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 الباب األول

 المقدمة

بواعث البحث  . أ

 معادل النبوة والرسالة اإلذلية لنبينا زلمد صلي اهلل عليو وسلم ىو بدء نزول ذلكانت أو

القرآن اجمليد علي قلب النيب، بطريقة الوحي اإلذلي علي لسان جربيل األمُت عليو السالم، لتبليغو 

للناس، ودل يقتصر الوحي علي القرآن، وامنا كان ينزل أيضا بالسنة النبوية ادلبينة للقرآن والشارحة لو، 

والقرآن كما ذكره العلماء الكتاب ادلنزل علي سيدنا زلمد صلي اهلل عليو وسلم بلفظ العريب، 

. ادلنقول بالتواتر، ادلتعمد بتالوتو، ادلبدؤ بسورة الفاحتة، ادلختوم بسورة الناس

ن القران كتاب تشريع وىداية ودعوة وبركة وشفاء ودواء، ينفع اهلل بو األحياء واألموات إ

،إرشادا ومنهاجا للناس ليبلغ السعادة يف الدنيا واألخرة، الذي أنزل على صاحل لكل زمان ومكان

 َذِلَك  }:كما قال تعاذل . بواسطة جربيل عليو السالم.  نبيو األخيار زلمد صل اهلل عليو وسلم

  . الَّتِذيَي يُُيْ ِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّتاَلَة َوشلَّتا َرَزقُيَناُىْم يُُيْنِفُقونَ .اْلِكَتاُب َ  َرْيَب ِ يِو ُىًدى لِْلُمتَّتِقُتَ 

ْم .َوالَّتِذيَي يُُيْ ِمُنوَن دبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْي قُيْبِلَك َوبِاْاِخرَِة ُىْم يُوِقُنونَ   أُولَِئَك َعَلى ُىًدى ِمْي َرِّبِه

 .[5-2:  سورة البقرة]{.َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُ ونَ 

 فيو بيان احلالل واحلرام واألمر والنهي، وكذلك ىو معُت ااداب واألخالق الىت أمروا أن 

ِّبا، لتكون مصدر سعادهتم، ومنبع ىدايتهم ، ونيلهم الزُّلفى عند رِّبم ىف جنات  يستمسكوا

                                                 

 (م1992 /ى 1413 دار الفكر ادلعاصر، :بَتوت)، القرآن الكرًن بنيتو التشريعية وخصائصو اخلضارية وىبة الزحيلي، 
 .1 .  ص،( م2000دار نوبار، : القاىرة) ،حول معادل القران زلمد زكي إبراىيم، 
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كما أهنا الوسيلة إلصالح حال اجملتمع اإلسالمى إذا أخذواِّبا ودل حييدوا عي طريقها . النعيم

 .وين ر وا عي سننها

ه إذل حياة إنسانية طيبة وسعادة يف الدنيا وا خرة يتوجال ىين العميقة آومقاصد تعاليم القر

سعادة  للوصول إليو نظم القران التشريعات ادلتعلقة بأمور الدنيا وا خرة لَتشد ال إذل  ا نسانليصل

 .الناس ويهديهم إذل طريق مستقيم، لتنبت وتثبت يف انفسهم محاسة دينية

علم أن القرآن نزل بلغة العرب ،  قد نزل على النيب األمي وقومو األميُت ، وألفاظ يكلنا 

القرآن قد تكون زلتملة لعدة معان ؛ دلا  يها مي حقيقة ورلاز ، وإجياز وإطناب ، وتصريح وكناية ، 

يضاح ؛ لتتجلى لنا معانيو السامية ، ويبدو إعجازه الذي ىو اإلوىذه ادلعاىن حتتاج إذل التفسَت و

كما أن مي آياتو ما نزلت بأسبابو خاصة ، و  يعرف ادلراد منها إ  إذا وقفنا .أساس التصديق بو

على أسباب النزول ، وغَت ذلك مي ااية اجململة اليت حتتاج إذل التفصيل مي السنة النبوية ، 

