542

َ
َ َُ
االحتمال
صيانة
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َّ ٌ
َ ٌَ
رآني
ِدراسة
ج الق ِ
ار املنه ِ
وصفية يف إط ِ
ِ

د .بكر بن حممد بن بكر عابد

األستاذ املساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم
باجلامعة اإلسالمية باململكة العربية السعودية

من  542إلى 584

542

542

A Descriptive study within the framework
of the Qur'anic Approach of preserving
Probability

Prepared By:
Dr. Bakr bin Muhammad bin Bakr Abed

Assistant Professor، Department of Interpretation and Qur’an
Sciences، College of the Noble Qur’an، Islamic University of
Madinah,Saudi Arabia

542

542
ار المنه ِج القُر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وصف َّي ٌة في إطَ ِ
آني
اس ٌة
َ
ص َيا َن ُة االحت َمال د َر َ
بكر بن محمد بن بكر عابد

قسم التفسير وعلوم القرآن ,كلية القرآن الكريم ,الجامعة اإلسالمية ,المدينة المنورة-
السعودية.
البريد اإللكتروني1245abt@gmail.com :

المستخلص

يتن ا اااو ل ا اارا البحا ا ا د ارس ا ااة م ا اان القا ا ارآن الكا ا اريم ا ا ااي الع ا ااد واإلن ا ااا م ا اان
ا اايانة ااحتم ا ااا وع ا اادم التعم ا اايم ا ا ااي ا ااال ا حك ا ااام ر يم ا ااد ب ا ااالتعري
خ ا ااال
ا ا اايانة
با ا ااالمن القرآن ا ا ااي وبيا ا ااان مب ا ا اارل سا ا ااماتي وم الي ا ا ااا ا ا اام يب ا ا ااين الم ا ا اراد بم ا ا اان
َّ
وتتركا اال مادتا ااي عل ا ا د ارسا ااة
ااحتما ااا وكيفيا ااة تنا اااو المفس ا ارين لا ااي تسا اامية وو ا اافا
وق ا ااد س ا االه الباحا ا ا اي ا ااي م ا اان
مب ا اارل ااي ا اااا القرآني ا ااة الت ا ااي ورد اي ا ااا ل ا اارا الم ا اان
ااس ا ااتقراص الو ا اافي كم ا ااا يلت ا االم البحا ا ا بالجوان ا ااع َّ
الفني ا ااة المتَّبع ا ااة ا ا ااي البحا ا ا العلم ا ااي
ويختا ا ااتم بف ا ا ااارت تس ا ا ا ااسا ا ااتفادة منا ا ااي وقا ا ااد خلا ا ااص البح ا ا ا ل ا ا ا النتا ا ااا التاليا ا ااة َّ
من
ا اايانة ااحتما ااا وعا اادم تعما اايم
ن ا ااا الق ا ارآن الك ا اريم للمخا ااالفين ما اان خا ااال ما اان
ا حك ااام وركا ا ر م ااا ا ااي م م اان الخي اار وم ااا عن اادلم م اان الحا ا وع اادم م اام حق اام؛
يع ااد م اان مل اام ا س ااباع الم ااو رة ا ااي قب ااو ال اادعوة.والتمام القا ارآن الكا اريم ب اارا الم اان
القا ااويم اا ااي ن ا ااا المخا ااالفين ورلا ااه وا ا ا جلا ااي اا ااي ك يا اار ما اان اايا اااا القرآنيا ااة
ولا ااو مك ا اار و ا ااوحا اا ااي اايا اااا التا ااي تما ااا د ارسا اات ا اا ااي لا اارا البح ا ا .و َّ
من المفس ا ارين
تنا اااولوا و ا ا لا اارا الما اان بعبا اااراا متنوعا ااة تا اادور حا ااو عا اادم التعما اايم  -الحكا اام
علا ا ا ا ك ا اار  -ااس ا اات ناص بع ا ااد ا ااال الحك ا اام  -ن ا ااا المخ ا ااالفين ا ا ااي َّ
الحجا ا ااة
بع ا ااد الحك ا اام علا ا ا معظم ا اام ب ا ااي ة تعم ا اام  -ا اايانة ااحتم ا ااا والتعبي ا اار ا خي ا اار

لا ااو ما ااا اخترتا ااي عنوانا ااا ل ا اارا البح ا ا
ستة ع ر مو عا من تفسير .

الكلماااااااااااة المفتاحيااااااااااة
اإلن ا .

وقا ااد تفا ا َّارد با ااركر ال ا ااعراو -رحما ااي اه -اا ااي

ا ا ا اايانة ااحتم ا ا ا ااا

ع ا ا ا اادم التعم ا ا ا اايم م ا ا ا اان

القا ا ا ا ارآن
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Descriptive Study Within The Framework
Of the Qur'anic Approach Of Preserving Probability
Bakr bin Muhammad bin Bakr Abed
Department of Interpretation and Quran Sciences, College of the
Noble Qur’an, Islamic University of Madinah ,Saudi Arabia
Email: 1245abt@gmail.com
ABSTRACT:
This research addresses with the study of the Noble Qur’an approach
to justice and fairness by preserving probability and not generalizing
in the issuance of judgments, as it introduces the Qur’anic method
and explains its most prominent features and advantages, then shows
what is meant by the method of preserving probability and how the
exegetes dealt with it in terms and description. In which this
approach is mentioned, and the researcher has followed a
descriptive- induction approach, and the research complied to the
technical aspects followed in scientific research, and it is concluded
with indexes that facilitate to benefit from it.
The research concluded with the following results:
-That the Noble Qur’an be fair to those who violate it through a
methodology of preserving probability and not generalizing rulings,
stating what is good in them, what they have of the right, and not
neglecting them in their rights. It is one of the most important
reasons effecting accepting the Da’wah.
-The concern of the Noble Qur’an in this correct approach to
redressing the violators, and this is evident in many Qur’anic verses,
and it is more evident in the verses that have been studied in this
research.
-The exegetes have dealt with the description of this approach in
various terms revolving around: (non-generalization - ruling at most
- the exception after issuing the judgment - fairness to the violators
in the argument after judging most of them in a formula that
encompasses them - preserving of probability) and the last
expression is what I chose as the title of this research, and was
singularly mentioned by Al-Sha'raawi - may Allah have mercy on
him - in sixteen places of his interpretation.
Keywords: Preserving of Probability, Non-generalization, Method,
Quran, equity.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
ن الحمااد ه نحم ااد ونسااتعيني ونس اات فر ونع ااور باااه م اان اارور منفس اانا وم اان
لي ومن ي ال ااال لااد لاي وم ا د من
سي اا معمالنا من ي د اه اال م
ا لي ا اه وحد ا ريه لي وم د من محمدا عبد ورسولي.
ﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠ [آل عمران.]201:

ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱘﱚﱛﱜﱝﱞﱠ [النساء.]2:
ﱙ
ﱑﱓ ﱔﱕﱖ ﱗ
ﱒ

ﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﲫﲬﱠ [األحزاب.]02-00:
ﲤ

مما بعد
َّ
اا ا َّن اإلس ااالم دي اان الع ااد واإلن ااا ول اايت ل اارا ما ا متباع ااي احس ااع باا وما ا
المخالفين لي والمكربين بي.
وقد ممر اه ج وعال عباد المومنين بالعد والسداد اي القو والعم -كماا ااي
ااية ال ال ة من خ بة الحاجة التي ابتادما ب اا مقدماة لارا البحا  - 1حيا قاا

جا ا ا

ا ا ا ني ﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ ،ورتَّا ا اع عل ا ا ا رلا ا ااه

الح العم وم فرة الرنوع ﱡﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﱠ.

وممر -ج َّ وعال -بالعد اي القو م المواا والمخال

حي

قاال :ﱡﭐﱘﱙ

ار علا ا حكاام العملياة اقا
ﱚﱠ [األنعاا ،]251::اليت العاد قا ا
لو ام ل ا ولألحكام القولية كرله.

