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 ملخص:
قرآن الكريم والسنة النبوية، يتناول هذا البحث أحد أهم جوانب اإلعجاز التي يمتاز بها ال

 أال وهو اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات.
 إن من يستقرأ نصوص القرآن الكريم، ويسبر أغوار آياته، ويتأمل سيرة النبي محمد 

اة األولويات؛ لتحقيق يصل إلى حقيقة ثابتة وجلية تتمثل في ضرورة مراع في تطبيق شرع هللا 
ألولويات سنة ربانية امراتب األعمال أو مراعاة ف ريعه لألحكام وتطبيقها،من تش مقاصد اإلسالم
وهو أيضًا وجه ومظهر عظيم من مظاهر اإلعجاز  في الدين والحياة والكون   من سنن هللا

  التشريعي مقابل الخلل في موازين البشر عند وزنها لقيمة األعمال.
لتشريعي وحقيقة األولويات، ثم هذا البحث وقفت على حقيقة اإلعجاز ابداية وفي 

من األدلة الشرعية على مراعاة األولويات، وختمته بذكر بعضًا من استعرضت بعض األمثلة 
 مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات.

Abstract: 

This research deals with the most important aspects of a miracle 

that the advantage of the Holy Quran and the Sunnah, that is, miracles 

legislative priorities in mind. 
One of the extrapolated the texts of the Koran, and explores its 

verses, and contemplates the life of the Prophet Muhammad Peace be 

upon him in the application of the law of Allah Almighty up to a fixed 

and clear fact is the necessity of taking into account the priorities; to 

achieve the Islamic purposes of legislation with the provisions and their 

or priorities in divine from the laws of acts orders of  respect application, 

Allah Almighty in religion and life and the universe is also the face of the 

great manifestation of the legislative miracle against the imbalance in the 

balance of human beings when weighing the value of the acts. 
At the beginning of this research and I stood on the fact that the 

legislative miracle and the fact priorities, then reviewed some examples 

of forensic evidence to take into account the priorities, and I got to 

mention some of the manifestations of miracles in the legislative 

priorities into account. 

 :المقدمة
الحمددددد   رب العددددالمين، والصددددالة والسددددالم علددددى سدددديد المرسددددلين، وقدددددوة المددددربين سدددديدنا 

 محمد، وعلى آله وصحبه، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد:
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، ومن هؤالء أيد أنبياءه ورسله بمعجزات تؤكد صدقهم، وأنهم رسل هللا  إن هللا 
الكريم والسنة النبوية، وتحدى الكفار والمشركين من العرب  بالقرآن إذ أيده هللا  كان محمد 

 وهم أهل الفصاحة والبيان بأن يأتوا ولو بآية واحدة.
ووجوه اإلعجاز في القرآن والسنة النبوية متعددة، فمنها اإلعجاز البياني، واألعجاز 

ز التشريعي العلمي، وغيرها من وجوه اإلعجاز األخرى، وموضوع هذا البحث يدور حول اإلعجا
 ولكن في مجال معين أال وهو مراتب األعمال أو ما يعرف بمراعاة األولويات.

 إن من يستقرأ نصوص القرآن الكريم، ويسبر أغوار آياته، ويتأمل سيرة النبي محمد ف
يصل إلى حقيقة ثابتة وجلية تتمثل في ضرورة مراعاة األولويات؛ لتحقيق  في تطبيق شرع هللا 

األولويات سنة ربانية من مراتب األعمال أو مراعاة ف من تشريعه لألحكام وتطبيقها، مقاصد الشرع
وهو أيضًا وجه ومظهر عظيم من مظاهر اإلعجاز  ،سنن هللا عز وجل في الدين والحياة والكون 

 مقابل الخلل في موازين البشر عند وزنها لقيمة األعمال.في التشريعي 

 أهمية البحث: 
 في النقاط التالية: تكمن أهمية البحث

؛ ممددا محمددد  ديددن اإلسددالم الددذ  ب عددث بددهفددي وجددوه اإلعجدداز  أحددديتندداول موضددوعًا يشددكل  .1
 .  يؤكد أن دين اإلسالم رباني المصدر والغاية

واحدة من التأصيل وبيان ضوابط المنهج الرباني في مراعاة األولويات، وهو ما يرتبط ب. يتناول 2
لقداممين علدى العمدل اإلسدالمي المعاصدر، والتدي باتدت تأخدذ جهددًا ووقتدًا أهم القضايا التدي تشدغل ا

كبيدرًا، إلدى جاندب مدا تثيددره مدن جددل وخالفدات علدى مسددتوى األفدراد والمؤسسدات وجماعدات العمددل 
 .، حول أولويات العمل اإلسالمياإلسالمي

ضدداًل عددن تهديددد ترتددب علددى إغفددال أو عدددم مراعدداة األولويددات، فالددذ  يالخلددل والجهددد الضددام  . 3
وحدددة المجتمعددات، بددل علددى السددلم المحلددي؛ ممددا يسددتدعي التأكيددد علددى المددنهج الشددرعي القدددويم، 

 التغيير. مراعاة األولويات عند إحداث في وعلى سنن هللا 

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

 .األولوياتومفهوم  اإلعجاز التشريعي. الوقوف على حقيقة 1
 .ة الدليل على مراعاة مراتب األعمال أو أولويات األحكام في الشريعة اإلسالميةإقام. 2
 .مظاهر اإلعجاز التشريعي في مجال أولويات األعمال ومراتبهابعض بيان . 3
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 منهج البحث وخطته:
ذات  والسنة وأقدوال العلمداء القرآنحث على المنهج التحليلي االستقرامي لنصوص يقوم الب

 تم إعداد خطة البحث بعد المقدمة السابقة كما يلي:، وقد العالقة
 المبحث األول: حقيقة اإلعجاز التشريعي وحقيقة األولويات 

 المبحث الثاني: نماذج من األدلة الشرعية على مراعاة األولويات
 المبحث الثالث: مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات

 ات.الخاتمة: وتتضمن أهم النتامج والتوصي
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 المبحث األول
 حقيقة اإلعجاز التشريعي وحقيقة األولويات

 المطلب األول: حقيقة اإلعجاز التشريعي:
اإلعجاز التشريعي مصطلح مركب ومعرفة مدلوله تتوقف على معرفة مدلوالت األلفاظ 

 وذلك على النحو اآلتي:المكونة له، 
 أواًل في اللغة:

واألعجاز بفتح الهمزة له يعجز إعجازًا،  ق من الفعل عجز وأعجزمصدر مشت اإلعجاز: .1
معان عديدة، ال ضرورة لذكرها هنا، ونقتصر على المعنى المراد في موضوع هذا البحث، ومن 

دراكه، والعاجز: ذلك ما تقول العرب: أعجزني فالن إذا فاتني وكنت غير قادر على  طلبه وا 
واحد معجزات والمعجزة: عدم القدرة على اإلتيان بمثله، واإلعجاز: فوات الشيء و ، (1)الضعيف
، مما يعجز العباد عن مثلها، وال يقدر عليها األنبياءتي بها إال اآلية التي ال يأ، وهي (2)األنبياء
إال هللا 

(3). 

