


 

 

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير



 

 

 بنية سورة النساء، ومركزية قيمة العدل

 ثرجامت

(2) 

 :Raymond K. Farrin نبرة تعسيفيت بسميىند فازين

بالجامعة Eٕمريؽقة بالؽقيت، ريؿقكد فاريـ، Aستاذ EلدرEساE Hإلسالمقة 

  :مشتفر بؽتابف

Structure and Qur'anic Interpretation: A Study of Symmetry and 

Coherence in Islam's Holy Text 

 م.2104س، Eإلسالم Eلؿؼدّ  وEلتؿاسؽ يف كّص  ـاضردرEسة Eلت
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 :يقديت

)EلتزEمـل( مـ Aهؿ EٓتجاهاE Hلؿتـامقة طؾك  دُّ Eٓتجاه Eلساكؽروينعَ يُ 

ساحة Eلدرس EٓستشرEقل Eلؿعا<ر، ويفتؿ هذE Eٓتجاه بإساس بؼرE G?Eلؼر@ن 

لف طؾك  ، فقدرس تركقبف وكظامف ويحاول Eلؽشػ طـ Eلبـا? Eلخاّص كـّص 

مستقى EلؿقضقطاH وEٕسالقب وEلرتEكقب Eلؾغقية وEلبالغقة، ويعّد ريؿقكد 

 E مـ Aطالم هذE Eٓتجاه.فاريـ وEحدً 

ع يف تطبقؼ Eلؿـاهج وتليت Aهؿقة فاريـ يف كقكف وEحًدE مؿـ EهتؿقE بالتقّس 

Eلبـققية يف درEسة Eلسقر Eلؼر@كقة طؾك Eلسقر Eلؿدكقة Eلطقيؾة، ولؿ يؼػقE هبا طـد 

درEسة Eلسقر Eلؿؽقة، وَيعترب فاريـ كؿا يظفر معـا يف هذه Eلؿؼالة: Aن درEسة 

قة تؽشػ كقهنا مـظقمة َوفؼ بـا? تـاضري كبقر شبقف بـؿط Eلبـا? Eلسقر Eلؿدك

Eلثالثل Eلؿعتاد يف تحؾقؾ Eلسقر Eلؿؽقة، حقث َيـظر Cلقف كتقسعة لفذه Eلبـقة 

 Eلثالثقة.

                                                   

مة، وكذE Eلتعريػ بإطالم وEلتعؾقؼاE HلقEردG دEخؾ Eلرتجؿة، Eلباحثان: خؾقؾ قام بؽتابة Eلؿؼدّ  

)قسؿ ـبلْن كصصـا بعدها ب فاريـمحؿقد Eلقؿاين، وصارق حجل، وقد مقزكا حقEشقفؿا طـ حقEشل 

 .)HلرتجؿاE(HلرتجؿاE قسؿ). 
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ؾ فاريـ بـقة سقرE Gلـسا?، وَيعترب Aهنا مـظقمة َوفؼ Eلبـا? يف هذه Eلؿؼالة يحؾّ 

ـاضرG حقل قسؿ مركزي، ويحاول ن مـ خؿسة Aقسام متEلؿحقري: حقث تتؽقّ 

 تحؾقؾ هذه Eٕقسام كاشًػا طـ كقهنا تدور حقل ققؿة مركزية هل ققؿة Eلعدل.

كذلؽ يشقر فاريـ لخالفف مع C<الحل وزEهـقسر حقل بدEية Eلؼسؿ Eلثاين 

مـ EلسقرG، ويحاول كذلؽ EٓستػادG مـ بعض EلطروحاE Hلؿعا<رG حقل 

ـ مركزية )Eلـبل( ضؿـ هذه Eلسقر، طؾك Eلسقر Eلؿدكقة، مثؾ صرK كقيػرH ط

رE Gلتل يظفر فقفا Aحد Eٕكبقا? Eلسابؼقـ باطتباره خالف Eلسقر Eلؿؽقة Eلؿتلخ  

 
ّ
ًٓ وقدوG لؾـبل ، وهذE ضؿـ رBيتفا Eلعامة طـ بـا? Eلؼر@ن لألمة Eإلسالمقة مثا

 Eلـاشئة ومقضعتفؿ يف Eلتاريخ Eلؽتابل.

تـّقطاتف Eلؿـفجقة Aحد  ؼر@ن بؽّؾ يؿثؾ Eٓتجاه EلتزEمـل يف قرE G?Eل

ؾ Eلؿعرفة EٓتجاهاE Hلؿركزية يف EلدرEساE Hلغربقة Eلؿعا<رG لؾؼر@ن: لذE تؿثّ 

 ة يف سبقؾ مثاقػة مـفجقة مع هذه EلدرEساH.بلطالمف خطقG مفؿّ 
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 اندزاست

 . يقديت:1

]يف ة Eلؼصار Aمٌر Aقّر بف Eلباحثقن َقر Eلؿؽقّ يف حقـ Aّن تؿاُسؽ Eلسُّ 

هـاك يف Eٔوكة EٕخقرE Gهتؿاًما بتـاُول  EلدرEساE Hلؼر@كقة[ مـذ Aمٍد صقيؾ، فننّ 

قEل Aيًضا. ومِـ Aبرز Eلؽتب يف هذE Eلصدد Aمثؾة طؾك تؿاُسؽ Eلسَقر Eلؿدكقة Eلطّ 

م 2119، <َدر يف Eلعام (Michel CuypersكتاFٌ لؿقشقؾ كقيربس )

                                                   

ESūrat al-Nisāʾ and the Centrality of JusticeلعـقEن Eٕ<ؾل لؾؿؼالة هق:

 .Al-BayĀn – Journal of QurʾĀn and ḤadĪth Studies 14 (2016) 1-17وقد كشرH يف:

 .GلؿـشقرE ٕطؿالE حؿد، مرتجؿ، لف طدد مـA سالمC ،لؿؼالةE ترجؿ هذه 

  (:Michel Cuypers) مقشقؾ كقيربس 

 0989هق رجؾ ديـ كاثقلقؽل، مـ Aتباع شارل دو فقكق، طاش يف مصر مـذ Eلعام  مقشقؾ كقيربس

 ص يف EلدرEسة Eٕدبقة لؾـّص (، وتخّص IDEOكعضق يف Eلؿعفد Eلدومقـقؽل لؾدرEساE Hلشرققة )

 م تاريخقًّا.س Eلؿتؼدّ قة مع EٕدE Fلؿؼدّ ؼ برتكقبف وبعالقاتف Eلـّص Eلؼر@ين، ٓ سقؿا فقؿا يتعؾّ 

 اله:من أهم أعم

La Composition du Caran. Nazm al-Qur’ān, Paris, Gabalda, 2012. 

يف كظؿ Eلؼر@ن، وهق مرتجؿ لؾعربقة، ترجؿف: طدكان EلؿؼرEين وصارق مـزو، و<در طـ دEر Eلؿشرق، 

 .2108لبـان، 

Le Festin, une lecture de la sourate al-Mā’ida, Lethielleux, 2007. 

يف كظؿ سقرE GلؿائدG: كظؿ @ي Eلؼر@ن يف ضق? مـفج Eلتحؾقؾ Eلبالغل، وهق مرتجؿ لؾعربقة، ترجؿف: 

 .2106طؿرو طبد Eلعاصل <الح، و<در طـ دEر Eلؿشرق طام 

= 
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 The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of theبعـقEن: )

Qurʾan)GلؿائدE Gلؿحقري لسقرE لعامE ?لبـاE وفقف تـاَول كقيربس : .

                                                   
= 

 له بعض الدراسات المترجمة على موقع مركز تػسور:

 Eلبالغة Eلسامّقة يف Eلؼر@ن، ترجؿة: خؾقؾ محؿقد.

 : كسؼ Aدبل وEحد، ترجؿة: طبقر طدلل.س وEلؼر@نEلؽتاE Fلؿؼدّ 

 قرG?E بالغقة وتـاّ<قة لسقرE Gإلخالص، ترجؿة: طبقر طدلل.

مؼاركة بقـ Eلتحؾقؾ Eلبالغل وEلـؼد Eلتاريخل لجقن وEكسربو وطقكرت لقلقـغ، سقرE Gلعؾؼ Aكؿقذًجا، 

.)HلرتجؿاE ترجؿة: خؾقؾ محؿقد. )قسؿ 

(1) Cuypers, The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qurʾan (Miami: 

Convivium, 2009). 

 وEكظر Aيًضا تحؾقاًل لسقرَتل @ل طؿرEن وEلـسا?، يف:

Raymond K. Farrin, Structure and Qurʾanic Interpretation: A Study of Symmetry and 

Coherence in Islam’s Holy Text (Ashland: White Cloud, 2014), 9-32; 

 ولسقرَتل Eٕكػال وEلتقبة، يف:

Farrin,  The Pairing of Sūras 8-9,” in Studi del quarto convegno RBS: International 

Studies on Biblical & Semitic Rhetoric, ed. Roland Meynet and Jacek Oniszczuk 

(Rome: Gregorian & Biblical Press, 2015), 245-264; 

 يف: ،ولسقرE Gلـقر

 aniss  arra h,  Analyse rh torique de la sourate de la Lumi re (24),” in Studi del 

quarto convegno RBS, 265-281. 

وقارن هذE ببـقة سقرG مدكقة مـ قصار Eلسقر، وهل سقرE Gلؿؿتحـة، Eلتل تـاَولفا كارل Cركست 

 تحؾقؾ، Eكظر:بال

Carl W. Ernst, How to Read the Qurʾan: A New Guide, with Select Translations (Chapel 

Hill: University of North Carolina Press, 2011), 164-166. 

 وحقل بـقة Eلسَقر Eلؿؽقة Eٕولك، Eكظر:

Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren 

(Berlin: de Gruyter, 1981). 
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قؾ تحديد Aقسام يف بعض Eلـؼاط، مـ َقبِ  -بالطبع-ولؽـ قد يختؾػ Eلباحثقن 

التالل، ، وبالتلكقد مـ Eلؿؿؽـ Aن يؽقن هـاك تػاُوHٌ يف ففؿـا لفا. وبَقرEلّس 

تؿاًما -يبدو Aن هـاك Cجؿاًطا متزEيًدE بقـ Eلباحثقـ طؾك Aن Eلسَقر EلطقEل 

 ًٓ . وطؾك وجف Eلتحديد، ـاضر@ياُتفا َوفؼ مبدE Aلت قد Aَتْت  -كالؼصار Eلتل كزَلت Aو

                                                   
= 

قام Eلؿستشرق Eلبؾجقؽل بتحؾقؾ سقرE GلؿائدG وبعض Eلسقر Eٕخرى مـ خالل مـفج Eلتحؾقؾ  

ؿ كصقص EلؽتاF ظْ س مـ خالل تحؾقؾفؿ لـَ Eلبالغل، وهذE Eلؿـفج Eستخرجف دEرسق EلؽتاE Fلؿؼدّ 

بدE Aلتـاضر يف تركقب Eلـصقص وبـائفا وٓ س، حقث رAوA Eكػسفؿ Aمام بالغة جديدG تؼقم طؾك مEلؿؼدّ 

مة فؿقضقع فخاتؿة، ويرى كقيربس تسقر َوفؼ كسؼ Eلبالغة Eلخطقة Eلؿعروفة وEلشائعة Eلتل تبدA بؿؼدّ 

ف لذE HEلؿبادE Dلبالغقة )Eلبالغة Eلسامّقة( ضؿـ مـفج Eلتحؾقؾ ؿِ ظْ Eلؼر@ن Eلؽريؿ ترجع صريؼة كَ  Aنّ 

َوفؼ مبدE Aلتـاضر، وAّن <قر Eلرتكقب Eلتل ذكرها Eلؿـفج حاضرG يف Eلبالغل، Aي Aّن Eلؼر@ن مـظقم 

 HلرتجؿاE جعEكقيربس، ُير Kف طؾك صر Eلؼر@ن: كالبـا? Eلؿحقري وEلؿتقEزي وغقر ذلؽ. لؿزيد تعرُّ

 .)HلرتجؿاE لتعريػ بف. )قسؿE لؿققع لف مؿا ُذكر يف حاشقةE طؾك Hلتل ُكشرE 

، ترجؿة: «مؼارباH كؼد كصقة لبـقة EلسقرE Gلؼر@كقة»Eسة مارياكا كالر: يف هذE Eلسقاق يؿؽـ مطالعة در 

د/ حسام <ربي، ومحؿقد كجاK، مـشقرG ضؿـ ترجؿاH مؾػ )Eٓتجاه EلتزEمـل( طؾك قسؿ 

ؾ رّوEد EٓستشرEق بؿققع تػسقر، حقث تؼارن كالر بقـ طدد مـ Eلبـك Eلؿؼرتحة لؾسقر Eلؼر@كقة مـ قِبَ 

كقيربس، كقؾ روبـسقن، يؿقكد فاريـ، زEهـقسر. كذلؽ درEسة @دم فالورز )CطادG هذه Eٓتجاه: مقشقؾ 

طة طؾك قسؿ EٓستشرEق Eلـظر يف Eلـقع Eٕدبل لؾؼر@ن(، ترجؿة: Aمـقة Aبق بؽر، ضؿـ EلرتجؿاE Hلؿـقّ 

ض إلشؽال طدم Eٓتػاق طؾك تحديد Aقسام Eلسقر، وحقث يرجع هذE لؿا بؿققع تػسقر، وEلتل تتعرّ 

ه غقاE Fلتحديد Eلدققؼ لؿصطؾحاE Hلؼسؿ وEلؿؼطع وغقرها مـ مصطؾحاA Hساسقة يف EلدرEسة يعترب

