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اإلعجاز انتشريعي يف انقران انكريم من خالل سورة املائدة
إبراهيم مجعة عيسى  /امحد امساعيم فتحي
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا دمحم الذي أرسمو هللا باليدى رحمة
لمعالميف  ،فما مف خير إال ودلنا عميو وما مف شر إال وحذرنا منو وعمى الو وصحبو
أجمعيف  0أما بعد :
فإف القراف الكريـ ىو كتاب هللا الخالد الذي جعمو هللا تعالى معجزة رسولو ()
إلى أف يرث هللا األرض ومف عمييا  ،ولذلؾ فقد أمرنا الخالق سبحانو وتعالى بأف
نتدبر ونتفكر في أحكاـ ىذا الكتاب الكريـ  ،قاؿ تعالى   :ﭲ

ﭳ

ﭵ

ﭴ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ 0)1( 
وفي أي حديث عف القراف الكريـ فال بد لنا مف التأكيد عمى أنو الصورة الوحيدة
مف كالـ رب العالميف  ،المحفوظ بيف أيدي الناس اليوـ بنفس لغة وحيو ػ المغة
العربية ػ محفوظاً حفظاً كامالً بحفع هللا وتحقيقاً لوعده الذي قطعو عمى ذاتو فقاؿ

ﮛ ﮜ ﮝ  )2( ورغـ ذلؾ فإف النبي دمحم

سبحانو وتعالى :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

( )كاف يجيد نفسو في متابعة الوحي حتى ال يتفمت منو حرؼ واحد  ،وعمى الرغـ
مف أف القراف الكريـ نزؿ منجماً عمى مدى ثالثة وعشريف سنة إال أف آياتو رتبت في

مائة وأربع عشر سورة ،وسميت بالسور ورتبت بتوقيف مف هللا سبحانو وتعالى ،الذي

تعيد بحفع آخر كتبو المنزلة  ،فحفظو هللا حفظاً كامالً وبنفس المغة التي أنزؿ بيا

والسبب في ىذا الحفع لمقراف الكريـ ىو قضاء هللا الذي قرره في القراف الكريـ بأف ال

يعذب قوماً دوف إنذار مسبق قاؿ تعالى  :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ 
ولما كاف سيدنا دمحم ( )خاتـ األنبياء والرسل لقولو

تعالى   :ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
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بعده نبي وال رسوؿ

()5

فمو لـ يحفع القراف الكريـ ىذا الحفع اإلليي المحطـ الدقيق

ما بقيت هلل حجة عمى الناس ػ حاشا هلل ػ ولو حاسبيـ عمى أعماليـ ما تحقق العدؿ
ﯪ ﯫ ﯬ

اإلليي الذي قاؿ فيو تبارؾ وتعالى   :ﯨ ﯩ

ﯭ  0 فحفع

القراف الكريـ عمى مدى األربة عشر قرناً الماضية بنفس لغة الوحي ػ المغة العربية ػ

والتعيد اإلليي بحفظو إلى ما شاء هللا ػ يمثل قياـ البشر والنذير بيف أىل األرض

أجمعيف إلى قياـ الساعة 0
ولما كاف القراف الكريـ ىو كالـ هللا  ،فال بد أف يكوف مغاي اًر لكالـ البشر وانطالقاً
ٍ
مف الفارؽ الكبير بيف كالـ هللا تعالى ،وبيف كالـ البشر ،فال بد لنا مف ٍ
مضيئة
وقفة
مع آيات هللا تبارؾ وتعالى لنستنير بنورىا ونيتدي بيدييا امتثاالً لقولو تعالى  :ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  )6(ففي ىذه اآلية إشا ةر مف هللا تعالى بضروةر
التأمل والتدبر في آياتو تبارؾ وتعالى لذلؾ أردت في ىذا البحث أف أقف وقفة تأمل
مع سورة مف سور القراف الكريـ آال وىي سورة المائدة  ،لبياف جانب مف وجوه
اإلعجاز التشريعي في القراف الكريـ في ىذه اآليات القرآنية  0لذلؾ فقد أممى عمي
لى عشرة مباحث مسبوقة بتمييد ومنتيية

منيج البحث العممي أف أقسـ البحث إ
بخاتمة وبيف يدييا سطور ىذه المقدمة :

تكممت في التمييد عف السورة المائدة وسبب تسميتيا وعف بعض أشارات اإلعجاز
التشريعي التي وردت فييا 0
أما المبحث األوؿ  :تكممت فيو عف تحريـ أكل لحـ الميتة ووجو اإلعجاز في ذلؾ 0
أما المبحث الثاني  :تحدثت فيو بياف وجو اإلعجاز التشريعي مف خالؿ تحريـ أكل
الدـ المسفوح
أما المبحث الثالث  :تناولت فيو بياف وجو اإلعجاز التشريعي مف خالؿ تحريـ أكل
لحـ الخنزير
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أما المبحث الرابع  :تكممت فيو عف تحريـ أكل لحـ الحيواف الذي كاف اإلىالؿ فيو
لغير وجو هللا تعالى وبياف وجو التشريع في ذلؾ 0
أما المبحث الخامس  :تكممت فيو عف اإلعجاز التشريعي مف خالؿ تحريـ أكل لحـ
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 0
أما المبحث السادس  :تناولت فيو الكالـ عف اإلعجاز التشريعي مف خالؿ بياف
سبب تحريـ ما ذبح عمى النصب 0
أما المبحث السابع  :تحدثت فيو الحكمة مف تشريع الطيارة في الديف اإلسالمي 0
أما المبحث الثامف  :تكممت فيو عف وجو اإلعجاز التشريعي لدفف الميت  ،مف
خالؿ أقواؿ العمماء في اآلية الكريمة الدالة عمى أىمية دفف الميت 0
أما المبحث التاسع  :فقد تناولت فيو عف الحكمة مف تشريع القصاص في الشريعة
اإلسالمية 0
أما المبحث العاشر  :تحدثت فيو عف اإلعجاز التشريعي مف خالؿ بياف الحكمة مف
تحريـ الخمر وبياف وجو اإلعجاز في ذلؾ 0
ثـ الخاتمة التي تضمنت أىـ النتائج التي وصل إلييا البحث  0أجممت فييا ما سبق
عرضو تفصيالً وأعقبتيا بقائمة المصادر التي أفدت منيا 0وآخر دعوانا أف الحمد هلل
رب العالميف 0

التمهيد
بين يدي السورة
سورة المائدة سورة مدنية

()7

 ،عدد آياتيا (  )120بعد البسممة

()8

 ،وىي مف

طواؿ سور القراف الكريـ  ،ومف أواخره نزوالً  ،وسميت بيذا االسـ لورود اإلشارة فييا

إلى المائدة التي أنزليا هللا تعالى مف السماء كرامة لعبده ورسولو عيسى ابف مريـ (
عميو السالـ )  ،يدور المحور الرئيسي لمسورة حوؿ التشريع بعدد مف األحكاـ الالزمة
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إلقامة الدولة اإلسالمية  ،وتنظيـ المجتمع فييا عمى مختمف المستويات تنظيم ًا

ينطمق مف ركائز العقيدة اإلسالمية القائمة عمى توحيد الخالق سبحانو  ،ومراقبتو في
السر والعمف  ،واالستعداد لمالقاتو بعد ىذه الحياة الدنيا بصفحة مميئة بصالح

األعماؿ لعميا تكسب مرضاتو  ،والفوز بالجنة والنجاة مف النار 0

()9

وعمى ذلؾ كاف

الحق هلل وحده في التشريع لعباده  ،وكاف أوؿ بنود ىذا التشريع اإلسالمي ىو عقد
اإليماف باهلل رباً واحداً  ،وباإلسالـ ديناً خالصاً  ،وبسيدنا دمحم ( )نبياً ورسوالً ،
وكاف ىذا العقد ىو القاعدة التي تقوـ عمييا سائر العقود في حياة المسمميف  ،أفرادا

وجماعات  ،ومف ىنا نصت سورة ( المائدة ) عمى الوفاء بالعقود  ،وعمى بياف
الحالؿ والحراـ في العديد مف القضايا ومف بينيا  :الذبائح  ،الصيد  ،اإلحراـ  ،نكاح
الكتابيات  ،حد كل مف الردة والسرقة  ،أحكاـ كل مف الطيارة واإلحراـ في الحج
والعمرة  ،وحكـ كل مف الخمر والميسر  ،وكفارة اليميف  ،وتحريـ قتل الصيد في
اإلحراـ  ،وأحكاـ الوصية عند الموت  ،ويتخمل آيات التشريع في ىذه السورة المباركة
عمى توحيد هللا توحيداً كامالً خالصاً مطمقاً لذاتو بغير شريؾ  ،ال شبيو وال منازع ،
وال صاحبة وال ولد  ،واستعراض بعض قصص األوليف  ،وتفنيد عقائد الكفار

