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 ممخص البحث
 المحرمات من ماشية  اإلبل في الجاىمية في سورة المائدة ـ دراسة تحميمية

 الحمد هلل رب العالمين ، وأفضل الصالة والتسميم ، عمى المبعوث رحمًة لمعالمين ،
 وصحبو أجمعين ، ومن اقتدى بو إلى يوم الدين ، وبعد :  وعمى آلو سيدنا محمد 

) البحيرة ، السائبة ،  سوف أدرس في ىذا البحث المتواضع ىذه المصطمحات   
لنعرف ماذا أراد بيا القرآن الكريم ، وسوف أدرسيا دراسة  الوصيمة ، الحام (

ت ىذه تحميمية لما في الدراسة التحميمية من التوضيح والبيان ، وقد ورد
، وقد أكدت اآلية عمى ضرورة  301المصطمحات في سورة المائدة ـ اآلية : 

تطيير المجتمع اإلسالمي من عادات الجاىمية التي كادت تيدر اقتصادىم ، وتيمك 
ثرواتيم الحيوانية لمصمحة الكيان والزعماء المرتبطين بيم ، فكان يرى قطعان 

في باديتيم ، وىم في حال من  الماشية المخصصة لألصنام وكينتيا ، تسرح
الجوع والفقر الذي قتموا بسببو أوالدىم من إمالق ، فنزلت آيات القرآن تحرم 
عادات الجاىمية وتحفظ عمى اإلنسان مالو وثروتو بعد أن حررتيم من العقائد 

 الوثنية ، وىذا ما يتبين لنا في تفصيل ىذه المحرمات . 
 لو وصحبو وسمم تسميمًا كثيرًا . وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آ  
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Abstract 
 

     The present paper handles terminologies such as (bahirah, saibah, 

wasilah and ham) to identify their Quranic reference. It attempts an 

analytical study to clarify and elucidate these terms as narrated in 

Al-Maidah Surah, Ayah, 103.This Ayah stresses that the Islamic 

society should be purified from Pre-Islam norms and traditions that 

destroyed their economy and exploited their livestock for the benefit 

of rulers and priests, Livestock peculiar to priests and idols were seen 

grazing in their desert while they were suffering starvation and 

poverty because of which they killed their children. Therefore, this 

Surah has been descended to prohibit Pre-Islam traditions and keep 

safe man money and fortune after being liberated from pagan 

doctrines.  

 
 

 المقدمة
   

اُؾٔد هلل زة اُؼب٤ُٖٔ ,ٝأكضَ اُص٬ح ٝاُزع٤ِْ ,ػ٠ِ أُجؼٞس زؽٔةخ  ُِؼةب٤ُٖٔ        

ِٚ أعٔ ِٚ ٝصؾج ِٚ ا٠ُ ٣ّٞ اُد٣ٖ.,ظ٤دٗب ٓؾٔد ٝػ٠ِ آُ  ؼ٤ٖ , ٖٝٓ اهزدٟ ث

ّ   ٝثؼد: كبٕ اُوسإٓ اٌُس٣ْ أصَ اُؼِّٞ ,ٝٓ٘جغ  ةد  ٌ اُلّٜٞ , ٝٓب ظةٞاٙ ٓةٖ اُؼِةّٞ كٜةٞ 

ِٚ اُؼوب ةةد ٝاُزةةٞاز٣ل ,ٝاُِـةةخ ٝا٩ػةةساة ٝاُزلةةس٣غ ٝا٧صةةٍٞ  , ُةةٚ , ٝرةةبثغ ا٤ُةةٚ كل٤ةة

 ّ ًزبة هللا .,ٝاُوساءاد ٝا٩شبزاد ا٠ُ ؿ٤س ذُي , ُِرا ٝعٜ٘ب دكخ ٓسًج٘ب ا٠ُ ػِٞ

ِٚ, ًةَ        ِٚ  , ٝثؾس ٌضْ ٫ ؽدٝد ُٔٞعبرة ٝاُوسإٓ اٌُس٣ْ ًٕٞ ػظ٤ْ ٫ٜٗب٣خ ُلضب 

ِٚ , ٣ٝعةز٘جظ ٓةٖ  –ثٔعزٟٞ ؽضبزرٚ  –ػصس  ِٙ , ٣ٝ٘طِةن ٓةٖ ٓجبد ة ٣ـزسف ٖٓ دزز

ِٚ , ٣ٌٝزلةق ؿ٤ضةب  ٓةٖ  ِٚ , ٣ٝزؤدة ثآداثٚ , ٣ٝةزؼع ثٔٞاػظة أؽٌبِٓٚ  , ٣ٝؼزجس ثوصص

ُٞعٞد ًِٚ. ُٝود ثرٍ أُلعسٕٝ اٌُجةبز ٓ٘ةر ػٜةد اُصةؾبثخ اٌُةساّ ك٤ضِ  أظسازٙ ػٖ ا

 , ِٚ زضةة٢ هللا ػةةْٜ٘ ٝاُةة٠ ا٤ُةةّٞ عٜةةدْٛ كةة٢ ظةةج٤َ رلعةة٤س آ٣برةةٚ , ٝرٞضةة٤ؼ ٓلةة٬ٌر

ٝاٌُلةةق ػةةٖ أظةةساٙ ِ , ُٝةةْ  ٣زسًةةٞا شةةبزدح ٫ٝ ٝازدح ا٫ أشةةبزٝا ا٤ُٜةةب كةة٢ رؾ٤ِةةَ 

ِٚ , ٝرع٣ٞؾ رس٤ًت آ٣ٚ , ٝث٤بٕ ٓٞطٖ ,اػغبشٙ ًةَ  ؽعةت ٜٓ٘غةٚ ٝارغبٛبرةٚ , ػجبزار

ظٞاء ْٜٓ٘ ا٧ص٢ُٞ أّ اُؼو٢ِ , أّ أُؼسكب٢ٗ . ًةَ ذُةي ٓٔةب دكؼ٘ة٢ اُة٠ إٔ أر صة  

 ك٢ اُزلع٤س ُٝود اٌزسد ٓٞضٞع  :

 د اوية ححهيهيية    – انًحريات يٍ ياشية اإلبم في انجاههية فيي وية ا انًاةيذا )) 
ِٙ أُصطِؾبد ٝٓبذا أزاد ثٜب اُوسإٓ اٌُس٣ْ , ٝظٞف أدزظٜب دزاظةخ  ُ٘زؼسف ػ٠ِ ٛر

ِٙ ا٣٥ةةخ ػِةة٠  رؾ٤ِ٤ِةخ ُٔةةب كةة٢ اُدزاظةةخ اُزؾ٤ِ٤ِةخ ٓةةٖ اُزٞضةة٤ؼ ٝاُج٤ةةبٕ , ٝهةد أًةةدد ٛةةر

))رط٤ٜس أُغزٔغ ا٩ظ٢ٓ٬ ٖٓ ػبداد اُغب٤ِٛخ اُزة٢ ًةبدد رٜةدز اهزصةبدْٛ ,ٝرِٜةي 

ٜةةبٕ ٝاُصػٔةةبء أُةةسرجط٤ٖ ثٜةةْ , كٌةةبٕ ٣ةةسٟ هطؼةةبٕ صةةسٝارْٜ اُؾ٤ٞا٤ٗةةخ ُٔصةةِؾخ اٌُ
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ٍ  ٓةٖ اُغةٞع  أُبش٤خ أُ صصخ ٨ُص٘بّ ًٜٝ٘زٜب , رعسػ ك٢ ثةبد٣زْٜ , ٝٛةْ كة٢ ؽةب

ِٚ أ٫ٝدٛةةْ ٓةةٖ آةة٬م , ك٘صُةةذ آ٣ةةبد اُوةةسإٓ رؾةةسّ ػةةبداد  ٝاُلوةةس اُةةر١ هزِةةٞا ثعةةجج

ُٞص٤٘ةخ , ٝٛةرا اُغب٤ِٛخ ٝرؾلع  ػ٠ِ ا٩ٗعبٕ ٓبُٚ ٝصسٝرٚ ثؼد إٔ ؽسزرْٜ ٖٓ اُؼوب د ا

ٓب ٣زج٤ٖ ُ٘ب ك٢ رلص٤َ ٛرٙ أُؾسٓبد ((
(1)
   .   

 أسباب اختيار الموضوع :
 ومن أهم األسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع ، أوجزها بما يمي :   
اٗ٘ب ٗلٜد ا٤ُّٞ ثؼد أزثؼخ ػلس هسٗةب  ٓةٖ ٗةصٍٝ ٛةرا اُوةسإٓ ثٜةرا اُج٤ةبٕ اٗةٚ ؽ٤ضٔةب اٗلةي  -1

زثةةبط اُوِةةت اُجلةةس١ ثب٩ُةةٚ اُٞاؽةةد , رةةبٙ  كةة٢ ٓ٘ؾ٤٘ةةبد ٝدزٝة ٫ ػةةداد ُٜةةب , ٌٝضةةغ 

ُسثٞث٤بد , شز٠ ٝكود ؽس٣زٚ ًٝسآزٚ ٝٓوبٝٓزٚ  كٌبٕ ٛرا اُجؾةش دػةٞح ُِوِةت اُجلةس١ 

 ٝرؼب٠ُ .   ُِؼٞدح ا٠ُ هللا ظجؾبٗٚ

ِٙ اُدزاظةةخ , رعةة٤َٜ أُساعؼةةخ اُؼ٤ِٔةةخ ُِؼِٔةةبء ٝأُزؼِٔةة٤ٖ , ٝاٌزصةةبز  -2 ٓةةٖ ٜٓٔةةخ ٛةةر

ا٧ٝهةةبد ,كٔةةٖ اُصةةؼت ػِةة٠ ؿ٤ةةس أُ زصةة٤ٖ ٓساعؼةةخ ثطةةٕٞ ػلةةساد أُغِةةداد , 

ٝهساءح ٓئبد اُصلؾبد ُِؾصٍٞ ػِة٠ كٌةسح ٓؼ٤٘ةخ , أٝ ؽةَ اشةٌبٍ ٝازد , كؼِٔ٘ةب ٛ٘ةب 

وساء دٕٝ إ ٣جةرُٞا ػ٘ةبء ٣كةرًس كة٢ ظةج٤َ اُؾصةٍٞ إٔ ٗضغ أُٞضٞع ٓغٔٞػب  أٓبّ اُ

. ِٚ ِٚ , ٝاُزؼسف ث  ػ٤ِ

3-  ِٙ ِٙ اُدزاظةخ شةِٔذ ًض٤ةسا  ٓةٖ ا٥زاء أُجضٞصةخ كة٢ ًزةت اُزلعة٤س , ٝرةْ ػةس  ٛةر إٔ ٛر

 ا٥زاء ثؤظِٞة ػ٢ِٔ زص٤ٖ ٝٓؼبصس .

ٛةةرا أُٞضةةٞع ٣كوةة٤ْ أُغزٔةةغ ا٩ظةة٢ٓ٬ ػِةة٠ هِةة٤ْ اُؼجةةبدح ٝاُةةرًس ٝاُطٜةةبزح اُغعةةد٣خ  -4

 سٝؽ٤خ .ٝاُ

رؼ٤ٔن اُٞػ٢ ا٣٩ٔب٢ٗ ثؤصٍٞ اُؼو٤دح ا٩ظ٤ٓ٬خ ٝث٤بٕ كعبد ػوب د اُغب٤ِٛخ ٝٓب أصةبثٜب  -5

 ٖٓ رؾس٣ق ٝرـ٤٤س .

ِٙ اُدزاظخ ػظٔخ اُزلس٣غ ا٩ظ٢ٓ٬ اُر١ ٣كؾسز اُؼوٍٞ ٓةٖ اُ ساكةبد ٝا٧ٝٛةبّ  -6 ركج٤ٖ ٛر

طةةَ اُؼوةةٍٞ , ٝاُلةةؼٞذح ٝاُةةدعَ ٝرو٤ِةةد ا٥ثةةبء ٝاُؼوب ةةد اُلبظةةدح , اُزةة٢ ٓةةٖ شةةؤٜٗب إٔ رؼ

   ٝرؼ٢ٔ ا٧ثصبز ٝرٜدز  هٞح  أُغزٔغ ا٫هزصبد٣خ , ٝاُؼو٤ِخ ٝاُجلس٣خ .
 خطة البحث : 

 ُود اهزضذ طج٤ؼخ أُٞضٞع روع٤ٔٚ ػ٠ِ ٓودٓخ ٝظجؼخ ٓطبُت ٌٝبرٔخ . 

 كج٤٘ذ ك٤ٜب ظجت اٌز٤بز١ ُِٔٞضٞع ٌٝطزٚ . انًقذيةأٓب 

 اُزؾ٤َِ اُِـ١ٞ .   انًطهب األول  :

 أظجبة اُ٘صٍٝ . :  انًطهب انثاَي

 أُ٘بظجخ . انًطهب انثانث :

 ٝعٞٙ ا٩ػساة . انًطهب انرابع :

                                                 

د. ابراهيم زيد الكيالني :  –خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبينها سورة المائدة  -1
313. 
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 أُؼ٠٘ اُؼبّ . نخايس :اانًطهب 

 ا٧ؽٌبّ اُلسػ٤خ أُعز٘جطخ ٖٓ ا٣٥خ . انًطهب انسادس :

 ٓب ٣عزلبدك ٖٓ ا٣٥خ . انًطهب انسابع :

 ٗزب ظ . ٝث٤٘ذ ك٤ٜب أْٛ ٓب رٞصِذ ا٤ُٚ ك٢ اُجؾش ٖٓ  انخاحًةصْ عبءد 

 ٝزرجزٜب ػ٠ِ اُؾسٝف اُٜغب ٤خ . انًصاد  وانًراجعصْ 

ٝٗعةةؤٍ هللا إٔ ٗصةةدز أثؾبصةةب  أٌةةسٟ ٗةةص٣ٖ ثٜةةب أٌُزجةةخ ا٩ظةة٤ٓ٬خ  ٝٗزؾلٜةةب , ٝإٔ      

٣زوجَ ٓ٘ب ػِٔ٘ب , ٣ٝغص٣٘ب ػ٤ِٚ ٤ٌس اُغصاء , ٣ٝ٘لغ ثٜرا اُجؾةش ًةَ ٓةٖ هةسأٙ أٝ ٗظةس 

 ٤ُٖٔ . ك٤ٚ . ٝآٌس دػٞاٗب إٔ اُؾٔد هللِ زة اُؼب

جئ   حئ  مئ          یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ هةةةةةةةةبٍ رؼةةةةةةةةب٠ُ :        

  1(مب  ىب    يب    خبىئ  يئ  جب  حب

 المطمب األول
 التحميل المغوي

 هبٍ ا٩ٓبّ اُساؿت ا٧صلٜب٢ٗ زؽٔٚك هللا : انبحيرا : *

ك شوب  ٝاظؼب  , ٝٓ٘ٚ ظ٤ٔذ اُجؾ٤سح . هةبٍ رؼةب٠ُ      ٚٗ ۈئ  ۈئ  چ ))ثؾسدك اُجؼ٤س شووذ أكذك

ٗٞا ٣غؼِٞٗٚك ثبُ٘بهةخ اذا ُٝةدد ػلةسح أثطةٖ شةوٞا أذٜٗةب بً , ٝذُي ٓب (2) چېئ  ېئ  ېئ    

ك٤ع٤جٞٛب ك٬ رسًت ٫ٝ ٣ؾَٔ ػ٤ِٜب ((.
(3)
 

 هبٍ اُل٤ل ٓؾٔد اُطبٛس ثٖ ػبشٞز زؽٔٚك هللا :

وٜب ٝٝظؼٜبؽد٣ش ))ٝك٢ ؽ     ٛب ث ؾسا  , أ١ ش  س   (( لس شٓصّ إٔ ػجد أُطِت ث ؾ 
( (4
. 

