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Abstract:
The Quranic picture in general and the Quranic picture in the Holy Quran are religious and
psychological, before they are only aesthetic. The interpretation of the verses of God through these
rhetorical glimpses which leads to the ability of any different method, whether at the level of the verse
or the word or even the characters to perform With the same weight and the depth of semantic and
inspirational, makes the taste of these verses and texts Quranic taste and sense of living, and among the
goals of the Koranic imagery is the significance of the provisions of acts of worship and transactions,
so we conducted this research to study the significance of the portrayal of works in the Koran on the
provisions of worship and transactions, In the second section, we discussed the significance of
portraying the works in the Holy Quran on transactions and we devoted the study (selling, riba, and
marriage), and in both studies We have settled verses including the provisions of worship in the way of
Quranic photography, this is the summary of what we have worked on these pages.
key words:Indication,Photography works, worship, Transactions, Prayer, giving, Sell, Usury, Marriage
:الملخص

 فالتدبر،الصورة القرآنية عموماً والتصوير القرآني في القرآن الكريم ذو دالالت دينية ونفسية قبل أن يكونا ذا بعد جمالي فحسب

اء على مستوى اآلية أو الكلمة
ً في آيات اهلل عز وجل من خالل تلك اللمحات البالغية التي تؤدي مؤداً ال يستطيع أي أسلوب مغاير سو
،ً يجعل التذوق لتلك اآليات والنصوص القرآنية تذوقاً وجدانياً وحسيا،أو حتى الحروف أن يؤديه بنفس الثقل والعمق الداللي واإليحائي

ومن بين غايات التصوير القرآني هي داللته على أحكام العبادات والمعامالت لذا؛ عقدنا هذا البحث لدراسة داللة تصوير األعمال في
 ودار الحديث في المبحث األول على داللة تصوير األعمال في،القرآن الكريم على أحكام العبادات والمعامالت وذلك ضمن مبحثين
 وفي المبحث الثاني دار الحديث على داللة تصوير األعمال في القرآن،)الزكاة،القرآن الكريم على العبادات وخصصنا بالدراسة (الصالة

 وفي كال المبحثين استقرينا االيات المتضمنه أحكام العبادات بطريقة،) النكاح،الكريم على المعامالت وخصصنا بالدراسة (البيع والربا

. هذه خالصة ما عملنا عليه في هذه الصفحات،التصوير القرآني
. النكاح، الربا، البيع، الزكاة، الصالة، المعامالت، العبادات، تصوير األعمال، داللة:الكلمات المفتاحية
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المقدَّمة:

يصرف حياة الناس وينظمها،فهو يشمل جانبين اثنين تتفرع عنهما سائر
الدين اإلسالمي ،بما َّأنه منهج إلهي للبشر ينبغي أن ِّ

الجوانب األخرى وتعود إليها:

الجانب األول :األصول العقدية.
الجانب الثاني :الشرائع واألحكام ،واألخالق.

وهذا النظام التشريعي ينبثق عن األصول العقدية ويقوم عليها ،ويجعل لها صورة واقعية متمثلة في حياة البشر الواقعية ،ولذا

فهو ِّ
يحدد للمكلفين حدوداً في أقوالهم وأفعالهم.

واذا كانت العقيدة هي أصل البناء وأساسهَّ ،
فإن الشريعة تنبثق عن هذا األصل وتقوم عليه ،بحيث يكون كل حكم من أحكام

ٍ
أصل من أصول العقيدة واإليمان ومرتبطاً به ،فال قيمة وال أمان لنظام ال
السلوك اإلنساني في أي جانب من جوانب الحياة متفرعاً عن
ٍ
قوياً محكماً (.)1
يستند على أساس متين ،كما ال جدوى من
أساس لم نرفع فوقه بناء ّ
يبين القرآن الكريم أن المضمون الَّذي يحمله يرمي إلى تنظيم حياة اإلنسان ،وضبط سلوك المجتمعات ،وتربية قوته الفكرية،

أن يعتمد على أساليب وأدوات مختلفة بنحو يتناسب مع تنوع مخاطبيه ،وحاجاتهم الفكرية والمعرفية ،والروحية،
ولكن هذا الهدف يقتضي ْ
والعاطفية ،والمعنوية والمادية ،األخروية والدنيوية وغير ذلك مما تقتضيه مختلف األوضاع ،وأنماط التفكير واإلمكانات الروحية .وكذلك
أن القرآن الكريم بلسان دعوة اإلنسان إلى المعتقدات،والدوافع ،والعبادات ،والمعامالت العادلة والسلوك الصحيح
من جهة أخرى نلحظ ْ
التي يضمن من خاللها وصول اإلنسان في حياته إلى هدفه المنشود ،أو بلسان تحذيره من ذلك ،أو بلسان الترغيب.
وقد يعتمد القرآن الكريم أسلوب القصص لبيان مصير المحسن والمسئ ،ولبيان السنن اإللهية ويذكر اإلنسان بالنعم التي ينالها
أهل الجنة ،وبالعذاب الَّذي يناله أصحاب الجحيم( ،)2وكل تلك األساليب تعرض بطريقة التصوير القرآني.
إ ْذ إن تصوير المشاهد الماضية ومواقف األنبياء (عليهم السالم) ،والمشهد المستقبلية ومشاهد الكون والطبيعة ،تظهر كل زمان

بمنظور جديد ،وبفكر جديد أيضاً يكشف عن حقائق كانت خافية بشأنها ،ويعيدها إلى األذهان بما تحمله من دالالت وعبر ،فضالً عما

يمكن أن يقدمه لألجيال الحالية والقادمة من مادة مفيدة ،مما يفتح آفاق َرحبة لإلنسان ،فمن خالل هذا الفصل سوف ننهل من منبع
القرآن الصافي ،فكما هو معروف َّ
إن القرآن الكريم يحمل المبادئ العامة للرسالة من عقيدة وشريعة وأخالق ،ولكن وفق صياغة جديدة،

وهي صياغة المبدأ (الحقيقة) بأسلوب فني.
سنعرض في هذا البحث نصوصاً ذات التصوير القرآني ،محاولين توضيح ما فيها من دالالت على احكام العبادات

والمعامالت أو صو اًر لما يتعلق بفاعلها أو تاركها .ولم نتوسع في هذا البحث في ذكر جميع العبادات والمعامالت ،بل اقتصرنا على

بعض المشاهد القرآنية المتضمنة داللة على حكم شرعي أو تصوير لعاقبة فاعلها أو تركها .ونعرض هذا الموضوع ضمن مبحثين

وكاآلتي:
المبحث األول :داللة تصوير األعمال في القرآن الكريم على العبادات.

العبادة في اللغة :قال أبو إسحاق الزجاج (المتوفى311 :هـ) َّ
ضوع ،يقال هذا طَريق ُم ّعبد
إن" :معنى العبادة في اللغة الطاعةُ مع ُ
الخ ُ

ط َران(.)3
طليًّا با ْلقَ ْ
كان َم ْ
الوطء ،وبعير معب ُ
َّد ،إذا َ
إذا كان ُمذلالً بكثْرة َ
ُّ ()4
و ذكر ابن منظور (ت711/هـ) َّ
إن " :أصل العبوديَّة الخضوع والتذلل .
فالعبادة في اللغة هي الطاعة والتذلّل والخضوع.
1

( ) ينظر د .عثمان جمعة ضميرية ،مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية.33-31 ،
2
( ) ينظر :د .محمد باقر سعيدي روشن ،تعليل لغة القرآن وأساليب فهمه.478 ،
3
( ) الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.48/1 ،
4
( ) ابن منظور ،لسان العرب 271 /3 ،مادة (عبد).
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العبادة في االصطالح:

اختلفت عبارات العلماء في تعريف العبادة اصطالحاًَّ ،إال َّ
أن المعنى متَّحد يصب في مجرى واحد وهو طاعة اهلل وتوحيده في

كل األحوال ،ومنها:

ما ذكره المناوي (ت1031 /هـ) فقد ذكر َّ
عدة معاني للعبادة منها " :تعظيم اهلل وامتثال أوامره .وقيل :هي األفعال الواقعة على

نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض ،ولذلك اختص الرب فهي أخص من العبودية ألنها التذلل(.)1

عدة معان ،منها ما يلي:
َّ
أما في القرآن الكريم فقد استعمل مفهوم العبادة في ّ
﴿ع ْب ًدا َم ْملُو ًكا الَ َي ْقد ُر َعلَى َش ْيء﴾ [النحل]75:
 1ـ مملوكية المنفعة :كقوله تعالى َ

َن الَ تَ ْعُب ُدوا َّ
ان إَّنهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبين﴾
َعهَ ْد إلَْي ُك ْم َيا َبني َ
 2ـ سيادة الطاعة ،وان لم تكن أصالة للمطاع :كقوله تعالى﴿ :أَلَ ْم أ ْ
آد َم أ ْ
الش ْيطَ َ
[يس.]60:

 3ـ الطاعة والخضوع واالنقياد للمعبود على وجه التعظيم والتقديس ،وأنه الغني بالذات ومصدر جميع الخيرات والنعم والكماالت مبدءاً
ك به إلَْيه أ َْد ُعوا َوالَْيه َمآب﴾ إلى غير ذلك من اآليات القرآنية المباركة،
َعُب َد اللَّهَ َوالَ أُ ْشر َ
َن أ ْ
واصالة :كقوله تعالى﴿ :قُ ْل إَّن َما أُم ْر ُ
ت أْ
الدالّة على إرادة االنقياد إلى المعبود على وجه التعظيم .وهذا هو المعنى االصطالحي لمفهوم العبادة (.)2
في هذا المبحث سوف نقف على بعض العبادات واحكامها عبر التصوير القرآني ونذكر بعض منها فيما يأتي:

.1الصالة:

 -الصالة لغة واصطالحاً:

الصالة لغة:

ويقال َّ
إن الصالة من صلَّت العود إذا
أي اُدعُ لهمُ ،
ص ِّل َعلَْيه ْم﴾[التوبةْ ]103 :
الصالة أصلها في اللغة الدعاء ،لقوله تعالىَ ﴿ :و َ
ليَّنته َّ
المصلَّي يلين بالخشوع(.)3
ألن ُ
الصالة اصطالحاً:

فقد ُعرفت َّ
بأنها" :عبارة عن أركان مخصوصة ،وأذكار معلومة ،بشرائط محصورة في أوقات مقدرة
 -من الصور القرآنية الدالة على الصالة واحكامها.

