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       81زايرة: 

 
من مفاتيح فْهم القرآن فهًما سليًما مالحظُة ما ورد فيه من فصول، فيها ترديٌد ملا كان من واقٍع اجِتماعي، ومعاشي، وفكري، وعْقلي، 

 نزل القرآن للمرَّة األوىل فيها، ومن فصوٍل عاطفٍة على ذلك فيها تنديٌد أو اليت -صلى هللا علْيه وسلَّم  -وديين، وعقائدي، يف بيئِة النَّيبِي 
ة أو مقارنة، أو تنبيه أْو إثبات أو نفي... إخل، حيث تكوُن مالحظُة ذلك عاصمًة من الوقوع يف  تثريب، أو إْفحام أو حوار، أو حجَّ

حيث َيجِد املدقِيق يف الُقرآن الكرمي صلًة وثيقًة بني ما كانْت عليه بيئُة النيب إشكاالٍت، وحريٍة، وتساُؤل يف صدِد آايٍت وفصول قرآنية كثرية، 
 وعصره، من تقاليد وعادات وعقائد وأفكار ومعارف، وبني حمتوايت الُقرآن الكرمي. - صلَّى هللا عليه وسلَّم -

 
يع صور البيئة، وأنَّ  بدون  - ما احتواه مْنها قد جاء مبتدًًئ هلا، فهناك صوٌر أخرى ونستدرك فنقول: إنَّنا ال نعين أنَّ الُقرآن قد احتوى َجج

عوة أو املوعظة، أو التذكري أو التَّشري -رْيٍب  ع، أو للبيئة مل ترد يف القرآن، كما أنَّ ما جاء فيه منها قد جاء يف احلقيقة عرًضا، وبسبيل الدَّ
نيَّة؛ ليكون مصدرج ِإهْلاٍم وإحياء وتوجيه، التَّنبيه أو األْمر أو النَّهي، أو التَّوضيح أو اإلجابة  على سؤاٍل أو مشِكل، مما اقتضته احلكمة الرَّبَّ

يع الُعصور، وليس عائًدا أو حمصورًا أبْهل بيئة النيب  وعصرِه، كما يفيد األسلوب الذي  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ومرجعج تجشريٍع وتلقني يف َجج
ريعة القرآنيَّة والرِيسالة اإلسالميَّة للخلود واألبديَّة. جاءْت به اآلايت والُفصول، والذي  صارج بذلك فريًدا معجًزا، ومرشًحا للُقرآن والشَّ

 
لة واضحة:   وهذه الصِي

ُهما حكمُة هللا؛ بسبب ما كان علْيه النَّاس، وأهل بيئة النيبيِ  أوَّاًل: ا اقتضت ْ عوة اإلسالمية والوْحي القرآين إَّنَّ صلَّى هللا عليه  - من جهة أنَّ الدَّ
لون، من خالٍف يف فهم وإدراك وجوب وجود هللا تعاىل، وكمال ِصفاته وتنزُّهه  - وسلَّم م املخاطبون األوَّ من َُجلتهم، بل يف مقدمتهم؛ ألَّنَّ

ه للعبوديَّة واخلضوع، و  وجوب نْبذ ما سواه، ومن واستغنائِه عن الشريك والولد والويل واملساعد، ومطلق تصرفه يف كونه، واستحقاقه وحدج
، احنراف عن طريِق احلقِي واخلري والعدل والفضيلة، ومن اختالف عظيٍم يف املذاهب والعقائد والطُّقوس، سواٌء يف ذلك كلُّ العرب وغريهم

ا كان من تقاليد وأفكار، ومعارفج وأهواٍء وأْتو  يالت، ومفاهيم عند النَّاس، والكتابيُّون واألمِييون واملشركون، مث بسبب أنَّ ذلك انشئ عمَّ
ها أو تعديلجها. - صلَّى هللا علْيه وسلَّم -وأهل بيئِة النَّيب  مة، اقتضجْت ِحكمة هللِا نْسخج  يف املقدِي

 
ْقريع يف صدد هذه التَّقاليد والعادات واألفكار واملعارف واألهواء  اثنًيا: ل والتَّنديد والت َّ والتأويالت ممَّا احتواه الُقرآن من فصول اجلدج

عة، وفيها ربٌط بْينها وبني مواقف أهل بيئة النَّيبِي  من  -صلى هللا عليه وسلَّم  -واملفاهيم، ففيها إشاراٌت كثرية إىل كثرٍي من ُصورها املتنوِي
 الدعوة اإلسالمية.

 
ة يف هذا املعىن، وردْت يف مواض عة، إذا متعَّن القارُئ فيها ُيضاف إىل هذا املظهر القرآين العامِي نصوٌص قرآنيَّة خاصَّ يعج عديدٍة وأبساليب متنوِي

لة ظهورًا جليًّا، ونزيد األمر إيضاحا َّبألمثلة التالية:  ظهرْت له هذه الصِي
ها حيتمل وج -1 ًها و يف القرآن الكرمي آايٌت كثرية يف ُُمتلف أحوال املالئكة، هذه اآلايت ممَّا يدخل يف عداد املتشاِِبات، من حيث إنَّ بعضج

ما  ا عندمن التَّأويل، ومن حيث إنَّ أتويل بعِضها ال يعلُمه إال هللا تعاىل، ومن حيُث إنَّ الواجب املنطوي يف هذه اآلايت يقضي َّبلوقوف منه
 وقف القرآن عْنده، وقرَّره بدون تزيُّد، مع اسِتْشفاف حكمِة ُوروِدها.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/1/authorarticles.aspx?authorid=1452
http://www.alukah.net/articles/1/4254.aspx#relatedArticles#relatedArticles