 هبٍ ا٩ٓبّ اُساؿت ا٧صلٜب٢ٗ زؽٔٚ هللا :  انساةبة :* 

ةة٤تك كةة٢ أُسػةة د ػةةٖ ؽةةٞ    ٫ٝ ػِةةق   ٝذُةةي اذا ُٝةةدد  ٠))اُعةةب جخ اُزةة٢ ركع  كةة٬ ركةةس 

ٌٔعخ أثطٖ ((
 (1)
 . 

                                                 

 .  133ـ سورة المائدة ـ اآلية :  1

 . 133: من اآلية : سورة المائدة  -2

، وينظر : مختار الصحاح : )بحر(مادة  42الراغب األصفهاني :  –مفردات ألفاظ القرآن  -3
،وتفسير  )بحر(مادة  325الفيروز أبادي : –، والقاموس المحيط  )بحر(مادة  42الرازي : 

في تفسير كالم  ، وتيسير الكريم الرحمن3/161، اإلمام السمرقندي : )بحر العموم(القرآن الكريم 
، وحدائق الروح والريحان في روابي عموم 246المنان : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : 

 .8/139الشيخ محمد األمين الهرري: –القرآن 

 . 5/237التحرير والتنوير : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : -4
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 اُساش١ زؽٔٚ هللا : أثٞ ثٌس  هبٍ

  ٝ ِٙ أٗةةذ ظةةب جخ ػزةةن ٫ٝ ٣ٌةةٕٞ  )انَسيياةبة   )) أ٣ضةةب  : اُؼجةةد : ًةةبٕ اُسعةةَ اذا هةةبٍ ُؼجةةد

 ٫ٝإٙك 

  ُٚ ثَ ٣ضغ ٓبُٚ ؽ٤ش شبء , ٝهد ٝزد ا٢ُٜ٘ ػ٘ٚ ((
(2)
 . 

 هبٍ ا٩ٓبّ اُساؿت ا٧صلٜب٢ٗ زؽٔٚك هللا : * انَةصيهة :

بٛةب كة٬ ٣ةرثؾٕٞ ))ٝٛٞا إ اؽدْٛ ًبٕ اذا ُٝدد ُٚ شبرٚك ذًسا  ٝأٗض٠ هبُٞا :ٝصِذ أٌ

أٌبٛب ٖٓ أعِٜةب , ٝه٤ةَ اُٞصة٤ِخ ك اُؼٔةبزح ٝاُ صةت , ٝاُٞصة٤ِخ : ا٧ز  اُٞاظةؼخ 

َك ٛرا أ١ ِصِزٚك ((   ٣ٝوبٍ ٛرا ٝص
(3)
 

 هبٍ ا٩ٓبّ اُساؿت ا٧صلٜب٢ٗ زؽٔٚك هللا :  * انَحاو :

 )) ًتك ٙك ك٬ ٣كس  ٢  ظٜسك ِٔ ))ه٤َ ٛٞ اُلؾَ اذا ضسة ػلسح أثطٖ ًبٕ ٣وبٍ ؽك
(4)
  . 

 المطمب الثاني
 أسباب النزول

لـم أجـد فيمـا بـين يــدي مـن كتـب التفسـير بالمـعنور فضـال  عـن كتــب  أنـي الحقيقـة      
مـــا حكـــا  لنـــا اإلمـــام  أســـباب النـــزول مـــن ذكـــر ســـببا  لنـــزول هـــذ  اآليـــة الكريمـــة ، إا

 السمرقندي ، فيقول رحمه اهلل :  
اُةةجطٖ اُ ةةبٓط , كةةبٕ ًةةبٕ  )) ٗصُةةذ كةة٢ ٓلةةس٢ً اُؼةةسة كٌبٗةةذ اُ٘بهةةخ اذا ُٝةةدد   

ِٛخ , ًٝبٕ ُؾٔٚ ُِسعبٍ دٕٝ اُ٘عبء , ٝإ ٓبد أًِٚ اُسعةبٍ ٦ذثؾٞٙك ُ ا  اُ بٓط ذًس

ُٜةب ٝثةس  غةصد اُ بٓط أٗض٠ شوٞا أذٜٗب ٝٛة٢ اُجؾ٤ةسح , صةْ ٫ ٣ُٝاُ٘عبء , ٝإ ًبٕ اُٞ

٫ٝ ٣رًس ػ٤ِٚ اظْ هللا , ٝأُجبٜٗب ُِسعبٍ دٕٝ اُ٘عبء , كبذا ٓبرذ اشةزسى ك٤ٜةب اُسعةبٍ 

ٝاُ٘عبء (( 
 (5)
  . 

                                                                                                                                            

، وينظر : مختار الصحاح  )سيب(مادة  254مفردات ألفاظ القران : الراغب األصفهاني :  -1
 . )سيب(مادة  324: الرازي 

 . )سيب(مادة  324مختار الصحاح : الرازي :  - 2

. وينظر حدائق الروح  )وصل(مادة  549مفردات ألفاظ القرآن : الراغب األصفهاني :  -3
 . 8/139الشيخ محمد األمين الهرري :  –والريحان في روابي عموم القران 

 –. وينظر: غريب القرآن  )حمي(مادة  138الراغب األصفهاني :  –ظ القرآن مفردات ألفا - 4
اإلمام السمرقندي  – )بحر العموم(، وتفسير القرآن الكريم 68 -67اإلمام السجستاني : 

الشيخ محمد األمين الهرري :  –، وحدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن 3/162:
8/113 . 

 . 162-3/161اإلمام السمرقندي  -)بحر العموم(تفسير القرآن الكريم  5-
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

 المطمب الثالث
 المناسبة

 هبٍ ا٩ٓبّ اُجوبػ٢ زؽٔٚ ك هللا :

))ُٝٔب كسؽ ٓةٖ شعةسْٛ ػةٖ إٔ ٣لةسػٞا ٧ٗلعةْٜ أٝ ٣عةؤُٞٙك, ػةٖ إٔ ٣كلةسع ُٜةْ      

ٖ ز  ٓ ؽْٜٔ ثبثزدا ْٜ ثٜرا اُلسع ػٖ ش٢ء ٖٓ ا٧ش٤بء اػزٔبدا  ػ٠ِ أٗٚ ٓةب ٝإٔ ٣عبُٞا 

اثزدأ ثرُي ا٫ ٝٛةٞ ؿ٤ةس ٓ ةق ػةْٜ٘ شة٤ئب  ٣ة٘لؼْٜ ٫ٝ ٓجةدُْٜ شة٤ئب  ٣ضةسْٛ ٧ٗةٚ ثٌةَ 

أ١  ) ما جعل  هلل    ش٢ء ػ٤ِْ ًٔب رودّ اُز٘ج٤ٚ ػ٠ِ ذُي , هبٍ ٓؼ٬ِ  ث زبّ ا٣٥خ اُز٢ هجِٜب 

سع ش٤ئب  ا٫ ٝٛٞ ػ٠ِ ؿب٣خ اُؾٌٔةخ , ٝأؿةسم كة٢ اُ٘لة٢ اُر١ ُٚ صلبد أٌُبٍ ك٬ ٣ل

 ِٚ ا٫  ثةرُي  :)وال سلابة  وال وصيلةٍ و وال ملا      ٝأًد اُ٘ل٢ ثبػبدح اُ٘بك٢ , كوةبٍ  )من حبرية   ثوُٞ د 

ِٚ ُ٘لعٚ  ػ٠ِ اُ ج٤ش دٕٝ اُط٤ت , ٝذُةي ٫ٕ اٌُلةبز  ػ٠ِ إٔ ا٩ٗعبٕ هد ٣وغ ك٢ شسػ

ٓؾبظٖ ا٧ػٔبٍ , كبذا ٛةٞ ٓٔةب ٫ ٣ؼجةؤ هللا ثةٚ , ثةَ شسػٞا ٧ٗلعْٜ ٛرا ٝظ٘ٞا أٗٚ ٖٓ 

ِٚ أٝهؼْٜ ك٤ٔب ًبٗٞا ٓؼزسك٤ٖ ثؤٗٚ أهجؼ اُوجب ؼ ٝٛٞ اٌُرة , ثةَ  ٝٓٔب ٣ؼرة ػ٤ِٚ , ٌُٞٗ

ك٢ أهجؼ أٗٞاػٚ ٝٛٞ اٌُرة ػ٠ِ ِٓةي أُِةٞى , صةْ صةبز  ُٜةْ د٣٘ةب  , ٝصةبزٝا  ازظةل  

ٕ  ثؤٗٚ ٓب ش سػٚك ا٫ ػٔسٝ ثٖ ُؾ٢ ٝٛةٞ أٍٝ اُ٘بض ك٤ٚ ٝٛٞ ػ٤ٖ اٌُلس , ْٝٛ ٓؼزسكٞ

ٖٓ ؿ٤س د٣ٖ اثسا٤ْٛ (( 
(1)
  . 

 

 المطمب الرابع
 وجوه اإلعراب

 . )من حبرية  رؼب٠ُ  هُٞٚ

 هبٍ ٢ٌٓ ثٖ أث٢ طبُت زؽٔٚك هللا :

ٝ   : ) من حبريةو  ))هُٞٚ :  : ك٢ ٓٞضغ ٗصت ثغؼَ ((  )حبريةو ٖٓ شا دح ُِز٤ًٞد , 
(2)
 . 

 ٝهبٍ ا٩ٓبّ اُع٤ٖٔ اُؾِج٢ زؽٔٚ هللا : 

 ) جعل    شا ةدح ُٞعةٞد اُلةسط٤ٖ أُؼةسٝك٤ٖ ٝ :  ) ملن   :  ) من حبرية  )) هُٞٚ رؼب٠ُ :      

٣ٝزؼدٟ ُٔلؼة٤ُٖٞ , أؽةدٛٔب ٓؾةرٝف , ٝاُزوةد٣س : ٓةب  ) وًى  ٣غٞش إٔ ٣ٌٕٞ ثٔؼ٠٘ 

عؼَ ـ أ١ ٓب ظ٠ٔ ـ هللا ؽ٤ٞاٗب  ثؾ٤سح (( 
 (1)
   . 

                                                 

 .551/ 2اإلمام البقاعي :  –نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  1-

. وينظر : حدائق الروح والريحان في  152مكي بن أبي طالب :  –مشكل إعراب القرآن  2-
 . 125/  8الشيخ محمد األمين الهرري :  –روابي عموم القرآن 
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

 الخامسالمطمب 
 المعنى العام
 هبٍ اُل٤ل ٓؾٔد اُطبٛس ثٖ ػبشٞز زؽٔٚك هللا :

))اظزئ٘بف اثزدا ٢ عبء كبزهب  ث٤ٖ ٓب أؽدصٚ أَٛ اُغب٤ِٛةخ ٓةٖ ٗوةب ض اُؾ٤٘ل٤ةخ ٝثة٤ٖ    

ِٚ ٓٔةب ًةبٗٞا ػ٤ِةٚ ٓةٖ شةؼب س اُؾةظ , كبٗةٚ ُٔةب ثة٤ٖ اٗةٚ عؼةَ اٌُؼجةخ ه٤بٓةب   ٓب ٗةٞٙ هللا ثة

عؼَ اُٜد١ ٝاُو٬ د ه٤  ٝ بٓةب  ُٜةْ , ثة٤ٖ ٛ٘ةب إٔ أٓةٞزا  ٓةب عؼِٜةب هللا ٌُٝةٖ عؼِٜةب ُِ٘بض 

ڱ  ں  ں  ڻ  چ أَٛ اُضة٬ُخ ٤ٔ٤ُةص اُ ج٤ةش ٓةٖ اُط٤ةت , ك٤ٌةٕٞ ًبُج٤ةبٕ, ٣٥ةخ

. كؤٕ اُجؾ٤سح ٝٓب ػطق ػ٤ِٜب ٛ٘ب رلةجٚ اُٜةد١ كة٢ أٜٗةب رؾةسز ٓ٘بكؼٜةب  (2) چڻ   

, كٌةبٗٞا كة٢ اُغب٤ِٛةخ ٣صػٔةٕٞ  ٝذٝارٜب ؽ٤خ ٧ص٘بْٜٓ ًٔب رٜد١ اُٜدا٣ب ٌُِؼجخ ٓةرًبح

گ  گ          چ  -إٔ هللا شسع ُْٜ ذُي ٣ٝ ِطةٕٞ ذُةي ثبُٜةدا٣ب ُٝةرُي هةبٍ هللا رؼةب٠ُ:

ىئ  يئ  جب     جئ   حئ  مئ  یچ  -, ٝهبٍ ك٢ ٛرٙ ا٣٥خ : (3) چ     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

, كبُزصةةةد١ ُِزلسهةةةخ ثةةة٤ٖ اُٜةةةد١ ٝثةةة٤ٖ اُجؾ٤ةةةسح ٝاُعةةةب جخ ٝٗؾٞٛٔةةةب  (4) چ    خبحب

ڌ    چًبُزصد١ ُج٤بٕ ػدّ اُزلسهخ ث٤ٖ اُطٞاف ٝث٤ٖ اُعؼ٢ ُِصلب ٝأُسٟٝ ك٢ هُٞٚ 

 .  (5)((  چ   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 , ٝػٖ ٓغبٛد زؽٔٚ هللا اٗٚ هبٍ :

)) ....... ػةةٖ أثةة٢ ٤ٓعةةسح هةةبٍ : كةة٢ أُب ةةدح صٔب٤ٗةةخ ػلةةس كس٣ضةةخ ٓؾٌٔةةخ , ُةةْ        

 چ       یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ  ٣٘عةةل ٜٓ٘ةةب شةة٢ء , ٝػةةد ٜٓ٘ةةب : ,

كٜرٙ ًِٜب ٓؾٌٔخ ُْ ٣٘عل ٜٓ٘ب ش٢ء (( 
(6)
 . 

 هبٍ اُل٤ل ػجد اُسؽٖٔ ثٖ ٗبصس اُعؼد١ زؽٔٚك هللا :  

                                                                                                                                            

 .  446/ 4ـ الدر المصون في عموم الكتاب المكنون ـ السمين الحمبي  1 

 .133من اآلية :  –سورة المائدة  -2

 .153من اآلية :  –سورة اإلنعام  3-

 .133من اآلية :  –سورة المائدة  -4

 .236ـ  5/235ابن عاشور:  -. وانظر: التحرير والتنوير 158من اآلية :  –سورة البقرة  -5

 .239ـ  238اإلمام مجاهد بن جبر المكي :  –تفسير مجاهد  -6
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

)) ٝٛرا ذّ ُِٔلس٤ًٖ اُر٣ٖ شسػٞا ك٢ اُد٣ٖ ٓب ُةْ ٣ةؤذٕ ثةٚ هللا ٝؽسٓةٞا ٓةب أؽِةٚ      

هللا , كغؼِةةٞا ثةةآزا ْٜ اُلبظةةدح شةة٤ئب  ٓةةٖ ٓٞاشةة٤ْٜ ٓؾسٓةةب  , ػِةة٠ ؽعةةت اصةةط٬ؽبرْٜ 

اُز٢ ػبزضذ ٓب اٗصٍ هللا (( 
(1)
 . 