()4

.

تعتبر الصالة من أوثق الصالت بين العبد وربه ،فالقرآن الكريم يعرض مشهد موح يلمس الوجدان .مشهد الذين أوتوا العلم من
َّ
ون
ون ل ْألَ ْذقَان ُسج ً
َّدا (َ )107وَيقُولُ َ
ين أُوتُوا ا ْلع ْل َم م ْن قَْبله إ َذا ُي ْتلَى َعلَْيه ْم َيخُّر َ
قبله ،في قوله تعالى﴿ :قُ ْل آمُنوا به أ َْو َال تُ ْؤمُنوا إ َّن الذ َ
وعا ﴾[اإلسراء.]109-107:
ون َوَيز ُ
يد ُه ْم ُخ ُش ً
ون ل ْألَ ْذقَان َي ْب ُك َ
ان َو ْع ُد َربَِّنا لَ َم ْف ُعوًال (َ )108وَيخُّر َ
ان َربَِّنا إ ْن َك َ
ُس ْب َح َ

وعا﴾ [األسراء .]109:في اآلية الكريمة يصور لنا اهلل َّ
عز وجل شأن
ون َوَيز ُ
يد ُه ْم ُخ ُش ً
ون ل ْألَ ْذقَان َي ْب ُك َ
الشاهد قوله تعالىَ ﴿ :وَيخُّر َ
العلماء ممن أوتوا الكتاب قبلنا وخوفهم من اهلل تعالى ،ومن خالل مدح القرآن الكريم لهم بذلك يدل بطريق االقتضاء على استحباب

البكاء في حقهم ،ويدل بمفهوم الموافقة على استحبابه حقنا ،فيكون جائ اًز وال يقطع الصالة وال يضرها (.)5

كما قال الجصاص (ت370/هـ)" :وفيه الداللة على َّ
أن البكاء في الصَّالة من خوف اهلل ال يقطع الصَّالة؛ ألن اهلل تعالى قد

الصالة وسجود التالوة وسجدة الشكر(.)6
فرق بين سجود َّ
مدحهم بالبكاء في السَّجود ولم ُي َّ
()1
و َّ
أكد القرطبي (ت671 /هـ) ذلك بقوله " :دليل على جواز البكاء في الصالة من خوف اهلل ،أو على معصية في دين اهلل .
1

( ) المناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف.235 ،
2
( ) ينظر :الساعدي ،صادق محمد رضا ،األمامة اإللهية (بحوث سماحة األستاذ آية هللا الشيخ محمد السند).46-43 / 4 ،
3
( ) ينظر :الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 346/1 ،مادة (صلي).
4
( ) الجرجاني ،كتاب التعريفات.134 ،
5
( ) ينظر :د .أسامة محمد عبد العظيم حمزة ،القصص القرآني واثره في استنباط األحكام.92 ،
6
( ) الجصاص ،أحكام القرآن.273/3 ،
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فالنص القرآني عبارة عن مشهد مصور لحالة شعورية عظيمة ،يرسم تأثير هذا القرآن الكريم في القلوب المتفتحة الستقبال فيضه
العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله .والعلم المقصود هو ما أنزله اهلل من الكتاب قبل القرآن ،فالعلم الحق هو ما جاء

عز وجل(.)2
من عند اهلل ّ
َّ
ين
ويقدم القرآن الكريم في قوله تعالى﴿ :يا أَيُّهَا الذ َ
ون ( )9فَإذا قُضَيت الصَّالةُ
َخ ْير لَ ُك ْم إ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ

اس َع ْوا إلى ذ ْكر اللَّه َوَذ ُروا ا ْلَب ْي َع .ذل ُك ْم
ي للصَّالة م ْن َي ْوم ا ْل ُج ُم َعة فَ ْ
آمُنوا إذا ُنود َ
َ
َّ
َّ
َّ
ضل اللهَ ،وا ْذ ُك ُروا اللهَ َكثي اًر لَ َعل ُك ْم
فَ ْانتَش ُروا في ْاأل َْرضَ ،و ْابتَ ُغوا م ْن َف ْ
ون﴾[الجمعة ]10-9 :عبارات تنشر صو اًر متحركة ومشاهد حيَّة على طريقة التعبير القرآنية ،ليرسم لنا صورة المنادي ينادي لصالة
تُْفل ُح َ
الجمعة ،فإذا الجموع من الناس كالً ترك عمله وتوجه للصالة بكل مسعاه ،ثم إذا قُضيت انتشروا في األض َّ
وكل واحد منهم عاد إلى
عمله ،ويتبيَّن لنا من خالل تلك الصورة مجموعة من األحكام المتعلقة بالصالة.فقد دلت اآلية الكريمة على " َّ
أن للصالة أذاناً يدعى به
الناس إليها(.)3

َّ
آمُنوا﴾ ثم
و قال القرطبي (ت671 /هـ)" :خاطب اهلل المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماً فقالَ﴿:يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ناد ْيتُم إلَى الصَّالة﴾ [المائدة]58 :؛ َّ
ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه(.)4
َّ
خصه بالنداء ،وا ْن كان قد دخل في عموم قوله تعالىَ ﴿:واذا َ ْ
أن يقوم إلى صالة الجمعة ٍّ
بجد ونشاط ،وعزيمة
في التعبير بقوله تعالى﴿ :فاسعوا إلى ذ ْكر اهلل﴾ لطيفة وهي َّأنه ينبغي للمؤمن ْ

وهمةَّ ،
أن تسعى بقلبك
َّ
فإن ذلك منهي عنه فالسعي ْ
الع ْدو في المشي ّ
ألن لفظ (السعي) يفيد القصد والمواظبة والعزة ،وليس المراد منه َ
وعملك وهو المشي إليها(.)5
﴿وَذ ُروا ا ْلَب ْي َع ﴾ وقصد
والمتأمل في هذه اآليات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل الجمعة أن نترك البيع ،فقد أُطلق لفظ البيع َ
به جميع أنواع المعاملة من بيع ،وشراء ،واجارة ،وغيرها من المعامالت فهو على سبيل المجاز المرسل وميزه بالذكر؛ َّ
ألنه الصفقة

السريعة الربح ،وهي أيضاً الصورة النهائية لمعظم األعمال ،كما أن البائع يحب دائماً البيع ،ويحرص عليه ،بخالف المشتري الذي ربما
يشتري وهو كاره ،فتجده غير حريص على الشراء؛ َّ
ألنه إذا لم ي ْشتَر اليوم سيشتري غداً(.)6
وفي هذا التصوير تعليم دائم للنفوس فال بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب األرض ،ليخلو إلى ربه،

ويتجرد لذكره ،ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد واالتصال بالمأل األعلى ،ويمأل قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر

ضل
ويستروح شذاه ،ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر اهلل :قال تعالى ﴿ :فَإذا قُضَيت الصَّالةُ فَ ْانتَش ُروا في ْاأل َْرضَ ،و ْابتَ ُغوا م ْن فَ ْ
َّ
َّ
َّ
ون ﴾[ الجمعة.]10:
اللهَ ،وا ْذ ُك ُروا اللهَ َكثي اًر لَ َعل ُك ْم تُْفل ُح َ

وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج اإلسالمي .االعتدال بين مقتضيات الحياة في األرض ،من عمل وكد ونشاط وكسب.

وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع القلب وتجرده للذكر .وهي ضرورة لحياة القلب ال يصلح بدونها لالتصال والتلقي والنهوض

بتكاليف األمانة الكبرى(.)7

1

( ) القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.342/10 ،
2
( ) ينظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن.2254/4 ،
3
( ) الحصاص ،أحكام القرآن.558/2 ،
4
( ) القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.100/18 ،
5
( ) ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن .311/9 ،والصابوني ،محمد علي الصابوني ،روائع البيان تفسير آيات األحكام.577/2 ،
6
( ) ينظر :الشعراوي ،تفسير الشعراوي .8393/14 ،والصابوني ،محمد علي الصابوني ،روائع البيان تفسير آيات األحكام.577/2 ،
( )7ينظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن.3571/6 ،
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 .2الزكاة.

 -الزكاة لغة واصطالحاً:

الزكاة لغة:

الزكاة في اللغة تعني الزيادة والنماء ،وهي مصدر من (زكو) ،فـ (الزكاة) زكاة المال ،وسميت بذلكَّ ،
ألنها مما يرجى به زكاة

المال ،وهو زيادته ونماؤه.

