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تقييم

المتوفىالشاطئ موسى بن إبرامم إسحاق أبا الإمام الناس عرف 
تجددننظرات صاحب الفقه، أصول علم في محقئا إماما - ٠٥٧٩ ستة 
ررالموافقاتء،النفيس كتابه خلال من الشريعة، مقاصد تأصيل في 

والمغرب،المشرق في والبحوث الدرامحات من العديد ذللث، في وكتبوا 
كمامالك، ابن لألقيه العنليم شرحه حلال من نحويا إماما عرفوه ثم 

صوابطتحرير فى منهجه وتناولوا مختلفة، عالمية جوانب مجن درصو0 

العلمية،شخصيته في مهم حاب ويقي الاعتقاد، ائل موتقرير البدعة 
حظهينل لم الاجتهادية، أدواته تكامل ؤيبرز المعرفي، نبوغه يظهر 

إلايره، ونفالقرأن بحالوم يتنصل ما وهو والدراسة، الثحسثا من الكافي 
بناعد مأ.د. أحي ثرح أبرزها من لخل معدودة، دراسات حلال من 

نشرموالذي ، ا، ررالموافقات مجن الكتاب م لقوتحليله الهليار سليمان 
العلمية.دراساته صمن المركز 

اللهعبد بن محمد للدكتور متميزة جامعية رسالة اليوم أيدينا وبين 
وأوضحالتفسير، في الشاطبي الإمام منهج فيها درس القّ، وقفه الضالع 

تفرقما وتصانيفه كتبه س جمع نم التفسيرية، قواعده وحرر مصائره، 



ئ؛تمي

عملافجاء القران، سور على مرنتا الايات ير نففي وكلامه أقواله من 
يجنيوأن القرآنية، للمكتبة جديدا ، يضيفأن نرجو النفع، عظيم علميا 

الثمار.أجمل العلم هذا في المتخصصون منه 
عددبها قام أحرى علمية لأعمال امتدادا العلمي العمل هدا ؤيأتي 

التمرفي العلم أهل من عدد جهود أبرزت المعاصرين، الباحثين من 
وأبيهيلي، الالقاسم وأبي الأزهري، منصور كأبي القرآن، وعلوم 
فيأهوالهم جمعت، وغرهم، القيم، وابن تيمية، وابن حزم، بن محمد 
مبارك،سبيل وهو فيه، وقواعدهم مناهجهم ويرمنا القران، تفسير 
موفقة.علمية وجادة 

البحث،هزا يكون أن القرآنية للدراسات، نفير مركز في ليعينا ؤإنه 
مكانهؤيأحل. الباحثون، منه ليفيد العلمية، إصداراته لة ملصمن القيم 

ؤيجزيبه، ينفع أن وجل عز الله أل ونالقرآنية، الدراماته مكتبة في 
العالمين.ربإ ض والحملو الجزاء، حير نشرم على قام ومحن مؤلفه 

الشهريمعاصة بن الرحمن عبد أ-د• 
القرآنيةللدراسات، تفسير مركر عام مدير 



جس-

هةالمقل 

مجسم■





المهدمة

شرورمن باش ونعوذ ونستغفره، وتستبه، نحمده، لله؛ الحمد إن 
محلايفلل ومن له، مقل محلا الله يهدم من أعمالنا، سيئات ومن نا أنف

أنوأشهد له، ثريالث، لا وحده اممه إلا إله لا أن وأشهد له، هادي 
ورموله.عيده محمدا 

ئنلينهوأمم ١^٠ مايدءولاثوى حى أيمواأس ن\نوأ أله ٠^^١^٦١ 
يحابيتئيا دث روجه، ث~اا يحق ثن؛ مؤ، بن حلدئ ألمحا ظ آدقوأ ألنا'ما ؤكأ؛آا 

نو،\هؤلإا.ئومحم كان أقن إن وآلأتثام يهء ألكv أثن ؤآيموأ وتآء َكبجإ 
٣'نتفن _j• م وتخ ثدة؛ زلا ززلؤأ أق أقئإ ن\نث\ الأ ا؛؛ا ثؤ 

،.عيتا.^١ زرا قار سد ممحلم أق ض لثن دمبمؤم 
يعد!أما 

(٣).

كانت،ولدا الإسلامية؛ للأمة التشريع ممدر هو الكريم القرآن محإن 
كثرةمحي واضحا ذللث، تجد عفليمة، به وعلمائها الإمحلامية الأمة عناية 

الكريم.القرآن ير نفمحي المؤلفة الكتب، 

.١٠٢ت عمران (ل محورة )١( 
١.المساء; سورة )٢( 
.٧١، ٧٠الأحاب: ّررة)٣( 



يمم

ومنهايالتمير، حاصى مصنف في مجمؤع هو ما منها التفاسير وهدم 
متعددة.كتب فى منثورة أقوال هو ما 

المجموصتلك عن قيمتها تقل لا المنثورة التمسيرة الأقوال وهذه 
وأدقعلما، وأكثر قدرا، أعفلم كانت، ربما بل خاص، محنم، في 

إلاأمرها يكمل ولا التمسير، فى المنفة الكتب بعمى من فهما، 
به.الانتفاع ؤيعم إليه، الرجؤع يهل خاص، مصنف في بجمعها 

ودراستها؛ير النففي الأئمة أقوال جمع إلى الباحثون تسابق ولخا 
،الم^ورة ثم ابن ر ويم، نمه ابن لإملأم ا سح ر تمفجمعوا 
يرونفالأندلسي، حرم ابن ير ونفالعسقلاني، حجر ابن ونمير 

وغيرهم.الأزهري، 

تعلمسالكبار الإسلام أئمة من وغيرهم الأئمة هؤلاء بأن ثلث، ولا 
وتفاسيرهمم•علمهم إلى القس 

أبوالعلامة الإمام والتحقيق؛ بالعلم لهم الشهود الكبار الأئمة ومن 
الشاطئ.موسى بن إبراهيم إسحاق 

وبيانيره، ونفتعالى الله بكتاب المفليمة عنايته رأيت، لما ولدا 
معفهمه، أشكل ما ؤإيضاح وأحكامه، فوائده وامتنباحل هداياته، 

-اممه على متوكلا - أمرى أجمعت، ذللثؤ رأيتذ لما ة؛ نقيتحقيقات 
فيالشاطبي إسحاق أبي ؛؛أقوال الدكتوراه! في رسالتي موصؤع فجعلت، 
ودراة((.جمعا _ التفسير 



اختياره؛وأسباب الموصؤع أهمية 
•منها أمور، إلى احتيارْ وأسباب الموصؤع أهمية رمع 

العلمية!الشاطئ إسحاق أيي مكانة _ ١ 
بدلك،ناهية ومحنفاته المحمقين، الكبار الأئمة أحد الثاطبي يعد 

واستنباطاوبئايا ا يت نفتعالى؛ افه بكتاب خاصة عناية له كانت وقد 
أخرى.تارة لها ونقد تارة رين المقلأقوال نوحيه مع واستدلالا، 

وأحكامها.الشريحة وأسرار والسنة للكتاب يقيما فهما اطه حبا0 وقد 

السالم،.وآثار والسنة بالقرآن القرآن بتفسير عنايته _ ٢ 

النزول،كأمباب القرآن؛ بعالوم الشاطبي إسحاق أبي اهتمام ء ٣ 
والمنسوخ.والماسح 

معفما، الأشكال حه ٠ وسان المشكلة، الأيات يعض اهتمامه _ ٤ 

ظاهرهايوهم المكب والأحاديث الأيايتؤ بين بالجمع اهتمامه — ٥ 
المعارض.

واستنباطلأيات، ا خلال من الشرعية الأحكام بتقرير اهتمامه ء ٦ 
والواهكبالأوامر بعض في الحكمة ببيان عنايته مع منها، الموائد 

والعقوباُتح.

المحققالإمام هذا أمثال أقوال لجمع الاختصاص أهل حاجة — ٧ 
يتعرمحرقلما ائل معلى اشتملت، ير المففي أقواله لأن ير؛ المففي 

والبحث،.البيان من حقها توق، تلم أو لها، 



ئتمي

ابثثحطة

وفهارص.وخاتمة وقسمين وتمهيد مقدمة على البحث حهلة تشتمل 

يلي!ما على وتشتمل ت المقدمة 

اختياره.وأساب الموصؤع، همية أ— 
فيه.منهجي وبيان البحث، طة خ- 

الشاطثى.إمحاق أبى عصر فى التفسير سمات I التمهيد 

أربعة]وفيه التفسير. في ومنهجه الثامحلبي إسحاق أبو ت لأول ا القسم 
فصول[.

مبحثان[.]وفيه الثاؤلبي. إسحاق أبي حياة الأول: الفصل 
مطالب[.ثلاثة ]وفيه الثاؤلبى. إمحاق أبى عمر الأول: المبحث 
السيامية.الحالة الأول: المطلب 
الاجتماعية.الحالة الثاني: الطلب 
العالمة.الحالة الثالث: المطاف 

الثانيالبحث 

الأولالمهللب 
الثانيالطلب 

مطالب[.ميعة ]وفيه الثاطثي. إسحاق أبي ترجمة 
به.ونمه سا 

ونشأته.مولده 
وتلاميذه.شيوخه الثالث: الطالب 

الفقهي.هبه ومن. عقيدته الراع: الطالب 
العلمية.مكانته الخامس: الطلب 

العلمية.آثاره المادس: المهللب 
وفاته.الماع: المهللمب 



اكفير.في الشاطئ ق إمحا أبي مصادر " ني ان الفصل 
حمسة]وفيه التفسير. في الشاطئ إسحاق أبي منهج الثالث; الفصل 

■مبحاآ عمر 

بالقرآن.القرآن تفسير الأول; المبحمثؤ 

بالسنة.القرآن تفسير الثاني; الميحث 

الصحابة.بأقوال القرآن ير نفالثالث; المحث 

التابعين.بأقوال القرآن نفير الراع; المبحصثح 
القراءات.في منهجه الخامس; المحن؛ 

النزول.أسباب فى منهجه السادس; المؤحث 

اللغوي.الجانب في منهجه الساع; البحش 

السياق.دلالة في منهجه الثامن; المحث 

الفوائد.واستخراج الاستنباط في منهجه التاسع; المبحث 

الاعتقاد.آيات في منهجه العاشر; المبحث 
الأحكام.آيات في منهجه عثر; الحادي المبحث 
المشكلة.الأيات في منهجه عشر; الثاني المبحث 

والأحاديثالأيات بين الجمع في منهجه عثر; الثالث المبحث 
الضعيفة.الأقوال على والرد 

وح.والمنالناسخ في منهجه ءث..ر; الراع المبحث 

والترحيح.الاختيار في منهجه عثر; الخامس المبحث 



بينالشاطئي إسحاق أبي عند يره النفالقواعد ت الرابع الفصل 
والتهلسق.الفلرية 

التفسير.في الشاطئ إسحاق أبي أقوال I الثاني الشم 
دراستها.مع التفسير في الشاطئ إسحاق أبي أقوال فيه وذكرت 

الخاتمة!

ونتائجه.البحث بهيا يتعلق ما حلاصة وفتها 

الفهارس:

التالية:الفهارس على ؤيثتمل 

والأثار،الأحاديث وفهرس القراءات، وفهرس الأيات، فهرس 
والمذاهبالفرق وفهرس الأعلام، وفهرس الشعرية، الأبيات وفهرس 

والمراجع،المصادر وفهرس والبلدان، الأماكن وفهرس والأديان، 
الموضوعات.وفهرس 

اس؛م متهجي 
التالية:القاط وفق البحث، في منهجي 

•المطوعة كتبه من التفسيرية الشاطئي إسحاق أبي أقوال جمع — ١ 
وسوره•^ياته في المصحم، ترتسب، حسب، الأقوال هذه ترتسب، _ ٢ 
ترقيمها.مع الشاطئ قول ذكر قبل الأية كتابة . ٣ 
الناسسورة نهاية إلى الفاتحة أول من الشاطبي أقوال ترقيم - ٤ 
محورة.لكل خاصا وترنيتا عاما، ترتيبا 

الف.الم_،،فى جمعها با أكتفى فاني معينة آية عند حديثه تكرر إذا — ٥ 



فيوحد إن إلا كتبه، في عندها كلامه مواصع إلى الحاشية في وأثير 
معه.أذكره فإني الأول الموصع في ليس ما آخر موصع 

ْعرين، المقأقوال باسهر ومقارنتها الئامحلبي أهوال درامة — ٦ 
الترحح.وأساب والراجح الأدلة ذكر 

وأرقامها.سورها إلى الحث، أثناء ترد التي الأيات عزو - ٧ 
ممادرها،إلى وعروها بها، قرأ من وذكر القراءات، توثيق - ٨ 
ماذها.من صحيحها وبيان 

وعزوهاالشامحلبي، تفسير في الواردة والأثار الأحاديث تخريج - ٩ 
منأو منهما بتخريجها فأكتفي الصحيحين في كانت، فان مصائرها، إلى 

مصادرهاإلى عزوها مع فإني الصحيحين في تكن لم ؤإن أحدهما، 
العلم.أهل كالم على ذللث، في معتمدا وصعما، صحة درجتها أذكر 

اسمعلى الحاشية في والمراجع المصائر في الإحالة أن - ١ ٠ 
إلىالكتاب ية بنأكتفي، وأحيانا الغالب، في كاملا أو مخته.-تا الكتاب 
بغيره.الاشتباه عند مؤلمة اسم مع الكتاب اسم أذكر كما مؤلفه، 

إلىوأثير إحداها، على أعتمد ءإز، طعان، عدة للكتاب كان وإذا 
المصادرفهرسى فى المعتملءة مبينا يوضحها، بما العلبحات من غيرها 

والمراجع.

بينأذكره فإني بنصه والراجع الصادر من نقادا مكان ما — ١ ١ 
اسمالحامية فى أذكر يم اليحت، صل ا في ،أ أرمردوجين ن قوم

فيالكتاب كان إن إلا والصفحة، الجزء رقم ذكر مع مباشرة، الكتاب 
الصفحة.ثم الجزء ثم الجلد رقم أذكر فإني حزءين يحمل مجلد 



لهأضع لا فاني نمه بغير والمراجع المصائر من مستفادا كان وما 
المستفادالكتاب امم أذكر أني كما اليحث، أصل في و<تميصرإ علامة 

انظر.قولى! بعاد الحاشية فى منه 

إنكبهم من مواصعها إلى عزوها مع قائليها إلى الأقوال نسبة -  ١٢
عدمها.عند أقوالهم نقل في المعتبرة أو وحدت 
موصعها.إلى عزوها مع قانليها، إلى الشعرية لأبيات ا نسبة —  ١٣

اللغة.كتب من بالشكل وضبهلها الغريبة الكلمات بيان - ١ ٤ 

•الشامحلبي ير نففي المذكورين لمين الملأعلأم ترحمت —  ١٥
الثاطبي.ير نففي الواردة بالفرق فت عن — ١ ٦ 

وتقدير!شكر 

ؤإنعامه.وتوفيقه وفضله نعمه على تعالى افه أشكر 

اضشكر تمام من ذلك لأن الكريمين؛ لوالدي بالشكر أثني كما 
عضيجزيهما أن أسأل واف إليه، ربي وفقني حير كل أمام وهما تعالى، 

يرحمهماوأن والأحرة، الدنيا في درجاتهم يرفع وأن الجزاء، حير 
واسعة.رحمه 

أصولكلية مقدمتها وفي سعود، ين محمد الإمام جامحة أشكر كما 
ووكليها•عميدها رأسها وعلى الدين، 

وأعضاء.ووكيلأ رئيسا وعلومه؛ القران قم أشكر كما 
اشّيشكر لا الاس يشكر لا نن فإن 

اللاحمإبراهيم ين سليمان الدكتور! الأستاذ شيخي أحص كما 



الرمالة،هذْ على الإشراف تفضله على والقدير والنكر الحفاوة ببالغ 
البحثهذا سير في العظيم الأثر لها كان التي السامية، توجيهاته وعلى 

وتقويمه.وسديده 

صالح.عمل على عمره في وأمل حناته، ميزان في ذلك اممه جعل 
الكريمينالمناقشين الفضيلة لصاحبي الجزيل بالشكر أتقدم كما 

وتسديدها.الرسالة هنلأ0 تقويم في ووقت جهد من أمضيا٥ ما على 
عملعلى أعمارهم في وأمد بالهم، وأصلح سيئاتهم، عنهم اف كثر 

يرصه.صالح 

ؤإرشاده.بتوحيهه وأتحقني معروها، إلي أمدى من كل أمكر كما 
والمنة.الفضل فله اض، فمن صواب من كان فما ت وأحيرا 

ولاذلك، من الله وأستغفر الشيهنان، ومن فمني حطأ من كان ومحا 
العفليم.العلي باش إلا قوة ولا حول، 

والهدى.للحق المتبعين الصادقين المخلصين عباده من جعلنا 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وملم اغ وصلى 





اكعىأيو!؛؛، 

jtJsLijJIإسياق أبم ممعو فم 

حسم





للقرونامتدادا الشاطئي فيه عاش الذي الهجرى الثامن القرن يعتبر 
العقديةمذاهبها في الإسلامية العلوم في العام الطابع حيث من السابقة؛ 

بينتفاوتت ؤإن وعناياتها، واهتماماتها وطرقها مناهجها وفى والفقهية، 

وآخر.شخص وبين والأخر، الحين 
الفترةفي العام طابعها أخذت التي العلوم تللث، من التفسير ويعتبر 
اهتماماتفي الفترات تلك تفاوت مع الأندلس، بلاد في الإسلامية 

الجوانب.بعض في وقدراتهم علمائها 

غيره،فيها يشاركه التي سماته الثاطبي عمر في الأندلسي وللتفير 
بلادالمن عيرها في أو ، السساطبي عصر قبل الأندلن في سواء 

الإسلامية.

فيالتفسير محمات عن صورة تعطي أن يمكن التي التفاسير ومن 
•يلى ما الناطى عمر 

جزيبن أحمد بن محمد القاسم لأبي التنزيل علوم في التسهيل - ١ 
مةانتوفى الخرلاطي، المالكي الكلبي 

المتوفىالأندلسي، يوسف ين محمد حيان لأيي المحيهل البحر - ٢ 
٥٤ سنة 



•الحث هذ>ا فى المجموئ أقواله وهو الشاهلى، نمير — ٣

الثامن.القرن في عاشوا المفسرون الأئمة فهؤلاء 

فىاهتماماتها يعص فى تتفاوت كانت ؤإن المذكورة التفاسير وهذه 
عمرفى للتفسير ءاما تعورا تعطى أنها إلا وكنرة، قلة التمسير 
قبله.لما امتدادا يعتبر الذي الساطي، 

التمثيلوأما الإجمال، وجه على السمات هذه عن حديثي وسيكون 
تفسيره.في الشاطثي منهج في أوردتها التي بالأملة فتكتفي لها 

.يلي بما تتبن الساطبي عصر فى الاندلسى التمر وممالت 

القرآنبتمسير هذ|ا محالمأمحور.ؤيتمثل ير يالفالاهتمام الأولى• السمة 
واكايعين.الصحابة وأقوال والسنة بالقرآن 

والاثارالأحاديث بنقل اعتنى بأنه السمة هذه في الشاطئي ويمتاز 
وذكرقائليها إلى الأقوال تلك( نسبة مع الأيات، نمير في والأحبار 

بأمانيدها.يذكرها وأحيانا مصادرها، 

لبعضنفلهم رين المقمن كغيرهم رين المقعلى يعاب أنه إلا 
.عليهال العمس( وعدم الضعيفة، والأحبار والأثار الأحاديث، 
عصرفي الأندلس فلعلماء القرآن. بعلوم عنايتهم الثانية! السمة 
فىأو تفاسيرهم مقدمة فى مواء القران بعلوم ءن١ية وقبله الشاطبي 

أنائها.

.٢٤٣-  ٢٣٩، ١  ٤٨، ١ مري؛ الأندلس في التمر مورمة اننلر: 



المباحثلعض أفرد حيث الشاطبي الإمام بها خاصة عناية له وممن 
علمتاتأصيلا وأصلها القرآن علوم بعض بيان في 

فيآراءهم أحيانا يشمل البيان وهذا آرائهم• بيان  '•الثالئة مة ال
المخالفة،والاراء والعقدية، الفقهية الأحكام وفي المنقولة، التفاسير 

التالية.السمات حلال من يتضح وهذا ذلك، ونحو 

الفقهية.بالأحكام العناية الرابعة! السمة 

بالأحكاماهتمام الثاحلبي عمر في الأندلس في التمسير فلعالماء 
كابنالسابقين؛ عناية بملمزلة فيها توسعهم يكن لم ولكن الفقهية، 

وغيرهمارموالقرطى، 

الأحكامبيان عند المالكي بالمذهب عنايتهم ة! الخامالسمة 
الفقهية.

المذهبببيان يهتمون أنهم إلا الرابحة؛ للسمة نابحة السمة وهذه 
المذهبلأن وذلك ؛ غيره من أكثر الفقهية الأحكام ذكر عند المالكي 
الأندلس.بلاد في السائد هو المالكي 

عصرقبل الأندلس علماء تناولها التي الأحكام ايات في  ٠٢٥١١٥وهذا 
الكض•جزي كابن عصرْ؛ وفي الشاطئ، 

.»_nnالأندلة المدرسة مهج ، ٣٦٩. T٣٣٥/ الموافقات انظر: )١( 
فيومنهجه حزى ابن ، ٥٢٧-  ٥٢٥_TU؛، الأندلس في الضير مدرسة انفلر: )٢( 

.٧٢٩الضيرأ/د«ب_ 



ظتمي

حالفتؤإن الشرعية، النصوص دلالة إلى ينفلرون الغالب في وهم 
^٠٢^١،•٠٢٥٠^

المنحرفةالتيارات عن الغالب في تفاسيرهم ملامة السائمة! السمة 
والقدؤية،والمعتزلة، كالرافضة، المبتدعة؛ والفرق الغامدة والاراء 

وغيرهم.والخوارج، 
الكلامية،والمسائل الفلسفية، المباحث عن أيصا أعرضوا كما 
الجدلية.والفروق 

بلادأن وذلك تفاميرهم؛ في الحنة السمات من تعتبر السمة وهدم 
الضالة؛الفرق فيها ؤلهرت التي لمين المبلاد عن بعيدة الأندلس 

وغيرهم،والفلاسفة، والقدرية، والخوارج، والمعتزلة، كالرافضة، 
،•لأندلر،ر ا يلاد في وأهلها يحاربونها كانوا أنهج؛ كما 

أوالصفات آيات تاؤيل في بالأثاعرة تأثرهم المسابعة؛ السمة 
معانيها.تفويض 

هذايعني فلا المنحرفة الفرق آراء من سليمة تفاميرهم بأن قيل ؤإذا 
بلادفى منتثر الأشاعرة مذهب، أن إذ الأثاعرة؛ مذهب، من سلامتها 

.السلفءا مذهت، ُو هذا ان منهم ظنا منهم كر ؤيعرره ندلعن، الا 
المنحرفة.الفرق على بالرد عنايته♦؛ الثامنة؛ السمة 

الأندلس،ي التمر مدرة ، ٧٢٩-  ٧٠٨آ/التفسير ثي ومنهجه حزى ابن انفلرت )١( 
.٥٢٦، ٤٧٣"اه_1ه، هره؛، 

التفسيرفي الأناولس.ية المدرمة منهج انفلرت )٢( 
التفسيرفي ومنهجه جزى ابن ، ٢٧- صرم؟ الضير في ين الأيلالدرّة منهج : انظر )٣( 

.٩٠؛/



فيالأندلسي المجتمع أن وذلك السائمة، للسمة تايعة السمة وهذه 
ك-الراففة،الضالة؛ للفرق محاربا  iJaمحا^مجتمعا كان الغالمِ، 

وغيرهم.الموفية، وغلاة والفلاسفة، والخوارج، والمعتزلة، 

الأراءتللئ، وأوردوا منها، نفاسيرهم سالمست، كذلك، ن ك1 ولما 
هيكما وضلالها؛ بطلانها وبيان عليها للرد تفاسيرهم في الفاسدة 
محاربتهالفي عادتهم 

ومحاربتهاالإسرائيلية الروايات، ذكر عن الإعراض التاسعة: السمة 

منها.والتحدير 

عمرفى سواء لأنل.لى ا سير التففى البارزة السمات من تعتبر وهن،0 
قبله.أو الشاطئ 

بلالإسرائيلية؛ الروايات على يعولون لا الأندلسيون رون فالمف
،؟قليلأل إلا تفاسيرهم في يدكرونها ولا ؤيحاربونها مها يحدرون 

ؤوتوجيهها عنايتهم؛القراءات العاشرة: السمة 

غيرهم،من أكثر خاصة؛القراءات عناية لهم الأندلسيون فالممرون 
كثرتحتى الأندلس، بلاد في مشهورا كان ؛القراءات الإقراء أن وذللت، 

بعد؛فيما القراءات في عمدة وكانت، القراءات، علم في المزلفات فيها 
وغيرها.الشاطئ، القاسم لأبي والشاطثية الداني، عمرو لأبي كالتبير 

.٢٦- الضر قي الأندلسة المدون مهج انفلر: )١( 
ومهجهفياشرحزى ابن ، ٥٨٦-٥٧٩صس، الأندلس في الشر ب انفلر: )٢( 

.٥١٦. ٤٧٦؛/



يالمراءات؛قرأ ممن الأندلس عالم1ء من المقرين من كثير وكان 
والشاطئ.حيان، كابي 

والشاذةالمحيحة القراءات ببيان تماسيرهم في اهتموا ولذا 
١^١^١^ثم حيان أبو ذلك قي المكثرين ومن وتوجيهها، 
والإعراب.باللغة اهتمامهم عسرة! الحادية السمة 

ؤيعتمدونبالعا، اهتماما والإعراب ؛اللغة الأندلس علماء اهتم فقد 
فيالأحرى المؤلفات من تبعه وما سيبويه، كتاب على هم تدريفي 

وغيرها.مالك ابن كألفية المحو؛ 
أنهمإلا قبله، وما الشاطئ عصر في المقرين على أثره لهدا وكان 
بعدمومن حيان أبو ين.لك عناية فأكثرهم الاهتمام، هذا في يتفاوتون 
الشاٍلبي.

باللغةخاصة عناية لهم كانت، عمره في الشامحلبي شيوخ وغالت، 
الإفاداتالشاطبي! كتاب حلال من هذا تلمس كما والإعراب، 

والإنشادات٢،.
الشاطئ.عصر في الأندلسي الف.ير في العامة السمات أبرز هذه 

السمات.من كثير تتضح ير المففي الثاهلبي منهج بيان وعند 

؛/التفسير في ومنهجه حزى اين ، ٣٢٣-  ٣٠ص١ الأندلس في التفسير مدرصة انفلر! )١( 
٣٩٤- ٣٨٢.

Y/التفسير في ومنهجه جزى ابن ، ٤٧١. صا-آ؛ الأندلس في اضسر مدرة انفلر: )٢( 
.٤٣. ص٧٣التفسير في الأندلب المدرّة مهج ، ٦٩٥.  ٦٢٧



مسم
/oN

١^^القسم 

اوساطأيىإسحاق أبو 
اكىأمرل ذ و

نمول:أربعة على ليضل 
الئاطبي.إسحاق أبى حياة الأول: القمل 
الشم.ش الشاطى إسحاق أبى مصادر الثاني؛ القمل 
الضم.في الشاطئ إسحاق أبي منهج الثاك: الفصل 

بينالشاطئ إسحاق أبي عند الضيرية القواعد الرائع؛ الفصل 
والتطيق.النظرية 





جسم
 /o\س

امح/لالفصل 

اوساطسإسياق أبم حياة 

الشاطئ.إمحاق أيي عمر الأول: البحث 
الشاطئ.إسحاق أبى ترحمة الثاني: المحثؤ 





الأولالمبحث 

طبيالشا ى ى يا 
 ■٠٠٠

مطالب!ثلاثة على ؤيشمل 

السياسة.الحالة الأول: اس 

الاجمماعية.الحالة الثاني: اJطالب 

العالمة.الحالة الثالث: \دطل 

السامية:الحالة الأول:  vJاJطا

ظلفي الهجرى الثامن القرن في الشاطئ إسحاق أبو الإمام عاش 
الممروفوننصر بنو وحكمه.ا كان والتي ية، الأناو.لعنJاءلة١ مملكة 

الأحمر.سي 
بنيأو نمر بني بملوك وملوكهم الممرنة، بالدولة دولهم وعرت 

الأحمر.

صميالأندلس، عجم يان رمانة عرتاطة؛ ومعي الراء، ومكون الغين، يفتح إو'ن\طت: ^١( 
وأ.ءظمها،الأندلس، أعمال من كورة مدن أندم وهي يدلك، لحنه البلد 

[.٢٢١البلدان؛/ معجم ]اننلر؛ وأحصها٠. وأحنها، 



ئوضمِؤ

الإّلامي،الفتح منذ ت\روخية بفترات غرنامحلة مملكة مرت وقد 
الأندلس.مدن من كغيرها الموحل.ين، يم المرابهلين ود.ولة وانتهاء 

وعنتادولتهم، صعقتا لما الموحدين، دولة ع-هد آخر وفي 
يوصفابن محمد الأحداُثا أثناء ظهر الأندلس؛ بلاد الموصى 
سنةغرناطة مملكة في النصرية دولة أنشأ حتى كافح الذي النصري، 

م\ا'حه.سنة سقوطها حتى نصر بنو ولايتها على تعاقب وقد 

اللهعبد أبو لمين المأمير بالله الغاJ_،  ١١هوت ملوكها أول، و- 
بن،نمر بن، حمتس بن محمد ين أحمد بن محمد ابن يوسف بن محمد 

مللئ،عبادة، بن سعد الأنصار أمير ولد من الأنصّاري، الخزرجي قيس 
توفيأن إلى وستمائة وثلاثين حمسة عام من رمضان في غرناطة مدينة 

وسمائة١٠وسبعين أحد عام 
بنيوسم، بن محمد ين )الثاني( محمد الله عبي( أبو هو والثاني؛ _

ستةوفاته حتى حلاقته مدة وامتدت والده، وفاة بعل، تولى الأحمر، 
الاصطراباتمن يحل ولم الما،ن، بعض لحت عهده وفي ، ١٥٧٠

الداحلة.

بنمحمل( بن محمل بن )الثالث،( محمد الله عبد أبو الثالث،! و_ 
يدعلى -  ٠٠٧ ٨ ستة حنير حتى حكمه وامتد أبيه، وفاة بعد تولى ه، يومف
الجامعالمجد وبتي الملوك، سالخه عهده وفي محمد، بن نصر أخيه 

؛الحمراء.

المريةالدولة ز اوا.رية اللمجة )١( 



بويعيوسف، بن محمد بن محمد بن نمر الجيوش أبو والرابع: -
محسنةحلع حتى حكمه وامتد -، ٥٧٠٨سنة أحيه خلع بعد بالخلافة 

٧١٣.^،

الجزيرةفي عليه وانممروا ، المرية في النصارى هزم عهده: وفي 
ستةمحلويل حصار بعد بأيديهم طارق جبل سنهل حيث ؛ الخضراء 

س ٠٩

استغلهحفاء؛ - المغرب حكام مرين. بض وبين بينه وحصل 
فثارللنصارى، الجزية دفع حتى الخناق، عليه وقولوا النصارى، 

وحلحوه.عليه الشعب 

بنيوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل الوليد أبو ت الخاص و- 
صنوإسماعيل، بن فرج بن إسماعيل اللهل-ان أبيه عنإ ابن الأحمر، 

وامتده، ٧١٣محنة بالخلافة بويع ملوكهم، أول باق الغالب الأمير 
^٧٢٥سنة له عم ابن قبل من غيلة قصره بباب نل حش حكمه 

المخلؤعأحيه بمعاونة غرناطة القثتاليون النصارى غزا ت عهده وفي 
القواعدبعض على واستولوا المسلمين، وهرموا _، محمد بن صر نس 

بالتمارىيلحق أن - ١٥٧ ٧ سنة في واستؤلماع -. ١٥٧ ٦ سنة والحمون 
كماغرناطة، على للامتيلأء عظيم بجيش حاووا لما منكرة هزيمة 

ه.٧٢٤منة والحصون المدن يعمر يفتح أن اّتهلاع 

أعمالمن إلترة كورة من تميرة مدية الياء، وتنديد الراء وكسر الميم بفتح المرية• )١( 
[.0١٤٠االبانمءان معجم ]اننلر; الأدلس. 

ستة٠٠،٠١البرم بلاد البر من وقبالتها بالأدلي، مشهورة مدية الخضراء: الجزيرة )٢( 
ا.Y١٥٨/البلدان معجم لانظرت أرصا. وآحليبها المدن أشرف من ومدينتها 



فرج•بن إمماعل بن رالوابع( محمد والسادس: -
-AUY؛"سة الحجة ذي في قتل حتى حكمه وامتد أبيه، بعل تولى 

المغاربة.جنده بأيدي طارق جبل ظاهر 
المدن،بعض وافتتح النصارى، في وفاغ له كانت عهده: وفي 

حكام— مرين بني بمساعدة - ٥٧٣٣سنة طارق جبل استرجاع واستطاع 
—.المغرب 

فرج•بن إسماعيل بن رالأول، يوصف الحجاج أبو السابع: و- 
ستةالفطر  Jupيوم قتل حتى حكمه وامتد محمد، أحيه بعد تولى 

العياJ.صلاة من الأخيرة الركعة في ه ٧٥٥
الكثيرؤإصلاح غرناطة، مملكة على الحافظة استطاع عهدْ: وفي 

أيامهوفى ، — غرناطة جامعة — النصرية المدرسة وأنثا الحصون، من 
أيديعلى مرين بني ْع فيها هزم التمحا "، ١٠٧٤ سنة طريف وقعة كانت 

حتىالمسلمين، في والأثر الحزن أبلغ لها وكان القثتاليين، النصارى 
والعلماء.المادة من كثير فيها قتل 

إسماعيل.بن يوسف بن محمد باض الغني الثامن: و- 

أحوهعليه ثار حيث .؛ ٠٧٦٠سنة حتى حكمه وامتد أبيه، بعد تور 
حيث-؛ ٥٧٦١ستة سعثان شهر آخر محنى منه الملك وننع إمماعيل، 

ثانيةمرة الملك رجع أحداث بعد ثم عمه، ابن يد على إسماعيل محتل 
حتىملكه فى واستمر ■، ٠٧٦٣سنة إسماعيل بن يوسف بن محمل. إلى 
،^.٧٩٣سنة 

عنالنصرانية قشتالة وانشغلت لام، والالأمن ساد عهده: وفي 



وامتطاعالأهلية، وحروبها الداخلية، أحداثها ب_، ولمين الممحاربة 
منالخضراء الجزيرة حرر حتى والحصون، المدن من كثيرا يفتتح أن 

هاُبه.نة ّالكاري أيدي 
والدعة،والرخاء ودي بالمليئا ذهبيا عصرا باراه الغنى عصر رروكان 

,عصور(( مند الأنيلسمة الأمة تشهده لم 
وهم!الحكام، هؤلاء من أربعة عاصر الثاهلثي أن يظهر! والذي 

إسماعجلبن فرج بن إسماعيل الولد أبو الخامس! الخليفة - ١ 
(٥٧٢٥- ٧١٣.)

إسماعيلبن فرج بن إسماعيل بن محمد السادس! الحليمة - ٢ 
(٧٢٥

إمماعتلبن فرج بن إسماعيل بن يوسف السابع! الخليفة - ٣
ير(.٧٥٥_٧٣٤)

بنفرج بن إمْاعيل بن يوسف بن محمد الثامن! الخليفة - ٤ 
ه(.٧٩٣ِ  ٧٥٥)اسماعيل 

الابماعية:الخالة الثاني: المطلسم، 
وخواصهالغرناطي المجتمع أحوال الخطب بن الدين لسان وصف 

أخلاقمن الغرناطي المجتمع عليه ما مدى توضح بصورة الاجتماعية 
اجتماعه.

،٣٧- ١ _A المرية الدولة في الدرية اللمحة ت وانغلر ، ١ ٤ ص٩ الأندلس نهاية 
.١٤٩صاآ_ الأندلس نهاية ، ٤٢-  ٤٠ا/ ملًلة أخار و الإحاًلة ، ١٢٨



وصلاحالدين في القطر هذا ءاحوال البالي: هازا أحوال عن فقال 
علىومذاهبهم معدومة، فيهم والنحل والأهواء ننتة، أصول العقائد 
للأمراءوطاعنهم جارية، - الهجرة دار إمام - أنس بن مالك مذهب 

محكمة،،.

غالباودة مألوانهم، بيض أنوفهم، معتدلة نة؛ حاوصورهم رء 
قدودهم،،.متوسهلة ثعورهم، 

الإمالة،،.عليهم راوتغلب عربية،، فصيحة ررألتهم لغاتهم،، رعربية ر- 

منوفهم عربية، وأنسابهم المنازعات، معاني في أية روأحلاقهم ا- 
كمرا،.والهاجرة البربر 

وبربري،،.أنملسي، صنفان! اوجندهم رس 
أيامالمساجل.، في ارفتبمرهم وملابسهم بنفلّافتهم عناية لهم و_ 

الأهويةتحت، الكريمة، البعلّاح في النمتحة الأزهار كأنهم الجمع، 
المعتدلة،،.

والغناءالاقتصاد، إلى ماطة حنة وأعيادهم متوسعلة، اومبانيهم رِ 
الأحداث،،،.من ^١ تجمع التي بالدكاكين حتى فاش ؛مدينتهم 

فصلفي افتات وربما المام، عامة الهليّب،، البر : المالم،وقوتهم ١١_
،أصنافأمثل المربية، الدرة الفلاحة فى والمعاله والبوادي الصعفه الشتاء 

العليبة،،.القهلاني 

•رغدةا؛ روفواكههم ر- 

منسليما المنسج يدحرون متحددة، الخام عامة اليابسة روفواكههم رس 



والتفاح،والزبيب، التين، من ذللث، غير إلى العام، شعلر إلى المساد 
والثئان...(<.

مربعودرهم محفومحل، طيب إبريز وذهب حالمة، محضة روصرمحهم ر- 
اككل«.

وتنعممن، الباعتدال موصوفا جميل، حريم روحريمهم ر- 
وحمةالشدا، وطيب الثغور، ونقاء الشعور، وامترسال الجوم، 
فيهن.يندر الطول أن إلا المحاورة، وحن الكلام، ونبل الحركات، 

بينوالمفلاهرة العهد، لهدا الزينة محي التفنن من بلغن وهمد 
أشاكالفي والتماحن والديباحثات، الدهبيات في والتنافس المصفات، 

عينفيها عنهن يعص أن اش أل نمغاية ررإلى بعيدة،١ غاية إلى الحلي؛ 
وأنوالفتنة، الابتلاء محثيل من يجعلها ولا الحئلب، ؤثكفكفح الدهر، 
.٢١وقدرته((ر بعزته لهلفه؛ حفى يسلبهم ولا ، بتره بها من جمح يعامل 

الصناعةفى الأندلس مسلمو صرب راوكدللث، عنان: محمد وقال 
الصناعيةالأمم أعظم محوتها أيام الملمة إسبانيا وكانت، سهم، بأوفر 

والرصاص،الحديد، من المعدنية؛ ثرواتها وكانت أوروبا، في 
هدافى التفوق بأسباب تمدها وغيرها؛ والقفة، والذهب، والزنبق، 

.٠١الميدان 

لحمسنوذلك الأندلس، في بعيدا شأوا بلغت ففاّ التجارة ررأما 
صلاتهاوانتفلام ؤإفريقية، أوربا بين وتوسطها ثغورها، وكثرة مومحعها 
المتومهل،االبحر ثغور سائر مع البحرية 

.٤٣-ص؛؛ الدرية اللمحة ، ٤٠\إ^-الإحاطة )١( 
.٤٤٨.الأندلس نهاية )٢( 



اسة:الحالة الثالث: انمللب 

منبنؤع الثامحلبي زمن غرناطة مملكة في العلمية الحالة مت ائ
الميادين.أكثر ني العلوم واختلاف الازدهار 

وغيرها.واللغة والأدب الشريعة علماء من بنخبة غرناطة حفلت وقد 

حكامهاومحبة ونوتها، غرناطة مملكة استقرار ذلك: هيأ وقد 
وهجرةوالأدب، بالمالم حكامها بعض ام اتمع والأدباء، للعلماء 

الممارى،بأيدي مدنهم مقوط بعد إليها الأندلسية المليان علماء 
العلم.في منارة فاصبحت 

وتدريه،العلم بنشر يقومان علميين، يمركزين غرناطة حظبت، وقد 
هما:المركزان ن ا وهل. 

محمداف عبد أبي الخليفة عهد في بمي الذي الأعظم، الجامع - ١ 
النمري.يوسف، بن محمد بن محمد بن )الثالث،( 

الحجاجأبي الخليفة عهد في بنيتا التي المرية، المدرسة — ٢ 
المري.فرج بن إسماعيل بن رالأول،( يوسف 

اللوممختلف، في ء الملما من نخبة عليهما يقوم المركزان وهذان 
واللغوية.الشرعية 

الهللأبوتوجه الملمية، الحركة ازدهار في بالغ أثر لهما وكان 
•٠١إلها 

ازدهارهاذروة والأدبية الفكرية الحركة راوبلغت، عنان: محمد قالي 

.١٠٩، _Urالدرة اللمحة انظر: :١( 



إسماعيلبن يوسف الحجاج أبي اوسلهلان عمر في غرناطة، مملكة في 
_ ٧٥٥)باه الغنى محمد لطان الوولده -(، ٠٧٥٥-  ٧٣٣)المعري 
ما،ص.

؛الفنون،يشغف أديبا عالنا ه نفالحجاج أبو السلهلان وكان 
وبائعبأدبه الثاني يوسف الملهيان ين إسماعيل الوليد أبو الأمير وانتهر 

الرمان(،ؤإياه صمنى فيمن الجمان )نثير كتاب صاحب وهو نثره، 
والأدب.المعر في عصره لأعلأم فيه ترحم الذي 

المعرأعلام من كير وكتابها؛ المصرية اكولة وزراء بين من وكان 
والأدبء.

اهعبد أبو راومنهم: ءدة« الفترة تاللث، في اللغة أقطاب من اوظهر ر- 
عصره،في بالأندلس المحاه شيخ كان المري، الفخار علي بن محمد 
الكثيرون؛،.عليه درس 

بنالمامم ررأبو الفترة،، تلك في والفقّه انمين علماء من اونبغ ر- 
اللغةولاسيما كثيرة، فنون في مشاركا لا aiحافقيها اركان الكلبي،، حزي 

متمسك،وتولى ؛غرناطة، بالمدرض اشتغل والأدب، والقراءامت، والفقه 
لعلوم)المهيل كتاب ت منها مزلفات عدة وله الأعفلم، بالجامع الخهلا؛ة 

،،.٠٠التنزيل(.

مملكةفي الأندلسية الفكرية الحركة ررشها-ت - أيفثا - وفال 
وأواخره.الهجري الثاس القرن أوامهل في النضج مرحلة غرناطة 

واردهارها،قوتها ذروة القرن هنلأا من الأخير التمف، في وشهديت، 
مفكريأعظم الختلمكؤ؛ ابن فيها طع المي هي الفترة فهده غرو ولا 

العمر.ذللث، في وشعرائها كتابها وأعفلم الأندلس، 



وربماوالنظم، النثر في الأدبي إنتاجها بروعة الفترة هدْ وامتازت 
يومئذ؛الأندلس جازتها التي الخقليرة الداخلية والمتن للأحداث كان 
الأنفعالأت؛مختلف ؤإمدادها الممتازة، الحركة هذه تغذية في أثر أكبر 

إنتاجها.طبعت الي القوية، 

بنيوسف الحجاج أبي لهلمان العمر في الحركة هذه بدأت وقد 
حمامةوأتيهم -( ٠٧٥٥-  ٧٣٣)نصر بني ملاحلين أعفلم إسماعيل؛ 

الثامنالقرن محلوال بعده من واستمرت والفنون، الأداب تعقيد في 
الممتازين١١.والشعراء الأدباء من كبير بعدد وحفلت، الهجري، 

الشعراءمن آخرون ارعدة الزاهرة® المدرسة تللثه أعلام من اوفلهر ر- 
سنةتوفي -، ١٥٧٠ سنة ولد لب، بن فرج عيد ٌّأبو متهم والكتاب،، 

)جامعةالنمرية المدرسة أساتذة أسهر من وكان (، ٢١٣٨٠)-  ٠٧٨٢
فيتفلحه فوق وكان حينا، الأعفلم الجامع خطابة ولي وقد غرناطة(، 

مجيدا®.ا شاعت الفقه 

الشعراءمن الممتازة الجمهرة هذه جاوّ_، إلى نذكر أن رونستطع ا- 
الدينبرهان فرحون ابن ت منهم والمؤرخين، الفقهاء من عدة والأدباء؛ 

(،٢١٣٩٧)ه ٧٩٩سنة المتوفى الأندلسي اليحمري علي بن إبراهيم 
ومورحا®.فقيها وكان 

قاصيالغرناطي، الكناني سلمون بن القاسم أبو الفقيه I اومنهم ر- 
ه®٧٦٧سنة المتوفى طة، بغرنا الجماعة 

.٤٨٧-الأندلسنهاية :١( 



الثانيالمبحث 

الشاطىإسحاق أبي ترجمة 

مطالب!سبعة على ويشتمل 

به.وناسمه الأول! المهلاأّأإ 

ونشأته.مولده الثاني! المطلب 

وتلاميذه.شيوخه الثالث؛ المطلب 

الفقهي.ومذهبه عقيا،ته الراح! المهللب 
العلمية.مكانته الخامس؛ المطلب 

العلمية.آثاره السائس! المطلب 

وفاته.الساع! المهللب 

إبه وناممه الأول؛ المهللب 

الغرناطياللخس محمد بن موس بن إبراهيم إسحاق أبو الإمام هو 
٠،١١بالشاطبىالشهير 

\إالمؤلفين معجم ، ٩٢، ص١٩المحتاج كفاية ، ١ ١ المجاري برنامج انفلرت 
ا/هي.الأعلام ، ١١٩، ١١٨



ي£_رءك

،.١١٧^قبائل من قبيلة وهي لخم، إلى يرجع به ون
فيها.نثأ حيث غرناطة، إلى فنسبة بالغرناطي، نسبه وأما 
سرقفي مدينة وهي ساطية، إلى فنسمية ، طبي لما يا نمسته وأما 

ونشأته!مولده الثاني! المطلب 
!هولد0 

ولادته،صنه التراجم 'كتبا وذ،كر لم 

اش،ارحمه - مولده على أقم( ررولم ت التنبكتى أحمد قال( 
فيها؛ولد التي الفترْ نقدر أن ررؤيمكنما الأجفان! أبو محمد وقال، 
كانالذي الزياُتا بن أحمد جعفر أبي شيخه وفاة تاريخ من استنتاجا 

يكونالتي السنة وهى ، J،UTAوفاته سنة كانت( فقد وفاة، ثيوخه أسبق 
ّنةقبيل كانتا ولادته أن نرحح يجعلنا ما وذللئا يافعا، مترجمنا فيها 

٧٢٠٤٢^.

تنشأته 

عللمايهاأيا،ي على وتعلم غرنامحلة في الشاهلبي إمحاق أبو نشأ 
إلها•جاء ممن وغرهم 

.Y'YA/oالصحاح ، ١٨٩؛/الأنساب انفلر: )١( 
Y) ) :سم انظرOT؛/Y'انJلJا

؛/VTالابتهاج نل )٣( 
ص؛إ.الئاطص فتاوى )؛(



الأعظموالجامع التصرية المدرسة في العلمية الدروس يحفر وكان 
في

للفهمئتؤر منذ أزل ررلم ت ه نففي قال كما مبكرا؛ العلم على وأقبل 
وأصولهوثرعياته، عملياته في انظر طالبي؛ العلم شطر ووجه عقلي، 

نوعاأنواعه س أفردت ولا علم، دون علم على منه أقتصر لم وفروعه، 
والإمكان(المالزمان اقتضاه حسبما آخر، دون 

الحنة.والأخلاق الدين س كثير جاب، على نشا كما 

ندم»ءلى سارا زاهدا صالحا ورعا .ثبئا اكبكتي:عنه قال 
السنة،اتباع على حريصا والوؤع، والتحري والعفة الصلاح مجن رامح 
،.والثبهةاا١ للبيع مجانبا 

؛وتلاميذه شيوخه الئالث،! المهللب 

شيوخه!

مكانتهملهم كانت، العلماء، من نخبة عن العلم الشاطبي أخن. 
العلوم.في وتفننهم البلاد في وشهرتهم العلمية، 

—أيصا — ياخذْ كان بل الأندلس، علماء عن العلم أخذه يقتمر ولم 
والإقراء.للتدريس الأندلس إلى يفدون الذين لعلماء اس 

العلوم.في وتفالعه الثاطبي نثؤخ في أثر العلماء لهؤلاء وكان 

اصا<المجاري برنامج ، ١٢٧صا-آا، الإذادات،والإنشادات انفر: )١( 
\/r\.الأعمام )٢( 
.٣٤الأبهاجا/'ا"ا، نل )٣( 



حبالثاطبي؛ عنهم أحد الدين العلماء هؤلاء ثهرة وتتفاوت 
العالمية.مكانتهم وحسب لهم، الثامحلي ملازمة 

الشاطئ:محهم أحد الدين المعروفين العلماء هؤلاء ومن 
الفرصيل١،.النحوي الفقيه الثقوري آدم بن أحمد جعفر أبو - ١ 

الحملذو القرصي، النحوي الفقيه ررالشيخ إ المجاري عنه ثال 
المثرأيي الولي الشيخ بن أحمد جعفر أبو المالح والمذهب الراجح، 

الشقوري«لآ،,آدم 
سنةالمتوفى التغلبي، لب بن أحمد بن قاسم بن فرج سعيد أبو - ٢ 
الحرية,بمدرستها والدرس جامعها وحهليب غرناحلة مفتي ه، ٧٨٢

بنمعيد أبو الشهير انمالم الإمام الفقيه شيخنا ١١الشاطئ: عنه قال 
لب«رم.

ّمعيدأبو الأستاذ الجماعة شيخ شيوحه ومن ١١المجاري: وقال 
الأصولفي الحاجب بن عمرو أبي مختمر عليه عرض لب، بن مج 

١١عنه...يرؤيه أن له وأجاز واحد، مجلس في 
سنةالمتوفى انى، التانحالشريف أحمد ين محمد الله عبد أبو — ٣
٧٧١.^،

وقته.أهل وأعلم المالكية، إمام كان 

الحاجكفاية انظر: )١( 
.\/٤٣الابتهاج نيل وانظر: ءسْآا، المجارى برنامج )٢( 
والإنشاداتالإئدات )٣( 

، ٤٥١ -  ٥٠٩ه/الطيب نفح ، ٣٤ا/ الابتهاج نيل وانظر: ، ١ ص٨١ المجارى برنامج ، ٤١
.٣٣٢، ٣٣١ا/الزكية النور شجرة 



الأدب،وعلوم بالمربية الماس ءأعالم اكبكتي: أحمد عنه قال 
١٠وسيرها...العرب وأيام والأمثال والشعر والعريس، لينة حافهلا 

المستي،الحسني الشريف، محمد بن أحمد بن محمد القاسم أبو _ ٤
^٦١سة المتوفى؛غرناطة 

اللسان.علوم ورئتس بغرناحلة، الجماعة قاصي كان 

القاسمأبو الشهير الكبير القاصي لشيخ ا ر؛ الشّاهلمي! عنه ثال 
الحني«رأ،.

اللسان((علوم رئيس ررالإمام التتبكتي! وقال 

الخْلمبمرزوق بن أحمد بن محمد الله عبد أبو اكين شمس - ٥ 
ه.١٧٨ سنة بمصر المتوفى ز، تلمسا لا 

أبوالشهير العالم الجليل الخهلمب، الفقيه ررالشيخ الشاطئ: عنه فال 
زمرزوقا،ل بن محمد بن أحمد بن محمد الله عبد 

عبدأبو الراوية المحديث، الشيخ ثيوحه: ررومن المجاري: وقال 
اللهعبد أبي للإمام الصحيح الجامع حميع عليه سمع مرزوق، بن الله 

فاتتهفاتها مواضع ثلاثة إلا الحفار الله عبد أبي الخهليس، بقراءة البخاري 

المحتاجكفاية ، ص١٢١والإنثادات الإظدات وانظر: المحاج كفاية )١( 
\/\rxالزنة الود شجرة ، ٣٤٨صا"م_ 

.ص٥٢١والإنثادان، الإئدات )٢( 
الجماننير ، ١٠١صا،م، والإنثادات، الإفادات وانظر: ص'آآ، الحاج كفاية )٣( 

.٣٣٥ا/الزكية النور شجرة ، ١٩٩ْ/؟خا، الطيب نفح ، ١٤٦صه؛ا، 
.٨٧، ص٦٨الإغادات،والإنئادات، )٤( 



بالجامعومحانرها النصرية بالمدرسة بعضها مجالس في وذلك منه، 
٠٠أنى...بن مالك موطأ جمع _ أيصا _ عليه ومحممع ، عفلم ألا 

الخولأنيالفخار بن أحمد بن على بن محمد الله عبد أبو ء ٦
;.٥٧٥٤محسة المتوفى البيري، 

بناش عبد أبو الكبير الأستاذ ررشيخنا اطبىت الثسعنه ثال 
اساد.>".

بنمحمد الله عبد أبو الكبير الأستاذ شيوخه ارومن I الجاري وفال 
ختمات.محح في المع ؛القراءات عليه قرأ الفخار، 

صلاةفي للقرآن تلاوته محممعت القراءة، حن _ افه رحمه _ وكان 
غيرمن حقوقها الحروف مخارج يوفي من أذني تسمع فلم الجمعة 

مثله.تكلف 

وغيرها(الّآ،.العربية في التفقه عليه أكثر وقد 
الأهعبئ أبي مداغ بلا الفقهاء إمام عن العربية ررأخذ التنبكتي! وقال 

مات((حتى لازمه اليرى، الفخار أبي 
عنهوأخذ مد.اذع، غير بالأندلس النحاة شيخ راكان I المثري وقال 

٠إمححاق(، أبى كالثاطبى كثيرون خلق 

،١  ١٧- ١ ١ ١ Y/ الاتهاج نل ، ٩٢الحاج كفاة وانظر: ، ص٩١١الجاري يرuمح )١( 
T٤١، ١٠٤ا/• الزكية الزر شجرة 

ص«ها.والإنثادات، الإفادات )٢( 
.ص٩١١الجاري برنامج )٣( 
مرآه.الحاج كفاية )٤( 
الزكيةالزر شجرة  iTAT.Too^اكلم_، نفح وانظر: , roofoالف نفح )٥( 



البلسىمحمد بن أحمد بن على بن محمد اض عبد أبو — ٧
.J،UAYسة المتوفى الأوس، 

عبدأبو الفاصل المحوي الأستاذ الفقيه ررالشيخ الشامحلبي: عض، محال 
الثلميا،علي بن محمد النه 

الق،عبد أبي والفر ررالمؤلف عن أحد بائه المنبكتي وذكر 
الكي«لم

)الجد(المقري أحمد بن محمل بن محمد النه عبد أبو — ٨ 
آ"هم\هو.هأو ٧٥٩سنة المتوفى الكبير، المعروف؛المقري التلماني 

أبوالخهلير الشهير الجليل القاصي الفقيه ®الشيخ الثامحلبي! عنه قال 
ا.القرياال بكر أبى بن أحمد بن محمد ابن محمد الئ، عبد 

وحده،نسج الصوفي، القدوة الشيح ميوحه ءاومن المجاري؛ وقال 
ممعالمقري، أحمد بن محمد بن محمد الله عبد أبو عصره! وفريد 

ب4...االأ،.وأجازه تاليفه، من والرقائق الحقائق كتاب جمع عليه 
اليحمبيمحمد بن يوسف الحجاج أبي بن محمد الله عبد أبو - ٩ 

،^.٧٧٣سنة المتوفى بالال}ثي، المعروف 

أبوالحيب، القرئ الخطسب، الشيخ ميوحه ®ومن ت الجاري قال 

.والإنثاداتص٤٩الإفادات )١( 
.٢٨٦الأعادم!/الابتهاج نل وانفلر: صآ\،، الممحاج كفاة )٢( 
.٨٢، والأنثاداتص١٨الإفادات )٣( 
الزكيةالزر شجرة ، ١٤٤-١١٦أ/الإحاطة وانفلر: ، ١ ٢ ١ - ١ ١ صزا، الجاري برuمح )٤( 



عامةفأجازه امتجازه اللوسى، اليحمبى يرمق بن محمد افر عبد 
بشرطها((را،.

الزواوي•الله همد بن علي بن منصور علي أبو - ١ ٠ 
عليأبو المظار المالم الأمتاذ الشاض: ت قال 

الزدادي•'"
بنمنصور علي أبو النظار الفقيه الشخ شيوخه راومن ت المجاري قال 

علميفي والأمل لمول ا متتهى مختمر عليه قرأ الزواوي، الله عبد 
جب...١٠الحا بن عمرو أبي للامام والجدل الأصول 

الشاطئي؛منهم استفاد وممن 

بنالرحمن عبد بن قاسم بن أحمد العباس أبو الحافظ الفقيه - ١ ١ 
القبا

الحماراممه عبد أبو المحدث المفش —  ١٢

المر

علمفي عليه قرأ حيث الكحيالي؛ الحسن أبو الشن الفقيه - "١١ 
)٦(

١.صزو١ المجاري برناٌج ، ١١
الإُاداتوالإنثاداتصأهش)٢( 
مناطةأخار في الإحاطة الممحاج كفاية وانظر: ، ١ صا،ا المجاري برامج )٣( 

XiAfT  .٣٣٦ا/الزتمة الور شجرة ، ٢٥١.
، ١٦٢ا/ الذهب الدياج ، \/٤٣الاتهاج نل وانظر: ، ص٢٩الممحاج كفاية انظر: )٤( 

.٣٣٨، ٣٣٢\إ الزكية الور شجرة ،  ١٦٣
الابتهاجنل ا>: )٥( 
اوالإنشاداتص٠٦١الإفادات انظر: )٦( 



أوعالمية لقاءات خلال آخرين علماء من استفادة للثاطي كان كما 
عناد،وابن الضار، والقاصي عرفة، كابن إفادات؛ أو مراسلات 

تتلاميده 

متهم:العلم، أهل من جماعة الشاطئ عن أخذ 
عاصمبن محمد بن محمد بن محمد يحيى أبو الشهير القاصي - ١ 

,J،A١٣سنة العدو يجاهد وهو فقد الغرناًلي، القيسي 

المتفننالحاففل المحقق العالم النفلمار ررالفقيه I المجاري عنه قال 
القيسياالآ/عاصم بن محمد بن محمد بن محمد يحنى أبو 

ءاصم(الم.بن يحيى أبو الشهيد المسي ررالإمام الملوي: عنه وقال 
القيسيعاصم بن محمد بن محمد بن محمد بكر أبو القاصي - ٢ 

،.٤١٨٢٩سة المتوفى الغرناطي، 
،.البيانير محمن. اش عبد أبو الشخ - ٣ 

،١٤٢، ١٢٤، ١١٤، ١٠٨، ١٠٣، ٩٧، ٩٠الإذاداث،والإنناداتصآآ، اننز: )١( 
الودشجرة ، ٣٥، ا/٤٣الابمهاج نل ، ص٣٩المحاج كفاية ، ١٦٧، ١٦٤، ١٦٠

.٣٣٢ا/الزكية 
صا"أا.الجاري برنامح )٢( 
،ا/٧٣الابتهاج نل ، ص٣٩المحتاج كفاية وانغلرت ، ٢٠ص' الملوي جعفر أبجب لمت، )٣( 

؛.A/Uالأعلام ، ١٣٣٢;الزكية الود نجرة 
،١٣٣٢;الزكية الود شجرة ، ٣٧/١الاتهاج نل ص٣٩، الحاج كفاية انفلر: )٤( 

.٣٣٢\إ الزكية الود شجرة ، ٣٧/١الابتهاج نل ، ص٣٩المحتاج كفاية انفلر: )ْ( 



المجارى،الواحد عبد بن علي بن محمد بن محمد اش عبد أبو — ٤
-.٠٨٦٢سنة المتوفى 

عنمالك ابن ألفية عليه ررعرصتخ الثاطبي عن - المجارى قال 
}قلب...،<أ ظهر 

الأستاذارخال الحاج المقرئ الإمام ررالثيح البلوى: عنه وقال 
رر بالأندلس،( الرواة خاتمة الرواية المتفنن 

}الغرناطيل الأندلسي القصار أحمد جعفر أبو العلامة - ٥ 
ممعنبن الحسن أبو المحقق العلامة الإمام — ٦ 

الفقهي:ومذهبه عقيدته الراع: المهللسم، 
الشاطئي:عقيدة 

المجددينالمحققين الإسلام أئمة من يعتبر كان ؤإن الثاطبي 
البيعمن الأئاعرة فيه وقع فيما وع أنه إلا العمالية للبلع المحاربين 

الجملةفى فعقيدته لف، المدهب، هو هدا أن منه ظنا العقدية العلمية 
ويوولونها.البارئ صفات من كيرا ينفون الذين الأئاعرة مذهب على 

ؤإليككتبه، من مواصع في وتاؤيلها الصفات بحض بنفي صرح وقد 
:منهاشيئا 

صراه.المجارى برناعج )١( 
 _')Y( صا،ا،مانلوي جعفر أبي

\إا\\.الاتهاج نل < ص٢٩الحاج كفاية انغلر: )٣( 
نلالأتهاجا/تماّا.انفلر:)؛(



منفليت كنرت ؤإن الخلاف مسائل >روأم1 الشاطبي; فال 
الواقعكالخلاف نادر، وهو منها هو ما فيها بل بامحللاق، المتشابهات 

لهالتسليم بغير فيه يتكلموا فلم الصالح، لف العنه أمك فيما 
والنزولالاستواء كمسائل العباد؛ عن أمره المحجوب يغيبه والإيمان 

فيهاالأولون للثج موحين ذللث،، وأشباه والوجه والميم واليد والضحالث، 
الحكمهو ذللث، أن على دل معانيها؛ في الخوض وترك التسليم الك م

جهل،به يحاط- لا فيما الكلام لأن القرآن؛ ظاهر وهو فيها، عندهم 
. ١١بمعناهايتعلق تكليف ولا 

والنزولالاستواء محاني تفويض وهو التفويض مذهب، قرر فهنا 
اللأنها معانيها؛ في الخوض ترك أي والوجه؛ والقدم واليد والضحلث، 

٠تحلم 

المعنى؛دون الكيفية يفوصون أنهم والجماعة السنة أهل ومذهب، 
إذالكيفية؛ مجهولة ولكنها المعنى معلومة المن.كورة الصفات هده لأن 

اض.إلا كيفيتها يعلم لا 

فيالذلاهرية مداير٣إ الإسلام ملة في راومثاله _؛ المتشابه في _ وقال 
والرجلواليد الحين من _؛ النقائص عن المنزه - للزب الجوارح إثبات 

للمحدوات(االثابت، من ذللث، وغير والجهة والمحسوسات والوجه 

إثباتإثباتها أن الصفات هن-ه في عقيدته أن على يدل وهدا 
بيانها•/، تصل غتر من للجوارح 

.٣١٩اوواءقاتم/خ؛ّا، )؛(
.٤٤؛، r/Yالاممام )٢( 



علىتعالى ض تثبت الصفات هده أن والجماعة السنة أهل وعقيدة 
تعهليلولا تحرف ولا تميل ولا تكييف غير من بجلاله يليق وجه 

للبيعمقاومته رغم — اه رحمه — رروالشامحلبي الغامدي! أحمد قال 
الأتاعرة®معتقد على كان فانه عصره في العملية 

الشاطبيلعقيدة الدراسة بحد لي ررتبين آدم! الرحمن عبد وقال 
يأنى!ما البلخ مقاومة في وجهوده 

الأثعرية.العقيدة إلى يميل كان — اممه رحمه - أنه - ١ 

فيكالاحتلأف العقيدة في الاختلاف يرى كان - اممه رحمه - أنه - ٢ 
الرب((تنزيه هو الأصل وأن الفرؤع، 

جهوده— تعالى الله رحمه — للشاطي كان ررولما ت الفهد ناصر وقال 
بينر ايفقد لفوز، البه استهر مما الييع وحرب البدعة، حرمحب في 

التيوالحقيقة _، العلم ؤللبة بعض بين حتى — الاعتقاد سلفي أنه الناس 
واكدرالصفات باب في أسعري أنه هدين كتابيه يقرأ من لكل تغلهر 

.الأشاعرة،ا كتب هي الاعتقاد أبواب ش ومرجعه وغيرها، والإيمان 
علىالرد فى مبرورة نامحت وحمكورة، مملع له حلبي آ وال

,TWT/W، ء(/٤٣اكاوى يبموع ، ١٨. ١١٤; والممل الخل تعارض درء انظر: )١( 
،٢٤١ص وأهالها البيع من وموممه عقيدته لناطي الأمام، ، ٨٢، ٢٥ص التدمرية تهريب، 
والأءصامص'م_حداJواءةات بمخالفات، الإعلام ، ٢٤٢

ب.صفحة البلخ من ومونفه عقيدته الشاطئي الإمام لكتاب تقريفله قي ذكره )٢( 
.٤٦٥صىالبيع من وموقفه عقيدته الناحلي الإمام )٣( 
والاعتصام.الموافقاهنؤ يعي )٤( 
٦.، صْ والاعتصام الموافقاُت، بمخالنامحت، الإعلام )٥( 



ريبولا الإسلام، لدين والأنصار والإلحاد، البدع أهل من المخالفين 
فيوأحهلآ ه، الرسول جهة من والدين الحق محللب في ا-محهد من أن 

لنبيهالله امتجابه الذي للدعام تحقيئا حطام، له يغمر فالله ذلك بعض 
ءجإنستآاوّثأأه : قالواحيث وللمؤمنين 
تالفقهي الشاطئ مذهب 

المجتهدين.المالكية أئمة من الشاطئ الإمام يعتبر 
الأندلس.بلاد في السائد المذهب هو المالكي والمذهب 

الدينفي الفطر هذا أهل ءأحوال الخطب! بن الدين لسان فال 
معدومة،فيهم والنحل والأهواء نتنة، أحوال العقائد وصلاح 

جارية®الهجرة؛ دار إمام أنس بن مالك مذهب على ومذاهبهم 
؛منهامواصع، في بهذا الشاطئ صرح وقد 

سببأن مالك مذهب قاعدة ®إن _! إليه ورد سؤال عن مجيبا — نال 
ماتفإذا التركة، مة قلا الموت، الوارث إلى الموروث مالك انتقال 

شرعياواريا كان من إلى الموت حصول بأثر الملك انتقل الموروث 
وابنمالك نصوص تضافرت المعنى هذا وعلى لا، أم التركة قسمت، 
راجعللمرتل ذللث، في حفل فلا وغيرها، المدونة في وغيرهما القاسم 

هدابخلاف، هي، المن. في نقل جاء ؤإن لا، أم مة الققبل الإسلام 
الشريعة.قواعد وعلى المدهبؤ قواعد على فمشكل 

.٢٨٦ت البقرة صورة )١( 
١.• r/Yوالقل العقل -مارض در، )٢( 
مرا٤.الدرة اللمحة )٣( 



ي-مري

إلىينصرف فلا به، المعمول المشهور هو أولا ذكر فما — وأينا 
اضشاء إن - أمنحل لا وأنا كزماننا، المفتي في التقلد وجود مع غيره 

علىبأحدهما فأفتي المذهب في قولين أحد أن وأمانته الله دين ي ف- 
فهوبه، والمعمول المشهور هو ما أتحرى بل مقلد، أني مع التخيير 

أشكلفإن الأخر؛ القول إلى له أتعرض ولا لنتفتي، أذكرْ الذي 
توقفت.ترجيحا القولين أحد في الشيوخ من لأحد أو ولم المشهور علي 

بغيريفتي لا كان أنه — إمامته على — المازني الإمام عن نفل وقد 
عز'ند ما العلم من ومحله مالك، مذهب، من المشهور 

بهاوالفتوى ماللث، مذهب سوى الأمصار فقهاء طاه_< نمل أما 
مسائلفي أؤلرافخ منها لنا يذكر من>اير-إ لأنها أشد؛ فهو إلينا ية بالن

عرفمن ولا فيها، تفقه من رأينا ولا فيها، نتفقه لم الخلاف، 
عليها،تبنى التي قواعدها حصل ولا معانيها، على ئد ولا أصولها، 

كتابايقرأ لم الذي للعامي يحل لا أنه فكما سواء، فيها والعوام فحن 
حملبما ؤيفتي ه، لفبها فيمر الفقه كتب يأحذ أن فقها ممع ولا 

إماماكان ؤإن ماللث، غير مذش_، في يتفقه لم من كذللثح علمه، على منها 
مالاكا(لمذهب فى 

فيوهو  ٢٢١المحتاج كفاية في الشايي الإمام التنبكتي وذكر 
افالكية.تراجم 

الماتكيةل٣،.طبقات من عشرة السائمة العلبقة فى مخلوق وذكره 

.٢٣٣- ص١٣٢ الشاطئ الإمام فتاوى )١( 
.٩٢ص0\، الممحاج كفاية انظر: )٢( 
.٣٣٣، ٣٣٢؛/الزكة الزر نجرة انظر: )٣( 



فيوالزركلي المؤلم؛-نأا،، معجم في كحالة للمالكية به ون

اسه:مكانمه الخاص: اسمّ، 

العلومتحصيل في والمثابرة والاجتهاد بالجد الشاطئ حياة ائمت، 
إماماوأصح العلوم، من كسر في المبرزين الخياء من أصبح حتى 
الأندلس.وراء من صته وذاع مها، 

ذلكعلى تدل كما زمنه، في الفتوى في الناس أمئلة محهل كان فقد 
الشاطئ.الإمام فتاوى كتاب: في الأجفان أبو جمعها التي الفتاوى 
المقاصدكتابه: ذلك على يدل كما اللغة؛ في إماما كان كما 
الشافية.

هداعلى ياول كما الشريحة، ومقاصد وأصوله الفقه في إماما وكان 
الموافقات.كتابه: 

يدلكما البدع، عن والنهي الاجتماعي الإصلاح في إماما وكان 
الاعتصام.كتابه: ذلك على 

التفسيرهذا ذللث، على يدل كما ير، والنف؛القراءات عالماوكان 
المجمؤع.

والاستدلالوالشفلير المأس في بارئا محقئا كان ذلك كل وفي 
محلكتبه وأصبحمتط العلم، أهل من جماعة عليه أثنى ولذ.ا والتوجيه، 

والدارسين.والباحشن العلماء قبل من واهتمام عناية 

المولغضمعجم ت انغز )١( 
.١٧٥; الأعلام انظر: )٢( 



وفريدوحده، نسيج الشهير العلامة الإمام الشيخ ٠١المجاري! قال 
الشاطئي®اللخمي مومى بن إبراهيم إسحاق أبو عصره 

الفقيهالمحقق لإمام ا  ١١ت وصفه في ١^٠^ مرزوق ابن الإمام وقال 
اكالح«رمالأمتاذ العلامة 

الفلار«رم.العالم الأصولي ارالإمأم ١^: جعفر أبو وقال 
الجليلالإمام بالشاطبي، عرف السنة، ناصر ١١التنكتيت ونال 
المحدثر المفالأصولي الحاففل القدوة المحقق المجتهد العلامة 

السنيالمالح الوؤع الثقة الثبت البياني النحوي اللغوي النذلار الفقيه 
الحجة.الثاحث، 

الثقات،الأئمة متقني وأكابر الأثثات الحلماء محققي أفراد من كان 
وعرييةوحديثا يرا ونفوأصولا فقها الفنون؛ في الراسخ القدم ذو 

كثيرةوفوائد حليلة استنباطات إلى باغ وتحقيق عظيم تحر ْع وغيرها، 
فيراسخ وفدم مقررة، غزيرة واقتراحات محررة، محققة وقواعد 
والشبهالبيع وتجب السنة، واتباع والعفة والتحري والوؤع الملاح 

معأمور مح، ذلك له وقع وأهلها، للهيع يجر ما كامل عن والانحراف 
كثيراه.سها وأوذي جماعه 

فيوبالغ الكبار، بالأئمة والتحق الأكابر، وفاق وبؤع رراحتهد 
أبحاثمعهم له وحرى المشكلات، في الأئمة مع وتكلم التحقيق 

•١ ص٦١ المجاري يرناُج )١( 
الممحاجكفاية )٢( 
ءسهو'التلوي جعفر أبي نت )٣( 



ألةكمؤإمامته؛ عارصته وقوة فيها ظهوره عن أحلمت ومراجمان 
القبابالإمامين ْع جليل بحث فيها له المذهب، في الخلاف مراعاة 

ومعمعهما فيهما بححا الصلاة، عفب الدعاء ومسألة عرفة، وابن 
عبادابن الإمام مع التصوف في وأبحاث ل—،، وابن الة-ثتالي القاصي 
وغ؛رهم•

فيوتحليته يذكر، ما فوق والملاح العلوم في فقدره وبالجملة 
يشهر.مما أعلى التحقيق 

القواعدتحرير على مثتمالة النمامة غاية في جليلة تواليف، ألم، 
,الفوائدا، مهمات وتحقيق 

وحذقؤإمانا، نبرانا نة والالقرآن اراتخذ نيين أبو بكر وفال 
منوه شأ يدرك لم بما واشتقائا؛ وفقها، ونحوا، لغة، العرب؛ لسان 

أضاءلامعا، نجما كان جرم فلا لكه؛ وممنواله على ينح ولم لحقه، 
علىوعكفت الأنذلار، فلقت، والمغارب؛ المشارق في الإسلامية الأمة 

،٠ر الأمصار(( أهل بصائر بأنوارها واستضاءت الأبصار، كتبه 

العلميةآثاره ت السادس المهللس، 

العقلية،وقدرته العلمية، مكانته على تدل ة نفيمؤلفات للشاطيي 
الحلم،أهل لدى القبول لقست، والتحقيق، والتنقيح التحرير على قائمة 

بها.والعناية منها الإفادة إلى فتابقوا 

.٩٣.اوحاجص؛ه )؛(كفاية 
للمواسات.نيد أبو بكر مقدمة ْلهاا صمحة الموافقات )٢( 





عبيدةأبي وتحقيق الهلالي، مليم تحقيق ث منها وتصحيح، تحمق 
ملمان*ال حسن ين مسهور 

اسلس.م_كتاب 

البخاري.صحيح من السوع كتاب فيه شرح 

منوأحاديث آيات فيه شمج المجالس؛ رركتاب التنبكتي! عنه محال 
منبه تعالى الله خصه محا على دليل وفيه البخاري، في البيؤع كتاب 

يكمل١١لم التحقيق، 

*موجود أنه شيء عنه يذكر لم الكتاب وهذا 
والإنشادات.؛.الإفادات 

الشرعيةالعلوم في متنوعة ؤإنثادات فوائد على مشتمل وهو 
العلم.أهل عن المؤلف، كتبها • وغيرها واللغوية 
طرففيه صغير، والإنشادات الإفادات رروكتاب التنبكتى: عنه محال 

وملح١١وتحف، 

أبومحمد الدكتور بتحقيق واحد مجلد في مهلبؤع الكتاب وهذا 
الأجفان.

الكافية.الخلاصة شرح في الشافية المقاصد ء ٥ 

النحو.في ماللث، ابن لرجز رح ث الكتاب وهذا 

\/oy!لأملأم وانظر: ص٣٩، الممحاج كفاية )١( 
ا/هب.الأعلام انم: )٢( 
\/oyالأعلام انظر: ، ص٣٩الحاج كفاة )٣( 



أسفارمحي مالك ابن ألفية على الجليل ومرحه ١١التنبكتيت عنه قال 
وتء>ميمااالا/بحثا مثلمه عليها يولف لم كبار، أربعة 

الشيش.عيال الدكتور بتحقيق مجلدان منه طبع والكت١ب 

الاشقاق.م في الاتفاق صوان - ٦ 

النحو.أصول — ٧ 

وكتابالاشتقاق، علم في الاتفاق وكتاب ١١التنبكتي! عنهما قال 
آخرمرصع في ورأيت، الألفية، رح ث في ذكرهما النحو؛ أصول في 

تلخالأى.أنه٠ا 

الشاطئ.الإمام ٨-فتاوى 

سفرا؛ش مجموعة فتاوى رروله التنبكتي؛ قال 

كتيإ.ءد6 من الأجفان أبو محمد الدكتور جمعها الفتاوى وهن.ْ 

واحد.مجلد في الأجفان أبو طبعه والكتاب 

وفاته!الساع؛ المهليس، 

فيالثلاثاء يوم بغرناطة - تعالى الله رحمه — الشاطبي الإمام توفي 
.٠٥٧٩٠محنة شعبان شهر من الثامن اليوم 

،١  ١٨؛/المزلفين معجم ، ١ »_A؛ المجاري برنامح وانظر• ، ص"؛؟؟ المحتاج كفاية )١( 
.؛/٥٧الأعلام 

٠٧٥؛/الأعلام ، ١١٨؛/المولفض معجم وانفلرت ، ص٣٩ المحتاج كفاية )٢( 
ص"؛بم.المحتاج كفاية )٣( 











معرفتهم،عت، انالدين المحققين الأئمة من الشاطئي الإمام يعتبر 
وتحريرها،وقراءتها العلم أهل كتب على الاطلاع في وتوسعوا 
وربماعنهم، نمله لكثرة الملم؛ أهل بأقوال مليئة ألفها التي ومؤلفاته 

أغفلها.وربما كتبهم، وأسماء بأسمائهم صرح 
محادرهعن هنا الحديث، سيكون ولكن كيرة، التفسير في ومصائره 

التفاسيربعمى إلى وسأشير جمعتها، التي أقواله حلال من التفسير في 
وهذاكتبه، من مواصع في ذكره ما حلال من التفسير في عنها نقل التي 

Iبيانها 

اثر:كتج، أولا: 

:مهاوذكر 

القاصي.إسحاق بن لإسماعيل القرآن أحكام - ١ 
ونقلالتفسير في عند، المعتمدة المصائر من الكتاب هذا ؤيحتبر 
الفقهية.والأحكام النزول وأسباب والأثار الأحاديث 

القاصيباسم وصرح كثيرة، مواصع في منه النقل الشاطئي أكثر وقد 
•ومنها نادرا، إلا بالكتاب يمرح ولم إسماعيل، 



ولالكؤ تل؛ممة مآ ءآمنوألامحزموأبمشت أل؛ن يتآ؛، ؤ تعالى؛ فوله عند -
سُهم

iJLمحلأبة؛أبي حديث من القاصي إسماعيل اافخرج الشاطئ! فال 
اءالثويتركوا الدنيا يرفضوا أن ه الله رمول أصحاب من ناس ررأراد 

منهلك إنما فقال! المقالة، فيهم فغلفل ه الله رسول فقام ويترهبوا، 
فأولئكعليهم، افد محشدد هم أنفعلى سددوا يالشديد، قبلكم كان 

وحجواسيقا، به تشركوا ولا الله اعبدوا والصوامع، الديار في بقاياهم 
ءامتوأأل؛ن  ١٦٠٥^؛فيهم! ونزلت، قال! بكم نقم يوامتقيموا واعتمروا، 

تك؛4،ا«لأ،.أثه تل تآ ين ■محزتوأ لا 
سمينابن عن إمحامحا بن إسماعيل أحكام راوفي الشاطئ! ال ق- 
الملأءفى يعنى! - يجهر عمر وكان ، ت، يخافبكر أبو كان قال! 

.ا\م.

ؤآث،بيحك دب-نجامنبماث لك آممه مآتل لدعمم كلماآلي؛ ؤ تعالى! قوله ند ع— 
محرنجبم4ل؛؛

هالني يكون أن يمكن إسحاق،! بن إسماعيل ررقال الشاطئ• قال 
/بالله..,«ر بيمين - جاريته يعني! - حرمها 

ايربي•بن بكر لأش القرآن أحكام - ٢ 

,٨٧ت المانوة سورة )١، 
.١٩٦الاممام )٢( 
ه/٣٣.الموافقات )٣( 
١,التحريم صورة )٤( 
.r\i/rالاممام )٥( 



Iومنها مواصع، عدة في منه نقل وقد 
ورئجاظوثئ تأله أثمْ آوركن وجعلثا.4، ؤ تعالى قوله ند ع- 

رعزمهاهحق رعوها تا آثء اة }،نإلا عثهمِ 'َةقها ماآJتدعوها 
الصوابمنهج عن قوم زاغ وقد العربي؛ ابن ا>قال الشاطبي: قال 

.التزموهارا أن بعد عليهم كتبت رهبانة أنها فظنوا 
بنصهالعربي لأبن القرآن أحكام كتاب في والمذكور 

:منهامواضع، في العربي ابن بكتاب الشاطئ صرح وقد 
منمواصع في الغزالي عليها نص المسالة ...وهذه ٠١ت الشاطئي قال 

القرآن؛١أحكام في العربي ابن تصحيحها في وتلاه كتبه، 
عطية.لابن الوجيز المحرر — ٣ 

؛ومنهاكتابه، دون باسمه وصرح مواضع، في عنه نقل 
أيقنقولاثئعوا ثائعيآ منتقما هنئاصرَر وأف ؤ تعالى؛ قوله ند ع- 
ثايربح،هلْ،.عن إم ثثزذ 

والبيعالأهواء أهل تحم الأية هذه عمليةI ابن راقال الثّاءلبيت قال 
فيوالخوص الجدل في انمق أهل من ذلك وغير الفرؤع في والشذوذ 
١١العتقي، وء لومفلنة للزلل عرضة كلها هذه الكلام، 

.٢٧سورة )١( 
.Y١٣٧/الاعممام )٢( 
القرآنأحكام انظر: )٣( 
.٢٩/٣الأءتصام)٤( 
.١٥٣الأنعام: ّورة )٥( 
)/TA.الاعتصام )٦( 



.بنصه الوجيز المحرر فى المذكور وهذا 

٠السري القه مد بن مهل نمير — ٤ 
لتفسيره؛استشكالأ ؤإما ا نميت إما المواصع بعض منه نفل وقد 

تومنها 

رينهاكآر4لم.صدألكيل أف وهل ؤ تعالى: قوله -عند 
آلة((رممحلريق ؛^^ ٤١١ؤءصئ التتري: راوعن الشاطئ: قال 

ف\إ\هز°آ.تعار: قوله -عند 

فهمفي اش عبد بن سهل عن نقل أنه ذلك »ومن الثاطبي: قال 
تعالى:قوله محي قال أنه عنه ذكر فقد باطه؛ من يحد مما أشياء القرك 

الشنالأنداد وأكثر قال: أصالائا، أي: ؤئلآئواؤِسا4؛ 
افه((من هدى بغير ومناها حفلوؤلها إلى المتهللعت بالسوء، الأمارة 

•منصور ين سعيد تفسير — ٥ 

1ومنها باسمه، وصرح مواصع، عدة في منه نقل وقد 

نحسؤنألمم بمسوث ؤم ألدبا للتوة ق سعتيم صل ^٢^■؛:، تعالى: قوله ند ع— 
م'ًأنم)ي(

.Y٣٦٤/الوجيز انظر: )١( 
(CY ٠١٣، ١ ٢ صى لتتري ١ نمير انظر: أقواله. من يعده جمع التتري ير نف

٩.الحل: سورة )٣( 
المهلبؤع.مهل فير ز وليس ، ٨١/ ا الاعتمام )٤( 
١٢٢البقرة: سورة )٥( 
_UY.اشتري فير في والمان.كور ، ٢٤٢؛/ الموافقات )٦( 
٠١٠٤الكهف،: سورة )٧( 





^^لفم_ري

يالففلالمعنى هذا يره نففي حميد بن عبد ُروحرج ' الثاطبي قال 
أ/محؤاٌؤم ئل نل ؤ لأية ا هده على فأتى سعد، ابن مصعب عن آخر 

هملا، قال: الحرؤية؟ أهم قلم،: ؤمحزنثثابم١/ قوله: إلى صلاه 
النصارى؛وأما بمحمد.، فكفروا اليهود؛ أما والنصارى، اليهود 
الحروؤية:ولكن راب،، ث ولا طعام فيها ليس : وقالوابالجنة، فكفروا 
 )jؤمدرثي5بمل أن يذة آس أمز وبمف0مآ مقتهء بمد ئ أف عهد ثمئو0 ^^؛

ِقالآننييم>^،<رص.

اكرآن:محائل كتب 

تمنها وذكر 

سلام.بن القاسم عبيد لأيي القرآن قائل ف— 

:ومنهابعضها، في باسمه وصرح المواصع، بعض في منه ونقل 

يا: فقالواملة ملوا هؤ النبي أصحاب أن ءوروى الشاطئي: قال 
كنباا-ثديتب لمحن رل أس ؤ الى: تعالله أنزل فا؛ نحدثاض ول رم

إلاالموال ينبغي لا وأنه سألوا، فيما عليهم الرد في كالنص وهو 
الحديث،فوق حديثا حدثنا : فمالوامله ملوا يم ف، التعبد في يقيل. فيما 

.١٠٤، ١٠٣اص: )؛(سورة 
.٢٧المرة: مورة )٢( 
.٩٠؛/الاعممام )٣( 
؛٢٣الزم: سورة )٤( 



الغرانفضائل في الحديث انفلر يوسف. سورة فنزلمت القرآن؛ ودون 
محي"'"•لأي 

والمنؤخ!الناصح كتب ت ثاكا 

تمنها ذكر وقد 

المربي.لأبن والمنسوخ الماسخ - ١ 

:مهامواصع، في به صرح وفد 

المتعة،نكاح مغ في مالك مبالخة المربي ابن وذكر ١١الشاطئ! قال 
الناسخكتاب في كلامه وهذا ١١قال! ثم بالنية...؛؛ يجيزه لا وأنه 

١١والمنسوخ 

رروقو_! قاطع بدليل إلا يقبل لا المخ ادعاء كون في - أيصا وقال 
الطريقةاال'أ،.بهدم كثيرا والمنسوخ الماسخ من العربي ابن أسقهل 
للمحاس.والمنسوخ الماسخ - ٢ 

!منهاباسمه، يمرح ولم مواصع، في لكرم وقد 

وبالأحاديث،بالإحماع ثبتت، فلما المحاس! ابن قال ١١الشاطبي! قال 
يزيلهاحديث، أو بالإجماع إلا تزال أن يجر لم •ا ه الجي عن الصحاح 

،•ثيءلأ ذلك من يأت ولم خها، نومحن 

.٥١، ٥٠الموافقات؛/)؛(
؛/AA"؛.الموافقات )٢( 
أ"؛.r/• المرافقات )٠١( 
.٣٤١، ٣٤٠الموافقات"؛/)؛(





ثنية•لأبن القرآن مشكل تأويل - ١

قتسة.لابن الحديث مختلفا تاؤيل — ٢ 

;ومهامواضع، في بهمإ وصرح عنهما، نقل وقد 

منكلفي كتابه صدر في القتبي ذكره ما رروتأمل الثاط؛يت قال 
الإلزام*هذا صحة للئ، يبين الحديث؛ مشكل في وكتابه القرآن، 

فيالكلام عل برروقد اممه كتايط في طعن من على رده في ِ وقال 
كتابينفي قتيبة بن محمد أبو فيه اعترضوا عما والجواب، عليهم الرد 

_*الله رحمه _ كتبه محامحن من وهما المعنى، لهدا صنفهما 

الفقه!أصول كتب إ خامسا 

:ومنها 

الشافعي._الرّالةللأئم 

!ومنهابها، وصرح ءدأة، مواضع الشاطبي منها نقل وقد 

١١فناه يكنا أش آلثنيه ومئرا ؤ ار...وقالتعالى! قالالش_اطبى! 
العلمأهل يختلض ولا القرية، أهل المراد أن بين فالمعنى لأية؛ ا

معنىكله هذا ؛صن.قهم. يخبران لا والعير القرية لأن ذللث،؛ في باليسان 
للعرب،١١الثابتة التصرفاُت، هذه فى _ اله رحمه _ الشافعي تقرير 

٠١٥٠ْ/الموافقات 
الأساممآ/بمامآ.

.٨٢ت يوصف صورة 
.٣٣٦١; الاعتصام 





البخاري.لصمحح المهلب رح ث من يقل كما 

ثرحفي للمهلب وثع رروثد ت — السابقة لأية ا عند — الثامحلبي ل محا 
رالأولءل يالمعتى التحريم الأية في المراد بأن يشعر قد ما البخاري 

لم.مصحح . ٢ 
ذلك!ومن مواضع، في منه نقل فقد 

نثنت أممث ثدم \و بآ ي يأدث حئ آلارص أنخ '' تعالى قوله ند ع- 

ررممعتت محال سفيان عن لم محرجه ما راومثله الثماطّبي! قال 
يثأدق -ثق آلارص أنج ظأ محوله: عن الجض زيد ابن جاز ال مبرجلا 

في-ؤبمع'هتةمحأس..ا.س<"<.
الترمدي•منن - ٣ 

Iومنها عدة، مواضع في منه وينقل 

قمقمبمتهه جمعا وأ'لآرض هدر؟ع ص أست فدرثأ ^^-١ • تعالى محوله ند ع— 

حمماوأزيض ؤإب ■ص أست مدرؤأ ينا ؤ رروء_التعالى1 ت الثاطبي قال 
وصححهي الترمال. حرجه ما نزولها وسب لأية، ا آلذثنمسؤه روم همبمتهؤ 

ياحدثنا النبي: له فقال يالنبي. يهودي ررمر قال؛ عباس، ابن عن 

.Y'U/Yالاعتصام )١( 
٠٨٠يومفت محورة )٢( 
الوافقاتمأ/با'ا.)٣( 
.٦٧الزم: محورة )٤( 







عباسلأبن راذكر قال: طاوس عن الآ"مى راوذكر الشاطى: قال 
بمحكمه،يؤمون ،: _LJالقرآن، قراءة محي يمسهم وما الخوارج 
أنمزُملرلؤ نأرأبف0 إلاأثن ملم وقرأ• متشابهه، محي ؤيضلون 

,٢١إمءه(ال ؛١^١ 
•، للأجر الشريعة كتاب في والمذكور 
البارك.لأبن الزهد ح-كتاب 

:ومهامواضع، في مه ؤينقل 
محه|4لم.تل تآ ين قذثوأ لأ ^١^ أزن يتأها ؤ ^،: L>u"قوله -محي 

أتىمقلعون بن عثمان أن المارك ابن وخرج ٠٠الثاًلبيت قال 
منما ليس المي فقال الاحمماء، في ك ءاتذن فقال: المي. 

الصيام...اا،ال؛،.أمتي حماء إن احتمى، ولا حمى 
ال٠باركألابن الزهد كتاب في والمذكور 

البر.عبد لابن وفصاله العالم بيان حاْع - ٩ 
:ومهامواضع، في منه ؤينقل 

رلإىرم إلأمن محمحنن. ُؤولأ.ُرارث تعالى؛ قوله ند ع- 
ي>ت'نم)ا■(

\/Tyالاممام )١( 
.٤٣رقم ، _UTالشريعة محاب انثلر: )٢( 
.٨٧المائدة محررة )٣( 
.Y٢٠/• الاممام )٤( 
.٨٤٥رقم ص'ا،آ، الزى محاب انفلر: )٠( 
.١١٩، ١١٨هود؛ محورة )٦( 



عنروي ما I رحمة المذكور الاختلاف كون اروبيان الشاطبي! قال 
اللهرسول أصحاب باختلاف اض نفع لقد قال• محمد، بن القاسم 

سعة...«را/قي أنه رأى إلا منهم رحل بعلم العامل يعمل لا العمل؛ في 
١^٢،.عبد لأبن وقفله العلم بيان جامع في والمذكور 

إسحاق.بن إسماعيل للقاضي القرآن أحكام - ١ ٠ 
التفسير.كتب في ذكره سق وقد كثيرة، مواضع في منه نقل وقد 

فيولعله عدة، مواضع في وما ابن عن الشاطئ ينقل كما - ١ ١ 
ومنها!حامعه، 

ولدلفرك تحم إلامن . محنمرخ أرازق ؤرثُ تعالى؛ قوله ند ع- 

-قال أنه الحزيزت عبد بن عمر عن وهب ابن اروحرج ت الشاطئ قال 
((لأ،.يختلفوالا أن الرحمة أهل خلق قوله: في 

يره،نففي ولعله مواضع، ءل.ة في حميد بن عبد عن ؤينقل -  ١٢
;وهنها 

ّو.اناَأليرقأمس ءو-محلم أم 4 يتمحف ^٣ ت تعالى قوله ند ع- 
مح،سضربمْ،.

الأمماممآ/؛آا.ا(
ص؟بمه.وانظرت ، ١  ٦٨٦رنم ، ٩٠١، ٩ ٠ Y/٠ وفضله العلم بيان جامع انظر؛ ٢( 
٠١١٩، ١١٨هري! صورة ٣( 
.١١٩/٣الأءصام٤( 
٠٤٩، ٤٨ت القمر صورة ٥( 



جاءقال: هريرة، أبي عن حميد بن عبد ُذروى الثا'ديت قال 
ذنزلت«أا/القدر؛ في يخاصمونه و. الني إلى مشركوقريش 

فيالنبؤية جرة الصاحب إمحاق بن محمد عن ينقل كما -  ١٣
تومنها المواضع، بعض 

محأذوممصِظمحصرمقوله -عد 
ووصفحملة منهم ذكر ما يعد — إسحاق ابن ُئال الشاطبي• نال 

مناختلافهم مع الملك دين على النصرانية من وهم - شأنهم من 
أمُم...«رم.