والتفسَت ينَت الطريق دلي أراد العمل دبا جاء يف ىذا الكتاب ادلبُت ، والوصول إذل السعادة احلقيقة 

. الىت   ناء ذلا

ولو أننا رجعنا إذل عهد الص ابة لوجدنا أهنم دل يكونوا ىف درجة واحدة بالنسبة لفهم 

معاىن القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض آخر منهم، وىذا يرجع إذل 

تفاوهتم ىف القوة العقلية، وتفاوهتم ىف معر ة ما أحاط بالقرآن مي ظروف ومالبسات، وأكثر مي 

ىذا، أهنم كانوا   يتساوون ىف معر ة ادلعاىن الىت ُوضعت ذلا ادلفردات،  مي مفردات القرآن ما خفى 

                                                 

 .5 . ص،1 .، ج(1946/ 1365  حقوق الطبع زلفوظة،:دم)، تفسَت ادلراغى أمحد مصطفى ادلراغى، 
- ىُي 1387دار ادلعارف، : دم. )أحكام مي القرآن والسنة لغة ، إجتماع ، تشريع.  عبد العظيم معاين وأمحد الغندور

 .5. ،  ص( م1967
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معناه على بعض الص ابة، و  َضَْت ىف ىذا،  إن اللغة   حييط ِّبا إ  معصوم، ودل يدَّتع أحد أن 

. كل  رد مي أُمَّتة يعرف مجيع ألفاظ لغتها

اإلنسان خلق مي قبضٍة مي طُت األرض، ونفخ اهلل تعاذل يف أبينا آدم مي روحو،  صار يف 

اإلنسان طبيعٌة طينية ميالة إذل الشهوة وادلعصية والذنب، كما أن  يو قابلية للخَت واذلدى والصالح، 

والتزكي،  قد يستقيم اإلنسان ويصلح حىت يكون أ ضل مي بعض ادلالئكة، كما أن األنبياء أ ضل 

.  وقد ين رف اإلنسان وين ط ويًتدى حىت يصبح شراً مي الشياطُت. مي ادلالئكة

كلُّ إنساٍن كثَت احللف كذاب حقَت، مغتاب للناس، ديشي بينهم بالنميمة، وينقل اان، 

حديث بعضهم إذل بعض على وجو اإل ساد بينهم، خبيل بادلال ضنُت بو عي احلق، شديد ادلنع 

للخَت، متجاوز حدَّته يف العدوان على الناس وتناول احملرمات، كثَت ااثام، شديد يف كفره،  احش 

ومي أجل أنو كان صاحب مال وبنُت طغى وتكرب عي احلق،  إذا قرأ عليو . لئيم، منسوب لغَت أبيو

وىذه اايات وإن نزلت يف . ىذا أباطيل األولُت وخرا اهتم: أحد آيات القرآن كذَّتب ِّبا، وقال

بعض ادلشركُت كالوليد بي ادلغَتة، إ  أن  يها حتذيرًا للمسلم مي موا قة مي اتصف ِّبذه الصفات 

 .الذميمة

ولقد رىب القرآن الكرًن أتباعو بأخالق ر يعة راقية يف التعامل مع غَت ادلسلمُت، وىي مبثوثة 

وقاتلوا يف سبيل اهلل الذيي )يف ثنايا القرآن نقتطف منها ُخُلق عدم ا عتداء؛ كما قال اهلل تعاذل 

  (يقاتلونكم و  تعتدوا إن اهلل   حيب ادلعتديي

                                                 

 .1 .، ص2 .، ج(دتمكتبة وىبة، : القاىرة) التفسَت وادلفسرون،  زلمد حسُت الذىىب، 
  .114  . ص ،3. ، جادلص ف ادليسرادلكتبة الشاملة يف  
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واختلف ى  ء يف ناسخ . واختلف ادلفسرون يف ىذه ااية ىل ىي منوسخة أو زلكمة

: ذلك على أربعة أقوال

. {َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَُت َكا َّتًة َكَما يُُيَقاتُِلوَنُكْم َكا َّتًة  }: أنو قولو تعاذل: ا ول 

. {َواقُيتُيُلوُىْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُىْم  }: أنو قولو تعاذل:  الثاين

 .{َو  بِاْليُيْوِم ااِخِر  [بِاللَّتِو  ]قَاتُِلوا الَّتِذيَي   يُُيْ ِمُنوَن  }:  الثالث

  .{ َاقُيتُيُلوا اْلُمْشرِِكَُت َحْيُث َوَجْددُتُوُىْم  }:  والرابع

 صلة على وجل عز اهلل كتاب آيات شددت  قد. األرحام ذوي بصلة أمرناوأن اهلل 

 النَّتيبُّ أَْوذَل بِاْلُمْ ِمِنَُت }: قطعها أو التقصَت يف حقها قال اهلل تعاذل مي حتذير أديا وحذرت األرحام،

ِمْي أَنُيُفِسِهْم َوأَْزَواُجُو أُمَّتَهاتُُيُهْم َوأُوُلو اأْلَْرَحاِم بَُيْعُضُهْم أَْوذَل بِبُيْعٍض يف ِكَتاِب اللَّتِو ِمَي اْلُمْ ِمِنَُت 

:  سورة األحزاب ]{َواْلُمَهاِجرِيَي ِإ َّت أَْن تُيْفَعُلوا ِإذَل أَْولَِياِئُكْم َمْعُرو ًا َكاَن َذِلَك يف اْلِكَتاِب َمْسطُورًا

 اللَّتوُ  َصلَّتى اللَّتوِ  َرُسولُ   قالَ .قطعها وعدم الرحم على صلة احلاثة األحاديث أيًضا تعددت ، ولقد[6

((  اللَّتوُ  قطَعوُ  قطَعٍِت  َوَميْ  اللَّتوُ  َوَصلوُ  َوَصلٍِت  َميْ  تُيُقولُ  بِاْلَعرش ُمَعلَّتَقةٌ  الرَّتِحمُ )) :َوَسلَّتمَ  َعلْيوِ 

بل يف القرآن الكرًن آيات كثَتة تبُت أن . ولكي اهلل دل أمرنا بعدم ا عتداء يف القتل  قط

: اهلل تعاذل أمرنا خبلق عدم ا عتداء غَتىا، منها 

يَا أَيُيَُّها الَّتِذيَي آَمُنوا َ  حُتَرهُموا طَيهَباِت َما َأَحلَّت اللَّتُو َلُكْم َوَ  تُيْعَتُدوا ِإنَّت اللَّتَو َ  : قال اهلل تعاذل

 . ا عتداء يف الطعامهنى اهلل عييف ىذه ا ية  (87: ادلائدة).حيُِبُّ اْلُمْعَتِدييَ 

يف ىذه  [55: األعراف(]اْدُعوا َربَّتُكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإنَّتُو َ  حيُِبُّ اْلُمْعَتِدييَ ): قال اهلل تعاذل

 . ا عتداء يف الدعاءهنى اهلل عيا ية 
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لك ادلسائل، أريد أن أحبث ما معٍت ا عتداء  وكيف طريقتو لتجنب ا عتداء يف ت، يف نإذ

مفهوم )ادلوضوع حتت  الكاتبة أن تكتب ىذه الرسالة تودالقرآن الكرًن ؟ وعلى ىذا األساس، 

 .(موضوعيةقرآنية دراسة - ا عتداء يف القرآن 

 تعبير المسألة.ب

بناء على بواعث الب ث اليت قدمها الكاتب  يما سبق ،  إن ادلسألة األساسية يف ىذا 

 :الب ث العلمي ديكي تنظيمها كما يلي

معٌت اإلعتداء ؟ ىو ما  (1

 ما انواع ا عتداء يف القرآن؟و (2

 ما أسبابو وكيف طريقة لتجنب ىذه ا مور ؟و (3

 الموضوع تحديد. ج

 لزيادة الفهم والتفهم عي ادلوضوع ولتجنب اخلطاء ىف حقيقتو حتماً للكاتبة أن توضح 

: حتديد اإلجرائي كما ىو ظاىر  يما يلى

 مث زيادة ،   والياءوالدلالعُت " عدى"دبعٌت متجاوز احلد اصل مي كلمة : ا عتداء

ويف احلقيقة إذا نقرأ وننظر يف القران وجدنا كثَتا مي األيات اليت تدل . اذلمزة والتاء

