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امللخ�ص
يعدّ التفسري التحلييل األسلوب األقدم بني أساليب فهو الذي يغوص يف أعامق النص ببيان غموض اللفظة يف

 كام يسلط، ومعرفة اختالف القراءات الواردة فيها، ومناسب’ اآليات مع بعضها، وأسباب نزوهلا،معاجم اللغة

، باإلضافة إىل بيان األحكام والترشيعات واإلعجاز العلمي إن وجد، وبيان القضايا البالغية فيها،الضوء عىل إعراهبا
ً مع بيان املعنى العام جمم
ِ اخرتت موضو ٍع يف التفس
 دراسة-ري عنوانه ( الفيء يف القرآن الكريم
 لذا فقد،ال لآليات
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
 فاألول،بخامتة
 وأمتمتُها،بمقدمة
 وقد سبقتُه،أقس َم بحثي عىل مبحثني
طبيعة
 وقد اقتضت،)حتليلية
ّ الدراسة أن

 وختمت بحثي بأهم النتائج، والثاين تضمن لفظة الفيء القرآن الكريم،عرفت فيه لفظة الفيء يف اللغة واالصطالح

، وإصالح املتخاصمني، خطوات التعامل مع الفتن، وما يتعلق هبا، ترشيع أحكام األرسة:التي توصلت إليها منها
. وسجود مجيع املخلوقات هلل تعاىل داللة عىل قدرته ووحدانيته،وأن العدل واملساواة هو أساس احلكم
. وأن ينال استحسان القراء،واهلل تعاىل أسأل أن يكون عميل خالص ًا لوجه الكريم

Abstract

into the depths of the text by clarifying the vagueness of the word in the
language dictionaries، the reasons for its descent، the appropriateness of the
verses with each other، the knowledge of the different readings in it، as well as
the expression of the rhetorical issues therein، And the legislation and scientific
miracles، if any، with a general meaning statement of the verses، so I have chosen
the subject of interpretation entitled (the beginning of the Koran - an analytical
study)، and required the nature of the study to divide my research on two subjects،

preceded by an introduction، and completed by conclusion، The word pha And the
second is to ensure the word Al-Fai’a Quran، and concluded my research with the
most important findings، including: the legislation of the provisions of the family،
and related to it، the steps to deal with strife، and reform the opponents، and that
justice and equality is the basis of governance، prostration of all creatures to God،
And its unity.
I ask God to be my work purely for the face of the Koran، and to win the approval
of readers
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البحوث املحكمة

ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م

املقدمة

أمحد اهلل محد ًا يوايف نعمه ويكايفء مزيده ،والصالة

والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني وعىل آله وصحبه

وسلم تسلي ًام كثري ًا.
أما بعد:

فإن علم التفسري من أرشف العلوم وأجلها؛

لتعلقه ببيان معاين كتاب اهلل تعاىل ،وذلك حلاجة األ ّمة

إليها رضورة يف كل مكان وزمان ،لذا فإن مناهج
التفسري قد تعددت ،وأصبح لكل علم منهج برع

الباحثون بعرضه ك ً
ال منهم حسب قدرته ،وأسلوبه،
وطريقة تفكريه ،لذا يعدّ التفسري التحلييل األسلوب
األقدم بني أساليب التفسري ،إذ بدأ يف مراحله األوىل

بتفسري السور واآليات القرآنية دون جتاوز ،فهو
الذي يغوص يف أعامق النص ببيان غموض اللفظة
يف معاجم اللغة ،وأسباب نزوهلا ،ومناسب’ اآليات

مع بعضها ،ومعرفة اختالف القراءات الواردة فيها،
كام يسلط الضوء عىل إعراهبا ،وبيان القضايا البالغية

فيها ،باإلضافة إىل بيان األحكام والترشيعات

واإلعجاز العلمي إن وجد ،مع بيان املعنى العام
جمم ً
ال لآليات ،لذا فقد اخرتت موضوع ًا يناسب هذا
التفسري بعنوان ( الفيء يف القران الكريم -دراسة

أقسم بحثي
حتليلية) ،وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن ّ
عىل مبحثني ،وقد سبقتُه بمقدمة ،وأمتمتها بخامتة،
أما املقدمة فقد كان احلدث فيها عن أمهية الدراسة
التحليلية وخطة البحث ،ثم أتيت إىل املبحث األول:

وقد ّبينت فيه تعريف الفيء يف اللغة واإلصطالح،
واملبحث الثاين :ألفاظ الفيء يف القرآن الكريم حسب
االيات التي وردت فيها ألفاظ الفيء ،مع دراستها

دراسة حتليلية ،وعىل شكل مطالب حسب املنهج
وبينت
املتبع يف الدراسة التحليلية ،ثم أتيت إىل اخلامتة ّ

فيها أهم النتائج التي توصلت إليها عرب هذه الدراسة.
واهلل تعاىل أسأل أن يكون عميل خالص ًا لوجه

الكريم ،وأن ينال استحسان القراء

وآخر دعوانا أن احلمد هلل والصالة والسالم عىل

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا.
					

املبحث الأول
تعريف الفيء يف اللغة
والإ�صطالح
املطلب الأول :تعريف الفيء ً
لغة:

الفيء لغةَ ( (( :ف َّأ) ا ْل َف ُاء َوالهْ َ ْمزَ ُة َم َع ُم ْعت ٍَّل

وعُ .ي َق ُ
الَ :فا َء ا ْل َف ْي ُء،
الر ُج ِ
َب ْين َُهماَ َ ،ك ِلماَ ٌت تَدُ ُّل َعلىَ ُّ
َو ُك ُّل ُر ُجو ٍع فيَ ْ ٌء))  ،قوله تعاىل :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ
(((

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﮊ  ،معناه :الرجوع إىل أمر اهلل تعاىل ،أي:
(((

((( مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء
القزويني الرازي(ت395 :هـ) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
دار الفكر ،بريوت -لبنان1399 ،هـ1979 -م ( ،مادة َف َّأ)/4 :
.435

((( سورة احلجرات :من اآلية .9
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م .م .سفانة طارق إبراهيم
الرجوع إِىل حالة حممودة(((.
ّ

و ُي َق ُ
ال ِم ْن ُه :ا َ ْل َف ْي ُء :الغنيمة ،منه قوله تعاىل:

ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ((( ،أي :ما
رجع من مال من خالف دين اإلسالم ،بال حرب(((،
اس َت َف ْأ ُت َه َذا المْ َ َ
َو ُي َق ُ
الَ ،أ ْي َأ َخ ْذت ُُه َف ْيئًاَ ،و ُفلاَ ٌن
الْ (( :
يع ا ْل َف ْي ِء ِم ْن َغ َضبِ ِه َوا ْل ِفيئ َِة))((( ،أي :الغنيمة التي
سرَ ِ ُ
ال يرتتب عليها مش ّقة(((.

ان َش ْم ًسا َفن ََس َخه ِّ
وال َف ْي ُءَ :ما َك َ
الظ ُّلَ ،والجْ َ ْم ُع:

وء ،وفا َء ال َف ْي ُء َف ْيئ ًا ،إِ َذا َر َج َع ِّ
الظ ُّل ِم ْن َجانِ ِ
ب
َأ ْف َي ٌاء و ُف ُي ٌ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ((( ،أي :ميالهنا

ورجوعها من جانب إىل أخر(((.

سمي ذلك بِا ْل َف ْي ِء الذي هو ّ
الظ ّل تنبيها
ويقالّ (( :

أن أرشف أعراض الدّ نيا جيري جمرى ّ
ّ
ظل زائل))(((.

ثم
الرجل من امرأته ّ
ويقال :فاء يفيء فيئ ًا إذا آىل ُّ

ك ّفر يمينه ورجع إليها(. ((1
الَ :أ َف ْأ ُت ُفلاَ ًنا َعلىَ َ
األمر إِفا َءةًَ ،
و ُي َق ُ
وأ َفا َه واس َت َفا َه
َك َفا َء ،أي :إِ َذا َأراد َأ ْمر ًاَ ،ف َعدَ ْلتَه إِلىَ َأ ْم ٍر َغيرْ ِ ِه(.((1

املطلب الثاين :الفيء ا�صطالح ًا:

ب إِلىَ َجانِ ِ
المْ َغْ ِر ِ
ب المْ َشرْ ِ ِق ،أي :تحَ َّو َل ،وال َّت َف ُّيؤُ َت َف ُّع ٌل
ِم َن ال َفي ِء ،و َت َف َّي َأ ِف ِ
يهَ :ت َظ َّل َل ،ويقالُّ :
كل َما َكا َن ْت َع َل ْي ِه
ْ

واللغة ،والتفسري بأن أصل الفيء هو الرجوع.

و َت َف َّي َأ ِ
ت ِّ
الظ ُ
الل َأيَ :ت َق َّل َب ْت((( ،قوله تعاىل :ﮋ ﮚ

األنصاري الرويفعى اإلفريقى(ت711 :هـ) ،دار صادر،

((( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن

((( سورة النحل :من اآلية .48

حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1

اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس

زالت َع ْن ُه َف ُه َو فيَ ْ ٌء ِ
بالع يِ ِّ
ش
الشمس َف ْ
وظ ٌّل ،ويكون َ
ُ
ِ
بالغداة،
الشمس َف ُه َو ِظ ٌّل ،ويكون
َو َما مَ ْل َت ُك ْن َع َل ْي ِه
ُ

يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر الطربي (ت310 :هـ)،

1420هـ 2000 -م.465 /4 :

((( سورة احلرش :من اآلية .7

وأ ّما يف االصطالح :ال خيتلف أهل االصطالح،
أو ً
رده اهلل تعاىل
ال :فقد عرف الفيء بأنه (( :ما َّ

بريوت -لبنان ،ط1414 -3هـ ( ،مادة فيأ).125 -124 /1 :

((( ينظر :اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطبي) ،أليب عبد
الدين القرطبي(ت671 :هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املرصية– القاهرة ،ط1384 ،2هـ-

((( ينظر :التفسري الكبري ،أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن

1964م.111 /10 :

الري (ت606 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،3

( ((1ينظر :العني ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو

بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب

1420هـ.214 /20 :
َّ
((( مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة َفأ).436 -435 /4 :

((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهانى(ت:
502هـ) ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار
الشامية ،دمشق -سوريا ،ط1412 ،1هـ( ،مادة فيأ) :ص.650 :

((( ينظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ،435 / :ولسان العرب،

أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل ابن منظور

((( املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين.650 :

بن متيم الفراهيدي البرصي (ت170 :هـ) ،حتقيق :د مهدي
املخزومي ،ود إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت-

لبنان ( ،د .ط)( ،د .ت)( ،مادة فيأ).407 /8 :

( ((1ينظر :املحكم واملحيط األعظم ،أليب احلسن عيل بن
إسامعيل بن ِسيده املريس (ت458:هـ) ،حتقيق :عبد احلميد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1421 ،1هـ-

2000م( ،مادة فيأ).547/10 :
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ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
عىل أهل دينه من أموال من خالفهم يف الدين بال قتال،
إما باجلالء أو باملصاحلة ،عىل جزية أو غريها ،والغنيمة

أخص منه ،والنفل أخص منها ،والفيء :ما ينسخ
الشمس ،وهو من الزوال إىل الغرب ،كام أن الظل ما
نسخته الشمس ،وهو من الطلوع إىل الزوال ))(((.

ثاني ًا :وعرف بأنه(( :ما حصل من الك ّفار بال

إجياف خيل ،وال ركاب ،والغنيمة :ما حصل منهم

بإجيافها ))(((.