.٢٢٩الأءممام'ا/خ'آآا، )ا(
٠٧ت عمران آل صورة )٢، 
اوواساتم/أابر)٣( 







الأولالمب*صث، 

بالقرآنالقرآن تفسير 

هوبل التمر، ممادر من معيرا بالقرآن القرآن ير نفيعتبر 
بكلامهاممه بمراد أعالم أحد لا إذ ير؛ التغممادر من الأول المصدر 

وعلا.جل منه 

يفئرأن ذلك في الئلرق ارأصح التغير طرق عن س تيمية ابن فال 
وماآخر، موصع في فتر قد فانه مكان في أجمل فما بالقرآن، القرآن 

آحراررموصع في بسهل فقل مكان من اختمر 
;ومنهامعدودة، مواصع في بالقرآن القرآن الشاطبي فسر وقد 

■٠^٤١٢أكتم، ١ءثدوأر3لإ ألثاس ؤينآ؛أا وقوله! >ا... طبي! ١^٠١ نال - ١ 

ؤلمسألأرآنتعالى! كقوله السورة؛ تفاصيل في العبادة هده رح ث ثم 
همؤوأمح-يئ قوله؛ إلى ه ءاتن... س آلإ ولغن مد ززأ 

الفتأوىمجمؤع قي التمسير مقدمة )١( 
.٢١القرة: سورة )٢( 
.١٧٧القرة: سورة )٣( 



الأحكام...ا؛من السورة في ذكر ما تمام إلى وهكذا 
القطع؛مبالغ بالغت الأمة هذ0 في الحرج رير على الأدلة ررإن - ٢ 

علىيدل مآ ومائر ، ٢، •٠^^١ ثى ألدن ي جثيعوق ت تعالى كقوله 
،.حكم ؛وبذ دلأ آبمتر أثث.بمًًفم ت كقوله المعنى؛ هذا 

لأهلْ،.آس ون ما ي ي الإذ >، ^ثأ 

.Y٢٩٠/اJواسات )١( 
.٧٨ت الحج سورة )٢( 
٠١٨٥القرة! محورة )٣( 
٠٢٨الماء: محورة )٤( 
٠٣٨الأحزاب: محورة )ْ( 
٠١٥٧الأعراف: محورة )٦( 
٠٥٢اوواس1تا/• )٧( 



الثانيالمحث 

بالسنةالقران تفسير 

أمرسبحانه اض لأن الشير؛ مصادر من الثاني المصدر ته التعتبر 
ألدًٍقرإقك ؤوأُزإآ تعالى! قال كما للناص؛ آياته ببيان ه محمدا نبيه 

لمعانيه.وموضحة للقران شارحة تة فال

القرآنوهو التفسير ؤئرق من الأول للطريق ذكره بعد - تيمية ابن قال 
بلله؛ وموضحة للقرآن شارحة فإنها بالسنة فعليك ذلك أعياك رفإن ر —

بهحكم ما كل الشافعي! إدريس بن محمد عبداض أبو الإمام قال قد 
القرآن،،من فهمه مما فهو اش رسول 

لمعانيه،وشارحه للكتاب مبينة جاءت إنما تة رءالالئاهلبى! وقال 

ه)مرر)أ:إيإلّايداُّانرل بتث أليً؛قر 1ؤإئ تعالى! قال ولللائ، 

.٤٤ت الحل محورة )١( 
؟l\r rxالفتاوى مجموع في اشر طدط )٢( 
.٤٤الحل: محورة )٣( 
؛r٢٣٠/الواقفات )؛(





،آلنمدث١ محب لأ إثام وحمة ثمعا روقم ؤق'ي' •' تمالى راقال - ٣
بالوعاء.أصواتهم الرافعون هم - التفسير في - والمعتدون 

الماسفجعل ممر في النبي. مع راكنا قال: موسى؛ أبي وعن 
أشكم،على اربعوا الناس، أيها ه•' الض فقال بالكثير، يجهرون 

وهوثريبا، صّمينا تدعون إنكم غائبا؛ ولا أصم تدعون ليس إنكم 
.١١معكم 

علىيكبرون ه يكونوا ولم الأية، تفسير نمام من الحديث وهدا 
.للآيةاا ممتثلين ليكونوا الصوت، رغ عن نهاهم ولكنه واحد، صوت 

ْْ.الأعراف: سورة )١( 
AT/yالاصام )٢( 





الثالث،المحث، 

الصحابةبأيوال القرآن تفسير 

مصادرمن الثالثة المرتبة محي بأني الصحابة بأقوال القرآن تضير 
كماثابه، وأمأحواله وعرفوا التئزيل شاهدوا لأنهم وذلك ير؛ التغ

النهحباهم ما ْع القرآن، نزول ومحت الكتاب وأهل العرب أحوال عرفوا 
العرب.للغة وحذقهم والإدراك الفهم من به 

رجعناالسنة محي ولا القرآن محي التفسير نجد لم ررإذا I تيمية ابن محال 
منثاهدو0 لما بذلك، أدرى فانهم الصحابة؛ أقوال إلى ذلك غي 

والحلمالتام، الفهم من لهم ولما بها، اختموا التي والأحوال القرآن، 
لأئمةكا وكبرازهم؛ علماؤهم لاسيما الصالح، والعمل المحيح، 

اوهديينا(را،.والأئمة الراشدين الخلفاء الأربعة 

بحضمحي الصحابة بعض تفاسير نقل في الشاطئي اعتنى وقد 
محيبالنسخ مرادهم نوحيه في آخر جانب من اهتم كما المواضع، 

ذلك!على الأمثلة ومن أحرى• مواضع 

.T٣٦٤\/الخاوي مجموع في الضر مقدمة :١( 





آيةهي الأنعام آية لكن التخصيهس، باب من — أيصا — فهو مية؛ الت
،١بالعكس الثاني وش الأول، الوجه في المخصوص العموم 

آونن عيابا عومح؛ ثبمث أن عق ئوألمادئ ظ ت تعالى قوله ت راومنها - ٣ 
دبذه.تإأسلإ؛محأ؛بمما أذ هلإ' محتا ين 

المختلفةا،الأهواء هو شيعا هم لبأن عباس! ابن فعن 
أ-لثوءؤ، ُّزبثم وفياصل • وصفهم في سبحانه قال ررولما - ٤ 

السدعونأنهم عالي دل الاهتداء؛ محلن مع بالضلال وصفهم ، '^'؛١^١٦
قالحيث من _، لا أو الكتاب أهل من كانوا - عموما أعمالهم في 

اغ.بحون ذلك ثرح ومحياني صلألةاا يدعن راكل س! الّثي 
اليهودبأنهم مححد تشير الأية. في يران التفيجتمع فقد 

علىاتفقوا قد لأنهم البدعة؛ أهل بأنهم علي ونفير والنصارى، 
هيما غير الجنة محي تأولوا بأنهم الممارى كمر فثر ولذلك الابتداع، 

•٢٧١بالرأىااالتاؤيل وهو عله، 

الثاني.الوجه في المخصوصى العموم آية محي المائل.0 آية أن أي )١( 
اوواممات*ا/؛ه'آ.)٢١( 

0آ■.الأنمأم:ّورة( )٠١
.)/٦٨الأعمام )٤( 
السامة.الأية في أعمالا الأخسرين وصف في أي )٥( 
١١٠^محورة )٦(  ٠١٠٤ت  ٠٥٠
الأءمماما/هه.)ما(





الراعالمحث 

التابعينبأقوال القرآن تفسير 

منكثير عدها التي الممادر أحد التابعين بائوال القرآن ير نف
تالقواوقد الصحابة، تلاميد لأنهم وذللث، ير؛ النفمصائر من العلماء 

العربيباللسان أعلم أنهم كما الضير، ومنها العلوم، من كثيرا عنهم 
بعدهم.ممن 

ولاالسنة، في ولا القرآن في النمير تجد لم ررإذا تيمية! ابن قال( 
أقوال(إلى ذلك، في الأئمة من كثير رجع فقد الصحابة، عن وحدته 

بنعيد رروكالتميرا، في آية كان فإنه حبر؛ بن كمجاهد النابحين؛ 
والحسنرباح، أبي بن وعطاء اص، عتابن مولى وعكرمة -مير، 

الحالية،وأبي المسسبا، بن ومححيد الأحيع، بن روق ومالبصري، 
التابعينمن وغيرهم مزاحم، بن والضحاك وقتادة، أنس، بن والربيع 

بعدهمرإمومن وتابعيهم 

عدةفي عنهم فنقل التابحين، بعض بتنامحير الشاطئي اعتنى وقد 

.٣٦٩- الفتاوى مجموع في التمر مقدمة )١( 



فيبالنسخ التابعين مراد بتوجيه آخر جانب من اهتم كما مواصع، 
تذلك على الأمثلة ومن أحرى• مواصع 

تمايدءه حى اث، ؤ\نلإو\' فوله! فى قتادة رروئال I الثامحلبى قال — ١ 
أنس،بن لربيع ١ وقاله ،، ٦ تعتره ما أث، ^٥١٤^١ ; بقوله وخ منرنه 
الأيتينلأن ؛ المذكور الهلراز من وهذا زيد، وابن دي، وال

التكليفوأن فيه، حرج لا الدين أن تقرير بعد إلا تنزلا ولم مدنيتان، 
فيمات مايدءه حق أس ؤ\ةاث\' ت قوله معنى قمار مرفؤع، وأستهلاع لا بما 

بالمخأرادوا فإنما ؤءأموإأسم١أسطعيمه، ت قوله معنى وهو امتهلحتم، 
.التغابن® ؤرة بمقيد عمران آل محورة إمحللاق أن 

وأ'تنمجائآلمنهأوزأألمزقوآلقأئ ثصز ^}؛٩ ،: d_jJفي >اوقالرْ، - ٢ 
المواريث.بآية منسوخ إنه ت لأية ا ثهيم آرزمرير 

وعكرمة.والثدي، الضحاك، ت وقال 

بالزكاة.منسوخ I الحسن وقال 

والوصية.الميراث نسخه الملما؛ ابن ومحال 

الندب،على الأية حمل لاحتمال هماكن؛ الأيتين بين والجمع 

٠١٠٢عمران؛ آل سورة ( ١ ) 
.١٦سورة )٢( 
[.٣٤٥، ٣٤٤"Y/ \دواظ\ت ]١^: والأصولض الماخرين بلسان المخ من يس أي؛ )٣( 
.٣٥٨، r٣٥٧/الموافقات )؛(
[.٣٥١. nofrالموافقات ناظر: ه هماس ابن أي: )٥( 
٠٨النساء سورة )٦( 



كمافمد ؤو,إداحئر4 ت قوله بدليل يرث؛ لا من ت القربى بأولي والمراد 
الوارثين.غير المراد أن فدل بالحضور؛ الرزق ترى 

والميراث؛الوصية اية بدليل — أيقنا — الندب المراد أن الحسن وبين 
والمبهم٠المجمل بيان من فهو 

يومأمحجري عل ألنار 4 دتمحف ُؤئم تعالى؛ قوله أن المقرون ، ٣٠٠- ٣ 
بنعبد فروى القدرب أمف في نزل صء©ءاناومحءمُءم4أأ، 

يخاصمونهه المي إلى قريش مشركو جاء قال؛ هريرة؛ أبى عن حميد 
الأية.فنزلت المدرب في 

بالقدر.المكذبين في نزلت أنها ت وغيرْ مجاهد عن وروى 
منأنهم يعين ما لأية ا في فليس bلأ دليل، ففيه صح، إن ولكن 

،.فيها،لوكلامنا الفرق، 
ل٤ ^١ ٠ ٠ ثك. ه لمل مآ محزم لن آلبن كأبما ؤ تعالى؛ فوله عند وقال - ٤ 

التحريمIهدا في اختلفوا الماس أن رروذللث، 
أنعلى بناء القبهلية؛ رئة ما ولده لأم تحريما كان إنه حماعة! فمال 

والشعبي،وقتادة، الحسن، I به قال وممن شانها، في نزلت ية ألا 
عمر•ابن مولى ونابع 

،١عتبةاا١ بن اف وعبد عهناء، قول وهو زينب، لعل تحريما كان أو 

.٣٥١اوواس1ت"ا/ا،؛"آ_ )ا(
.٤٩، ٤٨القمر: مودة )٢( 
.١٣٢٩، YYA/rالأعمام )٣( 
١.ت التحريم سورة )٤( 
.٢١٤، Y\r/Yالاعمحام )٥( 





الخامسالمبحث 

القراءاتفى متهحه 

،صحا وا را تفالايامت، ر تمعلى ر المفيعن القراءارت، معرفة 

بعصا،يعضها ر يفالقراءات لأن وأحكامها؛ الأيات معاني ؤإيضاح 
وأحكامها.المعانى بحض صحة على وتدل 

التيالمسحة الحروف أن الملمين بين نزاع راولأ • تيمية ابن قال 
يكونقد بل وتقادم، المعنى تناقص تتضمن لا علميها القران أنزل 

متقارتاا١.أو متفئا معناها 

المعنيينكلأ لكن الأحر؛ محنى هو لمس أحدهما معنى يكون رروقد 
وتناقصيا،.تفاد اختلاف لا وتغاير تنؤع اختلاف وهدا حق، 

منمتباينا وجه من متفما فيها المعنى يكون ما القراءات ارومن 

وجه"•

منهاقراءة وكل حق، كلها المعنى فيها يتغاير التي القراءات ررفهدْ 
كلها،بها الإيمان يجب، لأية ا مع لأية ا بمنزلة الأخرى القراءات مع 





السادسالمحث 

الرولأمساب محي مهحه 

دلالاتهاواستيعاب الأية فهم على يعين النزول باب أسمعرفة 
لأياتا ير نفهمي والزلل الخ-هلأ إلى يودي به والجهل ومعانيها، 

•لات لإسكا وا الشبه من كثير محي ويوع ، مقصودها عن بها والخرؤج 

فإنالأية؛ فهم على يحين النزول سبب ررومعرفة I تيمية ابن محال 
١١بالمسب الحلم يورث بالسبب العلم 

الشبهفي موقع التنزيل باب بأسررالجهل الثامحلبي! وفال 
يقعحتى الإجمال مورد للمموص ومورد والإثآكالأت 

رالنزاع،ال ومحؤع مقلة وذلك الاختلاف، 
منكثير في كبيرا اهتماما النزول باب بأسالثامحلبي اهتم وقد 

كذلكوتكون ، )روي( مثل التمريضى، بصيغة أحيائا يوردها المواضع، 
فيكدللث، وتكون نزولها، ____، يجزم وأحبائا ضعيفة، الغالب، قي 

صححة.، الغال

١٠٣٩^١٣إلأتاوى بمجمؤع يي التفسير مقدمة )١( 
؛/!؛ا.الوافقات )٢( 



ذلك:على الأمثلة ومن 

لاموالالصلاة عليه أنه التضير في رروروي الساطبيت قال - ١ 
يصيرحتى ينمو يزال لا ثم كالخيط، رقيما يبدو الهلال بال ررما • نئل 

علهؤ4اممه:فأنزل كان؟ كما يصير أن إلى ينقص ثم بدرا، 
محثبنمحركالأاا(((\أ/قوله: إر الأية، 

ؤدؤُوأ• نزل أن إلى بعصا بعضهم يكلم الصلاة في كانوا رروقد - ٢ 
يِسم<ص...«رإا.

أوقغموهأئسطلم بدوأماؤآ يجزفأ الأية: مدم نزلت ا ررولث- ٣ 
:قولوالهم: فقيل الصحابة، عر ذلك شق الأية؛ بماطقاملأ4رْ، 

:فنزلت،قلوبهم، في الإيمان اش فألقى فقالوها، ه، وأيشا يننا تؤ 
الآية((س.

اض،رمول يا : فقالواملة، ملوا الّثي. أصحاب، أن رروروي - ٤ 
الأية.مشها...يمل٨، كنيا لحس رل وئ تعالى: اممه فأنزل حدثنا، 

إلاالموال ينبغي لا وأنه سألوا، فيما عليهم الرد في كالئص وهو 

٠١٨٩ت القرة محورة )١( 
٠٣٨٨الوافقات؛،/)٢( 
.٢٣٨القرة: سورة )٣( 
.٣٤١م/اووافقات )إ(
١٢٨٤القرة: محورة )٥( 
١٢٨٥البقرة: محورة )٦( 
.٥٠٤، T'0\/اJواءقات )٧( 
.٢٣النص: محورة )٨( 







الساعالمبحث 

اللغويالجانب في منهجه 

الصحابةوأقوال والسنة الكتاب من للأية تمسرا الإنسان يجد لم إذا 
ولآكنيلسانها، نزل القرآن لأن العرب؛ لغة إلى يرجع فانه والتابعين 

ألفاظهافي العرب كلام من المعهود على تعالى افه كلام يحمل 
الشرعية.والقواعد الأية مساق مراعاْ مع وأساليبها ومعانيها 

اللغةبحقائق العالم لغير ليس أنه ®واعلم ت الزركثى نال 
اليسيرتعلم حقه في يكفي ولا اش، كلام من نيرء ير نفوموصوعانها 

المعنىوالمراد المحنيين أحد يحلم وهو مشتركا اللففل يكون فقد منها، 

فهمهفعللب الجمالة على العرب بلسان نزل ®القرآن الثماطبي! وقال 
في١داأرثع يقول! تعالى اض لأن خاصة؛ الملريق هدا من يكون إنما 

.(٢!
ءرب

 )١(jU^l .\>}0إ\
٠٢ت يوسف سورة )٢( 



ئليمج

تطلبإلى سبيل ولا يفهمه، العرب لسان جهة فمن تفهمه أراد ررفمن 
٠الجهة،ا هده غير من فهمه 

كثيرة.مواصع في عثليمة عناية اللغوي بالجانب الشاحلبي اعتنى وقد 
Iيلي ما اللغوي بالجانب اهتمامه جوانب ومن 

تذللئؤ ومن • اللغؤية لألفاظ ا بعض نفير - أ 
لكنالشرعيات، في واقع أنه علم قد »التشابه الشامحلبي: قال - ١ 

ذلكمن والثافت، كثير؟ أم قليل هو هل منه الواقع مقدار في النفلر 
لأمور:اللكترة؛ لا القلة 

ألكئنب٠؛؛^، أزل هو ؤ تعالى: قوله وذلك الصريح، النص : أحدها
ؤئ0المحكمات: في فقوله ٢، ألكنفومحرأم محكثت«ئى نه؛ائت 

وعامته،معفلمه الشيء وأم والجمهور، المعفلم أنها يدل 1إألؤنفه 
الجلدةبمعنى الدماغ؛ وأم معفلمه، بمعنى الملريق؛ أم : قالواكما 

ولدللث،الأصل، — أيصا - والأم ونواحيه، لأجزائه الجامحة له الحاوية 
يرجعوالمعنى تحتها، من لحين، الأرض لأن القرى؛ أم لمكة: قيل 
يرادإنما ؤنمحه4ت< تعالى: فقوله كيلك؛ كان فإذا الأول، إلى 
القلل«ص.يها

مهة«لْ،.في جماعات أي: يفاُتيوأباتلأ"؛ تعالى: ررقوله - ٢ 

♦؛.Y/Yالموافقات )؛(
Y) ) ٠٧عمران: 1ل محورة

 )Y"('الموافقات.Y''U/Y
.٧١الماء: محورة )٤( 
.Y١٢/"الشامة المقاس )٥( 



ذلك;ومن اللغة. على المبنية والأحكام الفوائد بعض استنباط - ب
لأنهاباطلاق، الشريعة عن مض ءالاحتلأف الشاطبي: قال - ١ 

أمردوْاو كرعم4>ؤ؛ن تعالى؛ لموله المحتلمين؛ بين الحاكمة 
تقتضيالشريعة كانت فلو الشريحة، إلى التنانع فرد الأية، وأفيوله 
فائدة.إليها الرد في يكن لم الخلاف 

صيغمن صيغة فهي الشرط، سياق في نكرة ؤق،س؛4 ونوله; 
أمإل إلا يكون لا فتها والرد المموم، على تنانع كل فتنتفلم المموم، 
فندا((لآآ،.الحق أهل يكون أن يع فلا واحد، 

لممن ومفهومه; ألة4لم أطخ لمد محج ض تعالى؛ ®وقال - ٢ 
،٠الله٠١ هبح لم الرسول يمبح 

ذلك;على الأمثلة ومن القراءات،. بعض نوحيه - ج 
ؤثإنضأٍمحئةآذأالكريم; القرآن ®في الشاطئي؛ نال 

أمتكم«لا"،.هذه ولأن التقدير; ا محتحفمهامزلأ 
ذللئ،;على الأمثلة ومن الإعرابي• التقدير بجان - د 

بمدأزئايىظثاث قدإ تعالى; ®قوله قالالثاطبيت 
فداء٠^٨لتفدون ؤإما منا، تمنون فإما تقديره; ؛ فداءه 

٠٥٢ت المؤمنون محورة )٥( > ٥٩المساءت سورة 
MWjSالشاب المقاصد )٦( . ٢٧٢م لأعمام 

٤.ت محمد سورة )٧(  ٠٨٠اكساء! سورة 
\lrMالشاب المقاصد )٨( . ٦٤٣٠! لخوافقات 



اللغوي.الجانب من الضعيفة والأقوال المحاكين على الرد - ه
والشاذة.الضعيفة الأقوال على الرد في كثين! به اهتم الجاف وهذا 

ذلك:على الأمثلة ومن 
قوله؛في الكرسي فثر من اءومنهم الشاطئ: قال - ١ 

وهو:يعرف، لا يبستا نيلين مبالعلم، ، ألتثو>ت 
مخيوق،اف علم ثLكنسءئ ولا . .١ ٠ ٠ .١ .......٠ .١ ١ ١ 

غيروالكرمي مهموز، علمه، يعلم ولا عندهم: كأنه 
مهموز((

وضخين أول ؤإ0 تعالى: قوله في - قال أنه : ، ذلك١٣ررومن - ٢ 
قلبهفي اممه أثستا من به يؤمن محمد. ثلي، البسن:، باطن ، (هل ممثامر

بهدايته.واقتدى اكوحيد 

المربج،تحرفه لا المحنى هذا فإن بيان؛ إلى يحتاج الضمير وهانا 
بحال؛اق مياديمه ولا مناب،، مجازى وضع جهتها من فيه ولا 

هذا؟يكيف، 

فزالللقرآن؛ ير نفأنه على يايل ما فيه يقع لم أنه عنه والذر 
إذا«لْ،.الإشكال 

.٢٥٥الغرة: سورة )١( 
^ا^٦^)٢( 

. ٢٣٥؛/\وو\فق\ت ]انظر: التتري، سهل عن المقولت المنكلة التفاسر س أي )٣( 
٧٤٧.

٠٩٦عمران: آل سورة )٤( 
.٢٤٧اJواسات؛/)٥( 



همدتتعالى قوله في الخلل لفظ اول من تاؤيل ؛ ومثاله ٠٠- ٣
غيرالقرآني المعنى يصير ذلك فان بالفقير؛ ه ملة أهث,ا.رثهي-،د 
وإرقوله: من غوى تأول من تأؤيل وكيلك صحيح، 

الفهذا غوي؛ بمعنى غوى صحة لعدم المميل؛ غوى من أنه مكاه 
جهةمن فيه يمح لا والأول اللفغل، جهة من التأويل فيه يصح 

الممنىلأ٤،.

أراللفغل أو المعنى جهة من إما ائها وفالنامي، التأؤيل من للأمثلة ذكره سياق في أورده )١( 
[.٣٣٣.  ٣٣٠م اJواءقات ]اننلر: هنا مهما 

.١٢٥الاء: ّورة)٢( 
.١٢١طه: سورة )٣( 
.٣٣٣، ٣٣٢م )٤، 





الثامنالمبحث 

السياقدلالة في منهجه 

يراعيبأن وذلك السياق؛ مراعاة وقواعده; التمسير يهل محوا من 
الأيةيربهل أن عليه كما بضها، ؤيريطها الأية محياق ت المق

والغلهلالخطأ في يوقع محياقها عن لأية ا فقطع وبعدها، قبلها 
والانحراف.

وماسياقه، مومحبمع؛حس، كل في الدلالة ارفان ت تيمية ابن قال 
والحاليةا،اللفظية القرائن من به يحف 

المجمل،تبيين إلى ترشد فإنها المياق؛ اردلألة الزركثيI وقال 
الطلق،وتقييل. الخام، وتخصيص الراد، غير احتمال بعدم والقعلمر 

فمنالمكلم، مراد على الل.الة القرائن أعفلم من وهو الدلالة، وتنؤع 
،.ماءلرتهاار في وغالهل نفلره، في غلهن آهمله 

فيالتمسير قواعد من جعلها حيث الباق بدلالة الشاطئ اهتم وقد 
الإثزكال.إزالة 

■ ١٤/٦مجموعاكاوى)١( 
.A٢٠٠ ارعان )٢( 



إلىالممد الرأي بادئ في الش_ارع من ظهر ءإذا الشاطبي: قال 
التحقيقفي راجع فذلك المكلف، قدرة تحت يدخل لا بما التكاليف 

قراثمتهءاأو لواحقه أو سوابقه إلى 

المعنىلإيضاح المواصع؛ بعض في المياق دلالة الشاطئ ذكر وقد 
ذلكومن للأية. الصحيح 

إيمننهريتبوأ دمحّ ءامنوأ تعالى* قوله ررفاما الشاطئ• قال — ١ 
أنواعبالفللمم المراد أن عر يدل اوكلأم سياق فان الأية؛ ، فز...^١٢

لقواعدمقررة آخرها إر أولها من المورة فإن الخصوص، على الشرك 
قصةالأية قبل تقدم والذي يليه، وما الشرك لقواعد وهادمة التوحيد، 

الكواكس،في لهم أظهرها التي بالأدلة لقومه محاجته في إبراهيم 
علآثرئ مثير أظلا وتى ؤ قوله• ذلك قبل تقدم قد وكان والشص، والقمر 

هاتينارتكب ممن أظلم أحد لا أنه فبين أوَةوب َكذبا أف 
بالحجة،إ؛هلالأ الأنعام سورة في بهما المعني أنهما وظهر الخلتين 

لهم-ا؛مضاد هو الذي للحق ؤإيضاحا الخالقة، في لنزلتهما وتقريرا 
.المعنى١١ هذا تقرير قبل ورد إنما الموال فكان 

أليرجلا ررممعت قال! سفيان؛ عن لم محتجه ما ارومثله - ٢ 

.Y١٧١/اJوافقات )١( 
.٨٢الأنعام: مودة )٢( 
.٢١الأنعام؛ صّورة )٣( 
.٢٩_٢٧/٤اJوافقات )٤( 



أئأوءه؛ ي ي بألف •حق ألارص أبج ^٥٤>، ت قوله عن الجعفي يريد بن جابر 
ناللأية، ا هذه تأويل يجئ لم ت جابر فقال ؛ أأدلإ5مإو،ه هو-نمّ ؤد 

إنفقال! بهذا؟ أراد ما لسفيان؛ فقلتا الحميدي! قال وكذب، محميان! 
حرجمن مع يعني _ يخرج فلا السحاب؛ في عليا إن تقول! الرافضة 

احرحوا_! ينادي أنه عليا يريد — ماء المن مناد ينادي حتنى - ولده محن 
إخوةفي كانت وكذب، لأية، ا هذْ تاؤيل فذا جابر! يقول فلأن، مع 

.١١يوسف 

ومالأية ا قبل ما عليه يدل محناهر ومعناها واضح، أمرها الأية فهذه 
معنىعلى المقيد ودل العام، محنى على الخاص دل كما بعدها، 

غيرهقطع كما بحدها، وما قبلها عما الأية جابر قطع فلما المطلق، 
منإليه ثة بالنالموضع صار المهللق؛ عن والمقيد العام، عن الخاص 

معنىعن فزاغ هواه فيه انع لكنه ، التوقف، حقه من فكان المتشابه، 
الآة.>".

٠.٨ \ يوسف صورة ( ١ ) 
.٣١٨الموافقات )٢( 





التامعالمحث 

الفوائدواستخراج الأستساط في منهجه 

أونصية دلالتها كانت إن الايات؛ من الفوائد واستخراج الاستنباط 
فهيالشريعة نصوص من يؤيدها محا ولها الدلالات من دونها أو ظاهره 

مخالماالايات من الموائد واستخراج الاستنباط كان ؤإن صحيحة، 
كلاملمفهوم أو الشريعة لنصوص مخالما أو ظاهرها أو لأية ا لنص 

صحيحة.غير فهي الحرب 

اللسانعلى حار غير القرآن من تنبقل ممعنى رركل الشاطبيت قال 
مماولا منه، يستفاد مما لا صيء، فى الهران علوم من فلس العربي، 

مبطل«لا،.دءوا0 في فهو ذلك؛ فيه ادعى ومن به، يستفاد 

عنايةلأيات ا من الفوائد واستخراج بالاصتنباط الشاطبي اعتنى وقد 
يرهنفمن وكير التفسير، قواعد على العالي، في مبنية وكانت ، كبيرة 

ذك:على الأمثلة ومن الدلالة. ظاهر وظلها الجانب، هذا في هو 

.YYO ،YY؛/؛



آ'لآم؛ووشي،نرز وأمحع ظونب بجامنث •وث؛لدقئا • • ررءؤ الئاطبي• قال - ١
•آخرها إلى ١، ألمررك4ل وبني وألثنيؤ والأنش 

حملوهما أصل عن لها يخرجوا ولم لها، صبروا بأنهم عيهم محاثنى 
غيرْ•إلى 

الوئؤعءالسالة البلوى هذه أن على يدل دتيءبٌ ؤوك؛لوءإ I ونوله 
الأحوالءاجمهور إلى بالنسبة 

بالإتمامأمر قإنما ؤمحأ\لإحءِس4لم، تعالى: اض »قول - ٢ 
علىلكن به، آخذين الإسلام قبل كانوا لأنهم الحج؛ باصل الأمر دون 

ذلكوأثثا٥ بعرفة، كالوقوف منها؛ جملة ونمص الشعائر، بحص تغيير 
نصاالحج إيجاب جاء ؤإنما لذلك، بالإتمام الأمر فجاء غيروا، مما 
تبينهذا؛ عرف ؤإذا ،، ؤومحءلأثتداطآمي4ر ت تعالى محوله في 
٢.لأ؟اال أم الحمرة، إيجاب أو الحج، إيجاب على دليل الأية محي هل 

قلوؤتعالى: قوله ففي التخيير؛ بمعنى التي الإباحة 'أوأما - ٣ 
وعلىومدبرة، مقبلة، سئتم: كيم، يريد: آئجخ؛*ه ملكم لكمثأنوا جث 

واضح١٠تخيير فهذا جنبا؛ 

!٥٧. ١٥٥المرة: مورة )١( 
 )٢(.،(•U/؛

.١٩٦القرة؛ سورة )٣( 
.٩٧صران: آل )؛(مورة 

٠١٥٤/٤الوامحات )٥( 
.٢٢٣المرة: مودة )٦( 
\اسالواسات )٧( 



يثءآلم يحالمحكم؛ن من ثإ_يدني وأنثمدوأ ؤ ت مال تعالى افه أن رر... - ٤
المساءبشهادة الأموال في فمحكم لأية؛ ا وأ»ِ،أدكابنه هممل ُحلإن 

فيذلك على ونثه شهادتهن، صعقا به وخلهر رجل، نهاية إلى منشئة 
وفنرمنكن®، لب لذي أغلم، ودين عقل ناقصات من رأيت راما ت قوله 

رحل.شهادة تعدل امرأتين شهادة بان العقل نقصان 

ندمحفلإئو>ئ_ثا محل أن ءؤ فيه؛ وثال يالقرآن، ذللثج ثبت وحين 
الرجل'ُأمدرجة عن انحطاطهي على دث ؛ آللأئ، إنديثا 

ة،الآيهمئوةائاسِثأمحل4رم قرآن الر>وفى - ٥ 
إلىالمنازعين رد فإنه والاختلاف؛ التنانع رفع ®ي صريحة الأية وهذه 

إلاالاختلاف برفع ولا الاختلاف، ليرتفع إلا ذلك وليس المريعة، 
يكنلم الامحلأف يقتضي ما فيه كان لو إذ واحد؛ شيء إلى بالرحؤع 

باءلل((لأ/وهذا نازع، رفع إليه الرحؤع في 
تعالى:ما>وئال 

ءشلأقطدنهلْ،•
مماوذلك يؤمنون، لا أنهم بنن ثم ه، بالنص المعرفة لهم فأسن 

،.للكفراا١٦مغاير الجهل أن كما العلم؛ غير الإيمان أن يوضح 

.٢٨٢القرة: محورة )١( 
.٤٣٨٩; \سم\ظ\ت )٢( 
.٥٩اس: ّورة )٣( 
.٦٠م/الوافقات )٤( 
.٢٠الأنعام: محورة )٥( 
٠٨٤؛/اJوافقات )٦( 



محاسنيحول بظاهره يقتضي ، أمئد٠هل راوقوله: - ٧
وغيرأحن هي بالتي والدفع الأذى، على المر من العادات؛ 
ذلك«لمأ/

.٩٠ت الأنعام )؛(سورة 
اوراساتمآ/ا*ا""آ.)٢( 



العاشرالمحث 

الاعتقادآيات في منهجه 

الصفاتبنصوص يتعلق ما ومنها الشريعة، لأصول شامل الاعتماد 
سحاو4.للبارئ 

محيجاءت كما بها الإيمان هو الصمات ايات محي السلف ومذهب 
تميل،ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف غير من الشرعية النصوص 

مجهولةل١،.كيفيتها وأن معلوم، معناها وأن 
ودينهاض تعظيم على قائم الاعتقاد آيات ير نففي الشاطئ ومنهج 

وسرفيما ووسر السلف، منهج حالف الصفات باب في لكنه وشرعه، 
عقيدته.فى بيانه محبق كما معناها، تفويض أو تأويلها من الأشاعرة فيه 

بعفرفى الاعتماد ائل لمسيره نففي الشاطئ تحرمحى وقد 
المواصجر.

يلى!ما الموافقة أمثلة فمن 

لأنهابإطلاق؛ الشريعة عن متقى »الأخلأف الشاطئ: قال - ١ 

.TUY/\y، ه/٤٣الئتارى سموع انظر: 



ئ؛إييمم

ثنمبمرفيسءزدو،إزأسؤ؛ن تعالى! لقوله المختلمض؛ بين الحاكمة 
تقتفسالشريعة كانت فلو الشريعة، إلى التنانع فرد الأية، وألثمووه 
فائدة.إليها الرد في يكن لم الخلاف 

صيغمن صيغة فهي الثرمحل، سياق في نكرة ؤفيسة4 ومحوله؛ 
أمرإلى إلا يكون لا فيها والرد العموم، على تنانع كل فتنتفلم العموم، 
فرقاا؛الحق أهل يكون أن يع فلا واحد، 

وتركواإلا ألُم إن ؤ تعالى! قوله نحو الخوارج راواتع — ٢ 
تنمثدَياهلأ،.ؤةثؤأأهءدوافوله: وهو مبينه؛ 

وقوله:

قوله!في دينه في الخالق حكم قد تعالى الله أن الخوارج نظر ررفلو 
تىثةثا .و^، ٥١قى -^^١ أ وق، وقعدل، ^١ ^؛٥٤؛؛^، 
فعلهلما مناف غير ؤإنآلثمحأإلأ.فهلو، قوله! أن لعاإموا ٢، أهلهأ؟هأ 

للهالحكم به يرجع الرحال تحكم فإن الله؛ حكم حمالة من وأنه علي، 
١،.ءالئ«أ فعله مما مثله كان ما فكذلك وحدْ، 

كمااممه، إلا يعلمه لا الغيب أن على تدل والأحاديث، لافالآياُت، — ٣ 

اوواممات"ا/*اا*ا.)ا*(. ٥٩الماء: ا(ّورة 
.٩٥ال1ئدة; مورة )٧( . r٢٧٢/ الأعمام ٢( 
.٣٥ء؛ النسا سورة )٨(  ٠٤٠ت يوسف صورة ٣( 
.٤٠ت يوسف سورة )٩(  ٠٩٥ت المائدة سورة ٤( 
.rrr/iالموافقات ( ١٠) ٠٣٥الماء: صورة ٥( 



إنؤ ت تلا ثم اممه، إلا يعلمهن لا حمس ررفي ت ؛جو قوله من الحديث في 
ورة«.الآخر إلى ١، \1ؤهلإ نبمثث1في آوث لإوث ص م خ أض 

،زلاهوه دت1ثها ب آتئيب ممايح ت لأخرى ١ في ل ! وف
عكقهر ثلأ آلش ثلم ؤ ت بقوله الأخرى الأية في المرّين مشى و؛ 

الأية-ضءتدا.إلأسآنمحمحرنوره 
علمه®امتناع وهو الأول؛ الحكم على عداهم من فبقي 
تيلي ما المخالخة أمثلة ومن 

،ؤإٌامبمرلممحلهلحه ت تعالى قوله  IvlJرروالنائالالش_1ءلبيت 
اتخاذفي معتادهم على حرى إنما ذلك، وأشباه ؤثأثمشفيأئءهل٦،، 

فجاءتالحق، الواحد بإلهية مقرين كانوا ؤإن الأرض، في الألهة 
الأرض،في العوم ما نفي على تنبيها وتخصصه النوق بتعيين يات ألا 

تعالى:قال ولذلك ألبتة، جهة إنبات على دليل فيه يكون فلا 
سائرفي المجرى هذا على واحر فتأمله، ،، مذهترهل ألثقفمن عتيم 

الآاتوالأحاديث«ّ.

.٣٤لقمان: )؛(سورة 
.٥٩الأنعام: مورة )٢( 
٠٢٧، ٢٦الجن: مورة )٣( 
.٤٧١أ/اJواءقات )٤( 
٠٥٠الحل: صورة )٥( 
٠١٦^،: ٧١سورة )٦( 
.٢٦الحل: صورة )٧( 
؛/>،>،^الوافقات )٨( 





عشرالحائي المثعحث 

الأحكامآيات في منهجه 

ودلالاتالفقهية، الأ-صكام عن المفصل حديثها لها الايات بعض 
الحكمفي نصا يكون ما منها الفمهية1 الأحكام على الأيات هذه 

منذلك دون يكون ما ومنها ظاهتا، يكون محا ومنها الشرعي، 
الدلالات.

فهوصحيح؛ دليل عليه دل إن الأية. من الختنبهل الشرعي والحكم 
مردود.فهو صحيح؛ دليل عليه يدل لم ثمإن مقبول، 

مالايات ا من الفقهية الأحكام ببيان المقمرين من كثير اهتم وقد 
للخد.امبومقرر الفقهي لمذهبه مقرر بين وما تكثر، وممقل بين 

الفقهية.

بعضفي الأيات من الفقهية الأحاكام ببيان الشامحلبي اعتنى وقد 
علىمبنية الغالب،، في ءلاهرة الفقهية الأحكام هدْ وكانت، المواضع، 

ير:U ذمح، على الأمثلة ومن الجملة. في والمة الكتاب، دلالة 

فإنما١،، ثب^^؛؛٣!تثحوألتنْ تعارت اش ®قول الشاطئ؛ قال - ١ 

,١٩٦القرة! سورة )١( 



لأي؛يزي

آخذينالإمادم قبل كانوا لأنهم الحج؛ بأصل الأمر دون بالإتمام أمر 
بعرفة،كالوقوف منها؛ حملة ونقص الشعائر، بعض تغيير على لكن به، 

إيجابجاء ؤإنما لذلك، بالإتمام الأمر فجاء غيروا، مما ذللثا وأشجاه 
عرفؤإذا ، ؤوؤوءنرأكايطآتِييم ت تعالى قوله في نئتا الحج 
أمالعمرة، إيجاب أو الحج، إيجاب على دليل الأية في هل نين هذا؛ 

لأ؟(\م

تعالى!قوله ففي التخيير؛ بمعنى التي الإباحة راوأما — ٢ 
وعلىومدبرة، مقبلة، شئتم! كيف يريدت ه َُقم آئ ئأُدأ*رم لكم ■رث 

واصح((تخيير فهدا جنب؛ 

لترييانحالخكم؛ن من سأياو؛ن ؤأنشندوأ ؤ I قال تعالى فه ١ أن رر... — ٣ 
الماءبشهادة ، ١^٠٠٠^١١في فحكم الآية؛ ا وأمأكثار،هأ ثكمث 

فيذلك، على ونثه شهادتهن، صعق به وحلهر رحل، شهادة إلى منفتمة 
وفسر، منكيء لم، لن.ي أغلم، ودين عقل ناقمات من رأيت ررما قوله؛ 

رجلا؛شهادة تعال.ل امرأتين شهادة بان العقل نقصان 
،؛عين أودنن غآ قزأبمدوصثؤ؛إش تعالى؛ ؛-رروقال 

منبأكثر أوصى أو لوارث، بدين مرصه في أم فإذا الإصرار، فاستثنى 
منالماج هذا بإبداء حقه يحص نقصه أو الوارمث، حرمان قاصدا الثيثا 

؛اتفاقا،ممنؤع والإصرار مقارا، كان حقه؛ تمام 

.٢٨٢ت المرة سورة )ْ( . ٩٧ت عمران آل سورة )١( 
^ا^^X\ذإ\»>J\ت )٦( . A١٥٤ اووافقات )٢( 
.١٢الماء: سورة )٧( ؛ ٢٢٣المرة: سورة )"١( 
\الأ1.المواممات )٨( . l\r\ااJواءقات )٤( 



عشرالثاني المبحث 

المشكلةلأيات ا فى منهجه 

الاختلافموهم ويمي الناس، على فهمه أشكل ما هو المشكل 
الايات•بتن والتعارض 

بينهاتعارض لا الايات فان الايات، إلى راجعا ليس الإشكال وهدا 
أمحنيامز ؤحدوأ أؤ ءيي عند ين عI 0 تعالى نال كما اختلاف؛ ولا 

الايات،بين اختلأيا يقلنه فيما ابتداء للمنافنر يقع الإشكال هدا ؤإنما 
^j^،.وليس 

فالكما الاختلاف؛ عن متز0 جادله جل اض اروكلأم الزركشي؛ فال 
يقعقد ولكن أشكنامحكثئاه، ؤحدوأفه أف عندغ؛و ين َكال تعالى• 
.لإزالته،؛ فاحتيج به؛ وليس ختلائا ا يوهم ما للمبتدئ 

النفلمرقصار منها يفهم التي القرآنية لأيات ارا I عيي الوقال 

.٨٢! التساء سورة ( ١ ) 
.T/٥٣الإتقان وانظر:  iiofyالبرهان )٢( 



كلالمقام، ؤساب يليق ما على منها نؤخ كل حمل يجب التعارض؛ 
٠ا؛ 

وجهمبينا المواصع يعفى في المشكلة بالايات الشامحلبي اهتم وقد 
يلي!ما ذلك على الأمثلة ومن وتوجيهه. الإشكال 

إلىالقصد الرأي بادئ في الشارع من فلهر »إذا الشاطئ: قال - ١ 
إلىالتحقيق في راجع فذلك العبد؛ فدرة تحت يدخل لا بما التكليم، 
ثموتىإلاوأمتعالى:فقوله قرائنه؛ أو لواحقه، أو سوابقه، 
وهو:القدرة، نمته يدخل ما إلا منه المهللوب ليي مسدونه 

الإّلأم.>م'<.
أ0عثه ملأجثلح اعتمز أر آلئث حج ُؤمم0 • بحانه سالله قول  ١١- ٢ 

الملوافوليس الإباحة، يقتضي لففلها الأية هذْ فإن بملوميا4رى 
خافواحين لوهمه مقابلة في الجناح رغ ذكر إنما لأنه مباحا؛ بهما 

بقوله:التوهم ذللث، فرفع الكفر، أعلام من فيهما تقدم ما سب، المغ 
^جظثهأنبملئدك.ياها(لْ/

\ممثْلشنآتل محزموأ لأ ءامنحأ ٌ ءؤينأأأا تعالى: قوله عند وقال - ٣ 
ألقعايِتعالى:قوله مع معناها يشكل الأية هذه ررأن : ثكلم...ه 

ص^.الحان القواعد )؛(
.١٣٢المرة: مورة )٢( 
.١٧٣، ١٧٢؟/اJراسات )٣( 
٠١٥٨ت القرة سورة )٤( 
٠٢٤٠ا/ الشافية اJقاصد )٥( 
٠٨١^ت المائدة صورة )٦( 







عشرالثاك المحث 

والأحاديثالأيات بين الجمع قي متهحه 
اسمةالأمال عر والرد 

والأحاديث.الأيات بين الجيع في منهجه - أ 
شارحةنة الجاءت ؤإنما بينهما، تعارض لا والسنة الكتاب 

الاياتبعض تعارض من ابتداء للناظر يفلهر وما له، ومحوصحة للكتاب 

لقصورإما الناظر إلى رامع هو ؤإنما إليها، راجعا فاليس والأحاديث، 
تممير0.أو علمه 

بينالجمع وجه فبين محواصع، في الجانب، بهذا الشاطبي اهتم وقد 
ورد، كذللئ، وليس التعارض ظاهرها التي والأحادبمث، الأمان بعض 

اسالفين.على فيها 

تيلي ما ذلك ومن 

تنكحلا المرأة بأن جاء الحديث، إن ررقولهم! الشاطبي! قال — ١ 
منيحرم ما الرصاع من يحرم وأنه حالها، على ولا عمتها على 

الأمإلا الرصاع من يذكر لم المحرمات ذكر لما تعالى وافه النبح، 



ئ؛ي£ري

ذلك!بعد وقال الأحتين، بين الجمع إلا الجمع ومن والأخت، 
حالتها،وعلى عمتها على تكح المرأة أن فاقتضى 

حلال.والأخت الأم موى رصاعة وكل 
علىفيه تعارض لا العموم، تخصيص باب من الأشياء وهذه 
حال((رى.

شحثتؤ؛نآةكت -ث الإماء في - تعالى قوله أن زعم من ررقول - ٢ 
فيحاء ما مع يعقل لا ،، آأمثاد_،هأ بمي ألثغمشث عق فنف، 

أنيقتضي لأنه ؛ ؛عدها< الأئمة ورحمت .رجم، الّكا ررأن ■ الحديث 
الإماء؟على نصمه يكون فكيف، معقول، غير وهدا ، يتنحف، الرحم 

بلكذلك؛ ولص الأزواج، ذوات هنا المحصنات أن إلى منهم ذهابا 
ؤوسلملأية! ا أول قوله بدليل الحرائر؛ يهن المراد هنا المحصنات 

إلأها المراد وليس \ص\ص\ه َض
تتكح،الا الأزواج ذوات لأن الحرائر؛ 

حلقلما اش ررإن ه! النبي قول إن قال! من قول ءوالرابع؛ ء ٣ 
علىوأشهدهم القيامة، يوم إلى ذريته منه فأحرج بيمينه، ؤلهرْ مح آدم 

اممهلقول مخالف، وقع كما الحديث، له،ا ٤^١ هؤم ألمتن ؤ أنمهم؛ 
ألّتآمحم ء دبيدلإ دبم( محلج بن ءادم بي بذ ره أق ؤوألأ •' الى تع
,٢٤\ التاء صورة )١( 
الأءمحامم/آا<م.)آ(
.٢٥الماء: صورة )٣( 
,٢٥الماء؛ صورة )٤( 
,٣٩١م الأءممام )ه(



والكتابآدم، ظهر من أحدهم أنه يخبر فالحدث ؛ رده عارا ^١^ 
آدم•ض ظهور س أحذ أنه يخر 

بأنبينهما؛ الجمع يمكن لأنه فيه؛ اختلاف لا تؤمل إذا وهذا 
وجهعلى واحدة دفعة - واللام الصلاة عليه - آدم صلس، من يخرحوا 

فيمحال ولا الدنيا، إلى أحرحوا كما الترتسس، على حرجوا لو كما 
ترتيب،غير من الأبناء عن الأبناء الأخذة تللثه في ينمهلر بأن ؟ هذا 

المجازلأى.على لا الحقيقة على صحيحتين منا بتان النوتكون زمان، 

الضعيفة.الأقوال على الرد في القاطبي منهج - ب 
ببيانالمعيقة؛ الأهوال على بالرد خاصة عناية الشاطبي اعتنى 

الأهوالعلى منددا غيرها، أو اللغوية أو الشرعية الناحية مجن صعقها 
للتوجيه.المحتملة للأقوال وموجها معتذرا الشاذة، 

طي:ذلك،ف على الأمثلة ومن 
أنيمكن منكلة تفاسير الهران فى وقعت، رروقد الشاطبى: قال — ١ 

منسوبةوهي الصحيح، ال-اطن قبل من أو القبيزرم، هذا من تكون 
٠،٤١١الصالح...السلم، إلى منها ن_، وربما الملم؛ أهل من لأناس 

ثدتاقوآن حي ثع منن ٣ ت تعالى قوله بعضهم حمل رروثد 

.١٧٢الأعراف: سورة )١( 
.٣٩٠الأءصامم\>\ّمآ_ )٢( 
الباطنن.نمير نيل من أي؛ )٣( 
.٢٣٥؛/اJواءةات )٤( 



ذكرمن بالمعاصي تمتع القلوب، الماحي أن على يبماأسعاببٌ 
اف...«رى.

الما ودعوى العرب، تفهمه عما خارج نقله صح إن كله رروهذا 
كلأمه«لم.اض مراد قي عليه دليل 

ؤأةأولةتدمختعالى: نوله قال-في أنه -كأ؛،؛ ذلررومن - ٢ 
قلبهفي اف أست، محن يه يؤمن هؤ محمد قلب البت بامحلن َئاثداه 
بهدايته.واقتدى التوحيد 

العرب،تحرفه لا المحنى هذا فان بيان؛ إلى يحتاج التفسير وهذا 
بحال؛اق ميايلمه ولا مناب، مجازي وصع جهتها من فيه ولا 

هذا؟فكيف، 

فزال(للقرآن؛ ير نقأنه على يدل( ما فيه يقع لم أنه عنه والعذر 
إذا«ل^.الإشكال،

مسمىأنه من له خلان( لا من ادعاه ما القمل هذا أمثلة ررومن - ٣ 
ا؛ؤساتعالى! بقوله المراد أنه زعم حيث سمحان، بن كسان القرآن؛ فى 

علىكون والمكين، بمكان ت ١^٠٠١ من وهو الأية، لأنا؛بمهأص تاة 

.١١٤القرة محورة )١( 
.٢٤٩؛/)٢( 

.٢٥إ/، اووامح1ت )٣( 
د ٢٣٥أ/الموافقات I أانظر اشتري، محهل عن المقولة المشكلة التفامحير من أي )٤( 

[؛٢٤٧

.٩٦عمران آل، محورة )٠( 
الموافقات)٦( 
.١٣٨ان: ص آل، محورة )٧( 





^^|؛ثي£لي

تثهاJرسهايملَكش يثلثؤأإلألثءءردهنِ ^١٠؛؛^ قوله; ير *نف- ٦ 
منذلك ولأن ماح، غير عمل؛ تحته ليس الذي الهيتة بعالم الأية، 

٠١معهودهاوعلى بلسانها نزل إنما والقرآن العرب، تعرفه لا ما قبيل 

٠٦ت ق مررة )١( 
\/{<ه.الموافقات )٢( 



مشرالرابع الميحمث 

والضؤخالنامغ في منهجه 

تعالىاض كلام ير نفعلى الممر تعين وخ والمنالناصخ معرفه 
علىبالأحكام آخذا والتعارض، التناقض عن بعيدا صحيحا، نميرا 
الصحح.وجهها 

بواجب،ليي ما أوجب ربما والمنوح الناسخ يعرف لم ومن 
واجثا.كان ما وأمقهل 

إلااض كتاب ر يفأن لأحد يجوز ولا I الأئمة ررقال I الزركشى قال 
والمنسوخ١١الناصح منه يحرف أن بعد 

لمقاصدبيانه حيث من والمنسوخ؛ بالناسخ عفليمة عناية وللثاهلبى 
الأصوليونيهللقه مما أعم وأنه وح، والمنالناسخ إطلاق في لف ال

والمتأحرون.

فىعندهم النخ أن المتهدمين كلام من يغلهر ررالذي الشاطئ: قال 
المهللقتقييد على يهللقون فقد الأصوليين؛ كلام في منه أعم الإطلاق 
وعلىنحا، منفصل أو متصل بدليل العموم تخصيص وعلى نحا، 

)١(



الشرعيالحكم رغ على يطلقون كما ، غا نوالمجمل المبهم بيان 
٠١سحاحر متأ شرعي بدليل 

المواصعمن كثير في وح والمنالناسخ في أوردها التي والأمثلة 
وح.والمنالناسخ معنى في لف المقاصد توجيه في غالها 

يالي:ما ذلك عر الأمثلة ومحن 
:حفأس نوله:في قتادة ا١وقال الشاطئي: قال - ١ 

منسوخإنه 

دي،والأنس، بن الريع وقاله ،، آسثعمهل ما ؤ3أمواآس بقوله! 
ولممدنيتان، الأيتين لأن ؛ الذكور الطراز من وهذا زيد، وابن 
يسّتعناعلا بما التكليف وأن فيه، حرج لا الدين أن تقرير بعد إلا تئزلأ 

وهواستتلعتم، فيما ؤ^دموأأث٠حو^ماقيءيم: قوله! معنى قمار مرفؤع، 
سورةإطلاق أن بالنسخ أرادوا فإنما ؤأموأأثءماآسكنمه، قوله: معنى 

التغابن٠٠بسورة مقيد عمران آل 

قوله:في حبيب، بن الملك عبد >روقال - ٢
خمتث؛إ ثآئ لمن ءؤ ه: وقول، هلإك،ر؟اا مآء هممن وفين ساء ُؤدمن • ه وقول

الموافقات)١( 
.١٠٢-ّورةآلعمران: )٢( 
.١٦اكغابن: ّورة )٠١( 
[.١٠٤٥، ٦٠٤٤م الموافقات ]انظر: والأصولين. الماخرين بلسان المح س لمى أي )٤( 
.١٠٥٨، ١٠٥٧"Y/الموافقات )٥( 
٠٤٠نمLت! سورة )٦( 
٠٢٩الكهف: سورة )٧( 



ربدناءآس إلاأف ؤو>ايئآءوة ت ه قولبوخ نمذلك إن ، إتمحزه 
وهووالوعيد، التهديد معرض فى حاءت إنما الأية وهذه ، ١لعشاته 

ظاهره؛على ليس للعباد المشيئة إناد أن فالمراد نسخه؛ يصح لا معنى 
.سبحانهار اض بمشيئة مقيدة هى بل 

^فتحفلأنمفيآلآجمهل؛اقوله: فى منته بن وهب رروقال - ٣ 
^فمحفٌءاموآ4لْ،.غافر• اش؛ي الأية نسختها 

محص،حبر هو إذ الشورى؛ لأية منتنة غافر آية أن معناه وهذا 
فيهاا(لا'/نح لا والأحبار 

ءؤئنَكاثِرئتعالى: قوله في قال أنه ماس ابن عن ®روى - ٤ 
َ؛اكنتعالى؛ لقوله ناسخ إنه لشربر-4لَا،: دثآء يهاما -ثبمتايأ ألما؟لأ 

ؤتيهءأليما حنك خٍياو قنك  o»j-_؛،، ؤ، لم ميل ألآ"-حتآ -مث ,رب 
هيما نويف■، ؤ • فوله كان إذ لمهللق؛ تقييد : التحقيق هذا وعلى 

ؤ.يشالأحرى• لأية ا فى قوله وهو بالمشيثة، مفيد ومعناه محهللئا، 
١،,النخ«ل يدحلها لا والأخار إحار، فهو ؤإلأ 

.٢٨ت التكوير سووه )١( 
.٢٩الكوير: ّورة )٢( 
؛٣٠٩اووامماتم/مْم، )٣( 
٠٥الشورى؛ صورة )٤( 
٠٧ت غافر صورة )٥( 
٠٣٥٦م/الواقفات )٦( 
٠١٨الإسراء: مودة )٧( 
٠٢٠الثوري: صورة )٨( 
والأصوليين.المتاحرين عتل، هو مما أعم للنخ المتقدمين احللاق أن أي )٩( 

م/هأم.الموافقات ( ١٠)





عشرالخامسن المب،حمش 

والترجيحالاختيار في منهجه 

قواعدعلى مبنيا كان إن ت بينها الترجيح أو الأقوال بين من الاختيار 
•المحققين منهج هو فهدا العرب؛ ولعه والسنة الكتاب من صحيحة 

منهجمن هدا فليس صحيحة؛ قواعد على مبنية غير كانت ؤإن 
المحققين.

اختياراتهمبنوا الدين المحققين الأئمة من الثاحلبي الإمام ؤيعتبر 
نصوصمن تملة حمصحيحة، قواعد على الغالب في وترجيحاتهم 

العرب.ولغة والسنة الكتاب 

مماولكن السابقة، المباحمث، في بيانها سبق قد واختياراته وأقواله 
!ومنهامتنوعة. وترجيحاته اختياراته أن هنا يدكر 

منليسسى الأيايتج بحض ير نففي الواردة الأقوال بأن بيانه - أ 
إلىترجع لكونها أو يشملها، الأية لفظ لكون إما شيء؛ في ، الخلاف

علىالأمثلة ومن ذللث،. ونحو التفسير جهة لاختلاف، أو واحد، معنى 
•يلى ما ذللئه 





أنهمعلى دل الاهتداء؛ ظن مع بالضلال وصفهم ^لئتاهأ١، 
قالحيث من -، لا أو الكتاب أهل من كانوا ِ عموما أعمالهم في 

اممه.يعون ذلك ثرح ومحياني صلألة،ا بدعة رركل ت الّص. 
اليهودبأنهم محعد ير نفالأية! في التفسيران يجتمع فقد 

علىاتفقوا قد لأنهم البدعة؛ أهل بأنهم علي ونفير والمصارى، 
هيما غير الجنة في ناولوا بأنهم الممارى كفر فثر وليلك الابتداع، 

بالرأى،(لآ،.المأؤيل وهو عاله، 
علىالأمثلة ومن الأية• ظاهر على بتاء المفامحير يعص اختيار  ٠٠ب

•.بلي، ما ذلك 
آامنوأيث!أئثوفأي يرإئآكب!ت> رروقالتعااى:قالالثاطي: 

.إل آن يددف ملك من أنزل ث؛آ إتك أنزل 
الحكيميكون أن أرادوا أنهم غير يالحكيم؛ أقروا قد هؤلاء فكأن 

وأنطإ,! الجمع أن منهم وظنا الحق، عن زيعا أغراضهم؛ وفق على 
،المبى به يحكم ما مثل غير0 أو الأمحرف، بن كعب، به يحكم ما 

غيرهحكم وأن يرد، لا اوزي اممه حكم هو ه المبي محم أن وجهلوا 
ؤوببي>دتعالى! قال فليلك الله، حكم على جارتا يكن لم إن مردود معه 

نزلتأنها على يدل الآية ظاهر لأن ؛ ٢٤ب^يجد١هل صثلأ يفلهم آن ألشظى 
إلك،كذا ضإئآدث؛ءنوث^ م لقوله: الإمحلأم؛ في يحل فيمن 

.١٠٤ت كهف 
/ها،.ام 

.٦٠نماءت 

٠.٦ ث ناء 













هعيعضها السور ساتر إلى تنزلت ؤإذا عليها، بيا عنها المتاحر المكي 
عنيغيبن فلا يالمدة؛ المدة حدو كذلك، وحدتها الترتيب.؛ في بعض 

وعلىير، التغعلوم أمرار من فإنه المعنى هذا الكتاب في الناظر 
،.١١((بحانه ريه بكلام المعرفة له تحمل يه المعرفة حب 

الجنعبليالاصتعمال، يعتبر إنما العموم أن الناتجة: القاعدة 
البيان.ملأك هي التي الأحوال، يمقتضيات 

الاستعمالووجوم بالاستعمال، يعتبر إنما ررالعموم الشاطبي: قال 
فإنالبيان؛ ملأك هى التي الأحوال مقتفيات صابطها ولكن كثيرة، 
الواتتدمر أنها به يفصد لم ، أز ّيىء مئ ئدنز ؤ قوله: 

ؤإنمامعناها، في هو مما غيرها ولا المياه ولا والجبال، والأرض 
الجملة،على فيه توثر أن سأنها مما عليه مرت ميء كل تدمر المقصود 

ولذلاكقال:

،٤١٠َغرةيي؟-بمنة علوإلا أك ّيىء لدرين ؤ، ن الأحرى الأية في وقال 
الآيةلأْ/

اناليعلى حار غير القرآن من تنبهل ممعنى كل الثالئة: القاعدة 
مماولا منه، نقاد يمما لا شيء، في القرآن علوم من فليس المربي؛ 

مطل.دعواه في فهو ذلك؛ فيه ادعى ومن يه، تماد ي

.iY،>A_Y،J/؛"اJواسات )١( 
 )Y( ٢٥الأحقاف: سورة.

٠٢٥الأحقاف: سورة ( )٠٢
.٤٢النّارات: سورة )٤( 
.٢١،/الموافقات )٥( 



إشكاللا مجردا العربي المفهوم هو الظاهر ؛ركون نال 
^بين ءرؤِ يبان ؤ مثرل أنه على اتفقوا والمخالف الموالف لأن فيه؛ 

ءتمم)أ(^لمثننئق1ؤهو٠البحاذهت 

أعجبىإيه يلءدوُك< آدوى ؤ,فيالت> I بقوله عالمهم الحكاية رد يم 
في؛ش4رم.عثتمحش ^١٤ وي1ا 

يعرفونبما أجابهم لأنه الجدل؛ في الجواب شرط على الرد وهذا 
فأسمالم،رانتا نص وكان جبر، هنا والبشر بلمسانهم، هو الذي القرآن من 

غيرلمسانه كان ممن غيرهما أو فاملم، فارسيا كان وقد أو'الخان، 
قهاككالهما منع مءائا جعنسئ تعالى! وفال منهم، باتفاق عربي 

عربي،عندهم أنه على فدل ذللث،؛ من شيئا يقولوا لم أنهم علم وفد 
فقهل،عريي هو حيث من ألفاظه معنى فهموا كانوا فقد ؛ هذاثبت، ؤإذا 
علىنيادة ظاهرْ في يشترط فاد منه؛ الراد فهم على يتفقوا لم ؤإن 

الحربي.ن اللما على الجريان 

المربي؛اللسان على جار غير القرآن من مستنيعل معنى كل فإدا 
تفاديمما ولا منه، تفاد يمما لا شيء، في القرآن علوم من فلمس 

مبهلل((.دعواه في فهو ذلك؛ فيه ادعى ومن به، 

.١٩٥الثعراء صورة )١( 
.١٠٣الحل: صورة )٢( 
"آ«ا.الحل:صورة )٣( 
.٤٤فمالت،: صورة )٤( 



فيمى مأنه من له حلاق لا من العام ما القمل هذا أمثاله ررومن 
سان^٥^١ تعالى! بقوله المراد أنه زعم حيث سمعان، بن كيان القرآن؛ 

كانالجهل على كون والمكين، بمكان التئهات من وهو ، ^ب٠ للن١مر
لعدهالعربي اللسان على له حرى ولو البارد، الافتراء هذا من به أولى 

اللهعافانا وجه، كل من ه نفعوار كثف ولكنه حمالتهم، من الحمقى 
بمنه.والدين العقل علينا وحففل 

مان^٥^١ لقوله! معنى فأي له؛ عنما الأية فى بيان كان ؤإذا 
نمىمن المحش في ومثاله للناس، زيال> هذا يقال: كما لأناّر٠يمر٢،، 

آلسمأءتن كسفنا ط ؤوان تعالى! بقوله المراد أنه زعم ثم بالكف، 
وإنتقول! كما الماسي؟ زعمه على للأية يكون محنى فأي ،، ماقطا؟بمر 

عماالله تعالى مركوم، ب، سحا ! يقولوالثنا محا ماء المن رحلا يروا 
كستا«ل".علذا الغلاJون فول 

فيالعرب عادايته معرفة على بي القرآن فهم أن • الرابٌة القاعدة 
محسبحثم يكن لم ؤإن التئريل، حالة أحوالها ومجاري وأفعالها أهوالها 
والإشكالأُت،.الشبه في يقع لئلا حاص 

أقوالهافي العرب عادات معرفة ذللث،! راومن الثاحلبي! قال 
خاص؛محبب ثم يكن لم ؤإن التنزيل، حالة أحوالها ومجاري وأفعالها 

٠ ١٣٨عمران آل محورة ( ١ ر 
.١٣٨عمران: آل سررة )٢( 
.٤٤الطور: محورة )٣( 
.٢٢٥، YY؛/؛الوافقات )٤( 



الشبهفي وقع ؤإلأ ْنه، القرآن علم قي الخوض أراد لمن لأبد 
المعرذة،ا.بهدم إلا منها الخروج يتعذر التي والإثكالأت 

;مفهوماكان ؤإن المراد قهم على تعين أمثلة ذكر من ررولابد 
بالإتمامأمر فإنما ،؛ ؤوأينزأ^و\ًهبهل تعالى! اغ قول أحدها! 

ّا،صءرالإّلأمّ لكترامل لأنهم الخح امل الأم لئن 
ذللئ،وأشباه بعرفة كالوقوف منها؛ حملة ونقص الشعائر، بعض تغيير 

نصاالحج إيجاب، حاء ؤإنما لدللث،، بالإتمام الأمر فجاء ، غيروامما 
تبين؛ هذاه عرفؤإذا تعالى؛ وله قض 
٠١لا؟ أم العمرة، إيجاب، أو الحج إيجاب على دليل لأية ا في هل 

لكونالكوكب، هذا فحين ا؛ ٤ آلث،مبمهأ هورب ؤوأ>؛/ تعالى! ااقوله 
العربتحثي ولم كبشة، أبو لهم ذلك ابتيع حراعة، وهم عثدئه، العرب 

عنتا«لْ/فلذلك، غيرها؛ الكواكب، من 
أوقبلها يع أن يخلو فلا القرآن؛ في حكاية كل ة! الخامالقاعدة 

فيإشكال فلا لها؛ رد معها وي فإن أولا، لها،رد لأكثر ا وهو بعدها 
علىدليل فذللثج رد؛ معها يقع لم ؤإن وكذبه، المحكي نلائs بطلان 

وصدقه.المحكي صحة 

قبلهايفر أن يخلو فلا القرآن؛ في وقعت، حكاية ®كل الشاطئ! قال، 

٠١٩٦ت البقرة سورة )١( 
.٩٧عمرازت آل سورة )٢( 
.١٥٤/٤الموافقات )٣( 
.٤٩النجم! سورة )٤( 
١٥٥الموافقات )٥( 



إشكالفلا لها؛ رد معها وقع مإف لا، أو لها، رد الأكثر وهو بعل«ها أو 
صحةدليل فذلك رد؛ معها يقع لم ؤإن وكذبه، المحكي ذلك يهللان في 

وصدفه.المحكى 

فولهذلك أمثلة ومجن برهان، إلى يحتاج ولا فذلاهر الأول؛ أما 
،•١ ي ءم أس ول هازأح ^إد تعالى؛ 

مح4لأ،الآية«لم.خف، أرتما ألكتب مذأرل ظ بقوله؛ فأعقب 
نفسمن صحه على الدليل ولكن أيضا، فظاهر الثاني؛ رروأما 
وبيانا،وبرهانا، وهدى، فرقانا، محمي القرآن فان ؤإقرارها، الحكاية 

والتفصيلالجملة على الخلق على اغ حجة وهو شيء، لكل ونبيانا 
الثم بحق ليس ما فيه يحكى أن يأبى المعتى وهذا والعموم، والإطلاق 

اوها<ر؛،.ءث 

الأمممن المتقدمين عن حكي ما حميع القسم هذا أمثلة ارومن 
ذيقمة ومنه والأولياء، الأنبياء عن كحكايته حما؛ كان مما السالمة 

الكهف،أصحاب وقمة .، مومحى مع الخمر وقمة القرنين، 
ذلك.وأشباه 

منحماعة امتدل فقد النهل-ار؛ اعتمده لأصل ا هذا ولامحلراد 
تلئتعالى! ؛قوله بالفرؤع، مخاطبون الكفار أن على الأصوليين 

.٩١الأنعام: سورة )١( 
.٩١الأنعام: ّورة )٢( 
.١٥٨؛/اJواءقات )٠١( 
.١٦٠؛/اJواممات )٤( 



الضمئى الشاطم إ-حاق أم اوام أنوال 

حكايته.

ج
عندلرد باطلا قولهم كان لو ذ إ ؛

اللهبأن كلبهم؛ وثامنهم سبعة الكهف أصحاب أن على واستدل 
وأنهم:ئإبمم '■ألهم قولهم من حكى لما تعالى 

أي:ؤلآ*خءلبث4لأ،؛ بقوله: ذلك أعقب ،، ؤمحةسايءمص(4ر 
منبغني لا الظنون ورجم الظن، اساع غير علم ولا دليل لهم ليس 

يتبعه،لم ًًجلإأم4 وياممم بحشتأ •' قولهم حكى ولما شيئا، الحق 
الماقدل ط؛مuصإإلأفيل4ر٦،؛ قال: بل بابطال، 

؛الأولين؛٠ القولين دون صحته على 
إلىالقصد الرأي بادئ في ارع الش-من ظهر إذا ائمة: انالقاعدة 

إلىالتحقيق في راجع فدلك العبد، قدرة زحّتت، يدخل لا بما التكليف 
تحتيدحل ما المكلف من المهللوب لأن قرائنه؛ أو لواحقه أو سوابقه 
قدرته.

المدرةسببه أو ١^^^، شرط أن الأصول في ااثست، الشاطبي: قال 
شرعابه التكاليف يمح لا عليه للمكالف قل.رة لا فما به، المكلف على 
تكفلواقد الأصوليين فان ههنا؛ ذلك، لبيان معنى ولا عقلا، جاز ؤإن 

،؛٤٣الدثر: سورة ١( 
.٢٢الكهف: سورة ٢( 
.٢٢الاكهف: سورة ٣( 
.٢٢الكهف: سورة ٤( 

٠٢٢الكهف: ه(ّورة 
أآ.اتكهف:ا'(مورة

.١٦١اJوافUت؛/٧( 



بادئفي الشارع من ض إذا ونقول: علها ض ولكن الوفلفة، بهدم 
راجعفدلك العبد فدرة تحت يدخل لا بما التكليف إلى الممد الرأي 

^٥^تعالىI الله قفول قرائنه؛ أو لواحقه أو سوابقه إلى التحقيق فى 
المقتولافه عبد ءاكن الحديث: فى وقوله ، ، ١ مسلنو0هر وآثر إلا ثزس 

نحوكان وما ظالم،؛ وأنث يمث لا ٠١وقوله: القاتل٠ افه عبد تكن ولا 
وتركالإسلام وهوت القدرة تحت يدحل ما إلا منه المهللموب ليس ذلك 

منكان ما مائر وكيلك افه، لأم والتسليم القتل، عن والكف الفللم، 
القثيل(الآ/هلا 

يخلوفلا العمل؛ في إماما يتخذ علمي أصل كل السابعة؛ القاعدة 
ينخرملا بحيث مثله؛ في العادات مجارى على العمل به يجري أن إْا 

ؤإلأصحيح، الأصل فدللث، جرى؛ فإن لا، أو شرط، ولا ركن منه 
فلا.

إمايخلو فلا العمل؛ ؛ي إمامايتخذ علمي أصل لأكل إ الشاطئ قال 
منهينخرم لا بحيث مثله، في العادات مجاري على العمل به يجري أل 

فلا.ؤإلأ؛ صحيح، الأصل فذلك حرى؛ فإذ لا، أو ثرمحل، ولا ركى 
نبئنقد أنه أصوله.' تأصيل في نحن الذي الشريعة علم في ومثاله 

ه،رسوله وجر تعالى، اف جر في التخلف امتناع الدين أصول في 
امتناعيه وألحق يaلاق، لا بما التكليف امتناع الفقهية الأصول في وثبت 

تخلفشرعي أصل كل ؛ فإداالمحتاد، عن خارج جرج فيه بما التكليف 

.١٣٢القرة: )؛(سورة 
.١٧٣.  ١٧١؟/اJراءقات )٢( 



ئض£ري

فيبها يحامتقام ولا يقرئ، فلم المجاري، هذْ على جريانه عن 
إليها.نمد قاعدة ولا عليه نمد بأصل فليس العادة؛ 

فيوالدخول الأساليب، ومجاري الأقوال، فهم في ذللث، ؤيمع 
الأعمال.

وه عنثل تعالى: قوله فمثل الأقوال؛ فهم فأما 
لوقؤعمخنن0 يتمت لم إحبار؛ أنه على حمل إن ،، ألوكن(به 

يكونأذ يمكن فلا ؤإدلاله؛ يأنر0 كثيرا المؤمن على الكافر سبيل 
الحكمتقرير وهو عليه، ؤيئلرد الواقع يصدقه ما على إلأ المعنى 

يحمل.أن يجب فعليه الشرعي؛ 

حملإن ، ■ملن'؛اياهاؤنأوإل-نمحننأويدئن تعالى: قوله ومثله 
علىحمل ؤإن النيائدة، وحصلت استمت شرعي؛ حكم تقرير أنه على 

قبلعلم ما على زائدة فائدة فيه تتحكم لم الوالدات؛ بشأن إخبار أنه 
١^١

وعمزأ ١٣١؛عث ؤوس قوله: فمثل الأساليب؛ مجاري وأما 
وءامإهثرأقثوأ ألقلأ>ثت وء_ماوأ وءا«نوأ أقموأ شعوأإدا،ا مما بطح ألثنلشت 

جناحلا وأنه مهلعوم، كنأ لحود بذلاهرها تقتفي عموم صيغة فهده 
يمدالذلاهر هدا لكن الخمر، حملته ومن الشرؤلؤ، بدللث، استعماله في 

لأيةا نزلت لأحله الذأي السبب إهمال مع الأسلوب، في الفهم جنيان 

٠١٤١؛ التاء محورة )١( 
.٢٣٣القرة: محورة )٢( 
.٩٣اJاممة: محورة )٣( 



عزءؤليس قال! الخمر؛ حرم لما تعالى اف لأن الخمر؛ تحريم بعد 
معا؛والنهي الإذن فاجتمع للتحريم، نقصا هدا فكان ، ءامتوأه ألرش> 

امتثال.للمكلف يمكن فلا 

ماإلى عائده أنها الأية في تأول من الخطاب بن عمن حظأ هنا ومن 
الله((.حرم ما اجتتبثا اتقيث ®إذا له! وقال الخمر، في التحريم من تقدم 

يقتضيبما الهي ؤيوكد كدا، اجتب للمكثفح؛ يقال أف يصح لا إذ 
عليك.جناح فلا فحلن،؛ فان يقال؛ ثم جدا، فيه الثديي 

وثوفعالصلاة، وعن اممه، ذكر عن تصد أنها أحبر الله فإن وأينا؛ 
التحريماستمرار بعد وهو اش، في المتحاتين بين والبغضاء العداوة 

إيقاعيمكن فلا ،؛ ألقل^ثتتيمل ثيأوأ -ووءاننإ أئعوأ ما ^إدا لقوله! كالمنافي 
الما تكليمخ أو الحنج من لأنه سربت،؛ إذا تحريمها بعد القوى كمال 

تطاق،<رم.

محقق.بأمر إلا يثبت لا الغ أن اكامنة! القاعدة 

فيهاالمخ فادعاء الكلف، على نتن، إذا ®الأحكام الشاطبي! قال 
فرفعهامحقق؛ أولا الكلف، على ثبوتها لأن محقق؛ بأمر إلا يكون لا 

،,٤١٠محقق،بأمر إلا يكون لا بثبوتها العلم بحد 
®الذيفقال! والمتأخرين المتقدمين كلام في الخ معنى بين ثم 

.٩٣المائدة؛ صورة )١( 
.٩٣انائدة: مودة )٢( 
.١٥٩ا/هها-الوافقات )٣( 
اوواءقاتمهمم.)إ(



بميم

فيمنه أعم الإطلاق في عندهم المسخ أن المتقدص كلام من يظهر 
تخصيصوعلى نحا، المطلق تقييد على يطلقون فقد لأصوليين؛ ا كلأم 

والمجملالمبهم بيان وعلى نحا، منفصل أو متصل بدليل العموم 
حرمتأ مرعي بدليل الشرعي الحكم رفي على يعللقون كما ، نحا 

فيالمسخ أن وهو واحد، معنى في مشترك ذللث، حميع لأن نحا؛ 
اككليف،في مراد غير المتقدم الأمر أن اقتفى المتأحر الاصعللاح 

هووالثاني به، معمول غير فالأول ؛ أحرا به حيء ما المراد ؤإنما 
,به١٠ المعمول 

فيقال أنه عباس ابن عن روي فقد الراد: تبين أمثلة من ررولابد 
ناسخإنه ، لن امائثاء تعالى: قوله 

■متييد رثى م؛ ؤم، •ع، ف، لإ كد ألآج-رمح مث يد َكارثك تعالى؛ لقوله 
ؤقيء.نتاهرم.آليتا 

مهللئا،؟١* يما •قوله كان إذ لمهللق؛ تقييد التحقيق هدا وعلى 
وإلاؤإأنبياوه، الأحرى• لأية ا فى قوله وهو بالمشيئة، مقيد ومعناه 

اكح«زأ،.يدحلها لا والأحبار إخبار، فهو 

.٣٤٤م الموافةات، )ا(
.١٨الإسراء: سورة )٢( 
.٢٠الشورى: سورة )٣( 
الموافقات)؛(







الفاتحةسورة 

ثرءثهم أفت اكمأئتن صبمرل ؤ( ألتغن النمط آهدا ءؤ الت_مال_ى: ق
،.آلكتئأيليمر ولا ءثهم آكثؤيب، 

فيتعمل يإنما الأمر غالب في الضلال رء... الشاطئي! نال \/\ 
الشبهة،له ءرصستا من تقاليد أو له، تعرض لشبهؤ صاحبه يزد مرصع 
المحقالطريق واصحة وحول مع به، يدين ودينا شرعا الزلل ذللثا فيتخذ 

الصواب.ومحض 

ثمبل الطريق، هذا على مفتص-تا الوائع في الكفر يكن لم ولما 
تعالىافه ذكر ظالما؛ أو عنادا العرفان بعد الكفر وهو آحر؛ طريق 

،!القرأزأ أم وهي ،، الجامعةر السورة في الصنمين 

٦.٧، الفاتحة: مورة )١( 

الجامع، التسهل ]انظر؛ الفاتحة محورة وهي كله، القرآن معاني جمعت التي أي )٢، 
[.١٧٢\إ التمر دقائق ، ٧٩، ٧٨/١\إ القرآن لأحكام 

القرآنبآم فيها يقرأ لم صلاة صلى رمن ه؛ لقوله الفاتحة؛ أصماء من اسم القرآن؛ أم )٣( 
الصلاة،كتاب في صحيحه، في لم مأحرجه لااحل.سث، تمام، ءٍر - ثلاثا _ حاو.اج فهي 
ئيغ[•هريرة أبي رواية من ( ٣٩٥)برقم  ٢٩٦ا/ الفاتحة، قراءة وجوب باب 



اتنسمبعر "جهم أنمت 'الننجت وأّرآث أينثبُ ألصر؟ل' فمال• 
عثهملأآمحافيا4.

أليها.. الأبناء دعا التي العظمى المصة هي فهده 
ولاآاصثآببم؟ه.ا'لمصوداءثهم عثر ؤ ثمق1لت 

نبوةمعرفتهم بعد كفروا لأنهم اليهود؛ هم عليهم فالمغفوب 
ك(بمرمحدهُ ألكنب ءائيثثم ؤأك!بم( فيهم؛ اممه قول إلى ترى ألا ه، محمد 

الثهود•،يعني بمرمحفأهم4ر 
.،عيي في الحجة في نحلوا لأنهم الممارى؛ هم والصالون 

هالّكا عن مروي وهو الممسرين، أكثر الشتر هذا وعلى 
؛غيره إلها اف مع أتركوا الدين المشركون الئلال في بهم ؤيلحق 

فيالقرآن لنقل ولأن ا؛ ذلكل على يدل ما القرآن أثناء في حاء فد لأنه 

٠١٤٦ت البقرة صورة )١( 

يإناليهود، عليهم المغضوب 'إن ت قال المي. عن فهثع حاتم بن عدي حديث ش كما  ٢٢)
بابالقرآن، تمر كتاب ني جامعه، في الترطى أحرجه والحاوين، الماري، القالين 

محهونال (، ٢٩٥٤، ٢٩٠٣)برنم ، ٢٠٤-  ٢٠٢ه/المحاب، فاتحة صورة ومن 
حرب،.ابن سماك حديث، من إلا نعرفه لا غرب حن حديحا 'هدا ١لترطيت 
(.١٩٢١)٦^برقم ، ٤٥٨ iioyfi، نار.ْ مفي أحمد وأحرجه 

(.٢٣٧)برقم ، ١٠٠با/هه، الكبير، العجم في واتجراتي 
١(. ١٣٥)برقم ، ٣٧٢، ٣٧١؟/ منيم، في الطيالمي داود وأبو 
ؤ١  ١٤، ١  ١٣، ١ ١ ٠ ا/ شيرْ في الطري جرير وابن 
A/الباري ذر'لفح أبي عن حن بإناد مردؤنه ان وأحرج، '••• حجر: ابن عنه قال 

الصغيرالجامع صحيح (، ٨١١رقم) ، ص٦٢٥ الملحاؤية نرح ]اننلرت الألباني وصححه 
([.٨٢٠٢)برقم 

[١٠  ٦٧نم_ٍداه]الماء:صلي صإوأ ق. آثه ثهي، ص وصدوأ 'هتروأ ١^ ؛^[٤ نعالي؛ كقوله )٣( 
.٩٩ا/العاني روح انفلرت 



السبيلمواء عن صل من فكل وغيرهم، يعمهم ؤءلأأاكآب؛فه قوله: 
فيه.داخل 

عنصت من كل فيه يدخل ؤآلكئآفيث4 إن يقال؛ أن يبعد ولا 
الآداتفي تقدم قد إذ لا؛ أو الأمة هذه من كان المتمم؛ الصراط 

عن^٢ تمزق ^واأكل تعار؛ فقوله ،، ل مثاله هذا الذكورة 
الشركأهل كفلال ضلاله كان ضال؛ كل في مام 

أبالغوهو الإسلامية، المالة في المعدودة الفرق كفلال أو والنفاق، 
الكتابل٣،فاتحة بكلة اللائق وهو الضلال، أهل حصر قصد في وأعلى 

ا.أ ل محمد.١ أؤتيه الذي العفليم والقرآن المثاني والسبع 
ءمص ، ء ء^حص ءحص 

 Bة!لدراما

ءؤع؛رتعالى؛ قول في عليهم الغضوب أن إلى الثاطبي ذهب، 
و:محمد نبوة معرفتهم بحد كفروا لأنهم اليهود؛ هم آلمنثؤيا 

٢٣٨. ٢٣٣الامحمام؛/انظر: )؛(
.١٥٣\لأيم: ّووة)٢(   )Tآه؛.الأنمام:مرة'
يقرأمانحةلم لمن صلاة الأ ه؛ لقوله الفاتحة؛ أصماءسورة من اسم الكتاب: فاتحة ٢( 

اعاب«.
للإمامالقراءة وجوب باب الأذان، كتاب في صححه، في البخاري أحرجه لحدث ال 

فيلم وم(، ٧٥٦)برقم ، ١٢٣ص والفر، الحضر في كلها الصلوات ني والمأموم 
حديثمن ا ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب في صحي*حه، 

فهنهء•الصّامت بن عيادة حديث من ( ٣٩٤)برقم ، ٢٩٥ا/ فهته الصامت بن عبادة 
ربفه الحمد  ١١ت لقوله الفاتحة؛ سورة أسماء من اسم العظيم• والقرآن المثاني البع ٤( 

أوتيته،.الذي العظيم والقرآن المثاني السح هي ت العالمين 
فاتحةفى جاء ما باب التفسير، كتاب فى صحيحه، فى البخاري أحرجه ]١١^^٠^، 
خهند[.المعر بن سعيد أبي حديث من ( ٤٤٧٤)برقم ، ٧٥٩ص الكتاب، 

.٢٤٠الاعتصام ء( 



لأنهمالضاري؛ هم ه فين ألكثآ  Vjؤ تعالى؛ قوله في الشالين وأن ر
عييفي الحجة في صلوا 

الممسرينأا،.أكثر إليه ذهب الثاهلبي؛ إليه ذهب وما 
إجماعوالشوكانيل؛ا؛ والسمرقنديأص، حاتمأ٢،، أبي ابن وحكى 

القول.هذا على المقرين 

والستة.الكتاب عاليه ويدل 

اليهودأوصاف أخص أن على الدالة فالأيات الكاب؛ وأما 
وأنؤماءوبمبء(محنبالْ،، -؛ فيهم - تعالى كقوله الغضب؛ 

صثئأ_؛ فيهم - تعالى كقوله الضلال؛ التماري أوصاف أحص 
آلك؛ايلييملأ،.تى عن وصتثأوأ صلجمج{ وأصتثأوأ مز ين 

قال؛ه اض رسول أن خهئع حاتم بن عدي فحديث السنة؛ وأما 
الصارىاا٠الضالين ؤإن اليهود، عليهم المغضوب ®إن 

كلاليهود؛ في فيدحل بصفاتهم؛ اتصف من كل الأية في ويدحل 

بحر\ا٢٨ حام أبي لأبن الطم تمرالقرآن ، ١  ١٤- ١ ١ • افان؛/ جامع انظر: )١( 
القديرنح ا/إا، زادالمسر س \ا الحروالوحز ا/اا، الكشاف ا/*ا\>، العلوم 

.٩٩\اس ا/هآ،روحاوعاتي 
.٦٢\االعظم تمرالقرآن انظر: )٢( 
ا/"آ\ا.العلوم بحر انظر: )٣( 
ا/ه'ا.القدير كح انذلر: )أ(
,٩٠القرة: سورة )٥( 
السرد\ا،K, العلوم بحر ، ١١٣-١١٠ا/المان جامع وانظر: ، ٧٧المائدة: مورة )٦( 

،١٣١; كير لأبن العفليم القرآن تمر ، ٦٥، ٦٤\ا الفتاوى سبموع ، ٧٧/١الوجط 
٣٢.





اتباعوهو بابه، من الأمر يأتوا لم لأنهم طريقة، إلى يهتدون لا صم 
.را وصلوا الحق، 

منكل والضالين؛ عليهم بالمغفوب المراد إن ررمم القاسمي! وقال 
ونحلة.فرقة أي من الإسلام حادة عن حاد 

بأوصحالمام تمثيل باب من منهم فرقة المضرين بعض ونمين 
وأشهرها.أفرادْ 

احتلاماالمقمرين بين أعلم لا حاتم؛ أبي ابن بقول المراد هو وهن.ا 
ال۵ارىاال٢،اوالضالين اليهود عليهم الغضوب أن في 

؛وتركوْ الحق عرفوا الذين عاتهلم؟< ارؤأل٠عضورا المعدي! وقال 
ونحوهم((.كاليهود 

كالمارىوضلال؛ جهل على الحق تركوا الذين 
ونحوهم،٠

لأنهماليهود؛ عليهم المغضوب بكون الشاطئي به علل ما وأما 
استحقوااليهود لأن صحيح، فهلءا ؛ محمد. نبوة معرفتهم بعد كفروا 

بأنبياءالكفر من ونواهيه؛ الله أوامر مخالفتهم لكترة الغضب؛ وصف 
سبيلعن والمد الدين، وتبديل وقتلهم، عليهم، والافتراء ورسله، الله 

.بمحمدكفرهم ذللئ،! ومحن ، ذللث، وغير النه، 
معهم؛ورأنما آثه عند مى كنب جاءهم ؤولما ! - فيهم - تعالى قال 

.\ا١٣كير لأبن العظم القرآن تمر )١( 
.٩٨ص \أ الحكم القرآن تمر وانفلر: ، ٢٣١\ا الخاؤيل محاسن )٢( 
ؤV٣/١الرحمن اوكريم سر )٣( 



عقأثم قسه مهء تكهموأ ى جثآءي ثثا َقسوأ أؤ/آ عق تثئت1مى ثر من 
يثيقآن بميا آثه آنرد بما يبمكهموأ أن أنمهم يوء أسزوأ تثث ٠. ألكميي 

عدابولآكثذريا عضمسا عل بغضب ماءو عبادهم من يثاء من عق فمم، من أف 

■ثهق©ه 
صلوالأنهم النصارى؛ هم الضالين بكون الئامحلبي به علل ما وأما 

حيثضلالهم؛ من هذا أن إذ صحح، فهو ؛ .؛ عيسى في الحجة في 
ابنجعله من وبهم إلها، جعله من فمنهم : عيي. في اخلفوا 

وقتل•صلب أنه زعم من ومنهم ثلاثة، ثالث، جعله من ومنهم اف، 
فهمغيرهم، وأضلوا إليه، والوسيلة الحق معرفة في صلوا أنهم كما 

فيه•وضلالهم بالحق، وجهلهم العلم، فاد من أتوا 
أنألسيح هو أس إزى مالوأ أدمكه محقمر لثد ؤ —! —فيهم تعالى قال 

حرمسد اثه ثئرك ش الإ رربمقم وق أقه ,إنىيل،آءثنإ يه ألسيح هاد وئ 
ئاي'أثم؛ن حقعر لئن• ؤا أ>مثثار سك؛_ وم، أقار وماوق آوجنه ئثه أس 

وئنيمولون همما بثهوأ لم وإن مح!جد إلته إلنوإلاّ دمثاثى ثكثز وا.4ث، أثن إمحى 

ب؛/، ٦٥، ٦٤اكأوى؛/مجموع و\نم: ، ٩٠، ٨٩اوهمة: ّورة)١( 
ا/كبر لابن انملم القران ير نف، ٢  ٤٧. ٢ ٤ ٤ ا/ الضير ^1^ ، ١ ٩ ٠ ؛/ ٩ ، ١ ٠ ٠ 

،٦٤؛/الفتاوى مجموع ، ؛/٧٧الوجيز الحرر واظر: ، ٧٣، ٧٢سورة )٢( 
ا/محير لاين اس القرآن -فير ؛U_Y،Yشير؛/o؛

٣٢، ٣١.





البقرةسورة 

البقرةسورة نرول 

لكنالمدينة إلى ه الله رسول هاجر لما راثم الثاطبى؛ ئال ١ ٦! 
التقوىقواعد قررت التي وهي البقرة، مورة عليه نزل ما أول من 

المكلفينأفعال أقام من بينت فإنها الأنعام؛ سورة قواعد على المبنية 
قواعدهي التي لكلخبادات لها؛ تفاصيل غيرها في سن ؤإن حملتها، 
وغيرهما،والمشروب المأكول أصل من والعادات الإملأم، 

أحكاممن والجنايات لها، دار وما والأنكحة البيؤع من والمعاملات 
يليها.وما الدماء 

والمالوالسل والمقل القس وحففل فيها، الدين حففل فإن - وأيضا 
منفغيرها التكميل، فحكم فيها؛ المقرر عن حرج وما ر فثهار مضمن 

منالأنعام غير لكن كما ءاليه-ا، مبني عنها المتأحرة الدنية ور ال
ْعبعضها ور السائر إلى ثنزلت ؤإذا عليها، مبنيا عنها المتأحر الكي 

، ١٣٥،  ١٣٤التمييز\ابصائرذوى -ت القرة محورة عليه امحتمك تقريرمافي انغلر- ■١، 
الحكيمالقرآن -فير ، ١  ١٠٧;ا/ القرآن لأحكام الجامع ،  ١٩٩- ١٩٥ا/ الضير دقائق 

٠.٢ ٦ - ٢  ٠٣ا/واكوير التحرير ،  ١٢١- ١ ٠ ٥ ١; 





ا،عنده وأنا إلا اء والتالبقرة سورة نزلت رروما >ها عائثة قالت 
المدية.في إلا عليها يدخل ولم 

أوائلمن وهي خلاف، بلا مدنية جميعها رروالبقرة ت كثير ابن وقال 
^٢،.نزل ما 

وأنهامدنية، أنها على راواتفقوا _! البقرة محورة فى - حجر ابن وقال 
البقرةمحورة نزلت راوما I عائشة قول ومحياتى بها، أنزلت، محورة أول 
،.بالمدية،١٣إلا عليها يدخل ولم  ٠١ه عنده وأنا إلا اء والم

.خلاف،٠٠ بلا مدني جميعها البقرة ررمحورة القاّميت وقال 

صاُهخاالقرآن، ضاتل كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه : الحديث )١( 
٤٩٩٣٣.)

العفلمالقرآن تمر )٢( 
.A١٦٠/المارك فتح )٣( 
ا/أمآأ.الماويل محاض )٤( 



ظتمي

رؤيتهمرمنا اكآنلؤه وتي.ون بالمب يؤبمخن والزن ت ى العتل ا ق

تيو0أتحاو؟.„يم.رروقوله; ّآ/آئالالثاطبيت 
حيثالإقامة؛ مرت بهذا عليها؛ الدوام بمعنى الصلاة ؤإفام 

دليلوهو المدح، معرض في كله هذا وجاء الصلاة، إلى مضافة ذكرت 
كثيرة؛مواضع في صريحا به الأمر وجاء ، إليه الشائع قصد على 

زِتيآق؛هرم((رسمص كقوله: 
ء٠ ٠ ه.-' ء ؛،■ ٠٢ 

 Iة:لدراسا

عليها.الدوام بمعنى الصلاة إقام الشاطئ فثر 
رين؛المغبعض إليه ذهّ_، الثامحلبى؛ إليه ذهب ا وم

فيالوجهين أحد وهذا ا، والبماعير ،، ءهليةر وابن ،، مر كال
معنىالآية.

الوجهعلى فعالها إتمام الصلاة بإقام المراد أن الثاني: والوجه 
به.المأمور 

٣,ت البقرة محورة ١( 
٤[.٠ ٤ Y/ الموافقات ]١^ محليها. الكلف دوام الأمحمال في الشارع نمد أن أي: ٢( 
.٨٣البقرة: محورة ٣( 
T/؛•؛.الموافقات ،(
انفلر٥( 
انثلر٦( 
انفلر٧( 



،عود الوأبى ، كالبيفأوي رين؛ المقبعض إليه وذهب 
والألوسرم.

،•الوجهيزر هذين إلى ترجع رين المقوهمارات 

ممنيانهما إذ التنؤع؛ اختلاف من الوجهين هذين أن يفلهر! والذي 
إلاتكون لا الصلاة إؤامة إذ الصلاة؛ إقامة معنى في داخلان صحيحان 

تلرميمنهما فكل عليها، المداومة مع الثرعي الوحه عالي بأدائها 
للوحهنفيه يستلزم لا الوجهين أحد على الممر واقتصار الأخر، 
هذينعلى يدل بما الصلاة إقامة فثر من رين المقمن ولذا الأخر، 

والرازياَا،والجصاص٦ا، ،، جريرأ كابن الوجهين؛ 
•٢١والشوكانيل والقرطيلاّا، 

ساؤْجل - تعالى محوله تاؤيل محي ررالقول جرير: ابن قال 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

\/U؛.العريي لأبن القرآف أحكام 
ا/آ"ماا.السان جامع 

.٦٧\إالقرآن أحكام 
.٦٢ا/اكئزيل معالم 

.YU/Y؛/الكسر اشر 
.١ ١ ٥ ١/ ١/ القرآن لأحكام الجاْع 

.YTA؛/التاؤيل محاسن وانظر: ، \/١oT^ فح ١^: 



ماعلى - فيها والواجب ونروصها بحدودها _ أداؤها ت ؤإقامتها 
عليهم١٠فرصت 

يديمونهاأي• ؤودمونأمح-لوهيم؛ I تعالى ررثوله البغوي وثال 
وهيئاتها((وأركانها بحدودها، مواقيتها؛ فى عليها ويحاقفلون 
بحدودهايولونها أي: مسنزآه؛ يضؤن ارؤ مى: القاّونال، 

المتلووتدبر والمراقبة كالخثؤع والباقة؛ القناهرة وفروصيا 
}والمقروء((ر 

\إص.الهاز جامع )١( 
الميلا/آا•.سالم )٢( 
.\/Anاكأؤيل محاسن )٣( 



بموبجل.ومائم ألأم أشوأل؛ومحِ ءاثثا ^ تن ؛لناثى ؤن*0 تعالى: قال •
مدديبمذ وا يثمحن وما آسهم إلا بمدمق وما ثامنوا وأك؛دا أث، .ثثزعوث 

الم محل ثادا © يكذمحف بثاص' ألت عداب وم نثبمأ افُ ئزان؛ئلم مء 
الولذكن ئإ ألا؛١^٢ . نحق إنا ^١ ١٥أ'لأز»في 1؛ دمساووأ 

آلا١^  trآؤى لإ\ ءَاتث؛ص ٥ م،َا.يأ ئد ه قمن. 
حلوأوإدا ءامثا ^١ ١٠ءامنوا آك؛بم نقوأ ؤإدا )و^ بمل٠وف بُ يوهث آفثهل٠ ئم إلهم 

مسمزءونيميى ^١^١ تثئأ إدا هاز١ ثينطينؤم ؛١^ 

T/I  ىأ٢،; قالJالمنافقينبه اممه وصف ما الكتاب; فن »... الثاء
آخرإلى الآ:م---ه مود؛١^١اشوأيوو ^١;؟،من ٢0ؤن*نمآش: نوله في 

أظهرواأنهم أمرهم وحقيقة عليهم، وثئع وتوعدهم فذمهم ،، يا^ ألا 
منالشرع في له نمد لما لا وأموالهم، لدمائهم إحرازا الإسلام كلمة 

المعنىوبهيا ؛ ُلك، وتصديق اختيار على اض ءلاءة تحت الدخول 

المار.من الأسفل الدرك ش كانوا 

١٠ ٤ — ٨ المرة؛ سورة ( ١ ) 
V١٠٦/ الموافقات زانظرت دس. أدلة وبيان الدين، في الحيل تحريم عن حديثه سياق في )٢( 

فيجرير ابن أحرج كما ٢؛؛ ٠ ]١^٥: ؤ-"إىأس'ءدَ؛ومحءي.ر4 نعارت فوله إل أي )٣( 
فيوآيتان المومين، نعت في القرة صورة من آيات رأرع ت فال أنه مجاهد عن تفسره 

•[ ١٣٦،  ١٣٥ا/ البيان نجامع ٠. المنافقين في عثرة وثلاث الكافرين، نعت، 
يرتث، ٠٠ا/ كثير لابن العظيم القرآن ير نف]انفلر؛ الملة. من مخرج اعتمادي فتفافهم )٤( 

ا/تم\أا.الرحمن الكريم 
الكفر.ؤإسرار الإسلام، بإظهار والفاق التحايل وهو )٥( 



.؛انندألأ١٢دازن أفَ ؤ إنهم ت فيهم وفل 
ةبملأبتحيلوا لأنهم ؛ مسمزءوزه ؤؤءد؛اءى أنفسهم•" عن ونالوا 

الفاّدةا،أم.أغراضهم إلى وأهله الدين 
،؛م؛صءمحهءه-?صء

 Iة!لدراسا

امميءامثا شالناتى تعالى؛ قوله أن إلى الثافى ذهب 
المنافقين.وصف فى هو إنما الأيات، آحر إلى  ٠٤•• • ألأم وإينمح- 
حكىوقد المقرين، جمح عن الثابت هو الثاطى؛ إليه ذهب وما 

المافقين.في الأية هذه نزول على الإجماع جرير ابن 
علىالتأويل أهل جمح رروأجمع -؛ الأية هذْ ش - جرير ابن قال 

الصفةهذه وأن النفاق، أهل من قوم في نزلت الأية هذه أن 
ا٠^٤ منتهم  ^٢٣

٩,ت البقرة صورة )١( 
٠١٤ت البقرة مورة )٢( 
الموافقات)٣( 
جا،ع)٤( 



مح،نميمَمال"ساليى: ة٠

أرىاعثدؤأ ألناش ونوله: »... ادىلى: ءالالش_٤ ه/ 
تنهوف4.يلم منم ين وُئ 

آنآلإ لمس ؤ تعار• كقوله السورة؛ تفاصيل في العبادة هد.ه شرح ثم 
ءؤزأوكقلإنوله: إلى ^قو"مسومنمحسثاس«-'ه 

،.٤١الأحكام...،؛من ورة الفي ذكر ما تمام إر وهكذا 
ه'وهاٌء،م؛مءهجمء

لدراما:اا 

ألثاشتعالى:قوله في المن،كورة العبادة أن الثامحلبي ذكر 
البقرة.محورة تفاصيل في مشروحة اقثاووأن3لإيم 

ذكرتفقد البقرة، محورة حلال من وبين ظاهر الشاطبى؛ ذكره وما 
الثرءيةلْ،.والأحكام العقدية الأحكام 

٠٢١ت لبقرة ١ محورة )١( 
داعيةعن المكلف إحراج الشرسة وضع من الشرعي الض،.. أن على حال محياق في )٢( 

آ/الموافقات واظرت اضعلرارا. ض تمد هو كما اختيارا؛ ض مدا يكون حتى ؛ هوا٠ 
٢٩٠، ٢٨٩.]

.١٧٧الغرة: مورة )٣( 
.٢٢٩٠; اJواسات )٤( 
،٤٧_١٤١/١٤>^، شخ فتاوى مجموع ، ١٣٥ا/؛ما، بماترذوىاكي؛ز اظر: )٥( 

فللألفي ، ١ ١ .٠ ١  ٠٧ا/الحكيم تمرالقرآن ، ١ ا/لأ، ١; \م\0 الجأْع 
.٢٠٣، ٢٠ا/.التحريرواكوير ، ١;٤٣



ومجامعهالبر أصول ببيان العام السياق وحتم 'ر... ت رصا رشيد قال 
والأعمال:والأداب العقائد لكليات الجامعة المعجزة الأية في 

محلويلياق بعليه وقضى إلخ• ، • • • يأتنيب ^؛ ٠٧١بل رزأثجودآؤم أبرأن 
والفرءية«أآا.الشرعية الأحكام في 

.١٧٧المرة: مودة )١( 
•ا/\ا الحكم القرآن تمر )٢( 



سآتمشمث4لا/ئالنمأليى: ٠

أنيمكن منكلة تفامحير القرآن في وقعت راوقد قال  ٥/٦
منسوبةوهي ،، الصحح١٣الباطن قبيل من أو ،، اكيلرهذا من تكون 

لالصالح...١١ لف الإلى منها نسب وريما العلم، أهل من لأناس 
أشياءالقرآن فهم في ا عبداش١ بن سهل عن نقل أنه ذلك: ررومن 

.١٢٢^: محورة )١( 
الصحح.الباطن علم س ولا الظاهر، علم من ليس مما الباطنية تقبر نبيل من أي: )٢( 

أنزعم من الناس ُاومن • نالر حنث وباطئا، ظاهرا للقرآن بأن القول الثاطبي يرتض ولم 
إ/]المواء٠ارت، والاثارآ، الأحاديث، بعض ذللث، ني نقلوا وربما وباطئا ظاهرا للقرآن 
هوظاهربالظاهر المراد وهوأن ، ارتقا٥ الذي الضير إلى القول هذا وجه ؤإنما [، ٢٠٨

منهي علها ولا القرآن فهم يبي لا الي العربية فالعاني العربي، المفهوم وهو القرآن، 
الظاهر.علم 
اليفالمعاني وحطابه، كلامه س اف مراد وهو القرآن، باطن هو بالباطن، الراد وأن 

الباطن.علم من هي بالربوبية ض والإنرار البولية بوصف الخاطب، تحقيق تقتفي 
[.٢٣٢، ١١٨، ٢١؛/• الموافقاّتح]انظر: 

وهما:عليهما، نص يثرطتن صحيحا يكون - الثاطثي عنلء - الباطن وعلم ( ٣١
القاصي.على ؤيجري الخرب،، ان نفي القرر الظاهر مقتضى على يصح أن الأول؛ 
المربية.
معارض.غير س لصحته ينهي آخر محل في ظاهنا أو نصا محاهل؟ له يكون أن الثاني: 
ا٢٠م١٢الوافقاُت، ]انظر: 
بدلا بل للأية، الفلاهر القبر هو الباطن الضير بأن يدعي ألا وهو: نالث، شرط وهناك 

كلامظاهر وهو اللم، أهل عليه نمر الشرط و>نّا أولا، الظاهر بالعنى الاعترافه من 
٤[.١ ٠ ٢; والقرون القبر ]انظر: هنا. الناطي 

.٢٣٥؛/الوافقات، )٤( 
أئمةمن الزاهل.، الموفي تري التاثنه عبد ن محبل محمد أبو هو عيدبافٌ: بن محهل )٥( 

=حنه، ومواعفل نافحة، كلماا-ت، له وأهله، للهل.يث، المحبين وس وعلماتها، الصرفية 



ءث-يأI تعالى قوله فى قال أن عنه يكر فقد ، بامحلته من يعد مما 
بالسوء،الأئارة الض الأنداد وأكبر قال: أصدائا، أى: ِشِس4، 

افهمن هدى يغير ومناها -حفلومحلها إلى المتسة 

حضالأنداد، عموم تحت داحلمة الأمارة النفس أن إلى يشير وهدا 
ولاثسهلادا ولا صنما لا أندادا فه تجعلوا فلا المعنى: لكان فمل لو 

الأيةاق مكان إذ حدا، الفلاهر مشكل وهذا كذا، ولا نمس ال
كانوامما غيرها أو الأصنام الأنداد أن على يدل فيها القرائن ومحمول 
لهولكن أربابا، يتخذونها ولا هم أنفيعبدون يكونوا ولم يعبدون، 

،لأية ا ير نفهو هذا إن يقل؛ لم أنه وذلك الصحة، على حار وجه 
منالقرأن له شهد الذي \ذشرءييم الاعتبار فى ند هو بما أتى ولكن 

جهتتزت

المجيز،رقائق العظيم، القرأن نمير كتيهت من حيان، أبو وذمه الذهثي، عليه —أسى 
الدهي.الأول وصوب، ، J،YUYوقيل >؛YAY ،J'سة توفي 

الأعلام، ٤٦٥م؛آ؛، المحيط المم '٣Y'_Y'Y ،Y/•'١Y'اكلأءأعلام سر ]انظر: 

ماومنه الشاطئ، ذكرهما اللذين بالشرطين مقبول هو ما منه والباطن القرآن، باطن أي■ ، ١١
الشرطان.فيه يجتمع لم إذا مرد-ود هو 

 )Y( المتري نمير في UY_« :وء،بالالأمارة النفي الأضداد فأكير أصدادا، ررأى؛ بالمقل
اش١٠.من هاوي بغير ومناها حظوظها إلى التهللعة 

 )Y"( باطل.وهدا وسياقها، الأية لذلاهر معارضا كان ذللث، اثءى إذا لأنه
هذاأن أراث- ؤإنما ظاهرها، يخالف معنى بها ؤيريد لأية ١ ظاهر ، يتفلم أنه ذللث،: وبيان 

الظاهر.يخالف، لا الذي اuطن نفير قبيل من 
يعتبرلأنه فيه، تنزل لم ؤإن الأية معنى في وأدحله المعنى، حيث، من ند هو بما مقل أي: )٤( 

الشاطبي.ذكرهما وجهان الاعتبار لهدا ؤيثمهد فيه، نرلن، الذي كالتي ثرعا 



اببمن معنى لأية ا معنى من يأحد قد الناظر أن ت إحداهما 
أوالقصد في يجامعه لأنه فيه، تنزل لم فيما فيجريه ،، الاعتبار 

مناعالي الجاري لندم المفاد أنه الند حقيقة لأن يقاربه، 
حظوظها،بمراعاة صاحبها تأمر لأنها شانها، هدا الأمارة والنفس 

الندبه يعني الدي هو وهدا حالتها، حقوق مراعاة عن صالة أو لاهية 
هزاصحة وشاهد بعينه، المعنى لهذا بوها نم الأصنام لأن نده، في 

دوببن ووعؤشأ لمثايبمم أثكثدرأ ؤ تعالى؛ قوله الاعتبار 
بأوامرهم،ائتمروا ولكنهم اض، دون من يعبدوهم لم وهم ، ألئب4 

وماموه، حن عليهم حئموا فما كان، كيف عنه نهوهم عما وانتهوا 
ورمثنهمثكارئم -أؤ١ءكئنوأ تعالى! اض فقال حااوْلأ،، لهم أباحوا 

نفسهلا'/لهوى المتع شأن وهذا ،، برأ أش دولّب ثن أييتابا 

الإسلاملأهل فإن الأصنام، أهل في نزلت، ؤإن الأية أن والثانية؛ 
قاله الخط_ابلص بن عمر أن ترى ألا إليهم، ية بالنفيها 

هووهذا يه، نظيره ؤإلحاق ثبت، معنى لأي أنه الثابت الحكم *ي النفلر هو الاعشارت )١( 
[.٢٠الفتاوى مجمؤع وانغلوت ، ٣٠ص التعريفات ت ل١نذلر القياس. عين 

\/^yxواكوير التحرير ا/ما،ا، اJعانيى روح الوجيز الحري انظر: )٢( 
.٣١اكرة: مورة )٣( 
.٣٥٦-n٣٥٤/البيان جامع انظر: )٤( 
.٣١الوية: سورة )٥( 
دونص أندادا اتخاذها معنى فيه لهواها اتباعه فإن ه، تفلهوى المتع شأن يعينه هدا • أي )٦( 

افه.