 
ِديٍي وديين  -لكثرية وبسبيل ذلك نقول: إنَّ املفهوم مما ُتريده اآلايت ا كانوا   - صلَّى هللا عليه وسلَّم -هو أنَّ أْهلج بيئة النَّيبِي  -من واقع عجقج

ُم ذُوو حظوٍة عند هللا  م تسميةج األنثى، وأَّنَّ وَّنج م بناُت هللا، يسمُّ ذون أوامرج هللا ويؤيِيدون  -عزَّ وجلَّ  -يعتِقدون بوجود املالئكة، وأَّنَّ ينفِي
 أنبياءجه.

 
ون النيبَّ وك إبظهارِهم جهارًا عيااًن لتْأييده، وكانوا  -الذي كان يقول إنَّ هللا يوحي إليه، ويُنزل املالئكةج علْيه  -انوا أتسيًسا على ذلك يتحدَّ

يعبدون املالئكة أيًضا، أو  -على ما تُ ْلِهمه آايٌت قرآنيَّة عديدة  -إىل اعِتقادهم أبنَّ هللا خالُقهم ورازُقهم وربُّ السموات األرض وما بينُهما 
م يف العبادة مع هللا  بقصد الشفاعة واحلظوة والقرىب إليه، وضمان قضاء مطالبهم منه، على ما تُ ْلِهمه آايٌت  - تعاىل -بتعبرٍي أدقَّ يشركوَّنج

اذ هللا ولًدا، يف معر  ض الرَّدِي على املشركني والتنديد ِِبم، والقصد من عديدة قرآنيَّة أيًضا، ويتفرَّع عن هذا ما يف الُقرآن من نْفٍي متكرِير الّتِي
 وكلمة ولد ُتطلق على الصيب والبنت. -عزَّ وجلَّ  -ذلك هو عقيدهتم بكْون املالئكة بناِت هللا 

 
ا يف املالئكة، ولقد احتوى   ر بُيسر حكمة ما احتواه الُقرآن الكرمي من اآلايت الكثرية جدًّ وهذا  -كثرٌي منها فهذا كلُّه ميكن أن يفهم، ويفسي

تقريراٍت بكون املالئكة عبيًدا هلل، وكوَّنم ال يستجْكِِبون عن عبادته، وخيافونه ويفعلون ما أيُمُرهم  -من مظاهر تلك احِلكمة أو مقاصدها 
َّبلطَّاعة واخلضوع، والعبادة وال يْعصون له أمًرا، وال َْيُرؤون على دعوى األلوهيَّة، وكوَّنم هم أنفسهم يبتغون إلْيه الوسيلة والتقرُّب  به،

جود آلدجم فيسجدون له امِتثااًل ألمرِه، وكوَّنم ال يشفعون إال ِلمن أجِذن به ورضي ائم، حَّتَّ إنَّه أيمُرهم َّبلسُّ عنه؛ على ما هو  والتَّقديس الدَّ
 اثبٌت يف آايت كثرية.

 
ة القرآنيَّة البالغة اليت هي من مقاصد تلك احلكمة، أب هو األحد املستحقُّ للعبادة، والتقرُّب والوسيلة إليه  - تعاىل -نَّ هللا ويف ذلك احلجَّ

ذي أوامرِه وطاليب احلْظوة إليه معه؛ الل إشراكج عبيده وخدِمه ومنفِي م  َّبلطاعة وصاحل العمل والتقديس والتسبيح، وإنَّ من السخف والضَّ ألَّنَّ
لكون ل  غريهم، على ما تُ ْلِهمه آايٌت كثرية.ال ميلكون ذلك ألنُفِسهم، ومن َّبب أوىل ال ميج

 
لضمان قضاء مصاحِلهم ومطالِبهم ورغائِبهم، ودْفع األذى وجْلب  -تعاىل  –ولقد كانت فكرة االسِتْشفاع َّبملالئكة والتقرُّب ِِبم إىل هللا 

لَّم  -النَّفع، راسخًة يف أهل بيئة النيب   في لنفع الشفاعة بدون رضاء هللا وإذنه.فانعكس ذلك يف آايت كثرية: ن -صلَّى هللا عليه وسج
 

م أبنَّ هللا هو وْحده وليُّهم؛ تقوية لتل ل املالئكة من ذلك، وإعالَّنج ة.ولقد حكْت آايٌت عديدة يف سياق حكايِتها ملشاهد اآلخرة تنصُّ  ك احلجَّ
 

ون النيبَّ  ةج يف العبادة، ويقولون: إنَّ هللا لو مل يشْأ ذلك ملا فعْلناه على يف إشراكهم املالئك - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ولقد كان املشركون حياجُّ
 ما ذكرته بعض اآلايت، فأوحى هللا آبايٍت فيها ردٌّ مفحم عليهم.