ثالث ًا :وعرف أيض ًا بأنه(( :ما ينال من أهل الرشك

بعد ما يضع احلرب أوزارها ويصري الدار دار اإلسالم،
خيمس))(((.
وحكمه أن يكون لكافة املسلمني ،وال ّ

كل ما ّ
رابع ًا :وعند الفقهاءّ (( :
حيل أخذه من

أموال الكفار فهي يفء))(((.
(((

التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف

اجلرجاين(ت816 :هـ) ،حتقيق :ضبطه وصححه مجاعة من

العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان ،ط،1
1403هـ1983 -م :ص.170 :

((( معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،لعبد الرمحن بن
أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،حتقيق :أ .د حممد
إبراهيم عبادة ،مكتبة اآلداب -القاهرة  /مرص ،ط1424 ،1هـ -

 2004م :ص.56 :

ومن علامء التفسري من عرف الفيء ،بأنه(( :أصل

الفيء ،الرجوع من حال إىل حال ،ألن الفيء يف كل

األشياء بمعنى الرجوع ))(((.

وعرف أيض ًا بأنه(( :الرجوع اىل حالة

حممودة))(((.

ويف ضوء هذه التعاريف يتبينّ أن الفيء :هو

الرجوع إىل ماكان عليه يف األصل ،ودائ ًام يذكر يف
موضع املدح.

املبحث الثاين
الفيء ومعانيه يف القر�آن
الكرمي

ٍ
بمعان
قد ترد لفظة ( الفيء) يف القرآن الكريم

ٍ
عدة من باب املشرتك اللفظي ،وسوف أقوم بدراسة
هذه اآليات دراسة حتليلية حسب املنهج العلمي
املتبع ،منها:

املطلب الأول :الفيء مبعنى التوبة:

ﭧﭨ ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ (((.

((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم بن

رفيق العجم ،حتقيق :د .عيل دحروج ،نقل النص الفاريس إىل

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي

مكتبة لبنان نارشون -بريوت ،ط1996 ،1م.1293 /2 :

حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي (ت970 :هـ) ،ويف آخره:

القادري (ت بعد  1138هـ) ،وباحلاشية :منحة اخلالق البن
عابدين ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط( ،2د.ت).89 /5 :

((( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،ل حممد بن

حممد صابر الفاروقي احلنفي
عيل ابن القايض حممد حامد بن ّ
التهانوي (ت :بعد 1158هـ) ،تقديم وإرشاف ومراجعة :د.
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العربية :د .عبد اهلل اخلالدي ،الرتمجة األجنبية :د .جورج زيناين،

((( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطربي.466 /4 :

((( روح البيان ،أليب الفداء إسامعيل حقي بن مصطفى
اإلستانبويل احلنفي اخللويت( ،ت1127 :هـ) ،دار الفكر ،بريوت،

(د .ط)( ،د .ت).75 /9 :

((( سورة البقرة :اآلية .266

م .م .سفانة طارق إبراهيم
ً
أوال :حتليل الكلامت:
ﭢَ :
(أ َل َوى) (( :الهْ َ ْمزَ ُة َواللاَّ ُم َو َما َب ْعدَ همُ َ ا فيِ
المْ ُ ْعت َِّل َأ ْصلاَ ِن ُم َت َب ِ
اعدَ ِ
انَ :أ َحدُ همُ َ ا الاِ ْجتِ َه ُاد َوالمْ ُ َبا َل َغ ُة
َوالآْ َخ ُر ال َّتق ِ
ري َوال َّثانيِ ِخلاَ ُف َذلِ َك الأْ َ َّو ِلَ .ق ْولهُ ُ ْم آلىَ
ْص ُ
ُيوليِ  :إِ َذا َح َل َ
ف َألِ َّي ًة َوإِ ْل َوةً))(((َ ،و(آلىَ ) ُي ْؤليِ (إِيلاَ ًء)،
فَ ،و( َت َألىَّ ) َو ْ
أيَ :ح َل َ
(أ َتلىَ ) ِم ْث ُل ُه ،و(الأْ َ لِ َّي ُة) ا ْل َي ِمنيُ ،
واجلمع أِاليا(((.
واأللية :احللف املقتيض
((وحقيقة اإليالء
ّ

لتقصري يف األمر الذي حيلف عليه .وجعل اإليالء يف

الرشع للحلف املانع من مجاع املرأة))(((.

والثاين :ال َّتق ِ
ري :ويقال :ا ْئتَىل يف األمرَ ،أ ْي:
ْص ُ
َقصرَّ َ  ،و ُفلاَ ٌن لاَ ( َي ْأ ُل َ
وك) ُن ْص ًحا َف ُه َو ٍ
(آل) ،وآ َل ْي ُت:
َت َوا َن ْي ُت َو َأ ْب َط ْأ ُت(((.

الص ُاد َأ ْص ٌل
(ر َب َ
الر ُاء َوا ْل َب ُاء َو َّ
ﭥَ :
ص)َّ (( :
َو ِ
صُ .ي َق ُ
ال
احدٌ َيدُ ُّل َعلىَ الاِ نْتِ َظا ِرِ .م ْن َذلِ َك الترَّ َ ُّب ُ
َت َر َّب ْص ُت بِ ِه ))(((.

((( مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة ألوى).127 /1 :

((( ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ألبو نرص
إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب (ت393 :هـ) ،حتقيق :أمحد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني -بريوت ،ط1407 ،4هـ-

1987م ،فصل األلف(أال).2271 -2270 /6 :

((( املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين :ص.84 :

ص بِ يَّ ْ
ص بِ ِه :ا ْنت ََظ َر بِ ِه
الش ِء َر ْبص ًا و َت َر َّب َ
ور َب َ
(( َ
ص بِ ِه يَّ ْ
ص:
َخيرْ ً ا َأو شرَ ًّ ا ،و َتر ّب َ
الش ُءَ :ك َذلِ َك ...والرت ُّب ُ

واالنتظارَ ،وليِ َعلىَ َه َذا َ
األمر ُر ْب ٌ َ
تلب ٌث،
ا ُمل ْك ُث
ُ
صة أي ّ
الَ :أقامت َ
املرأة ُر ْب َصتَها فيِ َب ْي ِ
و ُي َق ُ
ت َز ْو ِج َها َو ُه َو
ا ْل َو ْق ُت ا َّل ِذي ُج ِعل لِزَ ْو ِج َها إِذا ُعن َِّن َع ْن َهاَ ،ق َ
ال :فإِن
ص :ا ُمل ْحت َِك ُرَ .وليِ فيِ
َأتاها وإِلاَّ ُف ِّر َق َب ْين َُهماَ  .وا ُملترَ َ ِّب ُ
صة َأي ليِ ِف ِ
َمت ِ
َاعي ُر ْب ٌ
ص))(((.
يه َت َر ّب ٌ
ثاني ًا :أسباب النزول:

ُيعد اإليالء من رضار أهل اجلاهلية ،فكان الرجل

إذا ال يريد إمراته ،وال حيب أن يتزوجها أحد غريه،

حيلف عىل أن ال يقرهبا أبدا ،ف ُيعد بذلك طالق ًا ،فكان
يرتكها السنة والسنتني ال أي ًام ،وال ذات بعل ،واستمر
فعلهم هذا حتى بعد دخوهلم اإلسالم ،فأنزل اهلل تعاىل

قوله :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﮊ،
فجعل سبحانه األجل بني الرجل وزوجته أربعة
أشهر ،فمن كان إيالءه أقل من أربعة أشهر فليس
بإيالء ،وإن مضت املدة ،ومل يفيء هبا فهي تطليقه(((.
ثالث ًا :مناسبة اآليات والسور:

مناسبة هذه اآلية مع اآلية التي قبلها ،والتي

بعدها ،ناسب ذكر هذه اآلية والتي بينت حكم

((( ينظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة ألوى)،128 /1 :

ص).40 -39 /7 :
((( لسان العرب ،البن منظور ( ،مادة َر َب َ

عبد القادر احلنفي الرازي (ت666 :هـ) ،حتقيق :يوسف الشيخ

بن عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (ت468 :هـ) ،حتقيق:

وخمتار الصحاح ،لزين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن
حممد ،املكتبة العرصية -الدار النموذجية ،بريوت– صيدا ،ط،5

1420هـ 1999 /م ( ،مادة أ ل ا) :ص.21 :

ص).477 /2 :
((( مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة َر َب َ

((( ينظر :أسباب نزول القرآن ،أليب احلسن عيل بن أمحد بن حممد

عصام بن عبد املحسن احلميدان ،دار اإلصالح -الدمام ،ط،2
 1412هـ  1992 -م :ص ،79 :والعجاب يف بيان األسباب،
ألبو الفضل أمحد

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

27

البحوث املحكمة

ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
اإليالء وهو حكم خاص بعد اآلية التي سبقتها وايل

فاءوا) الفاء عاطفة و(إن) حرف رشط جازم( ،فاءوا)

هذا احلكم وما ختم به من عزم الطالق كان مناسب ًا

اهلل) الفاء رابطة جلواب الرشطَ ،
(فأن َ
الرشطّ ،
(اهلل)

بينت حكم ( يمني اللغو) وهو حكم عام ،ثم بعد ذكر
أن ينتقل بعدها إىل الطالق وأحكامه ،فهذا التناسب

منطقي لألتصال ما بني األمرين.

كذلك وردت هذه اآلية من ضمن آيات يدور

الكالم فيها عن شأن األرسة ،ورعاية اإلسالم هلا،
والتي ضمنت (خصلة الوفاء) بالعهود والعقود

بشكل تفصييل ،وهي اخلصلة الثانية من اخلصال
العملية التي ضمنتها آية الرب جمملة ،يف قوله تعاىل:
ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ((( ،وقد ناسب

ذكر هذه اآليات املتعلقة بشؤون األرسة بعد اآليات

التي أشارت إىل خصلة الصرب ،فكان التنسيق القرآين
بني اآليات مناسب ًا الذكر.

(((

رابع ًا :اإلعراب:

َ
يؤلون) (( :الالم متعلقة بمحذوف،
ذين
(ل ّل َ

َ
(يؤلون) فعل مضارع مرفوع
ذين) خرب مقدم،
و(ا ّل َ
ص)
بثبوت النون( ،من نسائهم) جار وجمرورَ ( ،ت َر ُّب ُ
ِ
(أربعة أشه ٍر) مضافات( ،فإن
مبتدأ مؤخر مرفوع،

فعل مايض جمزوم مبني عىل الضم ،وهو وهو فعل
رحيم) خربان للفظ
(غفور
لفظ اجلاللة اسمها،
ٌ
ٌ

اجلاللة مرفوع ))(((.

خامس ًا :القضايا البالغية:

جاء يف قوله تعاىل :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﮊ((( ،يف

هذا املوضع املخصوص

تضمنت اآلية معنى البعد ،فكأنه قيل :يبعدون (((.

سادس ًا :القضايا الفقهية:

من األحكام التي وردت يف هذه اآلية هو حكم

اإليالء(((:

اإليالء :هو أن حيلف الرجل القادر عىل الوطء

باهلل تعاىل عىل ترك وطء زوجته أربعة أشهر أو أكثر.

حكمه :وهو أربعة أشهر فام دون ،فإن زاد عىل

ذلك فهو حرام ،لرتكه واجب نص عليه الرشع ،وملا

فيه من ظلم للمرأة.

