللا على اىنسان  والتي يجب أن تقاَبل بالش ر  ومن لم يقد ِّ

نما إرضاااااااااًء لمن زعموا أنهم شاااااااار اء ب  دون  النعمة  وتعد  بقتل أوالد  ال لشاااااااايء وا 
نيع  والذي عبَّر عنه القرآن:  تفعيل لدور العقل الذي ال ُيم ن أن ُيقر بهذا العمل الشااااااااااااَّ

                              
 .59  ص8التفسير المنير  ج ( 1)

و ان عبد المطلب بن ومنها:  وءصة نذر ذبم عبد المطلب لولد  عبد هللا  ذ رت  ي  تب السيرة ( 2)
حين لقي من ءريل ما لقي عند حفر زمزم  لئن ولد له عشرة نفر  ثم بلغوا معه حتى ءد نذر هاشم 

ولمعر ة تفاصيل هذ  القصة  الرجوع إلى  تاب: )السيرة  يمنعو   لينحرن أحدهم ب عند الكعبة.
 . وما بعدها.151  ص1النبوية( البن هشام  ج
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  يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يفٱ

 [.140 ]األنعام: ىف من زن رن مم ام
بين ما لزمهم على هذا الح م وهو الخسااااااااااااااران والساااااااااااااافاهة وعدم العلم وتحريم ما  

رزءهم هللا واال تراء على هللا والضااااااااااااعل وعدم االهتداء و ل واحد منها ساااااااااااابب تام  ي 
 حصول الذم.

ألن الولد نعمة عظيمة من هللا على العبد  إذا ساااااااااعى  ي إبطاله  قد  :الخساااااااااران 
 ألن أما الذم  ي الدنيا:و الدنيا والعقاب العظيم  ي اآلخرة.  ي خسااااااااار خسااااااااارانا عظيما 

وليس  ي الدنيا ذم أشااااااد منه. وأما   ءتل ولد  خو ا من أن يأكل طعامه :الناس يقولون 
عظم موجبات المحبة  مع حصااولها إذا أءدم على العقاب  ي اآلخرة  ذن ءرابة الوالدة أ 

 إلحاق أعظم المضار به  ان ذلك أعظم أنواع الذنوب 
 وذلك الفقر موهوم   ألن ءتل الولد إنما ي ون للخو، من الفقر السااااااااااااااافاهة:وأما 

  التزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر ءليل موهوم ال شك أنه سفاهة.
 ولدت من عدم العلم وال شك أن الجهل أعظم المن رات والقبائم.هذ  السفاهة إنما تو 

ة على هللا أ الجر و  ألنه يمنع نفسااااااااااااه تلك المنا ع والطيبات. تحريم ما أحل هللا لهم:و 
الضعل عن الرشد  ي مصالم الدين و يها  واال تراء عليه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر.

  .(1)طلم يحصل لهم االهتداء ءوبه  ومنا ع الدنيا.
  جس مخ يفٱوه ذا أكدت اآليات شااااااااااااناعة  علهم  ي أكثر من موءع  ءال تعالى: 

   مضحط خض حض جض مص  خص حص مس خس حس

  [.137االنعام: ]ىف  حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ
  مك لك اك يق ىق  يف ىف  يث ىث نث مث زث يفٱوءوله تعالى: 

 [.140 ]األنعام: ىف من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك

                              
 .161  ص13مفاتيم الغيب  ج ( 1)
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 مض خض حض  جض مص خص حص يفٱ و ي موطن آخر ءولااااه تعااااالى:

 وهي  ي الوصايا العشر  مما يدل  على أهمية اجتناب هذا الفعل الجاهلي. ىف حطمظ
هذ  ألوان من شااااااااااارائع الجاهلية العربية ءبل اىساااااااااااعم التي ابتدعها المشااااااااااار ون  

 .(1)واخترعوها بأهوائهم وآرائهم الفاسدة  وتأثرا بوساوس الشيطان
وخعصااااااااة األمر أني رأيت القرآن ءد أجَمَل حقيقة ما أحل  وما حر م هللا تعالى وما 
أمر وما نهى  أجمله بأسااالوب موجز  شاااامل  معجز  بعد أن أبطل على الكفار جميع 
حججهم  ألنهم لم ُيشاااااهدوا عند تحريمهم وتحليلهم شاااااهود  وأثبت أن ذلك  ان بأهوائهم 

د أشااااااااار وا مع هللا غير . وأن تحريمهم هذا وتحليلهم وبسااااااااابب تكذيبهم وعدم إيمانهم   ق
  خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن يفٱإنما  ان بمشااااااااايئة هللا ءال تعالى: 