 
م يعكس صلة البيئة النبويَّة َّبلتنزيل القرآين، ويساِعُد على فْهم القرآن الكرمي، ولقد كان كلُّ هذا ورسوُخه يف أْهل   -النَّيبِي  بيئةوكل ما تقدَّ

ة  - صلَّى هللا عليه وسلَّم ومن  -من أسباب استمرارهم يف شركهم، واستمرار املعركة القرآنية ضدَّ الشرك واملشركني، وبقاء مْعظم أهل مكَّ
َّبلتنزيل القرآين،  مشركني طيلةج العهد املكي، وشطًرا كبريًا من العهد املدين، ويعكس هذا كذلك صلةج البيئة النبوية -وراِئهم معظم العرجب 

 ويساعد على فْهم القرآن الكرمي أيًضا.
 
وشْأن اجلنِي مثل شأن املالئكة يف أمر خفاِئها، مع شيء من االختالف بسبب طبيعة املالئكة، من حيُث إنَّ هؤالء خلق خري، وأولئك  -2
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، وهي مثل آايت املالئكة  ها حيتمل خلق شر، ويف القرآن آايت كثرية يف ُمتلف أحوال اجلنِي تدُخل يف عداد املتشاِبات، من حيث إنَّ بعضج
ما  وجوًها عديدة للتأويل، وإنَّ أتويل بعِضها ال يعلمه إال هللا تعاىل، ومن حيُث إنَّ الواجب املنضوي يف هذه اآلايت يقضي َّبلوقوف عند

–من واقع عقدي وديين  -هوم ممَّا ردَّدته آايٌت كثرية وقف القرآن، بدون تزيُّد مع اسِتْشفاف حكمة ورودها، وبسبيل ذلك نقول: إنَّ املف
م يستطيعون أن يتسلَّطوا علْيهم،   - صلَّى هللا عليه وسلَّم -هو أنَّ أهل بيئة النيب   م خلٌق قوي ُُميف، وأَّنَّ ، وأَّنَّ كانوا يعتقدون بوجود اجلنِي

تلطوا يف أجسادهم فيسبِيبوا هلم الصر  م يوسوسون هلم بسيئات األعمال واألخالق ويُ ْؤذوهم وخيطفوُهم، وأن خيج هم، وأَّنَّ عة والتخبُّط يف مجسِي
ا هلم، وأنَّ أهل بيئة النيب  بسبب ذلك كانوا خيافوَّنم ويعوذون ِبم ويعبدوَّنم؛ اتيِقاء لشرهم وأذاهم، فبهذا   - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ويزييِنوَّنج

م ويفسر بُيْسر كذلك احتواء القُ   رآن الكرمي لآلايِت الكثرية يف اجلنِي أيًضا.كله ميكن أن يفهج
 

تقريراٍت بكْون اجلنِي ال يعلمون الغيب، وال يجستطيعون األذى والوسوسة  -وهذا من مظاهر أو مدى تلك احلكمة  -ولقد احتوى كثري منها 
م ويشذُّ عن طريق هللا احلق، وبكْون طوائفج منهم يؤم نون َّبهلل ورسِله وكُتبه، وبكون غري هؤالِء ملعونني عند والتَّأثري إال على مجن يستسِلُم هلج

ادق أن يستعيذج َّبهلل، ويلجأ إليه،  حينما هللا مطرودين من رمحته، معرَّضني لنقمته وغضبه وعذابه يف اآلِخرة، ويكون من واجب املؤِمن الصَّ
ة  -تِْلك احلكمة  اليت هي أيًضا من مظاِهر ومدى -القرآنيَّة البالغة  يتعرَّض لنزعاهِتم ووساِوِسهم، فيكون يف ذلك جناتُه منهم، ويف ذلك احلجَّ

ل َّبلطَّاعة وصاحل العمل، وأبنَّ من السخف والضَّالل اتيِباع اجلنِي  - تعاىل -أبنَّ هللا  وحده هو املستحقُّ األْوحد للِعبادة والتقرُّب والتَّوسُّ
م قادرون على النَّفع  م واالعِتقاد أبَّنَّ رر بغرْي إذن هللا تعاىل.وعبادهتج  والضَّ

 
(: مبعىن يِئس، أي اليائس من رمحة هللا، وكلمة شْيطان أيًضا هي   كلمة ذمٍي ويتفرَّع عن هذا إبليس والشياطني، وكلمة إبليس هي ذمٌّ من )أبْ لجسج

، وا لكلمتان مستعملتان من العرب قبل نزول من )شاط( أو )اشتط(: مبعىن بغى واعتدى وعتجا، والكلمة مبعىن شديد البغي والعدوان والعتوي
م كانوا يعرِفون معناُُها املذكور، وكانوا ُيطِلقون كلم يطان أيًضا الُقرآن، وصيغُتهما فصحى؛ ألنَّ الُقرآن نزل بُلغة العرب، والبدَّ من أَّنَّ ة الشَّ

، وفيه آايت كثرية على الباغي العايت من اإلنس، وجاء هذا يف بعض آايت الُقرآن أيًضا، ولقد ذكر القر  آن أنَّ إبليس والشياطني من اجلنِي
ار، وأتثُّر هؤالء ِبم والوقوع يف شراكهم ووساوِسهم، كأمور راهنة من أحوال أهل بيئة  النيب تذكر وساوس إبليس والشياطني للُمشركني والكفَّ

َّبملشركني بسبب ذلك، وبيان ضالهلم، كما احتوى آايت كثرية  ولقد احتوى الُقرآن الكرمي آايت كثرية َّبلتَّنديد -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -
م ليس هل ا يؤثرون يف وساوسهم وتزييناهتم على املْنحرفني والفاسقني، والظاملني واملْْتفني، وأَّنَّ م سلطان على عباد تقرِير أنَّ إبليس والشياطني إَّنَّ

لة ظاهرة أيًضا بني التنزيل ويساعد ذلك على فْهم  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -القرآين وأحوال بيئة النيب  هللا املخلصني، وهكذا تبدو الصِي
ل فيها الشيطان من متَّبعيه، وهذ ا من مظاهر وتفسري الُقرآن، وإْدراك ما يف آايتِه من حكمة وِعِبة، ويف الُقرآن حكاية مشاهدج أْخرويَّة يتنصَّ

 وبواِدر تلك احلكمة.
 