على ا عتداء، لذلك حيدد الكاتبة الب ث اايات اليت حتتوي على معٌت ا عتداء 

ا عتداء يف الديي؛ يف الدعاء و يف مّناع اخلَت، ا عتداء يف الطعام ) انواع ا عتداءو

 . وأسبابو مث طريقة لتجنبو يف القرآن(وا عتداء يف القتل

أهداف البحث وأهمياته  .د
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: أهداف البحث .أ 

 :ماأىداف ذلذا الب ث العلمي منها ا

 .دلعر ة معٌت اإلعتداء يف القران الكرًن .1

 .دلعر ة انواع ا عتداء يف القرآن .2

 .دلعر ة أسبابو وطريقة لتجنب ىذه ا مور، دبعر ة حتديده يف ارآء ادلفسريي .3

: أهميات البحث.  ب

: تن صر  يما تلي, ومي ادلتوقع أن تكون نتيجة ىذا الب ث ذلا أمهية و ائدة

 .إيراز التدابَت الوقائية اليت وضعا الشارع حلماية الفرد واجملتمع: أو  

 .ليكون مرجعا دلي يريد أن يب ثو حبثا متعمقا عي ىذا ادلوضوع: الثاين 

 الدراسات السابقة . ه

: اما الدراسات السابقة، وجد الكاتبة الكتب العلمية اليت تتعلق با عتداء

الفو سعود بي زلمد يف كنوز اشبيليا،  ىناك  تكلم يف  الباب " ا عتداء يف الدعاء"  .1

حقيقة ا عتداء يف الدعاء،  يو بيان تعريف ا عتداء يف الدعاء لغة واصطالحا : ا ول

 .وانواعو

الفصل : تكلم عي ا عتداء يف الدعاء يف العبادة،  يو ثالثة  صول:  ويف الباب الثاىن

. ا عتداء يف الدعاء يف احلج: والفصل الثاىن. ا عتداء يف الدعاء يف الصالة: ا ول 

. ا عتداء يف الدعاء يف الصيام: والفصل الثالث
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 .تكلم عي مناذج  مي الدعاء الص يح مي الكتاب والسنة: ويف الباب الثالث 

: مث بعد ذلك، وجد الكاتبة الكتب اليت تتكلم عي رلاوزة احلد بكلمة  اخرى

الفو أرس زلمد سذرل يف جامعة سني كليجغا ا سالمية " ا سراف يف تفسَت ابي كثَت "  .2

 ، ىناك جيمع 2005احلكومية كلية اصول الديي الشعبة التفسَت واحلديث يوغياكرتا عام 

. مث ينقسم ا سراف إذل امريي.  األيات اليت تتكلم عي معٌت ا سراف يف تفسَت ابي كثَت

ا سراف عي مسألة بُت :  والثاين. ا سراف يف العبودية اي ادلناسة العبد باهلل: ا وذل

.  الناس اذل الناس

( 2. ا سراف عي مسألة اشرك باهلل و يكذب اايات (1: ينقسم اذل مخسة امور: ا ول

ديتنع التعاليم احلق الذي محل : ا سراف (3. ا سراف عي مسألة يقذف و يعًتض لو احلق

خيلط ا مر بُت احلالل : ا سراف (5. يغفل ما ا اه اهلل ودل يشكر بو: ا سراف (4. الرسل

. واحلرام

ا سراف يف القتل الذي دل يصح شريعة ا سالم  (1: ينقسم إذل مخسة اوامر ايضا:  والثاين