ِٚ رؼب٠ُ :   هللا :هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُغٞش١ زؽٔٚ  )) ما جع  هلل  من حبرية  ٝهُٞ

)) أ١ ٓب أٝعت ذُي , ٫ٝ أٓس ثٚ ((     
 (2)

 

 ٝهبٍ ا٩ٓبّ اُ بشٕ زؽٔٚ هللا :

     )) ِٚ ِٚ ٫ٝ أٓس ث ِٚ , ٫ٝ شسػ )) أ١ ٓب اٗصٍ هللا ٫ٝ ؽٌْ ث
(3)
 

 ٝهبٍ ا٩ٓبّ ٓؾٔد ثٖ أث٢ ثٌس ثٖ ػجد اُوبدز اُساش١ زؽٔٚ هللا :

 (4) چ       یىئ   ی  ی   ی ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ چ  -)) كبٕ ه٤َ : ٤ًق هبٍ:

ِٚ رؼب٠ُ :  (5)     چ         وصجصعص َ مِنْهصا زَوْجصهصاچ - :ٝاُغؼَ ٛٞ اُ ِن ثد٤َُ هُٞٚ رؼب٠ُ   , ٝهُٞ

 , ٌٝبُن ٛرٙ ا٧ش٤بء ٛٞ هللا رؼب٠ُ . (6) چ    ڀپ     پ  پ  چ

 أُساد ٛ٘ب ا٣٩غبة ٝا٧ٓس , ا١ : ٓب أٝعجٜب ٫ٝ أٓس ثٜب . قهُا :

ٝه٤َ : أُساد ثبُغؼَ اُزؾس٣ْ (( 
(7)
   . 

 هبٍ اُل٤ل ٓؾٔد اُطبٛس ثٖ ػبشٞز زؽٔٚ هللا رؼب٠ُ :

اذا رؼدٟ ا٠ُ ٓلؼٍٞ ٝاؽةد إٔ   ۈئ))) ٝاُغؼَ ٛ٘ب ثٔؼ٠٘ ا٧ٓس ٝاُزلس٣غ ٫ٕ أصَ 

٣ٌٕٞ ثٔؼ٠٘ اُ ِن ٝاُز٣ٌٖٞ , صْ ٣عزؼبز ا٠ُ اُزوةد٣س ٝاٌُزةت ًٔةب كة٢ هةُْٜٞ : كةس  

                                                 

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي :  –تيسر الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  -1
246 . 

. وينظر : الوجيز في تفسير 2/264اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في عمم التفسير  2 -
اإلمام ابن  –،  وتذكرة األريب في تفسير الغريب  1/338: اإلمام الو احدي  -الكتاب العزيز 

 .1/297الشيخ محمد نووي الجاوي :  –. ومراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 93الجوزي : 

اإلمام  –. وينظر : معالم التنزيل 2/84اإلمام الخازن :  –لباب التعويل في معاني التنزيل  - 3
 .2/73البغوي :

 .133من اآلية : –سورة المائدة  - 4

 .189من اآلية : –سورة األعراف  - 5

 .1من اآلية : –سورة األنعام  - 6

 .97 -96اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : –أسئمة القرآن المجيد وأجوبتها  - 7

97. 
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

ب ًرُي ك٤ئٍٝ ا٠ُ ٓؼ٠٘ اُزود٣س ٝا٧ٓس ث ة٬ف ٓةب ٝهةغ كة٢ هُٞةٚ ػ٤ِٚ عؼبُخ, ٝٛٞ ٛ٘

ِٙ  (1) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     چ-: . كبُٔوصةةٞد ٛ٘ةةب ٗلةة٢ رلةةس٣غ ٛةةر

 ا٧ع٘بض ٖٓ اُؾوب ن كبٜٗب ٓٞعٞدح ك٢ اُٞاهغ . 

ك٘ل٢ عؼِٜةب ٓزؼة٤ٖ ٧ٕ ٣ٌةٕٞ أُةساد ٓ٘ةٚ ٗلة٢ ا٧ٓةس ٝاُزلةس٣غ , ٝٛةٞ ً٘ب٣ةخ ػةٖ      

ػدّ اُسضب ثٚ ٝاُـضت ػ٠ِ ٖٓ عؼِٚ , ًٔب ٣وٍٞ اُسعَ ُٖٔ كؼةَ شة٤ئب  : ٓةب أٓسرةي 

ِٚ ًٔب ٣عزلبد ٖٓ أُوبّ , ٝذُةي ٓضةَ  ثٜرا . ك٤ِط أُساد اثبؽزٚ ٝاُز ٤٤س ك٢ كؼِِٚ  ٝرسً

: ِٚ  هُٞ

, كؤٗٚ ً٘ب٣خ ػٖ اُـضت ػ٠ِ (2)  چ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گ  گ  گ  گ چ  

 ٖٓ ؽسٓٞٙك ,٤ُٝط أُساد إٔ ُْٜ إٔ ٣غز٘جٞٙك . 

ةٖ( اُصا ةدح ثؼةد اُ٘لة٢ ُِز٘صة٤  ػِة٠ إٔ اُ٘لة٢ ٗلة٢ اُغة٘ط ٫ ٗلة٢ أكةساد  ِٓ ٝأدٌِذ )

ٓؼ٤٘خ , كود ظبٟٝ إٔ ٣وبٍ : ٫ ثؾ٤ةسح ٝظةب جخ ٓةغ هضةبء ؽةن أُوةبّ ٓةٖ ث٤ةبٕ إٔ ٛةرا 

ؼَ هللا ٝأٗٚ ٫ ٣سض٠ ثٚ كٜٞ ؽساّ (( ٤ُط ٖٓ ع
(3)
 . 

    .ېئوقةنه حعانى ))

 هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُغٞش١ زؽٔٚ هللا : 

 )) ٝك٢ اُجؾ٤سح أزثؼخ أهٞاٍ :

ذ ٌٔعخ أثطٖ ٗظسٝا ا٠ُ اُ بٓط , كبٕ ًةبٕ ذًةسا  ٗؾةسٝٙ  : أحذها أٜٗب اُ٘بهخ اذا ٗكزِغك

, كؤًِةٚ اُسعةبٍ ٝاُ٘عةبء , ٝإ ًةبٕ أٗضة٠ شةةوٞا أذٜٗةب , ًٝبٗةذ ؽسآةب  ػِة٠ اُ٘عةةبء ٫ 

٣٘زلؼٖ ثٜب , ٫ٝ ٣رهٖ ٖٓ ُجٜ٘ب , ٝٓ٘بكؼٜب ُِسعةبٍ ٌبصةخ  , كةبذا ٓبرةذ , اشةزسى ك٤ٜةب 

ٖ ػجبض , ٝأٌزبزٙ اثٖ هز٤جخ.  اُسعبٍ ٝاُ٘عبء , هبُٚ أث
(4)
 

أٜٗب اُ٘بهخ رِد ٌٔط اٗبس ٤ُط ك٤ٜٖ ذًس , ك٤ؼٔدٕٝ ا٠ُ اُ بٓعخ , ك٤جزٌةٕٞ  :وانثاَي 

 أذٜٗب ,هبُٚ ػطبء .

 أٜٗب اث٘خ اُعب جخ , هبُٚ اثٖ اظؾبم , ٝاُلساء . : وانثانث

                                                 

 . 97من اآلية : –سورة المائدة  -1

 .153من اآلية : –سورة األنعام  - 2

 .5/236الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  –والتنوير التحرير  - 3

 –. وينظر : معالم التنزيل 265-2/264اإلمام ابن الجوزي :  -زاد المسير في عمم التفسير -4
،  1/338اإلمام الواحدي: –. والوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/73اإلمام البغوي :  –

الفيروز  –قباس من تفسير ابن عباس ، وتنوير الم 67اإلمام السجستاني:  –وغريب القرآن 
ابن التركماني :  –، وبهجة األريب في بيان ما في كتاب اهلل العزيز من الغريب 134آبادي : 

الشيخ  –، والتحرير والتنوير 93اإلمام ابن الجوزي :  –، وتذكرة األريب في تفسير الغريب 71
 . 1/539كتور وهبة الزحيمي :الد –، والتفسير الوسيط 237/ 5محمد الطاهر بن عاشور : 
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

ذًةس , ظة٤جذ هبٍ اثٖ اظؾبم : ًبٗذ اُ٘بهخ اذا ربثؼذ ث٤ٖ ػلس اٗبس ُة٤ط كة٤ٜٖ        

 , كبذا ٗزغذ ثؼد ذُي أٗض٠ , شوذ أذٜٗب , ٝظ٤ٔذ ثؾ٤سح , ٤ٌِٝذ ٓغ أٜٓب . 

أٜٗب اُ٘بهخ ًبٗذ اذا ٗزغذ ٌٔعةخ أثطةٖ , ًٝةبٕ آٌسٛةب ذًةسا  ثؾةسٝا أذٜٗةب ,  :وانرابع

أ١ : شةةوٞٛب , ٝآز٘ؼةةٞا ٓةةٖ زًٞثٜةةب ٝذثؾٜةةب , ٫ٝ رطةةسد ػةةٖ ٓةةبء  , ٫ٝ رٔ٘ةةغ ػةةٖ 

ٜب , هبُٜب اُصعبط (( ٓسػ٠ , ٝاذا ُو٤ٜب ُْ ٣سًج
(1 )
. 

  . ىئ   ىئ  وقةنه حعانى :) 

 هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُغٞش١ زؽٔٚ هللا :

ہ  ھ    چ-ك٢ٜ كبػِٚ ثٔؼ٠٘ : ٓلؼُٞةخ , ٝٛة٢ أُعة٤جخ , ًوُٞةٚ :  ) انساةبة  )) كؤٓب  

 أ١ : ٓسض٤خ .  (2)  چھ    

 ٝك٢ اُعب جخ ٌٔعخ أهٞاٍ : 

أٜٗب اُز٢ رع٤ت ٖٓ ا٩ٗؼبّ ٦ُُٜخ , ٫ ٣سًجٕٞ ُٜب ظٜةسا ,٫ٝ ٣ؾِجةٕٞ ُٜةب ُج٘ةب   : أحذها

, ٫ٝ ٣غصٕٝ ٜٓ٘ب ٝثسا , ٫ٝ ٣ؾِٕٔٞ ػ٤ِٜب ش٤ئب  زٝاٙ اثٖ أثة٢ طِؾةخ ػةٖ اثةٖ ػجةبض 

))
(3)
. 

إٔ اُسعَ ًبٕ ٣عة٤ت ٓةٖ ٓبُةٚ ٓبشةبء  , ك٤ةؤر٢ ثةٚ ٌصٗةخ ا٥ُٜةخ , ك٤طؼٔةٕٞ  : وانثاَي

ٚ ُٝؾٞٓةةٚ ا٫ اُ٘عةةبء , كةة٬ ٣طؼٔةةٜٖٞٗ شةة٤ئب  ٓ٘ةةٚ ا٫ إٔ ٣ٔةةٞد , اثةةٖ اُعةةج٤َ ٓةةٖ أُجبٗةة

ك٤لزسى ك٤ٚ اُسعبٍ ٝاُ٘عبء , زٝاٙ أثٞ صبُؼ ػٖ اثةٖ ػجةبض : ٝهةبٍ اُلةؼج٢ : ًةبٗٞا 

٣ٜدٕٝ ٥ُٜزْٜ ا٩ثَ ٝاُـْ٘ , ٣ٝزسًٜٞٗب ػ٘د ا٥ُٜخ , كة٬ ٣لةسة ٜٓ٘ةب ا٫ زعةَ , كةبٕ 

ٓبد ٜٓ٘ب ش٢ء أًِٚ اُسعبٍ ٝاُ٘عبء  . 
(4)
 

أٜٗب اُ٘بهخ اذا ُٝدد ػلسح أثطٖ , ًِٜٖ اٗبس , ظ٤جذ كِْ رسًةت , ُٝةْ ٣غةص  :انثانثو

ُٜب ٝثس , ُْٝ ٣لسة ُجٜ٘ب ا٫ ض٤ق أٝ ُٝدٛب ؽزة٠ رٔةٞد , كةبذا ٓبرةذ أًِٜةب اُسعةبٍ 

ٝاُ٘عبء ,ذًسٙ اُلساء.
(5)
 

أٜٗب اُجؼ٤س ٣ع٤ت ث٘رز ٣ٌٕٞ ػ٠ِ اُسعَ إ ظِٔٚك هللا رؼب٠ُ ٖٓ ٓةس  , أٝ  :وانرابع 

 ثِـٚ ٓ٘صُٚ إ ٣لؼَ ذُي , هبُٚ اثٖ هز٤جخ .

                                                 

 –،وينظر : مدارك التنزيل 2/265اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في عمم التفسير  - 1
 .5/237الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:  –، والتحير والتنوير 335/ 1اإلمام النسفي :

 .21من اآلية :  –سورة الحاقة  - 2

الدكتور وهبة الزحيمي  –، والتفسير الوسيط  2/73ي ، اإلمام البغو  –ينظر : معالم التنزيل  -3
 :1/539 . 

 .134الفيروز أبادي :  –ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  4-

 .  5/237الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –ينظر : التحرير والتنوير  5-
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

هبٍ اُصعةبط : ًةبٕ اُسعةَ اذا ٗةرز ُلة٢ء ٓةٖ ٛةرا , هةبٍ : ٗةبهز٢ ظةب جخ , كٌبٗةذ       

ًبُجؾ٤سح ك٢ إٔ ٫ ٣٘زلغ ثٜب ٫ٝ رٔ٘غ ٖٓ ٓبء  ٝٓسػ٠. 
(1)
 

ٚ اُجؼ٤ةةس ٣ؾةةظ ػ٤ِةةخ اُؾغةةخ , ك٤عةة٤ت ٫ٝ ٣عةةزؼَٔ شةةٌسا  ُ٘غؾٜةةب , ؽٌةةبٙ اٗةة : انخييايس

أُبٝزد١ ػٖ اُلبكؼ٢ (( 
(2)
 . 

 .   ىئ   ی  وقةنه حعانى ))

 هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُغٞش١ زؽٔٚك هللا :

ص٤ِخ ٌٔعخ أهٞاٍ :  ٞ  )) ٝك٢ اُ

أٜٗب اُلبح ًبٗذ اذا ٗزغذ ظجؼخ أثطٖ , ٗظسٝا ا٠ُ اُعبثغ , كبٕ ًبٗةذ أٗضة٠ ,  :أحذها 

ُْ ٣٘زلغ ٜٓ٘ب ثل٢ء ا٫  إٔ رٔٞد , ك٤ؤًِٜب اُسعبٍ ٝاُ٘عةبء , ٝإ ًةبٕ ذًةسا  , ذثؾةٞٙك 

كؤًِٞٙ ع٤ٔؼب  , ٝإ ًةبٕ ذًةسا  ٝأٗضة٠ , هةبُٞا : ٝصةِذ أٌبٛةب , كززةسى ٓةغ أ٤ٌٜةب كة٬ 

ٕ  اُ٘عةبء,كبذا ٓبرةةذ اشةزسى ك٤ٜةب اُسعةبٍ ٝاُ٘عةةبء , زٝاٙ رةرثؼ , ٝٓ٘بكؼٜةب ُِسعةبٍ  دٝ

 أثٞ صبُؼ ػٖ اثٖ ػجبض .