تمعان مًعا  -ة تُفيد وتردِيد ما كان للزعامة والثروة ويف الُقرآن آايٌت كثري  -3 ة وأتثري يف بيئة النَّيبِي  -وكثريًا ما كانت االْثنتان َتج  -من قوَّ

لَّم لَّم -وتفيُد أبنَّ الزعماء واألْثرايء واملْْتجفني هم الذين قاُدوا معركة املناوأة للنيب  - صلَّى هللا عليه وسج سالته، وأثَّروا ور  – صلَّى هللا عليه وسج
ي  وما فيه من حجاج ومحالت، وقصص وأمثال، وحوار  -على اجلمهور ومنعوه من االنِضواء إىل اإلسالم، حَّتَّ ليكاد معظُم القرآن املكِي

ة مع الزِيعامة، مما هو متَّصل حبالة بيئة النيب  -ومواقف، وإنذار ووعيد  ويعكس صلة  -م صلَّى هللا عليه وسلَّ  -يكون يف صدد معركة النبوَّ
 التْنزيل القرآين ِبا، ويساعد على تفسري القرآن وفْهمه أيًضا.

 
ة  -ويف القرآن املكي   -والعامَّة  -املستكِبين  –آايٌت عديدة فيها مشاهُد أخروية وحكايُة ما سوف يدور من حوار بني الزعماء  -ِباصَّ

امة وحسرة، وتعكس هي أيًضا ما كان من أتثري الزعماء واألثرايء على العامة، وفيه تنديد وتوجيه مسئوليات وند -الضعفاء واملستضعفني 
آن قومج النيب وقيادهتم ملعركة املناوأة للنيب ورسالِته، وَّبلتَّايل تعكس صلة التنزيل القرآين َّبلبيئة، وتساعد على فهمه وتفسريه، ولقد وصف الُقر 
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ة اجلدل واخلص - صلَّى هللا عليه وسلَّم - ومة، واملقصود هم الزُّعماء والنُّبهاء الذين كانوا يقودون املناوأة ضدَّ النبوة والرسالة، بل كانوا بشدَّ
ا وحربيًّا، طرفجها الرئيس، ولقد حكى الُقرآن كثريًا من أقواهِلم ومواقفهم، ولقِد انكشفت عبقريَّة ومواهب كثرٍي منهم عقليًّا وفكرايًّ وسياسيًّ 

الزُّعماء والنُّبهاء مل يُكْن من غباٍء وجهالة وحسب، بل كان من استعظام الزعماء واستكبارهم عن االنضواء إىل دعوة حبيث قال: إنَّ موقف 
ة والوجاهة واملال والتَّأثري والنفوذ  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -حممد  م وهم أصحاب القوَّ ، ومن اختصاصه دوَّنج الذي مل يكن زعيًما وال ثرايًّ

لفون أن لو جاءهم كتاٌب عريب والسلطان، ع بون من خالف الكتابيِيني ونزاعهم فيما بينهم، حيج لى ما جاء يف آايت عديدة، ولقد كانوا يتعجَّ
اِذهم املالئكة بناِت هللا، بينما النَّصارى يتَّخ ذون إنسااًن ورسول عريب لصاروا أهدى منهم، ولقد كانوا يرْون أنفسهم أهدى من النَّصارى َّبّتِي

، ممَّا يعِكس  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ًنا له، ولكنَّ اخِتصاص هللا تعاىل حممًدا اب ة والرسالة هو الذي أاثرهم؛ ألنَّه ليس زعيًما وال ثرايًّ َّبلنبوَّ
 أيًضا ِصلة حالة البيئة َّبلتْنزيل الُقرآين، ويساعد على فهمه وتفسريه.

 
ملساواة واألخوة بني َجيع املْنضوين لإلسالم، بدون فْرٍق بني عظيٍم وصْعلوك، وغين وفقري، وحرٍي ولقد كان ما احتواُه الُقرآن من دعوٍة إىل ا

ون على النَّيب، ويطُلبون إبعادج الفقراء والصعاليك عنه، حَّتَّ لقد  تجُّ عُلهم حيج ثجت النيبَّ نفُسه حلظًة وعبد، وأبيضج وأسود ممَّا يُثري الزُّعماءج وَيج حدَّ
عوة؛ ألنَّ يف ذلك تثبيًتا ونشًرا هلا بني اجلماهري املتأثِيرة ِِبم، وهذا أيًضا يْعِكس صلةج بشيٍء  -ما  البيئة  من االستجابة هلم، بقصد كْسِبهم للدَّ

 َّبلتَّنزيل الُقرآين، ويساِعد على فْهمه وتفسريه.
 