ا سراف يف احليدان  (3. ا سراف عي مسألة ا نفاق (2. ويفعل الفساد يف ا رض

ا سراف يف الطعام والشراب  (5. ا سراف عي مسألة تأكل ادلال اليتمى (4. اجلنسية

  .واللباس

                                                 

 .(كنوز اشبيليا، دت :دم)، ا عتداء يف الدعاء سعود بي زلمد، 
ديناميك الدراسة القرآن جامعة سني كليجاغا اإلسالمية احلكومية ، كلية أصول الديي الشعبة التفسَت واحلديث، 

سوكسيس : يوغياكرتا)، (مقتطفات أدِبيّة سلتارة اخلالصة الدراسة يف جامعة سني كليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكرتا)واحلديث 
 .54-53. ، ص1. ، الطبعة(2008أو فس، 
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 1413الفو عبدالرمحي بي معال الوحيق يف م سسة الرسالة بربوت سنة " الغلو يف الديي"  .3

ىناك تكلم عي معٌت الغلو  يف الكتاب والسنة، مث تكلم عي جذور الغلو .  م1992/  ه

يف الديي  وطبيعتو يف حياة  ادلسلمُت ادلعاصرة، مث تكلم عي رلا ت الغلو  العقدية 

 .والتشريعية

معٌت ا عتداء، : يعٌت )ولكي يف ىذه الرسالة، تكلم الكاتبة عي ا عتداء يف القرآن 

. (أنواعو، وطريقة لتجنب ىذه ا مور

 مناهج البحث. و

 : البحثة -1

مجع  يعٍت library Research)) الب ث ادلكتيب ة الكاتبتيف ىذا الب ث العلمي إستخدم

 مادة ا عتداء ىف القرآن تدل على أهنا شيئ . ات العالقة بالب ثوالبيانات مي الكتب ادلتنوعة ذ

طوات اخلسرد الكاتبة منهج التفسَت ادلوضوعي بتىف ىذا اجملال , مهّم حيتاج إذل الت ليل والبيان

: التالية

 .استقراء النصوص القرآنية .1

 .ضرورة النظر يف ادلكي وادلدين .2

 .مالحظة البعد التارخيي والبيئى .3

 .تصنيف ادلوضوع .4

                                                 

 .( م1992/   ه1413م سسة الرسالة، :  بَتوت)، الغلو يف الدييبدالرمحي بي معال الوحيق، ع 
. ، ص(دار البشر، دت: دم)، منهجية الب ث يف التفسَت ادلوضوعي للقرآن الكرًنالدكتور زياد خليل زلمد الدغامُت، 

35-49 
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 . ا لتفات اذل الواقع أثناء التفسَت .5

 .اسم ادلوضوع .6

 .ضوابط أخرى .7

 :البيانات  -2

البيانات احملتاجة يف ىذا الب ث العلمي تتكون مي اايات اليت تتكلم عي ا عتداء 

ومفهومها يف القرآن بعد الغوص واخلوض يف اايات ادلذكورة يف ادلعجم ادلفهرس أللفاظ 

 يف تتشرن واة اي27 مي الكاتبة عي ايات اإلعتداء اليت تتكون ت قد مجعالقرآن الكرًن

 بعض اايات الىت تتعلق بتعبَت منها الكاتبة ت، أخذةبسبب قلة علم الكاتب. ةسور15

: يات الىت تتعلق باإلعتداءاىي ا.ادلسألة  قط

،  سورة ا نعام (55 : 039 / 7) ، سورة األعراف (12-11: 002 / 68)سورة القلم 

 / 83)، سورة ادلطففُت (115 : 070 / 16)، سورة الن ل (145، 119 : 055 / 6)

، سورة آل عمران (190، 178، 173، 61 : 087 / 2)، سورة البقرة (12 : 086

 (.94، 87، 78 : 112 / 5)سورة ادلائدة  (112 : 89 / 3)

 مصادر البيانات -3

: مصادر البيانات يف ىذا الب ث مي ادلراجع اليت تب ث عي اإلعتداء تنقسم ارل قسمُت

, القرآن الكرًن وكتب التفاسَت، كتفسَت إبي كثَت: ادلصادر األساسية والرئيسية  .أ 

وتفسَت القرآن الكرًن الشهَت باسم تفسَت ادلنار للشيخ زلمد , تفسَت الطربيالو

                                                 