 يئ ىئ نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي مي

  يف  يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب

  ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق

  حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين

 .ىف مب خب
وصاااااايا ربانية  مهمة  منجية لكل من أخذ بها  تضااااامن لكل من التزم  هي عشااااار

بها الحياة الطيبة  ي الدنيا واآلخرة  عمل بها األولون والتزموا   ساااااااااااااااعدوا ودانت لهم 
 .الدنيا

 خسمس حس مخجس  جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت  جت هب يفٱ

  خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص

  خل مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك  لك خك حك جك مق مفحق

 ىه مه ينجه ىن من خن  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

                              
 .57  ص8التفسير المنير  ج ( 1)
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  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي  جي يه

  يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ

 صدق هللا العظيم. ىف يف ىف  يث ىث نث مث رثزث

تتضاااامن هذ  اآليات  لمات أجمعت عليها شاااارائع الخلق  ولم تنسااااخ ءط  ي مل ة  
 قد ءيل: إنها العشاار  لمات المنزلة على موسااى 

دئة بتحريم اىشااراك باب    مبت(1)
 يفيد النهي عن ضااد : وهو اىساااءة إلى الوالدين  وءد  ى الوالدين باىحسااان إل  أمر ثم 

ال يوءرون آبااااءهم إذا أضاااااااااااااااعفهم الكبر.  لاااذلاااك  ثرت  هم اااان  ثير من العرب أوالد
  ىنيفٱوءد ذ رت ساااااااااااورة النسااااااااااااء ذلك  (2).وصااااااااااااية القرآن باىحساااااااااااان بالوالدين

[  وحذ ر من وأد البنات وءتل األوالد  خشااية العيلة  سااواًء  انوا 36]النساااء:  ىفين
إناثًا أو ذ ورًا  والنهي عن جميع أنواع الفواحل والمعاصاااااي  وعن ءتل النفس المحرمة 
د هللا تعالى  مؤمنة  انت أو معاهدة إال بالحق الذي يوجب ءتلها  وهذ  المحرمات شااااااااااد 

 ذلك مال اليتيم إال بما  يه صاااعحه وتثمير   التجارة  يه  على حرمة االءتراب منها  و 
بقوله  -وءد تم بيانه-حتى يبلغ أشد   وءد جاء الحديث عن مال اليتيم  ي سورة النساء

 مق حق خفمف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  يفٱ تعالى:
[   جمع بين ءوة البدن  وهو بلوغ الن اح  وبين ءوة 6]النسااااااااء: ىف لكمك خك حك جك

وهو إيناس الرشاااااااااااااااد  ثم أمر تعالى باالعتدال  ي األخذ والعطاء عند البيع  المعر ة 
والشاااااراء بالعدل  والعدل هنا يقتضاااااي  يما يقع تحت ءدرة البشااااار من التحفظ والتحرز  
و ذلك العدل  يما يتضاااامن األح ام والشااااهادات  وءد ورد  ي سااااورة النساااااء أيضااااًا عند 

  من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يفٱ ءوله تعالى:

[  ثم أمر بالو اء بالعهد وهذا عام  ي جميع ما عهد  هللا 135]النساااااااااااااااء:  ىف ىنين
تعالى إلى عباد   وأوجب اتباع صراطه المستقيم   إنه لما نهى عن اتباع غير سبيله  

                              
 .132  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 1)

 .158. أ  ص8مفاتيم الغيب  ج ( 2)
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أمر باتباع طريقه المساااااااااتوي الذي ال عوج  يه  طريقه الذي شااااااااارعه على لساااااااااان نبيه 
 .(1)  ونهايته الجنةمحمد 
هنا بدت الصاااالة بين سااااورة النساااااء المدنية وسااااورة األنعام الم ية  لتدلل على أن و 

 أصول التشريعات ءد نزلت  ي م ة  وأن تفاصيلها نزلت  ي المدينة. وهللا أعلم.
 

  

                              
 .138-135  ص7الجامع ألح ام القرآن  ج ( 1)
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 الخاتمة
الحمد ب الذي أعانني على  تابة موضاااااوعي عن نقد القرآن لتشاااااريعات الجاهلية  

النساااااااء واألنعام  قط  لتكون نبراسااااااا ينير للمؤمنين حياتهم  وبيانها من خعل سااااااورتي 
 ظهر عظمة هذا القرآن.مما يُ 

 أما بالنسبة ألهم النتائج  ألخصها بما يلي:
 ن الحق  ي التشريع خالص ب تعالى وحد .أ

 أن ح م البشر للبشر هو الجاهلية بعينها.
 أن هللا تعالى ال يرضى لعباد  الجهل.