 )قسؿ EلرتجؿاH(.  .، وكذلؽ لغقاF درEسة دققؼة لؾـقع Eٕدبل Eلؼر@ينEلبـققية لؾـّص 
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 A لؿدكقة بـقة تدور حقل مركٍز ما )كؿا يف حالةE لسَقرE ن لفذهA قد كجد– F – A" 

ًٓ  EلدرEسة هذه وتضقػ( "A – F – J – F" – A حالة Aو ح @خر، مثا  Aن فتقض 

Gلـسا?، سقرE ،حؾؼقة: <قغة يف تليت بالؿثؾ  ِC ْقسام خؿسة مـ تتؽّقن ذA مـظقمة 

 Eلبـقة هذه Aنّ  EلدرEسة تقّضح ذلؽ، Cلك Cضافةً . Eلؿتـاضر Eلؿحقري لؾبـا? وفًؼا

 Eلعدل.قع Eلرئقس يف EلسقرG: وهق Eلؿقض Cلك Eٓكتباه تسرتطل

 قبؾ Eلبد? يف تحؾقؾـا لؾسقرG، مـ Eلؿػقد Eستدطا? Eلسقاق بنيجاز. لؼد كزلْت 

بالؿسؾؿقـ يف غزوG  سقرE Gلـسا? يف AطؼاF تؾؽ Eلفزيؿة EلؽبقرE Gلتل لحؼْت 

( Gلثالث لؾفجرE لعامE ُحد يفAُ625 ٌوفقفا ُقتِؾ طدٌد كبقر ،)مـ جقش  م

ِرJ، وAيتاُمفؿ يف وضٍع َح  . بعد تؾؽ EلغزوG <ارA HرEمؾفؿEلؿسؾؿقـ

 Gًمباشر EكتؼؾقE لؿديـة قدE لعائديـ و@خريـ يفE لؿؼاتِؾقـE ّن بعضA ضٌحEوو

                                                   

م. 626 -625هـ/4 -3( وقَت كزول EلسقرG بقـ طاَمل Theodor N ldekeحّدد تققدور كقلدكِف ) 

 Eكظر:

N ldeke, Friedri h S hwally, Gotthelf Bergstr sser, and Otto Pretzl, The History of the 

Qurʾ n, ed. Wolfgang H. Behn, (Leiden: Brill, 2013), 158. 

م(، 2110)بقروH: دEر Eبـ حزم،  السورة النبويةلؾغزوE ،Gكظر: Eبـ هشام،  ولالصالع طؾك تـاُولٍ 

 .430 -376ص

جقرJ تامر  /يف ترجؿَتقـ، هؿا: ترجؿة Eلدكتقر تاريخ الؼرآنقلدكِف مرتَجؿ Cلك Eلعربقة بعـقEن: ]كتاF ك

رضا محؿد Eلدققؼل،  /م. وترجؿة EلدكتقرA2114دكاور، طام  -وتحؼقؼف، EلصادرG طـ ممسسة كقكرEد

ـفا قرGً?E كؼدية لؾؽتاF، و<درH طام  تعاون مع دEر م، طـ وزEرE Gٕوقاف Eلؼطرية بالE2101لتل ضؿَّ

 EلـقEدر[. ]Eلُؿرتِجؿ[.
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اًل ]Cلفقًّا[ يف  ُمطالبقـ هبمٓ? EٕفرEد Cلك جاكب مؿتؾؽاتِفؿ. وتؿّثؾ EلسقرG تدخُّ

هذE Eلؿققػ، فحػظت همٓ? Eلؿفضقمقـ، وطالَجت مسائؾ Aخرى ذHE <ؾة، 

 قEطد طامة لجؿقع Eٕزمـة وEٕمؽـة.ق -بذلؽ-فقضعت 
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 . حتهيم بنيىي:2

هـا ســاقش Eٕقساَم Eلخؿسة كالًّ طؾك ِحدG، وكبق ـ تؿاُسؽفا Eلعاّم، ثؿ 

 ُكعِؼب هذE بخاتؿٍة تحتقي طؾك تعؾقؼ Aخقر.

 (: انعدل واملُعايَهت باملِثم:42 -1)اآلياث « أ». انقسى 1. 2

َِحمسُتستفّؾ EلسقرG بآيٍة تدطق Eلـاَس Cلك Aن يّتؼقE Eهلَل Eلذي خؾؼفؿ  نَّۡفٖسٌّ
َونَِسآءا ا َنررِيا رَِجاٗلا ا ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ  َوَبدَّ ا َٓ َزوَۡج ا َٓ ِۡ ٌِ  وََخيََق . وبالتالل، فؿـذ ىجسَوَِٰحَدةٖ

 ِC :لجـسقـE بقـ GEلؿساوE لكC كجدها تشقر GلسقرE يةEذْ بد  ٓ JوEلتزE لكC ُتشقر

Eهلَل »]ذكقرG وAكقثة[. وكؿا AشارA Hمقـة ودود، فنّن  Egenderلـقع Eٓجتؿاطل 

َكر... ]فالؼر@ن[ ٓ يـّص لؿ يؽـ AبًدE يف تدبقره Aن يبدA خؾَؼ Eلبشر بشخٍص ذَ 

@دم، Eلرجؾ... فالزوجّقة، Cذن، سؿة  (َكْػس)حتك طؾك Aّن Eهلل قد بدA خؾَؼ Eلبشر بـ

َكر وEٕكثك تظفر يف ثـايا . وEلحؼقؼة Aن ثـائقة Eلذّ «لألشقا? Eلؿخؾققةٓزمة 

                                                   
(1) Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s 

Perspective (Oxford: Oxford University Press, 1999), 19-21. 

َٓاحمس: Eختؾػ يف ققلف تعالك اَزۡوَج َٓ ِۡ ٌِ ، -وهق ققل Eلجؿفقر- ، ففـاك َمـ رAى Aّن )مِـ( تبعقضقةىجسوََخيََق

ؼت مِـ جز? مِـ @دم. ققؾ: مِـ بؼقة ومعـك Eلتبعقض Aّن حقE? ُخؾِ »وهق ما وّضحف Eبـ طاشقر بؼقلف: 

«. Eلطقـة Eلتل خؾؼ مـفا @دم. وققؾ: ُفصؾت قطعة مِـ ضؾعف، وهق ضاهر Eلحديث EلقEرد يف Eلصحقحقـ

ىََلۡدحمسوجـسفا، كؼقلف تعالك:  وذهب بعضفؿ Cلك Aن Eلؿعـك: خؾؼ مـفا زوجفا، Aي: مـ كقطفا ََّ ٌَ ُ ٱَّللَّ
ًۡ ِٓ ُُفِس

َ
أ َۡ ِ ٌّ  رَُسٔٗلا ًۡ ِٓ ٌِِنَِيإِۡذَبَػَدفِي ۡؤ ٍُ ۡ ٱل ، ورAوA Eّن Eٕحاديث Eلتل تػقد بخؾؼ حقE? مـ ضؾع ىجسلََعَ

ـقA EطقJ تليت طؾك Eلؿجاز ٓ Eلحؼقؼة وAّن غرضفا Eلتؿثقؾ لطبع EلؿرGA وEلتعامؾ معف ٓ غقر، وكذلؽ بقّ 

= 
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 ثرجامت

(00) 

 ِC :لؼر@نE ْد  ذEإلفرE كثك»و-« َكرذَ »تليت بصقغةA »لؿؼابؾE لل  -يفEيف  02يف حق Gمر

CشارC Gًلك Eٕرحام Eلتل  G02 يف تؾؽ EٔياH: بقـؿا هـاك مرّ  E24لؽتاA ،Fي 

كثك، كؿا لحظت Eلؽاتبة Eلؽقيتقة كزيفة ر وتؾؽ Eٕكَ ُيخَؾؼ فقفا ذلؽ Eلذَّ 

خان د طؾك EلؿساوC ،GEلك جاكب EإلشارC Gلك وحدE ، Gلتل تمكّ 0: 0. فـسبة Eلدُّ

َونَِسآءاحمسEٕ<ؾ، هل كسبٌة وEردG يف هذه Eٔية Aيًضا، بصقغة:  ا َنررِيا ، ىجسرَِجاٗلا
 .)Eٕرحام( ومـ خالل EإلشارC Gلك

 :HٔياE ّماA2- 02لقسطكE ٕول )فالؼسؿ  ، وهلE ?لجزE Eمـ هذ«A »

 :?EجزA لك ثالثةC لتعالقؿ 42 -29، 28 -05، 04 -0يـؼسؿE م بعَض (، فتؼد 

 ِC .ريثEلؿقE لققت  ذْ حقل مسللةE لقفؿ )يفC ٕيتامE لEمقA GطادC تـّص طؾك

ّٓ يلكَؾ Eٕو<قاُ? AمقEَل Eلقتامك Aو يخؾِطقها Cلك AمقEلفؿ وثروEهتؿ  Aلؿالئؿ(، وE

. (Eلَخبقث)مـفا، ويرّدوC Eلقفؿ Eلشل?  (Eلطق ب)قة، لقحتػظقE ٓحًؼا بـEلشخص

. ويف هذC Eثٌؿ كبقرٌ  -كؿا حّذرE Hٔية-فآستقال? طؾك AمقEل همٓ? Eلقتامك هق 

َفؿ يف حالة Aن Eلسقاق، ُسِؿح بتعّدد EلزوجاH حتك Aربع زوجاH. وهذE قد ُيػْ 

                                                   
= 

ؿ طـ EلؿرGA طؿقًما ٓ خؾؼ حقE? خصقً<ا. وبغّض Eلـظر طـ دEئرE Gلرتجقح بقـ Eلؼقلقـ مؿا ٓ Aهنا تتؽؾّ 

ر وٓ Eمتفان لفا وٓ لجـسفا. تصقّ يعـقـا Eلخقض فقف، فنّن Eلؼقل Eٕول لقس فقف تـؼقص لؾؿرGA كؿا يُ 

.)HلرتجؿاE قسؿ( 

 .26صمE(2104 ،)لؽقيت: مـشقرHE ذE HEلسالسؾ،  فاّتبعوهكزيفة محؿد طؾل Eلدخان،  
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 ثرجامت

(02) 

ّٓ يعِدل يف و<ايتف طؾك  A لرجؾE بقح شريطَة يخشكAُ لتعّددE Eيتقؿة: ولؽـ هذ Gٍفتا

HلزوجاE لعدل بقـE :ٕو<قا? قائؾًةE لتل تلمرE ،لسادسةE ٔيةE ?ويف ضق .

حمس ًۡ ِٓ إَِۡلۡ
ْ ٔٓا فَٱۡدَفُػ ا رُۡشدا ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ َءانَۡسُخً ْٱلََِّكَحفَإِۡن ةَيَُغٔا إَِذا ٰٓ َحَّتَّ ْٱۡۡلََتَََٰمَٰ ٔا َوٱۡبَخيُ

ًۡ ُٓ َ َٰل َو ٌۡ
َ
ـَ Cلك  ابتداء  يؿؽـ لؾؿر? Aن يرى ، ىجسأ Aن EلػتقاE HلقتقؿاH ٓ بّد Aن يصْؾ

، يؽقن طؾك Eٕو<قا? CطادG تؾؽ EٕمقEل Cلك  ـّ ـّ Eلرشد. فػل ذلؽ Eلس س

 : ـّ EلػتقاE HلقتقؿاH، فنن لؿ يستطقعقE Eإلكصاف وEلعدل، يؿؽـفؿ EلزوJE هب

ـّ -لقؽقن بنمؽاهنـ  Eلذي  الثاينمر Eٓكتػاع بتؾؽ EٕمقEل. Eٕ -زوجاH وه

EلقEرد طـ Eلتعّدد يف Eٔية Eلثالثة يتعّؾؼ بلمقEل EلػتقاH  يؾحظف Eلؿر? هق Aن Eلـّص 

َـّ فقفا كثقرE HEلعدد وبحاجة Cلك Eلرطاية، ولقس  دG ك EلقتقؿاH، يف حالٍة محدَّ

Gشباًطا لؾشفقCو HEرضاً? لؾذC HلزوجاE لؿزيد مـE ّٓتخاذ Eوبالتالل تعدًد .