ٝذٛت ا٠ُ ٗؾٞٙ اثٖ هز٤جخ , كوبٍ : إ ًبٕ اُعبثغ ذًةسا  , ذثةؼ كؤًةَ ٓ٘ةٚ اُسعةبٍ       

ٝاُ٘عبء , ٝإ ًةبٕ أٗضة٠ , رسًةذ كة٢ اُة٘ؼْ , ٝإ ًةبٕ ذًةسا  ٝأٗضة٠ , هةبُٞا : ٝصةِذ 

ٌبٜٗب , ًٝبٗذ ُؾٜٞٓب ؽسآةب  ػِة٠ اُ٘عةبء , ُٝةجٖ ا٧ٗضة٠ ؽسآةب  أٌبٛب , كِْ ررثؼ , ُٔ

ػ٠ِ اُ٘عبء ا٫ إٔ ٣ٔٞد ٜٓ٘ب ش٢ء ك٤ؤًِٚ اُسعبٍ ٝاُ٘عبء .
(3)
 

أٜٗةب اُ٘بهةخ اُجٌةس رجزٌةس :وانثياَي 
 (4)
كةة٢ أٍٝ ٗزةبط ا٩ثةَ ثةب٧ٗض٠ , صةْ رض٘ة٠ ثةةب٧ٗض٠ ,  

ٝصةِذ اؽةداٛٔب ثةب٧ٌسٟ , كٌبٗٞا ٣عزجوٜٞٗب ُطٞاؿ٤زْٜ , ٣ٝدػٜٞٗب اُٞصة٤ِخ , أ١ : 

 ٤ُط ث٤ٜ٘ٔب ذًس , زٝاٙ اُصٛس١ ػٖ اثٖ أُع٤ت .

أٜٗب اُلبح ر٘زظ ػلسح اٗبس ٓززبثؼبد ك٢ ٌٔعخ أثطٖ , ك٤دػٜٞٗب اُٞصة٤ِخ ,  :وانثانث 

 ٝٓب ُٝدد ثؼد ذُي كِِرًٞز دٕٝ ا٩ٗبس , هبُٚ اثٖ اظؾبم . 

                                                 

اإلمام  –ر الكتاب العزيز ، والوجيز في تفسي 2/73اإلمام البغوي :  –ينظر : معالم التنزيل  1-
، ومدارك التنزيل اإلمام  1/238اإلمام السخاوي : –، وتفسير القرآن العظيم 1/338الو احدي : 

، وبهجة األريب في بيان ما في 67اإلمام السجستاني :  –، وغريب القرآن  1/335النسفي : 
الشيخ محمد الطاهر  –نوير ، والتحرير والت71ابن التركماني :  –كتاب اهلل العزيز من الغريب 

 .237/ 5بن عاشور : 

 . 266 -2/265اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في عمم التفسير  -2

 1/335اإلمام النسفي : –، ومدارك التنزيل 2/71اإلمام البغوي :  –ينظر : معالم التنزيل  -3
في كتاب اهلل العزيز من  ، وبهجة األريب في بيان ما67اإلمام السجستاني :  –، وغريب القرآن 

، 93اإلمام ابن الجوزي :  –، وتذكرة األريب في تفسير الغريب 71ابن التركماني :  –الغريب 
 . 5/237الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :–والتحرير والتنوير 

 يقال : ابتكرت الحامل : إذا ولدت بكرها ، وأننت في الناني ، ونمنت في النالث .  -4
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

أٜٗةب اُلةبح ر٘ةزظ ظةجؼخ أثطةٖ , ػ٘ةبه٤ٖ   : وانرابع
(1)
ػ٘ةبه٤ٖ , كةبذا ُٝةدد كة٢ ظةبثؼٜب  

 ػ٘بهب  ٝعد٣ب  , ه٤َ : ٝصِذ أٌبٛب , كغسٟ ٓغسٟ اُعب جخ , هبُٚ اُلساء . 

إ اُلبح ًبٗذ اذا ُٝدد أٗض٠ , ك٢ٜ ُْٜ , ٝاذا ُٝدد ذًةسا  عؼِةٞٙ ٥ُٜةزْٜ  :وانخايس

كةةبٕ ُٝةةدد ذًةةسا  ٝأٗضةة٠ , هةةبُٞا : ٝصةةِذ أٌبٛةةب , كِةةْ ٣ةةرثؾٞا اُةةرًس ٥ُٜةةزْٜ , هبُةةٚ 

ُصعبط (( ا
(2)
. 

 .    یی   ی وقةنه حعانى : )

 هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُغٞش١ زؽٔٚك هللا :

 ظزخ أهٞاٍ: )انحاو )) ٝك٢ 

ِٙ , ك٤عة٤جٞٗٚك  :أحذها اٗٚ اُلؾَ , ٣٘زظ ٖٓ صِجٚ ػلسح أثطٖ , ك٤وُٕٞٞ : هد ؽ٠ٔ ظٜس

٧صة٘بْٜٓ ,٫ٝ ٣ؾٔةةَ ػ٤ِةٚ , هبُةةٚك اثةٖ ٓعةةؼٞد , ٝاثةٖ ػجةةبض , ٝاٌزةبزٙ أثةةٞ ػج٤ةةدح , 

ٝاُصعبط  
(3)
 . 

اٗٚ اُلؾَ ٣ُٞد ُُٞدٙ , ك٤وُٕٞٞ : هةد ؽٔة٠ ٛةرا ظٜةسٙ , كة٬ ٣ؾِٔةٕٞ ػ٤ِةٚ ,  : وانثاَي

٫ٝ ٣غصٕٝ ٝثسٙ , ٫ٝ ٣ٔ٘ؼٞٗٚ ٓبء  ٫ٝ ٓسػ٠ , زٝاٙك اثٖ أث٢ طِؾةخ ػةٖ اثةٖ ػجةبض 

, ٝاٌزبزٙ اُلساء , ٝاثٖ هز٤جخ 
(4)
 . 

ِٚ , ٝث٘ةةبد ث٘برةةٚ , هبُةة : وانثانييث ٚ اٗةةٚ اُلؾةةَ ٣ظٜةةس ٓةةٖ أ٫ٝدٙ ػلةةسح اٗةةبس ٓةةٖ ث٘برةة

 .ػطبء

 اٗٚ اُر١ ٣٘زظ ُٚ ظجغ اٗبس ٓزٞا٤ُبد , هبُٚ اثٖ ش٣د . : وانرابع

 اٗٚ اُر١ ُصِجخ ػلسح ًِٜب رضسة ك٢ ا٩ثَ , هبُٚ اثٞ زٝم . : وانخايس

اٗٚ اُلؾَ ٣ضسة ك٢ اثَ اُسعَ ػلس ظ٤ٖ٘ , ك٤ ِة٠ , ٣ٝوةبٍ : هةد ؽٔة٠  : وانسادس

 ظٜسٙ , ذًسٙ أُبٝزد١ ػٖ اُلبكؼ٢ . 

عبط : ٝاُر١ ذًسٗبٙ ك٢ اُجؾ٤سح , ٝاُعب جخ , ٝاُٞص٤ِخ , ٝاُؾبّ اصجةذ ٓةب هبٍ اُص      

ز٣ٝ٘ةةب ػةةٖ أٛةةَ اُِـةةخ , ٝهةةد أػِةةْ هللا ػةةص ٝعةةَ كةة٢ ٛةةرٙ ا٣٥ةةخ اٗةةٚ ُةةْ ٣ؾةةسّ ٓةةٖ ٛةةرٙ 

ا٧ش٤بء ش٤ئب  , ٝإ اُر٣ٖ ًلسٝا اكزسٝا ػِة٠ هللا ػةص ٝعةَ . هةبٍ ٓوبرةَ : ٝاكزةساإْٛ : 

((  هُْٜٞ : إٔ هللا ؽسٓٚ , ٝأٓسٗب ثٚ
 (5)
  . 

 هبٍ ا٧ظزبذ اُل٤ٜد ظ٤د هطت زؽٔٚ هللا 
                                                 

 األننى من ولد المعز . اِلعناق : -1

 . 2/266اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في عمم التفسير  -2

، وبهجة األريب في بيان ما في  1/238اإلمام السخاوي :  –ينظر : تفسير القرآن العظيم  3-
اإلمام  –، وتذكرة األريب في تفسير الغريب 72ابن التركماني :  –كتاب اهلل العزيز من الغريب 

، والتفسير  5/238الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  –، والتحرير والتنوير 93ابن الجوزي : 
 .1/539الدكتور وهبة الزحيمي : – الوسيط

 . 134الفيروزآبادي :  –ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -4

 .  267-266/ 2اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في عمم التفسير  -5
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

))ٛ٘بى زٝا٣بد أٌسٟ ػةٖ رؼس٣ةق ٛةرٙ ا٧ٗةٞاع ٓةٖ اُطوةٞض ٫ رسرلةغ ػِة٠ ٛةرا     

أُعزٟٞ ٖٓ اُزصٞز , ٫ٝ رص٣د ا٧ظجبة ك٤ٜب ٓؼو٤ُٞخ ػ٠ِ ٛرٙ ا٧ظجبة .. ٢ٛٝ ًٔةب 

ٞاء ٛة٢ اُؾٌةْ , ٫ رسٟ أٝٛبّ ٖٓ ظة٬ّ اُٞص٤٘ةخ أُ ة٤ْ . ٝؽة٤ٖ رٌةٕٞ ا٧ٝٛةبّ ٝا٧ٛة

٣ٌةةٕٞ ٛ٘ةةبى ؽةةد ٫ٝ كبصةةَ , ٫ٝ ٤ٓةةصإ ٫ٝ ٓ٘طةةن . ٝظةةسػبٕ ٓةةب رزلةةسع اُطوةةٞض , 

٣ٝضةةبف ا٤ُٜةةب ٣ٝةة٘و  ٜٓ٘ةةب ثةة٬ ضةةبثظ . ٝٛةةرا ٛةةٞ اُةةر١ ًةةبٕ كةة٢ عب٤ِٛةةخ اُؼةةسة , 

ٝاُر١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾدس ك٢ ًَ ٌٓبٕ ٝك٢ ًَ شٓةبٕ ,  ؽة٤ٖ ٣٘ؾةسف اُضة٤ٔس اُجلةس١ 

ؼسعبد ك٤ٚ ٫ٝ ظ٬ّ . ٝهد رزـ٤ةس ا٧شةٌبٍ اُ بزع٤ةخ ػٖ اُزٞؽ٤د أُطِن , اُر١ ٫ ٓ٘

ٌُٖٝ ُجبة اُغب٤ِٛخ ٣جو٠ , ٝٛٞ اُزِو٢ ٖٓ ؿ٤س هللا ك٢ أ١ شبٕ ٖٓ شئٕٝ اُؾ٤ةبح   إ 

ػِة٠  –ك٢ أشٌبٍ شةز٠  –اُغب٤ِٛخ ٤ُعذ كزسح ٖٓ اُصٓبٕ , ٌُٜٝ٘ب ؽبُخ ٝضغ ٣زٌسز 

ٝرزغٔةةغ ك٤ٜةةب ًةةَ أُةةٞإ ٓةةداز اُصٓةةبٕ . كؤٓةةب ا٤ُٛٞةةخ ٝاؽةةدح روبثِٜةةب ػجٞد٣ةةخ شةةبِٓخ , 

اُعةةةةِطخ , ٝرزغةةةةٚ ا٤ُٜةةةةب أُلةةةةبػس ٝا٧كٌةةةةبز , ٝاُ٘ٞا٣ةةةةب ٝا٧ػٔةةةةبٍ  , ٝاُز٘ظ٤ٔةةةةبد 

ٝا٧ٝضةةةبع , ٝرزِوةةة٠ ٜٓ٘ةةةب اُوةةة٤ْ ٝأُةةةٞاش٣ٖ , ٝاُلةةةسا غ ٝاُوةةةٞا٤ٖٗ , ٝاُزصةةةٞزاد 

ك٢ صٞزح ٖٓ اُصٞز رزٔضَ ك٤ٜةب ػجٞد٣ةخ اُجلةس ُِجلةس   –ٝاُزٞع٤ٜبد .. ٝأٓب عب٤ِٛخ 

 ن هللا .. ٫ ضبثظ ُٜب ٫ٝ ؽدٝد. أٝ ُـ٤سْٛ ٖٓ ٌِ

٧ٕ اُؼوَ اُجلس١ ٫ ٣صِؼ ٝؽدٙ إٔ ٣ٌٕٞ ضبثطب  ٓٞشٝٗب  ٓب ُْ ٣٘ضجظ ٛٞ ػِة٠      

٤ٓصإ اُؼو٤دح اُصؾ٤ؾخ . كبُؼوَ ٣زؤصس ثبُٜٟٞ ًٔةب ٗلةٜد كة٢ ًةَ ؽة٤ٖ , ٣ٝلوةد هدزرةٚ 

ٔةٞشٕٝ(( ػ٠ِ أُوبٝٓخ ك٢ ٝعٚ اُضـٞط أُ زِلخ ٓب ُْ ٣وْ ا٠ُ عبٗجٚ ذُي اُضبثظ اُ
(1)
. 

ٝٛ٘ةةب ٓعةةبُخ ٣كض٤سٛةةب ا٩ٓةةبّ ك ةةس اُةةد٣ٖ اُةةساش١ زؽٔةةٚك هللا زأ٣ةةذ اٗةةٚ ٫ ؿ٘ةة٠ ػةةٖ     

 ذًسٛب ٢ٛٝ هُٞٚ:

ِٙ اُجٜب ْ ٖٓ اُةرثؼ       ))كبٕ ه٤َ : أذا عبش اػزبم اُؼج٤د ٝا٩ٓبء كِْ ٫ ٣غٞش اػزبم ٛر

 ٝا٧رؼبة ٝا٬٣٩ّ ؟

زةةٚ , كةةبذا رٔةةسد ػةةٖ طبػةةخ هللا رؼةةب٠ُ ا٩ٗعةةبٕ ٓ ِةةٞم ُ دٓةةخ هللا رؼةةب٠ُ ٝػجٞد٣ قهُييا :

ِٚ , كبذا أش٣َ   اُةسم ػ٘ةٚ رلةسؽ ُؼجةبدح هللا رؼةب٠ُ , كٌةبٕ ذُةي  ػٞهت ثضسة اُسم ػ٤ِ

ِٙ اُؾ٤ٞاٗبد كبٜٗب ٓ ِٞهخ ُٔ٘بكغ أٌُِل٤ٖ , كزسًٜب ٝاٛٔبُٜةب  ػجبدح ٓعزؾع٘خ , ٝأٓب ٛر

, كظٜةس اُلةسم ٣وزض٢ كٞاد ٓ٘لؼخ ػ٠ِ ٓبٌُٜب ٖٓ ؿ٤س إٔ ٣ؾصَ كة٢ ٓوبثِزٜةب كب ةدح 

, ٝأ٣ضب  ا٩ٗعبٕ اذا ًبٕ ػجدا  كؤػزن هدز ػِة٠ رؾصة٤َ ٓصةبُؼ ٗلعةٚ , ٝأٓةب اُج٤ٜٔةخ 

اذا أػزوذ ٝرسًذ ُْ رودز ػ٠ِ زػب٣خ ٓصبُؼ ٗلعٜب كٞهؼذ ك٢ أٗٞاع ٖٓ أُؾ٘خ اشد 

ٝاشن ٓٔب ًبٗذ ك٤ٜب ؽبٍ ٓب ًبٗذ ًِٓٔٞخ كظٜس اُلسم ((  
(2)
 . 