ة شااااااااملت المسااااااااتضااااااااعفين  ي المجتمع وهما النساااااااااء واليتامى  أن أح ام الجاهلي
من المعامعت واألمور  اوشملت أيضا األنعام وبعض األطعمة واألشربة  و ذلك أنواع

 االجتماعية.
وأن الجاهلية تكون  ي أي زمان وم ان متى ُوجدت أسااااااابابها  وال يم ن القضااااااااء 

 إال بما صُلم به أولها. عليها إال بتشريع القرآن.  لن يصلم حال هذ  األمة
 

 انت هذ  أهم النتائج التي توصاااااااالت إليها  ي بحثي  أما ما يتعلق بالتوصاااااااايات  
  أءول مستعينة باب تعالى:

أن القرآن الكريم تعرض  ي ساااااااااااااااور أخر  لمزيد مما شااااااااااااااارعه الجاهليين والكفار 
 دة مثع    ما  ي سااااااورة المائبتحليل وتحريم من أنفسااااااهم ألنفسااااااهم  ي مجال األطعمة

والتي من خعلهاا يتم التطرق إلى نقاد القرآن  أوصاااااااااااااااي بمزياد من األبحااث  ا وغيرهاا 
  .قرآنيةالسور تلك ال الكريم للتشريعات الجاهلية من خعل
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 فهرس اآليات القرآنية
رقم  اسم السورة رقم اآلية اآلية

 السورة
 الصفحة

 33 2 البقرة 21 مل خل
  مع  جع مظ حط مض خض حض جض

  حق مف خف حف جف جغمغ

  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق

 مم خم حم  جم هل مل

  مل خل  هن من خن حن جن

  يم  ىم مم خم حم جم يل ىل
  يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ٰى ٰر

172 
-  175 

آل 
 عمران

3 35 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم
  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه
ٌّ ٍّ 

  33 4 النساء 1
34  35  
37  50 

  يئ نئىئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ
 نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب

  37 4 النساء 2
45  46  

73 
  يئ نئىئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ
  نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب
  ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف
  ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام
 زي

 43 4 النساء 2-3

  ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
 مكىك لك اك يق ىق يف

  46 4 النساء 3
52 

 37 4 النساء - 3  ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
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  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف
  ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام
  مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي زي
 حت جت هب  مب خب حب جب هئ

4 

  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي
 حت جت هب  مب خب حب جب

  54 4 النساء 4
55 

  جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت
 مص خص حص مس خس حس جس مخ

  71 4 النساء 5
72  73 

  مع جع مظ حط مض خض حض  جض
  مق حق خفمف حف  جف مغ جغ
 ملهل خل  حل جل لكمك خك حك جك
  من  خن جنحن مم خم حم جم
  مي خي حي ٰهجي مه جه هن
   هي

  38 4 النساء 6
108 

  خم حم جم يل ىل مل خل
  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
 جي يه  ىه جهمه

  38 4 النساء 7
69 

 ىث نث مث زث رث يت ىت
  لك اك ىقيق يف  ىف يث
 مك

 43 4 النساء 10

  رن مم ام ىليل مل يك ىك
ٱزن

  9 4 النساء 11
10  69  

71 
  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ

  جح مج حج  مث هت ختمت حت

 خسمس  حس جس مخ جخ مح

  خض حض جض خصمص حص

  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 حف جف

  37 4 النساء 19
56  57 

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ

  41 4 النساء 22
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 59 مت زت رت  يب
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ

  ىت نت مت زت رت  يب

 زث رث  يت

  يث  ىث نث مث

  اك يق ىق يف ىف

 يك ىك مك لك

  ام يل ىل  مل

  ىن نن من  زن رن مم

  ىي ني  مي زي ري ٰى ين

  مئ  خئ حئ جئ يي

  خب حب جب هئ

  مث هت ختمت حت جت هب  مب

 مح جح مج حج

22 - 
23 

 37 4 النساء

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ربزب يئ ىئ نئ مئ
  59 4 النساء 23