((( اجلدول يف إعراب القرآن الكريم ،حممود بن عبد الرحيم
صايف(ت1376 :هـ) ،دار الرشيد ،دمشق -مؤسسة اإليامن،
بريوت ،ط1418 ،4هـ.469 /2 :

((( بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (ت852 :هـ)،

((( سورة البقرة :من اآلية .266

(د.ت).580-579 /1 :

التأويل ،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي اخلوارزمي(ت:

حتقيق :عبد احلكيم حممد األنيس ،دار ابن اجلوزي( ،د.ط)،
سورة البقرة :من اآلية .177

((( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
538هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب– بريوت ،ط1407 ،3هـ:

((( ينظر :النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريم ،ملحمد

.268 /1

فضلية ،قدم له  :أ .د .عبد العظيم إبراهيم املطعني ،دار القلم

بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري ،دار أصداء املجتمع ،اململكة

بن عبد اهلل دراز (ت1377 :هـ) ،اعتنى به  :أمحد مصطفى
للنرش والتوزيع ،ط1426 ،1هـ2005 -م :ص.266 -259 :
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((( ينظر :خمترص الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ،ملحمد
العربية السعودية ،ط1431 ،11هـ  2010 -م :ص.845 :

م .م .سفانة طارق إبراهيم
احلكمة من ذلك :أراد اهلل سبحانه أن يضع حد ًا

هلذا اجلور ،والظلم ،فحدده بأربعة أشهر ،ألن هذا

احلكم كان موجود قبل اإلسالم ،فكانت املرأة ترتك

معلقة ال هي زوجة وال هي مطلقة ،فأوجب هذه
العدّ ة ،وأبطل ما فوقها؛ دفع ًا للرضر.

أو عدمه(((.

ويف معنى (الفيء) يف قوله تعاىل :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ((( ،أقوال عدة ،هي :الفيء :بمعنى

الرجوع مطلق ًا ،ألن أصل الفيء هو الرجوع يف كل

يشء ،أو بمعنى اجلامع ،أو بمعنى يف حال العذر تكون

صفته :هو أن حيلف بعدم القرب من زوجته مدة

املراجعة باللسان أو القلب ،ويف حال الرضا اجلامع ،أو

ُموىل يف هذه احلالة ،فإن رجع إليها ضمن هذه املدة

وأوىل األقوال بالقبول هو قوهلم بـ ( الفيء هو

حمددة بأربعة أشهر أو مل حيدد يرتكه مطلق ًا فيكون

فانتهى احلكم ،ولزمته كفارة يمني ،وإن مضت املدة
ومل جيامعها ،فللزوجة أن تطالبه بالرجوع إليها فإن أبى
فتطالبه بالقضاء فإن أبى طلقها احلاكم طلقة واحدة

منع ًا للرضر.

سابع ًا :املعنى العام:

من مجلة األحكام املتعلقة بالزوجة (حكم اإليالء،

وعدّ ة ا ُملوىل عليها) كام فصلها اهلل تعاىل يف كتابه ،وهو

أنه قد يؤيل الرجل من زوجته ،أي :حيلف عىل عدم
وطئها أربعة أشهر ،ثم يبني حكم من يفعل ذلك بقوله

( َفإِ ْن فاؤُ ) أي :رجعوا يف أقل من هذه املدّ ة ،فهذا مثل
سائر األيامن ،إن حنث كفر ،وجيعل سبحانه جزاء من

ور
يعود عن حلفه املغفرة والرمحة بقوله ( َفإِ َّن اللهَّ َ َغ ُف ٌ
يم) ،أي :يغفر هلم ما حصل منهم بسبب احللف،
َر ِح ٌ
أرص،
رحيم هبم إذ جعل أليامهنم كفارة وحتلة .وأ ّما إن ّ
واستمر يف امتناعه ،وتركه لزوجته ،فيفرق بينها بطلقة
واحدة لتجاوز املدة ،ويكون الفيء يف حالة الغضب

املراجعة باللسان ّ
بكل حال(((.

اجلامع) ،ألن ا ُملوىل ال يرتك زوجته إال باحللف عىل ترك
مجاعها املدة املذكورة وهذا ما ُعني به باإليالء(((.
ثامن ًا :املستفاد من النص القرآين:

يتبني يف ضوء دراسة هذه اآلية ّ
أن اهلل تعاىل قد

حدد حكم اإليالء مدة (أربعة أشهر) وهي مدة

طويلة ملا فيها من أثر القطيعة ،وتفاقم حدة الرصاع

بني الزوجني ،إضافة إىل إحلاق الرضر باملرأة من إهدار
((( ينظر :البحر املحيط يف التفسري ،ملحمد بن يوسف بن عيل
بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس(ت745 :هـ) ،حتقيق:
صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت ( ،د .ط)1420 ،هـ:

 ،449/2وإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أليب
السعود العامدي حممد بن حممد بن مصطفى(ت 982 :هـ) ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبنان( ،د .ط) (د .ت). 224/1 :
((( سورة البقرة :من اآلية .266

((( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطربي،461 /4 :
وتفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم ،أبو حممد عبد الرمحن بن
حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظيل ،الرازي ابن أيب حاتم

(ت327 :هـ) ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى
الباز -اململكة العربية السعودية ،ط1419 ،3هـ. 414 /2 :

((( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،للطربي.461 /4 :
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حلقوقها ،والقصد من هذا احلكم هو تنظيم العالقة

بني الزوجني.

املطلب الثاين :الفيء مبعنى ّ
الظل :

ﭧﭨ ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮊ (((.

أو ًال :حتليل الكلامت:

داخرونَ ( :د َخ َر)(( :الدَّ ُ
الر ُاء َأ ْص ٌل
ال َوالخْ َ ُاء َو َّ
الر ُج ُلَ ،و ُه َو َد ِ
الذ ِّلُ .ي َق ُ
َيدُ ُّل َعلىَ ُّ
اخ ٌر ،إِ َذا
ال َد َخ َر َّ
َ
َ
َ
يم
َذ َّلَ .وأ ْد َخ َر ُه َغيرْ ُ ُه :أ َذ َّل ُهَ .فأ َّما الدَّ ْخدَ ُار َفالث َّْو ُب ا ْل َك ِر ُ

ُي َص ُ
ان ))(((.

والدَ ِ
اخ ُر (( :الصاغرَ ،د َخ َر َيدْ َخر ُد ُخورا أي

املشاهد ،وما يف حكمها ،ومنها هذه اآلية(((.
ثالث ًا :القراءات القرآنية:

اختلف يف (الياء والتاء) يف قوله تعاىل :ﮋ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ ((( ،فمنهم من قال باخلطاب،
فقرأوها بالتاء مجيع ًا ،لقوله :ﮋ ..ﮍ ﮎ..ﮊ(((،

وهم محزة والكسائي وخلف ،ووافقهم األعمش
عىل ذلك .وأما الباقون فقالوا بالغيب ،فقرأوها بالياء
مجيع ًا ،لقوله :ﮋ..ﭰ..ﮊ(((.

واختلف يف ( يتفيؤا) عىل مخسة أقوال :فقال

األول منهم بالتأنيث لتأنيث اجلمع ،فقرؤها (بالتاء)،

وهم أبو عمرو ويعقوب ،وافقهام اليزيدي ،وأما

الباقون فقالوا بالتذكري؛ ألن تأنيثه جمازي ،فقرؤها

َص ُغر َي ْص ُغ ُر َصغارا ،وهو أن يفعل ما تأمره كرها عىل
ِ
صاغر ًا َق ِميئ ًا .والدَّ َخ ُر:
ود ُخورَ ،شا َء َأو َأبى
ِص َغ ٍر ُ
الص َغ ُار َو ُّ
الذ ُّل ))(((.
ورَّ :
ال َّت َحيرُّ ُ  .والدُّ ُخ ُ

لكوهنا بعد فتح عىل القيايس ،والقول الرابع :بتخفيفها

هذه اآلية وأمثاهلا مشاهد تنبه الفكر من الغفلة،

ويتحد مع الرسم ،وجيوز الروم واإلشامم فيها ،وأما

ثاني ًا :تناسب اآليات والسور:

فكل موضع فيه واو بعد ألف اإلنكار مثل( أومل يروا)
تبكيت عىل ما يسهل الطريق إىل ما بعد الواو ،فهو
تنبيه عىل ما تقدمه يف التقدير أمثال منبهة ،فاالعتبار

هبا ،ولكثرهتا ،فالتكبيت فيه أعظم ،هذا كله يف

(بالياء) ،وهو القول الثاين ،أما القول الثالث :فهو
حلمزة وهشام بخلفه فيقفون عليه بإبدال اهلمزة ألفا؛

بحركة نفسها فتبدل واوا مضمومة ،ثم تسكن للوقف

القول اخلامس واألخري :وهو بني بني عىل تقدير روم
((( ينظر :درة التنزيل وغرة التأويل ،ألبو عبد اهلل حممد بن عبد
اهلل األصبهاين املعروف باخلطيب اإلسكايف (ت420 :هـ) ،دراسة
وحتقيق وتعليق :د /حممد مصطفى آيدين ،جامعة أم

((( القرى ،وزارة التعليم العايل سلسلة الرسائل العلمية املوىص
((( سورة النحل :اآلية .48

((( مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة د ََخ َر).333 /2 :

((( العني ،للفراهيدي( ،مادة د ََخ َر) ،229 /4 :ولسان العرب،
البن منظور( ،مادة د ََح َر).278 /4 :

30

هبا ( )30معهد البحوث العلمية مكة املكرمة ،ط 1422 ،1هـ -
 2001م.483 /2 :

) سورة النحل :من اآلية .48

((( سورة النحل :من اآلية .47
((( سورة النحل :من اآلية .45

م .م .سفانة طارق إبراهيم
حركة اهلمزة.

(((

رابع ًا :اإلعراب:
(( َ
(أ َو مَ ْل َي َر ْوا) :اهلمزة لالستفهام ،و(الواو):

استئنافية ،و(مل) :اجلازمة ،ومضارع جمزوم ،و(الواو)،
واجلملة مستأنفة (إِىل ما)( :ما موصولية) ،ومها

متعلقان بـ(يروا)َ ،
(خ َلقَ اللهَّ ُ ) :ماض ،و(لفظ
اجلاللة) :فاعله ،واجلملة صلة ِ
(م ْن شيَ ْ ٍء) :متعلقان

املالئكة) زياد ًة يف التعظيم والتكريم للمالئكة

األطهار ))(((.

سادس ًا :املعنى العام:

خياطب اهلل سبحانه يف هذه اآلية مجيع الناس،
بقوله َ
(أ َو مَ ْل َي َر ْوا) ،أي :منبِه ًا إ ّياهم إىل ّ
ان ما من يشء
خلقه إال خضع ساجد ًا منقاد ًا هلل سبحانه ،فقوله
تعاىلَ ( :ي َت َف َّيؤُ ا ِظال ُل ُه) ،إذ عرب عنه متمث ً
ال بحركة

بمحذوف حالَ ( ،ي َت َف َّيؤُ ا ِظال ُل ُه) :مضارع ،وفاعله،
(ع ِن ا ْل َي ِم ِ
ني):
ومفعوله ،واجلملة صفة لشىءَ ،

(ع ِن ا ْل َي ِم ِ
ني َو َّ
الشامئِلِ ) إذ حيدث ذلك بدوران
بقوله َ

(س َّجد ًا) :حال (للِهَّ ِ) لفظ اجلاللة جمرور بالالم متعلقان
ُ

األشياء الثابتة ،واملتحركة فتكون ظالهلا عىل حال ثم

(و َّ
الشامئِلِ ) :معطوف عىل ما سبق،
متعلقان بيتفيؤواَ ،
(و ُه ْم ِ
داخ ُر َ
ون) :الواو حالية ،ومبتدأ وخرب،
بسجداَ ،

واجلملة حالية)) (((.

خامس ًا :القضايا البالغية:

الظالل وميالهنا أي :رجوعها من جانب إىل جانب،
الشمس وميالهنا من أول طلوعها يف أول النهار عىل
تتقلص هذه الظالل فتعود إىل حال آخر عند غروهبا

يف آخر النهار عند عودهتا إىل موضع سجودها ،بقوله

(س َّجد ًا للِهَّ ِ َو ُه ْم ِ
داخ ُر َ
ون) ،فالسجود هنا يقصد به
ُ

(( الطباق يف قوله تعاىل( :اليمني والشمآئل)،

دوراهنا وحركتها من جانب إىل أخر ،وهو سجود

العام يف ( َي ْس ُجدُ َما فيِ الساموات َو َما فيِ األرض...