بنالخطاب ين عمر حفص أبو المؤمنين، أمحير الجليل، الصحابي هو الخطاب: بن عمر )^١( 
فريشأشراف، من كان سين، بأرح الفجار حرب نل ولد المدوي، القرشى نقيل 

للإسلأمءعز إسلامه في وكان رجلا، أربعين بعد أسلم فيهم، فارة الوأصحاب 



هذهبكم تذهب أين الإيمان! أهل من الدنيا محي توسع من لبعض 
يهارأ،،ه نفيعتبر هو وكآن ألثتاهلأ،لم، حتاثر ؤقع',j ؤأذ'هم الآيةت 
هآذهم... ألنار عل َةثإأ ثميس ُؤدمم لقوله! الكمار، محي أنزلت ؤإنما 
كانفاذا ، والخموص العموم محي تقرير المعنى ولهذا ،، الآيةل 

عثاوأمحوله: في الأئارة القس إلى بالمة النزيل صح كذلك، 
أعالم«لا'،.واش ووان'ا4لحمين، ِؤ 

وحصء ٠٠٠ء ءمءم 

الفتوحاتوعقلت بكر، أبي يعد الخلاغت ولي كلها، والمشاهد بدرا شهد =والالخين، 
-٥٢٣منة آخر فى شهيدا وقتل ءءدْ، فى 

[.٣٨٧.  U٣٨٥/ ١^٣، تهزم، ]انظر: 
داودالجتانيلأبي الزهر محاب ]انظر: الأنصاري. اش عبد بن جابر أنه الأتر ز ذكر )١( 

[.١٣. ١ ١ !/ المثور الدر ، ٨٣، ٨٢ص
'آ.الأحقاف:مرة)٢( 
المنثورالا.ر وانظر: ، ٨٣، ٨٢ص الزهد، كتاب فى الجتانى داود أبو أحرجه الأثر: )٣( 

داودلأبي الزهن. لكتاب، تحقيقه في السلفي محمد الحس صباء هال،  ٠١٣- ١ ١ ا"/ 
صعيف،اا.ءرإضادْ الجتانى: 

،٢٠٤صى الزهن. كتاب، في البارك ابن أحرحه : لأية ا ه؛هد<ه نفعمر اعتبار وهو — لأر ١ )٤( 
تاريخفي عساكر وابن ، ٩١، ٩٠ص الزهد كتاب، في الجتاني داود وأبو ، ٢٠٥

.٣٠٠يثق 
داودلأيي الزهد لكتاب، تحقيقه في لفي اليصد الحسن صياء عنه فال والأير 
حزا.ءإمناده . تاالج.

١٢٠الأحقافح: سورة )٥( 
.٢٤٥. ٢٤٢الموافقات؛/انظر: )٦( 
.٢٢البقرة: ّورة )٧( 
على١^^ عؤ ف، 'هبإؤ ؤأد'هم تعالى: نوله ينزل أن خئغ لخمر صغ إذا أتم،: )٨( 

فولينزل أن — أيصا - لمهل صح ا فتهم تئزل ولم المرمنتن من الباحات في عين التوم
]انظر:كدللخ،. فيها تزل لم ؤإن الأئارة النفس على ؤثلأءنملوأفساه تعالى: 

[.٨٥ص المنحرفة الاتجاهات 
٠٢٤٥الموافقات )٩( 



ة:الدرام■

مالتين!عن الموصع هدا غخ الشاطئي تحدث 
تعالى:قوله قي الأنداد أن إلى الشاطبي ذهب الأولى: المسألة 

كانمواء اف، دون من يعبد ما كل في عام أنداداه ق ءثاوا يجدلأ 
غيره.أو صنما 

المفسردنلا،.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
العدلوالتي: ند، جمع ررالأنداد: _: لأية ا في - ير جر ابن ل ئا 

،.٢١١ند،له فهو لمها وله لشيء نظيرا كان شيء رروكل و١ل٠ثر،اا 
تعبدونهمأمثالا أي: ارؤفلأقماوأفلأادا4؛ ت المغري وقال 

٠٢الهاال كعادة 

ؤف١ند١داه؛نهي عشلواه ٠٥^تعالى: ررفوله القرطبي: وقال 
ند،الواحدها ونفلراء؛ وأمثالا أكفاء أي: 

الأمارةالقس بأن الشتري مهل قول الشاطبي وجه الثانية: المسألة 
بأنهأمذاداه؛ ^٥^عئنلوأه، تعالى: قوله في الأنداد عموم في داخلة 

الصحيح.الماطن من 

انمرو، ؛/٢٧النزيل ،عالم ؛/Y•؛، العالوم ح ، ١٩٨؛/اليان جامع انظر: )١( 
،١٦١القرآن لأحكام الجامع المجر زاد ، ١٠٦/١الوجتز 

،٣٠\إ الجلالض تمر ، ٦١، ١٦٠; كبر لأبن العظم القرآن تمر ا/به، التسهيل 
.٥٨ا/الرحمن الكريم تيسير  ٢٥٨ا/التاؤيل محاسن ، ٥٠ا/ ااقا-ير فتح 

ا/خا<ا.اليان جامع )٢( 
.١٧٢; النزيل معالم )٣( 
.١٦٠\إ\إ القرآن لأحكام الجامع )٤( 



الذيالصحيح الياؤلن من لأنه _؛ الجملة في _ مقبول التوجيه وهدا 
القبول.روط م حمع 

القياسحنس من اعتباؤية الإثارة كانت ررفإن ت تيمية ابن نال 
لهاكان الضعيف كالقياس كانت ؤإن مقبولة، حنة كانت، الصحيح؛ 

غيرعلى للكلام وتأؤيلأ مواضعه عن للكلم تحريما كان ؤإن حكمه، 
والجهمية،(والباطنة القرامهلة كلام جض من كانت تاؤيله؛ 

.٣٧٧، n٣٧٦/الفتاوى برع )١( 





العنكبوتالتمثل ظاهر في وأحيوا كيلك، الأمر أن يتحققوا حش لهم 
فأحبره؛ منة يهنئا اث، أياد ؤمادآ ت وقالوا المفمود، إلى التفات غير من 
ؤيضسليء^كث؛رات بقوله هدا شأنه فيمن السابقة الحقيقة عن تعالى اض 

إلايهء يضل وما ؤ بقوله• المنتظر البيان استدرك ثم َييرليم؛ بتي' وبمَ"يى 
لقوم،الإصلأل، بقمد أنزل أنه يتوهم من لتوهم نفيا أكستانيم؛ 

^سىقنذانهأا،،أولا: نال كما هوهدى؛ أي: لقوم؛ والهداية 
كيلكالقرآن؛ إنزال من المقصود غير إلى سفلرهم يضلون الغامقين لكن 
الذيوهو فيه، الحقيقة صواب إلى ينفلرون الذين للمتقين هدى هو 

ا.أحاله...اار من أنزل 
ء؛،• ٢٠لآءجٌء  ٠٠٠

 Hلدراسة!ا

مالتين:عن الموضع هذا فى الشاطئي ا تحدد

تعالى:نوله نزول سب أن إلى الشاطئي ذهب الأولى: المسألة 
:قالوا الكفار بأن ه .. • ميهتأ ئما بموصه ما مئة* يفرب أن يسثزة لا آذلأ ؤءف 

فنزلت.الإله؟ هذا محا القرآن؟ في يذكر والذباب العنك؛وت بال ما 

مبفي الواردة الروايات إحدى هي ذكرها التي الرواية وهذه 
نزوب:سبب قي روايايت، عدة ورديت، إذ الّرولا؛ 

طريقمن النزول أساب في الواحدي أحرجه ما الأولى: الرواية 

٢.ت البقرة سورة )١( 
.٥١٥اووافقاتّا/؛>ه، )٢( 



عنجريج، ابن عن الرحمن، همد بن موسى عن سعيد، بن الغني همد 
ؤإنآس'لأبمزءآمهمشتعالى: قوله في عاص ابن عن عط-اء، 

ؤنأ0ظلإفقال: المشركن ذكرآلهة اف أن رروذلك قال: ^•^١، 
:ممالواانمكبوت؛ كبيت سله الألهة؛ كيد وذكر الدبانقثا...هلأ، 

علىالقرآن من أنزل فيما والعنكبوت اليباب اممه ذكر حيث أرأيت 
الآوة(<هذه الله فأنزل بهيا؟ يصع ثيء أي محمد، 

،،حجرل كابن العالم؛ أهل بعض ا صعقهالرواية وهذه 
والح٠يدانل٧،.وزغالوللا"آ، والميوطيرْ،، 

قال:قتادة عن معمر راأخبرjا قال: يره نففي الرزاق عبد وأحرج 
الخنكبوتبال ما المشركون! قال والذباب، الخناكبوت اش ذكر لما 

الآية«أبن,هذه اض فانزل يذكران؟ والذباب 

.٢٦ت البقرة محورة )١( 
.٧٣الحج: مورة )٢( 
.٢٧ص زغلول، تحقيق النزول، أساب )٣( 
بنالغني همد مها لأن واهية؛ بأنها  ٢٤٦ا/ه؛آ، العجاب ؛ي حجر ابن عليها حكم )٤( 

واه.وهو سعيد؛ 

رواتهاأحل عن ومحال ،  ١٨ص القول لباب قي الواحدي عن الرواية هذه السيوطي، نقل )٥( 
جداْ.وا0 الغني ®همد سعيدت ين الغني همد وهو 

فىضعيف؛ ءإساده ؛ صم١٢ للواحدي التزول لأسباب تحقيقه في زغلول عنها قال )٦( 
ومحيمدلس وهو جرج ابن إسناده 

؛حدا ضعيف ءإصاده ت صمأ'ا للواحدي الئرول لأسباب تحقيقه في الحميدان عنها قال )٧( 
٠٠سعيد...ين الغنى همد لضعف 

\إسالمثور الدر ، ٢١٤ا/ البيان جامع وانظر: ، ٢٦٢/١الرزاذ همد نفير )٨( 
==. ٢٣صى النزول لأسّاب تحقيقه في الحميدان عصام إسنادها صحح 



وحسنها، الحميدان إليه إسادها صحح ت قتادة عن الرواية وهذه 
تنفلر الرواية هذه فى ولكن ، ياسين سير حكمت 

العبارةت رانلت _ت معمر طريق من قتادة رواية عن — كثير ابن ثال 
وليسمكية، الأية هذْ أن إشعار فيها قتادة عن الأولى 

أصعقمن قتادة ومرمل مرمل، قتادة رروأثر • الوادعي مقبل ونال 
اJراسيل^٤/

نزولب في، الشاطئ، اختارها التي هي الأولى الرواية وهذه 
الآية.

فيوالواحدى تميرلأْ، في حرير ابن أحرجه ما الثانية: الرواية 
صربارلما قال! عباس ابن عن صالح أبي رواية من النزول أمثاب 

َكثل٢لjكiقوله:يعني - للمنافقين المثلين هذين تعالى اممه 

.٢٨ا/المحيح التفسير خي ياسين بشير حكمت إسنادها حسن و~ 
يلفظ:نادة عن عروة، أض معتدين طريق من ٢ ١ ٤ ا/ جريررشره وجاءعندابن 

«.J_lأمل »ىل 
كثير،لابن العفليم القرآن نفير ت ]انظر الحويني، إسحاق أبو قتادة إلى إسنادها وصم^ 

[.٢٠٥ا/الحوض إسحاق أبى تحقني 
^Y.الحميدان تحقيق النزول، أماب انظر: )١( 
\/A^.الصحيح الممير انظر: )٢( 
كثيرلابن العظم القرآن ير نف)٣( 
\إالراوي تدريب وانفلر: ،  ١٢٤ا/ الوادعي تحقيق كثير، لأبن العظتم القرآن تر نف)٤( 

١٦٩.

البيانحاح )٥( 
.٢٦ص زغلول، تحقيق النزول، أسباب )٦( 





لمالأية نزول سبب في الواردة الروايات هد0 أن ت يظهر والذي 
شيءيثبت ولا رر••• الوادعي! مقبل ئال كما مرفوعا؛ شيء منها يصح 

سببللأية يكون أن يلزم ولا لأية، ا نزول سبب في الاثار هذه من 
رنزول١١ 

تحلرثا ؤ تعالى• قوله في البيان بأن الشاطئي ذكر ت الثانية المسألة 
لقومالإخلال بقصد أنزل أنه يتوهم من لتوهم نفي اهمهاه إلا مهء 

القوم.والهداية 

،حيان كأبي رين، المقبعفى ذكره الشاطبى؛ إليه ذهب وما 
والسعاوىأا، رصار ورشيد واكام٠يل٤لم، ،، القيمر وابن 

أقًظمنعود ثن ئنهر مؤر؟ رلئ ثا I تعالى قوله هذا على ويدل 
ؤأدمى رأم؛ ). متتيئون رئت إثن١ مواد:يلم .؛١^١' ^١ إيثأ ئذوء وه 

زً=فيروف4ل وهم وئارأ رجيهر ببماأثث ثرُوراديئم هزبير 
منشأهو المثل بأن مشعرا بيضل التعبير كان راوقد ! رصارشيد قال 

يأنهاصنأا'آ للواحدي النزول لأمحساب تحقيقه ش رغالول بسيوني كمال عليها حكم و~ 
مرسلة.

تحمق- كير لأبن العظيم القرآن تفسير  (١

.١٢٧٠; ابل البحر  انفلر (٢

الضريانع  انظر (٣

اكأويلا/ا،\"آ.محاسن  انظر (٤

.YY؛/؟"الحكم القرآن نفير  انظر (٥

٢١٢؛/روحاسنى انغلر: و، ٦٦ل/الرحمن الكري"( يير  انفلر (٦

.١٢٥، ١٢٤التوبة:  سورة (٧





قادَرمحِالمكمحإزث\علؤألاضغثأقاوأقلتعالى:قال •
ماآغلم هادإؤآ لك ويميس محيك منح ونحن آلومآء وينفك فينا بمسد من فتنا 

لأثمنبم١/

U/A  قالوالما الملائكة أن الأحبار في رروروي ايى: الئقال:
بقوله:عليهم اض قرئ لأية؛ ا اليمآء4 ومفك محنا محي ش بجا  ٠١٢١^

فأحرقتهملأ،<،رم.^١^١ عليهم ١^، أرمو >»إذو0ه؛ لا ما أعلم ؤهي 
ءه ءه مص ءه حص ا« 

■الدراسة:

؛)روى( التمريفى بصيغة الملائكة عن الخبر هدا الثاطبي ذكر 
يصح.لا الخير هذا لأن كذلك؛ وهو 

,٣٠ت البقرة صورة )١( 
اثنيحص بن اش مد 'ريق من ، ١١٢ا/ شرْ ني حاتم أبي ابن أحرجه الغر؛ هذا ، ٢١

فيناينسد تن ييا ^، ٠٥٤١^؛ قالواالدين الملائكة إن ت يقول أبى 'رممعت قال؛ كبر أبى 
اشعند من نار فخرجت آلاف، عشرة كانوا ومؤس؛؛*،؟< تثنيك ئثنح ثبمتق 'اليتآ•٠ 

فآحرنتهمء.
الألومحيعليه وحكم منكر، إمحّرائيلي وأنه غريب، بأنه كثير ابن عليه حكم الخبر وهدا 

الخبر.دراسة قي سيأتي كما صحيح غير بأنه 
ؤإنمنكرغريب، ®حديث، ت ١ ١ ٢ ا/ حاتم أبي لنفيرابن تحقيقه في الرهرانى منه ونال 
القْلان؛يحص يقول كما ومراميله الإدٌال، كير فهو كبر؛ أبى بن يحص إلى سنده صح 
.٠١منها.,.واحد الخر وهدا الرج، شبه 

[.٢٣٦، ١٢٣٥\إ اكهديب، تهديِ، ]وانفلر: 
.٣٩٤، ٣٩٣م/الموافقاُت )٣( 
٠٢٥١\/T^ الراوي تدرس، انثلر: )٤( 



راوهذا_ت بالغراية وصفه مع الخبر هدا أورد أن يعد — كثير ابن نال 
منكر...؛؛إسرائيلي أيصا 

غيرذلك أن اروعندي _ت الخبر هذا أورد أن بعد — لألوسي ا وقال 
صحيحء,،)٢(

.٧٠، ١٧٤; ممر لأبن العنلم تمر )١( 
روحانمانيا/مآأآآ.)٢( 



ممثتهبجالإ1اضثئقاةتعالى: نال ٠
آاهلتام\نهثهؤئأين مرانذر؛لتهمآ 

أنيمكن مشكلة تفامحير القرآن في ونمت، راوقد الشاءلبى: قال 
منسوبةوهي الصح؛حلم، قبيل من أو ،، ر الميل هدا من تكون 

المالح^لف الإلى منها نِا وربما العلم، أهل من لأناس 
مماأشياء القرآن فهم في اض عبد بن سهل عن نقل أنه ذللث،: راومن 

س؛اطه...ااريعد 

ؤولأصائذ،ِتعالى: فوله في - أيئا - سهل عن المنقول راومن 
معنىأراد ؤإنما الحقيقة، في الأكل معنى اض يرد لم فال: آلقم؛٤٠ 
فآدمت قال غيري. هو بشيء تهتم لا أي* ؛ غ؛رْ هو لثي،ء الهمة مساكنة 

ادعىس كل وكيلك، قال! لحقه. ما فلحقه والخدبير الهمة س يعمم لم 
ماْع اش من الترك لحقه نفه، هوى إلى ناظرا قلبه وساكن له ليس ما 

وينصرهتدبيره، من فيعصمه الله يرحمه أن إلا فيه؛ ه نفعليه جبلتا 
وعليها•ءدوْ على 

لماللخلود ه نفتدبير إلى قلبه اكنة معن يعمم لم وآدم قال؛ 
القاو_امحاكون أحل من عليه يحل الفرعر٦، في البلاء لأن الجنة؛ أيحل 

٠٣٥ألبقرة! مورة )١( 
صآُما.انظر! الباطنية، تفسير نبيل من أي' رى 
انظر:)٣( 
٤٠٢٣٥;الموافقات )؟(
صآ'ما,وانفلر! ، ٢٤٢؟/الموافقات )٥( 
ااالفرعْ.لفظ فيه وليس عليه® لحل البلاء ارلأن بلفظ! صزآرآ المطؤع سهل تفسير في ^ ٦٦



ابقوالعقل العالم والشهوة الهوى فغلب ه؛ نفبه وسومست ما إلى 
به.تكلم صا آخر إلى القاور.\ُ 
المرادأن من الناس ذكره ما حائف الأية في ادعاه الذي وهدا 

ذلككان ؤإن اممه، لغير الهمة سكون عن لا الأكل، نفس عن المهي 
النهيفان ناول؛ لمن عليه يجري وجه له ولكن -، أبثا - عنه منهيا 

فلاتمريغا؛ الأكل عن المهي يرد ولم غيره، لا القرب عن وقع إنما 
به.فسر ما وبين اللقفل بين منافاة 

الإذ ؛ مجرداالقرب نفس على النهي حمل يصح فلا - وأيئا 
فيمض عن المهي ؤإنما أحد، به يقل لم ولأنه تفلهر، فه مناسبة 
الأكلينشأ سيء وهو غيره؛ ؤإما والأكل، التناول إما وهو القرب؛ 

فيشك ولا الأكل، تحميل في الأصل فانه الهمة؛ اكنة موذللث، عنه، 
وجهله ير النففهذا عنه؛ منهي لفر أو نفعر لهلل_ا اش لغير كون الأن 

أكل؛هو حيث من الأكل مجرد عن النهي يقع لم يقول: فكانه ءلاهر، 
ساكنالكان انتهى لو إذ اف؛ لغير كون المن الأكل عنه ينشا عما بل 
الشيءلان،به مء الشجرة في أمر إلى ومكن يفعل لم فلما وحده، لله 

اممصتاب ثم العميازأى، لفنل إليه افص أصاف المدعى؛ الخلد وذللث، 
الرحيم،١التواب هو إنه عليه، 

يسير*باخلاف ، صزو٢ الثتري نفير )١( 
منوالسلف الصغائر، دون الكبائر عن معصومون الأنبياء أن عر الإسلام علماء أمحر )٢( 

ت]انفلر منهم. وقعت إذا الصغائر على يقرون لا ولكن القول، هدا على والتابعين الصحابة 
[.٣٢٠اكاوى مجموع 

.٢٤٦؛/ه؛آ، اJوافقات )٣( 



ة:■الدرام

مسألتين!عن الموضع هذا قي الشاطئ تحدث 

بقوله:الراد أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المسألة 
الوأنه اض، لغير الهمة مساكة عن لا الأكل، نفس عن النهي ،^^ ٤١٢

القربنفس على ؤولأوامح'هن4 ت قوله في النهي حمل يصح 
أحد.يه يقل لم ولأنه تظهر، فيه منامبة لا إذ ؛ مجردا

١،.ل المرين عامة إليه ذهب الشاحلى؛ إليه ذهب وما 

الأكل«لآ/يعض ، ^ آلثم هدر ا>ؤولأمنا اJغوي: ئال 

الأي؛ ؛ هتذومتتا تعالى: ارق_وله القرطبي: وقال 
ونمتا،ارم.فيه الإباحة لأن بأكل؛ تقرباها 

معنىاممه يرد ®لم الأية: في مهل لفول تخريجه الثانية: المسالة 
بأنغيرْ،ا؛ هو لشيء الهمة اكة حممعنى أراد ؤإنما الحقيقة، فى الأكل 

الأكلمجرد عن الهي يع لم يقول: فكأنه ظاهر، وجه له التفسير هذا 
افه.لغير الكون من الأكل عنه ينشأ عما بل أكل؛ هو حيث من 

تأمرين علمح، التخرج هذا وبك، 

زاد، ٢١٧الوجيز؛/اJحرر ، ٨٢\إ التثزيل معالم ، ٢٧١، ٢٧٠ا/  jU\جامع انفلر: )١( 
ا^ا/ا/يىأ، ١^ لأذكام الجاع ٦، ، o/rأ/ي اض 

العاتيروح الحط 
.١٨٢^١; سالم )٢( 
\/القرآن لأحكام الجامع )٣( 



نردولم غيرْ، لا القرب عن وقع إنما لأية ا في الهي أن • الأيل 
ُه.ر فما وبين اللقفل بين منافاة فلا تصريحا؛ الأكل عن الهي 

ؤإنمامجردا، القرب نفس على المهي حمل يصح لا أنه • الثاني 
وهوغيرْ، ؤإما والأكل، اكاول إما وهو القرب، في معنى عن الهي 
تحصيلفي الأصل فانه الهمة، كنة ا موذللث، عنه، الأكل ينشأ شيء 

الأكل.

فيما_ ظر فيه ؛ سهل لتفسير طني الشا من والوجيه التخريج وهذا 
يفلهر-منوجهينت

عليهالذي للأية الظاهر ير التغنمى مهلا أن : الأول،الوجه 
عليهحكم كما - الماس من أحد به يقل لم يرا نفوادعى رون، المق

قبوللشرومحل مخالم، وهو يصح، لا وهذا - الثامحلى 

للأيةالذل١هر المعنى نفى لأنه والباطن؛ الذلاهر ير النف

إأمرين على بي سهل لقول الشاطئ تخريج أن ؛ اكانح، الوجه 
تصرينا.الأكل عن الهى يرد لم أنه الأول: الأم 
معنيين:لأحد هو إنما الأية فى القرب عن الهي أن • الأاني< الأم 

بابمن أنه بتمره أراد ولو مراد، وأنه اللفظ، عليه ئد نفيره أن التستري كلام فظاهر ١، 
أصول؛ثلاثة على يدور الناس نمير لأن اياب؛ هدا من وجه له لكان والماس الإشارة 

الديوهو المعنى؛ على وتفسير الختآخرون، إليه ينحو الذي وهو اللفظ؛ على نفتر 
الصوفيةمن كثير إليه يّ*حو الذي وهو والقياس؛ الإشارة على ونمير ، اللم، يدكره 

القرآن،أقام فى التبيان في القيم ابن ذكره كما شروط، بأربعة به بأس لا وهذا وغيرهم، 
٠٥١ص



وهوعنه، الأكل ينشأ نيء وهو غيره، ؤإما والأكل، التناول إما 
الهمة.مساكة 

نظر!فيهما الأمران وهذان 

فانهنمرينا؛ الأكل عن الهي يرد لم ؤإن فانه الأول: الأم أما 
ءؤ...وكلأونهاوتعالى: سحانه قال حيث الأية؛ سياق من وظاهر معلوم 

لأنالأكل؛ با هتقر لا أي! الثءمأ...ه واتجِ ولا ^J١تثاثدثا 
الأكزرا،.في ونمث الإباحة 

ؤظناداداتعالى: كقوله الأحرى؛ الآيادت< المعنى هدا على ودث 
ذكرمنها موصع في وليس ؤةاً=كلأيحا...هرص، وقوله؛ ألق،جرآ---هلأ،، 

الهمة.ساكة 

ّدباب من فإنه الأكل عن بالنهي، الأية في، التصريح عدم وأما 
إليه،وميلا داعية ينشئ الشي،ء من، القرب لأن الوسائل؛ وقءني اليراع، 

،٠الإبمهر؛،أ ؤولأدثزدوأكقونه: وهو 

هوإنما الأية في المهي، أن على رين المقفإن الثاني: الأم وأما 

\إام1ن لأحكام الجامع ٦، امرأ/•؛/ه، التمر ، ١٢٧الممرالوج؛ز؛/انظر: )١( 
.٤١٧؛/واكوير التحرير \إ{<'ك الحرالسمط 

.٢٢الأعراف: ّورة )٢( 
.١٢١طه: مورة )•١( 
٠٣٢الإّراء: سورة )٤( 
اكاؤيلمحاسن ، ١٢٣٦; انماني روح ،  ١٦٨; القدير نح ، ٥٤ا/ الئزيل أنوار انظر: )٥( 







تفصيل!فيه الشاطئ إليه ذهب وما 

بالمسبةذلك كان فإن حقيقة؛ حقيقتها حهة من الصلاة بأن ذكره فما 
إلىبالمسبة حنيفة الواحدة المرة إذ فصحيح، عاليها المداومة إلى 

عاليها.المداومة 

مختلف،الأمر فإن بها؛ القائم على حقيقة بأنها مقموده كان ؤإن 
الله.عند من ثوابها يرجو لأنه حقيقة؛ عليه تكون المؤمن فإن 

ثوابا،عليها يرجو لا لأنه عليه؛ ثقيلة تكون فإنها المؤمن غير وأما 
معنىإليها انضم ؤإذا الطبع، على يثقل فيه فائدة لا بما والاشتغال 
الخاشعين.على إلا ثقلها اشتد المداومة، 

لأنبالمداومة؛ يقيدوها ولم ثقيلة، بأنها ذكروا رين المقوأكثر 
غيرهافى يكون لا ما المهوايتج جمع عن الصبر من فيها 

ثقلمنفعة فعلها في يعتقد لم إذا الملحد أن رافالحاصل الرازي! قال 
وأماالحلبع، على يثقل فيه فائدة لا بما الاشتغال لأن فعلها؛ عليه 

الضار؛أعظم تركها وفى النافع، أعغلم فعلها فى اعممد فلما الموحد 
،.٢١عاليه(ذلاك يثقل لم 

ماالنفوس على تكبر ارلأنها كبيرة كونها بيان في - القرطبي وقال 

الجامع؛، U/r/Yالكسر الضر ، ٦٧، ٦٦؛/الكثاف ؛/ا،همآ، ج1معاو1ن انفلر: )١( 
أنوار\إ1\ك الضر بدائع ، ؛/؛iTالممط اوٍر لأحلكم 

الحكمالقرآن تمر ، ٢٨٧؛/،حاّناكأويل ، ٢٥٠؛/روحالم<اتي الثزيل؛/ا<0، 
\إممالرحس الكريم سير ، ١٣٠ ا/ 

؛.U/r/Yالكبير الضير )٢( 



معفيه إنما والصوم النفوس، مجن فيها رافالصلأة الصوم.ء.اا. يكبر لا 
ار.الشهوة 

حميععن بالصلاة مقيدة كلها رافجوارحه -ت المصلي عن - نال ثم 
ومكابدتهاالنفس، على أصعب، الصلاة كاث ذللئ، كان ؤإذا الشهواُتج، 

أثد«لا/

عنوتنهى الإيمان، ميزان هي التي الصلاة رروكذللث، المعدي! وقال 
•أي ؤوإ"؛ايم؛ الأمور، من أمر كل على بها يستعان والمكر، الفحشاء 
علميهممهلة  L،jpءؤإلأءزأ.صبميم شاقة. أي! الصلاة، 

فعلها،له يوجب عنده؛ ما ورجاء اض، وحشية الخشؤع، لأن حقيقة؛ 
الحقاب.من وحشيته للثواب، لترمه صدرْ منشرحا 

فحلهاؤإذا إليها، يدعوه له داعي لا فإنه كدللثا؛ يكن لم من بخلاف 
عليهءرآ/الأشياء أثقل من صارت 

.٢٥٤؛/؛/ القرآن لأحكام الجامع )١( 
ا/م.الرحمن الكريم تسر )٢( 



•١، •محالثلوة وأزلآعؤمح؛ُالس التام ؤهلئلتا تعالى: قال •

أساب:محاري الخلاف ررفلقل الشاطئ: قال ١ ٠ / ا١ 

عنأو شيء، ذلك في المي. عن التفسير في يذكر أن * أحدها 
يشملهما بعض المنقول ذلك ؤيكون غيرهم، أو أصحابه من أحد 

_،أيصا - اللففل يشمله مما أحر أشياء القائل ذلك غير يذكر ثم اللفثل، 
فينقلوا كما ،؛ حلأفر أنه فيفلن نصهما، على المفسرون فينضها 
الترتجيزرص،وقيل؛ رنجبيلل٦،، ت وقل رداقأْ،، حل أنه المسل؛، 

بهمى اش لأن اللففل، يشمله كله فهذا ، بالماء مزجوه شراب وقيل: 

٠٥٧ت البقرة صورة )١( 
]انفلر:أسباب. إلى يرجع الحقيقة في فيها حلاف لا مسالة في الخالآف نقل أي: )٢( 

0/«ا'آ;ا.اJوافقات 
،٣٦٩، ٣٤٣; ١٣الفتاوى مجموع في نمية ابن الإسلام نبح الأم هذا على ث )٣( 

ِ١٤٠.

)اوهمة:'اْ(لأؤنآركاءمحس4 تحالا قوله المرالءّاردمح، أي: < ٤١
منه.بن وهب عن  ٣٣٤ا/ مير0 في جرير ابن أحرجه )٥( 
المدي.ص  ٣٣٤ا/ -فيرم في جرير ابن أحرجه )٦( 

البقليوكل كما رٍتا يوكل والتندي، كالقمب ونباته الأرض في ري نءروذ، ارنتج؛ل؛ 
زنجبيل[.مائة ، ٣١٢ا/ ١ العرب لسان ،  ١٣٠٦صالمحيهل القاموس ]انظرن 

ا/فير0 في البغوي به ونومقاتل، عباس ابن عن  ٧٣ا/ يره نففي الجوزي ابن ذكره )٧، 
الأكثرين.إلى -فبرم في والقرْلثي ، ٩٧١

المحيطالقاموس ت ]انظر الحموصة س شيء مع حلو الصبمغ يشه شيء الترتجبين* 
[.٢٦٤)/ المعاني روح ،  ١٥٩٤

تمرهثي الجوزي ابن وذكرْ أنس، بن الربح عن  ٣٣٤ا/ شبره في جري; ابن أحرجه )٨( 
العالية.أبي ص  ٧٣/١



علىاممه أنزل الذي المن من ارالكمأة الحديث! في حاء ولذلك عليهم، 
آحادامنها الناس ذكر نعم، حملة المن فيكون ، إسرائيل،١ بني 

إلىترجع بحيث المعنى فى تتفق أشياء النقل في يذكر أن والثاني: 
علىنقلها ؤيوهم واحد، محول على فيها التمسير فيكون واحد، معنى 

ٍليرإنه : ٢٤الملوي في قالوا كما سقرم، خلاف أنه اللففل اختلاف 
بالهندمحلير وقيل! ، كذا صفته أحمر طير وقيل! ، السمائى يثبه 
علىبمثل شيء المزرى: في قالوا وكذللث، انمفورص، من أكر 

ومداواةالكماة قفل باب الأسرية، كتاب قي صححه، في لم مأحرجه ت الحدبث، )١( 
بلفغله.)قهبع زيد ين صعيد حدث من  ١٠٩٣٠ير،  ١٦٢٠"Y/ يها، العين 

،العرب لسان ]انفلرت الفطر يخرج كما فيخرج الأرض ينئض نباُت، والكمأة! 

ا/محير لاين العظيم القرآن ير نف، ٣٧٤آ/البحراوحيْل ، ١٩v/ُعالماكئزيل ١^: )٢( 
.٤٩٣، ٤٩٢/١اكءريرواكوير ا/ه.0، الرح٠ن الكريم تيسير ، ٩٩

،٣٦٩. TiT.XTT/Wيبموع في نمبة ابن ١^٠٢ شخ الأ.ر ٠^١ عر ته )٣( 

)اوقرة:بْ(._sci قولإ تُار:نونه في ١^١^ الترى أي: )٤( 
سواتس عود، موابن عثاص، ابن عن  ٣٣٦\/0ص تفيرْ في جرير ابن أحرجه )٥( 

دي.والأنس، ين والربع الصحابة، 
العربلسان ص؟هْ، المحيهل القاموس زاننلر: صغير طاتر السين، بضم دالنماز؛ 

[.٤٤٦/١الوّيْل العجم سن، دية ، ٢٢٠/ ١٣
قتادة.عن ١ ٠ ٠ ا/ يره كتيررنفان ذكره )٦( 
صكرمةّعن ١ ٠ ٠ / ا يره رتنكثير ان ذكره )٧( 
)اوقرة:به(.ادثائنة4 >وأرتاظاتعار: نوله في الوارد الض أي: )٨( 



وقتل؛، الأونجمن ت وقل ،، حلولأ صمغة وقيل: ،، فيوكرر الشجر 
حملهيصح هذا نمثل ، حامد ل عإ ونيل ،، ١ غلظ رب مثل 

،.فيهارال الظاهر وهو الموافقة، 

■ه. ه-/ءٌء ءحءصء 

ة:!الدراّ

مسائل:ثلاث عن الموصع هذا في الشاطئ تحدث 

الأيةفي الوارد أن إلى الشاطبي ذهب الأولى: المسالة 
أورقاق، حبر بأنه: المى شير من اللم، عن جاء ما وأن يعم، حمالة 

معنىفي داخل كله بالماء، مزجوه راب ث أو الترتجين، أو زتجيل، 
يدكرهلم نيئا ذكر منهم واحد كل احاد، هي إنما ذكروْ ما لأن المى، 

الكثل.يشملها وكلها الأحر، 

الجينيابن وذمْ التعكب، وعامر هماس ابن عن  ٣٣٤ا! صيره ني جرير ابن أحرجه )١( 
الضحاك.عن ا/٣٧ تفسرْ في 

ا/شير0 في الغوى به ونومقاتل، عباص ابن عن  ٧٣ا/ تمره في الجوزي ابن ذكره )٢( 
الأمين.إر  ١٢٧٦/١;فيفرْ والقرطي ، ٩٧

مجاهن..عن ، ٣٣٣ا/تمر0 في جرير ابن أحرجه )٣( 
عكرمة.عن ا/٣٧ تمرْ في الجوزي ابن ذكره )٤( 

رب—،[.مادة ، ٤ ٠ ٥ ا/ العرب لسان ]انظر; الخاثر هوالطلاء ت والذب 

نيد•ابن عن  ٣٣٤ا/شرْ في جرير ابن أحرجه )٥( 
.0٢١١ا اJوافقات )٦( 



،كالزجاج المفسرين؛ بعض إليه ذهب طبي؛ لنا ا إليه ذهب وما 
عاشوروابن ، عدي وال، كثير وابن 

فمنهمالمى، رح ث في متقاربة المفترين عبارات ... ١١ت كثير ابن قال، 
أنه- أعلم واف - والظاهر بالتراب، فنر0 من ومنهم بالطعام، ذثرْ من 
فيهلهم ليس مما ذللتح، وغير وثراب طعام من عليهم به اف امس ما كل 

كاو«لْ،.ولا سل 

ومنهتعس؛، بلا يحصل رزق لكل جامع اسم المى!  I١١ عدى الوقال، 
ذلك((لآ،.وغير والخبز والكمأة، الزنجبيل، 

يرنففي لفح العن ورد ما أن إلى الشاطبي ذهب، الثانية؛ المسألة 
طيراو ، كذاصفته احمر طهر او التمانى، به يطير بأنه. السلوى 

لأنهاالمعنى، فى متفقة الأقوال هذْ بأن العصفور، من أكبر بالهند 
هوهدا وأن الواقفة، على حملها فيصح واحد، معنى إلى نرجع 

الظاهر.

بينها،تضاد لا المعاني هذه لأن ظاهر؛ الثاطثي استغلهرْ وما 
وكان.اّكدا صفته طائر بأنه واحد؛ معنى فى جمعها ويمكن 

للزحاجالقرآن معاني انظر: )١( 
\إم.كير لأبن العظم القرآن تمر انظر: )٢( 
؛/٧٨.الرحمن الكرم تيسير انغلر: )٣( 
.٤٩٣، ٤٩٢؛/واكوير الخرير انظر: )٤( 
؛/آآءكير لأبن العظم القرآن ضير )٥( 
.؛/٧٨الرحمن اإ\ةريم تيسير )٦( 



طنبمائي الله يمال صغير ير طسا لوى الار عيي. القال 
الاوحم«لاا.

سهلاللحم لذيذ بري حنائر رروهو _ت السلوى عن _ عاشور ابن وقال 
،قبصا فيمكونه اء مكل الجنوب ريح لهم وقه تكانت الصيد، 

مخففة،الميم وفتح ين، البفم الثماني أيصا الa؛لاJر هذا مي وي
•كحبارى® مقصور فنون، ألم، بعدها 

يرنففي لمح العن ورد ما أن إلى الشاطئ ذهب، الثالثة: المسألة 
أوحلوة، صمغة أو فيوكل، الشجر عالي نهل يشيء بأنه! المس 

متفقةالأقوال هذه بأن حامد، عل أو غليفل رب مثل أو الترتجتحين، 
الموافقة،على حملها فيصح واحد، معنى إلى ترجع لأنها المعنى، في 

الذلاهر.هو هذا وأن 
بيتها،تضاد لا الحاني هازه لأن ظاهر؛ الشاطئي امتفلهره وما 

واحد.معنى إلى ترجع لأنها 
نجرعلى ينزل جوية، صمغية مادة والمص  ١١عاشور! ابن قال 
إلىولونه الحموضة، إلى حلوواوة فيه المبلول، الدقيق شبه البادية، 

يعرفيكن ولم غيرها، بقلة ينزل وقد تان، تركبوادي ويكثر الصفرة، 
سينا«رم.برية في ذل 

٠٨٧؛/الرحمن الكريم تسر )١( 
الحريرواكويرا/"اا،إ.)٢( 
.٤٩٣، ٤٩٢؛/واكوير الممرير )٣( 



^^إي؛ي£ري

ةندْؤ>وأ ثهم همدا الثنت ؤ، *ذؤأ ئن؛ووأ' أك؛و( علم ولثن ؤ ت الى عتال ق٠ 
حمثإن؛

هجُآبيممزأيمفياصيم
بمورةالسبت في للاصهلياد احتالوا لأنهم ،؛ وأشباههاأ الأية 

،,■^٥٠١٤في الاصطياد 
٢٠٥وص؟ ء ءحءم 

ة:ااواوراّ-

ؤ.*■ظأ آغثدوأأزئ عينم ولثن ؤ بقوله: د ١^١ أن إلى طبي ذهب 
غر©•فى لاصهلياد ا يصورة الهبت فى للأصهلياد احتيالهم هو التحته 
الممرينأْ،.أكثر إليه ذهب الثاطبي؛ ذكره وما 
عينمتعالى:قوله في البصري الحسن راقال القيم: ابن قال 

أرحثوهاثم الستا، في الحيتان رموا قال: ١^^،أعثدمحإَنآمحاؤ، 
ذلك،...اا.بعال فامتخرحوها الماء، في 

٠٦٥ت البقرة سورة )١( 
١[.١ ٠ ، ١  ٠٩/٣واممات J١]انظر: وتحريمها. الحل عن حديثه سياق ش )٢( 
إذآلثب ؤ تدث إذ أم ناضن؛ ْف1ثث آؤ ألئين م ؤننثم تحار: كقوله )٣( 

َةاوأث تإويم ئأتيهنّ»كد؛,بمى لا ِماواى لا وبجم مزع_ا بتهتو نزم •حٍثادهلم ئانهتِ 
[.١٦٣بمثتدث4 

اوواس1تم/«اا.)إ(
ا/المٍررالوجيز ، ١٠٥، ١٠٤ا/معالمالتثزيل .< Twr.rw'i\جاحالهاز انغلر: )٥( 

١;الممير بدائع ا/خه، الخنزيل مدارك \ا\ا\\^، القرآن لأحكام الجامع ، ١٦٠
\االقدير يتح ، ٦٧ا/أنوارالئزيل ١، محير لأبن العقيم يرالمآن نف، ٣١٦

.٣٠٥\اهص اكأؤيل محامن ، ٩٦، ٩٥



الماءفي وقوعها على احتالوا يعني! الممن؛ في رموها اروقوله! 
عشيةفتحوها يم حياصا لها حمروا أنهم غيره؛ بين كما البت؛ يوم 

علىاحترءوا لو إذ الميت، يوم رميها اثروا ألهم يرد ولم الجمعة، 
/لامتخرجوها«ل ذلك 

حلما اليهود معشر يا ؤوكنءينم4 تعالى؛ رريفول ت كثير ابن وءالا 
فيماوميثاقه ءهد0 وحالفوا الله، أمر عصنإ التي القرية ؛أهل افأس من 

لهم؛مشروعا كان إذ بأمره، والقيام بت، التعفليم من عليهم أحد0 
منلها وصعوا بما الميت يوم في الحيتان اصطياد على فتحيلوا 

بتاليوم جاءم--، فلما الميتا، يوم قبل والبرك والحبائل الشموصى 
منهاتخلص فلم والحيل، الحبائل بتلك نشبت الكثرة في عادتها على 

فعلموافلما البت، انقضاء بعد أحدوها الليل كان فلما ذللمثج، يومها 
القردة،اصورة إلى اممه مسخهم ذللث، 

الشمربدائع )١( 
\إ<<'اسم القرآن تمر )٢( 



يدمحوأبهمأ،وأشذاأ0 يآمثرآم إن؛س ومو؛هق موتى وإذقاث ؤ ت نعالي ءقال 
ئاز؛لإلانهيثائالأةدإنث

يازأئومتحى. ما ءآمتوأ ذلأف تنكث عوا0 دو وثُ ،وص لا بهمه إي موو 
لونها^ ١٥بمر؛ إي يقول 1؛الإ ،ل لإ_ذها ما لتسا تغن ربمث-ئ ل-ا آيع 

ئآءإن وودآ عشنا دثن؛ه ألمر إن حإ ثا،^1 محن غى نئا أنع قالوأ رو^ا القنبيك ثر 
مثلتهآ-لزق مق ولا »_ jVتحر؛يؤت لا بهمأ إلإا يتول إدم وا،ل يهتدون ١^ 

٢١فدبجبماوثا^آيؤ جثث فهاثامحأألش لات  ١.

 (X/(لما١^٣،، أصحاب نمة هزا ررومئل قال ؟
ثدي-؛ ثاووا بقرة أي ذبح من متمكنين وكانوا - وال بالشددوا 
يفعلون((كادوا وما ذبحوها حتى عشمهم 

فقدالبقرة؛ أصحاب نمة ذلك ررومثل ت - موصع!^٦، في - وقال 

.٧١-٦٧البقرة: سررة )١( 
مرتبةتحت داخل هذا لأن محتملاتها؛ أخف على تحمل الأحكام بآن حا-ث< سياق ثي )٢( 

{.foA-XoT/SاJراءقات ]انظر: العفو. 
يعلملا ي موس زمن ئي ثمل إمرابل بني من قيلا أن هي القرة: أصحاب ضة )٣( 

بقرةيذبحوا أن ذأمرهم ئاتله؛ لهم سن أن ءجو موصى وس1لوا فيه، فاحتلفوا قاتله، 
— ٦٧ت لأيات زا القرة صورة قى المذكورة وهى يقاتله، ؤيخبرهم فيحيى ببعضها ؤيضربوه 

٧٣.]

١. ١٤- ١  ١٢ا/ محير لأبن الخليم القرآن تفسر ، ٣٨١.  ٣٧٩/١اليان جامع انفلر: 
علىصددوا ولكنهم معينة؛ بقرة تحدد ولم ا ثساووا بقرة أي بذيح مطلئا كان الأمر أن أي )٤( 

معينةغير كانت أن يعد معينة بصفة فتحيت ذلك، وغير ولونها سها عن بالسؤال أنفسهم 
١[. ٤٠ا/ اليان اصواءا/حام، التفسير بياع ]انخلر! اوصافر. 

الموافقات)ه( 
الموافقات]انفلر! محذموم حاجة؛ غير من الأسئلة من الإمحار كون عن حديثه سياق ز )٦( 

[.٣٧٧ ٠٣٧٤ه/ 



ولكنلأجزأتهم، ما بقرة ذبحوا "لو ث قال أنه ه هماس ابن عن روي 
ا؛يفعلوزا، كادوا وما ذبحوها حش عليهم الله فشدد شددوا 

-؛٠٠ء ه *' ء ص حه 

ةث■او،ورام

بقرةأي بدح مأمورين كانوا البقرة أصحاب أن إلى الشاطئ ذهب 
يفعلون.كادوا وما عليهم، الله فشدد عنها، السؤال في فشددوا ثاووا، 

المفسرينلم.حمهور إليه ذهب الثاطى؛ ذكره وما 

لكنهمبها، اكتفوا بقرة أدنى أخذوا ررلو ت هاهماس ابن قال 
ءليهم«رأ،.اممه فشدد نددوا؛ 
غيررواه وقد صحيح، ررإستاده عباس! ابن قول في - كثير ابن قال 

وعكرمة،ومجاهد، دي، والعبيدة، قال وكذا عباس، ابن عن واحد 
،•أ واحدا؛ وغير العالية، وأبو 

الصحابةمن لف العن استفاض  ١٠تيمية! ابن الإسلام شيح قال 
سبقرة أخذوا فلو مهللقة، ببقرة أمروا أنهم من بإحسان لهم والتابعين 

أدنىأحدوا ارلو : بلفظ  ٣٨٩ا/تفسيره في حرير ابن أحرجه ه: عياص ابن عن الأثر: )١( 
١١٤ا/ تفسيره في كثير ابن وصهيح ، أ، عليهم الله فشدد شددوا لكنهم ؛ بها اكتفوا بقرة 

;ت!:ثممسم:مصْ/س0(
الجامع، ١٦٢الوجيز؛/المٍرر اومىا/آ«ا، ، ٣٩٢ا/ح'ام_ jUiجامعانظر: )٣( 

١. ١٤ا/ محير لابن العظيم القرآن ير نف، T'A\إ\/القرآن لأحكام 
rA'K\/يره نففي جرير ابن أخرجه الأز: )٤( 
.١١ا/؛ العظيم القرآن نفير )٥( 



والأيةعليهم، اف فندي شددوا ولكن عنهم، أجزأ فذبحوما، البقر 
اللهأن على مماقه يدل والقرآن مهللمة، فهي الإثبات؛ سياق في نكرة 
كانوالما معينا يه المأمور كان ولو هي، بما وال العلى ذمهم 

عبادْيأمر أن ورسوله الله أمر في فهل يقع لم هدا مثل إن نم ملومين، 
بهتختص بصمات يذكره ولا مرة، بعد مرة عليهم وسهمه معين، لشيء 

اتلاأ«لا/

.١ ٠ ٥ U/ الفتاوى م|جمرع )١( 



ؤبمآبمآآئ;؛ىءامنوألأثيولواياعنتثاومحواوأأنْلنياؤآنتعؤأتعالىI نال ٠

sr/M  يقولواأن المزمنين تعالى اف »ونهيى الشاطبى: قال

إلىذريعة لها اليهود لاتخاذ الحسن؛ قمدهم مع ؤثءكثا4 ه• للهي 
.٢٢ل لام(( والالصلاة عليه - شتمه 

*رءي«يحو!،ءه'7؛ءء

■الدوامة:

هللمي يقولوا أن المزمنين نحى تعالى اض أن إلى الشاطئ ذهب 
—شتمه إلى ذريعة لها التهود لاتخاذ الحسن؛ قصدهم مع سايم ءؤرتعن

ر_ل واللام الصلاة عليه 

المقرينجمهور إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

٠١٠٤القرة محورة )١( 

اووانقاتمآ'لأ.)٢( 
الاسع ت معناها إن ت شل عندهم؛ نب كلمة لأنها ه؛ شتمه إلى ذؤيعة اتخاذها )٣( 

معالم]انفلرت الجهل. وص الرعونة؛ من معناها بأن وبل لياء، صممت لا أو محمعت، 
[.٦٣٢ا/ الحريروالتنوير ،  ١٨٩ا/ الحررالوجيز ،  ١٣٢\إالنزيل 

،١٣٣ ٨٣٦\إ الئزيل معالم \إ0أل العلوم بحر ا/هاه، اuن جامع انظر: )٤( 
الجامع، \إس\ الوجيز المحرر ا/؟إ، العربي لأبن القرآن أحكام ، ا/٦٨الكشاف، 
النزيلأنوار , TrT\/الممير بيانع \إص النزيل مدارك ٤، ٠ أ/ ا/ القرآن لأحكام 

يرتي، ١٣٤٢; الآؤيل محامحن المعاني روح ، ١٢٤ا/القدير فح ، ا/٠٨
.٦٣٢الحريرواكنوير\ا،  ١٢٠ا/ الرحمن اممريم 



كتمي

الهيسبب بأن ، كثيرأ وابن ، حيازل وأبو ، جرير ابن ذكرْ وما 
الوقيرخائف وهو الجفاءرأ،، س شيئا فيها لأن ؤثءنتا4 لكلمة عن 

أنبياءمع وأفعالهم أقوالهم في لليهود مشابهة هذا في وأن ه، للشي 
أيقنا.- الهي مض في داخل هذا فان تعار؛ الله 

ؤتىأئ;رنهادوأعمنمفتعالى: قوله هذا اليهود فعل على دث وقد 
وططيأنستير ل!أ ود؛بما ثنلمع ع؛ر وأسمع وء۵ثيثا سمسا ء مواضعه عن ألكن؛ 

أثثيثثم وثيحر ثم ؤإ صا ؤأئلت؛ واح وأطتا 'بمنا ءالو٢  ١٠٣١وآو ألن؛ا ؤا 
يخزملأؤبجنإلأي'4رْ،.

هننوألأنذولواثبجاjززأررقوله: القيم: ابن قال 
أظ:

لئلاالخير؛ بها قصدهم مع الكلمة هذه يقولوا أن سبحانه نهاهم 
كانوافإنهم وخطابهم، أقوالهم في باليهود التشه إر ذريعة قولهم يكون 

عنالمسالمون فنهى ١١الثب..ا، بها ويقصدون ه الهي بها يخاطبون 
يقولهاأن إلى ذريعة ذلك يكون ولئلا المشابهة، لذريعة مدا قولها 

.٥١٨.ا/ا"اه البنان جاع انفلر: )١( 
\ا\>0.المحيط البحر انفلرت )٢( 
\.oT\/الطم القرآن تمر انفلر: )٣( 
معنيض؛تحتمل لأنها )٤( 

ائين.من إلا تكون لا الفاءالت لأن نرعاك؛ ا;عنا بمعنى: الأول: 
وها.اوغلظة، وءفلاظة حفاء وفيها عنا، وتفهم نفهمك حتى سمعك، أرعنا واكاني: 

القرآنلأحكام الجاع ، ١  ٥٧ا/ البيان جاع ]انغلر: ه. للنمح، دايعْلثم البجتل حلاف 

٠٤٦الماء: محورة )٥( 



فصيمما غير بها يمصدون بالمسلمين تثبها ه للنبي اليهود 
ا،لمون الم

بلسانكان اللففل هدا أن ت ذلك عن النهى لأوجه I الشوكاني وقال 
غيروقيل: سمعت؛ لا اسمع بمعنى؛ لغتهم ش إنه ت نل نجا؛ المهود 
أنمنه طلتا راعنا؛ ه للنبي يقولون الملمين صمحوا فلما ذلك، 

ر.للنبي يقولون وكانوا الفرصة، اغتنموا المراعاة، من يراعيهم 
يقصدونأنهم بلنين العربي، المعنى يريدون أنهم مظهرين كذلك، 

آ.لغتهم٠١ر في اللفغل هذا معنى هو الذي السب 
عندللرسول حهلابهم حين يقولون الملمون اركان السعديI وقال 
محنىبها فيقصدون أحواكا، راع ت أي ؤ^۶^١^؛ الدين أمر تعلمهم 

صحيحا.

فصارواالفرصة، فانتهزوا ، فاصدامعنى بها يريدون اليهود وكان 
المؤمنيناش فنهى الفاصد؛ المعنى ويقصدون بذللث،، الرسول يخاطبون 

الثاباار'آآ.لهذا سدا الكلمة هذه عن 

XTT\/الشير بدائع )؛(
.١٢٤القدير؛/نح )٢( 
.١٢٠الرحمن؛/الكريم تسر )٠١( 



مابهأذ ونش أسئم ينا يلت آن سنحد'أثو مع منن أظلم ؛ؤوس قال ٠
ف،وأهم جرئ ما ألث ف، لهر ثآفجكث إلا د-غئوهآ آن هلإ كاف ما أولتلف 

أ'لآبجممظ؛إهرا/
يمكنمشكلة تفاسير القرآن في وقعت ٠وقد ت الشاطيي ئال ١ ٤ / ١ ٥ 

منسوبةوهي الصحيح، الباحلن قبيل من أو ، القبيل هدا من تكون أن 
الصالح...٠لف الإلى منها نسب وربما العلم؛ أهل من لأناس 

يلوأقوآن مكحل مع منن أهللم وثن ؤ I تعالى قوله بحفهم حمل راوقد 
ذكرمن بالمعاصي تمنع القلوب، احي المأن على \حمحه فنا 

اشأْ/..لأ^.
الما ودعوى العرب، تفهمه عما خارج نقاله صح إن كله رروهذا 

.٢٧بكلامه((^اممه مراد قي عليه دليل 
«7بمءه-وء،أءءحأمء

٠١١٤ت البقرة سورة )١( 
انغلر:تفسير نيل من أي: )٢( 
أا0حاJواغقات )٣( 
١١٤البقرة: سورة )٤(  '' '' JTآوب ٠ '

القرانغراب ز النابوري والقني ، ٢٢٤ص التأؤيل تانون في ابن نحو، نقل )ْا 
يوحني واليردسويى المعاني روح في والألوس ، ٤٢٨؛/امقان ورغاب 

البيان
الننلر؛أهل عند أساميها فيها، ذكر التي اض اجد مت 'رالتأؤيل • السابوري القني فال 

منهامجد كل وذكر ر، المر وهو والخفي؛ والمر، واروح، والقلم،، النفس، 
يتركغيه الذكر ومنع واليايامتح، الءلاعارتا النفس؛ مجد فدكر الجد، لدللث، مناب 

فيهالذكر ومغ والمعرفة، التوحيد ؛ القلم، مجد وذكر اليثايتح، وملازمة الحسنالت، 
القرآن]غراب، بالشهوات...V واكعلق يالشبهات الث، ياكم

.٢٤٩؛/الموافقات )٦( 
.٢٥؛/٠ الموافقات )٧( 



Bة!الدرام

تمنعالقلوب على لأية ا في اجد المحمل أن إلى الشامحلبي ذهب 
الما ودعوى العرب تفهمه عما خارج هذا بأن الله؛ ذكر من بالمعاصي 

مكلامه.الله مراد في عليه دليل 

عنينقل لم التفسير هدا لأن الفلاهر؛ هو الشاطئي إليه ذهب وما 
الصوفية•من والاعتبار النفلر أهل موى ، المضرين من أحد 

التفسيرلقبول مخالف هو وما دليل، عليه ليس عنهم المنقول وهدا 
اللهكتاب في ودعوى انمرب، تفهمه عما خارج فهو يصح؛ فلا الباطن 

بلادلدرأ،.

البالة.بمواصع الماجد فمروا أنهم الملف عن والمقول 

كلوهو جد؛ مجمع ®والمساجد _ت الأية في - جرير ابن قال 
فيه.الله عبد موصع 

الدىالموضع ت المسجد فمعنى مضى، فيما الجود معنى بينا وقد 
فها(ف نجال 

\/TW\,والموز اص ،  ١٥١؛/ الخوم بحر ، ٥٤٧- ا/ه؛ه اليان جاع انظر: )١( 
المرزاد ا/ا،ا،ا، الوجتز المحرو ا/ها/، اممثاف ، ١٣٩\ذغيذ سالم 

القرآنتمر . 0T/y\/القرآن لأحكام الجاع آ/؛/بم، المر الضر \/\'\د 
،٣٥١اكأؤيل سامن \/\r\، القدير فح ، ١٦١ا/كبر لاين العفلم 

.٦٦٢.  ٦٦٠ا/ التحريروالتوير 
.ص٦٣١انظر: )٢( 
ا/هإه.اليان جاع )٣( 



^^؛الض£لي

يلتأن آممب مع منن أظلم ومذ ؤ ت وجل عر ررقوله الماوردي• وقال 
ينا

قولان!هنا بها المراد وفي المادات، مواصع فهي المساجد أما 
لحقيقةاستعمالا تعالى اممه بيوت من التعبد إلى سسبا ما أحدهما؛ 

الأمم.

اضبيوت من عبادة فيه أقيمت الأرض، من موصع كل أن والثاني؛ 
,مجد،، وغيرها؛ 

٨٧٤ا/ما، والعيون اص 



ى:العتال ق

٠ر١/
لممحربمول قثآآبثإسا نإدا دامحس الكثين يم 

أ؛لآز؟ىألكثدت ؤندخ I تعالى اممه راقول ت الشاطئي قال /ه١ ١٦
متميم٠١محابق مثال غير من مخترعهما أي• 

هجمءي'7صءء'7صء

 Iتة لدراسا

دإمحس؛ألثكدت دخ ؤ ت تعالى فوله معنى أن إلى الشاطبي ذهب 
متقدم.محابق مثال غير من مخترعهما أي• 

(٣) المقرينعامة إليه ذهب النامحلي؛ إليه ذهب وما 

رروممىنبدعها...١١ ؛ 4 ثألأزْى ألك1ؤب »ؤدخ جرير: ابن نال 
ؤإحداثهمثله إنشاء إلى بقه يلم ما والمحدث المنشئ المبلع: 

احد١١
(٤)

.١١٧القرة: محورة )١( 
الأءتصاما/اأ.)٢( 
والموزالكن  i\0T\/العلوم بحر ، i٥٠٦  000\/ المان جامع ١^: )٣( 

ا/زادالمر ، ١٢٠ ١; المحرزالوجيز ،  ٩١، ١٩٠; الكثاف ،  ١٤١٢ا/ الم,ل معالم 
الئزيلمدارك ، Y٦٠/ ا/ القرآن لأحكام الجامع ، ١٢٤، ٨١r٣/٤ الكبٍر آشر ، ١  ١٨

القرآنتفسير  i.TVo\/التمير با-اع ، ٥٢٥ا/المحيهل البحر ، ا/٠٨التسهيل ، ا/٨٧
الخانيروح \، \/Trالقدير فح \إ\'فى المثور اادر ، محيرلاين 

.٦٦٨/١والخوير التحرير ، ١٢٠٥٢;التاول محامحن \إ0ص 
.000\إ البيان )؛(جامع 





هلاألدن لم آصنلق أديآ إل ينمي وينعوب بيه إبلهثم غآ ووش ؤ لى؛ تما ل ئا ٠
نيسإلأنمحنمون4لا/

 \\/\U القصدالرأي بادئ في الشارع من ظهر »إذا الثاطبي: قال
التحقيقفي راجع فذلك العبد؛ قدرة تحت يدخل لا بما التكليف إلى 
وأشإلا قتونن ^٥^٠ تعالى! قفوله قرائنه؛ أو لواحقه، أو سوابقه، إلى 

وهوتالقدرة، تحجت، يدخل ما إلا منه المهللوب لير مسلمونه 
الإملأم(ارى.

،«وهءهحأصءءهء

 Bة!لدراما

ليسئنإلأوآمهمنمئونه ت تعالى قوله أن إلى الشاطئ ذهب 
الإملأمر'آ/وهو القدرة، تحت، يدخل ما إلا منه المهللوب، 

الممسرينأأ،,عامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

علىوقع الكلام ظاهر في ®والنهى -ت الأية في - المعوي قال 

.١٣٢القرة: )؛(مودة 
.١٧٨٨\سم\ط\ت وانظر: ، ١٧٣، ١٧٢٨الوافقات )٢( 
الموت.حتى وعدم.فارتته الإسلام، لزوم أي• ^ ٣١

سالموانمون الكتف ، ١٦ا/•العالوم بحر ، ٦١٢ا/السان جامع انظر: )٤( 
ا/هأا،المسر زاد ، ٢١٣/١الوجيز المحرر ا/هبم، الكشاق، ، ١٥٣/١التنزيل 
،ا/٤٨التنزيل .دارك ا/أ/^، القرآن لأحكام الجامع ، ٦٧/٤/٢الكير التمر 

ا/٨٨،انوارالتنزيل ،  ١٩١ا/ محير لأبن العفلم تمرالقرآن ،  ٥٧١ا/ المحرالمحيط 
والمويرالتحرير ،  ٠٣٧ / ١ التاؤيل محامن ،  ٣٨٧/ ١ العاني روح .أ \إ0أ\القدير نتح 

٠٧٠٩/١



علىداوموا مضاه: الإسلام، ترك عن الحقيقة في نهوا وإنما الموت، 
المون((لا،.موأنتم إلا الموت صادفكم لا حتى الإسلام 
الزمواوالمراد; بليغ، إيجاز الجمالة هذْ راوفي القاسمي; قال 

أعممن طيغ الاستثناء وهذا تموتوا، حتى تفارقوه ولا الإسلام، 
علىثابتين كونكم حال على إلا حالة على يموتوا لا أي; الأحوال؛ 
الإسلام.

؛ماتواإذا الإسلام حال خلاف على كونهم عن الحقيقة في فالنهي 
آ.القلور،اأ هو لأنه 

.١٥٣)/النزيل )؛(سالم 
.٣٧٠التآؤيل؛/محاسن )٢( 



وتؤ0ألئاثى نثًفومإئبدآءعق ومميا محة ظقؤم ؤدكد'هث ت الى تعال ن٠
الثبنوديئع ثن لثت1؛إ إلأ ءث؛آ 'محت آؤ الملأ جثلنا نبما سهيدأ عوؤم الئسود 

ضخأثن '؛ف وى  ٥٢ثدي أئن عث إب ممزه 'كانف عقسووإن عك يشب ثثن 
إلكثاثىؤءوفقبم،ر4ل١إينكؤمإىآس 

نحوالقبلة تحإل أن قبل مات س راوكدك الشاطئ: ئال 
^J،Cتعالى؛ لقوله المقدس؛ بيت إلى صلاته في عليه حرج لا الكعبة 

٠حبمء٠حsُء٠٢صء

لدراسة:اا 

الالكعبة نحو القبلة تحول أن قبل مات من أن إلى الثامحلبي ذهب 
ُؤ"-وماَكا0أثثتعالى: لقوله المقدس؛ بيت إلى صلاته في عليه حرج 

ضخإضؤم...4.

١لمفنرينر٣/عامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

.١٤٣الثرة: ّورة )١( 
.٢٦٠؛/ )٢( 

،٢ ٠ ١ ا/ والعيون الكن ، ١  ٦٥، ١  ٦٤ا/ بحرالعلوم ٢، ١ ٢، ٠ Y/ البيان جامع انذلر: )٣( 
،٢٢٠ا/الوجيز السرد ، ٦٢/١العربي لأبن القرآن أحكام ، ١٦٠ا/النزيل سالم 
,\/AAالنزيل .دارك ، ١٠٦/٢/١القرآن لأحكام الجامع \إ0؟ل المر زاد ، ٢٢١
،١ ٥ ١ ا/ القدير نتح ، ١ ^١٩ ا/ محير لابن العظم القرآن ير نف، ٣٤٢ا/ القبر بيانع 
٠٣٨٩ا/اكآويل محاسن ، ٤٠٦ا/الخاني روح 



نزلتأنها على العلماء اتفاق والقرطيل٢، المبيل١، ابن حكى وقد 
القدس.بيت إلى يصلى وهو مات ممن 

-الكعبة إلى القبلة تحويل في - البراء حديث ذلك على يدل ومما 
رحالالبيت مز تحول أن قبل القبلة على مات الذي وكان رر••• ت وفيه 
أللمإى إي٠نقؤم آثه.همحّخ ٌ وما ؤ • افّ فأنزل فيهم؛ نقول ما ندر لم قتلوا 

إثةة٢ه.محع أثث مء'،ة تمار• ررقوله ابن قال 
بتإلى يحلى وهو مات فيمن نزلت أنها على العلماء اتفق 
المقدس®

ؤونامنأض/ضمج4.ي: وةالالقرطىث 
بيتإلى يحلي وهو مات فيمن نزلت أنها على العلماء اتفق 
أ.عازبءر بن البراء حدث من البخاري في تبت كما القدس؛ 

ست

.١٦٢; الربي لأبن القرآن أحكام انفر: )١( 
القدرفح ، ٢١، ٢٠أ/ ايان جاح وانظر: ، ١ ؟/n• ا/ القرآن لأحكام الجامع انظر: )٢( 

تعالى:اف ثول بايؤ التفسير، محاب في صححه، ش البخاري أحرجه : )٣(
.٤٤٨٦رقم ، ٧٦٣، ٧٦٢ص ه ني ش زلئ؛ نا ة؛مس ألثغإآث 

.٦٢ا/القرآن أحكام )٤( 
٠.١ ٦ آ/ ا/ القرآن لأحكام الجامع )٥( 





البلاياهذه من واحد كل من بقليل ررُؤدىءه؛ الزمخشري؛ قال 
منه١١١وطرف 

التةاJلاار٢/عر الدلالة وْمائ رر...ؤبجو4 الحلي: المن قال 
هذهمن قليل بشيء أي للتقليل؛ ثيء اروتنكير الشوكاني؛ وقال 

الأ٠وراار٣،.

ئأدآشمز ر كث ئالدعالى: 
٤ا.ءلxهر ثلو أثن ؛٤ -٠^١ دْلؤغ وش بهعا بملوك أف عقؤ جثلخ 

سبحانه:اممه »قول الشاطئي: قال  ١٩;٢٠
،الإباحة يقتضي لفنلها لأية ا هذه فإن بهم؛اه بملؤه^ أي، علتؤ ج-إح يلأ 

مقابلةفي الجناح رفع ذكر إنما لأنه ،؛ مباحار يهما الهلواف وليس 
فرغالكفر، أعلام من فيهما تقدم ما يسبب الخغ خافوا حين ثوهمه 

..(٧)بهثاه((رَا،.بملزك آن عقه مع ^٥٨؛" بقوله• التوهم ذلك 

(ءه7بم■

ا/"ا'ا.الكشاف )١( 

.Y١٨٥/الممون الدر ):١( 
ا/هها.القدير نح )٣( 
.١٥٨ت البقرة سورة )٤( 
البحر.( yiV\/الوبل اللغرىلانذلر: الاستعمال حيث عن أي الإباحة؛ يقتضى لفظها )٥( 

[.١٦٣١; المحط 

يهماالهلواف إن حيث الشرعي؛ الحكم حيث من أي■ مباحا، بهما الطوافذ وليس )٦( 
مجمؤع، T٥٢/ البيان جامع حكمه.لانغلر؛ ش احتالفوا ؤإنما المسلمين، باتفاق مئرؤع 

اكاوىأآ/مآ[.
.١٢٤٠; الشافية القاصد )٧( 



الدراسة:ا

>صثخاكآوأصبجبجاختعالى: قوله أن _!لى JpL؛J1ذهب 
بهماالهلواف وليص الإباحة، يقتضى لمغلها بان بهعاه دكوق> أي( علنه 

المنعحاقوا حين ثوهمه مقابلة محي الجناح رفع ذكر إنما لأنه مباحا؛ 
^^٨!*بقوله: التوهم ذللث، فرفع الكفر، أعلام من فيهما تقدم ما س_< ب

بملوكنأن عقه جنلخ 
المضرينأكثر إليه ذهب الثامحلى؛ إليه ذهبذ وما 

محببفي الواردة الروايات، مجمؤع إذ نزولها؛ محسب ذللث، على ؤيدل 
باب،لأسوالمروة؛ بالصفا ، الهلوافمن تحرجهم على تدل نزولها 
:ومنها، ذللث، في للحرج رفعا فنزلت، متعددة؛ 

رامحتاللم،قال: جق الزبير بن عروة محوال في عائشة حديث، — ١ 
وألمنيأينشدآر^إنالثما تعالى: اض قول أرأيتن، ت لها فقالت، نها عائئة 

علىما فوالإه يهثاه بملوك أن عقه كك؛ ئلأ آعثمز آو اؤث، حج يمن آثد 
ابنيا قلت، ما بئر ثالمتن،! والمروة، بالصفا يطوف، لا أن حناح أحد 

الأن عليه حناح لا كاستتط عليه أولتها كما كانت، لو هد0 إن أحتي، 

والعيون،النكت، ، ١١٩-  ١١٦؛/للجماص القران، أحكام ، ٥٢آ/اليان جامع انفلر• )١( 
،\ا١٠٧^ لأبن القرآن أحكام ١، ٠ ٤ ا/ الكثاف، ، تمرالقرآن؛/\،ه؛ ا/ماآ، 

مجموع_"اآا،  ١٢٠ا/Y/القرآن لأحكام الجامع ا/ا،أأ، الوجيز الحرر ، ٧١
الحانالجواهر ، ٩ ٠ ا/ المهيل ،  ٩٤ا/ التزيل مدارك ، ٢ ٠ Y/ ٤ ،  ٤٣ا/ ٤ الفتاوى 
^٦٦٢\االملم إرشادالعقل ا/آاا، الجائلين -ف نذلمالوررآ/بما"أ، ، ١٢٩/١

\االرحمن تسيرالكريم ؛، Y/0الحكيم يرالقرآن نف، ٤٢٥، ١٤٢٤; اJعاتي روح 
.٦٢-  ٥٨٨والتوير الحرير ،  ١٨٤،  ١٨٣

ص'م.القول ، ٤٧. ص؛؛ التزول أساب انفلر: )٢( 



يهلونلموا ي أن قبل كانوا الأنصار، في أنزلت ولكنها يهما، يتطوف 
أنيتحرج انؤذء من فكان بالمثلل، يعبدونها كانوا التي الطاغية لمناة 

ذلكعن اض رسول سألوا أسلموا فنما والمروة، الصفا بين يطوف 
والمروة؛الصفا بين نطوف أن نتحرج كنا إنا الله، رسول با • ثالوا 
١^^ثعآرأثيه ثن الثماوألمهأ ؛^،!٤ تعارت اممه فأنزل 

فليسبينهما، الطواف ه اض رمول مس وقد ها• عائثة قالت 
ربينهماءر الطواف يترك أن لأحد 

قال:والمروة الصفا عن نتل لما ه مالك بن أنس حدينا - ٢ 
محهما؛أمسكنا الإسلام كان فلما الجاهلة، أم من أنهما نرى »كنا 

اكثأوأعتزئلأثنثج آيثماوألمهأثنثعآرأم •' تعالى الله فأنزل 

الطوافمن بالبيت يتعلق ما ذلك أئبع ثم ر'••• تيمية؛ ابن قال 
الجاهليةفي الأنصار عليه كان لما جوابا فيه؛ جناح لا وأنه بالبملين، 

عنتوقفوا لقوم وجوابا لمناه، إهلالهم لأجل * بهما الطواف كراهة من 
بهمارارمالطواف 

أوآلتئق ئنإحج كدزرآثه ثن وألموه الثما ^إن ررقال؛ -؛ أيصا - وقال 
التيالثبهة لأحل الجناح نمى بهتناه بملثك آن عقه جّإح يلأ" اغنمر 

والمروة،الصفا وجوب باب الحج، كتاب في صححه، في البخاري أحرجه ت الحديث )١( 
.١٦٤٣يرقم صأأآ، اش، شعائر س وجّل 

^إةألثماتعار: نوله باب التمر، كتاب ني صحيحه، نى الخاوي أحرجه الحديث؛ )٢( 
.٤٤٩٦برنم ، ص٤٦٧ه أم قمر  Jtوائتوآ 

الفتاوىبرع )٣( 



منالجاهلية في عليه كانوا ما لأحل بينهما؛ الطواف هن لهم عرصمى 
باتفاقبه مأمور بينهما والطواف بينهما، للهلواف بعضهم كراهة 

سنةؤإما واجب، ؤإما ركن، إما وهو لمين، الم

إباحةمنه المقمود ليس ^٥٨٦ I وقوله  ٠١الثعالبي! ونال 
رفعالمقصود ؤإنما يستقيم، لا الأمر بعد ذلك لأن شاءه؛ لمن الطواف 

حرج،ب بينهما الطواف أن من العرب من قوم نفوس في وقع ما 
صواب((غير نفوسهم في وقع ما أن ؤإعلامهم 
مانفي، علم، ليدل( اختير إنما بالنفي التعبير راولحل البقاعي؛ وءازا 

.بقةا( بالم3؛لا توهموه 
^رآصقبججش١نبملjكعالي: الوىل،

العلوافعن لمين الممن وتحرج توهم من لوهم دفع هذا يهثاه 
الجناحتعالى ففي الأصنام، عندهما تعبد الجاهالية في لكونهما بينهما؛ 

لأزم((ر؛/غير لأنه لا الوهم، هدا لدفع 
عنالأمم بنفي للتعبير دعا سببا هنا أن ارغير عاثور! ابن، وقال، 
الداعيقمار إثما، ذللث، في أن الملمين من كثير ظنر وهو الساعي، 

العلممع نقيقه، على يدل( بما الفلن؛ مقابلة هو الساعي عن الإثم لنفي 
.الهلرفين(( استواء بمحتى الإباحة؛ قصد احتمال، بانتفاء 

.٢٠؛^ اكاوتم،مجموع )١( 
الحانالجوام )٢( 
الدررنظم )٣( 
.١٨٤الرحمنا/مأخا، سرالكريم )٤( 
اكءريرواكويرآ/آآ.)٥( 



يهءjj؛Jأمل وما الخنزر ونم وأليم ألمنثه عثهطم حرم 7ُإدعا • تعالى ئال ٠

نحمتحلسل عاز بعض_هملأ؛ ااوا-تلل الشافي: محال  ٢٠; ٢١
اللحمتحريم على فافصر ؤوأمأمحر4لم، ث تعالى بقوله الخنزير 

،،قالوال ما العالماء سلم وريما حلال، أنه على فدل غيره؛ دون 
فإن؛ ذللث، من أيسر والأمر ،، Jالإحماعل حرم إنما الشحم أن وزعم 
محيل:يالدكر؛ حص إذا حتى حقيقة، وغيره الشحم على ينعللق اللحم 
أنلزم محالوا ما على كان ولو وجلد، وعضي،، عرق، • قيل كما نحم؛ 

النخاع،ولا المح، ولا الجلد، ولا العم،، ولا العرق، يكون لا 
بتحريمالقول عن حروج وهو محرما؛ بالاسم حص مما ذلك غير ولا 

الخنزير«لا"،.
،■ءج!بمءسيء،

.١٧٣القرة: مورة )١( 
،٢٢٢ا/ وانمون اص، ]انظر: الظاعرة. رأس الأصفهاني، عني بن داود مل،ياواص )٢( 

[.٦٦٢ا/الممط الحر 
٠١٧٣اك؛: سورة )٣( 
ذلل؛،إلى ذمؤ وتل. نقط؛ لحمه هو منه المحزم أن ظاهره الخنزره ونم ؤ حيال؛ أبو قال، )٤( 

الوالتحم اللحم أن إلى انتهى نم ؛ ٠٠٠الشحم.دون المحزم ءةلأال^؛ الظاهرية رأس داود 
٠٠الأحر... تحن، يندرج لا منهما كلأ أن فالحق ٠... غةال،ث الأحر على أحدهما يهللؤ، 

.١١٩آ/\راا، والتنوير اكحرير وانظر: [ ٦٦٣، ٦٦٢ا/المحبل والحر 
أنالقياس أصحاب، س لمانه به أطلق ما يار لا من بعض ادعى راوقد حزم: ابن قال، )٥( 

قبلس هو إنما تحريمه على الإحماع وأن لحمه، على قياسا حرم إنما الخنزير شحم 
آ/حه[ا]المحلى ». المذكور القياس 

الوافقان،، ٣٣٧٢; الاعتصام وانظر: أ/بمم، الاعتصام )٦( 



ة:■الدرام

تمسألتين عن الموصع هذا في الشاطئ تحدث 
الخنزير.شحم حكم الأولى؛ المسألة 

الأية؛بهذه مستدلا حرام، الخنزير شحم أو إلى الناطبي ذهب 
>م؛محًِهُه

والأياتلأية ا هذْ عاليه تدل ما هو الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
بنداود إلا ذلك في يخالف ولم الملمون، عليه ما وهو ، ٢٢الأحر^،^

،•١^٧ رأس علي 
ا،ع-طيةر وابن ،، ل العربي وابن السمرف-دىلأ،، حكى وقد 

شحمتحريم على الإجماع ،؛ وابن ،، والفرءلير والرازىل٧،، 
الحرير'

بجمححرام الحرير لحم أن على الأمة رراتفقت، العربي! ابن فال 
أحزائهلأ'ا،.

.١٧٣الغرة: ّورة ١( 
انظر٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 
انظر٧( 
انظر٨( 
انظر٩( 

0اا[.١^: ، ١٤٥الأنمام: ٣، الآا,ت،]اواثلة: 
المانيروح  ٨٦٦ار انميظ الحر  ٨٦٦\إ وانمون الكن 

\.\/WVالعلوم بحر 
.ا/٠٨العربي لأبن القرآن أحكام 

.١r٤٠الوحزا/الحري 
.١٩م/ه/خا، الكير الضر 
.١٥٠القرآن لأحكام الجامع 
.١٩٤; النهل 

.ا/٠٨القرآن ا(أخكام 



الخنزير.شحم تحريم على بالأية الاستدلال وجه ت الثانية المسألة 
تعالى:قوله من يوحد الخنزير شحم تحريم أن إلى الشاطئ ذهب 

حقيقة.وغيره الشحم على يهللق اللحم لأن آلخنزره؛ أم وؤ 
لأيةا لاقتصار حلال الخنزير شحم بأن زعم من على يرد بدلك وهو 

غيره.دون اللحم تحريم على 

أنوزعم الاستدلال بهيا العلماء من سلم من على - أيصا - به ؤيرد 
يالأية.يحرم ولم بالإجماع، حرم إنما الشحم 

أمرين:على الإل هذا الشاطئ وبتي 
حصإذا حتى حفيقة، وغيره الشحم على يطلق اللحم أن الأول؛ 

وجلد.وغقنب، عرق، قيل؛ كما شحم؛ قيل؛ بالدكر؛ 
عرتدل الأية بأن - قالوا ما عر كان لو الأم أن الثاني: الأم 

لزم—• بالإجماع هو إنما الشحم تحريم وأن غيره، دون اللحم تحريم 
غيرولا النخاع ولا المخ ولا الجلد ولا الغضب ولا العنق يكون ألا 

الخنزير.بتحريم القول عن حرؤج وهو محرما؛ بالأمم حصى مما ذلك 

يهللقاللحم لأن لأية؛ ا من يوحد الشحم تحريم بان - إليه ذهب وما 
رين؛المقبعضي إليه ذهب _؛ حقيقة وغيره الشحم على 

والقرطيل٤،•وابن الر؛يرأا، وابن ٢، كاترمخثرير 

انفئر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

الكشاف

•٨٠ا/ ١^٢.^؛، لأبن القرآن أحكام 
٠٠٢٤ / ا الوجيز المحرر 
٥١ ٠ Y/ / ١ القرآن لأحكام الجامع 



الخنزير,شحم تحريم على لأية يا الاستدلال في الوجهين أحد وهدا 
شحمه،دون الخنزير لحم ذكر له فما ت قلت، رافان الزمخشري! نال 

فيه؛وصفة له، نابنا لكونه اللحم؛ ذكر في داخل الشحم لأن قلت.' 
شحيم،اأنه يريدون سمين؛ لحم قولهم! بدليل 

الشحمإن قولكم؛ ررأما فقال! حزم ابن القول هدا على واعترض 
لموهدا لحما؛ الشحم لكان ذللث، كان لو لأنه فباطل؛ اللحم بعض 

شريعة®لولا قهل لغة به تأت 

فيداخل الشحم أن على بدليل ليس هدا وقولهم ٠١حيان! أبو وقال 
أنهعلى يدل لا آخر شيء يمازجه بأنه الشيء وصم، لأن اللحم؛ ذكر 

الشيء،اأذللئ، مدلول تحت، مندرج 
المرادلأن الأية؛ من يزخد الخنزير شحم تحريم أن الثاني! والوجه 

معفلملأنه اللحم؛ خص ؤإنما الخنزير، أجزاء جميع الأية من 
عليه.الغالب، وهو المقصود؛ 

،مرقندى كال ؛ رين المقأكثر الوجه هذا إلى وذشب، 

؛/٨الكشاف 

مذكور،أغرب إلى رٍجسه ؤ»إئتء ت فوله مح، الضمثر عود يرى ■مث، من [ ١ ٤ ٥ ت ]الأنعام 
[.٥٨, 0U\-/المش ]انظر: الخنزير وص 

.٦٦٢؛/الحط البحر )٣( 
وأبوحيان[، ٢٢٢والعيون؛/النكت ]انظر: الماوردي الجمهور؛ إلى القول هذا ن_، )٤( 

[.٦٦٢ا/المحيط البحر ]انظر: 
؛.؛/UUالمالوم بحر انظر: )٥( 



ئفم_لي

واشجزي>،ا،والرازي^، واص١^^٢،، ^^٧١،، 
والمضاويرْا•

الأية،في ويحوله الخنزير ثحم نم؛؟ في متفقان الوجهض وكلأ 
،.١^^١٦في يحوله جهة في اختلافهما ؤإنما 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

AhX\االتثزيل سالم 
.١٥٢ا/السير زاد 

.١١م/م الكثير التمر 
٠٩٤ا/التسهيل 

•١٠ا/* أذوادالتئزتل 
.irc>i\التأؤيل سامن ، ١٢١١; محير لأبن العفلم القرآن تمر 



وأنملم ياس ي--لإلإمن إك أزنق النساب تلا تحًفم ؤل؛ل -الذعالى؛ ئ•
عش؛لإوعما عوئأ تاب أصاطلم عئثااوُث َفتهم أشكم أثث عبم لثن لتاس 

J^v^^أنوثمأخمممَء^قئل؛
•إث أينا؛ آتيإ ئد ثي"ألثم ألأسود أ-محر من 

YY/راوكعينالماءلأأ،صاصع:الشاطبي: قال  ٢١

حاءأو آية، نزك إذا كما الأحكام؛ لتقرير الموجبة الأمحباب منها 
التمامالبيان وفاق وعلى بحبه، بأني، الدليل فإن سيب؛ على حديث 
تابعمازت َثثر ١^٤٠٢ آث، علم ؤ تعالى! ال قفقد فيه؛ 

الآيةفجاءيتج ،! ل هم أنفنوزر٤، ناس كان ،ذ الآيةل٣،؛ عوقاه 

.١٨٧الترة: مورة )١( 

أصولفي مذكرة الحكم. علة أو الحكم ب أي" والعلن؛ السب هو ت المناط )٢( 
[.٩١، ٥١، ٥٠ص الفقه، 

.١٨٧البقرة: ّورة )٣( 

ا/ا'ا"ا[.زادالمسير ]انفلر؛ أوخونون. أي يختانون: )٤( 
صومنزل •ّ خهغ: الراء عن صحيحه في البخاري أحرجه ما الأية: هن.ه نزول سب-—، )٥( 

افه:فأنزل هم؛ أنفيخونون رحال وكان كله، رمضان الماء يقربون لا كانوا رمقان 
كتابالبخاري، ]صحح الآيةا<. ,£أ؛لإ'ه ئث١ب أنم_آءقلم آقتفنرَقثم،ئثامبم. ؤءأ؛ثن 

JI ،^ واظ ، ٤٥٠٨رقم ، ٧٦٦ًس كَ؛سازسإكتآئلإه باب:
الأية،.ه ٠ النثام. تلا لخقم ءؤل؛؛ل النه: قول باب الصيام، كتاب البخاري، صحح 
[.١٧٣_١٧٠/٢اUنجامع ، ١٩١٥رقم ، ص٨٠٣



خيانةالوقت ذلك فعلهم يكون لا حتى قبل ممنوعا كان ما لهم تبيح 
((^٢،.هم لأنفمهم 

يقيملا يحيث مجملا؛ به المخاطب اللقفل يقع أن • ررومنها 
الإجمالوهذا بيانه؛ إلى العمل عند المكلم، فيفتقر ابتداء؛ به المقصود 

بعض...،ا.دون لبعضهم يلمر وقد الكلفثن، لعامة يقع قد 

منالأبيض الخيعل فبم في حاتمل٣، بن عدي قصة الخاص ررومثال 
ؤصاأثولأْ،«ل^.بثه: بنزل حتى الأمودل؛،؛ الخيءل 

،ءءحصء

إنماأفطرأحدهم إذا لكن »... اينممرفيشرْ قالمحه>وعضم، ٠Jوا)١( 
صلىأو نام ممض ذلك، قل ينام أو العثاء، صلاة إلى والجماع والشرب الأكل له يحل 

مشقةذلك، من فوجدوا القابلة؛ الليالة إلى والجماع والشراب الهلعام عليه حرم العشاء 

.٢٩٧المواغقان،م/ا"ا،آ، )٢( 
انمشرجّعا- ين اممه عّل بن حاتم بن عدى طريف، أبو الصحابي هو حاتم! بن عدتم، )٣، 

بهيقرب ممن وأبوه والإسلام، الجاهلية في قومه أمير اش^، رسول( حب، ها اله1ائي، 
العراؤافتوح وحفر ، ٠٠١أيام وبتا الهجرة، من سح سنة أسلم الجود، فى المثل 

سنة. ١٨٠وقيل سة،  ١٢٠ابن وهو نللث،، غير وقيل ما"ير، سنة وما>تخ على، وحروب 
١[٥٠ ١ ، ١ ٥ ٠ U/ التهدب تهنّب ، ١  ٦٥. ١  r٦٢/ الشلأء أعلام سير ]انغلر: 

»لمات قال، لقهء حاتم بن عدي حديث، من صحيحه في البخاري أحرجها القصة: هدم )٤( 
ل،عق؛ ؤإلى أسود عقال، إلى عمدت ألأتنده أ.لتءو. من \إ؛ننوأ' أنتك- ؛ Jjبمي ؤ-ءئ ؛ نزلت، 

علىفغلءوت لي، يشين فلا الليل فى أنفلر فجعلت، وصايتي، تحت، فجحلتهما أبيض، 
]صحيحالنهارة. وبياض الليل سواد ذللا، إنما ت فقال، ذللت، له فدكرت اطه رسول، 

يىسض ئ ١ آلتك ذؤ بمما حى مأئ/مدأ ^٥^١ ت تعالى افه قول، باب الصّوم، كتاب البخاري، 
كتابش صحيحه، في لم موأحرجها [، ١٩١٦رقم ، ٣٠٨ص ه ألثم من الأسري اكل 

،١٠٩٠رقم ، ٦٧٦٦!الفجر بهللؤع يحمل الموم في الدحول( أن بيان ؛اب، الصيام، 
بنحوْ.

.١٨٧البقرة! سورة )٥( 
.٣٩٩، ٣٩٨؛/، ٢١٤٣;اJوافقات واننلر: ، ٢٩٩، ٢٩٨/٣الموافقات )٦( 



■الدراسة:

ألتين:معن الموصع هدا فى الساطي تحدت 

^٢^أمم؛تعار: قوله أن إر الشاطئ ذهب الأور: السألة 
الأيةفجاءت أنمه.؛؛ يختانون أناس في نزل كنترعنتازنأصهك»اه 

خيانةالوقت ذلك فعاله*؛ يكون لا حتى قبل ممنوعا كان ما له»ا تبيح 
لأنفسه*؛.مه*أ 

نصعاليه ؤيدل الممسرينلآ،، أكثر ذيْ الشامحلبي؛ إليه ذهب وما 
٠نزولها وسبب ية، ألا 

الكانو رمضان صوم نزل ®لما قال: نجهته عازب بن الجراء عن 
الله:فأنزل أنمسه*؛، يخونون رحال وكان كله، رمضان النساء يقربون 

الآية(ارمعوؤأه آنمثط؛تاث عئثافيث أقًقمَمحتن آثث 
ضتحار: قوله نزول مسح أن إر الشاطئ ذمح الثانية: المسألة 

منالأبيض الخيط بمعنى علمه عدم في حائم بن عدى قصة هو ،^^ ٥١٢
الأية.في المذكور الأموي الخيهل 

نظر:فيه إليه؛ ذمي، وما 

بنعدي نزلت؛سح لأية ا بأن النزول أمثاب في يرد *أ لأولا: 

ا/النزيل ،عان؛ ، ٥٢. ص1أ امول أساب ،  ١٧٣-  T١٧٠/ المان جامع انفلر: )١( 
ا/القرآن لأحكام الجامع ، ١٦٦، ١٦٥/١زادالمسر ، ٢٥٧/١الوجيز المحرو ، ٢٠٦

.٣٥٨_٣٥٦/١المثور الدر ، ٢٢٧\/ا'\فى محير لاين انمظيم القرآن ير نف، ٠٢١ ٢; 
ُؤأ؛للخقمتلاباب• التفسير، كاب في صحيحه، في البخاري أحرجه الحدين، )٢( 

.٤٥٠٨برقم ، ص٦٦٧اتئقإكمآبمأ4 اص 





قولهنزول بعد امنمر عدي وفعل حقيقيا، على الخيطين حملوا 
أما((لا،._ الحقيقة على للسملين حملا آإثم؟ه ت تعالى 

المرادمعرفة عدم في وقع أنه على تدل حاتم بن عدي فقمة ولدا 
لأيةا فيهم نزك من فيه وقع كا الأسود؛ الخيهل من الأبيض بالخيهل 

ما-؛مالآا/أسلم حاتم بن عدي وأل خاصة سهل، حديث فى 

.٤٤٩، ٤٤٨؛/العجاب انغلر: )١( 
٩;- العجاب ( ١٣٤-  ١٢٩؛/الباري فح اننلر: )٢( 



يانألؤ وليس وآنثج إلثا؛بم هم، ض م يظويش ءؤ ت تعالى قال ٠
ؤأثدوأ١^^٠؛^ ين أكنوث وأنوأ أقئ س آلإ نوكن محلك ين الثيوث كآرأ 

أشَئظ(صىهأا،.

فالحوضعمل؛ مها يبي لا ألة م»لك الئاض: مال  ٢٢! ٦٢
بالعمل؛وأعني شرعي، دليل امتحانه على يدل لم فيما حوضر فيها 
شرعا.مطلوب هو حيث من الجوارح، وعمل القل_، عمل 

العما يعرض رأينا فانا الشريعة؛ استقراء ذللث، على والدليل 
هما،y_ض أشملت عن ؤدظوُق، الكريم: القرأن ففي به؛ مكلما عملا يقبر 

قصدهعما إعراصا العمل؛ يه يتعلق بما الجواب فوغ هنيىوآلءج؟اب 
كالخيهل،يقيما الشهر أول في يبدو ررلم الهلال؛ عن الموال من المائل 

،•الأور؟؛ال حاله إلى يعود ثم بدرا، بمير حتى يمتلئ ثم 

<١٨٩ت القرة صورة )١( 
النزولأسباب محي الواحدي أورده ه آلآي1ت ت تعالى قوله نزول الأثر-في هدا )٢( 

عنمة،بن وثعلبة جبل بن معاذ في نزك ت الكلبي ونال  ٠٠٠®نال؛ إصناد، بلا  ٥٤، ص٣٥ 
مثلرنيئا فطير يدو الهلال بال ما اف، رسول يا قالا؛ الأنصار، من رجلان وهما 

كمايكون حتى ؤيرق ينقص يزال لا ثم ؤيستير، ؤيتوي يعظم حتى يزيد ثم الخبل، 
الأيه•.هده فنزك واحدة؟ حال على يكون لا كان، 

المغير،لي المروان ين محمد طريق من ا/٢٣ لمنق تالاخ ز عساكر اين وأحرجه 
وهماغننة، ين وثعلبة حبل ين معاذ أن عباس: اين عن صالح، أيي عن الكلص، عن 

الأثر.اش...اا رسول، يا ت قالا الأمار، من رجلان 
:>؛_؟U؛ التهاويب مريب في حجر اين عنه هال، الكلي، فه لأن محعيمخ؛ الأثر وهذا 

تقريبفي حجر ابن عنه تال صالح، أبو - أيقا - وفته ، بالرفصُ ورعي بالكذب ءمتهم 
]انظر!وغريبءا. بأنه الأثر هذا على الريلعي وحكم ، يرسل* ؛اصعيف •  ١٢ص* التهذيب 

ا/ما١[.الكشاف، فر في الوانعة والآىر الأحادبث، تخريج 



منتأويل على بناء ئإاووث)ه  Cjtنآنوأأل-يدث بآن آلؤ ؤنليس ت قال ثم 
الجوابحملة من فكان ،؛ ر المعنى هذا في نزلت كلها الأية أن ناول 

هوإنما والمر ا خلهورها من للميوت إتيان الممثيل في وال الهذا أن 
نجثولا المكليف، في نقنا تميد لا التي الأمور بهدم الملم لا التقوى، 
إلم،\أ/

سألرحلا أن الشير كتب رروفي —• آحر موصع في — وقال 
أنإلى ينمو ثم كالخيهل، رقيما يبدو الهلال بال ررما فمالا ه؛ الّكا 
ؤدثزُق،ءنألباضفنزلت: الأولى؟ حالمه إلى يصير ثم بدرا، يصير 

،، ر ١، ة لأي١ ؤليورماه من تأنواأكئزث مأن ألؤ ونس إلثا؛ثداوالمج مأنت هم( 

يرؤيهالذي شره في غلعله الكلي أثر ®وأما ت  ٤٠٥ا/ العجاب في حجر ابن عني ءال< و= 
يالفظه،ملمان بن مقاتل شر مثله؛ي وحدت وند عباس، ابن عن صالح، أبي عن 

محه.تلقاه فلعله 

وهاءمع النزول( ب كان هدا بأن الجزم على الميت صنامة في لهم يد لا محن توارد وند 
منينقله من لكتره به؛ مقعلوعا يكون كاد بل بدلك؛ عندهم شعور ولا فيه، ند ال

دغترهمم"•القرين 
صعق.بأنه امناده على  ٣٦٧ا/المنتور الدر في السوحلي وحكم 

عنه افه ئي *مالوا قال: - مرملا - قتاله عن ١ ٩ ١ U/ شرء فى جرير ابن وأخرج 
ؤ؛نمواقتإلقامه*.تسمعون! ما فيها تعالى اممه فانزل( الأهلة؟ هده جعلت( لم ذللئ،! 