 . چ  خبىئ  يئ  جب  حب   جئ   حئ  مئچ  :ٝهُٞٚ رؼب٠ُ 

 هبٍ اُوبض٢ اُج٤ضب١ٝ زؽٔٚك هللا :

                                                 

 . 59- 3/58األستاذ الشهيد سيد قطب: –في ظالل القران  1-

 . 12/91مام فخر الدين الرازي :اإل -))مفاتيح الغيب((التفسير الكبير أو  2-
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

)) ثزؾس٣ْ ذُي ٝٗعجزٚ ا٠ُ هللا ظجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ((  
(1)
 . 

 ٝهبٍ ا٩ٓبّ اُٞاؽد١ زؽٔٚك هللا : 

ِٙ ا٧ٗؼبّ , ْٝٛ عؼِٞٛب ٓؾسٓخ ٫ هللا (( ))٣زوُٕٞٞ ػ٠ِ هللا ا٧ثبط٤َ ك٢ رؾس٣ْ ٛر
 (2)

 

 ٝهبٍ اُل٤ل ٓؾٔد اُطبٛس ثٖ ػبشٞز زؽٔٚ هللا : 

)) ا٫ظزدزاى ُسكغ ٓب ٣زٞٛٔٚ أُلسًٕٞ ٖٓ اػزوبد أٜٗب ٖٓ شسع هللا ُزوبدّ اُؼَٔ ثٜب 

 ٓ٘ر هسٕٝ . 

ٝأُساد ثبُر٣ٖ ًلةسٝا ٛ٘ةب ع٤ٔةغ أُلةس٤ًٖ كةبْٜٗ ٣ٌةرثٕٞ كة٢ ٗعةجخ ٛةرٙ ا٧شة٤بء اُة٠ 

 ق ُٔب ك٢ اُٞاهغ . شؼب س هللا ٧ْٜٗ ع٤ٔؼب  ٣ جسٕٝ ثٔب ٛٞ ٓ بُ

 ٝاٌُرة ٛٞا اُ جس أُ بُق ُِٞاهغ . 

 انكفا  فريقاٌ :و
كٜةةْ اُةةر٣ٖ اثزةةدػٞا ٛةةرٙ اُضةة٫٬د ُٔوبصةةد ٓ زِلةةخ  انخاصييةكؤٓةةب  خاصيية وماييية :

ةة٢  ثضةةْ اُةة٬ّ ٝكةةزؼ  –ٝٗعةةجٞٛب اُةة٠ هللا , ٝأشةةٜس ٛةةئ٫ء ٝأًةةرثْٜ  ٛةةٞ ػٔةةسٝ ثةةٖ ُكؾ 

اُ صاػ٢ , كل٢ اُصةؾ٤ؼ هةبٍ زظةٍٞ هللا صة٠ِ هللا ػ٤ِةٚ  –اُؾبء أُِٜٔخ ٣ٝبء ٓلددح 

وبف ٝظةٌٕٞ ثضْ اُ –)) زأ٣ذ ػٔسٝ ثٖ ػبٓس ثٖ ُؾ٢ اُ صاػ٢ ٣غس هصجٚ  :ٝظِْ 

اُصبد أُِٜٔخ ـ أ١ أٓؼبءٙ ك٢ اُ٘بز ًٝبٕ أٍٝ ٖٓ ظ٤ت اُعٞا ت ((. 
(3)
 

ْٜٝٓ٘ ع٘بدح ثٖ ػٞف . 
(4)
 

ٝػةةٖ ٓبُةةي إٔ ٓةةْٜ٘ زعةة٬  ٓةةٖ ث٘ةة٢ ٓةةدُظ ٛةةٞ أٍٝ ٓةةٖ ثؾةةس اُجؾ٤ةةسح ٝإٔ زظةةٍٞ هللا 

 ص٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝظِْ هبٍ : زا٣زٚ ٓغ ػٔسٝ ك٢ اُ٘بز . زٝاٙ اثٖ اُؼسث٢ . 

 ػٔسٝ ثٖ ُؾ٢ أٍٝ ٖٓ ثؾس اُجؾ٤سح ٝظ٤ت اُعب جخ .ٝك٢ زٝا٣خ إٔ 

ٝأصؼ اُسٝا٣بد ٝأشٜسٛب ػٖ زظٍٞ هللا :إٔ ػٔسٝ ثٖ ُؾ٢ أٍٝ ٓةٖ ظة٤ت اُعةٞا ت 

 ُْٝ ٣رًس اُجؾ٤سح . 

 وأيا انعاية :

                                                 

، وينظر : لباب التعويل في  1/285القاضي البيضاوي :  –أنوار التنزيل وأسرار التعويل  -1
 . 2/84اإلمام الخازن : –معاني التنزيل 

 –، وينظر : صفوة التفاسير  1/338اإلمام الواحدي :  -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 2
 . 1/313ابوني :الشيخ  محمد عمي الص

( ، والبخاري 7713)13/137، واحمد في مسند  : 1/144أخرجه : مالك في الموطع :  - 3
)ما جعل اهلل من بحيرة وال ( باب 4623) 6/54، باب قصة خزاعة و 4/184في صحيحه :

 ( عن أبي هريرة ،به . 44)72، وابن أبي عاصم في األوائل : سائبة وال وصيمة وال حام( 

نادة بن أمية بن عوف ، من بني مالك بن كنانة وهم نشعة الشهور . وجنادة هذا هو ج - 4
 أدركه اإلسالم وهو  القائم بالنسي . 
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

    ))كٜةةْ اُةةر٣ٖ ارجؼةةٞا ٛةةئ٫ء أُضةة٤ِٖ ػةةٖ ؿ٤ةةس ثصةة٤سح , ٝٛةةْ اُةةر٣ٖ أز٣ةةدٝا ثوةةٍٞ : 

   مب  ىب    يب     
(1)
  . 

 .    مب  ىب    يب     ))رؼب٠ُ : ٝهُٞٚ 

 هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُغٞش١ زؽٔٚ هللا :

 ))  ه٫ٕٞ : 

ٝأًضسْٛ , ٣ؼ٢٘ ا٧رجبع ٫ ٣ؼوِٕٞ إٔ ذُي ًةرة ػِة٠ هللا ٓةٖ اُسإظةبء اُةر٣ٖ  أحذهًا:

(ؽسٓٞا , هبُٚ اُلؼج٢ 
(2)
  . 

 هبٍ ا٩ٓبّ ظل٤بٕ اُضٞز١ زؽٔٚ هللا ٝأُوصٞد ٖٓ ا٧رجبع :

)أُلسًٕٞ (
 (3)
  . 

هةةبٍ ا٩ٓةةبّ اثةةٖ اُغةةةٞش١ زؽٔةةٚ هللا : ) ٫ ٣ؼوِةةٕٞ إٔ ٛةةرا اُزؾةةس٣ْ ٓةةةٖ   : يوانثيياَ

اُل٤طبٕ , هبُٚ هزبدح (
 (4)
 . 

 ٝهبٍ اُوبض٢ اُج٤ضب١ٝ زؽٔٚ هللا :

) أ١ اُؾ٬ٍ ٖٓ اُؾةساّ ٝأُجة٤ؼ ٓةٖ أُؾةسّ , أٝ ا٥ٓةس ٓةٖ اُ٘ةب٢ٛ ٌُٝ٘ةٚ ٣وِةدٕٝ    

ي ٌُٖٝ ٣ٔ٘ؼْٜ ؽت اُس٣بظخ ٝرو٤ِةد ا٥ثةبء ًجبزْٛ , ٝك٤ٚ إٔ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣ؼسف ثط٬ٕ ذُ

إٔ ٣ؼزسكٞا ثٚ ( 
(5)
   . 

) ٝٛ٘ب ُٔب ٝصق ا٧ًضس ثؼدّ اُلْٜ رؼ٤ٖ إٔ ا٧هَ ْٛ اُر٣ٖ دثسٝا ٛرٙ اُضة٫٬د      

ٝش٣٘ٞٛب ُِ٘بض ( 
(6)
   . 

) ٝٛ٘ةةةب ٬ٗؽةةةع ػظٔةةةخ اُزلةةةس٣غ اُةةةر١ ٣ؾةةةسز اُؼوةةةٍٞ ٓةةةٖ اُ ساكةةةبد ٝا٧ٝٛةةةبّ     

ا٥ثةبء ٝاُؼوب ةد اُلبظةدح , اُزة٢ ٓةٖ شةؤٜٗب إٔ رؼطةَ اُؼوةٍٞ , ٝاُلؼٞذح ٝاُدعَ ٝرو٤ِد 

ٝرؼ٢ٔ ا٧ثصبز , ٝرٜدز هٞح أُغزٔغ ا٫هزصبد٣خ , ٝاُؼو٤ِخ , ٝاُجلس٣خ ( 
(7)
  . 

                                                 

. وينظر : مراح البيد 239 -5/238الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –التحرير والتنوير  1 -
 .1/298الشيخ محمد نووي الجاوي :  –لكشف معنى القرآن المجيد 

، وينظر : الوجيز في تفسير 2/267اإلمام ابن الجوزي: –المسير في عمم التفسير  ادز  - 2
اإلمام الخازن  -،ولباب التعويل في معاني التنزيل1/338اإلمام الواحدي : –الكتاب العزيز 

 1/298الشيخ محمد نوري الجاوي  –، ومراح لبيد لكشف معنى القران المجيد  2/84:

 .  35/ 4. وينظر : البحر المحيط ـ أبو حيان 135تفسير سفيان النوري :  - 3

 . 2/267اإلمام ابن الجوزي : –زاد المسير في عمم التفسير  4-

 . 1/285القاضي البيضاوي :  –أنوار التنزيل وأسرار التعويل  .- 5

 .5/239الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : –التحرير والتنوير  -6

الدكتور ابراهيم زيد  –األمة اإلسالمية الحضارية كما تبينها سورة المائدة  خصائص .-7
 .312الكيالني : 
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 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 

 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

 ) ٣ٝٞعٜ٘ب زث٘ب رجبزى ٝرؼب٠ُ ا٠ُ ٛدا٣خ اُوسإٓ اُؼظ٤ْ ك٢ رؾس٣س اُؼوَ

اُجلس١ ٖٓ رو٤ِد ا٥ثبء ثبُجبطَ , ًٔةب ؽةسزٙ ٓةٖ اُؼوب ةد اُلبظةدح اُوب ٔةخ ػِة٠ اٌُٜبٗةخ 

ٝاُ ساكخ ( 
(1)
  . 

) ْٝٛ ٫ ٣ؼوِٕٞ إٔ ذُي اكزساء ػِة٠ هللا , ٝٛةٞ ر٘د٣ةد ثٜةْ ُزؼطة٤ِْٜ اُؼوةَ ٝاُ٘ظةس ,   

 ٫ٝ ٣سضبٙ ُؼجبدٙ (ٗظسٝا ُؼِٔٞا إٔ ٛرٙ ٝص٤٘خ ٝشسى.ٝهللا ٫ ٣ؤٓس ثبٌُلس, اذ ُٞ
(2)
. 

 هبٍ ا٩ٓبّ اُجوبػ٢ زؽٔٚ هللا : 

)) صْ ُٔب ؽسٓٞا ٛرٙ ا٧ش٤بء اضةطسٝا اُة٠ رؾ٤ِةَ ا٤ُٔزةخ كؾسٓةٞا اُط٤ةت ٝأؽِةٞا      

اُ ج٤ش , ُٝٔب ار رٝٙ د٣٘ةب  ٝاػزوةدٝٙ شةسػب  ٝٓضة٠ ػ٤ِةٚ أظة٬كْٜ , دػةزْٜ اُؾظةٞظ 

ز ػ٤ِةٚ ٝػةدّ ٝا٧ٗلخ ٖٓ ٗعجخ آثب ْٜ ا٠ُ اُض٬ٍ ٝاُلٜبدح ػ٤ِْٜ ثبُعةلٚ اُة٠ ا٩صةسا

اُسعٞع ػ٘ٚ ثؼد اٌٗلةبف هجبؽزةٚ ٝث٤ةبٕ شة٘بػزٚ ؽزة٠ أك٘ة٠ أًضةسْٛ اُعة٤ق ٝٝطئةزْٜ 

اُدٝا٢ٛ , كٞطؤد أًزبكْٜ ٝذُِذ أػ٘بهْٜ ٝاً٘بكْٜ , كوةبٍ رؼةب٠ُ دا٫  ػِة٠ ٌزةبّ ا٣٥ةخ 

( 3 )((   چٱ  ٻ  ٻ      چ   - :اُز٢ هجِٚ ٖٓ ػدّ ػوِْٜ  
 . 

 

 

 

 دسالمطمب السا
 المستنبطة من اآليةاألحكام الشرعية 

 يمكن أن نستنبط من هذ  اآلية الكريمة جممة من األحكام الشرعية نوجزها بما يمي :  
 هبٍ ا٩ٓبّ ا٤ٌُب اُٜساظ٢ زؽٔٚك هللا  -1

ِٚ ٓ٘ةغ  ))٣دٍ ػ٠ِ رؾس٣ْ هطةغ ٓ٘ةبكغ أُِةي ٓةٖ ؿ٤ةس ٗوةَ اُة٠ ؿ٤ةسٙ , ٝٓةٖ اعِة

ِٚ ٓ٘ؼةذ  اُلبكؼ٢ رؼط٤َ ٓ٘بكغ اُسٖٛ ػ٠ِ ٬ٌف ٓب هبُةٚك أثةٞ ؽ٤٘لةخ , ٝٓةٖ اعِة

اٌُةةبكس ٓةةٖ شةةساء اُؼجةةد أُعةةِْ كةة٢ هةةٍٞ , ٫ٕ اُلةةساء اذا ُةةْ ٣لةةد ٓوصةةٞدٙ ٓةةٖ 

ا٫ٗوطبع ًبٕ ٗعج٤ب  , ٧ٝعِٚ اٝعت اُؼِٔبء ث٤غ اُؼجد أُعِْ ٝرؾذ اٌُةبكس ((
(4 )

))
(4. )

 ػزن اُعب جخ . هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُؼسث٢ زؽٔٚ هللا :ك٢ 

اُؼزج٤ةخ : اًةسٙ ػزةن اُعةب جخ , ٧ٗةٚ ًٜجةخ )) هبٍ أصجؾ , ػٖ اثٖ  اُوبظْ ك٢         

 ا٫ُٞء .

                                                 

 .312المصدر نفسه  :  - 1

 . 2/635الشيخ محمد عمي السايس : –تفسير آيات األحكام   -2

اإلمام  –. وانظر  : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور 134من اآلية :  –سورة المائدة  - 3
 .253-2/552بقاعي :اإلمام ال

 . 3/117الكيا الهراسي :  –أحكام القرآن  4-
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 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

ٝهبٍ ػ٤ع٠ : اًسٙ ٝأ٠ٜٗ ػ٘ةٚ . هةبٍ ظةؾٕ٘ٞ  : ٫ ٣ؼغج٘ةب ًسا٤ٛزةٚك ُةٚ ,             

 ِٙ ٣س٣دإ : ٫ٝ ٣ٌٕٞ ذُي ٛجخ ُِة٫ٞء  –ٝٛٞ عب ص , ًٔب ٣غٞش إٔ ٣ؼزن ػٖ ؿ٤س

. ِٚ  , ًرُي ك٢ اُعب جخ , ٝٛرا اُر١ هب٫ٙ صؾ٤ؼ ػ٠ِ رؼ٤ِِ

ٝأٓب ُٞ ػَِ اٌُساٛخ ثؤٜٗب ُلظخ ٓرٓٞٓخ شسػب  , ك٬ ٣زوسة ثٜةب , اذ  ُةٚك كة٢         

ِٚ ٓ٘دٝؽةخ ٌُةبٕ ُةٚ ٝعةٚ , ٝرج٤٘ةذ  ِٚ ٝصةسا ؾ ؿ٤سٛب ٖٓ أُلبظ  اُؼزن ك٢ ً٘ب٣برة

أُعؤُخ ؛ ٝثبٌُساٛخ أهٍٞ ُِٔؼ٠٘ اُر١ ٗجٜذ ػ٤ِٚ ((
(1 )
. 