وقال قوم :سميت زكاة؛ َّ
ص َدقَةً تُطَهُِّرُه ْم َوتَُزِّكيه ْم بهَا﴾[التوبة.)1(]103:
ألنها طهرة ،واحتجوا بقول واهلل تعالىُ ﴿:خ ْذ م ْن أ َْم َواله ْم َ
الزكاةَ :ما أخرجته من َمالك لتطهِّره به(.)2
وجاء في معجم المحيط والمحيط األعظمّ " :
إن هناك فرقاً بينهما وهوَّ :
إن كلمة الصدقة في بعض قد تطلق على فرض الزكاةَّ ،إال َّ
ونالحظ َّ
أن الزكاة ال تكون إال فرضا،

الص َدقَات فَنع َّما ه َي﴾[ البقرة ]271:يحتملهما(.)3
والصدقة قد تكون فرضا ،وقد تكون نفال .وقوله تعالى ﴿:إ ْن تُْب ُدوا َّ
و الصدقة في الشرع :هي تمليك في الحياة بغير عو ٍ
ض على وجه القربة إلى اهلل تعالى(.)4
َ

(الصدقة) في لغة الفقهاء على خمس ٍ
معان(:)5
يطلق مصطلح
َّ

َّ
وبهُ ْم
الصدقة الواجبة ،وفقاً لما جاء في قوله تعالى ﴿:إَّن َما َّ
األول :الزكاة :وهي َّ
الص َدقَ ُ
ين َعلَْيهَا َوا ْل ُم َؤلفَة ُقلُ ُ
ات ل ْلفُقََراء َوا ْل َم َساكين َوا ْل َعامل َ
َّ
يضةً م َن اللَّه َواللَّهُ َعليم َحكيم ﴾[ التوبة.]60 :
َوفي ِّ
ين َوفي َسبيل الله َو ْابن السَّبيل فَر َ
الرقَاب َوا ْل َغارم َ

التطوع :واليها ينصرف المعنى في االصطالح الفقهي في اإلطالق غالباً.
ثانياً :صدقة
ّ
ثالثاً :الوقف

ق به فَهُ َو َكفَّ َارة لَهُ﴾[المائدة.]45:
ص َّد َ
صاص فَ َم ْن تَ َ
رابعاً :ما يسامح به اإلنسان من حقَّه :نحو قوله تعالىَ ﴿ :وا ْل ُج ُرو َح ق َ
ٍ
َّ
ُّ
ص َدقَة"(.)6
عروف َ
خامساً :المعروف مطلقاً :حيث روى عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) َّإنه قالُ ":كل َم ُ
الزكاة اصطالحاً:
َّ
عرف الزكاة في َّ
الش ْرع َّ
ويسمى
تُ َّ
بأنها " :إيتاء ّ
جزء من ّ
النصاب الحولي إلى الفقير وقيل هي اسم للقدر الذي يخرج إلى الفقير ُ
()7
الصدق في ا ْل ُعُبوديَّة .
الزكاة صدقة أ َْيضا لداللتها على
ْ
ّ
فالزكاة " :كل شيء يزداد فهو يزكو زّكاة ،ويسمى ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب ال ّشرع زّكاة َّ
ألنها تزيد في المال الّذي
()8

تخرج منه وتوفره وتقيه من اآلفات والثابت بدليل قطعي أصله ،والمقدار بأخبار اآلحاد؛ ولذلك أطلق عليها لفظ الواجب
 -من الصور القرآنية الدالة على الزكاة والنفقة.

عز َّ
من الصور القرآنية البديعة الرائعة التي صورها َّ
وجل للترغيب باإلنفاق في سبيل اهلل ،وطلباً لثوابه:
ٍ َّ
ٍ
قوله تعالى﴿ :مثَ ُل الَّذين ي ْنفقُون أَموالَهم في سبيل اللَّه َكمثَل حب ٍ
ف ل َم ْن
ضاع ُ
َّة أ َْنَبتَ ْ
ت َس ْب َع َسَناب َل في ُك ِّل ُس ْنُبلَة م َائةُ َحبَّة َواللهُ ُي َ
َ َ
َ
َ ُ َ ْ َ ُْ
َ
َّ
َّ
َّ
َج ُرُه ْم ع ْن َد َربِّه ْم َوَال َخ ْوف
ون َما أ َْنفَقُوا َمًّنا َوَال أَ ًذى لَهُ ْم أ ْ
ون أ َْم َوالَهُ ْم في َسبيل الله ثَُّم َال ُيتْب ُع َ
ين ُي ْنفقُ َ
اء َواللهُ َواسع َعليم ( )261الذ َ
َي َش ُ
ون﴾[البقرة.]262-261:
َعلَْيه ْم َوَال ُه ْم َي ْح َزُن َ
فنرى الدستور القرآني ال يبدأ بالفرض والتكليف إنما يبدأ بالحث والتأليفَّ ،إنه يستجيش المشاعر واالنفعاالت الحية في الكيان

اإلنساني كله ،والمشهد الحي الذي يعرضه التعبير القرآني ،يعمل على استجاشة المشاعر ،وتأثي اًر في الضمائرَّ ،إنه مشهد الحياة
( )1ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة البن فارس 437/1 ،مادة (زكو).
( )2ابن سيده ،المحكم والمحيط األعظم .126/7 ،مادة (زكو).
( )3أبو هالل العسكري ،معجم الفروق اللغوية.267 -266 ،
( )4د .نزية ح َّماد ،معجم المصطلحات المالية واإلقتصادية في لغة الفقهاء.276 ،
5
( ) ينظر:المصدر نفسه.276 ،
6
( ) البخاري ،صحيح البخاري 11/8 ،حديث رقم ( )6021باب (كل معروف صدقة).
7
( ) القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري ،جامع العلوم في اصطالحات الفنون.110/2 ،
( )8أبو البقاء ،الكليات.486 ،
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النامية .مشهد الطبيعة الحية .مشهد الزراعة الواهبة .ثم مشهد العجيبة في عالم النبات :العود الذي يحمل سبع سنابل .والسنبلة التي

تحوي مائة حبة ،وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاءَّ .إنه ال يعطي بل يأخذ واَّنه ال ينقص بل

ُيزاد ،وتمضي موجة العطاء والنماء في طريقها .تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلةَّ ،
إن اهلل يضاعف لمن يشاء.
يضاعف بال عدة وال حساب .يضاعف من رزقه الذي ال يعلم أحد حدوده(.)1
"ومثله سبحانه بهذا المثل إحضا اًر لصورة التضعيف في األذهان بهذه الحبة التي غيبت في األرض فأنبتت سبع سنابل في كل

سنبلة مائة حبة حتى َّ
كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة فيضاف
الشاهد العياني إلى الشاهد اإليماني القرآني فيقوي إيمان المنفق وتسخو نفسه باإلنفاق ،وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه اآلية على
سنابل وهي من جموع الكثرة إذ المقام مقام تكثير وتضعيف وجمعها على سنبالت في قوله تعالى﴿ :وس ْبع س ْنب ٍ
ُخ َر
ض ٍر َوأ َ
الت ُخ ْ
ََ َ ُُ
ياب ٍ
سات﴾[ يوسف ]46:فجاء بها على جمع القلة ألن السبعة قليلة وال مقتضى للتكثير(.)2
و هذا تصوير مادي محسوس لثواب اإلنفاق في سبيل اهلل وزيادته وأجره ،يدل على أن األجر يكون بمقدار سبع مائة ضعف ،واهلل
يضاعف لمن يشاء أضعافا مضاعفة ،فهذه اآلية تدل على نفقة التطوع ،فسبل اهلل كثيرة ،وهي جميع ما هو طاعة وعائد بمنفعة على

المسلمين والملّة ،وأشهرها وأعظمها غناء الجهاد لتكون كلمة اهلل هي العليا(.)3

مما يبطل العمل ،ويقضي على األمل في إحراز األجر والثواب فيقول سبحانهَ﴿ :يا
يأتي الحديث عمن ينفق ماله رئاء الناسَّ ،
َّ
َّ
ص ْف َو ٍ
اء َّ
ان َعلَْيه
ص َدقَات ُك ْم با ْل َم ِّن َو ْاألَ َذى َكالَّذي ُي ْنف ُ
أَيُّهَا الذ َ
الناس َوَال ُي ْؤم ُن بالله َوالَْي ْوم ْاآلخر فَ َمثَلُهُ َك َمثَل َ
ق َمالَهُ رَئ َ
آمُنوا َال تُْبطلُوا َ
ين َ
َّ
ٍ
عز َّ
ين﴾[البقرة .]264:بدأ َّ
وجل اآلية بطريق
ون َعلَى َش ْيء م َّما َك َسُبوا َواللهُ َال َي ْهدي ا ْلقَ ْوَم ا ْل َكافر َ
صلْ ًدا َال َي ْقد ُر َ
َص َابهُ َوابل فَتََرَكهُ َ
تَُراب فَأ َ
َّ
االلتفات البديع ،الَّذي يقبل فيه ُّ
آمُنوا َال تُْبطلُوا﴾ ليبالغ في
رب العزة والجالل على عباده ،بالخطاب على وجه التكريم ﴿َيا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
النهي عن اإلنفاق في سبيل الشهرة.
ففي إبداع هذا التمثيل ،نتصور أرضاً جرداء ملساء من الرخام وعلى هذه األرض الملساء ،شيء من التراب الناعم ،نزل عليه
أن المطر وال سيما وابله هو السبب البارز لحياة األرض واخضرارها وتزينها بزينة النباتَّ ،إال َّ
مطر شديد دافق ،وكما هو معلوم َّ
أن
التراب إذا وقع على الصفوان الصلد ال يستقر في مكانه عند نزول الوابل بل يغسله الوابل ويبقى الصلد الَّذي ال يجذب الماء ،وال يتربى
فيه بذر لنبات ،فالوابل وان كان من أظهر أسباب الحياة والنمو ،وكذلك التراب لكن كون المحل صلداً يبطل عمل هذين السببين من