كقوله تعاىل :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

والسجع يف قوله تعاىلَ ( :د ِ
اخ ُر َ
ون) ،ذكر اخلاص بعد

((( ينظر :احلجة للقراء السبعة ،للحسن بن أمحد بن عبد الغفار

طاعة وانقياد واستسالم وتواضع هلل سبحانه(((،
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ((( ،فطوع ًا يقصد

الفاريس األصل ،أبو عيل (ت377 :هـ) ،حتقيق :بدر الدين
ّ

قهوجي -بشري جوجيايب ،راجعه ودققه :عبد العزيز رباح -أمحد
يوسف الدقاق ،دار املأمون للرتاث  -دمشق  /بريوت ،ط،2

 1413هـ 1993 -م ،66 /5 :وإحتاف فضالء البرش يف القراءات
األربعة عرش ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني

الدمياطي ،الشهري بالبناء(ت1117 :هـ) ،حتقيق :أنس مهرة ،دار
ّ

الكتب العلمية ،لبنان ،ط1427 ،3هـ2006 -م :ص.351 :

((( صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ،دار الصابوين ،القاهرة،
ط1417 ،1هـ 1997 -م.119 /2 :

((( ينظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد
عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس

املحاريب(ت542 :هـ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد،

((( إعراب القرآن الكريم ،ألمحد عبيد الدعاس -أمحد حممد

دار الكتب العلمية– بريوت ،ط1422 ،1هـ ،التفسري الكبري،

دار املنري ودار الفارايب -دمشق ،ط 1425 ،1هـ.162 /2 :

((( سورة الرعد :اآلية .15

محيدان  -إسامعيل حممود القاسم،

للرازي.215 /20 :
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البحوث املحكمة

ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
به ظل املؤمن ،وكرها يقصد به ظل الكافر(((.

الواقع يف تلك األظالل بعد وقوعها عىل األرض وهي

ويكون الظل قبل طلوع الشمس ليس حمدد بجهة

كثرية ،وقيل :إنام عرب عن املرشق باليمني ألن أقوى

اليشء ،فإذا ارتفعت يف عنان السامء ،أصبح الظل عن

جانب الرشق أقوى جوانب الفلك ومنه تظهر احلركة

معينة ،ويف حالة طلوعا وغروهبا يكون الظل من أمام

يمني اليشء ،ثم باستمرار دوراهنا يكون الظل خلف

اليشء إىل ما قبل الغروب يكون عىل يسارك ،فهذا هو
املقصود من التفيء ،أي :عند الغدوة تسجد الظالل

هلل إىل أن تفيأ أي :ترجع ثم تسجد إىل الليل(((.

(ع ِن ا ْل َي ِم ِ
ني
وقال أهل التفسري يف قوله تعاىل َ

َو َّ
الشامئِلِ ) عدة أقوال وهي ((:إنه وحد اليمني ألنه
أراد واحدا من ذوات األظالل ،ومجع الشامئل ألنه
أراد كلها ألن قوله ما َخ َلقَ اللهَّ ُ لفظ مفرد ومعناه

مجع ،وقيل :إن العرب إذا ذكرت صيغتي مجع عربت

الظ ُل ِ
(و َج َع َل ُّ
امت
عن إحدامها بلفظ الواحد كقوله َ

ور) ،وقيل :املراد باليمني النقطة التي هي مرشق
َوال ُّن َ
الشمس وإهنا واحدة ،والشامئل عبارة عن االنحراف

((( ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.111 /10 :

((( ينظر :الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ألمحد بن حممد بن
إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427 :هـ) ،حتقيق :اإلمام أيب

حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،ط1422 ،1هـ 2002 -
م ،20 /6 :والوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،أليب احلسن عيل

بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي(ت:
468هـ) ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود ،عيل حممد
معوض ،د أمحد حممد صرية ،د أمحد عبد الغني اجلمل ،د عبد

الرمحن عويس ،قدمه وقرظه :أ .د .عبد احلي الفرماوي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت– لبنان ،ط1415 ،1هـ1994 -م:

.65/3
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جانبي اإلنسان يمينه ومنه تظهر احلركة القوية ،وكذا

اليومية التي هي أرسع احلركات وأقواها))(((.
سابع ًا :املستفاد من النص القرآين:

بيان قدرة اهلل تعاىل وتدبريه للكون ،وبيان ذلك

بحركة الشمس التي حتدث ظالل ،للداللة عىل أن

كل ما خلق اهلل تعاىل منقاد ًا لقدرته ،وتدبريه ساجد ًا

له طائع ًا أم مكرها ،واهلل سبحانه يسوق آياته للعربة
والعظة.

املطلب الثالث:
الفيء مبعنى النعمة والف�ضل:

ﭧﭨ ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ .
(((

((( غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن
حممد بن حسني القمي النيسابوري(ت850 :هـ) ،حتقيق :الشيخ

زكريا عمريات ،دار الكتب العلميه ،بريوت ،ط1416 ،1هـ/4 :

.266

((( سورة األحزاب :اآلية .50

م .م .سفانة طارق إبراهيم
ً
أوال :حتليل الكلامت:
(و َه َب) (( :فيِ َأ ِ
اب .اهلِ ُبة:
الو َّه ُ
َ
سامء اللهَّ ِ َت َعالىَ َ :
واض َ
اخلالية َع ِن َ
ُ
واأل ْغ ِ
األ ْع ِ
راض ،فإِذا َكث َُر ْت
الع ِط َّية
َ
صاح ُبها َو َّهاب ًاَ ،و ُه َو ِم ْن َأبنية ا ُملبالغةُ ...،
ِ
واهلل
ُس ِّمي

ِ
َت َعالىَ
الواه ُبُّ .
وكل َما ُو ِه َب َل َكِ ،م ْن و َلد
اب
َّ
الوه ُ

ُ
ري
وب:
وب.
َو َغيرْ ِ ِهَ :ف ُه َو َم ُ
وه ٌ
والو ُه ُ
الرجل الكث ُ
َ
اهلِ ِ
وو َهب ًا،
باتَ ...،و َه َب َل َك اليش َء هَ َي ُبه َو ْهب ًاَ ،

له ألين مل أهاجر .وقوله تعاىل ﮋ ..ﯕ ﯖ..ﮊ

(((

نزلت يف أم رشيك الدوسية ،غزية بنت جابر ابن

حكيم الدوسية عرضت نفسها عىل النبي ﷺ وكانت
مجيلة فقبلها فقالت عائشة ما يف امرأة حيث هتب

نفسها لرجل خري ،قالت أم رشيك فأنا تلك فسامها
اهلل مؤمنة ...فلام نزلت اآلية قالت عائشة إن اهلل يرسع

لك يف هواك))(((.

بِال َّت ْح ِر ِ
الناسَ :و َه َب َب ْع ُضهم
واه َب
يك ...،و َت َ
ُ
لِ َب ْع ٍ
ض))(((.

(( ولعل املناسبة لورودها عقب اآليات التي

والصايف قد يقال
هو ما زال عنه شوبه بعد أن كان فيهّ ،

متنباه،
بنت جحش ،وقالو :تزوج من كانت حليلة ّ

ص) (( :اخلالص كالصايف إلاّ ّ
َ
أن اخلالص
(خ َل َ

ص))(((.
ملا ال شوب فيه ،ويقالَ :خ َّل ْصته َف َخ َل َ

(ح َرج) (( :أصل َ
احل َرج واحلراج جمتمع الشيئني،
َ

للضيقَ :ح َرج،
وتصور منه ضيق ما بينهام ،فقيل
ّ
ّ
ولإلثم َح َرج ...،ويقالَ :م َكان حرج وحريج :ضيق،
َومن َذلِك َأخذ الحْ َ رج فيِ الدّ ين))(((.
ثاني ًا :أسباب النزول:

(( عن أم هانئ بنت أيب طالب قالت :خطبني

رسول اهلل ﷺ فاعتذرت إليه ،فعذرين فأنزل اهلل ﮋ ﮛ

ﮜ ﮝ  ...ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ((( ،فلم أكن أحل

ثالث ًا :مناسبة اآليات والسور:

قبلها أنّه ملّا خاض املنافقون يف تزوج النبي ﷺ زينب
تزوجهن
أراد اهلل أن جيمع يف هذه اآلية من حيل للنبي
ّ

حتى ال يقع الناس يف تر ّدد ،وال يفتنهم املرجفون.

ولعل ما حدث من استنكار بعض النساء أن هتدي

نفسها لرجل كان من مناسبات اشتامهلا ،...ولذلك
مجعت اآلية تقرير ما هو مرشوع ،وترشيع ما مل يكن

مرشوع ًا لتكون جامعة لألحوال ،وذلك أوعب،
وأقطع للرتدد واإلحتامل))(((.
رابع ًا :اإلعراب:
((( سورة األحزاب :من اآلية .50

((( لسان العرب ،البن منظور( ،مادة َوهَ َب).803 /1 :
ص) :ص:
((( املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،مادة َخ َل َ

.161 -160

((( العني ،للفراهيدي( ،مادة َح َرج) ،76 /3 :واملفردات يف

من تفسري الكتاب املجيد» ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر

((( سورة األحزاب :من اآلية .50

تونس1984 ،م.63 /22 :

.292

غريب القرآن ،لألصفهاين( ،مادة َح َرج) :ص.226 :

((( العجاب يف بيان األسباب ،البن حجر العسقالين :ص:
((( التحرير والتنوير «حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد
بن عاشور التونيس(ت1393 :هـ) ،الدار التونسية للنرش،
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البحوث املحكمة

ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
(((الاليت) :نعت أزواجك( ،ما) :موصول

معطوف عىل أزواجك ،اجلار (مما) :متعلق بحال

من (ما) ،املصدر (أن يستنكحها) :مفعول أراد،
(خالصة) :حال من اهلاء يف (يستنكحها) ،اجلار

(لك) متعلق بخالصة ،اجلار (من دون) متعلق
بحال من الضمري يف (خالصة)  .مجلة (وهبت):

نعت ثان المرأة ،وجواب الرشط حمذوف أي :فهي

ِح ٌّل له .ومجلة (إن أراد النبي) :حال من الضمري يف

(وهبت)))

(((

خامس ًا :القضايا البالغية:

من املحسنات البديعية يف هذه اآلية هو توافق

الفواصل ممّا يزيدها مجا ً
ال ،وإيقاع ًا عىل السامع ،إذ
ختمت بقولهَ :
(غ ُفور ًا َّر ِحي ًام) ،وهذا من خصائص

القرآن العظيم(((.

سادس ًا :املعنى العام:

خص له أشياء ميزه
خياطب اهلل تعاىل نبيه بأنه قد ّ

عن غريه من املسلمني من سعة يف احلياة الزوجية،
وعنى هبا مجيع الناس حتى قيام الساعة ترشيف ًا وتعظي ًام

ملقامه ،وأول خصيصة بنكاح املؤمنات الاليت أعطاهن

مهورهن ،وثاين خصيصة ،يف قوله(وما ملكت
يمينك) ،أي :ما ملكه النبي ﷺ من الفيء بسبب
احلرب مع الكفار ،كذلك أحل اهلل تعاىل له أن ينكح

املؤمنات الاليت هاجرن معه من األقارب ،ووسع له يف

النكاح باملوهوبة التي هتب نفسها للنبي ،لريفع احلرج
أي :الضيق ،أو األثم عن النبي ،وأن اهلل تعاىل غفار

جلميع من تاب بعد أن خاض يف الكالم عن النبي ﷺ،
وواسع الرمحة هلم(((.