والمشركيف  ،والدعوة لإليماف ببعثو الرسوؿ والخاتـ دمحم ( )لعمو أف يستجيش
ضمائرىـ  ،مثل قولو تعالى   :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ 

()10

0

ثـ تعرض السورة الكريمة لعدد مف األحكاـ المتعمقة بحماية النفس  ،والماؿ
والممكيات الفردية  ،والمجتمعات اإلنسانية  ،وصيانتيا مف كل انحراؼ  ،ثـ تعرج ،
إلى إقرار

عدد مف األحكاـ الشرعية التي تحرـ كالً مف الخمر  ،والميسر ،

واألنصاب  ،واألزالـ(0)11
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ثـ تعرج سورة ( المائدة) إلى التذكير بيوـ القيامة الذي سوؼ تبعث فيو
الخالئق لمحساب والجزاء  ،ومف بعده تساؽ إلى الخمود إما في الجنة أبدا أو في
النار أبدا  ،كما وتعرج إلى ذكر عدد المعجزات التي أيد هللا سبحانو وتعالى بيا
عبده ورسولو عيسى ابف مريـ ( عميو السالـ )  ،ومنيا إنزاؿ المائدة التي طمبيا
أتباعو مف السماء  ،وسميت باسميا ىذه السورة المباركة التي ختمت بتبرئتو وأمتو (

عميو السالـ ) مف دعاوي اإللوىية التي افتري عميو بيا  ،وما كاف آلي منيا اف
يدعييا مع اعترافو بالعبودية الكاممة هلل سبحانو تعالى وحده 0
دالالت اإلعجاز التشريعي في سورة المائدة
وردت في سورة المائدة العديد مف اإلشارات التشريعية الدالة عمى صدؽ رسالة
النبي()
منيا:

()12

1ػ ضرورة الوفاء بالعقود  ،وتحميل تناوؿ لحوـ بييمة األنعاـ

()13

كالطعاـ  0وسورة

المائدة ػ المائدة ػ كما نعمـ ػ جاءت في الترتيب ألمصحفي بعد سورة النساء التي
تضمنت الكثير مف العقود اإليمانية  ،كعقود النكاح  ،والصداؽ  ،والوصية  ،والديف
والميراث ،وكميا أحكاـ لمعقود  ،فكاف الحق سبحانو وتعالى مف بعد سورة النساء أراد
أف يقوؿ لنا  :لقد عرفتـ ما في سورة النساء مف عقود ،فحافظوا عمييا وأوفوا بيا

()14

0
2ػ النيي عف ترؾ شعائر هللا  ،والشعائر جمع شعيرة

()15

 ،وىي أسـ لما أشعر ،أي
()16

جعمو شعا اًر وعالمة لمنسؾ في مواقف الحج ،ورمي الجمرات ،والطواؼ ،والمسعى

فالشعائر غمبت عمى مناسؾ الحج  ،وىي الضابط اإليماني الذي يميز الحاج مف

غيره  ،لذلؾ نيى القراف الكريـ عف ترؾ ىذه الشعائر في موسـ الحج كما تتوافق فييا
كل أجناس البشر وتختفي فييا كل أشكاؿ التفاضل والتمايز بيف المسمميف
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3ػ تحريـ أكل كل مف الميتة  ،والدـ  ،ولحـ الخنزير  ،وما أىل لغير هللا بو
والمنخنقة  ،والموقوذة  ،والمتردية  ،والنطيحة  ،وما أكل السبع  ،إال ما تمت تذكيتو
مف األنواع الخمسة األخيرة قبل وفاتو  ،وتحريـ ما ذبح عمى النصب  ،والتجارب
المختبرية والسريرية تؤكد أخطار تناوؿ كل ىذه األطعمة المحرمة

()18

0

4ػ ذكر عقوبة القصاص مف السارؽ والسارقة  ،قاؿ تعالى   :ﭟ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ 

ﭠ

()19

فقطع يد السارؽ مف اكبر العقوبات التشريعية التي تيذب أبناء المجتمع وتؤثر في
أفراده تأثي اًر ايجابياً وتمنعيـ مف ممارسة مثل تمؾ األفعاؿ 0
5ػ تأكيد حقيقة تحريف الييود لكتابيـ وانيـ سماعوف لمكذب أكالوف لمسحت ،

يسارعوف باإلثـ والعدواف  ،وانيـ أشد عداوة لمذيف آمنوا 0

 -6تحريـ كل مف الخمر  ،والميسر  ،واألنصاب  ،واألزالـ  ،والدراسات العممية
واإلنسانية تؤكد حتمية ذلؾ التحريـ ألجل سالمة كل مف اإلنساف ومجتمعو

()20

0

المبحث األول
اإلعجاز التشريعي في تحريم أكل لحم الميتة
اإلعجاز في المغة :مأخوذ مف العجز نقيض الحزـ  ،يقاؿ عجز عف األمر

()21
َع َج ْز ُت الرجل :وجدتو عاجزا .وأعجزه الشئ ،أي
يعجز وعجز عج اًز فيو عاجز وأ ْ
فاتو ( ) 22أما االعجاز في االصطالح :اإلعجاز :في الكالـ ىو أف يؤدي المعنى
بطريق ىو أبمغ مف جميع ما عداه مف الطرؽ ،ومعجزة َّ
النِبيَ :ما أعجز ِب ِو اْلخصـ
ِع ْند التحديَ ،واْل َياء لْم ُمَباَل َغة ( .)23واف موت الحيواف قبل تذكيتو( )24قد يكوف بسبب
مرض مف األمراض العضوي ة أو الفيروسية التي ألمت بو  ،او سبب شيخوخة

إصابتو  ،وىذه أسباب كافية لتحريـ أكل لحمو  ،قاؿ هللا تعالى   :ﭑ
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ﭓ

()25



 ،فأف أضفنا إلى ذلؾ ما يؤدي إلى الموت دوف تذكية أي دوف إراقة

دمو إلى احتباس كل دمو في جسده اتضحت لنا حكمة تحريـ أكل لحـ الميتة وذلؾ

الف الدـ ىو حامل فضالت الجسـ المختمفة مثل ثاني اكوسيد الكاربوف  ،واليوريا،

وحمض اليوريؾ  ،وجراثيـ الجسـ وطفيمياتو ،ونواتج عمميات تمثيل الطعاـ في جسـ
الحيواف ( عمميات االيض ) التي تنقل عبر األوردة وتفرعاتيا المختمفة في جسـ
الحيواف واغمبيا مواد قابمة لمتعفف والتحمل  ،واذا حبست في الجسـ الميت لمحيواف ،
خاصة واذا كاف انقض عمى موتو وقت يسمح ببدء تحميل جسده وفساد لحمو
والموت حالة معروفة تنشأ عف وقوؼ حركة الدـ باحتالؿ عمل احد األعضاء

الرئيسية أو كالىما وعمة تحريميا أف الموت ينشأ مف عمل يكوف معضميا مضط اًر
بسبب العدوى  ،وتميز ما يعدي مف غيره عسير  ،وألف الحيواف الميت ال يدري غالباً
ما مضى عميو في حالة الموت فربما مضت عميو مدة تستحيل معيا منافع لحمو

فنيط الحكـ بغالب األحواؿ واضبطيا

()26

ومف ىنا تتضح الحكمة اإلليية مف تحريـ أكل لحوـ الميتة

() 27

ويستثنى مف ذلؾ

السمؾ لقولو ( ) عندما سئل عف ماء البحر فقاؿ( :ىو الطيور ماؤه الحل ميتتو
()28

)

وىكذا الجراد0

()29

المبحث الثاني
اإلعجاز التشريعي في تحريم أكل الدم المسفوح
قاؿ تعالى   :ﭑ

ﭒ

ﭓ

ﭔ  )30(والدـ  :ىو ذلؾ السائل األحمر

القاني الذي يتكوف مف أخالط عديدة منيا الخاليا الحمراء الممتمئة بمادة
الييموجموبيف التي تقوـ بنقل األوكسجيف إلى مختمف خاليا الجسـ  ،والخاليا
البيضاء التي تدافع عف الجسـ ضد غزو حامالت األمراض مف الجراثيـ والفيروسات
والطفيميات والصفائح التي تتحطـ حوؿ نزيف الدـ مف اجل تجمطو 0
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وتشكل خاليا الدـ الحمراء نحو  %45مف الحجـ الكمي لمدـ (  4إلى  6مالييف خمية
في كل مممتر مكعب ) وال يشكل كل مف خاليا الدـ البيضاء وصفائحو أكثر مف