60  61 
  مث زث رث يت ىت نت مت

  يف ىف يث ىث نث

  يك ىك لكمك اك  يق ىق

  زن ممرن  ام يل ملىل

 ٰى  ين ىن نن من

 ييجئ  ىي ني مي زي ري

  خب حب جب هئ مئ خئ حئ

  حج مث هت ختمت حت جت هب مب

  مس حسخس جس مخ جخ جحمح مج

 مص  خص حص

  38 4 النساء 25
61  62  
63  66 

  مظ حط مض خض حض جض

  خف جفحف مغ جغ مع  جع

   مق حق مف

 34 4 النساء 26
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  خم حم جم يل ىل مل خل
 من خن حن جن يم ىم  مم

 34 4 النساء 27

 حي جي ىهيه  مه جه ين ىن
 مي خي

 34 4 النساء 28

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ
  ىب نب  زبمب رب يئ نئىئ مئ
 مت زت رت يب

 38 4 النساء 29

  ام يل ىل مل يك ىك مك
 رن مم

 33 4 النساء 31

 جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
  مب خب جبحب هئ مئ  خئ
  مج مثحج هت مت خت  جتحت هب
 حس جس  مخ جخ مح جح

 41 4 النساء 32

 مننن زن رن مم ام يل
 ري ٰى ين  ىن

 37 4 النساء 36

 108 4 النساء 36 ين  ىن
  يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ مئ

 رت
 33 4 النساء 40

  خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
 مئ

 39 4 النساء 43

  جم هل  مل خل حل جل مك لك خك
  مل خل  خن حن جن مم خم حم
  جن يم ىم مم خم حم جم ىليل

  مه جه ين ىن من خن حن
  مي خي حي جي يه  ىه
 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
  يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  زت  رت يب ىب نب مب زب رب
 نت مت

44 - 
46 

 39 4 النساء

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 اكلك يق ىق
 33 4  النساء 48
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  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

  مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص

 حقمق  مف خف حف جف جغمغ مع جع

  18 4 النساء 58
32  39 

 9  7 4 النساء 59 من خن حن جن مم خم حم
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جه ين ىن من خن حن جن  يم
  يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ
  يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  ىب نب مب زب رب
 ىت نت مت زت رت يب
  يث ىث نث مث زث رث  يت
  مك لك اك يق  ىق يف ىف
  مم ام يل  ىل مل يك ىك
  ٰى ين  ىن نن من زن رن
 زي ري

60 - 
63 

 40 4 النساء

  خص حص مس  خس حس جس مخ
  جع مظ حط  مض خض حض جض مص
ٱحف جف مغ جغ مع

 9 4 النساء 65

  زن  رن مم ام يل ىل

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  هت مت خت حت جت  هب مب خب

  حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث

  حض جض مص  خص حص مس خس

  جغ  مع جع مظ حط مض خض

  جك  مق حق مف حفخف جف مغ

  خل حل جل مك لك خك حك

  خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل

 خن حن جن  يم ىم مم
  جي يه  ىه مه جه ين ىن من
  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

71 - 
76 

 40 4 النساء
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  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 رتزت يب ىب نب مب زب رب
 زث رث يت ىت  نت مت

 9  3 4 النساء 80 خمحم جم يل ىل مل خل
  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثٱ

 من زن رن  مم ام يل ىل مل

 ينٰى ىن نن

اء 83 َس  12 4 الن ِّ

 ممىم خم حم جم يل ىل مل خل

 ين ىن من خن حن  جن يم

 خيمي حي جي يه  ىه مه جه

  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  نئ  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ

  نب مب زب رب يئ ىئ

  رث يت ىت متنت زت رت يب ىب

 ىفيف يث ىث نث مث زث

 ىك مك لك اك يق  ىق

 ام يل ىل  مل يك

 ىن نن من  زن رن مم

 مي زي ري ٰى ين

92 - 
93 

 38 4 النساء

 35 4 النساء 104 هبجت مب خب  حب جب
  جغ مع جع مظ حط مض خض

 مغ
 6 4 النساء 105

 زن رن مم ام يل ىل  مل يك
 ري ٰى ين ىن نن من

 34 4 النساء 110

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّيفٱ

  مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ

 نت مت  زت يبرت ىب نب

 12 4 النساء 115

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 اكلك يق ىق
 33 4  النساء 116

 26 4 النساء 116  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت



124 
 
 

  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق

  ىن نن من زن رن مم  ام يل

  يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين

  حب جب هئ  مئ خئ جئحئ

  جت هب مب خب

 هت مت خت حت

  مخ جخ جحمح مج حج  مث

  مص خص حص مس خس  حس جس

  جع حطمظ مض  خض حض جض

   حف جف مغ جغ مع

- 120 

  حج مث هت ختمت حت جت
  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  خض حض جض مص خص حص  مس
   مظ حط مض