٠٢٨٩ا/المح^^ النفير في ياميز بشير حكمنت( قتادة. إلى إمناده وحن 
الدراسة.فى هدا بيان سيأنى )١( 
.٤٤ا/مز، اووا'فقات )٢( 
اوكثافالنزيل معالم والعيون الكت( \إسف العلوم ح انفلر: )٣( 

،١٦٩السير زاد ، ١٤٣ا/آ؛ا، اس لأبن المان أحكام 
النزيلارك هد ، Y٢٢٧/١; القرآن لأحكام الجامع ، ١  ٠٣، ١  ٠٢ه/ ٣; الكٍير الضر 
١٠٧/١.

غنمة.بن وثعلبة حبل، بن معاذ الأنمار! من رحلان هما فإنما الرواية؛ هدْ على بناء )٤( 
٠١AU_انظر تخريجه. مبق الأثر؛ )٥( 



لأنهالسؤال؛ هذا لمقتفى شاملا مثالا ظهورها من البيوت إتيان فجعل 
،.يؤمر لم لما تطلب 

الصلاةعاليه أنه الشيرأم في اروروي ثاوث،أأأ،-ت موصع في - وقال 
ينمويزال لا ثم كالخيهل، رقيما يبدو الهلال بال ررما ت نئل لام وال

اش;فأنزل كان؟ كما يصير أن إلى ينقص نم بدوا، يصر حتى 
اكوتمنؤنوولإا0ئؤاه: ولقى إلة، الأيمآلآة< 
الديناالمنافع من فيه بما أجيب فإنما ؛ ءل،ورمايمأا 

هح؛صءهمه؛ ءحصء 

لدراسة:اء 

ائل!مثلاث عن الموصع هدا في الشاطئ تحدث 

تعالى:فوله نزول سب أن الشاطئ ذكر الأولى: المسألة 
سئل:ه النبي أن هو الأبة؛ لقابج،والحج...ه ءنآلأهلت 

ثمبدرا، يحير أن إلى ينمو ثم كالخيهل، رقيما يبدو الهلال بال ®ما 
الأية.هذه فنزلت الأولى؟® حالته إلى يصير 

الممسرينرا"،.من كثير ذكره الشاطئ؛ ذكره وما 

.١٥٠الواءقات'آ/ا<؛؛، )>(
،٣٨٧ه/اJواءUت ]انظر: الدين. ش يفع لا ئا السؤال كرامة في حديثه ّاق في )٢( 

٣٨٨.]

)٣(.رنم حاب ، ص٨٨١ انفر: )٣( 
.ص٧٨١انفر: تخريجه، سق الأر: )٤( 
.٣٨٨>،/الرافقاُن، )٥( 
=ا/اا\، التنزيل سالم ، ٢٤٩؛/وانمون الكن ، ١٨٨؛/العلوم بحر انظر: )٦( 





مكلماعملا يفيد لا عما يعرصى الشاؤع بأن الشاطئي إليه ذهب وما 
ظاهرل١،.فهذا 

السائلأن على بناء فإنه إليه ذهب ما على بالأية استدلاله وجه وأما 
ذلك،عن يجب فلم الهلال، أحوال تغير في والعلة السبب عن ّأله 
للناسمواقستإ أنها وهو عنه؛ سأله مما له أنفع هو بما أجيب ؤإنما 

الحكيمبالأسلوب مي يما وهو والحج؛ 
المفسرسبعض وأثار ، كاكي القاله الشاطبي؛ إليه ذهب وما 

١^٤،.في احتماله إلى 
والجوابالسؤال معنى في الوجهين أحد هو إليه؛ ذهبوا الذي وهذا 
٤^١^٠

الحكمةعن هو إنما لأية ا في وال الأن الأية! في الثاني والوجه 
مواقيستاأنها وهو عنه؛ سألوا ما عين عن فأجيبوا الأهلة؛ تغتر فى 

والحج•للتاص 
وابنكقتادةلْا، رين؛ المقمن كثير الوجه هذا إلى وذهب 

.٣٨٨، ٣٨٧ه/، ٥٣. ٤٣؛/انظر: )١( 
.٤٨٨/١الخاؤيل ساّن ، ١٨٩؛/ض فح ، ٤٣، ٤٢؛/انظر: )٢( 
فيالثوكاتي ونسب ، ٤٨٨؛/التاؤيل ءحاّن وانظر: ، ٣٢٧ص انملوم شاح انظر: )٣( 

اJعاني.أمل إلى القول ْاوا  ١٨٩؛/-فيرم 
فيوالأ/س [، ٣٨٨، ٣٨٧؛/التفجر بيانع ]انظر: الشم ابن ذلك إر أشار سن )٤( 

y/نقيره فى عاشور وان ، ٤٩٠—  ٤٨٧؛/تفيرْ فى والقاممى ، ٤٦٧؛/يره نف
١٩٥، ١٩٤.

حكمت،إليه إساده وحن ، ١٩١؟/تفبرْ في حرير ان قادة: عن أحرحه الأثر: )٥( 
٦. ٨٩إ \ الصحيح التفسير في ياسين 



١^٧٤،،وابن وال-زمخشرىلم، والجصاصر٢،، جريررا،، 
واJيفاوىل٦/ا، واارازير 

،،ل القيم ابن ناله كما الوجهين؛ تحتمل الأية أن بظهر والذي 
موالهأن وهو الثاني؛ الوجه أن سوى ، عاشور وابن ، والألوسي 

تمنها لأمور، والأظهر؛ الأقرب هو الحكمة، عن 
الأية,فى الجواب ظاهر هو هذا أن - ١ 

فيهليس وتهرقعنآلأملته تعالى! قوله أن ررواعلم الرازي: قال، 
موصععلى كالدال الجواب لكن مالوا، شيء أي عن أنهم بيان 

كانمنالهم أن عر يدل محتيذتمحوالإ4 قوله؛ لأن المزال؛ 
والزيادة،القصان في الأهلة حال تغير في والحكمة المائدة وجه على 

.٢١المعنى<ال هدا كان السؤال أن في متطابقين والخبر القرآن قمار 
فهذابخلافه يكون أن وأما وال، للالجواب مهنابقة الأصل أن — ٢ 

،•^١١١إل يحتاج 

.١٩٢، ١٩١البنان حا،ع انظر: 
.٢٠ ٠٨ا/للجماص القرآن أحكام انظر؛ 
\/U\).الكشاف انظر: 
.١٦٩المصر 3اد انظر: 
.١٠٢مء/"الكسر التمر انظر: 
امحُلا/ار•؛.أنوار انظر: 
.Y-AA ،TAV/Sالضر بيانع انظر: 
.١٤٦/م^المعاني يوح انظر: 
.١٩٥،  Y١٩٤/ والتوير الحرير انظر: 

م/ْ/"\،ا.الضيرالكر (
.١٩٠، ٤A٩/١٠الأثران معترك ، ٤٢؛/اJرUن نظر: ا (





المرادوأن ، للناعنملأنت هما فل ؤ ه! فالما لجواب نابنا 
المثل.صرب باب من وليس حقيقة، المنازل بيوت بالبيوت! 

•رين المقأكر إليه وذهب 

عدةلأية ا هذه نزول سب في ورد قد أنه الفول هدا عر يدل ومما 
البراءعن صحيحه، في البخاري أحرجه ما وأصحها؛ أهمها روايات، 

افهفأنزل ظهره؛ من البيت أتوا الجاهالية، في أحرموا إذا راكانوا قال! 
تأمأأكئ آلرنن يوكن 'لثورما ين أكثوت كآوأ ان ألؤ اؤولت؛ا الى! مت

أكنحثخوبمح4«رآ،.
نزولها.سبب عليه يدل كما الثاني الوجه هو يهلهر! والن،ي 

ومنالأية، معنى في داخل فانه الشاطبي؛ إليه ذهب ما وأما 
وقوله!ؤمثركث،شألآط...ه تعالى! قوله بين الحشة المناسبات 

ؤوليسلإ---4.
البريأتوا بأن لهم افه صربه مثل إنه فيه؛ وقيل ••• ٠١الجصاص! قال 

يكونأن يمتنع وليس به، تعالى اممه أمر اللي الوجه وهو وجهه؛ من 
منالبيوت إتيان أن بيان فيه هميكون ذلك، جميع يه تعالى افه مراد 

،١٩٥. A١٩٢ المان جامع وانظر:  i\>T/o/rفرْ في 1^1^ ب )١( 
،٢١٢ا/التنزتل معالم ، ١٨٨ا/العلوم بمم ، ١٠١ا/* للجماص القران أحكام 

ا/الوجيز المحرر ، ١٤٣ا/آإا، الحربي لاين القرآن أحكام ، ١١٧ا/الكثاف، 
الحر\إلم\'ف اكزيل ،دارك ، ٢٣١، ٢٣٠!لقرآنلأحكام الجاْع ، ٢٦١

، ٤٦٩ا/ روح!^i^، ،  ١١٣٢; ممر لأبن العفلم تمر!لقرآن ، ٧١، ٨٧٠ !_ 
.١٩٧، ١٩٦/٢واكويرالتحرير 

 )٢( :،Lتأنوامآن أبت باب ير، التغكتاب في صحيحي، في البخاري أحرجه الحد؛
.٤٥١٢رنم ، ٧٦٧، ٧٦٦ص أصثصمحرئنتئيسأمح4 



ئف£ري

إليه،ندب ولا ، شرعه مما هو ولا تعالى، اض إلى بقرية ليس ظهورها 
أمرالذي مأتاها من الأمور نأتي أن إر به أرثدنا مثلا ذلك مع ؤيكون 

رل إليه؛؛ وندب به تعالى افه 
منالأمور إتيان في مثلا كونه وأما ٠••• ت العربي ابن وقال 
،يقرب ما منها ، مثلا حقيقة لكل فان ، آية كل قي جائز فذلك ت وجوهها 

فيروى ما بدليل المعروفة؛ البيولتا لأية ا هذْ وحقيقة يبحد، ما ومنها 
أنهافحقق الزهري؛ عن اوهمها ذكرنا متعددة طرق من نزولها سب 

ولا، ؤيقرب اللمفل يحمله ما الأمثال( مجن ركب ثم لأية، يا المراد 
}،،ر شيء يعارصه 

.Y٢٣١/ \إ لأحكام الجامع وانظر: ، ١ القرأن أحكام )٢( 





!منهاأدلة، القول، ولهدا 

الحديبية،في نزلت، لأية ا هده بأن لمين المبين حلاف، لا أنه - ١ 
وصدهمبالعمره، وأصحابه ه اليي، شيع بعدما الهجرة، من ت سة 

الحرامالبيت، عن المشركون 

أوع تسنة في المحيح على ا، خن متأ إلا يفرض لم والحج 
، ()٢ •همتر 

سةالحديبية عام نزلت، الأية رروهده لأية! ا هده في _ تيمية ابن هال، 
عشر،أو نع سنة ذللثؤ، بعد نزلت، عمران آل، وآية الناس، باتفان، ّسنج 

الحج٠٠^٣،•فرض وفيها 
التيالعمرة إتمام لأية ا هذه من راوالمقمود عاشور! ابن ل وئا 
وحبإمحي يكن لم الحج لأن إدماج؛ معها الحج وذكر لقضائها، حرجوا 
أنيوشك، بأنه بشارة ذكره ففي المشركين، بيد الحج كان إذ يومئذ؛ 

*ا، المههلمن قبضة فى يمر 

 =\ i\مجموع، ١١٠ا/النزيل ُدارك ا/ا<ا-ا، لأبن م\0 أحكام إ^١
القرآنتمر ، آ/١٨المط الحر ، ١٠١ا/المهل ، ٢٦٥/YU ،U/Tnاكاوى 
واكويرآ/التحرير ، ٤٧٦, iyo\/روح ، ٣٩٣، ٢٣٧/١كير لأبن العظم 

والثوكاني[، ٢٦٥; ٢٧، ٧/٢٦الخاوي ،جموع ]انظر: ابنتمة الإجماع: حكى سن )١( 
.٢ ١ ٢ / Y ميره فى عاشور وابن ، ١ ٩ ٥ ١/ فيره نش 

Y/والثوير المرير ، ١٩٥ا/القدير نح ، ٢٦٥;٢٧الخاوي مجموع اننلر: )٢( 

•٧/٢٦>٣<٠جموعاكاوتم،
.٢١٥/٢واكويرالخرير )٤( 



الشروعبعد الإنمام وجوب من أكثر على الأية في دلالة لا أنه - ٢
حلافالفعل أصل محإيجاب فته، 

فيهما؛الثرؤع بعد أفعالهما إكمال السياق ارمحناهر كثير! ابن يقول 
البيتإلى الوصول عن صددتم أي! ؛ ^^^ ٠۵٠١ؤ؛ذ •' بعدم قال ولهذا 

...،ارا/إتمامها من ومنعتم 
عرالأية ودلالة واضحة، بدلالة إلا تفرض لا العبادات أن - ٣ 

الإّملأملأ،.أركان من ركن الحج أن مع محتملة، الحج إيجاب 
الحجإيجاب على تدل لأية ا هذه أن لأية! ا في الأحر والقول 

فيه.الشرؤع بحد ؤإتمامه ابتداء، 

والرازيل٤،،،، كالبغوي١٣المقرين؛ بعض القول بهذا وقال 
والسعديلا'،.واليفاويرْ،، 

!منهاأدلة، القول ولهدا 

فعلبه يراد قد الإتمام لأن المعنيين؛ يحتمل الأية لمغل أن - ١ 
فأتموه،الفعل في شرعتم إذا به! يراد أن ؤيحتمل تاما، كاملا الشيء 

إريحتاج لا لأنه أور؛ الأول الوجه على فحمله الاحتمال ثبت ؤإذا 
الحجأتموا معناه! لأن إضمار؛ إر يحتاج الثار والوجه إضمار، 

\إس.ممر لاين الشم القرآن تمر ١( 
انظر٢( 

انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 

.٢١٨؛U/T ،Yالسان جامع 
.٢١٨ا/ياآ، النزيل معالم 

.١١٩الفراصرم/ه/خاا، 
النزيلأنوار 
.٢٢'٨/١الرحمن الكريم سر 



يحتاجمما أولى إصمار إلى يحتاج لا وما فيها، شرعتم إذا لله والعمرة 
بمرُ"•!ر 

الدليل:هذا على وترد 

لزومالسياق وظاهر واصحة، بدلالة إلا تفرض لا العبادات بأن - أ 
ابتداى،لى.لا إتمامه 
العاشرة،أو التاسعة السنة في متاحرا جاء إنما الحج فرض أن — ب 
فيوليس العمرة، في الثرؤع يعد السادسة نة الفي نزلت، والأية 
العمرة.ابتداء فبل ولا الحج، 

فيالشرؤع بعد لما هو إنما الإتمام للمقل استعمالا الأكثر أن — ج 
١^٣،.لابتداء لا الفعل، 

ابتداءوجوبها على يدل وهدا ياتمامها؛ أمن أته — ٢ 

وليسوالتهلؤع، الواحمب، باتمام يؤمر ند الإنسان بان عاليه! ؤيرد 
؛الواجبأْ،.حاطا الفعل بإتمام الأمر 

بالدلالةوالهول الأصل، وحون على تدل راولأ الألوسي: يقول 
أنمن تمرر لما بالأداء الأمر تالزم يممللما بالإتمام الأمر أن على ناء' 

الجامع، ١١٩\ض\شمxا>cا^\فى ، ١٠٢ا/• للجماص القرآن أحكام انقلر: )١( 
ا/آ/ه؛آ.القرآن لأحكام 

\اممر لأبن الخلم القرآن شر اننلر: )٢( 
التحريروالتويراننلر: )٣( 
روح، ١١٩, Whlojrالكير الضير ا/آ/ه؛آ، القرآن لأذكام الجامع اننلر: )٤( 

.٤٧٥ا/العاني 
ا/هبإ.العاني روح ، ١١ا/• اكئزيل مدارك ، ٢١٩، ٢٢١٨; حامعاليان انفلر: )0( 





VSL؛؛نن قئلأ أن جنتثغ ؤليس قالت_مالى; •
ئثأذًمحك ١^١؛ ألم بمد أشَ د1ذءمحوأ تنس نث أه 
،•١ آلصثآلإ.4ر لمن نن محئثر وإن سثطلم 

محجأنسنوأصِشالشافي: قال ءآ/؛؟ 
الحجٌمواسم في • يض ربًقم•••^ 

هّءج!ُاوحج؛ٌءهج؛|ء

لدراسة:اا 

^!٩=؛^؛جئتثاحأنتنثغوأتعالى: قوله أن إلى الثاطبى ذهب 
الحج•مواسم في ذلك أن نن محصلا 

ريزأم.المفعامة إليه ذهب الثاطبى؛ إليه ذهب وما 

اركانمكقال: لأية، ا نزول في ها عباس ابن حديث عليه ؤيدل 
فىيتجروا أن فتأيموا الجاهلية، فى أسواقا المجاز وذو ومجنة عكاظ 

٠١٩٨ت القرة صورة )١( 
.Y٣٦٦/الموافقات )٢( 

بحر، ٣٧٥، ٣٧٤ا/للمجهاص القرآن أحكام ، ٢٩٧-  Y٢٩٤/المان جامع انظر: )٣( 
ا/الكشاف ، YYA\/النزل معالم ، ١٢٦٠; والعون الكن، ، ١٩٤، ١٩٣/١الملوم 

ا/السير زاد ، ٢٧٤ا/الوجيز المحرر ا/آ؟ا، المربي لأبن القرآن أحكام ، ١٢٣
البحر،  Y٢٧٤/ ١; القرآن لأحكام الجامع ،  ١٤٦،  ١٤٥م/ م الكير الضير ،  ١٨٢

،٤٨٣)/المعاني روح ، ٢٤٧/١كير لأبن المفليم القرآن تمر ')، T/rالمحيط 
.٢٣٣/٢واكويرالحرير 



وبهٍظأمهنن تجثغوأ آن لجتخ عداًقم ؤليس I فنزلت المواسم؛ 
٠؛الحج مواسم في 

ابنقراءة هذه الحج مواسم في يئوأشلأ"ينبمظمه ت نوله ، ١١
اuرىفح ، ٢٩٦-  Y٢٩٤/ ايان جامع : ]انفر التمر. حكم ولها شاذة، وهي تماس؛ 

مي0آ.

محطنرمحثخ^JILJ باب التمر، كتاب ني ، صحح4 قي البخاري أحرجه ; الحدينء)٢( 
.٤٥١٩رنم ، ٧٦٨ص ربءًقم4 آنثبئغوأثنهين 



وأنزوونذرن عوت ألثنثن أثه يتق وجدة 1نع آلناس ت تعالى نال ٠
آووهاذن إلا فِي أنتك  C4Jفه أحثأموأ فنا الناثي بتن يم إلم ألكثب معهم 

١؟٠^ ينتهز تع أكتق ما يمد من 

أفئعق ^■^؛-٥ آمن ألناس ٠^^ رروثالتعالىث دالالشاطبىت ٢٥/٢٦
أ-ءتأما٥^١ أقا;ٍن بمن تيمح؛ ادم أأكثب سهم وأتزل ونذرن مبن-يرك ألثنثن 

بينفحلا واحدا نولا كونه مع إلا بينهم حاكما يكون ولا ءيه*"^ 
اوختاكين«لم

ا«حبم'ه/؛محء،ح؛ءء

ة:■الدوام

نولإلى ترجع كلها الشريعة أن عالي الأية بهذه الشاحلبي امتدل 
واحدر٣/

بينليحكم بالحق الكتاب أنزل اض أن بالآية: الاستدلال ووجه 
واحداقولا كونه ْع إلا بينهم حاكما يكون ولا فيه، اختلفوا فيما الماس 
المختلفين.بين فصلا 

والأحاديث.، الآياتر عليه تدل ما هو الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
ثنسا-أزجدوأنه أف عدؤ من َكاف  'ظتعالى: قوله فمزالايات: 

.٢١٣القرة: سورة )١( 
اوواساته/اا"ّ)آ(
ه/ا<ه_اأ.الراممات انظر: )٣( 
.٤٨٢، ٣٠٥، ٣٤٥، ٣١٣صلوانظر: ، ٦١- ه/وه الموافقات، انظر: )٤( 



يقتضيما فيه كان ولو البتة، الاختلاف فيه يقع أن ررفنفى دكثغُايمأا،، 
حال«أأ،.على الكلام هذا عليه يصدق لم مختلفين قولين 

فلهأصاب نم فاجتهد الحاكم حكم ®إذا ه! فوله الأحاديث! ومن 
أجراءرص.فله أخطأ ثم فاجتهد حكم ؤإذا أجران، 

ومنهمالمخملي منهم المجتهدين أن في صريح نص رافهو 
الممسب«ر؛/

واحدالحق أن على يدل وهدا 

للدينامتبرءوا وند ®... الإسلام! علماء عن _ عاشور ابن نال 
واحد،حكم وأنه مسالة، كل في حكما تعالى لله أن جميعا! فاعلنوا 

أنلمخطئه وأن واحد، المءسبا وأن بإصابته، المجتهدين كلف وأنه 
إثم®طلبه في التقصير وأن مصييه، من ثوابا 

٠٨٢؛ النساء صورة ( ١ ) 
٠٦٠ه/هه_ المرافقات )٢( 
أجرباب والسة، بالكتاب الاعتصام كتاب في صححه، في البخاري أحرحه الحديث; )٣( 

بنعمرو حديث من  ٧٣٠٢برقم ،  ١٢٦٤ص أحطأ، أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم 

.٧١/0الموافقات انظر: )0( 
.A٢٩٤ واكوير التحرير )٦( 



ومثيعًًقة ءئم فؤئآ ثل وآمحتم ألمحم عب تعالى؛ ال ئ٠
.برر١،.ثشهغ.. آءك؟رمن وإيمهنآ للناثب، 

فيلكت الش الأشياء في كما ،والثاني: ١^٠١^٢،: قال  ٢٦/٢٧
لكلخمر؛بتدريج؛ ذلك، يعد حوممت ثم الإقرار، حكم على الإسلام أول 

فتركت،الإسلام؛ حاء نم الجاهلية، في الاستعمال معتادة لكنتا فإنها 
للصالشرع ش يتعرض ولم ذلك، بعد وزمانا الهجرة قل حاب على 
منمها ما مين وآلسته ألكنر عب نزل: حتى حكمها على 

الحكموترك المنافع، من أكبر فيها الأصرار وألن والمضار، المنافع 
يةالمنأن الشرعية الخاعدة لأن التحريم؛ وهي المصلحة اقتضته الذي 

فبان، ممنوعة والمفاسد دة، للمففالحكم المصلحة؛ على أربت، إذا 
-وجهه ظهر محإف - المنع على ينص لم لما أنه غير فيهما، المنع وجه 

لهمولحل العادات، بمجاري لهم الثابت، الأصل مع بالبناء تمسكوا 
تعالى:فوله من المائدة سورة فى ما نزل أن إلى العفو، تحت، 

دثوقد العفو، وارتفع التحريم، حكم استفئ فحينئد ؛ ءؤثاجيو،ه 
٠^١ثملح ألث؛ست، وم-عاوأ ءامنوأ ١^^٧ عثر : نعالهم،فوله لث، ذلعلى 

يشربها؟وهو مات بمن كيف : قالواحرمت، لما فإنه لأية؛ ا شمت١يم 

.٢١٩القرة: سورة )١( 
رأنا،حكمه عن مكون هو يما العمل ومنه: العفو، تحت، يدخل عما حديثه محياق في )٢( 

العاداتمجاري عن السكوت وهو ' الثاني النؤع همذا ومنه • أنواع حكمه عن والمسكوت 
[.٢٧٥، ٢٧٤ا/م1آ، الموافقات ]انظر: الرافع. في اسصحابها مع 

.١٢١-  ١١٩ص الخان، القواعد انظر: )٣( 
.٩٠المائدة: صورة )٤( 
.٩٣المائدة: صورة )٥( 



العقوا؛معنى هو الجناح فرغ ، الأية فنزلت 
يحصءءءتبمءهح؟مء

ة!لدرام ١٠

مسائل!ثلاث عن الموضع هذا في الشاطئ تحدث 

ُتيذء؛ؤمئإزولى لأية! ا هذه أن إلى الثاطبي ذهب الأولى! المسألة 
-،وجهه ظهر ؤإن - الخمر تحريم في نصا لت وآتسئس.ه ألممر 
وئ ^١ ^١٣أئن ثآيا ؤ تعالى! قوله في هو تحريمها في النص ؤإنما 

ةقلج0هتلخم *أ->إلبو» ألثطن محز نى ربص ثآلأرثإ وأمحاب وأيسل 
المقمرنجمهور إليه ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

!منهاأدلة، ولهم 
،كبيراإثما فيها بأن بينت ؤإن بالتحريم، تمرح لم لأية ا أن الأول،! 

للتحريموالتمهيد التعريض فيها ؤإنما 
تحريمنزل ارلما نال! خهته الخطاب بن عمر حدين، الثاني! 

فيالخمر هب باب المظالم، كتاب في صحيحه، ني البخاري أحرجه ت الحديث )١( 
تحريمباب الأشربة، محاب ني صحيحه، في لم وم، ١٢٤٦٤رنم ، ١٠٩٧ص الطريق، 

يمعناْ.خهتع أنى حديث، من ، ١  ٠٩٨ رقم ، ١  ١٥٧ ، ١  ٠٥٧ Y/ الخمر 
.٢٧٦، ١r٧٥/١الواغقات، )٢( 
.٩٠المائدة: مودة )"٢( 
،٣٤٣أ/التان جامع وام؛ الجمهور، إلى  ٢١ا/• القرآن أحكام في العربي ابن به ن)٤( 

محاسن)/بم0، العاني روح  iX-iY)/لابزممر الحنلم القرآن تمر ، ٣٧٥، ٣٧٤
٠٢٧١ا/ الرحمن الكريم تسير ، ٥٣٥آ/١^ 

التأويلمحاسن ، ٥٠ا/؟ العاني روح ، ٢٦٣ا/كير لأبن العفليم القرآن تقبر انفلر: )٥( 
ا/همه.



التيلأية ا فنزلت ثناء، ييايا الخمر في لنا بين اللهم عمرت قال الخمر، 
الآية،المقرة: في 

شفاء،بيايا الخمر في لنا بين اللهم قال• عاليه، فقرئح، عمر فدعي 
اوساء:في ١^، الآية فنزلت 

ألات ينادى الصلاة أقيمت، إذا اش رسول منادى فكان ، ه سكرى 
لمابئن اللهم فقال! عليه، فقرثت، عمر فدعي كران، م الصلاة يقرن لا 

تلأية ا هدم فنزلت، شفاء؛ بيايا الخمر فى 

اسهينا«لم.عمر: قال 
فيالقوم محاقي راكنت، قال؛ )جهته ماللث، بن أنس حدين، I الثالث، 

اضرسول فأمر الفصيح، يومئذ حمرهم وكان طلحة، أبي منزل 
تطلحة أبو لي فقال ت قال حرمت،، قد الخمر إن ألا ينادى! مناديا 
بعضفقال المدينة؛ سكالث، في فجريت، فهرقتها فخرجت، فأهرقها، احرج 

ءؤوم،ءثألإ-؛شءامنوأاف! فأنزل بطونهم؛ في وهي قوم قتل قد القوم! 
الآة(\ْ،.ص،محاحساشثتا4ل؛، 

.٤٣النماء: ّورة )١( 
.٩١الماتدة؛ محورة )٢( 
،٦^١ / ا ٠ الخمرم/ تحريم باب الأصرية، كتاب ش سننه، أبوداودقي أحرجه ■ الحديث )٣( 

ه/؛ J،jالمامحورة ومن باب القرآن، ير نفكتاب في حامعه، ني والترماذ.ى ، ٣٦٦٥رنم 
فيوالحاكم ، ٣٧٨رنم , ٣٦٦\ا مدْ في واحمد ، ٣٠٤٩رقم ، ٢٥٤، ٢٥٣

٠٧٢٢٤رقم ، ١٦٠،'  ١٥٩الأب؛/كتاب في المستدرك، 
:ا٢٦٣/١ممر لأبن العظيم القرآن نفير ]انظر: المدبي بن عالي إمحنادْ' صحح 

\إ]المثو شاكر وأحمد [، ١٦٠، ١٥٩/٤]المتدرك الذهي ووافقه والحاكم، 
[.٣٥٠٤; الترمذي سن ]صحيح والأuني [، ٣٢٢

٠٩٣اناندة: محورة )٤( 
فيالخمر ب باب ال٠نلالم، كتاب ش محيحه، في البخاري أحرجه ااحا.بيلأث،: )٥( 

.٢٤٦٤رقم ، ٣٩٧ص اسريق، 





مانشرب إنما ! وقالوانزولها، بعد الصحابة كبار ثربها هنا ومن 

المحرمة((فهي؛ المائدة؛ آية نزلت حش، يمتنعوا ولم ينفعنا، 
هذهوأن للصواب، الأقرب هو الأول القول أن يفلهر! والدي 

الخمرلتحريم ممهدة وآلثسر...يمرآ، أقفم مّه ت الأية 
لكونالخمر؛ تحريم في تدرج ؤإنما فيه، نصا وليت به، ومعرضة 

وهذامنها، إليهم أعجب شراب يومئذ لهم ولبس ألفوها، قد العرب 
ا.ثعرائهمر وعند معاشهم في وخناهر مشهور 

الخمر.تحريم على ، ؤ،آثو،يمل قوله! دلالة الثانية! المسألة 
وء_والوأءامنوأ \ ألرن عث ؤليس تعالى! قوله نزول سبب الثالثة! المسألة 

الآية.جئاح...يمأْ، المنيثنت 
الماسورة في، بحثهما يأتي، المسألتان وهاتان 

■ا/بم'ْ المعاني روح 
,٢١٩البقرة! محورة 
.١٠٩.  ٣٥آ/م/ القرآن لأحكام الجامع ، ٣٧٦-  Y٣٧٣/اليان جامع انفلر: 
,٩٠^٥؛ ١٠١١محورة 
,٩٣اJاندة: سورة 

.٤٢٢انفلر:ص'آ؛_ 





أكثرإليه ذهب الثاطى؛ ذكره وما 

الأيةلأن الأية؛ في الأحرى المخاظات لحول عدم هذا يض ولا 
جريررآ،،كابن رين؛ المقمن جماعة رأي هو كما عامة؛ 

^^٦،.والثوكازأْ،، حانل؛ا، وأبي والجصاصل٣،، 
الواردالسؤال لأن الطعام في المخالطة على الثاطبي نص ؤإنما 

الطعام.عن الفتوى في إليه 

ؤنلأمنمأتالأمِالأأفيينت نرك ا ملألت ■ماس ابن ال ن
د،يغالطع.ام فجعل اليتامى أموال عن أموالهم عزلوا ، لحسه 
توحل عز اف فأنزل ه النه رسول إلى ذلك فشكوا ينتن، واللحم 

آ.فخالطوهم،١١ I قال هإ-م؛دآؤمه محاإْلوهم وإن ■ْثد لم إصلاح 

والعيونالكت ، ٤ • ١ للجماص؛/ القرآن أحكام ، ٣٨٥-  ٣٨٢آ/ ايان جامع اننلر: )١( 
آ/مالقرآن لأحكام الجامع ٢، ا/أ• المير زاد ، ٢٩٦الوجيز؛/السرد ، ٢٨٠؛/ 
\إالقدير فح ، ٢٦٤\إ محير لأبن العفليم القرآن نفير ،  A١٧١ المحط الحر ، ٤٤

الكرمنمير ، ٥٣٩، ٥٣٨/١اكاؤيل محاسن ، ٥١١، ١٥١٠; العاني روح ، ٢٢٢
\إسالرحمن 

.٣٨٥، ٢٣٨٤;البيان جامع انفلر: )٢( 
.٤٠١ا/القرآن أحكام انفلر: )٣( 
.١٧١آ/المحيط البحر انفلر: )؛(
.٢٢٢ا/القدير نتح انذلر: )ه(
الكرمتيسير ، ٥٣٩، orA\/اكأؤيل سامن ، ٥١١، ٥١٠ا/ المعاني روح انذلر: )٦( 

الرحمن
٠١٥٢الأنعام; سورة )٧( 
اليتممال من للوحي ما باب الوصايا، كتاب ش سننه، »ي الماش أحرجه ؛ الحدبنا، ٨١

منالضير، محاب في المستدرك.، في والحاكم ، ٣٦٧٠، ٣٦٦٩برقم ، ٥٧١، ص٠٧٥
الدمي.ووايقه الحاكم وصححه ، ٣١٠٣برثم ، ٣٠٦آ/القرة صورة 





اشبإحسان وتذكير إعلام الشرطية الجمالة هذه راوفي ت حيان أبو قال 
مخانملتهمفي ومشقتهم إعناتهم أزال إذ اليتامى؛ أوصياء على ؤإنعامه 
.^١٢٧٠١٠أحوالهم ني رام 

.١٧٣، Y١٧٢/الحط المم )١( 



ؤتآيؤثزئتؤمعأوأحزتؤمأئشئم...تعالى: قال •
يولهففي التخير؛ بمض الض الإباحة )رواما الثاطى: قال  YA/Y؟

مقبلة،ستم؛ كيف، يريد: ه ّبئم أئ مأمإ"ُردآؤم لك؛ ئزث يثاؤغأ ؤ تعالى: 
واصح((تخيير فهدا جنبا؛ وعلى ومدبرة، 

،<مصءهحصءهجمء

 Hلدراسة!ا

أي:-زذغ'آئؤ-؛لم'ه ^٥١^١تعالى: قوله معنى أن إلى الشامحلبى ذم، 
جنسا.وعلى ومدبرة، مقبلة، شئتم: كيف 

الممرينجمهور إليه ذم، الثمامحلى؛ إليه ذهب وما 

للحرل،بالنسبة شنتم كيف أي• معتى: أن الثاني: والوجه 
درى'"•

•شتتم متى أي• ^١^١ معنى: أن الثالث: والوجه 
شئتم.حين، من أي• ؤآئ(ؤنبمه معنى: أن الراع: والوجه 
،•جرا ابن إ إله ذهب وممن 

.٢٢٣المرة: سورة )١( 
.٤٩٣)/الرافقات )٢( 
-اؤيل٤،  ٤٠٥، • ٤ ٢;  jUiجامعوانظر: ، r٦٢/آ/\ز\و-يفيشرْ بلاجمهور )٣( 

الأعيننزهة ، ٢٦٠ا/التنزيل معالم ، ٢٠٥ل/العلوم بحر ، ص٥٢٢القران منكل 
التسهيل،  ١١٢٤; التئزيل مدارك ص  ٦jr! القرآن لأحكام الجامع ، ١ _U• الواظر 
.٢٦٧ا/محير لأبن العظيم يرالقرآن نف، ١ ا/ا<• 

السبب•بن بد عن ٤ شيرْ ر حرض ابن أحرجه )٤( 
والضحاك.عباس ابن عن  ٤٠٦أ/ميرْ في حرض ابن أحرجه )ْ( 
ابن■م،  ٤١٠، ٤ ٠ ٩ Y/ يرْ تففي حرض ابن وأحرجه ، ٤ ٠ أ/٦ البيان جامع انغلر؛ )٦( 

وعكرمة.عباس 



شئتم.جهة أي من أي! معنى! أن الخامس! والوجه 
،.والقا'اميأ ،، ،، عطيةل ابن إليه! ذهب وممن 

شئتم.أين من أي! ت معنى أن السادس! والوجه 
ابنإليه! ذهب وممن 

لأنالأية؛ معنى في داحلة المعاني هال0 كل أن يظهر! والل.ي 
ورأبن(ورمتى، ركبف( ت لفظ من اللغة في أِ ؤآئ4 ت ممني 
تفادولا بالمعنى، النمير من كلها التفاسير هدم أن كما ؛ وغيرها 

الأية-في لحولها ويمكن بينها، 
فيأعم لكولها ٠^١^^؛ بقوله! سحانه عبر راؤإنما الشوكاني! هال 

وْضاارموأين، كف،، من؛ اللغة 
الن.ينرين المقوالأئمة والتابعين الصحابة من العياء وجمهور 

فيالمرأة إتيان يبيح لا التخيير بأن • قالوا الحاني بهدم الأية روا ف
فيتخييرا وليس والزمن، والهيئة والجهة الحال في تخيير فهو دبرها؛ 

الموصع

الممرالوجمنا/؟هأ.انظر: )١( 
القديرنح انظر: )٢( 
.oir\االتاؤيل ساّن انظر: )٣( 
المسب.ابن عن  ٢٨٤ا/وذمْالاوردىفىشرْ ، ٢٦٢، ٢٦١الماد؛/زاد انظر: )٤( 
المحررص التواظر، الأعض نزهة ، ٥٢٥ص القرآن، منكل تاؤيل انظر: )٥( 

.٤٣١، ٤٤٣٠; ١^١^، \سم ، ٢١٨١; الحط المٍر ا/ا،ا،آ، الوح؛ز 
القديرنح )٦( 
كير=لأبن العقيم القرآن تمر ،  ١١٣٤; اف اممث، ٤١١آ/المان جامع انفلر: )٧( 



وليسوالجهة، والحال يالهيئة لأية ا فثر هن التفاسير هذه وأخلهر 
'•ومنها ، لأية ١ هدْ نزول سب في الواردة للأحاديث والعزل؛ بالزمن 

جامعهاإذا ت تقول اليهود راكانت، ت قال يجهبء اض عبد ن جابر حدث 
آن-ؤ'ذؤ' هأؤأ  ٢٥-م>غ قنتج ت فنزلت أحول؛ الولد جاء ورائها من 

3 الممط البحر ، ٢٦٨، ٢٦٧/؛=  ،YY1/T ؛/ادالمُادYOU-إالقدير نح ، ٢٦٤\
اوعاتيا/ماه.روح ، ٢٢٦

- ٥٥٦\إ العجاب ، ٧٨- >_oU النزول أسباب البيان جامع انفلر: )١( 
ص"ا؛.القول وب ، ٥٦٣

ئأوالكم يثاوهأرث ؤ باب■ المسير، كتاب نى صحيحه، فى البخاري أحرجه الأءا.ث؛ )٢( 
.٤٥٢٨ر'نم ، ٧٦٩ص زثمأئشئتم4 





الدراسة:■

كلامفي منه أعم المقدص عد المخ طلاق أن إلى الشاطبي ذهب 
علىالمسح يطلقون لف المن المتقدمن لأن والمتأخرين؛ الأصوليين 

ريروعلى والجمل، المبهم وبيان العام، وتخعبس المهللق، تقييد 
متاحر.شرعي بدليل الشرعي الحكم 

رفععلى إلا المسح يهللقون لا فإنهم والخاخرون الأصوليون وأما 
رفضل محه حر متأ شرعى بدليل المرعى الحكم 

بهأرادوا ربما المسخ إطلاق من لف العن ورد فما هدا وعلى 
المتأخرينعرف في المسخ به يريدوا ولم ونحوم، الخام تخصيص 

والأصولتتن•

أشهىثثثمذشت ؤؤإلممكت الأية: هذه بأن قتادة قول، ذللث، ومن 
التأخرينه عرفعلى ليس هنا بالمخ فمراده وخة؛ متنوءه 

منهاخمس لأية ا هذه أن أي• التخصيحس؛ هنا مراده وإنما لأصوليين، وا 
^١^.كدا 

أعموأنه بالمخ المتقدمين مراد تقرير من الشاطئي إليه ذهبا وما 

.٣٤٥"آ/أإمآ، الموافقات انظر: )١( 
.٢٢٨القرة: ررة )٢( 
؛،on؛/للجماص القرآن أحكام وانظر: ، ٣٥٨، ٣٤٥، ٣٣٤٤; الموافقات انظر: )٣( 

؛٥٧



وابن،، ل تيمية وابن ،، الجصاصزل إليه ذهب مراد من 
واللuوىر٤،.١^٣،، 

الحكمرغ والمنسوخ يالنامخ لف العامة ررمراد القيم! ابن قال 
والمطلقالعام دلالة ورخ المتأخرين، اصطلاح وهو تارة؛ يجملته 
مقيدعلى مْللق حمل أو تقييد أو بتخمبمس إما تارة؛ وغيرها والذلاهر 
تسحا؛والصفة والشرط الاستثناء يسمون إنهم حتى وتبيينه؛ وتفسيره 

المراد.وبيان الفلاهر دلالة رفع ذلك لتضمن 

بلاللمقل، ذللث، بغير المراد بيان هو لسانهم وفي عندهم فالنسخ 
يحصى،لا ما فيه ذلك من رأى كلامهم تامل ومن عنه، حارج بأمر 
الحادث،الاصحللاح على كلامهم حمل أوجبها إشكالات، به عنه وزال 

اوتأحر«أْ،.
علىبالنسخ قتادة قول حمل من الشاطئي إليه ذهب فما وأيصا 

الأصولييناصطلاح على وليس المتندمين، باصطلاح النسخ 
المتأحرينرين المقمن أحدا أحد لم لأني الفلاهر، هو حرين؛ والمتأ 

وحة.منالأية هده بأن قال 

،ويفعفوْ يردوه أن قاما منسوخة بأنها قال من قول ذكروا ؤإذا 

\إلأ0أ.المأ0 أحكام انظر: ١( 
.٢٧٣، ٢٧٢، ٣٠، ٢٩/١٣الخاوي مجموع انظر: ٢( 
.٣٥/١اJونمنإعلام انظر: ٣( 
.٨٤، ٨٣ص امر، الفوز انظر: ٤( 
.ا/٥٣الونمن إعلام ٥( 
القرآننامح ، ٣٠٤ا/الوجيز المحرر ، ٦٠ص للنحاس وح والمنالناسخ انفلر• ٦، 

البحر، ٧٥أ/م القرآن لأحكام الجامع ، ٢٤٦، ٢ ٤ ص٥ الجوزي لابن وحه ومن
.١٩٦آ/ها،؛، اوح؛ط 





إإحسنيثلأمحللخظمأنأوميح ؤألْلا؛يىلإياة^^^■٢تعالى: قال ٠
حدودمع ألا حمم هأ أف حذوئ ينثا أي أل،٥١^" إلإ ثظ ءاسْوهن مث1 ئأحذوأ 

هآوككأف حدؤد ينعد وش ثتدونة ثلأ أف ندوي تنك هء أفئدف  ٤١٠٥^٦٠٢ ج-اح ملأ أثب 

ؤَسثأخمبممحتعالى: قوله في حاء رروقد الشاطئ: ئال  ٣٠ ٣١
كانالطلاق أن ؤألذللقلإ"ثاتيه قوله: إلى اص..لأأ؛ فيذ;مان٠^١ 

أنمبل المرأة يرتجع الرحل فكان عدد؛ غير إلى الإسلام أول في 
ؤألءلأتيىفنزلت: نميا؛ كذلك يرتجعها يم يطلمها، ثم عدتها تنقضى 

ئأثدوأمن1أن لخظم ولامحل ؤ ك: ذلع مزل ون،، 

.٢٢٩اوق,ِة: مودة )١( 
.٢٢٨اك؛: سورة )٢( 
يطلقوالرحل الناس اكان نالت; ها عاسة عن الزير بن •مو٥ حديث من نحوهدا حاء )٣( 

أومرة ماتة طلقها ؤإن العدة، يي وهي ارتجعها إذا امرأته وهي يطالقها، أن ثاء ما امرأته 
وكتفناك: أبدا، آؤيالخ، ولا مش، نتجى أطلقك لا واأئ4 لامرأته: رحل نال حتر أكثر؛ 
يحكحش المرأة !< ^٥٠راحعتالث،، تنقضى أن عدتك همن، فكلمؤا أظلمك؛ ت قال ذاك؟ 
ه،الني فكت فآحبرته، . الض جاء حتى ءاسة، مكتتر فأحبرتها، عائشة على 
فاستأنفعانثة: قاك ،^، آدقمنح،^٠٣خمسالآ^١١٠^(القرآن: نزل حتى 

ظإق«.يكن لم وس ظئى كان س متقبلا، التللاق الناس 
عددني باب واللعان، العللاق محاب في جامعه، في الترمذي أحرجه الحديث: 
كتابفي وصححه، المستدرك، في والحاكم ، ١١٩٢رقم ، ٢٨٤، ٢٨٣ص العللقات، 

الترمذي: موفوياالحديث وصحح ، ٣١٠٦رقم ، أ/٠٣البقرة صورة من ير، التغ
وصححه،  ١٦٣،  U١٦٢/ الغليل إرواء في والأuني [، ٢٨٤ص الترمذي، سنن ]انفلر: 
،٥٤٠شاكر؛/وأحمد محأحمود تحقيق البيان، جامع تانْلر: ناكر أحمد ومرفوعا ٌوفويا 

تقويهاا=مرسلة طرق من ررروي بأنه  ٣٤٣ا/المحح التغير في ياسين حكمت، وذكر 





لكنوما لأية، ا هذه نزول في الواردة الروايات عليه تدل الذي وهو 
!ومنهانزولها، قبل الجاهلية أهل علته 

نحلهموءولا يقثه يآس-هن ؤآعأص.إوشك راؤ قال ها عباس ابن عن 
ْللقإذا لكن الرجل أن وذلك الآية، محةآنمحثاعاشُفي-ص<لا، 

ؤألْلاثيىت فقال ذلك فنح ثلائا، طالفها ؤإن برحعتها، أحق فهو امرأته 
لإتاتيهالآية((لأ،.

فيالأمر عليه لكن لما رافعة الكريمة، الأية ررهذه I كثير ابن محال 
مائةطلمها ؤإن امرأته، برجعة أحق لكن الرجل أن من الإسلام ابتداء 

قمرهنالزوجات عالي صرر فيه هذا لكن فلما العدة، فى دامت، ما مرة 
فيبالكلية وأبانها والثنتين، المرة في الرجعة وأباح هللقات، ثلايث، إلى 

اكالثة،(رم

تعالى:محوله أن إلى الشاطئ ذهب، الثانية: ايسألة 
حتىالمرأة يغار فيمن نزلت، لأية، ا ءاستموصئا.„يم مثا ثأحذؤأ أن 

منه.تفتدي 

٠الممرين من كر ذكره الماًليى؛ إله ذهب، وما 

.٢٢٨القرة: سورة )١( 
الثلاثالتهللقات بعد المراحعة نخ باب، الهللاق، كتاب في سنته، في داود أبو أحرجه )٢( 

.U١٦١/ الخلل إرواء في الأuتي وصححه برفم0ا،'اأ، 
.٢٧٩ا/الخفلم القرآن تمر )٣( 
اكنزليالم \إمد للجماص القرآن أحكام ، ٤٧٦.  ٤٧٤أ/الخان جامع اننلر: )٤( 

،٣٠٦/١الوجيز الخحرر ، ٢٦٤، ١٢٦١/مالخربي لأبن القرآن أحكام ، ٢٧١، ١٢٧٠; 
•٦/٢،٢المْبل البحر ، ٩٠أ/مأ/ القرآن لأحكام الجامع ، ٨٥/٦/٢■الكبير الضير 

.\إ\00اكأو؛ل محاسن ، م٨/١١٢القدير فح ، ١٢٨٠; محير لأبن الخنليم القرآن ير نف



ؤوث'محللخ=قمتعالى؛ قال سياقها؛ بقية في الأية عليه تدل ما وهو 
ندويأثبمع ألا حمم أشظ0 -ثذوئ يمنا أق■ بخاة" إلاأن سءا ٤استوثن مثآ تأ.ئووإ أن 

بزءه.افندف خا عقيما جتاح هلا 
منياحذوا أن نهاهم للأزواج، حطاب ءالأية عطية؛ ابن نال 

•المغارةا؛ وجه على شيئا أزواجهم 
عليهن؛وتضيقوا جروهن تفا أن لكم يحل لا ررأي: كثير: ابن وقال 

رببعضها<ر أو لأصدقه ا من أعهليتموهن بما متكم ليفتدين 
١^^١٠فى أصل الأية رروهذه القامحمى؛ وقال 

T'l؛/الوجيز الممر )ا(
.٢٨٠ا/ العفليم تمرالقرآن )٢( 
ا/مهْ.التأؤيل ْحامن )٣( 



بممحيأد حذلإد يهن ثنن أؤآء طقم ُؤدإدا تعالى: نال •
هزؤأ\ف آاثت شدوأ ولا مثر ظز ممد د'هق سز وش لعندإ صتايإ ةسؤنن ولا 

آس^^١ ذ يظأؤِ وآلمحكمو آوكنف نن عوب أمحل وتآ عولإ آثي نمت ؤأدثيإ 
.M٢١ شءعبتم يتهن، أس واعنواأن 

r-Y/التم^لى: الشاطبي: قال  ٣١iمُأتَ؛ئ)ضصثارو
 ^a4،ه:قولإلى ه لنمندؤإ... يا صن؛ يءؤأ ولا صنوف نتيمئن أد أنءمحنُك

ئزثأه.أس آاثت دوأ ش^ 

بدللن،يفصد المرأة يرتجع أن الرحل على حرم اس بأن وفسرت 
ثمالعدة، انقضاء تشارف حتى يمهلها ثم يطلمها، بأن مقارنها؛ 

يرتجعهالا وهكذا، العدة، انقضاء تشارف حتى ي3لالقها نم ، يرتجعها 

يها((الإصرار موى فيها له لغرض 

ؤولأشjوأءاثتاستعالى: رر...وقوله آخر موصع في - وقال 
زوجابعدم ترى لا أن الزوجات؛الارتجاع مضارة بس، نزلت، ٥)؛!^ 

بدلكاالارتجاع فكان طول؛  JLj؛،إلا عدتها تنقضي لا وأن مطلئا، آخر 
للأزواج،،حالها من ماح هو إذ القصد؛ 

ءي-وص وحومء ءحة؛ٌء 

.٢٣١الغرة: سورة )١( 
.١١١، ١١م/• الموافقات )٢( 
.٣٣١; الموافقات وانفلر: ، ٤٤٧، ٤٤٦ا/الموافقات )٣( 



Bة!الدراس

Iلتين ما عن الموصع هدا في الشاطئ تحدث 

ئلسألمآ؛ طقم وإلا ؤ لأية ا هده بأن الشاطبي ذهب لأولى؛ ١ المسألة 
د'لكسق وش قتندؤأ صنإيإ ش1ؤنن ولا ئموف ننممن آو ئمح-ف لبمثق،أنسؤمح 

الرحلعلى حرم اف بأن ممرن! ميإه أف ءاثت ثثجذوأ ولا شم ظؤ ممد 
مقرتها.بدلك يقصد المرام، يرتجع أن 

المفسرينلاا,عامة إليه ذهب الثاطى؛ ذكر0 وما 

لسوإيم.صنإئإ قسؤهن ولا ؤ ث قوله ش لأية ا عله وتدل 

يراجعها،ثم المرأة يهللق الرجل رركان • لأية ا هدْ في - المحن محال 
ذلك((^٢،.عن اف فنهاهم يمارها، يراجعها؛ ثم يطلقها ثم 

ابننال >نلأيؤصذءءوممبج نمار: اه «نال ممض: ابن رقال 
بنومقاتل والربيع والضحاك وقتادة والمحن روق ومومجاهد عباس 

العدةانقضاء قاريت، فإذا المرأة يطلق الرجل كان واحد! وغير سليمان 
اسارiتافإذا فتعتد، يطالقها ثم غيره، إلى تدم، لئلا صرارا راجمها 

١;العلوم بحر ،  ٤٨٢\ا للجماص القرآن أحكام ، T٤٩٥.٤٩٣/اليان جامع اننلر: )١( 
زاد\ر<<'ك الوجيز اليرر الكثاف ، ٢٩٧؛/واليون الكت ، ٢٠٩

المهيل، ١٢٩؛/اكزيل ئوارك ، ١ القرآن لأحكام الجامع ، ٢٢٣المير؛/
التنزيلأنوار ، ٢٨٩؛/محير لأن العظيم القرآن تمر ، ٢١٩/٢السبل البحر ا/أاا، 

الرحمنالكريم ير تي، ٥ ٣ ٦ / ١ المعاني يوح ، ٥٠٩، ٥٠٨؛/المتثور ا^ر ، ١ ٢ ٤ / ١ 
.٤٠٣، I'X/rوالخوير المرير البيان أضواء ، ٢٩٠ا/

.٥٨٨ا/ العجاب، حجرني اين إليه إساده وصحح ، ٤  ٩٣أ/ تقبره جريرفي ابن أحرجه )٢( 



ذلكعن اش فهاهم العدة؛ عليها لتطول طلق العدة انمضاء على 
تفقال عاليه وتوعدهم 

ؤنلأشوتأءَانمتعالى: قوله أن إلى الشاطئ ذهب الثانية: المألة 
بعدهترى لا أن لارتجاع با الزوجات مضارة يب بنزلت ظز}]، قؤ 

طول.بعد إلا عدتها تنقضي لا وأن مطلما، آخر زوجا 
الرجل»كان قال: ه عباس ابن عن مروي الشاطئي؛ ذكرْ وما 

ذلكيمحل يطلمها، نم عدتها، انمضاء قبل يراجحها نم امرأته يطالق 
الأية®هده الله فانزل ؤيعضلها؛ يمارها 

ضعيف،،ررإمحناده عباس: ابن أثر عن _ الءميالان قال 

.YAA؛/العظم القرآن شتر )١( 
 )Y( تميرْ قي حرير ابن أحرجه /Y٩٤;
.ص١٧النزول أساب من الصحيح )٣( 



مأن أوال بمن َةاا؛لوا ممحا أولتس ,؛تيس دأيإد'ث ؤ ال—ى! ت—مة—ال ٠
أوائهل١،.

ؤنافيلت'تِمحرروظهلأ،مللانى: قال  ٣٢م
استمرنرعى؛ حكم تقرير أنه على حمل إن 4 ■ملن'؛ايمحا آوكدنأ 

تتحكملم الوالدات؛ بشأن إحبار أنه على حمل ؤإن المائدة، وحماك 
الآية«لم,قبل علم ما على زائدة، فائدة فيه 

هحهءهموٌءهمنءمء

■الدراسة:

أؤيدهنم»نعن د(ق؛فوأ ؤ تعالى: قوله أن إلى الثامحلبي ذم، 
لأنهالوالدات؛ بشأن إخبارا هو وليس الشؤع، حكم عن تمرير َكاملتي؟٠ 

إذاوأما المائدة، وحملت، استمر شرعي، حكم تقرير أنه على حمل إن 
ولمزائدة، فائدة فيه تتحكم لم الوالدات؛ بشان احبار أنه على حمل 

يكونأن يمكن فلا الوالدات؛ من يرصع لا من لوحود مخنرْ تمر ي
الحكمتقرير وهو عليه؛ ؤيهلرد الواقع يمدقه محا على إلا المعنى 

يحملأن يجتا فعليه الشرعي؛ 

.٢٣٣الغرة: )؛(مررة 
المجاريهزه على جريانه عن تخلف، شرعي أصل كل أن لمان؛ المثال هذا الشاطئ ذكر )٢( 

وامتناعيطاق، لا بما التكلم، وامتناع رموله، وحبر الله حبر ني التخلف امتناع ]وهي 
فليسالخالة؛ في بحثها اصتقام ولا يطرد فلم المعتادء عن خارج حرج فيه يما التكليف 

؛/هه؛_تم؛ه؛آ.الوافقامت، ]اننلر: إليها بتند قاعدة ولا عليه، يعتمد بأصل 
؛.OU؛/الموافقات )٣( 
.١٥٧، ١٥٦؛/اورافقأت ا}ظر: )٤( 



^^نحمحر؛<
فياختلفوا ؤإل - الشسرين عامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

تالخبر صورة صورته أن على اتفاقهم مع - تمريره 

حكملا  ٤٠٣١١حكم عن ^١ ؤيآكون الخبر، معناه جعل من فمنهم 
عاشوررأ،.وابن العربيل١،، كابن الواقع؛ 

قالهكما تأكيدا؛ الخبر بعورة جاء الأمر، معناه جعل من ومنهم 
المفسرينمن كثير 

الخهلابجمفهوم من معلوم ولكنه الخبر؛ ظاهره را... ت الجصاص قال 
فيكان فلما مغتره، لوجد ا خبت كان لو لأنه الخبر؛ به يرد لم أنه 

الخبرا؛به يرد لم أنه علم يرصع لا من الوالدامت، 

معنىخبر أنه في مثل ررؤتصنن4 الزمخشري: وقال 
اوؤكد«لْ،.الأمر 

يكونأن محتمل خبر، صورته أولتهسه ميينن راؤ حيان! أبو وقال 
أحقفالوالداُت، ثرعه؛ الذي تعالى اض حكم في أي• حجرا، معناه 

فإنتكن؛ لم أو الزوج، حيالة في كانت، مواء أولادهن، برصاع 

.TOT؛/"\م\و أحكام انظر: )١( 
.٤ ٠ ٩ Y/ واكوير الممرير انظر: )٢( 
،١٤١؛/الكشاف ، ٢٧٧؛/النزيل معالم ، ٤٨٨؛/للجماص القر^ن أحكام انظر: )٣( 

الجامع••؛، A/rالكر الضير ، YYo\/اوسر زاد \إ>\ك الوجيز المٍرر 
النزيلأنوار \/r\\, اكهيل \/'T\, النزيل مدارك القرآن لأحكام 

.٢٩٢؛/الرحمن الكرم تيبر ، ١٢٤؛/
.٤٨٨؛/القرآن أحكام )٤( 
ا/ا؛ا.الكشاف )٥( 



أنويحتمل الزوجية، خصائص من لا الولادة، حعائص من الإرصاع 
.،١الأمر•. معنا٥ يكون 

.Y٢٢٢/المحط المم )١( 



أشيرأرته يأئسهن يئبمس أزوا ويدروذ منآثم يثومذ ُؤوأكتي ت تعالى نال ٠

٣٣in  إذنسعة حديث الشاطئ: مال
واللامالصلاة عليه - فأحبرها شهر، بنصف زوجهارأ، وفاة بعد ولدت 

يظميتلمذ تعالى؛ نوله أن الحديث، فبين ؛ حيت، ند ن أ- 
غيرفي وص مخمأثيروعثأ4 أرته بأنيهن يمبمس أرذ، وبئريه 

عام، خمللأ^١٦بمص د ؛ ٢٠٧آلاحمالب ^^، تعالى؛ هوله وأن الحامل، 
وغيرالمطالقات فى 

.٢٣٤المرة: )ا(ّورة 
متضمناصار حش الة على الكتاب دلالة وجه عن٠ حديثه محياق في المثال هذا أورد ، ٢١

تومنها وجرم، من الدلالة هذْ وأن التفصيل، في له يانا كانت ؤإن الجملة، ش لكليتها 
وهدازائد، يان المة في كان ؤإن القرآن، تفاصيل في الأحايين، تفاصيل إلى الطر 

[.٣٩٧-  ٣٩٣، ٠٣٤ ، ٣٣٩؛/اJرافقاذ، ]اظر: الوجه. هدا س الذكور الثال 
ين Jbiامرأة،كاننؤ الأسألسمة، الحارين، بنت، محسعة الصحايية هي الأمليه: محييعة ( ٣١

i ١٣١\إ/الغاية أسل لانذلرت حامل. وهي الوداع حجة في بمكة عنها فتوش حولة، 
تهذ,بالتهلبِإآا/مه؛[لأ

الحدينؤ[.تخرج ]انفنرت حولة. ين معد هو ت زوجها ، ٤١
ؤوإلأثأمح١فيتحيىأنياب الطلاق، كتاب فى صحيحه، فى الخاري أحرجه الخدمث،: ، ٥١

وّبأنىفىالدراّة،يمعناْ،  ٩٥١ص ، ٥٣٢٠، ٥٣١٩، ٥٣١٨يرم بمننمح!4 
زوجهاغنها المتوش ة عان انقضاء ياب العللاق، كتاب في صحيحه، في لم موأحرجه 

وتحديديمام، ، ١١٢٣، ١٤٨٥، ١٤٨٤يرقم الحمل، بوضع وعترها 
٠...ت صالخان أم عن ص٩٨٤ الموؤلآ في مالك، عند جاء شهر بنصف الأمحلمية مسميعة ولادة 

مهر١١١ينصف زوجها وفاة يعد ميعة ولل.دته 
٠٤الطلاق؛ محورة ، ٦١
.٣٩٧، ٣٩٦اJوافقاتإ؛/، ٧١



Bة؛الدراس

نولهأن على يدل الأملمثة نتنعة حديث أن إلى الشامحلبى ذهب 
هوعثمل أثمر أرته اسهن يرثس أوء1جا ويدودث يفلإ يتدمف ؤؤوأد؛بم تعالى؛ 

أنلبمثثن آلأثا)، جواوقخ تعالى؛ نوله وأن الحامل، غير مي مخصوص 
وغيرهن.في عام بمص 

الممرينجمهور إليه ذهبا النامحلى؛ إليه ذهبا وما 

وفاةبعد ررنفنت أنها وهو لمية، الأّسيعن حديث، عاليه ؤيدل 
لهافأذن تنكح أن فامتأذنته . نبي الفجاءت؛ بليال، زوجها 
مطلقا.الحمل بوصع عدتها الحامل أن على فدل ،  ١١فنكحت؛

علىالإجماع والألوسلا'، واليفاوىأْ،، الجصاصر٤،، وحكى 
ذللثج.

٠٤الطلاق! سورة )١( 
معالم، ٠٠٣ا/أ«0، للجماص القرآن أحكام ، ٢٢٦آ/هأأ، اوأن جاع ١^: )٢( 

،٤٣١ ا/ المٍررالوج؛ز ، ٢٨٣. ٢٨٠ا/ الربي لأبن ي أحكام ، ١٢٨١/ الئز,ل 
الهم^ذ٠لأحكام الجامع ، ١  ٠٩، ١ ' Ah/Tالك_ر ١^ ا/هآأ، السير زاد 

النزيلأنوار ، ١٢٩٢; ممر لأبن الظم القرآن تمر , yrrfyالسل الحر ، ١١٥
ا/التأؤيل محامن ، ٥٤٣، ٥٤٢/١المعاني روح القدير فح ا/آأا، 

واكوراكحرر ، ٢٨٠ jUlأمحوا، ا/ههأ، الرحمن الكريم ض ، ٥٧١

ابؤلأئا"محافيتأةو،آذاالهللأق، فيكاباصححه، في الخارى أحرجه الحدث; (٣)
مااْآ• ٥٣٢٠برقم مخرمة، المردبن حدث من ه عش بمص 

.٥٠٣\إأ'ض القرآن أحكام \نم: )٤( 
.١٢٦/١النزيل أنوار انظر: )٥( 
.٥٤٣ا/أ؛ه، العاني روح انظر: )٦( 



ئتمي

هذهأن في - أما - العلم أهل بين خلاف ار...ولأ الجصاص: قال 
الحامل،؛.غير في خاصة ية ألا 

_ثزوجها عنها المتوفى الحامل عدة في للخلاف ذكرْ بعل - قال ثم 
أ*لآثالاتعالىنوله أن على الجميع ائفاق ذكرنا بما رافحصل 

زوجها•..؛؛عنها والمتوفى المهللقة في عام خملهراًيم يثس أن 
تعالى!لموله منه؛ الحامل خص والإجماع را... الألومي؛ وقال 
تعالىاف م كن - عشمآ وعن ، خمللأبمس أن اجمم؛، ^؛4^ 

ينافيلا وهو احتياظا، الأجلين بأقصى تعتد أنها عاس وابن - وجهه 
الآتن"لم;مقتضى عمل فيه بل الإجماع، 
تحتيعنها متوفى كل أن الكريمة لأية ا هن.ه ررءلاهر الثنقيهلي! وقال 

تاكنلم ما ذلك محل أن آخر موصع في بين ولكنه وعشر، أشهر بأربعة 
قوله!في وذلك حمالها، وصع عدتها كانت حاملا كانت فإن حاملا، 
فيثت مآ إيض_احا ؤيزيدْ آ يثص أن لبملهى أ*لأثاإا ؤدأء4ث 

الزواجفي الأٌلمية لنبيعة ه النيئ إذن من عليه المتمق الحديث 
عنهاالمتوفى الحامل عدة وكون بأيام، زوجها وفاة بعد حملها بوصع 
باقصىتعتد قال! لمن خلاما عنه ثبت كما الحق، هو حملها بوصع 

،•تعاليءأ الله عند والعلم هماس، وابن علي عن ليروى الأجلين، 

٤.ت الطلاق صورة )١( 
مأ.ه.؛/■ا.ْ،القرآن أحكام )٢( 
؛.الألأق:ّورة)٣( 
؛/ما؛ْ.انماني روح )٤( 
٤,ت الطلاق محورة )٥( 
.٢٨٠، ٢٧٩؛/الساق أضواء )٦( 



عمومأن المحمحة نة البشن راوند _ث أيئا - وقال 
بمدمذ؛دآقمهٌلآيةؤوأؤ.؛1؛ ا لعموم مخصص؛ ، أ"لأثافييمأ 

©.©

٤.ت الطلاق محورة )١( 
٠٢٨٠اوا0ا/أضراء )٢( 



ثوفسسهرمبموأ لوسطي ١ والصتلؤء آلثثاو؛ت عل -ضففلؤأ ؤ تعالى! قال ٠

jro بعصابعضهم كلم الصلاة في كانوا ا)وقو الشاطئ: قال  ٣٤
ؤزمثوأشِس4لأ،...«لآ/نزو: أن إلى 

ءمهاٌء،م؛مء،هء

■الدراسة:

بعصابعضهم يكلم الصلاة في كانوا الصحابة أن إلى الشاطئ ذهب 
ؤومحأAنزل: أن إلى 

المفرينمن كثير وذكره صحيح، الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
الصلاة،في نتكلم رركنا قال! )جهته أرقم بن زيد حديث عليه ؤيدل 

نزلت؛حتى الصلاة، في جنبه إلى وهو صاحبه الرحل يكلم 
آ.الكلامءار عن ويهينا يالكون،، فأمرنا دننتسه 

.٢٣٨)؛(ّورة: 
ق-جبمهA ؤُمحمأ باب الضير، كتاب في صححه، في الخاري أحرحه ت الحديثه )٢( 

ومواضعالماجد كتاب ني صحيحه، في لم موأحرجه ، ٤٥٣٤برقم ،  ٠٧٧ ص 
ئال،تارنم، بن نبد عن  ٠٣٩٢٠بر، ٣٨٣؛/الصلاة، ني الكلام تحريم باب الصلاة، 

ؤنىفلرإ,ةلالأية؛ هذْ نزلت حتى حاجته، في أحاه أحدنا يكلم الصلاة، في نتكلم امما 
البخاري•لمقل وهدا بالسكوتاا فأمرنا تئنتسه فو ؤفوموأ الونعق مألصطوة 

.٣٤م؛ الموافقان، )٣( 
معالم، ٠٤١.  ٥٣٨؛/للجماص القرآن أحكام ، ٥٨٧. Y٥٨٥/المان جامع انفلر: )٤( 

١٦القرآن لأحكام الجامع ، ٣٠٢، ١٣٠ ا/ الخربي لأبن الةرآن أحكام ، ٢٨٩ص؛/
ا/ممر لأبن المقلم شرالقرآن ،  ١٢٥ Y/ البحرالممٍل ، ١١٧المهيل؛/١ ٤ ١ ٣; 

،فتحبالقرلصu٥٤٥٧٤_٥٤٣/١اكراكور،٦٠٠_٥٩٨/١^جاب
.٥٨١. ٥٨٠ا/ التأؤيل محامن ، ٢٥٨/١القدير 

تحريمباب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب في صحيحه، في مسلم أحرجه الحابثح؛ )٥( 
.٥٣٩برقم , XKXlSالصلاة، في الكلأم 



يكثرأآصعادأ ئ مضنثر حثنا همصا أثن نيق أدوى يا ؤءى تعالى! قال ٠
،•و)فيمح دبمقهل يمص وأثث 

rn /تقتضيالتي المماني من كان ما رروكل اطجي: الثقال  ٣٥
هوفذلك الربويية؛ ض والإقرار العبودية، بوصف المحاحلب تحقيق 

لأحالهر٢/القرآن أنزل الذي والمقصود الراد، الباطن 

نزللما أنه ذلك ومن ، آنثا الذكورة بالثواهد ذللث، ؤيتبين 
وأبقال ه محكنيزأ أصعاءا دآ ثضنعئم حنا ئنصا أممت يمض أقى يا 

الحدث،معنى هذا أعطانا(، ما منا امحتقرض كريم افّ ُرإن • الدحداح 
هوالدحاJاح أبي نمهم ،، أصآءونحن ممير أثث ؤإثأ المهود• ونالت 

الراد.الباطن وهو الفقه، 

عليهفمال غني؟ وهو تقرصنا يI الدحداح أبو فال رواية! وفي 
لقمة الحديث وفي البمةُ ليحلكم ®نعم واللام! الصلاة 

.٢٤٥ت القرة محورة )١( 
صا**اا.انظر: وباطنا، ظا>ا للقرآن أن مدير: على وهذا )٢( 
٢. ١٧- ٢ ١ ٠ الوافقات؛/ انظر: )٣( 
نلالأنصار، حليف إياس، بن غنم بن نعيم بن الدحداح بن ثابت، هو الدحداح: أبو )٤( 

قيعليه صلى ه المح، لأن الغلا٠ر؛ وهو بعدها، مات بأنه ونيل أحد، قل؛ي بأنه 
آ/ا،ا،ا[.نميزالصحابة فى الإصابة امحدالغابة ]انظر: الدينة. 

٠١٨١صران؛ آل سورة )٥( 
،٤٦٠/٢٥ظسرش حاتم أض وابن ، ٦  Y٠٨/تفسيرْ قي الطبري أحرجه الحديث،؛ )٦( 

عنخليفة، بن حلف حلريق من ، ٧٦٤برقم ، ١٣٠ / YYاعير العجم في والطراز 
؛نزلت، ءلما قال؛ مسعود ابن عيداض عن الحارث، بن اض عبد عن الأعرج، حميد 

=القرض؟ منا يريد اش إن أو اش، رسول يا •' الدحداح أبو تال حستاه ينما ه يمض ٢ةJى 



حملثم الظاهر، المربي الفول مجرد على يزد لم اليهود وقهم 
مناض عافانا الفقير، الميد امتقراض على الني الثب استقراض 

ذلالث،«لا،.

■الدراسة:

يكاشن١ه همس اكى ؤثندا: تعالى قول أن إلى ١^٠١طبي ذهب، 
أعْلاناما منا استقرض كريم اممه أن على يدل أرنا،اها يدآ مضتعمم 

عناض تعالى - اليهود ، JLSكما محقير؛ اض أن على يدل ولا نا، لأنف
ذللخ،.

اضلأن الإسلام؛ وأهل الخفير أهل عليه ما هو الشاطئ؛ ذكر وما 
وعلىإليه، فقراء وحلقه حلقه، عن غني فهو المْللق؛ الغنى له تعالى 

تعارأى.اش ميل في الإنفاق على المحث، في فالأية هدا 

رياش أةرصستا قد محاني ت قال يده، فناوله ت قال يدك، ت قال الدحداح، أبا يا نعم الت ق= 
فيفيه الدحداح وأم الحائط أتى حتى يمني حاء ثم نخالة، محتماتة فيه حاتهلا حائطي، 
حالظاري أقرصت قد احرجي، نال؛ ليك، قالت؛ ! فناداهاعيالها، 

نحلة|,ستمائة فيه 

العلم.أهل بعذس صعقه والحديحح 
عطاءحميدين وفيه الزار، رواه  ٠٠٠١٠الزواثد مجمع في الهشي قال 

صعيف،ا،وهو الأعرج، 
*ا.ضعيف ءاحميد _؛ للحديث ذكره بعد _  ١٤٢ / ١٦العالية المطالب فى حجر ابن ونال 
حداء.صعيف إستاد ءوهدا  0٢٨٥إ البيان لجامع تحقيقه في شاكر أحمد وقال 

اليانجامع قي كما أسلم، بن نير عن مرملا الحدث وروى 
الواقفات)١( 
=بحرالعالوم ساص القرآن أحكام ، n'V/Uحاْعاليان انظر: )٢( 



كثيئنصا \ئ4 ينيش ٌ يا راوة-ولهتعالىت اص؛ قاوالجئ
فىوالإنفاق البر أعمال إلى استدعاء هو إنما >==قإ؛وج آصعا، لي ثمذودهُ 

لامتحفاقتأكيدا قرصا؛ ونماه وأ؛لغه، الكلام بألطف الض سل 
اليهودوجهك ، به مستحق والعوض إلا قرصا يكون لا إذ ؛ به الثواب 
،منا تقرض يالله إن I فقالوا الأية هذه نزلت لما تجاهلت أو ذلك، 
١١إلينا فقير وهو أغنياء، فنحن 

المرىلأبن القرآن أحكام ، ٢٩٠، ٢٩٤ا/التئزيل سالم والمرن =اص، 
،r١٤١/؛"/ الكمر التمر ، ٢٤٠ا/ المسر زاد )/؟n، الوجمز المحرر ا/م،"ا، 

٢;المحط البحر ا/ا/اا، التسهيل ، ١٥٦أ/مآ/هْا، القرآن لأحكام الجامع ، ١٤٢
اكرضفتح ، ٥٥٥ا/؛هه، المتري انمر محيرا/أ«مأ، لأن الخظيم القرآن تمر ، ٢٦١

.٤٦١، A٤٦٠ واكوير التحرير ، 0AA\/التاؤيل مٍاّن ، ٢٦٢/١
ا/'ا؛ه.القرآن أحكام 



وهوأتإقجسلهتأ ولايمدْ نأؤ}ة0 ألنثؤت ربيع ومخ • ؤ•• ■' الى تعئال 
أ*ضثرهلا،.

رروصصضذثراِفىملم:قال  ٣٦; ٣٧
يعرف،لا سست، متدلض ، بالعلم ألنمؤت ؤد'؛خَآربكع 

،مخالوقل علم!،O" ثكنسئ ولا 
غيروالكرسي مهموز، وهو'بئ علمه، يعلم ولا عندهم: كأنه 
رمهموزاءر 

•ءرم ء ،■?؛ع  ٠٠٠

.٢٥٥ت القرة محورة )١( 
علىحار غير القرآن من تتبْل ممعش كل بأن حديثه محياق ني المثال هذا الثاءلي اورد )٢( 

به،سمماد مما ولا منه يستفاد مما لا نيء، ني القرآن علوم س فلثس الٌريي؛ سان الل
. ٢٢٤؛/ الواممات ]انفلر: منها. المثال وهدا بلل، دعواء في فهو ذلك ادعى وس 
٢٢٩.]

[.٢٢٩-  ٢٢٧الموافقات؛/]اننلر: الكلام. أرباب أي: )٣( 
.٣٢٦، ٣٢٥ا/-فيرم في الماوردي المقرين: س إليه ذهب وممن )٤( 

،٤ ٠ ١ ْ/ - شاكر أحمد تحقيق - البيان جاُع تاذفلر: شاذ. وهو ماس، ابن عن وروى 
[.١٦٣الغير عمدة 

يرهنفالأولى أن يرى أنه مع ،  ١٢م يره نففي الطري جرض ابن به القول، وصجح 
والمثنهة"صالجهمية عر والرد اللففل في "الأخلاق في نتيبة ابن آليت: هذا أورذ )٥( 

تائه.س يدرى ولا يعرف لا بأنه عليه وحكم ، ٣٠
القفل؛يؤب، إر١^ ونس.به  ٣٢٥ا/تم.يره ش ١لاوردي وأورده 
مخلوقغيب الم علبكرس أك_ات__م_هلأ رس ك—أ'—ِك ; ي مال

بالقفل:لأحد، به ينولم  ٢٩٠؟/ تفسيره ش حيان أبو وأورده 
وقلمخاه م لعرس كيات_م_هلأ أفي رمحكرك أمبي الم

.٢٢٩الوافقات؛/)٦( 



■الدراسة:

ألنمؤآتومخ"همنه ؤ تعالى: قوله فئر من أن إلى الشامحلبي ذهب 
مطورمدعواْ في فهو العلم؛ لألأوؤ 
الشاعر:بقول استدلالهم ورد 

مخلوقاف م علي_كنسئ ولا ................... 
لمقلوأن يعرف، لا الست هذا بأن علمه؛ يعلم ولا معنى: على 

مهموز•غير والكرسي مهموز، يكرمئ 
هوبالعلم؛ لأية ا في الكرمي لتفسير رد0 من الشاطئ إليه ذهب وما 

العلم.أهل ئه كما القناهر؛ 

البيت بشطر وجاروا نعلم، ما غير لزكرمي رروظJوا قتيبة: ابن قال 
مخلوق،الله علم يكنّمئ ولا قائله من يدرى ولا هو، ما يحرف 

•مهموزا؛ محنكريئ جميعا، الناس بإجماع مهموز غير والكرسي 
الذيالشيء اللغة: في الكرمي من نعرفه ءالذي الزجاج: وقال 

عليه((ويجلى عليه يعتمد 

رواْما الكرسي في هماس ابن عن رروالصحيح الأزهري: وقال 
جير،بن سعيد عن البْلين، ملم عن الدهني،، عمار عن وغيرْ الثوري 

الفإنه الحرثي وأما القدمين، موصع الكرمي ١١قال: أنه عباس ابن عن 
عنروي والذي صحتها، على الحلم أهل اتفق رواية وهذه قدرْ،ا يقدر 

.٢٢٩-٢٢٤؛/اظر: )١( 
.٣٥ص والمنبئة، الجهمية على والرد اللفظ في الا-محادف )٢( 
.rTA\/مج\ج دب 1^0 سانى )٣( 



المعرفةأهل يثبنه مما فليس العالم؛ أنه ت الكرسي في عساص ابن 
بالأحبار،(را/

تملحوظتان وهنا 

لفظإطلاق أن على المنال هدا أورد الناْلمي أن الأولى: 
إذنظر؛ فيه وهدا العربي، ان النعلى جار غير العلم على )الكرسي( 

ال1ريرلآ،.وعلى العلم، على يطلق اللغة في الكرسي 
والعالما،لالمرير وبالكسر! بالضم رروالكرمي ابادي! الفيروز قال 

فيالكرسي ض في اراجح القول لمن لم أنه الثانية: اسوءلة 
.١٢٤١^١^فيه أن ْع الآية،

هنابالكرسي المراد أن رين والقالحلم أهل أقوال من والصحيح 
قدميه،موضع راالكرمي عباس؛ ابن قال كما ؛ القدمين موصع 

قارر٥ااأيقدر لا والعرش 

راكرساا.مادة •ا/؛ه، اللغت تهذيب )١( 
،٧٣٠ص المحيط، القاموس ،  ٠٩٧  jxاكحاح 'ل/آه_أه، اللغة تهذيب ! انفلر )٢( 

ااكرس«.مادة  ١٩٤.  ١٩٣آ/العرب لسان 
.٧٣٥ص المحيط، القاموس )٣( 
١;النزيل معالم ، ٣٢٦. ١٣٢٤;والعيون الكن ، ١٢، ٣١١;البيان جاع : اظ )٤( 

السيرزاد ، ٣٤٢\ا\اك الوجيز اب ، ١٥٤\^ ar\االكشاف ، ٣١٣، ٣١٢
، ١٨١،  ١٨•\ا٢! القرآن لأحكام الجامع ،  ١٢، ١ ١ الضيرالكبير؛/U/ ، ٢٥١ا/ 

.٤٩٨، ٣٤٩٧;واكوير اكحرير ، ٢٧٢/١القدير فح ، ٢٩٠المحيْلُ البحر 
•ا/أه.؛ه،اللخة تهذيب ، ٤٠٣_٣٩٨/٥البيان_ت٠حقيقاى٠شاكر_حا،ع انظر: )٥( 

٦!مالقرآن لأحكام الجامع ،  ١٢، ١ ١ الكبير؛/U/ الضير ، ٣٤٢ا/ الوجيز المحرر 
العفليمالقران نمير ، ٢٨٩أ/المحيط البحر ط  ٥٨٤اكاوي مجمؤع ، ١٨١، ١٨٠
القديري ^ ٧١فح ، ٢٨٠، ص٩٧٢اليحاؤية ثرح \ا\\ك محير لأبن 

،٣٦ص الزلال، الورد ،  ١٦٣. ١١٦٢; الضر عمدة ، ١ ١ ٢; الخاني روح ، ١٢٧٢; 
أل٣٦٨/١الصحيح الضير ، ٣٧

=، ١٣٠ أ/ البقرة، محورة س الضير، كاب في مستدركه، في الحاكم أحرجه الأثر: )٦( 



عظيممخلوق الكرمي أن الأحاديث تقتفيه رروالذي I عطية ابن قال 
منه٠٠أعفلم والعرش العرش، يدي بين 

لفمؤإجماع والسنة بالكتاب موجود ررالعرش تيمية! ابن ومحال 
جمهورؤإجماع والسنة بالكتاب ثابت الكرسي وكذلك وأئمتها، الأمة 

اللف.

علمفان ضعيف؛ قول وهو علمه، كرميه أن بعضهم؛ عن نقل وقد 
،.ط>لسءوطرةاه١٢قال! كما شيء؛ كل ومع الله 

علمهومع قيل: محلو يكن، لم وما كان ما ؤيعلم ه، نفيعلم وافه 
نالوقد لاسيما منامنا؛ المعنى هذا يكن لم والأرض الوات 

القدرةساب وهزا يكرثه، ولا يثقله لا أي؛ ؤدلأبجدمذْلث»أ4 تعالى؛ 
ذلك(^٣،.تقشي الا/رة والأثار العلم، لا 

\إالممير عمدة في ثاكر أحمد وصمحه الذمي، ووافقه وصححه ، ٣١١٦-برثم 

الحريالوجيز)١( 
٧.غافر: سورة )٢( 
.٥٨٤أ/ الفتاوى مجمؤع )٣( 







المخاصمأن على تدل فكالها حن؛ وجه التقريران هدم من ولكل 
الثالث؛التقرير أحنها ولكن الثاني، في بهت ثم الأول، في عارض 

منوأسلم النمرود، - الخحم ادعاه ما بهللأن في أوصح لأنه 
واكابي١لالأول القرير في الواردة الإشكالات 

فيماالمجادل وقهلع الاحتجاج موسر تأمل من "فان القيم؛ ابن قال 
لماإبراهيم فان عبارة، بأوحز برهان أعفلم على ، وقفلأية ا هذه تضمنته 
اللهعدو أحذ ويمست،، يحيي الذي بأنه اممه في له المحاج أجاب 

منويستبقى يريد، من يقتل أنه وهو المغالملة، من بضرب معارضته 
هذهطرد على إبراهيم فألزمه هذا؛ وأمات، هذا، أحيا ففد يريد، 

بهاافه يأتي التي الجهة غير من الشص حركة في يتصرف، أن المعارضة 
صادهماكان فان والأمانة، الإحياء في اممه ساوى قد بزعمه كان إذا منها، 

حجةمن انتقالا هذا وليس دعواه، به تصح تصرهما الشمس في فليتصرفج 
للمدعيإلزام هو ؤإنما النذلار، بعض زعم كما منها؛ أوضح حجة إلى 

صحيحة١١كاستا إن حجته بهلرد 

روح، ٣٢١؛/ كير لأبن الخلم القرآن تمر ، ٢٤- أ/'ا/أآ الكثير التمر انظر: )١( 
.٦٠٤ا/اكاريل محاسن ، ١٩- ١٨؟/الماتي 

الضيربدائع )٢( 



• Uj (J1S ،_^ : ْادصمآثى أولم ءال ألوك ًءكيذدش آرق رث أمنيثثِ ل ؤو\اة
جملَلمو، آجمدعق ئئ إنك محمبمن آلثليد نف هادئئدآربمه هنى ولكث,بملسف 

،•M حكم هغئ أممت أف وأم ستثا يأسلى آذعثف ثر جرءا نمق 

'،\U'A/U  ،إثارةفيه تقرير، ؤأنللمص4 »فقوله: قال
حملقالاأ فلما مؤمنا، يكون لا أن تخوف، الإلى 

الممصودارأ

هءصءوح؟؛ٌءء"?صء

لدراسة:ا■ 
ط'م.  إسارهفيه تقرير، رأولموين4 تعالى• قوله أن إلى الشاطئي ذهب 

مؤمنا.يكون ألا التخوف إلى 

ذم،تمرير؛ ؤ١ولملإينه تعالى• قوله بأن الشاطمط إليه ذهب وما 
،،عملية١ وابن ا، والبغوىل ،، كالماوردىرالممسرين؛ من كثير إليه 

.٢٦٠ت التر، )؛(صورة 

غارتهالرف الئترآن في ورد إذا انه حديثه: ساق في الأسباط هذا الثاطي أورد )٢( 
وأناكخويف، •ع الترجية وكذلك وبالعكس، قراسه أو سوابقه أو لواحقه في الرهيب، 

٤;اJواغقات ]اظر: الخوف. إلى إثارة ضا فان الثرجت في بأنها نل ؤإن الأية هذْ 
١٧٧. ١٦٧.]

.١v٧/٤الرافقات )٣( 

انظر)٤( 

انفلر)٥( 
انظر)٦( 

.٣٣٤ا/والعيون الكن 
.r^T\إاكئزيل معالم 

.٢٥٢ا/الوجيز المحرر 





(!jLiإذ إبراهيم؛ من بالشك أولى ارنحن ،؛ Jliالنبي. أن - ٢
هنتيم،<ِلإلم؛-وا وقيمث هر قاد وبن اوخ هال آتوك م ًكيئا أوف 

نشك،لا ونحن يه، أحق نحن لكنا ثاكا كان لو ررأنه ت والمعنى 
عنالشلأ، نفى على مبني فالحديث يشك؛ ألا أحرى فإبراهيم 

إضامم«ر^
ألفءؤأولموينه نوله! في الألف ت رروليي! ورد الما محال 

•إيجاب،١ ألفس، هي ؤإنما استفهام، 
ثهدأل، تفلم آمنت، قد ؤأوللموينهسمنا0ث راقوله! البغوي؛ ومحال 

بالإيمازلأ؛/له 
مطلماإيمايا معناه! ه مرين ؤ٧؛؛ تعالى! ررومحوله عتلية! ابن وفال 

ألفعليها دحلت، حال واو والواو الموتى، إحياء فصل فيه لحل 
القرير«لْ/

شاكايكن لم إبراهيم أن إلى الجمهور ذم، رروقد الشوكاني! ومحال 
النفوسعليه حبلتا لما المعاينة ءللِس، ؤإنما محمل، الموتى إحياء فى 

عنه((أحبرت، ما رزية من البشرية 

ؤوإدةلاإؤطَرنآرفباب الضر، محاب في صححه، في الخاري أحرجه ألءددئ،; )١( 
ه.هريرة أبي حدبث، من  ٤٥٣٧برقم ، ٧٧١ص ه أتزن مضمرم 

.٣٥٢ا/اJحررالوجيز )٢( 
.٣٣٤ا/والعيون ١^، )٣( 
.٣٢٣/١اكثزيل معالم )٤( 
.٣0٣/١الوجط السرر )ه( 
.٢٨١ا/القدد فتم )٦( 



ينفقَةكى ؤألأذئ لأيي( صدئيم؛ بطلوأ لأ  ١٢٠٠١٠آك؛دا يئأثا ؤ تعالى. قال ٠
،•١ آ'لآير4ل وآلومحِ إم ثويى وثُ افاثن وئآء مالإ 

ؤيئأق\اثن;امإلأسأتعالى: ررقوله .؛/هّاةالالشاطبيلى: 
وماالصدقة، أجر يبطل ما جملة من المن فجعل ُاتتيإلآذئيم صدهتيمأ

ءاوه«لم.المحدق إيذاء من المن في U إلا ذلك، 
ه'ءإج4ءءحهمحء ء همتص 

ة:لدراما■ 

صدقيمر[لاسظا؛وأ أل؛ن٠١٣تعالى؛قوله أن إلى الشاطئ ذهب 
وماالحدقة، أجر يبملل ما جملة من المى أف على يدل بآلءيؤألأدكاه 

عليه.المحدق إيذاء من المن في لما إلا ذاك 

الصدقة؛أجر يبطل ما جمالة من المى بأن الئاطبى إليه ذهب وما 
لالمفسرين عامة إليه وذهب الأية؛ ظاهر فهو 

إيالاءالمى في بأن بالمى الصدقة بطلان تعليل من إليه ذهب، ما وأما 

.٢٦٤الغرة: )؛(سورة 
قدالث،ارع وأن ، العقولأصحاب وأن المنن، عن حديثه سياق في الأيه هده أورد )٢( 

[.r٩٠/ \وو\ظ\ت ]انثلر: مواضع. في اعترى 
٠٩٠اووافقات'آ/)٣( 
،١٦٠؛/الكشاف ، ooT\/للجماص القرآن أحكام ، ٦٥م المان جامع انفلر: )؛(

التنزيل؛/مرارك ٢،  ٢٠٣،  ٠٢أ/"؛/ القرآن لأحكام الجامع ، ٣٥٧؛/الوجيز المحرر 
،٣٢أ/؛ المحيْل البحر , TY'/\i؛؛/\>؛م،  A\w/yاكاوى ُجموع ، ١٤٨

ا/القدير فتح ، ٣٢٦ا/كثير لأبن العظم القرآن ق ، ٤٢١- الضير بياع 
.٦١٠ا/التأؤيل محاسن ، ٢٨٥



منذكره وممن التعلل، أوجه من حسن وجه فهو عليه؛ للمتضدق 
القيمابن • المقمرين 

ضحالمة تكن لم نيته أن ثب بالبعللأن هذا أن الثاني! والتعليل 
والأذى،بالمى أنعها لما حالمة كانت، لو إذ المدمايت،؛ هده في تعالى 

ؤي؛أةتاتعالى! قالء كما الناس؛ رئاء ماله ينفق بمن اض شبهه ولذا 
أثيدين ولا آإمحو يدآء مار ينفث 'ةئكا وألآذئ ئألءي ٧^۶ بَلوأ لا ءامنيإ 

.١٢٣^٣^وابن ، ^٢٢كابن المقرين؛ بعض ذكره وقد 
الصدقة.أجر بطلان ّس_، في داخلان التعلين وكلأ 

-ض تآكن لم تيه أن ه نفعلى ينص المؤذي ارالمى عطية؛ ابن قال 
-"رأ،•وجل عز 

ماأضعاف عليه ورد ثوابه، اض تولى قد ررالمععلي القيم! ابن وقال 
الأخذ؟قنل له بقي حق فأي الله، عند أعطى ما عوض يفي أعطى، 

قلبه.فى حقه أن وادعى سنا، ءللما ظلمه فقد عليه امتن فإذا 

وصتهمعا كانت، لما فإنه بالين؛ صدقته ؛هللت، — أعلم والله — هنا وٌن 
حظولا به، يرض فلم عنده الصدقة تللئ، وعوض الله، مع ومعاملته 

معاوصتهبطلتؤ أعaلاه؛ بما عليه فن عنده والمعاملة الأخذ ن الموصى 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

الرحمن-سرالكريم وانظر: ، ٤١٩ا/خاإ، التمر بيانع 
اوحررالو-مزا/يْم.

التفسيريداتع 
الوحزا/بهمالمحرر )؟(



ص|كتمي

علىودلالته لعباده الله من النصائح هذه فتأمل له، ومعاملته اض مع 
ربوبيتهمن شيء في نازعه من عمل يطل وأنه وحده، ربوبيته 

ئمحته«لم

\ر\،\التفسير بياع 



محمئمجثا ومتا ْفثبثر ما محلين من أنموأ بمأيهاأق؛ة ؤ ت تعار ئال ٠
ؤآعلموأخيه تممصّؤإ أن إلا ؛قاحذم ولمتم تنفقؤن منه ألخيث ئثمؤأ ولا آلانض ين 
؛٠٢۶نأسُ:أ'محثلآ وثأوطم ء وآمحن:إم ضق ئ أف آئ 

يوقومن دثآء من أل>ا؛=ضه علمثر.ايرؤ، و؛ّ؛ع وأثث وءنلأ منة ثمغر؟ 
أثمر).اوتآ ألآثف أولوأ إلا يدحكر وما هكث؛را  ١۶ويأ ممد ألخءك٠ه 

آذثثار.إنين خبث رتا بمده آى ئإى كثير بن ئدرثم آد بزدتثغ 
و3قمرمكز حير تهو أك—عتآء ومرمبم—ا تخفوها وزن همر ةنمثا ألثثثت تندؤأ 

وانحكىهيئتهن عقش بوو.قس ساون  ١۶ثفاهظإوآممم نن عناتطم 
آثمثاءإلا ننغ-قوثا وما ئلاشهكم خم ثى تنفتوأ وما دثا.أ مؤنح تهدى آث، 

ؤالامهماؤئلشك لا وأم إثطم بجبما ختر ين قنغموأ ألإ؛؛^١ ؤجه 
آمح؛م-^ؤج صثتخ  ۶٨٢لا ألإ كحط( ل أحصروأ الرك< 

تقلؤىثا يسثنه؛ر عريئم آثثس_، يى أميا؛ آلجثثا؛ل .؛ذتيهم 
}يوءعدعِهر١ أقن آلناّرثاإJمالأرماثنقثمأمن-كثير 

آواهممنزلا يجدوا لم U الشدرآ، ررأهل الئاطبي: قال  ٤٠; ٤١
يقونهمما يجدوا لم حين أنهم كما يجدوا، حتى المجد إلى }. الض 
إعانتهم•إلى اض. لدب 

.٢٧٣. ٢٦٧الثرة: سورة )١( 
علىيقدم ممن المسلمين، غقراء ومر رحل، أربعماتة من نحوا كانوا الصمة: أهل )٢( 

شماليفي صمة له,؛ نم، مكن، ولا مال ولا أهل لهج؛ وليس المدينة، في ه الني 
لأحكامالجامع ]١^^: الفئة. أهل لهم' فقيل إلها، يأوون فكانوا النوى، الجل 

[.٤١الفتاوى مجموع ، A٢٢٠م/ القرآن 



حليت،cص آيمقوأ ءائوأ أل!ذا بمأبمآ ؤ ت تعالى اف فول نزل وفيهم 
ألوميللمهمإخ ؤ ه; ولنإل—ى •••4 آلاض ذلإثى عتك ^٠^ ًفثبثم 
الأية.ه سثحيخمرأقم ؤذ لحمروأ 

اف؛سبيل في أحمروا أنهم I منها بأوصاف؛ تعالى اف فوصفهم 
العدوكأن ه، نبيه مع الجهاد نصدوا حين وا وحيمنعوا أي" 

ولاكن الملاتخاذ الأرض؛ في صربا بتهليعون فلا أحمرهم، 
الجهادعلى يقدرون هم فلا بالمدينة، أحامحل قد العدو لأن للمحاش؛ 

منلخوفهم غيرها أو بتجارة يتعرفون هم ولا غنائمه، من بوا يكحش 
.٢١أصلا((^للكب محبيلأ يجدوا فلم الأمر، أول في ولضعفهم الكفار 

■الدراسة:

مسالتين:عن الموصع ^ا في الثاؤلبي تحدث، 

>ذئآياأكيتعالى: قوله أن إلى الثاحلبي ذهب الأولى: المالة 
قوله:إلى آلأزم...ه من ت؛وإ تمجنا ومتا ءأقث؛ئهم ما محلبمت بن أنمقوأ ءامنوأ 

الصمة.أهل في نزل ١لأية، سثحسفيآممم^ ض محتمسرأ آئمكث> 
تفصيل:فيه الشاطبى إليه ذهسا وما 

ما>ءفثغثتر,..هء1إش>< أنمتوأمن يتأغتآ 4 تعالى: قوله ا أم
فقراء،لأنهم فيهم؛ نازلا يكون حتى الصمة لأهل خطابا فليس الأية 
فىالصفة أهل لحول وأما ماله، من الرديء ينفق فيمن نازل هو ؤإنما 

.٣٤٣\/Y؛'T، الاعتصام :؛(



بعضعليه تدل كما عليهم، المنمق أنهم باب من فهو الأية هذه 
تومنها ، لأية ا هذه نزول محب فى الواردة الروايات 

هال!^وأألخيث،مهممتونيم • رةه؛بم عازب بن البراء حدين، 
منبأني، الرجل فكان نخل، أصحاب كنا الأنصار، معشر فينا ت، نزل

فيفيعلقه والقنوين بالقنو يأتي الرحل وكان وقلته، كثرته قدر على نخله 
أتىجاع إذا أحدهم فكان طعام، لهم ليس الصئة أهل وكان المجد، 

الممن ناس وكان فيأكل، والتمر ر البمن قهل فيبعصاْ فضربه القنو 
قدوبالقنو والحشم،، الثيص قيه بالقنو الرحل يأتي الخير فى يرغس، 

ماءلسنت، من أنفقوا ءامنوأ يتأيها ؤ تعالى! اف فأنزل فيعلمه؛ انكسسر 
بماخذيهولستم ثننمون نه ألثين، ئيممؤأ ولا 'ألارم نى لتقم لرجنا دبثآ ثيثر 

الآآ0محإئ4...«لآ/
روىفيما نزلت، أنها ير التغأهل بتن حلاف ررلأ الحربي! ابن قال 

فيفيعلمه الحشم، من بالقنو يأتي كان الرحل ررأن وغيره! داود أبو 
تتنقوزه((((مه ألجميثر ئممؤأ ^^)٠ فنزلت،! الفقراء، منه يأكل المسجد 

l -_بب\ذؤود : !نظ )١(  ،A<\_AU'/؛_-_nYU_nYT ، ،الدرببالةول،صا،؛
\ذءد\اهأ_0\\.

 )Y( !صنالقرة، سورة ومن باب التفسير، كتاب في سنته، في الترمذي أحرجه الحديثح
فييخرج أن الهمح، باب الزكاة، كتاب ش سنته، في ماجه وابن ، ٢٩٨٧برنم ، ٦٦٨

كتابفي ، Y٣١١/"المستدرك في والحاكم ،  ١٨٢٢يرقم ، ٣١٧ص ماله، ثز الميت 
عرصحح حديث هذا الحاكم عنه وقال، ، ٣١٢٧برقم البقرة، سورة من باب التمر، 

ابنمنن صحيح تاذفلرت الألباني وصححه الذهبي، ووافقه يخرجاه، ولم ملم، ثرط 



..آقم. سل سسجينح أحمّررأ آقنمك^.> لئف_مراؤ ؤ تعالى! نوله وأما 
الأية.