                                                   

ثَّؾ طـد Eلـظر Cلك Eلؿحقط Eٓجتؿاطل يف Eلؿديـة، قد يّتضح لـا Aن Cططا? EٕمقEل وEلؿؿتؾؽاH لؾـسا? مَ  

ّٓ يؽقن لؾؿرGA حّؼ يف EلؿقرIE، كؿا سـُشقر ٓحًؼا.  A GلعادE لرجال: فؼد كاكتE عبة طؾك> Gًخطق

ا يف Eٓكتػاع -مثؾ هذE Eلقضع يؽقن EلزوJُE مـ EلػتقاE HلقتقؿاH  ضح Aيًضا Aكف يفويتّ  بؿا يؿـحفـ حؼًّ

 بدياًل ُمحتَؿاًل. -بتؾؽ EٕمقEل

  ِC ،GلسقرE لثالثة مـE ٔيةE مقـة ودود حقلA يًضا كالمA كظرE ْٕيتام. »تؼقل:  ذE لتعامؾ معE ٔية طـE هذه

ف يف AمقEل بعض EلػتقاE HلقتقؿاH لؿ يؽـ بنمؽاهنؿ كقر، Eلؿسمولقـ طـ Eلتصرُّ فبعض Eٕو<قا? Eلذّ 

Eلـلي طـ بعض Eلجقر يف تعامؾفؿ مع تؾؽ EٕمقEل )Eٔية Eلثاكقة مـ سقرE Gلـسا?(. ومـ Eلحؾقل 

 ،Hلتعدد بلربع زوجاE لؼر@نE فؿـ جفة، قَصر .HلقتقؿاE Hبالػتقا JُEلزوE GرEإلدE ?لؿؼرتَحة لتاليف سقE

ـ هذE ومـ جفٍة Aخرى فالؿسمو لقة Eٓقتصادية طـ Eإلكػاق طؾك Eلزوجة سُتحِدI تقEزًكا مع تؿؽُّ

= 



 

 

 بنية سورة النساء، ومركزية قيمة العدل

 ثرجامت

(03) 

EلرEبعة وEلخامسة، Cضافة Cلك Eلسادسة Eلُؿشار Cلقفا @كًػا، تـّصان طؾك فأيتان 

 طؾك AمقEلفـ، وEٓهتؿام 
ّ
َـّ Aبـا? Eلق<ل دفع Eلؿفقر ورطاية EلقتقؿاH كؿا لق ك

بشمون Eٕشخاص Eٔخريـ مـ ذوي Eلحاجة Cن حضروE يف وقت تؼسقؿ 

حاH وEسعة، حقـ EلؿقرIE. وقد ُكشقر Aيًضا Cلك Aن Eٔية Eلسابعة Aتت بن<ال

يف EلؿقرIE، بقـؿا كاكت EلعرF يف طفد ما قبؾ  AّكدH طؾك Aن لؾؿرE GAلحّؼ 

حمس: Eإلسالم ٓ تعطل مقرEًثا Cٓ لؾرجؾ اِنّىِيرَِّجاِل َِِٰلَ ٱۡىَو حََرَك ا ٍَّ ّمِ َُِصيٞب
ۡكَربُ
َ
َوٱۡۡل اِن َِِٰلَ ٱۡىَو حََرَك ا ٍَّ ّمِ َُِصيٞب َولِينَِّسآءِ ۡكَرُبَٔن

َ
ََۚوٱۡۡل َنُثَ ۡو

َ
أ ُّ ِۡ ٌِ  كَوَّ ا ٍَّ ِم َٔن

ا ۡفُروضا ٌَّ ا  .ىجسَُِصيتا

، لتؽقكا ختام Eلجز? Eٕول ]مـ هذE Eلؼسؿ[، 04 -03وتليت Eٔيتان: 

حمسدEن طؾك Aن هذه EٕوEمر Eلسابؼة هل وتمكّ  حِۡيَم ُحُدوُد َ ٱَّللَّ يُِطِع َ ٌَ َو َِۚ ٱَّللَّ
َٰجٖ َججَّ ُّ يُۡدِخۡي يَ...َورَُسََٔلُۥ َ ٌَ َو ُّ يُۡدِخۡي ُحُدوَدهُۥ َوَيَخَػدَّ َورَُسََٔلُۥ َ ٱَّللَّ ۡػِص

. وبالتالل، فؿـ خالل Eلـظر Cلك هذE Eلجز? Eٕول، يتضح لـا Aكف ُيستفّؾ ىجسَُاًرا

                                                   
= 

ف يف AمقEل Eلزوجة Eلقتقؿة مـ خالل مسمولقتف طـ CدEرA GمقEلفا ]Cلك Aجؾ[.  / EلزوJ مـ Eلتصرُّ ّ
Eلق<ل

دل، : Eلتعاُمؾ بعدل، وCدEرE GٕمقEل بعالعدلوبالتالل، فؿـ EلقEضح تؿاًما Aن هذه Eٔية تتـاَول مسللة 

HلزوجاE لعدل معEلقتامك، وE لكC إلقساطEلعدل وEو.»Wadud, Qur’an and Woman, 83. 

 ،، تحؼقؼ: <الK طبد EلػّتاE Kلخالديتػسور الطبري: جامع البوان عن تيويل آي الؼرآنEلطربي،  

 .(502 /2)م(، 0997)دمشؼ: دEر Eلؼؾؿ، 
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(04) 

َؾؼ Eلـاَس طؾك Aساٍس مـ EلؿساوGE، وبلن يحُػؾ بإمر بتؼقى Eهلل، Eلذي َخ 

قـ Eلتقققر وEإلجالل: يف حقـ Eلـاُس بعالقاE Hٕرحام وEلؼرEبة، ويـظروC Eلقفا بع

يليت يف مـتصػ Eلجز? تقجقفاH وتشريعاH حقل EلؿقرE ،IEستجابًة لؾقضع 

Eلذي كان قائًؿا حقـفا يف Eلؿديـة: وُيخَتَتؿ Eلجز? باإلشارC Gلك Eلؿثقبة وEلعؼقبة 

 EلُؿـتَظرG يف EٔخرG تبًعا لؿا يػعؾ Eإلكسان يف هذه Eلدكقا.

( فققE<ؾ طرَض 05- 28)EٔياE«A » :Hلؼسؿ Aّما Eلجز? Eٕوسط مـ 

بركامج Eإل<الE Kلؼاكقين. فػل حالة EرتؽاE FلؿرE GAلػاحشة، يجب Aن يؽقن 

هـاك Aربعة شفقد ]إلدEكتفا[: وطـد وجقدهؿ فؼط يؿؽـ Aن ُتـَزل هبا Eلعؼقبة 

)بلن تبؼك حبقسة بقتفا(. ويرى خالد Aبق Eلػضؾ، Eلباحث Eلؿعا<ر يف Eلػؼف 

، Aن هذه Eٔية تـطبؼ طؾك EلؿرGA غقر Eلؿتزوجة، يف مؼابؾ Eٔية رقؿ Eإلسالمل

. وبالؿثؾ، Eلتل تـطبؼ طؾك EلؿرE GAلؿتزوجة. وهذه تبدو قرG?E مـطؼقة 34

بد مـ طؼاFٍ طـد EرتؽاE Fلرجال Eلػاحشة )ربؿا يف <قرG طؼقبة جسدية(.  ٓ

قبة وَكقؾ Eلعػق وEلؿغػرG مـ Cمؽاكقة Eلت -مرEًرE وتؽرEًرE-غقر Aن هذE Eلجز? يربز 

طؾك Aن  د Eلـّص (، يمكّ E09- 25هلل. ويف EٔياE HلقEردG يف مـتصػ Eلجز? )

َٗلحمسEلؿرGA ٓ ُتقَرI رغًؿا طـ CرEدهتا:  اََيِوُّ ْا نحَِرذُٔاْٱىنَِّسآَءَنۡر
َ
أ ًۡ ، وهق ىجسىَُل

                                                   
(1) Khaled Abou El Fadl, The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books 

(Lanham: Rowman & Littlefield, 2006), 112. 
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يـبغل لألزوE JEلسعل  . وبالؿثؾ، ٓما يؿّثؾ Eكعتاًقا مـ Eلتؼالقد Eلؼائؿة ]@كذEك[

ّٓ يف حال Eلتؾبُّس EلقEضح  C ،ططقها لزوجاهتؿA لتلE لؿفقرE GستعادE لكC

 JلزوE لسؾقك، يجب طؾكEلتعامؾ وE لػظاضة يفE مـ ًٓ بارتؽاE Fلػاحشة. وبد

Aن تؽقن حقاُتف مع زوجتف قائؿًة طؾك Aساٍس مـ EلؿساوGE وEلعطػ: 

ۡػُروِفحمس ٍَ ۡ ةِٱل ََّ ُْ و طؾقف Aن يتحّؾك بالصرب، وAْن يلُمَؾ Aن يتحّسـ Eلحال ، وىجسوَََعِِشُ

ًٓ مـ Aن ُيساِرع Cلك Eلطالق:  نحمسبػضٍؾ مـ Eهلل، بد
َ
أ َفَػََسٰٓ ََّ ُْ ٔ ٍُ ُخ ْۡ َنرِ فَإِن

ا اَنررِيا َخرۡيا فِيِّ ُ اَوَيۡجَػَوٱَّللَّ َْشۡيـٔا ٔا ُْ J ىجسحَۡلَر . ولؽـ Cْن AرEد Eلرجُؾ Aن يتزوَّ

ت Eٔية بلخرى، فعؾقف Aن يدفع Cل . وهذE مـ 21ك Eُٕولك مفَرها كاماًل، كؿا كصَّ

باE Fلعدل، كظًرE لجّدية مقثاق EلزوJE بعد ققام Eلعالقة Eلزوجقة بقـفؿا، كؿا جا? 

َخۡذَن...حمسEلؿركزية:  20يف Eٔية رقؿ 
َ
اَوأ ِيَثًَٰلاَغيِيظا ٌّ  .ىجسٌُِِلً

ّض Eلؿممـقـ ( لقح29- 42: )EٔياA »H»ثؿ جا? Eلجز? Eٕخقر مـ Eلؼسؿ 

حمسطؾك تحّري Eلعدل يف مؿارساهتؿ Eلتجارية:  َٰىَُلً َو ٌۡ
َ
أ ْ ٔٓا ُكيُ

ۡ
حَأ َُِلًَٗل ةَۡي

. ففذE Eلسؾقك Eلظالؿ يتـاَقض مع طدل Eهلل Eلؿطؾؼ، كؿا تحؽل طـف ىجسةِٱۡىَبَِٰطوِ

(، هـاك Aمٌر بعدم E32- 35ٔياE HٕخقرG. ويف EٔياE Hلقسطك ]مـ Eلجز?[ )

                                                   

يف Aن يِرI زوجَتف، َوفؼ Eلعرف @كذEك. قارن هذE بالؿؿارسة Eلقفقدية  كان ٕخل Eلؿتقفَّك Aو ربقبِف Eلحؼُّ  

 تؾؽ Eلؿسللة يف: Eلؼديؿة Eلتل تؼضل بلن ُتقَرE Iٕرمؾة، وقد جا? كؼاش

 Inheritan e,” Jewish Encyclopedia, ed. Isidore Singer (New York: Funk and Wagnalls, 

1906). 
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E فقؿا لدى[ لطؿعE كصقَبفؿ. هـا HلزوجاEو JEٕزوEلقرثة وE ?وبنططا ،]لَغقر

Aيًضا كجد EٔياH تؼقل بلّن EٕزوJE طؾقفؿ Aن يؼقمقE طؾك رطاية شمون 

 ِC :هللُ  ذْ زوجاهتؿE هؿ بف مـ AدوHٍE لؿ تتقّفر لؾؿرGA  يليت هذE كتقجًة صبقعقة لؿا Aَمدَّ

م بدور EكتساF مصادر )وتجدر هـا EإلشارC Gلك Aن Eلرجؾ يف هذE Eلؿجتؿع يؼق

، وAن  ـّ Eلعقش(، بقـؿا طؾك EلزوجاA Hن يتؿّتعـ باإلخالص وEلقفا? ٕزوEجف

 Hهلل بحػظف. وبالتالل، ففـاك كصٌّ طؾك مسمولقاE ّـ ـَ يف َغقبتفؿ ما Aمره يحػْظ

. يف كؾ  صرف. وقد Aطؼب هذE Eلحديث طـ كشقز Eلزوجة، Aو Eلػاحشة Eلُؿبق ـة

E لحالة، طؾكE لؿضجع، هذهE ثؿ يفجرها يف ، ًٓ ًٓ Aن َيِعظفا ويمّكبفا قق لزوA Jو

 Gٍٕخقر وَرد يف سقاق دطقE ?EإلجرE Eوهذ .)Eن يضرهبا )ضرًبا يسقًرA يؿؽـف EخقًرAو

قـ ورطاية Eلزوجة: وبالتالل فنن Aّي طؿٍؾ جسدي Cلك Eلتعاُمؾ بالُحسـك وEلؾ  

ا Aكثر مـ كقكف حؼقؼقًّا. ثؿ تليت بّد Aن يؽقن خػقًػا، وبالتلكقد سقؽقن رمزيًّ  ٓ

 Eْن يختارA Gاحمسخطق ٍا يِِّۦَحَه ْۡ
َ
أ َۡ ِ اٌّ ٍا ٓوََحَه ا َٓ يِ ْۡ

َ
أ َۡ ِ ، لُتَؿث َؾ EلخطقE Gلتالقة ىجسٌّ

يف تؾؽ Eٔية Aّكف سقضع بقـفؿا  يف محاوHٓ مـع تؿّزق EٕسرG. ويخربكا Eهللُ 

                                                   

 ، Eكظر:«فاحشة ُمبق ـة»، يف Eإلكجؾقزية، بؿعـك Cclear lewdnessلك « كشقز»حقل ترجؿة  

Abou El Fadl, The Search for Beauty in Islam, 111-112. 