؛ فتشرب أصل التشري : إيراد اإلبل في شريعة ال يحتاج معها إلى نزع بدلو التشريعي: .2
وشريعة النهر ومشرعته: حيث ينحدر إلى ، ولذلك قالوا: أهون السقي: التشري الماء بأفواهها؛ 

رع من شرع نسبة إلى الش، والتشريعي: (4)هألنها المدخل إلي؛ ه، ومنه سميت شريعة الدينالماء من
ى ِبِه ُنوحا :، ومنه قوله (5)يشرع تشريعًا: أ  سّنه َشَرَع لكم ِمن الّديِن َما َوصَّ

(6) ،
 .(7)لعباده من الدين ة: هي ما شرعه هللا والشريع

 ثانيًا: في االصطالح:
 الواردة في القرآن الكريم وفي  ات واألحكام التي تناولتها النصوص الشرعيةالتشريعإن   

                                           

 .1/219؛ الهرو : تهذيب اللغة 1/215الفراهيد : العين  (1)
 .200الراز : مختار الصحاح ص (2)
 .7/4385الحمير : شمس العلوم  (3)

 .2/727األزد : جمهرة اللغة  )4(
 .1/370سيده: المحكم والمحيط األعظم  ابن (5)
 .13سورة الشورى: اآلية  (6)
 .3/1236الجوهر : الصحاح تاج اللغة  (7)
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تحقيق مصالحهم  جاءت لتعالج وتحقق حاجات البشر ومتطلباتهم وهي قادرة على السنة النبوية
فيقول في جمي  المجاالت، ولكل األحوال وفي جمي  األزمان؛  عنهمبجلب النف  لهم ودرء المفاسد 

اِلَحاِت َأنَّ  :هللا  ُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ
َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا

ة لكل زمان ولكل مكان، وكانت ومن هنا كانت الشريعة اإلسالمية صالح، (1)
 صاحب الكمال المطلق أنها من عند هللا ؛ مما يؤكد رسالة اإلسالم بحق هي خاتمة الرساالت

َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ القامل: 
، وهو ما جعل خاصية الثبات والمرونة (2)
م والتشريعات في اإلسالم، بينما تشريعات والشمول والعموم وغيرها من أهم خصامص األحكا

البشر قاصرة عن الوفاء باحتياجاتهم، أو تحقيق مصالحهم، بل هي عرضة للتبديل والتغيير 
لظهور القصور والعجز في نهوضها بمصالح العباد؛ ألن مصدرها هم البشر م  كل ما يتصفون 

 والقصور والجهل.والنقص به من صفات العجز 
دمة ظهر بما ال يدع مجااًل للشك وعبر القرون التي مضت، في ضوء هذه المق

والدراسات التي ألفت في فهم األحكام والتشريعات الواردة في القرآن الكريم أو السنة النبوية أن 
وقادرة على البشر لن يستطيعوا وهم غير قادرين على اإلتيان بأحكام وتشريعات محكمة ومتوازنة 

جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا هو مضمون مصطلح تحقيق مصالح العباد كالتي 
إثبات عدم قدرة البشر وقصورهم على "اإلعجاز التشريعي" الذ  يمكن للباحث أن يعرفه بأنه: "

االتيان بتشريعات وأحكام جاء بها اإلسالم في القرآن الكريم أو السنة النبوية لتحقيق مصالح 
 .العباد في العاجل واآلجل"

 المطلب الثاني: حقيقة األولويات:
 أواًل: في اللغة:

، (3)ولى بالشيء هو األحق واألجدر بهأولى، واألاألولويات جم  أولوية، وأصلها:  
ذن األول هو األسبق وهو ضد اآلخر، وعليه فاألولى هو األحق إ ،(4)واألول: هو ابتداء الشيء
 بالسبق واألجدر بالتقديم.

                                           

 .9سورة اإلسراء: اآلية  (1)
 .14سورة الملك: اآلية  (2)
 .15/323؛ الهرو : تهذيب اللغة 8/370الفراهيد : العين  (3)
  .15/328الهرو : تهذيب اللغة  (4)
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 ثانيًا: في االصطالح:
ي عتبر مصطلح األولويات مصطلح حديث ومفهوم جديد في استعماالته الشرعية، خاصة  

: "وض  كل بأنه هحيث عرفهو الشيخ القرضاو ،  "فقه األولويات"أن أول من أطلق مصطلح 
شيء في مرتبته بالعدل من األحكام والقيم واألعمال، ثم ي قدم األولى فاألولى، بناء على معايير 

 .(1)يهد  إليها نور الوحي، ونور العقل" شرعية صحيحة،
ومصطلح األولويات يمكن أن يطبق في كل مجال سواء في ممارسة السياسة أو في 

، فهناك مجال األمور االجتماعية أو االقتصادية أو اإلدارية أو حتى في أعمال الفرد اليومية
في إدارة الوقت، وأولويات أولويات في العمل السياسي، وأولويات في العمل الدعو ، وأولويات 

 األعمال االقتصادية، وأولويات في تطبيق القوانين والتشريعات وغير ذلك كثير.
ن من يستقرئ نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية يجد أن مراتب األعمال و  ا 

ب ، وأن الشارع الحكيم رسم لنا منهجًا في ترتيوالتكاليف الشرعية متفاوتة وليست على وزان واحد
األولويات بحيث يقدم األهم ثم المهم، والضرور  ثم الحاجي ثم التحسيني، واألصول على 

 الفروع، والفروض والواجبات على المندوبات والمباحات وغير ذلك.
وعّرف الوكيلي األولويات بأنها: "األعمال الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها عند 

 .(2)االمتثال أو عند اإلنجاز"
تقديم ما حقه التقديم وتأخير سبق يمكن القول بأن األولويات في االصطالح هي:  مما

عطاء كل   أمر على غيره.وزنه وقيمته الحقيقية بحيث ال يطغى  أمرما حقه التأخير، وا 
فيقدم األهم العاجل ويؤخر المهم العاجل أو غير العاجل، ويقدم األكبر الملح على 

 هج في الموازنة عند التعارض لترتيب أولويات األعمال.الكبير غير الملح، وهكذا المن
 :هعي في مراعاة األولويات" فالمقصود منموضوع البحث هو "اإلعجاز التشريوبما أن 

 في الدين والحياة والكون   األولويات سنة ربانية من سنن هللامراتب األعمال أو مراعاة أن 
لتشريعي مقابل الخلل في موازين البشر وهو أيضًا وجه ومظهر عظيم من مظاهر اإلعجاز ا

 وهذا ما ستجليه المباحث القادمة. عند وزنها لقيمة األعمال.
 

 

                                           

  .9في فقه األولويات ص القرضاو : (1)
 .15الوكيلي: فقه األولويات دراسة في الضوابط ص (2)
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 المبحث الثاني
 نماذج من األدلة الشرعية على مراعاة األولويات

مراتب األعمال والتكاليف الشرعية متفاوتة وليست على وزان  إلى أنسابقًا تمت اإلشارة  
، لويات بحيث يقدم األهم ثم المهمكيم رسم لنا منهجًا في ترتيب األو واحد، وأن الشارع الح

ونماذج من  واألصول على الفروع، والفروض والواجبات على المندوبات والمباحات وغير ذلك.
 المطالب اآلتية: اتوضحه أدلة ذلك

 المطلب األول: نماذج من أدلة القرآن الكريم على مراعاة األولويات:
َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباَّللَِّ َواْلَيْوِم  :يقول هللا  .1

الَِّذيَن آَمُنوا * ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ اآْلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل َّللاَِّ اَل َيْسَتُووَن ِعْنَد َّللاَِّ َوَّللاَُّ اَل يَ 
ُدوا ِفي َسِبيِل َّللاَِّ ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد َّللاَِّ َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِئُزونَ َوَهاَجُروا َوَجاهَ 

(1). 

 وجه الداللة:

من  في اآلية الكريمة على أولمك الذين يتفاخرون بما يتقربون به إليه  ينكر هللا 
جعلوا ذلك مساويًا إليمان المؤمنين وجهادهم مبينًا أنهم سقاية الحاج وعمارة المسجد، ويوبخهم أن 

 .(2)منازلهمال و  ه لمك، وال تعتدل أحوالهما عندال يستوون هؤالء وأو 
فدلت اآليات الكريمة أن هناك تفاوتًا في األعمال ومراتبها، وأن هناك عماًل أولى من غيره، 

 والعمل األولى يستحق الدرجة األعظم.

ْنَيا   :يقول هللا  .2 َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى *َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَحَياَة الدُّ
(3). 