بهقال ففد الصمة؛ أهل في نزلت أنها الشاطبي: إليه ذهب فما 
،والرازي ، والبعوي ، مرفدي ك-الرين؛ المفبعفو 

•والألوسل 
،كثير وابن ، والرازي ، كالغوي رين؛ المقبعض وذهب 

المهاجرين•فقرا•، في نزلت أنها إلى 
عمونا.الفقراء في نزلت أنها إلى ،، العربي^ كابن بعضهم؛ وذهب 
معجراحات أصابتهم قوم في نزلت أنها إلى بعمهم وذهب 

زمنيفصاروا و. اض رسول 

أقوالوهي التنؤع، اختلاف هن لأنها بينها؛ لاتقاد الأقوال وهدم 
علىتمدق وكله بعض، من أظهر وبعضها الأية، فى داخلة متداخالة، 

ةالخمالأوصاف فيهم وجدت الدين الفقراء أولى فهم الصمة؛ أهل 
تJمثأؤ ٍيي لنصروأؤح آكمتت>■ للمثزؤ ؤ ١؟؛^: في كورة ماو ل١ 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

.yTr\/الطوم بحر 
ا/س.الثزيل سالم 

.اعرث/لأ/٠٧الضر 
•دوحالمعاتيأ/ْ؛ 

\إس.التنزيل سالم 
.اعٍرأ/ب/٠٧الضير 
.٣٣٢ا/العظم القرآن تمر 

.٣١٧القرآن؛/أحكام 
حمر•بن ب ص  ٠٥٤ أ/ تمره قي حاتم أبي ابن أحرجه 



مجتهمثميئهم يى لإن_آ؛ آوبمثا؛لا •بجيلأ آآمح—٠١ ف مح، 
إلماآه. v^diثلمحى؛مي 

أربعمائةمن نحوا كانوا المهاجرين، فقراء ®وهم البغوي! نال 
الجدفي وكانوا عشائر، ولا بالمدينة اكن ملهم يكن لم رجل، 

كلفي يخرجون وكانوا بالنهار، النوى ؤيرصخون القرآن، يتعلمون 
؛الصمة،،ر أصحاب، وهم ه، اض رسيل يبعثها سرية 

بهؤلاءالراد ت وغيرهما دي والمجاهد ®ويال، I ععلية ابن نال 
ومرهم■قريش من المهاجرين فقراء الفقراء: 
الفقرصفة تحت، يحل من كل الأية تتناول ثم محمد: أبو الفقيه قال 

هناككن لم لأنهم الهاجرين؛الذ«كر؛ فقراء خص ئ؛ما الدهر، غابر 
ءهلرهما،لى.في وتجارة أموال أهل كانوا نمار لأن مواهم؛ 

ؤمزواؤذقوله: مض أن إلى الشاطئ ذهب الثانية: المسألة 
وا.وحثمنعوا ٠ أة,، آلتوه سحيطا 

المفسرينلمعامة إليه وذهب، ، اللمة عليه تدل إل؛ه؛ ذهب، وما 
محنمسوأؤاقثزيالأية: عليه تدل كما عام، الإحعار وهذا 

ا/س.التئزيل معالم )١( 
.٧١، ٧٠/ U/iالكبتر التمر وانظر: الوحز الحرر )٢( 
مادة»حصر«. ٦٣١، ٦٣٠ ١٦الصحاح انظر: )٣( 
\االعلوم بحر ، ٥٦٠\أ للجماص القرآن أحكام ، ٩٧م/السان جامع انظر: )٤( 

انحر، ١١r٧/١المهيل القرآن لأحكام الجامع ، ١٣٦١; الوجيز المحرر 
المانيروح ، ١٣٣٥; الرحمن الكريم نمير \أ الممير بيانع ، ١٣٤ ١; المحيط 
.٣٥٤٢;واكوير التحرير آ/حم، 



اللهّجل قي الجهاد على لأنفسهم إحمارهم فيثملت 
اللهمحبيل في الجهاد عن لهم الكفار ؤإحصار دينه، ونصرة وطاعته 

الأرضفي والقرب الجهاد عن ؤإحصارهم الأرض، في والصرب 
للكبميلا يجدوا لم فهم ذللئا؛ وغير وعجزهم وصعقهم لفقرهم 
أمسايه.يمس، الإحمار هدا فى تفاوتوا ؤإن أصلا، 

والمنعكالعدو، الذلاهر؛ المنع في يقال ،رفالاحصار الناغّ_<! قال 
فقولهالباطن؛ المنع في إلا يقال لا والحصر كالمرض، الباطن؛ 

ؤلآمعناءقوله: وكدللث، الأمرين، على فمحمول ؤ؛0بيزبمهلا، ت تعالى 
آ.ه<،أ سثحيخمرآممم لحصروأؤح 

بينهيحول ما للرجل يعرض أن اللغة! في ررالاحمار I الرازي ونال 
يجرىما أو نفقة، ذهاب أو عدو، أو كبر، أو مرض، من ؛ مقره وبين 

الأنباء؛ارهده مجرى 

.١٩٦القرة! صورة )١( 
.٢٤٧١; اكيز ذوي صائر وانفلر: ،  ١٢٠ص ١^١^، )٢( 
.٧٠اوكسرأ/يم التمر )٣( 



أدريثاءثْلةيقوم إلاآكا اتيوألا يأًًئلون آدمي ؤ الى! تعقال ٠
مححرمامحع أممث وأحل آزبزأ بثل أنتع إلنا ^١ ١٥أئهم ألتف؛%، ثى احكنأ 

ؤكشعاد ومنن آثر إز وأنوهآ سات ما هلم ظن؛هئ رنرء من ،!< ٤٢؟؛٥ ثن النتؤأ 
يحبلا ناس ألكنيقت وبزق آتيوأ أث4 ).(يمض حنلأوى ذ؛تا هي آلثار آصحتب 

وءاثوأألضلؤه وأةٌوأ ألكثيمحنت هيلوأ ءامنوأ أقخرك\ إل )ؤ^ ي مئأب  ١۶
أدمىتنرزى هم ولا عثهم -مف ولا رنهم بمد أجرهم لهنِ ألتجفوء 

؛حرسهوأسزأ ثم موتن.ا؛0 َقئ»ِ إلا أقرأ من ثمل ودروأتا أش أيموأ ءامؤإ 
صلل1زثهولا ىْللعول لأ ي}طلم رءوس قهقم ثيم وإن ويبمولرء أثب مى 

iY /ؤأئ(\يفيه: قالوا الذي الجاس رروربا الشايي: قال  ٤١
تفضي،أن إما الط-الب: يقول الدين، في الدين فخ هو مثل٢^^^ 

تجتروإل ؤ تعالى: فوله — أيما — عليه دق الذي وهو تربي، أن ؤإما 
ذْشوثه®ولا هللعون لا م1ا؛كم رءوش 

الكفارأن المال! في يفع ما ررومثال : _ آخر موصع في _ وفال 
احتجوابه؛ العمل استحلوا لما فإنهم ؤإثاأيحخل٢زمأيم، : قالوا

فيشهر إلى مها اشترى التي العشرة فسخ إذا : فقالوافاسد بقياس 
شهرين،إلى عشر بخمسة باع لو كمن فهو شهرين؛ إلى عثر خمسة 

مثنيآمهمهاوأإثاأييع ^؛١٥^، فقال: عليهم، ورد تعالى، افه فأكذبهم 
الربا•مثل التع لتس ث أي ؛ أتيرأ4 وحرم أيح اك وأحل أزبوأ 

.٢٧٩- ٢٧٠الترة: سورة )١( 
.٣٨٠، TU^/iاJو١ممات )٢( 
[.٣٦٠_ ٣٤٢/٢الاممام ]انظر: ص. في الأْثاة شرب حدث في )٣( 



حملةمن فكان فاسد، رأى إلى متنيش يها أخذوا محدثة فهذه 
علىالمنية بينهم، الجارية البيؤع في أحدJو١ ما كسائر المحييات؛ 

والغرر،<لالخهلر 

 Bة!لدراسا

ائل!مأرح م، الموضع هذا في الشاطئ تحدث 

قالواالذي الجائية ربا أن إلى الثاْلبي ذهب الأولى: المألة 
الطالب؛يقول الدين، في الدين فح هو أزيؤأه مثل أييع ؤإثا فيه• 

تربي.أن ؤإما تقضي، أن إما 

.رين المقعامة إليه ذهن، الشاطى؛ إليه ذهب وما 

مثلأزيمحأه،اتيع أتمميالوااثا ، ^٥٠٥٤تعالى؛ ®فوله نالالبغوى؛ 
أنوذللث، إياْ، واستحلالهم هذا، لقولهم بهم؛ نزل الذي ذلكا أي؛ 
فيقولبه، فهنالبه غريمه على ماله حل إذا أحدهم كان الجاهلية أهل 

فيفعلأناّل، في أزيدك حتى الأجل في زدني المحق؛ احب لم الغريم 
عندأو بالربح البيع أول في الزيادة علمينا سواء ويقولون؛ ذللن،، 

.Y٣٦٠/الاعممام )١( 
بحر، ٥٦٩، ٥٦٣/١للجماص القرآن أحكام ، ١٠٤، ١ ٠ م/٢ السان حا«ع انظر! )٢( 

المحرر، ٣١٢٠\ا المربي لأبن القرآن أحلكم ، ٣٤١ا/ التثزيل سالم ، ١٢٣٤; الملوم 
البحرآ/مأآأ، القرآن لأحكام الجامع الكبير؛/ب/بمي، الضير ، ٣٧١\إ الوجيز 

والمريرالتحرير ، ٢٩٤\إ القدير نح ، ٦٤٥، ٦٤٤ا/ المثور الدر المحيط 
.oiWfT



لحرمأينع أث ت وقال تعالى اش فكذبهم التأخير، لأجل المحل؛ 

إنماأي• آزيؤأ^ خل أنتع ؤءيما ت تعالى ®فوله الفرمحلبي.' وفال 
العقد،أول في الثمن أصل كمثل ؛ آ>االأجل حارل عند الزادة 
دينهاحئ إذا فكانت ذلك، إلا ربا تعرف لا كانت العرب أن وذلك 
الدين...®في تزيد أي: تربى؛ أن ؤإما تقضي، أن إما للغريم: قالت، 

فحهو الذي الجاهلية ربا أن إلى الشاطبي ذهب الثانية: المسألة 
ئالخفمرءوشثتنم تعالى'' قوله - أيصا - عاليه دث الدين فى الدين 

ؤسئ>ك<ه•ثللثوثولا ك آي,إاءغ.لم 
عامةإليه وذم، الأية، اهر خنهو يي؛ الشامحلإليه ذمي، وما 

الضرين>م.

بلإبنودروأما أئقوأه ءامنؤأ أؤليَك> ؤلآأذها ®قوله: ع-اشور: ابن قال 
التقوسهيأ ما الموعنلة س أمامه قدم أن بعد التشرح إلى إفضاء أقراه 

:قالواالذين كلام من ١^١ه عاضُامحغنيلم قوله: كان فزن إJه. 
تشريعفهو تعالى اض كلام من كان ؤإن فظاهر، أزدوأه خز أينع ؤإثا 

ا/اأ"ا.التثزيل معالم )١( 
.٢٣٠/ r/Yلأحكام الجامع )٢( 
بحر، ٥٧٥-  ٥٧١؛/للجماص القرآن أحكام ، ١٠٤ i\>T/T jUlجامع انظر: )٣( 

المحررا/هأم، النزيل معالم \/ والمرن الكت، ، ٢٣٦ا/همآ، العلوم 
آ/م/القرآن لأحكام الجامع ، ٨٧، ؟/U/٦٨اعٍر الءسر ، ٣٧٥، ٣٧٤\/الو.ج؛ز 

الدر\ا\ص ممر لأبن الخJم ١^،^ تمر ، ٣٥٣، Y٣٥٢/السل !لحر ، ٢٣٤
ا/ُحاّناواوِل ، A٥٢ ١^١^، روح القديرا/^أ، قح ، ٦٤٧، ٦٤٦ا/المثور 

.٥٦٠اكميرواكويرم/آهه، ، ٦٣١



إلىاحتيج ولذا مقصود، غير بتشرع يكتف فلم الرد، سياق في للمع 
أهللحال وصف كله تندم وما المفصود، المريح التشريع هذا 

}ل التحريم،؛ ئبل الإسلام صدر في منه بقي وما الجاهلية، 
ؤإنماالقاظون: هم الكفار أن إلى الشاطئي ذهب الثالثة: المألة 

'أزدوأه•بتث أمحع 
عامةإليه وذهب لأية، ا هر محنا هو الشاطئي؛ إليه ذهبإ وما 

المفسرينلآ/

خزأزيوأ^أع-مهالوأإثاأيح ولاث تعالى: ررونوله عطية: ابن قال 
وردللشرمة تكذيب قول وأنه الكفار، في المتأولين: جمح عند معناه 

نزوت،((لم،.امُين الكفار في كلها والأية عليها، 
لقولهم:احتجوا ازكفار أن إلى الشاطئي ذم، الرابعة: المألة 

العشرةفح إذا : قالواألهم وهو فاسد، بقياس أزيدأه مثل آييع 
باعلو كما لهو شهرين؛ إلى عشر حمسة في شهر إلى بها اشترى التي 

إلمح،عثر خسة 

منكثير ذكره الفامحي؛ قياسهم بيان في طبي آ الإليه ذهبا وما 

.٥٦٠واكويرآ/التحرير )؛(
\إالعلوم بحر ،  ٥٦٣للجصاص؛/ القرآن أحكام T/ التان جامع انظر• )٢( 

المٍرر، ٣١٢١، ٣٢ا/• المربي لأبن القرآن أحكام ، ٣٤١ا/التنزيل معالم ، ٢٣٤
،٢٣٠القرأن لأحكام الجامع ، ٨٠الكير الضير ، ٣١٢١ا/ الوجيز 
الحرير، ٢٩٦. ٢٩٤ا/القدض نح  ٨٧\إ المثور الدر  UiA/yالمحبمل الحر 



واو_موىلم،والسمرفديلأا، ،، جريرل كابن رين؛ المق
وابنوالألوسلص، والشوك-اذىلأ'،، ،، والرازي^ ،، والزمخئريأ 

•أي أزبدأ4 بثل أمحع هالوأ1ةا أؤم ءؤد'لك، ت تعالى ®قوله ذ\د\ؤخمي.' 
أهلأن وذلك إياه، وامتحلالهم هذا لمولهم بهم نزل الذي ذلك 

الغريمفيقول به فهنالبه غريمه على ماله حل إذا أحدهم كان الجاهلية 
ذلك،فيفعلأن المال، في أزيدك حتى الأجل في زدني ت المحق لصاحب 
المحلعند أو بالربح، البيع أول في الزيادة علينا محواء ت ويقولون 

و-ثلإأيج افُ ؤوأ-ْل وقال: تعالى اض فكذبهم التأحير؛ لأجل 

ماالرجل اشترى لو • قالوا أنهم بهتهم ®وكانت، الزمخثرى؛ قال 
درهماباع إذا لثح فكذلجاز؛ بدرهمين درهما إلا اوي يلا 

بدرهمين،٠١

البيانجامع انفلر: 
.١٢٣٤; العلوم بحر انظر: 
.٣٤ل/ل النزيل معالم انظر: 
\\.ol\الكثاف انفلر: 
اعير؛/ب/هب.الضير انظر: 
ل/ه\،آؤالقدير فح انظر: 
• ٤٩أ/المعاني روح انظرت 
Y٠٥٥١/ والتنوير التحرير انظرت 
Xi\l\النزيل معالم 

أل١٦٥/١الكشاف (



آْكتبوهتثتس أجم إك بدما ثداينم إدا ءاموأ ١^؛^ ت—مالي؛ قال ٠
ننهفقبأخ علنه لكثا ؟^l، أن َكانئ اب ولا أ"امنفي يكاتب بيققم وؤكتب 
عشهأرى 'كان شيئا؛ن منه يجز وث* رثه أس ويتز آنص عشه أثوى ول-ملاله 

وأسييدوأؤله ^ ٠٥٠هو يمل آن تتطيع لا أو صعيما آو سمها آلءص 
أيئندأؤمن رصون منن ^( ^١٥١يتمل تْشن وؤيأ نم ظ0 يثالمحقم بن ثإ-يدني 

أمحمئ...هرا/إندذهثا إنوُتنثتامثدحفت محل أن 

fir ؤنا:يوأينيقال: تعالى امم4 أن »... \]ش\يم ئال  ٤٢
الأموالغي فحكم لأية؛ ا ?؛<^ ^١٥١يبجل يثنين بآؤثا لم تحالخفم؛ن ين 

ونبهشهادتهى، صعق به وظهر رحل، شهادة إلى منصمة الماء بشهادة 

و_،لن.ى أغالب ودين عقل ناقصات هن رأيت »ما قوله: في ذلك على 
رحلثهادة تعاّل امرأتين شهادة بأن العقل نقصان وفسر منكن*، 

ثتدحفرإحدُمما محل ؤأن فيه؛ وقال بالقرآن، ذلك ثبت وحين 

.٢٨٢القرة: )ا(مورة 
هذهعن وأن الة، على امماب دلالة وجه عن حديثه ساق ثي المثال ط؛ الثاطي ذكر )٢( 

الماصومجال الواصحن، الهلرنتن ين الحاصل الاجهاد عجال إلى الفلر الأوجه: 
والفرؤع.الأصول ين الدائر القياس مجال في المثال وطا والفرؤع، الأصول ين الدائر 

[.٣٨٩-  ٤٣٣٩; اJواiقات ]انظر: 
أماقال: والدين؟ العقل نقمان وما اش، رسول يا قالت:  ٠١ولفظه: السابق، الحاJيث بقية )٣( 

ماالل؛الي وتمكث العقل، نقمان فهدا رجل؛ شهادة تعاول امرأتين فثهادة العقل نقمان 
كتابني صحيحه، في لم م]أحرجه الدن• نقصان فهالءا رمضان؛ في وثفْلر ئملي، 

محيعن  ٧٩برقم ، ٨٧ا/ا"خ، الطاعات، بضص الإيمان نقص بيان باب الإيمان، 
تركباب الحيض، كتاب في صحيحه، في البخاري وأحرجه بالفغله، ه عمر ن افه 

بنمعوه[.تهه الخيري محيله أبي عن  ٣٠٤برقم ،  ٥٣ص الصوم، الحائفرإ 



الثثةفألحقت .! \زثمئذ درحة عن انحطاضن على دث لحدلأاهئ4؛ 
،؛ر بذلك - لام والالملأة عاليه - فقضى الشاهد، مع اليمين بذلك 

تعالى!قوله به قضى حكنا واقتفائها الحقوق اقتطاع في لقين لأن 
الشامينعرى الأية؛ 

أنهإلا القياس؛ في والمرأتين الشاهد أو الشاهدين، مجرى واليمين 
الثثة«رم.فبيته يخفى؛ 

•/بمءه'7ءمء،حبمء

ة:لدواماا 

تمسالتين عن الموضع هدا في الشاطئي تحدمث، 
تتعالى قوله أن إلى الشاطئي ذه_، الأولى! المسالة 

اللهأن لى عيدل داز،أكثابا4 ينجل يئمحن يمحيا لم ه تجا.لًقم بن بيدأ 
بهوظهر الرحل، شهادة إلى منصمة اء المبشهادة الأموال في حكم 

شهادتهن.صعقا 

ثتدحفرا إحدتهمحل أن ؤ تعالى؛ قوله أن إلى — أمصا - وذهب، 
الرجل•درجة عن انحطاطهي على يدل انديعا 
ماعليه ؤيدل ، رين المقعامة إليه ذهب، الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
والحديث،.لأية ا س به استدل 

فيصحيحه في لم مأحرجه وشاهدو ييمين قضى الله رمول ءأن الحديث؛ ولفظ )١( 
ابنحديث من  ١٧١٢برقم ،  r١٣٣٧/والشاهد، بالمن القضاء باب الأنفية، يابه 
هءإم، 

.٧٧عران: آل مودة )٢( 
.٣٩٠, TA'KfiاJر١فقات )٣( 
=، ٣٣٧-٣٣٤ا/الربي لأبن القرآن أحلكم ، ٣٠١، ٣٥٠ا/الئزيل معالم انفلر: )٤( 



معجائزة اء التشهادة أن على الفقهاء راوأجمع البغوي! مال 
وا٠رأتيناار١زبرجل مت حش الأموال في الرجال 

هورجل مكان امرأتين استشهاد أن على دليل لاقيه ت تيمية ابن ومال 
فىيكون ميما يكون أنما وهذا صلت، إذا الأحرى إحداهى لإذكار 

أثارالمعنى هذا ؤإلى القبل، وعدم يان النوهو العادة؛ في الضلال 
رجرا،بشهادة امرأتين فشهادة I عملهى نقصان ارأما ت قال حيث ه الّكا 
فعلمالدين، لضعف لا العقل، لضعف هو إنما نهايتهن شهلر أن فبين 

.عنهار ينقصن عملها ؤإنما الرجال، عدل بمتزلة النماء عدل أن ؛ذللث، 

الحكام،مجالس حضورهن غالتا يتعدر اء لن ١٠ت القيم ابن ومال 
وصبهلهم«أم.الرجال حففل دون وصبعلهن وحففلي؛ 

صبءلهن((ل؛/وقثة عقلمهن، بنقصان إشعار لاوفيه البيضاوي! وقال 
الحقوقاءتهلاع في لليمين أن إلى الثامحليي ذهب الثانية! المسألة 

لأحكامالجامع ، ١٠٠؛/تما/ا،ا<، الكسر الض ، ٣٨١-  rVA^/الوجتز =الممر 
الممْلالحر ، ١٣٠ا/المهل  i١o٦/١النيل ْدارك ، ٢٥٣آ/مآهآ، \م\0 
\/كير لأبن الطم القرآن شر ، ٤٤٦-  iii\/التمر بيانع ، ٣٦٦-  ٣٦٣م

التأؤيلءحاّس ، ٣٠٢، ٣٠١ا/القدير فتح ، ١٤٤ا/اكزل أنوار ، ٣٤٣
.٥٧٧، ٥٧٤اكحريروالتويرأ/، ٣٤٧-٣٤٥ا/الرحمن الكريم سر 

المحرر، ٦٠٩، ٦٠٨/١للجصاص القرآن أحكام واطر; ، ٣٥٠ا/التنزل معالم )١( 
Ty/A\/الوجيز 

.٤٤٦/١الضير بيانع )٢( 
.١٤٤٤;الضير بدائع )٣( 
الئززأنوار )؛(



دأبنممآم هنئ بئزون أئ؛ا ؤءن تعالى• نوله به قضى حكنا واقتفائها 
١^٠تيلأ4را،  ١٥

نزولأساب فى رين المقمن كثير ذكره الثامحلبى؛ إليه ذهب وما 
.٢٢٧١هده 

قالنالا )جهته عودمبن النه عبد حدبث عليه بدل ومما 
لقيلم مامرئ مال بها ليقتطع محبر يمين حلف ررمن اش.ت رمول 

أشيعهد ةذؤو0 أقة ؤءة ت ذلك تحديق اض فانزل غضان، عليه وهو الله 
قالأ، ٧١آخر 

كدا! قلناالرحمن؟ عبد أبو أوخونؤم ما وقالا قيس بن الأشعث، فيحل 
قاللي، عم ابن أرض في بئر لي كانت أنزلت، في نال: وكذا، 
فقالاض، رسول يا يحلف إدا فملت،؛ يمينه، أو بينتك : النبي
وهولم مامرئ مال بها يقتطع صر، يمين على حلفإ من و.-' المي 

غخبانءارأ،.عليه وهو اممه لقي فاجر، فها 

.٧٧عمران: سورةآل )١( 
Y/التنزيل معالم ، ٤٠٥، ٤٠٤ا/الكت،وانمون ، ٣٢٠، ٣١٩/٣jUاجامع انظر: )٢( 

زاد، ٤٦٠ Ao^f\الو.مز المٍرر المربي لأبن القرآن أحكام ، ٥٨، ٥٧
،٢٥٤، Y٢٥٣/م/القرآن لأحكام الجامع ، ٩٢الكر؛/A/ الضر ، ٣٣٤\إ المر 

،١٥٠ا/التهل ، ١٥٧٨٠الفتاوى يجموع ، ١٨٤ا/التنزيل مدارك ، ؛/٢٧٧; 
٨الخاني ريح ، ١٣٠ ١; القدير نح ، ٨١-  A٧٨ الخثور الدر \/\'\\< التنزيل أنوار 
.٧٩، UA/Yالتأويل محاسن ، ١٩٦

.٧٧عمران: آل سورة )٣( 
؛اب،ؤإةاكتيئئرونبخبأشالتفسير، كتاب في صمحه، في البخاري أحرجه الحديث،: )٤( 

.٤٥٥٠، ٤٥٤٩برقم ، ٧٧٤، ٧٧٣ص ه، . .



محيالتي نيس بن الأشعث نمة نزولها ر'ومب تيمية• ابن ئال 
حلفارمن التكا قال حنن اليهودي، ْع محاكمته في الصحيحين، 

عليهوهو اض لقي لم، مامرئ مال لها ليقتهلع ذاجرْ يمين على 
الآرة،اأهذه اض وأنزل غضان® 

ا y٥٧/ ٠ الفتاوى مبمبممع 



تعالى:قال ٠

JG iT/ii  ;ررإن الثامحلييJl _> فلادينية، مسألة له عرصت إذا
الخلقيتعبد لم اممه لأن الجملة؛ على عنها الموال إلا الدين في يسعه 

وبميهكمؤو\ذقو\ سبحانه! قوله مقتضى على تعثدهم ؤإنما بالجهل، 
فيالأئمة قررْ ما على بل الماسلأ،، من كثير يفهمه ما على لا اممأ^ 

فكأنفاتفوه، حال كل على يعلمكم اممه إن أي: ،، النحور صناعة 
ترتيتاالتعليم حصول على بالتقوى الأمر قترثب الأول؛ ّمب الثاني 

المعنىهذا على والأدلة الحمل، على العلم تقدم يقتضي وهو معنويا، 
١١فيهاالتطويل في فائدة فلا فيها؛ نراع لا قفية وهي ، كثيرة 

?•?؛ص ه ء ه ، ء حقم ه

■الدراسة:

Jملإ٩غم^سعه\ق، ؤو\ىو\تعالى: قوله أن إلى الثامحلبي ذهب 
فىبب سالثاني فكأن فاتقوْ، حال كل على يعلمكم اش أن معناه: 
الأول.

فيالواو بأن يقول من قول تحنا يدخل الشامحلبي؛ إليه ذهب وما 
فيالثلاث الجمل من جملة كل وأن للاستئناف، ؤوإتحأطإ قوله: 

.٢٨٢القرة؛ صورة )١( 
؛[.A؛/UUالفتاوى مجمؤع ]انهنر؛ التعليم. في ب التقوى أن على يفهمونها )٢( 
.٦٥٤\، 0T/Tالواش ١^٠ ، ٢٦٢، ٢٣٣/١الإ-قان ض ٣: )٣( 
صوالعمل، التقوى ئل العلم باب العلم، كتاب في البخاري، صحيح في؛ بعمها انفلر )٤( 

.٢٨٤، ٢٨٣ه/الوافقات )٥( 



مسنقالةعفيسهم4 شء لآًًفإ، وأس أج دبمبمظم ج ُ؛ؤوأئمحأ ت تعالى نوله 
بذاتها.

كابيرين؛ المقمن جماعة للاستئناف الواو أن إلى وذهب 
واليورأم،اسيل؟،، متن والع حيازل 

•الأول® في سبب الثاني ارفكأن الشاطئ• ناله ما يذكروا لم ولكن 
فإنلامتقلالها، الثلاث الجمل في اض لمظة راكرر اليفاوي؛ قال 
تعفليموالثالثة! بإتمامه، وعد والثانية التقوى، على حث الأولى• 

؛الكنايهءل من التعظيم في أدخل ولأنه لشانه؛ 
فكأنعالمه؛ اممه اتقى من أن على تدل الأية أن الثاني: والقول 

للعلم.سبب القوى 

،،كثيرأ وابن ،، كالقرءلبيأ المفسرين؛ من جماعة إليه وذهب 
وغير>اّ،•واكوكانير٨،، 

للاستئناف.وليت، ، للحطف، الواو تكون القول هذ>ا وعلى 

.Y٣٧٠/اس البحر انفز: ١( 
.T٦٧٧/المصون الل-ر انفر: ٢( 
\اصالإتقان انفر: ٣( 
الصاوى؛/خ؛'آ،حائبة ، ٣٨٨الإله؛أنا/؛/الفتوحات التتر؛ل؛/هإ؛، أنوار انفر: ٤( 

٠٥٦٠ fxوالممابإ الاثار صفوة 
الميل؛/ْ؛؛.أنوار ٥( 
انفر٦( 
انفر٧( 
انفر٨( 
انفر٩( 

.Y٢٦٢/م/الدآن لأحكام الجامع 
.٣٤٤؛/العفلم القمآن نفير 

.٣٠٣/١القدير نح 
.٥٨٢اكحريروالمويرأ/



لآًًفإ،وآثث أثب نإتإتٍثأ آج وأئموأ ُؤ ت تعالى ٠^١١، ت الفرطي هال 
علمهءااتقاه من بأن تعالى افه من وعد علسره؛ 

أنإلى إيحاء بالتقوى الأمر على عهلفه رروفي عاشور! ابن وثال 
العالوما<لى.إقاصة مب القوى 

والعلمالتقوى من كلأ فإن المعنى؛ حيث من أته يغلهر! والذي 
دلالقرأن لأن صحيح؛ القولين من واحد فكل الأخر، ي فب 
؛عليهما

العلمأن على يدف ، عباده ين أثت ؛نش ^.؛١٥ تعالى• فقوله 
،منانا؟٠ لكم بمل آثه ^■^١' ُؤإن تعالى! وقوله الخشية. في سبب 

نمشؤن] jyلخكم ؤبمنل ع نحميه ين كنؤن يؤيمم برسوإهء وءاينوأ أثه آنفؤا ؤ وقوله! 
العلم.في مب القوى أن على يدل ؛ بهءه 

كونهامن أولى للاستئناف الواو كون فإن اللغة؛ حيث من وأما 
اللغويةالاعتراضات من لسلامتها للعهلم( 

ؤوآئقوأتعالى! قوله أن العامة لسان في شاع وقو  ١١تيمية؛ ابن قال 
أنعلى بذلك تيلون بحيث الأول؛ الباب من وممةءئأأجه آثة 

لأنهالدلالة؛ هذه في يطعنون الفضلاء وأكثر اطه، تعليم ب التقوى 

.Y٢٦٢/"؛/لأحكام الجامع )١( 
اكميروالميرأ/أمه.)٢( 
.٢٨غال: سورة )٣( 
.٢٩الأنفال: ّورة )إ(
■ ٢٨ت الحديد محورة ره( 
ا/الإلهة اكوحات ، Y٦٧٧/انمون الدر ، Y٣٧٠/ \ب \و>و !نظر: )٦( 



اضواتقوا يفل! فلم بالشرط، الجزاء ربهل بالأول، الثاني الفعل ؛ربط لم 
منوليس العطف، بواو أتى ؤإنما فيعلمكم، ئال،! ولا يعلمكم، 

يتضمنقد العطف، يقال،! وقد الثاني، ٌسبمبا الأول، أن يقتضي ما العطف 
ونسلمعلينا وسلم وأزورك؛ زرني يقال،! كما والتلازم؛ الاقتران معنى 

منوالتحاوض الفعلين اقتران يقتضي مما ذللث، ونحو عليلثإ، 
الهلرفين

هدامن يكون قد رل«ظاءكمأجيم آس وآئقوأ ؤ اافموله! قال،! نم 
ؤيلازمهالأخر يقاريح العبد وتقوى الرب، تعليم محن فكل الباب؛ 

ذللتخ،بحمخ التقوى به اقترن الناني العلم الله علمه فمتى ويقتضيه، 
}حرا(ال وهلم العلم، من زاده ايقاْ ومتى 

.١٧٨، ١٧٧/١٨اكاوى مجمرع 





الالأحبار أن مع ،، ١ وحنتثه إلا ثنثا أثن يمحم ؛^i؛" بقوله! وخ مت 
الأمورمن النفوءس عليه انطوت ما _! أعلم والله — المراد ؤإنما تنسخ، 

يمحيح^لأ تعار" قوله ذلك وبين الأسان، ومع في هي اش الكسبية 
بكتْانالأية فثر عباس ابن أن بدليل أسش1اللأئءاه 

تدوأماؤآوإن ؤ —ال؛ ؛ ث—٠٢، أذ1ةك1أه ولاثكتعوأؤ ت ه فولتقدم إذ 
اببمن ذلك أن فحمل لأية، ا ه أث؛ يع تكئإ ثحاس_ثغموه أز أئيهكم 

ا،المجمل بيان أو العموم، تخصيص 

ه7؛أ4ءه7هءهحهء

[.٢٠، ٢٤٨الهذب تهدب ، ٥٠٠.الشلأء أعلام ص ، ٣٩٠-٣٨٤ا/"= 
،٢٧٠ص والمنوح الناسخ قي عبيد أبو عباس• ابن عن يافخ القول، أجرج الأثر• )١( 

ومنالتفسير، ب، كت1 في المتدرك، في والحاكم ، ١٤٠، ١٤٤م/تفسيره في حرير وابن 
الوهي.ووافقه وصححه ، ٣١٣٣برقم ، ٣١٠آ/البقرة، سورة 

وابن، ٠^١٢ص والمنسوخ افاصخ في ب أبو عودا مابن عن بالمخ القول، وأحرج 
.١٤vتمر٣ْ/ر جرير 

.T١٤٣/ تفسيره في حرير وابن ، ٤^١٢ ص والمنوح افامخ في أبوعبيد أحرحه ت الأثر )٢( 
ميزانفى الذهى عنه قال، صعيم،، وهو نياد، أبى بن يريد فيه لأن صعيم،؛ الأثر ؤإسناد 

فىحجر ابن عنه ونال، حففلهأ، بسوء الكوفة'المثّاهير عالماء رأجد ت  ٤٢٣؛/الأءتدال٠ 
شالنوكانى الأثر وصعمح يتالقزا، وصار فمر كثر اصعيف، ت ٦ ٠ صوا التهدب تقرب 
-فيرم

٠٢٨٣البقرة: سوزة )٣( 
حمر.بلا أفراده لجمع المستغرق اللففل هو العام: )٤( 

محمور.على الدال، الالفظا وهو العام، محي هو والخاص: 
العام.أفراد بعض إحراج هو والتخصيص: 

مقاواره.أو صمته أو؛يالتا تعنه في إما غير، على منه المراد فهم يتوقفا ما هو والمجمل،• 
التبيين.بعد أو الوصع، باصل إما منه المراد يفهم ما هو والمبين: 
المراد؛المجمل.على اثمال، هو والبيان: 

[.٠٤، ٥٣، ٤٤، ٣٩ص الأصول، U، ص الأصول ، ١٤٧ص الفحول إرشاد زاننلر: 
.٤١_ ٣٦/٤الوافقات وانفلر ، ٣٥٤- ٣٥١م الرافقانؤ )٥( 



٠٤٤٠-
Bتة الدراس

ائلمثلاث عن الموضع هذا في الشاطئ تحدث 

ؤنأ0الأية: هدْ نزلت كا أنه إلى الشاطئ ذهب الأولى: المسألة 
المحابة،على ذلك ثى ه؛ آقث يع ثءاس_بئإ تخموه أو أثيهير ؤآ تجدوأما 

فيالإيمان افه فالقي فقالوها؛ ؤسءعثاوسا4، • قولواإ لهم فقيل 
ؤءاسألقثونيثآترثإتمئنرنهءوألنؤموف4.فئزلث: قلوبهم؛ 
النزول،محب فى الواردة الروايات، عليه تدل ما هو إليه؛ ذم—، وما 
:ومها

ماممر ؤ • اطه رسول على نزلت ارلما قال: تجهنه هريرة أبي حديث 
ئلثفثآثم يه ثحاس_ثم تخفوه أو أثيهكم ؤآ■ تندوأما وإن آلأري، ؤ( وما اكمو؛ت ؤ، 

علىذس فاشتد قال؛ يدئ؟٠ ًءفإ،سء عق وأث؛ بقلا دبمدبمن بثآء مح، 
الثكس،على بركوا ثم افه. رسول فأتوا ه، افه رسول أصحاب 

والصيام،الصلاة، نهليق؛ ما الأعمال من كلفنا افه، رسول أي : فقالوا
قالنعليقها، ولا لأية ا هده عليكؤ أنزلت، وقد والصدقة، والجهاد، 

قبالكمتمن الكتابين أهل قال كما تقولوا أن أتريدون ه: افه رسول 
وإثدئثئي( ئهمانك ثأطننأ ؤتنت\ : وا ولفسر بءؤث٠نثاثأئهل١،، 

فلماالمصير، ؤإليلث، ربنا غمرانلن، وأطعنا سمعنا ت قالوا 
ؤءاسآفيوليثآ: إثرهافي افه فانزل ألتهم؛ بها ذلت، القوم اقترأها 

أحدبهي د،رد، لا ورنهءء ومحهء دملإك؛بء اث ءاس ؤ والمومتول رنهء ين إل-ه تزل، 
ذلكفحلوا ١ ^-رناوإندك عهمانش  LuOjؤنرنلدئودثارأتيننا 

.٩٣المرة: سورة )١( 



إلامثا أف يمحم لا ؤ ت — وحل عز — ف ا فانزل تعالى؛ افه خها ن

عودموابن عباس ابن قول أن إلى الشاطى ذهب ت الثانية المسألة 
وخمت إنه ه أثث ثءاس_تكإيم أوتخموء أذئسأكم سدوأماؤآ ت نوله في 

اببمن ثس—ح ال٥^١ أن ونعهاه؛ إلا مممثا أس وممف ^لأ بقوله; 
الأصوليينلمان في النسخ لا الجمل، بيان أو العام، تخصيص 

الممسرين؛من كير إليه ذهب الموصع؛ هدا في المساحليي قرره وما 
وابنوالةا'سأ^، وابنبّيةأْآا وابنعطيةُأآا كالجصاصُم، 

نشُر'ى.
النفوسحواؤلر على المناب تقتفي لا لأية ا ار... تيمية! ابن نال 

منأعم وهى لها، عبده التب مءمحامحسة تقتضي إنما بل المجردة، 
يشاءلن يغفر لها محاسبته وبحد الأخص، يستلزم لا والأعم العقاب، 
منقال ومن فيها، نح لا محكمة فالأية هدا وعلى يشاء، من ؤيعدب 

وذللث،منها، والمراد معناها بيان فمراده بعدها، ما نسخها ! لم،ال
. ١٠نحا الاستثناء يسمون كما ؛ ، لفاللمان في نحا يمي 

لموتعالى سحانه أنه يان باب، الإيمان، كتاب، في صمحه، ش ملم أحرجه الحديث )١( 
١١٦يطاق، ما إلا يكلف  .١٢٥برتم ، ١١٥/١،

انفلر٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 
انظر٧( 

.٢١٢، ص١١٢
.٦٠١ا/القرآن أحكام 
.٣٩٠ا/الوجز اب 
.١٣٧، ١١٠١٠، ١٠٦، ١٠١; ١٤الخاوي مجموع 
التأييلمحامن 
.٣٧٦/٢المحبمل البحر وانظر: ، ٥٩٧أ/أبمه، واكوير اكحر.بر 

الخاويمجموع ٨( 



بذلكفنفى ساإلاوتهكأه آس يكف تعالى: قال ®ثم وقال: 
وأنهادفعها، يملكون لا التي بالخطرات يعذبهم أنه من ئوئموه ما 

هوفهذا وسعهم؛ إلا يكلمهم لا أنه فأحبرهم تكليفه، تحت داخلة 
الؤ بقوله: عنهم الله خها فنوغيره؛ عباس ابن فيه قال الذي البيان 

هآسساإلأص4...«را/
قدواUؤ-ت بقوله المراد أن إلى الشاطئ ذهب الثالثة: المسالة 

الأمورمن النفوس عليه انهلوت ما ه أث؛■ يم ثحاصتهئر أوئغموه 
انءالإنومع حي هي الي الكسبية 
وسعهاه.إلا ثنتا آلله يتممث> ^لأ تعالى: قوله بيه الراد هذا وأن 
المرين؛من جماعة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 

وابنععوةأْ،، وابن والزمخشرىر٤،، ، والهراسي كالجصاصل٢،، 
والقامسلى.وأبيح؛انص، '^٦،، 
نصالير ه أوتخغوْ أممهكم قدواماؤآ ®قوله: الهراسى: قال 

النفاق،أو الشاك، مثل: الملي،، أعمال في هو بل يعلاق، لا فيما 
الحقوق((وكتمان الشهادة، وكتمان 

.y*u/aالباري فتح وانفلر! ،  ١٣٧الفتاوى)ا(مج،رع 
.٦٥١ا/القرآن أحكام انفلر: )٢( 
.١٢٧١; القرآن أحكام انفلر: )٣( 
أل١٧١/١الكشاف انفلر: )٤( 
.٣٩٠ا/بما/م، الحررالوجبز انفلر: )٥( 
.١٣٧، ١٣٣، ١١٦، ١٠٦الفتاوى مجموع اننلر: )٦( 
٠٣٧٦/٢الممًل البحر انفلر: )٧( 
ATA]/التأرل محاسن انلر: )٨( 
١٦٥١\/للجماص القرآن أحكام ت وانفلر ، ٢٧١ا/ القرآن أحكام )٩( 



^^تمإ<
قغعزءهآو أليظأ ؤآ تدوأما وإن ؤ ت تعالى ®قوله ت عطية ابن ونال 

المعتمدامتصحاب وذلك, بكم، كوتحت وّمصكم في هو مما ت معناه 
أشفقالخواطر فيه تدخل أن يمكن مما اللفظ كان فلما فيه، والفكر 

الأولىالأية بأراد ما لهم تعالى اش فبين والنبي الصحابة 
والخواطرومعها، إلا نقنا يكالف لا أنه حكمه على ونص وحممها، 

يكبمما وليت غالب، أمر هو بل الوصع، قي لفحها ولا هي ليمتا 
.كربتهم...١٠ وكثف فرحهم البيان هدا قي وكان يكتبج، ولا 

.٣٩٠ا/ الوجيز المحرر 



عمرانآل سورة 

ولرآلبجف لإ هق محممنت ينه آلكنتب عثلى أزو ٌ ت تعالى ال ئ٠ 
ئأؤيدءوماؤأقئاء أكنة ^^١٠ ينه ئثشه ما ئئعين ريغ هويهر ؤ، أرين ^١ متثتجهتت 

إلادمت وما رنآ عند ونى ع، بجلث،١^١ آيز ي دأتس؛مث أق إلا ثأوببم،آ ملم 
أدلأآلآف4رلأ

لكنالشرعيات، في واغ أنه علم قد اُالشاده الشاطبي• قال اُ؛/١ 
ذللث،من والثابت كثير؟ أم قليل هو هل منه: الواقع مقدار في الطر 

لأمور:الكثرة؛ لا القلة 

^^١أوكئفتعالى! قوله وذلك المريح، النص : أحدها
ءؤهن1,أالمحكمات: في فةوله 4 مثثمهس ولر الكنف أم ئى ءايثت ينه 

كماوعامته، معفلمه الشيء وأم والجمهور، المعغلم أنها يدل ألغئفه 
الحاويةالجلدة بمعنى الدماغ؛ وأم معظمه، بمعنى الطريق؛ أم : قالوا

قيلوليلك الأصلل٣،، - أيصا - والأم ،، ل ونواحيه لأحزائه الجامعة له 

٠٧ت عمران ال صورة ا )١ 
»أمماومائة ، YX/Wالعرب لأن انظر: )٢( 
مائة»أمم(<.، ٣١، XA/\Xالعرب لأن انظر: )٣( 







علىالشريعة في الواهع المتشابه ١١_ت رابع مرصع في — وقال 
•صربتن 

إصافي.ت والأخر حقيقي، ت أحدهمأ 

محلالمنا إلى راجع آخر صرب وثم نمها، بها يختص فيما وهدا 
إلىراجع ومعناه بالأية، المراد هو ذالأولا الأحكام: عاليه تتنزل الذي 

المرادعلى دليل لنا نصب ولا معناه، فهم إلى سبيل لنا يجعل لم أنه 
لمأطرافها؛ وجمع ونقماها الشريعة أصول في المجتهد نفلر فإذا منه، 
ولاومغناه، مقصوده على يدل ما ولا معناه، له يحكم ما فيها يجد 
أولفي السابقة الأدلة دلت ذلك وعلى كثير، لا قليل أنه في شك 

الإيمانمجرد سوى تكليف به يتعلق لا فيما إلا يكون ولا ، المسألة 
نزلت،هذا من نحو وفي ،، والإجمالل البيان فمل في مذكور وهذا به، 

،4 ألكنف أم نى قغئإ ينه ألكثب عثك أزو آدكآ بحؤ ءمران: آل آية 
اللهرمول على نجران وفد فدم حين 

—شأنهم من ووصف جملة منهم ذكر بعدما - إسحاق ابن قال 
فييريد - أمرهم من اختلاف، مع الللئج دين على الممحرانية من وهم 
وسرئالموتى، يحيى كان لأنه افه؛ هو يمولون —! عسسي شان 

r*A،r.U/rالموافقات انظر: )١( 
1ATo/الموافقات انظر: )٢( 
الطليبار بن ق اسمحا بن محمد بكر أبو الأحباري الحافظ العلامحة هو إسحاق؛ ابن )٣( 

منا بعدها ؤيقال ، ٠٥١٥٠محنة توفي الخغازى، إمام العراق، تزيل المدني، مولاهم، 
-٣٥؟/ التهدب تهذيب ، U٥٥/٣٣-البلاء أعلام سر ]انفلر: الموية. الميرة مؤلفاته: 



فيهسمح ثم الطير كهيئة الطين من ويخلق بالغيوب، ؤيخر الأسقام، 
ونديعلم، أب له يكن لم لأنه اض؛ ولد هو •' ويقولون ًليرا، فيكون 

ثالثهو ؤيقولون! قبله، آدم ولد يمنعه لم بشيء المهد في تكلم 
واحدا؛كان ولو وقضينا، وحلقنا، وأمرنا، فحالنا، I اض لقول ثلاثة؛ 

وعييهو ولكنه وحلمت، وأمرت، ، وقضت، فعلت، ت إلا قال لما 
ومريم•

محورةصدر يعني - القرآن نزل قد أمرهم من ذللث، كل ففي ت قال 
ث1_يئوثيملميأثا آفهثدرأ ئموزأ ^١ • قوله إلى عصران آل 

نامحوْإذ قدره؛ حق الله قدروا ما أنهم فيه نحن مما الحكاية ففي 
إلايصالح لا ما للمخلوق وأثبتوا والولد، الماحثة له فنسبوا بالعبيد؛ 
وكانأب، غير من ان إنحلق على القدرة الخالق عن ونفوا للخالق، 

الأثروهدا بحوم،  ٢٢٥.  ٨٢٢٢ الموية المرة ز إسحاق ابن ص هشام ابن أوردْ )١( 
مرمل.لأنه صعق؛ 

منآية ثمانين أن ت مرسل بإستاد إسحاق ابن رُوذ"كر ٠  ٩٤خ/ الباري فح في حجر ابن قال، 
ذلك•.في نزك عمران آل، محورة أول، 

ندولا الصحاح في أثر له يوحد لم الأثر هدا ٠... : ٢٧٧;تمرْ في الألومحي وقال 
ءيرْا"•قمح، ءله بمول 
ير]نف٠. متصلا صحيحا محنيا ممران آل سورة أول لنزول نجد الم الوادعي؛ مقبل وقال 

[.٢٦٥;الوادعي تحقيق ممر، لأبن العشم القرآن 
أضبن الربح عن ٢ ١ ، ٢ ٠ أ/ - ياسين حكمت تحقيق - فيرم في حاتم أبي ابن وأحرج 

فيهم.نزك أنها 
مرسلة.لأنها محعيفة؛ ولكنها ياسين، بشير حكمت، الريع: إلى إسنادها وصحح 

[.٦٤٨٢; شاكر أحمد تحقيق البيان، جامع ، ٣٦٣- ١٣٦١; ازوي القح ]انفلر: 
.٦٤ت صران آل سورة )٢( 



^^إ؛ي£ري

بليفعلوا، فلم به يليق لا عما وتنزيهه اض بآيات الإيمان عليهم الواجب 
الصراطعن فزاغوا آرائهم؛ بمقتضى الإلهية الأمور على حكموا 
٠الممم 

فيكان ؤإن الأية، صريح في بداخل ليس الإصافي وهو داكانيت 
منالشريعة في وصع حيث من متشابها يمر لم لأنه فيه؛ داحلأ المعنى 

الاجتهادفي قصر الناظر ولكن الأمر، نفس في بيانه حمل قد أنه جهة 
إلىالاشتباه ب، ينأن يصح فلا للهوى؛ ائباعا البيان طريق عن زاغ أو 

الأدلة؛بموافر الجهل أو التقصير الناظرين إلى ينب، ؤإنما الأدلة، 
حصولمع ذللئ، على كانوا إذا لأنه للمتشابه؛ متبحون أنهم عليهم فيهللق 

فيبالمعنى داخلون إنهم ت قيل فلهذا عدمه؟ مع بهم ظنلث فما البيان؛ 
الآية«لاحكم 

توتعالى سبحانه اممه ررقال _! خامس موضع في - وقال 
ؤآتعاءأكنة أفناء منه ثنيه نئمنما هويهررخ 

طريقعلى المشي أصل هما مين قشملتؤ لأية ا هده أن وذللث، 
الخهلآ:طريق على أو الصواب 

عالمفي الأقدام الثابتون وهم العلم، في الئاّخون : أحدهما
الأمرينحصل من على إلا متعذرا ذللثؤ كان ولما الشريعة، 
تحمليهما حمسبؤ على منا يهما المعرفة من بد يكن لم ؛ المتقدمين 

.٢٤٥الاممام ، Y-YV/Y"وانظر: , T\U-T\o/Tالوافقات )١( 
العالمفي والثّوخ يمقاصدهم، والعلم العريح كلام معرنة الرسوخ؛ي همات الأمران )٢( 

Y/٥[.الاعتصام ]انفلرت الشرعية الأحكام تتيهل جهتها من التي الأصول، بقواع،. 



لأيةا ومقتضى العلم، في رامح أنه عليه يطلق ذاك ؤإذ الإنسانية، المنة 
والامتتباحل.للهداية أهل إذن فهو مدحه؛ 

أنعلى التخصيص دل المتشابه؛ يايباع الزيغ أهل خص وحين 
الكتابأم وهو المحكم، إلا يتبعون لا فإذن يتبعونه، لا الراسخين 

ومعقله.

الدليلفهو الشريعة؛ معفلم له شهد عام أو حاص دليل فكل 
وامهلةوالقاسي الصحيح الدليل بين ليس إذ فاسد؛ سواه وما الصحيح، 

الأية.ئيه لض، ،؛ UUم كان لو إذ إليها؛ يد الأدلة في 
يوصفولم المتشابه يتبعون بكونهم النالغون حص لما ثم 

طالبيريد ماله، ت أي تأويله؛ يئبعون لا أنهم على دئ بدللثج الراسخون 
أيضا- الفتة طلب في أهوائهم مقتضى على به ليحكموا معناه 

المحكمعلى حمله أمكن فإن الحكم، إلى فبالند ؛ تأولوْ فإن 
لأيةا في وليس الحقيقي، لا الإضافي المشابه فهو القواعد؛ بمقتضى 

الحكمإلى عندهم فليرجع التاسخين، إلى بالنسبة حكمه على نص 
انكتاب.أم هو الذي 

بالتسليمفيقابلونه حقيقي، متشابه أنه على فبناء ؛ يتأولوْ لم ؤإن 
الألباب.أولو هم وهؤلاء ^ تنثأ عد نذ لإ يهء ؤءامنا ت وقولهم 

فهمالفتنة، ابتغاء المتشابه يتبعون أيهم الرخ أهل فى ذكر وكدللثج 
نظرالدليل في إذن نفلرهم فليس الفتنة، لحصول أهواءهم؛ به يعللبون 

ثمبالهوى، حكم من نظر بل حكمه، نحستا هوا0 يكون حتى المتمر 
إذنفهم ١^١سخين، في ذللث، مثل يذكر ولم له، كالئاهد بالدليل أتى 



عليهولا فيه يحكموا فلم المتشابه، في وقفوا حيث هؤلاء، صد على 
الأدلة،من الحق طلبا بمن حاصى المعنى وهذا التسليم، سوى بشيء 

الئابق.هوام يصحح ما الأدلة في طلب، من فيه يدحل لا 
لهفحمل الزائغ، وهو العلم، في ؛راسخ ليس من ت الثاني والقسم 

وصفازتلأية ا في 
ئلويهزؤ ألمأا تعالى! لقوله الزيغ؛ وهو بالنص؛ أحدهما! 

ريع4•
لهم.ذم وهو المستقيم، الصرامحل عن الميل هو ت والرخ 

فيالرموخ عدم وهو التميم، أعة؛لاه الذي بالمعنى ت والجاض، 
العملجهة ومن هو، ما الجهل فإر الرسوخ؛ عنه منفي وك}؛ العلم، 
الأدلةواساع الامتنبامحل طريق ض عليه بفي من لأن الريغ؛ له حصل 

المتشابهة.ولا الحكمة الأدلة يقع أن له يحل لم الجهالامت،؛ بعض 
لإمكانلحكمه؛ مفيدا اتباعه يكن لم الحكم؛ يقع انه فرصنا فلو 

نفساثح إذا به ظسلث، فما متشابه، أو البهللأن واصح وجه على يثيعه أن 
به؛للفتنة لا به الاسترشاد حهة من كان لو للتشابه ائباعه ثم المتشابه؟ 

الفتنة؟ابتغاء ائعه إذا به ظنك فما حال، على مقصود به يحصل لم 
الجهالترى ما 3كثيت\ به، الفتنة ابتغاء ابيه إذا الحكم وهكذا 

دليلعلى يالنظر اقتصارا صحيحة؛ وبأدلة فاسدة بأدلة هم لأنفيحتجون 
انماصدةالفروعية أو الأصولية الأدلة من غيره في للنظر واهلراحا ما، 

الخلريقهذا يتخذ اللم يدعي ممن وكثير ل، المعارصة أو ، لنفلرْ 
غرض...«.فيه له كان إذا وممه وعمل بمقتفاه أفتى وربما لكا، م



طريقعلى بجري لا الزائغ أن المذكورة لأية ا من حمل ررمحمد 
ا،البتة بالقصد معه زخ لا الثاسخ وأن لاماق، ا حكم بغير سخ ا١^١ 

وجوم*لمن الثقل؛ وأما ُر**• • ١ سادس موصع في - وئال 
فيابتيع من ذم على يدل مما الكريم القرآن في حاء ما أحدهما 

أزل^هوآدكآ ت تعالى اض فول ذلك! فمن الجمالة، في تعالى اض دين 
ئي ؤ آق؛ئ;ت تكلأ ه أدهم لإ نذ محق تا؛ق نت ألكثث ئلك 

*ه أس ١^؛* ثأيينرآ ثنتم ء ئأؤييو ؤآيثء أكنت آظ* ض ئثشاّ تا نئمن 

Iيرها نفالحدث في حاء وفد الشواهد، أعغلم من لأية ا فهده 

هاض رسول ؛رسألت ءالت<! أيها ,ها، عائشة حديث من فصح 
ؤآلمناءأيقنت آ؛عآ» ينه ئثته نقمن،؛١ ريع ةودهنِ ق ؤ٠أماأدمت فوله! عن 

فاعرفيهم«رأ،.رأيتيهم فإذا قال: 

الأية!هذه عن ه اف رسول ررسئل قالت،! أيها عنها وصح 
•ه اف رمول فقال الأية؟ آحر إلى ينه؛ايث ألكنف عقك أزل ألدكآ 

.٢٤٥.  ٦٤٢ jr\لأب ح: ، ١ ١ .  Y/1الأعمام )١( 
٥٧/ا الاعتصام انظر: ل أصحابها وسوءمقلب اللخ ذم ني للادلة ذكر0 سياق في أورده )٢( 

.٦٨.]

سالٌص روج المومين، أم التيمية، الصديق بكر أبي بنت المحابيت هي عائثة: )٣( 
؛المدية.- ٥٥٨ّة توقت الحديث، رواية من المكثرين ومن الصحابة، فقهاء أكابر 

[.٤٦٣. Y٤٦١/التهدب تهذيب ، ١٤١. \ r\lKliالإصابة تانفلر; 
سورةومن باب التمسير، كتاب في اسل_الترط.يفيحاسه، حرجم_هل،االحديث،: )٤( 

وسيأتي.الصحيحين، في وأصله ، ٢٩٩٣"برقم ، ٦٧ص• عمران، أل 



^^يم_ري

اش؛ممى الدين فأولئك منه؛ تشايه ما يتبعون الذين رأيتم إذا 
مبهم.التفسير وهذا ءاحذروهما٠ل١، 

اضرمول ررتلأ قالت! —، أيضا — عائشة عن رواية في جاء ولكنه 
نال:الآدة، .i . تيأزوسصنثتلسممث. الآية: هذْ 

فاحذروهما؛اف؛ عنى الذين فهم فيه؛ يجادلون الذين رأيتم فإذا 
وهذاالقرآن، في الجدال الزيغ علامة جعل لأنه أبين؛ وهذا 

المتشابه.ياتباع مقكد الجدال 
الكتابأم وهو - المحكم بترك فيه جادل من لحق إنما الدم فإذن؛ 

يمتثاو.والتمسك، —، ومعظمه 

أظهر.تفسير إلى مفتقر يعد ولكنه 

بالشام،رركنمت، ئال! ؛ - حزور مه وائ— غالب، أبي عن فجاء 
درجعلى فنصبوا ،، ر الخوارج من رأنا سبعين المهلب فبعث، 

صه1؟.انظرت تخريجه، سق وند صحيحهما، في لم ومالبخاري أحرجه ت الحديث )١( 
»نرأ«أوله: وفي ، ٢٤٠٩٢برنم ، ٢٦٠؛/مدْ ز أحمد اللفظ بهذا أحرجه الحديث: )٢( 

_كاوالحديث، بلفنله، ^^٠١٤ ، ٢٧_n؟، الثريعة محاب، في والأحرى ااتلأ«، بدل 
وغيرهما.الصحيحين ش اصله — محبق 

حزور،اصمه قيل: أصبهان، نزل بمري، أمامة، أيي صاحب، به، غالأبو هو حرور: )٣( 
،٢١٦اكهدب تهذب ]انظر: 0فع. وقيل: الحزور، بن سعيد ونيل: 
[.٦٦٤ص التهدب تقرب 

مماتس البصري، النتكي سارق بن ظالم صلمرة أبي بن المهلب، معط. أبو هو الهلب،: )٤( 
الخوارج،وحارب، الزبير، لأبن الجزيرة وولي، الهند، غزا بالحرب' ءاردا كان الأمراء، 

؛/مآ\>مآ،البلاء أعلام سير ]انظر: س مة الروذ بمرو غازنا توفي حراساي،، ولي نم 
٠اكهذب تهدب  ٣٨٥

وجماعاتهم.المسلمين أئمة على ؤيخرجون بالمعاصي، يكهمون الل>ين هم الخوارج: )٥( 
[.٢٨ص الخوارج ، ٤٨٢، U٤٨١/ المحاوى مجموع ]انظر: 





Jli : ،ماعيلإّخوص ا الآدةا؛أ ^شطمماخملثثى.هأا
وغيرْ•

وذلك. الأعظم؟ المواد مه ما ترى ألا : JU»قال: رواية، وقي 
ؤءفييماخملقال: - ظاهر يومئذ والقتل الملاكر٤، عبد خائفة أول في 

vْبجظمناممتهر
حنحديث فيه: وقال ٠^٥^١ الترمذي وحتحه 

.٥٤ت التور صورة )١( 
صعموان، آل صورة ومن باب الضير، كتتاب في جامعه، يي الترمذي أحرجه الأثر؛ )٢( 

،٣٧٨٨١برغم ، ٠٥٤، U٥٥٣/الصنف في ثمة ايي وابن برنم«*«م، ، ٦٧١
والْلخاوىفىذكلالأىر، ١٦٧٨٣برقم ، ٣٢٦\إ0ص واوٍهفىفىالناهمى 

،٥٨؛رنم٧ْ، ، ٣٥- ٣٣ص \ب ئاب، في والأجري ، ٢٦٩٨برقم 
المنثورالدر وانظر؛ اختصره. وبعضهم متقاربة، بآلفافل غالب، أبي ء؛لريق من كلهم ، ٥٩
.٢٩١أ/

الولف،.ذكر كما الترمذي؛ حنه والحدين، 
بنإصحاق( بن إصماعل إصحاق أبو الفقيه الحافظ الملامة الإمام هو القاصي؛ إصماعيل )٣( 

قاصيالمالكي، المرى، مولاهم، الأزلي نيد بن حماد المرة مجحدلن، بن إصماعيل 
معانيالقرآن، أحكام مؤلفاته؛ من ، ٥٢٨٢منة توفي التصانيف، وصاحب، بغداد، 
[.٣٤١. r\إ^٣rالملأء أعلام صير ]انظر؛ القرآن. 

أبيبن الحكم بن مروان بن الالالئJLp  sالوليد أبو الأموي الخليفة هو ؛ الللث، عبد )٤( 
فتغيرثها اشعل نم الخلافة، نل علم طالب، كان الدمنقى، نم المدني الأموي، الخاص 
سمنةمايت، صمنين، سع الزبير لأبن منازعا وقالها استقلالا، منة عشرة ثلايث، ماللث، حاله، 

[.٢٤٩-  ٢٤٦/٤الملأء أعلام صير ]انظر؛ ^ ٨٦
.٥٤• الور صورة ره( 
الضحاكبن موصى بن صورة بن عيي بن ممحمد عيي أبر الحافنل الإمام هو اكرمدي؛ )٦( 

جامعكيه؛ من برمي،  ٥٢٧٩صنة توفي مؤرخ، حافهل، محدث؛، الرطي، السالي 
اكهذبب،نهذب ، ٢٧٧-  ٢٧٠/ ١٣الملأ، أعلام صير ]انظر؛ والملل. •النن« اكرمازي 

صعمران آل صورة ومن باب اكفير، كتاب فى - صنته - جامعه فى الترمذي أحرجه )٧( 
المزق.ذكر حن"كما  vioJb"•وفال؛ ، ٠١٠٠ ٠ برقم ، ٦٧١



وفيه!الألفاظ، بعض في باختلاف - أيصا - ، الطحاوير و-تضحه 
تقوله يعني — إ تبكي؟ ثم الفول هدا لهم تقول أمامة، أبا يا له! رافقيل 

الإسلام،أهل من كانوا إنهم لهم؛ رحمة قال: - آخره إلى قتلى... ثر 
فال!ثم ختمها، حتى أوكسبه عثك أزو آدكآ جن تلا؛ ثم منه، فخرحوا 

حنى، ومود وجدء __ بجم ؤ لأية؛ ا هذه تلا ثم هؤلاء، هم 
هؤلاء،،هم قال! ثم ختمها، 

الخوارجعباسر٦ا لأبن اردكر قال: طاوسرْ،؛ عن الأحر^،^٤، وذكر 
عندؤيضلون يمحكمه، يؤمنون فقال! القرآن، قراءة عند يمسهم وما 

،٤٠١٠مولين ألمز ؤ، إلاأثث ثهميلم7 منم وما ؤ وقرأ: متثابهه، 

الأزليسلامة بن محمد بن أحمل جعفر أبو الكسر الحافظ العلامة الإمام هو الهلحاوي; )١( 
بممر، ١٥٣٢ سنة توفي وممتهها، المصرية الديار محدث الحنفي، الهلحاوي المصري 

اعادممير ]انفلر؛ الأئار. معاني ثرح القرأأ0، أحكام الطحاوية، العقيدة مصفاته! من 
الأعلام، ٣٢-  yy/\oاكلأء 

٠١٠٦عمران؛ آل مورة )٢( 
.٢٦٩٨برقم ، ٢١٤٤;مالآىر مشكل في الطحاوي أحرجه )٣( 
البغداديالله عبد بن الحين بن محمد بكر أبو الحرم شخ الحل.ت الإمام هر الأجري- )٤( 

مصنفاته!من ه؛مكة، ٣٦٠سنة توفي مصنما، عابدا عالما ثقة كان الشافعي، الأحري 
[.١٣٦.  ١٣٣/١٦المادء أمحلأم سر ]انظر: اساء. وأخلاق الثربمة، محاب 

 )o( !مولاهم،الحميري اليماني ان كيبن طاوس الرحمن عبد أبو الفقيه الحافغل هو طاوس
ومنعثادها، ومن اليمن أهل عالم كان له، لقب، وطاوس ذكوان، اسمه يقال؛ الفارسي، 

أعلامسير ]انغلر! بمكة.  ٥١ ٠٦ّنة توفي الدعوة، تجاب م وكان التابعين، مادات 

عمابن الهاشمي، المهللبا عبد بن عباس بن الله عبد الجليل الصحابي هو عباس! ابن )٦( 
سنةتوفي القرآن، ترحمان ويقالله; علمه، لكترة والبحر الحتر له؛ يقال كان ه، الني 
[.٢٤٥، o٢٤٢/التهل.يب تهن.س الإصابة ]انغلر؛ بالهتاف.  ٥٦٨

.٤٣برقم ، ^١٢ص الشريعة كتان في الأحري أحرجه )٧( 



جعل)قهبُ أمامة أيا لأن البيع؛ أهل أنهم ير النفبهذا ظهر ففد 
عليهم.ثثزل وأنها الأية، عموم في داخلين الخوارج 
خرجواأنهم معنى على إما ؛ العلماء عند المدع أهل محن وهم 
يخرجوالم الإسلام أهل من أنهم على ؤإما الإسلام، أهل عن بمدعنهم 

هلوبهمفي ممن الهلائفة يرذْ وجعل فيهم، العلماء اختلاف على عنهم؛ 
لنقلأن مع كلهم، البدع أهل في موجود الوصف وهدا بهم، فزيغ زيغ 

محيرأن ترى ألا محفتهم، على كان ممن غيرهم وفي مهم عام الأية 
فيس اف لرسول ومنافلرتهم نجران نصارى في نزل إنما السورة هدْ 

أوالله، ابن أنه أو إله، أنه عليه تأولوا حبنا قم؛ عيسى في اعتقادهم 
عبوديته،في الواضح هو ما وتركوا متشابهة، باوجه ثلاثة Jالثإ أنه 

.السير أشل نقله حسبما 

أصحابهادخل قضايا على الصالح لف، المن العالماء تأوله نم 
١١١العموم...في خناهرة فهي كالخوارج؛ اللففل؛ حكم نحتا 

يقعالأحكام على الأدلة أخد أن ارفاعلم _ت سابع موضع في - وقال 
وجهين؛على الوجود في 

مننقمته ما واقتباس الافتقار مأخذ الدليل يؤخذ أن ت أحدهما 
ماوفاق على الوجود في لتقع المقروصة الثازلة عليه ليعرض الحكم 

وأماوفقه، على توقع فبأن وقوعها؛ قبل أما الحكم، من الدليل أعقلي 
؛حبش،فيها، الوافر الخaلأ ؤسمتدرك الأمر، فليتلأفى وقوعها؛ بحد 

.٢٢٥.  y٦٦٦/المرية المرة انظر: )١( 
.٧٤-٦٨؛/الأءصام )أ(



شأنهو الوجه وهذا القاؤع، نمد ذلك بأن يقطع أو العلن، على يغلم-، 
الأدلة.من الأحلكم المالح لف، الاشاس 

المنازلةفي غرصه صحة على الامتفلهار مأخذ يؤخذ أن والثاني! 
تحرغير من للدليل الغرض ذللث، موافقة الرأي بادئ يفلهر أن العارصة، 

وهذاغرصه، وفق على الدليل تنزيل منه المقصود بل الشاؤع، لقصد 
الأدلة.من الأحكام الزائغين اقتباس شأن هو الوجه 

مامئعؤن ريغ ةودهنِ ق ءؤآماأدين الكريمة! الأية من المعنى هدا ؤيفلهر 
ؤإنمامنها، الاقتباس مقصودهم فليي ؛ ؤأقثاءأكنت آثغاء منه ئثنه 

بالتحفيه الأدلة وأخل. المعتبر، السابق هو إذ بهواهم؛ يها الفتنة مرادهم 
هوىلهم ليس العلم في والئاسخون زيغهم، في حجة لهم لتكون 

ؤءامناِدءلإتيعنيةايم،يمولون: فالذلائ، الأدلة؛ أحكام على يقدمونه 
ارتكبهمما افه إلى فيتبرزون ، سيثثايم إذ بعد ئ،لوما ثُ رما ؤ ويقولون؛ 

علىللدليل محاكمين الأول الوجه أهل صار فاإن،لاث، الزائغون؛ أولئلئ، 
عنالمكلف، لتخرج حاءين، إنما لأنها الشريعة؛ أصل وهو أهوائهم، 

علىأهواءهم يحكمون الثاني الوجه وأهل فه، ءبل.ا يكون حتى هوام 
تبثا«ره.لها أخذهم في الأدلة تكون حتى الأدلة 

يكمةرى محبي> أونقا تتعالى راقوله ت - ثاس موصع في - وقال 
متشابهايتخيتبعون الزيغ أهل أن الأية فبثنن؛، الأية، مادئتهنه...ه 

المحكم.لا المتئابه يتع أن شأنه ممن وجعلوا القرآن، 

٠٨ت عمران آل صورة ( ١ ) 
٠٢٩١، ٢٩٠م الموافقات )٢( 



——؛؛ذصتستإ؛<
منلكن مغزا0، يبين ولم معناه أشكل ما ! المتشاU، ومعنى 
المتشاى،من أو التشبيه، منه يفلهر وما الألفاظ، من لكلمجمل الحقيقى؛ 

خارجي،دليل إلى الحقيقي معناه بيان في احتاج مما وهو الإصاخي؛ 
الئأىاال١/لبادي المعنى ظاهر شه في لكن ؤإن 

١^^،^^^^^١تعالى! محوله ر> _ث تامع موضع في - ومحال، 
٩تعالى؛ قوله في وؤماه لأية، ا آكنوه إؤج ينه دقته a\ سمن 

بلغيره، في ولا الحقائد، في لا المتشابه؛ ايباع في خصوصا تعملي لا 
؛تح؛كماال فالتخصيص ، لكه ذلك، تشمل الصيغة 

الهوىأن على ئد محي الشمع أن ٠... ٢! ١ عاشر موضع في - ويال، 
ودليلحمهم، في السابق المقصود وهو البيع، في الأول المتع هو 

خالفدليل كل يتأولون تجدهم ولدللئ، حمهم؛ في كالتبع الشؤع 
أغراضهم.وافقت شبهة كل ؤئعون هواهم، 
آمهءنه يقه ما ريع ئزبؤنِ ؤا قأ محوله إلى ترى ألا 

—،الصواب عن الميل وهو — أولا الرخ لهم فأثبت ؛ ؤآبعاءآكتنه 
هوالمحنى الواضح والمحكم المحكم، خلاف وهو المتشابه، اتباع لم 
إلىالمعظم ائباع فتركوا فليل، هذا على ومتشابهه ومعغلمه، الكتاب أم 

تاويله،ابتغاء واضحا؛ مفهوما يعملي لا الذي المتشابه الأقل اياع 
فيالتامخون ويعلمه الله يعلمه أو الله، إلا يعلمه لا الذي لمعناه وطلتا 

.٢٤٠الأعمام )؛(
"؛/م؛.الأعمام )؟(
)/الأعمام ]انظرت والعموم. الإطلاق على أثم، المسالخ أن يانه سياق في أورده )٣( 

٢٤٣.]



ذلك،البيض يفعل ولم المحكم، إلى برده إلا ذلك، وليس العلم، 
التحاالبشهادة \ذثوآ مهلالّ_، في أولا أهواءهم اثبعوا كيف فانفلروا 

فيأن تعالى اف بثن ؛اولما —! عثر الحادي الموضع في — وهال، 
علىبه الإيمان إلا ، تكاليففيه ليس أنه - أيقنا - بص متشابها؛ القرآن 
ؤءأثت مالي قال فقد منه؛ المكلف يفهم ما على لا منه، المراد المعنى 
ه.ريا عد ؤموتن ت فوله إلى 4 • • ثنه• ثنن ما بكمن ريع هزبمر أريا4 

مدهيينتعلى ههنا المراد المتشابه في والناس 

تشابهؤإن عليهم بمتشابه فليس يعلمونه؛ الرامحين إن قال! فمن 
غيرعلى أو ، العرب، غير على المشتبهة المبينات كسائر غيرهم؛ على 

الناس.س العلماء 

ؤإلأ\لةه؛فوله: على الوقف ؤإن يعلمونه، لا إنهم قال: ومن 
المجمل فم يكون أن يتمور فلا باتفاق، مرفؤع به يراد بما فالتكليفإ 

به.يكلف، ثم معناه يفهم 
غيرهم؛دون بحلمه المختصون هم الراسخين إن : قلناإذا وهكذا 

يتبينحتى عليهم؛ مشتبها دام ما بمقتضاْ، ؛مكلفين ليسوا الغير فذلل، 
المسنات<،ركسائر فيصير تشابهه؛ يرتفع ذللث، وعند تقليد، أو باجتهاد 

الصحابةمن الصالح ، لفال ١١: - عثر الثاني الموضع في - وقال 

،٢٤٥-  ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١الاعممام وانظر: الاممام )١( 
.o١٦٥/الموافقات 

AXA/lالموافقات )٢( 
هذافى ومقهود0 والإصافى، الحقيقي ١^^١^ على التأؤيل سليط مسألة فى أورده )٣( 

م/ااأم[.الموافقات ]انظر: الحقيقي. الموضع 





أنإلا ، المفسرين جمهور إليه ذهب الثامحلبي؛ إليه ذهب وما 
،كالزمخنرى التمريض؛ يمسغة السبب هذا أورد من منهم 

يغلهر؛والذي 

وفدفي نزك عمران آل محورة كون في الواردة الروايات أن ء ١ 
مبقكما المحممن؛ بعض وصعقها مرسلة، روايات نجران؛ نصارى 

تخريجهال؛،•في 
بعمىذكرها ولذا متصل؛ صحيح محبب نزولها في فليس هذا وعلى 

النيرأهل إلى عزاها أو المريض، صيغة رين المق

فيأنر له يوحد لم الأثر هذا بأن ررواعترض الألوسي! ئال 
. ١١غيرهافي عاليه يعول سند ولا الصحاح، 

محنياعمران آل محورة أول لنزول نجد ررلم الوادعي مقبل وقال 
١١شلا صحيحا 

أحكام،  ١٦٤-  ١٦٢"Y/ اليان جامع انظر: ليبمهور،  Y٢٨٩/-فيرم في حيان أبو نب )١( 
المهيل، ٢٨٤\إ السبر زاد ، ١٢٨٠; للهراسي القرآن أحكام ، U/Yللجماص القرآن 

،٤ Y/ المتور الدر ، Y-w. ٣٧٦\إ كير لأبن الظيم القرآن فير ،  ١٣٦،  ١١٣٥; 
.٣١القديرفح 

الكثاف،انظر: )٢( 
.١٦٢/١التنزيل مدارك انظر: )٣( 
.ص٧٦٢انظر: )٤( 
٤.٥; Y/ القرآن لأحكام الجامع ،  ٤٤٨،  ٤٤٧، ٤ ٠ ١ ، ٤ ٠ ٠ ا/ الوجيز المٍرر انظر: )0( 

• Y٦٠/ الوادعي تحميق كير، لابن العظيم القرن فير )٧( 



عمرانآل سورة نزول سب محي الواردة الروايات هذه كون مع — ٢
تجران،وفد مع الملاعنة محصة في صحيحا أصلا لها أن إلا صعيفة؛ 

ببينزلت كونها فى تعريم فيه ليس الملاعنة في صم ما ولكن 

يرنفمحي الملاعنة محي الواردة للاثار تخريجه بعد — ثاكر أحمل محال 
ابنحبر إلا رأيت، كما مرسلة كلها الباب هذا ث اروأحاد —ت حرير ابن 

هالحم، ياهلون الذين حرج ررلو •' ماس ابن مول يعني ءجاس«لآ،؛ 
رمالا#ل ولا أهلا يجدون لا لرحعوا 

سورةأول نزول سب في الواردة التوايات على حكم ؤإن أنه - ٣ 
فىعمران آل محورة صدر أن ينافى لا هذا فإن صعيفة بأنها عمران آل 

ءلاهر.هو كما النصارى محاحة 

نجران،أهل فى ثابتة السورة محي المذكورة المثاهلة محصة أن كما 
فيهم.نزلت، ربما أنها به يستأنس مما وهذا 

نجراننمارى قدوم كان الأية هذه نزول بب رامحتيمية! ابن نال 
وأهلالتمير أهل ذللئ، ذكر كما المنح، أمر محي ه للض ومناظرتهم 

علىقدموا نجران نصارى أن المتواتر من بل المشهور، من وهو النير، 
فأقرواعمران؛ آل سورة في المذكورة المياهلة إلى ودعاهم ه المبي 

وصحح، ٧٤٣ص نجران، أهل نمة باب المغازي، كتاب الخاري، صحتح - انظر ، ١١
٠١٨٨٢ة/ عبيدة أيي طائل باب الصحابة، طائل كتاب لم، م

.٤٨٢أ/ ثاكر أحمد تحقيق البيان، جامع ، ٢١
اوانم/ا،هأ.جامع )٣( 



ولهداجرى، ما بسب نزلت عمران آل وصدر يباهلوْ، ولم بالجزية، 
المح،،أمر في عامتها 

الواصحهو ت المحكم أن إلى الشامحلبي ذهب الثانية! المسألة 
اثتباْولا فيه وثكال لا الذى المض 

حيثمن هو إنما -؛ الحكم معنى بيان في - الشاطئ إليه هب وما 
كالراغب،المقمرين؛ بعض وقاله المتشابه، مقابل في العام التعريف 

والشوكانى.

اللففلحيث من ثبهة فيه يعرض لا ما ررفالمحكم! الراغب! قال 
المعنى،،حيث من ولا 

الواضحهو المحكم إن يقال! أن لأولى اروا الشوكاني! وقال 
غيرْاارم.باعتبار أو ه، نفباعتبار إما الدلالة، الفلاهر الممى، 

ذكرْفيما داخلة — الحكم تعريف في _ عموما المرين وأقوال 
أوصافمن أكنر أو وصما ذكر مفتر كل لأن وغيره؛ الثاؤلبي 
الحكمأمثلة من أكثر أو بمثال مثل أو المحكم، 

في- تعالى قوله أن إلى الشاطئي ذهب الئالئة! المسألة 
أملأن والجمهور؛ المعفلم أنها يدل ه ألكنف أ.أ لجأ المحكمات 

يرجعوالمعنى الأصل - أيما - الأم أن كما وعامته، معفلمه الشيء 

الخاويبرع )١( 
.١٢٨ص الفردان )٢( 

ا/القدير نح ، ٤٠٠ا/الوجيز المحرر ٥، ، Y/٤ للجصاص القرأن اظرت"أحكام )٤( 
٤.ا/م، الإتقان ، ٤٥٢-  ٤٥٠\االفقه أصول فى المحيط اJحر 0\أ ، ٣١٤



مهابراد إنما مثسهنمإه ؤوأ->ر تعالى؛ فموله كيلك كان ؤإذا إليه، 
اص
إليهذهب وعامته؛ معفلمه الشيء أم بأن الثاحلبي إليه ذهب وما 

•والدو-ريرم حتازرأ،، وابي ءطةر١،، كابن رين؛ المقبعض 
منكثير إليه ذهب الأصل؛ بمعنى الأم بأن إليه ذهب وما 

والبن-وىلا"،،هراسيرْا، والجريرل؛،، كابن المقرين؛ 
،٢١والثوكانير كني_رلا'،، وا؛ن ،، والرازى١٨والزمخشرير٧،، 

والأ/ّىراا،،وغيرءمرأا/
الينة.ل تل. وعليها 

أصاله((رّااا,الشيء: ررأم منفلور: ابن قال 
معذلمها،اأ؛اآ.الهلريق: اروأم ت وقال 

.٤٠١، ٠٤٠ ا/ الوجيز المحرر انفلرت 
.Y٣٩٧/انحط البحر انظر: 
ئ/آلا،^؛ UJljالآىر صفوة انظر: 
.١٧١المازم/جاع انظر: 
ا٢٧٧/١للهراس القرآن أحكام انظر: 
.A/Yالتنزيل معالم انظر: 
.١٧٥/١الكثاف انفلر: 
الضسرالكبيرانظر: 
.١٣٥٢; العظيم القرآن نفير انظر: 

ذحاصُرا/هام.انفلر:(
٠٧٨آ/المعاني روح : نفلر ا( 
.١٥/٣واكويرالتحرير التنزيل أنوار ، ١٦٢ا/التنزيل مدارك انظر: (
>اأمم(ا.مادة ، yA>/\yالمرب سان ل( 
ااأمماا.ادة ، ٣٢; ١٢المرب، ن أل( 



المحكماتالايات هولأء - ثناؤْ جل - وصف ارثم I حرير ابن قال 
عمادفيه الذي الكتاب أصل أنهن ث بذلك يعني بأنهن 
أمرمن الحاجة إليه بالخالق ما ومائر والحدود، والفرائض الدين 
•وآجلهم عاجلهم في الفرائض من كلفوا وما دينهم، 

مفزعوموصع الكناب، معفلم لأنهن ا؛ؤأإالؤغف4؛ نماهن: ؤإنما 
معظمالجامع مي تالعرب، تفعل وكذلك، إليه، الحاجة عند أهله 

،.١١٠^أثا ١^ 
المحكمإذ الكاب؛ محغلم أنكش_،ه ءؤ1م ارومحنى حيان: أبو وقال 

ءصل«لأ/فد كثير اش آيات في 
وتتفرعكثيرْ إليه ينقم وما أصله الشيء: ررأم عاشور: ابن وقال 

فروعه((رص.محه 

ءاؤزآ.رتعالى: قوله بأن استدلاله صح الشاطئي؛ دليل صح ؤإذا 
السابحة,المسالة فى بيانه ميأش كما القليل، بها يراد إنما مثشمأسه 

ؤينثقوله: في الكتاب أم أن إلى الشاطئي ذهب، الرابعة: المسالة 
انمملية؛أو الاعتمادية الأصول من هو ما يحم ألكنف^ أم س نحكست، ءاييت، 

المنة.ولا ذللثج الكتاب يخص لم إذ 

الخلق.على الحجة وظهور الدين، محان لوازم ومن ظاهر، ذكرْ وما 

بالبيانأحكمن قد اللاتي فإنهن المحكمات رروأما جرير: ابن قال 

مآ/أبا.البنان جامع )١( 
.Y٣٩٧/الحبل الحر )٢( 
م/ه؛.والزير الحرير )٣( 



حلالمن عليه أدلة جعلن ما على وأدلتهن حججهن وأثبتت والتفصيل، 
ومثل،ولجبر، وزجر، وأمر وعقاب، وثواب ووعيد، ووعد وحرام، 

دلك.أشبه وما وعبر، وعظه 

أمبهمأ بأنهن المحاكمات الايات هؤلاء _ ثناؤه حل _ وصف ثم 
الدينعماد فيه الذي الخاب أصل أنهن بذلك يعني ه ألكنف 

ومادينهم، أمر من الحاجة إليه بالخالق ما وسائر والحدود، والفرائص، 
واأجلهمٌلالعاجلهم قي الفرائض من كثفوا 

والتشريعالاعتقاد أصول هي ت راقالمحكمات عاشور! ابن وقال 
واوواءفل«لآ،.والاداب 

ببعضالمحكمات ير نفمن المفنرين بعض عن جاء وما 
١^٣٢.بجا أرادوا فإنما المحكمات 

ماهو المتشابه! معنى أن إلى الشاطئي ذهب، ة! الخامالمسألة 
منكالمجمل الحقيقي؛ المتشابه من كان مغزاه؛ يتبثن ولم معناه أثكل 

ماوهو الإصافي؛ المتشابه من أو ا، ر التشبيه منه يفلهر وما ،، الألفاظ^ 

/؛U؛.rjUi)؛(جامع 
اكميرواكوض*\/ها.)٢( 
الفتاوىمجمؤع ، ٤ ٠ ٠ ؛/ الوجيز المحرر ٥، ، ٤ Y/ للجماص القرآن أحكام ; انظر )٣( 

.٣١٥ا/؛ام، القدير نح ، W٤٠٢\الأ^Tخ 
حيزإلى الإشكال، حتز من الشيء إحراج ت واليان البيان، إلى افتقر ما *المجمل: )٤( 

ص\ِا[.التجالي«.]اررنات 
والتمثيل،التشبيه يتلزم ض الصفات إثبات أن حلنوا حيث، بالمخلوق؛ الخالق تشبيه أي• ( ٥١

والمرصوفات.المنئيات تماثل يستلزم لا والصفات الأسماء في الاشتراك أن وجهلوا 
ص«٢[.التدمرية مريب، ، ٢٧. ١ ٠ الفتاوى٣/ مجموع ]انظر: 



نفسهفي كان bن حارحي، دليل إلى الحقيقي معناه بيان في احتاج 
لباديالمعنى ظاهر 

حيثمن هو المتشابه؛ معنى بيان في الشاطئي إليه ذهب وما 
الحقيض_JLj4 شاملا جعله لأنه الحكم؛ مقابل محي الخام التعريف 
الإصافى.والتشابه 

(٢: كالراغبرين؛ القبعض إليه ذهب إليه؛ ذهب وما 
داكولكتي'ا؛.

لمشابهتهتفسيره أشكل ما القران من رروالمتشابه الراغب؛ قال 
العنىاال٤،,حيث من أو اللفغل، حيث من إما بغيرْ؛ 

المادسة.المسالة في فيأتي الأية في بالمتشابه الراد تعيين وأما 

نفلرْفي - التشبيه منه يفلهر ما جعل أنه هنا الشاطئي على والملاحظ 
القرآنفي اروالتشابه آخر؛ موصع في قال كما الحقيقي؛ المتشابه ن م- 

لااتثبيه«لْ/الموهمة الإلهية الأمور من الياء عليه نص بما يختص لا 

فهمإلى سبيل لنا يجعل لم ارأنه ت فيه قال عنده الحقيقي والتشابه 
٢.منه١١ل الراد على دليلا نصب ولا معتا0 

.YUU»_انظر: ١( 
.٢٥٤ص الفردان انظر: ٢( 
ذحاسُرا/إا'آ.انظر:٣( 
.٢٥٤ص الفردان ٤( 
صها"آءوانظر: ، ١٤٤الوافقات ٥( 
صا"1أاوانظر: ، ٣١٥"Y/الواظان، ٦( 





فإنهمالصفات! نصوص في والجماعة السنة أهل مذهب وأما 
تمالك الإمام قال كما ، المعنى علم دون الكيمة علم يفوصون 
عنهوال والواجب، به والإيمان مجهول، والكيف معلوم، ررالامتواء 
طءة«رأ،.

كثيرفهم التجهيل، أهل وهم ! الئالث،الصنف رروأما تيمية؛ ابن قال 
لمه الرسول إن I يقولون لف، الواساع السنة إلى جين المنتمن 

يعرفجبريل ولا الصمات، آيات من إليه اش أنزل ما معاني يعرف 
في— قولهم وكذللث، ذلك، عرفوا الأولون السابقون ولا الأيات، معاني 

تكلمالرسول أن ْع اش، إلا يعلمه لا معناها إن _ت الصفات أحاديث 
.معناه،ال يعرف لا بكلام تكلم قولهم فعلى ابتداء، يها 

قوله:ش بالمتشابه المراد أن إلى الشاحلى ذم، السائمة: المسألة 
فىداخلا فليس الإضافي وأما الحقيقي، التشابه أؤوأ-رسسمت...ه 

فيهداخلا المحنى في كان ؤإن لأية، ا صريح 
والمفسرينلفح الجمهور إليه ذهب، الثاهلى؛ إليه ذهب وما 

قولهعند لأية ا فى الوقف، بان رجحه ما على مبنى إليه ذهب، وما 

٠٨٢صى التدمرد4 تقريب انظر؛ )١( 
.٣٧٣/١vالفتاوى مجموع )٢( 
صوأهلها البدع من ومويفه عقيدتي الشاطئ الإمام وانفلر؛ ، ٣٤ه/ الفتاوى مجمؤع )٣( 

.٣٩-  ٢٩ص والاعصام الموافقانح سخالفات الإعلام ، ٢٤٤. ١٧٤
.٢٦٨صا-ا-آ-انظر: )؛(
محميةوابن ا/ّااأ'ا، يره نففي والني ا/مهآ، تمره في الجوزي ابن إليهم به ن)٥( 

النزيلمعالم ، ١٨٤-  ١٨٢ jxالبيان جامع وانظر؛ [، ٢٥٤!الفتاوى مجمؤع ]انظر؛ 
^.لاكسرالك_ر؛/يمأْا_؛ها.



الالعالم في مخين ^١ ١١وأن أاك4 إلا دأدببم؛آ بمثم دما ؤ تعالى• 
المتشابه.تاؤيل 

وليتللامتئاف، قوله: في فالواو : هذاوعلى 
للعهلف.

التشابهت الأية قي بالمتشابه الراد أن إلى رين المقبعض وذهب 
التاّخينوأن _، المتشابه بيان في عباراتهم احتلمى ؤإن — الإصافي 

المتشابه.تاويل يعلون العلم في 

ؤ(وأؤس،مث إلاآث، ومابملم ؤ قوله• عند الوقف يمكن هن-ا وعلى 
للعهلف.ؤؤواؤس؛منفيآلجه قوله! في الواو وأن آدامّه 

-والمعنى الوقف أولوية في لاحتالف ا ؤإنما القولين، بين تضاد ولا 
،.٢١الجمالة في 

قدولكن رر... _ت التشابه فى لف المقاصد بيان فى — تيمية ابن قال 
فانالقرآن، في المذكور التشابه هو ليس لاصافي ا التشابه هزا يقال: 
علىيشكل كما هذا ؤإنما اض، إلا "أيله يحلم لا أنه اش أتمر قد ذك 

يجابفقد هذا وعلى معناها، يفهمون لا ايات الماس من كثير 

بجوا؛ين•

قوله!على يقف من قراءة قراءتان؛ الأية فير يكون أن • ■■•أحدهما 
وكلتاؤوألقسءمنفيآ'طه، قوله؛ عند يقف من وقراءة ءؤإلأ١لقه، 

[.٨١، Y٨٠/ انم.انى روح ]انظر: والارص [، ١١٧٥; الكشاف ]انظر: كالزمخئري )١( 
الكريمتسير ، ٣٨٣.٣٨١; ١٧الفتاوى مجموع ، ٤ ٠ ٤ - ٤ ٠ ٢ ا/ الوجيز الحرر انظر: )٢( 

.٣٣٧د٣٢٨/١البيان أضراء  i٣o٨/١الرحمن 





وابن، عطية وان ، كالجمساص الممرن؛ بعض ذكره فئد 
روالثوكانيل ، جري وابن ، سمجة 

والمشابهالمحكم في الأقوال لعض ذكرْ بعد - عطية ابن قال 
والتشابههذا، في الإحكام يوحد أي! التمثيل، جهة على عندي راوهدا 

الآيات\أ،.من الؤع هذا على ، وقفأنه لا هذا، في 
وقدوالهي الأمر آيايت، في يكون قد المتشابه ررفان I تيمية ابن وئال 

الخبر..,،إآيايت، في يكون 
^!؛١قوله! في ^ماه لمقل أن إلى الثاطبي ذهب، الثامنة! المسألة 

وغيرها.العقائد ش عامة ه منه قتم 

تيمية.كابن المرين؛ بعض عليه نص إليه؛ ذهب وما 

فيليس المتشابه اتباع أن ثبت قد — وأينا — • رُ'• • تيمية ان نال 
الصفاتءرمخصوص 

فييكون وقد والمهي الأمر آيات في يكون ئد المشابه ررفإن ونال! 
الخر«لا'،.آياث، 

٥.، ٤ Y/ القرآن أحكام انظر! 
٤•٠ ٠ ؛/ الوجثز المحرر انظر- 
،٤٠٢، ٣٩٧، U٣١؛/؛ الخاوي برع انفر: 
ا/أما.هيل التانظر: 
.٣١٤/١القدير نح انظر: 

ارجتز؛/''؛•المحرر 
الخاويمجموع 

.٣١٢، ٣١١;١٣سموعالخاوي 
.ص٣٨٢ارامة، السالة وانظر: الخاوىما/يبمم، ُجموع 



تكليفالمتشابه فى ليس أنه إلى الشامحلبى ذهب ت التاسعة المسألة 
الإبمانإلا 

لف.المن كثير عن مل ما هو الشاطى؛ إليه ذهب وما 

يعملما الحكم! إن لف! المن كثير قال رروند تيمية! ابن نال 
منكثير في يجيء كما به، يعمل ولا به يؤمن ما والتشابه! به، 

عودمابن عن جاء وكما بمتشابهه، ونومن بمحكمه، ونعمل الاثار! 

نال!م ظم ف تعالى• قوله في وغيره 
ء

ؤيومتونبمحكمه، ؤيعملون حرامه، ؤيحرمون حلال، ثحانون 
فقدإصافي؛ أمر التشابه أن على يدل ذلك في لف الوكلام يمتشابهه. 

بمايعمل أن أحد كل فعلى ا، هن. على ينتبه لا ما ا هل. على يشتبه 
اض(\م.إلى عليه اشتبه ما ويكل له، استبان 

^^،؛١قوله! في الرخ معنى أن إلى الشاطبي ذهب العاشرة! المسألة 
الميل•هو ه رزح قا قأ 

.إليه راجحة وأقوالهم المقرين، عامة إليه ذهب إليه؛ ذهب وما 
'ايعني؛ - هرح هزيبن 4 قة ؤءأة تعار؛ قوله ض - جربر ابن فال 

.٢٨٧- وانظر؛ ، ٢٧٩_AU؟، انظر؛ الحقيقي، المشابه ني هذا أورد )١( 
.١٢١البقرة؛ ّررة )٢( 
١;ص ،دارك ، ١٨٦، ١٨٥*ا/او؛ان جامع وانظر: يا/أ\/'آ، اكاوى مجموع )٣( 

.٤ ٠ ٩ / ١ ٨ الفتاوى مجمؤع ، ١٦١"
للجماصالقرآن أحكام ، ٣٧٧/١للزجاج القرآن معاني ،  ١٧٦-Y/البيان جامع انظر: )٤( 

الضيرا/أ•؛، ١^ المحرر ، ٢١٧ص اJفردات العالوم بحر Y/؛، 
فتح،  ١١٦Y/■التئزيل مدارك ، ١ ٠ ؛/ Y/ القرآن لأحكام الجامع ،  ١٥٠؛/U/ الكبٍر 
.Y٨٠/ الخاني روح \ا0\بر \سمح 



وانحرافالحق عن ميل ئلوهم محي الذين محامأ -ت ثناوْ جل - بذلك 
عث،(\ا،.

القصداءرمعن والميل الجور ت ررالزخ ت الزجاج وقال 
الأمحتقامة((ل"ا/عن الميل ررالزيغت الراغب: وقال 

فيالزيغ باهل افراد أن إلى الشاطئ ذهب عشرة: الحادية المسألة 
فيظاهرة الأية وأن البيع، أهل هم ه * • • رزح قلهن اربجاف، لأما ؤ قوله: 

العموم.

أبرزؤإنما الزخ، أهل في عامة الأية أن يرى فالشاطبي هذا وعلى 
،.الدع١٤ذم في للأدلة ذكره سياق في أوردها لأنه البدع؛ يأهل وصفهم 
منكثير إليه ذهب الأية؛ عموم في الشاطئي إليه ذهب وما 

وأبيوابن وابن جريررْ،، كابن رين؛ المق
واينعاثورر'اا•والشوكانيلاُ،، حانّ، 

ذهبالبدع؛ بأهل الزيغ لأهل يرْ تفمن الشاطئ إليه ذهب وما 

\وا0مم\.جامع 
لاوزجاجا/'\'\ما.القران ساني 

.٢١٧ص الفردان 
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

.YUn-YU\_

٠١٨١م ايان جامع 
ا/آ.ةالوجمز المٍرر 
المهل

.٨٣٩٩ المط المٍر 
ا/هام.القدير فتح 

.٤٤٩الخاوي سموع وانغلر: ، ٢٣، ٢٢م انمريرواكوير انذلر: 



علىحملها ولكن ، والسقي ، كالزمحري ؛ رين المفبعفن إله 
البيعأهل على أو والتخص؛اس، التمئسل باب من هو إنما البيع أهل 

ظاهر.هو كما عام اللففل لأن ممحللما؛ 

نزلتأنها ذكرنا فيهن نزلت كانت ؤإن الأية ررويرل0 جرير! ابن قال 
قلبهفمال بدعة الله دين فى بدع كل مها معني فإنه الشرك؛ أهل من فيه 

أهلبه وحائل حاج ثم القرآن، آي متشابه لبعض منه تأؤيلأ إليها، 
بذلكمنه إرادة المحكمائن،، آيه أدلة من الواصح عن وعدل الحق، 
عليهتشابه ما تاويل لعلم وطلتا المؤمنين، من الحق أهل على اللبس 

النصرانيةأهل من كان؛ المبتدعة أصناف وأي كان، من كائنا ذلك،، من 
أوحرورثا، أو نسنا، كان أو المجوسية، أو اليهودية، أو كان، 

جهمتارارم-أو قدريا، 

،.٤١الحق((عن الزائغين فى العموم اللففل ااوظاهر حيان: أبو وقال 

الخارجةالطوائف من طائفة كل تعم الأية لاوهل،ه الشوكانى: وقال 
الحق((رْ،.عن 

قولهعند الوقف ترجيح إلى الشاطبي ذشس، عشرة: الثانية الماله 
إلائأويإهُ ملم أوما 

؛/؛،U؛.المحاق انظر: )؛(
I٦٣؛/النزيل مدارك انظر: )٢( 
.١٨١*ا/اليان جامع )٣( 
ما'/بما،ّآ.اسط الحر )٤( 

)ه<قحالقديرا/هاّ\.





عندالوقف ويكون العلماء، يعلمه قهدا والإصافي بي النوهو الثاني 
هأير ي وأ}آ>يخمى ؤ قوله! 

وقفمن لأن الجملة؛ حث من الحقيقة فى حلاف فلا ؛ هذاوعلى 
بعلمه،اض استأثر ما بالمتشابه أراد الجلالة! لمقل عند 
العلماء.يعلمه لا وهذا 

أرادؤدآؤ'؛؛ءُدثفيأبزيم ت ه قولعند الوقف ورأى وصل ومن 
معالعلماء، يعلمه وهذا الإصامحي، أو النجي التشابه بالمتشابه: 

فيه.يختلفون لا وهذا فيه، تفاوتهم 

افه؛إلا يعلمه لا القرآن في متشابها هناك أن على متققون أنهم كما 
الغيبية.كالأمور 

منهي هل والجزئيات؛ ائل المبعض في النزاع سقى ولكن 
بي؛والنالإصافي المتشابه من أو اض، إلا يعلمه لا الذي المتشابه 
وغيرهاور الوفواح كالصماُت، 

اضاستأرر ما وهو الحقيقي، التشابه وهو احر؛ نزاعا هناك أن كما 
المنةأهل مذه_، هو كما فقهل؛ كيفية تفويقي فيه التقويقس هل بحلمه، 

البلخ؟أهل مذهب هو كما وكيفية؛ معنى تفويض أو والجماعة، 

،٢٠٥٠، ٦٠سموعاكاوىم؛ه، اظر: )ا(

 )Y( :؛؛/، ٣٠٠اكاوىه/ي؛آ- مجموع انظر"YVY .٣١٣ ،A/\T ،؛.roofw.
.٣١٧/١القدير فح ، ٤٣٣

.YAi,_١^^، !لمالة ١^ )٣( 



قولهعند الوقف ترجيح من الشاطئي إليه ذهب فما ؛ هذا تبين ؤإذا 
}أهل جمهور إليه ذهب هئأه؛ إلا تلم وما ؤ ت تعالى 

، Jju،^4افه اسأئر ما ت بالمتشابه المراد أن على مبني القول وهدا 
رأيبين الفرق ملاحفلة مع ولكن الحقيقة، هو بالتأويل المراد وأن 

التفويضأ٢لفي والجماعة السنة أهل ورأي الشاطبي 
قوله:محي الوقف اختيار من الممريزأم بعض إليه ذهب ما وأما 

التشابهبالمتشابه! المراد أن على مبنى هذا فان ^ آيز قا ا}أيخمة وؤ 
التفسير.هو بالتأؤيل: المراد وأن الإضافي، أو بي الن

علىالوقف، أن على وحلفها الأمة ملف، اروجمهور تيمية! ابن قال 
وابن، كمب، بن أني عن المأثور هو وهذا ١^؛^ إلا ذفيه' بملم وما ؤ قوله! 