 %1وباقي الدـ  %54يتكوف مف البالزما التي يغمب عمى تركيبيا الماء وبو نحو
 %7مف حجـ الدـ بروتينات مثل األجساـ المتضادة  ،والبروتينات الناقمة  ،والدىوف

 ،وايونات مختمفة لمصوديوـ  ،والكالسيوـ  ،والبوتاسيوـ  ،والحديد  ،والنحاس ،
وغيرىا  ،الفيتامينات  ،واليرمونات  ،والفضالت النيتروجينية التي تفرزىا الخاليا مثل
 :االمونيا  ،وح امض اليوريؾ وىي سموـ قاتمة يحمميا الدـ عادة الى الكمى لمتخمص
منيا الى خارج الجسـ عف طريق عممية البوؿ 0
ىذا باإلضافة إلى العديد مف الغازات الحرة المذابة في بالزما الدـ  ،والفيروسات ،
والجراثيـ  ،والطفيميات الحية والميتة  ،وخاليا منكرة مف خاليا الدـ  ،وغير ذلؾ مف

الخاليا المفيدة لألغذية واالوكسجيف التي يدفع بيا القمب مرة أخرى إلى مختمف

خاليا الجسـ  ،ومف ذلؾ يتضح لنا أف الدـ سائل ناقل لألمراض الخطيرة مثل مرض
نقص المناعة وىو مرض قاتل ال عالج لو  ،وباإلضافة إلى الدـ ىناؾ سوائل

الجياز الميمافوي الذي ينتشر بيف األوعية الدموية أو في أوعية خاصة بو بتفرعاتيا
المختمفة  ،وتفيض إلى األوردة الدموية الكبيرة بالقرب مف القمب 0
وانطالقاً مما سبق نرى أف الدـ المسفوح بمكوناتو األساسية  ،وبما يحممو مف نواتج

عممية التمثيل الغذائي ومف عوادـ وفضالت مجتمعة فيو إذا حبس داخل الجسـ

الميت  ،أي الذي لـ يذبح شرعي ًا فانو سرعاف ما يبدأ في التجمط عمى ما فيو مف

سموـ كانت في طريقيا إلى األجيزة المختمفة التي تخمص الجسـ منيا  ،ثـ التحمل

والتعفف مما ينتج كم ًا مف السموـ المعقدة والمركبات الكيمياوية الضارة بصحة
()31

اإلنساف  ،ومف ىنا تبرز الحكمة اإلليية في تحريـ أكل الدـ المسفوح كغذاء

أما

أكل كل مف الكبد والطحاؿ مف الحيواف المذكى فيو حالؿ لقولو ( ( )احل لكـ

ميتتاف ودماف فأما الميتتاف فالسمؾ والجراد وأما الدماف فالكبد والطحاؿ )(0)32
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المبحث الثالث
اإلعجاز التشريعي في تحريم أكل لحم الخنزير
()33

قاؿ تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ 

والخنزير وصفو القراف الكريـ في أكثر مف مقاـ بأنو رجس( ،)34قاؿ هللا تعالى:
 ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿

()36

﯀  )35(والرجس كممة جامعة لكل معاني القذارة والقبح والنجاسة واإلثـ

وذلؾ الف الخنزير

حيواف كسوؿ جشع  ،قذر رماـ يأكل النبات والحيواف والجيف،

والقامة كما يأكل فضالتو وفضالت غيره مف الحيوانات ،وىذا سبب مف أسباب قيامو
بدور كبير في نقل العديد مف األمراض الخطيرة لإلنساف

()37

ونظ اًر لطبيعتو الرمامو  ،وقذاراتو  ،واكمو النباتات والمحوـ والجيف والنفايات ،

وغير ذلؾ مف المستقذرات  ،فاف الخنزير معرض لإلصابة بالعديد مف األمراض مثل
حمرة الخنزير التي تسبب فييا أنواع خاصة مف البكتريا وتنتقل إلى اإلنساف  ،وحمى
الخنزير وتعرؼ أحيانا ( كولي ار الحالليف ) ويتسبب ىذا المرض فايروس خاص
يوجد في الجيف ومرض حويصالت الخنازير وىو مرض يشبو الحمى القالعية ،
وىذه األمراض يمكف أف تنتقل إلى اإلنساف عف طريق أكل لحوـ الخنزير ودىونو ،
وىذا باإلضافة إلى العديد مف المواد السببة لمسرطاف والطفيميات والجراثيـ التي تعيش
في لحـ الخنزير وبعضيا يتسبب في أمراض معدية لإلنساف وقاتمة لو في كثير مف
األحياف0

()38

وانطالقاً مما تقدـ فاف شريعة هللا تعالى ال تدانييا شريعة  ،ويظير سر إعجاز

القراف الكريـ مف خالؿ تحريمو لحـ الخنزير وتحريـ تربيتو مف باب أولى  ،والقرب
منو  ،فقد ثبت فيما تقدـ اف القرب منو ضار أيضا  ،لما يحويو عمى اإلخطار
الضارة لإلنساف والجراثيـ القاتمة  ،فتبارؾ هللا رب العرش العظيـ 0
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المبحث الرابع
اإلعجاز التشريعي في تحريم ما أهل لغير هللا
()39

قاؿ هللا تعالى   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ 
()40

اإلىالؿ  :يعرؼ بأنو رفع الصوت بالشيء

 ،وكاف أىل الجاىمية إذا أرادوا ذبح

ما قربوه إلى أصناميـ سموا عمييا أسماءىا  ،ورفعوا بيا أصواتيـ  ،وسمي ذلؾ
إىالال  ،ثـ توسع في األىل فقيل لكل ذابح ميل  ،سواء أىل بو أـ لـ ييل  ،وسمي
ذلؾ ب ىاو لـ يسـ  ،الف األصل في اإلىالؿ رفع الصوت عند رؤية اليالؿ  ،ثـ
استعمل لرفع الصوت عند فجائية ظيور أي شيء ثـ أصبح مطمقاً  ،وعمى ذلؾ فاف
المفيوـ مف قوؿ هللا تبارؾ وتعالى  ( :وما أىل لغير هللا ) أي ( ما ذبح لغير هللا)

()41

وقد أكد ربنا تبارؾ وتعالى في اآلية الكريمة التي نحف بصددىا وفي آماكف أخرى
مف القراف الكريـ أىمية ذكر اسـ هللا عمى كل ذبيحة مف ذبائح المسمميف مف ذلؾ:
 -1قولو تعالى  :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 
-2قولو تعالى   :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

()42

ﰂ ﰃ ﰄ ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

()43

-3قولو تعالى   :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
()44

﮲ ﮳﮴ 

وفي بحث مختبري اثبت عشروف عالماً مف عمماء الطب البيطري والصيدلة والعموـ

في الجامعات السورية اف التسمية والتكبير عند الذبح تعمل عممية تعقيـ كامل لبدف
الحيواف وتطيره مف الدماء والجراثيـ  ،بعكس الذبائح التي ال يذكر اسـ هللا عميو0

()45
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وفي ذلؾ يقوؿ الدكتور خالد حالوة

()46

 ( :اف التجارب المختبرية المكررة عمى

مدى ثالث سنوات اثبتت مجيرياً اف نسيج المحـ المذبوح بدوف تسمية وتكبير كاف

محتقناً بشيء مف بقايا الدـ  ،ومصاباً بمستعمرات عديدة مف الجراثيـ  ،بينما جاء
المحـ المسمى عميو (باسـ هللا ػ هللا واكبر ) زكياً طاى اًر  ،خالياً تمام ًا مف الدماء

والجراثيـ ) 0

وفسر الدكتور فؤاد نعمة األستاذ بكمية الطب البيطري بجامعة دمشق بأنو
لوحع شدة اختالج أعضاء الحيواف وعضالتو الذي يذكر اسـ هللا عميو عند ذبحو ،
واف شدة االختالج ىذه ىي التي تقوـ باعتصار معظـ دـ الذبيحة  ،وبذلؾ تطير
وتزكو بينما ال يحدث ذلؾ في حاالت عدـ التسمية والتكبير عند الذبح واف كانت
التذكية بمعنى إراقة الدـ المسفوح تخمص بدف الحيواف مف معظـ ىذا السائل القابل
لمتعفف ومف معظـ ما بو مف جراثيـ 0
وقد فصل الدكتور نبيل الشريف عميد كمية الصيدلة بجامعة دمشق ػ آنذاؾ ػ
()47