 47 4 اءالنس 127

  حج مث هت ختمت حت جت
  خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  خض حض جض مص خص حص  مس
  مع جع  مظ حط مض
  مق حق خفمف  حف جف مغ جغ
 خلحل جل مك لك خك حك جك

 37 4 النساء 127

  مم خم حم جم يل ىل مل
  جه ىنين من خن حن جن يم  ىم
  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه
 رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  18 4 النساء 135
39  108 

  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 زتمت رت ىبيب نب مب زب
 يت ىت  نت

 99 4 النساء 139

  ام يل ىل مل يك  ىك مك
 ىنين نن  من زن رن مم

 34 4 النساء 152
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 ني مي زي ري ٰى
  جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى
 هئ  مئ خئ حئ

 26 4 النساء 167

 خت حت جت هب مب خب حب جب
 جخ مح جح مج حج مث  هت مت
  جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ
 حض

168 
- 169 

 26 4 النساء

 5 5 المائدة 48 ىنين نن من زن رن
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب
 نت مت

 81 5 المائدة 87

 81 5 المائدة 103 لك خك حك جك مق
 81 5 المائدة 120 مكمل لك هش مش هس مس
  خم حم جم يل ىل مل خل
  من خن حن جن ىميم  مم
 ين ىن

  78 6 األنعام 1
84 

 104 6 األنعام 22 حئ جئ يي ىي  ني مي
  جم هل مل خل حل جل مك  لك

   خم حم
 25 6 األنعام 44

 خك حك جك مق حق مف خف

  حم جم هل مل خل حل مكجل  لك

 هن من خن حن  جن مم خم

 جي ٰه مه جه

  19 6 األنعام 52
79 

 78 6 األنعام 66 مغ جغ مع جع
 78 6 األنعام 73 مغجف  جغ
  مم خم حم جم يل ىل مل
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم

 85 6 األنعام 74

 85 6 االنعام 76 زب رب يئ
 78 6 األنعام 87 ني مي زي
  78 6 األنعام 91 جم يل ىل مل خل
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79 
 78 6 األنعام 93 زي ري  ٰى ين ىن نن من
 85 6 األنعام 100 حط مض خض حض
  جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع
 حك

 86 6 األنعام 100

 86 6 األنعام 101 جنحن مم خم حم  جم هل مل خل
  جت هب خبمب  حب جب هئ مئ

 حج مث هت مت حتخت
 20 6 االنعام 115

  خم حم جم هل مل خل حل جل
  جم يل ىل مل خل  حن جن مم
  من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
  حي جي ىهيه مه جه ين ىن
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي  خي
َّ ُّ 

118 
-119 

 98 6 األنعام

  ين ىن نن من زن رن مم

  ىي ني مي زي ري ٰى

  جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ

  هت مت خت حت جت هب  خبمب حب

ٱجخ مح جح مج  مثحج

ام 136 َع   77 6 اأْلَْن
80  90  
91  92  
95  96 

  حص مس خس حس  جس مخ

 حض جض مص  خص

 مغجف جغ مع جع مظ  مضحط خض

 حق مف خف حف

  103 6 االنعام 137
105  
106 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 جن يم

   96 6 األنعام 138
97   98 
  99 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
  ين ىن من خن حن جن يم

 حيخي جي يه ىه مه  جه
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي

138-
139 

-77 6 األنعام
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 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
  مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ
 ىت  نت زتمت رت ىبيب نب
 رث يت

  يف ىف  يث ىث نث مث زث
   ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق
 من زن رن مم ام يل

   80 6 األنعام 140
87   93 
  106 

  مي زي ري ٰى  ين ىن
  حئ جئ  يي ىي ني
 حبخب  جب هئ مئ خئ
  مث هت مت خت حت جت هب مب
  خس حس جس مخ محجخ جح حجمج
 مس

 93 6 األنعام 141

  مض خض جضحض مص خص حص
 مغجف جغ مع جع مظ  حط
   مق حق مف خف حف

 78 6 األنعام 142

 87 6 األنعام 142 مغ جغ مع جع
 87 6 األنعام 143 ٰذ يي ىي مي خي حي
 87 6 األنعام 144 ىتيت نت مت زت رت يب ىب

 ىف يث ىث نث مث  زث  رث
 مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف
 ام يل ىل