با

( (1هي خطبة الحاجة التي كان رسول هللا  يعلمها أصحابه ،وقد كان السلف الصالح يقدمونها بين يدد رروسده
وكتددبه وملتلددف هد ونه ت وقددد لتبخد لأل اليددي ا لبدداني -رحمدده هللا -طرقهددا وألظااهددا مددن ملتلددف كتددس السد ة
المطهرة .محمد ناصر الدين ا لباني" ،خطبة الحاجة"( .ط ،1مكتبة المعارف1241 ،ه4222-م).8 :
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ولاار الحقيقااة مستفي ااة اااي ن ااوص الكتاااع الك اريم والساانة الم ارة والساايرة

الع ارة لنبينااا محمااد  اااي تعاملااي م ا معدا ااي قااا تعااال  :ﱡﭐﲘﲙﲚ
ﲨ
ﲧ
ﲟﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲠ
ﲛﲜﲝ ﲞ
ﱡﭐﱂﱃﱄﱅ

ﲩﲪﲫﲬﱠ [الما ا ا ا اادة  ]8وقا ا ا ااا تعا ا ا ااال

ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱠ [النساء.]235:

وت َّم ا قول اي -ج ا وعااال -اااي اايااة الكريمااة ﱡﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ

ﱭﱮﱠ [سبأ ]12:وما اي ا مان ن اا

المخاال

والعاد معاي حيا

بيَّناا

َّ
من محااد الفا اريقين م اان الموح اادين وم اان الم ااركين لعلا ا مح ااد ا ماارين م اان ال ااد
الاار مااا ساامعي محااد -ساواص كااان مواليااا مو
وال ااال ولاارا ماان الكااالم ال امن
مناايا ااا -ا قا ااا لما اان خو ا اع با ااي قا ااد من ا اافه ا اااحبه! والتع ا اري مو ا ا
بالمجاد

ل ال ر

ونحو قوله للكارع َّن محادنا لكاارع ام قاا تعاال  :ﱡﭐ

ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱠ [سا ا ا اابأ ]15:ولا ا ا ا اارا مدخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي

اإلن ااا ما ان ا و ؛ حيا ا مس ااند اإلج ا ارام لا ا المخ ااا بين ول ااو ملج ااور عنا ااي
محظور والعم ل المخا بين ولو م مور بي م كور" . 1
وقااد

ا َّاد اه ملكااة سااب حااين قالااا ﱡﭐﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈ

ﳉﳊﳋﱠ [النما ،]32::اقا تعال م دقا ل ا -ولي حين قالا رله القو
كانا كاارة -ﱡﭐﳍﳎﱠ ،قا ابن جرير ال بر

"وتنال الخبار من اا

عا اان الملا ااوه اا ااي لا اارا المو ا ا اقا ااا اه ﱡﭐﳍﳎﱠ ،يقا ااو -تعا ااال

ركر  -وكما قالا

احبة سب تفع الملوه را دخلوا قرية عنوة" . 2

( (1عبد هللا بن أحمد ال سدظي" ،مددار الت ييدو وحقداال التلويدو" ،لحقيدل يوسدف علدي بدديو (ط ،1بيدرو ::رار
الكل الطيس1211 ،ه1118-م) 24 :3 ،بتصرف يسير.
( (4انظر :م حمد بن جرير الطبر " ،جامأل البيان فدي للويدو القدر،ن" ،لحقيدل :أحمدد محمدد هداكر( ،ط ،1م سسدة
الرسالة1242 ،ه4222-م).252 :18 ،
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واع ااص كا

االقرآن يربي متباعي ويودب م ب را ا دع العظيم الار لاو اإلن اا
ر ح حقَّي ولو كان مخالفا لنا اي الدين.
وجاص اي الحدي ال حي عان النباي َّ مناي قاا باي لريارة  عان ال اي ان
« دقه ولو كروع» . 1
مما سيرة الب ار المعلوماة بنقا الماورخين وبسانن اه ااي مخاال الب ار و بااع م
و َّ
التي لي القانون العقلي لمن يريد الحكم ال حي علي م؛ ا ي موَّيدة لحكم القرآن

الع ا اااد علا ا ا الم ا ااركين والكف ا ااار م ا اان الع ا اارع والعج ا اام بم ا ا ا قول ا ااي ﱡﭐﲣﲤ

ﲧﲩﲪﲫﲬ ﱠ [ا عا ا ا ار
ﲨ
ﲥﲦ

 ]102وقول ا ااي ا ا ااي

عا اادة آيا اااا ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱠ [األنع ااا ،30::وغريه ااا] ،ﱡﭐﲱﲲ ﲳ
ﲴﱠ [يا ا ا ااونت  00والنم ا ا ا ا  ]37ﱡﭐ ﱕ ﱖﱗﱠ[األنعا ا ااا ،]222::ﱡﭐ
ﲭﲮ ﲯﱠ [املؤمن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ن ،]00:ﱡﭐ ﱪ ﱫﱠ [الت ب ا ا ا ا ا ا ا ا  ،]8:ﱡﭐﱁ

ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱠ [الفرقان ]22:وم

لرا ك ير . 2

♦ وماان خااال التَّاادبر اااي كتاااع اه -تب اااره وتعااال  -نجااد َّ
من ماان من جااي ا ااي
الع ااد واإلن ااا ع اادم التعم اايم ا ااي ااال ا حك ااام ول ااو م اان قرآن ااي تناول ااي
المفسا اارون اا ااي كتا ااب م بعبا اااراا مختلفا ااة م ا ا الحكا اام عل ا ا ا ك ا اار و ا اايانة
ااحتم ااا وان ااا المخ ااالفين ا ااي الح َّج ااة بع ااد الحك اام علا ا معظم ا ام ب ااي ة
تعم اام و يرلااا -كمااا سااي تي بيانااي اااي نايااا البح ا  -لاارا علمااا مسااتعينا باااه
عل د ارساة لارا المان القرآناي العظايم مان خاال اايااا القرآنياة مبيناا مف وماي
وكيفية تناو المفسرين لي.
مس اه من ي ديني لل واع ومن يجع عملي خال ا لوج اي و ال اه علا
نبينا محمد وعل آلي و حبي مجمعين.

( (1محمددد بددن عسددماعيو البلددار " ،صددحيح البلددار " ،لحقيددل محمددد هيددر ال اصددر( ،ط ،1رار طددوا ال ةدداة،
1244ه) ،كتدداا الوكالددة ،بدداا ع ا و خك دو رج د ً فتددر الوكيددو هددي ًا فلجددا ه الموكددو فهددو جددااي،121 :3 ،
ح.4311
( (4انظر :محمد رهيد رضا" ،لظسير الم ار"( ،الهي ة المصرية العامة للكتاا1112 ،م).117 :7 ،
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أهداف البحث
-1الك اا ع اان ملمي ااة الم اان القرآن ااي ا ااي اايانة ااحتم ااا ومكانت ااي م اان
خال لر الدراسة.
وبيان كيفية تناو المفسرين لي.
-2التعري ب را المن
-7داا ا ا ااب اا مع ااداص اإلسا ااالم التا ااي يرم ااون ب ا ااا الق ا ارآن ما ان عااادم عدلاااي
وان ااي لألديان والفر المخالفة.
-4الك ا ا -بد ارس ااة ل اارا الم اان  -ع اان ملمي ااة اإلن ااا وبي ااان م اار ا ااي
الدعوة من خال كالم المفسرين.
رورة التحلي ب افة العاد وا خار ب ارا المان القاويم لماا
-5التنبيي عل
لي من م ر بارل اي ي ا الرسالة وتحقي ال اية.
 -0اراص المكتبااة القرآنيااة -ولااو بج ااد المقا  -ب اارا البحا المو ااوعي الاار
يت من الدااع عن القرآن من خال لرا الجانع.
-3بيان محاسن اإلسالم واي اح من القرآن اي التعام م المخال .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تعود مسباع اختيار ل را المو وع وملميتي ل جملة من ا مور مبرللا
 -1ت اادبر كا ااالم اه تبا اااره وتعا ااال وت ااوير واس ااتنبا مس اااليبي ومنالجا ااي
وحج الرد عل المعر ين عني.
رورة السير عل من العد وعدم التعميم.
 -4الت كيد عل
َّ -3
من ا خاار ب اارا الم اان القااويم يع ااد م اان مل اام ا سااباع الم ااو رة ا ااي دع ااوة
المخالفين.
َّ -2
من مكم وجي لالمت ا بما جاص ااي القارآن الكاريم ا يقت ار علا العما
بي دون ا خر ب ساليبي ومنالجي.
َّ -5
من ل اارا البحا ا يتن اااو مو ااوعا مستفي ااا ا ااي كت اااع اه تع ااال وق ااد
تعر لي المفسرون من عدة جوانع.
 -2س ا ام لاارا المو ااوع اااي بيااان ملميااة معراااة ماان الق ارآن اساايما اااي
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التعام م المخال .
 -7حاج ااة المجتما ا وحاج ااة المكتب ااة القرآني ااة لا ا ملي ااد م اان الد ارس اااا الت ااي
والخ اع.
عن المن القرآني اي الو
تك
 -8م اااركة ل اارا البحا ا ا ااي ال اادااع ع اان القا ارآن وال اارد علا ا ملا ا البا ا ا
ودح حجج م واب ال ا.
مشكلة البحث وتساؤالته
َّن المتا اادبر اا ااي كتا اااع اه -تبا اااره وتعا ااال  -يجا ااد َّ
من ما اان من جا ااي اا ااي العا ااد
واإلن ا عدم التعمايم ولاو مسالوع ومان قرآناي تناولاي المفسارون ااي كتاب م
بعباااراا مختلفااة وي َّ
عب اار عنااي ب ا ا يانة ااحتم ااا لاارا يحاااو الباحا ا اااي ل اارا
البحا د ارسااة لاارا الماان القااويم اااي ااوص ااياااا القرآنيااة ماان خااال اإلجابااة عاان
ا س لة التالية
 -1ما مف وم يانة ااحتما ؟
-2ما مف وم المن القرآني؟
-7ما مبرل ملايا وسماا المن القرآني؟
-4ما ملمية معراة لر ا ساليع؟
-5كي تناو المفسرون لرا المن تسمية وو فا؟
-0كي تناولا ااياا القرآنية لرا المن ؟
حدود البحث
ااياااا القرآنيااة التااي تناولااا ماان العااد واإلن ااا ماان خااال مساالوع اايانة
ااحتمااا ود ارساات ا د ارسااة تحليليااة يظ اار م ان خالل اا عااد الق ارآن وان ااااي م ا
المخالفين كما تجدر اإل اارة لا اقت اار الباحا علا مبارل اايااا التاي تخادم
مو وع البح وتناسع حجمي.
الدراساة السابقة