الخطوات المنيجية لمبحث حتى توصل ليذه النتيجة التي تفوؽ كل الوصف

0

ومف ىذا االستعراض يتضح لنا بجالء حكمة تحريـ أكل لحـ ما أىل لغير
هللا بو  ،ولو لـ ترد في القراف الكريـ غير ىذه الحقيقة التشريعية لكانت كافية لمشيادة
عمى انو كالـ هللا الخالق الذي انزلو عمى خاتـ األنبياء والمرسميف  ،ومف خالؿ ما
تقدـ فاف ىذه الحقائق العممية تشيد لمنبي ( )باف رسوؿ هللا كاف موصوالً بالوحي

 ،ومعمماً مف قبل خالق السموات واألرض  ،فصمى هللا وسمـ وبارؾ عميو وعمى آلو
وصحبو  ،إلى يوـ الديف 0
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المبحث الخامس
في بيان وجه اإلعجاز التشريعي في سبب تحريم أكل لحم المنخنقة والموقوذة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
تكممت في المباحث السابقة عف بياف وجو اإلعجاز التشريعي مف خالؿ بياف حكمة
تحريـ اكل لحـ كل مف الميتة والدـ ولحـ الخنزير وما أىل لغير هللا بو ،
وسأتكمـ في ىذا المبحث عف وجو االعجاز التشريعي مف خالؿ بياف حكمة تحريـ
أكل لحـ كل مف  ( :المنخنقة  ،والموقوذة  ،والمتردية  ،والنطيحة  ،وما أكل السبع )
قاؿ تعالى   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ 

()48
()49

والمنخنقة  :ىي البييمة التي تموت خنقاً
قولؾ خنقو يخنقو خنقاً فيو مخنوؽ )(0 )50

( والخنق :بكسر النوف مصدر

أما الموقوذة  :فيي التي تضرب بعصا أو خشبة أو بحجر فتموت

()51

0

وأما المتردية  :فيي التي تتردى مف سطح أو جبل أو تتردى مف بئر فتموت

وىي مأخوذة مف التردي أي اليالؾ بالسقوط مف مكاف مرتفع(0)52
()53

وأما النطيحة  :فيي التي تنطحيا بييمة فتموت

0

وأما ما أكل السبع  :فيي الفريسة ألي مف الوحوش  ،أي ما بقي مف الفريسة أو
البييمة بعد أكل الوحوش المفترسة منيا

()54

0
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وىذه كميا حكميا حكـ الميتة  ،وذلؾ الف الحيواف في ىذه الحاالت يموت دوف
ذبح  ،ونتيجة ذلؾ يبقى دمو في لحمو  ،وتصفية الذبيحة مف دميا ىي عممية تطيير
لمحميا مف كل السموـ ومسببات األمراض التي يحمميا الدـ  ،ومف ىنا كانت تسمية
الذبح الشرعي اإلسالمي باسـ التذكية أو (الذكاة) ،وىذه حكميا حكـ الميتة وذلؾ
الحتباس الدـ مما يؤدي إلى احتباس الحوامض الكائنة فيو  ،فتصبح أجزاء المحـ
()55

المشتمل عمى الدـ مضرة آلكمو

في جسدىا  ،ومف ىنا تظير حكمة تحريـ كل

ىذه األنواع المذكورة ولذلؾ يضيف الفقياء إلييا ما قطع مف البييمة وىي حية
فحكميا حكـ الميتة وذلؾ لقوؿ رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)((:ما قطع مف البييمة وىي حية فيو

ميتة))( ،)56وأما قولو تعالى (:إال ما ذكيتـ) فيو استثناء مف التحريـ  ،أي ما أدركتـ
ذكاتو مف ىذه األصناؼ التي وصفتيا أي حرمت عميكـ ىذه األشياء إال ما طيرتموه
()57

بالذبح الذي جعمو هللا طيو اًر

وفي المغة العربية( )58التطييب  ،ومنو رائحة (ذكية)

أي طيبة ولذلؾ سمي الذبح الشرعي (تذكية) الف لحـ الذبيحة يطير مما كاف فيو

منتش اًر مف دماء وسوائل أخرى متصمة بتمؾ الدماء  ،ومف ىنا كاف مف معاني
(الذكاة) الشرعية التتميـ

()59

أي تتميـ تصفية بدف الذبيحة مما بيا مف الدماء ومف

ىنا كانت حكمة الخالق سبحانو وتعالى في إضافة ىذا االستثناء بعد ذكر الحاالت
الخمس ( :المنخنقة  ،الموقوذة  ،المتردية  ،النطيحة  ،ما أكل السبع )  ،وذلؾ الف
كل مف الطير والبييمة ( مف المباحات ) واذا مر بحالة مف ىذه الحاالت وأدركو
اإلنساف قبل اف يموت فذكاه وساؿ دمو فاف لحمو سيطير وسيكوف حالالً آكمو0
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المبحث السادس
في بيان اإلعجاز التشريعي في تحريم أكل لحم ما ذبح عمى النصب
النصب  :كل ما عبد مف دوف هللا تعالى  ،والجمع نصاب  ،وقيل  :النصب

جمع واحدىا نصاب ويجوز أف يكوف واحداً وجمعو أنصاب

() 61

واألنصاب  :ىي

أحجار كاف مشركوا قريش ينصبونيا حوؿ الكعبة وكانوا يذبحوف عمييا ويعظمونيا
()62

ويمطخونيا بالدماء وىي غير األصناـ المنقوشة المصورة

وبدييي أف الذبح لغير

هللا ىو ضرب مف الشرؾ  ،ومغاير لمفطرة التي فطر هللا تعالى ػ خمقو عمييا  ،وكل
()63

مغاير لمفطرة  ،محكوـ عميو بالفشل

والحيواف كغيره مف مخموقات هللا منسجـ مع الفطرة  ،ومتنافر مع مغايرتيا ،
ولذلؾ فاف جسده ال يستطيع أف ينتفض  ،وال عضالتو تستطيع اف تتقمص حتى
يتخمص مف دمائو وىو يمفع أنفاسو األخيرة إال إذا سمع اسـ هللا وتكبيره  0وقد ثبت
باألبحاث المختبرية التي قاـ بيا فريق مف كبار العمماء السورييف عمى مدى ثالث

سنوات كاممة إف نسيج المحـ المذبوح بدوف التسمية باسـ هللا وتكبيره كاف محتقناً

بشيء مف بقايا الدـ  ،مصاباً بمستعمرات أعداد مف الجراثيـ  ،بينما جاء لحـ الذبيحة

التي سمي عمييا ( باسـ هللا ػ هللا واكبر) زكياً طاى اًر  ،خالياً مف الدماء والجراثيـ،
وذلؾ لشدة اختالج أعضاء وعضالت جسـ الحيواف المسمى عميو باسـ هللا في أثناء

ذبحو مما يؤدي إلى اعتصار دمائو ،وطرد جراثيمو معيا ،وبذلؾ يطير المحـ
ويذكو

()64

ومف ىنا كانت حكمة تحريـ أكل لحـ ما ذبح عمى النصب أي لغير هللا

قاؿ تعالى :
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ولو لـ يرد في القراف سوى ىذا التحريـ لممحرمات التي جاءت في ىذه اآلية التي

بحثناىا لكاف كافياً لمشيادة في ىذا الكتاب الخالد  ،بأنو ال يمكف أف يكوف صناع ًة
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بشرية  ،بل ىو كالـ الخالق الذي انزلو بعممو عمى خاتـ األنبياء والمرسميف  ،فالحمد
هلل عمى نعمة اإلسالـ العظيـ  ،والحمد هلل عمى نعمة القراف الكريـ الذي جاء فيو بعد
ذكر المحرمات  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ 
()65

0
المبحث السابع
في بيان اإلعجاز التشريعي من خالل تشريع الطهارة
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛ

قاؿ تعالى :

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
()67

األصفياني  ( :غسمت الشيء غسالً اسمت عميو الماء فأزلت درنو )

 )66( قاؿ
واف الوضوء

ىو ىو ليس مجرد تنضيف لألعضاء الظاىرة  ،وليس مجرد تطيير لمجسد  ،بل إف

األثر النفسي والسمو الروحي الذي يشعر بو المسمـ بعد الوضوء لشيء عميق أعمق
مف اف تعبر عنو الكممات خاصة مع إسباغ الوضوء واتقانو  ،فمموضوء دور كبير
في حياة المسمـ  ،وىو يجعمو دائماً في يقضو وحيوية وتألق  ،وقد عبر عف ذلؾ