 ًGنّ  طالوA لكC لؿقضعE Eٔية» طؾك ذلؽ، فؼد ذهَب يف هذE 05  لـسا? تـّص طؾك طؼقبةE Gمـ سقر

مـ EلسقرG ذEهتا تـّص طؾك طؼقبة  E 34لػاحشة، ٓ Eلزكا، بالـسبة Cلك EلؿرGA غقر Eلؿتزوجة. بقـؿا Eٔية

ك شفقد وAدّلة: يف Eلػاحشة، ٓ Eلزكا، بالـسبة Cلك EلؿرE GAلؿتزوجة. ويف Eلحالتقـ، يجب Aن يؽقن هـا

 «.Eلحالتقـ يجب Aن يؽقن هـاك CثباH وCدEكة



 

 

 بنية سورة النساء، ومركزية قيمة العدل

 ثرجامت

(07) 

 :Kإل<الE ن كاكت هـاك رغبٌة <ادقة يفC لتقفقؼEإِنحمس ُ َّٔفِِقٱَّللَّ ايُ يُرِيَدآإِۡصَلَٰحا
ٓ ا ٍَ ُٓ َِ  .ىجسةَۡي

وقبؾ Eٓكتؼال Cلك مـاقشة Eلؼسؿ Eلتالل، قد يفّؿـا EإلشارC Gلك رسالٍة 

مشاهبة، ترّددA H<دBEها يف خطبة EلقدEع Eلتل Aلؼاها Eلـبل يف مؽة يف يقم Eلحّج 

( Gلعاشر لؾفجرE لعامE لحج يفE ئف مـاسؽEدA ٕكرب طـدE632.)لذي  مE لؿؼطعEو

ـّ طؾقؽؿ »Aقصده يف هذه Eلخطبة ُيستفّؾ بؼقلف:  ا، ولف Cّن لؽؿ طؾك كسائؽؿ حؼًّ

ا ّٓ تليت بػاحشة، وAن تتققع «. حؼًّ A لرجؾ مـ زوجتفE ن يتققعA لحؼققE ومـ هذه

EلؿرGُA مـ زوجفا Aن يّتؼل Eهلل فقفا وAن ُيعامؾفا بؾِقـ، مستق<ًقا هبا خقًرE، وAن 

الؿعروف دون Cقتار. ولؽـ يف حاِل Aتت EلؿرGA بػاحشٍة ُمبق ـة، ُيـػؼ طؾقفا ب

فؾؾرجؾ Aن يفجَرها يف فرEش Eلزوجقة، ثّؿ لف Aن يضرهبا شريطَة Aن يؽقن ضرًبا 

ّث Eلرجال طؾك Aن يستق<قE حَ غقَر ُمرب K. ويـتفل هذE Eلؿؼطع ]مـ Eلخطبة[ بِ 

ـّ  ـّ شقًئا»بـسائفؿ خقًرE: ٕهن ـّ  ،«ٓ يؿؾِؽـ ٕكػسف بلماكِة »وٕن Eلرجاَل Aخذوه

. ففـاك تلكقٌد يف هذه «بؽؾؿِة Eهلل»، وقد <اروE يف طالقٍة زوجقة معفـ «Eهلل

Eلخطبة Cذن، كؿا يف سقرE Gلـسا?، طؾك مبدE Aلُؿعاَمؾة بالِؿثؾ وEلؾ قـ وEلعطػ 

 وEإلقساط يف Eلتعاُمؾ.

  

                                                   

 .640ص، السورة النبويةEبـ هشام،  
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 ثرجامت

(08) 

 :(: اجلهاد يف سبيم اهلل104 -43« )ب». انقسى 2. 2

بِقؾ EلصالG وEلطفارG مسائؾ مـ قَ  يف جزئف Eٕول« F»تـاَول Eلؼسؿ ي

Eلصعقد »وEلـػقر. فػقؿا يتعّؾؼ بالقضق?، قد يؽقن Aيُّ شل? مـ Eلّرْمؾ Eلـظقػ 

. وبعد ذلؽ كؾحظ طقدE GلسقرC Gلك تـاُول ، كافًقا طـد EكعدEم Eلؿا?«Eلطّقب

حقث ُيشار Cلك Eلـػقر ورّد  ،«F»مسائؾ مشاهبة يف Eلجز? Eٕخقر مـ Eلؼسؿ 

. وهذE Eلتحّقة وَقْصر EلصالG يف حال Eلخقف مـ Eلتعّرض لفجقٍم مـ Eلعدو

                                                   

  :?EجزA طؾك ثالثة GلسقرE لثاين مـE لؼسؿE Eٕخرى، يشتؿؾ هذE 83 -58، 57 -43فتؿاًما كإقسام ،

84- 014. 

اَطّيِتااحمس  ٔاَْصػِيدا ٍُ ٍَّ  لف جذوٌر يف Eلطؼقس Eلقفقدية وEلؿسقحقة، كؿا ُيشقر كقلدكِف. Eكظر: ىجسَفَخَي

History of the Qurʾ n, 162. 

وى Eبـ هشام، فنن حادثة قصر EلصالG وقعت يف غزوG ذE HEلرقاع يف Eلعام EلرEبع Eلفجري َوفًؼا لؿا رَ  

م( ]غزوG 627لؾفجرG ) م(. فػل تؾؽ EلػرتG ما بقـ Aُُحد وحصار Eلؿديـة يف Eلعام Eلخامس626)

EٕحزFE[، سعك مشركق مؽة Cلك حشد Eلدطؿ مـ قبائؾ EٕطرE :FEستعدEًدE لؿحاولة سحؼ 

E طؾك  Eلؿسؾؿقـ. ومـ تؾؽ Eلؼبائؾ كاكت قبقؾة غَطػان، Eلتل كاكت دياُرها شؿال شرق Eلؿديـة. وردًّ

حّركاE Hلؿعادية. فؿتك ذلؽ، كاكت سقاسة Eلـبل يف ذلؽ Eلققت هل Eستباق EٕحدIE وEستطالع Eلت

 Jكجده يخر ،Eجفتفؿ. وهؽذEيا لؿقEلسرE لؿديـة، كان ُيرسؾE حتشاد مؼاتؾقـ ُيفّددونE كان يسؿع طـ

م(. وقد وEجف Eلؿسؾؿقن فقفا طدًدE كبقًرE مـ 626]بـػسف[ غزوG ذE HEلرقاع يف Eلعام EلرEبع Eلفجري )

، السورة النبويةتاٌل بعد ذلؽ. Eكظر: Eبـ هشام، رجال قبقؾة غطػان، وهـاك <ؾَّقE قصًرE، ثؿ لؿ يؼع ق

 . Eكظر Aيًضا:448ص

 The Rousing of the Nomads” in  . Montgomery  att, Muhammad at Medina 

(Oxford: Oxford University Press, 1962), 29-31. 



 

 

 بنية سورة النساء، ومركزية قيمة العدل

 ثرجامت

(09) 

Eلجز? Eٕخقر يحّث طؾك Eلجفاد يف سبقؾ Eهلل، وُيشقر Cلك Eلؿـافؼقـ. وباإلجؿال، 

بالؼسؿ Eلثاين مـ سقرE Gلتقبة Eلتل كزَلت يف Eلعام « F»يؿؽـ مؼاركة Eلؼسؿ 

م(، حقـ كان Eلؿسؾؿقن يتقّقعقن هجقَم Eلروم مـ 631رG )Eلتاسع لؾفج

Eلشؿال. فػل ذلؽ Eلؼسؿ ]مـ سقرE Gلتقبة[، هـاك CشارA Gيًضا Cلك Eلـػقر يف 

. وطؾك هذE Eلـحق، سبقؾ Eهلل )غزوG تبقك(، وCحجام Eلؿـافؼقـ طـ ذلؽ

تباُطد Eلسـقـ تركقبل، طؾك Eلرغؿ مـ  تشرتك هاتان Eلسقرتان Eلؿدكقتان يف طـصرٍ 

بقـ كزولفؿا. ومع ذلؽ، فعـد كزول سقرE Gلـسا?، لؿ يؽـ Eلػتح Eٕطظؿ، فتح 

مؽة، قد تحؼؼ بعد. وطؾك Eلرغؿ مـ Eلفزيؿة EلؽبقرG يف Aُُحد، كجد هذE Eلؼسَؿ 

 يدطق Eلؿممـقـ Cلك Aن يـػروE يف سبقؾ Eهلل.

لثاين[ Eلؿركزي Eلجز? ]E بونوبالؿثؾ، يؿؽـ لؾؿر? Aن يعؼد مؼاركًة ومؼاَبؾة 

Eٕقسام Eلختامقة مـ سقرE GلبؼرG، وهل  بونمـ سقرE Gلـسا? و« F»يف Eلؼسؿ 

 Gهـاك دطق GلبؼرE Gلل طاَمقـ. فػل سقرEلـسا? بحقE Gمدكقة كزَلت قبؾ سقر Gسقر

لؾؿسؾؿقـ Aن ُيخِرجقE Eلؿشركقـ مـ مؽة مثؾؿا فعؾ همٓ? Eلؿشركقن حقـ 

 - 091 تؾقE حتك يـتفقE طـ طدوEهنؿ )EٔياAَ:HخرجقE Eلؿسؾؿقـ مـفا، وAن ُيؼا

، مـ سقرE Gلحج(. 41 -39: وقارهنا Aيًضا بأيَتقـ: 208 -206، 094

وبالؿثؾ، كجد يف خقEتقؿ سقرE GلبؼرG تطاُبًؼا بقـ وضع بـل CسرEئقؾ Eلذيـ 

                                                   

 .E Farrin,  The Pairing of Sūras 8-9,” 249-250, 260كظر: 
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 ثرجامت

(21) 

 :HٔياE( وجـقَده Hجالق EَجفقEمـ دياِرهؿ وو EخِرجقAُ246- 250 وبقـ ،)

ُبقن لُؿالقاG قريش. فدطاُ? Eلػئة Eلؿممـة Eلؿسؾؿقـ Eلؿُ  خَرجقـ مـ مؽة وهؿ يتلهَّ

مـ بـل CسرEئقؾ Aن ُيػِرَغ Eهلل طؾقفؿ <رًبE ويثّبَتفؿ ويـصَرهؿ طؾك Eلؽافريـ )Eٔية 

(، يتشابف مع @خر دطا? لؾؿسؾؿقـ يف EلسقرG ذEهتا وصؾبفؿ Eلعقن وEلـصر 251

كَيِييٍَثحمسفؿ: (. Cضافًة لفذE، ففتافُ 286مـ Eهلل )Eٔية  َِفَِئثٖ ٌّ َغيََتۡجَكً فَِئثا
ِ ٱَّللَّ َۢبِإِۡذِن ، ٓ بّد Aكف يؽقن لف <دى طـد Eلتلّمؾ يف حال [E249ٔية ] ىجسَنررَِيةَ

Eهؿ يػققفؿ طدًد . وبالتالل، فسقرE GلبؼرE Gلتل Eلؿسؾؿقـ Eلذيـ كان طدوُّ

تػاُوE Hلعددي، ولؽـفا مع م، تحقي CقرEًرE بال622كزلت ُبعقد EلفجرG، يف Eلعام 

 EخرجقA لُؿشركقـ مـ حقثE JEإلخر Eن ُيؼاتِؾقA لؿسؾؿقـE ذلؽ تحّث

Eلؿسؾؿقـ مـ ديارهؿ وAهؾقفؿ: وهذE لؽقال تؼع فتـٌة وفساٌد يف Eٕرض )Eٔية 

، كجد حثًّا طؾك «F»(. مـ كاحقة Aخرى، يف مركز Eلؼسؿ 250، وEٔية 093

حمسEلؼتال  ِ ٱَّللَّ َسبِيِو وَِِف ََ ِي ٱَّلَّ َوٱلِۡٔۡىَدَِٰن َوٱىنَِّسآءِ ٱلرَِّجاِل ََ ٌِ  ۡسَخۡضَػفِنَي ٍُ ۡ ٱل
َوِۡلّاا َُم ُ ٌَِِلَّ  َا َوٱۡجَػولَّ ا َٓ يُ ْۡ

َ
أ ًِ ِ ال ٱىظَّ ِٱۡىَلۡرَيثِ َهَِٰذه َۡ ٌِ  َِا ۡخرِۡج

َ
ٓأ َِا َربَّ َيُلٔلَُٔن

َُِصرًيا َُم ُ ِلَّ ٌَِ  َا لَّ Eلـسا? فقفا دطقG  . وبالتالل فسقرG[E75ٔية ] ىجسَوٱۡجَػو

باسؿ Eلؿستضَعػقـ لتصحقح Aوضاطفؿ وما يتعّرضقن لف مـ سق? معامؾة. ويف 

                                                   

 .E Farrin, Structure and Qur’anic Interpretation, 18, 84-85كظر: 
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 ثرجامت

(20) 

Eلحالقـ، كؿا كرى، كجد EلدطقC Gلك Eلؼتال تتـاَسب مع Eلسقاق EلقEِرد يف كؾ 

.Gسقر 

 48: يف EٔياE Hلقسطك مـ EلجزAيـ Eٕول وEلثالث يف هذE Eلؼسؿ )Eٔيتقـ

ا طؾك Eلتقحقد. ويف Eلحالقـ هـاك  تحديًدE(، كجد تحذيًرE 87و مـ Eلشرك وكصًّ

CشارC Gلك يقم Eلؼقامة. ولفذه EلػؽرE Gلتل تشرتك فقفا هاتان Eٔيتان، Cلك جاكب 

EلعقدC Gلك مسللة Eلـػقر وEلصالG يف EلبدEية وEلـفاية، دوٌر يف ربط EلجزAيـ Eٕول 

قة EلسقرG وبقـ قرG?E وEلثالث. هـا قد ُكشقر Cلك Eختالٍف صػقػ بقـ قرE?تـا لبـ

(. فؽاِل A. H. Mathias Zahniserوماثقاس زEهـقِسر ) Aمقـ C<الحل

، ٓ 44مـ EلسقرG يبدA مع Eٔية «[ E«Fلعالَِؿقـ يرى Aن Eلؼسؿ Eلثاين ]Aي Eلؼسؿ 

، «F»ترتبط بالجز? Eٕخقر مـ Eلؼسؿ  43كؿا ذهبُت Aكا. ولؽـ Eٔية  E43ٔية 

إلشارهتا Cلك EلصالG وEلـػقر يف سبقؾ Eهلل، كؿا Aشركا لؾتّق )وبالؿثؾ، يؿؽـ Eلؼقل 

حمس :C42ّن كؾؿاE Hٔية  َوَٗل َٔن ٍُ ايَۡلُخ َحِديرا َ هل ختاٌم لؾؼسؿ Eٕول،  ىجسٱَّللَّ

