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 القرآن الكريم في السؤاالت الموّجهة إلى النبي محمد 
 إعداد

 حمزة عبد اهلل سعادة شواهنة األستاذ, عودة عبد عودة عبداهلل. د
 ملخص

 (القرآن، التفسير، التفسير الموضوعي، النبي: كلمات مفتاحية)

آيةات  اسةتقرا مةن الة    ،رسةولنا محمةد  يقوم هذا البحث على دراسةة السةالا ت التةي حترحةت علةى     
 .ريم وتحليلهافي القرآن الك سالاله 
حيةةث بل ةةت ، منةةه فةةي القةةرآن الكةةريم أالةةذت حي ةة ا   محمةةد مةةادا السةةالا  للرسةةو  أّن وقةةد تبةةين للباحةةث      

 فقةد بل ةت المة  محمد ا صيغ األسئلة التي ستئ  عنها الرسو  أمّ  ،على االت ف اشتقاقاتها عشرين مرا
حيث وردت الم   (ے)  :آن الكريم هيورودا  في القر  أكثر صيغ سالا  النبي محمد إّ  أّن ، صيغ

  .عشرا مرا
 لألسةئلةأدّ  على ذلك من عرض القةرآن الكةريم  مكانةت أسلوب السالا  والجواب في اإلس م، و وتبّين      

هة للرسو    .واإلجابة عن معظمها، محمد الموجَّ
مدى حاجة ال لها م  من فإننا نل، في ضو  القرآن الكريم دراسة سالا ت النبي محمد ومن ال        

 .أه  العلم للعناية بحريقة السالا  والجواب في كافة مراح  التعليم
 

The Questions to the Prophet Mohammad (PBUH ) In Holy Koran 
 

Abstract 
     This research is based on the study of the questions that raised to our prophet Mohammad 

(PBUH ) , through the extrapolation of state of asking him in the verses of the Holy Koran 

and analyzing them . 

       The researcher found that the material of the question to the messenger Mohammad  

(PBUH ) in the Holy Koran took up a large portion in different derivations, it reach up to 

twenty times . But the formulas questions which the messenger Mohammad (PBUH )  was  

asked about has reached five times . But the formulas of asking the  prophet Mohammad 

(PBUH )which is  more appearing in the Holy Koran is "And  they ask you "  it appeared 

fifteen times . 

        And is found how much important the method of the question and answer in Islam . 

There is no more evidence for this than The Koran showing of the questions which were 

asked to the prophet( PBUH)  and answering most of them . 

        And through studying the questions to the prophet Mohammad (PBUH )in the Holy 

Koran , we feel  how much scholars need to care about the way of asking and answering in all 

stages of education .    
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 مقدمة
 ... .وبعد . له وصحبه أجمعينآوعلى ، والص ا والس م على الاتم النبيين، الحمد هلل رب العالمين     
 ،[01: البقرا] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  : ا ق ،هلشرف من لة العلم فوق ك  من لة؛ وما ذاك إ ّ  إنّ ف     

همها حريقة السالا  والجواب، فقا  والتي من أ ،لتعلماحرائق  إلى ينالمسلمالحنيف  وقد أرشد اإلس م
وألهمية السالا  في التربية  ،[7: األنبيا ] ،[30: النح ] چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ   چ :تعالى

وما ذاك إّ   ؛نصف العلم 4اآلالر بعضالح العلم، كما عّده تامف 3علما الالتعلم والتعليم فقد عّده بعض و 
 .تحصي  العلمو  وسيلة عظيمة للفهمنه أل

  يكةاد يمةّر علةى  كتاب اهلل  فيحتى إّن القارئ ، عالية مكانةالقرآن الكريم في السالا   وقد احت       
 وسائ  التعلم، أهمّ  منفالسالا  في القرآن الكريم  ؛يةألسئلة القرآنابعض الصفحات إّ  ويِجد نوعا  من أنواع 

حيةث بل ةت  .فيةه حي ة ا  كبيةرا   محمد لرسو  لأالذ مادا السالا  ف  غرو أن ت، وجذب ا نتباه ،ورفع الجه 
 .مرا ينعلى االت ف اشتقاقاتها عشر 

، محمةةةد هةةةة للنبةةةي األسةةةئلة الموجَّ اآليةةةات القرآنيةةةة التةةةي وردت فيهةةةا  سةةةتقرا   البحةةةثذا ويةةةأتي هةةة 
فيهةةا مةةن د  ت وجمعهةةا فةةي مكةةان واحةةد، ومةةن ثةةم النظةةر إليهةةا نظةةرا تحليليةةة فاحصةةة بهةةدف اسةةتالرا  مةةا 

 .وفق منهجية التفسير الموضوعي ،وقيم ولحائف

الك م عن معنى السالا   جا : المبحث األو  ففي، هذا البحث إلى ث ثة مباحث تت وقد قّسم
موضوعات أسئلة الثاني المبحث استعرضت في  مّ ثت ، في السياق القرآني ود لة سالا  النبي محمد 

رسو  لل هةالموجَّ سئلة األالتمت هذا البحث بالحديث عن الصائص  مّ ثت ، مفي القرآن الكري الرسو  محمد 
جاباته محمد   .عنها في القرآن الكريم وا 

، فمةا كةان فيةه مةن صةواب  فمةن فْضة  اهلل ، ْن يعتريه الةنقصفهذا عمٌ  بشريٌّ عرضة أل وبعد,
أْن يكون عملي هةذا  أساله و ، ليهإمنه وأتوب  وأست فر اهلل ، وما كان من الحأ فِمن نفسي والشيحان

ة لي   عليّ   .نه سميٌع قريٌب مجيبإِ ، حجَّ
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 األولالمبحث 
 في السياق القرآنيوداللته   سؤال النبي محمد

وذلك من ال   الحديث ، ود لته في السياق القرآني سأتناو  في هذا المبحث سالا  النبي محمد      
، في السياق القرآني  سالا  النبي محمد ض ماداعرْ  مّ ثت ، عن معنى السالا  في الل ة وا صح ح

واهلل المستعان فأقو  ، في القرآن الكريم وسأالتم هذا المبحث بالحديث عن نظائر سالا  النبي محمد 
 .وعليه التك ن

 السؤالمعنى : األولالمطلب 

  چحب  خب   مب  ىب  يب  جتچ  :اهلل قا   ،ه اإلنسانألت ما َيس :السُّاْل ت و . ومسَألة  ت ستالا   سأَسَأَ  يَ      

ِصَلْت بفا  أو واو" :قا  الفراهيدي .5لوبالمح :و ال والمس .[03: حه]  والعرب قاحبة تحذف هم ا َسْ ، فإذا وت
  .6"سائ   : والفقير يتسمَّى... فاسأ ، واسأ : هتِمَ ْت، كقولك

الدي إلى المعرفة، أو ما يالدي إلى استدعا  معرفة أو ما ي" :السالا  بأنه (ياتل  الكت ) عّرف صاحبو     
الما ، فاستدعا  المعرفة جوابه على اللسان، واليد الليفة له بالكتابة أو اإلشارا، واستدعا  الما  جوابه 

 . 7"ا بوعد أو بردّ على اليد، واللسان الليفة لها، إمّ 
ذاوالسالا  إذا كان بمعنى الحلب وا لتما  يتعدَّ       كان بمعنى ا ستفسار  ى إلى مفعولين بنفسه، وا 
لى الثاني ب ى إلى األوّ يتعدَّ  سألته )و( سألته عنه سالا  ومسألة)و( اسألته كذ: )تقو ( عن)  بنفسه، وا 
 .لتضمين معنى اإلضافة ؛(إلى)ى إلى مفعو  آالر ب وقد يتعدَّ ، عنه: أي( به

لمسالو  وتبيينه، والسالا  إذا كان والسالا  للمعرفة قد يكون ل ستع م، وتارا للتبكيت، وتارا لتعريف ا     
 ۇئوئ  وئ  ۇئچ  :وهو أكثر نحو( عن)ى إلى المفعو  الثاني تارا بنفسه وتارا ب للتعريف تعدَّ 

ذا كان  ستدعا  ما  فيعدَّ  ،[52: اإلسرا ]چ أو ب  [13: الممتحنة]ېئ  ېئ  ىئ        :  قوله ى بنفسه نحووا 

 .[05: النسا ]چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ : قوله نحو( من)
 .8نه معنى ا عتنا لتضمّ  ؛ى بالبا  أيضالتضمنه معنى التفتيش تعدَّ  ؛(عن)والسالا  كما تعدى ب      

 في السياق القرآني سؤال النبي محمد : المطلب الثاني
 :ما يلي تهّم هذا البحثومن تلك الوجوه التي ، 9القرآن ورد على عشرين وجها   فيالّسالا       

 .[52: اإلسرا ]چ  ۇئوئ  وئ  ۇئچ : ابة وا ستجابةسالا  اإِلج: اأَلّو 
 .[52: اإلسرا ]چ  ۇئوئ  وئ  ۇئچ : سالا  التعنُّت: الثاني
 :مالتلفة/ سالا  ا ستفتاِ  والمصلحة، وذلك على وجوه: الثَّالث
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 .[555: البقرا]چ  ڻڻ   ڻ  ڻچ : تارا من َحْيض العيا 
 .[512: البقرا]چ ېئۈئ  ېئ  ېئچ : وتارا  من نفقة اأَلموا 
 .[981 :البقرا]چ  ۓے   ے  ۓ  ھچ : وتارا عن حكم اله  

 .[35: النا عات] ،[157: األعراف] چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  چ : وتارا عن القيامة وما فيها من اأَلهوا 
 .[132: حه] چک  ک  گ چ : وتارا عن حا  الجبا 

 .[517: البقرا]چ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ: وتارا عن الحرب والقتا 
 .[512: البقرا] چ ېۉ  ې  ې   ې  ۉچ : وتارا عن الحرام والح  

ص ح ما َلهت من الما   .[553: البقرا]چ پٻ  پ  پ چ: وتارا عن اليتيم واِ 
 .[1: األنفا ] چ ٻٱ  ٻ  ٻچ  .{ َيْسَألتوَنَك َعِن األنفا }: وتارا عن ال نائم

 .[1: المعار ]چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ چ : وتارا عن العذاب والنكا 
 .[157 األعراف] چ  ىتجت  حت       خت   مت چالجدا   فيوتارا عن المبال ة 

 [153: البقرا] چ وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ : الج   ذيوتارا عن كرم 
 في القرآن الكريم( محمد  سؤال النبي)عرض مادة : أوالا 

، مةرا ينعشةر ف صةي ها واشةتقاقاتها فةي القةرآن الكةريم علةى االةت ( النبي محمةد  سالا )وردت مادا      
وَسةيترّتب آيةات كةّ  مفةردا  حسةب ترتيةب ، فةي القةرآن الكةريم( النبةي محمةد  سالا )وفيما يلي عرٌض لمادا 

 10:وذلك على النحو اآلتي، وكونها مّكية أو مدنّية، باإلضافة إلى بيان اسم السورا، الت وا
مررررررررات  المفردة

 ورودها       
 الشاهد رقمال الحالة       

 

مكيرررة أو  السورة
 مدنية

 مضارع 12 ْسَألتوَنكَ ي
 

 

 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓے   ے  ۓچ  1

ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇۇ

ې  ې     ېۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ

 چائ  ائ  ەئ   ەئ  ىې  ى

 البقرا
(152) 

 مدنية

   5  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئچ

  يئی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ

 چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت

 البقرا
(512) 

 مدنية

ڄ  ڃ    ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچ 0   

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ

 البقرا
(517) 

 مدنية
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  

 چڎ
ى  ى  ائ           ېۉ  ې  ې   ېچ 3   

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  

 چۇئ

 البقرا
(512) 

 مدنية

ىئ  ىئ       ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ 2   

 چىئ  ی  ی  ی  ی
 لبقراا
(512) 

 مدنية

ٺ    ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پچ 3   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺٺ  ٺ

ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ

 چڦ

 البقرا
(553) 

 مدنية

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ  7   

 چھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ  ھ

 البقرا
(555) 

 مدنية

  ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ 5   

 ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ 

  چہ

 المائدا
(3) 

 مدنية

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ  2   

 چ ...  جئىئ  ی  ی    ی     ی  ىئىئ

 األعراف
(157) 

 مكية

يت  جث   مث  ىث  يث    ىتجت  حت       خت   مت چ 13   

 چحج  مج      جح  مح    جخ  حخ   

 األعراف
(157) 

 مكية

  پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  11   

ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

 چٿ  ٿ              ٿ  ٹ    ٿ

 األنفا 
(1) 

 مدنية

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ  وئ  ۇئچ  15   

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

 اإلسرا 
(52) 

 مكية

حب  خب  مب    جبحئ   مئ  ىئ  يئچ  10   

 چىب  يب  جت   
 الكهف

(50) 
 مكية

   13 
  مكية حه چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ 
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(132) 
 النا عات  چ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی چ  12   

(35) 
 مكية

  91 مضارع  يسألون

  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 

 الذاريات
(15) 

 

 مكية

  يسةةةألك
    

مضارع 5
  

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  چ 17

ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ےھ

 چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

 النسا 
(120) 