َّ
غير أن يكون النقص والقصور من جانبهما في حال الصلد .فذهب الوابل بهذا التراب حتى لم يبق له أثر ،ولو َّ
انصب
إن الماء القليل
عليه ألزاله ،فكيف وقد نزل عليه الماء الهاطل الدافق ؟ هكذا شأن المرائي يضيع عمله ،ويذهب أجره كلُّه ،ويبوء بالخيبة والخسران؛ َّ
ألنه

لم يقصد بإنفاقه وجه اهلل تعالى(.)4

عز َّ
إن قبول العمل يحتاج إلى نيَّة اإلخالص وقصد وجه اهلل َّ
وجل ،وتدل على َّ
وقد ظهر من التصوير القرآني لإلنفاقَّ :
إن المن
واألذى من الكبائر ،وكذلك ُّ
تدل على حبط الصدقة بلحوق المن واألذى،وربما يستدل بها على حبط كل معصية أو كبيرة خاصة لما

يسبقها من الطاعات ،وال داللة في اآلية على غير المن واألذى بالنسبة إلى الصدقة( .)5وبيَّن لنا المشهد القرآني أهم آداب اإلنفاق وهو
" اإلنفاق س ار قاصدا به صاحبه وجه اهلل ال رياء وال سمعة وال شهرة ،ومن آداب اإلنفاق الذي يستحق مضاعفة الثواب المذكور إنما هو
منا وال أذى ،فهذا هو الذي يريد وجه اهلل تعالى ويرجو ثوابه(.)6
لمن لم يتبع إنفاقه ّ

( )1ينظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن 307/1 ،وابن عطية اإلندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.355/1 ،
( )2ابن قيم الجوزية ،تفسير القرآن الكريم.157 ،
( )3ينظر :الزحيلي ،التفسير الوسيط للزحيلي.152/1 ،
4
( ) ينظر :الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن .390/2 ،ومحمد علي الصابوني ،اإلبداع البياني في القرآن العظيم.49-48 ،
5
( ) ينظر :الرازي ،مفاتيح الغيب .42 /7 ،الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن.390-398/2،
6
( ) الزحيلي ،التفسير الوسيط للزحيلي.152/1 ،
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ون في َهذه ا ْل َحَياة ُّ
الد ْنَيا
ويسوق القرآن الكريم تصوير بديع لضياع نفقات الكفار في هذه الحياة ،فيقول سبحانهَ ﴿ :مثَ ُل َما ُي ْنفقُ َ
ون﴾[آل عمران.]117:
َك َمثَل ر ٍ
ظلَ َمهُ ُم اللَّهُ َولَك ْن أ َْنفُ َسهُ ْم َي ْ
َهلَ َكتْهُ َو َما َ
ث قَ ْوٍم َ
ت َح ْر َ
َص َاب ْ
ظلَ ُموا أ َْنفُ َسهُ ْم فأ ْ
ظل ُم َ
يح فيهَا صٌّر أ َ
لما كان الكفار ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس ال
في النص الكريم تصوير َّ
يبتغون به وجه اللَّه ،بالزرع الذي حسه البرد فذهب حطاما .وقيل :هو ما كانوا يتقربون به إلى اللَّه مع كفرهم .وقيل :ما أنفقوا في عداوة
ث قَ ْوٍم ظَلَ ُموا أ َْنفُ َسهُ ْم﴾
رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وآله وسلم) فضاع عنهم ،ألنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه ألجله .وشبه بحرث ﴿ َح ْر َ
أشد وأبلغ(.)1
ألن الهالك عن سخط ّ
فأهلك عقوبة لهم على معاصيهمّ ،
فالظاهر في النص الكريم َّإنه "مثل لجميع صدقات الكفار ونفقاتهم في الدنيا ،فمثلهم كمثل ريح فيها صر ،أصابت زرع قوم،

ظلموا انفسهم بالمعاصي فظلمهم اقتضى هالك حرثهم عقوبة لهم،وقيل :ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة أو في غير
وقتها فجاءت الريح فأهلكته؛ تأديباً لهم من اهلل في وضع الشيء غير موضعه الَّذي هو حقه(.)2

فالتصوير القرآني يدل على َّ
أن " كل َمن لم يحقق مقام اإلخالص ،ولم يصحب أهل التخليص واالختصاص ،ال تنفك أعماله
من علل ،وال أحواله من دخل ،فأعماله فارغة خفيفة ،أقل ريح تقلعها وتسقطها عن درجة االعتبار ،وما زالت العامة تقول :الصحيح

يصح ،والخاوي يدريه الريح(.)3

ويذكر لنا البيان القرآني تصوير لبيان مدى بشاعة مانعي الزكاة وعقابهم ،مما تقشعر منه الجلود المسلمة وتدمع العيون المؤمنة
َّ َّ
َّ
ال َّ
ين
آمُنوا إ َّن َكث ًا
َحَبار َو ُّ
ون أ َْم َو َ
ير م َن ْاأل ْ
ون َع ْن َسبيل الله َوالذ َ
ص ُّد َ
الرْهَبان لََي ْأ ُكلُ َ
وذلك في قوله تعالىَ﴿ :يا أَيُّهَا الذ َ
الناس با ْلَباطل َوَي ُ
ين َ
َّ
ونها في َسبيل اللَّه فََب ِّش ْرُهم ب َع َذ ٍ
ب َوا ْلف َّ
وبهُ ْم
اب أَل ٍيم (َ )34ي ْوَم ُي ْح َمى َعلَْيهَا في َنار َجهََّن َم فَتُ ْك َوى بهَا جَب ُ
اههُ ْم َو ُجُن ُ
ون الذ َه َ
َي ْكن ُز َ
ْ
ضةَ َوَال ُي ْنفقُ َ َ

ون﴾ [التوبة.]35-34:
ورُه ْم َه َذا َما َكَن ْزتُ ْم أل َْنفُس ُك ْم فَ ُذوقُوا َما ُك ْنتُ ْم تَ ْكن ُز َ
َوظُهُ ُ
وفي اآلية األولى استطراد في بيان دور األحبار والرهبان الذين اتخذهم أهل الكتاب أرباباً من دون اهلل ،فاتبعوهم فيما يشرعون

لهم من المعامالت ومن العبادات سواء .فهؤالء األحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلهم قومهم أرباباً تتبع وتطاع وهم فيما

يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهلل.
يعنينا هو كنز -األموال  -الذهب والفضة وعدم إداء الحق الشرعي في األموال ،فقد شهد تاريخ األحبار والرهبان
فالشاهد الَّذي ّ
أمواالً ضخمة تنتهي إلى أيديهم وتؤول إلى الكنائس واألديرة .وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين واألباطرة

الطغاة ،والسياق القرآني يصور عذابهم في اآلخرة بما كنزوا ،وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة وال ينفقها في سبيل اهلل ،في مشهد من
َّ
َّ
ونها في َسبيل اللَّه فََب ِّش ْرُهم ب َع ٍ
ب َوا ْلف َّ
ذاب أَل ٍيمَ .ي ْوَم ُي ْحمى َعلَْيها في
ضةَ َوال ُي ْنفقُ َ
ون الذ َه َ
ين َي ْكن ُز َ
المشاهد التصويرية الرائعة المروعةَ ﴿ :والذ َ
ْ
ون﴾[التوبة.]35-34 :
نار َجهََّن َم ،فَتُ ْكوى بها ج ُ
باههُ ْم َو ُجُن ُ
ورُه ْم ،هذا ما َكَن ْزتُ ْم أل َْنفُس ُك ْم فَ ُذوقُوا ما ُك ْنتُ ْم تَ ْكن ُز َ
وبهُ ْم َوظُهُ ُ
إن رسم المشهد هكذا في تفصيل وعرض مشهد العملية منذ خطواتها األولى إلى خطواتها األخيرة ،ليطيل المشهد في الخيال
َّ
َّ
ونها في َسبيل اللَّه فََب ِّش ْرُهم ب َع ٍ
ب َوا ْلف َّ
ذاب أَل ٍيم﴾ ،ويسكت السياق :وتنتهي اآلية
ضةَ َوال ُي ْنفقُ َ
ون الذ َه َ
ين َي ْكن ُز َ
والحس في قوله تعالىَ ﴿ :والذ َ
ْ
على هذا اإلجمال واإلبهام في العذاب.
ثم يأخذ في التفصيل بعد اإلجمالَ﴿ :ي ْوَم ُي ْحمى َعلَْيها في نار َجهََّن َم﴾ ،وينتظر السامع عملية اإلحماء ،ثم ها هي ذي حميت
واحمرت .وها هي ذي معدة مهيأة .فليبدأ العذاب األليم ،ها هي ذي الجباه تكوى ،لقد انتهت عملية الكي في الجباه ،فليداروا على

الجنوب ،ها هي ذي الجنوب تكوى ،لقد انتهت هذه فليداروا على الظهور ،ها هي ذي الظهور تكوى ،لقد انتهى هذا اللون من العذاب

1

( ) ينظر :الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.405/1 ،
2
( ) الطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن.298/2 ،
3
( ) ابن عجيبة ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.398 /1 ،
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فليتبعه الترذيل والتأنيب﴿ :هذا ما َكَن ْزتُ ْم أل َْنفُس ُك ْم﴾ ،هذا هو بذاته الذي كنزتموه للذة ،فانقلب أداة لهذا اللون األليم من العذاب﴿ ،فَ ُذوقُوا
ون﴾ ذوقوه بذاته ،فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والجباه ،أال إنه لمشهد مفزع مروع(.)1
ما ُك ْنتُ ْم تَ ْكن ُز َ
وهكذا يكون الجزاء من جنس العمل ،فقد أخذوا هذا المال ظلما وعدوانا ،ثم اكتنزوه شحا وبخال ،فكان جزاؤهم أن كان هو سوط

العذاب الذي يعذبون به ،من حيث كان يرجى أن يكون مصدر نفع وخير لهم.