لاام يس ااب -حس ااع بح ااي وا الع ااي -من بحا ا مو ااوع اايانة ااحتم ااا -ع اادم
التعماايم -باعتبااار جانبااا ماان جوانااع ماان الق ارآن الك اريم اااي العااد واإلن ااا
ورلااه بعااد الرجااوع ل ا موعيااة البح ا ومحركاتااي وانمااا وقفااا عل ا د ارساااا تناولااا
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مو وع العد اي القرآن الكريم ما بسياقي العام؛ ك مر اه تباره وتعال بالعد
والن ااي عاان الظلاام والعااد اااي ح ا اه تعااال واااي حقااو النااات والعااد م ا
اللوجاااا و م اراا رل ااه مو بسااياقي المتعل ا ب ااالموااقين والمخااالفين؛ ا من ل اار
الد ارساااا لاام تكاان واا الماان الاار تناولااي لاارا البحا والاار يعااد نوعااا ماان مناواع
التفس ااير المو ا ااوعي المتم ا ا اا ااي جم ا ا مب اارل ااي اااا القرآني ااة الت ااي ورد اي اااا لااارا
ا ساالوع ود ارساات ا د ارسااة تحليليااة تباارل ماان الق ارآن الك اريم اااي عدلااي وان ااااي م ا
المخالفين.
ولر الدراساا -بحسع ما وقفا عليي -كما يلي
 -1العد اي القرآن الكريم عباد اه بان عباد العليال الحكماة آ حساين رساالة
1417لا.
ماجستير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالريا
 -2ماان القارآن اااي ن ااا المواا ا والمخااال محمااد عبااات مباااره عبااات
رس ا ااالة ماجس ا ااتير جامع ا ااة مم درم ا ااان اإلس ا ااالمية بالس ا ااودان 1474ل ا ا ا-
2017م.
 -7موساوعة التفساير المو اوعي للقارآن الكاريم ا ار وتحريار مركال تفساير
للدراساا القرآنية 2012م مو وع العد -اإلن ا .
إضافة البحث
تبرل ملم اااا لرا البح اي ا مور التالية
 -1ي اااح مف ااوم اايانة ااحتمااا واب ارال ملميااة اسااتخدام لاارا الماان اااي
الدعوة والخ اع.
 -2تحليا ا ااي اااا الت ااي تناول ااا ل اارا الم اان ؛ م اان خ ااال التركي اال علا ا ل اارا
الجانع اي ا.
خطة البحث
ينقسم البحا لا مقدماة ومادخ ااي ملمياة المو اوع وملداااي ومساباع اختياار
وم ااكلتي وتس اااواتي والد ارس اااا الس ااابقة وم اان البحا ا وح اادود اام تم ي ااد
ومبح ان وخاتمة مريال بالف ارت العلمية الاللمة.
التمهيد ،وايي م لبان
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الم لع ا و التعري بالمن القرآني.
الم لع ال اني مبرل سماا وملايا المن القرآني.
المبحث األول صيانة االحتمال ،وايي م لبان
يانة ااحتما ل ة وا الحا.
الم لع ا و معن
والتسمية.
الم لع ال اني تناو المفسرين ل را المن من ج ة الو
المبحااث الناااني دراسااة الياااة القرآنيااة التااي تناولااة صاايانة االحتمااال كماانهج
قرآني وايي ال ة م الع
الم لا ااع ا و

ا اايانة ااحتما ااا اا ااي قولا ااي تعا ااال

ﱡﭐﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑﲒ ﲓﲔﱠ ااية [آ عمران .]35
الم لاااع ال ااااني

ااايانة ااحتما ااا اا ااي قول ااي تعا ااال

ﱡﭐﲦﲧﲨ

ﲩﲪﲫﱠ [البقرة.]200:
الم لع ال ال

يانة ااحتما اي قولي تعاال

ﲝ ﲟﲠﲡ
ﲞ
ﱡﭐﲜ

ﲢﲣﱠ ااية [آ عمران .]117
نم خاتمة ب لم النتا
منهج البحث

والتو ياا.

يتلخص من البح اي ااستقراص الو في التحليلي للمو وع وا ااتي
يانة ااحتما .
● تتب وجم مبرل ااياا القرآنية التي ورد اي ا من
ًّ
جمالي ااا واس ااتنبا الفوا ااد
اير
● د ارس ااة ل اار ااي اااا القرآني ااة وتفس اايرلا تفس ا ا
وال داياا القرآنية التي تتعل بمو وع البح .
● علو ااياا القرآنية داخ البح بركر اسم السورة ورقم ااية.
● تخ اري مااا ياارد م ان حاادي مو م اار ماان ال ااحيحين مو محاادلما  -ن كااان
ايااي -واا ام ان كتااع الساانة ا خاار م ا اإل ااارة ل ا الحكاام عليااي قاادر
ااست اعة.
● تو ي ا قوا والنقواا من م ادرلا ا يلة.
● بي ا ااان مع ا اااني المف ا اارداا ال ريب ا ااة  -ن وجا ا ادا -م ا اان كت ا ااع ال ري ا ااع مو
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●
●
●
●

المعاجم.
نسبة ا بياا ال عرية را وردا ل قا لي ا وعلولا ل م ادرلا.
مراعاة عالماا الترقيم و ب ما ي ك من الكلماا.
الترجمة لألعالم ير الم ورين الواردة مسماولم اي البح باخت ار.
خدمة البح بف ارت تس ااستفادة مني.
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وفيه مطلبان

التمهيد

المطلب األول التعريف بالمنهج القرآني.

المطلب الناني أبرز سماة ومزايا المنهج القرآني.
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المنهج في اللغة

التعري

الم لع ا و

بالمن

القرآني

والجم ن وج ون اج ومنال . 1
ولو ال َّري الوا
م خور من الن
يقا من ال ري م استبان و ار ن جا وا حا بينا.
ون جااا ال ريا را مبنتااي ومو ااحتي .يقااا اعما علا مااا ن جتااي لااه .ون جااا
ال ري مي ا را سلكتي .واالن يستن سبي االن م يسله مسلكي . 2
المنهج في االصطالح
ل ااو المس االه
الم اان ا ااي المعنا ا اا ا ا الحي موااا ا لمعن ااا الل ااو ا ااالمن
7
وال ريقة حي استعير لل ري اي الدين كما استعيرا ال ريعة ل ا .
مركبا
تعريف (المنهج القرآني) باعتباره
مصطلحا ً
ً
لاام مق ا عل ا م ان عا َّار الم اان القرآنااي كم ا ل مركااع ولكاان بعااد الرج ااوع
وبعااد اا ااالع عل ا الد ارساااا القرآنيااة التااي تناولااا لاارا
للمعن ا الل ااو للماان
4
الم ا ا ا ل م ا ا ا التوباا ااة اا ا ااي ما ا اان الق ا ا ارآن الك ا ا اريم والم ا اان الا ا اادعو اا ا ااي