 مدنية

  ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ٻٱ  ٻ    ٻ  ٻچ  15   

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀ  ڀ   ٺ

 األح اب
(30) 

 مدنية

 المعار  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  چ  12 ماضي 1  أس
(1) 

 مكية

ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ  53 ماضي 1  سألك

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 چىئ  ىئ  ی   

 البقرا
(153) 

 مدنية

 :الكريم القرآنفي  (سؤال النبي محمد )ورود مادة حول الملحوظات العاّمة : ثانياا 

هة للرسو   تصدُّر. 1  .آيات ث ث اآليات القرآنية ماعدا محمد السالا ت الموجَّ

عشةرا المة  حيةث وردت  ،(ے): الكةريم هةي القةرآنورودا  فةي  النبةي محمةد  أكثر صةيغ سةالا . 5
م علةى السةالا  لد لةة علةى اسةتمرارها"هي التعبير بصي ة ا ستقبا  ولع  الحكمة من ، سور يمرا في ثمان

 .11"إلى ورود الجواب

أّن ما كانت معه  12ويرجح البعض، سبوقة بالواووست مرات م، تسع مرات بدون واو (ے)ورود . 0
بينمةةا السةةالا   ،كسةةالالهم عةةن اليتةةامى، الةةواو فهةةو أولةةى وأحةةق بالتسةةاال ؛ ألنةةه عملةةي وألةة م لهةةم فةةي التشةةريع

 .كسالالهم عن الروح، كبدون الواو يشتم  على أشيا  لي  من ورائها إدرا

بالفعةة   اصةةي تان منهةةا وردتةة، المةة  محمةةد   عنهةةا الرسةةو  ئألسةةئلة التةةي سةةا بل ةةت صةةيغ ومشةةتقات. 3
، (ے) :وهةةةةةةةةةي، وثةةةةةةةةة ث صةةةةةةةةةيغ وردت بالفعةةةةةةةةة  المضةةةةةةةةةارع، (ائ)و ،(ڭ) :وهةةةةةةةةةي الماضةةةةةةةةةي

  (.ٱ  ) و ،(ٹ)و



 5 

، (المعةار )و، (األنفةا : )وهمةا، الكةريم القةرآنسةورتين مةن سةور  في مسته ّ  النبي محمد  سالا وقوع . 2
ولفةةت ، ويبةةدو أّن الحكمةةة مةةن ذلةةك أّن افتتةةاح السةةور بأسةةلوب السةةالا  هةةو مةةن أفضةة  الوسةةائ  لهةةّ  القلةةوب

 .ا نتباه؛ وذلك لتتلقَّى النفو  أوامر الالقها باهتمام بالغ

 .مدنيةوالمكية ال سورفي ال النبي محمد  سالا  ورود. 3

ڳ  ڳ  چ  :قوله   على ال ف عادا األجوبة القرآنية وهو تصدير جواب نبوي وحيد بالفا. 7

عن أسئلة وقعت فكانت  كافة اإلجابات القرآنيةأّما ، ؛ وذلك ألنه جواب مسبق[133: حه]چڱ  ڱ   

 .بسؤال  العليم   أحداً لن يفاجئ هللا أن  وفي هذا إشارة إلى  ،بالفعل

ّ  آيات  ، حيث قا محمد ه   عنه رسولئا ست مّ بنفسه عى اإلجابة قد يتولَّ   اهلل إنّ  .5 له في جت
في تبليغ  ه ِصدقدلي  على  چپچ  في لنبي محمد لالخطاب و، يا محمد: أي چپچ: السالا 

 .نفسه   من عنديما جا  به ل وأنّ  ،شريعة ربه
لنبي سالا  احيث وردت مشتّقات ، البقراهي سورا  النبي محمد  لسالا  القرآنية إيرادا   السورأكثر  .2

المدنّي  و  ريب أّن المجتمع، مدنّية البقراولع  الحكمة من ذلك أّن سورا ، فيها ثماني مرات محمد 
كم الشرعي من المجتمع المّكّي؛  ظاهرا األسئلة عن أالذت  لذلك فقدأحو  إلى التنوُّر والتعّرف على الحت

 .فيها حي ا  كبيرا   الشرعية حكاماأل
ى  ائ   ائ  چ  : قولهوهي  ،آية الدعا في  چپچ الواسحةبوي عدم تصدير الجواب النب .13

الواسحة  الكريم القرآنحيث أثبت ، الكريمالقرآن على ال ف العادا في أسئلة [153: البقرا] چ وئەئ  ەئ  وئ

   13يات السالا آمن  موضعا   عشر أربعة في. 

 في القرآن الكريم محمد  سؤال النبيصيغ نظائر : الثالثالمطلب 

 وتحِمة  فةي حّياتهةا معنةى سةالا  النبةي، الكةريم ن الة   تتّبعةي لأللفةاظ التةي وردت فةي كتةاب اهللم
 .ا ستفتا و ، ا ستنبا  :هما، نيلفظ وجودتبّين ، محمد 

 االستنباء: أوالا 
ىب   يب    مبچ  :وذلك في قوله ، القرآن الكريممرا واحدا في ( يستنبئونك)وردت لفظة 

ويسألونك أيها الرسو  أن تنبئهم : والمعنى .[20: يون ] چىث  يث  حج  مج     مثخت  مت  ىت  يت   جث  حتجت
ا نكسبه من المعاصي على ما كنّ  إنه سيقع ج ا    الدنيا واآلالرا أحقٌّ  فيدهم به عن هذا العذاب الذي تعِ 

 .15"استفهام على جهة اإلنكار وا سته ا " ذاوه .14"الدنيا، أم هو إرهاب وتالويف فحسب؟ في
 االستفتاء :ثانياا 
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ۓ  ڭ  چ  :ومن ذلك قولةه ، 16القرآن الكريمفي موضعين من ( يستفتونك)وقد وردت لفظة      

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې    ڭڭ

  .[157: النسا ] چى  ى  ائ    
 يةا محمةد، أصةحابك أنْ ، ويسألك،  چ ڭۓ  ڭ  ڭچ   :يعني ج  ثنااله بقوله ":قا  أبو جعفر     

 .17"تفتيهم في أمر النسا ، والواجب لهن وعليهن
 المبحث الثاني

 ي القرآن الكريمف موضوعات أسئلة الرسول محمد  
هةةة للرسةةو األسةةئلة  مةةن الةة   اسةةتقرا       فةةي أربعةةة  أنهةةا تنةةدر  الكةةريم ظهةةرفةةي القةةرآن  محمةةد  الموجَّ

 .األسئلة الحلبيةو ، األسئلة اإلالباريةو ، ة التشريعيةاألسئلو  ،األسئلة العقدية: وهي ،موضوعات

هةةة للرسةةو األسةةئلة  موضةةوعاتوسأسةةتعرض ، أربعةةة محالةةبفةةي المبحةةث لةةذا سةةوف أجعةة  هةةذا        الموجَّ
 .واهلل المستعان وعليه التك نفأقو  ، فيه محمد 

 العقدية سئلةاأل :األولالمطلب 

 :النحو اآلتي وذلك على ،أمور تناو  الجانب العقدي ث ثة

 السؤال عن اهلل : أوال
 :وهو قوله تعالى، الكريمالقرآن في موضع واحد من ذات العلية ال عن محمد الرسو  سالا  ورد 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ

ذا سألوك عن المعبود فأالبرهم أنه قريب يثيب على الحا" :المعنىو  .[153: البقرا] چىئ عة ويجيب وا 
 .18"ن صوم وص ا وغير ذلكم ما يفعله العبد مِ الداعي، ويعلَ 

ث ثةة السةالا  يحتمة   هةذا فةإنّ وعليةه  ، عن اهلل  ا  محمدالسالا  على أنهم سألوا النبي  هذا يد ّ و      
 نْ ا السةالا  عةن الةذات فهةو أأّمة .أو عن صفاته، أو عةن أفعالةه ،ا أنه كان سالا  عن ذات اهلل إمّ  ؛وجوه

 :مرينأل ؛أولى هذا الوجهله على حمْ و ات، رب والبعد بحسب الذيكون السائ  يسأ  عن القت 
  .السالا  وقع عن ذاته   عن فعله على أنّ  يد ّ  چەئ چ: ظاهر قوله أنّ : األو 
م هو ذلك المراد من ذلك المبهَ  الجواب على أنّ  ، د ّ    والجواب مفصّ  السالا  متى كان مبهما   أنّ : والثاني
 .19رب والبعد بحسب الذاتالسالا  كان عن القت  منا أنّ علِ   چ  وئەئ  وئ چ :ا قا  في الجوابن، فلمّ المعيَّ 
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 چحب چ   اقتران الجواب بلفظة ،الكريم في القرآن محمد  الرسو سالا   من ال   استقرا  لحظويت 
 .األحكام الشرعية واسحة في تبليغ الرسو  محمدا  الواسحة، فإنّ وجود على  تد ّ لفظة  يغالبا ، وه

ذا سألك عبادي عني فق  إني قريب): لم يق  في هذه اآلية بينما نما تولَّ (وا  ة بذاته العليّ  ى اهلل ، وا 
ويجيب ، [153 :البقرا]چ وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ : ، فقا  مباشرا اإلجابة على عباده

عن الواسحة  حالة الدعا  مست ن   العبد في ذفت لإلشارا إلى أنّ حت : "بقوله عن هذا السرّ اإلتقان صاحب 
وفي غير حالة  ،جع  بينه وبين الداعي واسحةاهلل سبحانه لم يَ  فإنّ  ،وهو دلي  على أنه أشرف المقامات

 .20"الدعا  تجي  الواسحة
ويةد  أيضةا  علةى ، ربشةدا القتة بيةان من هذا الرد القرآنةي يةد  علةى چحب چ الواسحة إل ا  فإنّ وعليه      
 .غير منقوصة كاملةينب ي أن تكون  هلل  لبشرية اعبودأّن 
 الروح ماهية السؤال عن: ثانياا 

 :وهو قوله ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  الروح عن محمد الرسو  سالا  ورد 
 .[52: اإلسرا ]چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ۇئوئ  وئ  ۇئچ

يجيةبهم ب يةر مةا َعِلةَم ِمةن تفسةيرها،  رون أنْ وهةم مقةد   هةي؟الةروح مةا عةن   النبيَّ  ليهودت اسألت حيث      

 ن أمر الّلهالروح مِ  مهم أنّ فأعلَ 
 وذلةك ألنّ  ؛د  عةن الجةواب أصة   قد عَ  قرآن الكريمالويلحظ هنا أّن  .21

 .22تعجي والالسائ  التعنت  قصد

 .لي  نبي    وفي هذا إرشاد لنا بالعدو  أحيانا  عن اإلجابة الصريحة إذا كان غرض السائ 

 :القيامةموعد الّسؤال عن : ثالثاا 
رعن  سالا النجد أن  الكريمفي القرآن  محمد  الرسو سالا   من خالل استقراءو       الساعة قد تكرَّ

 :كما هو موضح في الجدو  اآلتي، الكريمالقرآن من آيات  الم  مرات في أربع
 

الغرض من  المسؤول السائل اآلية السورة الرقم
 لالسؤا

1 

 األعراف

  ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ 

حب  خب    جبحئ    مئ  ىئ  يئ  جئىئ  ی  ی    ی     ی

يت  جث   مث  ىث  يث    ىتجت  حت       خت   مت  يبمب  ىب

  چحج  مج      جح  مح    جخ  حخ   

 أو قريش كفار
 اليهود

 الرسو 
 محمد 

 متحانا 
 

أو االستفسار  الرسو  النا ڀ    ڀپ  پ   پ  پ  ڀ  ٻٱ  ٻ    ٻ  ٻچ  األح اب 2
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 أو متاا اال محمد  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ   
 23تعنتال

3 

 الذاريات
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ 

  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   

  نو الكافر 
 

 الرسو 
 محمد 

تكذيب ال
 سته ا ا و 

3 

 النا عات
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          چ 

جب  حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت   ىئ  يئ    

  چمت     ىت  يت  جث  مث  ىث      يث  حج     مج  جح   

 المشركون
 الرسو 
 محمد 

  سته ا ا 
 

 

؛ األعراف  وهي آية محمد  وجهة للرسو مالاألسئلة وسأكتفي بالتعليق على نموذ  واحد من هذه       
 .الشية اإلحالة

عن الساعة،  سألوا رسو  اهلل  قوما   إنّ : القو  في ذلك أن يقا والصواب من ": قا  أبو جعفر     
و  البر بذلك  ،يكونوا كانوا من اليهود وجائ  أنْ  ،يكون كانوا من قريش وجائ  أنْ  ،فأن   اهلل هذه اآلية

 .24"ذلك كان عندنا يجو  قحع القو  على أي  
، ، فالكافر يسأ  مستبعداَ معا   من والكافرد على الاحر المال السالا  عن الساعة يرِ  نّ البعض أ يرىو      