النبي دمحم بقولو ( مف توضأ فأحسف الوضوء خرجت الخطايا مف جسده حتى تخرج

مف أظفاره )

()68

وقد أثبتت الدراسات العممية الحديثة إف ىذا التشريع وما يشمل عميو

مف طيارة ونظافة ىو سالح المؤمف  ،واف عممية غسل األعضاء المعرضة دائماً
لألتربة مف جسـ اإلنساف ال شؾ أنيا في منتيى األىمية لمصحة العامة ومما ال شؾ

فيو إف المضمضة وغسل األنف وغسل الوجو واليديف وغسل القدميف ىي تطيير
لكافة األجساـ المعرضة لألتربة ،فتبارؾ هللا احسف المشرعيف0
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المبحث الثامن
في بيان اإلعجاز التشريعي من خالل اإلشارة إلى دفن الميت
مف دالالت اإلعجاز التشريعي في سورة المائدة ىي اإلشارة إلى دفف الميت
في باطف األرض  ،قاؿ هللا تعالى  : :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ
ﰃﰄﰅ

()70

قاؿ اإلماـ الرازي  ( :لما قتل قابيل ىابيل تركو ال يدري ما يصنع بو  ،فحممو
عمى ظيره حتى تغير فبعث هللا غرابيف فاقتتال فقتل احدىما األخر  ،فحفر لو بمنقاره
ورجميو ثـ ألقاه في الحفرة  ،فتعمـ قابيل ذلؾ مف الغراب  ،وقاؿ   :ﯷ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ 

ﯸ

()71

وذكر اإلماـ ابف كثير (لما مات الغالـ تركو في العراء وال يعمـ كيف يدفف ،فبعث
هللا غرابيف اخويف ،فاقتتال فقتل احدىما صاحبو  ،فحفر لو ،ثـ حثى عميو التراب،
فمما رآه قاؿ  :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ  وقاؿ
ابف عباس ( رحمو هللا)  :جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عميو التراب حتى واراه )

()72

ومف خالؿ ىذا كمو فاف اآلية تشير إلى أوؿ دفف في اإلنسانية كميا  ،وكيف إف
الدفف في التراب كاف وحياً مف هللا سبحانو وتعالى عف طريق عمل الغراب  ،وحكمة

ذلؾ ىو إرشاد اإلنساف إلى أف الدفف في التراب يمنع انتشار األمراض  ،إضافة إلى

ذلؾ فيو إكراـ لمميت 0
ومف د الالت التشريع في ىذه اآلية الكريمة ىو أف الغراب طائر شديد الذكاء  ،ومف
أوضح األدلة عمى ذلؾ انو يدفف موتاه  ،وال يتركيا نيباً لمجوارح مف الطيور أو
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غيرىا مف الحيوانات المفترسة  ،وقد ثبت أف الغراب يقوـ بحفر األرض بواسطة

مخالبو ومنقاره ليكوف حفرة عميقة ثـ يقوـ بطي جناحي الغراب الميت وضميا إلى
جنبيو  ،ورفعو برفق لوضعو في قبره ثـ يييل عميو التراب حتى يخفي جسد الميت

تماماً كما يفعل المسمموف بموتاىـ احتراماً ليذا الجسد حياً وميتاً

()73

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىو  :أذا كاف القراف الكريـ مف كتابة سيدنا دمحم

كما

ي دعي كثير مف الجيمة والمفسديف في مختمف بقاع األرض  ،فمف الذي عمـ سيدنا
دمحم ىو أف الغراب أذكى الطيور ليختاره لميمة تعميـ اإلنساف األوؿ كيفية دفف الميت
؟ واذا كاف االدعاء الباطل بأنو استمد ىذا العمـ مف بقايا كتب سابقة عمى رسالتو
فموضوع الغراب ليس مذكو اًر في الكتب السابقة عمى اإلطالؽ فمف أيف جاء بو ىذا
النبي األمي الذي بعث في امة كانت غالبيتيا الساحقة مف األمييف 0

إف ىذه اإلشارة عمى بساطتيا تقطع باف القراف الكريـ ال يمكف أف يكوف صناعة
بشرية  ،بل ىو كالـ الخالق سبحانو وتعالى الذي انزلو بعممو عمى خاتـ األنبياء
والمرسميف وحفظو بعيده الذي قطعو عمى ذاتو العمية بقولو تعالى   :ﮗ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ

()74
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المبحث التاسع
في بيان اإلعجاز التشريعي والحكمة من تشريع القصاص
مف دالالت اإلعجاز التشريعي التي وردت في سورة المائدة ىي األحكاـ التي تتعمق
بعقوبة االعتداء عمى الماؿ والممكية الفردية ،قاؿ تعالى :

ﭟ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ 

ﭠ

()75

والسارؽ :اسـ فاعل مف سرؽ يسرؽ سرقاً ،وىو عند العرب مف جاء مستت اًر إلى حرز
فأخذ منو ما ليس لو 0

والسرقة :اخذ ما ليس لو أخذه في خفاء وصار ذلؾ في الشرع لتناوؿ الشيء مف
موضع مخصوص وقدر مخصوص 0
ففي ىذه اآلية القرآنية الكريمة درس في األحكاـ المتعمقة بحماية الماؿ والممكية
الفردية في المجتمع اإلسالمي ،وقد حددت الشريعة اإلسالمية عقوبة قطع اليد بأمور
منيا :
 -1الحرز  :ومعناه ىو المكاف الذي يحفع فيو الماؿ عادة  ،وعميو فال بد أف
تكوف السرقة مف الحرز  ،ولو سرؽ مف غير حرز لـ تقطع يده 0

 -2ال بد أف يكوف الشيء المسروؽ قد بمغ نصاباً  ،وىو ربع دينار  ،أو ثالثة
()76
دراىـ  ،أو ما يساوي احدىما  ،فمو سرؽ دوف ذلؾ فال قطع عميو 0
ولعل ىذا يؤخذ مف لفع السرقة ومعناىا  ،فاف لفع السرقة اخذ الشيء عمى وجو ال

يمكف االحتراز منو  ،وذلؾ باف يكوف الماؿ محر اًز  ،فمو كاف الماؿ غير محرز لـ
يكف ذلؾ سرقة شرعية  ،ومف الحكمة انو ال تقطع اليد في الشيء التافو 0

والحكمة مف قطع اليد في السرقة  ،إف ذلؾ حفظاً لألمواؿ  ،واحتياطاً ليا  ،وليقطعوا

العضو الذي صدرت منو الجريمة  ،ردعاً لمسارؽ ولغي هر   ،ﭦ
ﭬ

ﭧ

ﭨﭩ

ﭪ

ﭫ

 أي  :تنكيالً وترىيباً لمسارؽ ولغي هر  ،ليرتدع السارؽ  ،إذا عمـ انو ستقطع
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يده إذا سرؽ  ﭪ

ﭫ

 أي عز وحكـ فقطع يد السارؽ ( )77وسميت ىذه

ﭬ

العقوبة نكاالً  :ألنيا تجعل غير مف أنزلت بو يخاؼ مف ارتكابيا حتى ال ينزؿ بو ما
نزؿ بمرتكبيا مف قطع يده  ،وفضيحة ألمره  ،فقطع يد السارؽ مف اكبر العقوبات
التيذيبية  ،ولو نظرنا إلى القوانيف الوضعية  ،التي تجعل السجف عقوبة لمسارؽ ،

لوجدنا اف السجف ال يجدي نفعاً وال يكوف نكاالً  ،وذلؾ الف السجيف سيخرج بعد ذلؾ
بفترة مف الزمف وسيكوف بيف أفراد المجتمع  ،وال يعرؼ الناس انو قد وقع عميو
القصاص كونو سارؽ  ،أما إذا كانت يده مقطوعة بسب السرقة  ،فاف ذلؾ يعد اكبر

رادعاً ألبناء المجتمع يمنعيـ مف الوقوع في مثل ىذه الجريمة 0
ولو ذىب بنا التفكير إلى أف ىذا الحد منافي لمحرية ولحقوؽ اإلنساف في العالـ ،
لقمنا انو خالؿ أؿ ( )400سنة األولى مف تاريخ المسمميف لـ تقطع إال

()78

أيادي

فقط فانظر أخي المسمـ إلى حكـ هللا وما يحممو مف التيذيب السموكي إلصالح الفرد
والمجتمع  ،وىذا ما يشيد بصدؽ رسالة النبي فتبارؾ هللا أحسف المشرعيف0
المبحث العاشر
في بيان اإلعجاز التشريعي والحكمة من تحريم الخمر
الخمر لغة  :ىو ما اسكر مف عصير العنب  ،وسميت بذلؾ ألنيا تخامر العقل