 وجه الداللة:
وفي ذلك دليل  .(4)الدار اآلخرة، يعني: الجنة، خير أفضل، وأبقى وأدوم من الدنياأن   أ 

ة ليسا على أن االهتمام بالعمل لآلخرة أولى وأهم من االهتمام بالعمل للدنيا؛ ألن الدنيا واآلخر 
 على الفاني الزامل.بقى فيقدم األعاقل من يراعى األولويات على وزان واحد، بل يتفاوتان، وال

                                           

 .20،19 سورة التوبة: اآليات (1)
 .11/381الطبر : جام  البيان عن تأويل آ  القرآن  (2)
  .17، 16سورة األعلى: اآليات  (3)
 .4/472الواحد : الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (4)
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ْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل  :يقول هللا  .3 ُقْل ِإْن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َواِ 
اَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن َّللاَِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكسَ 

َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّى َيْأِتَي َّللاَُّ ِبَأْمرِِه َوَّللاَُّ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 
(1). 

 وجه الداللة:
محبة اآلباء أو األبناء أو اإلخوة أو العشيرة أو لمن قّدم  اآلية فيها أمر تهديد من هللا   

والجهاد في  وعلى طاعة هللا  ومحبة رسوله  محبة األموال وغير ذلك على محبة هللا 
 ، بأنه ال يهد  وال يوفق وال يرشد من خرج عن طاعته.سبيله

ن كانت المحبة عاطفة قلبية إال أنها تشكل دافعًا وحافزًا وباعثًا لسلوك وفع ل المكلف؛ وا 
فيفهم من اآلية فتدفعه لتقديم أفعال وأعمال ال يراعي فيها األولويات بحسب الميزان الشرعي؛ 

على محبة غيرهما، وضرورة مراعاة  ومحبة رسوله  الكريمة ضرورة مراعاة تقديم محبة هللا 
ذا تأكيد لمبدأ والجهاد في سبيله على األهل والعشيرة والتجارة واألموال، وه تقديم طاعة هللا 
 مراعاة األولويات.

َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن  :يقول هللا  .4
  .(2) .....اْلَقْتلِ 

 وجه الداللة:
شركهم ذلك أن يعني ، و أشد من القتلوهو يعني الشرك الوارد في اآلية الفتنة إن لفظ   

 .(3)أعظم من قتلكم إياهم في الحرم با  
وما سبق يفيد أن درء مفسدة الشرك أولى ومقدم على مصلحة حفظ النفس، وفي ذلك 
 داللة على أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وهو دليل على مراعاة األولويات عند التعارض.

اْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك بِ  :يقول هللا  .5
َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدينَ 

(4). 

                                           

  .24ية سورة التوبة: اآل (1)
  .191سورة البقرة: اآلية  (2)
 .2/88الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن (3) 
 .125سورة النحل: اآلية  (4)
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 وجه الداللة:
هللا وشرعه إلى دين قوم الداعية بالدعوة أن ي إن اآلية الكريمة تشير بوضوح على ضرورة 

 .(1)ةبتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيام
دليل على أن أساليب الدعوة متعددة منها الحسن ومنها  هي أحسن :قوله إن 
تأمر بتقديم األسلوب األحسن على الحسن، وهو واضح في الداللة على مراعاة  واآليةاألحسن، 
 ي مجال الدعوة.األولويات ف

َواَل َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَِّ َفَيُسبُّوا َّللاََّ َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك  :يقول هللا  .6
َزيَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُهْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم َفُيَنبُِّئُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

(2). 

 وجه الداللة:
ن كان في  تدل اآلية بوضوح على النهي من هللا    سبها طاعة عن سب األصنام وا 

وسب  مفاسد التي هي أعظم من سب هللا من ال سب تلك األصناملما يترتب على ؛ وهو مباح
 .(3)وذلك من أعظم المفاسد فلذلك نهوا عن سب األصنام ؛ رسوله

على جلب منفعة مقدم درء المفسدة  أنسابقة تتجلى في ومراعاة األولويات في اآلية ال  
مفسدة عظيمة بل من أعظم المفاسد، بينما سب  وسب رسوله  تعارضها، إذ إن سب هللا 

 آلهة الكفار وأصنامهم طاعة مباحة وهي مصلحة صغيرة أمام تلك المفسدة.

َوأَلََمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر ِمْن ُمْشِرَكٍة َوَلْو َواَل َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ  :يقول هللا  .7
 .(4)...َوَلْو َأْعَجَبُكمْ  َأْعَجَبْتُكْم َواَل ُتْنِكُحوا اْلُمْشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشِركٍ 

 وجه الداللة:
ا كانوا يتعاطونه من الرغبة أولى مم اليتامىنكاح الرغبة في تدل اآلية الكريمة على أن   

 ؛ وفيه إشارة إلى مراعاة األولويات.(5)مشركةالمؤمنة خير من المة األأن  تفي المشركات، وبين
                                           

 .10/200القرطبي: الجام  ألحكام القرآن  (1)
 .108سورة األنعام: اآلية  (2)
 .2/145الخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل  (3)
 .221 سورة البقرة: اآلية (4)
  .4/54النعماني: اللباب في علوم الكتاب  (5)
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 السنة النبوية على مراعاة األولويات:أدلة المطلب الثاني: نماذج من 
من سلم : » ، قال: قالوا يا رسول هللا، أ  اإلسالم أفضل؟ قالعن أبي موسى  .1
 .(1)«لمون من لسانه، ويدهالمس

 وجه الداللة:
إسالم غيره أفضل من  من سلم المسلمون من لسانه ويدهالحديث دليل على أن إسالم   

قيام بحقوق المسلمين، بال إلى جانب اإلتيان بحقوق هللا  امتاز؛ ألن أحدهما ممن ليس كذلك
 .(2)وق المسلمينولم يأت بحق إسالم من أتى بحقوق هللا أفضل من  هإسالم فصار

وفي الحديث إشارة واضحة على مراعاة األولويات، فالقيام بحقوق المسلمين إلى جانب 
ترجح على خير األول يخير فقط. و  أولى من االقتصار على حقوق هللا  القيام بحقوق هللا 

  عليه. يزيدغيره و 

أفضل؟    العملقلت: يا رسول هللا، أ : سألت رسول هللا قال عبد هللا بن مسعود  .2
الجهاد »، قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين»، قلت: ثم أي؟ قال: «الصالة على ميقاتها»قال: 

 .(3)«في سبيل هللا

 وجه الداللة:
ة لوقتها أحب األعمال إلى الصالو أن الصالة أفضل العمل، إلى بوضوح الحديث  يدل  
وتقديم األهم فاألهم من  الجهاد،فضل فضل بر الوالدين، و : الحديث أيضاً  وفي،  هللا

 .(4)األعمال
الحديث أن األعمال تتفاضل فيما بينها، وأن هناك عماًل أفضل من غيره،  ي فهم من  

 وطاعة أولى من غيرها، وعبادة أولى من أخرى، وهو معنى مراعاة األولويات.

                                           

؛ وأخرجه مسلم في 1/11، 11أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب اإليمان، باب: أ  اإلسالم أفضل؟ ح  (1)
 .1/66، 42صحيحه، كتاب اإليمان، باب: بيان تفاضل اإلسالم، وأ  أموره أفضل، ح 

 .1/41ابن رجب: فتح البار  شرح صحيح البخار   (2)
؛ وأخرجه 4/14، 2782ح  ،فضل الجهاد والسير، باب: جهاد والسيره البخار  في صحيحه، كتاب الأخرج (3)

 .1/89، 85، ح األعمال أفضل كون اإليمان با  مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب: بيان 
 .6/131ابن الملقن: التوضيح لشرح الجام  الصحيح  (4)
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قوما تأتى  إنكإلى اليمن فقال: " بعث معاذا  أن رسول هللا   عن ابن عباس .3
رسول هللا، فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم  أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا وأنى

صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا  أن هللا افترض عليهم خمس
 من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ افترض

 .(1)"أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين هللا حجاب فإياك وكرائم

 وجه الداللة:
أواًل، ثم فرع الفروع، فأول ما  أصِل األصلبيرشد الحديث إلى ضرورة التزام الداعية   
 .(2)ببقية أركان الدين األهم فاألهم هثم بعد ذلك علي، يد والرسالةإلى التوح دعويدعو: أن ي
الحديث دليل على مراعاة األولويات؛ وذلك من خالل تقديم األصول على الفروع، ف  

 وأيضًا التدرج في الدعوة دليل آخر على مراعاة األولويات.