ف المجهو  ف  مانها، وتعرُّ يعرِ  ، والعق  يريد أنْ عارف مشتاق يستعج  لفرح شوقه ألنه ؛يسأ  والمالمن
سأ  ا  أعرابي وياليد ذلك ما ثبت في الصحيح أنّ  .25عرفتهمع لالمستور غاية من غايات العقو ، تتحلّ 

 .26الساعة عن  رسو  اهلل 
عليه الس م كان إذا سئ  عن هذا الذي    ففيه أنه" :بقولهسالا  هذا العلى  ابن كثيرق يعلّ و      

هم، وهو ا ستعداد لوقوع ذلك، والتهيال له قب  ن وله، في حقّ  لمه، أرشدهم إلى ما هو األهمّ يحتاجون إلى عِ 
نْ   .27"لم يعرفوا تعيين وقته وا 

  لمعرفةةة ق السةةالا ، فالسةةالا  فةةي األوّ  الةةت ف متعل ةةوذلةةك  ؛مةةرا أالةةرىالسةةاعة كةةر السةةالا  عةةن ذت قةةد و      
ولبيةةان شةةةّدا ، بمعرفةةةة شةةي  عنهةةةا حفةةيٌّ   ا  محمةةةد النبةةي هم بةةةأنّ لبيةةةان ظةةنّ  ؛ر السةةالا ميقاتهةةا، وتكةةرار ذْكةةة

          . 28الساعة أيضا  
تكرير وفي هذا النوع من ال: "األعرافآية  في( ىئ)تكرير في توجيه  (ا نتصاف)يقو  صاحب      

المعهود في أمثا  هذا  يشارك فيها، وذاك أنّ  ن أنْ مِ  في الكتاب الع ي ، وهو أج ّ  نكتة   تلفى إ ّ 
  وقد على مقصد، واعترض في أثنائه عارض فأريد الرجوع لتتميم المقصد األوّ  نيبت الك م إذا  التكرير أنّ 

م لذلك في الكتاب الع ي  أمثا ، ه، وقد تقدّ ه ببدايتر المقصد األو  لتتص  نهايتت ى بذكْ ه، حرَّ د عهدت بعت 
ر الجواب اعترض ذكْ  مّ ثت   چ ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ ا ابتدأ الك م بقوله وسيأتى وهذا منها، فإنه لمّ 

ن اإلنكار أريد تتميم سالالهم عنها بوجه مِ   چىب چ  إلى قوله  چ ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ  ن في قولهالمضمّ 
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ره ي ذكْ ر  ه فحت د عهدت ق بالسالا ، وقد بعت وهو شديد التعلُّ  چ  ىتحت       خت   مت  چ ن في قولهعليهم، وهو المضمّ 
ن م، فمِ   مست نى عن تفصيله بما تقدّ ن اإلجما  كالتذكرا لألوّ بنوع مِ  ى إ ّ حرَّ يت  ة، و  نراه أبدا  ية عامّ تحرِ 

ر السالا  لهذه الفائدا كرّ ا بما تقدم، فلمّ  اكتفا    ؛ر المسئو  عنه وهو الساعةولم يذكت   چوئ چ قي   مّ ثت 
 .29"هذا في تلاليص الك م بعد بسحه وي حظ   چ ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ فقا  مجم    ر الجواب أيضا  كرّ 

عن موضوع  سالاليننجد أّن  في الكتاب الع ي  محمد  الموجهة للرسو األسئلة  ومن ال   استقرا      
ب و  نبةةّي السةةاعة أمةةر غيبةةي لةةم يّحلةةع عليةةه ملَةةك مقةةرَّ  ولعةةّ  السةةّر فةةي هةةذا أنّ  بجةةواب، ابةةعقَّ تت لةةم  السةةاعة
 : في كتاب اهلل والحديث نوعان السالا " :األثير ابنيقو  ، لسائلينوفيه أيضا   جر ل، مرَس 
  .الحاجة إليه، فهو مباح، أو مندوب، أو مأمور به ّ  ما كان على وجه التبيين والتعلم مما تمَ  :أحدهما
مةا كةان مةن هةذا الوجةه ووقةع  فكة ّ . عنه ومنهيّ ق التكلف والتعنت، فهو مكروه، ما كان على حري :واآلالر

ن وقع الجواب عنه فهو عقوبة وت ليظ  .30"السكوت عن جوابه فإنما هو ردع و جر للسائ ، وا 
ّ  أصحاب  عن الساعة الكريمفي القرآن  محمد  هة للرسو وجَّ مالاألسئلة  من ال  ويلحظ       أّن جت
 .الالصوم أله  الحق   ثمرا منها أسئلةوهذا يد  على أّن ، كانوا من غير المالمنين األسئلة تلك

  التشريعية سئلةاأل: الثانيالمطلب 
 :وذلك على النحو اآلتي ،أمور سبعة تناو  الجانب التشريعي

 السؤال عن األنفال: أوال
ٱ  چ  :وهو قوله ، ريمالكالقرآن في موضع واحد من  األنفا  عن محمد الرسو  سالا  ورد      

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ                ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ

 .[1: األنفا ]چٿ
األنفا   إن اهلل تعالى أالبر في هذه اآلية عن قوم سألوا رسو  اهلل ": الحبري شيخ المفسرينقا       

 .31"أن يعحيهموها، فأالبرهم اهلل أنها هلل وأنه جعلها لرسوله
سالا  استالبار؛  چ ٻٱ  ٻ  ٻچ  : سالا  استالبار، وسالا  حلب؛ فقوله: والسالا  سالا ن     

 .32 نائمكم الفإنهم سألوه عن حت 
 عن حكم القتال في األشهر الحرمالسؤال  :ثانياا 
ڦ  چ :وهو قوله ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  القتا  عن محمد الرسو  سالا  ورد      

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ ڦ  ڦ    ڦ    ڄ 

  .[517: البقرا]چ  ڈڎ  ڎ
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عةةن قتةةا   -وذلةةك رجةةب-يسةةألك يةةا محمةةد الكفةةار أو المسةةلمون عةةن الشةةهر الحةةرام : يعنةةي بةةذلك و      
 رامفةي الشةهر الحة :يعنةي (قتةا  فيةه) :يةا محمةد (قة ) عليةه، (عةن)علةى معنةى تكريةر (القتةا ) والفض .فيه
عةةن سةةبي  اهلل، وكفةةر بةةه، وعةةن المسةةجد  وصةةدّ  .ك الةةدما  فيةةهعظةةيم عنةةد اهلل اسةةتح له وسةةفْ  :، أي(كبيةةر)

الرا  أه  المسجد الحرام  .33أكبر عند اهلل من القتا  في الشهر الحرام - تهه ووت وهم أهلت  -الحرام، وا 
ةا " :  ن عبا ابومما ياليد ذلك قو   .هم أه  اإلس م ذلك عنالسائ  أّن  يبدوو       اَلْيةر ا َما َرَأْيتت َقْوم 

ۉ  ې  ې     ۉچ : مةةا سةةألوه إ َّ َعةةْن ِثْنتَةةْي َعْشةةَرَا َمْسةةَأَلة  كتلُّهَةةا ِفةةي اْلقتةةْرآنِ  ِمةةْن َأْصةةَحاِب متَحمةةد 

  .34"چ  پ ٻ  پ  پ  چ و ،  چڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ  و ،چ ې
ا حصة  والتمةا  المالةر  لَمة ،ندم علةى صةنيعهملاعلى سبي  التعليم و هنا كان  ةصحابال سالا فوعليه      
 .35هممن ا عتراضعلى سبي  فهو  من المشركين سالا الكان  إنْ أّما  .منهم
جاباته عنها نجةد أن الكريمفي القرآن  محمد  وجهة للرسو مالاألسئلة  من خالل استقراءو       سةالا ال وا 
ه إلى أستاذ البشرية سالا هو أعّم  -موضع البحث-  .كما أّن جوابه عليه كان أشم  جواب كذلك ،وتج 

 كم الخمر والميسرالسؤال عن ح   :ثالثاا 
قوله وهو ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  الالمر والميسرحكم  عن محمد  الرسو سالا  ورد      
:  البقرا]چ ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ  ېۉ  ې  ې   ې  ۉچ :

512]. 
اإلنسةةان العاقةة  إذا رأى مةةا يترتةةب  أنّ  :، وسةةبب سةةالالهم هةةويسةةألك النةةا ، أو الصةةحابة : والمعنةةى     

فةي ذلةك؛ ولهةذا سةألوا أن يكةون عنةده إشةكا   دّ التةي تالةالف الفحةرا فة  بتة على الالمر والميسر من المضارّ 
ولةةون وقةةد فمةةا كةةان المالمنةةون األ. 36المعنةةى معلةةوم ؛ ألنّ -ذاتهةةا  عةةن -كمهمةةا عةةن حت   محمةةدا   الرسةةو 

نْ  ليكةون  ؛ح القةرآن بةالتحريم، ولةذلك كثةر سةالالهم عنهةالم يصر   أرهف اإليمان قلوبهم ليرضوا عن الالمر، وا 
 .37القحع في أمرها

 .39"ةا المنافع فدنيويّ ، وأمّ 38ينا إثمهما فهو في الد  أمّ ": قا  ابن كثير     
 نفقة اأَلموال السؤال عن :رابعاا 

 :وهما، الكريمالقرآن من في موضعين  اإلنفاق عن د محمالرسو  سالا  ورد       
 .[512: البقرا] چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ېئۈئ  ېئ  ېئچ  :ه قول :األو 
 :البقرا] چىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ :قوله  :الثاني

912]. 
، مت ايران عنه الجوابينإّ  أّن في الموضعين السابقين  ا  السالا  واحد كونلحظ أنه بالرغم من ويت      

 :ا السالا  الثانين، وأمّ ين لهم األمر نفق عليه، فبيّ ن يت ق، وعمّ نفَ سالا  عن الجن  الذي يت : األو  السالا ف
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هو الفض  عن : وقا  ابن عبا  .ق هو العفونفَ الذي يت  ن أنّ جيبوا بحسبه، فبيّ ق، فأت ر المنفَ فعن القدْ 
 .40ال ني
: البقرا] چ ...ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  ېئۈئ  ېئ  ېئچ  :في قوله  ويلحظ     

فالسالا  إنما وقع عن المنَفق،  ،ههم إلى األهمّ ا سألوا ونبّ فهم عمّ صرَ قد   محمدا  الرسو  أّن  41،[512
 .42ألنه األهم ؛وجا  الجواب ببيان المنَفق عليه

وهو  ،ب المحابقةجوا: األولى. ورد على صورتينالسالا  ويترجح أّن الجواب النبوي عن هذا 
   :قوله        چ ی  ی  جئ چ  :وهو قوله ،جواب ال يادا: والثانية. 

 السؤال عن اليتامى :خامساا 
 :وهو قوله ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  اليتامى عن محمد الرسو  سالا  ورد      

ٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٹٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ  پٻ  پ  پچ

 .[222: البقرا] چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ
شر ويأكلون أموالهم مع أموالهم، َفشتد َد عليهم في كانوا يظلمون اليتامى، فيت وجون العَ  أنهم" :والمعنى     

هو الير  اإلص ح لهم مهم اللَّه أنّ أمر اليتامى تشديدا  الافوا معه الت ويج بنساِ  اليتامى ومالالحتهم، فأعلَ 
  چ ٺٺ  ٺ  ٺ چ: ي اإِلص ح فقا مالالحتهم في الت ويج وغيره جائ ا مع تحرّ  األشيا ، وأنّ 

 .43"فهم إالوانكم :أي
 حيضالمعن السؤال  :سادساا 

 :قوله وهو ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  حيضالم عن محمد الرسو  سالا  ورد 
 .[555: البقرا]چۀ  ۀ  ہ    ڻڻ   ڻ  ڻچ

يأتي الجواب أم يحرم؟ ف عن إتيان النسا  في حالة الحيض أيح ّ  لنبيهمن يالمسلملسالا  هنا من وا     
حتى  و  تقربوهنّ  ،44أذى لكم ولهن ذلكفي  ألنفي حالة الحيض،  معاشرا النسا  بااجتناإللهي بضرورا 

 .45اهلل أمركمن حيث مِ  ينقحع عنهن دم الحيض وَيْحهترن، فإذا تحّهْرن بالما  فاغتسلن، فأتوهنّ 
كةم ديةنهم مةوا حت يعلَ  ، ولم يكن مةن غيةرهم؛ ألنهةم أرادوا أنْ  صحابةالسالا  عن المحيض كان من الو      

 اإلسةةة م مرشةةةد إلةةةى األمةةةر الصةةةالح فةةةي كةةة ّ  ونهم؛ وألنهةةةم أدركةةةوا بقةةةوا وجةةةدانهم الةةةديني أنّ ال فةةةي أالةةةص شةةة
الع قةةة بةةين الرجةة  ب الةةذي يتصةة ن هةةذا األمةةر الالةةاص األمةةور، مةةن أجةة  هةةذا المعنةةى سةةأ  المالمنةةون عةة

 .46والمرأا
هؤؤذ  ألن سؤؤؤال م عؤؤن  ؛ وذلةةكمعحوفةةة بةةالواو، كأنهةةا أسةةئلة متتابعةةة 47الث ثةةةسةةئلة ويلحةةظ أّن هةةذه األ     