سابع ًا :املستفاد من النص:

خطاب اخلاص ،واملراد به العام ،إذ افتتح

بينّ اهلل تعاىل أحكام خاصة للنبي ﷺ مع النساء

زمام الطالق ،وقيل :كان ابتداء اخلطاب له ،فلام

جتوز لغريه من ال ّناس؛ وذلك توسعة له ،وتيرس يف

اخلطاب بالنبي ﷺ ،والغرض منه سائر من يملك

قال يف املوهوبةَ :
(خالِ َص ًة َل َك) ُعلم أن ما قبلها له،

ولغريه(((.

((( التبيان يف إعراب القرآن ،ألبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن
عبد اهلل العكربي (ت 616 :هـ) ،حتقيق :عيل حممد البجاوي،

عيسى البايب احللبي ورشكاه( ،د .ط)( ،د .ت).974 /3 :

الاليت ينكحهن ،وهذه اخلاصية فقط للنبي ﷺ ،وال

وهن :النساء الاليت أعطاهن أجورهن،
تبليغ الدعوةّ ،
أي مهورهن ،وكذلك ما مت ّلكه كغنائم من النساء
نتيجة احلروب ،وأيض ًا قريباته من بنات العم والعمة

ورشكائه ،مرص ،ط1376 ،1هـ 1957 -م.218 /2 :

((( ينظر :صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ،دار الصابوين،

((( ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،للزخمرشي:

((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،أليب عبد اهلل بدر الدين حممد

كثري القريش البرصي ثم الدمشقي(ت774 :هـ) ،حتقيق :سامي

الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابى احللبي

.442 /6

القاهرة ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.489 /2 :

بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش(ت794 :هـ) ،حتقيق :حممد أبو
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 ،549 /3تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن
بن حممد سالمة ،دار طيبة ،الرياض ،ط1420 ،2هـ1999 -م:

م .م .سفانة طارق إبراهيم
واخلال واخلالة ،وقد قيده برشط املهاجرة معه من مكة

إىل املدينة ،وأيض ًا النساء الاليت وهبن أنفسهن للنبي
ﷺ ،أي :من غري مهر ،وقد قيد هذه اهلبة بـ( امرأة

مؤمنة) داللة عىل ان الكافرة ال حتل له مطلق ًا.

املطلب الرابع:
الفيء مبعنى الإنفاق:

ﭧﭨ ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮊ(((.
أو ًال :حتليل الكلامت:

الس ِل َ
ال ِّل َس ِ
ان َّ
الص َّخا َب ُة ))(((.
يط ُة :المْ َ ْر َأ ُة َّ
الذ ِر ُبَ .و َّ

ُدولة :الدَّ ْو َلة والدُّ و َلة واحدة ،وقيلّ (:
بضم
الدال) الدُّ و َلة يف املال ،و( بفتح الدال) الدَّ ْو َلة يف
احلرب واجلاه ،ويقال :الدُّ و َلة اسم اليشء الذي
يتداول بعينه ،والدَّ ْو َل ُة ِ
الفعل واالنتقال من َحال،

وتداول القوم كذا ،أي :تناولوه من حيث الدّ ولة،
وداول اهلل كذا بينهم(((.

الر ُاء َوا ْل َك ُ
ِر َك ٍ
اف َوا ْل َب ُاء َأ ْص ٌل
ابَ (( :
(ر َك َب) َّ
َو ِ
اسَ ،و ُه َو ُع ُل ُّو شيَ ْ ٍء َش ْيئًاُ .ي َق ُ
ال َر ِك َب
احدٌ ُم َّط ِر ٌد ُم ْن َق ٌ

احدَ تهُ َا َر ِ
اب :المْ َ ِط ُّيَ ،و ِ
اح َل ٌة....
الر َك ُ
ُر ُكو ًبا َي ْر َك ُبَ .و ِّ
ِ
الراك ُب لل َب ِعري
َما َي ْر َك ُب ُه َويحَ ِْم ُل َع َل ْي ِه))((( ،وتقال:
ِ
الراكب َعلىَ
اص ًة ،فإِذا َك َ
حاف ِر َف َر ٍ
س َأو حمِ ا ٍر َأو
ان
ُ
َخ َّ
َبغْ لٍ ُ ،ق ْل َتَ :م َّر بِنَا فا ِر ٌس َعلىَ حمِ ا ٍر َأو بغلٍ (((.
ثاني ًا :مناسبة اآليات والسور:

(و َج َ
السيرْ ِ
أوجفتمَ :
ف)ُ (( :ه َو ضرَ ْ ٌب ِم َن َّ
يفَ .و َر ِ
ري ُة ا ْل َو ِج ِ
اك ُب ا ْل َب ِع ِ
ري
يعَ .و َنا َق ٌة ِم َ
سرَ ِ ٌ
يجافَ :كثِ َ
وضع َو َر ِ
ُي ِ
س ُي ِ
اك ُب ا ْل َف َر ِ
والو ِجيف َي ْص ُل ُح
وجف.
َ

بينها أن املقطع األول من االيات ( )5-1يعرفنا

ا ْل َق ْل ُب َو ِجيف ًاَ :خ َفق))(((.

االيات ( ،)17-6والذي فيه هذه اآلية فيبني فيه

وو َج َ
وو َج َ
ري َوا ْل َف َر ِ
لِ ْل َب ِع ِ
اليشء إِ َذا ْ
ف
ف
اض َط َر َبَ .
سَ .
ُ
((السنيُ َواللاَّ ُم َو َّ
الط ُاء َأ ْص ٌل
(س ُل َط):
ُيسلطَ :
ِّ
َو ِ
السلاَ َط ِةِ ،م َن
احدٌ َ ،و ُه َو ا ْل ُق َّو ُة َوا ْل َق ْه ُرِ .م ْن َذلِ َك َّ

الس ْل َط ُ
ان ُس ْل َطا ًنا.
ال َّت َس ُّل ِط َو ُه َو ا ْل َق ْه ُرَ ،ولِ َذلِ َك ُس ِّم َي ُّ
الس ِل ُ
الر َج ِ
الس ْل َط ُ
يح
ال :ا ْل َف ِص ُ
يط ِم َن ِّ
ان :الحْ ُ َّج ُةَ .و َّ
َو ُّ

((( سورة احلرش :االيتان [.]7-6

((( لسان العرب ،البن منظور( ،مادة َو َج َ
ف).352 /9 :

تتضمن سور احلرش من ثالث مقاطع واآلية التي

معنا ضمن املقطع الثاين للسورة ،فالتنسيق القرآين
باهلل سبحانه من خالل أعامله ،وأما املقطع الثاين من
حكم الفيء الذي أفاءه وما يامثلها ،واملقطع الثالث
((( مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة َسلط).95 /3 :

((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين ( ،مادة دول):
ص ،322 :هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد بن األزهري
اهلروي(ت370 :هـ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء
دول).124 /14 :
الرتاث العريب ،بريوت ،ط2001 ،1م ( ،مادة َ

((( مقاييس اللغة ،البن فارس( ،مادة َر َك َب)،432 /2 :.

((( ينظر :لسان العرب ،البن منظور( ،مادة َر َك َب).431 /1 :

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين
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ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م

البحوث املحكمة

من االيات ( ،)24-18يعرفنا باهلل تعاىل من خالل

متعلق بـ َ
(أفا َء) ،والفاء رابطة ،اجلار (هلل) :متعلق

وأحكامه وصفاته ،وكلها توقفنا عىل كامل قدرته

حرف مصدري ونصب ،واملصدر منصوب عىل نزع

ذكر أوصافه ،فاملقاطع هلا تدور حول أفعال اهلل تعاىل

وعظيم صنعه وعلمه(((.

ثالث ًا :القراءات القرآنية:

بخرب حمذوف ملبتدأ حمذوف أي :فهو هللَ ،
(ك ْي):
(دو َل ًة)،
اخلافض الالم ،الظرف ( َبينْ َ ) متعلق بنعت لـ ُ
اجلار ِ
(وما
(م ْن ُك ْم) :متعلق بحال من األغنياء .مجلة َ

اختلف يف قوله تعاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛﮊ ،فمنهم

ُ
آتاك ُم) معطوفة عىل مجلة (ما َأفا َء اهلل)( ،ما) يف قوله

و(دول ًة)
أبو جعفر ،والباقون قرأوها (يكون) بالياءُ ،

(وما نهَ ُاك ْم):
معطوفة عىل مجلة (آتاكم اهلل)( ،ما) يف َ

و(دول ًة) بالرفع ،وهم
من قال :تقرأ ( تكون) بالتاءُ ،
بالنصب.

(((

رابع ًا :اإلعراب:
(وما َأفا َء) :معطوفة عىل مجلة ( َما َق َط ْعت ُْم)،
(( مجلة َ

(ما) اسم رشط مفعول به ،اجلار ِ
(م ْن ُه ْم) :متعلق بـ
َ
(وما) نافيةَ ،
(خ ْيلٍ ) :مفعول
(أفا َء) ،والفاء رابطةَ ،
به لـ َ
(و ِ
ف)ِ ،
(أ ْو َج ْ
لك َّن اللهَّ َ:) ...
(م ْن) :زائدة ،ومجلة َ

(واللهَّ ُ َ ...ق ِد ٌير)،
معطوفة عىل مجلة (ما َأفا َء اللهَّ ُ ) ،مجلة َ
(عىل ُك ِّل) :متعلق َق ِد ٌير ))(((.
مستأنفة ،اجلار َ

(( (ما) :رشطية مفعول به ،اجلار (من أهل):

((( ينظر :التفسري املوضوعي لسور القرآن الكريم ،لنخبة من

علامء التفسري وعلوم القرآن ،إرشاف د .مصطفى مسلم ،كلية
الدراسات العليا والبحث العلمي -جامعة الشارقة ،ط،1

1431هـ2010 -م58/8 :

((( ينظر :املبسوط يف القراءات العرش ،ألمحد بن احلسني بن
النيسابورى ،أبو بكر (ت381 :هـ) حتقيق :سبيع محزة
ِم ْهران
ّ
حاكيمي ،جممع اللغة العربية – دمشق 1981 ،م :ص،433 :
والتيسري يف القراءات السبع ،لعثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر

أبو عمرو الداين (ت444 :هـ) ،حتقيق :اوتو تريزل ،دار الكتاب
العريب -بريوت ،ط1404 ،2هـ1984 /م :ص.209 :

((( التبيان يف إعراب القرآن ،أليب البقاء العنبكي.1303 /4 :
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(ما ُ
(وما نهَ ُاك ْم)
آتاك ُم) :رشطية مفعول به ،مجلة َ
مبتدأ وليست مفعوال؛ ألن الفعل (نهَ ُاك ْم) استوىف

مفعوله ))(((.

خامس ًا :القضايا البالغية:

تضمنت اآلية وجه ًا من البيان ،والبديع ،وهو

(و َمآ آ َت ُاك ُم الرسول
(( املقابلة اللطيفة بني قولهَ :
(و َما نهَ ُ
َاك ْم َع ْن ُه فانتهوا) ))(((.
َف ُخ ُذو ُه) ،وبني َ
سادس ًا :األحكام الرشعية:

فقد جعل هلؤالء املذكورين حق ًا يف الفيء كيال

يتداول املال األغنياء دون الفقراء ،أما قسمته :هو

موكول إىل نظر االمام واجتهاده ،فيأخذ منه من غري
تقدير ،ويعطي منه القرابة باجتهاده ،ويرصف الباقي

يف مصالح املسلمني ،وبه قال اخللفاء االربعة ،وبه
عملوا ،وعليه يدل قوله ﷺ « :مايل مما أفاء اهلل عليكم

إال اخلمس ،واخلمس مردود عليكم « .فإنه مل يقسمه

أمخاسا وال أثالثا ،وإنام ذكر يف االية من ذكر عىل

((( املصدر نفسه.1304/4 :

((( صفوة التفاسري ،للصابوين.337 /3 :

م .م .سفانة طارق إبراهيم
وجه التنبيه عليهم ،الهنم أهم من يدفع إليه...وقد

يترصف فيها كام يشاء ،فقسمها رسول اهلل (صلىّ اهلل

خري فللوالدين واالقربني والتيامى واملساكني وابن

منها شيئا إلاّ ثالثة نفر كانت هبم حاجة((( ،ومنه ما

اعرتض عىل هذا القول ،بقوله تعاىل(قل ما أنفقتم من
السبيل) ...جائز بإمجاع أن ينفق يف غري هذه االصناف
إذا رأي ذلك ...وقيل :مخس اهلل ومخس رسوله واحد
 -كان رسول اهلل ﷺ حيمل منه ،ويعطي منه ،ويضعه

حيث شاء ،ويصنع به ما شاء ...واالصل يف كل ما
كان مثل هذا من االختالف أن حيمل عىل أنه يفعل

ذلك عىل االجتهاد .فتوخى كل املصلحة بحسب ما

رأى يف وقته))(((.