أن »أ  الذنب أعظم عند هللا؟ قال: : "قال: سألت النبي  بن مسعود  عن عبد هللا .4
وأن تقتل ولدك تخاف أن »ثم أي؟ قال: قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: «. تجعل هلل ندا وهو خلقك

 .(3)«أن تزاني حليلة جارك»قلت: ثم أي؟ قال: «. يطعم معك

 وجه الداللة:
الحديث دليل صريح في تفاوت األعمال ومراتبها حتى في جانب المعاصي والمنكرات،   
ها ما هو ن تفاوت الذنوب فيما بينها، فمنها ما هو أكبر، ومنبيّ و  أعظم الذنوب،الحديث ن بيّ ف

فالشرك أعظم الذنوب، والقتل عظيم وأعظم القتل قتل الواحد ولده،  .(4)كبير، ومنها ما هو صغير
 والزنا عظيم وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار.

                                           

، وقال عنه 5/55، 2522نه، كتاب: الزكاة، باب: إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، حأخرجه النسامي في سن (1)
 .2/104، 1584وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة الساممة، حاأللباني: صحيح؛ 

 .2/503بن محمد العثيمين: شرح رياض الصالحين  (2)
 فال تجعلوا   أندادًا وأنتم تعلمون  :آن، باب: قوله أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب: تفسير القر  (3)

؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: كون الشرك أقبح الذنوب 6/18، 4477(، ح22)البقرة: 
 .1/90، 86وبيان أعظمها بعده، ح

 . 31/307 (ذخيرة العقبى في شرح المجتبىشرح سنن النسامي )الولو :  (4)
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يا عائشة، لوال أن قومك حديث عهد بجاهلية »قال لها:  : أن النبي  عن عامشة .5
، وألزقته باألرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا، ألمرت بالبيت، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه

 .(1)«ا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيموباب

 وجه الداللة:
مصلحة ومفسدة  أو تعارض ،المصالح تعارض عند على أنهفي هذا الحديث دليل   

أخبر أن نقض الكعبة  ألن النبي  ؛وتعذر الجم  بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ باألهم
مفسدة  اتعارضههذه المصلحة ولكن  ،مصلحة ها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم ورد

وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة ؛ وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا اأعظم منه
فيرون تغييرها عظيما فتركها 

(2). 
من أسلم حديثًا فمراعاة األولويات في هذا النص تتمثل في تقديم درء مفسدة فتنة بعض   

 عليه من قواعد إبراهيم.على مصلحة رد بناء الكعبة إلى ما كان 

أما وهللا لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن : عبد هللا بن أبيقول  بعد أن بلغ النبي  .6
فقال: يا رسول هللا: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي  قام عمر ل، األعز منها األذ

« :(3)«الناس أن محمدا يقتل أصحابه دعه، ال يتحدث. 

 وجه الداللة:
ترك تغيير بعض األمور التي يجب تغييرها، مخافة أن يؤدى  دليل على فيهالحديث   

فمراعاة األولويات هنا تتمثل في تقديم درء مفسدة نفرة الناس من . (4)تغييرها إلى أكثر منها
 قتل المنافق. فيرتكب أهون الشرين.اإلسالم العتقادهم أنه يقتل أتباعه على مفسدة ترك 

                                           

وأخرجه مسلم ؛ 2/147، 1586خار  في صحيحه، كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنيانها، حأخرجه الب (1)
 .2/969، 1333في صحيحه، كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنامها، ح

 .9/89النوو : المنهاج شرح صحيح مسلم  (2)
ت لهم أم لم سواء عليهم أستغفر  :قوله أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب:  (3)

؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة واآلداب، 6/154، 4905(، ح6)المنافقون: تستغفر لهم...
 .4/1998، 2584باب: نصر األخ ظالمًا أو مظلومًا، ح

 .8/54أبو الفضل: إكمال المعلم بفوامد مسلم  (4)
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 المبحث الثالث
 مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات

نما وفق إن  ترتيب األولويات، وا عطاء كل عمل قيمته وسعره ال يكون خبطًا عشواميًا، وا 
 منهج حكيم، ال يخض  لمؤثرات النفس العاطفية، وال ينساق وراء المصالح الفردية المزاجية.

ذا المنهج ال يكون صالحًا وال يشكل ميزانًا عاداًل وثابتًا إال إذا كان من وض  الحكيم وه
 الخبير الذ  قّدر فهدى، والذ  أعطي كل شيء خلقه ثم هدى.

ن الناظر لألمم اليوم وما تحياه من هرج ومرج، وتخبط وتيه، وتنازع المصالح،  وا 
لفقدان ميزان العدل والحق، والمنهج الرباني في وتصادم بين األفراد والجماعات، ما هو إال ثمرة 

ترتيب األولويات في المجاالت المختلفة؛ فاختلت أولوياتها، وخضعت لنزعتها األنانية دون أن 
 تقيم وزنًا لإلنسانية ولحقوق األمم األخرى. 

بوس  كل من يتأمل في شرام  اإلسالم وقيمه األخالقية، أن يرى كيف " يقول البوطي:
لت على قدر ما تتطلبه الفطرة اإلنسانية السليمة، إلصالح حال كل من الفرد والمجتم  أنها ف صَّ

سعادهما، وكيف أنها تنسق بدقة متناهية بين مصلحتي الفرد والمجتم  دون أن يق  أ  إجحاف  وا 
من أحد الطرفين على اآلخر. وتفصيل القول في هذا الجانب يتطلب بحثًا مستقاًل، وحسبنا أن 

إلى دراسة أصول المصالح الشرعية المرسومة في اإلسالم، ونتأمل في تناسقها حسب سلم نعود 
ومن أبرز ما تمتاز به شرامعه القانونية وقيمه األخالقية، أنها تدور  .األولويات الدقيقة الرامعة

على محور المصالح اإلنسانية في كال شطر  حياة اإلنسان: معاشه القصير اليوم، ومعاده 
 ا إنما هو الديان الحكيم غدًا. وأوضح أن المرج  في ضبط هذه المصالح وترتيبه الطويل

 .(1)الذ  خلق فسّوى وقّدر فهدى

ومن يستقرئ النصوص الشرعية يتلمس مالمح المنهج الشرعي في ترتيب األولويات، 
ا حسب قيمة وضبط الموازنات، وتنزيل األحكام على الواق  الزماني والمكاني والحالي، والتدرج فيه

 المناف  والمضار جلبًا ودفعًا، ومراعاة األولويات يمثل مظهرًا من مظاهر اإلعجاز التشريعي، وهو 

                                           

سالمي، بحث منشور في مجلة التراث العربي، البوطي: مشكلة الحرية بين المذاهب الفلسفية والموقف اإل (1)
 وما بعدها. 1/17م، 1984، سنة 14، 13العدد 
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 ما تناوله هذا المبحث كما يلي:
 :باداتبعض مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات في العأواًل: 
َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َوَّللاَُّ َغِنيٌّ َحِليمٌ َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر ِمْن  :يقول هللا  .1

(1). 