بحرف الجمع داللة على ذلك يءالحوادث وقع في وقت واحد فج
48

والميسةر؛  عن الالمةر سألوا أو   قد  م ف, 
  .حيضالمعن  سألوا مّ ثت  ،ليتامىعن ا سألوا مّ ثت  سألوا ماذا ينفقون؛ مّ ثت 
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والميسر إت ف الما  بدون فائدا؛ وفي  ا رتباح بين السالالين واضح جدا؛ ألن في الالمر وجهو      

ڌ  چ :  قوله أن   المّ   اهلل أنّ  قبله بالسالالين الثالث السالا  ارتباح جهوو , اإلنفاق بذ  الما  بفائدا

 فصاروا ، الصحابة على أشك  [11: النسا ] چ  کڑ  ک  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 
 يصلح و  يفسد، أن اإمّ  لليتامى جعلوه ما مّ ثت  حدا؛ على اليتامى وحعام حدا، على حعامهم يجعلون
مّ  لألك ؛  لو فيما عليهم وأشك  ذلك، من جوافتحرّ  األكم ؛ الوجه على لي  ولكن لألك ، يصلح أن اوا 
 ،يجا واإل الب غة، من يكون ما غاية في بجواب  اهلل فأجابهم تامى؛الي بحعام حعامهم اللحوا

 .چ  ڀپ  ڀ       ڀ   ڀ چ:  فقا  49والوضوح؛
جابتهةةا  الث ثةةةسةةئلة ويلحةةظ أّن هةةذه األ      واحةةد منهةةا يتجةةه إلةةى  يتصةة  بإصةة ح المجتمةةع، وكةة ّ ممةةا وا 

المودا والتعةاون ا  المجتمع على دعائم من ها يت قى نحو مقصد واحد، وهو إقامة بنناحية إص حية، وكلّ 
واإلصة ح فةي هةذه المسةائ  الةث ث  يلتهمها العةدو الالةارجي، ن أنْ مِ لة ، ألن القتا  حماية للدو على الالير

وقةةد ابتةةدأ القةةرآن الكةةريم فةةي إصةة ح  ،الةةدااللي، وهةو التنابةةذ يةةران العةةدوّ تأكلهةةا ن ن أنْ يتنةاو  حمايةةة األمةةة ِمةة
بهةةذه المسةةائ  واإلجابةةة عنهةةا؛ ألنهةةا هةةي التةةي تنفةةي األذى وتةةدفع الالحةةر ا جتمةةاعي، المجتمةةع اإلسةة مي 

 .50مة على التحليةالتاللية مقدَّ  ر عند علما  اإلس م أنّ ومن المقرَّ 
 :الحرام والحالل عنالسؤال : سابعاا 
، الكريمآن القر في موضع واحد من  من األحعمةلهم  اهلل  ح ّ ا أَ عمّ  محمد الرسو  سالا  ورد      

 .[4 :المائدا]چ ... ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  :وهو قوله 
لةه مةن األحعمةة والم؟كة ؟   لهةم أكْ ما الذي أَحة: يسألك، يا محمد، أصحابك: لنبيه محمد  يقو       

 يضةا  لكةم أ حة ّ وأَ ، أذن لكةم ربكةم فةي أكلةه مةن الةذبائح، وهي الحة   الةذي الحيباتلكم منها  ح ّ أت : فق  لهم
 .51الكواسب من سباع البهائم الجوارح، وهنّ  متم منمع ذلك، صيد ما علّ 

مةاذا : يسةألونك قةائلين: تأوي  الكة م هكةذا معنى القو ، كأنّ هنا  الحرام والح  عن يتضمن السالا  و      
ة عةنهم، كمةا من الحاضر إلى ال ائب للتنبيه ولتوجيةه الةذهن؛ وألن فةي السةياق حكاية لنا؟ وكان التفاتا   ح ّ أت 

، ولةةةو كةةةان الحةةةديث   للتحةةةدث بلفةةةظ ال يبةةةة موضةةةعا  ن الحكايةةةة جَعةةةأقسةةةم فةةة ن لةةةيفعلن كةةةذا، فتضةةةمُّ : يقةةةا 
  .52، ولكن نسق القرآن أبلغ وأقوم، وأدعى للتنبيه وا لتفاتبضمير الحاضر لكان له موضع أيضا  

ن لهم غ للرسالة، وهو المبي  بل  هو الم ألن النبي  ؛يتولى الجواب أنّ  ه نبيّ  ر اهلل أمَ وقد      
ع، ومما يتفق مع مقام الرسالة أن يكون هو المجيب، ولكن إذا كان اتجاه النا  إلى د، وهو المرجِ والمرشِ 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ  : ذا قا ح أحد؛ ولمن غير توسُّ  ربهم والضراعة تكون اإلجابة منه 

بالح    أن يجيب هو سالالهم الالاّص    أمر اهلل وعليه فقد ،چ ...   ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئوئ
 .53عث بها، وعمله الذي يتو ه، وهو بيان الشرع للنا ألنه يتعلق ببيان رسالته التي بت  ؛والحرام
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 اإلخبارية  سئلةاأل: الثالثالمطلب 

البةر  شالصةية ماضةية وهةي قصةة حةو  ت عبارا عن سالا وكان، أربعة أمورتناو  الجانب اإلالباري      

 :وذلك على النحو اآلتي، الكافرين عذابوعن  ،الجبا القمر و : وعن ظاهرتين حبيعيتين وهما، نينذي القر 

 ذي القرنين خبر السؤال عن :أوالا 
چ : وهو قوله ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  ذي القرنينعن  محمد الرسو  سالا  ورد      

 .[88: الكهف]چحب  خب  مب  ىب  يب  جت     جبحئ   مئ  ىئ  يئ
على أنها مما ن لت السورا للجواب عنه كما كان ا بتدا   يد  (حئ)ب افتتاح قصة ذي القرنين و      

 .54ث  ذلكتنبيها على مِ  ؛بقصة أصحاب الكهف اقتضابا  
البر : و  عنهال ، والمس55من اليهود كانوا قوما   إنهم: المشركون بتعليم من اليهود، وقد قي : السائلونو       

لةة، فسةألوا النبةي ة مجمَ ، كانةت أالبةار سةيرته الفّية(ذي القةرنين)رف بلقةب العةالم عتة اف من عظمةا رج  حوّ 
 عن تحقيقها وتفصيلها، وأذن له اهلل   ْن منهةا مةا هةو موضةع العبةرا للنةا  فةي شةالون الصة ح يبيّ  أن

اليةة ق، فكان أحبةار اليهةود منفةردين بمعرفةة إجمفي االت ف أحوا  الاللْ  والعد ، وفي عجيب صنع اهلل 
محمد الرسو  بوا بها نبو ا ن أسرارهم فلذلك جرَّ عن هذه المسائ  وكانت مِ 

56. 
فةةاألقرب أن تكةةون المجادلةةة  ،مكيةةةالكهةةف ن سةةألوا بتعلةةيم مةةن اليهةةود؛ ألن سةةورا يالمشةةرك أنّ  والةةراجح     

ّن إوعليةه فة، 57بأهة  الكتةاب  ا  ة وهم قةد يسةتعينون فةي مجةادلتهم النبةي محمةدبينه وبين المشركين في مكّ 
 .نو المشركالسائ  المباشر هم 

علةةةةى  للد لةةةةة (ے)  ا سةةةةتقباوصةةةةي ةت  .58علةةةةى جةةةةن  ا متحةةةةانوهةةةةذا السةةةةالا  الالبيةةةةث كةةةةان      
 .فهم سألوا عن ذلك وما  الوا يسألون ويلّحون، 59استمرارهم على ذلك إلى ورود الجواب

جاباتةه عنهةا يظهةر أّن هةذا الكةر فؤي القؤرآن  محمةد  الموجهة للرسو األسئلة وبتأم        -الجةواب يم وا 
ولةم يعقتةب السةالا  ، بعةد مقد مةة القرآنةيحيةث ورد الةرّد ، اإلجابةات القرآنيةةتميَّة  عةن سةائر  -موضةع البحةث

 نيالمشةركأسةئلة بعةض ر اإلجابةة عةن الحكمة من تأالُّ ولع  ، الوحي في ذلكانتظر  وذلك ألنه ؛ مباشرا
 .هتبلي ه شريعة ربّ  واليهود ظهور صدقه وأمانته في

 الّسؤال عن حال الجبال :ثانياا 

چ : قوله وهو ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  الجبا عن  محمد الرسو  سالا  ورد      

 .[132: حه]چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
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يةذريها : ويسألك يا محمد قومك عن حا  الجبا ، ه  تبقى يةوم القيامةة أو تة و ؟ فقة  لهةم: يقو       
 اهةةةا هبةةةا   بعضةةةها علةةةى بعةةةض، وتصةةةييره إيّ  كّ رهةةةا بقلعهةةةا واستئصةةةالها مةةةن أصةةةولها، ودَ ي تذريةةةة، ويحيّ رّبةةة

 .60منبثا  
ةد رالجةواب القرآنةةي ويلحةظ أّن       وقةد أجةةاب القرحبةي عةةن  ،الكةةريم القةرآنأجوبةة فةةا  بالة ف سةةائر بال صت
أنهةم  م اهلل ن الكة م معنةى الشةرح، وقةد عِلةسةألوك عةن الجبةا  فقة ، فتضةمَّ  إنْ : ألن المعنةى :بقولةه هةذا

. فجةا  الجةواب عقةب السةالا  وتلةك أسةئلة تقةدمت، سةألوا عنهةا النبةي . عنها فأجابهم قب  السةالا  يسألونه
  .61وهذا سالا  لم يسألوه عنه بعد. فلذلك كان ب ير فا  ،ولم يكن فيها معنى الشرح

 . حيث أالبر بسالالهم قب  تلفّظهم به، الع ي  من إعجا  هذا الكتاب ذلكدّ  على لي  أو      
وأجةاب : "هنةا بقولةهالجواب القرآنةي بفةا  التعقيةب سّر اقتران  (اللباب في علوم الكتاب)ويبين صاحب      

 م أمةةره بةةالجواب مقرونةةا  رَ ألن مقصةةودهم مةةن هةةذا السةةالا  الحعةةن فةةي الحشةةر والنشةةر، فةة  َجةة ؛بفةةا  التعقيةةب
ا المسةةائ  الفروعيةةة ثةة  هةةذه المسةةألة األصةةولية غيةةر جةةائ ، وأّمةةر البيةةان فةةي مِ ألن تةةأالي ؛بحةةرف التعقيةةب
 .62"كر هناك ب ير حرف التعقيبفجائ  فلذلك ذت 

 .63"والفا  للمسارعة إلى إل ام السائلين: "ويالكد ابن السعود هذا الجواب بقوله     
وهةذا إْن كةان الّسةالا  صةادرا   ،64ا ا سته  و من باب المكابرا  -موضع البحث-ويظهر أّن هذا الّسالا       

 .  الكرام  إْن كان صادرا  من الصحابة 65من باب ا ستفتا  والمصلحةو . من غير المالمنين
 األهّلةعن السؤال  :ثالثاا 
 :وهو قوله ، الكريمالقرآن في موضع واحد من األهلة  عن محمد الرسو  سالا  ورد      

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ       ۆ  ۆ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓچ

 .[981 :البقرا]چائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ    ىې  ې  ې  ى   ېۉ
ر أحوالها ب يادا تمامها واستوائها، وت يُّ ة ومحاقها وِسراِرها و يسألونك يا محمد عن األهلّ : "قا  الحبري     

دائمة أبد ا على حا  محاق واستسرار، وما المعنى الذي اَلالف بينه وبين الشم  التي هي ونقصان و 
التي سألتم عن  ف بين ذلك ربُّكم لتصييره األهلةالال: فقْ  يا محمد ر ب يادا و  نقصان؟واحدا   تت يّ 

ن بني آدم في معايشهم، مواقيَت لكم ول يركم مِ  ين غيرها فيما الالف بينها وبينهأمرها، ومالالفة ما بينها وب
ه لكم إيّ ترقبون ب يادتها ونقصانها ومحاِقها واست ن ا إجارا مَ اها، أوقات َحّ  ديونكم، وانقضا  مدّ سرارها وا 

فحاركم، فجعَ استأجرتموه، وتصرُّم عدّ   .66"لها مواقيت للنا ا نسائكم، ووقت صومكم وا 
يجاب السائ  ب ير ما يتوقع إشارا إلى  أنْ  :وهو ،(أسلوب الحكيم)على القرآني بهذا الجواب  ويمثَّ     

 .ن يتسأ  عن هذاأنه كان ينب ي أ
ِمن  اكيفّيته  عن  ة،ائدا في ت يُّر حا  األهلّ عن وجه الف الرسو   اسألو  ة الصحابوأرّجح أن      

أن يثبت ذلك  للسالا  إ ّ  ا  الجواب محابقيكون األص  أن  إنّ ف؛ وجواب السالا  يد  على هذا ،جهة الهيئة
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 إلى يحتا  األص  عن والالرو  ،للسالا  قةالمحاب الجواب في األص " :سيوحييقو  ال .بنص صحيح
 .67"روهذكَ  ما على وقع السالا  أنّ  غيره و  صحيح   بإسناد ديرِ  ولم ،دلي 
 الكافرين السؤال عن عذاب: رابعاا 
 :وهو قوله ، الكريمالقرآن في موضع واحد من  الكافرين عذاب عن محمد الرسو  سالا  ورد      

 .[1: المعار ]چڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  چ 
 :وهةي، الالبريةة ةبالجملةافتتتحةت  (المعةار )سةورا إن : أوّد القةو ، وقب  العرو  إلى تفسير هةذا السةالا      

ولعةة  الحكمةةة مةةن . 68بهةةا كتابةةه الع يةة  ح تافتةة التةةيعشةةرا ال أنةةواع الكةة م ويتعةةّد هةةذا أحةةد، چڭ  ڭ  چ 
ثارا للوجدان بالسالا ؛ ما فيه من جذب ل نتباه هذه السوراافتتاح   .وا 
 چڌ  ڌ   ڎ  ڎ    چ  :كقوله( عن)هي بمعنى : ، قي (بعذاب): واالتلفوا في البا  في قوله     

 فقا  اهلل ن ين   العذاب؟سأ  سائ  بمن يقع العذاب؟ وعلى مَ : والمعنى. اعنه البير : أي ،[22: الفرقان]
:  69على الكافرين: يعني چ ۆ چ. 