سابع ًا :املعنى العام:

يف هذه اآليات يقرر سبحانه حكم الفيء وما

عليه وس ّلم) بني فقراء املهاجرين ،ومل يعط األنصار

جاء يف صحيح البخاري (( َع ْن ُع َم َر َرضيِ َ اللهَّ ُ َع ْن ُه،
َق َ
الَ :كا َن ْت َأ ْم َو ُ
ال َبنِي الن ِ
َّض ِ
ري ممِ َّا َأ َفا َء اللهَّ ُ َعلىَ َر ُسولِ ِه
َصلىَّ ُ
وج ِ
اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ،ممِ َّا مَ ْل ُي ِ
ف ا ُمل ْس ِل ُم َ
ون َع َل ْي ِه
ول اللهَّ ِ َصلىَّ ُ
بِ َخ ْيلٍ َ ،و َ
ابَ « ،ف َكا َن ْت لِ َر ُس ِ
ال ِر َك ٍ
اهلل

اص ًةَ ،و َك َ
ان ُي ْن ِف ُق َعلىَ َأ ْه ِل ِه َن َف َق َة َسنَتِ ِه،
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َخ َّ

ال ِح َو ُ
الس َ
اع ُعدَّ ًة فيِ َسبِيلِ
الك َر ِ
ُث َّم يجَ َْع ُل َما َب ِق َي فيِ ِّ
اللهَّ ِ»))((( ،يبني احلديث أموال الفيء ومصارفه.

فختم اآلية بقوله :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮊ

(((

فالسلطان

لنبيه ﷺ بيشء مل يعطه
يامثلها ،فقد
ّ
خص سبحانه ّ
النبي صلىّ اهلل عليه وس ّلم من
لغريه ،وهو ما رجع اىل ّ

رسوله بالنرص والغلبة والسلطان وقذف الرعب يف

قتال وال إجياف خيل وركاب ،ومل يقطعوا إليه مسافة

ثم يبينّ سبحانه حكم ما أفاء اهلل تعاىل عىل رسوله

أموال الكافرين ،وهي (أموال بني النضري)((( من غري

خاصة لرسول اهلل صلىّ اهلل عليه وس ّلم
شاقة ،وهي ّ

والغلبة يضعها اهلل تعاىل بيد من يشاء من عباده ،فأ ّيد

قلوهبم ،وكل ذلك بقدرته وحكمته(((.

((( ينظر :الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،للثعلبي/9 :
 ،273-272والوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،للواحدي/4 :

((( فقه السنة ،سيد سابق (ت1420 :هـ) ،دار الكتاب العريب،

.272

((( ما نزل بـ ( بني النضري) من القرآن وهي سورة احلرش،

وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل

وما عملوا هبم ،إذ أخرج اهلل تعاىل بنو النضري من أهل الكتاب

النجاة ،ط1422 ،1هـ ،كتاب اجلهاد والسري ،باب املجن ومن

بريوت – لبنان ،ط 1397 ،3هـ  1977 -م.694-693/2 :

يذكر فيها ما أصاهبم من نقمة وما سلط اهلل عليهم من رسوله،
بعزته وحكمته من املدينة املنورة ،وقد كان هذا أول إخراج لليهود

من ديارهم؛ لكفرهم ونقضهم العهود ،وعدم اتباعهم لنبينا حممد

ﷺ ،ينظر :السرية النبوية البن هشام ،لعبد امللك بن هشام بن
أيوب احلمريي املعافري أبو حممد(ت ،)213 :حتقيق طه عبد
الرءوف سعد ،دار اجليل ،بريوت1411 ،هـ.146/4 :

((( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ﷺ
البخاري اجلعفي ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق

يرتس برتس صاحبه ،38 /4 :رقم احلديث .2904

((( سورة احلرش :من اآلية .6

((( ينظر :التفسري القرآين للقرآن ،عبد الكريم اخلطيب(ت:
1390هـ) ،دار الفكر العريب– القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت):
.857/14
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البحوث املحكمة

ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
من قرى الكفار عامة أي :ما رجع من أمواهلا إليكم،

يف املؤمنني ،وإن كان سبب هذه اآلية خاصة ،ولكنها

ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

اهلل تعاىل من خمالف أمره بأنه شديد العقاب ملن خالف

اآلية قد استوعبت املسلمني عامة فلم يبق أحد إال وله

ويتبني يف ضوء هذه الدراسة أن العالمة بني

بعد بيان حكم يفء بني النضري خاصة((( ،بقوله تعاىل:
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ((( ،وهذه

فيها نصيب ،فابتدأ بعد اهلل ورسوله باألقارب وقصد

هبم ( بنو هاشو ،وبنو املطلب) ،وبقية املصارف التي
ذكرت بعدها مل يفرق بني غني وفقري فالكل سواء(((،

وسبب ذلك ّبينه يف قوله تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮊ((( ،أي :كي ال يكون املال متداو ً
ال
بني األغنياء دون الفقراء ،فيبقى الفقراء واملحرومون

عىل حاهلم دون تغري((( ،وخيتم اآلية بقوله :ﮋ ﮠ

عامة يف كل يشء أمرنا به الرسول أو هنانا عنه ،وحيذرنا

أمره(((.

(األنفال ،والغنائم ،والفيء) :هو عالقة عموم
وخصوص ،فالنفل :ويتضمن معنى الزيادة ،والغنيمة

تدخل معها ضمن ًا ،أي :ما أخذ من أموال الكفار يف
احلرب ،والفيء :هو ما أخذ بدون قتال ،بمعنى ر ّد إىل

مكانه؛ لكي ينتفع به املسلمون(((.
ثامن ًا :املستفاد من هذه اآلية:

يف هذه اآليات ترشيع عىل نوعني :نوع خاص

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ(((،

بالنبي ﷺ ،ونوع عام يف حياته وبعد مماته ،املساواة

وأن يكون الوالء والطاعة للرسول لكل ما يقيض به

ويف اآليات ترغيب وترهيب ،فالرتغيب بااللتزام

أي :بااللتزام بأوامر النبي صلىّ اهلل عليه وس ّلم وهنيه،

((( ينظر :فتح البيان يف مقاصد القرآن ،أليب الطيب حممد
صديق خان بن حسن بن عيل ابن لطف اهلل احلسيني البخاري
ِ
ِ
بطبعه وقدّ م له وراجعه :خادم
القنَّوجي(ت1307 :هـ) ،عني

بني الغني والفقري ،حتى ال يتسلط الغني عىل الفقري،
بترشيعاته يف األوامر والنواهي ،وترهيب بالعقوبات

ملن خالف رشعه.

العلم عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري ،املكتبة العرص َّية للطباعة
والنّرش ،صيدا – بريوت 1412 ،هـ 1992 -م( ،د .ط).

((( سورة احلرش :من اآلية .7

((( ينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن( تفسري البغوي) ،أليب

((( ينظر :إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أليب

510هـ) ،حتقيق  :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب،

اهلل الشوكاين اليمني(ت1250 :هـ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم

حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي(ت:
بريوت -لبنان ،ط 1420 ،1هـ.

((( سورة احلرش :من اآلية .7

((( ينظر :روح البيان ،أليب الفداء.428 /9 :
((( سورة احلرش :من اآلية .7

38

السعود ،228/8 :وفتح القدير ،ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد
الطيب -دمشق ،بريوت ،ط1414 -1هـ.236 /5 :

((( ينظر :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ،لعياض بن
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل (ت:

544هـ) ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث.21 -20 /1 :

م .م .سفانة طارق إبراهيم

املطلب اخلام�س:
الفيء مبعنى الإ�صالح:

ﭧﭨ ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ

(((

أو ًال :حتليل الكلامت:

ﮚَ :
(ط َو َف)َّ (( :
الط ُاء َوا ْل َو ُاو َوا ْل َف ُاء َأ ْص ٌل

َو ِ
يح َيدُ ُّل َعلىَ َد َو َر ِ
الش ِء َعلىَ يَّ ْ
ان يَّ ْ
الش ِء،
احدٌ َص ِح ٌ
اف بِ ِه َوبِا ْل َب ْي ِ
َو َأ ْن يحُ َ َّف بِ ِهُ .ث َّم يحُ َْم ُل َع َل ْي ِهُ ،ي َق ُ
الَ :ط َ
ت
َي ُط ُ
وف َط ْو ًفا َو َط َوا ًفا))(((.

ومن الباب َ
(طائِ ٌف)َ :ف َأ َّما َّ
الطائِ َف ُة ِم َن الن ِ
َّاس:
يف بِا ْل َو ِ
َ
اجلماَ َع ٌة منهمَ ،ف َك َأنهَّ َا ت ُِط ُ
اح ِد َأ ْو بِ يَّ ْ
الش ِء،

َاع ٍة
وا ْل َع َر ُب ال تحَ ُ دُّ َها بِ َعدَ ٍد َم ْع ُلو ٍم ،وعندهم َأ َّن ُك َّل جمَ َ
ُي ْم ِك ُن َأ ْن تحَ ُ َّف بِ يَ ْ
ش ٍء َف ِه َي ِع ْندَ ُه ْم َطائِ َف ٌة ،وهذا يكون
ين اختلفوا
يف اليسري من اللغة ،إِلاَّ َأ َّن ا ْل ُف َق َها َء َوالمْ ُ َفسرِّ ِ َ

يف عددهاَ :م َّر ًة إِنهَّ َا َأ ْر َب َع ٌة فَماَ َف ْو َق َهاَ ،و َم َّرةًِ :ه َي ال َّثلاَ َث ُة،
ون :إِ َّن ا ْل َو ِ
احدَ َطائِ َف ٌة ،وجماز ًا َي ُقو ُل َ
َو َي ُقو ُل َ
ونَ :أ َخ ْذ ُت

بَ ،أ ْيِ :ق ْط َع ًة ِم ْن ُه; لأِ َ َّن َّ
َطائِ َف ًة ِم َن الث َّْو ِ
الطائِ َف َة ِم َن
َّاس َكا ْل ِف ْر َق ِة َوا ْل ِق ْط َع ِة ِم ْن ُه ْمَ .ف َأ َّما َطائِ ُف ا ْل َق ْو ِ
الن ِ
س،
َف ُه َو َما يَليِ َأبهْ َ َر َها ،ومنها َ
(الطائِ ٌف) :اخلادم الذي
يطوف عىل مواله؛ خلدمته وقضاء حوائجه(((.
((( سورة احلجرات :اآلية .9

((( مقاييس اللغة ،البن فارس( ،مادة َط َو َف).432 /3 :

((( ينظر :هتذيب اللغة ،أليب منصور األزهري(مادة طوف):
 ،25 /14ومقاييس اللغة ،البن فارس( ،مادة َط َو َف)/3 :