 ُؼجدٙ . هبٍ ا٩ٓبّ اثٖ اُؼسث٢ زؽٔٚك هللا :  ك٢ رع٤٤جٚ -2

 )) ٝٛٞ إٔ ٣وٍٞ ُِؼجد : أٗذ ظب جخ , ١ٞ٘٣ٝ اُؼزن . أٝ ٣وٍٞ : أػزوي ظب جخ .         

ُِٔعة٤ِٖٔ , ٝثةٚ هةبٍ ػٔةس , ٝاثةٖ ػٔةس , ٝاثةٖ ػجةبض ,  كوبٍ ػِٔبإٗةب : ٧ٝإٙ        

ٝاثةةٖ   شةةٜبة , زٝاٙ ػ٘ةةٚك اثةةٖ اُوبظةةْ ٝٓطةةسف .ٝهةةبٍ اُلةةبكؼ٢ ٝأثةةٞ ؽ٤٘لةةخ : 

 ٫ٝإٙ ُٔؼزوٚ , ٝثٚ هبٍ ػٔس ثٖ ػجد اُؼص٣ص , ٝاثٖ ٗبكغ , ٝاثٖ أُبعلٕٞ .

إ اُِلةةةع ٣وزضةةة٢ إٔ ٣ةةةصٍٝ ػ٘ةةةٚك أُِةةةي ٝا٤ُةةةد ٣ٝجوةةة٠ ًبُغٔةةةَ  :  َوجيييه  األول

 أُع٤ت اُر١ ٫ ٣ؼكس  ُٚك , ُٝٞ رج٤ٖ  ا٫ُٞء  ٧ؽد ُْ ٣زؾون ٛرا أُؼ٠٘ .

ٍك :  ووجه  انثاَي ِٚ أهٞ أٗٚ ٫ ظةب جخ كة٢ ا٩ظة٬ّ , ٝهةد هةبٍ اُ٘جة٢ صة٠ِ هللا :  ِٝث

ِٚ ٝظِْ  . )) انةالء نًٍ امتق    :ػ٤ِ
(2 )
. 

ٝرؾو٤ن اُوٍٞ ك٤ٚ أٗةٚ ُةْ ٣ؼزةن ػةٖ ٓؼة٤ٖ , كة٬ ٣ ةسط اُة٫ٞء ػ٘ةٚ, ًٔةب ُةٞ     

أطِن اُؼزن ((.
 (3)

 

     

 بعالمطمب السا
 ما يستفاُد من اآلية

 ػ٤ِٜب ًب٥ر٢ :ٓٞز أُعزلبدح ٖٓ ا٣٥خ ٣ٌٖٝٔ اُٞهٞف ٧ٕ ٖٓ اا

سع ٛةرٙ )) ٣زؾدس ظ٤بم ا٣٥خ ػةٖ ػةبداد اُغب٤ِٛةخ اُجبطِةخ , ٣ٝوةسز إٔ هللا ُةْ ٣لة -1

اُطوةةٞض , ُةةْ ٣لةةسع اُجؾ٤ةةسح ٫ٝ اُعةةب جخ ٫ٝ اُٞصةة٤ِخ ٫ٝ اُؾةةب٢ٓ , كٔةةٖ ذا اُةةر١ 

شةةسػٜب اذٕ ُٜةةئ٫ء اٌُلةةبز ؟   ٝاُةةر٣ٖ ٣زجؼةةٕٞ ٓةةب شةةسػٚ ؿ٤ةةس هللا ٛةةْ ًلةةبز , ًلةةبز 

٣لزةةسٕٝ ػِةة٠ هللا اٌُةةرة , ٓةةسح ٣لةةسػٕٞ ٓةةٖ ػ٘ةةد أٗلعةةْٜ صةةْ ٣وُٞةةٕٞ : شةةس٣ؼخ هللا , 

                                                 

 .2/222اإلمام ابن العربي : –أحكام القرآن  -1

( برواية يحيى بن يحيى الميني ، وأبو يوسف في 1625)2/71أخرجه : مالك في الموطع  -2
لعمد ، ، من كتاب جراح ا 1/234( باب الخيار ، والشافعي في مسند  : 638)141اآلنار : 

 ( عن عائشة رضي اهلل عنها .243)1/279والحميدي في مسند  : 

 .223-2/222اإلمام ابن العربي :  –أحكام القرآن  -3
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 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

ٗلعة٘ب , ٫ٝ ٗةدٌَ شةس٣ؼخ هللا كة٢ أٝضةبػ٘ب , ٝٗؾةٖ ٓةغ ٝٓسح ٣وُٕٞٞ : أٗ٘ب ٗلسع  ٧

ٛرا ٫ ٗؼص٢ هللا , ًِٝٚ ًرة ػ٠ِ هللا ((. 
(1)
  

))  كٔةةٖ ٌصةةب   ا٧ٓةةخ اُؾضةةبز٣خ : رط٤ٜةةس أُغزٔةةغ ا٩ظةة٢ٓ٬ ٓةةٖ ػةةبداد      

اُغب٤ِٛخ , ٝاػ٬ٕ ٣ٞٛزٚ اُؾضبز٣خ ٝأؽٌبٓٚ اُز٢ ر٤ٔصٙ ثطؼبٓٚ ٝشةساثٚ , ٝا٣ٔبٗةٚ , 

ٝصةة٤دٙ كةة٢ اُؾةةَ ٝاُؾةةساّ , ٝرؾلةةع ػ٤ِةةٚ صسٝرةةٚ ا٫هزصةةبد٣خ ٝاُصزاػ٤ةةخ ٝاُجلةةس٣خ 

ٝرؾص٘ٚ ثبُٔؾبكظخ ػ٠ِ ٣ٞٛزٚ ((. 
(2)
 

))ٝٗغةةد كةة٢ ٛةةرٙ ا٣٥ةةخ اٌُس٣ٔةةخ اظةةزٌٔب٫  ُٔوبصةةد اُعةةٞزح كةة٢ رط٤ٜةةس أُغزٔةةغ     

ا٩ظ٢ٓ٬ ٖٓ ػبداد اُغب٤ِٛخ اُزة٢ ًبٗةذ رٜةدز اهزصةبدْٛ ,ٝرِٜةي صةسٝرْٜ اُؾ٤ٞا٤ٗةخ 

ُٔصِؾخ اٌُٜةبٕ ٝاُصػٔةبء أُةسرجط٤ٖ ثٜةْ ,كٌةبٕ ٣ةسٟ هطؼةبٕ أُبشة٤خ أُز صصةخ 

ٍ ٖٓ اُغٞع ٝاُلوس اُر١ هزِةٞا ثعةججٚ ٨ُص٘بّ ًٜٝ٘زٜب,رعسػ ك٢ ثبد٣زْٜ ,ْٝٛ ك٢ ؽب

أ٫ٝدْٛ ٖٓ ا٬ٓم ,ك٘صُذ آ٣بد اُوسإٓ رؾةسّ ػةبداد اُغب٤ِٛةخ ٝرؾلةع ػِة٠ ا٩ٗعةبٕ 

ٓبُٚ ٝصسٝرٚ ثؼد إٔ ؽسزرْٜ ٖٓ اُؼوب د اُٞص٤٘خ ((. 
(3)
 

ٝهد ازرجطذ ٛةرٙ أُؾسٓةبد ٝاُؼةبداد , ثؼوب ةد اُغب٤ِٛةخ ٝشةسًٜب ُزؾةٍٞ صةسٝح       

 ٜ٘خ , ٝأُ٘زلؼ٤ٖ ثٜرا اُ٘ظبّ اُغب٢ِٛ اُٞص٢٘ أُلسى .ا٧ٓخ ُِطٞاؿ٤ذ ٝاٌُ

 

)) ؽن اُزلس٣غ ٝاُزؾ٤َِ ٝاُزؾس٣ْ هلل ٝؽدٙ ٫ ٣لبزًٚ ك٢ ذُي أؽد ((   -2
(4)
. 

))ك٤ِط ٧ؽد ٖٓ اُجلس ك٢ شةس٣ؼخ اُوةسإٓ ؽةن كة٢ اُزؾ٤ِةَ ٝاُزؾةس٣ْ , أٝ ا٩ثبؽةخ 

غ , ٝٓجة٤ٖ اُؾة٬ٍ ٝأُ٘غ , ٝاٗٔب اُؾن اُزلس٣ؼ٢ ك٢ ذُي هلل ظةجؾبٗٚ ٓ٘ةصٍ اُلةسا 

ٝاُؾساّ , ٝا٧ٗظٔخ ٝا٧ؽٌةبّ , ٫ٕ اُزلةس٣غ ا٩ُٜة٢ اُوسآٗة٢ دا ةْ ٌبُةد , ٫ ٣زةؤصس 

ثٔصبُؼ ش ص٤خ أٝ ش٤٘ٓخ , أٝ ٌٓب٤ٗخ , ٝاٗٔب ٛٞ دظزٞز اُؾ٤بح اُدا ٔخ , ٝأُةٜ٘ظ 

ا٧ٓضَ أُلضَ ٩ص٬ػ اُؾ٤ةبح , ٝٗلةغ اُلةسد ٝاُغٔبػةخ , ُةرا أٌٗةس اُوةسإٓ اٌُةس٣ْ 

اُغب٤ِٛخ اهدآْٜ ػ٠ِ ظٖ اُلسا غ ٝروس٣س ػجبدح ا٧صة٘بّ ,ٝرؾ٤ِةَ أٝ ػ٠ِ اُؼسة 

 ) انًةاشي   رؾس٣ْ ثؼض ا٧ٗؼبّ 
 (5)
. 

هةةبٍ ا٧ظةةزبذ اُلةة٤ٜد ظةة٤د هطةةت زؽٔةةٚ هللا ٝٛةةٞ ٣لعةةس ُ٘ةةب آ٣ةةبد ػد٣ةةدح ٓةةٖ ظةةٞزح 

 أُب دح ٖٝٓ ضٜٔ٘ب ٛرٙ ا٣٥خ :

ٔٞضةةٞػبد اُزةة٢ ػِةة٠ رؼةةدد اُ –)ٛةةرا اُوطةةبع ثغِٔزةةٚ ٣ز٘ةةبٍٝ هضةة٤خ ٝاؽةةدح       

٣ٝدٝز ًِٚ ؽٍٞ ٓؾةٞز ٝاؽةد . اٗةٚ ٣ز٘ةبٍٝ هضة٤خ اُزلةس٣غ ك٤غؼِٜةب  –٣زؼس  ُٜب 

٢ٛ هض٤خ ا٤ُٛٞ٩خ .. هللا ٛٞ اُر١ ٣ؾسّ ٣ٝؾِةَ .. ٝهللا ٛةٞ اُةر١ ٣ؾضةس ٣ٝجة٤ؼ .. 

                                                 

 . 372- 1/371أنور الباز : –التفسير التربوي لمقرآن الكريم  -1

الني الدكتور ابراهيم زيد الكي –خصائص األمة اإلسالمية الحضارية كما تبينها سورة المائدة  -2
 :339. 

 .  313المصدر نفسه :  3- 

 . 1/372أنور الباز :  –التفسير التربوي لمقرآن الكريم  4-

 . 538 -1/537الدكتور وهبة الزحيمي : –التفسير الوسيط  -5
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 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

ٝهللا ٛٞ اُر١ ٣ٜ٘ة٠ ٣ٝةؤٓس .. صةْ رزعةبٟٝ أُعةب َ ًِٜةب ػ٘ةد ٛةرٙ اُوبػةدح . ًج٤سٛةب 

ا٩ٗعةب٤ٗخ ثغِٔزٜةب ٣غةت إٔ رةسد اُة٠ ٛةرٙ اُوبػةدح دٕٝ  كلئٕٝ اُؾ٤بح –ٝصـ٤سٛب 

 ظٞاٛب. 

ٝاُر١ ٣دػ٢ ؽن اُزلةس٣غ أٝ ٣صاُٝةٚ , كبٗٔةب ٣ةدػ٢ ؽةن ا٤ُٛٞ٩ةخ أٝ ٣صاُٝةٚ ..      

٤ُٝط ٛرا اُؾن ٧ؽد ا٫ هلل .. ٝا٫ كٜٞ ا٫ػزداء ػ٠ِ ؽن هللا ٝظِطبٗٚ ٝا٤ُٛٞزةٚ .. 

ٓةةٖ ٛةةرا ًِةةٚ ٓةةٖ ػةةسف اُ٘ةةبض  ٝهللا ٫ ٣ؾةةت أُؼزةةد٣ٖ .. ٝاُةةر١ ٣عةةزٔد كةة٢ شةة٢ء

ٝٓو٫ٞرْٜ ٝٓصطِؾبرْٜ , كبٗٔب ٣ؼةدٍ ػٔةب أٗةصٍ هللا اُة٠ اُسظةٍٞ .. ٣ٝ ةسط ثٜةرا 

اُؼدٍٝ ػٖ ا٣٩ٔبٕ ثبهلل ٣ٝ سط ٖٓ ٛرا اُد٣ٖ (( 
(1)
  . 

)) اظز٘جظ ا٩ٓبّ اُع٤ٞط٢ زؽٔٚك ٖٓ ٛرٙ ا٣٥خ رؾس٣ْ ع٤ٔةغ رؼط٤ةَ اُ٘ةبكغ , ٝٓةٖ  -3

ٕ أ, ٝاظزدٍ اثٖ أُبعلٕٞ ثب٣٥ةخ ػِة٠ ٓ٘ةغ  صٞز أُعب جخ ازظبُٚ اُطب س ٝٗؾٞٙ

٫ , ٣ؼزن ((  أٗذ اُعب جخ , ٝهبٍ : ُؼجدٙ ٣وٍٞ 
 (2)
 . 

)) ٛةةرٙ أٗظٔةةخ رؾةةس٣ْ ثؼةةض أُٞاشةة٢ ٓٔةةب ًةةبٕ ٣لؼِةةٚ ػةةسة اُغب٤ِٛةةخ اُٞص٤٘ةةٕٞ ,  -4

ٌٓرٝثخ , ُْ ٣ؤذٕ هللا ثٜةب , شاػٔة٤ٖ إ هللا أٓةس ثةرُي , ٝرةساْٛ  ٢ٛٝ أٗظٔخ ٓلزساح

ٓز٘بهضةة٤ٖ , كةةبذا ه٤ةةَ ُٜةةْ : رؼةةبُٞا اُةة٠ اُؼٔةةَ ثٔةةب اٗةةصٍ هللا ٓةةٖ ا٧ؽٌةةبّ أُئ٣ةةدح 

ثبُجسا٤ٖٛ , ٝا٠ُ اُسظٍٞ أُجِؾ ُٜب , ٝأُج٤ٖ ُٔغِٜٔةب , أعةبثٞا : ٣ٌل٤٘ةب ٓةب ٝعةدٗب 

, ٝٗؾةةٖ ُٜةةْ رجةةغ , ا١ أٜٗةةْ ٓوِةةدٕٝ  ػ٤ِةةٚ آثبءٗةةب , كٜةةْ ُ٘ةةب أ ٔةةخ هةةبدح ٓلةةسػٕٞ

 ٧ظ٬كْٜ رو٤ِدا  أػ٠ٔ . 