حمسبارتباصفا بختام Eٔية )Eلػا<ؾة( Eٕولك فقف ويف EلسقرG كؾفا:  َ ٱَّللَّ ََكَنإِنَّ
                                                   

(: Aحد Aبرز تالمقذ Eإلمام EلػرEهل، وAحد Aهؿ روEد مدرستف A0914- 0997مقـ Aحسـ C<الحل ) 

EلؿؽتقF يف تسعة مجؾدHE، وEلذي Eستغرق يف « تدبر Eلؼر@ن»Eإل<الحقة، وAشفر كتبف تػسقره Eلؽبقر 

، ولف كتب Aخرى، مثؾ: «كظام Eلؼر@ن»طاًما، وسار فقف طؾك مـفج شقخف يف تتبع كتابتف Eثـقـ وطشريـ 

ؿ كتب EلػرEهل لؾغة ، وكّؾ كتبف بإردية، وهق مرتجِ «تزكقة Eلـػس»، «حؼقؼة Eلشرك»، «حؼقؼة Eلتقحقد»

.)HلرتجؿاE ٕردية. )قسؿE 
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 ثرجامت

(22) 

 ًۡ اَغيَۡيُل (. وبـاً? طؾك هذه EلؿالحظاH، فنن بد? Eلؼسؿ ]Aي Eلؼسؿ ىجسَرقِيتا

«F ]» ٔيةE كثر مال?م 42مـ بعدA فتؼسقؿاتـا يبدو ،Eًة ودّقًة. وبخالف هذ

. ومـ كافؾة Eلؼقل Eلتلكقد طؾك Aن هذه EلدرEسة، بؼرE?هتا Eلؿختؾػة متشاهبة

قؾقاًل، تسعك Cلك تؼديؿ مساهؿة يف تحسقـ ففؿـا لبـقة EلسقرG وEلرتكقز Aكثر 

 وAكثر طؾك لّب رسالتفا.

  

                                                   

ؿ C<الحل EلسقرC Gلك:    -015يحقي جزAيـ دEخؾققـ: )وهذE Eلؼسؿ Eلثاين  026 -44، 43 -0يؼس 

: بقـؿا يؼّسؿفا زEهـقِسر 076 -027يف تحؾقؾـا(، « "F»و« J»: وقارن هذE بالؼسؿ 026 -006و 005

)ويف مؼالة ٓحؼة طـ EلتحّقHٓ وEلحدود يف Eلسَقر  C0- 43 ،44- 71 ،70- 014 ،015- 026لك: 

 HٔياE ل، يجعؾEلطقE006- 026  ،)كظر:076 -027بـقة حؾؼّقة مستؼؾةE . 

I lā  , as  ited in Mustansir Mir, Coherence in the Qurʾ n: A Study of I l   ’s Concept 

of Na m in Tada  ur-i Qurʾ n (Indianapolis: Ameri an Trust Pu li ations, 1986), 46-

47;  ahniser,  Sūra as Guidan e and Exhortation: The Composition of Sūrat al-Nisāʾ,” 

in Humanism, Culture and Language in the Near East: Studies in Honor of Georg 

Krotkoff, ed. Asma Afsaruddin and A. H. Mathias Zahniser (Winona Lake, IN: 

Eisenbrauns, 1997), 71-85;  ahniser,  Major Transitions and Themati  Borders in Two 

Long Sūras: al-Baqara and al-Nis ʾ,” in  iterary Structures of Religious  eaning in the 

Qurʾ n, ed. Issa J. Boullata (Richmond: Curzon, 2000), 26-55. 
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 ثرجامت

(23) 

 :(: منىذج يثايل يف احلُكى115 -105« )ج». انقسى 3. 2

 :?EجزA لذي يضّؿ ثالثةE( GلسقرE ٕوسط مـE لؼسؿE 019 -015يتـاول ،

001- 002 ،003- 05 Gغزو FطؼاA لؿديـة، يفE يف Hحادثًة غقر متققعة جَر )

Cّن ُصْعَؿَة بـ Aَُبقِرق، Aَحد ساكـل Eلؿديـة، سَرق ِدرًطا  :Aُُحد طؾك ما يبدو. Cذ ققؾ

فرمك بف يف بقت يفقدي، وحاول ، وقام طؾقف Eلدلقؾ: مـ مـزل شخٍص ما

َؿُة هذE مـ Eٕكصار، فا<طّػ بعدئٍذ Eّتفام Eلقفقدي هبذه Eلسرقة. وقد كان ُصعْ 

Eٕكصار معف ودEفعقE طـف، ُمّتفؿقـ Eلقفقدي Aيًضا: ولؽـ قام Eلدلقؾ طؾقف. يف 

. يف تؾؽ Eلؾحظة، حقـ <ار وEضًحا Aكف سُقدEن بالسرقة، فرَّ ُصعَؿُة Cلك مؽة

د هذE Eلؼسؿ مـ EلسقرA Gن Eهلل Aكزل Eلؼر@ن بالحؼ، لؽل يحؽؿ ذلؽ، يمكّ ضق? 

 
ّ
]EستـاًدC Eلقف[ بقـ Eلـاس. ثّؿ يحّذر مـ EلشفادG بغقر Eلحؼ وEلدفاع طـ  Eلـبل

د Aيًضا Aكف طؾك Eلرغؿ مـ Aهؿقة Eلتقبة وCمؽاكقة قبقلفا، ستليت كؾ Eلخائـقـ. ويمكّ 

                                                   

ا جا? يف تػسقر Eلطربي Aّن Eلدرَع كاكت لعّؿف، وAهنا كاكت وديعًة طـده: فقؿا جا? يف تػسقر Eلبغقي Aهن 

 كاكت لجاٍر لف. ]Eلُؿرتِجؿ[

، تحؼقؼ: <الK طبد EلػّتاE Kلخالدي تػسور الطبري: جامع البوان عن تيويل آي الؼرآنEلطربي،  

، تحؼقؼ: مػاتوح الغوب. وقارن هذE بؿا يِرد يف: EلرEزي، (20 -09 /3) م(،0997)دمشؼ: دEر Eلؼؾؿ، 

، تػسور الؼرطبي: وEلؼرصبل، (29 /6)م(، 2113 طؿاد زكل Eلبارودي )EلؼاهرE :Gلؿؽتبة Eلتقفقؼقة،

 .(242 -241 /3)م(، 2114تحؼقؼ: سالؿ مصطػك Eلبدري )بقروH: دEر Eلؽتب Eلعؾؿقة، 
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ـ Aطؿالفا، وAّن َمـ يرتؽب Cثًؿا ثؿ يّتفؿ بف كػس يقم Eلؼقامة Aمام Eهلل لُتسلل ط

 شخًصا بريًئا، فسقبق? بذكب Eإلثؿ كػسف وبذكب EٓفرتE? وEلُبفتان.

، يبدو هذه Eلحادثة EلقEردG يف Eلتػاسقر ٓ يؿؽـ Cثباُتفا تاريخقًّا ومع Aنّ 

لفا: Aّن سرقة ِدرع Aمٌر مػفقم يف تؾؽ Aن لفا مصدEققة لعدٍد مـ EٕسباA :Fوّ 

                                                   

ذكر مقشقؾ ترويق Aّن رفض بعض Eلؿعا<ريـ لؾؿروياE Hإلسالمقة Eلتاريخقة كابع مـ كقهنا ٓ تخضع  

هذE Eلؼقل لق Eطترب سؾقًؿا فعؾقـا رفض كّؾ تلريخ قبؾ Eلتلريخ  ل Eلحديث، وكؿا يذكر فننّ لؾتاريخ Eلخطّ 

Eلحديث، ولقس فؼط EلتلريخاE Hلعربقة وEإلسالمقة Eلتل دوًما ما ُترفض لفذE Eلسبب، ولتلّخرها وطدم 

مقثقققة مـاهجفا، يف حقـ ُتؼبؾ EلتلريخاE Hلبقزكطقة وEٕرمـقة لـػس EلػرتG: لذE فنّن Eلـظر EٓستشرEقل 

م لؾؿدوكاE Hإلسالمقة Eلثاكقية، مِثؾ EلسقرG وEلحديث وEلتاريخ، بؽقهنا لقست مقثققة كؿصادر Eلعا

 Gترجع بإساس لـظر ،Gلتاريخقة لؾدطقE IEلألحد Gٓطتؿاد طؾقفا يف رسؿ <قرE تاريخقة وٓ يؿؽـ

لؾخرEئط  لؿبارد باطتباره طؿؾقة رسؿ طـف EٓستشرEقل، وهق ما يتحدAIطؿؼ دEخؾ Eلبـا? Eلؿعريف 

Eلؿعرفقة كجز? مـ Eٓستعؿار Eلؿعريف، حقث تصبح Eلؿعارف وEلؿـاهج خارJ حدود Eلؿعارف 

بالضرورG غقر متؿاسؽة وٓ يؿؽـ Eطتبارها طؾؿقة بؾ تخضع فؼط لؾتحؾقؾ  Eلغربقة هلوEلؿـاهج 

يف  Eٕدبل، وممخًرE Eهتؿ بعض EلدEرسقـ مثؾ شقلر ومقتسؽل ببحث Eلؿـاهج Eلتاريخقة Eإلسالمقة

مقضقطاH خا<ة: مثؾ جؿع Eلؼر@ن، وتق<ؾ شقلر ٓحتقE ?Eلتلريخ Eإلسالمل طؾك كقGE حؼقؼقة مـ 

EٕحدIE، وكذلؽ تق<ؾت كتائج مقتسؽل لعدم دقة فرضقة تلّخر EلؿروياH يف كثقر مـ Eٕحقان، مؿا 

خقسقة EلؿشتفرG يف يعـل ضرورC GطادE Gلـظر يف مدى كػا?G هذه Eلؿـاهج Eإلسالمقة بعقًدE طـ EلـظرE Gلتب

سقاق EلدرEساE Hلغربقة، رEجع: تػؽقؽ Eلؽقلقكقالقة يف EلدرEساE Hلؼر@كقة، جقزيػ لؿبارد، ترجؿة: 

د/ حسام <ربي. تدويـ Eلؼر@ن، مالحظاH طؾك Aصروحتل بقرتقن وEكسربو، ترجؿة: د/ حسام 

فجقة Eلحديثة، ترجؿة: <ربي. جؿع Eلؼر@ن، CطادG تؼققؿ EلؿؼارباE Hلغربقة يف ضق? EلتطقرE HEلؿـ

مصطػك هـدي: وEلرتجؿاE HلثالI مـشقرG طؾك قسؿ EٓستشرEق بؿققع تػسقر. Eكظر: EلؼقG يف Eلؼصة، 

= 
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Eٔوكة: فؼد كان Eلؿسؾؿقن لتّقِهؿ خرجقE مـ هزيؿة قاسقة يف Aُُحد، كؿا ذكركا 

@كًػا، وما زEل Eلخطر قائًؿا. ويف EلقEقع، طاد مشركق مؽة وحؾػاBهؿ بعد طامقـ 

لحصار Eلؿديـة، رEغبقـ يف Eستئصال Eلؿسؾؿقـ وCبادهتؿ. Cضافًة Cلك ذلؽ، فنّن 

ـطؼل: كظًرE ٕجقE ?Eلتقّتر EلسائدG حقـئذ، Cلؼا? Eلتفؿة طؾك يفقدي Aيًضا شلٌ? م

َؿَة ٓ يـُؼؾ <قرG جقدG كؿا ســاقش ٓحًؼا. وAخقًرE، كؾحظ Aّن َرّد فعؾ Aقربا? ُصعْ 

طـ تؾؽ Eلػئة مـ Eلؿسؾؿقـ EٕوEئؾ. وكؼُؾ هذه Eلتػصقؾة يتعارض مع َمقؾ 

ؽ شلٌ? ُكّتاE FلسقرC Gلك تؿجقد Eلصحابة. ولقس مـ EلرEجح Aن َرّدE Gلػعؾ تؾ

ؼ ]يف هذه Eلؼصة[، بؾ Eٕرجح  Aن تؽقن  -CذE كاكت تؾؽ Eلحادثة ُمختَؾؼة-مؾػَّ

هـاك بعض Eلتػا<قؾ Eلتل تدطؿ Eلسردية EلسائدG ]يف كتب EلسقرG طـ 

Eلصحابة[. ولذE، فؾفذه EٕسباF كؿقؾ Cلك تصديؼ AققEل Eلؿػّسريـ يف هذه 

روق وهتؿٍة كاذبة وشفادI G طـ متاٍع مسEٔياE ،Hلتل مـ EلقEضح Aهنا تتحدّ 

 .باصؾة

                                                   
= 

 Fمقشقؾ تريق، ضؿـ كتا(ٓجتؿاطقةE لعؾقمE ى بديؾة يفBلققم= رE لعربلE لعالؿE Aكقػ كؼر) :ترجؿة ،

 . )قسؿ EلرتجؿاH(.2103، 0شريػ يقكس، دEر Eلعقـ، مصر، ط

ديوان حّسان بن م( Cلك EلحادI: 659هـ/ E41كظر Aيًضا CشارE Gلشاطر حّسان بـ ثابت )تقّفل حقEلل  

 .064صم(، 0994، تحؼقؼ: طبد Eٕمقر طؾل ُمفـّا )بقروH: دEر Eلؽتب Eلعؾؿقة، ثابت
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 Eلؼسؿ كؿا يـبغل، قد كستحضر يف هذE Eلؿرتتبة طؾك هذE ٔثارE ولتؼدير