 لبيةاألسئلة الط: المطلب الرابع
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  چ  :في قوله  محمد لرسو  ل الحلبيالسالا   ويتمث      

 .[120: النسا ]چ  ےھ
إن أهة  التةوراا سةألوا رسةو  : وأولةى األقةوا  فةي ذلةك بالصةواب أن يقةا ": الحبةري شيخ المفسرينقا       
شةاهدا ، ثلهةامعج ا جميع الاللق عةن أن يةأتوا بمِ ، آيةين   عليهم كتابا من السما  أن يسأ  ربه أن  اهلل 

نة   علةيهم وجةائ  أن يكةون الةذي سةألوه مةن ذلةك كتابةا مكتوبةا ي. آمرا لهةم باتباعةه، بالصدق لرسو  اهلل 
 .70"وجائ  أن يكون ذلك كتبا إلى أشالاص بأعينهم، من السما  إلى جماعتهم

نمةةا ذلةةك سةةالا  تحّكةةسةةالا  انقيةةادمةةن اليهةةود سةةالا  هةةذا الولةةم يكةةن       نةة   علةةيهم م واقتةةراح؛ فةةإنهم لةةو أت ، وا 
نمةةةةا ين لهةةةةا علةةةةى  الكتةةةةاب جملةةةةة، كمةةةةا سةةةةألوا؛ لةةةةم يالمنةةةةوا، واهلل    ينةةةة   اآليةةةةات علةةةةى اقتةةةةراح العبةةةةاد، وا 

 .71مشيئته
سائلي  فإنه توبيخ وتقريع من اهلل  ،چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   چ  :قولهبالقرآني  ردا الوأمّ      

 .72أن ين له عليهم من السما   محمدا   ذي سألوا رسو  اهللالكتاب ال
 أنّ ، في هذا المبحةث في القرآن الكريم للرسو  محمد  الصحابة أسئلة  وتبّين من ال   استعراض     

كةانوا يسةألون عّمةا   الصةحابةوفةي هةذا د لةة علةى أن ، جميةع أسةئلتهم جةا ت مةن نةوع السةالا  ا سةتفهامي
 .هم وآالرتهمينفعهم في دنيا

، يجابيأمر إ الكريمفي القرآن   محمد على رسو  اهلل  تتابع أسئلة الصحابة ظاهرا ويظهر أّن      
 :على أمرينفي ذلك د لة و 
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 حياتهمشالون  معرفة الحكم الشرعي في ك ّ تحّلعهم إلى و ، العلمحلب حرص الصحابة على : األو 
ورغبتهم في أن يحتكموا إلى ، الالقهموشّدا الشيتهم من ، وهذا ناتج عن ت ل  اإليمان في قلوبهم، اليومية

 .ص يرا وكبيرااإلس م في ك  
أمور  مهم األعظم عن أالّص معل    الصحابة فقد سأ ،   حيا  في السالا  عن الحكم الشرعي: الثاني

 .كسالالهم عن المحيض ،حياتهم ال وجية
وهةةذا ، 73الةةروح عةةن السةةالا  ومةةن ذلةةك، الكةةريمالقةةرآن  السةةالا  كةةان سةةببا  لنةة و  بعةةض آيةةاتوظهةةر أّن      

 .يد  د لة واضحة على أهمية السالا 
 الثالث المبحث

 جاباتهاا  و  في القرآن الكريم الرسول محمد  خصائص سؤاالت
هة للرسو بعد فراغنا من استعراض األسئلة        اسةتنباحفإننةا سةنحاو   ،الكريمفي القرآن  محمد  الموجَّ
علةى  إلةى محلبةينالمبحةث هةذا  لةذا فقةد قّسةمت، عنهةا وأبر  مي ات أجوبته ، الصائص تلك األسئلة أهمّ 

 :النحو اآلتي

   في القرآن الكريم خصائص أسئلة الرسول محمد : المطلب األول

تمي  بالعديد من الم ايا أنه يجد في ضو  المنهج التربوي القرآني  الرسو  محمد لسالا  إّن المتأم       
                                                                                                                                                                     :                                                     ومن ذلك، التربوية

 :ية الموضوعاتشمول -1

 :حيث عالجت األسئلة القرآنية جوانب متعددا من حياا مجتمع الصدر األو ، فقد شملت     

 چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  چ :  هلةةو قفةةي  أمةةورا  الاصةةة بجانةةب ال يةةب، كالسةةالا  عةةن السةةاعة -أ 

 .[35: نا عاتال]

:  هلو قفي  اإلنفاق، واإلنفاق على وجه الصدقة وأمورا  الاصة بالجانب المالي، كالسالا  عن أوجه -ب 
 .[512: البقرا]چ ېئۈئ  ېئ  ېئچ 

ڦ  ڦ  چ :  هلةةو قفةةي  وأمةةورا  الاصةةة بةةالحرب والقتةةا ، كالسةةالا  عةةن الظةةروف ال منيةةة للقتةةا  - ت

 .[517: البقرا]چ  ڄڦ    ڦ    ڄ  ڄ
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 هلةةو قفةةي  حي الالمةةر والميسةةروأمةةورا  الاصةةة بةةبعض مةةا يةةراد توجيهةةا  حاسةةما  وشةةافيا  بصةةدده، مثةة  تعةةا -ث
:  [512: البقرا] چ ېۉ  ې  ې   ې  ۉچ. 

 .[553: البقرا]چ پٻ  پ  پ چ:  هلو قفي  ، كفئة اليتامىالمجتمع وأمورا  الاصة ببعض فئات -  

  ڻڻ   ڻ  ڻچ :  هلةةةو قفةةةي  وأمةةةورا  الاصةةةة بالجانةةةب الصةةةحي، كالجمةةةاع عنةةةد الحةةةيض – ح

 .[555: البقرا]چ

  جبحئ   مئ  ىئ  يئچ :  هلةةةو قفةةةي  بةةبعض السةةةابقين، كالسةةالا  عةةةن ذي القةةرنينوأمةةورا  الاصةةةة  -خ

 .[50: الكهف]چ

  ۇئوئ  وئ  ۇئچ :  هلةةةةةو قفةةةةةي  وأمةةةةةورا  الاصةةةةةة بموضةةةةةوعات غامضةةةةةة، كالسةةةةةالا  عةةةةةن الةةةةةروح -د

 .[52: اإلسرا ]چ

: حةه] چک  ک  گ چ :  هلةو قفةي  وأمورا  الاصة بةبعض الظةواهر الكونيةة، كالسةالا  عةن الجبةا  -ذ

132]. 

وهكذا ينب ي للمعلم أن يتأسى بالمنهج التربوي القرآني في حريقته في التربيةة بالسةالا ، فيتةيح الفرصةة      
ض لهم من مشك ت في سونه وبما يواجهونه ويعرِ لهم من أمور تتعلق بما يدرت  للت ميذ أن يسألوا فيما يعنّ 

 يجةب كمةا ،فةي مالتلةف الحةوات درسةهكما ينب ي للمعلم أن يحرص على اسةتالدام حريقةة السةالا  . حياتهم
 .74اآلالر البعض دون بعضهم بها يالّص  ف  بأسئلته الت ميذ جميع يشم  نأ مالمعلّ  على
ا  في القرآن الكريم للرسو  محمد   ةالموج  األسئلة واتسعت       كالسةالا  عةن سةابقة  ا  أحداثلتشم  أيض 

 .كالسالا  عن الساعة أو مستقبلة ،كالسالا  عن المحيض أو حاضرا، ذي القرنين

علةةةى كونهةةةا ركةةة ت ب فةةةي القةةةرآن الكةةةريم للرسةةةو  محمةةةد   الصةةةحابةأسةةةئلة  تتميةةة  فقةةةد  :األهميرررة -5
، كمةةا يظهةةر ذلةةك جليةةا  فةةي جميةةع األسةةئلة التةةي حرحوهةةا علةةى سةةيد المفتةةين، بال ةةة أهميةةةموضةةوعات ذات 

 .حيث سألوه عن الساعة والجهاد واليتامى ونحو ذلك من األمور العظام
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نجةد أّن ال ةرض منهةا كةان  ا سترشةاد  في القةرآن الكةريم للرسو  محمد  الصحابة وبتأم  أسئلة      
بينمةةا نجةةةد أّن غةةرض غيةةةر المةةالمنين مةةةن أسةةئلتهم هةةةو ا سةةته ا  والتعنةةةت ، م والمعرفةةةةوا سةةتفتا  أو الةةتعلّ 

 .عجي والت

ولةةذلك ، أالةةذ العلةةم مةةن العلمةةا  الثقةةاتالكةةريم المسةةلمين إلةةى  القةةرآنه حيةةث وّجةة :سررؤال أهررل التخصررص -0
وجةوب  بينةتوظهةر مةن الة   تتبةع اآليةات القرآنيةة التةي ، أسةئلتهم علةى إمةام المعلمةين  حرح الصةحابة

 :وهي، أنها أربع آيات أه  الالبراسالا  
ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ    ۈھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ   :قا   -أ 

 .[44: يون ]چې    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
 .[94: الفرقان] چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   چ :قا   -ب
  ..[7: األنبيا ] ،[30: النح ]چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ   چ : قا  - 

 مةن أهدافةه صةنف مةنهم لكة  وكةان ،ويهةود ومشةركين مسةلمين بةين السةائلون فقد تنةوَّع :تنوع السائلين -3
  .الفريد منهجه ضو  في سالا  ك  عن الكريم قرآنال أجاب وقد السالا ،

أسةئلة غيةر المةالمنين اتجهةت  أنّ  ظهةر فةي القةرآن الكةريم محمةد  الرسةو سةالا   ومةن الة   اسةتقرا      
              :  وهي، إلى ستة موضوعات

 .[52: اإلسرا ]چ  ۇئوئ  وئ  ۇئچ  :وهو قوله  ،السالا  عن الروح -أ

 .[50: الكهف]چ  جبحئ   مئ  ىئ  يئچ  :وهو قوله  ،نالسالا  عن ذي القرنيو  -ب

  .[132: حه]چک  ک  گ چ   :وهو قوله  ،السالا  عن الجبا و  - 

: نا عاتال] چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  چ : ، وفي ذلك وردت معظم األسئلة، كقوله تعالىعن الساعة -د

35]. 