بد أن تقع على الصورة
وسواء أكان عذاب اآلخرة ماديا أو معنويا ،فإن هذه الصور التي يعرضها القرآن من صور العذاب ،ال ّ
صورت بها.
التي ّ
فإن كان العذاب ماديا جاءت تلك الصور المادية على صورتها التي صورها القرآن ،وان كانت معنوية جاءت معنوية على تلك

مجسدة ممثلة للعالم المعنوي المقابل له ،كالكلمة التي تصور المعنى ،وكالجسد الذي
الصورة أيضا ،فالعالم المحسوس إن هو إال صورة
ّ
الروح الذي له(.)2
يلبس ّ
والوعيد على الكنز ال يقتصر عليهم في الحقيقة ،وانما يشمل المسلمين أيضا ،فبعد أن وصفهم اهلل تعالى بالحرص على أخذ

أموال الناس بالباطل ،أردفه بوعيد كل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله.
أن الكنز ال يكون حراما إال إذا لم تؤد زكاته ،فإن أديت الزكاة فال يحرم وفي قصر االكتناز على الذهب
وفي النص داللة على ْ
النقدان اللذان ترجع إليهما جميع العامالت ،وتوزن بهما ك ّل قيم األشياء(.)3
والفضة ،إشارة إلى أنهما ّ

واستناداً لما سبق َّ
فإن دالالت التصوير القرآني تشكل دافعاً لكل البشر لينهلوا من معطيات هذا المورد العذب ،ويتمثلوا العبر

المستخلصة منه سلوكاً في حياتهم يجنبهم الخطأ ،والزلل.

المبحث الثاني :داللة تصوير األعمال في القرآن الكريم على المعامالت.
َّ
اها﴾ [الكهف ،]49:فهو كتاب تشريعي يعرض االحكام بطرق متعددة،
صغ َيرةً َوَال َكب َيرةً إ َّال أ ْ
ص َ
َح َ
إن القرآن الكريم﴿ َال ُي َغاد ُر َ
الن ْف َس الَّتي َحَّرَم اللَّهُ إ َّال با ْل َح ِّ
فتارة بعرض الحكم بطريقة مباشرة نحو قوله تعالىَ ﴿:وَال تَ ْقتُلُوا َّ
ق ﴾ [اإلسراء ،]33 :وتارة بطريقة غير
مباشرة ،كطريقة التصوير القرآني التي هي موضوع بحثنا ،وعلى الرغم من َّ
أن الميزة الفنية المعروف بها التصوير القرآني َّإال َّإنه لم
يقتصر عليها فهو أسلوب قرآني معجز يمكن النظر له من عدة زوايا (فنية ،وتشريعية ،وعقائدية ،)...ففي هذا المبحث سوف نعرض
بعض المشاهد القرآنية ذات الداللة على أحكام المعامالت التشريعية:
أوالً :البيع والربا في اللغة واالصطالح.
البيع في اللغة:

الشراء أيضاً ،وهو من األضداد.بعت َّ
ضد ٍّ
ذكر ابن منظور (ت711/هـ) معنى البيع بقوله " :البيع ُّ
الشي :شريته ،أبيعه بيعاً

ومبيعاً ،وهو شاذ وقياسه مباعاً ،واالبتياع :االشتراء(.)4
البيع في االصطالح:

عرف البيع في الشرع َّ
بأنه " :مقابلة مال بمال قابلين للتَّصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه" .
ُي َّ
الربا في اللغة:
المعتل وكذلك المهموز منه ُّ
ُّ
يدل على أصل واحد ،وهو ِّ
الزيادة و َّ
النماء
الراء والباء والحرف
قال ابن فارس (ت395 /هـ)َّ " :
()5

العلو .تقول من ذلك :ربا َّ
الرابية يربوها ،إذا عالها(.)6
الشي يربو ،إذا زاد .وربا َّ
و ُّ
1

( ) ينظر :سيد قطب،في ظالل القرآن.1646 -1645 /3 ،
2
( ) ينظر :عبد الكريم يونس الخطيب ،التفسير القرآني للقرآن.760-759/5 ،
3
( ) ينظر :المصدر نفسه .760/5 ،والزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج.193/10 ،
4
( ) ابن منظور ،لسان العرب 23 /8 ،مادة (بيع).
5
( ) تقي الدين الشافعي ،كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار.232 ،
6
( ) ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.483/2 ،
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الربا في االصطالح:

الربا بعد صيغ نذكر منها ما قاله السرخسي (ت483 /هـ) " :وهو الفضل الخالي عن العوض المشروط في
تعرف ِّ
لقد ورد ِّ

البيع(.)1

 -من صور البيع والربا في القرآن الكريم.

و نجد في سورة البقرة آية كريمة ،هي في غاية في اإلبداع ،والتصوير الفني الرائع ،الَّذي يفوق الخيال ،وهو ما مثَّل به القرآن
الكريم آلكل الربا ،الَّذي يمتص دماء الكادحين :بالشخص المصروع الَّذي يتخبَّطه الشيطان من الجنون ،فهو يمشي ويسقط ،ويترَّنح في
َّ
مشيته ،ويهذي في كالمه ،يقول َّ
ون إ َّال َكما َيقُوم الَّذي َيتَ َخَّبطُهُ َّ
ك بأََّنهُ ْم قَالُوا
ون ِّ
ان م َن ا ْل َم ِّس َذل َ
الش ْيطَ ُ
وم َ
ين َي ْأ ُكلُ َ
جل ثناؤه﴿ :الذ َ
ْ
َ
الرَبا َال َيقُ ُ
ُ
َّ
َّ
اب
َح َّل اللهُ ا ْلَب ْي َع َو َحَّرَم ِّ
إَّن َما ا ْلَب ْيعُ مثْ ُل ِّ
اد فَأُولَئ َ
ف َوأ َْم ُرهُ إلَى الله َو َم ْن َع َ
اءهُ َم ْوعظَة م ْن َربِّه فَ ْانتَهَى َفلَهُ َما َسلَ َ
َص َح ُ
الرَبا َوأ َ
كأ ْ
الرَبا فَ َم ْن َج َ
َّ
الص َدقَات َواللَّهُ َال ُيح ُّ
ب ُك َّل َكفَّ ٍار أَث ٍيم﴾ [البقرة.]276-275 :
الرَبا َوُي ْربي َّ
ق اللَّهُ ِّ
ون (َ )275ي ْم َح ُ
النار ُه ْم فيهَا َخال ُد َ

فهذا يعني َّ
إن مدار صفاء المعاملة على تصفية اللقمة ،فمن صفَّت طعمته صفت معاملته ،ومن صفت معاملته أفضى الصفاء

إلى قلبه ،ومن خلط في لقمته تكدرت معاملته ،ومن تكدرت معاملته تكدر قلبه.
فالذين يأكلون الحرام كالربا وشبهه ،ال يقومون إلى معاملتهم للحق إال كما يقوم المجنون الذي يلعب به الشيطان ،وال يدري ما

فالحه في طريق
يقول وال ما يقال له ،فقد ُحرم لذيذ المناجاة وحالوة خلوص المعامالت ،فإن احتج لنفسه واستعمل القياس لم ُي ْرَج
ُ
الخواص ،فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ،وطلب العفاف فقد عفا اهلل عما سلف .ومن عاد إلى ما خرج عنه من متابعة هواه ،فنار
القطيعة مثواه ومأواه(.)2

مس من الجن ،فتخبَّط تخبَّط المجنون،
لذلك فقد صورهم القرآن الكريم بهذا التصوير المرعب ،صورة الممسوس ،الَّذي أصابه ٌّ

وصرع في مشيه ،وأصبح فاقد الوعي واإلحساس؛ َّ
ألن الربا أثقل بطونهم ،فلم يستطيعوا المشي سوياً(.)3
فهذي في كالمهُ ،
َّ
َّ
الربا ،صورة عنيفة فيها تهديد ألكل َّ
وأجد في سياق حديث القرآن الكريم عن َّ
آمُنوا اتَّقُوا اللهَ
الربا ،في قوله تعالىَ﴿ :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
َّ
ون َوَال
َوَذ ُروا َما َبق َي م َن ِّ
وس أ َْم َوال ُك ْم َال تَ ْ
ظل ُم َ
الرَبا إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ين ( )278فَإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا فَ ْأ َذُنوا ب َح ْر ٍب م َن الله َوَر ُسوله َوا ْن تُْبتُ ْم َفلَ ُك ْم ُرُء ُ

ون﴾[ البقرة.]279 -278:
تُ ْ
ظلَ ُم َ
فهو ترهيب يزلزل القلوب﴿ :فَإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا فَ ْأ َذُنوا ب َح ْر ٍب م َن اللَّه َوَر ُسوله﴾ فيجعل الفكر تائهاً والقلب مرتجف من تلك الحرب التي
ال يعرف اساليبها وادواتها.
فيا للهول! حرب من اهلل ورسوله (صلَّى اهلل عليه وآله وسلم) ،حرب تواجهها النفس البشرية ،حرب رهيبة معروفة المصير ،مقررة

العاقبة فأين اإلنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة ،وهي حرب على األعصاب والقلوب .وحرب على البركة
والرخاء .وحرب على السعادة والطمأنينة ،حرب يسلط اهلل فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض حرب المطاردة والمشاكسة.