ﮢَ ( :ب َغ َي)(( :ا ْل َب ُاء َوا ْل َغينْ ُ َوا ْل َي ُاء َأ ْصلاَ ِن:
الش ِءَ ،وال َّثانيِ ِج ْن ٌس ِم َن ا ْل َف َس ِ
َأ َحدُ همُ َ ا َط َل ُب يَّ ْ
ادَ .ف ِم َن
الش َء َأ ْب ِغ ِ
يه :إِ َذا َط َل ْبت َُهَ .و ُي َق ُ
الَ :ب َغ ْيت َ
الأْ َ َّو ِل َب َغ ْي ُت يَّ ْ
ُك

الش َء :إِ َذا َأ َع ْنت َ
الش َء :إِ َذا َط َل ْبت ُُه َل َكَ ،و َأ ْب َغ ْيت َ
ُك َعلىَ
ُك يَّ ْ
يَّ ْ
َط َلبِ ِه)) .
(((

َاو َز ٍة َحدُّ يَّ ْ
الش ِء
َوال َّثانيِ ( :ا ْل َبغْ ُي) :ال َّت َعدِّ ي ،أي :مجُ َ
واإل ْف َر ٍ
اط فيه ،ومن املجازَ :ب َغى الجْ ُ ْر ُح :إِ َذا َت َرا َمى إِلىَ

َف َس ٍ
ادَ ،و ِم ْن ُه َأ ْن َي ْب ِغ َي الإْ ِن َْس ُ
ان َعلىَ َ
آخ َر ،ومنه ا ْل َب ِغ ُّي:
ا ْل َف ِ
اج َرةُ ،و َب َغى :تكبرّ  ،ومنه بغت السامء :أشتدَّ مطرها
وجتاوز احلدّ ،

فمن وجوه البغي (الظلم ،واملعصية واحلسد

والزنا)(((.

السنيُ َو َّ
ﯕَ ( :ق َس َط) (( :ا ْل َق ُ
الط ُاء َأ ْص ٌل
اف َو ِّ

يح َيدُ ُّل َعلىَ َم ْع َن َيينْ ِ ُمت ََض َّاد ْي ِن َوا ْلبِن َُاء َو ِ
احدٌ .
َص ِح ٌ
ال اللهَّ ُ
ال ِم ْن ُه َأ ْق َس َط ُيق ِْس ُطَ .ق َ
َفا ْل ِق ْس ُط :ا ْل َعدْ ُلَ .و ُي َق ُ

َت َعالىَ  :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ (((َ ،وا ْل َق ْس ُط بِ َف ْت ِح ا ْل َق ِ
اف:

ول َع ِن الحْ َ قِّ ُ .ي َق ُ
وط :ا ْل ُعدُ ُ
الجْ َ ْو ُرَ .وا ْل ُق ُس ُ
ال َق َس َط ،إِ َذا
.433 -432

((( مقاييس اللغة ،البن فارس ( ،مادة َب َغ َي).271 /1 :

((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن ،لألصفهاين( ،مادة بغي):
ص ،137 :وأساس البالغة ،ألبو القاسم حممود بن عمرو بن
أمحد ،الزخمرشي جار اهلل (ت538 :هـ) ،حتقيق :حممد باسل عيون
السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط1419 ،1هـ-

1998م( ،مادة بغي) ،70 /1 :الباء ،وخمتار الصحاح ،لزين
الدين الرازي( ،مادة بغي) :ص.37 :

((( سورة املائدة :من اآلية .42
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البحوث املحكمة

ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
ارَ ،يق ِْس ُط َق ْس ًطا ،قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ
َج َ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ((( ،فبني هنا عىل ما يرتتب

الر ْج َلينْ ِ ،
ومن الباب أيض ًا :ا ْل َق َس ُطْ :اع ِو َج ٌ
اج فيِ ِّ
َو ُه َو ِخلاَ ُف ا ْل َف َح ِج ،ومنه أيض ًا ،املكيال ،وهو

والفرقة ،إذ طالبهم باستخدام الطرق السلمية املوصلة

ﭠ ﭡ ﮊ((())(((.

نصف صاع ،وأيض ًا منه احلصة والنصيب ،يقال:
ُ
والق ْس ُط بالضم ،من عقاقري
تقسطنا الشئ بيننا.

البحر(العود)(((.

ثاني ًا :أسباب النزول:

ورد يف أسباب نزول هذه اآلية مواقف وحوادث

كثرية ،منها:

أهنا (( نزلت يف رجلني من األنصار كانت بينهام

مداراة يف حق بينهام فقال أحدمها لآلخر آلخذن عنوة

لكثرة عشريته وان اآلخر دعاه ليحاكمه إىل النبي ﷺ
فأبى فلم يزل األمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم

بعضا باأليدي والنعال ومل يكن قتال بالسيوف))((( .
ثالث ًا :مناسبة اآليات والسور:

وردت هذه اآلية بعد أن حذر اهلل سبحانه املؤمنني

من تصديق اخلرب الكاذب متمث ً
ال بقوله تعاىل :ﮋ ﭢ
((( سورة اجلن :من اآلية .15
َ
َ
((( مقاييس اللغة ،البن فارس( ،مادة ق َسط).86 -85 /5 :

عليه هذا اخلرب الكاذب من الشقاق والنزازع والفتنة

لإلصالح ،ويف حالة عدم امتثاهلم لإلصالح ،فاحلل

هو القتال(((.

رابع ًا :اإلعراب:

مجلة الرشط مستأنفة( ،طائفتان) :فاعل بفعل

حمذوف يفرسه ما بعده ،ومجلة (اقتتلوا) :مفرسة،
ومجلة (فإن َب َغ ْت) :معطوفة عىل املستأنفة .ومجلة (فإن

فاءت) :معطوفة عىل مجلة ( َب َغ ْت) (((.
القضايا البالغية:

تضمنت اآلية وجوه ًا من البيان ،والبديع،

(وإِن َطآئِ َفت ِ
َان ِم َن املؤمنني اقتتلوا
وهو الطباق يف قولهَ :
َف َأ ْص ِل ُحو ْا َب ْين َُهماَ ) ،وكذلك جناس االشتقاق يف قوله:
(((
(وأقسطوا إِ َّن اهلل يحُ ِ ُّب املقسطني)
املعنى العام:

((يرشد اهلل تعاىل املسلمني إىل كيفية عالج مشكلة

النزاع املسلح بني املسلمني الذي قد حيدث يف املجتمع

اإلسالمي بحكم الضعف اإلنساين من الوقت إىل

الوقت وهو مما يكاد يكون من رضوريات احلياة

((( ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للفارايب( ،مادة
َق َس َط) ،1152 /3 :ومقاييس اللغة ،البن فارس( ،مادة َق َس َط):

((( سورة احلجرات  :من اآلية .6

((( لباب النقول يف أسباب النزول ،لعبد الرمحن بن أيب بكر،

بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر املعارص -دمشق ،ط1418 ،2

أمحد عبد الشايف ،دار الكتب العلمية بريوت -لبنان( ،د.ط)،

((( التبيان يف إعراب القرآن ،ألبو البقاء العنبكي.1218 /4 :

.86 /5

جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ) ،ضبطه وصححه :االستاذ

(د.ت) :ص.181 :
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((( ينظر :التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،د .وهبة
هـ.237 /26 :

((( صفوة التفاسري ،للصابوين.221 /3 :

م .م .سفانة طارق إبراهيم
{وإِ ْن َطائِ َفت ِ
َان} أي
البرشية وعوامله كثرية ،فقال تعاىل َ

اخلامتة

مجاعتان ِ
{م َن المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ا ْق َت َت ُلوا} ولو كان ذلك بني اثنني
فقط { َف َأ ْص ِل ُحوا} أهيا املسلمون { َب ْين ََها} بالقضاء عىل

توصلت إىل نتائج مهمة تتجىل يف اآليت:

وليس هذا بصعب مع وجود قلوب مؤمنة وهداية

ببيان حكم اإليالء ،وعدته ،وتأثري ذلك عىل املرأة

أسباب اخلالف وترضية الطرفني بام هو حق وخري
ربانية وقوله { َفإِ ْن َب َغ ْت إِ ْحدَ اهمُ َ ا} أي اعتدت إحدى
{عىل الأْ ُ ْخ َرى} بأن رفضت
الطائفتني بعد الصلح َ
حكم اهلل الذي قامت املصاحلة بموجبه { َف َقاتِ ُلو }

{ح َّتى َت ِفي َء إِلىَ
جمتمعني {ا َّلتِي َت ْب ِغي} أي تعتدي َ
َأ ْم ِر اهللِ} أي إىل احلق { َفإِ ْن َفا َء ْت} أي أذعنت للحق

وبعد هذه الدراسة املانعة مع آيات اهلل تعاىل

1.1ترشيع أحكام األرسة ،وما يتعلق هبا متمث ً
ال،
سلبي ًا ،والغرض منه هو تنظيم العالقة بني الزوجني،
خاصة
خص اهلل سبحانه ترشيعات وأحكام ّ
وكذلك ّ

بالنبي ﷺ ،وال جيوز للمسلمني العمل به كتعدد
زوجاته ،وهبة املرأة نفسها للنبي ،وزواجه من

خاصة ،وزواجه من القريبات
املؤمنات املهاجرات
ّ

ورضيت به { َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُهماَ بِا ْل َعدْ ِل َو َأ ْق ِس ُطوا} يف
حكمكم دائام وأبدا {إِ َّن َ
اهلل يحُ ِ ُّب المْ ُق ِْس ِطنيَ } ))(((.

من غنائم احلرب ،كام بينت اآليات أحكام الفيء،

من الواجب عىل املسلمني املبادرة إىل إصالح

يف حياته وبعد مماته ينظم املسلمون أمورهم عليه يف

املسلمني التعاون بينهم يف تأديب أي مجاعة تعتدي

ّ 2.2بينت اآليات أن نكاح اإلجارة غري جائز رشع ًا،

بالعدل أي :أن جيعلوا العدل أساس تعاملهم يف

3.3االعجاز القرآين املتمثل بحركة الشمس التي

بالنح أم ال ،وعدم امليل إىل إحدى الطرفني يف أي

خاضة داللة عىل قدرته وتدبره لألمور كلها.

فاسد منحل وبالتايل زواله.

البني التي أهتم هبا اإلسالم وشدّ د عليها ،ألن التهاون

((( أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ،جابر بن موسى بن عبد

5.5العدل هو أساس احلكم ،وعد امليل إىل جانب

املستفاد من النص:

رشط اهلجرة معه من مكة إىل املدينة ،ومنهن ما يكن
وهي عىل نوعني نوع خاص بالنبي ،ونوع عام يكون

ذات البني إذا حصل فساد أو بغي ،وجيب عىل

قسمت الفيء،

عىل األخرى حتى ترجع إىل الصواب ،وجوب احلكم

ألنه ال بد من تسمية املهر ووجود الو ّيل.

األمور كلها ،حتى مع الفئة التي تبغي سواء أخذت

حتدث الظالل ،فالكل املخلوقات ساجدة هلل منقاد له

قضية من قضايا املسلمني ،ألن ذلك يؤدي إىل جمتمع

4.4املنهج السليم عند التنازع املتمثل بإصالح ذات

القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة

املنورة ،اململكة العربية السعودية ،ط1424 ،5هـ2003/م:

هبا يؤدي إىل جمتمع فاسد منحل وبالتايل زواله.

حسب اإلهواء وإنام حسب ما يقتضيه العدل

.129-128/5
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ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
واإلنصاف.

هذه النتائج املهمة التي توصلت إليها الباحثة.

أسال اهلل تعاىل أن ينفع هبا أنّه سميع جميب

امل�صادر واملراجع
القرآن الكريم

حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري (ت بعد

 1138هـ) ،وباحلاشية :منحة اخلالق البن عابدين،
دار الكتاب اإلسالمي ،ط( ،2د.ت).