، وإْنفاق املال، والتَّنديد بكْنزِه والتَّفاُخر به، وإنذار املُتكاثرين ولقد كان كذلك ما احتواه الُقرآن من دعوٍة إىل الِبِي َّبلُفقراء واملساكني
ة والرسالة، مما يْعِكس أيًضا  -وهذا مبثوٌث يف ُسوٍر كثرية  -املُتفاخرين الباخلني  ة املناوئة للنبوَّ ممَّا أاثر يف األثرايء الذين كانوا أيًضا عمادج القوَّ

 يساِعد على فْهم الُقرآن وتفسريه.صلة التَّنزيل الُقرآين َّبلبيئة، و 
 
ا كليها أو جليها كانْت مُمارسًة قبل البعثة، فُأِقرَّت  -4 يف اإلسالم بعد إنَّ اآلايت القرآنيَّة الواردة يف شعائر احلجِي تفيد صراحًة وضمًنا أَّنَّ

ْرك والوثنيَّة والُقبح، الذي كان يتمثَّل يف الطَّواف يف ا إىل إبراهيم، فردَّدت  تنِقيِتها من شوائب الشِي حالة العْري التَّام، وكان العرب ينسبوَّنج
الم  -بعُض آايت القرآن ذلك، وكانت تلك التْنِقية إعادًة لألْمِر إىل ِنصابه الذي البدَّ أنَّه هو الذي كان علْيه يف عْهِد إبراهيم   -علْيه السَّ

فا واملروة، ورْمي وهذا ما تؤيِيده بعُض آايت الُقرآن، مع أنَّ فيها ما ق ْعي بني الصَّ ْد ال يفهم حكمة إقراره، مثل الطَّواف حول الكعبة، والسَّ
 اجلمرات يف مىن، واسِتالم احلجر األسود.

 
ناِزهِلم، الف مواملتبادر أنَّ ذلك متَِّصٌل بتقاليِد احلج العربيَّة بعد أمٍد طويل من عهد إبراهيم، ورسوًخا وفيها مظهٌر لوْحدة العرجِب على اختِ 

، موامسه وتقاليِده، وحرماتِه وأشُهرِه احلُرم، وحكمة إقرارها يف اإلسالم منطوية يف ذلك الر  سوخ من جهٍة، حيُث كانوا يشْتِكون َجيُعهم يف احلجِي
 وما كان هلا من فائدٍة وأثر يف الوحدة املْذكورة اليت كان الُقرآن يدعو إليها من جهة أخرى.

 
ة يف هذا الباب؛ وهي قوُله تعاىل: ولعلَّ قصد أتنيس ال عرب َّبلدعوة اإلسالمية ممَّا ينطوي يف تلك احلكمة أيًضا، ويف سورة القصص آيٌة مهمَّ

طَّْف ِمْن أجْرِضنجا} ى مجعجكج نُ تجخج م حِسبوا أن تكون الدعوة اإلسالمية قد هدفت إىل 57{ ]القصص: وجقجاُلوا ِإن ن َّتَِّبِع اهْلُدج [؛ حيث تفيد أَّنَّ
ا، فكان  إْلغاء تقاليد احلج، وكان من مقتضى هذه التقاليد حرمُة مكة ومنطقتها وتواُفد العرِب من كلِي صْوٍب علْيها، وإقامة املواسم حوهلج

م ملَّحوا أنَّ فيها هًدى وحقًّا، حيث يعكس هذا الصلةج الوثيقة بني التن زيل القرآين خوُفهم من أسباب امِتناعهم عن االسِتجابة للدعوة، مع أَّنَّ
 وتقاليد البيئة النبويَّة قبل اإلسالم، ويساعد على فْهِمه وتفسريه.

 
ل أسفار  -علْيه السالم  -يف الُقرآن آايٌت كثرية فيها قصص وأخبار ومواقف عديدة عن إبراهيم  -5 ليسْت واردًة يف ِسْفر التَّكوين، أوَّ
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ل سريته وسرية ُذريِيَّته، ومن تْلك األخبار والقصص العْهد القدمي، الذي هو املصدر الوحيد الذي وصل إىل  عهدان الذي ذكر هذا النيب، وفصَّ
ته معهم، وتكسريه األصنام، وحُماولتهم حرقجه َّبلنَّار، ودعاؤه أبن َُينِيبجه هللا وبنيه األص نام، وإْسكانه بعض واملواقف: دعوتُه ألبيه وقومه وحماجَّ

ها، وكْون العرب أو بعضهم ينتِسبون إليه، ذريته يف منطقة بيت هللا احملرم،  ل مجن دعا إىل حجِي وإنشاؤه مع ابنه إمساعيل الكعبة، وكوُنه أوَّ
قبل  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ودعاؤه مع إمساعيل أبْن ُيرسل هللا إلْيهم رسواًل منهم يهديهم، وَجيع ذلك ممَّا كان متداواًل بني أهل بيئة النيب 

الم  –ذكرْته الراوايت القدمية الكثرية، فردَّده القرآن ولو مل يجِرْد يف أقدم مصدر اترخييٍي وصل إلْينا ذُِكرج فيه إبراهيم البعثة، على ما   -علْيه السَّ
لة بني التنزيل الُقرآين وبني ما كان متداواًل يف بيئة النَّيب  عد على فهِمه وتْفسريه، قبل اإلسالم، وُيسا - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ممَّا يعِكس الصِي

 واسِتْشفاف حكمة وروده يف الُقرآن.
 