والمخامرة المخالطة  0وحقيقة الخمر إنما ىو ما كاف مف العنب دوف ما كاف مف
()79

سائر األشياء

والخمر شرعاً  :تطمق عمى ما يكسر قميمو وكثيره  ،سواء اتخذ مف العنب أو التمر

أو الحنطة أو الشعير أو غيرىا

()80

بدليل قوؿ النبي (( :كل مسكر خمر  ،وكل خمر

حراـ))( )81قاؿ تعالى   :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
()82

ﭜﭝﭞﭟ 
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ومف بالغة إعجاز القراف نحد أف هللا تعالى قاؿ  ( :فاجتنبوه )  ،وىذه الكممة ىي
اشد حرمة مف قولو  ( :ال تشربوه )  ،وذلؾ الف معنى ( ال تشربوه )  ( ،أي انو
يجوز عندىا أف يقتنيو الشخص أو ييديو أو يبيعو أو يجمس عمى طاولة يدار عمييا
مث ً
ال  ،أما االجتناب فيو تحريـ كل ذلؾ قطعاً
والحكمة مف ذلؾ ىي قولو تعالى :

()83

ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ 

()84

وتحريـ الخمر كاف بتدرج وبمناسبة حوادث متعددة وىذه مف جوانب اإلعجاز في
التشريع اإلسالمي ألنيـ كانوا مولعيف بشربيا  ،فأوؿ ما نزؿ صريحاً بالتنفير منيا

قولو تعالى   :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
()85

ﯾﯿ

0

فمما نزلت ىذه اآلية تركيا بعض الناس  ،وقالوا  :ال حاجة لنا فيما فيو إثـ كبير ،
ولـ يتركيا بعضيـ  ،وقالوا  :نأخذ منفعتيا ونترؾ إثميما فنزلت االية :
 ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

()86

فتركيا بعض الناس  ،وقالوا ال حاجة لنا فيما يشغمنا عف الصالة  ،وشربيا
بعضيـ في غير أوقات الصالة حتى نزؿ قولو تعالى  :ﮣ

ﮤ

ﮥ

ﮦ

ﮧ

()87

ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

قاؿ الزمخشري  ( :قد أكد تحريـ الخمر والميسر بوجوه مف التأكيد  :منيا :
تصدير الجممة بإنما  ،ومنيا  :انو تعالى قرنيا بعبادة األصناـ  ،ومنيا  :انو جعميا
رجساً  ،ومنيا  :انو جعميا مف عمل الشيطاف  ،والشيطاف ال يأتي منو إال الشر
البحت  ،ومنيا  :انو أمر باجتنابيا  ،ومنيا انو جعل االجتناب مف الفالح  ،واذا

كاف االجتناب فالحاً كاف االرتكاب خيبة ومحمقة  ،ومنيا  :انو ذكر ما ينتج منيا
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مف الوباؿ  ،وىو وقوع التعادي والتباغض مف أصحاب الخمر والميسر  ،وىو ما
يؤدياف إليو مف الصد عف ذكر هللا  ،وعف مراعاة أوقات الصالة  ،وقولو تعالى (

فيل انتـ منتيوف ) مف ابمغ ما ينيى بو )

()88

فإذا عرفنا ىذه األخطار المميتة الناتجة عف شرب الخمر أصبح ىذا دليالً عمى

صدؽ مف جاء بيذا القراف  ،ولمخروج مف ىذه الدوامات العاتية مف الشؾ والشرؾ

والنفاؽ  ،فأننا ندعو كل شخص إلى قراءة القراف الكريـ والتدبر في معانيو ثـ يحكـ
بنفسو أف كاف ىذا كالـ هللا الخالق أـ انو كالـ البشر المخموقيف ؟ ونحف معشر
المسمميف الواجب عمينا أف نؤمف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو وباليوـ اآلخر  ،واف
نؤمف بوحدة ىذا الديف وبوحدة جميع الرساالت السماوية  ،واف نؤمف باف ىذا القراف

ىو المعجزة الكبرى التي تؤيد صدؽ رسالة النبي ( ، )وآخر دعوانا أف الحمد هلل
رب العالميف 0
الخاتمة
مف خالؿ دراستنا لإلعجاز التشريعي في سورة المائدة اتضحت لنا عدة أمور منيا :



إف القراف الكريـ ىو كتاب هللا سبحانو وتعالى  ،وىو دليل عمى صدؽ نبوة
الرسوؿ دمحم وانو كتاب معجز ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف خمفو  ،واف
وجوه اإلعجاز التي جاء بيا ال يمكف لنا أف نحصرىا بوجو معيف  ،فيو
معجز في نظمو  ،وفي إخباره عف الغيوب  ،وكذلؾ فيو معجز في يسره
ودخولو القموب  ،وىو معجز بكل حقائقو العممية والتشريعية الدالة عمى
عظمة الخالق تعالى 0

 إف كل نبي قد أوتي مف المعجزات ما شيد لو بصدؽ دعواه  ،ولما كانت كل
ىذه المعجزات مما يتميز فيو أىل العصر  ،ولما كاف القراف الكريـ معجزة
النبي وكانت الميزة الرئيسية لمعرب في زمانو ىي الفصاحة والبالغة  ،وحسف
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البياف  ،فقد تصور كثير مف عمماء المسمميف القدامى والمعاصريف إف إعجاز
القراف الكريـ متجسد في نظمو وفصاحتو ولذلؾ ركز كثير مف العمماء
المسمميف القدامى والمعاصريف عمى اإلعجاز البياني  ،النظمي  ،البالغي ،
لمقراف ال كريـ  ،وظنوا انو ىو مجاؿ التحدي الوحيد ليذا الكتاب العزيز  ،ومع
تسميمنا بيذا إال أف اإلعجاز التشريعي ىو وجو مف وجوه اإلعجاز التي جاء
بيا القراف الكريـ 0
 إف القراف الكريـ ىو الكتاب الوحيد المحفوظ بيف أيدي الناس بنفس لغة وحيو
ػ المغة العربية  ،محفوظاً حفظاً كامالً بحفع هللا لو وتحقيقاً لقولو  :ﮗ
ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ

ﮘ

 )89( واف ىذا الحفع لمقراف الكريـ يمثل قياـ البشير

والنذير بيف أىل السموات واألرض أجمعيف إلى قياـ الساعة والواجب عمى
المسمـ ىو االلتزاـ بجميع اإلحكاـ الشرعية التي جاءت بيا الشريعة اإلسالمية
 ،فالشريعة وحدة متماسكة مترابطة  ،ويجوز لممسمـ أف يتجنب أكل لحـ
الميتة والدـ ولحـ الخنزير  ،ولكنو ال يشرب الخمر  ،أو يتأمل بالربا مثالً ،
فيذا ال يجوز وذلؾ الف الديف كمو جاء مف مصدر واحد وألجل إسعاد البشرية

 ،وىذا اإلسعاد ال يتحقق إال بااللتزاـ بجميع أحكاـ ىذا الديف  ،فتبارؾ هللا
أحسف المشرعيف 0
 إف ما ورد في البحث مف تشريعات وأحكاـ لتناوؿ لحوـ ىذه المحرمات دليل
قاطع عمى كوف ىذا الديف صالحاً لكل زماف ومكاف  ،واف تطبق أحكامو
عمى أتـ وجو يتماشى مع الفطرة التي فطر هللا عمييا بني ادـ 0

 إف في القراف الكريـ آيات عديدة تدعو إلى أىمية التفكر والتدبر في آيات هللا
ومخموقاتو وصنعو المتقف الذي خمق كل شيء بقدر  ،ومف ذلؾ قولو تعالى :
 ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  )90( والتدبر يشمل كل شيء ورد
في القراف الكريـ مف تحميل وتحريـ  ،كما يجب اليقيف بكل ما ورد في القراف
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الكريـ وعدـ الخروج عنو الف الخروج عف ذلؾ ىو خروج عف امر هللا تبارؾ
وتعالى وطاعتو 0

 يجب تحري الدقة التامة المتناىية في التعامل مع كتاب هللا تعالى  ،واخالص
النية في ذلؾ والتجرد لو مف كل غاية  ،الف القراف ىو االصل في كل شيء
وعمينا اف نتذكر قوؿ المصطفى ( (( : )مف قاؿ في القراف بغير عمـ فميتبوأ
مقعده مف النار ))