ُرا أٌٗس ػ٤ِْٜ اُوسإٓ ٛرا اُزو٤ِد أُغبك٢ ُِصٞاة , اُر١ ٫ د٤َُ ػ٤ِةٚ , كٜةَ      

٣وجَ ْٜٓ٘ ٛرا اُزو٤ِةد , أ٣ٌلة٤ْٜ ٓعةز٘دا  ٓغةسد ذُةي ُِؼٔةَ ثةٚ , ُٝةٞ ًةبٕ آثةبإْٛ ٫ 

ٕ اُة٠ ٓصةِؾخ أٝ ٤ٌةس أصة٬  كة٢ اُةد٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ش٤ب  أثدا  ٓةٖ اُلةسا غ , ٫ٝ ٣ٜزةدٝ

ٝاُد٤ٗب , كْٜ ٣ز جطٕٞ ك٢ ظِٔبد اُٞص٤٘خ ٌٝساكخ أُؼزوداد , ٣ٝلسػٕٞ ٧ٗلعةْٜ 

ثؾعةةت أٛةةٞا ْٜ , ٓةةةٖ ٝأد اُج٘ةةبد , ٝشةةسة اُ ٔةةةٞز , ٝظِةةْ ا٣٧زةةبّ ٝاُ٘عةةةبء , 

ٝازرٌةبة اُلةةٞاؽا ٝأٌُ٘ةةساد , ٝشةٖ اُؾةةسٝة ٧رلةةٚ ا٧ظةجبة , ٝاصةةبزح اُؼةةداٝح 

 ٝاُجـضبء .

ٝٛرا اٌٗبز صس٣ؼ ٝر٘د٣د ثبُزو٤ِد ا٧ػ٠ٔ ٝاُزؼصت أُٞزٝس ٖٓ ؿ٤ةس ٝػة٢      

٫ٝ أدزاى , ًٝؤْٜٗ ٣وُٕٞٞ ثؼد ٛرا اُزٞث٤ل : ٗؼْ ُٞ ًبٕ آثبإٗةب ًةرُي ًٔةب هةبٍ هللا 

  ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  -رؼب٠ُ ك٢ آ٣خ أٌةسٟ :

 . (3) چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

                                                 

 .3/24األستاذ الشهيد سيد قطب :  –في ظالل القرآن  - 1

 .1/372: أنور الباز –التفسير التربوي لمقرآن الكريم  - 2

-1/539الدكتور وهبة الزحيمي : –: التفسير الوسيط : وانظر  173اآلية :  –سورة البقرة  -3
513. 
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 احملرهاث هي هاشيت  اإلبل يف اجلاهليت يف سورة املائدة ـ دراست حتليليت 

)) إ ك٢ رع٤٤ت اُؾ٤ٞإ اضسازا  ثٚ , اذ زثٔةب ٫ ٣غةد ٓسػة٠ ٫ٝ ٓةؤٟٝ , ٝزثٔةب          -5

. )) ِٚ ػدد ػ٤ِٚ اُعجبع , ٝك٤ٚ رؼط٤َ ٓ٘لؼزٚ ؽز٠ ٣ٔٞد ؽزق اٗل
(1)
 

 

 الخاتمة
ثؼد أُطبف ك٢ اُجؾش ٝصِذك ا٠ُ اُ برٔخ اُز٢ أدٕٝ ك٤ٜب أْٛ ٓب رٞصِذ ا٤ُٚ كة٢     

 اُجؾش ٖٓ ٗزب ظ ٝػ٠ِ اُ٘ؾٞ ا٥ر٢ :

 ٛرٙ ا٣٥خ ٖٓ ا٣٥بد أُؾٌٔخ أُٞعٞدح ك٢ ظٞزح أُب دح اُز٢ ُْ ٣٘عل ٜٓ٘ب ش٢ء. -1

ٞا ٓةب أؽِةٚ ك٢ ا٣٥خ ذّ ُِٔلس٤ًٖ اُر٣ٖ شسػٞا ك٢ اُد٣ٖ ٓب ُْ ٣ؤذٕ ثةٚ هللا , ٝؽسٓة  -2

 هللا.

ك٢ ا٣٥خ رٞع٤ٚ ا٢ُٜ ا٠ُ ٛدا٣ةخ اُوةسإٓ اٌُةس٣ْ كة٢ رؾس٣ةس اُؼوةَ اُجلةس١ ٓةٖ رو٤ِةد     -3

 ا٥ثبء ثبُجبطَ , ًٔب ؽسزٙ ٖٓ اُؼوب د اُلبظدح اُوب ٔخ ػ٠ِ اٌُٜبٗخ ٝاُ ساكخ .

ا٣٥خ رٜدف ا٠ُ اهبٓخ ٓغزٔغ اُؼلخ ٝاُطٜس , ٝذُةي ثةبُز٤ٔص اُؾضةبز١ ػةٖ ػةبداد   -4

 اُغب٤ِٛخ .

رٜةةدف ا٣٥ةةخ اُةة٠ اػةة٬ٕ ٣ٞٛةةخ ا٧ٓةةخ اُؾضةةبز٣خ ثز٤ٔصٛةةب ػةةٖ ػةةبداد اُغب٤ِٛةةخ كةة٢      -5

 ذثب ؾٜب ٝٓطبػٜٔب ٝٓلبزثٜب , ٝزثظ اُؼبداد ثبُؼو٤دح ٝاُزٞؽ٤د .

 .   ٝاُصزاػ٤خ ا٫هزصبد٣خ اُضسٝح ػ٠ِ أُؾبكظخ  -6

ُود ؽبُٝذك عٜد١ إٔ أهٞد اُوبز١ ا٠ُ اُؾن ثٜٔ٘ظ ٓٞضٞػ٢ ظد٣د إ شبء هللا      

رؼب٠ُ . كبٕ ً٘ذك هد أصجذ ك٤ٔب ػسضذ ٝزأ٣ذ , كٜٞ كضَ ٖٓ هللا رؼب٠ُ , ُٝٚ 

اُؾٔد ػ٠ِ ذُي ٝاُض٘بء اُؾعٖ , ٝا٫ ك٘وص٢ اُجلس١ ٛٞ أُعئٍٞ ػٖ ًَ ٌطؤ ٣ع٘د 

 ا٢ُ . 

ا٬ٌ٩ص ك٢ ًَ ٓب ٗوٍٞ ٌٝٗزت ٝٗوسز , اٗٚك ٛٞ كؤزعٞا هللا رؼب٠ُ إٔ ٣سشه٘ب  

 اُع٤ٔغ أُغ٤ت , ٝص٠ِ هللا ػ٠ِ ظ٤دٗب ٓؾٔد ٝػ٠ِ آُٚ ٝصؾجٚ ٝظِْ رع٤ِٔب  ًض٤سا  .

 

 

 المصادر والمراجع
 بعذ انقرآٌ انكريى.

ُ٪ٓةةبّ أثةة٢ ٣ٞظةةق ٣ؼوةةٞة ثةةٖ اثةةسا٤ْٛ ثةةٖ ؽج٤ةةت ثةةٖ ظةةؼد ثةةٖ ؽجزةةخ  –ا٥صةةبز  -1

 –ُج٘ةبٕ  –داز اٌُزةت اُؼ٤ِٔةخ   -رؾو٤ةن: ا٧ظةزبذ أثةٞ اُٞكةبء  -ٛـ 182ا٧ٗصبز١ , د

 ُْ ررًس ظ٘خ اُطجغ. –ث٤سٝد 

ٝٛةٞ أؽٔةد ثةٖ ػٔةسٝ ثةٖ اُضةؾبى ثةٖ , ا٩ٓبّ أثٞ ثٌس ثٖ أثة٢ ػبصةْ  –ا٧ٝا َ  -2

داز اُ ِلةبء ٌُِزةبة  –رؾو٤ةن: ٓؾٔةد ثةٖ ٗبصةس اُؼغٔة٢  -ٛـ 287, دٓ ِد اُل٤جب٢ٗ 

 ُْ ررًس ظ٘خ اُطجغ. –ا٣ٌُٞذ  –ا٩ظ٢ٓ٬ 

                                                 

 . 5/239الشيخ محمد الطاهر بن عاشور :  –التحرير والتنوير  -1
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ٛةـ ٧468ث٢ ثٌس ثٖ ٓؾٔد ثٖ ػجةد هللا أُؼةسٝف ثةبثٖ اُؼسثة٢ ,  –ٕ آأؽٌبّ اُوس  -3

داز  –زاعغ أصةُٞٚ ٌٝةسط أؽبد٣ضةٚ ٝػِةن ػ٤ِةٚ: ٓؾٔةد ػجةد اُوةبدز ػطةب -ٛـ 543 -

 ّ.2113 – 3ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –خ اٌُزت اُؼ٤ِٔ

ا٩ٓةةبّ ػٔةبد اُةد٣ٖ ثةةٖ ٓؾٔةد اُطجةس١ أُؼةةسٝف ثب٤ٌُةب أُٜساظةة٢  –ٕ آأؽٌةبّ اُوةس -4

 ّ.2111 –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  -ٛـ 514أُزٞك٠ ظ٘خ 

 –ٓؾٔةةد ثةةٖ أثةة٢ ثٌةةس ثةةٖ ػجةةد اُوةةبدز اُةةساش١  –ٕ أُغ٤ةةد ٝأعٞثزٜةةب آأظةةئِخ اُوةةس -5

ِٚ: أثةةٞ ػجةةد هللا ٓصةةطل٠ ثةةٖ شةةسف ػِةةأزاعؼةةٚ ٝ  –ٌٓزجةةخ ك٤ةةب   –ُؼةةد١ٝ ا٠ رؾو٤وةة

 ّ.2117 –اُوبٛسح  –ٓصس 

اُوبض٢ ٗبصس اُةد٣ٖ أثةٞ ظةؼ٤د ػجةد هللا ثةٖ ػٔةس  –أٗٞاز اُز٘ص٣َ ٝأظساز اُزؤ٣َٝ  -6

   ّ.2116 – 3ط  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –ثٖ ٓؾٔد اُل٤ساش١ اُج٤ضب١ٝ 

ُلة٤ٜس ثةؤث٢ ؽ٤ةبٕ ا٧ٗدُعة٢ ـ رؾو٤ةن : اُجؾةس أُؾة٤ظ ـ ا٩ٓةبّ ٓؾٔةد ثةٖ ٣ٞظةق ا ـي7

اُل٤ل ػبدٍ أؽٔد ػجد أُٞعٞد , ٝاُل٤ل ػ٢ِ ٓؾٔد ٓؼٞ  , ٝشبزى كة٢ اُزؾو٤ةن : 

اُدًزٞز شًس٣ب ػجد أُغ٤د اُ٘ٞك٢ ٝاُدًزٞز أؽٔد اُ٘غ٢ُٞ ـ داز اٌُزت اُؼ٤ِٔةخ ـ ُج٘ةبٕ 

 ّ . 2111ـ 1ـ ث٤سٝد ـ ط 

ػِة٢ ثةٖ ػضٔةبٕ ثةٖ  –٣ةص ٓةٖ اُـس٣ةت ثٜغخ ا٧ز٣ت ك٢ ث٤بٕ ٓب ك٢ ًزبة هللا اُؼص -8

رؾو٤ن: ٓؾٔةد  -ٛـ 751د٢٘٣ اثٖ اُزسًٔب٢ٗ , دأُبزاثسا٤ْٛ ثٖ ٓصطل٠ ثٖ ظ٤ِٔبٕ 

 ّ.2113 – 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –ؽعٖ ٓؾٔد ؽعٖ اظٔبػ٤َ 

 –ٓئظعةخ اُزةبز٣ل اُؼسثة٢  –اُل٤ل ٓؾٔد اُطبٛس ثٖ ػبشٞز  –اُزؾس٣س ٝاُز٣ٞ٘س  -9

 ّ.2111 – 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ 

ٓةبّ عٔةبٍ اُةد٣ٖ ٩ا – ٌ انكريى  آ) غريب انقرررًسح ا٧ز٣ت ك٢ رلع٤س اُـس٣ت  -11

رؾو٤ةن: طةبزم  -ٛةـ 597أثٞ اُلسط ػجد اُسؽٖٔ ثٖ ػِة٢ ثةٖ ٓؾٔةد اثةٖ اُغةٞش١, د

 ّ.2114 – 1ط –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –كزؾ٢ اُع٤د 

ٓطجؼةخ ٓؾٔةد ػِة٢ صةج٤ؼ  –اُلة٤ل ٓؾٔةد ػِة٢ اُعةب٣ط  –رلع٤س آ٣بد ا٧ؽٌةبّ  -11

 ّ.1953 –اُوبٛسح  –ٓصس  –ٝأ٫ٝدٙ ثب٧شٛس 

 –ٓصةس  –داز اُ٘لةس ُِغبٓؼةبد  –أٗٞز أُجةبش  –ٕ اٌُس٣ْ آاُزلع٤س اُزسث١ٞ ُِوس -12

 ّ.2117 –داز اثٖ ؽصّ 

ٖ ظةؼ٤د ثةٖ ٓعةسٝم اُضةٞز١ ا٩ٓبّ أثٞ ػجد هللا ظةل٤بٕ ثة –رلع٤س ظل٤بٕ اُضٞز١  -13

 ّ.1983 – 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  -ٛـ 161اٌُٞك٢ , د

اُؼ٬ٓخ أثٞ اُؾعةٖ ػِة٢ ثةٖ ٓؾٔةد ثةٖ ػجةد اُصةٔد ػِةْ  –ٕ اُؼظ٤ْ آرلع٤س اُوس ـ 14

ٓٞظ٠ ػ٢ِ ٓٞظ٠ ٓعةؼٞد  : رؾو٤ن ٝرؼ٤ِن د -ٛـ 643اُد٣ٖ اُع ب١ٝ أُصس١ , د

 ّ.2119 –ٓصس  –داز اُ٘لس ُِغبٓؼبد  – اُوصبص ٝاُدًزٞز أشسف ٓؾٔد ػجد هللا

ؽٔةد أا٩ٓبّ أثٞ ا٤ُِش ٗصس ثٖ ٓؾٔد ثةٖ  – ) بحر انعهةو  ٕ اٌُس٣ْ آرلع٤س اُوس -15

دزاظخ ٝرؾو٤ن: اُدًزٞز ػجد اُسؽ٤ْ أؽٔد اُصهةخ  -ٛـ 375ثٖ اثسا٤ْٛ اُعٔسه٘د١ , د

ط ػلةةس اُٜغةةس١ كةة٢ وةةسٕ اُ ةةبٓاُطجةةغ ثٔعةةبػدح اُِغ٘ةةخ اُٞط٤٘ةةخ ٬ُؽزلةةبٍ ثٔطِةةغ  –

 ّ.1985 –أطسٝؽخ دًزٞزاٙ  –ثـداد  –ٓطجؼخ ا٩زشبد  –اُغٜٔٞز٣خ اُؼساه٤خ 



   