حرب الغبن والظلم .حرب القلق والخوف ،...وأخي اًر حرب السالح بين األمم والجيوش والدول .الحرب الساحقة الماحقة التي تقوم

وتنشأ من جراء النظام الربوي المقيت .فالمرابون أصحاب رؤوس األموال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق
غير مباشر .وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات ،ثم تقع فيها الشعوب والحكومات .أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف
لسداد فوائد ديونهم ،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمثمرين ،فيفتحون قلوبهم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ،وأيسر ما يقع -إن لم

يقع هذا كله -هو خراب النفوس ،وانهيار األخالق ،وانطالق سعار الشهوات ،وتحطم الكيان البشري من أساسه ،وتدميره بما ال تبلغه

1

( ) السرخسي ،المبسوط.109 /12 ،
2
( ) ينظر :ابن عجيبة ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.311/1 ،
3
( ) ينظر :محمد علي الصابوني،اإلبداع البياني في القرآن العظيم.53،
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أفظع الحروب الذرية الرعيبة .إنها الحرب المشبوبة دائماً .وقد أعلنها اهلل تعالى على المتعاملين بالربا ،وهي مسعرة اآلن تلتهم األخضر
واليابس في حياة البشرية الضالة وهي غافلة تحسب َّأنها تكسب وتتقدم كلما رأت تالل اإلنتاج المادي الذي تخرجه المصانع(.)1
لقد عرض القرآن الكريم كثي اًر من قصص األنبياء وأحوالهم مع أقوامهم ،والمتأمل في هذه القصص يجد دالئل فقه الواقع مبثوثة
في ثناياها ،فأصل دعوتهم جميعاً (عليهم السالم) واحدة أال وهي دعوة التوحيد إلى اهلل َّ
جل ثناؤه وترك عبادة غيره من الجبت

والطاغوت ،وهذا هو األصل المشترك بين جميع دعواتهم ،لكن يبقى هذا التنوع بينهم في اسلوب معالجة المشكالت األخالقية والفكرية
التي يعاني منها كل قوم على حدة ،فأرسل اهلل رسله إلصالح واقع الناس وتوجيه حياتهم نحو ما فيه خيرهم في الدنيا واآلخرة.
ومن مجمل تلك األحكام أحكام البيع فقد حرص القرآن الكريم في البيع على الوفاء بالكيل والميزان ،وقد يقول قائل :لماذا اختص

القرآن من بين المعامالت المادية إيفاء الكيل والميزان بالذكر؟

فالجواب :إن الوفاء في الكيل والميزان صورة حسية لعدالة المؤمن في المعامالت ،فاألمر بوفاء الكيل والميزان أمر بالعدالة النفسية
اهتم القرآن بذلك .فهذا شعيب (عليه السالم) ،أرسله اهلل إلصالح واقع ساد فيه الفساد
واألدبية في كل العالقات اإلنسانية .وقد َّ
()2
اعُب ُدوا اللَّهَ َما لَ ُك ْم م ْن إلَ ٍه
اه ْم ُش َع ْيًبا قَ َ
االقتصادي؛ بسبب الغش في البيع .حيث يقول اهلل تعالت كلماتهَ ﴿ :والَى َم ْدَي َن أ َ
ال َيا قَ ْوم ْ
َخ ُ
ان َوَال تَْب َخ ُسوا َّ
ص َالحهَا َذل ُك ْم َخ ْير لَ ُك ْم إ ْن
اء ُه ْم َوَال تُ ْفس ُدوا في ْاأل َْرض َب ْع َد إ ْ
اءتْ ُك ْم َبيَِّنة م ْن َرِّب ُك ْم فَأ َْوفُوا ا ْل َكْي َل َوا ْلم َيز َ
اس أَ ْشَي َ
الن َ
َغ ْي ُرهُ قَ ْد َج َ

ين﴾[األعراف.]85 :
ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
هذا المقطع من التصوير القصصي يتضمن حكم وجوب إيفاء الكيل والميزان فـ "النهي عن النقص يوجب األمر باإليفاء .فقيل

في فائدة التصريح بالمنهي عنه ،بيان لقبحه ( .)3فقد كان قوم شعيب (عليه السالم) يبخسون أشياء الناس وينقصون حقوقهم وجملة ﴿ َوَال
ٍ
تَْب َخ ُسوا َّ
بعض ،وهضم
بأنهم كانوا يتواطئون على هضم الغريب وبخسه ،وا ْن كانت تشمل األفراد بعضهم أشياء
اء ُه ْم﴾ تشعر ّ
اس أَ ْشَي َ
الن َ
َّ
الشعب في جملته الغرباء الَّذين يعاملونهم ،فقد ُروي َّأنهم كانوا إذا دخل الغريب يأخذونه دراهمه ويقولون هذه زيوف ،فيقطعونها ثم
يشترونها منه بالبخس،فالبخس أعم من النقص المكيَّل والموزون َّ
فإنه يشمل غيرها من المبيعات كالمواشي والمعدات ويشمل البخس في
المساومة والغش والحيل التي تنتقص بها الحقوق ،وكذا بخس الحقوق المعنويَّة كالعلوم والفضائلٌّ ،
وكل من البخسين ٍ
فاش في هذا

َّ
الزمان ،فأكثر التَّجار باخسون مطفٍّفون مخسرون(.)4

قال ابو هالل العسكري (ت395 /هـ) " :أَن البخسَّ :
الن ْقص بالظلم(.)1

فهذه اآلية جاءت خطاب لبني آدم فلم تقتصر على قوم شعيب (عليه السالم) ،فهي دعوة عامة؛ لضبط والمعامالت والعالقات

وتوجيهها بما يخدم تطور المجتمع وتماسكه.
ثانياً :النكاح.

 -النكاح لغة واصطالحاً:

النكاح لغة:

النكاح مصدر من الفعل (نكح)َّ ،
فالن
فالنكاح " :كناية عن الجماع نكحها وأنكحها غيرهُ .يقَال :نكح ينكح نكحاً ونكاحاً وأنكح َ

فالنا إنكاحا إذا زوجه(.)5
َ

1

( ) ينظر :سيد قطب ،في ظالل القرآن.332/1 ،
( )2ينظر :أبو زهرة ،المعجزة الكبرى القرآن .350 ،ود .سامى بن رفعت بن عبد القادر األشقر ،فقه الواقع وأثره في معالجة المشكالت المعاصرة من خالل
تدبر القرآن الكريم.15 -14 ،
( )3القاسمي ،محاسن التأويل.147/5 ،
( )4ينظر :محمد رشيد بن علي رضا ،تفسير المنار.469/8 ،
( )5ابن دريد ،جمهرة اللغة 564/1 ،مادة (نكح).

1930

العدد43/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

نيسان2019 /م

النكاح اصطالحاً:

ُي َعَّرف النكاح في االصطالح َّ
الشرعي َّ
بأنه" :هو عقد التزويج ،فعند إطالق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل"(.)1
 -من الصور القرآنية الدالة على النكاح واحكامه.

نجد في دستورنا المقدس العديد من المشاهد القرآنية المتضمنة لعديد من األحكام الشرعية ،ونعرض اآلن مشهدين كريمين

يحتويان على أحكام فرعيه من أحكام الزواج وذلك:

َن
اء َم ْدَي َن قَ َ
ال َع َسى َربِّي أ ْ
﴿ولَ َّما تَ َو َّجهَ تلْقَ َ
في قصة النبي موسى (عليه السالم) الواردة في سورة القصص من قوله تعالىَ :
ْج َرني ثَ َمان َي ح َج ٍج فَإ ْن
َن أ ُْنك َح َ
اء السَّبيل﴾ [القصص ]22 :الى قوله تعالى ﴿ قَا َل إِّني أُر ُ
ك إ ْح َدى ْابَنتَ َّي َهاتَْين َعلَى أ ْ
يد أ ْ
َن تَأ ُ
َي ْهدَيني َس َو َ
َن أَ ُش َّ
ين﴾ [ القصص]27 :
اء اللَّهُ م َن َّ
ق َعلَْي َ
ت َع ْش ًار فَم ْن ع ْند َ
ك َو َما أُر ُ
أَتْ َم ْم َ
يد أ ْ
الصالح َ
ك َستَج ُدني إ ْن َش َ
نواجه في هذا المقطع من قصة النبي موسى (عليه السالم) أحداث جديدة ممتعة للغاية ،وهي أحداث ومواقف تحوم على إبراز
معطيات اهلل تعالى حيال النبي موسى (عليه السالم) .لقد بدأت معطيات اهلل تعالى من خالل إنقاذ وهو طفل من ذبح فرعون وارجاعه