الق ا ارآن الك ا اريم ما اان خا ااال سا ااورة البق ا ارة

5

وما اان

الق ا ارآن الك ا اريم اا ااي الت با ااا

0

( (1انظددر :محمددد بددن الحسددن بددن رريددد" ،جمهددرة الل ددة" ،لحقيددل رمددي م يددر بعلبكددي( ،ط ،1بيددرو ::رار العلد
للم يين1187 ،م).218 :1 ،
( (4انظر :عسماعيو بن حمار الةدوهر " ،الصدحاح" ،لحقيدل أحمدد عبدد ال ظدور عطدار( ،ط ،2بيدرو ::رار العلد
للم يين1227 ،ه1187-م).322 :1 ،
( (3انظر :الحسن بن عبد هللا العسكر " ،الظروا الل وية" ،لحقيل محمد عبراهي سلي ( ،القداهرة :رار العلد للاقافدة
وال ير والتو يأل).418 :
( (2سددليمان بددن صددالح القرعدداو " ،التوبددة فددي مد هم القددر،ن الكددري " .مةلددة البحددوس ايسد مية 1117( ،51م):
.434

( (5حسااا الرس ا ل اااان ااباح  ،املاان
(جامع أ :دةمان اإلسةمي .):1022 ،
( (6قساايم م ااا ع"يااان ،م ان الق اارآن الكاارم ا الت:ب ااس :دةاس ا م ا عي "( ،جامع ا الريم ا ،
 ،):1021ةسال دكت ةاه. :
الاااع يف ا القاارآن الكاارم ماال سااةل س ا ةة البقاارة"،
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ومن

القرآن اي رت اإليمان

1

ومن

القرآن ااي التربياة

2

ومان

اإل االح

اي القرآن  7يمكنني من معر المن القرآني ب ني
ريقة القرآن اي عر آياتي سواص ا تملا علا محكاام مو مخباار مو مخاال مو
لداياا قرآنية.
والتعبياار بمفااردة ال ريقااة منسااع وم اام لاارله كلااي ر يرادا ااا ا ساالوع والقااانون
والمسله.
المطلب الناني
أبرز سماة ومزايا المنهج القرآني
َّن المقاارر عنااد ملا العق ا والعلاام َّ
من اار العلاام ب اار المعلااوم االحاادي عاان
سااماا الماان القرآنااي لاايت بمعاال ع اان الحاادي عاان خ ااا ص الق ارآن الكا اريم
وملايا لرا س سرد لالنا خ ا ص القرآن الكريم وم الياا المتعلقاة بمن جاي ساواص
كان التعل مبا ار مو ير مبا ر.
اماان رلااه عل ا ساابي اإلجمااا عجااال اااي نظمااي ومساالوبي ووقعااي و َّمنااي ا يعلااو
عل ا ما ااام العامااة وا يق اار عاان م الااع الخا ااة وار اااو العق ا والعا فااة
وجودة سبكي واحكام سرد وتعادد مسااليبي واتحااد معانياي وجمعاي باين اإلجماا
والبيااان وايجااال لفظااي م ا وااااص معنااا وت ا ير بااال ت ا ر وت ااوير معانيااي بااال
ق ااور وتمياال اااي ريقااة ت ليفااي وعاادم م ااادمتي الحقااا العلميااة واخبااار عاان
الم َّيبااا ووقاوع التحااد باي وات ااا ساند وتا ير ااي النفااوت ومناي ا ينسااع
ا ل ا ا اه تعا ااال وحرما ااة ت ويلا ااي بمج ا اارد ال ا ا مر وتع ا ااد اه بحفظا ااي ووا ا اااو
بحاجاا الب ر وتيسير حفظي وتالوتي ووجوع تعالد والتحرير من نسياني . 4
كما تميَّل مي ا واتَّسم بسماا ك يرة وملايا عديدة من ا
( (1محمد بن هاكر اليريف" ،م هم القر،ن في غرس اييمان" .مةلة البيان 4215( ،332م).52 :
( (4محمد هديد" ،م هم القر،ن في التربية" .الوعي ايس مي 1171( ،78م).12-12 :

( (3لطف هللا بن م عبد العظي " ،م هم ايص ح في القر،ن" .مةلة حراء 4215( ،52م).47-42 :
( (2انظر :فهد بن عبد الدرحمن الرومدي" ،خصداا
1117م).452 :

القدر،ن الكدري "( ،ط ،1الريدا ::مكتبدة العبيكدان1217 ،ه-

522
 وحاادا المصاادر ا ااو وحااي ماان اه -ج ا وعااال -ومااا كااان ماان اه ساابحانيوتعااال العلاايم الحكاايم اااال ب ا َّد ومن يكااون م ااتمال عل ا الخياار والرحمااة والحكمااة
واإلتقااان ا ااالقرآن كتاااع اه -جاا وعااال -منلل ااي عل ا ما اا خلقااي م اان الب اار
خلقي من المال كة ولو جبري .
بواس ة ما

ق ا ااا تعا ا ااال  :ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

ﲑﱠ [الشعراء.]292-291:
ولا اارا ا تجا ااد ايا ااي تناق ا ااا وا خلا ااال وا ا ا ا رابا قا ااا تعا ااال

ﱡﭐﱫﱬ

ﱭﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱠ [النساص .]82
ﱮ
وق ااا تع ااال

ﱡﭐﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱠ [اللم اار  ]27م

بع ي بع ا اي ال د واإلحكام واإلتقان واإلعجال.
 -النباة وعدم االضطراب والتناقض قا تعال

َّمن ااي ي اابي

ﱡﭐﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ

ﲊﲌﲍﲎﲏﱠ [ا لا َّ ]42
انل اه كتابي من يت ر ليي با
ﲋ
ﲉ
مو يدخ عليي ما ي ير من م ج ة من الج اا كماا قاا تعاال

ﱡﭐﲇﲈﲉ

ﲊﲋﲌﲍﱠ [الحجاار  ]2اقااد تكفا اه جا وعااال بحفظااي ولاام يكلاي
ل محد من خلقي خالاا للكتع السابقة اقاد وكا اه حفظ اا لل اا ولار ميالة
ا توجد اي ير القرآن من كتع اه المنللة عل منبيا ي.
 حكماااه باااالحوق ا ااا تع ا ااال
ومنل بالح
ا با ااالح

[البقرة.]92:

ق ااا تع ااال

ﱡﭐﳃﳄﳅﳆﳇ ﳈﱠ [البقا ارة ]130

ﱡﭐﲶﲷﲸﲹﲺﱠ [النس ا اااص  ]105ا ا ااالقرآن ح ا ا ا

وك ما ايي حا ؛ ناي كاالم الحا -سابحاني وتعاال -؛ ااال ين ا

وا يق ا ااي ا با ااالح

قا ااا تعا ااال

ﱡﭐﲊﲋﲌ ﲍﲎﱠ

 -عالميااة رسااالته يقااو اه تعااال مخا بااا نبيااي  ﱡﭐﲕﲖﲗﲘ

ﲙ ﲚﲛﱠ [س ااب  ]28اك ااان ا نبي اااص الس ااابقون يبع ااون لا ا مقا اوام م
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خا ااة ممااا النبااي  ابع ا

لعمااوم الخل ا

ورسااالتي لااي الخاتمااة قااا تعااال :

ﱡﭐﲾﲿﳀﳁﱠ [ا حلاع  ]40ولي المنجية لمن آمن ب ا وعم بما

اي ا وك من كفر ب ا ومعر

عن ا ا و من مل النار اقد نسخ اه ج وعاال

بااالقرآن ك ا الكتااع السااابقة قااا تعااال

تعا ا ااال

ﱡﭐﱹ ﱺﱠ [الما اادة  ]48وقااا

ﱡﭐﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱠ

[آل عمران.]85:

وعاان مبااي لري ارة  عاان رسااو اه َّ منااي قااا «والَّاار نفاات مح َّمااد بيااد ا
يساام بااي محااد ماان لاار ا َّمااة ي ااود وا ن ااراني ا َّام يمااوا ولاام يااومن بالَّاار
مرسلا بي َّا كان من م حاع َّ
النار» . 1
 -تبيانه لكل شيء مما يحتاج إليه في أمور الادين وااي لارا يقاو اه تعاال

ﱡﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ [النح  ]82اال يص مان مماور الادين