 
 

23 

 

 م 2013 ًيساى –عشر  العدد اخلاهس –الرابع  اجمللد جملت جاهعت األًبار للعلوم اإلسالهيت 
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ا٩ٓةةبّ ك ةةس اُةةد٣ٖ ٓؾٔةةد ثةةٖ ػٔةةس ثةةٖ  – ) يفيياحيا انبيييب  اُزلعةة٤س اٌُج٤ةةس أٝ  -16

 -ٛةـ 614 -ٛةـ 544 –اُؾع٤ٖ ثٖ اُؾعٖ ثٖ ػِة٢ اُز٤ٔٔة٢ اُجٌةس١ اُةساش١ اُلةبكؼ٢ 

 ّ.2119 – 3ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 

ا٩ٓةةبّ اُؾةةدس أُوةةسة أُلعةةس أثةةٞ اُؾغةةبط ٓغبٛةةد ثةةٖ عجةةس  –رلعةة٤س ٓغبٛةةد  -17

ػجةد اُةسؽٖٔ اُطةبٛس ثةٖ  : هدّ ُةٚ ٝؽووةٚ ٝػِةن ؽٞاشة٤ٚ –اُزبثؼ٢ ا٢ٌُٔ أُ ص٢ٓٝ 

طجغ ػ٠ِ ٗلوةخ صةبؽت اُعةٔٞ اُلة٤ل ٤ٌِلةخ ثةٖ ؽٔةد آٍ صةب٢ٗ أ٤ٓةس  –ُعٞزر٢ آؾٔد 

 ّ.1976 – 1ط –دُٝخ هطس 

 –داز اُلٌةةةس أُؼبصةةةس  –ا٧ظةةةزبذ اُةةةدًزٞز ٝٛجةةةخ اُصؽ٤ِةةة٢  –اُزلعةةة٤س اُٞظةةةظ  -18

 ّ.2116 – 2ط –ظٞز٣ب  –دٓلن  –داز اُلٌس  –ُج٘بٕ  –ث٤سٝد 

: ٓغةةد اُةةد٣ٖ ٓؾٔةةد ثةةٖ ٣ؼوةةٞة  عٔؼةةٚ –ر٘ةة٣ٞس أُوجةةبض ٓةةٖ رلعةة٤س اثةةٖ ػجةةبض  -19

 ّ.2118 – 3ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  -ٛـ 817, د آثبد١ اُل٤سٝش

اُؼ٬ٓةخ اُلة٤ل ػجةد اُةسؽٖٔ ثةٖ  –ر٤ع٤س اٌُس٣ْ اُسؽٖٔ ك٢ رلع٤س ًة٬ّ أُ٘ةبٕ  -21

هدّ ُٚ كض٤ِخ اُلة٤ل ػجةد هللا ثةٖ ػجةد اُؼص٣ةص  -ٛـ 1376 -ٛـ 1317ٗبصس اُعؼد١ , 

ػجةةد : اػز٘ةة٠ ثةةٚ رؾو٤وةةب  ٝٓوبثِةةخ   –ثةةٖ ػو٤ةةَ ٝكضةة٤ِخ اُلةة٤ل ٓؾٔةةد اُصةةبُؼ اُؼض٤ٔةة٤ٖ 

 – 3ط –أٌُِٔةةخ اُؼسث٤ةةخ اُعةةؼٞد٣خ  –شةةد ٌٓزجةةخ اُس –اُةةسؽٖٔ ثةةٖ ٓؼةة٬ ا٣ُِٞؾةةن 

2115.ّ 

اُغةةبٓغ أُعةة٘د اُصةةؾ٤ؼ أُ زصةةس ٓةةٖ أٓةةٞز زظةةٍٞ هللا صةة٠ِ هللا ػ٤ِةةٚ ٝظةةِْ  ـيي21

ٛـ  ـ رؾو٤ةن : ٓؾٔةد ش٤ٛةس 256ٝظ٘٘ٚ ٝأ٣بٓٚ ـ ا٩ٓبّ ٓؾٔد ثٖ اظٔبػ٤َ اُج بز١ د 

سه٤ْ ـ ٓصةٞزح ػةٖ اُعةِطب٤ٗخ ثبضةبكخ رة 1ثةٖ ٗبصةس اُ٘بصةس ـ داز طةٞم اُ٘غةبح ـ ط 

 ٛـ . 1422رسه٤ْ : ٓؾٔد كئاد ػجد اُجبه٢ ـ 

اُؼ٬ٓةخ اُلة٤ل ٓؾٔةد ا٧ٓة٤ٖ  –ٕ آؽدا ن اُسٝػ ٝاُس٣ؾبٕ ك٢ زٝاث٢ ػِّٞ اُوةس -22

: اُةدًزٞز ٛبشةْ ٓؾٔةد ػِة٢  اشساف ٝٓساعؼةخ –١ زُٜساز٢ٓ اُؼ١ِٞ ٧ثٖ ػجد هللا ا

 – 3ط –ٝد ث٤ةس –ُج٘بٕ  –داز طٞم اُ٘غبح  –عدح  –داز أُٜ٘بط  –ثٖ ؽع٤ٖ ٜٓد١ 

2118.ّ 

اُدًزٞز اثسا٤ْٛ  –ركج٤ٜ٘ب ظٞزح أُب دح ًٔب ٌصب   ا٧ٓخ ا٩ظ٤ٓ٬خ اُؾضبز٣خ  -23

ٓةةٖ ٓ٘لةةٞزاد عٔؼ٤ةةخ أُؾبكظةةخ ػِةة٠  –أٌُِٔةةخ ا٧زد٤ٗةةخ اُٜبشةة٤ٔخ  –ش٣ةةد ا٬٤ٌُٗةة٢ 

 ّ.2114 – 1ط –اُوسإ اٌُس٣ْ 

٣ٖ أؽٔةةد ثةةٖ اُةةدز أُصةةٕٞ كةة٢ ػِةةّٞ اٌُزةةبة أٌُ٘ةةٕٞ ـ أثةةٞ اُؼجةةبض شةةٜبة اُةةد ـيي24

ٛةـ  ـ رؾو٤ةن : اُةدًزٞز أؽٔةد ٣756ٞظق ثٖ ػجد اُدا ْ أُؼسٝف ثبُعة٤ٖٔ اُؾِجة٢ د 

 ٓؾٔد اُ ساط ـ داز اُوِْ ـ دٓلن ـ ُْ ررًس ظ٘خ اُطجغ . 

ا٩ٓةةبّ أثةةٞ اُلةةسط عٔةةبٍ اُةةد٣ٖ ػجةةد اُةةسؽٖٔ ثةةٖ  –شاد ا٤ُٔعةس كةة٢ ػِةةْ اُزلعةة٤س  -25

: أؽٔةد  بد٣ضةٚ ٝٝضةغ ؽٞاشة٤ٌٚةسط آ٣برةٚ ٝأؽ -ٛةـ 597ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔةد اُغةٞش١ , د

 . 2119ّ – 3ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –شٔط اُد٣ٖ 

صة٤دا  –أٌُزجةخ اُؼصةس٣خ  –اُل٤ل ٓؾٔد ثٖ ػِة٢ اُصةبث٢ٗٞ  –صلٞح اُزلبظ٤س  -26

 ّ.2119 –ث٤سٝد  –
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ؽوةن  –ُؼص٣ةص١ اا٩ٓةبّ ٓؾٔةد ثةٖ ػص٣ةص أثةٞ ثٌةس اُعغعةزب٢ٗ  –ٕ آسؿس٣ت اُو -27

 –ٓصةةس  –اُةةدًزٞز ػجةةد اُةةسؽٖٔ ػ٤ٔةةسح :  ِةةن ػ٤ِةةٚ ػأؽبد٣ضةةٚ ٝٗصٞصةةٚ ٌٝةةسط 

 ّ.2113 –هطبع اُضوبكخ  –أٌجبز ا٤ُّٞ  –اُوبٛسح 

 –داز اؽ٤ةةبء اُزةةساس اُؼسثةة٢  –ا٧كظةةزبذ اُلةة٤ٜد ظةة٤د هطةةت  –ٕ آسظةة٬ٍ اُوةةكةة٢  -28

 ّ.1967 – 5ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ 

اُؼ٬ٓخ اُِـ١ٞ ٓغد اُد٣ٖ ٓؾٔد ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤ةسٝش آثةبد١ ,  –اُوبٓٞض أُؾ٤ظ  -29

داز اؽ٤ةبء اُزةساس  –اػداد ٝرود٣ْ: ٓؾٔد ػجد اُسؽٖٔ أُسػلة٢ِ  -ٛـ 817 -ٛـ 729

 ّ.2113 – 2ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –اُؼسث٢ 

ا٤ْٛ ا٩ٓبّ ػ٬ء اُةد٣ٖ ػِة٢ ثةٖ ٓؾٔةد ثةٖ اثةس –ُجبة اُزؤ٣َٝ ك٢ ٓؼب٢ٗ اُز٘ص٣َ  -31

ضجطٚ ٝصؾؾٚ: ػجد اُع٬ّ ٓؾٔةد  -ٛـ 725اُجـداد١ اُل٤ٜس ثبُ بشٕ أُزٞك٠  ظ٘خ 

 ّ.2114 – 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –ػ٢ِ شب٤ٖٛ 

داز  -ٛةـ 666د ـ ٓؾٔد ثٖ أثٞ ثٌةس ثةٖ ػجةد اُوةبدز اُةساش١  –ٓ زبز اُصؾبػ  -31

 ّ.1982 –ا٣ٌُٞذ  –اُسظبُخ 

ا٩ٓةةبّ أثةةٞ اُجسًةةبد ػجةةد هللا ثةةٖ أؽٔةةد ثةةٖ  –وةةب ن اُزؤ٣ٝةةَ ٓةةدازى اُز٘ص٣ةةَ ٝؽ -32

 ُْ ررًس ظ٘خ اُطجغ. –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزبة اُؼسث٢  –ٓؾٔٞد أُ٘عل٢ 

اُؼ٬ٓةخ اُلة٤ل ٓؾٔةد ثةٖ ػٔةس ٗة١ٝٞ  –ٕ أُغ٤ةد آٓساػ ُج٤د ٌُلةق ٓؼ٘ة٠ اُوةس -33

 –ضةجطٚ ٝصةؾؾٚ ٝٝضةغ ؽٞاشة٤ٚ: ٓؾٔةد أٓة٤ٖ اُضة٘ب١ٝ  -ٛةـ 1316اُغب١ٝ , د

 ّ.1997 – 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 

ٛـ ـ رؾو٤ن : اُل٤ل شةؼ٤ت ا٧زٗةئٝط 241ٓع٘د أؽٔد ـ ا٩ٓبّ أؽٔد ثٖ ؽ٘جَ د  ـ 34

 ٝآٌسٕٝ ـ ٓطجؼخ ٓئظعخ اُسظبُخ ـ ُج٘بٕ ـ ث٤سٝد . 

ٓعة٘د اُؾ٤ٔةد١ ـ ا٩ٓةبّ أثةٞ ػجةد هللا ثةٖ اُصث٤ةس ثةٖ ػ٤عة٠ ثةٖ ػج٤ةد هللا اُوسشة٢ ـي 35

ٛـ ـ رؾو٤ن ٝر س٣ظ : ؽعٖ ظ٤ِْ أظد اُةدازا٢ٗ ـ داز  219اُؾ٤ٔد١ ا٢ٌُٔ د  ا٧ظد١

 ّ . 1996ـ  1اُعوب ـ دٓلن ـ ظٞز٣ب ـ ط

ٓع٘د اُلبكؼ٢ ـ ا٩ٓةبّ أثةٞ ػجةد هللا ٓؾٔةد ثةٖ ادز٣ةط ثةٖ اُؼجةبض ثةٖ ػضٔةبٕ ثةٖ  ـ36

ٛةـ ـ داز اٌُزةت 214شبكغ ثٖ ػجد أُطِت ثٖ ػجد ٓ٘ةبف أُطِجة٢ اُوسشة٢ أٌُة٢ د 

٤ِٔةخ ـ ُج٘ةبٕ ـ ث٤ةسٝد ) صةؾؾذ ٛةرٙ اُ٘عة خ ػِة٠ اُ٘عة خ أُطجٞػةخ كة٢ ٓطجؼةخ اُؼ

 ٛـ . 1411ث٫ٞم ا٤ٓ٧س٣خ , ٝاُ٘ع خ أُطجٞػخ ك٢ ث٬د اُٜ٘د ( ـ 

رؾو٤ن :  أكظبٓخ ػجةد  -ٛـ  ٢ٌٓ437 ثٖ أث٢ طبُت , د   -ٓلٌَ اػساة اُوسإٓ  -37

 ّ.2111 - 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –اُؼظ٤ْ 

ا٩ٓبّ ٓؾ٢٤ اُع٘خ أثٞ ٓؾٔد اُؾع٤ٖ ثةٖ ٓعةؼٞد اُلةساء اُجـة١ٞ  –ٓؼبُْ اُز٘ص٣َ  -38

داز أُؼسكةخ  –اػداد ٝرؾو٤ن: ٌبُد ػجةد اُةسؽٖٔ اُؼةي ٝٓةسٝإ ظةٞاز  -ٛـ 516, د

 ّ.2112 – 5ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –

عة٤ٖ ثةٖ ٓؾٔةد أُؼة –أُلسداد ك٢ ؿس٣ت اُوكسإٓ  -39 سٝف ا٩ٓبّ أثٞ اُوبظْ ثٖ اُؾك

داز اؽ٤ةبء اُزةساس اُؼسثة٢  –ضجظ: ٤ٛةضْ طؼ٤ٔة٢  -ٛـ 512ثبُساؿت ا٧صلٜب٢ٗ , د

 ّ.2118 – 1ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –
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زٝا٣ةخ ٣ؾ٤ة٠ ثةٖ  -ٛةـ 179 – 93ا٩ٓبّ ٓبُي ثٖ أٗةط ا٧صةجؾ٢ , د –أُٞطؤ  -41

رؾو٤ةن: ا٧ظةزبذ اُةدًزٞز ثلةبز ػةٞاد ٓؼةسٝف  –داز اُـسة ا٩ظ٢ٓ٬  –٣ؾ٠٤ أ٤ُِض٢ 

 ُْ ررًس ظ٘خ اُطجغ. –ث٤سٝد  – ُج٘بٕ –

ا٩ٓبّ ثكسٛبٕ اُةد٣ٖ أثةٞ اُؾعةٖ اثةسا٤ْٛ  –ٗظْ اُدكزز ك٢ ر٘بظت ا٣٥بد ٝاُعٞز  -41

ٌةسط آ٣برةٚ ٝأؽبد٣ضةٚ ٝٝضةغ ؽٞاشة٤ٚ : ػجةد اُةسشام  -ٛةـ 885ثٖ ػٔس اُجوةبػ٢ , د

 ّ.2116 – 3ط –ث٤سٝد  –ُج٘بٕ  –داز اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  –ؿبُت أُٜد١ 

 –ا٩ٓبّ أثٞ اُؾعٖ ػِة٢ ثةٖ أؽٔةد اُٞاؽةد١  –اُٞع٤ص ك٢ رلع٤س اٌُزبة اُؼص٣ص  -42

 1ط –ث٤ةسٝد  –اُداز اُلب٤ٓخ  –دٓلن  –داز اُوِْ  –رؾو٤ن: صلٞإ ػدٗبٕ داٝٝد١ 

– 1995  .ّ 

 