م أبناُء إبراهيم وإمساعيل  عون أَّنَّ رك واألْصنام، وكانوا يدَّ الم  -فالعرب كانوا ُيْدعجون إىل توحيد هللا ونْبذ الشِي وقد دجعجوجا هللا أبن  -علْيِهما السَّ
يهم، وقِد استجاب هللا لدعوهِتما َُينِيب أبناءجُُها األصنام، وأبن يُ ْرِسل إلْيهِ  م رسواًل منهم يتلو عليهم آايِته، ويعلِيُمهم الكتاب واحلكمة وُيزكِي

ة.  وأرسل هذا الرسول، فلزِمجتهم احلجَّ
 

ا ملج تِرْد يف الُقرآن للسَّ  -وهللا أعلم  -ويتبادر لنا  ا لتحقيق أنَّ ذلك هو اهلدُف اجلوهريُّ يف كلِي هذه األخبار القرآنية، وأَّنَّ رِد التَّارخيي، وإَّنَّ
ف اجلوهري.  هذا اهلدج

 
ي محالٌت عنيفة على اليهود، الذين كان يسُكن منهم يف احِلجاز جالياٌت كثرية من أْصل إسرائيلي، واكُتِفي فيه  -6 بذِْكر ليس يف الُقرآن املكِي

فه بذِكْ  ْهدج رين، من عٍِب وِعظٍة وتْذكري، وقد جاءْت قصص موسى وفرعون وبين إسرائيل األوىل؛ مستهدًفا بذلك ما است ج ر قصص األْنبياء اآلخج
وجود قصُص موسى وِفْرعون وبين إسرائيل إبْسهاب أْوىف مما جاءت به قصُص األنبياء واأُلمم األخرى، ممَّا مْيِكن أن يكونج سبُبه أو حكمته 

قرآن املدينَّ احتوى محالٍت شديدة الِذعة على اليهوِد واإلسرائيليني، واصًفا سوء اجلاليات الكثرية، وصلته الوْثقى َّبلبيئة النبويَّة، يف حني أنَّ ال
أخالقهم ودساِئسهم ومكائدهم، مع وصل حاضر هذه األخالق أبخالق آَّبِئهم األولني، وهذا أيًضا متَّصل حبالة قائمة يف البيئة النبوية 

ة كيان وتكتُّل ومركز ة احتكاك  وظروفها؛ إْذ مل يكن لليهود يف مكَّ قوي، وكان هلم ذلك يف املدينة وما جاورها، ومل يقع بينهم وبني النَّيبِي يف مكَّ
ة، َّبإلضافة إىل أفراٍد من النَّصارى  يعهم  -وصدام وتشادي، بل كان من أفراِدهم القالئل الذين كانوا يف مكَّ موقٌف إَيايب، وقد أعلنوا َجج

هم مبا كان ينزل على النيبِي، وتصدي قهم أبنَّه منزل من هللا، وآمنوا واندجموا مع اإلسالم، يف حني وقجع بينهم وبني النيبِي بعد هجرته إىل فرحج
ك املرْكز، املدينة صداٌم وتشادٌّ، ومبا كان هلم من مركز قوي اجتماعي واقتصادي وديين، حيُث رأجْوا يف دعوتِه وتعلُّق النَّاس به خطًرا على ذل

ر أثُر ذلك يف األس ي، ويعكس هذا كما هو ظاهر صلة التْنزيل الُقرآين أبْحوال البيئة، وُيساعد فظهج لوب الُقرآين املدين دون األْسلوب املكِي
 على فْهِمه وتفسريه.

 
لَّم  -ولقد كان الرقُّ واالنتفاع به َِتارايًّ وجنسيًّا من األمور الرَّاسخة يف بيئة النَّيب  -7 فيما جاء عنه  فانعكس ذلك -صلَّى هللا عليه وسج

ريره، ومع أساس تشريعي قرآين إللغاء اسِْتْقاق  ه تنظيًما عاداًل وَّبرًّا، مع احلثِي على َتج أسرى القرآن، حيث اقتضت حكمة التنزيل تنظيمج
، حيث يِبز يف ذلك صلة التنزيل القرآين َّبلبيئة، ويساعد على فهمه وتفس  ريه.احلْرب، وهذا هو املورد األعمُّ واألغلب للرقِي

 
فانعكس ذلك على ما جاء يف  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ولقد كان صنُع اخلمر واالنِتفاع به َتارايًّ ومُمارسة شربه راسًخا يف بيئة النيب  -8

يَّة اليت نبَّهت على ما فيه من غجْول وما حُيدثه من نزف، واثنًيا: يف السور املدنيَّ  ة؛ حيث جاء يف إْحدى آايت الُقرآن عنه، أوَّاًل: يف السور املكِي
آ أجْكِبجُ ِمن ن َّفْ سورة البقرة قوُله تعاىل: } ِإْْثُُهمج مجنجاِفُع ِللنَّاِس وج ِبرٌي وج ا ِإمثٌْ كج ْيِسِر ُقْل ِفيِهمج ايجْسأجُلونجكج عجِن اخْلجْمِر وجاْلمج [، وحيث 219{ ]البقرة: ِعِهمج

ْكر؛ قال تعاىل: } ارجىايج َّنى عن الصالة يف حالة السُّ ا الَِّذينج آمجُنوْا الج ت جْقرجبُوْا الصَّالجةج وجأجنُتْم ُسكج [، مثَّ ُحرِيم بتااًت بعد ذلك؛ 43{ ]النساء: أجي ُّهج
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ْيطجاِن قال تعاىل: } ِل الشَّ اُب وجاألجْزالجُم رِْجٌس مِيْن عجمج ْيِسُر وجاألجنصج ا الَِّذينج آمجُنوْا ِإَّنَّجا اخْلجْمُر وجاْلمج  [.90{ ]املائدة: اْجتجِنُبوهُ فج ايج أجي ُّهج
 