والحال والحرام وال واع والعقاع يحتاج ليي العباد ا وبياني اي القرآن.
قا ال الر ابن عا ور "ك ايص يفياد العماوم ا مناي عماوم عرااي ااي دا ارة
ما لم لي تجايص ا دياان وال ا ار مان االح النفاوت واكماا ا خاال وتقاويم
المجتما الماادني وتبيااين الحقااو ومااا تتوق ا عليااي الاادعوة م ان ااسااتدا عل ا
الوحدانيااة و ااد الرسااو  ومااا ي ا تي اااي خااال رلااه ماان الحقااا العلميااة
وال اادقا الكوني ااة وو ا ا محا اوا ا م اام ومس ااباع االح ااا وخس ااارلا والموعظ ااة
بآ ارلا ب والد التاريخ وما يتخلَّ رله من قوانين م وح ارات م و نا ع م" . 2
وب اايَّن تع ااال َّ
من القا ارآن ي ااد للس اابي وال ريا ا الت ااي ل ااي م ااوع ومع ااد ومس ااد
ومر د اقا تعال

ﱡﭐﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱠ [اإلسراء.]9:

( (1مسل بن الحةاج ال يسابور " ،صحيح مسل " ،كتاا اييمان ،باا وجوا عيمان أهو الكتاا برسدالة ايسد م،
 ،132 :1ح.422
( (4محمد الطاهر ابن عاهور" ،التحرير والت وير"( ،لونس :الدار التونسية لل ير1182 ،م).453 :12 ،
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 العاادل واصنصاااف مااا المواف ا والمخااالف قااا تعااال[الك ا ا ا
تعال

 ]42وقا ا ااا تعا ا ااال

ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﱠ

ﱡﭐﳥﳦﳧﳨﱠ [ا ا ا االا  ]40وقا ا ااا

ﱡﭐﳌﳍﳎﳏﳐﱠ [آل عمران.]208:

عديدة مني.
والمت م للقرآن يجد اإلن ا ما ال ممام عينيي اي موا
وقد ممر اه تعال نبيي  من يحكم بالح ولو كان الح لكاار قا ج وعاال

ﳀ ﳂﳃﳄ
ﱡﭐﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾﲿ ﳁ

ﳅﳆ ﱁﱂﱠ ااياا [النساص .]100-105

وقد جاص اي سانة النباي  ماا ياد علا م امون ااياة قاا رساو اه « مد
ا مانة ل من ا تمنه وا تخن من خانه» . 1
ولكرا عادة القرآن ا و ا يعمم الحكم ا حينما يكون التعميم لو الح .
ولر السمة ستكون محور الحدي اي لرا البح .

( (1سليمان بن ا هعث السةستاني" ،س ن أبي راور" ،لحقيل محمد محيي الدين( ،بيرو ::المكتبة العصدرية):3 ،
 ،412ح3532؛ ومحمد بن عيسى الترمذ " ،س ن الترمدذ " ،لحقيدل بيدار عدوار معدروف (بيدرو ::رار
ال را ايس مي1118 ،م) ،555 :4 ،ح ،1422وصححه ا لباني.
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المبحث األول
صيانة االحتمال.
وفيه مطلبان

المطلااب األول معنااا صاايانة االحتمااال لغااة
اصطالحا.
و
ً
المطلاااااب النااااااني تنااااااول المفسااااارين لهااااا ا
المنهج من جهة الوصف والتسمية.
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المبحث األول
صيانة االحتمال.

وفيه مطلبان
معن

الم لع ا و
يانة ااحتما ل ة وا

الحا

أوًال معنا الصيانة
ان ال يص ونا و يانة وال يان وال وان ك ما نا ايي وبا مو
يقا
1
نحو .
ان الما ونحو حفظي اي مكان ممين و ان عر ي حما ووقا
ويقا
مما يعيبي و ان ع د حااظ عليي و ان ماص وج ي حااظ عل كرامتي
ّ
2
و ان لساني حبسي عن ك قو ااحش .
مما سب يتبيَّن من مدار لر المادة عل الحفظ والحماية والوقاية.

نانيا معنا االحتمال
ً

االحتمال في األصل م در احتم ال يص بمعن

حملي ولو ااتعا مني

ومعنا من لرا الحكم المركور قاب ومت يص ن يقا ايي بخالاي . 7
وقي اي تعريفي ما ا يكون ت ور رايي كاايا ب يتردد الرلن اي النسبة
بين ما ويراد بي اإلمكان الرلني . 4
ما يد عل الجوال واإلمكان وا رجحية . 5
ولو بعبارة مو

( (1ابن رريد" ،جمهرة الل ة".122 :4 ،
( (4أحمدددد ملتدددار عبدددد الحميدددد" ،معةددد الل دددة العربيدددة المعاصدددرة"( ،ط :1عدددال الكتدددس1241 ،ه4228-م):4 ،
.1338
( (3محمدد بددن أبدي الظددتح البعلددي" ،المطلدأل علددى ألظدداا المق دأل" ،لحقيددل محمددور ا رندا(وط( ،ط :1مكتبددة السددوار
للتو يأل1243 ،ه4223-م).13 :
( (2علي بن محمد الةرجاني" ،التعريظا( ،":ط ،1بيرو ::رار الكتس العلمية1223 ،ه1183-م).14 :
( (5أحمد ملتار" ،معة الل ة العربية المعاصرة".523 :1 ،
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مركبا
نالنًا معنا (صيانة االحتمال) باعتباره لف ً
ظا ً
يانة ااحتما كمركع ااي عدم التعميم اي الحكم.
معن
وسي تي اي المبح التالي مرادااا لرا المعن عند المفسرين.

املطلب الثاني
تناول املفسرين هلاذا املنج نن هج الصف والسسي

ا َّ
من لارا

تنوعا واختلفا عباراا المفسرين اي تسميت م وو ف م ل را المن
ااختال يعد من باع التنوع ا التَّ اد وتدور عبارات م حو ما يلي
 يانة ااحتما . عدم التعميم. الحكم عل ا ك ر. ااست ناص بعد ال الحكم. -ن ا المخالفين اي الحجة بعد الحكم عل معظم م ب ي ة تعم م.

قا القر باي ﱡﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱠ [ساب  ]24لارا

علا وجااي اإلن ااا اااي الحجااة كمااا يقااو القا ا محاادنا كااارع ولااو يعلاام َّمن اي
اااد و َّ
من اااحبي كااارع .والمعن ا مااا نحاان ومنااتم عل ا مماار واحااد ب ا عل ا
ممرين مت ادين ومحد الفريقين م تد ولو نحن وااخر ا ولو منتم" . 1
ار عاد القارآن ودقتاي ااي الحكام
وقا محمد ر يد ر ا "وقد َّبيَّنا اي التفسير مر ا
بالفساد عل ا مم ر يحكم عل ا ك ر مو يست ني بعد ال الحكم العام" . 2

وقا ال الر ابن عا ور عناد تفساير قولاي تعاال  :ﱡﭐﲜﲝﱠ [آل عماران:]223:

"اساات نا

ق اد بااي ن ااا

ا فااة م ان مل ا الكتاااع بعااد الحكاام عل ا معظم اام

ب ااي ة تعم اام ت كياادا لمااا مااااد قولااي ﱡﭐﱣﱤ ﱥﱦﱠ

( (1محمد بن أحمد القرطبي" ،الةامأل حكدام القدر،ن" ،لحقيدل أحمدد البرروندي وعبدراهي أطظدي ( ،ط ،4القداهرة:
رار الكتس المصرية1382 ،ه1122-م).418 :12 ،
( (4رضا" ،لظسير الم ار".117 :7 ،
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[آ عماران  ]110اال اامير اااي قولااي ﱡﭐﲜﱠ لا الكتاااع المتحااد

آنفا ولم الي ود" . 1

وقا ااا عنا ااد تفسا ااير لقولا ااي تعا ااال

عاان م

ﱡﱣﱤ ﱥﱦ
ﱢ
ﱡﭐﱟﱠ

ﱧﱠ [الما دة  " ]00ن ا

لفري من م بعد من جارا تلاه المارام علا

مك رلم" . 2
وقااا محمااد مبااو للارة "اللعنااة من اابة علا الاارين كفااروا وليسااا علا عمااوم م
ورلااه ماان ن ااا اه اااي محكامااي وان كااان الاارين آمن اوا بنساابت م للاارين كفااروا
عا ا ااددا قلا ا اايال كما ا ااا قا ا ااا تعا ا ااال