 وجه الداللة:
تبّين اآلية الكريمة أن الكلمة الطيبة وغفران ظلم أولى بالبذل من الصدقة يرافقها المن   

بة ودعاء لمسلم }ومغفرة{ من كلمة طي: دأ  }قول معروف{والتعيير، جاء في تفسير ابن كثير: 
 .(2)}ولي أو فعلي }خير من صدقة يتبعها أذىعن ظلم ق أ : غفر

 في مراعاة األولويات: مظهر اإلعجاز التشريعي في اآلية
: الصحيح وقد جاء في الحديث ،الكلمة الطيبة صدقة وقربة يتقرب بها العبد إلى هللا   
كل سالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطل  فيه الشمس، يعدل بين االثنين صدقة، ويعين »

، وكل خطوة والكلمة الطيبة صدقةالرجل على دابته فيحمل عليها، أو يرف  عليها متاعه صدقة، 
 .(3)«يخطوها إلى الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة

والكلمة الطيبة تدخل على النفس السرور وتعزز المودة والمحبة بين المسلمين، بينما   
ن سبق ذلك صدقة مالية، وقد توعد هللا التعيير والمن يؤذ  النفس ويجرح المش  اعر حتى وا 

 .(4)"ال يدخل الجنَة منَّاٌن وال مْدِمن خمرٍ : "ذ  غيره بالمن كما جاء في الحديثمن يؤ 

ن لم    ن صاحبها التعيير والمن مفسدة، والرد الجميل م  الكلمة الطيبة وا  الصدقة وا 
، وال يكون مثل هذا التوجيه لمصلحةيصاحبها صدقة مصلحة، ودرء المفسدة مقدم على جلب ا

   .وهذا الترتيب األولو  إال من الحكيم الخبير 

                                           

  .263سورة البقرة: اآلية  (1)
 .1/693ابن كثير: تفسير القرآن العظيم  (2)
؛ 4/56، 2989أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: من أخذ بالركاب ونحوه، ح (3)

، 1009حيحه، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يق  على كل نوع من المعروف، حوأخرجه مسلم في ص
2/699. 

 .6/103أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، أول مسند عبدهللا بن عمرو بن العاص،  (4)
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َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباَّللَِّ  :يقول  .2
َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب 

اَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا عَ  اِئِليَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ اَهُدوا َواْبَن السَّ
اِبِريَن ِفي اْلَبْأسَ  رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ َوالصَّ اِء َوالضَّ

(1). 

 وجه الداللة:
ترشد اآليات الكريمة إلى أن األولوية تتمثل في العناية بالجوهر واالهتمام به أكثر من   

يوض  كل شيء في وزنه ومكانه، االهتمام والعناية بالشكل والمظهر م  أهميته، ولكن ينبغي أن 
واألصل أن يكون الشكل والمظهر الخارجي معبرًا عن الجوهر والمضمون وانعكاسًا له، ومن هنا 
أكدت اآليات الكريمة أن البر ال يكون باستقبال القبلة فقط ولكن حقيقة البر تكون بتحقيق التقوى 

لعبادة أو األخالق وغير ذلك؛ ومما في مجاالتها المختلفة سواء كانت على صعيد العقيدة أو ا
إن هللا ال ينظر إلى صوركم »قوله:  عن النبي  ما يرويه أبو هريرة يؤكد ذلك المعنى 

 .(2)«وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 في مراعاة األولويات: مظهر اإلعجاز التشريعي في اآليات
ى المظاهر والشكليات ويغفلون عن ومن عجامب زماننا أن نرى الكثيرين يركزون عل  

الجوهر والمضمون، م  ما يصاحب ذلك من جدال ونزاعات وخصومات، وتضيي  لألوقات، مما 
، وال يمكن أن يؤكد على أن الميزان العادل في ترتيب األولويات هو المنهج الذ  شرعه هللا 

فردية واألهواء؛ مما يؤكد على يكون ذلك لميزان البشر المزاجي، أو الذ  تسيره نزعات المصالح ال
 اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات.

أفضل الذكر ال إله إال »يقول:  يقول: سمعت رسول هللا   جابر بن عبد هللاعن  .3
 .(3)«هللا، وأفضل الدعاء الحمد هلل

                                           

 .177سورة البقرة: اآلية  (1)
واحتقاره ودمه  مسلم وخذلهأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: تحريم ظلم ال (2)

 .4/1987، 2564وعرضه وماله، ح
، وقال األلباني: 2/1249، 3800أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: األدب، باب: فضل الحامدين، ح (3)

وأخرجه الترمذ  في سننه، كتاب: أبواب الدعوات، باب: أن ما جاء دعوة المسلم مستجابة، حديث حسن؛ 
 : حديث حسن غريب.، وقال عنه5/325، 3383ح



17 

 

 وجه الداللة:
لتوحيد هي الحديث صريح في داللته على التفاضل والتفاوت بين األذكار، وأن كلمة ا  

أفضل الذكر، وأن الحمد   هي أفضل الدعاء؛ فكلمة التوحيد هي أولى ذكر، كما أن كلمة الحمد 
   هي أولى الدعاء.

 مظهر اإلعجاز التشريعي في الحديث في مراعاة األولويات:
؛ ، ومثل ذلك ال ي علم إال بالنقلإن التفاضل بين أنواع الذكر ال مجال للعقل فيه أو للقياس  

خبار من قبل هللا  ، أ  أن البشر غير قادرين على إدراك ذلك التفاضل من غير إعالم وا 
واعلم أن تفضيل شيء على شيء يراد به أنه أحب إلى هللا " وتأكيدًا لهذا المعنى يقول الكحالني:

من وأكثر إثابة، وأعظم أجرًا، وال يصح الحكم لعمل من األعمال، وال قول من األقوال، وال شخص 
األشخاص بالفضل إال بتوقيف من الشارع، وال يجز  فيه االجتهاد وال القياس ألن مقادير األجور 

 .(1)"ال تعرف إال بتعريف هللا ورسوله

صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم »، قال: ، أن رسول هللا  عن أبي هريرة .4
قال:  رسول هللا أن  وفي رواية أخرى عن ابن عمر  .(2)«وحده بخمسة وعشرين جزءا

 .(3)«صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة»

 وجه الداللة:
صالة الجماعة على صالة المنفرد، وأن وأفضلية الحديث يدل داللة واضحة على أولوية   

 .أو بسب  وعشرين درجة ر صالة المنفرد بخمسة وعشرينأجرها أعظم من أج

 ديث في مراعاة األولويات:مظهر اإلعجاز التشريعي في الح
ال  تحديد مقدار أجر الصالة، أو تفاوت األجر بين صالة الجماعة وصالة المنفردإن   

مجال للعقل فيه أو للقياس، ومثل ذلك ال ي علم إال بالنقل؛ أ  أن البشر غير قادرين على إدراك 
                                           

 .1/125الكحالني: التحبير إليضاح معاني التيسير  (1)
التشديد في  وبيانفضل صالة الجماعة أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد ومواض  الصالة، باب:  (2)

 .1/449، 649التخلف عنها، ح
جماعة وبيان التشديد في أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد ومواض  الصالة، باب: فضل صالة ال (3)

 .1/450، 650التخلف عنها، ح
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خبار من قبل ذلك التفاضل  أما " التوربشتي: وتأكيدًا لهذا المعنى يقول ،هللا من غير إعالم وا 
وجه قصر أبواب الفضيلة على خمس وعشرين تارة وعلى سب  وعشرين أخرى، فإن المرج  في 

ثم يكمل ، (1)"حقيقة ذلك إلى علوم النبوءة التي قصرت عقول األلباء عن إدراك جملها وتفاصيلها
 سلم األمر فيه إلى من كاشفه هللا بحقامقه ون بنا أن نقف حيث أوقفنا هللا األولى قاماًل: "

 .(2)"بمبلغ ما خصه به من المعاني

ما منعك أن »ر: المرأة من األنصا ، يخبرنا يقول: قال رسول هللا ابن عباس  .5
قالت: كان لنا ناضح، فركبه أبو فالن وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح  ،«تحجين معنا؟
 .(3)«ضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجةفإذا كان رم: »عليه، قال

 وجه الداللة:
الحديث صريح في الداللة على أن العمرة في رمضان أولى وأفضل من العمرة في غيره؛   

فجاء الحديث دليل على  حيث أشار إلى أن ثواب وأجر العمرة في رمضان يعادل ثواب الحج.
  دة العمرة.مراعاة األولويات في جانب الطاعات وخاصة عبا