يف هذE « <حقػة Eلؿديـة»Eلصدد مزيًدE مـ Eلتػا<قؾ طـ Eلسقاق. هـا ُتساطدكا 

 ُبعقد EلفجرG، وفقفا خطقط بارزG لؾعالقة بقـ 
ّ
Eٓستحضار. فؼد <اغفا Eلـبل

ئؾ Eلقفقد Eلؿؼقؿة يف Eلؿديـة. وَوفؼ هذه Eلصحقػة، يـبغل Aن Eلؿسؾؿقـ وقبا

يسقد Eلؿديـة AجقEٌ? مـ Eلتعاون وEلتـاُغؿ بقـ Eٕديان، وكذE فالؿسمولقة Eلػردية 

مـ  E37لؿادG  تسبؼ Eٓكتؿا? Eلؼبؾل وEلطائػل. طؾك سبقؾ Eلؿثال، تـّص 

فؿ، وAّن بقـفؿ Aّن طؾك Eلقفقد كػؼَتفؿ وطؾك Eلؿسؾؿقـ كػؼتَ »Eلصحقػة طؾك 

Eلـصر طؾك َمـ حاَرA Fهَؾ هذه Eلصحقػة: وAّن بقـفؿ Eلـُّصح وEلـصقحة وEلربَّ 

ٓ يلَثؿ EمرB بَحؾقِػف، وAن Eلـصر »Eلصحقػة بعد ذلؽ طؾك Aكف  وتـّص «. دون Eإلثؿ

، Aي «ٓ يؽِسب كاسٌب Cٓ طؾك كػسف»، فـؼرA فقفا: 47ثؿ تليت EلؿادG «. لؾؿظؾقم

، 23يرتؽبف Eلؿر? ٓ تؽقن جريرُتف Cٓ طؾقف. وقبؾ ذلؽ، يف EلؿادA  Gّن Eإلثؿ Eلذي

 ِC :لخالفE لقف يف حالC ذْ هـاك كصٌّ طؾك َمـ ُيؾَجل  :GلؿادE ّكؽؿ »جا? يف تؾؽAو

 وCلك محؿد
ِ
ه Cلك Eهلل  .«مفؿا Eختؾػُتؿ فقف مـ شلٍ? فنن َمَردَّ

                                                   

 ,Watt, Muhammad at Medina, 221-225 هذه Eلصحقػة ُمرتَجؿة ]Cلك Eإلكجؾقزية[ يف: 

 .234 -232ص، السورة النبويةوEلـّص Eلعربل يِرد يف: Eبـ هشام، 

 لؾؿزيد حقل هذه Eلصحقػة، Eكظر:

 att, Uri Ru in,  The ‘Constitution of Medina’: Some Notes,” Studia Islamica 62 

(1985): 5-23, 

 وCلك جاكبف، Eكظر:

= 
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ـ وEلقفقد يف لؽـ يف EلسـقE HEلتالقة، تدهقرE HلعالقاH بقـ Eلؿسؾؿق

ـ كزَلتا قبؾ Eلؾَتقْ -Eلؿديـة طؾك كحٍق مؾحقظ. ويف سقرَتل EلبؼرG و@ل طؿرEن 

تشقر سقرG  ذْ تلكقٌد وEضح طؾك هذE Eلؿـعطػ وEلتدهقر. Cِ  -غزوG بدر وبعدها

EلبؼرC Gلك كػر بـل CسرEئقؾ برسالة مقسك، وطبادهتؿ Eلعجؾ Eلذهبل، مثاًل، بقـؿا 

Gَ طقسك وEلتخطقط لؼتؾف. ومـ EلقEضح Aّن فضفؿ كبقّ تشقر سقرG @ل طؿرEن Cلك ر

 هذه Eلؼصص تتعؾّ 
ّ
Eلجديد يف Eلؿديـة.  ؼ بطريؼة تعاُمؾ كثقر مـ Eلقفقد مع Eلـبل

فؼد Eستؿر كػر بـل CسرEئقؾ، ولؿ يبُد Eلؿستؼبؾ وEطًدE. وكؿا يؾحظ ديػقد 

حؿد، مع ما مّثؾقE رْفَض Eلغالبقة Eلعظؿك مـ Eلقفقد EإلقرEَر بـبّقG م»مارشال، فننَّ 

مـ هتديد سقاسل لؾـبل محؿد، جعَؾ Eلعالقة بقـفؿ وبقـف شديدE Gلتقّتر: مع خطر 

. طـد هذه Eلـؼطة، كصؾ Cلك حادثة Eلدرع «كشقF <رEع يتسؿ بالعـػ...

                                                   
= 

Michael Lecker, The Constitution of  edina:  uhammad’s First Legal Document 

(Prin eton: Darwin, 2004); and Le ker  Constitution of Medina,” in Encyclopedia of 

Islam, THREE, ed. Kate Fleet et al. (Leiden: Brill, 2012). 

David Marshall,  Christianity in the Qurʾān,” in Islamic Interpretations of 

Christianity, ed. Lloyd Ridgeon (London: Routledge, 2001), 12. 

 »ومـ وجفة كظر ]Eلقفقد[، كؿا تؾحظ فاصؿة Eلؿركقسل، 
َّ
سَرق ]قصص[ Aكبقائفؿ، > محتال;رAوA Eن Eلـبل

لؿ يؽـ فؼط يستـزف  ذْ لصالحف. وقد كان مـ مصؾحتفؿ Eلتخؾُّص مـ Eلـبل لسبَبقـ. Cِ > تقصقـفا;وقام بـ

ل مـ Eهلل،  مصدرَ  س، Aو Cلك Eلجـة، وEلؽتاE Fلؿـزَّ هقبتفؿ وكػقذهؿ، Aي Eمتالكفؿ Eلؿدَخؾ Cلك Eلؿؼدَّ

ة وطؾقمفؿ ومعارففؿ، لقشّؽؾ وEٕكبقا?: بؾ كان Aيًضا يقّضػ ]شخصقاA ]Hكبقائفؿ وحؽاياهتؿ Eلخاّ< 

 «.مـ كػسف ققGً تسقد Eلعاَلؿ

Mernissi, Le harem politique, 

= 
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يف هذE Eلؿقضع «. Eلصحقػة»Eلؿسروقة، Eلتل مّثؾت EختباًرE لؾؿبادE DلقEردG يف 

  مـ Eلؼر@ن، كجد Aكف يـّص 
ّ
يجب Aن يحؽؿ بقـ Eلـاس بؿا AرEه Eهلل،  طؾك Aّن Eلـبل

ّٓ ُيجاِدلقE طّؿـ يخقكقن AروEَحفؿ. وطؾك Eلرغؿ مـ Aن  A لؿسؾؿقـE ن طؾكAو

كػٍس ستليت يقم Eلؼقامة  Eلتقبة تظّؾ فر<ًة قائؿة، كؿا كؼرA يف بؼقة EٔياH، فنّن كّؾ 

 هؿقة Eلعدل.طؾك A تحؿؾ ذكبفا ومسمولقتفا وحدها. وهـا يمّكد Eلـّص 

قبؾ Aن كقE<ؾ، يؿؽــا Aن كؾؼل بعَض Eلضق? طؾك تؾؽ Eلـؼؾة Eلـقطقة Eلتل 

شفدها Eلؿسؾؿقن طؾك Eلصعقد Eٓجتؿاطل، وEلؼدوE GلبارزE Gلؿتؿّثؾة يف Eلـبل. 

َؿَة كاكقE يتصرفقن َوفؼ مبادD ما قبؾ فؿـ EلقEضح تؿاًما Aن Aبـا? طؿقمة ُصعْ 

Eإلسالم، حقث EٕقارF يتآزرون فقؿا بقـفؿ ضد EٕغرFE. لؽـ Eلؼر@ن جا? 

لتغققر هذE، فجعؾ محؾَّ Eلؼَبؾقة مبدA Aًكرب وAشؿؾ، وهق Eلؿجتؿع وEٕمة Eلتل 

يف وسط  014 -013ترتبط فقؿا بقـفا برEبطة Eإليؿان وEلػضائؾ )رEجع Eٔيَتقـ: 

 Gفعالف سقرA لػرد طؾكE لجديد، ُيحاَسبE لؿجتؿعE ن(. يف ذلؽEل طؿر@

مـ سقرE03  Gلخا<ة، وAكرُم Eلـاس هق Aتؼاهؿ )كؿا جا? يف Eٔية 

                                                   
= 

 (، Eكظر:Mary Jo Lakelandماري جق لقؽالكد ) :Eإلكجؾقزيةوقد ترجَؿتف Cلك 

The Veil and the  ale Elite: A Feminist Interpretaton of Women’s Rights in Islam (New 

York: Perseus Books, 1991), 68. 
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)HEلحجرE تؿاًما EستقطبقE ٕكصار قدE ك لؿ يؽـEلقحل @كذE ولؽـ يف زمـ .

 
ّ
Eلتلكقد طؾك  EلؼدوG. ومع Aّن مـ كافؾة Eلؼقل هذه Eلرسالة. وهذE يؼقدكا Cلك Eلـبل

دورهؿ Eلؿحقري يف دطقE Gلـبل، ٓ سقؿا بعد Eلفزيؿة يف Aُُحد ويف EلػرتE Gلتل 

سبؼت حصاَر EٕحزFE لؾؿديـة، كان مـ مؼتضك Eلعدل ردُّ شفادهتؿ، وAن ُيدEن 

 
ّ
لؿ يؽـ يعظ Eلـاس فؼط طـ Eلعدل، بؾ  Aَحُد AفرEدهؿ. هـا، كرى كقػ Aن Eلـبل

ذ، حتك ولق تعاَرض هذE بشؽؾ مباشر مع Aَحد يضع هذE EلؿبدA مقضع Eلتـػق

.?EٓقتدE GئرEلػعؾ يف دE Eثر هذA لتلكقد طؾكE لؿبالغةE كصاِره. ولقس مـA 

  

                                                   

رها قد EستـدC Eلك كػل <الE Hٔبا? »كَتب ولقد <الح، يف هذE Eلصدد، Aّن   Eلؼر@ن وEٕمة Eلتل يتصقَّ

«. وEٕبـا? وقطع طالئؼ EلؼرEبة. فعـدما يتعؾؼ Eٕمر بالخالص وEلـجاG، ٓ يرتبط Eٕمر بعالقاE Hلدم

 Eكظر:

Review of Muhammad is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last 

Prophet, by David S. Powers, Comparative Islamic Studies 6 (2010): 263. 

ل، Eكظر تؾؽ Eلؿؼالة Eلثاقبة Eلتل كتبَ   ( بعـقEن:Neuwirthْتفا كقيػرH )ولؾؿزيد طـ هذE Eلتحقُّ

 From Tri al Genealogy to Divine Covenant: Qurʾani  Re-figurations of Pagan Arab 

Ideals” in Scripture, Poetry and the  aking of a Community: Reading the Qurʾan as a 

Literary Text (Oxford: Oxford University Press, 2014), 53-75. 
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 :(: اإلسالو يف يىاجهت انشسك126 -116« )ب"». انقسى 4. 2

 -E(006- 020 ،022 ،023لذي يحقي ثالثة AجزF" » :?E»يف Eلؼسؿ 

Cّن Aجر Eلؼتال يف  ذْ Eلؿؼابؾة بقـ Eلشرك وEلتقحقد. Cِ (، كجد هـاك طقدC Gلك 026

( يظفر مرA Gخرى هـا يف 74)Eٔية « F»سبقؾ Eهلل، Eلُؿشار Cلقف يف مركز Eلؼسؿ 

مـ Eلـاحقة -(. ويف Eلحؼقؼة، سقؾحظ Eلؿر? 022)Eٔية « "F»وسط Eلؼسؿ 

C Gلك تِرد Eإلشار ذْ Eكسجاًما طؿقًؼا بقـ Eلؼسؿقـ: E-  ِCلؾغقية وEلؿقضقطقة

، 61)وهل EٔياE«F » Hلشقطان يف ثالI @ياH يف Eلجز? Eٕوسط مـ Eلؼسؿ 

(، كؿا ُيشار Cلقف Aيًضا يف ثالI @ياA Hٍخرى يف Eلؼسؿ Eٕول مـ Eلؼسؿ 83، 76

«F"( »007 ،009 ،021 بؿقضٍع @خر مـ GحدEو Gسؿف فؼط يف مرE ويليت :)

وهل -« كؼقر»(. Aّما كؾؿة 38، يف Eٔية «E«AلسقرG )يف Eلجز? Eٕخقر مـ Eلؼسؿ 

«GEلـقE يف ضفر Gٌو « ُكؼرA«لؼؾقؾE قّؾA»-  لؼسؿE ٕول مـE ?لجزE فرتِد يف«F »

(، ثؿ تليت يف Eلجز? Eٕخقر مـ 53)CشارC Gًلك Eلُبخؾ وEإلقتار، كؿا يف Eٔية 

)يف Eلـّص طؾك Aن Eهلل ٓ يظؾؿ Eلـاَس ولق شقًئا يسقًرE، كؿا يف Eٔية « "E«Fلؼسؿ 

(. وهل كؾؿة ٓ تِرد يف Aّي مقضع @خر مـ Eلؼر@ن. وبالؿثؾ، يظفر CبرEهقؿ 024

(، ويف Eلجز? Eٕخقر 54)Eٔية « F»]طؾقف Eلسالم[ يف Eلجز? Eٕول مـ Eلؼسؿ 

ِميََّثحمس( Aيًضا. يف Eلققت ذEتف، كرى Aّن فؽرE Gّتباع 025)Eٔية « "F»مـ Eلؼسؿ 
 ًَ ِـۧ َْٰ اإِةَۡر ، Eلذي يتـاول يف طّدG مقEصـ «"E«Aٓكتؼال Cلك Eلؼسؿ هل كؼطة  ىجسَحِِيفا