 . ص،(م1982ادلكتبة اإلسالمية، : استنبول)، ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرًنزلمد   اد عبد الباقي، 
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عبده ورشيد رضآء، وتفسَت يف ظالل القرآن للسيد قطب، وتفسَت ادلراغي ألمحد 

تفسَت الوسيط التفسَت ادلنَت ىف العقيدة والشريعة وادلنهج، والمصطفى ادلراغي، و

ألستاذ الدكتور وىبة الزحيلي والفتوحات اإلذلية لسليمان بي عمر العجلي 

 .الشا عي وغَتىا مي التفاسَت الىت تتعلق بالب ث

ككتب األحاديث وادلعاجم والقواميس وغَتىا مي الكتب  :ادلصادر الثانوية  . ب

والرسائل العلمية والثقا ية واجملالت العلمية واإلجتماعية وادلواقع اإللكًتونية 

 .ات العالقة ىذا الب ثووادلوسوعة ادلكتبة العلمية اليت ذ

 :طريقة جمع البيانات -4

ىي ختريج اايات ادلتعلقة بالب ث باستخدام , الطريقة اليت سلكها الكاتبة جلمع البيانات

مث , مث ترتيبها حسب جدول ترتيب نزول سور القرآن, ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرًن وغَتىا

, وإ رادىا بالدرس ادلنهجي ادلوضوعي بنظر وتأمل على كتب التفاسَت, تناوذلا بالشرح والبيان

واألحاديث وغَتىا مي الكتب والرسائل العلمية والثقا ية واجملالت العلمية واإلجتماعية وادلواقع 

 .اإللكًتونية وادلوسوعة للمكتبة العلمية اليت ذات العالقة ِّبذا الب ث

 :طريقة تحليل البيانات -5

 بدراسة ومطالعة بعض التفاسَت كمراجع ذلذا الب ث، ةقوم الكاتبتولت ليل البيانات 

، أي مجع اايات القرآنية ذات "التفسَت ادلوضوعي"ويستعمل الكاتبة يف حتليل البيانات أسلوب 

اذلدف الواحد اليت اشًتكت يف موضوع ما، وترتيبها مع الوقوف على أسباب نزوذلا، مث تناوذلا 

بالشرح والبيان وإ رادىا بالدرس ادلنهجي ادلوضوعي الذي جيليها مي مجيع نواحيها وجهاهتا، ووزهنا 
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دبيزان العلم الص يح الذي يبُت الكاتب معو ادلوضوع على حقيقتو، وجيعلو يدرك ىد و بسهولة 

 .ويسر

 ترتيب البحث. ز

خطة الكتابة ىف ىذا الب ث العلمي تشتمل على أربعة أبواب كما سوف نرى ىف ادلضامُت 

: التالية

قدمة اليت تتكون مي خلفية ادلسألة ومسائل الب ث وحتديد ادلوضوع ادل:  يف الباب األول

. وأىداف الب ث وأمهيتو، ومناىج الب ث وخطة الكتابة

وتب ث  يو أيضا عي  عي معٌت اإلعتداء لغًة واصطالحاً   يو الكاتبةتتكلم:  ويف الباب الثاين

.  اليت ذلا العالقة باإلعتداء يف القرآن مث عي الكلمات ادلتقاربات لإلعتداءاايات

باعتباره  انواع ا عتداء ىف القرآن تتكلم عي اايات اليت تت دث عي ا عتداء:  ويف الباب الثالث

.  على سائر اخللق ودورمها يف احلياة اإلنسانية

 .باألسباب ادل دية إذل ا عتداء والطرائق اجتنابو ا يات  الىت تتعلق تتكلم عي:  ويف الباب الرابع

 . الكاتبة بنتائج الب ث وشيئ مي التوصيات أو اإلقًتاحات:ويف الباب اخلامس