 مظهر اإلعجاز التشريعي في الحديث في مراعاة األولويات:
العبادات بحسب الوقت الذ  تؤدى فيه ال مجال فيه للرأ  أو بعض إن التفاضل بين  

وكما يقال األجر  ،ولكن بعد ورود النص، العقل، نعم قد يدرك العقل وجه األولوية واألفضلية
ة في أداء العمرة في رمضان أعظم من المشقة في أدامها في على قدر المشقة، وال شك أن المشق

غيره، م  أن المشقة تجلب التيسير، والحرج مرفوع شرعًا، لكن هذه األفضلية فرصة لمن فاته 
يقول صاحب كتاب االستذكار:  للمعنى السابق؛ وتأكيدًا موسم الحج ويريد إدراك أجره وثوابه

نما فيه"  .(4)"ا ما جاء في النصوالفضامل ما تدرك بقياس، وا 

 
                                           

 . 1/285التوربشتي: الميسر في شرح مصابيح السنة  (1)
 المرج  السابق نفس الجزء والصفحة. (2)
؛ وأخرجه مسلم 3/3، 1782أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب: أبواب العمرة، باب: عمرة في رمضان،  (3)

 .2/917، 1256ل العمرة في رمضان، حفي صحيحه، كتاب: الحج، باب: فض
 .11/237ابن عبد البر: االستذكار الجام  لمذاهب فقهاء األمصار  (4)
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 :غير العباداتبعض مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات في ثانيًا: 
ْذ ُقْلُتْم َيا :يقول هللا  .1 ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا  َواِ 

ا َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِممَّا ُتْنِبُت اأْلَْرُض ِمْن َبْقِلَها َوِقثَّاِئهَ 
ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر اْهِبُطوا ِمْصًرا َفِإنَّ َلُكْم َما َسَأْلُتمْ 

(1). 

 وجه الداللة:
}يا موسى لن نصبر على طعام واحد{ يعني: المن الذ  كانوا يأكلونه ": قوله   

ا طعاما واحدا }فادع لنا ربك{ سله وقل له: أخرج }يخرج لنا مما تنبت األرض من والسلوى فكان
بقلها{ وهو كل نبات ال يبقى له ساق }وقثامها{ وهو نوع من الخضراوات }وفومها{ وهو الحنطة 

: }أتستبدلون الذ  هو أدنى{ أ : أخس وأوض  }بالذ  هو خير{ أ : أرف  فقال لهم موسى 
 .(2)"ليه السالم فاستجبنا لهوأجل؟ فدعا موسى ع

 في مراعاة األولويات: عجاز التشريعي في اآليةمظهر اإل
لهم ويفضلون  اآلية الكريمة على سلوك بني إسراميل في تركهم ما اختاره هللا  أكدت

 لهم هو األفضل، حتى أن رسول هللا موسى  ما تهواه أنفسهم، م  أن ما اختاره هللا 
 .واستجاب هللا دعاءه هللا استجاب لرغبتم ودعا 

روه واإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات يتمثل في أن الناس لو تركوا وما اختا
لما خضعت له عقولهم وفق أهواءهم ضلوا وذلوا وشقوا؛ مما ، و ألنفسهم حسب نزعتهم وشهواتهم

نهج الحكيم الذ  في مراعاة وترتيب األولويات هو الم ال يدع مجاًل للشك من أن منهج هللا 
يحقق للبشرية مصالحها المعتبرة، وال تملك العقول إدراك ذلك دون استيعاب المنهج الرباني في 

 مراعاة األولويات.

ِفيَنُة َفكاَنْت ِلَمساِكيَن َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبها َوكاَن  :يقول هللا  .2 َأمَّا السَّ
ُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً َوراَءُهْم َمِلٌك َيأْ 

(3). 

                                           

 .61سورة البقرة: اآلية  (1)
 .109الواحد : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص  (2)
 .79سورة الكهف: اآلية  (3)
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 وجه الداللة:
 قلب موسى فيلم يرد أن يبقى  لما فارق الخضر موسى يقول القشير  في تفسيره: "  

  قصده  فيشبه اعتراض فأزال عن قلبه ذلك بما أوضح له من الحال، وكشف له أّن الّسّر
لك الغاصب، فبقاء السفينة ها الممن خرق السفينة سالمتها وبقاؤها ألهلها حيث لن يطم  في

 .(1)"غصوبةم ين خيرا لهم من سالمتها وهكا يبةعمي هو  ألهلها

 مظهر اإلعجاز التشريعي في اآلية في مراعاة األولويات:
إن الموازنة بين المفاسد عند تعارضها هو نوع من ترتيب ومراعاة األولويات، وهذه  

رع الذ  ترسم بعض مالمحه األمثلة المتعددة والتي الموازنة ينبغي أن تكون منضبطة بمنهج الش
 -أ : التعيب وخوف الغصب -ومبني ذلك يقول البيضاو : " تمت اإلشارة إليها في هذا البحث.

 .(2)على أنه متى تعارض ضرران يجب حمل أهونهما بدف  أعظمهما، وهو أصل ممهد

امها ألهلها بعد أن كانت تعييب السفينة وبق إحداها: وفي هذه اآلية تعارضت مفسدتان 
من قبل الملك الغاصب. والقاعدة المستفادة من وهي سليمة سليمة، والثانية: غصب السفينة 

فبقاء السفينة وهي معيبة في يد أصحابها أولى من اآلية: ي رتكب أهون الشرين وأخف الضررين. 
دون ى هذه الحقيقة ولو كان بإمكان العقول المجردة الوصول إلسالمتها وقد غصبها الملك؛ 

 ظن موسى  تصرفاته، بل على الخضر  لما أنكر موسى تصور القضية كاملة 
؛ يريد بذلك إغراق أهلها مفسدة محضةفي خرق السفينة  وأهل السفينة أن تصرف الخضر 

 وفي ذلك إشارة واضحة على اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات.

 *ُم َفكاَن َأَبواُه ُمْؤِمَنْيِن َفَخِشينا َأْن ُيْرِهَقُهما ُطْغيانًا َوُكْفرًا َوَأمَّا اْلُغال :يقول هللا  .3
َفَأَرْدنا َأْن ُيْبِدَلُهما َربُُّهما َخْيرًا ِمْنُه َزكاًة َوَأْقَرَب ُرْحماً 

(3). 

 وجه الداللة:
، فيما يتعلق بالغالم الذ  قتله لموسى  تشير اآلية الكريمة إلى تفسير الخضر  

نما لم يصرح بكفره لعدم الحاجة  الغالمفكان أبواه مؤمنين وقد طب  يقول ابن عجيبة: " كافرا، وا 
                                           

  .2/412القشير : لطامف اإلشارات  (1)
 . 3/296المديد في تفسير القرآن المجيد  ابن عجيبة: البحر (2)
 .81،80سورة الكهف: اآلية  (3)
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إليه لظهوره من قوله: فخشينا أن يرهقهما: فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغيانا عليهما وكفرا 
اعته، أو بنعمتهما لعقوقه وسوء صنيعه، فيلحقهما شرا، أو لشدة محبتهما له فيحملهما على ط

يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره، فيجتم  في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر، فلعله يميلهما إلى رأيه 
نما خشي الخضر   .(1)أعلمه بحاله وأطلعه على عاقبة أمره منه ذلك ألن هللا  فيرتدا. وا 

 مظهر اإلعجاز التشريعي في اآلية في مراعاة األولويات:
فقال  ى فعله في ظاهره منكر؛ لذلك أنكر عليه موسى عل إن ما أقدم الخضر   

، إنما هو بأمر من هللا  ، ولم يكن يعلم أن ما يقوم به الخضر }لقد جمت شيمًا نكرا{له: 
وما  {: وبما أعلمه بحال الغالم ومآل أمر األبوين لو بقي ذلك الغالم حيًا؛ فقال الخضر 

 .}برافعلته عن أمر  ذلك تأويل ما تسط  عليه ص

وبالنظر إلى هذا المثال نجد أن اإلعجاز التشريعي جليًا وواضحًا في اعتبار المآالت، إذ   
لو بقي الغالم حيًا م  كفره وطغيانه وعقوقه ألرهق والديه، وربما ارتدا عن دينهما، وحفظ الدين 

ذا تعارضت مفسدتان إحداهم ا تلحق أولى من حفظ النفس، وعند التعارض ي قدم حفظ الدين، وا 
بالدين واألخرى تلحق بالنفس، فتدرئ المفسدة التي تلحق بالدين؛ وذلك بارتكاب المفسدة التي 

 تلحق بالنفس.