لتصب في مرحلة جديدة من حياته الراشدةَّ ،أنه حياة الزواج،
إلى أمه ،وف ارره من األقباط الذين ائتمروا بقتله ،وها هي المعطيات تتدفق
ّ
الزواج غير مرتقب ،ففي مرحلة سابقة من حياته ،مارس موسى (علي السالم) عملية قتل ألحد األقباط ،أما في هذه المرحلة الجديدة فقد
مارس عملية مساعدة ألمرأتين﴿:فَ َسقى لَهُما ثَُّم تَ َولَّى إلَى الظِّ ِّل﴾ [القصص .]24 :وهنا نجد موسى (عليه السالم) قد بلغ في مسيرته
(مدين) التي كان وجهه إليها -بقصد أو بغير قصد -بعد أن خرج من مصر وعلى مقربة من المدينة وجد العين التي يستقى منها
أهلها ،وهناك كانت جماعات الرعاة ترد الماء ،وتستقى منه ،وتسقى ماشيتها.
لفت نظر موسى (عليه السالم) ،منظر فتاتين ،قد انحازتا بماشيتهما مكانا قصيا عن الماء ،وقد عجب لهذا ،وبدا له أن يسأل

عاء َوأَُبونا َش ْيخ َكبير ﴾ وكرجل ذى مروءة ،لم يجد بدا من أن يسقى للفتاتين،
صد َر ِّ
الفتاتين﴿ :ما َخ ْ
طُب ُكما﴾؟ ﴿قالَتا ال َن ْسقي َحتَّى ُي ْ
الر ُ
وقد شهدتا منه قوة ،وعفة ،ثم تولى إلى الظل ،حيث كان يجلس من قبل ،وهناك رفع وجهه إلى السماء ،يحمد اهلل أن ساق إليه هذا
الرزق الذي وجده فيما أسدى إلى هاتين الفتاتين الضعيفتين من عون ،واحسان( ،)2وفي تلك األثناء وينهي السياق هذا المشهد فال يزيد
عليه ،وال يفسح المجال لغير الدعوة من الفتاة ،واالستجابة من موسى.

ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير .فقد كان موسى في حاجة إلى األمن كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب .ولكن

ف﴾
حاجة نفسه إلى األمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد .ومن ثم أبرز السياق في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور﴿ :ال تَ َخ ْ
فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي في قلبه الطمأنينة ،ويشعره باألمان.

ين﴾.
ت ا ْلقَو ُّ
ثم نسمع في المشهد صوت األنوثة المستقيمة السليمة﴿ :قالَ ْ
ْج ْر َ
ت إ ْح ُ
استَأ َ
ي ْاألَم ُ
استَأْج ْرهُ .إ َّن َخ ْي َر َمن ْ
داهما يا أََبت ْ
وهي وأختها تعانيان من رعي الغنم ،ومن مزاحمة الرجال على الماء ،ومن االحتكاك الذي ال بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال.

وهي تتأذى وأختها من هذا كله وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت امرأة عفيفة مستورة ال تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى.
والمرأة العفيفة الروح ،النظيفة القلب ،السليمة الفطرة ،ال تستريح لمزاحمة الرجال ،وال للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة.
وها هو ذا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوى أمين .رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقي لهما.
ورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته .فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل
واالحتكاك والتبذل .وهو قوي على العمل ،أمين على المال .فاألمين على العرض هكذا أمين على ما سواه .وهي ال تتلعثم في هذه

اإلشارة وال تضطرب ،وال تخشى سوء الظن والتهمة .فهي بريئة النفس ،نظيفة الحس ومن ثم ال تخشى شيئا ،وال تتمم وال تجمجم وهي
تعرض اقتراحها على أبيها.
( )1ابن قدامة ،المغني.3/7 ،
2
( ) ينظر :د .محمود البستاني ،التفسير البياني للقرآن الكريم .368/3 ،وعبد الكريم يونس الخطيب ،التفسير القرآني للقرآن.335/10 ،
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فالقوة واألمانة حين تجتمعان في رجل ال شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة اهلل.
فجمع الرجل بين ال غايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثماني سنين .فإن زادها
إلى عشر فهو تفضل منه ال يلزم به.

ْج َرني ثَمان َي ح َج ٍج﴾.
َن أ ُْنك َح َ
﴿قا َل :إِّني أُر ُ
يد أ ْ
ك إ ْح َدى ْابَنتَ َّي هاتَْينَ ،على أَ ْن تَأ ُ
وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد -ولعله كان يشعر  -أنها محددة ،وهي التي وقع التجاوب

والثقة بين قلبها وقلب الفتى .عرضها في غير تحرج وال التواء .فهو يعرض نكاحا ال يخجل منه .يعرض بناء أسرة واقامة بيت وليس
في هذا ما يخجل.

وهكذا صنع الشيخ الكبير -صاحب موسى -فعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه أال يشق عليه وال يتعبه في العمل

راجيا بمشيئة اهلل أن يجده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه(.)1

ك﴾ فقد َّ
فاألحكام التي َّ
دل على جواز عرض الولي
َن أ ُْنك َح َ
دل عليها التصوير في القصة السابقة،وهي في قوله تعالى﴿ :أُر ُ
يد أ ْ
ابنته على الرجل لخطبتها ،وهذه سنة شائعة قديمة فقد عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل(.)2
ويخرج من اآلية الكريمة مسألة أخرى ،نجدها في قول ابن العربي (ت543 /هـ) " :وهي االكتفاء بصمت البكر(.)3
أن العمل قد يكون مه اًر كالمال وعلى إلحاق ِّ
ويذكر الرازي (ت606/هـ) حكماً آخر بقوله " :والفقهاء ربَّما استدلَّوا به على َّ
الزيادة

بالثمن والمثمن جائز(.)4

أن ِّ
الولي ال حظ للم أرة فيهَّ ،
ك﴾ على " َّ
ألن صالح مدين توَّاله"(.)5
النكاح إلى
ِّ
وكذلك د ّل قوله تعالى﴿ :أ ُْنك َح َ
عز َّ
ويتبيَّن لنا حكم شرعي آخر من خالل الحوار التصويري آلدم من قبل اهلل َّ
وجل وهو وجوب نفقة الزوجة على الزوج ،في
ع فيهَا َوَال تَ ْع َرى (َ )118وأََّن َك
ك فَ َال ُي ْخر َجَّن ُك َما م َن ا ْل َجَّنة فَتَ ْشقَى ( )117إ َّن لَ َ
ك َول َزْوج َ
آد ُم إ َّن َه َذا َع ُد ٌّو لَ َ
ك أ ََّال تَ ُجو َ
قوله تعالى﴿ :فَقُ ْلَنا َيا َ
ض َحى﴾ [طه ،]119-117:فيقول القرطبي(ت671 /هـ) في ذلك " :واَّنما خصه بذكر َّ
الشقاء ولم يقل فتشقيان :يعلمنا
َال تَ ْ
ظ َمأُ فيهَا َوَال تَ ْ
الزوجة على َّ
أن نفقة َّ
َّ
حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم
الزوج ،فمن يومئذ جرت نفقة النساء على األزواج ،فلما كانت نفقة َّ
أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه األربعة :الطَّعام و َّ
الزوجية ،وأعلمنا في هذه اآلية َّ
الشراب والكسوة ،والمسكن ،فإذا
بحق ّ
فأما األربعة فال َّ
بد لها منها"(.)6
أعطاها هذه األربعة فقد خرج إليها من نفقتها ،فإذا تفضل بعد ذلك فهو مأجورَّ ،

إذ َّ
إن إفراد ضمير الفاعل في قوله تعالى﴿ :فَتَ ْشقَى﴾ ،يدل على اختصاص ذلك بآدم ،مع التحذير من اإلخراج كان لكليهما ،مع

ما في التعبير بـ﴿فَتَ ْشقَى﴾ مما يدل على الوجوب واإللزام .فثبت بطريق اإليماء وجوب نفقة حواء على آدم ،وثبت بطريق مفهوم الموافقة
على تقدير التعبد بشرع من سبق ذلك في حق غيره(.)7

1

( ) سيد قطب ،في ظالل القرآن.2688 /5 ،
2
( ) الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج.89 /20 ،
( )3ابن العربي ،أحكام القرآن.507/3 ،
( )4الرازي ،مفاتيح الغيب.591 /24 ،
( )5القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.271/13 ،
6
( ) القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.253/11 ،
7
( ) ينظر :د .أسامة محمد عبد العظيم حمزة ،القصص القرآني واثره في استنباط األحكام.112 ،
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وهنا نصل لمحطة الختام ،لندون أهم النتائج التي توصل اليها البحث وهي كاالتي:

 .1الموضوع القرآني واسع وا َّن هذه الدراسة لم تف بالغرض ،فيمكن ان يدرس من عدة نواحيه بزوايا مختلفة واسعة ويمكن من خالل
اسلوب التصوير القرآني التوصل الى أكثر من وجه من وجوه أعجاز القرآن الكريم.

 .2يرى الباحث َّ
ان النص القرآني باعتماده تقنية التصوير يستهدف توصيل مبادئ اإلسالم إلى اآلخرين ،فالهدف من اآللية (التصوير
القرآني) هو اإليصال ،واألداة الموصلة تضل مجرد وسيلة لتعميق الداللة المستهدفة في القرآن الكريم.