()91

0
المصادر والمراجع

القراف الكريـ
 البحر المحيط في التفسير  ،أبو حياف دمحم بف يوسف بف عمي بف يوسف بف حياف أثير
الديف األندلسي  ،تحقيق  :صدقي دمحم جميل دار الفكر – بيروت 0

 التحرير والتنوير  ،دمحم طاىر ابف عاشور  ،مؤسسة التاريخ العربي ػ بيروت  ،ط1
 1423ىػ ػ 2002ـ 0
 التعريفات  :عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني (ت816 :ىػ) دار الكتب
العممية بيروت – لبناف ط1403 ،1ىػ 1983-ـ 0

 تفسير آيات األحكاـ  ،لمشيخ دمحم عمي السايس  ،تحقيق  :ناجي إبراىيـ السويداف المكتبة
العصرية ػ بيروت  ،ط 1423 ، 1ىػ ػ 2002ـ 0
 تفسير البغوي  ،لإلماـ أبي دمحم الحسيف بف مسعود البغوي ( ت 516ىػ )  ،دار ابف
حزـ ػ بيروت  ،ط1423 ، 1ىػ ػ 2002ـ 0

 تفسير القراف العظيـ  ،أبو الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ
الدمشقي(ت774 :ىػ) تحقيق السيد دمحم وآخروف  ،دار الحديث ػ القاىرة 0

 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،لإلماـ دمحم الرازي فخر الديف بف عمر ( ت، )606
دار الفكر ػ بيروت  ،ط1405 ، 2ىػ ػ 1985ـ 0
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 تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف  ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا

السعدي (ت1376 :ىػ) تحقيق  ،عبد الرحمف بف معال المويحق  ،مؤسسة الرسالة ،ط1
1420ىػ  2000-ـ 0

 جامع البياف عف تأويل آي القراف  ،لإلماـ أبي جعفر دمحم بف جرير الطبري  ،تعميق :
محمود شاكر  ،دار إحياء التراث العربي  ،ط1421 ،1ىػ ػ 2001ـ 0

 روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني  ،شياب الديف محمود بف عبد هللا
الحسيني األلوسي (ت1270 :ىػ) تحقيق  :عمي عبد الباري عطية 0

 سنف الترمذي الجامع الصحيح  ،لإلماـ أبي يحيى دمحم بف عيسى بف سورة

الترمذي (

ت 279ىػ ) ضبطو وصححو  :خالد عيسى الفتي محفوظ  ،ط0 1

 الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بف حماد الجوىري الفارابي
(ت393 :ىػ) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ لممالييف – بيروت ط4
 1407ىػ 1987 -ـ 2

 صحيح مسمـ  ،لإلماـ مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري  ،تحقيق  :دمحم فؤاد عبد
الباقي  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيروت 0


في ظالؿ القراف  ،سيد قطب  ،دار الشروؽ ػ القاىرة 0

 الكشاؼ عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل  ،أبو القاسـ محمود بف
عمر الزمخشري الخوارزمي  ،تحقيق عبد الرزاؽ ميدي  ،دار إحياء التراث العربي 0
 لساف العرب  :دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبو الفضل ،جماؿ الديف ابف منظور األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (ت711 :ىػ) دار صادر 0
 محاسف التأويل أو تفسير القاسمي  ،لالماـ دمحم جماؿ الديف القاسمي  ،تحقيق
دمحم بف عمي وميدي صبح  ،دار الحديث ػ القاىرة 1424 ،ىػ ػ 2003ـ 0


المسند  ،لإلماـ احمد بف دمحم بف حنبل  ،شرح  :حمزة احمد الزيف  ،دار الحديث ػ

القاىرة  ،ط1416 ، 1ىػ ػ 2002ـ 0
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 معاني القراف واعرابو  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السري الزجاج (ت311ىػ)  ،تحقيق ،
د 0عبد الجميل عبده شمبي  ،دار الحديث ػ القاىرة 1424 ،ىػ ػ 2004ـ 0
 المفردات في غريب القرآف  ،أبو القاسـ الحسيف بف دمحم المعروؼ بالراغب األصفيانى
(ت502 :ىػ) تحقيق  :صفواف عدناف الداودي  ،دار القمـ ػ بيروت  ،ط0 1
 مف آيات اإلعجاز العممي في القراف الكريـ  ،د 0زغموؿ راغب دمحم النجار  ،دار المعرفة
ػ بيروت 1427 ،ى ػ ػ 2006ـ 0

 موسوعة اإلعجاز العممي في القراف الكريـ والسنة النبوية  ،يوسف الحاج أحمد  ،دار
ابف حزـ ػ دمشق 1428 ،ىػ ػ 2007ـ 0
 - 2سورة ص :اآلية 0 29 /
 - 5سورة الحجر :اآلية 0 9 /
 - 2سورة اإلسراء :اآلية 0 15 /
 - 4سورة األحزاب :اآلية 0 40 /
 - 2تفسير القراف العظيـ  ،أبو الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ

الدمشقي(ت774 :ىػ) تحقيق السيد دمحم وآخروف  ،دار الحديث ػ القاىرة  ،ىػ  1423ػ 2002ـ ،
0 448 / 6

 - 2سورة دمحم :اآلية 0 24 /
 - 2ينظر  :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،لإلماـ عبد الحق بف عطية األندلسي (
ت ، )541دار ابف حزـ ػ بيروت  ،ط1423 ، 1ىػ ػ 2002ـ  ،ص0 504
 - 2ينظر  :تفسير البغوي  ،لإلماـ أبي دمحم الحسيف بف مسعود البغوي ( ت  ، )516دار ابف
حزـ ػ بيروت  ،ط1423 ، 1ىػ ػ 2002ـ ،ص0 354
 - 2ينظر  :مف آيات اإلعجاز العممي في القراف الكريـ  ،د 0زغموؿ راغب دمحم النجار  ،دار

المعرفة ػ بيروت 1427 ،ى ػ ػ 2006ـ ،ص 0 402
 - 22سورة المائدة  :اآلية 0 19 /
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 - 22مف آيات اإلعجاز العممي في القراف الكريـ  ،د 0زغموؿ راغب  ،ص 0 402
 - 25ينظر المصدر السابق  373 :ػ 0 375

 - 22البييمة  :ىي كل ذات أربع قوائـ مف دواب البر والماء  ،والجمع بيائـ والبييمة الصغير

مف أوالد الغنـ الضأف والمعز والبقر مف الوحش وغيرىا الذكر واألنثى في ذلؾ سواء ينظر :

لساف العرب  :دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبو الفضل ،جماؿ الديف ابف منظور األنصاري الرويفعى

اإلفريقى (ت711 :ىػ) دار صادر 56 / 12 ،

 - 24ينظر  :تفسير الشعراوي  ،دمحم متولي الشعراوي (ت1418 :ىػ)  ،ص 0 663
 - 22الشعيرة  :ىي كل ما جعل عمماً لطاعة هللا عز وجل  ،ينظر  :لساف العرب  :ص 410

0

 - 22ينظر تفسير االلوسي  :روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني  ،شياب

الديف محمود بف عبد هللا الحسيني األلوسي (ت1270 :ىػ) تحقيق  :عمي عبد الباري عطية ،

دار الكتب العممية – بيروت 0 365 / 4 ،

 - 22ينظر  :تفسير الشعراوي  :ص 0 664
 - 22ينظر :مف آيات اإلعجاز العممي  /ص 0 375
 - 22سورة المائدة :اآلية 0 38 /
 -4ينظر :مف آيات اإلعجاز العممي  /ص 0 376
 - 52ينظر لساف العرب 0 369 / 5 ،
 - 55ينظر :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :أبو نصر إسماعيل بف حماد الجوىري

الفارابي (ت393 :ىػ) تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ لممالييف – بيروت ط4
 1407ىػ 1987 -ـ2 224 / 2 ،

 - 23ينظر :التعريفات  :عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني (ت816 :ىػ) دار

الكتب العممية بيروت – لبناف ط1403 ،1ىػ 1983-ـ 0 31 / 1 ،والكميات :أبو البقاء
لمكفوي0 149 / 1 :
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 - 54أي قبل ذبحو ذبحاً شرعياً  ،ينظر  :لساف العرب 0 16 / 3 ،
 - 52سورة المائدة  :اآلية 0 3 /
 - 52ينظر  :التحرير والتنوير  ،دمحم طاىر ابف عاشور  ،مؤسسة التاريخ العربي ػ بيروت_ ط1