.FلؽتاE مسائؾ تتعؾؼ بلهؾ 
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 :(: اننساء واملرياث وأهم انكتاب176 -127« )أ"». انقسى 5. 2

Cلك مقضقع Eلـسا? وEلقتامك. فؿّرHE ُورود كؾؿة « "A»كعقد مع بدEية Eلؼسؿ 

(، يف 035و 027ن: تؿّثؾ Cصاَر Eلجز? Eٕول مـ هذE Eلؼسؿ )Eٔيتا« Eلؼسط»

تطاُبؼ مع <قغٍة تليت يف Eٔية Eلثالثة مـ EلسقرG )وEلؽؾؿة ٓ تِرد يف مقضع @خر 

مـ EلسقرG(. مرA Gخرى، تليت EٔياH طؾك ِذكر Eلـسا? يف سقاق Cيتا? Eلقتامك 

 HٔياE( لزوجقةE HلعالقاE لـّص فقعالج مقضقعE ؾ>E028كصقبفؿ. ويق- 

EإلشارC Gلك Eلزوجة Eلتل تخاف سق? Eلؿعامؾة مـ  (. ويف هذه Eلحالة، تليت031

زوجفا. ومؿا يشقر Cلك EلؿساوA GEو Eلؿعامؾة بالِؿثؾ بقـ Eلزوجقـ EستخدEم كؾؿة 

(، وهـا تعـل سق? 34يف Eلسابؼ )Eٔية « فاحشة مبق ـة»، Eلتل كاكت تعـل «كشقز»

ـاُفر وEلخالف Eلؿعامؾة: وطؿقًما يؿؽـ لفذه Eلؽؾؿة Aن تؽقن بؿعـك حالة مـ Eلت

بقـ Eلزوجقـ. ثؿ يقE<ؾ Eلـّص Eلتلكقَد طؾك Aكف بالرغؿ مـ Cمؽاكقة Eٓكػصال 

 HلخالفاE لطالق حقـ يصعب حؾEلزوجقـ مـ -وE هلُل كالًّ مـE وحقـفا سقغـل

فنن Eلصؾَح بقـ هذيـ Eلزوجقـ Aفضؾ وخقٌر ]لفؿا ولؾؿجتؿع[.  -سعتف وفضؾف

طؾك Aّن Eلرجال لـ يستطقعقE  029تـّص Eٔية  Aيًضا، يف تـاغؿ مع Eٔية Eلثالثة،

حتك لق حر<قE طؾك تحؼقؼ هذA-  Eي بقـ طدٍد مـ EلزوجاE-Hلعدَل بقـ Eلـسا? 

 GAلؿرE ن ُترَتكA يعـل ٓ Eٕمر. ولؽـ هذEَػيََّلثِحمس ٍُ ۡ ، فال هل ُتعاَمؾ كزوجة ىجسَنٱل

ة مـ زوجفا، وٓ هل ُصؾ َؼت. وكؾحظ Aهنا يف مثؾ هذE Eلقضع ٓ تحصؾ طؾك كػؼ
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K لتعقد Cلك قرEبتفا Aو تتزوJ مـ جديد . ومع Aن Eلتعّدد وٓ تلخذ <دEًقا وُتسرَّ

ع طؾقف مـ جفة EلؿبدA، فنن رطاية Eلـسا? تظّؾ  -طؾك هذE Eلـحق- شلٌ? ٓ ُيشجَّ

ًدA  EمًرE بالغ Eٕهؿقة. ويف Eلؿجَؿؾ، يمكد Eلـّص  يف مسللة Eلقتامك وEلـسا? مجدَّ

 ل وEلتعامؾ بالحسـك.طؾك فؽرE Gلعد

E(036- 069 ،)لذي يحقي EٔياA" » :H»ويف Eلجز? Eٕوسط مـ Eلؼسؿ 

هـاك ربٌط ضؿـل بقـ Eلؿـافؼقـ وبقـ Aهؾ EلؽتاF )وهـا ُيؼَصد هبؿ Eلقفقد(، يف 

Aّن كاِل Eلطرفقـ يسؿعقن @ياE Hهلل ثؿ يؽػرون هبا ويستفزئقن هبا، سقA ?ٌEمام 

وقد ُوِطد همٓ? Eلؿـافؼقن Eلذيـ لؿ يتقبقE  Eٔخريـ Aو Aمام Eلـبل كػسف.

وEلؿشركقن مـ Aهؾ EلؽتاF طذEًبا Aلقًؿا ُيخؾَّدون فقف. يف هذE Eلؿقضع Aيًضا، 

ة (، Eلتل تشقر Cلك Eكتفا? مفؿّ 059 -057يؾحظ Eلؿر? بعض EٔياE Hلصعبة )

. فبغّض Eلـظر طـ مسللة Cْن كان Eلؼر@ن يـػل َ<ْؾَب Eلؿسقح طؾك Eٕرض

                                                   

يـطبؼ خصقً<ا طؾك Aولئؽ Eلرجال Eلذيـ تؿاَدوE وتزّوجقE بالعديد  029قد يبدو Aن Eلؿققػ يف Eٔية  

ًٓ تؿاًما، فنكف يف Eلققت مـ Eلػت قاE HلقتقؿاH. ومع Aّن مـ EلقEضح Aن Eلرجؾ ٓ يستطقع Aن يؽقن طاد

كػسف لقست لديف <الحقة Cهؿال Cحدى زوجاتف ]تؿاًما[، طؾك سبقؾ Eلؿثال. ففذه Eلزوجة تستحؼ Aن 

وتطؾقؼفا مع تؾؼك معامؾة مثقؾة لِؿا تؾؼاه EلزوجاE HٕخرياH، بؼدر Eإلمؽان، وCٓ فعؾقف تسريحفا 

 Cططائفا َ<دEَقفا.

 حقل هذE Eلؿقضقع، Eكظر: 

Todd Lawson, The Crucifixion and the Qurʾan: A Study in the History of  uslim 

Thought (Oxford: Oneworld, 2009). 

 وEكظر Aيًضا:

= 
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 -جزئقًّا طؾك Eٕقؾ-Cّن EإلشارC Gلقف تليت  -بثؼة-ؿسقح Aم ٓ، يؿؽــا Eلؼقل Eل

لؾرّد طؾك Eلقفقد. فؼد كاكقE، طؾك ما يبدو، يسخرون مـ بعض Eلعؼائد Eلؿحقرية 

لؾؿسقحقة، حقل وٓدE GلعذرE? وEلطبقعة Eإللفقة لؾؿسقح، قائؾقـ Cّن مريؿ لؿ 

ًٓ )قارن هذE باشرتEط وجقد Aرب عة شفقد إلثباH هتؿة Eلػاحشة، كؿا يف تؽـ بتق

(، وكاكقE يػخرون بؼقلفؿ Cّن Eلؿسقح قد ُقتِؾ، Aو Aهنؿ تسببقE يف قتؾف. E05ٔية 

Aن يؽقن ذE صبقعة Cلفقة= وقد رّد  -بؿـطؼفؿ يف Eلػخر وEلتباهل-فؽقػ لف Cذن 

قح Eلؼر@ن طؾقفؿ ممكًدA Eّن Eهتامفؿ لؿريؿ ُبفتان طظقؿ، وAهنؿ لؿ يؼتؾقE Eلؿس

ا، وCكؿا  إَِۡلِّۡحمسحؼًّ ُ ٱَّللَّ ُّ بطريؼة تتسؼ مع  -بالطبع-. غقر Aن Eلؼر@ن يرّد ىجسرََّفَػ

Cّن Eلؿسقح رسقٌل مـ Eهلل، ولقس « "A»طؼقدتف، قائاًل يف Eلجز? Eٕخقر مـ Eلؼسؿ 

ـَ Eهلل. ويف Eلققت ذEتف، تـص Eٔية  ، Eلتل تليت يف مـتصػ هذE Eلجز?، طؾك E048ب

حمسAكف  َُيِٗلَّ ًَبُّ َُظيِ ٌَ  ِلإِٗلَّ ۡٔ ٱۡىَل ََ ٌِ ٔٓءِ َرةِٱلسُّ ۡٓ ٱۡۡلَ ُ  .ىجسٱَّللَّ

                                                   
= 

Suleiman Mourad,  Does the Qurʾān Deny or Assert Jesus’ Cru ifixion and Death?” in 

New Perspectives on the Qurʾ n: The Qurʾ n in Its Historical Context 2, ed. Gabriel S. 

Reynolds (London: Routledge, 2011), 347-355. 

ْؾب، و -يف EلقEقع-حقث يؼّدم مرEد Aصروحة مػادها Aن Eلؼر@ن  ؾَب كان ٓ ُيـؽِر Eلصَّ لؽـف ُيـؽر Aن هذE Eلصَّ

ؾ لمية   تحديًدE ،Eكظر: 057لف Aَثر: ٕن Eهلَل رفَع طقسك Cلك EلسؿاوHE. ولالصالع طؾك تحؾقٍؾ مػصَّ

 . R. Oakes,  Toward a  ontextual, inter-textual and linguistic translation of the hapax 

legomenon term shubbiha lahum that is found in Sūrat al-Nisāʾ 4 āya 157,” in Qur’anic 

Narratives and the Challenges of Translation, ed. Hassane Darir, Abdelhamid Zahid, 

and Moulay  oussef Elidrissi (Ir id: Modern Books’  orld, 2014), 146-168. 
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( 076 -071)ويحقي EٔياA" » :H»ويتـاول Eلجز? Eٕخقر مـ Eلؼسؿ 

. فرتفض رBيَة Eلؿسقحققـ لإللف، كؿا Aشركا، ثؿ يعقد Cلك مسللة EلؿقEريث

Eقع Eلؼسؿ Eٕخقر ويف Eلق-EٔياH فؽرE Gلتثؾقث بشّدG. وهذE Eلجز? Eٕخقر 

هق طرٌض ُمسَبؼ لسقرE GلؿائدE ،Gلتل تتـاَول يف طؿقمفا Aهَؾ EلؽتاF،  -طؿقًما

وتصػ طؼقدE Gلؿسؾؿقـ وشريعتفؿ يف مؼابؾ طؼقدG وشريعة Aهؾ EلؽتاF. يف 

 Gريث تؿثؾ خاتؿًة لؾسقرEلؿقE لؿسللة GٕخقرE GلعقدE لققت كػسف، فنن تؾؽE

بعُض Eلؿػّسريـ، مثؾ EلرEزي وEلبِؼاطل وسّقد  (، كؿا Aشار02)وقارهنا بأية 

. Cضافًة Cلك ذلؽ، قد ُيؼال Cن Eلجؿؾة Eلختامقة )Eلػا<ؾة( يف هذE Eلجز? قطب

حمس ُ َوٱَّللَّ ةُِلّوِ ٍء َََۢشۡ ًُ ََكَنحمسترتبط بختام Eٔية Eٕولك  ىجسَغيِي َ ٱَّللَّ إِنَّ ًۡ َغيَۡيُل
ا َوََكَنحمستليت يف مـتصػ EلسقرE  :Gلتل 000، وAيًضا بختام Eٔية ىجسَرقِيتا ُ اٱَّللَّ ًٍ َغيِي

ا ٍا  .ىجسَحِهي

وفقؿا يؾل تؾخقص يرسؿ <قرGً شامؾة لبـقة سقرE Gلـسا? Eلؿـظقمة َوفؼ 

 Eلبـا? Eلؿحقري Eلؿتـاضر:

                                                   

: وEلسقرG تبدA ببقاٍن 75تام سقرE Gٕكػال )Eٔية قارن هذE بالعقدC Gلك مـاقشة مسللة EلؿقEريث يف خ 

 حقل غـائؿ EلحرF(. وهذه EلسقرG كزَلت ُبعقد غزوG بدر وقبؾ كزول سقرE Gلـسا? بحقEلل طام.

َرر يف تناُسب اآليات والسَور: Eلبؼاطل، (010 /6)، مػاتوح الغوبEلرEزي،   ، تحؼقؼ: َىْظم الدُّ

يف ظالل : سقد قطب، (383 /2)م(، 2116: دEر Eلؽتب Eلعؾؿقة، EلرّزEق غالب Eلؿفدي )بقروH طبد

 .(823 /2)مE(2119 ،)لؼاهرG: دEر Eلشروق،  الؼرآن
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Aمٌر بتؼقى Eهلل Eلذي خؾَؼ Eلـاَس مـ كػٍس وEحدG، وباسؿف يتساَ?ل Eلـاس فقؿا بقـفؿ  أ.

ويطؾبقن بعضفؿ مـ بعض طقًكا: وتلكقٌد طؾك Aّن Eهلل رققٌب طؾك Eلـاس: وAوEمُر متعّؾؼة 

بالقتامك وEلؿقEريث وEلزكا وEلزوJE وEلطالق: وذمُّ Eلظؾؿ: وحضٌّ طؾك Eلؽرم وEلتعاُمؾ 

 بالحسـك.

AوEمُر بنقامة EلصالG: وحضٌّ بالـػقر وEلجفاد يف سبقؾ Eهلل وEلؿستضعػقـ: وتلكقٌد  ب.