ﱡﱣﱤ ﱥﱦ
ﱢ
ﱡﭐﱟﱠ

ﱧﱠ [الما دة . 7 "]00
وقا ال عراو عند تفسير لقولي تعال

ﱡﭐﲩﲪﲫﱠ [البقرة " ]100قلنا

َّن لرا يسم قانون يانة ااحتما ؛ َّن من م من ان الموا ي ومن م مان
ااد م ااا عال ااد اه علي ااي وم اان م ما ا ال ما ان ك ااان يري ااد من يعتنا ا ال اادين الجدي ااد
ويومن بمحمد -عليي ال َّالة والسَّالم" . 4

وقااا

"والح ا -ساابحاني وتعااال  -يقااو

ﱡﭐﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻ

ﲼﱠ[البقرة  ]35انظار لا ا ماناة والدقاة ..اريا مان م لايت كل ام ..لارا لاو ماا
استنب مني العالم نظرية يانة ااحتما  ..ولي عدم التعميم؛ بحي تقو ن م
جميع ا اا كا اارا .ابا ااد من ت ا ا احتما اااا اا ااي من خ ا اا ما ااا سا اايومن مو سي ا اار مو
ساايخال  ..لنااا اري ا ماان مل ا الكتاااع عرا اوا اافاا رسااو اه  م ان التااوراة
واإلنجي  ..وعندما بع آمنوا باي ولاواص لام يحرااوا كاالم اه .لاو من القارآن جااص
عاما لت يرا نظرة الكاارين لإلسالم" . 5
بالحكم ًّ
( (1ابن عاهور" ،التحرير والت وير".57 :2 ،

( (4ابن عاهور" ،التحرير والت وير".452 :2 ،
( (3محمد بن أحمد أبو هرة " ،هرة التظاسير"( ،رار الظكر العربي).4318 :5 ،

( (2محمد متولي اليعراو " ،لظسير اليعراو "( ،مطابأل أخبار اليوم1117 ،م).285 :1 ،
( (5اليعراو " ،لظسير اليعراو ".222 :1 ،
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وقد تكرر لرا التعبير اي عدة آياا من القرآن الكريم من ا

قولاا ا ا ا ااي تعا ا ا ا ا ااال

ﱡﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽ

ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅ ﳆ ﳇﱠ

[البقرة . 1 ]101

ﱇﱉ ﱊﱋ
ﱈ
وقولي تعاال ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
()1
ﱌﱍﱎﱏﱠ [البقرة. ]226:
وقولي تعال  :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎ
()3
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱠ [آل عمران. ]13:
وقولا ا ااي تعا ا ااال  :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉ
()2
ﱊﱋﱌﱍﱠ [آل عمران. ]08:
وقول ااي تع ااال ﱡﭐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ
()5
ﳝﳞﱠ [آل عمران. ]200:
وقا سيد ن او عند تفساير لقولاي تعاال  :ﱡﭐﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝ
ﲞﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦﲧ ﲨ ﲩﲪﲫ

ﲬﱠ [آ عمران  ]122ا نا تر مني -سبحاني -قاد و اف م بخمات

اافاص نفوسا م و ااارة قلااوب م واااي لاارا ن ااا
كريمااة؛ تااد علا
الكريم للم تدين من مل الكتاع.

( (1اليعراو " ،لظسير اليعراو ".285 :1 ،

( (4اليعراو " ،لظسير اليعراو ".232 :1 ،
( (3اليعراو " ،لظسير اليعراو ".1383 :3 ،
( (2اليعراو " ،لظسير اليعراو ".1521 :3 ،
( (5اليعراو " ،لظسير اليعراو ".1228 :3 ،

افاا

ماان القارآن
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وقد ركر القرآن ما ي بي لر ااية اي ك ير مان ساور ومان رلاه قولاي تعاال

ﱡﭐ

ﲝ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩ
ﲞ
ﲜ

ﲪﱠ [آ عم ا ا ا ا ا ا ارن  ]117وقولا ا ا ا ا ااي تع ا ا ا ا ا ااال

ﱣﱤﱥﱦﱧﱠ [املائاة]66:

وق ااا اللحيلا اي عن ااد تفس ااير قول ااي تع ااال
ﲸﲹﲺﱠ [ا عا ا ار

" ]152ول اار

()2

ﱢ
ﱡ
ﱡﭐﱟﱠ

.

ﱡﭐﲳﲴﲵﲶﲷ

ا ا ادة

ا اريحة ما ان اه تع ااال

تب اين َّ
من م ان قااوم موس ا جماعااة ت ااد بااالح وتااومن باإليمااان الح ا وتر ااد
النا ااات ل ا ا اإليما ااان ال ا ااحي والخيا اار وتا ااد عل ا ا ما اان ااسا ااتقامة وتحكا اام
بمقت ا ا الع ااد اإلل ااي الواج ااع اتباع ااي ا ااي الق اااص دون ج ااور مو ظل اام ل ااواص
الجماعة التدوا واتقوا وعدلوا؛ ا اد القرآن ب م" . 2

( (1محمد سيد ط طاو " ،التظسير الوسيط"( ،ط ،1القاهرة :رار نهضة مصر.381 :4 ،)1118-1117 ،
( (4ط طاو " ،التظسير الوسيط".731 :1 ،
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المبحث الناني
دراسة الياة القرآنية التي تناولة صيانة
االحتمال كمنهج قرآني.

وايي ال ة م الع

المطلب األول صايانة االحتماال فاي قولاه تعاالا

ﱡﭐ ﲌ ﲍ

ﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﱠ اآلية [آل عمران.]52:

المطلب الناني

صيانة االحتمال في قولاه تعاالا:

ﱡﭐﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﱠ [البقرة.]011:

المطلااب النالااث صاايانة االحتمااال فااي قولااه تعااالا

ﲝ ﲟﲠﲡﲢﲣﱠ اآلية [آل عمران.]001:
ﲞ

ﱡﭐ ﲜ
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الم لع ا و

يانة ااحتما اي قولي تعال

ﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ اآلي
يخبر اه تعال عن مل الكتاع َّ
من من م ا فة مل مماناة يودون اا وا يخونولاا
ممنااا محاادلم عل ا القنااا ير ماان النقااود -ولااي المااا الك ياار -يااود
بحي ا لااو َّ
ليه ومن م ا فة ملا خياناة يخوناه محادلم ااي مقا القليا وما لار الخياناة

ال نيعة ا ن م يت َّولون با عرار البا لة ايقولون ﱡﭐﲦﲧﲨﲩ ﲪﱠ

ليت علينا جناح را خَّنا العرع واستبحنا مموال م؛ َّن م ا

[آ عمران  ]35م
حرمة ل م . 1
قا محمد ر يد ر ا مبينا عد وان ا القرآن "ولاوا َّ
من لارا القارآن وحاي مان
اه لماا وجاادا ايااي م ا لاار ال ا ادة؛ َّن اإلنسااان م مااا كااان عااادا اا ااال ا
ير الف يلة المستترة اي خ ومي الرين يناو وني ويحاربوني؛ اي د ل م ب اا با
مك اار النااات يعم ا عاان محاساان عاادو الظااالرة المستفي ااة وان مر ااي ا من ااا
يظن َّمني نفا وخداع" . 2
وقااد م ااار ال ااالر اباان عا ااور لا وجااي تقااديم ا مااين ماان م علا الخااا ن اقااا
"وانما قدم عليي قولي ﱡﭐﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﱠ [آ عمران ]35

ن ااااا لح ا لاارا الفري ا ؛
لعم اام َّ
من دياان م يبااي ل اام
القااو الماا لجماايع م ممياان
تره حقًّا يبي لي ديني مخر
بع المباحاا" . 7

ن اإلن ااا ممااا ا اات ر بااي اإلسااالم وار كااان اااي
خيانااة ياارلم اقااد ااار النعااي علااي م والتعبياار ب اارا
م وخااا ن م؛ َّن ا مااين حين اار ا مليااة لااي ا اااي َّمناي
اتراَّ عن رله كماا يتراا المت االي ااي الماروصة عان