ابقة، ومثل هذا يقال يف امليِسر والرَّب، وقد ذُِكرج امليِسر يف آية سورة البقرة اآلنِفة مِبا ذكر، مث ُحريِم بتااًت مع اخلمر يف آية سور  -9 ة املائدة السَّ

ْبُ وج يف أجْموجاِل النَّاِس فجالج وبركته؛ قال تعاىل: } ولقد نبَّه القرآن بسبب رسوخ الرِيَّب وممارسته على أنَّ الرَّب ال ينال رضاء هللا ُتم مِين رِيًَّب لِيريج مجا آت جي ْ وج
ةً [، مثَّ َّنى عن أْكِله أضعاًفا ُمضاعفة؛ قال تعاىل: }39{ ]الروم: ي جْربُو ِعندج اّللَِّ  اعجفج ُكُلوْا الرِيَّبج أجْضعجاًفا مُّضج ا الَِّذينج آمجُنوْا الج أتْج ]آل { ايج أجي ُّهج

{ ]البقرة: 130عمران:  رَّمج الرِيَّبج ْيعج وجحج لَّ اّللَُّ اْلب ج رميه بتااًت بعد ذلك؛ قال تعاىل: }وجأجحج د يف َتج [، وسورة البقرة نزلجْت بعد 275[، مث شدَّ
رون.  سورة آل عمران على ما رواُه املفسِي

 
رآين أبْحوال البيئة النبوية، َّبإلضافة إىل احلقيقة اإلميانيَّة لليوم اآلخر وحسابه واملشاهد األخرويَّة يف الُقرآن ممَّا يعِكس صلة التَّنزيل القُ  -10

ذجِلكج خُيجوِيُف اّللَُّ بِِه ِعبجادجُه ايج ِعبجاِد وثوابه وعقابه، فمن حكمة ِذْكر مشاهد احلساب والثواب والعقاب األخرويَّة، والتَّخويف والتَّبشري: }
ُر اّللَُّ ِعبجادجهُ [، }16{ ]الزمر: فجات َُّقونِ  ر به 23{ ]الشورى: ذجِلكج الَِّذي يُ بجشِي ا يكون من معرفة آاثر ما يبشي [، واالستبشار واخلوف إَّنَّ

 وخيويف منه.
 

 َّبإلضافة إىل احلقيقة اإلميانيَّة أن تكون مشاهُد احلساب والثواب والعقاب األخروي من مألوفات النَّاس -تعاىل  -وهلذا اقتضت حكمة هللا 
هيب، ويشمل ذلك اجلنَّات  - صلَّى هللا علْيه وسلَّم -يف الدنيا، ومن مألوفات أْهل بيئة النيب  غيب والْتَّ ل مرَّة للْتَّ الذين خوطبوا َّبلُقرآن ألوَّ

راب األنيقة اليت يدور  الس الشَّ ، والنخل والرمَّان والفواكه، وجمج ِتها األَّنار، وما فيها من مساكنج الوِلدان فيها على اجلالسني اليت َتري من َتج
هب والفضة ة، وحلي الذَّ ة وقوارير الفضَّ هب والفضَّ راب َّبلزَّجنبيل وامِلْسك والكافور، وصحاف الذَّ واللؤلؤ  َّبألَّبريِق والكؤوس، ومْزج الشَّ

ُرر املرفوعة، وحلوم الطيور وغريها وغريها.  والثياب احلريريَّة، والفرش والزرايب والنَّمارق والسُّ
 

ريع، ومقامع احلديد، وجمالس القضاء وا موم وظلي اليجْحموم، واملاء احلميم وشواظ النُّحاس، والزَّقُّوم والِغْسلني والضَّ لشهود وكتب وريح السَّ
 األعمال... إخل، ممَّا يعكس ِصلة التْنزيل الُقرآين أبحواِل البيئة، وُيساعد على فْهِمه وتفسريه.

 
 -ه ليس يف املشاهد األخروية القرآنيَّة جمالس غناء وطرجب وشراب، وأنَّه ليس يف الرواايت اليت ُتروى عن حالة بيئة النَّيب وممَّا يلفت النَّظجر أنَّ 

ا دليٌل ما يفيد أنَّ ذلك مما كان مْتقِيًيا، وممَّا كان االهتمام له والتعلُّق به شديدين كالشراب وجمالسه وأدواتِه، ويف هذ - صلَّى هللا علْيه وسلَّم
 يؤيد ما ذكرانه.