روغيرهم٠٠١ عاس، وابن مسعود، 
أنرر... _! المتشابه في لفح اللأقوال توجيهه مياق في — وقال 

وقراءة؟^، ؛^^١٤قوله! على يقف، من قراءة قراءتان! لأية ا في يكون 
٠أبزه ق، ؤ قوله! محي يقف من 

استأثرالذي ه نففي المتشابه بالأولى! ويراد حق، القراءتين وكلتا 
،يعرفالذي الإضافي المتشابه بالثانية! ويراد تأويله، بعلم اممه 

سميةوابن ، ١٦٣ا/يرْ تففي والنفي ، ٢٨٨ا/تمره في الجوزي ابن إليهم؛ نب راآ 
.٢٨٦ص المادمة، المالة وانظر: ما/هيأ[، ، r٥٤/الفتاوى مجموع ]انفلر: 

.ص٤٨٢ة، الخامالمسألة إ انظر )٢( 
[،٨١، ٨٠أ/ انماني روح ]انظر: والارس [، ١٧٥\إ الكشاف ]انظر؛ كالزمخثرى )٣( 

.٢٨٦ءسالمادمة، الآلة وانظر: 
م/؛ه.الفتاوى )؛(مجموع 



انراءتؤه يف

Iكقوله القرآن؛ في يقع هذا ومثل تأويله، وهو تضيره، ا١^١سخون 
،آ:بمد4ل١، نة لمحل مآ==قرم كاث 

صحح.معنى لها قراءة وكل والإنات، بالنفي مشهورتان 
العلمفي \}ت\ّخ معنى أن الشاطئ!لى ذهب عشرة: اكالة المسألة 

الثات•هو يآلمزه ؤقوله؛ في 
المقرينعامة إليه ذهب الشامحلبى؛ إليه ذهج، وما 

. ١١متمكناثيائا ثباته الشيء ®رموخ الراغب: قال 
اكيءا،في الثبوت ررالرموخ: ت عملية ابن وقال 

.٤٦إبراممت سورة )١( 
)مآ(ُجمرعاكاوىيا/آح

الوجيزالمحرر ، ١ ٠ T/ التنزيل معالم ، ١ صْه المقرئات ،  T١٨٠/ البيان جاسمر انفلر؛ )٣( 
Y/القرآن لأحكام الجامع ،  ١٥٤/ U/iالكمر الضر , yAA\/المسير زاد ، ٤٠٤ا/ 
.م٤٢والتوير التحرير \إآ\ك اكوير نع ، ١٤؛/

.١٩٥ص الفردان )؛(
٠.٤ ٤ ا/ الوجيز المحرر )٥( 



ةم_ري

ينئمى جثث رنينَ بمد آيميأ لدي؛بما د'لاًًقم محن بمم أدوكِ تعالى؛ ال ن٠ 
بميّ؛رمحأس آم تر1ئ> ورفوث مطهثره وأوؤج مها •كؤد1ث آ'لأدا<نر عنتها 

المثاد4لا/

فيوهو ،، الظاهرل في مطابق غير حاء ®ومما الشاطئ: مال ٢ U؛/ 
هذافإن د'لهكمه تن شر أدؤكر فل ؤ تعالى؛ اش قول معلمابق المعنى 

فكأنهالدنيا؟ الحياة متاع من أقفل هو بما أحبركم هل محناْ؛ الكلام 
جثتتثمبم،ينرنهتر ؤيدذينأهوأعث نحالى؛ اض ففال أحبرنا، نعم، قيل؛ 

حناتربهم عند لهم امتقر اتقوا الذين أى؛ .يمالآة؛.ءئتهاآلآ>تهنر.
الجوابمعنى الكلام مضمون فأععلمى الأية، الأنهار... تحتها من تجري 

.المقرين١١ من جماعة قول على التقرير وهد.ا لفظه، غير على 

•ر؛صءءءةمءوح؛صء

 Bة!لاورا،<ا

ل1نتيد'إاءئإ يحيوتن آؤس؛ؤر ^iiJ تعالى؛ قول أن إلى الشاطبي ذهب 
بهايستدل التي الأمثلة من ,ه . آلأءثث. عنتها ين ئمكا جننت رنهح يث آلمأ 

.١٥ت عمران آل صورة )١( 
عطاما.المعنى في كان ؤإن الظاهر، في للسؤال غير الجواب أن أي )٢( 

أنا®ما تال! الناحية الفرقة عن سل .لما ام، بان هميرْ ّياق في هذا الشاطئ وأورد 
عنالجراب يكن ولم ناحية يه كانت، الذي الوصم، عن أجابهم حيثح وأصحابيا١ عب 

فيالجواب السؤال يطابق فلم السؤال من المقصود هو الذي اكاجية، الفرقة تعيين 
الاعتصام]انطر: المس، فهم إذا الرع ذللثج تالخزم لا العرب أن هدا عن وامحدر اسل، 

ri\/r >٣٤٨.]

(.TiA/T_^\ (Y





القولْع يتفق المسالة هذه في الشامحلي إليه ذهب فما ؛ هدا وعلى 
يكونلئلا الأول، القول وأوحههما محتملان، الرأيين وكلأ الأول، 
صميرل١/إلى حاجة حينئد بالكلام 

.٢٠٦مالمان جاح انظر: )١( 



كةيثن ص ن5ئ دثآ،ُ ش (_ ^ ١^٠ نبم، آتيز ^ ةالساليى; ٠
ؤ.!ثهؤ_/ لإ عق ؤك آ'لأ لثة ش دثزل كاء س دبر 

V/tA  اكرب عر المميص ترك في ررالأدب الث\طبير^/■ مال
؛^٠^ت محوله بعد محال كما شيء، لكل الخالق هو كان ؤإن تعار، اطه إر 

يقل:ولم ؤثوقآنو4، محوله: إلى 
الملكذ-زع لأن منا؛ مين الق ذكر ئد كان ؤإن والشر، الخير بيدك 

أثرْ:في قال نعم، ظاهر. ثر به ذللث، لحق من إلى ية بالنوالإذلال 
حاءحتى حلقه؛ الجميع أن على الجملة في تنئها 

ليم،والشر بدبك، في رروالخير السي عن الحديث في 
إوك«رم«رء،.

ْحةمحءهءه4ء ءموصء 

 Hة:لدرامما

\ذفك•شُالل4>رنلكألثأاث<ول تعار:قوله أن إر الشاطئي ذمت، 
علىيدل الحيرّيم ئثدق ^١٠ ش وتذل، دثاء يتمرمن يثآء منن ^لثااى رثتيع يثاء 

سبحانهلأنه تعالى؛ اش إلى الشر بة تعلى التنصيص ترك فى الأدب، 

.٢٦ممران: آل )؛(ّورة 
٥١ ١ A ١^١^^، ]اظر: الأيات. ءيها تدل اش انمة للاداب ذكرْ ساق ز أورد، )٢( 

-١٦٦.]

الدياءبابح ونمرها، افرين المصلاة كتاب في صححه، في ْالم أحرجه الحديث،: )٣( 
بلفظطالب أيي بن مر حدبمج ص  ٧٧١برقم  ٥٣٦.  ٥٣٤\إ ومائه اللمل مائة في 

إوك«.لمس والشر يديك، في كله »الخر 
.١٦٦/٢الموافقات، )٤( 



يدكت يقل ولم ؤ.بماتلشأدلإر4 ت قال ثم والشر( )الخير معا القسمين ذكر 
ثربه لحق من إلى بالنسبة والإذلال ، ٧١٠١١ننع أن مع والشر، الخير 
ظاهر.

كابنرين؛ المقمن جماعة إليه ذهب، الثاطبي؛ إليه ذهب وما 
والألوميلْ،،والبيفاوىل٤،، القيمل"أ،، وابن ،، حيان١٢وأبي تيميةل١،، 

وغيرهملَا،.عدىر٦ا، وال
ماومنها والأحاديث،، الأيامحتف عليه تدل ما وهو الفلاُر، هو وهذا 

يفعلولا أحدا، يظلم لا عليم، حكيم سبحانه اش لأن المولفج؛ ذكره 
وفعله.حلقه في لا مخلوقاته بعض في فالشر لحكمة، إلا 

إلاما شيئا يخلق لم الله أن الملمون علم راوقد تيمية؛ ابن قال 
المخلوئاتجفى يكون ولا وحيره، حسنه وجه الحكمة فتللث، لحكمة؛ 

معنىيثلهر وبهذا الوجوه؛ من بوجه فيه فائدة ولا فيه حير لا محص ثر 
إمابل وحده؛ اممه إلى يضف لم الشر وكون إليلثها١، ليس اروالشر قوله؛ 

؛فاءله،ال فج يحن. أو ببج الإلى يضافح أو العموم، بهلريق 
حير،يشاء من ؤإذلاله يشاء، عمن الماللث، البه ق ١٠القيم؛ ابن وقال 

انظر؛(
انظرأ(
انظر٣( 

<<)٤
انظره( 

انظرا*(
^اظر

،٦٤، A٦٣/اكاوى مجموع 
اوحيط'؛/خمإ.البحر 
التمربال.اتع ، ٣٠ص؛ العليل شفاء
•١٠٤ا/التنزيل أنوار 

•دوحالمعاني'ا/'اا 
.٣٧١، ٣٧٠\إ الرحمن الكريم تسير 
.٣٦٦_ ص٤٦٣اليحاوين ثرح 

١.٢ ا/ ٤ الفتاوى مجمؤع ٨( 



بيندائر المحرف هذا فإن الدليل؛ المسالوب إلى بة بالما ثن لكن ؤإن 
حيرلكه وهذا ذلك، عن تخرج لا والمصلحة والحكمة والفضل العدل 
•إليهُُ ليس وأنه الشر، عن بتنزيهه عليه ؤيثتى الإب عليه يحمد 

وصمالا تعالى افه إلى يضاف لا فإنه الثر ءوأما ت المعدي ونال 
نمائهفي ؤيندرج مفعولاته، قي يدخل ولكنه فعلا، ولا انا ولا 

وندرْ.

ماإلا ملكه في يقع فلا والمدر، القضاء فى داخل لكه والشر فالخير 
بلوالشر، الخير بيدك ت يمال فلا افه، إلى يضاف لا الشر ولكن شاءه، 
رسوله،اوقاله اممه قاله كما الخير، بيدك يقال! 

اسلشفاء )١( 
.٣٧١، ٣٧٠ا/ الرحْن الكر؛م سر )٢( 



و]i" ماث ثث وي بن عؤ ■*كدأ ئذي أف عث عيش مثن ت قالتعالى •
دث^ؤنهر١،.

'كننزأف عث عيش مثل إق ؤ ت تعالى ررومحال I الناطبي قال ٤ / ٤ ٩ 
آدم...®وهو فيه، يختلفوا لم بما البرهان فأراهم الأية؛ ٠^٢^ 

بدليلإلا فيه يؤتى فلا القرآن؛ احتجاحات تجد النحو ^ا ®وعلى 
أبى®أم ثاء ؛صّحته، الخصم يقر 

هاءجمءء4ّء ٢٠٥

ةتءالالرا>ااا

أفعث عيش  ٠٣فوله: في تعالى اق أن إلى الثامحلبي ذهب 
فيآدم، وهو فيه؛ يختلفوا لم بما البرهان التماري أرى 'كثر،ءادمه 

أب.غير م، حلق لأنه الله؛ ابن، عيسى بأن دعواهم إبطال 
الممسرينأم.من كثير إليه وأثار ظاهر؛ الئاطبي إليه ذهب وما 
يكونكيف قولهم: في التماري على حجة ررالأية حزي: ا؛ر، قال 

وذلكأب، ولا أم دون اممه حلمه الذي بآدم النه فمثله أب، دون ابن 
لقولهمءل؛،ّأقطع فهو استبعدوه؛ مما أغرب 

٠٥٩عمرازن آل ٌورة )١ا 
المرافقات)٢( 
،١٧٩؛/التنزيل مدارك ، T٦٦/؛/القرآن لأحكام الجامع ، ١٩٢ا/الكشاف اننلر: )٣( 

،٣٧٥ا/كير لأبن الخفلم القرأن تمر ، ٥٠ا/• التمر بيانع \الأ1ف المهيل 
ا/با>م،الرحمن الكريم تسر ا/آأم، القدير فح  ٨٦٦\االتنزيل أنوار ، ٣٧٦

.١١٢م والمرير التحرير 
.١٤٧/١المهيل )٤( 



يخالقأن على قادر أب غير من آدم حلق ارفالذي كثير: ابن ونال 
لكونهعيسى في البنوة ادعاء حاز ؤإن والأحرى، الأولى بطريق عيي 

ومعلومالأولى، بالطريق آدم في ذلك فجوز أب غير من مخلوئا 
وأظهربتللأيا، أمد عسى في فدعواه باطل؛ ذلك أن بالاتفاق 

فادا«

.٣٧٦، ٣٧٥انملم؛/القران •نمر )١( 



أووثثرك وتآ إ؛رهم فيآ لم ألًهثف ؤ ال—ى; ت—مة—ال ٠
•٢١أثلا ثن؛٠^٠؛ إلا نألاتججل 

ؤآتيز^مث ألخؤتف تعالى!  Jlij®الشاطبي! قال /٥ ه٠ 
فياطع قيل دلوهذا ، ٥^،^ إلاين دألإتجيل * ٥١رك د٠آ ٦^^۴ 

نصراني.أو يهودى إبرامم أن دعواهم 
بدليلإلا فيه يؤتى فلا القرآن؛ احتجاجات تجد النحو هذا وعلى 

رأُى،،ل أم ثاء لمحته، الخصم يقر 
ء،،•وم ه-ءصء ه7قمحء 

 Bة!لدواما

ألخؤتفتي؛حآمثيى^^١^٠ تعالى! موله أن إلى الشاطئي ذهب 
الكتابأهل دعوى في قاطع بممح،ق؟اا دالإتبميلإلاثن أودط وآ ١^ 

نصرانتا.أو يهودتا كان إبراهيم أن 
الممسرينلم.من كثير إليه وأشار ظاهر؛ إليه ذهب وما 

ومالتيهوديا، إبراهيم كان الجهود! ،ائالت جرى؛ ابن نال 
اليهودملة لأن عليهم؛ ردا الأية فنزلت نصراسا؛ كان العاري! 
.طويالةاا بمدة إبراهيم موت بعد وقعت إنما والنصارى 

٠٦٥ت صران آل صورة )١( 
الموافقات)٢( 
لأحلكمالجامع ، ١٤٥٠; الوجتز انمرو ، ٢٠آ/للجماص القرآن أحكام انظر: )٣( 

Y/المحط الهم ، ١  ٤٨المهيل؛/،  ١٨٢،  ١٨١\ا التنزيل .دارك ، ٦٩ا! A القرآن 
.١٣٩٠; الرحمن الكريم تسير ، ١٣٨٠; محير لأبن العظيم المآن شر ، ٥٠٩

.١٤٨/١المهيل )٤( 



ملةعلى أنهم والنصارى اليهود دعوى رروأما ت عدى الونال 
لمعليهأ أنهم يدعون هم التي والنصرانية اليهودية أن علم محقي إبراهيم، 
بهيعلم الذي الأمر هذا في يحاجون فكيف الخليل. بحد إلا تؤسس 
واذراؤهماال١،.كذبهم 

.١٣٩٠; الرحمن الكريم -سر 



عؤلن>ءيإا حرم ما إلا إنرءثل دماَ جلا لكان ألطعاؤِ الى: تعال ق٠
■صندقمى-با كنتم إن بآلثورثت ذ1ذوأ قل آلثورنه ترل أن ئل ين ء مسه 

نولهمع ها معط يثكل هذه »أن الئاطبي: قال ٦ / ه١ 
ينمسخ، ؤ ٩,؛>^ كزر ثا إلا لمآ حلا دكان ألطماب ؤَكو تعالى؛ 

محن أنه .ت أنبيائه من نبي عن أحبر اف فان الأية؛ لأؤوئلأ(ه ثرل ن أم 
مثله.لجواز دليل ففيه حلالا، ه نفعر 

تحريملا أن يفرر! تقدم ما لأن الأية؛ في دليل لا أنه والجواب: 
فيتقرر كما شرعنا؛ عن منفثا لغيرنا شرعا كان ما فيبقى الإسلام، في 

الأصول«ص.

جصءيمج،4ء يمصء 

ة:■الدوام

ءؤيتأتبماأك؛نيءامتوألامحزموأْلقت،آتعارت قوله أن إر الشاطئ ذهب 
حلانمآُؤكاف ألطماي ءؤَةو قوله! مع معناها يثكل 

آلؤرلنه4.ترو أن م ثن ء يئسه عق حرم.إن>ءيد ما إلا إّرةيلا 
الله.أحل ما تحريم عن الهي المائدة: آية ففي 

.٩٣عمران: آل )ا(مورة 
الماندة;ب\/..i . ^^بألأومأصث^١عهم. ممار: توله بمي )٢( 

.٢١٠الامحصام وانظر: 
؟/•ا؟.الاعممام )٣( 
.٨٧ت الماندة صورة )٤( 



هنفعلى حرم بأنه يعفوب عن محبحانه أحبر ت عمران آل آية وفي 
مثله.تحريم جواز على يدل هذا وأن حلالا، 

الإسلام،في تحريم لا إذ الأية؛ في دليل لا بأنه ينهما وجمع 
شرعنا.عن منفثا لغيرنا شرعا كان ما فيبقى 

رين؛المقبعض يه إلأشار بي؛ الثاؤلإليه ذهب وما 
كمحرأم•وابن وابن كالج۵اصأ١،، 

تحريمبأن قيل! إذا يكون إنما الإشكال هذا بأن اظه! ينبغي ولكن 
الأية.ظاهر هو كما احتهادْ؛ على بناء الحلال بعض ه نفعلى يعقوب 

الأيةفي إشكال فلا اف؛ إذن على بناء تحريمه بأن قيل• إذا وأما 
أصلأأ؛،ب

حاءإذا لنا شرعا ليس قبلنا من شيع بأن الثاظبي إليه أشار وما 
بالإجماعفهذا بخلافه؛ شرعنا 

حورلما إسرائيل تحريم أن على الأية دك ااثد الجماص! محال 
غيرشيئا لففله موجب يكن ولم واقعا، كان قل. ه نفعلى الطعام من 

.Y٢٥/القرآن أحلكم انفر
.٣٣٠ءمأ/، ١٤٧ما"؛ا، ها/ب، الخاوي مجموع انظر: )٢( 
.٢٠٩٠\ااسم تمرالقرآن انظر: )٣( 
القرآنأحكام ا/ا،'إ، وانمون الكن ، T0/Yللجماص القرآن أحكام انظر: )٤( 

،١٣٦٩/١^^، لأبن ١^ أحكام الكشاف ، ٢٩٠للهرامي 
أنوار، Y/؛/٧٨القرآن لأحكام الجامع ، ٣٤٢ا/المر زاد ، ٤٧٢ا/المٍررالوجٍز 

.٦٦٩١٦الماتي روح ، ١٧٠ا/المل 
.ص٣٩١الفقه أصول قى مدكرء انفلر: )٥( 



لأنوذلك ه؛ محمد نبينا بشريعة منسوخ هو المعنى وهذا التحريم، 
يحرمهافلم العسل، حوب إنه ت وقيل ه، نفعلى مارئة حرم ه النحم، 

يمين٠٠^١،•كفارة لففله موحب وجعل عليه، تعالى افّ 
ولاالله أحثه ما بيمينه يحرم أن لأحد اروليس ٠ تيمية ابن ونال 

منثؤع وأما .، محمد شيع هو هذا اممه، يوجبه لم ما بيمينه يوجب 
ؤإذاعليه، حزم شيئا الرحل حزم إذا إسرائيل بني مع في فكان مله 

كفارة«ل؟/ثرعهم في كن ولم عليه، وجب شيئا ليفعلن حلف 
وتركهاإليه الأشياء أحب جرم خم' إسرائيل ُإن كثير• ابن وقال 

لا؛ شريعتهم ني مائعا هذا وكان فه، 

.Y،>/Yالقرآن أحكام )١( 
isالخاوي برع )٢( 
.٣٩٠ا/انمثلم تمرالقرآن )٣( 



وهدى،،غ قئ؛ لثنى لاثاثى وتيع ين أول ؤءف ٠

تعالى:قوله مي قال. أنه : راو،س الئاطبي: قال ٧ ; ٥٢
أثبتمن به يؤمن محمد قلب البيت باطن مم-اييم ومع يئن أدل ؤإ0 

واقتدىالتوحيد قلبه قي اممه 

العرب،تعرفه لا المعنى هذا فان بيان؛ إلى يحتاج ير التغوهذا 
بحال؛ساق ميلائمه ولا مناب، مجازى وصع جهتها من فيه ولا 

هذا؟ل؛،.فكيف 

فزالللقرآن؛ ير نفأنه على يدل ما فيه يقع لم أنه عنه والعذر 
إذا«لْ،.الإشكال 

،مء،ءهُوءبءهحهء

■الدراسة:

صدن أدل ت تعالى قوله في سهل فول أن إلى الناطمب ذهب 
قلبهفى اممه أنست، من به يؤمن ه محمد نلب الين باطن • إيثا؛راه 

الالمحنى هذا لأن للأية؛ ا ين نفليس بأنه بهدايته؛ واقتدى التوحيد 

.٩٦زن عمرا آل صورة ( ١ ) 
٢٣٥؛/الموافقات ت ]انظر التستري، مهل عن المنقولة المشكلة التفاسر من أي )٢( 

.١٦٧، ١٤٨، ١٢ص٦'وانظر: [، ٢٤٧
بثتأول، أكا ققةتاهه لمدئهقاءو،هى ت اونوله ص'٥ تميرْ محهل؛ي لفظ )٣( 

منبه يؤمن الرسول وباطنها الذلاعر، عو هدا بمكة، - وجل عز - اممه بتت للناس وصع 
الا,س«.من التوحد نله في اف أنت 

صا-مأا.وانفلر: ، ٢٣٢، ٤٢٣١; اJواءقا٠ت، انفلر: )٤( 
UM/1الموافقات )٥( 



لأي£ري

يلأتمهولا مناسب مجازى وصع جهتها من فيه ولا العرب، تعرفه 
بحال.مساق 

أحداأجد لم ولدا علله، بما الصحيح هو الثامحلمي إليه ذم، وما 
•عليه مهلا تاع رين المفمن 

ليسI فقيل القرآن، ير نففي الصوفية كلام ما ارقأ I الزركشي فال 
التلأوْ،العند يجدونها ومواجيد معان هى ؤإنما ، يرا نف

الئزيلمعالم ، ٠٤١ ا/ وانمون الكت، ، ٣٥٧.  ٣٥٤م/ ايان جامع انغلر: )١( 
ا/مها،هل الن، ٤٧٤الوجيز\إالسرر ، ٣٧٢، ١٣٧١; الحربي لأبن القرآن أحكام 

القرآنتمر ، ٨٩، Y/؛/٨٨القرآن لأعام الجامع ، ٤٤٤السير زاد 
.٩٤، ٩٣٨المثور الدر ، ١٣٩١; محير لأبن الشم 

.٨١٧٠ اJرUن )٢( 









وأممإب يمانمءولا٤^>، حف ءامزأألتواأس أيو< ^٤^^١ ى! العتال ق٠
دمحن<لا،.

مامحء4:حق ايمواأث، ؤ قوله؛ في قتادة راوقال الئاطبي: نال 
،^٤٢بن آربيع وقاله بقوله: مسوخ !نه 
لأن؛ المذكور الطراز من وهذا ، زيد وابن ، دي وال

التكليفوأن فيه، حرج لا الدين أن تقرير بعد إلا تنزلا ولم مدنيتان، 
فيما؛ حىألمواأث، ؤ محوله! معنى قمار مرفؤع، تطاع يلا بما 

٠١٠٢عمرانI آل صورة )١( 
٠١٦ت التغابن صورة )٢( 
فيياصين بشير حكمت إصنادها وحنن ، ٧^V١٣/ شير0 في جرير ابن ت قتادة عن أحرجه )٣( 

الضيراسحا/م؛ف
.٣٧٧"Y/تميرْ في حرير ابن أنى: بن الربح عن أحرجه )٤( 

لكنالخرساني، ثم المري الحفي ؤمال: الكرى، أنس بن الربح م بنأض؛ الربح 
تهذيب، ١٧٠البلاءأ/ها"ا، صيرأعلام ]اننلر؛ ه.  ١٣٩صنة توفي زمانه، مروفي عالم 

[.٢٠٧/٣اكهدس،

.٣٧٧منفيره في جرير ابن السيئ: عن أحرجه )٥( 
الحجازيكريمة أبي بن الرحمن عيد بن اصماعيل محمد أبو المفر الإمام هو ال.ي: 

سنةتوفي اكفير، علماء من لكن قريش، موالي أحد الكبير، السيئ الأعور الكوفي ثم 
[.٢٧٤، ٢٧٣/١اكهديص، تهدب ، ٢٦٥، ٢٦٤ه/النادء أعلام صير ]انغلر: ير. ١٢٧

.٣٧٧ jxنفيرْ في جرير ابن نيد: ابن عن أحرجه )٦( 
قرآنصاحب، لكن المل.ني، مولاهم العدوى أسلم بن زيد بن الرحمن عبلؤ هو نيد: ابن 

]اننلر:. ٥١٨٢سنة توفي والمنوح، الماسخ في وكتابا مجلد، في نقبنا جمع ونقير، 
[.١٦٢،  I١٦١/اكهل؛ب تهدب الملأء أءلأم سبر 

[.٣٤٥، ٣٤٤م الموافق١ت لانفلر: والأصولمن. المتاخرين بلسان الخ من لمي أي )٧( 



بالنسخأرادوا فإنما أت؛،لنلم'ه، نا ه  ١٣^ؤ نوله! معنى وهو امتطعتم، 
التغابن®بسورة مقيد عمران آل محورة إطلاق أن 

■الدراسة:

الميالأمثلة من وغيره قتادة عن الشاطبي ذكره الذي المثال هذا 
المتأخرينإطلاق من أعم للنخ المتقدمين إطلاق أن لبيان أوردها 

وتقريرهالأمر هذا بيان محبق وقد والأصوليين، 
قتادةمراد بان الثاطبى إليه ذهب فما المثال؛ هذا بخصوص وأما 

عرففي النسخ وليس والتقييد، البيان هو إنما هنا، بالمسخ وغيره 
رين؛المقمن جماعة إليه ذهّح فقد والمتأخرين؛ الأصوليين 

تنميةوابن ، كالنحاس 

نسخت،؛أنها - العلم من محله مع — قتادة قول رروأما النحاس: قال 
ؤ\مح\بنسخة: ، ؤةدإأث،ماآسقعبمهل نزلت،: معناه! يكون أن فيجوز 

طاةته«ل^.إلا أحدا يكلف، لا لأنه مثلها؛ وأنها 

فاللف،مجمل، النسخ لفغل أن الخهلاُء،: ®وقمل تيمية: ابن وقال 
غيرأو إطلاق أو عموم من عليه لأية ا دلالة يظن فيما يستعملونه كانوا 

.٣٥٨اووامماتم/يهم، )؛(
.٢٦١، ٢٦٠، ٢١٢، ٢١١ص اطر: )٢( 
,ص٥٨والمنسوخ النامحخ ت انظر )٣( 
٠.١ ١ ا/ ٤ الخاوي مجموع انظر: )٤( 
٠١٦التغامحن: سورة )٥( 
مر،،هدوالمنسوخ الناسخ )٦( 



ؤوجتهلإيىم\يعءه، حق ءؤ(دذواأس 1 فوله إن ت قال من نال كما ذلك، 
بينوليس ماآسملنمهل٢، ^مإأس بقوله: سخ ،، حهتاد،؛هأ حى آس 

نوله:من الناس بعض بمهم نل لكن تناقض، 
كماهدا، فهمه ما فينح العيد؛ يستطيعه لا بما الأمر وؤ"ءداحهثاد،ءه 

مانح ذلك، يكن لم ؤإن آياته، الله ؤيحكم الشيطان يلقي ما الله ينح 
منأو الأسماع من أو الأنفس من إمحا الشيطان ألقاه ما نح بل أنزله، 

كانت،ؤإن معنى، فهم من النفوس في يقع ما الله ينح وكدللث، اللسان، 
محتملءرص.لكنه عليه تدل لم الأية 

منسوخة؟أو محكمة هي هل لأية ا هذه من المفسرين موقف أما 
ثقولين قطك، 

إليهوذهب الشاطئي، إليه ذهب، ما وهدا محكمة. أنها الأول: القول 
رينالمفس جماعة 

٠رين المقس جمع إليه وذهب وحة. متأنها الثاني• والقول 

.٧٨ت انج سورة )١( 
.١٦ت التغابن محورة )٢( 
.٠٣٠ ، ٣٤٩ا/المسر زاد وانثلر: ، ١ • ١ ا/ ٤ اكاوى مجموع )٣( 
حزمابن إله وذهب دطاوس، هماس ابن عن م٧٧٣ تمرْ مح، جريّ ابن أحرجه  ٢٤١

_AT[.العزيز القرآن نامحخ ت ]انفلر والبارزى [، ص١٣والمنسوخ الناسخ ت ]انذلر 
نيد،وابن دي، والانس، بن واربح قتادة، عن  ٣٧٧/٣ميرْ في جرثر ابن أخرجه  ٢٥١

أحكام]انفنرت والهراسي صْخ[، والمنوح الناسخ ت ]اننلر النحاس إليه؛ وذم، 
]انظر:والقرطي  diAT\/الوجيز الحرر ]انظر: ءطي؛ت وابن [، ٢٩٨/٢القرآن 

١[،٠ ١ ا/ ٤ الفتاوى مجموع ]انفر؛ تيمية وابن ١[،  ٠٢؛/ "ا/ القرآن لأحكام الجامع 
١[•' ٣٨التأؤنل محاسن تانذر: والقاسي 





فيخ نلا العلم: أهل من حماعة وقالت رر... عطية: ابن وقال 
تقاتهحق الله اتقوا هده: فمعنى متفقات، الايات وهدم ، هدامن شيء 
ونواهيه،أوامره بءص_ج هو تمانحء؛ه حق ؤ أن؛ وذللث، امتملعتم، فيما 
ابنيعصي وألا الصحيح، القول هو وهدا يسرا، الدين تعالى جعل وقد 
أمرالعبادة؛ في يفتر وألا كبيرة، في ولا صغيرة في لا حملة، آدم 

ولا_(، 3Llajلا ما تكاليمج لكان هدا الله كلفا ولو البشر، جبلة فى متعدر 

}الآية((أ هده تاويله في أحد ذللثج يلتزم 
بيانقوله؛ زن وقيل: رر... القرطبي؛ وقال 

أصوب؛وهدا استطعتم، ما تقاته حق الله فاتقوا والمعنى؛ لأية، ا لهدم 
أوليءافهو ممكن؛ والجمع الجمع، عدم عند يكون إنما التح لأن 

؛/TA؛.الوجيز ١^ )١( 
٠١٦ت التغابن محورة )٢( 
.١ ٠ ٢ ؛/ Y/ القرآن لأحكام الجامع )٣( 



١رجبممادلاؤوآغشئوأبم-لأم ت تعالى قال ٠

جميعاأش إمحنل وآغمسثوأ ءؤ تعالى! اض قال  ١٠ت الثاطبي ئال ١ ٠ / ٥ ٥ 
أنعر فأث،؛ حق أس ؤأةؤ\ ت دعال_ى نوله يعد ولائثرمأه 
تفرقه،ذلك محوي ما وأن حما، الله تقوى هو الله بحبل الاعتصام 

حرجلأنه المبتدئ؛ أوصاف أحص من والمرنة ؤولأقتثؤ\ه,( لموله! 
الإسلأماالأهل جماعت وباين الله، حكم عن 

ء ٠٥ ٠٠٠ء  ٠٠

 Bة!لدراما

محنلأف.ثميتاؤوآغكيئوأ تعالى: قوله مجيء أن إلى الشاطبي ذهب 
بحبلالاعتصام بأن يشعر حى أٌُ ^^؛١ قوله: بعد ثرمأ^ ولا 
ولاؤ لقوله• تفرقة؛ ذللث، سوى ما وأن حما، اممه تقوى هو اض 

هوالله بحبل الاعتصام لأن صحيح؛ الثامحلبي إليه ذمتا وما 
حبلنمير في الواردة التفامحير أن إذ وصلال؛ فرقة محواْ وما التقوى، 

اللهوتقوى بدينه، التمسك حول وكلها بعض، من بعمها قربمسما الله 

١ Ajوالاعتصام بدينه لث، بالتم

.١٠٣عمران؛ آل محررة ( ١ ) 
.١٠٢عمران: آل محورة )!١( 
\إ^\.الاعممام )٣( 

.١٠٢عمران: )؛(محورةآل 
المرزاد ، ٤٨٤ا/مح؛، الوجيز المحرر ، ٣٧٩، ٣٧٨/٣المان جامع انظر: )٥( 

 ;١٣٥٠.



عز— لنا يثن ®لم ™٠ الأتن بن سبه للمنا يكره فى — رصا رسيد تال 
جميعاآف ؤوأعشنوأ ت ممال والنهى الأمر ذلك يتحقق به ْا س وحل 

دلأثئمأ4«لم

.١٤٢الكبتر؛/A/الضير واننلر: ، ١٩الحكيم؛/القرأن ير نف)١( 



وأوآشكأويئشت، جآ»ئأ ما بمد ثن وأ-حتلموأ مرموأ كف؛وا عوزأ ولا ؤ تعالى؛ قال ٠
ثمثواثسا/

?زقوص : تعالى رروثال الشافي: قال ١ ا-ه/١ 
الأنها فلولا الشريعة، هي والثات الآJة، أوسه وأحتلموأثىبمدما

لهمولكان كذا، بعد من لهم! قيل لما ألبتة تقبله ولا الاختلاف تقتضي 
فيها،١اختلاف لا فالشريعة صحح؛ غير وهذا العذر، أبلع فيها 

وقرأئكزوأ رروءالتءالى! -؛ آخر موصع في - وقال 
وأنالشافي، البيان مجيء على دليل فهذا الإسيم ئآت،لإ بمدG بى وأغتلزأ 
منإذن فهو الدليل، جهة من لا الممقين جهة من حصل إنما التفرق 

بعينهءاالهوى اتثاع وهو أشهم، تلقاء 

؛مبمءه7بمء،ح؛م؛

 Bة لدراساI

ؤبج0ؤزأكونقوله: في بالتنات الراد أن رلى الشاٍلبي ذهب 
مناختلافهم وأن ١لشريعة، أنها ظفوأئسماج1ثلإأوممه 

هم،أنفجهة من اختلافهم وأن فيها، اختلاف لا أنها على دليل بعدها 
الدليل.جهة س لا 

٠١٠٥ت عمران آل سورة )١( 
A'/oالوافقات )٢( 
.٢٤٤ا/الأءصام )'ا(



منجمع إليه ذهب الشريعة؛ أنها يالسنات المراد بأن إليه ذهب وما 
بيانهافي ألفافلهم امحلفت ؤإن رين، المق

ؤإنزالالرمل، ببعث، هو الننئات راومجيء ت عطية ابن فال 
الكب«رم

للحق،الميئنه الواصحامت، ررواللتناُت،! الثوكانى! وفال 
/الأحتلأذج«ل لعدم الموجبة 
أنهاعلى دليل بعدها من اختلافهم بأن الشامحلبي إليه ذهب، ما وأما 

الدليل؛جهة من لا هم أشجهة من اختلافهم وأن فيها، ، اختلافلا 
عديوال، كالرازي المقمرين؛ يحفى إليه أثار فقد 

ئعقآ وبت أمه آقاس ؤَةال I تعالى كقوله الأخرى؛ الأياين، عليه وتدل 
\-ئ5قث\' ١٩الئابجأ بن ؛^ ٥٩أدي ألككا، معهم وأنزل ومنذون مبئينن< ألثنثن أممه 
.. يمءيتنهث. أنخقئ بمدنا؛٢٤٧ مئ 1ومث إلا فيه أختقئ، وثا فيه 

النفسومحناعة الهوى اتباع سب، واختلفوا راتفرقوا الرازيI قال 
ر١ والحدا، 
الدينالمتفرقن، لل، ملوك معن نهاهم ررلم عيي. الوقال 

أنوار، ٢٤م/الحط البحر ا/آ-\ِأ، الوجيز الحرر ، ٢٩٠\إ العلوم بحر انظر: )١( 
٠.١ ٩ A التأرل محامن ، ٠٢٤ آ/ العاني روح ، ٣٧٠\إ القدير فح ،  ١٧٤\إ الثزيل 

الحررالوجيز)٢( 
.٣٧٠ا/القدير فح )٣( 
.MA/A/iاممير التمر انظر: )٤( 
٠١١١\إ التاؤيل محامن : وانثلر ، ٤٠٧ا/الرحمن الكريم تيسير انف1ر: )ه(
.٢١٣البقرة: سورة )٦( 
الكبيرالممير )٧( 





و1ؤككأديس •ءآءجم ءا بمب ؤاحتلموأبن مرمحوأ 'ةؤ'؛؟ا ُؤدلأ ت تعالى قال ٠
وجوممحئش أك فأث يثوم;م نمد @:ء بجث ص ثم 

ؤهتؤؤأهق))و\نظرذيقولتطر: ة\وىطبي:  ١٢; ٥٧
ثموعيد، فهدا ■تجعده عداب لثم وأوكك ألؤس ؟٠۶ بمدما يى وآحتلغوأ ممهوأ 

ويحولالخزي علامة الوجه ويد ونومأه ومود وجؤأ ثبص بوم ؤ • قال 
قال:ثم وتوبيخ، تقريع وهو ءؤأكنيمسإيخلإه قال: ثم النار، 

آحر.وهوتأكيد ١لأية، ؤهذوةواأنمد١به 
أهلمن الغفالة أهل بالايات الراد أن عر بماء القرير هدا وكل 

فيها،- غالتا _ التلاقي يمكه لم بدعته في اتبع إذا المتدع لأن البدع؛ 
بسببه؛كله وذلك الساعة، قيام إر مستطيتا الأرض في أثرها يزل ولم 
الشس«رسمقتل من أدهى فهي 

آتودقؤهtماأك تعالى: راوقوله : - آحر موصع في - وقال 
أهلفي منزلة العلماء محي وهي الآية، .4 . ^^ثمأءبمسياتةأ. 

الكفر«ل؛/في كالص وهدا الدع، أهل وهم القبلة، 
ءه-حوي ء ه-حجنح 

.١٠٦، ١٠٥ت صران آل سورة )١( 
.٢٧٠مآ/ا،آ"آ، الأعمام )٢( 
الملةعن خارجة بجي هل عين؛ والالثلاث الفرق عن حديثه سياق قى هاوا الثاطى أورد )٣( 

مابسبب حارجين يكونوا أن النظر جهة من يحتمل أنه الموضع هدا قي فيكر لا، أو 
منالأية هد.ْ وأن والمنة، القرآن من ظواهر عليه يدل الاحتمال هدا وأن أحدثوا، 
T/الأعمام الخلة_]انذلر; من خارجين يكونوا لا الآحر_ان الاحتمال ذكر ثم الأدلة، 

٢٧١-٢٦٤، ١٦٩. ١٦٧.]

أل١٦٧/٢'الأعمام)؛(



ة:■الدراّ

ائل!مثلاث عن الموصع هذا قي الشاطئ تحدث 

قوله:في الاستفهام أن إلى الشاطبي ذهب : الأولى ألة الم
والوبخ•للتقريع 

وأقوالهمرين، المقمن كثير إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
متقاربه

وتود>خ،التقرير ت راوقوله ت عطية ابن قال 
والتعجبوالتوبيخ للتقرير ^ أكرم ؤ في الوالهمز٥ حيان; أبو وقال 

حالهم«لم.من 
والأياص بهذْ المراد أن إلى الشاطى ذهب : الثانية المسألة 

عظيم}.(ثJاث لثم وأوكك ألدس جآءئأ ما بمي مى وآحتلموأ مرقوأ ئكووأ 
هئوم_أ[يئإؤ بمد لم 'ءوجوههم آنودث هأما وجوُه ومود وجيء يص بجم 

البدع.أهل أنهم يكمثوئ.ه؛ تا٣' أنداب 
تتفصيل فيه الشاطثى إليه ذهب وما 

بمدماوا->تلذوأبن ئمرمحوأ 'ةل؛ن ئكوزأولا ؤ •' قوله وهي • لأولى ا الأية أّْا 
ثظيك<.ص ثم ثأوَكك ؤت أ٣ 

البحرا/ها،ا، النزيل مدارك الكشاف ، ٤٨٧؛/الوجيز المٍرر انظر: )١( 
YU/r ، ٦٣٩٨اوعا;ي روح ، ٣٧٠ا/ القدير فح ، ؛/٤٧ص أنوار،

الرحمنالكريم بئر اكآويل محاسن 
Y) ) ؛.الوجيز المحررUA/؛

YU/r.المحيط البحر )٣( 



إليهذهب ممد البدع؛ أهل بهم المراد بأن الشاطبي إليه ذهب فما 
المفسرينبعض 

،.الآكتاب١٢أهل في أنها إلى ذهبوا ففد المفسرين أكثر وأما 

الفل1هر،هو الكتاب، أهل في بانها رين المقأكثر إليه ذهب وما 
ؤJماآحتفتعالى: كقوله الأحرى؛ الأبان عاليه تدل ما وهو 

نقلالبالأية إن ثم ،، ^^١^١٣
اّصير؛/

الهيفي الأية لأن الأية؛ في الدع أهل يحول من مانع لا ولكن 
نبقمن فتهم فيحل دينهم، في والمختلضن المتفرنن سلوك اتباع عن 

لحق•ومن 

فيهمرْ،.خاصة أنها لا الأية، في دخولهم الشاطئ مراد ولعل 

اليهودهم ؤبجقيؤأ?قنمحمأ4 ررفوله: الثوكاني: فال 
الأمة،هده من المبتدعة هم وقيل: رين، المقجمهور عند والنصارى 

والفلاهرالأول«لمالحرورية، وقيل: 

.An/Y^iسالم انفلر: )١( 
 )Y(تمره في الغوي إليهم به ن /Yإليهذهب وممن ، ٣٦٩\امير0 ني والثوكاني ، ٨٦

.٣٨٥ jxمير0 في حرير ابن 
.١٩صران: آل مورة )٣( 
.١ ٥ ١ ، ١ ٥ ٠ A/ إ/ الكبير الممبر انفلر: )٤( 

إلY/٦٨النزيل سالم وانظر: ، ٣٧٠، ٣٦٩/١الشوير فح )٦( 



(٢)

(٣).

تعالى:يوله وهو الثانية: الأية وأما 
دكمحن.4•َؤم يما أنداب ءابمجم بمد حو'أ وجدثهم آتودث أوي 

إليهذهب فقد البيع؛ أهل بهم المراد بأن الثامحلبي إليه ذهب فما 
المفسرينلا،•بعض 

اليهودرأنهم الثاني• والقول 
المافقوزرم.أنهم الثالث: والقول 
المرتدوزأمأنهم الرابع: والقول 

منحمع به وقال الكفار. جميع أنهم الخامس: والقول 
الضرينرْ،.

_،رين المقمن جمع إليه ذهب كما - عامة الأية أن يظهر: والذي 
جعلاممه ولأن عامة؛ الأية لأن الأية؛ في داحالة الأحرى الأقوال وأن 

ثفرشن الأحرة أهل جمح 
كافر،ؤإمحا مسلم، قاما الوجوه، بيض ؤإما الوجوه، سود إما 
،•كفارأ أنهم عليهم بمدق وهؤلاء 

قتادة.عن  ٣٨٦١٢تمره في جرير ابن أحرجه )١( 
روح، ٢٠٩ا/، الكثانوانظر: ءباس، ابن عن  ٣٥٣؛/تفسره في الجوزي ابن ذكره )٢( 

.Y٢٣/\وطو 
.م٧٨٣الحسن عن فيرْ قي جرير ان أخرجه )٣( 
ُجاس.عن  ١٣٨٤; القرآن أحكام قي العربي ان ذكرْ )٤( 
والمني، ١٣٨٠; القرآن أحكام في العربي وابن ، ٣٨٨شرْميخم، في جرير كابن )٥( 

.١ ٠ ٩ / Y نفيره قي والقاسي ، ١  ٩٥/ ا نفيره قي 
.٣٨٨، ٣٨٧/٣البيان جاع انظر: )٦( 



فإنهدا وعلى الجمع، في عام أنه ®والصحيح I العربي ابن قال 
تكفيرهم.في العلمام اختلف وفد كثار، الأهواء وأهل المبتدئ 

وأماكمرهم، في شاك فلا القال.رية فأما ترتيبهم، عندي والصحيح 
.تقتضيه١١ بما ونحكم الأدلة، فيهم فنستقرئ عداهم من 

يومآموا فإنهم الكفار؛ جميع إنهم قلنات ارفإل الجوزي؛ ابن وقال، 
؛عي.فكفرهم البيع؛ وأهل الحرورية إنهم ! قلناؤإن كفروا، ثم الميثاق، 
آمنوافإنهم اليهود؛ ; قلناؤإن الاعتقاد، في الجماعة مفارقة إيمانهم: 

فإنهمالمنافقون؛ قلنا: ؤإن ءلهورْ، بعد كفروا لم مبعثه، قبل بالنبي 
.؛قالو؛هماا وأنكروانتهم، بألقالوا 

آسودثؤةأماأق؛ا ث تعار قوله أن إر الساطي ذهب ت الثالثة المسألة 
كفارر٣،.البدع أشل أن عر يدل .ه ..بمد اءآ وجيفهم 
مبق.كما البدع أهل هم بالأية الراد أن عر مبني قاله وما 
بعضإليه ذهب، ذلك؛ على الأية دلالة في الثاطبي إليه ذهب، وما 

رW وابن ، العربي كابن المقرين 
فإنهمالأية، في دخلوا ؤإن البدع أهل أن يعلم: أن ينبغي ولكن 

.٣٨٥القرآن؛/أحكام )١( 
الم؛/مهم.زاد )٢( 
انثلر)٣( 
اتفلر)٤( 
!نفتر)٥( 

صْا'آ•
.٣٨٥القرآن؛/أحكام 

.٣٤٧؛/الٍان أضواء وانفلر: مجموعاكاوىه؛/ه؛؛، 





عيوينهوث إتمرف دآمث(ودا حب0 أ-رثن أثن حث ^؛-٣ الى•' تعقال ٠
.لأم.اصفر.

ؤيرجمرعليها يعمل ننة نه الصحابة ارننة I الشاطئي قال  ١٣/ ٥٨
أمور:ذلك على الدليل ومن إليها، 

ومابالعدالة ومدحهم ا، »لإثثو1ق^ غير من عليهم الله ثناء ؛ أحله.ا
ِمحبحين أثن خت تعالى: كقوله إلها؛ يرجع 

ألثسوقو>عؤ0 ألثاين ئندآءعق لشظومإ وتْلا أثه كنتم ؤوكدآلاث ؛ وقوله 
ءء؛شثألأم.

يقضيوذلك الأمم، سائر عار الأفضلية إنات الأور: ففي 
المخالفة.دون الموافقة على أحوالهم وحريان حال، كل في باسقامتهم 

عليهدلتر ما على يدل وذللئ، مطلئا، العدالة إثساتؤ الثانية: وفي 
الأدرلأ".

 Bة!لدراما

مسألتين:عن الموصع هدا في الشاطئ تحديث، 
أنةخن ^^٢ تعالى: فوله أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المألة 

الأمم،سائر على للصحابة الأفضلية إثبامت، على يا.ل أمجشإلثا؛تداه 
.١١٠عمران؛ محورةآل، )١( 
صماملا"ا[.المحيط القاموس امحتتناء]اننلر؛ غير من أي غيرمثتؤيت: من )٢( 
.١٤٣الترة: محورة )٣( 
.٤٤٧إ/آ"أإ، اJوايقات )٤( 





المفسرينرمن كثير ذكره إليه؛ ذهب وما 
العدولهم الومعل أن على لف الوتفاسير الأية، ظاهر وهو 

الخاررأ،.
النبىه،عن ذلك روي عدلا، معناه ت ررومهنا ت ععلية ابن قال 

آ.الثيءا١٣من والأعلى الخير والوسط رين، المقعبارات به وتذلاهرت 
به؛الحكم ووحوب لإحماع ا صحة على دليل رأوفيه القرطبي• وقال 

منعلى نهيي عمر فكل الماس، على شهداء عدولا كانوا إذا لأنهم 
الّابمناُعلى وشاهد حجة الصحابة فقول يعده، 

ءرالوحه_ث الصحابة اتباع وجون على الأدلة ذاكتا - القيم ابن وقال 
ألثايىعد نشغومأ وعإ محه ؤركو'لاق تعالى! نوله المامعت 

أحبرتعالى أنه لأية! يا الاستدلال ووجه ، أفيود 
الأممحير فهم الوسهل، حقيقة هذا عدولا، خيارا أمة جعلهم أنه 

أناستحقوا وبهذا ونياتهم، ؤإرادتهم وأعمالهم أقوالهم فى وأعدلها 
شهادتهميقبل تعالى واش القيامة، يوم أممهم على للرسل شهداء يكونوا 
شهداؤ0«فهم عليهم، 

لأحكامالجامع ، ٦١؛/اليريي لأبن أحكام ، ١٠، آ/٩ المان جاُع انظر• ، ١١
تيسير، ٩٦، ١٩١;أنوار'اكئزيل ، ١١٠٢' ٨٢٦أاإعلام ، ١٠٠ا/Y/القرآن 

\إ\0\.الرحمن الكريم 
\إ^\لإ.الوجز السرر ، ٩١٠، Y/، ايان جامع انظر: )٢( 
الوح؛زا/ا،ا1السرر )٣( 
٠.١ ٥ Y/ / ا القرآن لأح،كام الجامع )٤( 

.١١٠١٢. ١١r٣/٤وانفلر: \، rT، ١١٠٢ ftالونمن إعلام ( ٥١





يمي

 Iلدراسة!ا

بقوله!المراد بانه سمعان بن بيان ادعاه ما أن إلى الشامحلبي ذهب 
باطل.مح4؛ ؤساتان 

العالم؛أهل من ليس ممعان بن بيان لأن الحق؛ هو إليه ذهب وما 
منقوله في أحد يتابعه ولم بقوله، نعتد فلا زنديق، بأنه عليه حكم بل 

يكونفكيف الأية، نزول عن نوات بمتاحر ووجوده ، المفسرين 
وغيرها.اللغوية الماحية من قوله بطلان عن فضلا بها؟ مرادا 

قولان؛بهيا إليه المثار راوفي الجوزي؛ ابن قال 
ومقاتل.وقتاله، الحس، قاله القرآن، أنه ! أحدهما
إمحاقا،لابن قاله السالفة، الأمم أحبار مرح أنه والثاني! 

الور, TUT\/المسر زاد وانمون الكن ، ٤٤٠م المان جامع انظر: )١( 
.١٤٠الممرآ/ا،"آا، 

.٣٧٣المر زاد )٢( 



التاءسورة 

لى:نما ال ن٠ 

١ألا آدئ دلإك أبمنهئم نلهن ا آو م؛ءنأ تيمحإ آي غم ورج؛ذ وثلث 

ممن١^٧٢، إلى نب من بعض أتى ارثم الشاطبي: قال ١ / ٦٠
توة نأرع ْن أكثر نكاح ؛أجاز الله، كتاب فى التأويل حرف 

أنذلك من أكثر له أجل حيث ه؛ يالض - زعمه في - اقتداء إما 
بهخاص ذلك أن لمين المإجماع إلى يلتفت ولم بينهى، يجمع 

؛4 درخ دممث أوءثئ دلإبن تناب ت ٤^٢؛ ؤ تعالى• لقوله تحريما وإما 
ولاالواو، من المراد يفهم ولم ملك، في وة نتسع بين الجمع فأجاز 

دليللا الأمة هذه في أجراها ببدعة فأتى ُؤ*ئئويثث قوله؛ من 
فيه(((رم.ستر ولا عليها 

٣.النماء: سورة )١( 
]انظر:القرطى حكام كما الفناهر أهل وبعض الراممة، القول: هدا إله ب وممن )٢( 

- ٢٢•A التاؤيل سامن ]انظر: غترهم إر ولب [ y١٣/؛،/القرآن لأحكام الجاح 
٢٢٣.]

.٢٣٥١; الاعممام )٣( 



نلكحجواز ادعى من الكلام أرباب ررومن -ت آخر مرصع في ~ لقال 
ؤةأوةبؤأن[تعالى; بقوله ذلك عر مستدلا حرائر، وة ننع منا الرجل 

العربوصع فهم من هذا مثل يقول ولا ردثثويظه أوتا,؛مثئ محآلغتن 
ورباع((لموثلاث مشى في 

يجوزأنه زعم من قول ; اروالثاني - ثالث موصع في - وقال 
ؤةكامأما،ابةلإتعالى; بقوله نيلا مالحرائر، من تع نكاح للرجل 

ولمتسع، اثنتين إلى ثلاث، إلى أربعا لأن بنأوءمقثددثثدرخ4؛ 
فانكحواالأية; معنى وأن الحرب، كلام في وممعل لمال بمعنى يشعر 

التفصيل،على أربعا؛ أربعا أو ثلايا، ثلائا أو اثنتين، اثنتين شئتم إن 
لأءلىئقالوا«ص

لدراسة;ا■ 

نسوةأربع من أكثر نكاح جواز ادعى من أن إلى الشاطئ ذهب 
الدعوى بأنها ؤ٤^٢؛ناثاب3؛^؛تنألثءتنئوثقثووظه بقوله؛ مستدلا 

فيها.مستد ولا عليها دليل 

.YYU؛/ت ١^١٠٧)١( 
وأنالعرب، بعض علم عن يعزب اللغة يعص أن على تدل التي الأمثلة من الثاني أي ، ٢١

T/الاعتصام ]انفلوت مواضعه عن اللكلم تحريف، إلى يودى العرية اللغة فهم قي الخنأ 
٣٧٤. ٣٧٠.]

.٣٧١م/الأءممام )م(



الواووأن ،، ر المفسرين عامة إليه ذهب الثامحلبى؛ إليه ذهب وما 
يمض:أو بدل، هي ؤإنما للجمع؛ المقتضي للعتلف ليت لأية ا في 

أورو
يعصوة نأربع من أكثر بين الجمع تحريم على الإجماع حكي وقد 

^٦،،وابن حاذأْ،، وأبي جزيل٤،، وابن ،، كالقرطي١٣رين؛ المغ
خصاثصهْن هدا وأن 

علىيدل لا ٠^٠^٠وئسورخ^ انمدد هذا أن القرمحلبي: فال 
كانعما وأعرض والمنة، للكتاب فهمه بمد من قاله كما تسع، إباحة 

النيبأن ذلك، وعفد جامعة، الواو أن وزعم الأمة، هذْ سلف عليه 
الجهالة،هذه إلى صار والدي عصمته، في بينهن وحمع تسنا، نكح 
مثلمثنى فجعلوا الذلاهر؛ أهل وبعض الرافضة المقالة: هده وقال 

ورباع.ثلاث وكذللث، اثنين، 

القرآنأحكام ، ٤٤٩؛/والموز ، ٦٩٨للجماص القر^ن م احك، \ح.■ )١( 
القرآنأحكام ، ٢٤٤الكشاف؛/ ٨٦١٣التئزيل سالم \ا\•\rس^\r, للهراص 

الجاح 0٨i٦ا^االكر الضير ، ٧٨السير زاد ، ٤٠٩\أ\'د الحريي لأبن 
نمر، ١٧١مالحط البحر ، ١٧٤/١المهيل ، ١٤مه/"اا، القرآن لأحكام 

ا/الخاوي حانية ٩، ، ١A/Y; الإلهية الفتوحات ، ١٤٦٠; كير لأبن الطم القرآن 
١!الخان أصراء ، ٩ ، ٨٨الرحمن الكريم شتر ، ٤  ٠٢"، ٤ ٠ ٢ ٨ العاني روح ، ١٠٢٧

اياقة.المراحع 
0 القرآن لأحكام الجامع  /r١٧١ا.

.١٧٤/١التسهل 
.١٧١م السل البحر 
أصواء، ٤٠٣روحالعانيآ/آ.؛، واننلر; ، ٤٦٠آ/اكإيم القرآن تفسير 

٣٦٩.

انظر:٢( 
انفلر:٣( 
انفر؛٤( 
انخلرت٥( 

انظر:٦( 
ه٣٦٩/١السمان 





إذاانهأ وذلك الأصل؛ في لسستا معنى زبالة العرب عند المعدول 
جاءتأي اثنين؛ اثنين بذلك تعني إنما مثنى، الخبل جاءت قالت؛ 

لا، مزدوجة 
دلكما عليها، الزيادة ؤيحرم أرع، )كاح اريجوز الثنقيهلي وقال 

الضال*لالمخالف ظهور قبل الملمن إجماع - أيصا - ذك على 

٤; i\T/o/rالقران لأحلكم الجامع )١( 
\/^\Xاليان أضواء )٢( 



تئةوأثك^ئ| وأص ألئزن أوأوأ 'أكنثه حفز ؛^؛؛)^١ نعالي: قال ٠
Uyj  ١منثُ ثم

ؤثلآا:محأصةفيؤاراوذاللأ،فىمله: الشافي: قال  ٢/٦١
منسوخإنه لأية: ١ مملوهاه موي كتِ 3^^ تنه *أووؤ^ وألئكمجإ وألقن آلثنيي 

بآية

٠٨ت التاء سررة را، 
[.٣٥١. Tio/rت ١^١٠٧]انظر: ه ماس ابن أي: )٢( 
والمنوحالناسخ في والنحاس ، ٦٠٧/٣تمره في حرير ابن هماست ابن عن أحرجه رم 

وابنالجوزيفيناّخالقرآنومسوحه، ٢١ومكيفيالإبفاحص•، ٩٢، ص١٩
.٣١١ص'ام، 

فيلما مخالفة إنها نم حجر، ابن صعقه وحة منالأية طْ بأن عباس ابن ص حاء وما 
ولمستامحكمة، ّءي عٍاست ابن هال، ففد محكمة، بأنها الخاري صحح 

آلتلممهحصر ؤو١دا باب التفسير، كتامح—V فى ، صحيحه فى البحاري تأحرجه وحة يمن 
عكر.ة[.>ض ص ( ٤٥٧٦)برقم  UA_\١نلراأمقمحلآمحه 

مماولكنها نأخت،، ما واض ولا نحت،، الأية هذ.ه أن يزعمون نانا ءإن —ت أيصا وتال،— 
يقول،الذي ظالث يرث لا ووال يرjءا، الذي وذاك يرث وال واليان• يا الناس، تهاون 

كتاب،في صحيحه، في البخاري ]أحرحه أعهلائ،اا أن لك، أماللث، لا ت يقول ؛المعروف،، 
رأتهؤذوأدص حصر^الم-مهأؤزأألئزق ^؛؛^١ ت - وجل عز - اف نول باب الوصايا، 

■صرأ•سمد؛0 طريق، من ( ٢٧٥٩)برقم صا'ه؛، ه تنه 
الإسادانءوهذان الأثرين لهذين ذكره بعد -  a٢٤٢/ الباري يتح في حجر ابن نال 

ابنعند صعيفة أوجه من روايات عنه وجاءت المعمدان، هما تماس ابن عن الصحيحان 
المراث®.آية نسختها منسوحة، أنها مردؤيه وابن حاتم أيى 



وءكرمةُلم.و\و؛دلأم ، ٢١١الضحاكمتله: ومحال 

بالزكاةمتسوخ ! الحسن وقال 

والوصيةالميراث نسخه ت المتب ابن ومحال 

الدب،عر الأية حمل لاحتمال تزرى؛ الأيتين بين والجمع 

V "يره نففي حرير ابن الضحاك عن أحرجه )١(  /Y  والمنسوخالا>سخ ني والخاص ، ٦ ٠
وضوحهالقرآن نامخ ش الجوزي وابن ، ٢١ص• الإمام فى وعكي صرآه، 

الخراصانيالهلالي مزاحم بن الضحاك القاسم أبو ونل ; محمد، أبو م! والضحاك 
اه،٠ ٢ سنة نوش الضيروالقصص، في باع وله العالم، أوعية من كان التفسير، صاحب، 

ص*هآ[.ااتهذب_، مريب، ، ٠٦٠ -  ٥٩٨،/النلأء أعلام سير ]انظر: ذللئح غير وقيل 
.٢١٠ص الإيفاح في مكي دى؛ الإلى به ن)٢( 
،٢١ص. الإيضاح في وْكي _Y؟، والمنسوخ الاّخ ي الخاص عكرمة: إلى به ن)٣( 

•ص"؟١٣ومنسرحه القران نامخ في الجودي وابن 
بربري،أصله عباس ابن مولى عكرمة الله عبد أبو المفسر الحافظ العلامة هو وعكرمة: 

تقريب،، ٣٦-  ١٢ه/ البلاء أعلام سير ]انظر: اه ٠ ٤ منة توفي العالم، أهل من كان 
[.ص٧٩٣اكهدبب، 

مولىمولاهم، الأنصاري البصري ار يالحض أبي بن الحسن معيد أبو هو الخن: )٤( 
أعلاممحير انظر: هل  ١١٠محنة نوش وعملا، علما زمانه أهل محيي كان ، ثابت، بن زيدأ 

اكهديب،تقريب ، ٥٨٨-  ٠٦٣؛/البلاء 
•٢١ص' الإيضاح هم، مكي، الم،؛ إلمح، ب ، ٥١
وهب،أبي بن حزن بن الخيبإ بن معيد محمد أبو العالم الإمام هو الجث،: ابن ( ٦١

هم،برز مص، دكان زمانه، هم، التابص، ويد المدينة أهل عالم كان المخزوس القرنك، 
تقرب، ٢٤٦-  ٢١٧؛/الملأء أعلام سير ]انظر: س منة توفي والعمل، الطم 

والمنسوخالاّخ فى والخاص ، ٦٠٦م/تفيرْ في حرير ابن الجب،: ابن عن جه أحر ١^١( 
ومنسوحهالقرآن ناسخ في الجوزي وابن ، ٢١ص. الإيضاح في ومكي ، ص١٩
.٣١٢، ص١١٣

=٨. الماء: محورة الأية، .ب . آلتنثأ. سر ؤوأه المذكورة الأية يعني، ، ٨١



كمافمد ءؤوإداث،ثزه ت قوله بدليل يرث؛ لا من ت القربى ئأوبي والمراد 
الوارثين.غير المراد أن فدل بالحضور؛ الرزق ترى 

الوصيةاية بدليل — أيقا — الندب المراد أن الحس وبين 
والمبهم<<أأ،.المجمل بيان من فهو ،؛ والميراثل 

ه-ءروٌءه-ءصءهحة|ٌء

■الدراسة:

ألننبم(أولوا آلسمه حضر وإلا ؤ الأية؛ هذه أن إلى يي الثامحلذهب 
مسموحةغير محكمة ئئهوقولوألث،وفولانعروماه وأبتميوالمهين

بآلآ'لأشيرإ.,. حثل بثل هإئ أولنمحًكم ؤآ أثب ؤ واريث ال—٠—بآية 
علىالأية حمل لامحمال ممكن، الأيتين بين الجمع لأن الأية؛ 

يرث.لا من القربى: بأولي المراد وأن الندب، 
ريزل؛،.المفمن كثير إليه ذهّح الشامحلى؛ إليه ذهب وما 

التاء;محورة الأية، ^ أولiدءقلم.تي■ أث؛■ يصسي ؤ ت قوله وهى والوصية الميراث آية و— 

والمنوحالنامخ قي والضحاس ، ٦٠٦"ا/يره نففي جرير ابن ت الحس عن أحرجه  ٢١)
.٣١٥، ٣١ص؛ ومنوحه القرآن نامخ في الجوزي وابن ءس'اه، 

.٣٥١الوافةات،مبم؛م_ )٢( 
٠١١الماء: محورة )٣( 
القرآننامحخ في الجوزي وابن صرآه، والمنوح الماسخ في المحاص للأكثر: به ن)٤( 

^إ1\.السير وزاد ، ٣١٠صا،.م، وتوحه 
،٢٧٥٩بريم ٤، ص٦٥ البخاري صحح ]انفلر: عباس ابن ت إليه ذهب وممن 

بنوعي [، ٩٣الاّخوالمنموخصآو، والحاس]انظر: [، ٤٥٧٦برقم وصا\رب، 
\إالقرآن أحكام ]انظر: والهرامحي [، ٢١١، ٢١ص. الإيفاح ]انظر: طالب أمح، 

ابالكث]انظر: والزمخئري [، ١٧٠؟/التئزيل معالم ]انظر: والبغوي [، ٣٣٤



الندب.على محمول فيها الأمر وأن محكمة، الأية بأن ت وقالوا 

الأية.في الأقوال أحد وهذا 
وملبابه، على فيها الأمر وأن محكمة، لأية ا أن ت الثاني والقول 

رينالمقبعض عن هذا 

بعفىإليه وذهب المواؤيث، بآية وحة مت الأية أن الثالث! والفول 
الممرينل؟ا.

الندبعلى محمول فيها الأمر وأن محكمة الأية أن ينلهر والذي 
إمنها لأمور، وغيره؛ الثاطى إليه —، ذه كما 

ممكنوالجمع النسخ، إلى يمسار لا فإنه الجمع أمكن إذا أنه — ١ 
الشاطئ.سنه كما 

يحملأن أمكن بل النسخ؛ تقدير إلى حاجة ارولأ الهرامحمي! قال 
ءاإىالدب«ص.

]انظر:الجيني وابن [، ٤٢٩القرآن أحكام ]اظر: وابن /بمأآا، ا= 
والمني drr/0/r\ُ\ف لأحكام الجامع ]انظر: والقرطي [، Y١٤/المم 3اد 

والمضاوىا/ا-تمااا، المهل ]انظر: جزى وابن  dyri\/المزل .دارك ]انظر: 
والقامحسا/ارآإ[، القدض لمح ]انظر: واكوكاني [، ٢٠٢أ/المنزل أنوار ]انظر: 
[.T٢٣٣/المآول سامحن ]انظر: 

L ' ٦ T/ شرْ في حرير ابن مجاهد: عن أحرح٠< )١(  والمنوحالماسخ في والمحاص 0 
صآا<.

،٦٠١^، ٦٠٦متغيره في حرير ابن والضحاك: المسس، بن محعيد عن أحرجه )٢( 
،٦٠٧، ٦٠٦/٣اuن جامع وانظر: ، ٩٢، ص١٩والخوخ ازمحح في والمحاص 

٦/١.٤ْوالموز الكن، 
.٣٣٤ا/القرآن أحكام )٣( 



وحة،منغير محكمة الأية أن ه عباس ابن عن صح أنه - ٢
بالتنزلأعلم لأنهم التابعين؛ تفامحير على مقدم الصحابة ير ونف

متسوحةلأية ا بأن عباس ابن عن روى وما وح. والمنوالتاسخ والتأويل 
؛يانهر١،.سبق كما - حجر كابن اللم؛ أهل صعقه محقي 

فولهو كما يرث؛ لا من لأية! ا في القربى بأولي المراد أن - ٣ 
بالحضور.رزقه قيد لما الوارث الراد كان لو إذ رين؛ المق

الدنت القربى بأولي والمراد رون! المقررقال الجوزي! ان قال 
يرثون((أآآ/لا 

تحديدلنقل الوجوب محبيل على كان لو لأية ا في الأمر أن — ٤ 
لممومالمواريث؛ نقلت كما لهولأم، واستحقاقه ووجوبه مقدار© 
الاستحباب^.طى دئ يقل لم فلما إليه، الحاجة 

آحرفي قوله المدب على أنها على راؤيدل محنالب: أبي بن مكي قال 
لهم،نومحوا ولم سيئا نملوهم لم إن ت أي منبماه ولا فث ية! ألا 

حسنا.قولا لهم فقولوا 

ائركمحاJودا معلوما لهم الوي لكان فرصا كانتا لو فإنها وأيصا 
الفرائض.

يحضرولم قتم إذا الميراث أن على الملمون أجمع فقد وأيصا 





أممؤمن ومسثه محار و دنن أو بإآ ِمهئ وص-نن بمد أؤب0 تعالى: قال •
نممهئسرم

دبجنآد يومئ؛٩ ومعؤ بمي ^٥؛ تعالى؛ ونال  ١١الشاطبي: نال ٣ ! ٦٦
أولوارث، بدين مرصه في أقث فإذا الإصرار، فامشى وكاره؛ 

بإبداءحقه بعض نقصه أو الوارث حرمان فاصدا الثلث من بأكثر أوصى 
باتفاقااممتؤع والإصرار مقارا، كان حقه؛ تمام من الماغ هدا 

أوه ومحو بمي ؤب0 تعالى؛ اروفال -؛ أحر موضع في - وئال 
يوصيأو الثلث،، من بأكثر يوصي بان بالورثة؛ يعني _؛^^^؛ ينزو 
الورثة١١بعض حرمان على احتيالا لوارث 

،<م؛صءه'ءاجبجءءهء

 Bلدراسة؛ا

منباكثر يوصي أن بالورثة؛ المضارة من أن إلى الثامحلبي ذهب 
بعضحرمان على احتيالا يدين؛ له ثقر أو لوارث، يوصي أو الثلث،، 
باتفاق.ممنؤع الإصرار وأن الورثة، 
ؤيدلريزر؛،، المفمن كثير إليه ذم، الثاؤلبى؛ إليه ذهب وما 

والإجماع.والسنة الكتاب عليه 

.١٢الماء: )؛(سورة 
\ا\%ثالموافقات )٢( 
.١١١*ا/الرافقات )"٢( 
سالما/بآمآ، للهراص القرآن أحكام ، ١٢٧أحكامالةرآنلالجصاصأ/أأا، !نظر: )٤( 

لأحكامالجامع ، ١٨٢ْ/ا،/امر الشتر ، ٢٠أ/ الوجيز المحرر ، ١٨٠ ١٦التنزيل 
المحط=الحر ، ١ ١ ، ١ ٠ ٢; الشتر بيانع ،  ٢٢٣٨; النزيل مدارك ،  ٥٣ه/ م القرآن 



عثدنن أو ,بآآ يوش وصثن بمد ي الأية: فنص الكتاب: أما 

•ه افه رسول قال قال؛ هته أمامة أيي حديث : نمهاالسنة: وأما 
وصيةفلا حقه؛ حق ذي لكل أعطى قد وتعالى تبارك اطه ر>إن 

لوارث«رى

وأنايعودني المي. رركان قال؛ ه وقاص أبي بن معد وحديث 
نلت؛لا، فال: كله؟ بمالي أوصي مال، لي فقالت! بمكة، مريض 

،.كير...*١٣واس _، dlقال: فاكلث؟ قك: لا، قال: فالشطر؟ 
كبر.وابن كالهمطي، المفسرين؛ بعض حكام فقد الإجماع وأما 
اللوارث لالوصية أن على العلماء رروأحمع القرمحلبي: فال 

تجوزلأم
إلىووسيلة حيلة كان ر'ومتى —؛ المورث به أفر فيما — كثير ابن وقال 

لأيةا هده وبنص بالإجماع حرام فهو بعضهم ونقصان الورثة يحص زيادة 
ر■ءلسث4ا<أ ^عثممثتارومثهبىأممهوأثهعلبمؤ الكريمة: 

،Y«o؛/النزيل أنوار ، ٤٧٢؛/كير لأبن الطم ١^ تمر ، ١٩٩=ما/ها، 
.iro\/اكاJير يع ، Yir/Yض ساّن 

.١٢النماء; سورة )١( 
 )Y( وصيتارلأ جاءت ما باب الوصايا، ياب قى جامعه، فى اكرطى أحرجه

•صحح٠ حن ٠حديث، الترمذي; عنه وقال ا، Y١Y٠)برقم ، ٤٧٨^،لوارث٠، 
علىالقفة قفل باب الفمان، محاب في صححه، في البخاري أحرجه الحديث: ( )٠٢

.٥٣٥٤برقم صآ'هه، الأهل 
\إ^لأ\.النهل واطر: ، ٥٣م/ه/القرآن لأحكام الجامع )٤( 
.٤٧٢ا/الطم القرآن ير نف)٥( 



غيركونه حال يوصي أي ارقوله: النوكاني: قال 
أو■عليه، ليس بشيء يفر كأن الضرار؛ وحوم من بوجه لورثته مضار 
لوارثيوصي أو بالورثة، الإصرار إلا فيها له مقصد لا بوصية يوصي 
الورثة.تجزه ولم الثلث، على بزيادة لغيرْ أو مطلما 

والدينالوصية إلى راجع ؤع؛و ت قوله أعني، - القيد وهذا 
الوصاياأو بالديون الإقرارامت، من صدر فما لهما، قيد فهو المذكورين، 

فهولورئته؛ المضارة إلا حبها لما مقصد لا التي أو له، عنها المنهي، 
دونه«لاا.ولا الثاJثا لا شي،ء مه يممد لا مردود باحلل 

ا/همأ؛.القدير نح 



• JG  :آ!ذثأ»إلاما ثى والخكئ ؤ تعالىCu ^-^ وعولإوأحنكثب لإظطم
ؤ،سنفءالهأأنو؛.صإمحمنس بنغوا آن د'لخكلم ماوراة لكم 

ماعلى يمللق القرآن على بمللق كما اف؛ رركتاب '*اا-/؛ةالالشاطبى: 
فيطورا مكان العباد، على وئرصه حكمه هو مما عندْ تعالى اض كتب 

روفرصه١١١ حكمه أي كما أولا، 

حاءالحديث إن ؛ قولهم : يع ٧١١١آخر موضع في _ وقال 
منيحرم وأنه حالتهالْا، على ولا عمتها على تنكح لا المرأة بأن 

يدكرلم المحرمات ذكر لما تعالى واش ، النسب من يحرم ما الرصاع 
ا،الأحتيزل بين الجمع إلا الجمع ومن والأخت، الأم إلا الرضاع من 

.٢٤الماء: سورة )١( 
.٣٩١*ا/الاصصام )٢( 
ته،اختلاف لا القرآن أن اعتماد عن غفل من أن ئثا ذكرها اش الأمثلة من السابع أي )٣( 

[.٣٩١. ٣٨٢م الأءممام ^: ١١والاختلاف. الإئك١ل ني ونع ب، الفلر يمعن ولم 
وانفلر:، ٣٦ه/*ا/ْم، الكسر التفسير ]انظر: "الخوارج، القول: هن.ا إليه ن_، ممن )٤( 

[.٣٨٤م الاعتمام 
علىالمرأة تنكح لا باب، النكاح، كتاب، في صحيحه، في البخاري أخرجه : الحديتؤ )٥( 

الأقال: الله رصول أن خؤتد هريرة أبي حدين، من ٠(، ١ ٠ )٩ يرنم ، ٩ ١ ءسث عمتها، 
فيصحيحه، في لم موأخرجه وخالتها•، المرأة ين ولا وعمتها، المرأة ين يجمع 
،١  ٠٢٨أ/الكاح، في خالتها أو وعمتها المرأة ين الجمع تحريم باب الكاح، كتاب 

علىالشهادة باب ال؛ّهادامحتح، كتاب فى صحيحه، فى البخاري أخرجه : الأحادين،)٦( 
؛؛إنوف• ه عانثة حدين، من (، ٢٦٤٦)برقم ، ص٨٢٤والرمحاع، الأنساب 
كتابش صحيحه، في لم موأخرجه الولادة•، من يحرم ما منها يحرم الرقاعة 
(.١٤٤٤برقم)، ١٠ ٦٨؟/ الولادة ٌن بمحرم ما الرضاعة من يحرم ما باب الرضاع، 

ونوله؛ألرشعوه بث رلم'تحفم آزصعم ألنغآ ؤرمف؛ظأ تعار؛ نوله يعتى )٧، 
.٢٣الاء: سورة ^^أبمت^صإلأتادظآه، 



علىتنكح المرأة أن فاقتضى ه دبلخفم ووق ذلإما ذلك: يعد وقال 
حلال.والأخت الأم سوى رصاعة وكل حالتها، وعلى عمتها 

علىفيه تعارض لا العموم، تخصيص باب من الأشياء وهذه 
حالا<أ

ؤوأحلتتمم\ورلأقوله! فى ٢ ووقارر _ت ثالث موصع وقال-في 
علىأو عمتها على المرأة نكاح عن النهي بمتسوخ إنه دزبم=كميمت 

العمومءارتخصيص باب من وطا حالتها، 
ء ٠٥ ٢٠٥ ٠٠٠

لدراسات:اأ 

ائل!مثلاث عن المرصع ط! فى الشاطئ تحدث 

قوله:في اض كتاب الراد أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: السألة 
وفرصه.هوحتكمه و■٤؛؟^^ ؤكثب 

رين؛المقمن جماعات ذكره الشاطئي؛ إليه ذهبا وما 
دالقاسص.كبد؛"، دان لكلز.خضىُ"داكفى'ْ*، 

.v٣٩٢/الأعمام )١( 
.٣٥٥م/الموافقات انظر: راح، أيي بن عطاء أي: )٢( 

صما؛أّالإيضاح في مكي عطاء: إلى وب 
.٣٣٥٥; الموافقات )٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 
انظر)٧( 

.٢٦١الكثاف؛/
\/oMالثزيل مدارك 

.٤٨٥ا/العظيم القرأن ير نف
• ٢٦٤أ/اناؤيل محامن 



ذلكاممه كتب أي: مؤكد، مصدر راؤكئثبآسلإ؛ئأه في: النقال 
حرم®ما تحريم وهو فريضة، وفرصه عليكم 

التحريمهذا أي• ^ عيم آذئي كثب ؤ تعالى: ®وقوله كثير: ابن وقال 
عنتخرجوا ولا كتابه، فالزموا الأربع، يعني عليكم، الله كتبه كتاب، 

فرصه®وما شرعه والزموا حدوده، 

قوله:على زاد ما تحريم أن إلى الشاطبي ذم، الثانية: المسالة 
فيهتعارض ولا العموم، تخصيص باب من 

حال.على 

وأنالحديث،، مع لأية ا تعارض عدم من الشامحلبي إليه ذم، وما 
أنرين المقوعامة ، المقرون عليه ما هو ممكن؛ بينهما الجمع 

الثالثةالمسألة في سيأتي كما - العام تخصيص يابؤ من هدا 

يجوزلكان الأية هذه ظاهر على الأمر كان ارفلو مرقندي: القال 
يحرم٠٠قال: أنه ه اممه رسول عن الأثر جاء قد أنه إلا ذللث،، سوى محا 

عمتها،على المرأة تنكح لا ١٠وقال: المسي،®، من يحرم ما الرضاع من 

)ا(ماراركالميلا/ه؛:أ.
.٤٨٥ا/الطم تمرالقرآن )٢( 
ا/؛«إ،للهراسي القرآن أحكام ، ص٨١٢الإبماح ا/ْأ"آ، ص بحر ٣.- )٣( 

Y/المر زاد ، _UY'Yالجوزي لابن ومنوحه القرآن ناسخ ، Y٣١/ الوجيز المحرر 
المطالمتر ، ٨٢ه/ م/ القرآن لأحكام الجامع ، .٨٣ ٠٣٥\ا ه/ الكبير التمر ، ٣٤

الصاويحاشية ، ٣٨/٢/١الإلهية الفتوحات ، ٢٠٩, y'A\/التنزيل أنوار ، ٢٢٣/٣
/\i.Ti.o  ٢٦٤/٢التأؤيل محاسن الخاني روح ا/آ؛؛، -ير القافح.



ؤنآجُأؤيثيال: تعالى اش لأن اتباعه؛ فوجب حاكها(( عالي ولا 

تعالى:محوله في طاء قول أن إلى الشاطى ذهب الثالثة: المسألة 
عمتهاعلى المرآة نكاح عن بالنهى وخ منإنه دتي؛ظمه ؤوأحلمح{ثاودآء 

فيالنسخ وليس العموم تخصيص باب من هدا بأن حالتها؛ على أو 
واJتأحرينر٣،.الأصوJين ن ، ل

هىؤإنما منسوخة، ليت لأية ا هده بأن الشاحلبى إليه ذهب وما 
ؤإذا، المفسرين عامة إليه ذهب الستة؛ فى حاء بما مخصصة عامة 

النسخ.إلى يمار فلا الجمع أمكن 

غيرالأية أن الاجتهاد ويوجبه المنلر أهل عليه رروالدي مكي؛ قال 
عامة،غير الأية أن فى بها مبينه بالسنة مخصصة هى ؤإنما منسوخة، 

والمرأةوعمتها، المرأة بين الجمع تحريم التحليل من منها فيخرج 
تنسخه؛١ولا وتخصصه القرآن تبين والسنة بالثنة، وحالتها 

عمومعند هدا دللخكمه ذمثاوراء ؤولمل، • ررقوله • الجوزى ابن وقال 

٠٧ت الحشر محورة )١( 
.Tlo\/العلوم بحر )٢( 

،٤ ٠ ؛/٤ للهرامحى القرآن أحكام ، Y\A_Sالإيضاح ، ٣٤٥ا/العلوم بحر اينلر؛ )٤( 
Y/المتر زان ، »_UYrالجوزي لأبن تتوخه القرآن هّخ ، Y٣١/ الوجيز المحرر 

المحيطالمحر ، 0٨٢إ ٣; القرآن لأحكام الجامع  ٠iTA.To\/0إ الكسر الضر ، ٣٤
YYالفتوحاتالإلهن ، ٢٠٩ا/خ»آ، اواراقزيل ، ٣/٣/\rA/y ، المازيحاشية

/\Tio ، التأول سحامحن ا/بم؛؛، القدير فح/Y٢٦٤.
الإبماحصخاأ.)ه(



علىالمرأة تكح أن النبي. بنهي التخسمص يحله عام لمغل العلماء 
القوم ذهب وقد المخ. ميل على هدا وليس حالتها، على أو عمتها 

وهداالحدj^،، بهيا منسوخ الأية في المذكور التحليل أن إلى لهم فقه 
وقلةبشرائطه، والجهل وح، والمنالماسخ فهم عدم من بأني إنما 

والمخ،التخصيص بين بالفرق المعرفة 

.Y٣٤/ المر زاد وانفلر: ، »_UYrوضوخ، القرآن ناسخ 



شنألمتمثت ثح^ح أن ظؤ^* يم ثنثؤع لم وش ؤ تعالى؛ قال ٠
بميئ ةن0ئحؤ _؛؛^ ٣Lj وأثم آلتومتمت هتؤمحأ بن أبمن3ثمر م! 

ولا___ عير محمشي محئن أنلؤى بإدن 
شتألمغم عق ما يبمف حيأ يكجشؤ آينك ؛ن أحمبمن ،إدآ ب مئخذ 
ئوئ^ ٣ و شث\ ثأن ِظإ أتثث كثئ شن ذ;ئث ألثوا1ُ بث 

رجة<رال

تعالىقوله أن 3ءملم س قول ادسل^: رروالالشاطئ: قال ٥ / ٦٤
برككألمغهبمك عز بمف،C حهأ إقَث~ف أؤ؛رنك ؤ؛ن اء-؛ الإمي -ف

رجم،ه النبي ررأن الحديث؛ في حاء ما مع يعقل لا أليذايإه، 
غيروهزا يتنصف، الرحم أن يقتضي لأنه ،؛ دعدْا،ل الأئمة ورحمت 
المحصناتأن إلى منهم ذهابا الإماء؟ على نصفه يكون فكيف معقول، 

بهزالمراد هنا المحصنات بل كيلك؛ وليس الأزواج، ذوات هنا 
همشمعأأن ظولأ بكم بنثؤع لم وش ؤ لأية؛ ا أول قوله بدليل الحرائر؛ 

.٢٥الماء: سورة )١( 
اخلأفلا القرأن أن امحقاد ص غفل س أن ثنتا ذكرها الض الأمثلة من الادص أي: )٢( 

- ٣٣٨٢; الأعمام ]انفلر: والأخلاق. الإيكال قي وغ ب؛ الفلر يمعن ولم فيه، 

ْ/الكسر الممير ]انفلر: الأية وهن.0 واحتجاجهم الخوارج إلى الرجم إنكار الرازي ب )٣( 
•ا/مه[ؤ

بالزنا،الاعتراف، باب الحدود، كاب في صحّحه، قي البخاري أحرجه الحديث،: )٤( 
:بلفغلّوفيه الخهلاب بن عمر عن ه عباس ابن حدين، من (، ٦٨٢٩)برقم ، ١ 

كابفي صحيحه، في لم موأحرجه ، ٢١٥٠١٩ورجمتا الله رسول رجم وقل ررألأ 
(.١٦٩١برقم)، \ r\sirالزا، في التي، رجم باب الحدود، 



الأزواجذوات لأن الحرائر، إلا محا المراد ولمس أصتٍمح4 
تنكح«أا،.لا 

^^٠لمنمثؤغ^٢ظولأأنقوله؛ ررفي آ■' ١ آخر موصع في - ومال، 
حشي.لص بقوله! منموخ إنه لأية! ا ألمو,متنته أوحْثمنم ثص^ح 

١٠منات المؤ الإماء نكاح لشرط بيان هو ؤإنما آلأدنثم>؛كمه، 
هح؟؛4ء ٠٠٠ ٠٠٠

■الدراّة:

مسالتين!عن الموصع هدا في الشاطبي تحدث 
فيبالمسات الراد أن إلى الشاطبي ذهب الأولى! المسألة 

آلداءسايميلي ألحمشت ماعثر بمف تؤة يننجشام مخي ؤ؛ذ ه! ولق
ثاًصحأن ظزلأ  'طمتؤغ أم وثن ؤ ت لأية ا أول في قوله بدلمل الحرائر؛ 
ضإذ بن أث3مأ مثكث\ ما شن أأ1و,مثت أينصش 

تنكح•لا الأزواج ذوات لأن الحرائر؛ إلا هنا المراد 
جتهأفوله! في يالحمنات الراد بأن الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
ام_ةءه يإلذم الحرائ_ر؛ بث ألثنمش عز بمذما 

المسرينلأ/

.r٣٩١/الأعمام )؛(
بإطلاقوالمتقارمين لف المقمود أن لبيان أحرى أمثلت المثال«ع هذا الشاطئي أورد )٢( 

[.٣٦٤.  ٣٤٤/٣الماسات : ]انظ الأصءد•,. إطلاق ; ٢٠أم المم لفنل 
.٣٣٦٤; الموافقات )٣( 
الكشاف، ١٩٦/٢ألتنزيل معالم العلوم بحر ، ١٨؛/البيان حا.ع انغلر: )٤( 

/١Y٦Y ، ٧٣الوج؛ز الحرر/Y ، ١٦٣^ زآد/Y ، 0ا'\إ\د الك؛ر !لتمر=



يناي_ح^١١٧ نوله في يالمحمنأت المراد بأن إليه؛ ذهب وما 
وحكىا، ريزر المفعامة إليه ذهب الحرائر؛ ألمؤيننمه الغصكت 

عليه.الإجماع والهراس الجماص، 
محلولاأنؤوسثمدنتتيظم ت الى تعاممه ال ®ناص؛ الجمنال 
ف_اله آلثويقت ثسمحأ بن قظ مانذكت شن ألثويكت ألتنثش تايخ 

عدمعند المؤمنات الإماء نكاح إباحة لأية ا هذه اقتضته الذي بكر• أبو 
؛المحصناتالمراد أن حلاف لا لأنه المؤمنات؛ الحرائر إلى الهلول 

لغيرهن...^٢،.حفز فيها وليس الحرائر، هها 

تجلدلا زنت إذا الأنة أن على - أيشا - لإجماع أروا ٠ مكي ونال 
.ا؛ محصتة عير أو محصنة كامن — حمسسن من أكثر 

^^عظ٢محإني١نمجحتعالى: قوله فى - الهرامي وقال 
المرادأن على هنا المفسرون أجمع ®وقد : ألمومنتته_ ألحمكن 

٠٢٤١الأمة(نكاح ذكر في عاليه السياق ودل الحرائر، ههنا ؛المحصنات 

البحر، ١٨٥ا/هل الت، ٢٤٦ا/النزيل .دارك القرآنما/ه/آ\<، لأحكام =الجا.ع 
ساسن، ٤  ٤٨ا/ القدير نح ،  ٤٨٦ا/ كير لأبن العفلم تمرالقرآن ،  ٢٢٩م الحبل 
.A٥٠ الرحمن الكريم نير ، ٦٧٠! اكأييل 

اسومبحر ، للجماصالقرآن أحكام ، ٢٦ايان؛/جامع انظر: )١( 
،٢١٩٧;النزيل .عالم < iroi\للهراّي القرآن أحكام \ا وانمون الكت 

زادالوجيز الحرر \ا العربي لأبن القرآن أحكام الكشاف 
البحرم0إ0د القرآن لأحكام الجاع ، ٥٢•ا/0إ الكببر الضير ، أ/٨٣السير 

.toy\/اكلير نح كبر لأبن العظيم القرآن نفير ، r٢٣٣/الحبل 
.٢١٩٧;القرآن أذكام )أ(
.٢٢ص• الإيضاح )٣( 
القرآنأحكام )؛(



حهإيهش،Cإم؛جشت ءؤ؛نأنجى •' تعالى قوله فى - عطية ابن وقال 
إذالحرائر؛ الأية هذه في والمحمنات  ١١آأمداُس،ه.! يرك< ألمحمكت عق 
فييرد فلم يتنمف، لا والرحم الكامل، الحد في المشروطة الصفة هي 

باحماع،؛ية ألا 

الجلدأنه على يدل \دطلهه عق قتفما I رروقوله I المسمي وقال 
اللاتيالحرائر هنا المحصنات وأن يتنصف، لا الرحم لأن الرحم؛ لا 

لميزوجن«رى•
قولهبان قال! من قول أن إلى الثاطبى ذمي، الثانية! المسالة 
هبجح٦لص٦ءبج،هإن"سالي: 

هدهأن بدلك مراده أن ه؛ يستكم ألعنت حشى ,لمس ذ١,لك، ؤ يقوله! ؤخ من
ن! لفي المخ وليس المؤمنات، الإماء نكاح لشرط مبينة الأية 

الأصولن•

المخ؛معنى في المتقدمين كلام توجيه من الماطبي إليه ذهبا وما 
سقُيانهص

بآحروحة بمنمليستا لأية ا هدم بأن الشاطبى؛ إليه ذهب، ما وأما 
ريزأ؛/المفعامة إليه ذهب، فقد لها؛ مينة هى ؤإنما الأية، 

المحررالوجث3آأ/ا،م.)١( 
؛/U؛؟.النزيل مرارك )٢( 

للهراسالقرآن أحكام Y/*؛؛؟، للجماص القرآن أحكام ، ٢٧؛/المان جاْع انفلر: )٤( 
الوجيزالمحرر ، ١٥٢٠; العريي لأبن القرآن أحكام ، ١٩٧؟/الثزيل سالم ، ٤٢٠؛/ 

 ،٧٣/Y الحري، ٩١م0ا القرآن لأحكام الجامع ، ٥٣ا/ا"أ. ٠ ه/ الكّر



ثهجحءلوؤ*آن بنلإ' مثؤ أم الى: تعررفوله مكي: قال 
بجدلم لمن الإماء ناكاح - ذكره حل - اف أباح ^^١^، ٠١١ألنشقت 

بقوله!وخ مت أنه قوم فتوهم عامة؛ إباحة الحرائر نكاح إلى ًلولآ 

ؤإنمايالمتوخ، ممملأ يكون لا الناصخ لأن بمنسوخ؛ ذللئ، وليس 
هيإنما المتقدمة الإباحة أن - ذكرْ جل - اف سن وبنين، تخصيص هو 

أرخصالشرمحلين فبهذين لحرة، محلولا يجد ولم العنت، حشي لمن 
محكمتان«لاا.فالأيتان الإماء، كاح في الحر للمؤمن 

اكئزيل؛/أنوار ، ٤٩٠كير؛/ لأبن الطم القرآن تمر ، ٢٣٤م/هآآ، =الممط 
الرحمنالكرم -سر ، ٢٣٧٠; اكأييل محاض ، ٤١؛/T/الإلهيةاكوحات ، ٢١٠

.٢٢٠الأضاحصهاآ، )ا(





يأتيولا الأئمة، باتفاق وباطنه القرآن ظاهر بفهم أحرى كانوا لأنهم 
؛الشريعةأعرف هم ولا ، أولها عاليه كان مما بأهدى الأمة هذه آخر 

اقممن لا ير، النفهدا صحة على يدل دليل يم أيصا ولا منهم، 
هدامثل بل كيلك؛ عليه دليل لا إذ خارج؛ من ولا ينافيه، فإنه ية؛ ألا 

ومنالباطنية كلام من القرآن عن ونفيه رده يثبت، ما إلى أقرب 
أشباههم®

؛••ءقمءهحء،،ءههء

■الدراسة:

ذيالجار بأن الأية: باطن في مهل نول أن إلى الثاطبي ذم، 
الجاروأن الهلبيعي، النفس هو الجنب، الجار وأن القالب،، هو القربى 

الجوارحهو السبيل ابن وأن \ذشوا.i بعمل المقتدى العقل هو ؛الجنب، 
السلف،عن ينقل لم وأنه مردود، التفسير هذا بأن وحل؛ عز ض المهليحة 
يقاربه.أو يماثله للقرآن تفسير والتابعين الصحابة من الصالح 

هومردود؛ للأية الباطني ير النفهذا بأن الثاطبي إليه ذشب، وما 
لأيةا وسياق العرب، لغة في ، يعرفولا عاليه، دليل لا إذ الصحيح؛ 

التفاسيربهدم يتعلق ما بيان سبق وقد — الثاطبى ذكر كما — ينافيه 

الصوفيةل٢،.

.٢٤٩، ٢٤٨الواممات؛/)١( 
.١٤٩، ١٤٨، ١٣٧صا"آ؛، انظر: )٢( 

.٢٤٩-  ٤٢٣١; الواسان، الفتاوى مجموع وانظر: 





^^اهمحاويدمحأمظ؛ّملإئال-سالي: ٠
رمحنخم د؛للئ، أم وأم أف محنوث آقم إن وألدسول أم إل ردوء ّيىئ قا 

>ظماك:اءأساأشَأمحأتعالى: ر>قال مإلأق\د\ذش\جي: 
واساء«لمالأماء وهم أوقنؤ4أمح،ثؤ<؛ 

أمإل ودية ى ؤ كزم ؤءن القرآن رروفي آخر-ت موصع مي - يقال 
ردفإنه والاختلاف؛ التنانع رغ في صريحة لأية ا وهذه لأية، ا وأفيواوه 

يرغولا الاختلاف، ليرتفع إلا ذلك وليس الثريعة، إلى المتنازص 
يقتضيما فيه كان لو إذ واحد؛ شيء إلى بالرجؤع إلا الاختلاف 
ر؛اءلل«ل وهذاتنازع، رغ إليه الرحؤع ش يكن لم الاختلاف 
بإطلاق؛الشريعة عن منفي اءالاختلأف -أ ثالث موضع في - وقال 

أمإل همدوء ّيىء ؤ مهم ت تعالى لقوله المختلفين؛ بين الحاكمة لأنها 
تقتضيالشريحة كانتح فلو الشريعة، إلى التنانع فرد الأية، 

.EJb.Uإليها الرد في يكن لم الخلاف 

صيغمن صيغة فهي الشرط، سياق في نكرة ؤق،سة4 ونوله؛ 
أمرإلى إلا يكون لا فيها والآل العموم، على تنازع كل فتنتفلم العموم، 
فنق((ل؛،.الحق أهل يأكون أن يسع فلا واحد، 

.٥٩اءت النصورة )0 
.٤٣٣، Y٤٣٢/الوامحاتح )٢( 
٠٦٠/0الموافقات )٣( 
 )i( لأس\XWX/T.



وحبشرعية؛ مسألة في النزاع وقع رزإدا _ت راع مرصع في - وقال 
شءؤ سرعم ُؤ؛ن ت تعالى لقوله فيها؛ الحق يثبت حث الشريعة إلى ردها 
أ'لآُميمُداز؛ومح- إؤ سمم إن وأفيول إلآم همدوه 

ه-ءصءهءجمحءس4ء

■الدراسة:

ائل:مثلاث عن الموصع هذا في الشاطبي تحدث 

فيالأم بأولي المراد أن إلى الثاطبي ذهب الأولى: ألة الم
والعلماء.الأمراء هم قلإأ'لآاتِ،متؤه قوله: 

رين؛المنمن ير كه إللهب بى؛ حلآ الإليه دهسا وما 

وابنالس(أْ،، وابن تيمةل؛ا، وابن والمسميلم، كالفرءلبيل٢،، 
و'القاسسلَا،،كثيرأ^، 
الأية،ير نففي الواردة الأقوال بين يجمع الثاحلبي إليه ذهب وما 

توهى 

الأءمماممآ/ا؛؛.
انظر٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 
انظر٧( 
انظر٨( 

.١٦٨، ١٦٧مآ/ه/القرآن حكام ألم 
.٢٦٠ا/اكنزيل ،دارك 

،٥٥٢ط 00\\إ\>\إأ0ك ، ٢٥٠م الخاوي مجموع 
؛٢٩-  ٢٢٤; الضر يانع 
.٥٣٠ا/العظيم القرآن تمر 

.A٣٦١ التأويل سامن 
اسأ/هح؛الكريم تيسر 



أكثرإليه وذهب الأمراء، هم الأمر بأولي اJراد أن الأول: القول 
٠المفسرين 

بعضإليه وذهب العلمام، بهم المراد أن الثاني! المول 
الشسرين

همحمد أصحاب بهم المراد أن : الثالث،القول 
،•وعمرل بكر أبو بهم الراد أن الراح؛ القول 

:منهالأمور، الأمحلهر؛ هو الشامحلبي إليه ذم، ما أن كما 
وكل؛حسسس،صحيحة، ولاية له من كل في عام الأية لمقل أن - ١ 

والعلمام.الأمراء فيها فيدخل ولايته، 

نهي.الصحابة عن ثابت، والعلماء بالأمراء تفسيرها أن — ٢ 

ط\عةوأهل والدين، الفقه بأهل فسرها بأنه عباس ابن عن ست، فقد 
اسْا

وممن، ١  ٦٧/ ٥ "Y/ تمسر0في والقرطي ، ٧١، U*/Yتفسيره في عطية اين إليهم; به ن)١( 
ا/القرآن أحكام ]انظر: والهراس [ ١٥٣؛/البيان جامع جرير]انظر: ابن يه: قال 

المهيل]انظر: جزي وابن [، ٢٧٥/١الكشاف والزمخشري]انظر: [، ٤٧٢
ا/الصاوي حاشية ]انثلر: والصاوي [، ٢٢٠ا/التنزيل أنوار ]انظر: والبيضاوي 

[.٤٨١\إ الشرير فح ]انظر: والشوكاني [، ٣٦٥
وأبىوالحسن وعطاء ومجاهد عباس ابن عن تفيرْ في جرير ابن أحرجه )٢( 

العالية.

مجاهد.اعن ٥٢نفيره؛/ في حرير ابن أحرجه )٣( 
عاكرمجة.عن  ١٥٣/٤يره نففي جرير ابن أحرجه )٤( 

مح،يامثن بشر حكت وحسنه ءاس، ابن عن ( ١٥٢رأ/تمره مح، جرير ابن أحرجه ، ٥١
.٢٧١; الصحيح الضير 



بالأمراءرها فبأنه هريرة أبي عن ست كما 
والثاني.الأول القول قي داخلان - والرابع الثالث - والقولان 

الأمراءياعق وجوب على دلت الشرعية المموص أن . ٣ 
واساءل٢،.