 .[1: المعار ]چۆ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       چ  :وهو قوله ، عذاب الكافرين السالا  عنو  -ه



 55 

 چےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھچ :وهةةةةو قولةةةةه ، إنةةةة ا  كتةةةةاب سةةةةماوي سةةةةالا و  -و

 .[120: النسا ]

اثنةةا  بلغؤؤتنجةةدها  فةةي القةةرآن الكةريم  محمةةد هةة للنبةةيالموجَّ  أسةةئلة الصةةحابة ومةن الةة   اسةةتقرا       
 .   سالا عشر

أّن إجابته ظهر  في القرآن الكريم محمد  الرسو سالا   استقرا ومن ال    :تباع السؤال بالجوابا -2
حيث ستئ  عن  جواب،يلحقه لم  ه عن الساعة فإنهسالالاللهم إّ  ، تبعت السالا  في نف  اآلية مباشرا

 ،[15: الذاريات]چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :  وهي قوله، منها سالالينب عن لم يجِ ، أسئلة المسةالساعة 
 ..[35: النا عات] ،[157: األعراف] چىئ  ی  ی   ی   ىئ  ىئ چ  :وقوله 
ن سأ  غيره عن ليكون أبلغ في التأثير، وآكد في الحجة؛ ألن مَ "بالجواب عقيب السالا ؛  هر أمْ لع  و      

 .75"به بالجواب كان ذلك أبلغ تأثيرا  عقّ  مّ شي  ثت 
، با التصةةةار الكةةةريمقةةةرآن فةةةي ال محمةةةد  سةةةتاذهمأل  الصةةةحابةأسةةةئلة جميةةةع  تتميةةة  فقةةةد : اإليجررراز -6

 .[555: البقرا]چ  ڻڻ   ڻ  ڻچ : قوله ومثا  ذلك 
 ا  محمةد مةا سةألوا الرسةو ف، األمةم سةالا    أقة ّ بأنهةا  أمةة محمةد  تتمية  فقةد  :عدم اإلكثار من األسئلة -7
  ّ في مسائ  معدودا في كتاب اهلل  إ.  نه قا أ -رضي الّله عنهما-عّبا  ابن أالر  الَبّ ار عن فقد :
ا اَلْير ا ِمْن َأْصَحاِب متَحمد "  .76"ما سألوه إ َّ َعْن ِثْنَتْي َعْشَرَا َمْسَأَلة  كتلَُّها ِفي اْلقتْرآنِ  َما َرَأْيتت َقْوم 

إّ  أنها اتجهت جميعهةا  في القرآن الكريم لمعّلمهم   الصحابةأسئلة وأرى أنه على الرغم من قلة      
ن كانةةت . واللةةت كةةذلك مةةن األسةةئلة التعجي يةةة والتعنتيةةة، بال ةةة فةةي الةةدارينإلةةى قضةةايا ذات أهميةةة  فهةةي وا 

فعلى الةرغم  األمم السابقة ألنبيائهم عليهم الص ا والس م أسئلةأّما . قليلة كّما  إّ  أنها عظيمة كيفا  ومعنى
 .ر الضارولذلك فإن القلي  النافع الير من الكثي، من كثرا عددها إّ  أنها قليلة الفائدا

      في القرآن الكريم    خصائص إجابات الرسول محمد : الثانيالمطلب 

، بعةدا الصةائصتمية ت لوجةدنا أنهةا  رضةت عليةه المسائ  التةي عت عن اإلجابات القرآنية إذا تتبعنا      
 :ومن هذه الالصائص ما يلي

 ومن ذلك، السائلين نحو النفع العامبتوجيه  اإلجابات القرآنيةاهتمت  :االهتمام باألعمال اإلصالحية -1
 .[553: البقرا]چ پٻ  پ  پ چ :قا   ،كيفية إص ح اليتامى سالا ة عن اإلجاب

وعلةى  ،نحةو السةلوك السةويالسةائلين لتوجيةه  ةفرصك   اإلجابات القرآنيةت اغتنم فقد: اغتنام الفرص -2
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓے  ۓے     ھچ  :قةةةا  ، األهلةةةة هم عةةةنسةةةالالة عةةةن اإلجابةةة :سةةةبي  المثةةةا 



 50 

ائ  ائ    ىې  ې  ې  ى   ېۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ۇۇ

حةةرم نقةةب مةةن بيتةةه نقبةةا  أو مةةن كةةان الرَّجةة  فةةي الجاهليةةة إذا أَ  فقةةد. [981 :البقةةرا]چەئ   ەئ  وئ  
 .77رّ ذلك لي  ببِ  أنّ  مهمة وأعلَ بترك سّنة الجاهليّ  فأمرهم اهلل ، مالالره يدال  فيه ويالر  ويعّدون ذلك ِبرَّا  

النظةر  تلفتةكةذلك و  ،ببيةان وجةه الحكمةة مةن الحكةم الشةرعي اإلجابات القرآنيةاهتمت : اإلقناع العقلي -3
چ  :قةا  ، عةن الالمةر والميسةرهم سةالالة عةن اإلجابة ومةن ذلةك، إلى الموا نة بين ا يجابيةات والسةلبيات

 .[512: البقرا]چ ۇئ  ۇئ ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ    ېۉ  ې  ې   ې  ۉ
ته ومفسةدته ولكةن هةذه المصةالح   تةوا ي مضةرّ " :بقولةه -الالمةر منةافعبعد تعداده ل- ابن كثير قيعلّ و      

 دا  ممه ة اآليةة هةذه كانةت ولهةذا ؛چ وئ   وئ   ۇئ  ۇئچ  :قةا  ولهةذا ،قها بالعق  والةدينلتعلُّ  ؛الراجحة
 .78"ضةعر  م ب  حةمصر   تكن ولم البتات، على الالمر لتحريم

واضةح فةي كافةة وهةذا  الواقةع، إلى الرجوع إلى بالتوجيه تمي ت اإلجابات القرآنية كما :بالواقع االتصال -4
ۉ  ې    ۉچ  :قةةةا  ، الالمةةر هم عةةنسةةالالة عةةن ، وعلةةى سةةبي  المثةةا  اإلجابةةةاإلجابةةات القرآنيةةة

 .[512: البقرا]چ ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ  ېې   ې
 ر السةالا ،تكةون علةى قةدْ ة أن اإلجابة فةي األص  على الرغم من أنّ نه إف :الحال مقتضى وفقة إلجابا -5

 :أقسام أربعةعلى ت كان 79رضت عليهالمسائ  التي عت  عن  تهإجاب إّ  أنّ 
 .جواب الحكيم -أ

 .جواب المحابقة -ب
ژ  ڑ  ڑ     چ: جواب في  [33: األنعام]چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    چ:  قوله ومنه .جواب ال يادا - 

 .[30: األنعام] چک  ک  ک  
ڀ  ڀ  ٺ    چ: جواب في [12: يون ]چٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ     چ: قوله ومنه .نقصجواب ال -د

 80.[12: يون ]چ ٺ  ٺ  ٺ

األصةة  فةةي الجةةواب أن يكةةون محابقةةا : الكةةريم فيقةةو  القةةرآنفةةي  مةةا يتعلةةق بةةالجوابويجمةة  ال ركشةةي      
 ن حةقّ علةى أنةه كةان ِمة ا يقتضةيه السةالا  تنبيهةا    فةي الجةواب عّمةعةدَ وقةد يت  ،ذا كان السالا  متوجهةا  للسالا  إ

للحاجةةة إليةةه فةةي  ؛مةةن السةةالا  وقةةد يجةي  الجةةواب أعةةمّ  (.األسةةلوب الحكةةيم) ىسةةمّ ويت  كةةذلك السةالا  أن يكةةون
ے   ے    ھچ :  د  عنةه قولةهمثةا  مةا عتة، وقد يجي  أنقص لضرورا الحا . السالا  وأغفله المتكلم

مةةا بةةا  الهةة   يبةةدو رقيقةةا  :ا قةةالواد  عةةن الجةةواب لّمةةفَعةة ،[981: البقةةرا]چ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓۓ
جيبوا بمةا فةأت  ،م   ية ا  يةنقص حتةى يعةود كمةا بةدأثتة ،حتةى يمتلةو ويسةتوي قلةي    م يت ايةد قلةي   ثت  ،مث  الاليح

ه عةةد  عةةن الجةةواب إذا كةةان السةةائ  قصةةدت وقةةد يت . عنةةه األهةةم مةةا تركةةوا السةةالا  لينتهةةوا علةةى أنّ  ؛جيبةةوا بةةهأت 
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: اإلسةةةةةرا ]چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ۇئوئ  وئ  ۇئچ : التعنةةةةةت كقولةةةةةه 

إذا كةان الةروح يقةا  با شةتراك علةى روح اإلنسةان وجبرية   وت ليظةا   اليهود إنمةا سةألوا تعجية ا   نّ أكر فذت  ،[52
 يتسةةةمَّى فبةةأي  يسةةةألوه  د اليهةةود أنْ فقَصةة ،الم ئكةةةة والقةةرآن وعيسةةةى ك آالةةر يقةةةا  لةةه الةةةروح وصةةنف مةةنوملَةة

 .81  به كيدهمرسِ يت  فكان هذا اإلجما  كيدا   ، لي  هو فجا هم الجواب مجمَ : قالوا أجابهم
عةةن جةةواب  علةةى تميُّةة  الجةةواب النبةةوي لةةةد  عليةةه حترحةةتالتةةي  الا تسةةلاعةةن  تةةه إجابتنةةوع فةةي و      
قه على، غيره  .المناهج التربويةجميع  وتفوُّ
 التربةةوي المةةنهج قتفةةوُّ ، فةةي هةةذا المبحةةث عليهةةا اإلجابةةات القرآنيةةةو األسةةئلة الةة   اسةةتقرا  مةةن  وظهةةر     

 ،والتعلةيم التربيةة مجةا  فةي المتالصصةون تربويةة والتعليميةة التةي يوصةي بهةاعلى جميع المنةاهج الالقرآني 
جاباتو  األسئلة شملتحيث   .غيرهافض   عن التربوية  الم اياجميع تلك  يمالكر  القرآن في هاا 

 :الخاتمة
 :ا بعدوالص ا والس م على رسو  اهلل، أمّ ، الحمد هلل
في القرآن  السالا ت الموّجهة إلى النبي محمد ) ه بعد الجولة العحرا بين ثنايا موضوعفإن      

 :مِكن الاللوص إلى النتائج اآلتيةي، من ال   استقرا   لجم  غفير  من اآليات القرآنية ،(الكريم
 لألسةةةئلة القةةةرآن الكةةةريم عةةةرضعلةةةى ذلةةةك مةةةن  و  أد ّ ، قةةةرآن الكةةةريمالفةةةي سةةةالا  ال أهميةةةة أسةةةلوب ،

 .واإلجابة عن معظمها

  ُّأحيانا    سيما  جباو ب   ،ه أه  الحاجة بالسالا  إلى أه  العلم أمر مشروع في الكتاب والسنةتوج
هذه وجود من  و  أد  على ذلك سبي  السلف في التعلم والتعليم، وهو. ا أشك  من أمور الدينعمّ 

 .   عنها المصحفىئالتي ذكرها القرآن الكريم وست األسئلة 

  الصةةحابة ال ةةرض مةةن أسةةئلة  للرسةةو  محمةةد هةةو ا سترشةةاد وا سةةتفتا  أو فةةي القةةرآن الكةةريم 
 ا سةةته ا  والتعنةةت والتعجيةة  بينمةةا كةةان غةةرض غيةةر المةةالمنين مةةن أسةةئلتهم هةةو، الةةتعّلم والمعرفةةة

                                                         .                                                           واإلفحام وا عتراض وا متحان

  أكثر السور القرآنية إيردا  لسالا  النبي محمد  النبةي  حيث وردت مشتّقات سةالا ، البقراهي سورا
ولعة  الحكمةة مةن ذلةك أّن المجتمةع معظمهةا فةي األحكةام التشةريعية،  ،فيهةا ثمةاني مةرات محمد 

كم الشرعي من المجتمع المّكيّ   .المدنّي أحو  إلى التعّرف على الحت

  أكثةةر صةةيغ سةةالا  النبةةي محمةةد  حيةةث ( ے): حالةةة المضةةارع الكةةريم ورودا  هةةي القةةرآنفةةي
ولعةةة  الحكمةةةة مةةةن ، مةةةرتين تحيةةةث ورد( ٱ  )ثةةةم ، سةةةور وردت المةةة  عشةةةرا مةةةرا فةةةي ثمةةةاني
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لحةةةاح ، اسةةةتمرارية السةةةالا  عةةةن هةةةذه الموضةةةوعات لد لةةةة علةةةىهةةةي ا التعبيةةةر بصةةةي ة ا سةةةتقبا  وا 
 .السائلين في معرفة الجواب السليم عنها

 سةةالا  النبةةي محمةةد  َتصةةدُّر والمعةةار ، األنفةةا : وهمةةا، الكةةريم القةةرآنسةةورتين مةةن سةةور اتح و فةة .
، أّن الحكمة من ذلك أّن افتتاح السةور بأسةلوب السةالا  هةو مةن أفضة  الوسةائ  لهةّ  القلةوب ويبدو

 .ولفت ا نتباه؛ وذلك لتتلقى النفو  أوامر الالقها باهتمام بالغ

 محمةةةةدهةةةةة للنبةةةةي األسةةةةئلة الموجَّ  و شةةةةم   التشةةةةريعي: منهةةةةا جوانةةةةب عديةةةةدا؛فةةةةي القةةةةرآن الكةةةةريم ،
 .والعقدي

  مةةد سةةالا  النبةةي محالصةةائص مةةن األهميةةةو ، ية الموضةةوعاتشةةمول: مةةا يلةةي فةةي القةةرآن الكةةريم ،
تباعه بالجوابو ، اإليجا و ، تنوُّع السائلينو ، سالا  أه  التالصصو    .عدم اإلكثار منهو  ،ا 

 اغتنةام و  ،ا هتمةام باألعمةا  اإلصة حيةب تحيةث تمية  ، تمي  اإلجابات القرآنية بالعديةد مةن الم ايةا
 .بالواقع ا تصا و  ،الحا  مقتضى وفقة اإلجابو ، واإلقناع العقلي ،الفرص