 88 6 األنعام 144

  زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم
 جئ  يي ىي ني مي

 92 6 النساء 145

  جي يه ىه مه  جه ين ىن

   ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  زئمئ

  رث يت ىت نت مت  زت رت يب

 يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث

147 
- 150 

 107 6 األنعام



128 
 
 

  مل يك ىك مك لك اك

  ىن نن من رنزن مم ام يل ىل

 يي ىي ني مي زي ٰىري  ين

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ

 مب خب حب

  جي يه ىه مه  جه ين ىن

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 86 6 األنعام 148

  ام يل ىل  مل يك ىك مك

  زي ٰىري  ين ىن نن من رنزن مم

  خئ  حئ جئ يي ىي ني مي

 مب خب حب جب هئ مئ

 88 6 األنعام 150

  جح حجمج مث هت مت خت حت  جت

  حص خسمس حس مخجس  جخ مح

 مض خض حض  جض مص خص

  خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ

  جل مك  لك خك حك جك مق مفحق

  خم حم جم هل مل حلخل

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم

 ينجه ىن من خن  جنحن يم

 يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه

  رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

ٱيئ ىئ نئ مئ زئ

151 
– 152 

   63 6 األنعام
79   

106 

  جح حجمج مث هت مت خت حت  جت

  حص خسمس حس مخجس  جخ مح

 مض خض حض  جض مص خص

  خف حف جف  مغ جغ مع جع حطمظ

  جل مك  لك خك حك جك مق مفحق

  خم حم جم هل مل حلخل

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم

151- 
153 

 – 78 6 األنعام
79  107 
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 ينجه ىن من خن  جنحن يم

 يي ىي مي حيخي  جي يه ىه مه

  رئ ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

  زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ

   مت زت رت ىبيب نب مب

  ىث نث مث رثزث يت ىت نت

 لك اك يق ىق يف ىف  يث

  ام يل ىل مل  يك ىك مك

 ين ىن نن  من زن رن مم

 11 10 يونس 71ٱخي حي  جي
 متنت زت رت ىبيب نب مب  زب رب
 نث مث زث  رث يت ىت

 105 17 اىسراء 31

م 6-5 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ْرَي  56 19 َم
 60 33 األحزاب 4 ىثيث نث مث زث
  مك  لك اك يق ىق يف ىف يث

 ىك
 60 33 األحزاب 37

 53 35  اطر 1 هئجب مئ خئ حئ  جئ
 20 42 الشور   38 ٰى ين ىن
  نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب
 يث ىث نث  مث

 19 49 الحجرات 13

  هن من خن حن جن مم  خم حم جم

 جه
17-
18 

 6 75 ةالقيام
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 فهرس األحاديث

 
  

 الصفحة الحديث
 53 ااختر منهن أربع

 32 أرني المفتاح
 10 ما تر نا  هو صدءةإنا معشر األنبياء ال نورث 

 44 ثبت األجر للغعم وبقي الوزر على والد 
 11 يرث القاتل ال

من ساااان  ي اىسااااعم ساااانة حساااانة  له أجرها وأجر من عمل بها بعد  من 
غير أن ينقص من أجورهم شاايء  ومن ساان  ي اىسااعم ساانة ساايئة  عليه 

 وزرها ووزر من عمل بها

9 

 44  إنه يحل دار من يوق شم نفسه ورجع به ه ذا 
ن المعئ ة لهم ا ملفأ سبعون  هاواحدة وشيع نزلت علي سورة األنعام جملة

 زجل بالتسبيم والتحميد
77 

 19 وأيم هللا لو أن  اطمة بنت محمد سرءت لقطعت يدها
 10 وصلوا  ما رأيتموني أصلي

 ءد ن هللااع من النساااء و ااالسااتمت يي ءد  نت أذنت لكم  ن  يا أيها الن اس إ
خل سااااااااابيله  وال ي من  ان عند  منهن شااااااااايء  ل ةيامقحرم ذلك إلى يوم ال

 اا آتيتموهن شيئمتأخذوا م

64 
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 فهرس األعالم
 5    عباس ابن

 36   ابن مسعود

 72   كعب بن أبيّ 
 66   حارثة بن زيد

 70  معبد بن سبرة
 99، 69، 62، 53   السدي
 53  جبير بن سعيد

 10   الشافعي
 34  عثمان بن طلحة 

 52، 21  الزبير بن عروة
 62  رباح بن عطاء

 54   عكرمة
 71  الخطاب بن عمر

 57 الثقفي سلمة بن غيالن
 111   الفراء
 107، 105، 103، 54، 53   قتادة

 71   الكلبي
 

 