حمينا،والعلماء الأمراء أنهم ت عندي ®والصحيح ت العربي ابن قال 
فلأنالعلماء وأما إليهم، والحكم منهم الأمر أصل فلأن الأمراء؛ أما 

فنواهموامتثال لازم، وجوابهم الخلق، على متعين واجب موالهم 
واجب«رم

ؤأءل،تواأةثI تعالى قوله في ®وثالوا _ت لم، العن _ تيمية ابن وقال 
نصولهذا والأمراء، العلماء تجمع أقوالا دآيئوااؤزلهأ'لآتِ، 

منهماكل إذ لأية؛ ا هذه في الصنمين لحول على وغيره أحمد الإمام 
الله٠١ءلاءة من به يقوم فيما طاعته تجس، 

لأية،ا ير نففي الصحابة عن ثابتان ®والقولان القيم! ابن وقال 
الأمرولاة والأمراء العلماء فان حمينا، للمنفين مناولة أنها والصحيح 

عنه،وذبا وبيانا، حف-هنا ولاته العلماء فإن رسوله، به الله بعث، الذي 
ءث،...اا.وزاغ فيه ألحد من على وردا 

شيامن شم حكمت وصححه هريرة، أبي عن ١( ٠ ٠ )؛/ تمره ني جرير ابن أحرجه )١( 
.Y/١٧انمحح التمر 

، ١٦٨،  ١٦٧ه/م لأحكام الجامع ، ٥٧٤\إ العربي لأبن القرآن أحكام انظر: )٢( 
.Y٣٦١/ التأويل محامن ، ٥٣٠ا/ ممر لأبن \ذحم المآن تمر 

اا/اهه،•ا/؛هم، ، ٢٥٠/٣سوعاكاوىوانظر: اكاثىخا/خها، مجموع )٤( 
!٦٧/١٩، ٥٥١.



ي-؛ر_لأك

وأحدهمبه، للناس ؤإلزاما وجهادا وعناية قياما ولاته ؛اوالأمراء 
النؤعوسائر الناس، هما الصنمان وهذان عنه. خرج من يد على 

ر((أ ورعية لهما تع اني الأن
أوليكل قي عامة أنها _ أعالم واغ _ رروالظاهر ت كثير ابن ونال 

}والالماء*ل الأمراء محن الأمر 
مبم؛فيمحتعالى: قوله أن إلى الشاطئ ذهب الثانية؛ المسألة 

علىيدل وهذا والاختلاف، التنانع رفع في صريح ردوءإزأموألثّ،وليم 
إلاوالنزاع الخلاف يرتفع لا إذ واحد؛ قول إلى ترحع كلها الشريعة أن 

واحد.قول إلى بالرحوع 
نموصتدل وعليه رين، المقيعص ذكره الشاطبى؛ إليه ذم، وما 
٠المألة هن.ه بيان مبق وقد والمنة، الكتاب 

٢٠المعدي! قال  ال.ينأصول من فيه الماس تنانع ما كل برد أمر  ١٠٠
فيهمافإن رسوله، ومنة اض كتاب إلى أي: والرسول؛ الله إلى وفروعي 
الخلافية®المائل جمح في القمل 

في،ؤق،سأ4 تعالى: قوله أن إلى الشاطئ ذهب المالثة: المسالة 
فهيلشرمحل، ١ سياق في نكرة دأؤثول4 أم إل ردوْ ّيىئ محبمأؤ قوله: 
يجبهذا وعلى العموم، على تنانع كل فتنتذل»إ العموم، صخ من صيغة 

إليها.فيه المتنانع رد 

•r، ٢٩٨الشتر بيانع )١( 
.١٥٣٠; انمثليم القرآن ير نف)٢( 
.٣١٤، ٣١٣، ٢٠٠انفلر:صاها، )٣( 
.٨٩آ/ الرحمن الكريم ير تن)٤( 





ومآأنزلينإنك أنزل يتآ  ١٣١٠أيهترمعنوف ثرإلآلنمت> آدم ؤ ت تعالى نال ٠
ألقظنوثري ء يم يكئروأ أن ووأ ومحي ألْكذوت إق يثحآكموأ آن يريدوة ملك 

سدا؟بمأصثلأ يْ؛أهم أن 

آلهمآنئثوف آق!!ى إل ثر ^١^( با*/خئالالشاديت 
!،^^^.٥١يثحآكعواإق أن يريدوق مهى أنزلين ومآ أنزلإنك ءامنوأبما 

التحكيميكون أن أرادوا أنهم غير يالتحكيم؛ أقروا ثد هؤلاء فكان 
وأن^، iU-الجمع أن منهم وفلنا الحق، عن نيئا أغراصهم؛ وفق على 

ه،النبؤب به يحكم ما مثل غيره أو الأثرف بن كعب به يحكم ما 
غيرهحكم وأن يرد، لا الذي اممه حكم هو ه الحم، حكم أن وجهلوا 

ؤوثرادتعالى! محال محلدلك اش، حكم على جاريا يكن لم إن مردود معه 
نزلت،أنها على يدل لأية ا ظاهر لأن بعيداه؛ بملهم  ٧١ألئظن 

إلىكذا منعموف4 ضإث،آك!أى وؤ : لقوله الإسلام؛ في يحل فيمن 

٠٦٠ت النساء سورة )١( 

بتيأحد ثم طق، بمي من كان ١^۶،، الأشرف بن كب ص الأشرف: بن كب )٢( 
ومالملمين، في لأذسه مسالخة بن محمد نتله وند الضير، بتي من أمه ولكن نبهان، 
-0٣٢٦إ هاية و١Jالبداية ]انظرت يدر ويعة يعد اش. رسول حرب عر هيج؛ربئا الذي 
٣٣٦.]



منرحل في نزك إنما قالوا رين المقمن وجماعة آخره، 
الأمارلأ،اارم•من رجل في أو فقيزرا،، ٧٠١١

ءءحؤب !؛■؛©مء ء وموص 

■الدراسة:

مءنوف٣ئرإئأليي الآية: هذه ظاهر أن إلى اوش_اطبي ذهب 
.١^،بمثاَك1وأأن ئيئو0 تئق ين أنزل ومآ إتلى أزد يثا  ١٠٣١^عأ 
الإسلام.في يحل فيمن نزلت أنها على يدل 

•نزولها مجب في ه هماس ابن عن جاء الشاطئ(؛ إليه ذهب وما 
بين(يقضي كاهنا الأملمي برزة أبو رركان فعنابنماسهقال: 

تر^ألم • الله فايزل لمن؛ الممن نامى إله فتنام فه، يتنافرون فما الهوي 
ؤاصانزلأالأ؛،«لْ/قوله: إث،محبمونآمملمسإر 

>ضس u_ ابن ص  ١٦٣التزول، أساب في الواحدتم( ب ألا/: )١( 
الكلى.

ابنعن صالح أبي عن يرؤيه الكلي المانب بن محمل. فيه لأن صعيف؛ الأثر وهذا 

صالح.أبا الكدي يلق لم كما عباس، ا؛ن يلق لم صالح وأبو متهم؛الكل.ب، والكلي، 
صا،ب؛[.اكهذيب م/ا،هه،هم؛ب الاعتدال منان ]انقلر:' 

.ْ/٨٣الباري( فتح في حجر ابن الإسادت هذا صعق وقد 
إسادْوصحح - عرمحلأ - الثعبي ت عن ، ١٠٦، ١٥٥؛/نفيره في جرير ابن أحرجه كما 
•٣٧ْ/ الارتم( فتح في حجر ابن الثمي: إلى 

مرسلا.قتادة عن ، ١٥٦؛/مير0 يي جرير ابن أحرجه ؛ الأثر )٢( 
.©/٨٣الباري فتح في حجر ابن ت قتادة إلى إساده ويح 

.٢٣٤ا/الاعتصام )٣( 
٠٦٢الماء: )؛(سورة 

عكرمة،محلريق من ؛رقم0؛ءأا( ،٣^١٣ / ١ الكسر)١ معجمه في التلبراني أحرجه الأثر'. )٥( 
=. ٩٩١ fyحاتم أبي لأبن ااعفليم القرأن مبر وانفلر؛ 



منرجل في نزلت بأنها قالوا ^نهم رين المقجمهور وأما 
الماشنل١ا.

ذلك.عر الاتفاق الرازي حكى وقر 

فينزلت الأية هذه أن على اتفقوا المقرين أن اراعلم الرازي• قال 
دعذسالم؛اشن،

نزلتبأنها — الكلبي طريق هن — عباس ابن عن جاء بما امتدلوا وقد 
رمحانهار بق كما صعيفة رواية وهي المنافقين، ص رجل في 

منرجل في ^؛، Jpأنها -؛ مرملا - الشعبي عن صح بما واستدلوا 
،.النافقين١٤

الأنصارس رجل في نزلت أنها —ت مرملا - محتالة عن صح وقد 
نزولفي - الجمالة في - داخلة الروايات هازه أن يفلهر! والدي 

تمنها لأمور، أكثر؛ أو واحد لموصوف أوصاها تكون وربما ية، ألا 

المنثورالدر في واليوطي U t/٦ الزوائد مجمع قي الهيثمي صححه قد و~ 

القرآنأحكام ، Yvnالكثاف؛/العلوم بحر إ/ه0ا،  jtJiجامع ١^ )١( 
،٢٦١، ٢٦ا/•النزيل ُدارك ه/'ا/ماأا، الكبير الشير ا/م؟ه، لأبن 

Aالتأرل ساّن ، ٦٦/٣انماني روح \إ\أك النزل أرار ، ١٩٦/١المهيل 
٣٦٦.

.١٢٣/١٠/٥الكبير الضير )٢( 
اننلر)٣( 
انظر)٤( 
انفلر)٥( 

ص.ْم.

ص*ْ"ا.
صا'ه"آ•





أنفثوأأو ثا0 ح_دتطلم ثدوأ أئن ءؤكأث؛^ ى: العتال ق

جماعاتأي: ؤ٠امحو١ثاته؛ تعالى: ر>مله الشاطئ: قال  ٩/٦٨
فىمق3«ر^

ءحةٌءهحءٌءيجمء

 Iة:لدراما

معناه:؛ ؤهأذفروأ تعالى: نوله أن إلى الشاطمى ذهب 
تفرقة.فى جماعات 

الشسرينرما.عامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذب وما 
فىجماعات : ومعناهاثبة. واحا.ه راُاؤئأذمروأث؛ااتيم عبيدة: أبو نال 

تفرقة«ل؛،ه

.٧١الماء:)ا(ّررة 
).T/rالشاب المقاس )٢( 
إر١  ٤٢ا/ ٠ ْ/ فرْ في والرازي التأرل، لأمل  ١٦٨؛/شرْ جريرفي ابن ب )٣( 

الكشف، آ/٥٧القرآنللزحاج معاني ،  ١١٣٢; القران مجاز وانفلر: اللغة، أعل جمح 
،٢٤٨٨المزيل معالم ، ٧٩٨الوسط \/\-'ش وانمون الكن، ، nr/rوالمان 

الجاحْ/،ا/أإا، الكبتر التمر ، ٧٧٨الوجيز المحرر أ/'\>أ، الكشاف 
المحيطالبحر \إلأ\، المهيل ، ١٢٦٤;المزيل مدارك ،  ١٤٢مم/القرآن لأحكام 

iT'^/T  الجواعر، 0٣٧/١كثير لأبن المقلم القرآن تمر ، ٢٧؛/الممون انمر
\إا'\ا،القدير فح ا/بم1م، تمرالجلالين ، ٣٢٣/٥اكررنظم \ر0^ط الحان 

الحكيمالمان تمر ، ٣٩٠م المأؤيل محاّن ، ١١١٨اليان فح ، م٨٧الميان روح 
.١٨٤، ١٨٣والمرير؛/الحرير ، ٢٩٧;الرحمن الكريم تيسر ، ٢٥٣ه/

٠١٣٢ا/القرآن )؛(مجاز 



سرية،يعد سرية متفرفن، مرايا أي• ررؤ0ته؛ * البغوي وقال 
ثبة((حدتها وا تفرقة، فى جماعات والثبات 

متفرقة،جماعات الثبات; اللنة; أهل جميع ®قال الرازي; وقال 
واحدها؛^٠١

؛A/Y.Yالنزيل معالم )١( 
 )Y( ١٤/ه/> امر الشترY



ئتمي

مؤ١^؛^، دآ ئوك ومن أث، أ»1اغ همد آلثيسود تهلع ثن ؤ الى! عتال ق٠ 

هأس أشغ آززدممن طع تعالى؛ وقال ر؛ ئالالشاط٠يث  ١٠/٦٩
اغ،ايء؛ني لم الرسول يْني لم ْن ' ومفهومه 

'ء؛صءئتصءهحة،.ء>>

ة:■الدوام

هأثن \وؤأ ممن ألثسوز ُني ثن ؤ تعالى! فوله أن إلى الئاهلبي ذهب 
اممه.يطع لم الرسول يطع لم من مفهومه؛ 
رغهّههريرة أبي حديث عليه دن قد صحح، الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

فقدعماني ومن الله، أطاع فقد أطاعتي ررمن ؛ افه رسول قال قال؛ 
ءصاه."ء.

منبأن محمد ورسوله ءبد0 عن تعالى رايخبر كثير؛ ابن قال 
مالأنه إلا ذاك وما اض، عمى فقد عصاه ومن اممه، أطاع ففد أطاعه 

يوحكار؛لموحى إلا هو إن الهوى، عن ينهلق 

٠٨٠ت النساء محورة )١( 
T٠٤٣٠/المرافقات )٢( 
وراءمن يقاتل باب والسير، الجهاد محاب في صحيحه، يي البخاري أحرحه ت الحديث )٣( 

بابالإمارة، كتاب في ، صحيحه في وملم (، ٢٩٥٧)برقم ، ص٩٨٤ ويفىب4، الإمام 
برقم، ١٤٦٦"ا/ المعصية، في وتحريمها معمية، غير في الأمراء ءلاءق وجوب 

(١٨٣٤.)

\ا\ا0.اسميم القرآن )؛(تقبر 



آحئئدافه زجدوأ أؤ ع؛و عند عن ؤلوَكان ألهمءا0 مديرون ؛^١٥،؛ ت تمالى ال ئ٠

 ٠U / فيواحد قول إلى ترجع كلها ررالشريعة ايي؛ الشقال ١ ١
فيهابملح ولا كذلك، أصولها في أنها كما الخلاف، كثر ؤإن فروعها 

*أمور عليه والدليل ذلك، غير 

ؤوإوَكانعنعندنيأفتعالى! قوله ذلك، من القرآن، أدلة ! أحدها
فيهكان ولو ألبتة، الاختلاف فيه يقع أن فنفى حكيراه، أ.حنلنه\ فه زجدوأ 

حال؛'على الكلام هدا عليه بمدق لم مختلفين قولين يقتضي ما 

عنمبرءا القرآن أنزل وتعالى سبحانه ررالنه _! آخر موصع في — وقال 
سبحانهفقال والاعتبار، التدبر كمال فيه ليحصل والنفاد؛ الاختلاف 

آحنكنافه لإحدوأ أف ع؛ر عند ين َكال ؤير الهمءان تثدبرون (^" ٠١ؤ ى! لا عوت
يصدقفهو الاختلاف؛ عن بريء أنه على الأية معنى فدل هتكشراه؛ 

المعنى.جهة ومن اللقفل جهة من بعصا، لحضه 

كالمبخلاف مهلردة، متوازرة فيه الفصاحة فإن اللقفل؛ جهة من فأما 
الكلاممن بالفصل فيأتي هو، ما الاختلاف إلى تراه فإنك المخلوق؛ 

يغضما أثنائه في له عرض وقد إلا يختمه يكاد فلا الفصيح، الجزل 
يكونما منها الواحدأة، القصيدة تجد وهكذا فصاحته، منصب من عليه 
كذلك.يكون لا ما ومنها اللائقة، الفصاحة ق نعلى 

• ٨٢> ء الو«ا سورة )١( 
٠٦٠ه/؟ه، الموافقات )٢( 



ئ؛ف؛ر_ري

تكرارهاعلى أو كثرتها على القرآن معاني فإن المعنى؛ جهة وأما 
إلىإيصالها في غاية وبالؤخ حفظ على الأحوال مقتفيات بحب 
وجهعلى تعارض، ولا تضاد، ولا منها، بشيء إحلال غير من غايتها، 

الأولىالبلاغة أهل سمعه لما ولزلكا يدانوْ، أن البشر إلى سبيل لا 
وجهفي يغيروا ولم يمارضوه، لم _؛ العرب وهم - الأصيلة والفصاحة 

علىكانوا ما أحرص وهم عنه، تعالى الله نفى مما بشيء إعجازه 
معانيهوعاينوا لموا أسلما ثم جانبه؛ من والغفس فيه الاعتراض 

فيهامحلأف، لا أنه في بصيرة إلا البحث، يزدهم لم غرائبه؛ في وتفاكروا 
المسترشد،توقف فيه توقفوا يسير، ذللئ، من نقل والذي تعارض، ولا 

الطريق؛،في المتثثت، توقف، أو الصواب، وجه إلى يرشدوا حتى 
هحء؛؛ُء٠ ءه ء 9.( 

ة:لدراساا 

لقولهواحد؛ نول إلى ترجع كلها الشريعة أن إلى الثاطبي ذشب، 
فيهيقع أن فنفى لخثيا فه زجدوأ أؤ غيو عند ين كال ومحن ؤ ت تعالى 

ألتة.الأخلاق 

الكلامهذا عليه يصاوق لم مختلفين قولين يقتضي ما فيه كان ولو 
حال.على 

تناقضلا أنه بوجه المقرين من كثير قرره الثاطبي؛ إليه ذهب، وما 
هذهلدلالة الشريعة؛ فى 

.٣٧٨، ٣٧٧م/الأعمام )١( 
المر=Y/٣٨، الوجيز المٍرر ، T٢٥٤/ النزيل سالم ،  ١٨٢البيان؛/ جامع انظر: )٢( 



سبقوند والسنة، الكتاب نصوصي عليه تدل الشاطئي إليه ذهب، وما 
المسألةهده بيان 

ليسحق وهو يخلف، لا اممه نول ءأي الأية هده في - قتادة قال 
يختلم،ااازس قول ؤإن باطل، فيه 

همحمد صدق على القرآن دلالة I قالوا ررالعلماء I الرازي وقال 
عنالإخبار على اشتماله ت وثانيها فصاحته، : أحدهاأوجه; ثلاثة من 

يرل0فى الذكور هو وهدا الاختلاف، عن سلامته والثالث،! الغيوب، 

أحنسازجدوأفه عندعيدأش يى كال ت تعالى قوله ٠ القرطبي! وقال 
ونتاقصا،ارتفاوثا أي! حقيهأه؛ 
حقتدبروه لو أنهم رروالمعنى! -؛ الأية هذه في - الشوكاني وقال 

الباني،قوى العاني، صحيح مختلف،، غير مؤتلما لوحدوه تدبره 
درحاتهالأْ،.أعلى إلى اللاعة في بالغا 

،Y1A\/التزيل مدارك ، ١٨٧/o/T-القرآن لأحكام الجامع ْ/'ا/يْا، =اعير 
، ٥٤٢ا/ كير لأبن الثم القرآن تمر ، ١ ٩ / ١٣الفتاوى مجموع ٢، ٠ ٠ ا/ ايهل 

.٤٩١\إ القدير فح التنزل أنوار 
.١٠٤٨، ١٠١٤، ١٠١١٠، ٢٠٠، ١٩٩صانفلر: )١( 
فىياسن بنير حكمت، إسائم وحنن ،  i١٨٢/ يرْ تففى حرير ابن •' قتادة عن أحرجه )٢( 

,Y٨١/ الصحيح الضير 
السراع؛ره/.ا/يهو)٠٦( 
\.AU/o/Tالقرآن لأحكام الجامع )٤( 
.٤٩١ا/القدير فح )٥( 



ذيزأموأصديه ^ تعالى: قال •
أممعوعد و؛لأ ينجه ألثعدى عز ؤأشبم ٨^ أمحبهدمن أثع ضن نضأإ إأنوله> 

■ءاوث\هلإمإ .آآلقعدي عز آلاثيؤدتي أث؛• ومحل للسئ 

 ١U ؤلأمثوى؛'بي؛وثمحتعالى: اش ررفمول قاوالشاطمى: ١ /٢
علىمنزل أصلي لحكم مقررة كانت أولا نزلت لما الأية، أأثوبج؛وايم 

حكميتنزل فلم السابق؛ وهو الامتثال ؤإمكان اضورة من أصلي منامحل 
يستويالاستواء، نفي عموم أن ظن الضرر ذو اشتبه ولما الضرر، أولي 

٠^^أولفنزل: الرحمة؛ وال ذلك من فخاف وغير0، الضرر ذو فيه 
أم4>م«رء/

حين، أم ابن اروموال -أ آخر موضع في - وئال 

٠٩٥ت التاء سورة )١، 
المحتهلالقاموس ]انظرت تعليقه مكان ت أي التعليق، هو المناط I أصر مناط )٢( 

[.٢٩ص؛الفقه أصول ني مذكرة 
يىالثك.وث لائأرى ؤ ٠ باب التفسير، كتاب قي صحيحه، في البخاري أحرحه ت الخدين، )٣( 

(.٤٥٩٤)(، ٤٥٩٣)(، ٤٥٩٢يرقم)، ٧٨٥
٢!المعدورiن عن الجهاد فرض مقوؤل بائه الإمارة، كتاب في صحيحه، في ومسلم 
لفغلوصاني والراء، نابتح، ين نيد حديثي من (، ١٨٩٨)برقم ، ١٥٠٩، ١٥٠٨

اللاراس.ة.فى ال>لياّثه 
ّا/ّآه؟لأالموافقات )؛(
]اننلر:علهم. يثكل فيما الله لرسول الصحابة لأسئلة ذكرْ سياق في الشاطئ أوردْ )٥( 

ه/ه.؛[االمرافقات 
زانية،بن مس بن عمرو ويقال زانية، بن عمرو المشهور الصحابي هو مكتوم: أم ابن )٦( 

مكتومأم ابن العامري، القرشي الحصين، ؤيقال الثه، عيد اسمه ؤيقال زيادة، ؤيقال 
النيواستخلفه المدينة، إلى وهاجر قديتا، أسالم اممه.، رمول مؤذن الأعمى 



أولُؤءر • زل نحتى ة، لأي١ بمؤى'اسدوثمحأمحطيم زل! ن
ألخرJيماا

•■ءءمحءهح؟ا4ءه"|ج؛ُء

■الدرامة:

ُالئسوثيىمثوى اؤلا تعالى! محوله تزل لما أنه إلى الشامحلبى ذهب 
وسألذلك من فخاف مكتوم أم ابن على هذا أشكل الأية؛ أ'محبجا4 
أولغر ؤ تعالى؛ اممه فانزل الرخصة؛ 

•لممسرين ا من كسر يكره الساحلي؛ إليه يهب وما 

يسوىي ؤ ٠ يرلت ررلما قال. الصحيحين في البراء حديث عليه ويدل 
مكتومأم ابن فجاء فكتبها، زيدا الله. رسول دعا ُاآشدوثمح 

٠'ألئرره أذل غيد ؤ الله؛ فأنزل صرارنه، فشكا 

]انظر؛ه• عمر حلافة في شهيدا وفتل القادسية، وشهد مرة، عثر ثلايث، المدية =ءالى 
[.٤٢١القرب تقرب ، ٣١، A٣٠/ الهدب تهدب 

ه/ا،'أ.المرافقات )١( 
،٠^A١٢ التئزيل معالم ، ١٧٧.ص٥٧١ \ءوو أسباب إ/هآآ، المان جامع !نظر: )٢( 

الجاحالكبير الضير آ/م.ا، الخير زاد ، ٢٩٢ا/اآأ، 
فحا/إهه، الظيم القرآن تفسير ا/ْ«آ، المهيل م/ه/.أأ، القرآن لأحكام 

٤.٤ ٤ أ/ المأويل محاسن ، ١ ^١١ م المعاني روح ، ٥  ٠٣/ ا القدير 
صحه'آ•انظر! تخريجه، محسق الحويث )٣( 



^^إإ؛يرم

ةوآئنع محن وهد لؤ وجهم أسلم بص دما لخس ؤوس الى: التعق٠ 
،•■?١^"^^ ا.ر؛؛يعِ أئ وأنحي ■جنيما اوتجن 

فيالخلل لففل اول من ارز رروْثالهرأ،: الشاطئ: مال  ٧٣٦
المعنىيصير ذلك فإن ؛ بالفقير ه حلة ا.منهيمّ أكث وأنحل ؤ تعالى: قوله 

٠^؛؛^قوله: من غوى تاًول من تأويل وكدك صحيح، غير القرآني 
غوى؛بمعنى غوى صحة لدم الفصيل؛ غوي من أنه رإ ءادم 

حهةمن فيه يصح لا والأول اللففل، جهة من التأؤيل فيه يصح لا فهدا 
العنى«رْ/

حلملاه؛\وتيو أثث قوله: رروفى ،: ٦١آخر موصع وقال-في 
ذلكعلى محتجين ، ٢٧١الخاء بفتح س الئة من رحمته، إلى ^١ أي: 

'رزهيرل بقول 

0'آا.سورة )١( 

أواللفظ أو المعتى جهة من إما وسادها الفاسد، التأؤيل من للامثالة ذكره ساق في أورده )٢( 
[.٣٣٣.  ٣٣٠م الموافقات ]اظر: طا مهما 

[.ص٣٥١الهمدات ]انفلر: اليخي القاسم أبو القول: هدا إليه ب ممن )٣( 
.١٢١طه: )؛(مورة 

٠٣٣٣، ٣٣٢م الموافقات )؛،(
فليسالعربي، اللسان على جار غثر القرآن من مستتيط معنى كل بأن ذكره محياق في أورده )٦( 

دللث،؛فيه ادعى ومن به، يستفاد مما ولا منه، يتفاد مما لا ، شيء في القرآن علوم ٌن 
[.٢٣١.  ٢٢٤؛/الموافقات ]اننلر: منها. المثال وهدا مبطل، دعواه فهوِفي 

المحاح]اتنلر: والفقر الحاجة ومعناها فتحها، هع اللام وتشديل. الخاء، بقح الحلة: )^١( 
ااحاول«[ؤمادة الحيْل القاموس ، ١٦٨٧ة/

فيالشعراء حكيم مضر، من المزني، رباح بن ربيعة سلمى أبي بن زهير م زهير؛ )٨( 
اء،والحنسلمى وأحب وبجير كعبا وابب وحاله، كأبيه شعراء بيته وأهل الجاهلية، 

loy/Tالأعلام ]انفلر: الهجرة نل  ١٣منة توفي 



•••••••••••••••ألإراآ ميوم جل خلأنام ؤإن 
أنيعلمون أما القول؟ هذا في لإبراهيم فضيلة أي ءتسةرأ،! ابن قال 
محيل:كما إلا اض خليل لمقل في إبراهيم وهل اش؟! إلى فقراء الماس 
اض؟روح وعيسى اش، كليم موس 

أبالاتخذت ربى غير خليلا متخذا كتمت ررلو الحديث: له ويشهد 
همالكلام أهل من وهؤلاء اض«ل خليل صاحبنكم إن خليلا، ؛كرل؛ا 

اضكلام تحريف إلى ذلك أداهم وقد للرأي، اتباغا للمقولأت المابذون 
رأيتا،اكما برهان لمعناه ولا عريي، للفظه يشهد لا بما 

أآء؛مء«.بمء،هء

فيهايمدح له قصيدة صمن وهو خرم" ولا مالي غائب لا رايفول، وءجزْ'• بيتا، صدر هذا )١( 
ائتفي بالخلثل والمراد ص*اُ[، سلمى أبي بن زهير ديوان ■' \آم ّنان بن هرم 

الفقير.
الديتوري،قتيبة بن لم مين اممه عبد أبومحمل الفنون، دو الكبير، هوالعلامة ت قتيثة ابن )٢( 

والأحبارالعربي اللمان علم في رأتا كان الممانيفه، هاحب، الكاتب المروري، ونيل 
منةتوفي القرآن، وغريب القرآن، مشكل تأؤيل منها: مؤلفاتا عدة له الماس، وأيام 

[.١٣٧الأءلأم؛/، ٣٠٢ِ مير ]١^ ماJاد ا"تماآ،دفي 
•قتيبة لأبن  ٧٠، ص٩٦الحدين، مختلف، تأويل ءسا'م، اللففل فى الأخلاق اتفلر; )٣( 
منأول الميمي، القرشي عثمان قحافة أبي بن اش عبد الجليل الصحابي هو بكر؛ أبو )٤( 

وستةنتين بالفيل يعد ولد بعده، من وحليفته ه اض رسول وصاحب، الرحال، س أسلم 
ثلايث،ابن وهو ه ١٣ستة توفي مشهورة، كثيرة مناقب، وله كلها، المشاهد شهد أشهر، 
١[. ٠٤. ١ ٠ ١ ؛/ Y/ الإٍا؛ة ، ٣٣٥الغا؛ة أّد ]\نم: ّة. ومتن 

نولبابأ ه، المثى أصحاب فقائل كتاب فى صحيحه، فى البخاري احرجه ت الحدث )٥( 
أبيحدين، من (، ٣٦٥٤)برقم ءسماأ، بكر« أى باب إلا الأبواب »مدوا ه: المبى 
حليلأ"•بكر أبا لأتخن.دت، ريي غير حليلأ متخذا كنت، اولو يلففل؛ الخيري، سعيد 

؛/المديق بكر أبي فقاتل من باب الصحابة، فقاتل كتاب في صحيحه، في لم وم
حليلأمتخن.ا كنتر رالو بلففل؛ عود مبن اض عبد حدين، س ( ٢٣٨٣)برقم ،  ١٨٥٦

اض،.حليل صاحبكم إن حليلأ، بكر أبا 
.٢٣١، ٢٣٠؛/ اJوافقاتإ )٦( 



ة:■الدوام

•مساكن عن الموصع هدا طيي لسا ا وحدرأا 

الصحيح!غير التأويل من أن إلى الشانيئ ذهب الأولى؛ المسالة 
الفقيركلأه ارمت أثث قعد قوله: في الخليل لمقل تأول من تأويل 

صحيح.غير القرش المعنى يصير ذللث، لأن _؛ الخاء بفتح - الحلة من 

أنإذ المفسرينأا،، جمهور إليه ذهب الشاحلبى؛ إليه ذمب، وما 
بضم- الحلة من مشتق الأية محي الخليل أن على رين المقجمهور 

والمحبة.المودة بمعنى — الخاء 

؛وردوْ المفسرين من جماعة ذكره بالفقير الخليل ير نفأن كما 
والفيروزوالمغويرْ،، والراب؛ا، والسانيلم، ،، كابنفيبة١٢

هواض، رحمة إلى الفقير على الخاليل إحللاق أن يفلهر: والذي 

القرآنتمر ، ٢٩٦المان؛/جامع وانذلر: ، ٣٨٢تمرْ"ا/ني حيان أبو إليهم: ب )١( 
الوجتزاليرر ، ٣٠١ا/الكشاف ، T٢٩٢/ص سالم ، ٤٨٥، ٤٨٤ا/للساني 

U/y ,\\ ا/ايهل ، ٢٨٥المل ُدارك \'إ\\إ/>د الكير التفسير
بماترا/آمآ، أنوارالتتزل ، ٥٧٣، ٥٧٢ا/كير لأبن انمثليم القرآن تفسير ، ٢١٢
.١٧٨/١الرحمن الكريم تسير ا/بماه، الشرير نح ، U٥٥٧/التمييز ذوى 

صا'م،اللفظ قى الاختلاف  انغلر (٢

٤٨٥، ٤٨٤ا/القرآن تفسير  انظر (٣

١٠  ٥٣صريالمفردات  انظر (٤

.A٢٩٢ التنزل سالم  انفلر (٠

.٥٥٧/٢التمييز ذوى بماثر  انظر (٦



أنيجوز لا ولكن ■ اللغة عليه وتدل المعنى، حيث من صحيح 
إبراهيميوصف أن ؤيجوز المعنى، بهيا إبراهيم خليل بأنه اف يوصف 

اف.خليل يأته 

علىفيجوز الممرن جمهور عليه الذي الصحيح المحنى على وأما 
الخالمزرى

علىيدل لا هذا فإن الفقير، على لغة الخاليل لمقل إطلاق صح ؤإذا 
المحيح؛هو رين المقجمهور إليه ذهب ما بل به؛ لأية ا ير نفصحة 

!منهالأمور، 

متخذات، كن®لو ه! قوله ومنه عانيه، يدل ارع الث_لفنل أن - ١ 
وصاحبي؛اأحي ولكن بكر، أبا لاتخذت، خليلا 
عليه.لإجماع ا حكى قتيبة ابن أن — ٢ 

لهذه®فقبحا بالفقير: الخليل فتر من على رادا ِ فتيبة ابن قال 
أنعلى حميعا الماس باحماع ؤيحهم سمحوا أما المفلر، وهذا العقول 

لإبراهيم،ار- الخاء بضم - الحنة 
المحبةبمعنى خليلا بكونه إنما لإبراهيم والمفضيل التشريف أن _ ٣ 

وإءراأهالقرآن معاني وانمر؛ ، ءسهدأ١ المحيط القاموس ، ١  ٦٨٧إ/ الصحاح انظر: )١( 
M/iالممون الدر الحيطم/؛1'آ، البحر ، ١١٣، ١١٢/٢لأزجاج

.٣٠٤; ١٢للجماص القرTن أحكام \نخم: )٢( 
تولباب هق، الغي أصحاب ثانل كتاب في ءحٍحا<، ني البخاري أحرجه الحديثح: )٣( 

ابنحديث من (، ٣٦٥٦)برقم ، ص٤١٦حليلأ«، مخيا كت »لو هت: الني 
.U٢٣/افاري نح وانظر: ه!، تماس 

.ص٦٣اسل ز الأخلاق )٤( 





قوله:من )غوى( تأول من تأؤيل في الثانية المسالة وأما 
طهسورة نمير في فدراستها الفصيل عوى من أنه ، همئه دإ ءادم 

تعالى.اض شاء ن إ— 

.١٢١طه: سورة )١( 
.٦٤٦\.\نخم:ص11)٢( 



ؤهطب تنثر ونا فهن إوبسلإ ق ؤ ؤ وتنئتوثك ؤ تعالى: قال ٠
تكمهنأن درهموذ لهى َمحب نا ومث4يى بُ أقف، أوء بمهم، 1، اؤشا 

ه؛0 حر يى سلوا وما اكتطأ إكتن»ئ موموأ وأنتح آرلداي( برنث\ وأدمثعن؛و 

ؤدرمحأنصمح4انمزيزت الكتاب ررفي الئاطى: ئال  ٣١٤
لمولو تنكحوهن، أن في وترغبون المعنى: أن على يدل، الأية فسياق 

زالجار<ال بالحرف التصريح يجب بل ، حاز لما دليل نم يكن 
ه-وصءهمصء،جمء

ةتءالاورا،ام

معناه:ؤومءبونرعمسيم تعالى: قوله أن إلى الشاطئي ذهب، 
الأية.سياق عليه يدل كما تنكحوهن؛ أن في وترغبون 
،،كالفراءل رين؛ المقبعض إليه ذمت، الثاطبي؛ إليه ذما وما 

الأية.معنى في الأول الوجه وهذا ، والبغوى 
سكحوهن.أن عن وترغبون المعتى: أن الثاني؛ والوجه 
^٧،،١٠٩والز-ا، جرير١٦كابن المضمرين؛ من جماعة إليه وذهب 

.١٢٧الماء: ّورة ١( 

المقاصدالشابالجر]اظرث حرف حذف حاز لما أي جاز؛ لما ٢( 
 )٣Jقاصدالناقة١

انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 
انظر٧( 

.٢٠ا/• القرآن ساتي 
المزيلمعالم 
.T'^/lالمان جامع 
أ/0اا.القرآن معاني 



كشمل؛ا،وابن والئرط؛يرم، وال-واحديرى، واكُ-لمازا،، 
روالششهرأ 
،،كالزمخن_رىر رين؛ المغمن جماعة الوجهين وجوز 
وابنوالئوكاني،لاا،، ١،، والأأ-وسىأ والثعالير٩،، ا، والمفيل 

،.^١٣١،، ١٢عاثورر
لأنهماالأية؛ معنى في داخلان الوجهين كلأ أن يظهر.■ والذي 
منوعنهن فيهن الرغبة إن حيث من يحتملهما؛ لأية ا وصياق صحيحان، 

!تقديرْ حرف لكل إذ تناف، بينهما ليس أنه كما وغيره، المال، أجل 
عنويرغب مال، أولها جميلة كانت، إذا نكاحها؛ في يرغب محالولي 

مال.لها ليس أو دميمة كانعن، إذا نآكاحها؛ 

•ه هماس وابن عائشة ير نفعليه ويدل 

.٣٩٤واوان"ا/الكثف انظر: 
.Y١٢٣/الوسط انفلر: 
م0/خهآ.القرآن لأحكام الجامع انفلر: 
.٥٧٤\إ انملم القرآن تمر انظر: 
.iAY\/اليان أضواء انظر: 
ا/بمبمم.الجلالين تمر ، ٣٩٢ا/العلوم بحر انظر: 
.٣٠١/١الكثاف انثلر: 
.٢٨٥ا/النزيل مدارك انظر: 
الحسانالجواهر انظر: 

.١٥٥ fYالمعاني روح نفلر: ا (
.٥٢٠ا/القدير فح انظر: (
٠٢٦٦، ٢٦٥؛/واكوير الحرير نظر: ا (
٥'الحكم القرآن تمر م/\0\، البيان فح ، ص٦٧١ الرحمن به من ما إملاء انفر: (

.١٨١،  ٢١٨٠; الرحمن الكريم سر ، ٤٤٤



^تحإيي؛يري

بعد،و. اه رمحول الناس استفتى ء..,ثم قالت! ها عائشة فعن 
تيؤبى4«,يئتهظم _: وحل عز - اض فأنزل 

رغبواومال حمال ذات كانت إذا اليتيمة أن هده فى اض فبين فالت! 
مرغوبةكانت فإذا الصداق، بإكمال سنتها يلحموها ولم نكاحها، في 

النساءا؛من غيرها والتمسوا تركوها والجمال المال ئالة قى عنها 

تكونالجاهلية في الرحل #فآكان _! لأية ا هذه في - عباس ابن وقال 
أنأحد يقدر لم ذلك بها فحل فإذا ثوبه، عليها فيلقي اليتيمة عنده 

ؤإنمالها، وأكل نزوحها وهويها، حميلة كانت فإن ، أبدايتزوجها 
اضفحرم ورثها؛ ماتت فإذا تموت، حتى أبدا الرحل منحها دميمة كانت 

,عنه،٠ ونهى ذللث، 

تنكحوهنأن في يحتمل! ه دكءوهس أف ومثول ررؤ الزمخثري! قال 
لدمامتهن®تنكحوهن أن وعن لجمالهن، 

التقدير!يكون أن يحتمل قكوشمه ^١٧ رروقوله! الشوكاني! وقال 
أنؤبممحمل لجمالهن، ثك،حوهن أن في ترغبون أي! تزكحومن؛ أن في 

حمالهن®لعدم سكحوهن أن عن وترغبون التقدير! كون 
لجمالهنتنكحوهن أن في رروترغبون _! لأية ا في - رصا رمحيد وقال 

ءؤو،امأتعالى; اش قول باب الوصايا، كتاب ني يبذ، في البخاري أحرجه : لأثر ا )١( 
.٢٧٦٣^_U؛،؛، أJصأمهالآة، 

ياصينبشير حكمت وحسإساد0؛ ، ٣٠٣، ٣٠٢شبره،/ش جرير ابن أحرجه الأثر; )٢( 
اسمحالتمر في 

ا/ا'م.اشاذ،)٣( 
.٥٢٠ا/القدير )؛(فتح 



ولاتكحوهن فلا لدمامتهن، تنكحوهن أن عن أو بأموالهن، والمتع 
،•أيديكم٠١ في مالهم ليض مركم؛ سكحوهن 

حرفحذف أي - جاز لما دليل ثم يكن لم ولو • الشاطئ( قول وأما 
منانفح كما - نظر ففيه الجار؛ بالحرف الممريح يجب بل -، الجر 

اللبس،بابإ من ليس هنا الجر حرف حذف لأن -؛ الدرامحة هذه حلال 
بعضهذا ذكر كما معنيين، يحتمل حتى الإجمال؛ باب من ؤإنما 

وابن، والقامحمي،ل؛، ،، والألومي،ل ،، الح-لي،أ كالين المفسرين(؛ 
عاشورْ،.

ترروالجواب _ت الجر حرق حذف مست، عن - الحلبي المميز فال 
قمارالنزول، مجب من لك ذكرت ما عليه يدل صالحان، المعنيين أن 

الدل•"■'•محل ض ^؛١ المذن س كل 

فكلإجمال بل لبنا؛ يعد لا هنا الجار ءوحذف ت الألوسي وقال 
الثدل«لص.مثيل على مراد الحرفين من 

-هنا - ؤدربمو0ه بعد الجر حرف راولحذف عاشور! ابن وقال 

نكاحعن ترضون ث أي العنمم(؛ وإكثار الإيجاز ص عغلمم موقع 

ْلمالحكم الهمآ0 تمر 

٧

انمونالدر انظر: 
. ١٥٥ّ\/انماني روح انظر؛ 
اكأولم؛«ه.سامن انظر: 
.٢٦٥؛/واكوير التحرير انظر: 

٠.١ ٦ ،/ المصون الدر 
.r١٥٠/الخاني روح 



)عن(بحرف يتعدى )رغب( فعل فإن ض، بض نكاح وفي بضن، 
حذففإذا المحجوب، للشيء رفي، وبحرف يحب، لا الذي للشيء 

تنافا،بينهما يكن لم إن المعنيين احتمل الجر حرف 

.٢٦٥إ/واكوير التحرير )١( 



شلإ'ظ ألم قاترأ اق نى مح ث^؛ َ؛يى  ijUدم يرصون ؤأئن ٠
عدآقمهاثع آلثوتل نن عوقأ سمد هاوأثل ننييب اذيز.وآ محآ وإن 

سبيلاهألمحق •٤٤؛( أثئ بجمل ولن آلفينمه وم ينظم 

JU \o/vi  :ؤنلنصلأس/منء»ذوله-مالى: \دو\ب^ا
ميللومع تجره؛ تمر بلم إخبار أنه على حمل إن ^ه، ألمحق 
إلااامعنمح، يكون أن يمكن فلا ؤإذلاله، بأسره كبرا المؤمن على الكافر 

فيجبالشرعي؛ الحكم تقرير وهو عليه، ويهلرد الواغ يصادفه ما على 
أننمل«ص.

٠ءحص  ٠٠٠ ٠٠٠

 Bة!لدراسا

ألو.؛ثبمعث أممه بجمل ون( ؤ • تعالى(محوله أن إلى الثامحليي ذهب 
تقريرعلى حمله فيجن، مخيره، تمر يلم إخبار أنه على حمل إن( سيلاه 
عليه.ؤيهلرد الواقع يصدقه الذي هو المعنى هذا لأن( الشرعي؛ الحكم 

العربي،كابن رين؛ المقبحص إليه ذهب، النامحليي؛ إليه ذهس( وما 
والصاوي.

٠١٤١التاء سورة )١( 
عرجريانه م( تخلفإ شرعي أصل كل بأن تقريره ساق( في المثال( ^ا الشاطئ أورد )٢( 

فيهبما أر يطاقا لا بما التكليم( وامتناع ، رسوله وحير افه حبر في التخلف( امتناع 
يعتمدبأصل فليس العادة؛ في بحبها استقام ولا يهلرد، فلم العتاد؛ عن حارج حرج 

Jip ،>، والدحول(الأمحالسي( ومجارى، الأقوال، فهم في يقع هذا وأن إليها، يستند فاعدة ولا
[.١٥٦ا/هها، الرائات الثأاافىفهمالأمال،.]انذلر: و٠انا الأصال،، في 

ا/1ْا.الموافقاّت( )٣( 



تأؤيلفي العالماء ذكرها التي الأوجه من الأول الوجه هو وهذا 

المؤمنينعلى للكافرين يجعل لا سبحانه اه ارأن ت المربي ابن قال 
الشرع،افبخلاف ذلك وجد فان دالشرع؛ سبيلا 

الإسلامثريعة فإن ^٤، ٢٧يامسيلا المراد ءأو ت الماوى وقال 
لهوليس الملم، يرث لا الكافر أن ذلك! ضن القيامة، يوم إلى ظاهرة 

٠٠لدمي يا اللم يقتل ولا لما، معبدا يملك أن 
يومسبيلا المؤمنين على للآكافرين يجعل لن اش أن الثاني: الوجه 

القيامة.

،وابنطالب أمح، بن كطيا الْفرين؛ جمهور هذا إلى وذهب 
واكاوياّ،.ممرّ، واين واصص، واينءطءةص، جريررى، 

عليه.الاتفاق عملية وابن جرير ابن وحكى 

اوأ0أضواء ، ٢٧٠ه/ا،1آ، r/ القرأن لأحكام الجامع ، Y٣٠٢/الثزيل معالم انظر: )١( 
.٤٩١ا/.بم؛، 

.٦٤١ا/القرآن أحكام )٢( 
• ٤٠٧/١اكاالىحاشية رم 
فيوالحاكم ، ٣٣٢، ٤٣٣١; -فرْ في جرير ابن طال: أبي بن >، ص أخرجه )٤< 

(،٣٢٠٦)برقم الماء سورة ضر باب التمر، محاب في المتدرك، 
الذمي.ووافقه الحاكم، وصححه 

 )١^^)٥
انظر)٦( 
!نظر)٧( 
!نظر)٨( 
انظر)٩( 

.٤٣٣١; السان جامع 
.١٢٦/٢الوجيز الحرر 
\/بم(ا.النزيل مدارك 

.٥٨٠\/العفليم القرآن ير نف
٠٤٠٧/١الخاوي حانية 



وانألقمته وم عهم ؤ،ل!ئ؛ ت قوله وهى الأية، سياق عليه ؤيدل 
سيلاه•ألمومحف يمث ٩؛^؟^ أثه بممل 

^١^٠^^^١^ةولهث >روأماحرير: ابن قال 
اللهيجعل ولن معناْ: أن في بينهم حلاف فلا ظاال!ؤمانسيلاه 

١،سيلا منين المؤ على يومئد للكافرين 

أهلحميع قال راوبهذا _؛ القيامة يوم في أنها مبينا — عطية ابن وقال 
اكأويل«رى
فيسبلا المؤمنين على للكافرين يجعل لن اض أن الثالث: الوجه 

دولتهم.ؤإزالة باسثصالهم دائما، كلتا طهورا عليهم بالظهور الدنيا 
والسيوطيرأاالعربيأ٣،، كابن رين؛ المقبعض إليه وذهب 

دوغثره-مر 
لآو]نيوتعالى تيارك ربه عن يرؤيه فيما - ه قوله عليه؛ محنيل 

منعووا عليهم لهل أملا وأن عامة، سنة أهلكهم لا أن لأمتلث، أءهليت١ئ، 
من؛أقهلاريرا*لأ،.عليهم اجتمع ولو بيضتهم، يستبيح هم، أنفسوى 

للكافريناف يجعل »لن _: الأية هذْ معنى في - العر؛ي، ابن قال 

.٣٣١ا(حاْعاوان؛/
المحررالوجيز'آ/ا"'آا.٢( 
القرآن.أحكام اننلر: )٣( 
•٤ ارلأ' الخاوي وحاشية تمرالجلالض انظر: )٤( 
الكريمير تي، Y٥٢١/ التأؤيل سامن ، ٥٨•ا/ محير لأبن المظيم القرآن ير نفانظر: )٥( 

.٢٠أ/• الرحمن 
بعضهمالأمة هاز0 هلاك باب، الفتن، كتاب، في صحيحه، ر لم مأحرجه الحديث،: )٦( 

فيني•ثوبان حديث من (، ٢٨٨٩)برثم ، ٢٢١٥ببعض؛/



تبيحؤياثارهم، ويذهب المؤمنين، دولة يه يمحو سبيلا المؤمنين على 
((لمتهس  ;;٢٢٦

مامسيلا المؤمنين على للكاiرين يجعل لن الله أن الرابع! الوجه 
لهلالتعليهم ولع الله أمر تركوا فإذا تعالى، الله بأمر قائمين داموا 

ز ٢١وابن ر ١^^ لكبن المعسرين؛ بعض إله ولهب 
ونصرتهللمؤمنين اممه تمكين على الدالة النصوصي عموم عليه؛ ويدل، 

ض
المؤمنونؤإنما وظاهرها، عمومها على ١اذالآية إ القيم ابن قال 

بهيضير ما الإيمان تفاد التي والمخالفة المعصية من منهم يحير 
إلىببوا تالذين فهم المخالفة، تللث، بحب سبيل عليهم للكافرين 

•عليهم" التل جعل 
سبيلا؛المؤمنين على للكافرين يجعل لن الله أن الخامس! الوجه 

ويحفهاأأبaلالها إلا بها يتغلهرون شرعية ولا عقلية، حجة أي 
الأية؛معنى في الأوجه هذْ لحول من مانع لا أنه يظهر! والذي 

.٦٤٠ا/ام1ن أحكام )١( 
.٦٤١القرآن؛/أحكام انفلر: )٢( 
.٨٦، Y/٥٨الضر بيانع انفلر: )٣( 
١'ن  LJ1أضواء ، ٨٦، Y/٥٨الضر بدائع ، Y٦٩/٥القرآن'Y/لأحكام الجامع انفلر: )٤( 

٤٩١، ٤٩٠.

١٢٢٤\إ التنزيل أنوار ت وانفلر ل.ي، العن  ٣٣٦ ftتفسره في اين"جرير احرجه )٦( 



تتفاوتولكنها المعتبر، دليله منها لكل أن كما مطلمة عامة الأية لأن 
لالكاذريناض يجعل لن بأنه قال من فأعلاها الدليل، بحب القوة في 

القيامة.يوم محبيلأ المؤمنين على 

اكذياليشمل إمحللاثه على الكلام إبقاء ررويجوز ت الألومي قال 
١،*لأولى"أ ا ولعله والأحرة؛ 

؛■وءصء

التفسير، ٦٤١، ٦٤٠ا/ ١^٢,^، لأبن القرآن أحكام وانغلرت . ١٦٨/٣المعاني روح )١( 
.٦٦/١١/٦الكبير 



^^ي|؛تمي

ألصأوْهامأإق وإدا وهو ءثJءوث؛ثن أتنتفنتي إة ؤ الي! ت—مال ئ٠ 
؛١^٠لا د'هث بن نديؤن رو^ا ظيلأ إلا أثن يث؛أوت وثُ ألقاس مآءوث كساإا  ١٠٢٥

.، ١ ثد بجد ش أثث ئص1في وثن كوثة إق ولا فووة 

اضيخادعون وأنهم المافقين، اه رروذكر : مال  ١٦; ٧٥
علىالتكاليف أحوال في معهم يدخلون بكونهم وذلك ، آمنواوالذين 
فيوهم ثيئا، عنهم يغني أنه أو يخلمهم، ذلك أن وتقية؛ كل 

كانإذا لأنه بعينه؛ الضلال هو وهذا هم، أنفيخادعون إنما الحقيقة 
ولاعمله، من هدى على فليس عليه؛ هو فإذا له، أنه يقلن شيئا يفعل 

مييله.على سالك هو 

قوله:إلى >ئئل-ءهلميم عقفض0١!^زئؤ ؤأ0تعالى: قال فلذلك 
إلحميك ظن أثث ةئأفي ؤون0 

هحءصءهجمء،هء

■الدراسة:

المؤمنينمع يدخلون يكونهم هو المنافقين خداع بأن الثامحلي ذهب 
أويخلصهم ذلك أن زاعمين وتقية، كمل على التكاليف أحوال في 

٨٤٣، ١٤٢الماء: )ا(ّورة 
ا/الاعتصام ]انظر: وضل فال المنيع وأن صائلة، البيع بأن حديثه مياق في أورده ^ ٢١

٢٣٧-  ٢٣٠.]

.٢٣٧/١الاممام )٣( 



المقرينعامة إليه ذهب النامحلى؛ إليه ذهب وما 

(Jjjiؤؤإدالموأكقوله: الأحرى؛ والأيات الأيات هده عليه وتدل 
؛عسمزءونهل <سطسيإهاؤاإدام،قئآإثايى ئأوأإق ءا،ثا^١ ءامنوأهالو١ 

يفعلما يفعلون أي! ه أثن محدءوث أثإينؤيحأ الؤإ0 في! الننال 
الإيمانأظهر من والمنافق الكفر، وإدaUل الإيمان إظهار من المخاح 

الكفر«رموأبملن 
وعقلهمعلمهم وقلة لجهلهم المنافقين راولكن كثير: ابن ونال 
الشريعةأحكام عليهم وحرت الناس عند راج كما أمرهم أن يعتمدون 

يروجأمرهم وأن القيامة يوم اض عند حكمهم يكون فكدلك ؛ ظاهنا
ءنده«لأ'

؛/والعيون اص ، Y٣٦٤/للجماص القرآن أحكام ، ٣٣٢إ/ايان جا.ع اننلر: )١( 
القرآننفير ، ٢٩١\إ التزيل مدارك ،  ٢١٤٠; اوسير زاد ، ٣٠٦/١!لكثاف ، ٥٣٨

القديرضح ، ٥٨١\إكبر لأبن الطم 
.٢٣٣، ص٢٣١ واطر: ، ١ ٤ القرة: سورة )٢( 
.٢٩١ا/الئزيل مدارك )٣( 
.٥٨١/ ا الطم القرآن نفير )٤( 





المائدةسورة 

هدءأثب لثم أيل وتآ أيزر ولث وأذم أمحثث ؤ-رمت ال—ى: ت—مال ن
ءئ ذثمثثا ك آلنخُللأ أء ^ نأمحط نالثوأ نأمحئذآ ثآممة 

قددثجآئم ثن كمروأ أل؛ن مس أثوم فنق دتيكم ألاوقئ دسنثسوأ وأن ألقثس 

صلإئنلإنهصجمث4رم

vوحليهالخنزير نحم يرى من ومنهم  ٠٠ت الشاطئي قال ١ / ٦
يحرمفلم أنزر4 وثم وأليم أثظ عوئأ ؤ-رمت فال! الله لأن حلالا؛ 

العكس٠ل٣/بخلاف وغيره، الشحم يتناول اللحم ولففل لحمه، غير شيئا 

يكونولا جامع، اختصاره على ررفالقرآن _ث آخر موصع في — وقال 
زولهبتمام تمت الشريعة لأن كلياينج؛ أمور فيه والمجمؤع إلا جامعا 

ؤأمحءأعمظ4الآية«ل؛/لقوله-مار: 

٣.المائدة؛ سورة )١( 
.١٨٢. ص٩٧١ وانظر: [، ٢٢٨، ٢٢٧؛/١^١^^، ]انظر: الكلام أربابج س أي )٢( 
.٢٢٨/٤اووائا<ت، )٣( 
.١٨١إ/اJواممات )٤( 



^^محتحتمأ<
بريدهو ®ؤألإومأممت،محمدظأه ! - ثالث موصع في - وقال 

وذلكفيه، لما بيان الار محمول في إذا فالمة القرآزرأ،، بإنزال 
إليه((راجعة كونها معنى 

علىالشريعة أنزل تعالى اض ررإن — رابع موصع في — وئال 
التيتكاليفهم في الخلق، إليه يحتاج شيء كل بيان فيها . رموله 
.الله رسول يمتإ ولم أعناقهم، في محلوفوها التي وتعبداتهم ئها، أمروا 
٠^١تومتعالى! قال حيمث، بذلك، تعالى افه بشهادة الدين؛ كمل حتى 

أنهزعم من فكل محأألإمام يبجث هوقأبميم، نأثئق دiقؤ٢ صم أ'ةدت، 
لكمأ'كملت ؤآووم بقوله؛ كدب، فقد بعد، يكمل لم ثيء الدين من بقي 

فييكن لم ما المتجددة والوقائع النوازل من وحدنا قد يقال! فلا 
الجدائل فمؤإلأ ينتغلمه، عموم ولا عليه نص السنة في ولا ا3كتاب، 

محفوف،جريح على الماقهل الة ومالطلاق، في والحرام الفرائض، في 
ولاكتاب، من فيها نص لا المي الامحهادية السائل وسائر بجرحي، 

!الجواب، في فيقال فيها؟. الكمال فأين سنة؛ 

فيهاعتبرت إن ؤأوومأ'كدت،محأدقةأه تعالى! قوله إن أولا! 
كلتاتها،المراد ولكن أوردتم، كما فهو والوازل المائل من ;، jI-jالجز

ويانمجمله، تفصيل فهي الكاب، إلى مماها في راجعة المنن بأن يانه مياق في أورده  ٢١)
[.٩٣١ -  ٣١الموافقات؛/٤ لام; سممرْ.وسط ^^له، 

القرآن.نرول كمل خفي الدين كمل فإذا التشرح مصدر هو القرآن أن ومقصوده )٢( 
الوافقات)٣( 



أووالحاجات الضروريات في إليها يحتاج قاعدة للدين يبق فلم 
البيان.غاية ست وفد إلا التكمياJات 

نظرإلى موكولا الكليات تلك على الجزيئات تنزيل يشي نعم، 
فلايع.والمنة، الكتاب في ثابتة - أيصا - الاجتهاد قاعدة فان المجتهد، 

مبأن أنهرت الشريعة في نبشت ؤإذا تركها، يع ولا إعمالها، من 
الرادكان ولو فيه، نص لا فيما إلا ذللث، يوجد ولا للاجتهاد، مجال 
نهايةلا فالجزيثات بالفعل، الجزيئات تحصيل بحب، الكمال، بالأية 

بمرّموم.تنحصر فلا ، لها 

مابحب الكمال الراد فإنما المعنى؛ هدا على العلماء نص وقد 
منله نهاية لا ما عاليها تجري التي الكلية القواعد من إليه يحتاج 

الوازل.

يزديالجزيئات وص حض بحسب كمالها في الطر إن I ناسا نقول نم 
إذالؤال؛ هدا إيراد إلى أدى الذي فهو ؤإلأ والالتباس، الإشكال إلى 
حالةوهي المريعة، عليها وصعت، التي الحالة إلى المائل نظر لو 

الدنياوصعت، وإن الأبدية، على موصوعة لأنها مواله يورد لم الكلية؛ 
واليجاية.الزوال عر 

فىالحمر إلى المودية المهاية على فموضوعه الجزئية؛ وأما 
تعالى!لقوله خلايا فيكون تكمل، لم أنها يتوهم قد ذاك ؤإذ التفصيل، 

سء Siبما آؤثب هك ث تعالى وقوله ؤأودءأممه(ؤ.يم4 
١ِكدإثهل وبئى ننبمله وئدتم( 

.٨٩ت الحل محورة )١( 



المخالف،فهو خالفه وما الصادق، هو اه كلام أن ثالث، ولا 
النوازل،وأن صحيحة، ؤإطلاقها عمومها على الأية أن ذاك إذ ذ0ذ\هم 

إليها،محتاج إما لأنها الكمال،؛ هدا صحة في توثر لا بها عهد لا التي 
الاجتهادائل مفهي إليها، محتاجا كانت، فإن إليها، محتاج غير ؤإما 

نظرإلا يبق ولم ، تقدمت، قد فأحكامها الشرعية، الأصول، عالي الجارية 
خاصة.يتند دليل أي إلى المجتهد 

م

محتاجان، كانلو إذ ، المحدنايت، البيع فهي إليها؛ تند م غير ؤإما 
ولايالمرصى، عنها كون، ملكنها اكؤع، في عنها سكت، لما إليها 
قدتقدير كل فعلى إليها، بمحتاج فالسنإ _؛ تقدم كما — فيه عاليها دليل 
لله.والحمد الدين، كمل 

أيهمه؛ الصحابة فهمه الدي هو المعنى هذا أن على الدليل ومن 
بنصلم لم متهم؛ أحل ٠ال، ولا اوسؤال،، ذللثج إيراد فهل عنهم يمع لم 

عليأنتا لزوجته: قال، من حكم وعلى الإخوة، ْع الجل. حكم على 
فيها،قالوا بل نصا؛ الثارع عن فيه يجدوا لم مما ذلك وأشباه حرام، 

إلىالتحصيل فى ترم شرعية بمعان فيها واعتبروا بالاجتهاد، وحكموا 
إذنظهر فقد بالمعنى، فإنه يالمى؛ ذللث، يكن لم ؤإن والمنة، الكتابح 

الوجوه((أتم على الدين كمال وجه 
ءتبمي مه 

 Bلدرامة:ا

ائل:ملأرثv عن الموضع هاوا في الماطبي تحديث، 

.٣٧٧ِ  ٣٧٠الأءصاممآ/)ا(











؛؛،حوiiCnؤوةلاو\م١^؛!،أومأتعالى.' ررئوله -! موصعآخر ~في وقال 
هم،وكنائلأعيادهم ذبحوا ما بظاهره يتناول العموم هذا فان 

أحكامتنافي زادة الأعياد ذبائح في لأن أثكل؛ انمي إلى نغلر ؤإذا 
المسألة؛عن ،مئل مكحولألولكن مجال، هنا للنظر فكان الإسلام؛ 

ذبائحهموأحل يقولون ما الله علم قد كله، ت فنال 
هذاوجد ؤإن عمومها، يخاس لم لأية ا أن — أعلم والله — يريد 
ومعاللقفل، عموم تحت ويحوله مقتفا0 الله وعلم المنافي، الخاصى 

وجهعن العفو بحكم لكن فيه، هو وما عارض فيه ليس ما فأحل ذللثا 
اونافاة«لم.

ء،/م ء ءحص ء ه7ةمح 

لدوامة:اا 

مسألتين:عن الموضع هذا في الشاطئ تحدث 
بنوعبادة الدرداء أبي قول أن إلى الثامحلبي ذهب الأولى: المسالة 

^٠١١أنه:، حو ألكثب أووا ١^؛؛، تعالى: قوله في الصامت، 
هوبالنسخ مرادهم بأن ؛ ه آثوعفيه آسر در ؤ منا ئأهكلوأ ولأ ؤ لقوله: 

العام.تخصيص 

الشاميمكحول لم، مأبو ؤيقال، أيوب، أبو ؤيقال اش، عبد أبو التابعي هو ت مكحول )١( 
محير]انظر: ذلك غير وقل ١ه،  ١٢محسة توفي وعالمها، الشام أهل شي الدمشقي الفقيه 
[.٢٦٠•؛/A؛،Y_ التهدب تهدب ،  ١٦٠.  ١٥٥؛،/النلأء أعلام 

عننقلا ا/*اا،ا الدئ أهل أحكام في القيم ابن مكحول: عن الأفظ بهذا ذمْ )٢( 
\.a/tيره نف»ي الغوي وذكره إمحماعيل، للقاصي القرأن• محاب'أحكام 

.٢٧٥، ٢٧٤ا/اJواخقان، )٣( 
١٥ت المائدة محورة )٤( 
.١٢١الأنعام؛ محورة )٥( 



^^كف£إي

كابنرين؛ المقبعض إليه ذمس، الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
والثولكنيأ٣،.الجوزيل٢،، واين العربيل١،، 

عماالدرداء أبو مثل فقد الكتابيين ذبائح ®وأما العربي! ابن قال 
الصامتبن عبادة قال ولذلك بأكله، قامر نرجس، اسمها لكنيسة يذبح 
وهذاعليهأ، اف غير ذكر ؤإن ذبائحهم، توكل I وعهلاء الشافعي وقال 

فيبينا وقد ، ٤ عكيأف آنثِ دئ ؤ لأصكلوأم1ا ولأ ؤ ت تعالى لقوله ناسخ 
٠بنسخ ليس أته الثاني م الق

الكتابطعام حمح أن على دليل لأية ا هذه ®وفي الثوكاني؛ وقال 
يذكرونلا كانوا ؤإن لمين للمحلال وغيره اللحم بين فرق غير من 

ولاؤ ت قوله لعموم مخصصة الأية هذه وتكون الله، امم ذبائحهم على 
سثاؤأ|آعأضيصم

تعالى:قوله عموم أن إلى الئاطبي ذهب الثانية: المسألة 
وكنائسهم،لأءيادهم ذبحوا ما يتناول؛ظاهرْ ل١ؤيمر٨، ■؟3 أوب أدم؟ أق؛ث 
تنافيزيادة الأعياد ذبائح في لأن أمكل؛ المعنى هذا إلى نفلر ؤإذا 

مجال.هنا للنظر فكان الإسلام؛ أحكام 

.٤٤؛، r/Yاكرآن أحكام انظر: ١( 
.٣٦٨، >_Uirوترخه الارآن نامخ ،  ١٧٦،  Y١٧٠/ المر زاد انظر: ٢( 
.٢١٢، ص١١٢وانظر: ، ١٤؟/الادير يتح انظر: ٣( 

.١٢١الأنعام: ؛(مودة 
.١٧٦،  Y١٧٠/المر زاد وانظر: ، ٤٤الأرآنآ/م؛، أحكام ٥( 
.١٢١الأنعام: مورة ٦( 
.ص١٦٢الإيضاح وانظر: ، ١ ٤ Y/ اكو.بر فتح ٧( 
٠٥المائدة؛ سورة ٨( 



معإذ كيلك، فهو ذكره؛ لما مجال هذا في للنظر بأن إليه ذهب وما 
إذافيما احتلموا فإنهم ،، الكتاب،أ أهل ذبائح حل في العلماء إجماع 

عاليها.الله غير امم ذكروا أو وكنائسهم، لأعيادهم ذبحوها بأنهم علنا 
اممه؛اسم غير على ذ؛حتا ؤإن حلها إلى العلم أهل أكثر ذهب فمد 

الآ|ةلى,هذه عموم ؛غلاهر أحذا 
أفآنثِ دئ ؤ بثا لأصكزأ دلا ؤ ت قوله بعموم أحذا حرمها، من ومنهم 

ؤإنعليها، اممه اسم يذكرون لأنهم ذبائحهم أباح اممه أن و، 
وتعارأ؛،.تبارك الخالق حق في مخالمين الاعتقاد في كانوا 

الله،غير اسم على نصراني أو يهودي ذبح ارولو المنوي: نال 
فيه.فاحتلفوا المسح، باسم يذبح كالنصراني 

ربيعة.قول وهو يحل، لا عمر: قال 

وعطاءالثعبي قول وهو يحل، أنه إلى العلم أهل أكنر وذهب 
،١وم؛كحولل والزهري 
ذبائحهمأن الملماء بين عليه مجمع أمر راوهذا كثير: ابن ونال 

تمر]انظر: كير وابن المان؛/Y؛؛[، جامع ]انظر: حرير ابن الإجماع: حكى ممن )١( 
Y/؛Y[.العظم القرآن 

 )Y(يره نففي البغوي للأكثر: به ن /T المحيهل البحر ]انظر: حيان أبو واسفلهره ، ١ ٨/Y"
٤٤٦.]

.١٢١الأنعام: مورة )"٢( 
[،١٠٦٨ومنوحه القرآن نامخ ]انظر: الجوزى ابن تحريمها: إلى ذهب ممن رأ؛ 

[.Y٢١/ العظيم المان ير نف]انظر: كثير وابن 
النييلمآ/ماامعالم )٥( 



يذكرونولا اممه، لغير الذبح تحريم يعتمدون لأنهم للمسلمين؛ حلال 
تعالىعنه منزه هو ما تعالى فيه اعتقدوا ؤإن الله، امم إلا ذبائحهم على 

ماأكل إباحة الكتاب أهل محلمام إباحته من بلزم رُلأ ت قال ثم وتمدساا 
وقرابينهم،ذبائحهم على الله اسم يذكرون لأنهم عليه؛ الله امم يذكر لم 

أهلمن عداهم من ذباثح يبح لم ولدللث، بذلك، متعبدون وهم 
اكك«لا،.

والمنوحالنامحخ - وأدلتها المسألة بهذه يتعلق ما - ■' وانفلر ، ٢ ١ آ/ العظم القرآن نمير 
، Y٤٣/المبي لأبن القرآن أعام ، ٢٦٣.  ٢٦١الإيفاح ، ١  ١٣، ١  Y١٢/ لفحاص 

، ٥٢، ٥ ١ ٦; م القرآن لأحكام الجامع ، ٣٦٨، ص٣٦٣وموخه القرآن ناسخ ، ٤ ٤ 
. ١١٩١; الذُة أهل أحكام ، ٢٣٣.  ٢١٢;٣٥، ٢٦٦. ٢٦٤;١٩الفتاوى ،جموع 

.٢٢١; كير لأبن العظم القرآن تمر ،  ١٩٦



محأحمؤأمحقِمتمحائنلأالى: -التئ٠
أهآإن وأثعوأأثأ لاثموئ نوأئرب أعدلوا تدلوأ ألا عق ئوي ثنئاف خبم' 

r/UA  تعالى:>اقوله الشافي: قال
أقرب«لم JjbJlأي: 

•م»مءءحصءهحمء

ة:ءالدرام

دلتثنئ؟ا<؛أثرب هو تعالى:قوله معنى أن إلى الشاطئ ذهب 
أقرب.العدل أي: 

الممسرينرم.أكثر ذكره الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
أعد^١^.ؤ قوله: في لأية ا مياق عليه يدل كما ظاهر؛ وهدا 

إلىأقرب العدل أي: للتئوئ؟ه؛ أئرب •ررقوله الرمخشري: قال 
القوى«لأ،.

٠٨المائدة؛ محورة )١( 
.٢٧٨؛/الثامنالمقاصد )٢( 

،YU/rالنزيل سالم ، Y٤٩٧/للجماص القرآن أحكام ، المان؛/"YA؛ جامع انظر: )٣( 
القرآنلأحكام الجامع الكمر الضر \إ\ص الكشاف 

،Y-Y /Yكير لأبن المقلم القرآن شر ، ٤  ٥٠الممْل"Y/ الحر ، ٠٣١ ا/ النزيل محدارك 
حانة ArA\/الجلالين شر ، ٤٢"Y/1؛، الدرر نقلم ، ٢٥٨؛/النزيل أنوار 

،UY'/Y'ايأؤيل ْحامحن ، ٣٢٠٥; المعاني روح ٢، ٠ Y/ القدير نح ،  iTA\/الخاوي 
.yo^/yالرحمن الكريم تسر ، A٢٧٤ الحكتم القرآن ير نف

.Y'YU؛/الكشاف )٤( 



ودلتركه، من التقوى إلى أقرب عدلكم ت ارأي ت كثير ابن وقال 
عاوه*أا،.الضمير عاد الذي المصدر على الفعل 

Jjl؛أي: وء_الاوّ_يضاوي:  jJ أقرب
لاكقوى«رآ،.

بقوله:عاليه المدلول العدل أي: ر'ؤأعيأوأهو4؛ الشوكاني• وقال 
ؤشئأه«رم

.Y/٢٣الخلم القرآن تمر )١( 
ل/خهآ.النزيل أنوار )٢( 

)م(تحاكد؛رآ/«آ.



الخكنسيى يديم لما؛؛^٠ شزذك أنما أ'لكّب ءبك ^؛؛^٧ تعالى؛ ئال ٠
ألحقبن حاءك عثا أهواءهم ثثح ولا أش أرل بما ينهر ةحه^كم عثه ومهيمنا 

ؤ،آكلوك؛ وؤى ئحنْ أم؛ لجمئًكلم أف ثآء وأو وينه-اجا ش/ثه -جعدتا لآم 
فيهَآلتر لعا م1سكم ثمثا مرحنبمكم أف اثا ألحيرأت هانئم؛ ءا3ذآؤأ 

ثرعةثم جعالنا )١٣ يوله: »وأما الشافي: قال ٩^٤ 
لأياتا معاني تجتمع وبه الجزئية، الفرؤع على يصدق فإنه ومنهاجا، 

والأخارا(لأ/

لدراسة:اا 

-جعلنايإآؤأئ/عهومنهاجاه^؛٤]،تعالى: فوله أن إلى الشافي ذم_< 
الفرؤع•على يمدق 

المفسرينم/عامة إليه ذهب الشاطئ إله ذهب، وما 
واحد،والإيمان شريعة، نبي لكل جعلنا اريقول: مرقندي: القال 

الشراع®في احتالفوا ؤإنما الإيمان، في الرسل يختلف، ولم 

.٤٨ت المائدة صورة )0 
.٣٦٧"Y/الواءمات، )آ(
النزلسالم ا/اأأ، العلوم بحر ، ٦١٠المان جامع انظر: )٣( 

الجامع^ r/W[-/الكسر الضر ، YY«/Yالمسر زاد ، Y"/Yالوجيز المحرر 
،Y٦٩/محير لأبن انمظيم القرآن ف ، ٢٣٩ا/المهيل ، ١٣٧/٦/٣القرآن لأحكام 

Y٠٣٠/• الرحمن الكرم تب-ر 
ا/اأإ.العلوم بحر )٤( 



الأنياءطريقة في التاين عدم على دالة ايات راوردت الت\زي: وقال 
•فيها الخائن حصول على دالة وآيات والرسل، 

تونال ، ، ١ يقثمأ ولا ألي؛أث وقمحأ ت قفوله ال-وعالأولت آ أم-
أiئJهيمأ٢،.ئهثدت4نا أج هدى أق؛ة 

الأية.هذه فهو ت الثاني الهمع وأما 
ماإلى مصروف الايات من الأول المهمع تقول؛ أن الجمع وطريق 

الدين.بأصول يتعلق 

،.الدين١١٣بفرؤع تعلق ما إلى مصروف الثاني: والوع 

.١٣الشورى: سورة )١( 
.٩٠الأنعام: سورة )٢( 
.٦٩٨ممر لأبن انمثلم القرآن شر واننلر: أ"/أا/آا، الممر التمر )٣( 



ينثسل؛L لتِ ؤإن رش من إتلك أنزو ءآ ج ألرسول ؤآلإأا ال—ى؛ ت—مال ق٠
أتةفرِنيمأنمنم يدي لا أللت إل ألثا;؛ى ين سبمثيى وأثث فيأاكم 

تعالى:ررقال .م/هئالالشادى: 

وجيض؛من السلخ وذلك روه، 
معانيه.ن ويا الكتاب، وهو الرسالة، تبلغ 

 ،Uiبياناوحدتها السنة موارد تأملت، إذا فاست، ؛ فعلوكد
١١فيهاالعام الأمر هو وهذا للكتاب، 

أالادرامة:

قوله:في التلغ أن إلى الشاطئ ذهب 
معانيه.ويان الكتاب، وهو الرسالة، تبلغ يشمل ه رش بن 

،تيمية لكبن المقرين؛ بعض عاليه نص الشاطبى إليه ذم، وما 

،وغيرهموالمدى 

عكألنايى ز لئمأت منه ؤزرأان1 كقوله: الشرعية؛ الموص عليه وتدل 

٠٦٧الماول*هت محورة ١( 
اوواساتمأ/«مأآأ.٢( 
٠٣٣٢، r٣٣١؛/برع!كاوي ١^: ٣( 
.٠٣٢ A الرحمن اعريم -سر : انظر ٤( 
،uaAاكتزيل معالم ، Y٥٣/وانمون امن، ، ٦٤٧، ٦٤٦؛/البيان جاع \نم: 0( 

اشيراعيرأ/أا/اإ،، ٢٣٦اقرآ/زاد ، ٢١٨، ٢١٧/٢س
الخليمالقرآن نفير ، ٥٣٩البحرابم/حمه، ، ١٥٧لأحكامالقرآنم/أ/الجامع 

.٦٠أ/هه، القدير فتح ، Y٨٠/ كثير لأبن 



نانرلبماتى آلدؤكريثه؛ إكك ت ه ولون، ، ١ يزيلا^١ ورقه ثي 
بهما.إلا يتم لا ، jUljواكلخ \ؤم'\م 

معانيلأصحابه بتن ه النبي أن يعلم أن رريجب I تيمية ابن قال 
ياثرميملنزل ما لثاثى ؤإسيرا I تعالى فقوله ألفاظه، لهم بين كما \ذقوؤأ 
. ١١وهذا هذا يتناول 

الأوامربأعظم محمد لرسوله اض من أمر )اهذا I عيي الومحال 
إليه.اممه أنزل لما التلغ وهو ، وأحلها 

العقائد،من . عنه الأمة تلمته أمر كل ا هل، في ؤيدحل 
الإلهةاالْا.والمهuلب الثرءية، والأحكام والأقوال، والأعمال، 

.١٠٦الإسراء: )ا(مورة 
.٤٤الحل: ّورة )٢( 
.٤٤الحل: سورة )٣( 

.٣٣١; ١٣الخاوي )؛(يبمرع 
.٠٣٢ Y/ الرحمن الكريم سر )ْ( 



،ولاثبمأ٠٣١^٥)،تأهلألخًبمفلاتأوأف،ديآًظمء-؛دقالتعالى؛ ٠
ألكبملي4سؤآء عن وصثأدأ ءفبج١ وأكتاؤأ مل من صثلحأ ئذ أنهمآث 

أو=ثتفلأؤؤ،{نذ اش_عزوجل_: ررقال : الئاطبي محال ;٦ ٨١
هاض رسول لي >اقال قال: ه عباس ابن وعن 

فيوصعتهن فلما الخذف، حمى من حميات لي الفعل العقبة: غداة 
كانمن أهلك محانما الدين، في والغلو إياكم هؤلاء، بأمثال محال: يده 

ءالدين محي بالغلو قبلكم 
ماكل على معناها يشتمل الغلو عن الهي ض الأية أن إلى فأثار 

وإفراءل«لغلو هو 
 Iة؛لدراما

وذتأنلنمار: فوله في الغلو عن الهي أن إر الشاْلبي ذهب 
الحديثلدلالة غلو؛ هو ما كل على يثتمل دسبمكمه ؤ، ملوأ لا ()؛كتف 

الجمار.حصى في الغلو عن الهي في الوارد 
،عطية كان المقرين؛ بعض عليه نص الشاطبي؛ إليه ذهب وما 

•تنمية وابن 

.٧٧الuممة:ّورة)١(
الحصى،التمامحل باب الحج، ماسك محاب في سه، في النائي أحرجه ; الحاويث، )٢( 

حصىفدر باب المناك، فيكتا'ساسه، في ماجه وابن ، بنحوْ ٣ *  ٥٧برقم صاَا؛، 
،Ifv؛/الماماث، محاب في المستدرك في والحاكم ، ٣٠٢٩برقم _r؛>،، الرس، 

الذمي-ووافقه وصححه ، ١٧١١برقم ، ٦٣٨
.١٦٤، Y١٦٣/الأءممام )٣( 
المحررالوج؛زآ/بمما.انظر:)٤( 
.٢٩٠-  ٢٨٧/١السضم اكراط \س \نم: )٥( 



الغلو.ولفثل الأية، ؤإطلاق الحديث نص في ظاهر وهذا 
أوحمده في الشيء يزاد بأن الحد مجاوزة اروالخلو! ت تنمية ابن قال 

الاعتقاداتمحي  ١٣أكثر والمارى ذلك. ونحو يستحق، ما على ذمه 
فيالقرآن في الغلو عن اض نهى ؤإياهم الطوائف، سائر من والأعمال 

■مالي:قوله 

فيهفالغلو فيه، داخل وهو الجمار، رمي العام: اللفغل هذا وسب 
الحصىمن أباع أنه على بناء ذلك، ونحو الكبار، بالحجارة الرمي مثل 

كماالدين، في الغلو إلا نيا من أهلك U بأن ذلك: علل ثم المغار، 
تراْفيالصارى((لآ،.

GOO

.١٧١الماء: )\(مورة 
.٢٩٠ا/ه\>آ، المشم الصراط انتفاء )٢( 



\fjL2;لا ه, ه أء ئآ يثن محزيأ لأ \وئ:١^؛ نأي ؤ ىل-ثليى: •
أثروئ ه ٥^؛ يخ ء أفُ تو3لإ @دمحأث الثنته لا:تحب محَ إث 

محزث؛بج، 

U/AY  القتانيألأؤقأ؛اوتعالى: تبارك اض )رقال الثاطبي: قال
ممأأثأشَلأبجقمح©ثمأث

•هممح4 هء آشر وه أس ثأتموأ يتإ ه أشُ تو3لإ 
معنىعلى تدور حملتها ألحسار الأية هذْ نزول بب حمفي روي 

وأنالتدين، شبه أو تدينا التليبات؛ من اض أحل ما تحريم وهو واحد، 
هررثم المعتدين، يحب لا وافه اعتداء، وحعله ذلك، عن نهى افه 

-قلاآثم روئكآ مما لقوله: تقرر ما على زائدا تقريرا احة الإب
خارجاطه أحل ما تحريم بأن مشعر وذللث، بالتقوى، أمرهم ثم بناه، 

القوى.درجة عن 

ناس*أراد نال: : ئلأية أبي حديث من القاصى إسماعيل فختج 
اء،تالويتركوا الدنيا يرفضوا أن افه. رمحرل أصحاب من 

هللث،إنما فقال: المقالة، فيهم فغلفل اطه. رمحول فقام ،، ؤيترهبوال 
فأولئل،عليهم، اطه هشدد أشهم على شددوا بالتشديد، قبلكم كان من 

٠٨٨—  ٨٧المائدة سورة )١( 
الحدبمنإ،كير الأعلام، أحل البصري، الجرمحي عمرو بن نيل بن الله عبد هو ت قلأية أبو )٢( 

[«١  ٩٩— ١  ٩٧ه/ التهذيب تهذيب ت ]انفلر ذلك. غير وثيل اه ٠ ٤ ستة بالثام توقي 
•١[ ص٨١ المحيط القاموس ]اظرت التعبد هو ت الترم، )٣( 



،شث به تشركوا ولا اض اعبدوا ، ، والموامعر الديار في بقاياهم 
بكم.يستقم وامحتقيموا ، واعتمروا وحجوا 

أستل ءآ هلشت محزموأ لأ ءامنوأ أك؛رن ت هم ؛■يزلت ون! (١١—؛
ب.

و.السي أتى رجلا ارإن ت قال ه ماص ابن عن الترمذي وفي 
وأحدتنيللنساء، انتشرت اللحم أصبت إذا إني اممه رسول يا I فقال 

حنحديث، ا، الأية اه فأنزل اللحم، علي فحرمنا شهوش، 
منرههل في الأية هذه ررنزلت، قال: ه عباس ابن عن رواية وفي 
بنافه وعبد ، وعلكا دعمر، بكر، أبو منهم* اسس رمحول أصحاب، 

الوجيزالمحرر ت ]انظر النصارى عند كما المادة، مرصع ومي صرمعة، جمع ٠ الصوامع )١( 
ص؛ه؟[-المحيط القاموس ، ١٢٥؛/

)؛/مننه قي منصور ين وصعيد ياقظه، ١( ٠ )ه/ تفسيره في جرير ابن أحرجه ت الأثر )٢( 
فيالحميدان قاله كما مرسل، أنه إلا محلأية أمحي إلى صحح ؤإمتاده ( ١٧٧ برقم ، ١٥١٥

٠٠٢ صزْ للواحدي النزول لأسباب تعحقيقه 
المائدة،صورة ومن باب التفسير، كتاب في حامعه، في الترمذي أحرجه ت الحديث )٣( 

عنبعضهم ورواه غريب، حسن حديث ررهدا عته! وقال ، ٣٠٥٤برقم  ٦٨صن؛
عكرمةعن الحداء حالي ورواه ، عباسه ابن عن فيه ليس مرسلا، سعد محن عثمان 

[٣٠٥٤برقم ، ٢٣٣، ٢٢٣٢; الر٠ذى سنن صحح ]\نخم: الأuتي وصححه صّلأه 
المختارةالأحاديث لكتاب تحقيقه فى دهيش بن المالك عبد محالمتابعة! إسناده وحسن 

جهتين!من فيه متلكلم الإصناد هدا ووكن (، ١٥٧)أا/أها، 
الترمذي.ذكر كما مرصلأ بعضهم رواه فقد رفعه؛ جهة من الأولى• 

الكاسفتانفلر! واحد. غير صعقه فيه، متكلم فهو سعد؛ بن عثمان جهة من الثانية! 
فيالسلفي كحمدي العلم، أهل بعص الحديث صعق ولدا [ ص٣٨٣التقريب ، ٧/١

النزوللأسباب تحقيقه في والحميدان (، ٣٥٠ا/ )١ الكبير الطراني لمعجم تحقيقه 
٠٠٢ ًىلأ للراحدي النزول لأسباب تحقيقه في زغلول وكمال ، ٢٠موه للواحدي 

=الهاسمي طالب أمحي بن علي الحسن أبو الراح، الخليفة الجليل، الصحامحي هو ! علي )٤( 



الأسودبن والمقداد آ، مفلعوزر بن وعثمان عود، م
مقلعونبن عثمان دار في اجتمعوا ، حذيفة أبي مولى ومالم 

يأكلواولا اء، الميعتزلوا بأن هم؛ أنفيجبوا أن فتوافموا الجمحي، 
إلاالطعام من يأكلوا ولا ، المنوح وا يلبوأن يمما، ولا لحنا 
الرهان.كهيئة الأرض في يسمحوا وأن قوئا، 

فيمقلعون بن عثمان فأتى أمرهم، محن وه اف رمحول ذللئ، ؛بلع 
ابنةحكيم أم عثمان لامرأة فقال إياهم، ولا منزله في يجد.0 فلم منزله، 

ه،الني من بأمر نوك غزوة إلا كلها المشاهد تهد إسلاما، الناس أول من القرشي، 
أصحابمن وكال الرواية، وكثرة والإثدام، والشجاعة بالفرومة انتهر كيرة، ومناب 

٩ِ ١ ٤/ الغاية أسد ت ]انظر ٤ه ٠ ستة ونل عفاف، بن عثمال بعد الخلافة تولى المورى، 
[.٢٧٠، YY"l/؛/\،الإط؛ة ، ١٢٥

>-؛_،بن مقلعون بن عثمان ائ_، الأبو الجليل، الصحابي هو ت مظعون بن عتمان )١( 
صاح—،والمدينة، الحبشة إلى والمهاجرين الإسلام، إلى المابقين من الجمحي القرشى 

محت،١٠من أول وهو الهجرة، من الثانية المنة ؛ي بعدها ونوني محددا شهد وذمي، همادة 
الغابةأمد ، ٢٢٥؛/ Y/ الإصابة بالقيع دفن من وأول المهاجرين، من بالمدينة 
[.٦٠١ِ ماِا،ه 

ابنوم اعدي، الأسود بن المقداد الجليل الصحابي هو الخدي: الأسود بن المقداد )٢( 
وهاجرإسلامه، وأظهر قدينا، أسلم الحضرمي، وقيل: الهراني، ثعلبة بن عمرو 

حلاقةفي ه ٣٣صنة توفي بدر، فارس وكان كلها، الشاهد وشهد الهجرتين، 
[.١٣٤، ١٣٣/Y/rالإصابة ، ٢٥٤-  ٢٥١ه/ الغابة أسد ]انفلر: ه عثمان 

محبةبن حديقة أبي مولى سالم اش عبد أبو الجلل الصحابي هو ت حديقة أبي مولى سالم )٣( 
بمراشهد الكبار، القراء وس وكبارهم، والوالي الصحابة فضلاء س كان القرشي، 

الإصابة، ٣٠٩الغابة أّل ]انظر: شهيدا، اليمامة يوم ونل كلها، والشاهد 
٥٧، ٥٦/٣/٢.]

مائة، ٥٩٦/٢العرب لمان ]انفلر: الثعر س الكاء هو والمنح منح؛ جمع الثنوح؛ )٤( 
رامسح



وأصحابه؟،زوجالث، عن بلغي ما أحق ت السلمي حارثة بن أمية أبي 
تحدثلا أن فكرهت فاحبرها، الله؟ رسول يا هر ما ت ئالت 
يا•' فقالت، زوجها، على تبدى أن وكرهت، الها، محين ه الله رمول 
صدقلثح.فقد عثمان أحبرك كان إن اممه، رسول 

إن! رجعواإذا وأصحابه لزوحلثط قولي الله رسول لها فقال 
وأنام،والدسم، اللحم وآكل ، وأشرب، آكل إني لكم• يقول اشّ رسول 

مني•فلس تمح، عن رغب فن اء، الموآتي، 
،اللهرسول به أمر بما امرأته أحبرته وأصحابه، عثمان رجع فلما 
كرهما فازروا أعجبه، فما أمرنا . الله رمول بلغ لقد I فقالوا 

و:الله رسول 

منقال! مأينتة٦تلأهميم * فيهم ونزل 
المذاكير،قطع في نال؛ متدوأه والجماع، والشراب الطعام 

الحرام«ل^.إلى الحلال قال: ؤإشأللهَلأمحش 

وليساللص. رسول هع نغزو كنا ١١قال؛ اللص، عبد عن الصحيح وقي 
فرخصذك، عن فنهانا نخممي؟ ألا الله رسول يا ت فملنا اء، نمعنا 

بنعثمان زوج السلمي، حارثة بن أمية أبى حكيم بتت حولة الصحابية محي ت حكيم أم )١( 
[.٢٢٤؛/A/ الإهابة ، U٣٢٢/ الغابة أسد ]انفلر: مقلمون 

والديوقتادة ماص ابن عن ( ١٢- ١ ٠ شيرْ)ه/ في جرير ابن عنل- نحوه جاء الأثرت ( ٢١
أمامة،أبي عن ( ٧٧١٥برقم ، ٢ • ٠ )A/ الكسر المعجم في الطبراني وعند ومجاهد، 
الرواياتمن شيء في وليس ، ٢٠٦، ٢٠صْ إسناد بلا النزول أماب في ى والواحد 

ها•لصر بم لأمح، ذم 



_تأعلم والله - يعني، أحل،ا إلى، بالثوب المرأة )تزوج أن ذلك بعد لنا 
المنوخ.المتعة نكاح 

اثمتل ءآ هلنتت محنموأ لا ءامتوأ أك يتآ؛نا ؤ • فهبع مسعود ا؛ن قرأ ثم  ٠١
قته«

هممظعون ؛ئ، عثمان ررأن ت يحمر بن يحكى عن وذكرإسماعيل 
عطنة،امرأة امرأته وكانت الليل، وقيام النهار صوم وهو بالساحة، 

والخضاب.الكحل فتركتج 

،؟مغيسار أم أنت أمنهي النبي، أزواج من امرأة لها قفاك 
ذلكفذكرت اء، النيريد لا عثمان أن غير مشهد؛ بل ت فمالت، 

نومنبما أنومن عثمان يا له فمال اممه رسول قلميه .، للّك، 
أثثثنن تا آت4ت محزثوأ ^لأ نمنع كما فاصنع قال) نحم، قال! به؟ 

الآة«لْ،.

لا٤^٠^١ؤ تعار: نوله باب التمر، كتاب في صحيحه، في \و%خ\وي أحرجه الحديث؛ )١( 
كتابفي صححه، في وملم ، ٤٦١٥برقم صههم\، الأية ه . . 3كلم.أقه ل قآ 
هد،عود مابن حاويث، من ، ١٤٠٤برقم المتعة نكاح باب النكاح، 

أحز،"ءممطم.ولفظ'إر 
انفلر:القاصي، إسْاءل هو إساهمل: )٢( 
0آ.0 د  oT! ٣٦الكمال تهذيب ]انظر؛ المرى يعمر ين يحص م يعمر؛ بن يص  ٢٣١
،١ صر٦٥ المحيط القاموس ]انفلر؛ غائب، أم زوحلث، حاضر أي: ، مدم< أم أت أمشهلّ )٤( 

٣٧٢.]

هازا،من بامحلول ( ١٧٧ ٥ برقم ، ٢ ٠ ٠ )a/ الكسر العجم في الطراز نحوه أحرج • لأثر ا  ٢٥١
oXjj  ،وانظر:، ص٣٩٣التقريب ]انفلر؛ صهٍم، وهو معدان، بن عفير فيه لأن ؛ صعيم
[.٣٠٢أ/اروائد مجمع 



قال:مالكر"اا، أبي عن حص عن منصوررا،، بن معيد وحرج 
منكثيرا عليهم حرموا كانوا وأصحابه، مقلعون بن عثمان في رانزلت 
تعالى:اض فانزل ذكره؛ يقطع أن بعضهم ونلم والماء، الطعام 

الآة«ل؛،.ثزثوأينتآتلأممثلم4 ^١لأ 
همواالله رمحرل أصحاب من ناس ®كان نال: عكرمة وعن 

ملحتمحزموأ لا ءامزأ أث؛بما يتآها 4 فنزلت؛ والخماء، واللحم اء المبترك 
;آتلاثتمهالآة«ل^.

أرادواالله. رمول أصحاب من ناس في ®نزلت، قال: قتادة وعن 

الخرمحماتيثعية ين منصور ين صعيد عثمان أيو الحافظ الإمام هو ت منصور بن سعتي )١( 
منصادئا ثقة كان الحرم؛ شخ المكي ثم البلخي، ثم الدالقاني، ؤيقال المروري، 

- YAl\/٠ يء أعلام سر ]انظر: ^ ٦٦٧سة توفي المن، كب: من العلم، أوب 
القربصاإمأ[.•ا،ه،

-٠١٣٦سة نوش الكدر، اللمكب، الرحمن عد ين حمين الهديل أيو هر حمض؛ ، ٢١
ص*لأا[.الهدب تقريب ، ٣٨٣-Y٣٨١/الهدب تهذب ]انظر: 

تهذب]انظر: الثقات الرواة من بكبه مشهور الكوفي، الغفاري غروان هو مالك: أبو )٣( 
[.٢٤٢الهدب تقرب ، A٢٢٠/ الهذب 

إرصحح ؤإسناده (، ٧٧١برقم ، ١٥١٥/٤سه)ش منصور ن سعيد أحرحه الأثر: )٤( 
(،١٥١٧/٤)منصور بن معيد لسنن تحقيقه في الحميد قاله كما مرسل، أنه إلا مالك 

تحقيقهفي الأرناووط وشعب ، ٢٠صزه للواحدي النزول لأساب تحقيقه في والحميدان 
.١٨٠، ١٧٩صداود لأبي المراسل 

البربريالمدني مولاهم، القرشي عكرمة اف عبد أبو الفر الحافظ العلامة هو عكرمة: )٥( 
- ١٢ه/ البلاء أعلام مير اهذانظر: ٠ سنة؛ توفي ه، عباس ابن تلاميد من الأصل، 

ص^م[.الهدب تقرب ، ٣٦
مرسل،أنه إلا عكرمة إلى صحيح ؤإسنادء ١( ٠ )ه/ تفسيره في جرير ان أحرجه ت لأثر ا )٦( 

٠٠٢ صر٠٥ للواحدي الئرول لأسباب تحقيقه في الحميدان قاله كما 



أبيبن علي منهم: ؤيترهبوا، التاء، ويتركوا الدنيا، عن يتخلوا أن 
مقلعونا،بن وعثمان محلللب، 

فقال:الّكا. أتى مظعون بن عتمان ر'أن • المبارك ابن وحرج 
ولاحمى من منا ليس ج: النبي فقال الاحتماء، في لما ائذن 

الصيام.أمتي حماء إن ،، اختمي١ 
الباحة.في لنا اتدن اف: رسول يا قال: 

الله.سبيل في الجهاد أمتي ّمٍاحة إن قال: 
الترهب.في لنا ائذن افه رصول يا قال: 

الصلاة١٠لأنتظار المساحي في الجلوس أمتي ترهب إن قال: 
ولوالتبتل مقلعون بن عثمان على الله. رسول رررد الصحيح: وفي 

.لاحتصنا٠^٠٢له أذن 

مرسل،أنه إلا نتادة إلى صحح ؤإسناده (، ١٠نمير،)ْ/ في جرير ابن أحرجه الأثر: )١( 
,٢٠صر؛هللواحدي الثزول، لأسباب تحقيقه قي الحميدان ناله كما 

ينالمبارك ين اف عد الرحمن عبد أبو الإسلام سخ الحاث الإمام ص المالك؛ ابن ، ٢١
المحدثينكبار من زمانه، عالم المروري، ثم الركي، مولاهم الحنغللي، واضح 

أعلامسير ]انظرت - ٥١٨١همنة 'وفي، حسنة، مناقب وله الأموال، وأهل والمجاهدين 
الملأ،

فيض]انفلر؛ ه نفحميه مل أو غيره حمية صل ت أي احتمى، ولا حمى من منا المر )٣( 
[.٤٩١ه/القدير 

عود،مين سعد رواية من  ٨٤٠برقم ص*اُآ الزهد في المارك اين أحرجه ث الحديث، )٤( 
ينرسل-ين ت إسناده وفي عود، مين سعال عن مرسل لأنه الألباني؛ وصعقه يالمفله، 
المعيقةالأحاديث سيلة ]انظر؛ معيقان وهما الإفريقي، أنعم واين ّعان، 
[.٣١١٤يرقم  ٤٨٠

التبتلءمن يكره ما باب النكاح، كتاب في صحيحه، في البخاري احرحه ! الحديثه)٥( 



فيحلال هو لما تحريم الأشياء هذه حميع أن في واصح كله وهدا 
طريقسلوك بقصد كان ؤإن — إعماله الثمايع قصد لما ل ؤإهما i \ذثو؛آ 
الإسلام.في رهبانية ولا الرهبانية، من نؤع لأنه _؛ الأحرة 

إلابعا.هم؛ ومن والتابعون الصحابة ذهب الحائل تحريم مع ؤإلى 
محلوهاكان وإن فيه، كفارة فلا عليه؛ محلوف غير التحريم كان إذا أنه 

له.الله أحل بما الحالم، وليعمل الكفارة، ففيه عليه؛ 

ررأنهت مقرن ين معقل عن القاصي إسماعيل ذكره ما ت ذللث، ومن 
فتلاسنة، فراشي على أنام ألا حلفت، إني فقال! خهنه عود مابن سأل 

عنكفر ءموأينم،تآوهه|.ب.ه ،: ٥١عبد 
فرائك((.على ونم يميتلث،، 

يناملا أن فحلف والصلاة، الصوم يكثر كان معقلا ررأن رواية؛ وفي 
عليهفقرأ ذلك،، عن أله فثجهئه حول مبن الق، عبد فأتى فراشه، على 

الآة<ارىب

بابالنكاح، كتاب في صحيح،، في لم وم، ٥٠٧٣برقم ، ٩٠=والخهاء 
بنسعد حديث من بلفظ، ، ١ ٠ ٢ ٠ Y/ مؤتة ووحد إليه نفسه نافت، لمن الكاح استحماب 

وقاص■أمح، 
الكوفةمكن المزني، مقرن بن معقل عموة أبو الجليل الصحابي هو ت مقزز بن معقل )١( 

أ،«أ;ا.ص\/•؛، المفعة تعجيل مأ/آ"/آ-آا، الإصابة ]انفلر: 
(،٧٧٤، ٧٧٣برقم ، ١٥٢٤ِ  ١٥٢٠)؛/ته ز مصور ين معيد أخرجه (لا/: )٢( 

شيرْفي حرير وابن (، ٩٦٩٣، ٩٦٩٢برقم ، ٣٩٧)٩;اعير المجم في والطراني 
ورحال،يامانيد، الطراني ءرواه ; ( ٢٧٤/٦ازوائد)مجمع في الهيمي قال، (، ٢٩)ه/
)؛/منصور بن سعيد لسنن تحقيقه في الحميد ناده إسوصحح المجح^ رحال وغيرْ هدا 

♦آها_؛أها(.