( (1الطبر " ،جامأل البيان"511 :2 ،؛ وعبد الرحمن بن ناصدر السدعد " ،ليسدير الكدري الدرحمن" ،لحقيدل عبدد
الرحمن بن مع اللويحل( ،ط :1م سسة الرسالة1242 ،ه4222-م).121 :
( (4رضا" ،لظسير الم ار".383 :2 ،
( (3ابن عاهور" ،التحرير والت وير".485 :3 ،
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من تفسير ل مق د عظيم مان
كما نبَّي ال عراو -رحمي اه -اي عدة موا
مقا د يانة ااحتما بقولاي " َّن الحا سابحاني يخا اع النفاوت التاي يعلم اا
ا و يعلم َّ
من دعوة محمد  قاد نللاا رحماة للناات مجمعاين ويخا اع ب اا العاالم
كلي بما ايي من مل الكتاع ولم الرين يعراون ااياا والعالماا التي تد عل
مجيص رسالة سيدنا رسو اه  ومن م منات قد جعلوا دعوة محمد  ااي باورة
عورلم ليدرسولا ويومنوا ب ا.
ولو َّ
من اه قد جع الحملاة علا كا ملا الكتااع لقاا الارين كفاروا ااي اإليماان
ًّ
محمدا
برسو اه كنا نفكر اي من نومن ونحن نريد من ننفر تعاليم اه لنا لكن
ي ن حملة عل ك مل الكتاع ونحن من م .
اساااعة يقااو اه َّن بع اا ماان مل ا الكتاااع يتمياالون با مانااة .ا ا َّن م ان ت اراود
اكرة اإلسالم يقولون ن محمدا  ا يتكلم ا عن نور من ربي.
لكان لااو عماام القارآن الحكاام علا الكا لتساااص الاارين ين ا لون بر باة اإليمااان بمااا
جاااص بااي رسااو اه  لمااارا يعاام الحكاام الجمي ا ونحاان نسااير اااي ال ري ا ل ا
اإليمان؟!.
ول را ي

الح القو الف

اي َّ
من من م مناسا يتج ون لا اإليماان ﱡﭐﲜ

ﲝ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﱠ
ﲞ

[آ عمران .]117
لوا منفس م بدراسة لرا الدين والتفكيار ااي من يومناوا
واي لرا ما ي م ن الر
برسو اه .
لو كان القرآن قد نل بلعنت م جميعاا لقاا الارين يفكارون مان م ااي اإليماان نحان
لسنا كرله! وا نستح اللعنة المارا ي تي محمد بلعنتنا؟!.
ل ا اارله ن ا اار الق ا ااو با ا ا ن ﱡﭐﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﱠ الع ا ااد
الم ل اي اإلن ا " . 1

( (1اليعراو " ،لظسير اليعراو ".1523 :3 ،
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الم لع ال اني

اايانة ااحتمااا اااي قولااي تعااال

ﱡﭐﲦﲧﲨﲩ ﲪ

ﲫ ﲭﲮ ﲯﲰ ﱠ [البقرة]011:
ﲬ

اااي لاارا اايااة َّ
وبااخ اه -ج ا وعااال -اريق اا
نق الع د ومخبر َّ
من رله كان ديدنا ل م
باإليمان بمحمد  اكفاروا وجحادوا ماا ااي
عن م مو كلما عالد الي ود من بني س ار ي
من م اتركي ونق ي.
وقد جاص الت ري اي آية مخر َّ
من الي ود مل خيانة ا القلي من م ولاي قولاي

م ان بنااي س ا ار ي بمااا كااان ماان م م ان
ورله حين مخر علي م الع اد والمي اا
التاوراة مان نعتاي و افتي اقاا تعاال
رب م ع دا ومو قو مي اقا نبار اريا

تعال

ﱡﭐﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﱠ [الما دة . 1 ]117

ًّ
جلياا ورلاه باالتعبير بكلماة
واي لر ااية يظ ار اإلن اا والعاد ما المخاال
اري ونسبة النق والنبر لي م دون النسبة ل الجمي ورلاه َّ
من مان م مان لام
ينق الع د.

قااا ال ارال

" نمااا قااا

ﱡﭐﲩﲪﱠ؛ َّن اااي جملااة م ان عالااد م ان آماان مو

يجول من يومن الما لم يكن رله

خص الفري بالركر م لما كان
فة جميع م َّ

يج ااول من يظ اان من رل ااه الفريا ا ل اام ا قل ااون با اَّين من اام ا ك اارون اق ااا
ﲮ ﲯ ﲰﱠ

وق ااا ال ااعراو

()1

ﱡﭐﲭ

.

"قول ااي تع ااال  :ﱡﭐﲩﲪﲫﱠ قلن ااا َّن ل اارا يس اام ق ااانون

ايانة ااحتمااا ؛ َّن ماان م مان ااان الموا يا وماان م مان ااد مااا عالااد اه
عليااي وماان م ما ال ماان كااان يريااد من يعتنا الاادين الجديااد ويااومن بمحمااد -عليااي
ال َّالة والسَّالم.-

( (1الطبددر " ،جددامأل البيددان" ،221-222 :4 ،ومحمددد ا مددين اليدد قيطي" ،أضددواء البيددان فددي عيضدداح القددر،ن
بالقر،ن"( ،بيرو ::رار الظكر للطباعة وال ير والتو يأل1215 ،ه1115-م).24 :1 ،
( (4محمد بن عمر الرا " ،مظاليح ال يس"( ،ط ،3بيرو ::رار عحياء التراس العربي1242 ،ه).212 :3 ،
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رن اليسوا كل م حت ا يقا لرا عل م ل الي ود؛ َّن اي م مناسا لم ينق وا
الع ااد ويري ااد اه -تب اااره وتع ااال  -من يف اات الب اااع مم ااام مول ااه ال اارين يري اادون
اإليمااان حت ا ا يقول اوا لقااد حكاام اه علينااا حكمااا م لقااا ونحاان نريااد من نااومن
ونحااظ عل الع د ولكن لاواص الارين حاااظوا علا الع اد كاانوا قلاة ولارله قاا
الح سبحاني وتعال
الناق

ﱡﭐﲭﲮ ﲯﲰﱠ ،م

لإليمان لم ا ك رية من بني س ار ي " . 1

( (1اليعراو " ،لظسير اليعراو ".285 :1 ،

من الفري الناق

للع اد
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الم لع ال ال

ﲝ ﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲞ
يانة ااحتما اي قولي تعال  :ﱡﭐﲜ
ﲤﲥﲦﲧﲨ ﲩﲪﱠ [آل عمران]223:

يخباار اه -تباااره وتعااال َّ -
من مل ا الكتاااع ليس اوا متساااوين ب ا لاام متفاااوتون
وال مير اي ﱡﭐﲜﱠ ل الكتاع عل لرا القو .

وقا بع المفسرين -ولو قو ابن مساعود والساد  -ال امير يعاود للجميا ؛
اليت مل اإلسالم ومل الكتاع سواص . 1
2
اه -ج وعال -لر ا مة ب مانية مو ا
مو
ال فة ا ول من ا قا مة م مستقيمة ابتة عل الدين الح متمسكة بي.
ال فة ال انية قولي تعال

ﱡﭐﲤﲥﲦﲧﲨﱠ.

ال فة ال ال ة قولي تعال

ﱡﭐﲩﲪﱠ.

ال فة الرابعة قولي تعال

ﱡﭐﲬﲭﲮﲯﱠ.

ال فة الخامسة قولي تعال  :ﱡﭐﲰﲱﱠ.
ال فة السادسة قولي تعال  :ﱡﭐﲲﲳﲴﱠ.
ال فة السابعة قولي تعال  :ﱡﭐ ﲵ ﲶﲷﱠ.
ال فة ال امنة قولي تعال  :ﱡﭐﲹﲺﲻﱠ.

رم اه تعااال مل ا الكتاااع وركاار اافات م السااي ة اااي ااياااا التااي ساابقا
احااين َّ
لاار اايااة؛ قااد يظاان ظااان من اام كل اام كاارله لكاان اه -جا وعااال -اساات ن ماان م
ا فة؛ عدا مني وان ااا اي اإلخبار عن م.