 
ا اقتصرْت أو كادْت تقتِصر على ال -11 قصص وممَّا يتَّصل َّبلتنزيل القرآين والبيئة النبويَّة قصص الُقرآن الكرمي، واملدقِيق فيها يرى أَّنَّ

اليت تدور على قصص خْلِق آدجم  العربيَّة اليت كانت أحداُثها يف جزيرة العرب، والقصص الواردة يف أْسفار العهد القدمي والعْهد اجلديد،
وطوفان نوح ونسلهما ونْسل إبراهيم، وسكناهم يف أْرض فلسطني وعدوان اإلسرائيليني على فلسطني، وبعض قصص مسيحيَّة ويهوديَّة 

ن، وحكمة ذلك فيما أمم وبالٌد كثرية هلا نشاط وحياة وحضارة وعلوم وفنو  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -أخرى، مع أنَّه كان يف زمجن النيب 
ل مرَّة كانت قاصرًة  - صلَّى هللا عليه وسلَّم -يتبادر لنا تفسريُه هو أنَّ معرفة أهل بيئة النيب   -أو كالقاصرة  -الذين خوطبوا َّبلُقرآن ألوَّ

دي الكتابيِيني من يهود ونصارى، على ما كان متداواًل من رواايت وأخباٍر وأنباء العرب، وإبراهيم وإمساعيل، ومن ُكُتب كانت متداولًة يف أيْ 
ا للتجارة وغري التجا رة، من حيث إنَّ الذين كانوا منهم جاليات يف احِلجاز واليمن والبالد املُجاِورة، اليت كان َتَّار اجلزيرة ومساِفروها يزوروَّنج

ل مرَّة َّبلقصص، واعتبارهم واتيِعاظهم ِبا  ق إذا ما   -قصد اجلْوهري يف القصص القرآنية وذاك هو امل -أتثُّر السامعني للُقرآن ألوَّ ا يتحقَّ إَّنَّ
رج عن هذا ِذْكر الروم وهزميتهم، والو  ُعها أهل بيئة النَّيبِي كلِييًّا أو جزئيًّا، وال خيج عد أبَّنم سيغلبون، وال كانْت هذه القصص ممَّا يْعرُِفها ويسمج
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ري بني الروم والفرس يف  بالد الشام والعراق، وهي جُماورة للجزيرة العربية، وتصل أخباُرها بسرعة إىل أهل ِذْكر ذي القرنني؛ فاحلرب كانت َتج
ي من البعثة النبويَّة، وهي اليت ذكرت يف سورة الروم، وكان املسلمون يفرحون َّبنِتصار  البيئة النبوية، بل كان بعُض معارِكها يف العْهد املكِي

م أهُل كتاب ويجدينون َّبلنصران ة قد انضوت إىل اإلسالم، وكان املشركون يفرحون َّبنِتصار الفرس الروم؛ ألَّنَّ يَّة وكانت اجلالية الكتابية يف مكَّ
وأحد زعماء املشركني على أنَّ النَّصر سوف يكون  -رضي هللا عنه  -وانِكسار الروم نكايًة َّبملسلمني، حَّت لقد جرى رهاٌن بني أيب بكر 

ْغِلُبونج ُغِلبجِت الرُّ للرُّوم بعد غلجبهم؛ } ي ج ُهم مِين ب جْعِد غجلجِبِهْم سج ِمن ب جْعُد وجي جْومجِئٍذ ي جْفرجُح * وُم * يف أجْدَنج اأْلجْرِض وج يف ِبْضِع ِسِننيج ّلِلَِّ اأْلجْمُر ِمن ق جْبُل وج
 [.5 – 2{ ]الروم: بِنجْصِر اّللَِّ * اْلُمْؤِمُنونج 

 
ملك الفرس )كورش( أو )دارا( وكان أهل جزيرة  -نا من التَّمحيص للرواايت واألقوال على أصحِي التَّفاسري وما ظهر ل -وذو القرنجني هو 

 على صلٍة وثيقٍة َّبلُفرس. - صلَّى هللا عليه وسلَّم -ومنهم أهل بيئة النيب  -العرب 
 

م يعكس صلةج التنزيل القرآين َّبلبيئة النبويَّة، ويساعد على فْهِمه وتفسريه.  وكل ما تقدَّ
 

لة بينه وبني التنزيل القرآين، ولكنَّه يكفي إلْبراز ذلك للتَّنبيه على وجوب مالحظِته؛ ألن ذلك موليس ما أ يع ما تظهر به الصِي همٌّ وردانه هو َجج
من التورُّط يف  يف فْهم مواضيِعه وتقريراته وُروحه ومداه، وَيعل النَّاظر فيه يندمج يف الوقائع ومقتضياهِتا، وال يبتعد عن حقيقة الواقع، ويعِصُمه

له أو أْخذها جمرَّدة عن مالبساهتا.  اجلدل والتزيُّد، وَتميل العبارات ما ال تتحمَّ
 

قد جاء أبسلوب ويف سياق غري حمصور يف نطاق حملي، وزمن حمدوٍد،  -ممَّا له صلة َّبلبيئة النبويَّة  -مع ِذْكر أبنَّ ما احتواه الُقرآن من صور 
مول واالستمرار والدوام، والعاملية بل جاء مطلًقا شاماًل فيه  من التوجيهات والتقلبات والوصااي والتنبيهات واحِلكم واملواعظ، ما له صفُة الشُّ

أنزله ليكون بيااًن لكل شْيء، وهدى ورمحًة وبْشرى  -تعاىل  -واالنطباق على كلِي زماٍن ومكان، ممَّا يتَّسق مع ما قرَّره القرآن، من أنَّ هللا 
ا يف احملكمات القرآنيَّة ا للمسلمني ليت واملؤمنني، وذكًرا للعاملني، وبذلك تِبز املعِجزة القرآنيَّة الكِبى يف األسلوب واملدى، وهذا فضال عمَّ

ْنزيل الُقرآين َّبلبيئة من مثل ذلك.  وردت اإلشارة إلْيها يف سياق األمثلة، اليت تعكس صلة الت َّ
 

 ... واحلمُد هلل رب العاملني.
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