وليس معنى ذلك أن من ظن فساد الولد وكفره مستقباًل يبيح له قتله، فهذا ليس مراد؛ ألن   
فأصبح متيقنًا  عن مآل الغالم ومآل تأثيره على أبويه للخضر  الحديث عن إعالم هللا 

 .طغيانه وكفره

وما سبق فيه إشارة إلى اعتبار المآالت في الفتوى، وعند الموازنة بين المصالح والمفاسد   
 من ذو  الخبرة والتجربة مظهر من مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات.

ألست : هوسأل أتى النبي ف كان توقي  صلح الحديبية ثقياًل على عمر بن الخطاب  .4
، قلت: فلم «بلى»، قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل، قال: «بلى»نبي هللا حقا، قال: 

، قلت: «، ولست أعصيه، وهو ناصري  إني رسول هللا»نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: 

                                           

 .3/296ابن عجيبة: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد  (1)
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ل: ، قا«؟بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام»أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: 
 .(1)«فإنك آتيه ومطوف به»قلت: ال، قال: 

 وجه الداللة:
: الحديث يتناول ويرشد إلى أحكام كثيرة ليس هنا مجالها، ولكن األهم هنا قول النبي   
هللا  أطلعنيإنما أفعل هذا من أجل ما  يأني تنبيًها لعمر :، ولست أعصيه(رسول هللا ي)إن"
 إلعذار إليهم، ولست أفعل ا يغيبه لهم من اإلبالغ ف يفيه بحبس الناقة عن أهل مكة مما عل

 .(2)لقوله: )ولست أعصيه(؛ من هللا  ي، إنما أفعله بوح ذلك برأ

 في مراعاة األولويات: عجاز التشريعي في الحديثمظهر اإل
؟ فأبو بكر فكيف بعامة الناس من الناس إن بعض األمور قد تخفى على بعض الخاصة  
  كه عمر أدرك ما لم يدر والنبي ،  يتكلم معهم ويجيب أسملتهم بلسان الواثق بنصر هللا
 نما بوحي من هللا  .، خاصة وأنه أتى بهذا التصرف ليس برأيه وا 

ومن يتدبر هذه االتفاقية يدرك أنه أمام تعارض مصلحتين، إحداهما: مصلحة آنية عابرة   
أنه سيقدم المصلحة األعظم واألكبر على  وصغيرة مقابل مصلحة مستقبلية كبيرة وعامة؛ فال شك

المصلحة األصغر، وهو ما يساهم في رسم بعض من مالمح المنهج الرباني في الموازنة ومراعاة 
 ترتيب األولويات، وهو أحد مظاهر اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات.

عمر بن ومنهم  الصحابة  لفتح بعد ما خالطنزلت سورة اوتأكيدًا لصحة ما سبق 
الحزن والكآبة؛ لشدة اإلشكال عليهم، والتباس األمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم  الخطاب 

 .(3)حتى نزل القرآن فزال اإلشكال وااللتباس
 
 

                                           

أخرجه البخار  في صحيحه، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة م  أهل الحرب وكتابة  (1)
 .3/193، 2731الشروط، ح

 .8/131شرح صحيح البخار  ابن بطال:  (2)
 .1/144الشاطبي: الموافقات  (3)
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 الخاتمة
 في نهاية هذا البحث يمكن إجمال أهم النتامج والتوصيات التي توصلت إليها كما يلي:

 أواًل: أهم النتائج:
إثبات عدم قدرة البشر وقصورهم على االتيان بتشريعات وأحكام عي هو: اإلعجاز التشري .1

 .ق مصالح العباد في العاجل واآلجلجاء بها اإلسالم في القرآن الكريم أو السنة النبوية لتحقي

تقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، وا عطاء كل أمر وزنه األولويات معناها:  .2
 يطغى أمر على غيره. وقيمته الحقيقية بحيث ال

اإلعجاز التشريعي في مراعاة األولويات" المقصود منه: أن مراعاة مراتب األعمال أو  .3
في الدين والحياة والكون وهو أيضًا وجه ومظهر عظيم من  األولويات سنة ربانية من سنن هللا 

 مال.مظاهر اإلعجاز التشريعي مقابل الخلل في موازين البشر عند وزنها لقيمة األع

إن مبدأ مراعاة األولويات وترتيبها حسب وزنها وقيمتها الشرعية مبثوث في القرآن الكريم  .4
 .وفي سنة النبي 

إن المنهج الرباني في ترتيب األولويات سواء عند عدم التعارض، او في الموازنة عند  .5
لتي تعالج التعارض، أو بالنظر إلى المآالت هو ميزان عادل ترسم مالمحه النصوص الشرعية ا

 قضايا المجاالت المختلفة من العبادات أو العادات.

منهج حكيم ال يصدر إال من إن المنهج الرباني في ترتيب ومراعاة األولويات هو   .6
 ، وهو دليل على اإلعجاز التشريعي في مجال مراعاة األولويات.الحكيم الخبير

 ثانيًا: أهم التوصيات:
براز اإلعجاز التشريعي في مجال تسليط الضوء على األحكام التشريع .1 ية في اإلسالم، وا 

 فقه المآالت، وفقه الموازنات.

توجيه طلبة العلم والباحثين المتخصصين للكتابة في اإلعجاز التشريعي في اإلسالم في  .2
 وتكوين موسوعة علمية في اإلعجاز التشريعي. مجاالته المختلفة.

االنحراف الفكر ، ومن اختالل أولوياتهم العمل على تحصين أبنامنا وأفراد مجتمعنا من  .3
بالتركيز على منهج وضوابط فقه األولويات، وضوابط الترجيح والموازنة عند تعارض المصالح م  

 بعضها، أو المفاسد م  بعضها، أو تعارض المصالح م  المفاسد.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

ماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من االستذكار الجام  لمذاهب فقهاء األمصار وعل .1
: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد واالختصارمعاني الرأ  واآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز 

 -الناشر: دار قتيبة ، المعطي امين قلعجي تحقيق: عبد، هد463 -هد 368البر النمر  القرطبي 
 .م1993 -هد 1414الطبعة: األولى ، حلب –دمشق | دار الوعي 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهد  بن عجيبة  .2
، المحقق: أحمد عبد هللا القرشي رسالن، هد(1224الحسني األنجر  الفاسي الصوفي )المتوفى: 

 .هد1419الطبعة: ، القاهرة –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 

ر: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، التَّحبير إليَضاح َمَعاني التَّيسي .3
، هد(1182الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )المتوفى: 

ْبحي بن َحَسن َحاّلق أبو مصعب ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه: مَحمَّد ص 
 -هد 1433الطبعة: األولى، ، َعَربيَّة السعوديةالمملكة الْ  -الناشر: َمكَتَبة  الرُّشد، الرياض 

 .م2012

تفسير الطبر  = جام  البيان عن تأويل آ  القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير  .4
تحقيق: الدكتور عبد هللا بن عبد ، هد(310بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبر  )المتوفى: 

ت اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند بالتعاون م  مركز البحوث والدراسا المحسن التركي
 -هد 1422الطبعة: األولى، ، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزي  واإلعالن، حسن يمامة

 .م2001

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصر  ثم الدمشقي  .5
الطبعة: ، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزي ، المحقق: سامي بن محمد سالمة، هد(774)المتوفى: 
 .م1999 -هد 1420الثانية 