 .3خلص البحث إلى َّ
إن التصوير إحدى الوسائط التعبيرّية التي اعتمدها القرآن الكريم إليصال مقاصده وبيان مراده ،فلم يكن استعماله
ٍ
غرض ديني يدرك من السياق الذي ورد فيه،
اعتباطاً ألجل التحسين والتزيين والتجميلّ ،إنما كان هناك قصد من استعماله ،إلفادة

ٍ
بأنه تصوير فني خالص.
ومن
فإن له بالغ األثر في المتلقّي ،وبذا ال يمكن الركون إلى المفهوم السائد ّ
جانب آخرّ ،
 .4للتصوير القرآني وظيفة تشريعية التي تعني باستنباط األحكام الشرعية من اآليات القرآنية ،كباقي آيات األحكام ،وهذا األمر يتطلب
القدرة على األستنباط والغوص في أعماق الصورة ،وزيادة على ذلك َّ
فأنه يعرض جزاء المطيعين ،وجزاء المعاندين ،وذلك ال يعني

َّ
أن مهمة التصوير مهمة تشريعية بحتةً في عرض األحكام وبيان األمور الفقهية ،ولكنها مهمة ثانوية.

المصادر:

القرآن الكريم.

 .1أسامة محمد عبد العظيم حمزة (الدكتور) ،القصص القرآني واثره في استنباط األحكام ،مطبعة دار الفتح ،الطبعة األولى،
1418هـ1997-م ،الطبعة الثانية1429 ،هـ 2008 -م.

 .2البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) (صحيح البخاري) ،تحقيق:محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة،الطبعة األولى1422،هـ.
 .3أبو البقاء ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الحنفي (ت1094 /هـ)،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،تحقيق عدنان
درويش  -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة –بيروت( ،د.ط)( ،د.ت).

 .4تقي الدين الشافعي ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني (ت829 /هـ) ،كفاية األخيار في حل
غاية اإلختصار ،تحقيق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،دار الخير ،دمشق ،الطبعة األولى1994 ،م.
 .5الثعلبي ،أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427 /هـ) ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،تحقيق :اإلمام أبي
محمد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى
 ،1422هـ  2002 -م.

 .6الجرجاني،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت816 /هـ) ،كتاب التعريفات ،تحقيق :ضبطه وصححه جماعة من
العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت،لبنان ،الطبعة األولى 1403هـ 1983-م.
 .7الجصاص،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370/هـ)،أحكام القرآن،تحقيق:محمد صادق القمحاوي ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت( ،د.ط)1405 ،م.

 .8ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الألزدري (ت321 /هـ) ،جمهرة اللغة ،تحقيق :رمزي منير بعلبكي ،دار العلم
للماليين ،بيروت ،الطبعة األولى1987،م.
 .9الرازي ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت606 /هـ)
مفاتيح الغيب أو (التفسير الكبير) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،الطبعة الثالثة 1420هـ.
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 .10الزجاج،أبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (المتوفي311 :ه) ،معاني القرآن واعرابه ،الناشر :عالم الكتب – بيروت،
الطبعة األولى  1408هـ  1988 -م.
 .11الزحيلي ،وهبة بن مصطفى الزحيلي (الدكتور) ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،الطبعة
الثانية 1418هـ.

 .12الزحيلي ،وهبة بن مصطفى الزحيلي (الدكتور) ،التفسير الوسيط للزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى1422 ،هـ.
 .13الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد (ت538 /هـ)،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الناشر:دار الكتاب
العربي،بيروت،الطبعة الثالثة1407،هـ.

 .14أبو زهرة ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (ت 1394 /هـ) ،المعجزة الكبرى القرآن ،دار الفكر العربي( ،د.ت).
 .15الساعدي ،صادق محمد رضا ،األمامة اإللهية (بحوث سماحة األستاذ آية اهلل الشيخ محمد السند) ،األميرة للطباعة والنشر،
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 1433هـ2012 -م.
 .16السرخسي ،محمد ابن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت483/هـ) ،دار المعرفة ،بيروت( ،د،ط)1414 ،هـ -
1993م.

 .17سيد قطب ،إبراهيم حسين الشاربي(ت1966 /م) ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،بيروت – القاهرة ،الطبعة السابعة عشر
1412هـ.
 .18ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458 /هـ) ،المحكم والمحيط األعظم ،تحقيق،عبد الحميد هنداوي،
دار الكتب العلمية ،بيروت،الطبعة األولى 1421هـ 2000-م.

 .19الشعراوي ،محمد متولي (ت1418 /هـ) ،تفسير الشعراوي (الخواطر) ،نشر :مطابع أخبار اليوم( ،د.ط) (د.ت).
 .20الطباطبائي ،محمد حسين،الميزان في تفسير القرآن ،جماعة التدرسين في الحوزة العمية ،قم المقدسة( ،د.ط)( ،د.ت).
 .21الطبرسي ،أبي علي الفضل بن الحسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،دار المرتضى ،بيروت ،الطبعة األولى1427 ،ه-
2006م.

 .22عبد الكريم يونس الخطيب (ت /بعد 1390هـ) ،التفسير القرآني للقرآن ،دار الفكر العربي،القاهرة( ،د.ط) (د.ت(.
 .23ابن عجيبة ،أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي (ت1224 /هـ) ،البحر المديد
في تفسير القرآن المجيد ،تحقيق :أحمد عبد اهلل القرشي رسالن ،الناشر :الدكتور حسن عباس زكي – القاهرة ،الطبعة 1419 :هـ.
من أول سورة الرحمن إلى آخر التفسير موافق لـ ط دار الكتب العلمية  -بيروت ،الطبعة الثانية  1423هـ  2002 -م ،وهذا
الجزء األخير ليس ضمن مقارنة التفاسير

 .24عثمان جمعة ضميرية(الدكتور) ،مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية ،مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة الثالثة1420 ،ه1999 -م.
 .25ابن العربي ،القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي (ت543 /هـ) ،أحكام القرآن ،راجع أصوله
وخرج أحاديثه وعلَّق عليه :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م.
.26

ابن عطية االندلسي ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت542 /هـ)،

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى،
 1422هـ..

 .27ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395 /هـ) ،مجمل اللغة البن فارس ،دراسة وتحقيق :زهير
عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية 1406 ،هـ  1986 -م.
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 .28ابن فارس،أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،أبو الحسن (ت395 /هـ) ،معجم مقاييس اللغة .تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،دار الفكر ،عام النشر1399 :هـ 1979 -م.
 .29فقه الواقع وأثره في معالجة المشكالت المعاصرة من خالل تدبر القرآن الكريم :د .سامى بن رفعت بن عبد القادر األشقر.

 .30الفيومي،أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،أبو العباس (المتوفي770:ه)،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
المكتبة العلمية –بيروت.
 .31القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي (ت1332 /هـ) ،محاسن التأويل ،تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلميه – بيروت ،الطبعة األولى  1418 -هـ.

 .32ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ،الشهير ابن
قدامة المقدسي (ت620 /هـ) ،المغني ،مكتبة القاهرة( ،د.ط)1388 ،هـ 1968 -م.
 .33القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت671 /هـ) ،الجامع
ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ
 1964 -م.

 .34ابن القيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت751 /هـ) ،تفسير القرآن الكريم ،تحقيق :مكتب
الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت ،الطبعة األولى1410 ،هـ.
 .35محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني (ت1354 /هـ)،
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،سنة النشر  1990م( ،د.ط)( ،د.ت).

 .36محمد علي الصابوني ،اإلبداع البياني في القرآن العظيم (في األمثال ،والتشبيه ،والتمثيل ،واالستعارة ،والكناية) مع اإلمتاع بروائع
اإلبداع ،المكتبة العصرية،وشركة ابناء شريف األنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ،صيدا –بيروت –لبنان2007 ،م 1428-هـ.
 .37محمد علي الصابوني ،روائع البيان تفسير آيات األحكام ،طبع على نفقة حسن عباس الشربتلي ،الناشر :مكتبة الغزالي  -دمشق،
مؤسسة مناهل العرفان – بيروت ،الثالثة 1400 ،هـ  1980 -م

 .38محمود البستاني (الدكتور) ،التفسير البياني للقرآن الكريم ،الطبعة األولى1422 ،هـ ،الطباعة :مؤسسة الطبع التابعة لآلستانة
المقدسة ،أيران – مشهد.
الرضوية ّ
ّ
 .39المناوي ،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي تم المناوي القاهري (ت/
1031هـ)،التوقيف على مهمات التعاريف ،عالم الكتب 38عبد الخالق ثروت ،القاهرة،الطبعة األولى 1410هـ 1990-م.
 .40ابن منظور ،محمد بن مكرم بن علي،أبو الفضل،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفي اإلفريقي (ت711 /هـ)لسان العرب،
دار صادر بيروت،الطبعة الثالثة 1414هـ.

حماد (الدكتورة) ،معجم المصطلحات المالية واإلقتصادية في لغة الفقهاء ،دار البشير ،جدة.و دار القلم ،دمشق الطبعة
 .41نزية َّ
األولى 1429هـ 2008 -م.

 .42أبو هالل العسكري ،بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت395 /هـ)،الفروق اللغوية،حققه وعلق عليه :محمد
إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة -مصر( ،د.ط)( ،د.ت).
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