 1423 ،ىػ ػ 2002ـ 0 21 / 5 ،

 - 52ينظر  :مف آيات اإلعجاز العممي  ،ص 0 357
 - 52سنف الترمذي الجامع الصحيح  ،لإلماـ أبي يحيى دمحم بف عيسى بف سورة الترمذي ( ت
 279ىػ ) ضبطو وصححو  :خالد عيسى الفتي محفوظ  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ) ط ، 1

كتاب الطيارة  ،باب ما جاء في ماء البحر انو طيور 0 69 / 1 ،
 - 52محاسف التأويل أو تفسير القاسمي  ،لإلماـ دمحم جماؿ الديف القاسمي  ،تحقيق  ،دمحم بف
عمي وميدي صبح  ،دار الحديث ػ القاىرة 1424 ،ىػ ػ 2003ـ 0 20 / 4 ،
 - 22سورة المائدة  :اآلية 0 3 /
 - 22ينظر  :مف آيات اإلعجاز العممي  :ص 0 357
 - 25المسند  ،لإلماـ احمد بف دمحم بف حنبل  ،شرح  :حمزة احمد الزيف  ،دار الحديث ػ القاىرة
 ،ط1416 ،1ىػ ػ 2002ـ 2672 / 2 ،برقـ  ،5827قاؿ عنو شعيب األرنؤوط  :ىذا حديث
حسف 0

 - 22سورة المائدة :اآلية 0 3 /
 - 24ورد ذكره في سورة البقرة  ، 173 :المائدة  ، 3 :األنعاـ  ، 145 :النمل  ،115 :ينظر
المعجـ الميسر أللفاظ القراف الكريـ  ،لمشيخ إبراىيـ رمضاف  ،دار األرقـ ػ القاىرة 1422 ،ىػ ػ

2001ـ  ،ص0 753

 - 22سورة األنعاـ :اآلية 0 145 /
 - 22ينظر :لساف العرب 0 49 / 6 ،
 - 22ينظر :مف آيات اإلعجاز العممي ،ص 0 359
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 - 22ينظر :المصدر نفسو ،ص 362ػ 0 363
 - 22سورة المائدة :اآلية 2 3 /

 - 42ينظر  :معاني القراف واعرابو  ،ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السري الزجاج (ت311ىػ) ،

تحقيق  ،د 0عبد الجميل عبده شمبي  ،دار الحديث ػ القاىرة 1424 ،ىػ ػ 2004ـ 0 116 / 2 ،

 - 42التحرير والتنوير0 22 / 5 :
 - 45سورة المائدة :اآلية 0 4 /
 - 42سورة األنعاـ :اآلية  118 /ػ 0 119
 - 44سورة الحج :اآلية 0 36 /
 - 42ينظر :مف آيات اإلعجاز العممي ،ص364
 - 42ينظر  :مف آيات اإلعجاز العممي  ،ص 364ػ 0 365
 - 42ينظر :مف آيات اإلعجاز العممي 0 365 ،
 -42سورة المائدة :اآلية 2 3 /

 -42معاني القراف لمزجاج0 116 / 2 ،
 -22لساف العرب 0 92 /10 ،
 -22ينظر  :تفسير القراف العظيـ 0 22 / 3 ،
 -25تفسير آيات األحكاـ  ،لمشيخ دمحم عمي السايس  ،تحقيق  :ناجي إبراىيـ السويداف ،المكتبة
العصرية ػ بيروت ط1423 ،1ىػ ػ 2002ـ0 345 /1 ،
 - 53تفسير القراف العظيـ 0 27 / 3 ،
 - 54السبع :ىو ما يفترس الحيواف ويأكمو قي اًر وقس اًر كاالسد والنمر وغيرىا ،ينظر :لساف

العرب 0 146 / 8 ،

 - 55ينظر :التحرير والتنوير0 22 / 5 ،
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 - 56سنف الترمذي  ،باب ما قطع مف الحي فيو ميت  ،برقـ  ، 474/ 4 ، 1480قاؿ عنو
ِ
يث حسف غ ِريب ،الَ نع ِرُفو ِإالَّ ِمف حِد ِ
يث َزْيِد ْب ِف أ َْسَم َـ 0
َْ ُ
الترمذيَ :و َى َذا َحد ٌ َ َ ٌ َ ٌ
ْ َ
 - 57جامع البياف عف تأويل آي القراف  ،لإلماـ أبي جعفر دمحم بف جرير الطبري  ،تعميق :
محمود شاكر  ،دار إحياء التراث العربي  ،ط1421 ،1ىػ ػ 2001ـ0 87 / 6 ،

 - 58ينظر :لساف العرب  515 / 3 ،ػ 0 516
 - 59ينظر :تفسير البغوي  ،لالماـ ابي دمحم الحسيف بف مسعود البغوي ( ت 516ىػ )  ،دار

ابف حزـ ػ بيروت ،ط1423 1ىػ ػ 2002ـ ،ص 0 356

 - 60البحر المحيط في التفسير ،أبو حياف دمحم بف يوسف بف عمي بف يوسف بف حياف أثير
الديف األندلسي  ،تحقيق  :صدقي دمحم جميل دار الفكر – بيروت 0 171 / 4 ،

 - 61ينظر :لساف العرب 0 758 / 1 ،
 - 62ينظر :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  ،لإلماـ دمحم الرازي فخر الديف بف عمر (
ت ، )606دار الفكر ػ بيروت  ،ط1405 ،2ىػ ػ 1985ـ 0 313 / 11 ،
 - 63ينظر :في ظالؿ القراف  ،سيد قطب  ،دار الشروؽ ػ القاىرة 0 840 / 2 ،
 - 24ينظر :مف آيات اإلعجاز العممي 383 ،ػ 0 384
 - 22سورة المائدة :اآلية 0 3 /
 - 22سورة المائدة  :اآلية 0 6 /
 - 22المفردات في غريب القرآف  ،أبو القاسـ الحسيف بف دمحم المعروؼ بالراغب األصفيانى

(ت502 :ىػ) تحقيق  :صفواف عدناف الداودي  ،دار القمـ ػ بيروت ،ط ، 1ص 0 362

 - 22صحيح مسمـ  ،لإلماـ مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري  ،تحقيق  :دمحم فؤاد عبد

الباقي  ،دار إحياء التراث العربي ػ بيروت  ،باب :خروج الخطايا مع ماء الوضوء  ،برقـ 601
0
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 - 22ينظر :موسوعة اإلعجاز العممي  ،يوسف الحاج أحمد  ،دار ابف حزـ ػ دمشق 1428ىػ ،

ص  925ػ 933

 - 22سورة المائدة :اآلية 0 31 /
 - 22التفسير الكبير 0 38 / 6 ،
 - 25تفسير القراف العظيـ 0 29 / 3 ،
 - 22مف آيات اإلعجاز العممي  ،ص 0 405
 - 74سورة الحجر :اآلية 9 /

 - 75سورة المائدة :اآلية 38 /
 - 76المفردات في غريب القراف  ،ص  237ػ 0 238
 - 22تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف  ،عبد الرحمف بػف ناصػر بػف عبػد هللا السػعدي

(ت1376 :ىػػ) تحقيػػق  ،عبػػد الػػرحمف بػػف معػػال المويحػػق  ،مؤسسػػة الرسػػالة ط1420 ، 1ى ػ -
 2000ـ 0 230 / 1 ،

 - 22موسوعة اإلعجاز العممي  ،ص0 60
 - 22ينظر  :لساف العرب 0 254 / 4 ،
 - 22المفردات في غريب القراف  ،ص0 165
 - 22صحيح مسمـ  ،باب  :بياف أف كل مسكر خمر  ،برقـ 0 7
 - 25سورة المائدة :اآلية 0 90 /
 - 22ينظر :الكشاؼ عف حقائق التنزيل وعيوف األقاويل في وجوه التأويل  ،أبو القاسـ محمود

بف عمر الزمخشري الخوارزمي  ،تحقيق عبد الرزاؽ ميدي  ،دار إحياء التراث العربي 63 / 2 ،

0
 - 24سورة المائدة :اآلية 0 91 /
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 - 22سورة البقرة :اآلية 0 219 /
 - 22سورة النساء :اآلية 0 43 /
 - 22سورة النساء  :اآلية 0 43 /
 - 22الكشاؼ 0 63 / 2 ،
 - 22سورة الحجر :اآلية 0 9 /
 - 22سورة دمحم  :اآلية 0 24 /
 - 22أخرجو اإلماـ الترمذي في سننو  ،باب :ما جاء في الذي يفسر القراف برأيو ،برقـ  2950ػ
 ، 2951قاؿ عنو االماـ الترمذي :ىذا حديث حسف 0
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