  تهإجابتنوع  فقد جا  بعضها على قْدر السالا  وهذا يسةّمى  ،82عليه حترحتالتي  الا تسلا عن
جةةا  الةةرد  وأحيانةةا   .جةةواب ال يةةاداأعةةّم مةةن السةةالا  وهةةذا يسةةّمى ب وبعضةةها اآلالةةر .جةةواب المحابقةةةب

أصةة  ؛  جةوابعةن ال وقةد َيعةةِد  النبةي  .نقصالة جةةوابالنبةوي بةأنقص مةن السةةالا  وهةذا يسةّمى ب
 .الحكيم جوابيسّمى ب وهذا، وذلك لمصلحة السائ 

 رحت من و  أدّ  على ذلك من تلك األسئلة التي حت ، مدى تأثير الدعوا اإلس مية في العهد النبوي
 .همهت فكرهم وهمّ ووجَّ  ،كت عقولهمحيث حرّ  ،وغيرهم أنصارهاالمجتمع المحيح بها من 

 :وفي ضو  هذه النتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي     

 .والسنة الصحيحة، القرآن الكريمللمسلمين من الوحيين؛  منهج التربوي والتعليميالاستنباح  -1

  .ميالتعلكافة مراح   فيحريقة السالا  والجواب ب المعلمين الت ام -1

-المحّهراالسنة  وأ، القرآن الكريمسوا  في –  اجرا  الم يد من الدراسات العليمة حو  موضوع السالا -5 
. 
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أن يجعةة  فيةةه   هواسةةأل ،المتواضةةع لةةي الوصةةو  إليةةه فةةي هةةذا البحةةث  ر اهللوبعةةد؛ فهةةذا مةةا يّسةة     
ةةةه علةةةى أشةةةرف اللْ وسةةة مت اهلل  وصةةةلوات، الفائةةةدا رّب والحمةةةد هلل  ،له محمةةةد وعلةةةى آلةةةه وصةةةحبهقةةةه وتةةةا  رست
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 .072: ص ،10:  ،جامع البيان: الحبري 31
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وغنةيم بةن ، ياسةر بةن إبةراهيم :تحقيةق، تفسرير القررآن(: هةة352: ت)أبةو المظفةر  السمعانيمنصور بن محمد بن عبد الجبار  ،انظر 32

 .533:ص ،5:  ،1ح، (م1227 -هة 1315، دار الوحن :الرياض)، عبا  بن غنيم
 .033 - 522 : ، ص3:   ،جامع البيان: الحبري ،انظر 33
المدينةةة ) ،وآالةةرون محفةةوظ الةةرحمن  يةةن اهلل :تحقيةةق ،البررزار مسررند: (هةةة525: ت)أبةةو بكةةر  البةة ار أحمةةد بةةن عمةةرو بةةن عبةةد الالةةالق 34

َمةا "... بلفةظ لحبرانةيوعنةد ا. 573: ص ، ،  :11 ال فةاري ذر أبةي مسةند، 1ح، (م5332 -م1255مكتبةة العلةوم والحكةم ، :المنةورا
 المعجرم :(هةة033: ت) ،الحبرانةي أيةوب بةن أحمةد بةن سةليمان، انظةر". ِبَض، كتلُّهتةنَّ ِفةي اْلقتةْرآنِ َسَألتوهت ِإ َّ َعْن َثَ ثَةَة َعَشةَر َمْسةَأَلة  َحتَّةى قتة

 اهلل عبةد ،الةدارمي ،انظةرو ، 323: ص ،11:  ، (15555) حةديث رقةم، (مكتبةة ابةن تيميةة :القةاهرا)، السةلفي حمةدي :تحقيق ،الكبير
 المملكة) ،الداراني أسد سليم حسين: تحقيق، الدارمي سنن: (هة922: ت) الصمد عبد بن َبهرام بن الفض  بن الرحمن عبد بن

 إسةناده :همحققةا  قة، 1922 :، ص1 ، (198) حديث رقم م 9111 - هة 1219 ،1ح، (والتو يع للنشر الم ني دار، السعودية العربية
 .ضعيف

صفوان عدنان  :تحقيق، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: هة335: ت)الحسن علي بن أحمد بن محمد  أبو، لواحديا، انظر 35
. 357: ص ،5:  ، زهرة التفاسير:  هرا أبو, 130: ص ، (هة 1312 – 1، حوالدار الشامية، دار القلم، دمشق، بيروت) ،داوودي

 .355 :، ص5: 

 :، ص0:   ،1ح ،(م5333 -هةة 1352، دار الثريةا :لريةاضا)، العثيمرينتفسير (: هة1351: ت) العثيمينمحمد بن صالح  ،انظر 36

37. 
 .327:ص ،5: ، زهرة التفاسير:  هرا أبو، 21 :ص، 0 :  ،الجامع ألحكام القرآن: القرحبي، انظر 37
38
 .وفي صحة البدن أيضاً كما ثبت بالطب الحديث 
 .272: ص ،1:  ،تفسير القرآن العظيم :يرابن كث 39

محمةد عبةد . د: تحقيةق ودراسةة ،تفسرير الراغرب األصرفهاني (:هةة235: ت)أبةو القاسةم  األصفهانيالحسين بن محمد الراغب  ،انظر 40
 .325: ص ،1:   ،1ح، (م1222 -هة 1353 ،جامعة حنحا)، الع ي  بسيوني

 .السيوحيكما يرى  41
 .075: ص ،5: ، ناإلتقا: السيوحي ،انظر 42
 .523: ص ،1:  ،القرآن معاني: ا جّ ل ّ ا 43
44
يتقذف ال شا  المبحن للرحم بأكمله أثنا  الحيض، وبفحص دم الحيض : ))ويقو  الدكتور البار متحدثا  عن األذى الذي في المحيض 

، ويكون الرحم متقرحا  نتيجة لذلك، تماما  تحت المجهر نجد باإلضافة إلى كرات الدم الحمرا  والبيضا  قحعا  من ال شا  المبحن للرحم
كما يكون الجلد مسلوالا ، فهو معرض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح، ومن المعلوم حبيا  أن الدم هو الير بيئة لتكاثر الميكروبات 

يب يشك  الحرا  ح القضونموها، وتق  مقاومة الرحم للميكروبات ال ا ية نتيجة لذلك، ويصبح دالو  الميكروبات الموجودا على سح
ومما ي يد الحين بلة أن مقاومة المهب  ل  و البكتيريا تكون في أدنى مستواها أثنا  الحيض، إذ يق  إفرا  المهب   .داهما  على الرحم

مهب  أثنا  للحامض الذي يقت  الميكروبات، ويصبح اإلفرا  أق  حموضة إن لم يكن قلوي التفاع ، كما تق  المواد المحهرا الموجودا بال
الحيض إلى أدنى مستوى لها، ولي  ذلك فحسب، ولكن جدار المهب  المكون من عدا حبقات من الال يا يرق أثنا  الحيض، ويصبح 

يستعد رقيقا  ومكونا  من حبقة من الال يا بد   من الحبقات العديدا التي نراها في أوقات الحهر، والاصة في وسح الدورا الشهرية حيث 
لهذا فإن إدالا  القضيب إلى الفر  والمهب  في أثنا  الحيض لي  إ  إدالا   للميكروبات في وقت    .مله للقا  ال و الجسم بأك

 .تستحيع فيه أجه ا الدفاع أن تقاوم، كما أن وجود الدم في المهب  والرحم يساعد على نمو تلك الميكروبات وتكاثرها
ديدا، ولكن المواد المحهرا واإلفرا  الحامض للمهب  يقتلها أثنا  الحم ، أما أثنا  ومن المعلوم أن على جلد القضيب ميكروبات ع
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الحكمة من تحريم معاشرا النسا   " :األشقر، عمر: انظر ((.الحيض فأجه ا الدفاع مشلولة، والبيئة الصالحة لتكاثر الميكروبات متوفرا
 ،لقرآن والسنةموسوعة االعجاز العلمي في ا مقا  على موقع" أثنا  المحيض

 http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1577&select_page=3 

:   ،3، ح(م1253 -هة  1333 مالسسة مناه  العرفان :بيروت) ،روائع البيان تفسير آيات األحكام: الصابوني محمد علي ،انظر 45

 .520: ص ،1
 .752: ص ،5:  ، زهرة التفاسير:  هرا بوأ ،(414/ 6), مفاتيح الغيب: الرازي ،انظر 46
 .چ  ڻڻ   ڻ  ڻچ ، چ پٻ  پ  پ چ ،چ ېئۈئ  ېئ  ېئچ : وهي 47
 .055: ص ،0: ، اإلتقان: السيوحي ،انظر 48
 .71: ص ،0:   .73: ص ،0:  ، العثيمينتفسير : العثيمين، (023/ 3) - (025/ 3) ،جامع البيان: الحبري ،انظر 49
 .323 - 322: ص ،5:  ، فاسيرزهرة الت:  هرا أبو، انظر 50

 .230: ص ،2:   ،جامع البيان: الحبري ،انظر 51

، يوسف علي بةديوي :تحقيق، مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: هة713: ت)أبو البركات  النََّسِفيّ عبد اهلل بن أحمد بن محمود  ،انظر 52

 (:هةةةة255: ت)العمةةةادي  أبةةةو السةةةعودمةةةد بةةةن محمةةةد مح .357: ص ،1:   ،1ح، (م1225 -هةةةة 1312، دار الكلةةةم الحيةةةب :بيةةةروت) 

 .7: ص ،0:  ، (دار إحيا  التراث العربي :بيروت) ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: هة 235: ت)أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي المحاربي ، ابن عحية ،انظر 53
: ص ،3:  ، زهرة التفاسير:  هرا أبو, (ه1355 - 1، حدار الكتب العلمية ،بيروت)، الس م عبد الشافي محمدعبد  :تحقيق
5307. 

54
 .17 :، ص13:  ، (م1253، الدار التونسية للنشر :تون )، التحرير والتنوير(: هة1020: ت)، بن عاشورمحمد الحاهر  ،انظر 
 .502: ص ،2:  ، إرشاد العقل السليم :أبو السعود ،انظر 55
 .15 -17 :، ص13:   ،التحرير والتنوير: ابن عاشور ،انظر 56
 .3272: ص ،2:  ، زهرة التفاسير:  هرا أبو ،205 :ص 0 :  ،المحرر الوجيز: ابن عحية، انظر 57
 .035: ص ،0:   ،القرآن معاني: ا جّ ل ّ ا ،انظر 58
 .502: ص ،2:  ، إرشاد العقل السليم :أبو السعود ،انظر 59
 .071 : ص ،15:   ،جامع البيان: الحبري ،انظر 60
 . 532: ص ،11:  ، الجامع ألحكام القرآن: والقرحبي ،050: ص ،5:   ،مدارك التنزيل :النسفي، انظر 61
الشةيخ عةاد  عبةد الموجةود  :تحقيةق ،اللبراب فري علروم الكتراب: (هةة772: ت)ن عاد  الحنبلي الدمشةقي سرا  الدين عمر بن علي ب 62

 .055: ص ،10:  ، 1ح ،(م1225-هة  1312، دار الكتب العلمية :بيروت)، علي معوض والشيخ
 .35: ص ،3:  ، إرشاد العقل السليم :أبو السعود 63
 .35: ص ،3:  ، المرجع السابق ،انظر 64
 .137: ص ،0:  , بصائر ذوي التمييز: الفيرو آبادي ،انظر 65

 .222: ص ،0:   ،جامع البيان: الحبري 66
 .073: ص ،5:   ،اإلتقان: حيالسيو  67
محمد أبو الفض  : تحقيق، البرهان في علوم القرآن(: هة723: ت)أبو عبد اهلل ، ال ركشيمحمد بن عبد اهلل بن بهادر  ،انظر 68

 .133: ص ،1:  ، 1ح، (م1227 -هة 1073وشركائه، دار إحيا  الكتب العربية عيسى البابى الحلبي )، إبراهيم
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 .33 :، ص3:   . 33: ص ،3:   ،القرآنتفسير  :السمعاني 69
 .027: ص ،2:   ،جامع البيان: الحبري 70

 .327: ص ،1:  ،تفسير القرآن :السمعاني 71

 .025: ص ،2:   ،جامع البيان: الحبري ،انظر 72
، إِ ِفةي َحةْرث    َبْيَنا َأَنا َمَع النَِّبي  ": ، قا عن عبد اهلل ف 73 ةهتْم ِلةَبْعض  ، َوهتةَو متتَِّكةٌو َعلَةى َعِسةيب  : ْذ َمةرَّ الَيهتةودت، َفقَةاَ  َبْعضت

وِح، َفقَةا َ  ةهتمْ : َسلتوهت َعةِن الةرُّ وِح، َفَأْمَسةَك : َ  َيْسةَتْقِبلتكتْم ِبَشةْي   َتْكَرهتوَنةهت، َفقَةالتوا: َمةا َرْأيتكتةْم ِإَلْيةِه؟ َوقَةاَ  َبْعضت َسةلتوهت، َفَسةَألتوهت َعةِن الةرُّ
، قَةا َ  َفَلْم َيرتدَّ  النَِّبيُّ  ةا َنةَ َ  الةَوْحيت ۆئ  ۆئ    ۇئوئ  وئ  ۇئچ  : "َعَلْيِهْم َشْيئ ا، َفَعِلْمتت َأنَّهت يتوَحى ِإَلْيةِه، َفقتْمةتت َمقَةاِمي َفَلمَّ