( (1عبد الحل بن غالس بن عطية" ،المحدرر الدوجيي فدي لظسدير الكتداا العييدي" ،لحقيدل عبدد السد م عبدد اليدافي
محمد( ،ط ،1بيرو ::رار الكتس العلمية1244 ،ه).214 :1 ،
( (4الرا " ،مظاليح ال يس".334 :8 ،
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واي لر ااياة يتباين عاد القارآن وان اااي و ايانتي ل ارا ااحتماا قاا الارال
مبين اا رلااه اااي لاار اايااة "وقي ا َّن اي تعااال ل َّم اا و ا مل ا الكتاااع اااي اايااة
المتقدمااة بال اافاا المرمومااة ركاار لاار اايااة؛ لبيااان َّ
من ك ا مل ا الكتاااع ليس اوا
كرله ب اي م من يكون مو واا بال فاا الحميدة والخ ا المر ية" . 1
ااسقي م كان من العد اإلل ي من يبين
وقا محمد ر يد ر ا "ول َّما بين و

و ا ا ا م ا ااومني م؛ ول ا اارله ق ا ااا  :ﱡﭐﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
()1
ﲧﲨ ﲩﲪﱠ .
ﱡﱣﱤ
ﱢ
وم ا لاار اايااة اااي المعنا قولااي تعااال  :ﱡﭐﱟﱠ

ﱥﱦﱧﱠ [املائاة.]66:
وقول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي تع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال

[األعراف.]259:

ﱡﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ

( (1الرا " ،مظاليح ال يس".331 :8 ،
( (4رضا" ،لظسير الم ار".58 :2 ،
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الخاتمة
ار وبع ااد ل اار الد ارس ااة الم ااوجلة ا ااي بي ااان ع ااد القا ارآن الكا اريم
الحم ااد ه موا وآخ ا ا
يانة ااحتما وعدم تعميم ا حكام نوجل مل َّام نتاا
وان ااي من خال من
البح وتو ياتي اي النقا التالية
نتائج البحث
َّ 
اايانة ااحتمااا
من ن ااا الق ارآن الك اريم للمخااالفين ماان خااال ماان
وعادم

وعدم تعميم الحكم علي م وركر ما اي م من الخير وما عندلم من الحا
م م حق م؛ يعد من ملم ا سباع المو رة اي قبو الدعوة.
 التمااام الق ارآن الك اريم ب اارا الماان القااويم اااي ن ااا المخااالفين ورلااه
وا ا جلااي اااي ك ياار ماان ااياااا القرآنيااة ولااو مك اار و ااوحا اااي ااياااا التااي
تما دراست ا اي لرا البح .
َّ 
من المفسا ارين تن اااولوا و ا ا ل اارا الم اان بعب اااراا متنوع ااة ت اادور ح ااو
عاادم التعماايم  -الحكاام عل ا ا ك اار  -ااساات ناص بعااد ااال الحكاام  -ن ااا
المخ ا ااالفين ا ا ااي َّ
الحج ا ااة بع ا ااد الحك ا اام علا ا ا معظم ا اام ب ا ااي ة تعم ا اام  -ا اايانة
ااحتمااا والتعبياار ا خياار لااو مااا اخترتااي عنوانااا ل اارا البح ا وقااد تفا َّارد بااركر
ال عراو اي ستة ع ر مو عا من تفسير .
توصياة البحث

 مو ي المناظرين والدعاة ب ن ي بقوا اي مساليب م ودعاوت م مان القارآن
اايانة ااحتمااا وعاادم
الكاريم عمومااا ومن جااي اااي العااد واإلن ااا ماان خااال
تعميم ا حكام عل وجي الخ وص؛ لما لي من م ر بارل اي قبو الادعوة ون ار
الح .
 كما مو ي بمليد من ا بحا والرسا العلمية التي ت تم بدراسة المن
القرآني اي التعام والحكم عل المخالفين.
الل م عل سيدنا محمد وعل آلي و حبي وسلم.
لرا و

522
المصادر والمراجا

 .1ا لب اااني محم ااد نا اار ال ااديني "خ ب ااة الحاج ااة".
1421ه2000-م .

 .2النسفي عبد اه بن محماد "ماداره التنليا وحقاا
علي بديو

 .7ال باار

 1مكتب ااة المع ااار
الت ويا " تحقيا يوسا

 1بيروا دار الكلم ال يع 1412ه1228-م .

محمااد باان جرياار "جااام البيااان اااي ت وي ا الق ارآن" تحقي ا

محمد اكر

 .4البخا ااار

النا ر

محمااد

 1موسسة الرسالة 1420ه2000-م .

محما ااد با اان سا ااماعي

" ا ااحي البخا ااار " تحقي ا ا محما ااد لليا اار

 1دار و النجاة 1422ه .

 .5ر ا ااا محما ااد ر ا اايد "تفسا ااير المنا ااار" ال ي ا ااة الم ا ارية العاما ااة للكتا اااع
1220م .

 .0اباان دريااد محمااد باان الحساان "جم ارة الل ااة" تحقي ا رماال منياار بعلبكااي
 1بيروا دار العلم للماليين 1283م .

 .3الجولر

سماعي بن حماد "ال حاح" تحقي محماد عباد ال فاور ع اار

 4بيروا دار العلم للماليين 1403ه1283-م .

 .8العسكر

الحسن بن عبد اه "الفرو الل وية" تحقي محمد براليم ساليم

القالرة دار العلم لل قااة والن ر والتولي .

"التوبة اي من

 .2القرعاو سليمان بن ال
اإلسالمية 1223 51م .
 .10ااباحي حس ااع الرس ااو حم اادان "الم اان

القرآن الكريم" .مجلة البحو
ال اادعو ا ااي القا ارآن الكا اريم م اان

خال سورة البقرة" جامعة مم درمان اإلسالمية 2011م .

 .11علي ااان قس اايم محم ااد "ن ا ا القا ارآن الكا اريم ا ااي الت ب ااا د ارس ااة مو ااوعية"
جامعة اليرموه 2012م رسالة دكتو ار .
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الق ارآن اااي اارت اإليمااان" .مجلااة البيااان

 .12ال اري محمااد باان اااكر "ماان
2015 770م ص ص.58-52

القارآن ااي التربياة" .الاوعي اإلساالمي 1231 38م

 .17ديد محمد "من

ص ص .20-20

 .14مال عباد العظايم ل ا

اه "مان

2015م ص ص .23-20

اإل االح ااي القارآن" .مجلاة حاراص 50

 .15الرومااي ا ااد باان عبااد الاارحمن "خ ااا ص الق ارآن الك اريم"

 2الريااا

مكتبة العبيكان 1413ه1223-م .

 .10النيسابور

مسلم بن الحجاج " احي مسالم" كتااع اإليماان بااع وجاوع

يمان مل الكتاع برسالة اإلسالم.

 .13اب اان عا ااور محم ااد ال ااالر "التحري اار والتن ااوير" ت ااونت ال اادار التونس ااية
للن ر 1284م .

 .18السجسااتاني سااليمان باان ا

ااع

الدين بيروا المكتبة الع رية .

 .12الترماار

محمااد باان عيس ا

"ساانن مبااي داود" تحقي ا محمااد محيااي

"ساانن الترماار " تحقي ا ب ااار ع اواد معاارو

بيروا دار ال رع اإلسالمي 1228م .

 .20عب ااد الحمي ااد محم ااد مخت ااار "معج اام الل ااة العربي ااة المعا ا ارة"
الكتع 1422ه2008-م .

 .21البعلااي محمااد باان مبااي الفاات
ا رناوو

"الم ل ا عل ا ملفاااظ المقن ا " تحقي ا محمااود

 1مكتبة السواد للتولي

 .22الجرجاني علي بن محمد "التعريفااا"
1407ه1287-م .

 .27القر بااي محمااد باان محمااد "الجااام
وابراليم م فيش

 1ع ااالم

1427ه2007-م .

 1بياروا دار الكتاع العلمياة

حكااام القارآن" تحقي ا محمااد البردونااي

 2القالرة دار الكتع الم رية 1784ه1204-م .
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 .24مبو للرة محمد بن محمد "للرة التفاسير" دار الفكر العربي .
 .25ال ا ا ااعراو

1223م .

 .20ن او

محما ا ااد متا ا ااولي "تفسا ا ااير ال ا ا ااعراو " م ا ا اااب مخبا ا ااار اليا ا ااوم

محمد سيد "التفساير الوساي "

. 1228-1223

 .23الس ااعد

 1القاالرة دار ن

اة م ار

عب ااد ال اارحمن ب اان نا اار "تيس ااير الكا اريم ال اارحمن" تحقيا ا عب ااد

الرحمن بن معال اللويح

 1موسسة الرسالة 1420ه2000-م .

 .28ال ا اانقي ي محما ااد ا ما ااين "م ا اواص البيا ااان اا ااي ي ا اااح الق ا ارآن با ااالقرآن"
بيروا دار الفكر لل باعة والن ر والتولي

 .22الارال

محمااد باان عماار "مفااتي ال يااع"

1415ه1225-م .

 7بيااروا دار حياااص التا ار

العربي 1420ه .

 .70اب اان ع ي ااة عب ااد الحا ا ب اان ال ااع "المح اارر ال ااوجيل ا ااي تفس ااير الكت اااع
العلياال" تحقيا عبااد السااالم عبااد ال ااااي محمااد

العلمية 1422ه .

 1بيااروا دار الكتااع
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المراجا
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