طؾك Aن Eهلل Aطّد لؾؿجاهديـ يف سبقؾف AجًرE طظقًؿا: وتلكقدHٌE طؾك Eلتقحقد: وحديٌث 

 EكؼؾبقE EذC ن يؼاتؾقهؿA لؿممـقـE ّن طؾكAلؿـافؼقـ ُيحِجؿقن وٓ ُيؼِدمقن: وE ّنA طـ

Aن جؿقع Eلؿممـقـ قد وطَدهؿ Eهلل Eلُحسـك، ولؽـ Aولئؽ Eلذيـ طؾك Eلؿممـقـ: و

 جاهدوE يف سبقؾ Eهلل قد فّضؾفؿ Eهلل بلجٍر طظقؿ.

بقـ Eلـاس: وطؾك  -EستـاًدC Eلقف-Aكَزل Eهلل EلؽتاF طؾك كبقّف لؽل يحؽؿ  ج.

ًٓ طؾك هت ّٓ يتّفؿقE بريًئا Aو يدطؿقE َمـ يّتفؿ بريًئا )وتسقق EٔياH مثا A لـاسE ؿة

د Eلؼسؿ Aيًضا طؾك باصؾة ضالؿة، وحؽؿ Eلرسقل Eلعادل يف تؾؽ Eلؼضقة(: ويمكّ 

Eلؿسمولقة Eلػردية طـ Eلذكب: وAن Eهلل طؾقٌؿ حؽقؿ: ويشقر Aيًضا Cلك ما Aطدَّ Eهلل 

حمسمـ Aجر طظقؿ لـ َۡ َمَرٌَ
َ
ٱلَّاِسأ ۡوإِۡصَلَِٰۭحَبنۡيَ

َ
ۡػُروٍفأ ٌَ ۡو

َ
 .ىجسةَِصَدكٍَثأ

ك باهلل: وCشارC Gلك Aن Aولئؽ Eلذيـ يممـقن باهلل ويعؿؾقن EلصالحاH ذّم Eلشر ."ب

َٰٖجحمسسقدخؾقن  َُۡهَٰرَُججَّ
َ
اٱۡۡل َٓ ٌَََِتۡخِ : وتلكقد طؾك Aن Aحسـ ما َيديـ Eلؿر? ىجسََتۡرِي

 بف هق Eلخضقع هلل وطؿؾ EلصالحاH وEّتباع Eلـبل CبرEهقؿ يف مسللة Eلتقحقد.

لك Eلقتامك: وEإل<الK بقـ Eلزوجقـ خقٌر، لؽـ Cن وقع حضٌّ طؾك Eلعدل وEإلقساط C ."أ

Eهلل سُقغـل Eلطرَفقـ مـ فضؾف وسعتف: وحضٌّ طؾك Eإليؿان باهلل ورسقلف وكتبف:  Eلطالق، فننّ 

تلكقٌد طؾك Aن Eلؿـافؼقـ وبعض Aهؾ EلؽتاF يستفزئقن بآياE Hهلل، وAهنؿ سقؾَؼقن طؼقبتفؿ 
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E هلل ٓ يحبE نA لكC GشارCإلكسان لؾظؾؿ: وتلكقد طؾك ذلؽ: وE ض ّٓ CذE تعرَّ C ?لجفَر بالسق

ـُ   ٕهؾ EلؽتاF طـ EلؿغاGِٓ وEلؼقِل Aّن Eلؿسقح Eب
ٌ
طؾك Aن Eلـبل جا? بالحّؼ مـ Eهلل: وهنل

 شل? طؾقؿ. Eهلل، فنكؿا هق رسقل: وحديث طـ Eلظؾؿ يف EلؿقEريث: وتلكقٌد طؾك Aن Eهلل بؽّؾ 
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 . خامتت:3

قرE Gلـسا? تؿضل َوفؼ مخطط تـاُضري كبقر. س يف Eلختام، كؾحظ Aنّ 

 GلؿائدEن وEو@ل طؿر GلبؼرE Gلؿدكقة، مثؾ سقرE لسَقرE ٕمر معE Eوتتشابف يف هذ

 –A »ؾ تقسقًعا لؾؿخطط Eلؿعتاد وEٕكػال وEلتقبة. هذE Eلبـا? Eلتـاُضري Eلؽبقر يؿثّ 

F – A"» لسَقر يفE لؿؽقةE (لذيE يحقي  ًGومتـ مؼدمة طاد ،GلسقرE لذيE  ًGما طاد 

سالة(. Eلر Aهؿقة طؾك دوتمكّ  Eلؿؼدمة يف ما تستحضر خاتؿة ثؿ قصصقًّا، يؽقن

قسؿ مـ Aقسام سقرG  كّؾ  هـا يتجّؾك طـصر مـ كؿط بـا? Eلسقر Eلؿؽل، وهق Aنّ 

هذه Eٕقسام، Eلؿتؿاسؽة دEخؾقًّا، تجتؿع  Eلـسا? يـؼسؿ Cلك ثالثة AجزE?. غقر Aنّ 

 Aكرب. مًعا يف ترEُبط وتؿاُسؽ 

 
ّ
. ويف كجد Aيًضا ضفقر كؿقذJٍ يشبف Eلـؿط Eلؿؽل يف Eلرتكقز هـا طؾك Eلـبل

ممخًرC Eلك كؼؾة محقرية يف Eلسَقر  دد، AشارA Hكجقؾقؽا كقيػرHهذE Eلّص 

                                                   

  Hكجقؾقؽا كقيػرAAngelika Neuwirth (0943-:)...  ٕوروبققـEٕلؿان وE لباحثقـE شفرA مـ

 Eلؿعا<ريـ يف EلدرEساE Hلؼر@كقة وEإلسالمقة.

Aستاذ EلدرEساE Hلسامّقة وEلعربقة يف جامعة برلقـ EلحرG، درست EلدرEساE Hلسامقة وEلعربقة 

 ،HلجامعاE ن، طؿؾت كلستاذ ومحاضر يف طدد مـEبرلقـ ومققكقخ وصفر Hلػقؾقلقجل يف جامعاEو

ردن، مثؾ: برلقـ ومققكقخ وبامربغ، كؿا طؿؾت كلستاذG زEئرG يف بعض EلجامعاH مثؾ: جامعة طؿان بإ

.Gوجامعة طقـ شؿس بالؼاهر 

 .(كقربس كقرEكقؽقم)مشروع  Aشرفت طؾك طدد مـ Eلؿشاريع Eلعؾؿقة مـفا:

= 
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Eلؿدكقة. فػل Eلسَقر Eلؿؽقة، ٓ سقؿا تؾؽ Eلتل جا?H يف AوEسط وهناياE Hلعفد 

 مـ Eٕكبقا? Eلسابؼقـ، Eلؿؽل، تدور Eلسردية Eلؿحقرية فقفا 
ّ
غالًبا حقل كبل

ويظفر فقفا بق<ػف قدوGً لؾـبل محؿد ]يف Eحتؿال Eٕذى وكػر ققمف بف[. غقر Aكف 

 
ّ
EلؽبقرG، ٓ سقؿا بعد  يف هذه EلسقرG يبدو هـاك زيادG يف EإلقرEر بؿؽاكة Eلـبل

 EكتصاًرE لؿديـة، بؾ وتحؼقؼف بعد ذلؽE لكC ره مـ مؽة بصعقبة وهجرتفEفر

مذهاًل يف غزوG بدر )Eلذي يؿاثؾ يف Aهؿقتف تدمقر فرطقن وحشقده يف Eلبحر 

 :HٔياE لصددE Eٕحؿر: وصالع يف هذE00- 03  ،ذنC .)نEل طؿر@ Gمـ سقر

Eلذي <ار طدد سَقره يزدEد طاًما -فبجاكب Eلدلقؾ Eلساصع Eلؿتؿّثؾ يف Eلؼر@ن 

 -ا يف فتح مؽةEلتل تصاطدH لتصؾ ذروهت-فؼد مّثؾت EٕحدC-  IEثر @خر

]Eلؼر@ين[ يف Eلعفد  مساًرE رسؿتف AقدEُر Eهلل وتدبقره. وهؽذE، بقـؿا يشقر Eلـّص 

                                                   
= 

 ولفا طدد مـ EلؽتاباH وEلدرEساE Hلؿفؿة يف مجال Eلؼر@ن ودرEساتف.

  من أهمها: 

Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010 

 .Eلؼديؿة EلؿتلخرG، مؼاربة AوروبقةEلؼر@ن كـص مـ Eلعصقر 

 وقد ترجؿ لإلكجؾقزية هذE Eلعام فصدر بعـقEن:

The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019 

Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981 

 درEساH حقل تركقب Eلسقر Eلؿؽقة. 

ٓE طؾك قسؿ HساEلدرE ق، يؿؽـ مطالعتفا طؾك مققع تػسقر. )قسؿ وقد ترجؿـا لفا بعضEستشر

.)HلرتجؿاE 



 

 

 بنية سورة النساء، ومركزية قيمة العدل

 ثرجامت

(39) 

ًٓ »، مثاًل، Aو «ُمـِذًرE«Eلؿؽل Cلك Eلـبل بق<ػف  يف Eلعفد  ، كجد هذE Eلـّص «رسق

)كؿا يف Eٔية Eٕولك مـ سقرَتل Eلطالق « كبقًّا»Eلؿدين ُيشقر Cلقف بق<ػف 

ل خالل هذE Eلعفد ]Eلؿدين[  وEلتحريؿ(. Cضافةً  Cلك ذلؽ، كجد يف Eلـّص Eلؿـزَّ

 وبقـ Eهلل، يف <قٍغ مـ قبِقؾ 
ّ
حمسربًطا <ريًحا بقـ Eلـبل َ )مثؾؿا يف  ىجسَورَُسََٔلُۥٱَّللَّ

مـ سقرE Gلـسا? وEٔية Eٕولك مـ سقرE Gلتقبة(. فؽؿا لحظت  E04ٔية 

 ،Hلبالغ كػسف»كقيػرE لرتكقز طؾك <احبE يدEيتز». 

ومـ كاحقة Eلبـقة وEلرتكقب، كرى Aن هـاك تطبقًؼا لفذE EلؿبدA يف Eلسَقر 

 Gلسَقر: فػل مـتصػ سقرE لقف يف وسط تؾؽC لـبل غالًبا ما ُيشارE ّنA يA .لؿدكقةE

ِٓيًداحمس(، ُيشار Cلك Eلـبل بق<ػف E043لبؼرG )وتحديًدE يف Eٔية  طؾك  ىجسَش

يّتبعقه )وEمتدEًدE لفذE، طؾك Eٕمة Aن Eلؿممـقـ، وهق Eلشخص Eلذي طؾقفؿ Aن 

تصبح كؿقذًجا تؼتدي بف Eٕمؿ Eٕخرى يف Eإليؿان وEلعؿؾ Eلصالح(. وبالؿثؾ، 

                                                   
(1) Neuwirth, Scripture, 153-154, 283-303. 

 . قارن هذE بـ:054وEٓقتباس Eلؿـؼقل طـفا يليت يف <ػحة 

Jacqueline Chabbi,  e Coran d crypt : Figures  i liques en Ara ie (Fayard: Paris, 

2008), 73, 382. 

بإكبقا? Eلؽتابققـ يف Eلسقر Eلؿؽقة EلؿتلخرG وEلسقر Eلؿدكقة، وطالقة  ملسو هيلع هللا ىلصلؾتقسع حقل طالقة Eلـبل  

 HساEلدرE :جعEلصؾة، يرE حؾ هذهEلؿؼدس ومرE FلؽتاEلؼر@ن وE لصؾة بقـE حقل Hبتصقر كقيػر Eهذ

ف فقف وهقؿـتف طؾقف، Eلؼر@كقة وEلػقؾقلقجل Eلتاريخل Eلـؼدي، Eكطالق Eلؼر@ن مـ EلرتE IEلؽتابل وتغؾغؾ

)قسؿ  بؿققع تػسقر. طؾك )قسؿ EلرتجؿاH( ترجؿة: محؿد طبد EلتػاK، ضؿـ EلرتجؿاE Hلؿـقطة

.)HلرتجؿاE 
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 :HٔياE يف( ٕكػالE Gهلل لـبقّ 41 -31يف مـتصػ سقرE لك كصرC GشارC هـاك ،) ف

حقـ كان يف مؽة. ومع Aن Eلؿشركقـ قد خططقE َْٕسر Eلـبل Aو CخرEجف Aو قتؾف، 

مـفؿ. وهذE Eلؿعـك يـبغل Aن يؽقن تشجقًعا لتؾؽ Eلػئة Eلؼؾقؾة يف  فؼد حؿاه Eهللُ 

( Cلك Cحباط ممEمرE74 Gلؿديـة. ثؿ ُيشقر Eلؼسؿ Eٕوسط مـ سقرE Gلتقبة )Eٔية 

. ضد Eلـبل طـد طقدتف مـ تبقك، وهذE مثال @خر طؾك كصر Eهلل لف وحؿايتف Cياه

Eٕمثؾة، مـ جفة Eشتؿالفا طؾك محقرية <قرG ويؿؽـ مؼاركة سقرE Gلـسا? هبذه 

 
ّ
بالعدل، كؿا وَرَد يف  Eلـبل فقفا وكقهنا <قرGً ُمؾِفؿة. فػقفا مثال طؾك ُحؽؿ Eلـبل

 مـتصػ EلسقرG، وبالتالل ففق EلؼدوG وEلؿَثؾ Eٕطؾك لؾؿممـقـ.

│ 
  

                                                   

 .Farrin,  The Pairing of Sūras 8-9,” 246-247, 251-252 لؾؿزيد مـ Eلـؼاش حقل هذه Eٕمثؾة، Eكظر: 
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