6.6البحر املحيط يف التفسري ،حممد بن يوسف بن
عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس(ت:

745هـ) ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر،

1.1إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة

بريوت ( ،د .ط)1420 ،هـ.

الدمياطي ،الشهري بالبناء(ت1117 :هـ)،
الغني
ّ

حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش(ت794 :هـ)،

عرش ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد
حتقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط،3

1427هـ2006 -م.

7.7الربهان يف علوم القرآن ،أليب عبد اهلل بدر الدين
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب
العربية ،عيسى البابى احللبي ورشكائه ،مرص ،ط،1

2.2إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم،

1376هـ 1957 -م.

982 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبنان،

احلسني بن عبد اهلل العكربي (ت 616 :هـ) ،حتقيق:

أليب السعود العامدي حممد بن حممد بن مصطفى(ت
(د .ط) (د .ت).

8.8التبيان يف إعراب القرآن ،ألبو البقاء عبد اهلل بن
عيل حممد البجاوي ،عيسى البايب احللبي ورشكاه( ،د.

3.3أساس البالغة ،أليب القاسم حممود بن عمرو بن

ط)( ،د .ت).

باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت-

اجلرجاين(ت816 :هـ) ،حتقيق :ضبطه وصححه

أمحد ،الزخمرشي جار اهلل (ت538 :هـ) ،حتقيق :حممد

لبنان ،ط1419 ،1هـ1998 -م.

9.9التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف
مجاعة من العلامء بإرشاف النارش ،دار الكتب العلمية

4.4أسباب نزول القرآن ،أليب احلسن عيل بن أمحد بن

بريوت -لبنان ،ط1403 ،1هـ1983 -م.

468هـ) ،حتقيق :عصام بن عبد املحسن احلميدان،

عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،

حممد بن عيل الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (ت:
دار اإلصالح -الدمام ،ط 1412 ،2هـ  1992 -م.

1010تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم ،أبو حممد
احلنظيل ،الرازي ابن أيب حاتم (ت327 :هـ) ،حتقيق:

5.5البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،لزين الدين بن

أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار مصطفى الباز-

970هـ) ،ويف آخره :تكملة البحر الرائق ملحمد بن

1111تفسري القرآن العظيم ،أليب الفداء إسامعيل بن

إبراهيم بن حممد ،املعروف بابن نجيم املرصي (ت:
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اململكة العربية السعودية ،ط1419 ،3ه.

م .م .سفانة طارق إبراهيم
عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي(ت:

جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر

الرياض ،ط1420 ،2هـ1999 -م .

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1420 ،1هـ 2000 -م.

774هـ) ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة،
1212التفسري

القرآين

للقرآن،

عبد

الكريم

اخلطيب(ت1390 :هـ) ،دار الفكر العريب–

القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت).

الطربي (ت310 :هـ) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر،

1919اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول

اهلل ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،أليب
عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري اجلعفي ،حتقيق:

1313التفسري الكبري ،أليب عبد اهلل حممد بن عمر

حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،ط،1

الدين الرازي خطيب الري (ت606 :هـ) ،دار إحياء

2020اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطبي) ،أليب

بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر
الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420 ،3هـ.

1422هـ.

عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري

1414التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج،

اخلزرجي شمس الدين القرطبي(ت671 :هـ)،

دمشق ،ط 1418 ،2هـ.

املرصية– القاهرة ،ط1384 ،2هـ1964 -م.

د .وهبة بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر املعارص-

حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب

1515التفسري املوضوعي لسور القرآن الكريم ،لنخبة

2121اجلدول يف إعراب القرآن الكريم ،حممود بن عبد

مسلم ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي-

مؤسسة اإليامن ،بريوت ،ط1418 ،4هـ.

من علامء التفسري وعلوم القرآن ،إرشاف د .مصطفى

جامعة الشارقة ،ط1431 ،1هـ2010 -م.

الرحيم صايف(ت1376 :هـ) ،دار الرشيد ،دمشق-

2222احلجة للقراء السبعة ،للحسن بن أمحد بن عبد

1616هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد بن

الفاريس األصل ،أبو عيل (ت377 :هـ)،
الغفار
ّ

مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،1

ودققه :عبد العزيز رباح -أمحد يوسف الدقاق ،دار

األزهري اهلروي(ت370 :هـ) ،حتقيق :حممد عوض

2001م.

حتقيق :بدر الدين قهوجي -بشري جوجيايب ،راجعه

املأمون للرتاث  -دمشق  /بريوت ،ط 1413 ،2هـ

 1717التيسري يف القراءات السبع ،لعثامن بن سعيد بن

1993 -م.

اوتو تريزل ،دار الكتاب العريب -بريوت ،ط،2

عبد اهلل األصبهاين املعروف باخلطيب اإلسكايف (ت:

عثامن بن عمر أبو عمرو الداين (ت444 :هـ) ،حتقيق:
1404هـ1984 /م.

1818جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن

2323درة التنزيل وغرة التأويل ،ألبو عبد اهلل حممد بن
420هـ) ،دراسة وحتقيق وتعليق :د /حممد مصطفى
آيدين ،جامعة أم القرى ،وزارة التعليم العايل سلسلة
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الرسائل العلمية املوىص هبا ( )30معهد البحوث

وقدّ م له وراجعه :خادم العلم عبد اهلل بن إبراهيم

2424روح البيان ،أليب الفداء إسامعيل حقي

بريوت 1412 ،هـ 1992 -م( ،د .ط).

1127هـ) ،دار الفكر ،بريوت( ،د .ط)( ،د .ت).

الشوكاين اليمني(ت1250 :هـ) ،دار ابن كثري ،دار

العلمية مكة املكرمة ،ط 1422 ،1هـ  2001 -م.

بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت( ،ت:

األنصاري ،املكتبة العرص َّية للطباعة وال ّنرش ،صيدا –

3131فتح القدير ،ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل

2525السرية النبوية البن هشام ،لعبد امللك بن هشام

الكلم الطيب -دمشق ،بريوت ،ط1414 -1هـ.

حتقيق طه عبد الرءوف سعد ،دار اجليل ،بريوت،

الكتاب العريب ،بريوت – لبنان ،ط 1397 ،3هـ -

بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد(ت،)213 :
1411هـ.

3232فقه السنة ،سيد سابق (ت1420 :هـ) ،دار
 1977م.

2626الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب نرص

3333الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف

حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني،

اخلوارزمي(ت538 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب–

2727صفوة التفاسري ،حممد عيل الصابوين ،دار

3434الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،ألمحد بن

2828العجاب يف بيان األسباب ،ألبو الفضل أمحد

حتقيق :اإلمام أيب حممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق:

852هـ) ،حتقيق :عبد احلكيم حممد األنيس ،دار ابن

بريوت – لبنان ،ط1422 ،1هـ  2002 -م.

إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب(ت393 :هـ)،
بريوت -لبنان ،ط1407 ،4هـ1987 -م.

الصابوين ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.

بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين (ت:

اجلوزي( ،د.ط)( ،د.ت).

وجوه التأويل ،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي

بريوت ،ط 1407 ،3هـ .

حممد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427 :هـ)،

األستاذ نظري الساعدي ،دار إحياء الرتاث العريب،
3535لباب النقول يف أسباب النزول ،لعبد الرمحن

2929العني ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو

بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911 :هـ)،

مهدي املخزومي ،ود إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة

الكتب العلمية بريوت -لبنان( ،د.ط)( ،د.ت).

بن متيم الفراهيدي البرصي (ت170 :هـ) ،حتقيق :د
اهلالل ،بريوت -لبنان ( ،د .ط)( ،د .ت).

ضبطه وصححه :االستاذ أمحد عبد الشايف ،دار
3636لسان العرب ،أليب الفضل مجال الدين حممد

3030فتح البيان يف مقاصد القرآن ،أليب الطيب حممد

بن مكرم بن عيل ابن منظور األنصاري الرويفعى

ِ
البخاري ِ
بطبعه
القنَّوجي(ت1307 :هـ) ،عني

ط1414 -3هـ .

صديق خان بن حسن بن عيل ابن لطف اهلل احلسيني
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اإلفريقى(ت711 :هـ) ،دار صادر ،بريوت -لبنان،

م .م .سفانة طارق إبراهيم
3737املبسوط يف القراءات العرش ،ألمحد بن احلسني

الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي (ت:

سبيع محزة حاكيمي ،جممع اللغة العربية – دمشق،

اآلداب -القاهرة  /مرص ،ط1424 ،1هـ  2004 -م.

النيسابورى ،أبو بكر (ت381 :هـ) حتقيق:
بن ِم ْهران
ّ

 1981م.

911هـ) ،حتقيق :أ .د حممد إبراهيم عبادة ،مكتبة
4444املفردات

يف

غريب

القرآن،

الراغب

3838املحكم واملحيط األعظم ،أليب احلسن عيل بن

األصفهانى(ت502 :هـ) ،حتقيق :صفوان عدنان

احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،

ط1412 ،1هـ .

إسامعيل بن ِسيده املريس (ت458:هـ) ،حتقيق :عبد
ط1421 ،1هـ 2000 -م.

الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق -سوريا،

4545مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن

3939خمتار الصحاح ،أليب عبد اهلل زين الدين حممد بن

زكرياء القزويني الرازي(ت395 :هـ) ،حتقيق :عبد

حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العرصية -الدار

1399هـ1979 -م.

أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (ت666 :هـ)،
النموذجية ،بريوت– صيدا ،ط1420 ،5هـ-

1999م.

السالم حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت -لبنان،

4646موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،
حممد صابر
ل حممد بن عيل ابن القايض حممد حامد بن ّ

4040خمترص الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة،

الفاروقي احلنفي التهانوي (ت :بعد 1158هـ)،

املجتمع ،اململكة العربية السعودية ،ط1431 ،11هـ

د .عيل دحروج ،نقل النص الفاريس إىل العربية :د.

ملحمد بن إبراهيم بن عبد اهلل التوجيري ،دار أصداء
 2010 -م.

تقديم وإرشاف ومراجعة :د .رفيق العجم ،حتقيق:
عبد اهلل اخلالدي ،الرتمجة األجنبية :د .جورج زيناين،

4141مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار ،لعياض بن

مكتبة لبنان نارشون -بريوت ،ط1996 ،1م.

الفضل (ت544 :هـ) ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

ملحمد بن عبد اهلل دراز (ت 1377 :هـ) ،اعتنى به

موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو

4747النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكريم،

4242معامل التنزيل يف تفسري القرآن( تفسري البغوي)،

 :أمحد مصطفى فضلية ،قدم له  :أ .د .عبد العظيم

البغوي الشافعي(ت510 :هـ) ،حتقيق  :عبد الرزاق

1426هـ2005 -م

أليب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء
املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت -لبنان،

ط 1420 ،1هـ.

4343معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،لعبد

إبراهيم املطعني ،دار القلم للنرش والتوزيع ،ط،1

4848الوسيط يف تفسري القرآن املجيد ،أليب احلسن
عيل بن أمحد بن حممد بن عيل الواحدي ،النيسابوري،

الشافعي(ت468 :هـ) ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين
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ال���ف���يء يف ال���ق���رآن ال��ك��ري��م
عبد املوجود ،عيل حممد معوض ،د أمحد حممد صرية،
د أمحد عبد الغني اجلمل ،د عبد الرمحن عويس،

قدمه وقرظه :أ .د .عبد احلي الفرماوي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت– لبنان ،ط1415 ،1هـ1994 -م.
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البحوث املحكمة