بةةةةةاب ، القةةةةةرآن تفسةةةةةير كتةةةةةاب ،صرررررحيح البخررررراري، لبالةةةةةاريا .["52: اإلسةةةةةرا ] چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
 .57: ص ،3:   ،(3751) حديث رقم ،[52: اإلسرا ]{ ويسألونك عن الروح}

 ، الجامعةةة اإلسةة مية: المدينةةة المنةةورا)، السررؤال فرري القرررآن الكررريم وأثررره فرري التربيررة والتعلرريم :ضةةليمي أحمةةد بةةن عبةةد الفتةةاح ،انظةر 74
 .523 - 552: ص، (م5331/هة1351 - 111العدد  -السنة الثالثة والث ثون : لحبعةا

75
 .21: ص ,5: ج ،تفسير القرآن :السمعاني 

 .323: ص ،11:   ,المعجم الكبير :الحبراني، وانظر. 573: ص ،11:   ،مسند البزار ،الب ار 76

77
 .17: ص ،13:  ، التحرير والتنوير: ابن عاشور ،انظر 

 .272: ص ،1:   ،تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 78
 .الكريم أم في السنة المحهرا القرآنسوا  ذتكرت في  79
 (173/ 2)في علوم القرآن  إلتقانا 80
81
 .33: ص ،3:   .35: ص ،3:  ، البرهان: ال ركشي ،انظر 
كمةةا ثبةةت فةةي  أكثةةر مةةن المسةةمئة سةةالا   الصةةحابة حيةةث سةةأله، الكةةريم أم فةةي السةةنة المحهةةرا القةةرآنسةةوا  ذتكةةرت فةةي  82

 .األحاديث

 قائمة المراجع
: تحقيق، النهاية في غريب الحديث واألثر(: 606: ت)أبو السعادات المبارك بن محمد الج ري ، ابن األثير .1

 .(م1494 -هة 1344 -ب  حبعة ، المكتبة العلمية، بيروت)، ومحمود الحناحي، حاهر ال اوى

دار ، بيةةروت)، (محبةةوع بحاشةةية تفسةةير الكشةةاف)، الكشرراف فيمررا تضررمنهاالنتصرراف : ابةةن المنّيةةر السةةكندري .2

 (.هة1409 - 3الكتاب العربي، ح
َ يّ  .3 الدكتور عبد اهلل : تحقيق، التسهيل لعلوم التنزيل(: هة941: ت)محمد بن أحمد بن محمد الكلبي ، ابن جت

 (.هة 1416 – 1شركة دار األرقم بن أبي األرقم، ح، بيروت)، الالالدي
 :تحقيةق، اللبراب فري علروم الكتراب(: هةة999: ت)الدمشةقي  بةن عةاد سةرا  الةدين عمةر بةن علةي ، ابن عاد  .4

 (.م1448-هة  1414، 1ح، دار الكتب العلمية، بيروت)، لموجود والشيخ علي معوضالشيخ عاد  عبد ا
 (.هة1484، الدار التونسية للنشر، تون )، التحرير والتنوير(: هة1343: ت)محمد الحاهر ، ابن عاشور .9
 أبةي: تحقيةق، جرامع بيران العلرم وفضرله(: هةة463: ت)يوسف بن عبةد اهلل بةن محمةد القرحبةي ، ابن عبد البر .6

 .م1444 -هة 1414، 1دار ابن الجو ي، ح، السعودية، األشبا  ال هيري
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سةةامي بةةن : تحقيةةق، تفسررير القرررآن العظرريم: (هةةة994: ت)أبةةو الفةةدا  إسةةماعي  بةةن عمةةر الدمشةةقي ، ابةةن كثيةةر .9

 (.م1444 -هة 1420 – 2دار حيبة للنشر والتو يع، ح)، محمد س مة

، بيةروت)، إرشاد العقل السرليم إلرى مزايرا الكتراب الكرريم (:هة482: ت)محمد بن محمد العمادي ، أبو السعود .8

 (.دار إحيا  التراث العربي

 (.دار الفكر العربي)، زهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصحفى، أبو  هرا .4
: تحقيةق ودراسةة، تفسير الراغب األصرفهاني (:هةة902: ت)أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب ، صفهانياأل .10

 .م1444 -هة 1420، 1ح، كلية اآلداب، جامعة حنحا، الع ي  بسيوني محمد عبد. د
موسوعة االعجاز العلمري مقا  على موقع " الحكمة من تحريم معاشرا النسا  أثنا  المحيض : "األشقر، عمر .11

 http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1577&select_page=3 ،في القرآن والسنة
روح المعرراني فرري تفسررير القرررآن العظرريم والسرربع (: هةةة1290: ت)محمةةود بةةن عبةةد اهلل الحسةةيني ، يلوسةةاآل .12

 .(هة1419 - 1دار الكتب العلمية، ح، بيروت)، علي عبد الباري عحية: تحقيق، المثاني

، مصةحفى الب ةا. د: تحقيةق، صرحيح البخراري(: 296: ت)أبو عبد اهلل محمد بن إسماعي  الجعفةي ، بالاريال .13

 (.م1489 -هة 1409 –3ح، اليمامة، يروتب)

 حسةين :تحقيةق، الردارمي سرنن: (هةة922: ت) الصةمد عبةد بةن َبهةرام بةن الفض  بن الرحمن عبد بن اهلل عبد ،الدارمي .14

  .م 9111 - هة 1219 ،1ح، (والتو يع للنشر الم ني دار، السعودية العربية المملكة) ،الداراني أسد سليم
محفةةوظ الةةرحمن  يةةن  :تحقيةةق، البررزار مسررند(: هةةة242: ت)ن عمةةرو بةةن عبةةد الالةةالق أبةةو بكةةر أحمةةد بةة، بةة ارال .19

 .(م2004 -م1488، 1المدينة المنورا، مكتبة العلوم والحكم ح)، اهلل، وآالرون

 -3دار إحيةةةةا  التةةةةراث، ح، بيةةةةروت) ،مفرررراتيح الغيررررب(: هةةةةة606: ت)فالةةةةر الةةةةدين محمةةةةد بةةةةن عمةةةةر ، را يالةةةة .16

 (.هة1420
، يوسف الشيخ محمد: تحقيق، مختار الصحاح(: هة666: ت)محمد بن أبي بكر  أبو عبد اهلل، را يال .19

 .(م1444/ هة 1420، 9صيدا المكتبة العصرية ، ح -بيروت )

عرابره(: هةة311: ت)أبةو إسةحاق إبةراهيم بةن السةري بةن سةه  ، ّ ّجةا ال .18 عبةد الجليةة  : تحقيةق، معراني القررآن وا 

 .(م1488 -هة 1408 – 1عالم الكتب، ح، بيروت)، عبده شلبي

 (.هة1422 – 1دار الفكر المعاصر، ح، دمشق)، التفسير الوسيط: وهبة بن مصحفى .د. أ،  حيليال .14
محمد : تحقيق، البرهان في علوم القرآن(: هة944: ت)أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن بهادر ،  ركشيال .20

 .(م1499 -هة 1396  – 1دار إحيا  الكتب العربية، ح)، أبو الفض  إبراهيم
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه (: 938: ت)أبو القاسم محمود بن عمر  ، مالشريال .21
 (.هة1409 - 3دار الكتاب العربي، ح، بيروت)، اإلمام ال يلعي: تالريج، التنزيل

 (.ه1426، 1ح، دار الجوهرا، المدينة)، السؤال والجواب في آيات الكتاب(: 1320)عحية محمد ، سالم .22

ياسةةر بةةن : تحقيةةق، تفسررير القرررآن(: هةةة484: ت)أبةةو المظفةةر منصةةور بةةن محمةةد بةةن عبةةد الجبةةار ، سةةمعانيال .23

 (.م1449 -هة 1418 – 1دار الوحن، ح، الرياض)، وغنيم بن عبا ، إبراهيم

محمةد أبةو : تحقيةق، اإلتقان في علروم القررآن(: هةة411: ت)ج   الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، سيوحيال .24

 .(م1446 -هة 1416، الهيئة المصرية العامة للكتاب)، لفض  إبراهيما

 - 3، حمالسسةةةة مناهةةة  العرفةةةان ،بيةةةروت)، روائرررع البيررران تفسرررير آيرررات األحكرررام: محمةةةد علةةةي، صةةةابونيال .29

 (.م1480 -هة 1400
، سةة ميةالجامعةةة اإل)، السررؤال فرري القرررآن الكررريم وأثررره فرري التربيررة والتعلرريم: أحمةةد بةةن عبةةد الفتةةاح، ضةةليمي .26

 (.م2001/هة1421 - 111العدد  -السنة الثالثة والث ثون : الحبعة، المدينة المنورا
مكتبةة ، القةاهرا)، حمةدي السةلفي: تحقيةق، الكبيرر المعجرم :(هة360: ت)سليمان بن أحمد بن أيوب ، حبرانيال .29

 (.12288)حديث رقم ، (ابن تيمية
محمود محمد : تحقيق، مع البيان عن تأويل آي القرآنجا(: هة310: ت)أبو جعفر محمد بن جرير ، حبريال .28

 .(م2000 -هة 1420 – 1مالسسة الرسالة، ح)، شاكر
، دار الحةةديث، القةةاهرا)، المعجررم المفهرررس أللفرراظ القرررآن الكررريم(: هةةة1388: ت)محمةةد فةةالاد ، عبةةد البةةاقي .24

 (.م2001 -هة 1422

 -هةةةة 1429 –1ح، دار الثريةةةا، الريةةةاض)، تفسرررير العثيمرررين(: هةةةة1421: ت)محمةةةد بةةةن صةةةالح ، عثيمةةةينال .30

 (.م2004

المحرررر الرروجيز فرري تفسررير الكترراب (: هةةة 235: ت)أبةةو محمةةد عبةةد الحةةق بةةن غالةةب األندلسةةي المحةةاربي ، ابةةن عحيةةة .31

 .(ه1355 - 1، حدار الكتب العلمية ،بيروت)، عبد الس م عبد الشافي محمد :تحقيق، العزيز
د مهدي المال ومي، د إبراهيم : تحقيق، العين (:هة190: ت)أحمد  فراهيدي، أبو عبد الرحمن الاللي  بنال .32

 (.دار ومكتبة اله  )، السامرائي

، بصررائر ذوي التمييررز فرري لطررائف الكترراب العزيررز(: هةةة819: ت)أبةةو حةةاهر محمةةد بةةن يعقةةوب ، فيرو آبةةاديال .33

 .(م1493 -هة 1343)، لجنة إحيا  التراث اإلس مي، القاهرا)، محمد علي النجار: تحقيق

 التةةراث تحقيةةق مكتةةب :تحقيةةق، المحرريط القرراموس: -------------------------------------- .34

 .(م 9112 - هة 1291 – 8، ح والتو يع والنشر للحباعة الرسالة مالسسة، بيروت)، الرسالة مالسسة في
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لشرح الكبير المصباح المنير في غريب ا(: ه990: ت نحو) أحمد بن محمد بن علي اْلمتْقِري، فيوميال .39
 .(المكتبة العلمية، بيروت) ،للرافعي

أحمةةد : تحقيةةق، الجررامع ألحكررام القرررآن(: هةةة691: ت)أبةةو عبةةد اهلل محمةةد بةةن أحمةةد بةةن أبةةي بكةةر ، قرحبةةيال .36

براهيم أحفيش  (.م1464 -هة 1384 – 2دار الكتب المصرية، ح، القاهرا)، البردوني وا 

 ،مصةةر)، البسةةيوني إبةةراهيم :تحقيةةق، اإلشررارات لطررائف :(هةةة212: ت) الملةةك عبةةد بةةن هةةوا ن بةةن الكةةريم عبةةد ،القشةةيري .39

 .(3ح ،للكتاب العامة المصرية الهيئة
 .(مالسسة الرسالة، بيروت)، عدنان درويش: تحقيق ،الكليات(: هة1044: ت) بو الَبقا  أيوبأ، َكَفويال .38
ومحبعة مصحفى مصر، شركة مكتبة )، تفسير المراغي(: هة1391: ت)أحمد بن مصحفى ، مراغيال .34

 .(م1446 -هة 1369 – 1البابى الحلبي وأو ده، ح
التوقيررف علررى مهمررات (: هةةة1031: ت)عبةةد الةةرالوف بةةن تةةا  العةةارفين بةةن علةةي بةةن  يةةن العابةةدين ، منةةاويال .40

 (.م1440-هة1410، 1ح، عبد الالالق ثروت 38عالم الكتب ، القاهرا)، التعاريف

يوسف علةي : تحقيق، مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: هة713: ت)حمد بن محمود أبو البركات عبد اهلل بن أ، نََّسِفيّ ال .41

 .(م1225 -هة 1312 - 1بيروت، دار الكلم الحيب، ح) ، بديوي