، هد(370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهر  الهرو ، أبو منصور )المتوفى:  .6
الطبعة: األولى، ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، المحقق: محمد عوض مرعب

 .م2001

بن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن التوضيح لشرح الجام  الصحيح: ا .7
، المحقق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقيق التراث، هد(804أحمد الشافعي المصر  )المتوفى: 

 .م2008 -هد 1429الطبعة: األولى، ، سوريا –الناشر: دار النوادر، دمشق 
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ن الضحاك، سنن الترمذ : محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى ب -الجام  الكبير  .8
الناشر: دار الغرب ، المحقق: بشار عواد معروف، هد(279الترمذ ، أبو عيسى )المتوفى: 

 .م1998سنة النشر: ، بيروت –اإلسالمي 

وسننه وأيامه = صحيح  الجام  المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا  .9
حمد زهير بن ناصر المحقق: م، البخار : محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخار  الجعفي

، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الناصر
 د.ه1422الطبعة: األولى، 

الجام  ألحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  .10
تحقيق: أحمد البردوني ، هد(671فرح األنصار  الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

براهيم أطفيش  .م1964 -هد 1384الطبعة: الثانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، وا 

المحقق: ، هد(321جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزد  )المتوفى:  .11
 .م1987لى، الطبعة: األو ، بيروت –الناشر: دار العلم للماليين ، رمز  منير بعلبكي

سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  .12
فيصل  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هد(273)المتوفى: 

 .عيسى البابي الحلبي

شداد بن عمرو سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن  .13
ِجْستاني )المتوفى:  الناشر: المكتبة ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، هد(275األزد  السِّ

 .بيروت –العصرية، صيدا 

، هد(1421شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  .14
 .هد1426الطبعة: ، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض

محمد بن علي بن آدم «: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»امي المسمى شرح سنن النس .15
دار آل بروم للنشر  -[5 - 1الناشر: دار المعراج الدولية للنشر ]جد ، بن موسى اإلثيوبي الَولَِّو  

( / 7 - 6جد )، م1996 -هد 1416( / 5 - 1جد )، الطبعة: األولى، [40 - 6والتوزي  ]جد 
 -هد 1419( / 12 - 10جد )، م1999 -هد 1420( / 9 - 8جد )، م1999 -هد 1419
 .م2003 -هد 1424( / 40 - 13جد )، م2000

: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى:   شرح صحيح البخار  .16
، السعودية، الرياض -دار النشر: مكتبة الرشد ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، هد(449

 .م2003 -هد 1423 الطبعة: الثانية،
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ْعِلِم بَفَواِمِد م ْسِلم: عياض بن  .17 َشْرح  َصِحيح م ْسِلِم ِللَقاِضى ِعَياض الم َسمَّى ِإكَمال  الم 
المحقق: ، هد(544موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

الطبعة: األولى، ، وزي ، مصرالناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والت، الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل
 .م1998 -هد 1419

اليمني )المتوفى:  الحمير  شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد  .18
د يوسف محمد  -مطهر بن علي اإلرياني  -المحقق: د حسين بن عبد هللا العمر  ، هد(573

الطبعة: ، سورية( -الفكر )دمشق  لبنان(، دار -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت ، عبد هللا
 .م1999 -هد 1420األولى، 

تحقيق: أحمد عبد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهر   .19
 .م1987 - ه1407الطبعة: الرابعة ، بيروت –الناشر: دار العلم للماليين ، الغفور عطار

من بن أحمد بن رجب بن الحسن، فتح البار  شرح صحيح البخار : زين الدين عبد الرح .20
تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد ، هد(795الَسالمي، البغداد ، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

الحقوق: مكتب تحقيق دار ، المدينة النبوية -الناشر: مكتبة الغرباء األثرية وآخرون،  المقصود
 .م1996 -هد 1417الطبعة: األولى، ، القاهرة –الحرمين 

للفكر  العالميالناشر: المعهد الوكيلي، الضوابط: محمد  في ةدراس -ه االولويات فق .21
 م.1997تاريخ الطبعة: ، 1رقم الطبعة: اإلسالمي، 

في فقه األولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، الدكتور يوسف القرضاو ،  .22
 مصر. –القاهرة  –م، مكتبة وهبة 1996 -ه  1416الطبعة الثانية 

اب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيد  البصر  كت .23
الناشر: دار ومكتبة ، المحقق: د مهد  المخزومي، د إبراهيم السامرامي، هد(170)المتوفى: 

 .الهالل

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق  .24
مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير ، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن عاشور، هد(427)المتوفى: 
 -هد 1422الطبعة: األولى ، لبنان –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الساعد 
 .م2002

لباب التأويل في معاني التنزيل: عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي  .25
 الناشر:، المحقق: تصحيح محمد علي شاهين، هد(741المتوفى: الحسن، المعروف بالخازن ) أبو

 .هد1415 -الطبعة: األولى ، بيروت –دار الكتب العلمية 
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اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي  .26
ي المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عل، هد(775الدمشقي النعماني )المتوفى: 

-هد 1419الطبعة: األولى، ، بيروت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية ، محمد معوض
 .م1998

لطامف اإلشارات = تفسير القشير : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشير   .27
، مصر –الناشر: الهيمة المصرية العامة للكتاب ، المحقق: إبراهيم البسيوني، هد(465)المتوفى: 
 .الثالثةالطبعة: 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسامي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  .28
الناشر: مكتب ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هد(303علي الخراساني، النسامي )المتوفى: 

 م.1986 – ه1406الطبعة: الثانية، ، حلب –المطبوعات اإلسالمية 

، هد[458ي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت: المحكم والمحيط األعظم: أبو الحسن عل .29
هد  1421الطبعة: األولى، ، بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: عبد الحميد هنداو  

 .م2000 -

مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الراز   .30
الدار النموذجية،  -الناشر: المكتبة العصرية ، دالمحقق: يوسف الشيخ محم، هد(666)المتوفى: 
 .م1999هد / 1420الطبعة: الخامسة، ، صيدا –بيروت 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  .31
، القاهرة –الناشر: دار الحديث ، المحقق: أحمد محمد شاكر، هد(241الشيباني )المتوفى: 

 .م1995 -هد 1416األولى،  الطبعة:

: مسلم بن الحجاج المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  .32
الناشر: دار ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، هد(261أبو الحسن القشير  النيسابور  )المتوفى: 

 .بيروت –إحياء التراث العربي 

رّية َبين المذاهْب الفلسفية .33 محمد سعيد رمضان  د. :والموقف اإلسالمي م شِكلة الح 
 -مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، بحث منشور في مجلة التراث العربي، البوطي

تشرين األول "اكتوبر"  1404محرم وربي  الثاني  -السنة الرابعة  - 14و13دمشق العدد :
 م.1984وكانون الثاني "يناير" 

اج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحج .34
 ه.1392الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، هد(676)المتوفى: 
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الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  .35
الطبعة: ، اشر: دار ابن عفانالن، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، هد(790

 .م1997 -هد1417الطبعة األولى 
الميسر في شرح مصابيح السنة: فضل هللا بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبد هللا،  .36

الناشر: مكتبة نزار ، المحقق: د. عبد الحميد هنداو  ، هد(661شهاب الدين التُّوِرِبْشِتي )المتوفى: 
 م.2008 -هد 1429الطبعة: الثانية، ، مصطفى الباز

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد ،  .37
 ،دار النشر: دار القلم، تحقيق: صفوان عدنان داوود ، هد(468النيسابور ، الشافعي )المتوفى: 

 .هد1415الطبعة: األولى، ، دمشق، بيروت -الدار الشامية 

مجيد: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد ، الوسيط في تفسير القرآن ال .38
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ ، هد(468النيسابور ، الشافعي )المتوفى: 

علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد 
الناشر: دار الكتب العلمية، ، كتور عبد الحي الفرماو  قدمه وقرظه: األستاذ الد، الرحمن عويس

 .م1994 -هد 1415الطبعة: األولى، ، لبنان –بيروت 

  