ؤيتأِيال;ق١^: هزم في ^١^٢، ر)قلت قال: ،، ١^١١وعن 
افأحل مما الثيء يحرم الرحل أهو اثن تل آ بمش محرثوأ لا ءانئدأ 

نعما<لم.،، ١١
،ادنواللنوم: فقال ، بضنع عمداف، ررأتي قال: مسروق وعن 

يطعمون.فاحدوا 

حطواتمن هذا الله: عبد فقال الضؤع، حرمت، إني رحل: فقال 
ادنالأية ثكار...؟٠ أثه لعل •آ ثلثت محنموأ V ءامتوأ ائ؛ن غأها ؤ الشيطان، 

ومينالثإ<<أ^.عن وكئر فكل، 
هنفعلى حرم من كل أن الإسلام؛ في الفتيا حرت ذللث، وعلى 

كانإن فلياكل بشيء؛ التحريم ذللئح فليس ل،، اممه أحل مما سيئا 

ستةنوش الفب، الكوفي محثام أبو مولاهم، الضبي، مقسم بن مغيرة هو ت المغيرة )١( 
التهدم،مري—، ، ٢٤٢•ا/؛إأ، التهذيبح تهنيسإ زاننلر; ذلك غير ونيل ه  ١٣٦

صم؛ه(.
توفيالفقيه، الكوفي الخهم، الأسود بن فنس بن يزيد بن إبرامم عمران أبو هو إبراهيم: )٢( 

صه٩[.التهدب تقرب ،  ١٧٩- \ا\لأ\ التهدب تهدب ]انظر: آآم ّة 
جامعوانفلرت حميد، بن لعبد وعزاه )أ/لأ؛ه(، المنثور الدر في اليوش ذكره الأثر; )٣( 

(.١٠)ه/البيان 
فهبمد•عود مابن أي ء؛ل.اف; )٤( 
ما-روالناقة الشاة وضع حف، أو خللف ذات< لكل ر>الضرع؛ منفلور: ابن قال بصنع! )٥( 

مائة»ضع"[. ٢٢٢/٨المرب،  jU]لثنها« 
المعجمفي واللجراني ، ٢٧٧٢برقم أخرحهسيد؛نمنمودفيته)؛/بماْا، الأثر: )٦( 

يرنفالتمر، كتاب، ش المستدرك، في والحاكم (، ٨٩٠٨برقم ، ٢٠٦)آ/ الكبير 
بعفي الهمح، قال، الدبي- ووافقه وصححه  ٢٣٢٢٣برقم )أ/مأآ، اuئدة مورة 

لمتنتحقيقه في الحميد إسناده وصحح المحح*، رحال، اررحاله ( ١٩)؛/الزواتد 
(.١٥٢٠)؛/متصور بن سعيد 



إنوليملك مليونا، كان إن وليلس مشروبا، كان إن وليشرب مأكولا، 
،،حنيفة١ وأبي ،، محالاكل عن منقول منهم إجماع وكأنه مملوكا، كان 

.الزوجة٠٠في واخلفوا وغيرهم، والشاءعيل٣، 
Iائل مالموضع بهذا ®ويتعلق 

تأوجه على يتصور ذلك أشبه وما الحلال تحريم أن ت إحداها 
كالبحيرةالكفار، من الواقع وهو الحقيقي، التحريم ت ول ألا 

عنتحريمه تعالى الف، ذكر ما وجميع ، والحامي والوصيلة والسائبة 
ؤ^٠^^١^١وتعالى؛ تبارك اش قول ومنه المحض، بالرأي الكفار 

وم_ااتكذبهأْ،، آثم قئروأعق وسا،مآم ئثل ندا آننفقم صف 
مجردا.رأتا الإسلام في الواقع التحريم من أثبهه 

تكرههالنفس لأن بل لغرض؛ لا ترك، مجرد يكون أن الثاني• 

نمالحميري مالك بن أنس بن مالك اش عبد أبو الإسلام شخ الإمام ص مالك، )١( 
ؤإلهزمانه، وعالم الهجرة، دار إمام قريش، من تمم بمي حلف المدني، الأصبحي 

النلأءأعلام صير هم؛؛ه]انظرت منة نوني الموطأ، كتهت من المالكي، المذهب ينِإ 

ينبؤإلته المراق، عالم الكوز، التئمي ثابت، بن العمان الفقيه الإمام هو حنيفة؛ أبو )٢( 
٣٩٠ا"/ البلاء أعلام صير ]انفلرت اه ٥ ٠ منة توفي حنة، مناني، ول الحنفي، الذهب، 

.٤٠٣.]

الكي،الطلي، نم القرني الثانعي إديص ين محمد اممه عبد أبو الإمام هو • النافي )٣( 
الذهب،ب، يتؤإله والمرية، والفقه الحدين، أهل يار من ، ءصرْ عالم الولد، الخري 

ها/ه_بمبم،البلاء ّيرأعلام ]انظر: ، ٠٢٠٤توفيّة حنة، منانب ول الشافي، 
صر،با"؛[.الهد،يآج تقريب، 

.ص٢٣٤انفلر: تفسيرها، سيأتي والحامي؛ والوصيلة والساتثة البحيرة )٤( 
.١١٦النحل؛ سورة )٠( 





لكنما فلأجل اليمين، كفارة نزلت حتى يفعله، أن له يجز لم الحلال، 
واش- ثم ومن تحريما، مي يالكفارة؛ وردت ؤإن التحريم من قل 

كفارة.مميت _ اعلم 

معنىأي على فيها ينفلر بصيدها نحن التي، الأية أن • والثانية 
Iالمعاني نالك من التحريم يهللق 

كالتحليل،تشريع التحريم لأن ههنا؛ له مدخل فلا ت لأول ا أما 
لكنرأيا مبتيع يدخل أن إلا اللهم الثّرع، لصا-ص، إلا ليس والتشريع 

لف،اليجل آخر أمر فهدا الإسلام؛ أهل من أو الجاهلية أهل من 
الخصوص.على ه اغ رسول أصحاب عن قفلا مثله، عن الصالح 
المرادبأن يشعر قد ما — البخاري رح ث في _ للمهلم، وير وقد 

ممههو إنما التحريم فمال! الأول، المعنى بالتحريم لأية ا قي 
فعلمن اض وبخ وقد نيئا، يحرم أن لأحد يحل فلا ه، ولرسوله 

مثووأه،ولا دؤ أثث تل آ محزموأ لأ ءامندأ ال;رن فقالت ذلك، 
ئدا\لمحب ألمشقم نجف لئا دهولوأ ؤوإدُ ت وقال الاعتداء، من ذللث، فجعل 

أنفي حجة كيه فهانا قال: \د ثثرؤأعق -مإم وهندا حلل 
بشيء.ليس الناس تحريم 

يشحرما فيه وليس الأية، زول فى المسن، يرده المهلي، قاله وما 

الثانة.السألة أي )١( 
الأتيليالأمدي اش عيد بن أب. صفرة أبي بن أحمي. ين المهلب هو ت المهلب )٢( 

صحيح)نرح مصف بالدلكء، الموصونين الفصحاء الأتمت أحد لكل المريسئ، 
،[.U5U؛/\،البلاء أعلام سر ]انفلر: ؛،"؛؛ه ّة نوش البخاري( 

.١١٦الحل: سورة )"١( 



كماالثالث بالمعنى التحريم على الأسباب نصت ؤإنما المعنى، بهذا 
التحريمشان هو كما لغيره، ايحكز م المحث يعد لم ولذللئ، تفرر، 

غير0.دون م المحن على مقصورا فصار الأول، بالمعنى 
بواعثلأن الجمالة؛ في فيه حرج فلا الثاني؛ بالمعنى التحريم وأما 
يمتعفقد معلوم، لقانون تنضجهل لا عنه صوارفها أو الشيء على النفوس 

منيمتع ممن ككثير استعمال؛ في يجده لألم الحلال من الإنسان 
بمعنىلا ه، نفعلى يحرمه حتى به، يعتريه لوحع ل العثرب 

سائريتوهى كما منه، التومحي بمعنى بل الثالث،؛ ولا الأول، التحريم 
المولمامحث،.

كانلأنه الثوم؛ أكل من و. المي امتناع بالمعنى ههنا محييحل 
تكرهما سائر وكدللث، رادحتهال٢ا، من تتأذى وهي ٢، الملائكة١ يناجي 

رائحته.

كانتونحوها الثوم إن ن نال من قول من أولى المحمل هذا ولعل 
بالنايعالمختص بالمحنى عليه محرمة 

الأية.معنى فى داخل غير وكلاهما متقاربان، والمعنيان 

الر،الثوم في جاء ما باب الصلاة، كتاب في الخارتم،، صحتح ت في الحديث انظر )١( 
الماحيمحاب في صححه، في لم وم، ٨٥٥برقم ، \ AT_9والكراث والنمل 

،٣٩٥، ٣٩٤\إ نحوئ، أو كرانا أو ملأ أو ثوتا أكل من نهي باب الصلاة، ومواضع 
تثاجي"•لا من أناجي "فإني وفته؛ جابر، حدبثا من ، ٥٦٤برقم 

أكلمن نهي باب الصلاة، ومواضع اّجاو كتاب في لم مصحح في؛ الحدين، انفلر )٢( 
ممااذى الملأتكة رافإن ت وفيه ، ٥٦٤برقم ، ٣٩٤؛/نحوها أو بصلا أو كرائا أو ثوما 

الإض«.مه يتأذى 
.Y٣٤٤/^ ٧١فح انظر: )٣( 



التحريم،عبارة في يدخل أن فيحتمل الرابع؛ بالمعنى التحريم وأما 
التحريمثمل فد 3^^ أس تل نآ بمثت همزّوأ ت تعالى نوله فيكون 

بقوله!بعدها الكفارة ذكر ذلك على والدليل باليمين، والتحريم بالنير 
أنهمن تقدم وما آخرها، إلى ، ل الأية ^ • مسنك؛زا• عثرت إلمام ؤكرةع1 ئؤ 

المفسرينلمن جماعة وأن ،، الكمارةل نزول قبل مجردا تحريما كان 
>قاعألإيهمأآاءهه":نيئ م ظلُا 

يثربلا أن ر. النبي حلف حين باليمين كان التحريم إن 
تعالىل٦/اض بحول ذلك ذكر وميأتى العللْ،، 

أصبتإذا ررإنمح، ه'' اض لرسول الرجل قول يكون هل نيل• مإن 
منلا الثاني التحريم قبيل من ؛ الحديث، للنساء...٠، انتثرت، اللحم 

آنماتقدم وقد به، الحاصل للضرر الشيء يحرم قد الرجل لأل الثالث؛ 
بلالتدين؛ بالتحريم يريد لا ههنا فكذللث، الحقيقة، في بتحريم ليس أنه 

هذاوكأن العنت،، نمي على أخاف إني أي؛ خاصة؛ التوفي به يريد 
•نجهتد الصحابي مقصود هو — أعلم واض — المعنى 

٠٨٩المائدة؛ محورة )١( 
.٢٥١دم الخاوي مجموع وانظر: انظر: )٢( 
(TM)\وانمون الكت في وازوردي (، ١٤٨تمر، في جرير ابن نقله )٠١( 

والثعى.وقادة المن عن 
١.التحريم: محورة )٤( 
تحرملم الني أيها يا ٠ باب: الممير، كتاب في صحيحه، في البخارى حرجه ١ الحديث،: )٥( 

 Uها.عاتثان حديث، من ، ٤٩١٢يرقم للثإ'صأ'\م، اف حل أ
الأعمامانظر: )٦( 
صهه"ابوانفلر: تخريجه، محبق الحديثج: )٧( 



أنيمكنه شيء، بتناول ما وقتا الضرر يلحقه من أن فالجواب! 
له،محرما يكون أن يلزمه لا لأمر التارك إذ تحريم؛ غير من عنه يمك 

الالوقت ذللث، في لأنه المكاح؛ أو الفلاني الطعام يترك رحل من فكم 
وقدمنه، تناول عذره، زال إذا حتى الأعذار، من ذلك لغير أو يشتهيه، 

له.كحريمه موحيا تركه يكن ولم ،، ر الضب أكل قؤهل ترك 
كانؤإن يصح لا وأنه الظاهر، بالتحريم المراد أن على والدليل 

الأعذارتللث، مثل وحوي كان فلو بالأية، عليه رد ه الّكا أن ليذر• 
منإلى ؛المسبة لأية ا في المفصيل لوقع الثالث،، بالمعنى للتحريم مبيحا 
عذر.لغير أو لعذر حرم 

رامنقال! ه الّكا فإن بملٌُوم، ليس اء للمالانتشار فإن — وأيقنا 
قضاءان لأنا أحب فإذا ،، الحدسثار فليتزوج...ا، الباءة منكم امتثع 
فيالمطلوب المل إلى نيادة الحديث،، في ما له فحصل تزوج؛ الشهوة 
؛الرهبانية،الشبه في ٌاع ار الأنتبه يحمل ما محرم فكان الماله، 

الآية«لم.ش ذكر ما كسائر الإسلام، عن متما ذللث، فكان 
'•تعالى اف قول نزل مثلهر٤، رروفي -ت آخر موضع في - وقال 

•صرأ*؛ ت انظر تخريجه، سق ت الحدث )١( 
عرحاف لمن الصوم باب الصوم، كناب في صححه، في البخاري أحرجه الحألث: )٢( 

بابالكاح، محاب في محيحه، في وملم ، ١٩٠٥برقم صاُ«"ا، النزبة، ه نف
حديثإمن ، ١ ٤ '* برقم ، ١ ٠ ١ ٨ / Y مونة ووجل إليه نفه تافت لن الكاح امتماب 

•رغه؛ند معود ين الله عبد 
.٢١٠آ/هها- الأعمام )٣( 
الأيةنزلت، شرعا مثله معشر غير لأمر تدينا الثيء ترك إذا ما مثل في أي: مثله؛ وفي )٤( 

الأءمماما/اه_*ا0[.]انظر;



 yض ي' َلأ :١^١ ؛ P  t بجتلأ أشَ ؛ث ثشُثآه لم ه
بأنتشعر لأية ا جاءت ثم الحائل، تحريم عن أولا فنهى ه آ]__؛؛؛ 

شاءإن — تقرير للأية وسيأتي الله. يحبه لا اعتدى من وأن اعتداء، ذللثؤ 
اها٢/

وآخر!بالليل، النوم ه نفعلى يحرم أن هم المحابة بعفى لأن 
مبالغة؛الاحتماء؛ هم ومضهم النساء، إتيان • وآحر بالنهار، الأكل 

عنرف ررمن المبي قال ذلك أمثال وفي النساء، شأن ترك في 
«فليسمي<< ستي؛

علىبالتشديد الأحد تعالى اممه رروسمى _! ثالث، موضع في — وقال 
^:امحألأهميأضآ١ءهمنلأفقال: اءتدا٤، \كنى 

هاممه رسول أصحاب، بعض هم ارولقد رابع موصع ^؛، ~ وقال 
بدللث،نمدهم كان ؤإنما لهم، الله أحل ما هم أنفعلى يحرموا أن 

عليهمذللثؤ فرد وشواغلها، وأسبابها الدنيا عن اض إلى الانقطاع 
هلتثتمحزموأ V ءامنوأ أل؛ن وجل عز - الله فأنزل ه؛ اممه رمحول 

.٨٧ت المائدة محورة )١( 
.٢١٠الاعصام في قروها )٢( 
الكاح،ني الترغيب باب الكاح، كتاب في صمحه، ني البخاري أحرجه ت الحديث )٣( 

٦٠ الكاحاستحباب باب فيكتابالك١ح، صحيحه، في لم وم، ْ ٠  ٦٣بريم ، ٩٠ ٠٢٠
لغهلتد*أنس حديثؤ من ، ١٤٠١برقم ، ١٠٢٠أ/ مؤتة، ووجد إليه ه نفتانت، لمن 

ا/مأه.الاعممام )٤( 
٠٨٧: الامة محورة )٥( 
.٨١٨ الأعمام )٦( 



الأيةهذه ثرح وميأتي \ذ0نتجواؤ، محب لا ق إث متدوأ ولا 3؛^ اثة تل ثآ 
ماتحريم أن على دليل وهو ، - تعالى الله شاء إن - السابع الباب في 

فيهوليس عنه، منهي — الاحرْ سلوك بفمي كان ؤإن — الله أحل 
الشريعة،في الابتداع فيه قمد ولا له، تغيير ولا المع، على اعتراض 

الفلالةHسبيل وتمهيد 

بميتمحزموأ لا ءامنوأ أرمن يتآأآا ؤ ١اوقال؛ _ث خامس موضع في - ومحال، 
ثثووأه.ولا  'ظأثث تل ثآ 

النمس،على تشدبدا افه أحل ما تحريم بب ينزلت، إنها ت قيل 
لدلائ،((لم.اعتدا٤ قس 

الءا،توأ أئ؛ن ؤيتأئ؛ا 1 تعالى ل( ومحا  ١١_ت ايمحى حمموضع في - وقال 
قؤيأضآتلمحم...ه.

همولما تعالى، ائه حق على تعديا وجعله التحريم، عن فنهى 
'•لام والالصلاة عليه قال المحللات، بعض بتحريم أصحابه بعض 

؛؛مني١٠ فليس ستي؛ عن رغبا رامن 
ءءه  ٢٠٢٠،•?صء 

البابفي عها تحدث ؤإنما سما، يتحدث ولم ، ٤١٨-  Y٤٠١/الاعممام انظرت )١( 
.٢١٠أ'/هه- الاعممام من الخاص 

آ/ه،مل.الاعممام )٢( 
.٤٢٥ا/؛آْ، اJواءقات )٣( 
٤٠ ٠ لأ ص انظر؛ تخريجه، مبق ت ثا ٠Jالحاد)٤( 
)٥(



ةت|الدرام

ائل!مأرع عن الموصع هذا في الشاطئ تحدث 

قولهنزول مب في روي أنه إلى الشاطئ، ذهب ت لأولى ا المسألة 
جملتهاأحبار ^محألأممأكآتلمحها4 تعالى: 

الطيبات.من الله أحل ما تحريم وهو واحد، معنمح، على تدور 

المشهورهو وهذا رون، المقإليه ذهب الشاطئ: إليه ذهب وما 
الممسيرأا،.أهو محي 

فيالصحابة عن صحيح ند مأثر لي، يغلهر لم شهرتها مع ولكن، 
ينازعلم نزولها 

:يلي،بما ذلك في، بنزولها م، يتأنؤإنما 

وتركالبل في، ربهم في، الصحابة عن، ذكر ما أمحل أن - ١ 
عبادةعن سألوا الذين الثلاثة قمة ومنها: الصحيحين في، وارد الهليبات 

آخر:وقال أبدا، الليل أصلي أظ أما أحدهم: ررفقال وفيه: المي.، 

Y/والعيون الكت ،  Y٥٦٠/ للجماص القرآن أحكام ،  ١٢٠. ٩ ه/ البيان جامع انفلر: )١( 
المربيلأبن القرآن أحكام ، ٣٦١، ٣٦٠\إ الكشاف ، ٩٠الئزيل معالم ، ٥٩

لأحكامالجامع ، ٢٤٧، YY٤٦/السير زاد ، YYA/Yالوجيز المحرر ممأا،إأا، 
،0٢٤٧^إ ، ٤٧٩_٤٤٨/١٤ْج٠وعاكاوتما، ١٦٩، ١٦٨/٦/٣القرآن
Y/القدير فح ، ٩١، Y٩٠/ كثير لأبن المغليم القرآن شر ، ١ ١ ، ١ ٠ ٤; المحبل البحر 

صريه*آ.الحميدان، 



أتزوجفلا المساء أعتزل أنا I آخر ونال أفطر، ولا الدهر أصوم أنا 
اتا.ر'ء.

كثيروغيرها . البل مقلعون بن عثمان على رد ه أنه ت ومنها 

وأبيمالك، كابي التابُين؛ بعض عن حاءُته الاثار هده أن — ٢ 
بيانها.مبق كما صحيحة، بأسانيد وقتادة؛ وعكرمة، قلأبة، 

منها هماس ابن عن مجيئها صحح من العلم أهل من أن - ٣ 
بياته.مبق كما عكرمة، طريق 

ابنعن طلحة أبي بن علي طريق من جرير ابن عند حاء قد أنه - ٤ 
و.النبي أصحاب من رههل راهم -I الأية في - قال أنه ه عباس 

كماالأرض في ونميح الدنيا، شهوات ونترك مداكيرنا، نفعلع قالوا 
ا.الرهبان...؛؛ل تفعل 

ذلك.على دليل لكنها النزول مبب في نصا تكن لم ؤإن وهي 

تلءلن؛ئت،آ محزموأ لا ءامنوأ أري تعالى؛ قال  ٠٠تيمية! ابن قال 
الءليبات،تحريم عن فنهاهم آ أل1اوقاأ؛هز محق لا أثع إث تثدوأ ولا م اثه 
.٤٠_U انظر؛ تخريجه، سق الحديث، )١( 
.٤٠٠صهه"آ، انظرت تخريجه، صق الحا-دثح )٢( 
،١٨١ا'ه؛_ا،؟؛، مجمرعاكتاوى؛ا/خ؛؛_اه؛، انغلر: )٣( 

.١٩٠، والخويرالحرير ، ٩١، Y٩٠/ كير لأبن العظم القرآن تمر 
\إالصحح التمر ]اننلر؛ العالم أهل بعض صححه الهلريق وهذا ، ١ ١ ْ/ اليان جا*ع ، ٤١

٤٩. ٤٦.]

٠٨١^المائدة؛ سورة )٥( 



هذهاض فأنزل الترهب، على عزموا قل الصحابة من كان كما 
الآية«لا،.

مرملة،التابعين من واحد غير القصة هذه ذكر راوقد ت كثير ابن وقال 
رالمحيحين،ار في ناهد ولها 

بعضانصراف ونؤع على فرة ااالأحبار عاثور! ابن ونال 
رالزهد(<ر في المبالغة إلى . اممه رمول أصحاب 

هالرسول رد وما والأشخاص، القصة راتفصيل الحميدان! وقال 
أصلهاءروكدا صحح، ند مأثر في يدكر لم عليهم 

تحريمعن الأية في نهى اش أن إلى الشاطئ ذهب، الثانية! المسألة 
بأنمشعر الأية فى بالتقوى سبحانه أمره وأن اعتداء، وجعله الهليباُت، 

التقوى.درحة عن خارج اممه أحل ما تحريم 
عنهالمهي الاعتداء من الهليبات، تحريم بأن الشاطئ إليه ذهب وما 

الممرينلْ،.عامة إليه ذهب، الأية؛ في 

.١٨١،  ١٨٠اكاوى؟ا/مجموع )١( 
.Y٩١/الطم القرآن تمر )٢( 
.١٩٠واكويره/الحرير )٠١( 
٠.٢ ءسْ الحمطوان تحقيق! للواحدي، الثزول، أساب )٤( 
الضير، ٢٨٨/٢الوجيز السرر ، ٣٦١، ٣٦٠\/ الكشاف \/0هف بحرالعلوم انظر: )٠( 

iTr]/{،الئزيل مدارك القرآن لأحكام الجامع ، ٦٠/١٢/٦امير 
أنوار، ١٠؛/المحيط البحر ، ٤٥١- اكاوى مجموع ، ٢٤٨/١المهيل 

،٢٠٥م الخأؤيل محامن ، ١٠أ/ الماني روح ، Y٧٠/ القدير فتح ، ٢٨٠ا/ اكئزيل 
.١٩٠ه/والترير الحرير 



علىالتشديد في تفرطوا لا أي: >مثدرأيم جزي:ابن نال 
.^-٠؛'؛ شؤع مما أكثر أنفكم 

اغعلى تعتدوا لا أي: >متدوأيم ر>ووله:الثوكاني: ونال 
النهحرم ما فتحلوا تعتدوا لا أو لكم، اف أحل ما طيبات بتحريم 

سم،>رى
تحريمبأن مشعر الأية في بالتقوى أمره بأن الشاطئي إليه ذهب وما 

رينالمقبعمى إليه ذهب التقوى؛ درحة عن خارج الله أحل ما 
وغيرهملْا.والصاويل٤،، كالسمروديلم، 

لكم،اممه أحل محا تحرموا ولا مرفندي: القال 
حلالهفأحالوا صادقين؛4، كنتم إن يعني: ه ؤأئئآسي 

حرامهءاروحرموا 

الأيةفي بالتحريم الراد أن إلى الشاطئ ذهب الثالثة: المألة 
منالنير مجرى يجري ما أو التحريم، لدره الحلال عن الامتناع يشمل 

التحريموأما التحريم؛الحالف، وكدللث، للعذر، القاطحة العزيمة 
الكفارمن كالوالح - المحض الرأي على المبني وهو للحلال، الحقيقي 

• YiA؛/هل الت)١( 
.Y٧٠/القدير نح )٢( 
)/ه0والعلوم بحر اظر: )٣( 
؛/هاِإ.الصاوي حاثب انفلر: )٤( 
الممرير، ١١،/انحط البحر T/1؛/؛!، الكر التمر ، ٣٦١؛/الكثان، انفلر: )٥( 

. ١٩٢والتويره/
,٤٥٥ا/العلوم بحر )٦( 



ونحوله، ككرهه - لغرض لا ترك مجرد للحلال تركه كان ما أو -، 
الأية.نزول بب هذا على ؤيدل الأية، في داخلا هذا فليس —؛ ذلك 

كانما الأية في بالتحريم المراد بان — الثامحليي إليه ذهب وما 
منالنذر مجرى يجرى ما أو التحريم، ذذرْ س_، الحلال عن امتناعه 
منكثير إليه ذهبا لحريمه؛ على حلفه بسبب أو للعذر، القاًلعة العزيمة 

المفسرينأا/

بيانها.سيق كما الأية هذه حول الواردة الاثار عليه ؤيدل 

كمنعكم أنفتمنعوها لا راومعنى؛ ت المسمي قال 
علىالحزم في منكم مبالغة أنفنا على حرمناها تقولوا لا أو التحريم، 

٠٢ووقشما،ال منكم تزهدا تركها 
لأيةا في الحقيقي التحريم لحول عدم من الثامحلجي ذهب، ما وأما 

مرادإن حيمثج من صحيح فهو لأية؛ ا نزول في الواردة بالاثار استدلالا 
وليسالدنيا، في الزهد هو هم أنفعلى الهليبات، تحريم من الصحابة 

علىيدل لا هذا ولكن الكفار، فحل كما لذاته الشيء تحريم باب من 
بعمومالعبرة لأن الحقيقي؛ التحريم عن النهي على تدل لا لأية ا أن 

منفالأعلى الأدنى عن نهي إذا أنه كما السسبا، بخصوص لا اللفنل 
أولى-باب 

،٣٦١، ٣٦٠ا/الكثان، ، ٥٦٤/٢سصاص القرآن أحكام ه/ا،، حاْعاوان اننلر: )١( 
مجموع•٦، ; ٦١٢;الكّر الضر \إ\<ص النزيل مدارك ، YYA/Xالوجيز السور 
Y/\إ الإلهة الفتوحان، ، ١٠؛/السط البحر ،  ١٣٤/ YY،  ١٨١،  ١٨٠/ ١٧اكاوى 

.٢٠٥م اكاؤيل ساسن ؛/٩، المياتي روح ، Y٦٩/القدير فتح ، ٢٨٤
النزيلمدارك )٢( 



فيهاالاعتمادي التحريم إدخال إلى رين المقبعض ذهب ولذا 

قبولها،عدم أو كمرها، نعمته تردوا ررولأ ت الأية في عيي القال 
ارتحريمها اعتقاد أو 

غيركان إذا للشيء التحريم أن إلى الثاطبي ذهب ت الرابعة المألة 
الكفارة.ففيه عاليه محلوئا كان ؤإن فيه، كفارة فلا عليه محلوف 
ففيهعاليه محلوئا كان إذا التحريم بأن الشاطبي إليه ذهب، وما 

قالهيا والإجماع والمنة الكتاب، عليه دل قد ءلاهر، فهاذ.ا الكمارة، 
, -)٣(

ليميهابن 

محلوفغير كان إذا التحريم أن إلى الماهلبى إليه ذهب، ما ولكن 
قوليزتعلى خلافية المسالة لأن ؛ نغلر ففيه فيه؛ كفارة فلا عليه 

ولاعليه، يحرم لم ! شيئاه نفعلى حرم من أن I لأول ا القول 
كفارة.يلزمه 

والشافعي.ماللث، الإمام إليه؛ ذمت، وممن 

كقارة.لأية ا هل>ْ في يذكر لم اممه أن ! منهاأدلة، ولهم 
فحلهؤإذا عليه، حرم شيئا ه نفعلى حرم من أن الئاني• القول 

كفارة.لزمته 

وأحمد.حنيفة أبو الإمام ت إليه ذهمبإ وممن 

الرحمنالكريم تسر ، ٢٨٤أ/ \ا الإلهية \سمح[ت ، ٦٠الكب؛ر ض ١^: )١( 

.Y٣٣٥/الرحْن الكر,م ير تي)٢( 
.٢٥١، ٢٥٠ه*ا/ مجموع!كاوي 1^; )٣( 





j؛٠ ،Jl ١۶ثن لإص و\يوآلإ وأنتنإ أقر إتا ءامنوأ أقبا كأي ؤ —عال-يىت
أسوهيوؤع أن يربن إدط ١. سمل ؛؛ ٤٤٠١»أ-بمثنو، أشش 

،•١ تمنثونبرل آم يهو ألثئ وعن أش دو عن يأتسي ألختز ؤ وأؤثآئ 

 ٨/YA" ير٢،: قالJوأحلائايعدونه كانوا ما لهم راوأبطل الثاء
التيالمصالح على يربي ما المفاسد من فيه أو كذلك، وليس نة، ح

صلبين لإبمى ثالأيأم أقرؤأتسروأيثم،ب تعالى• ثال، كما توهموها؛ 
ة-؛سو،ه.ألشنطرر 

إيقاعمن والميسر؛ الخمر في خصوصا المفاسد من فيها ما بتن ثم 
الفسادفي وهدا الصلاة، وعن الله ذكر عن والصد والبغضاء، العداوة 

الجبان،تشمع عندهم كانت الخمر لأن صلاحا؛ فيهما ظنوه مما أعفلم 
كانكذلك ر والمجالكسالى، وتنئهل البذل، على البخيل ونجمن، 
والمساكين،الفقراء إطعام من به يقصدون كانوا لما محمودا عندهم 

ؤدظو،ىمسحألخمرثآلميسرتعالىI قال وقد المحتاجين، على والعطف 

.م؛صء،حءمءهمأصء

.٩١، ٩٠_: LJlسورة )١( 
العرب،أحلاق من حنا كان ما صحح الأخلاق مجال في تريه يما اف أن يان في )٢( 

[.١٢٣- \١ r/yاJوافقات زاننلر: أحلاقها. من منا كان ما وأبطل 
٠٢١٩الترة: سورة )٣( 
.١٦٣(؟إالوافقات )٤( 



Bة الدراسI

الجبانتشجع العرب عند كانمث الخمر أن إلى الشامحلبي ذهب 
محموداكان الميسر وأن الكسالى، وتنشعل البدل، عالي البخيل وتبعث، 
والخهلفاوالمساكين، الفقراء إمحلعام من به يقصدون كانوا لما عندهم 

المحتاجين•على 

المضريزرا/من جماعة إليه ذم، الثاطبى؛ إليه ذم، وما 
منافعها،أعفلم من أن إذ عندهم؛ منافعها بعض ذكروه ما ولكن 

تمبج.بلا والكسب التجارة ريح 

واستمراروالفرح، شربها، عند اللذة الخمر! ررفمنفحة البغوي! قال 
فيها.بالتجارة الرح من يصيبون وما الطعام، 

الفقراءوارتفاق تمح، ولا كل. غير من اّل إصابة اليسر! ومنفعة 
؛ه((لأ،.

فرجالخمر! في أما ءؤومننوعممثابج،ه تعالى! ررقوله القرمحلبي! وقال 
الحجازفى فيبيحونها برحص الشام من يجلبونها كانوا فإنهم التجارة، 

الخمرالخمر طالب، فيشتري فيها، ة المماكيرون لا وكانوا بربح، 
منفعتها.في قتل ما أصح وطا الغالي، بالثمن 

وتعينالضحفؤ، وتقوي العلعام، تهضم إنها ! منفعتهافي قيل وقد 

١;التئزيل مدارك ٦إTإ^T، القأن لامحام الجامع , yor\/ص سالم \نم: )١( 
فح، ١٦٤/١الصاوي حاشية ا/ا/1اا'ا، الإلهية الفتوحات ا/\ا«ل، المهيل ، ١٢١

.١٢٢٠;القدير 
.yoT\/\ص معالم )٢( 



مصرI الميسر ررومنفعة الجبان،١ وتشجع البخيل، وتسخي الباءة، على 
تص_،،اولا كد بغير القمار في الإنسان إلى الثيء 

بشربها،والتلذذ الخمر في بالتجارة للنا;ٍيىه ررؤو4نني في! النوهال، 
كد،،بلا المال، نيل أو الفقراء، ؛ارتفاق الميسر وفي 

r<{/T/rالقرآن لأحلكم الجامع )١( 
.١٢١ا/الثزيل مدارك )٢( 



صياثن لإبمس ثألأيأم وأيثم<،ب وأويسر آئ،ر إثا ءامنوأ أئن ت تعالى نال ٠
أسوْظ* أن أكنطن وبئ إثا . سمل لنلآؤأ ةجيوْ أشش 

لأييوألمون. أنم آلمئ وعن أم در ءن دبمدر' دا'شي آو ؤ وألتتا* 
ون@ أشن أتلخ َرنة ء 3( هأئدتوأ َثثتم ثآنذئ؛ن أؤل آيثوأ نه 
و-مملوأوءامتإ أقعوا ما إدا أصوا مما جيح ألمنلعت وعجلوأ ءامنوأ أدمت عز 

فيالامتعمال معتادة كانت فإنها رركانمر؛ الشاطئ: مال ؛A/؟ 
يعدوزماما الهجرة قبل حالها على فتركت الإسلام؛ جاء ثم الجاهالية؛ 

نزل:حتى حكمها على للص الترع في يتعرض ولم ذلك، 
وأنوالمغار، المنافع من فيها ما فبين ، وآلتيسرهرأ، ألخنر مت 

المملحةاقتضته الذي الحكم وترك المنافع، من أكبر فيها الأضرار 
علىأربت إذا الممدة أن الشرعية القاعدة لأن التحريم؛ وهو 

فيهما،المغ وجه فبان ممنوعة؛ والمفاسد دة، للمففالحكم المصلحة 
معبالثناء تمسكوا - وجهه هلهر ؤإن - المع على ينص لم لما أنه غير 

أنإلى العفو، تهصت، لهم ولحل العادات، بمجاري لهم الثاسنن، الأصل 
حكماستقر فحينئذ تعالى: قوله من المائدة محورة في ما نزل 

أدمتؤليسعد تعالى: قوله ذلك على دل وقد العفو، وارتفع التحريم 

>\<_مآا<.اوائدة:)؛(محورة 
.٢١٩الترة: محورة )٢( 



:قالوادمت ن فأنه الأية؛ شنوا...4 ث بمح القس نمه 
آ.أ ١١® AjVIفنزلت يثريها؟ وهو مات بمن رركيف 

أنقبل جوفه في والخمر مات رامس -1 آخر موصع في - وئال 
ألثنيصتوخخ\' ءامتوأ أؤ؛وك■ عق ؤليس تعالى• لقوله عليه، حرج فلا نخرم؛ 

بمأ...4الآية«ص

فيالقرآن من ونزل حذت، لما ®الخمر ثالث موصع في — وقال 
ؤلمسعثألتت تعالى قال يشربها، وهو التحريم قبل مات مى شأن 
ذكرفيما — قوم ناولها ؛ (قعوأ..^ ما إدا شوا معا جيج ألثتلعت وعجلوأ ءامتوأ 

ؤمما»أعثتاه.ت قوله تحت داخلة وأنها حلال، الخمر أن لى ع- 

ررشربقال؛ ه محتالب أبي بن علي عن إسحاق بن إسماعيل فن-كر 
هي: فقالواّنيازرأ،، أبي بن يزيد وعليهم الخمر الشام أهل من نفر 
ئثاحألقيثتت وهمعاوأ ءاموأ عث ؤؤن0 ت الأية هذه وتأولوا حلال، لنا 

أنإليه: عمر فكب قال: عمر. إلى فيهم فكتب قال: ساش1تا..ب 
اّمتشارعمر؛ إلى قدموا فلما قبلك، من يفجدوا أن قبل إلي بهم ابعث 

٠.٢ ٥ _ ٢ ٠ ٦ ص ت انظر تخريجه، سبق ت الحديث )١( 
مساتل،من المرصع بهذا يتملق ما بعض بتان مبق وقد ، ٢٧٦، ٢٧٥ا/ الموافقات )٢( 

.٢٦٠أ/ا،هأ، المرأففات )٣( 
أببن حرب بن صخر سفيان أيي بن يريد الجلل الصحابي هو سمازت أبي بن •زط ، ٤١

يومأسالم انمحاية، ففلأء من كان سواوية، الخلقة وأخو الشام، أمير الأموي، القرشي 
الإمارةفي واستصله فراس، بتي صدقات عر ه الّك، استعمله حنيتا، وسهد القح، 
،٤٩٢، ٤٩١ه/ الغابة أممد - ٥١٩وقيل ه،  ١٨منه توفي وصر، كر أبو والجند 

XTlSh /Tالإصابة 





الأيةنزلت لأجله الذي المسب إهمال مع الأسلوب، محي الفهم حريان 
عدلمس ؤ I فال الخمر؛ حرم لما تعالى اض لأن الخمر؛ تحريم بعد 

معا؛والمهي الإذن فاجتمع للتحريم، نقصا هدا محكان ، ^ ١٣١آدث؛
امتثال.يمكن محلا 

عامدةأنها لأية ا في تأول من لجهتع الخءلاب ين عمر حءلأ هنا ومن 
مااجتنثحا اتقستا ررإذا له! ومحال الخمر، محي المحريم من تقدم ما إلى 

راشا<أ حرم 
يقتضيبما الهي ؤيوكد كدا، اجتنب، للمكالم،! يقال أن يصح لا إذ 

•عليلث، جناح محلا فعلمتا؛ فإن يقال! ثم جدا، فيه الشديد 
وتوقعالصلاة، وعن اممه، ذكر عن تصد أنها أحبر اش فإن • وأيثا 

الحريم،استقرار بحد وهو فه، ا في المتحابين بين والبغضاء العداوة 
إيقاعيمكن فلا ألقإحنت؟ه؛ ثجلوأ -ووءامتإ ألموأ ما ارإدا إ لقوله كالمنافي 

الما تكليم، أو الحرج من لأته شريت،؛ إذا تحريمها بحد التقوى كمال 

«حءمحءوح؛صءممبمء

بنءام بن اف ■همد رواية ح/''ا؛ْ-ا*؛ه،س الكرى المنن يي المهقي أحرجه ت لأثر ا )١( 
حرمما اجتنبتا اف اتقين، إن التأؤيل محت، أح3لآ * مظعون بن لقيامة عمر فول وفته ربيمة، 

(;١٦٢،  ١٦١البلاء)ا/ ليرأعلام تحقيقه في الأرذاؤو٠ل شعيب همه فال عيك* اف 

عمرقول فيه وليس (، ٨١٣٢برقم ، ٤١٨، ٤١١)؟/^المستلرك في وأحرحه""الحاكم 
)أ/الخبر النر موافقة في حجر ابن وحسنه الذهبي، ووافقه الحاكم وصححه هذا، 

محققهعنه وفال (، ٣٣١٢برقم ، ١ ^١١ محنته)م في الدارفطني وأحرجه أأ؛_أآ؛(، 
حمنااأالاساناده السوري* مجدي 

٠١٥٩.ا/م\ها الموافقات )٢( 



B!الدراسة

مسائل!أرع عن الموصع هدا في الشاطئ تحدث 
يدلؤثانيوث4 تعالى: قوله أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المسألة 

الخمر.تحريم استقرار على 
المرينل١،.عامة إليه ذهب الثاطى إليه ذهب وما 
واجعلوهأبعدوه، يريد! ؤ،أثو،ه تعالى: ررقوله العربي: ابن قال 
بهعلق وقد لاسيما الوجوب على والأمر باجتنابها، أمر وهدا ناحية، 

الفلأح«لأ،.
واقترنتالأمور، هذه باجتناب تعالى الله اروأمر عهلية: ابن وقال 

الأمة،ؤإجماع الأحادبمث، نصوص ؤ»آجتتي،ه قوله; في الأمر بصيغة 
القرآنالخمر؛ف؛لاهر حرمت، فبهدا التحريم، رتبة في الاجتناب فحصل 

الأمة<،أؤإجماع الحديث، ونص 
التحريما<رأ،.في نص جزي: ابن وقال 

قالحرمت، لما الخمر أن إلى الشاطبي ذم_ا النانية! المألة 
رؤليسيالآية: فانزلاشهد٥يشربها؛ وهو مات، بمن كيف الصحابة: 

ه.•ا(^١٠.٠إدا ثعوا فما طؤأغ آلثنيحتت وءلماوأ  ١٠٣١٠أرمش

لأبنالقرآن أحكام ، ٣٦٢ا/الكثاف ، ٥٧٨، ٥٧٧القرآنساص؟/أحكام انفلر: )١( 
مدارك، ١٨٦م٦;المآن لأحكام الجامع ، Y٢٣٣/الوجيز المحرر أ/هآا، العريي 
.٧٤؟/٣٧، القدير فح ، ١٦المءرالء؛ءل؛/\أ\اد المهيل ، ٣٤١ا/اكئزيل 

.١٦٠/٢القرآن أحكام )٢( 
.٢٢٣٣;الوجيز الميرر )٣( 
المهل)٤( 



عامةإليه ذهب الأية؛ هده نزول بب حمفي الثاطبي إليه ذهب وما 
•المفسرين 

همالك بن أنس حديث من الصحيحين في حاء ما عليه ؤيدل 
الله;فأنزل بعلونهم؛ في وهي قوم قتل قد ت القوم بعض ررفقال ت وفيه 

تاانموأ.,.ه(ارآ،.مثاطصتا^١ ٢؛^ ءاموأو-ثؤلوأألمنإ«نم ائا؛ش عد ءؤليس 
جوفهفي والخمر مات مى أن إلى الشاطئ ذهب الثالثة؛ المسألة 

وهؤاوأعدأدمث؛١٠^١ ؤلإس تعالى! لقوله عليه؛ حرج فلا تحرم، أن قبل 
 vه.. . ائعوأ. ما إدا طمثوأ مثا جنيح ألثست

الممسررنلمعامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
وءّماوأءامتوأ المأئ عز لأية؛ ا هذْ نزول بب حمعليه ويدل 

الثانية.المسألة في ذلك بيان سبق وقد ألثنلأحتءح...ه 
العظيمالحد هدا في والميسر الخمر حملت ءالما عهلية؛ ابن قال 

فأعلمالميمات، هده على مات مى نقص وتخيلوا قوم أشفق الذم؛ من 
وأولئكالمعاصي، جهة من يلحق إنما والجناح الذم أن عباده تعالى 

\ا\oiالعلوم بمم ،  Y٥٨٣/للجماص القؤآن أحكام ، ٤ • _ rv/oالبيان جامع انفلر: )١( 
اكنزيلُعالم ، ١  ٠٣، ١  T٠٢/ للهرامى القرآن أحكام ، T٦٥/ والعيون الكن، ، ٤٠٨-

،Y٢٥٣/المير زاد الوجيز س ، ٣٦٣/١الكثاف ، ٩٦، ٩٥/٣
حانية، ١٩إ/حا، البحرالمحيط  iXAX)/أنوارالنزيل الكير الشير 

).U/iالخاني روح ا/لأحإإ الصاوي 
 )Y( ;ءامحأأئ؛ق ؤليسعد باب التفسير، كتاب في ١ صحيحه في البخاري أحرجه ايحديثح

صحيحه،في لم ومله، واللقفل ، ٤٦٢٠برثم ، ٩ ٠ ص يثا'أسوا^ يقح وء-ءاءأآلثلحت 
.١٩٨٠برنم ، ١٥١"آ/٠^الخمر، تحريم باب الأثرية، كتاب في 

الثانية.المالة في الأمة الراجع انظر: )٣( 



كانتبل بعل، محرم ارتكاب في يعصوا لم التحريم قبل ماتوا الذي 
قبحهاالذي هو والثميع بتحريم، عليها ينعى لم مكروهة الأشياء هذه 

تجنها((وحن 

لهيكن لم فعله على مات حتى له أبيح ما فعل ررمن • القرطبي وقال 
شيء«لمآ/عيه ولا 

تتعالى قوله عموم صيغة أن إلى الشامحلبي ذهب ت الرابعة المسألة 
ثثيلوأ' ١٣١^^١ نا إذا ^١ سا قح ألكبثك ئ؛ازأ -ن:اثنوا ١^ ئد 

تلأمور الخمر، يحول بغلاهرها تقتضى لا لأية ا آلثنلحنتاه... 
فيالسابقة الآية لأن ينافيها؛ آلأية ظاهر في ١^ إدحال أن . ١ 

الالسياق فان لأية؛ ا هل0 هر خنا عموم في أدخلناها فلو الخمر، تحريم 
امتثال.للمكلف يمكن فلا مما، والنهي الإذن لاجتماع ينتظم، 

المثال.هزا الث.اطي أورد لأحله اللي هو الأمر وهدا 
الجناحرفع في نزلت، فإنها لأية، ا نزول سبب ، حلافهذا أن - ٢ 
بيانه.سحق كما تحرم، أن قبل يشربها وهو مات عمن 

وثويرالصلاة، وعن اه، ذكر عن تمد الخمر بأن أحبر اض أن - ٣ 
ماُؤإدا ت لقوله في كالمنا التحريم استقرار بعد وهو والبغضاء، العاداوة 

ألمحكق<ه.وء_مالوأ ؛ ^١٣أيموأ 

منلأنه ؛ ثريت، إذا تحريمها يحد التقوى كمال إيقاع يمكن فلا 
يطاق.لا ما تكليف أو الحرج 

.Y٢٣٤/الوجيز اوحرر )ا(
.١٩٠/n/rالهمان لأحلكم الجامع )٢( 



فيبيانه سق ما عاليه ويدل ظاهر، الشاطئي؛ إليه ذهب وما 

_.LJIالثلاث المسائل 

ارإنI الأية هد0 متاولأ الخمر شرب لمن خهبه عمر قول عليه ويدل 
ءاواث،«را،.اض حرم ما اجتبن اه اتقيت 

الغيره، فى اش واتقى الخمر، شرب من كان )رلو I العربي ابن قال 
حفيوقد تأويل، د أفمن هذا فكان أحد، حد ما الخمر؛ على يحد 
ءباس،السموابن كعمر اش ومحقه من و■عنعه قيامة، على 

رمحعررالمعنى: الأية في التأؤيلين أحد - جزى ابن وئال، 
منها،الحرام احتتبوا إذا الهلاعم من طعموا فيما المؤمنين عن الجناح 
اممهاتقيت إذا راإناك لقيامة قال حين >ةهبم عمر أخدها هذا وعلى 

علىلأية ا بهذه واحتج شربها قد قدامة وكان ،  ٠٠عليك حرم ما احتتبت 
التأويلُُأحطالتا عمر* فقال عنه، الجناح رغ 

.انظر;تخريجه، سق ت لأثر ا )١( 
القرآنأحكام )٢( 
هلالث)٣( 



ئ؛إنبمم'ثؤلإنإ0لى: نما ال ق•
.٢١حل1زهأ عس وأية، عما أنله عما نؤ بد ثري حة عما سثوأ 

عنمثي لا ١^^١٠١^١ كآخا ؤ تعالى! رروقال الشاطئي! قال ١ ٠ ه\،/ 

أبي؟من سأل؛ رجورأ، في نزلت 
تسألونيارلأ فقال! وجهه في الغضب يعرف يوما قام .ل أنه وروي 

قال!أبي؟ من الله رسول يا فقال! رجل فقام أنبأتكم. إلا ثيء عن 
اءالأحرر روايات الباب وفى ،، فنزلتا،أ حدافة، أبوك 

,١٠١ت المائدة سورة )١( 
إلىوهاجر قديما، أسلم القرشي، همي الحدافة بن افه عبد الصحابي هو الرجل* )٢، 

مللث،كرى إلى رسالته صاحب، وهو ، اطه رسول وصحب الثانية، الهجرة الحبشة 
، ٥٥؛/ Y/ الإصابة ، ٢  ١٣. ٢ ١ ١ م الخابة أسد ]انظر: ضان حلافة في توفي الفرس، 

ماباب، والمنة، الاعتصام؛الكتاب، كتاب، في صحيحه، في البخاري أحرجه ت الحديث، )٣( 
^٢٩٥،١^١، ٢٩٤برقم ، ١ ٢ ٥ ٥ ، ١١٠٥ص؛ يعنيه، مالأ تكالم، ومن الوال كثرة من يكرم 

العما سؤاله إكثار وترك .ؤ توقترْ باب الفضائل، كتاب، في صحيحه، في لم وم
برقم،  ١٨٣٣،  ١٨٣٢إ/ ذللاذ، ونحو يقع لا وما تكليفخ به يتعلق لا أو إليه صرورة 
هدا.من ؛أمحلول المولفحوسيدكرْ ينحوه، )جهبه بن،١^، أنس حديث من ، ٢٣٥٩

بنأنس حديث من البخاري، صحح ش متقاربة متعددة بروايات الحدين، هذا جاء )٤( 
،٧٠٩٠، ٧٠٧٩، ٦٤٨٦، ٦٤٦٨، ٦٣٦٢، ٤٦٢١، ٧٤٩، ٥٤٠، ٩٣برقم مالك، 
أبيحدث ومن ، ٤٦٢٢برقم ه، عباس ابن حدث ومن ، ٧٢٩٥، ٧٢٩٤، ٧٠٩١
- ١٨٣٢؛/متقاربة روايات بعدة مسالم صحيح وفي ، ٧٢٩١برقم الأشعري، مومحى 
.٨٥-  ٨١ه/ البيان جامع وانفلر؛ أنس، حدينإ من  ٢٣٥٩برقم ،  ١٨٣٥

ا/ه؛.الموافقات )٥( 



ؤيتآأ؛انزلت: هدارا، مثل رروفي _: آخر موصع في - وقال 
ال:قم ثموآلإ^. ند إن استآآ مثاوأعى اؤرك>ءانوألا 

عفو.إدا فهو الأشياء؛ تلك عن أي: 

وقامالسؤالأى، كثرة عن ونهى وعابها، ائل الم. كرم وقد 
أموراقبلها وذكر الماعة، فذكر الغضبI وجهه في يعرف وهو يوما 

تسألونيفلا أل، فاليشيء عن ال بأن أحب 'رمن ت قال نم ؛ ■و0أ\»و\ 
فأكثرا.' أنس١ قال هدا. مقامي في دمت ما به، أخبرتكم إلا شيء عن 

يقول!أن ه الله رمول وأكثر ذلك، سمعوا حين البكاء من الناس 
أبوكفقال! أبي؟ من فقالا همي، ال حغ.افة بن الله عبد فقام ملوني، 
ركبتيه،على الخطاب بن عمر برك سلوني؛ يقول! أن أكثر فلما حدافة. 
.وبمحمد دينا، وبالإسلام ربا، بالله رمحينا افه، رسول يا فقال! 

الآية،افنزلت ذلك؛ عمر قال حين . افه رسول فكت، قالت نبئا. 
آنماوالنار الجنة علي عرصت، لقد بيده شي رروالدي -؛ أولا - وقال 

،٠والشنااأ الخير في كاليوم أر فلم أصلي وأنا الحائْل هدا عرض في 

[.٢٥٧ا/ا*هأ، ]انظر: حكم، ب ينزل لم فما المزال كثرة في أي )١( 
ماباب والمة، بالكاب الاعصام مماب قي صححه، قي البخاري احرحه ما ذللثظ ومن )٢( 

حديث،من ، ٧٢٨٩برقم ص؛هآا، يعنيه، لا ما تكلف، ومن المزال كثرة من يكره 
لمشي؛ عن سأل من جرما الملمين أمظم "إن نال؛ ه المي أن وناص، أن ين معد 
محلعزز بمهى كان المعرة'إنه حدتن، من  ٧٢٩٢ويرتم سألته•، أحل من فحرم يحرم 

المال،.ؤإضاعة المزال، وكثرة ونال، 
الخزرجيالأنصاري الضر بن ماللئ، بن أض حمزة أبو الجليل المحايي ْو أنس؛ )٣( 

كثيرة،فقائل وله الحديثح، رواية محن المكثرين ومن ه، اش وسول خادم الخاري، 
\إالخابة أمد ]انظرإ ذللثظ غير وقيل -، ٠٩*منة الصحابة من بالجرة توفي من لهوآخر 

[.٧٣.  ٧١\/؛/الإصابة ، ١٥٢، ١٥١
تخريجه،مبق وفد مقارب، بلفظ صحيحّهما في لم ومالجاري أحرجه الحديثظ: )٤( 

.ص٥٢٤انفلر: 



الغفمب،؛معرصى فى ارمسلونىاا نوله! أن المساق هدا من وظاهر 
قولهحاء ذلك ولأحل الوال، عاقبة يروا حتى الوال، في بهم تنكيل 

قنتدتإJصأها^١،.تعالى: 
والدليلمذموم، الأسئلة من ®الإكثار _! ثالث موصع في _ وقال 

الصالح.لف الوكلام والسنة الكتاب، من المستفيض النقل عليه 

٣ئد إن أشك ءن مثاوأ لا التجك>تامنوأ تعالى: قوله ت ذلك من 

ءؤو,هءزاأكامنجخ®قرأ: - الآم والة الملأ عاليه - أنه الحديث وفي 
أكلالله رسول يا رجل: فقال ، ا ه ٠٠الجت4ناأتغؤغإلوسيلأ.

كل-،وفي ئلأنا - U؛؟ أكل الأل رسول L قال: نم فأعرض، U؛؟ 
،لوحبت، قلتها لو بيده، نفي والذي الرابعة! في وقال يعرض، ذلالثإ 
مافذروني لكفرتم؛ بها تقوموا لم ولو بها، قمتم ما وجستإ ولو 

تركتكم«لم.

لأية®ا ؤلأقثأوأص1سآء...ه نزلت،: هذا مثل وفي 
وجههفي بعرف وهو بوما اروثام -ت رابع موضع في - وقال 
أحبرُسم قال• نم عظاما؛ أمورا قلها وذكر الناعة، فذكر الغضب،؛ 

إلاشيء عن تالوني لا فوالله عنه، ال فليشيء عن أل يأن 

.Y،>A؛/)١( 

.٩٧محران: آل ّررة )٢( 
٠٠٣ صري1 ت اظر تخريجه، محجق ت الحديث )٣( 
٠٣٧٤ه/ الموافقات )٤( 



حينالبكاء من الناس فأكثر قال؛ هدا. مقامي في دمت ما به أخبرتكم 
بنالنه عبد فقام ملوني، ت يقول أن ه الله رسول وأكثر ذلك، سمعوا 
أنأكنر فلما حذافة، أبوك نال! أبي؟ من فقال! الهمي؛ حذافة 
الله،رسول يا إ ففال ركبتيه على الخطاب بن عمر برك سلوني؛ يقول! 
رمولكمي فنال! نبنا. وبمحمد دينا، وبالإسلام ريا بالله رصينا 

لقدبيده؛ نفي راوالن.ي _! أولا — وقال ذلاك،ا،، عمر قال حين ه الله 
فلمأصلي، وأنا الحاممل هدا عرض في آنما والنار الجنة علي عرصن، 

والنر®المر مح، كاليوم أر 
الغض،،معرض محلونيفي قال! إنما أنه يقتضى المساق هدا وءلاهر 

لأيةا في ورد ذلك ولأجل ذلك، عاقة يروا حتى الوال في بهم تنكلا 
قوله:

هحبمءورءُءهربم•

 Iة:لدراسا

التين:معن الموصع ُن.ا في الشامحلبي تحدث 

>كآ.باتعالى: قوله أن إلى الشاطبي ذهب الأولى: المسألة 
بناض عبد قول __، نزل ئثإلإه صأ قد إن أستآء ص مثلوأ لا أرمت\ءامرأ 

مامعناها في يدخل وأنه أبي؟ من اشه:لرسول رقهنُ الهمي حدافة 
حكم.فيه ينزل لم فيما الأسئلة من كالإكثار يمثله؛ كان 

٠٤٢صزه ت نظر ا تغربمجه، سبق ت الحديث )١( 
.٣٧٧ه/المرافقات )٢( 



الملوسرينرا،.من كير إليه ذهب الناطبي؛ إليه ذهب وما 

Iومنها الصحيحين، في الواردة الأحاديث عليه ويدل 
أبي؟من الله بي يا رجل• ررقال قال؛ تقهنع مالك بن أنس حديث 

4أقثآآ..• مثلوأعق لا أؤرك<>ءاموأ يتآ,ةا ؤ فنزلت: ^ ١٠١نال: 
الآية«.

النه؟رسول يا أبي من فقال؛ حدافة، بن الش همد 'افقام رواية؛ وفي 
فقال:أ؛وكحالافة«أآ،.

هؤالله رمول ألون يقوم رركان قال؛ ها عباس ابن وحديث 
أينناقته. تفل - الرحل ؤيقول أبي؟ من الرحل؛ مقول استهزاء، 

مألأئوأمحه؛إنالأية؛ هذْ فيهم الله فانزل ناقش؟ 

تعددمن مانع لا إذ الأية، في داحل نزولها ض صغ ما وكل 
وغيرلأْ/حجرر؛،، ابن قاله كا الأساب، 

أحلكم، ٦٠٥، Y٦٠٤/للجماص القرآن أحكام ، ٨٥- ْ/١٨ اليان جاٌع انظر•'  ٢١١
٢;لأبن!_ القرآن أحكام ، ١  ٠٦، ١ ٠ ٥ م النزل معالم ، ١  ٢١٦; للهرامي القرآن 
لأحكامالجامع ، ٨٨/١٢/٦الكمر التمر ، ٢٤٦، ٢٤٥Aالوجيز المحرر ، ٢١٣

\iy\T/\jTo\jii التمر بيانع ، ٣٥، الحراس؛/٤٣، ٢١٤/Y١٢٤،  ١٢٣،
.٨٢\إ الباري فح ، ١ ٠ ٩ - ١  Y٠٨/ محير لابن الفلم ١^,^ تفسير 

.٤٢٥ص انفلر؛ تخريجه، مبق ت الحديث، )٢( 
مثو!عنثولهتباب، التفسير، كتاب، فى صحيحه، نى الخاري أحرجه الحديث•  ٢٣١

٠٤٦٢١برقم _vU، أشاتإنبملم'ظلإيم 
.٨٢٨٢; الباري فتح انفلر:  ٢٤١
الجامع، ٦٠٥، Y٦٠٤/للجماص القرآن أحكام ، ٨٥، ه/١٨البيان جامعِ افلر:  ٢٥١

.١٢٤التمر بيانع ، ٣٥، ٣٤؛/البحرالمحيط ، ٢١٤م/n/القرآن لأحكام 



علىإما المائل؛ كثرة بسبب نزلت أنها اروالحاصل حجرت ابن قال 
الذيالشيء عن التعنت سيل على ؤإما الامتحان، أو الاستهزاء، سل 

الإباحة،الا،.على لكان محه أل يلم لو 
تعالى:قوله أن إلى الشاطئ ذهب الثانية: المسألة 

الموال.عاقبة يروا حتى الموال فى بهم التنكيل على يدل ه مدم 
المسرينل٢،.من جماعن إليه ذهب الثاحلبى؛ إليه ذم، وما 

لفظها.وظاهر الأية اق معليه ؤيدل 

أنتعالى اممه فاعلم لكم، تغلهر ررؤةدثمح(4: الجوزي: ابن قال 
عنه((رم.الجواب يسوء لأنه يقع؛ أن يبض لا الجس هذا مثل عن الموال 

الأي صم4 >اقوله:وقالالشوكانى: 
فييحنيكم مما هي ولا عنها، بالسؤال لكم حاجة لا أشياء عن نالوا 

أي:لأشياء، جرصفة محل ش ءؤإنثدلكإدسو$اه فقوله: أمردينكم، 
أي:لكم؛ بدت إذا كونها من المنة بهدم متصفة أشياء عن ألوا تلا 

اءلتهممكنرة عن اممه نهاهم ساءتكم، بها وكلفتم ظهرت 
يكونقد حاجة إليه تدعو ولا يعني لا عما الموال فإن ، اممهلرسول 

غيرْ(\؛،.وعلى المائل على لإيجابه سنا 
©00

.A٢٨٢/)ا(ذحابري 
،٨٩الضيرالكثير ، ٦٢٦٣!زادالمر الحريالوجيز انفلر: )٢( 

،٢٥٣، ٢٥٢المهيل؛/التنزيل مدارك ، ٢١٥القرآن،٣;آ/لأحكام الجامع 
.٦٨١! الفيض نح ،  ١٩٠أ/ محير لاين العظيم القرآن، تمر ،  ٢١٢٤; الضير بدائع 

.٢٢٦٣; البر زاد )٣( 
٢٠٨١; الفيض فح )٤( 



(كنوثكن م ولا وصيلن ولا سآتن ولا محيوه بس أثن جعد ^ما ت لى ا تمقال ٠
أنزلح اق ثالوأ كم مد وإدا . _Ljjo ي وأكهلإ ٢^^٠ أم ء بمردث 

سثابملموس لأ ءا؛آؤ،دم َةاذ أوؤ ءاباء؟ عثو وجدا ما •حسجنا فالوأ ألرسوو وإئ أممئ 
إلأهثدينم إدا صد من ئثرآم لا عوؤأ  ١٣١أك؛ن،كأيا . ةتدو0 ولا 

^^ابمالأمثمحف4رم
ؤ^ظ\ش/طيخ}نلأهنلألاوةال: القافي:  ١١; ٨٦

فيالهوى اساع وهو ؛ 4 ألكذب أثم ؤ َكثوأ أئن يؤن حاثو ولأ دصيلم 
اض«رسمعلى افتراء حقيقته إذ التشريع، 

ولانجرز يل ماجعدأثه ؤ بمحانه: راونال آخر موصع في - وئال 
ولاحاًيم.ولاوصيلم مآتت 

الميعة،هذه هؤد إبراهيم ملة في وابتدعوا شرعت، شرعوا فهم 
.؛إبراهيم به حاء ما افه من يقرب كما اممه من يقربهم ذللث، أن توهما 

منهذا أن زعموا إذ الكذب،؛ الله على وافتروا ، فزلواالحق، من 
ؤ)2؛أ(لأية: ا إثر على تعالى افه قال ^j،^، المشرؤع، في وتاهوا ، ذللث، 

^^لأ.ظثماشظإئاس;ئ4«'5
منمدم ْا ت الدين قي وقريه ٠فمثال ت — ثاك موضع وقال—في 

^،؛1تعالى: قوله نحو في يقن؛ إبراهيم ملة وتغييرهم الكمار اختراع 
♦ولاحاره ولاوصيلأ دلاسمحف يخن} ثن جمدأثث 

_ْ•؛. ١٠٣المائدة: )ا(سورة 
الأءصاما/'\ا•.)آل(
.٢٣٥ا/الاعممام )٣( 
[.٣٤٣، T٣٤٢/الأسمام ]انظر: كالمُاصي الدين في الدع وقوع أي: )٤( 



ررأنالميب: ابن عن وفيها ، كثيرة أقوال فيها الممسرين عن فروى 
التيهي والسائبة؛ للطواغيت، درها يمتع التي هي لإبل؛ ا من البحيرة 
بالأنثى،ئثني ثم يالأنثى تبكر الناية هي والوصيلة؛ لطواغيتهم، ينونها 
 Iلطواغيتهم،فيجدعونها ذكر، بينهما ليس اثنتين وصلت يقولون

بلغمحاذا المعدودة، الئراب يضرب كان الإبل من الفحل هو والحامي؛ 
١٠ ١١الحامي فيمونه فيرك، ظهره، حمى ت قالوا ذللئح، 

بهالتقرب نية على اض أحل ما تحريم الأية هذه في ما اءوحاصل 
المتقدمةااالشريعة بحكم حلالا كونه ْع إليه، 

شيئاه نفعلى حرم من تعالى اض ®وذم -I رابع موضع في - وقال 
دلاإإبم ّرثُ بيذم بن آممه جمد ما ؤ ت تعالى بقوله الطيبات من وضعه مما 

نميمنلأكي4اال؛/
••،رم ه7بم ء ،رء 

،١ • V/Y"النزيل سالم ، ٧٤. Y٧٢/ وانمون الكت ه/س_ي،  jlJlجامع !ننلر: )١( 
^لإإ'ا'،زادالميرالوجيز الحرر ، ٢١٨.؛n/Y Yالمربي لأبن القرآن أحكام ، ١٠٨

 /Y القرآن لأحكام الجامع ،  ٢٦٧.  ٤٢٦ /Y" /■١ ٦ ا Y ،١٧  Y ،لأبنالمفليم القرآن ير نف
محيالكيفية مختلفة المعي، سلومة لأنها يسير؛ فيها ختلاف، والا كثير 

[.٩١٠ه/البيان جامع زاننلر؛ - يظهر فيما - الرب 
■باب التفسير' كتاب في صحيحه، في البخارى الي_، بن سعيد عن أحرجه ت لأثر ا )٢( 

ابنرواية من ، ٤٦٢٢برنم"ص*بمما، ثاره ولأ وميثو هؤ وأ محزن ين أقن ظ ؤ، 
النايباب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب، في صحيحه، في لم وم، بنحوْ شهاب 
ابندواية من ، ٢٨٠٦برنم ، ٢١٩٢إ/الضعفاء، يدحالها والجنة الجبارون، يدحلها 

واضاتبة.المحيرة ير نففقط وذكر أيثا. شهاب. 
.١٠٤٥. Y١٠٤١٠/الأعمام )٠١( 
أ/ه؛0.الموافقات )؛(



ذ-ثرلأك

■الدراسة:

والسائبةالبحيرة من العرب ابتيعته ما أن إلى الئاطبى ذهب 
افهوأن تعالى، اطه إلى القربة وجه على فعلته إنما والحامي والوصيلة 

َكثواآؤي، وثكن ^ ٠١٠ولأ-ولاوصسلن نجرزولاسآسؤ ين جعدأثه ؤ•؛، بقوله: ذمهم 
بمئلوده.ي دأمحثم ألءت وأش بمروث 

الممرينمن جماعة إليه ذهب الثامحلى؛ إليه ذهب وما 

إلاهبدهم ما ؤ تعالى: قال كما عباداتهم، في القناهر هو وهذا 
ببعضذللث، تفعل العرب رروكانت، الماوردى: قال إأمبودآإث،أشزتيه 

تعالىا،اطه إلى تقربا أنفسها على ئها الانتفاع فتحرم مواشيها 
لرصاذلل؛، يقحلون بزعمهم كانوا لأنهم ر؛وذللث، الحرميI ابن وقال 

ءلاءته«لموفي رئهم 
وأمحُئلمألءت وأممه َلإوأبمروة آثمم، دلكن ؤ وقوله: ر؛ كثير: بن ١ ل وق؛ 

ولكنقربة، عنده هي ولا الأشياء، هذه افه ثؤع ما أي• لاساوثه؛ 
وليسإليه، لها يتقربون وقربة لهم، شرعا وجعلوه ذللث، افتروا المشركين 

عليهم®وبال هو بل لهم؛ بحاصل ذللث، 

X/الربي لاين القرآن أعام ، X٧٣/ والعيون الكن، ، ٩٤، ٩٣ه/البيان جامع انفلر: )١( 
القرآنير نف iX^A/i/X"القرآن لأحكام الجامع ؛U/Y ،Yالوجيز المحرر ، ٢١٨

تيسير، ٣٢٣٩;الخاؤيل محامن ، ٤٣؛/العاز روح ، ١١٢أ/كثير لأبن العفليم 
.A٣٥٢ الرحمن الكريم 

٣.الزم: نورة )٢( 
.٢٧٣;والعيون الكت، )٣( 
القرآنأحكام )٤( 
١. A١٢ العغليم القرآن ير نف)٥( 



الأنعامصورة 

ومقاصدهاالأنعام صورة نزول 
AU / لقواعدمبينة نزلت فانها الأنعام؛ ررمحورة اطبي! الشل ئا ١
ا.الدين،ال وأصول العقائد 

وهي- الأنعام محورة في تعالى راوقال ت - آخر موصع في - وقال 
نفاأذى آلندقي ؤ —؛ المدنيات في البقرة محورة نفلير المكيات في 

بمبأدث4لم.يويم كئروأ ألإ؛ث ت تعالى قوله إلى دا'لأزصه آلثنوت 
أنإلى بسببه، وتخويفهم بكفرهم أعقبها نم التامة، البراهين وذكر 

٤،.مي4ل ريب لا أ)بمنو ثمحّ إل بمث،قمح( أؤحثه مسه عق ؛ؤَةب قال■ 
وذلكحالف، من على الوعيد إنفاذ على الرحمة بكتب م فأق

والترحيةصمئا.تصريحا، ،يعطىالتخويف

أا\-0^.الرافقات )١( 
أولواحقه في الترهيب، قارنه الترغيب القرأن في ورد إذا بأنه حديثه سياق في هذا ذكر )٢( 

المعنى،هازا إلى يربع وما التخويف،، مع الترجيه وكذللثؤ وبالعكس، قرائنه أو سوابقه 
[.١٦٩ِ  ١٦٧؛/الموافقايتج ت ]انظر والأنعام. والبقرة الفاتحة ررة ب؛هن.ا مثل ثم 

١.الأنعام: محورة )٣( 
.١٢الأنعام: )؛(محورة 



^^م؛اكيرم

تخويف.فهذا ؛ عغلمره يوي عذاب رق عصيت إن لمحاف ^^٦ قال! يم 
ترحية.وهدا الأية، تطأهر^ا ثو تث وقال: 

الآةل٣،.ءؤنإن:تشأش/محه فوله: وكدا 

جررلااوارأ'لآ-يره ؤ ت قال حتى التخويف، ذكر في مضى ثم 
سا

.ممعوزه أقن يثبمب ؤءثا فال• يم 
١لأية.^٦، ^١١٤٣ودكأؤ ُثايشاثم َكدروأ ؤوأل؛بم قوله؛ وذظيرْ 

إلاومارسلوه ؤ قال: أن إلى بالموطن يليق ما ذكر جرى نم 
^همح:اسمسالآية«ّ.

هح؛صء،ح؛صءهجمء

■الدراسة:

ألتن.جمعن الموضع هذا في الساحلي تحدم، 
مبينةنزلت الأنعّام سورة أن إلى الشاطبي ذهب الأولى! المسألة 

الدن.وأصول العقائد لقواعد 

:١٥. الأنعام محورة)١( 
:١٦. الأنعام محورة)٢( 
:١٧. الأنام محورة)٣( 
:٣٢. الأنعام محورة)٤( 
:٠٣٦ الأنعام محورة)٥( 
:٣٩. الأنعام محررة)٦( 
;٤٨. الأنعام محررة)٧( 

.١٦٩/ ٤'المواغقات )٨( 



/المفسرينل من حماعة ذكر0 الثاطبي؛ إليه ذهب وما 

عمونا.الكية الايات في ظاهر وهذا 

التوحيددلائل على ررمثتملة —I الأنعام محورة في — الرازي ثال 
}والمالحدين،<ل المطلين مذاهب ؤإطال والمعاد والنبوة والعدل 

محاحةفي أصل سورة الهذه I العيماء راقال القرطبي! ونال 
والشور«بالبعث كذب ومن المنيعين من وغيرهم المشركين 

والنبوةالتوحيد بيان مجن فيها فإن المكية، ٠لكالآدات I تيمية ابن وقال 
راولهذاالشراع...® تفاصيل من أقفل هو ما الشرائع وأصول والمعاد 

منونحوهما يس محورة وكذلك غيرها، من أفضل الأنعام محورة كانت 
اممهصلوات - كلهم الرمل عليها اتفق التي الدين أصول قيها التي ور ال

ارألعليهم 
ورالمن الأنعام محورة أن إلى الشاطبي ذهب الناذيةت المسألة 

المكية.

المقرونإليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 

مجموع، Yii/n/rالقرآن لأحكام الجامع الكير الضير انفلر: )١( 
محاسن.< vr/iاJعاني روح ،  ١٨٨،  ١٨٧/١الميز ذوي بمائر ،  ١٩٠/ ١٧اكاوى 
٨.واكوير،"/٧، التحرير اكأرل 

القبرالكير)٢( 
القرآنلأحكام الجامع )٣( 

.١٩٠; ١٧الخاوي )؛(مجموع 
الكثاف=، ١٢٥النزيل")/معالم ، Y٩١/والعيون الكت، ، ٤٧١ا/العلوم بحر انفلر: )٥( 





ثئوألرر الطتمت يمز ءآ'لآزص ثلث لثي ؤأ-ثنو تمالى؛ قال ٠
بمبلوث4كمروأ أك؛ث 

aa نثعلوا'لأرص آلثنو؛ت -ثأى ألوى ش ررءؤأ-لثعاو ادسيت ثسدالال/٢
فيغيرْ به يؤون أي؛ بمبلورنث>ه؛ يرمم كمثوأ آلذن لم وألؤث أست 

ذلك«أآ/على فدمهم العبادة؛ 
س4ءهجمءسٌء

!الدرات:

بهيسوون أي؛ لأ ؤتنيؤرى.ه قوله! معنى أن إلى الثامحلبي ذهب 
العبادة.فى غيرْ 

الممسرينأكثر إليه ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

إيب؛ن صثل ش كثا إن تعالى! كقوله القرآن؛ عاليه ويدل 
محئ(بجيإ،.

١.الأنعام؛ محورة )١( 
اوواسات؛/؛ي.)٢( 
[.١٤٥، ١٤٤)،/ jUlجامع ناظر: اكارل أهل إر جرير ابن نب )٣( 

الكشافسالماكنزيل'ا/^أا، ، Y٩٣/الكتوانمون ا/م؛، العلوم بحر واننلر: 
r/Y/Y ، ^آ/؛اا/ا*آا،الكير الضر م/؛، المسمر زاد , ٦٦٦٨الوج؛ز ١
U</الخاوي برع , Tor\/الثزيل .دارك م/ا"/ه؛آ، الهمان لأحكام الجامع 

٢٨، ١٣٧/Y• ، أ/آما،الضير بيانع ، ؛/٤٧المط الجر , ٦٦\ا\المهيل
Y/اليان أضواء \إلأ, نح , ١٦٧٨كبر لأبن |_,؛ شمر ، ١٤٠

.٩٨، ٩٧الشعراء: مورة )٤( 



١هكثي أيداداؤمحبمم أش دون ينجدثن ش آلناثن يبث ؤ ٠ وقوله 
المخلوقبين اووا الكفار أن إلى كثيرة آيات في بحاه أثار كما 

عيإ^ ٤١قنم 'كتش، قمأهوشثؤء ■ثثؤأ ^١٢ كقوله! ؛ - الله مجهم - والخالق 
مهثئكمح;نميآمح4>'/

ؤونيت أي ؛ بميأورك«>ه يويم َكئردأ أؤ؛ث ررؤد>ِ جزي• ابن قال 
وقريتهاارنفليرْ جعلته إذا بفلان؛ فلأنا عدلت محولك! من ويمثلون، 
أي؛؛ بمبأد1ى4 يويم كثروا ٌ مم ؤ ®نوله؛ المم ابن ونال 

والعبودوة<الن,الإلهية في غتره وبين سه يسوون غيره، على يقيونه 
يعدلونالمعنى يكون أن تجويز من المرين بحض إليه ذهب وما 

فيءيرْ باممه ساوى من لأن الأية؛ معش في داخل فهو غيره؛ إلى محه 
الحقة.عبادته عن عدل فقد العبادة؛ 

.١٦٥البقرة محورة ا ١ 
.١٨١،  ١٨٠ ١٦اليان أضواء وانفر: ، ١٦ارعي: محورة ٢( 
.٢٦١ا/النهل -١( 

حاندش ا/"اْ"اأ[، اءل ]مدارك والنفي  dr ١٦ ١٦الكثاف كالإْخشري]انفر: ٥( 
[.٢٩٢\االثزل أنوار لانظر: والشاوي [ ٧٤أ/ الحرالحط ]انفر: 



حيميأأدمن آث؛ئم يمفوكت كآ بملإم ءاتنهد ُؤأكما —ى; الق٠
قيإذؤلا دهم 

آ'لإثيمهلمكآ♦اث؛قه*ّ ؤآؤ!بم الشاطئي; قال 
يؤبنون4.لا ؤثن أئتيم حسثيأ أدمن آذ1؛ئإ يممحكت 

مماوذلك يؤمنون، لا أنهم سن ثم بالني.، المعرفة لهم فأئبت 
للكفر«مغاير الجهل أن كما العلم؛ غير الإيمان أن يوصح 

،م!مءهحءصءههء

■الدراسات:

الهيهو ؤممحده4ُت بقوله: المراد أن إلى الشاطبي ذم، 
المسرينجمهور إليه ذم، الشاحلي؛ إليه ذم، ه.وما محمد 

أنكما لأبنائهم، بمعرفتهم به معرفتهم تشبيه ؛ هذاعلى يدل ومما 
محمد.،نبوة صحة في هو إنما الكتاب، وأهل المشركين مع النزاع 

ه.تابع وغيرها 
قوله؛في الضمير عود احتمال من رين المقبعفس إليه ذم، وما 

.٢٠الأنمام: مودة )١( 
.١٨٤; الموامحات )٢( 
[.٩٧، ٩٦المحيط؛/المم ]انظر: حيان أبو للجمهور: به ن)٣( 

،١٣٤م التئزيل سالم ، ٤٧٨/١العلوم بحر ، ٦٤، ٦٣ه/البيان جامع وانظر: 
م^ح0آ،القرآن لأحكام الجامع ، ٢٧٧، ٢٧٦٨الوجيز المءرر ، ٧٨!لكثاق 

،٢٩٦/١اكئزيل أنوار ، ١٩٥, ا\اي\ اكاوى برع ص ْدارك 
محاسن، ١١١٤،  ١٣؛/العاني روح ، ١ ٠ ٥ أ/ القدير فح ،  ١٥أ/ الصاوي حائية 

.٣٩٠م التأؤيل 



الأية؛مض في يدخل فإنه والتوحدرا،؛ الدين أو القرآن إلى ؤبمرمظ/4 
إلىأشارت فبلهأ السائقة والأية متلازمة، هى بل ؛ بينها تعارض لا إذ 

٢٤٤^؛يه  ٨٣٠أق ض ألإ'مذ؛ _؛ أى ت تعالى موله وهي المعاني، هلْ 
الم أ-رئ »الهث أثب مغ أث كن4وون ؤم' ئ وس هء لأنذرد ألرءاف هدا إة دآوؤ 

،.٢٠إثايبمىثهبمئ
فوله:في الأقوال هذه ذكر أن بعد - عطية ابن قال 
وصفكأنه اختماص؛ دون كلها هذه على الضمير تعيد أن راويصح 
وماقلنا ما أي ^ ٥٨٠ؤ؛الكتاب أهل قال! ثم كثيرة، أشياء 

,)٣(. ١١١قصصنا 

-سر،  ١٣"Y/ المر زاد ، ١ • ١ ، ١ ٠ ٠ Y/ والموز النكت C ١  ٦٣>،/ اليان جامع : انظر )١( 
.Y٣٨٤/الرحمن الكريم 

.١٩الأنعام: سورة )٢( 
الرحمنالكريم سر ، ١٦٤، ١٦٣/٥اليان جامع وانغلر• ، YYY/^؛الوجيز المحرر )٣( 

/Y٣٨٤.



ماينهه ميول ؤالصي ألعدوم ربهم بمدن ممرو ة ؤ • لى ا متل ا ئ٠
منئئؤ0 ثظلدمحأ سء من ءلإهِ حثاف ثى وما شء من حسثاهم مئ عقض 

،^٧١١٢سنتكلمضسْ ^١ إن »ثم الشاطئ: قال ٤ ! ٩٠
مسجدفي كانت التي بالمثة تعلقوا النموف في المصنفين من 

فيهم:نزل الذين وهم المهاجرين، فقراء فيها يجتمع ه اف رسول 
نن■حثثاهم من عقض ما وجهه نيوو0 يألسي ألمدثمم ربهم دعون ٢^•؛-< هلرد 

األْسركه ثن نعؤ0 ثئلردئم سر من ءلإهّ جثاش ثى وما ثيء 

ؤرثُهلر،مأؤ؛؛،دءدنبقوله• القرآن ض تعالى اف وصفهم الذين وهمم 
آيئدوةربهم أؤ؛0 خ هنتلو ه: ولوقة، ربهُ...يمالآي

ةلبج--<الآيةرم،رْ/
،''■ُبم'يحءمءوحبمء

لدراسة:ا■ 

أييدووربهم دعون أؤ؛ة كلثد تعالى:قوله أن إلى الثاطي ذهب 
التتمة.أهل المهاجرين فقراء في نزل محآلستي4 

.٥٢ت الأنعام سورة )١( 
للمادة.للمشنمن دننا تبنى أن شأنها من الص والمدارس الربط إحداث مسألة )٢( 

[.٣٣٧، ٣٣٦ا/الاممام ]انظر: 
xrU)/الاممام )٣( 

١٢٨اص؛ )؛(مودة 
أل٣٤٥/١الاعممام )٥( 







نننز^=٤!^مهنناعنيكبCمتعأءأوفِببةؤءلإزءقثنئن تعالى: قال •
هآلتيهن حير وهو آو>يى لقص ؤ إلا آلصكم إن 

البابهذا حفي من يكون أن ويمكن  ٠٠، ١ الناطبى؛ ئال ٥ / ؟١ 
بقولهاستدلالا للرحال؛ تحكيم لا أنه زعمهم في الخوارج مذهب 

بصغةورد اللففل أن على مبنى فإنه ؛ أب4 إلا ألم ق تعالى؛ 
تعالى!الله قول عن أعرصوا فلذلك تخصيص، يلحقه فلا العموم، 
ؤبممحإدءذواسووله: وق، ٤، أثلهابذ وعك أنلي، مذ اؤةاتد_أ 

بهيراد العموم أن فى العرب قاعدة تحمينا علموا فلو ؤإلأ 
هذالعل هم: أنففي ولفالوا الإنكار، إلى يسرعوا لم الخصوص؛ 

فيتأولون.مخصوص، العام 
،•هذال غير موصع في مذكور آحر وجه الموضع وفي 

-عاقل بها يرضى لا مخان في الرب بكلام الجهل يوقع ما وكثيآا 
_#بمقاله به والعمل الجهل من الله أعاذنا 

.٥٧الأنعام: سورة )١( 
فيالكلام على تخرصهم البلخ: أهل خلال أساب من أن يانه سياق في الشاطئ أورد، )٢( 

وذكرورسوله، اممه عن يفهم الذي المرية علم عن المزوق مع المريض والة القرآن 
•٤[.*؛- U/Tالأعمام ]اننلر: الثال: ،^١ ومها: ذلك، على أثلة 

.٦٧، ٤٠سورةيومف: ، ٥٧الأنعام: سورة )٣( 
.٣٥الماء: سورة )٤( 
٠٩٥المائدة: سورة )٥( 
الوضع.هدا يعد المذكوران وهما ، YYT'/i ,.rsx IXالموافقات انفلر: )٦( 
Y/•؛.الأعمام )٧( 



إنؤ ت تعالى قوله نحو الخوارج ررواثع -؛ آخر موصع في - وقال 
هديا؟هءد)ا لوا هء قلإ I قوله وهو مسنة؛ وتركو١ ه ف إلا ^ ^٠٠٤

حكمقد تعالى الله أن الخوارج نفلر لافلو ت — ثالث موصع في - وقال 

(٧)

وقوله:وظإبجءدداتفينشمح(4ل؛، قوله: في دنه فى الخالق 
أبأؤهآلءكم ؤا0 ; قوله أن لعلموا ، ه أهلها تن دنتكا أهله، بذ طزكك 

الرحالتحكيم فإن الله؛ حكم حملة من وأنه علي، فعله لما مناف غير 
علي®فعله مما مثله كان ما فكذلك وحده، ض الحكم به يرحع 

ءحهءهجمءهمج؛يء

■الدراسة:

عام،ؤإنآلكآإلأ.سه •' تعالى قوله أن إلى الشافي ذهب، 
أهلمإأهلدءو-،تئمامن •جم^مامى تعالى: بقوله مخموصى 

>ئءبجءذناتفي:يم<لبن.وقوله: 
الأياتبين منافاة فلا وحده، لله الحكم به يرحع الرجال تحكيم وأن 
عنهماالله رصي - عباس ابن عن حاء الشاطئ؛ إليه ذهب، وما 

٠٩٥ت المائدة سورة )١( 
.٣٥الماء: سورة )٢( 
y\r/Tالموافقات )٣( 
٠٩٥المائدة: سورة )٤( 
٠٣٥الماء: سورة )٥( 
.YYY؛/'الموافقات )٦( 
٠٣٥الماء: سورة )٧( 
٠٩٥اّئرة: سورة )٨( 



يمم

علىحرجوا الذين للخوارج مناظرته في ه هماص ابن عن جاء فقد 
أقرأفأنا اممه، أمر في الرحال حكم قولكم! ررأما طالب! أبي بن علي 

ونحوهاأرب في درهم ربع ثمن في الرجال إلى حكمه رد قد ما عليكم 
قوله:إلى محم٤٠ ٌ^١^١لاقةلإ\آلثندثأنم- فمال:الص_ي_د، من 

أمأفضل المسد من ونحوها أرنب في الرحال أحكم الله فنندتكم 
شاءلو الله أن تعلموا وأن بينهم، ذات وصلاح دمائهم في حكمهم 

عز— الله قال وزوجها المرأة وفي الرحال، إلى ذللشا يصير ولم لحكم 
إنتن قةا -وأهلي، تن •٤٤؛، آزموأ سأتا سمادا حئثن ت - وجل 

٢.عن أحرجت مأمونة سة الرجال حكم الله فجعل 
إنماالخوارج؛ بدعة مثل! الأولى البدعة ®وكانت، تيمية: ابن وقال 

لمما منه فهموا لكن معارضته، يقصدوا لم للقرآن، فهمهم سوء من هي 
هوالمؤمن كان إذ الذنوب؛ أرباب تكفير يوحي، أنه فظنوا عليه، يدل 
فيمخلد وهو كافر؛ فهو تما؛  ١٤يكن؛لم فمن ت قالوا التقي• المر 

لأنهمبمؤمنين؛ وا ليوالاهما ومن وعلي وعثمان : قالوانم النار؛ 
ايثه®أنزل ما بغير حكموا 

٠٩٥المائدة؛ صورة )١( 
٠٣٥الساء: صورة )٢( 
برقم، ١٦٥ابي، أهل نال، كاب في اسرك، قي الحاكم الأر: )٣( 

الذمي,ووافقه الحاكم، وصححه عباس، ابن محول من ، ٢٦٥٦
٢١، ٣٠; ١٣الخاوي مجموع )٤( 



وآبمروماألم  viنبماذمالابملمهاإلام ألمئب مثايح ربمن؛ ؤ ت تعالى قال ٠
ؤإلا يادأ_ا ولا رف ولا ألأويو ْللمتت ؤ، -حثة ولأ بمامها إلا ورقن ين معثل 

كشمح4را،.

الالغيب أن على تدل والأحاديث رافالآيات الشاطئ: قال إ٦ ٩٦
يعلمهنلا خص ررفي قوله من الحديث في كما اممه، إلا يعله 

ةما نتؤ آلتث روي ألثاعذ ءلإ بميم آس ٠^^ لا: تم ثاش، إلا 
ورة«أم.الآخر إلى امحات<لى 

يلألأممJهاإلأؤيم،الأحرى: الأية في ال ون
عؤقهز ألمبئلأ ت بقوله الأحرى الأبة في المرسلين واستثنى 

لأية.ا وسور<ه بن آرض من ؤاإلا ا نجؤء 
علمه.امتناع وهو الأول؛ الحكم على عداهم من فبقي 
الأية.آ عقأدثت_،هر ٥^٠٤٢أسث ؤوماتعالى: وقال 

؛.صمحمحإلألآ4ر٦،((١٧
•/بمٌءْحبمجهمبمص'

.٥٩الأنعام؛ صّورة )١( 
.٣٤شان: ):آ(مورة  .٣٤شان: )آامورة 

هالني جيريل موال باب الإيمّان، كتاب ز صا>يحبم، ني البخاري أحرجه الحا-ءثت )٣( 
.٥٠يرقم صy\، الساعة، وعلم والإحسان، والإسلام الإيمان عن 
\إوالإحسان، والإسلام الإيمان بيان باب الإيمان، كتاب في صبته، في لم وم

•طويل حدث صمن في ه عريرة أبي حديث من ٩ برقم ، ٣٩
.٢٧، ٢٦الجن: )؛(مورة 

١٧٩عمران؛ آل سورة )٥( 
.٦٥النمل؛ سورة )٦( 
.٤٧١؛/الموافقات )٧( 



■الدراسة:

دنلممهاإلاممايحآلتسالا ؤرهتْ تعالى: قوله أن إلى الشاحلبي ذهب 
المريناستثنى اض وأن اممه، إلا بعالمه لا الغيب أن على يدل هوه 

،•ين آرهش س إلا ثنيا. ءيوة هك بملهر يلأ ألنئب بقوله• 
المفسرينرومن كثير عليه نص الثاطى؛ إليه ذهب وما 

الثاطى.أورده ما ومنها والسنة، الآكتاب نصوص عليه وتدل 

الذيهو سبحانه فالله والجماعة، السنة أهل عقائد من عقيدة وهو 
ظاهر.قيها والأمر الغيج،، أمور من شيء على يطلعهم 
سبحانهتمدح لما — عاليهم الله رحمة — العلماء راقال القرطبي: قال 

الغيبيعلم لا أنه على دليل فيه كان حلقه، دون به واستأثر الغسب، بعلم 
غيثهمن ثاء ما فأودعيم الرسل، من ارتضاه من استثنى يم سواه، أحد 

ئبوتهم«لم.على صادقة ودلالة لهم معجزة وجعله إليهم، الوحي بطريق 
لثجتاليعلم لا أنه حمر إثُهوه يعلمها لا ؤ  ١١حيان: أبو وقال 

لتعالى،؛ غيره عليها يطفر ولا المفاتح 
ال- والملائكة الرسل وهم - المخلوقات، ااأءالم الشنقيهلي: وقال 

.٢٧، ٢٦الجن: سورة )١( 
لأبن!_القرآن أحلكم ، ١ ٥ ١ ، ١ ٥ ٠ م التنزيل سالم ، ٢ ١ ١ اليان؛</ جامع انفلر: )٢( 

نفير، ١٤٩؛/المحراب «ا/ا،ا/بما، القرآن لأحكام الجامح ، ٢ْ٢٥٩-٥/٢
ىءاّن، A١٢٣ القدير نح ، ٣٠٤)/المزيل أنوار ،  ٨١٤٢ كير لأبن العفليم القرآن 

.١٩٧- ٢١٩٥;البيان أضواء ، ٣٣٥-  ٣٣٣٢;الخاريل 
القرآن*ا/ها/ها.لأحكام الجامع )٣( 
.١٤٩المحراب؛/)؛(



منله رميعلم تعالى وهو تعالى، الله علمهم ما إلا الغيب من يعلمون 
آثهائتيا للهأعق محأأهم ^^١ • بقوله له أنار كما ، اء مسما غيبه 
لمداعيوة هك قهر ئلأ ألعني،  ٢٠١٢^•؛•' ه وقول، ئهءه س وه بن بمبثم، 

،•،'ال ١^^ .إلأسآرمحبنرنوله 

.١٧٩صران: آل سورة )١( 
.١٢٧، ٢٦الجن: مودة )٢( 
 )X( اليان أضواء/Y١٩٧، ١٩٦.



أوأرغ؛م محت آوين ين عدابا ؟^؛ ٤٤يبمث آن عق م ظ ت تعالى قال ٠
.٢١سهوثيمرلأت1هلم ألإينت تصنف آثلز'هن بتي أس بمثؤ وذي سعا يمم' 

 U/^ ؤئلمأ'محؤأنيمتنار: قوله ررومنهارأ،: الشاطئ: قال
بم?؛داه•أس ثيعادذيث.تظ أد.يثؤ' ؤئبلإ' محت أدين ظ' 'ؤعئابابن هوؤم 

المختالمةالأهواء هو شيعا لبسهم أن عبامحي: ابن فعن 
بعضالتآكمير ؤوذة(بمتؤاسمثهت قوله: هذا على ؤيكون 

أهلعن حرجوا حين للخوارج جرى كما ،؛ يتفاتلواأ حنى للبعض 
والجماعة.ة ال

الأحتلأفأْ،•من إلاس قيه ما معنى: وقل؛ 
همحمد لأمة الأية هذه إن : العالية وأبو مجاهد وقال 

٠٦٥الأنعام! سورة )١( 
[.٨٦.  ١٧٦; الأعمام ]انظر: اليدع ذم في القرآن ني الواردة الأدلة من أي )٢( 
حكمتوحسنإسادهت ٢(، ١ )ه/٩ ٠ مسي. ش حرض ابن عباس! ابن عن أحرجه الأثرت )٣( 

[.Y٢٤٧/الصحح الممسير ]انظر: اسين بنير 
والعداب،بالقتل بعص على بعضكم ءيسلط قال! ! ؤهأعباص ابن عن هدا نحو جاء )٤، 

]انظر!يامين بنير حكمت إساده! وحن (، ٢١٩)ه/نفيره فى جرير ابن أحرجه 

مناو1ء، يضم المدني اض عبد أبو *وقرأ (.' T'T/yميره)ز عطيت ابن نال 
شيناء.الفتتة يلبكم أو ' فالعنى اللباس، من استعارة هذا عر نهو ألمس؛ 

من، الياء بضم المدني اممه عبد أبو ®ونرأ ت ( ١ ٥ ٠ إ/ ) يره نففي حيان أبو ونال 
اللثاصء.من استعارة اللبس، 

الجاهلية،ادرك البصري، مولاهم حي الريا مهران بن رفح المالية أبو هو المالية؛ أبو )٦( 
منوكان ءم.له، حلف وصر بكر، أبي عر ولحل بتتن، ,ه الني وفاة بمد وأسلم 

تهذيب، Y٥٤/ الامحدال مزان ]انفلر: ذللث، غير وقيل توفي'منة الممم، أهل 

(.٢٢٠تقبره)م/ ر حرير ابن المالية؛ وأبي مجاهد عن الأم•'أحرجه )٧( 



وخامبعد ثنتان ظهر أرع، هن * كب بن أبي عن العالية أبو وقال 
بأسبعضهم وأذيق شيعا، شألسوا متة؛ وعشرين بخمس ه الّبي 

تحتمن الخف واقعنان! ولأيي فهما اثنتان، وبمست، بعض، 
منوالمخ أرجلكم، 
محبوب،غير مكروْ الأهواء اختلاف أن في صريح كله وهذا 

*لمحمود غير ومذموم 
•ءحءصء ولإصء 

لدراسة:اا 

عداد؛االثائرعقأآنييثؤءلهو تعالى؛ قوله أن إلى الثاطبى ذهب 
عنحاء وما 4 • • آس.ض' بمتئ أدييثلإبجادذخ ؤئبلإ' م أوين بن 

محبوب،غير مكروه الأهواء اختلاف أن على يدل يرها نففي لف ال
محمود.غير ومذموم 

كابنرين، المقبعض عليه نص الشاطبي؛ إليه ذهب وما 
والسعديأ^.٢، تبم؛ةأ وابن 

الأضاريمص بن كعب بن أبى المذل أم الجلل المحاي م كب؛ بن أبي  ٢١١
والمشاهدبدرا شهد الثانية، العقبة أصحاب من كان القراء، سيد النجاري، الخزرحي 

\ا\إالإصابة ا/ا1_"آ1، أمدالغابة ]انظر: غيرذك: كلها، 
١٧، ١٦.]

إسادْ:وحن تحوم، ( YYY'/oتمره)في حرير ابن كعب: بن أبي عن أحرجه الأثر: )٢( 
-العالية أبي عن الأثر أخرج كما ، ٢•؛  ٤٧'آم العحح التفسير ]انظر: يامين بنير حكمتج 

تءوْ.( ٠YY يره)ه/ نفش جرير ابن -• أبقا 
.٨٧ iA\/\'الامحمام )٠١( 
اننلر)٤( 
انظر)٥( 

'Y'«Yالوجيز المحرر  ،Y'«Y/Y.
;١٧الخاوي مجموع 

.i\o/yالرجمن الكريم سير انظر: )٦( 



والنموصىوالوعيد، التهديد مجاق في لأنها الأية؛ عليه وتدل 
ذلكبيان مبق كما والابتداع الاختلاف ذم على تدل الشرعية 
الوعيدرارأ،.يتضمن إخبار راوهدا -؛ الأية هذه في - عطية ابن قال 

منإليكم العياب إرسال على فائر تعالى؛ هو ®أي ت عيي الوقال 
جهة•كل 

بمتؤؤ;ثيعايده يخلطكم أي! يذسؤمه؛ ر محج؛آءم محقا آدين قا 
بعصا.بعضكم وقتل الفتة، في أي! سمو،ه؛ إر 

معاصيه،على الإقامة من فاحذروا كله، ذللث، على ثائر فهو 
.ؤيمحمكم؛، يتلقكم ما العياب من فيصيبكم 

انفز:)١( 
.Y٣٠٢/الوجيز المٍرر )٢( 
.٤ ١ ٥ Y/ ارحمن ام؛م يسير ( ٣١



ذد=؛قرئرلمحثن نن جكابهر ثى ينموث ي وما ؤ تعالى: ال ن•
صن

ءؤَوتاتمحطدنقوله: في ر>وقالصث ؛و/مدالاكاطىرى: 
إداآن آلكنف ؤ ٤^=^؛ رو وهد ؤ بقوله؛ منسوخ إنه ه شح♦ حكابهرنن عن 

سخا<لا'/ولا سخ والأحبار الأحبار، من حبر الأنعام وآية 

 Iة؛لدراسا

ينموثآلمك ُؤومامث ت قوله في هماس ابن قول أن إلى الشاطئ ذهب 
إدا'الكثبآن 1، علبمتقم رثر ^^٥١- بقوله؛ مسوخ إنه ّتويم نن جسثابهح بذ 

عندالخاص اه بمعنالمخ يرد لم أنه تناه آف ءابنحب ٌبمم 
ئنح.لا والأحبار حبر، الأنعام آية لأن ؛ والمتأخرين الأصوليين 

.٦٩ت الأنعام صورة )١( 
الأصولنعد منه أعم عين المتقاد عناد المخ أن يانه ساق في المثال هو\ أورد )٢( 

[.٣٤٨- ٣٤٤الخواسات"آ/والمأحرينلانظر: 
[.٣٤٨- م٥٤٣ المرافقات ]انظر: عباس ابن أي: )٣( 

.١٤٠الماء: )؛(ّررة 
وذكر0،  ١٣٢، والخوخالناممغ في المحار عباس: ابن عن احرحه الأثر: )٥( 

ألالإضاحص٢٨٢في دكي 
القربفى حجر ابن عته فال الأزلي، سعيد بن حوير فه لأن صمف؛ ؤإسنادْ 

جدا*.ااص«سف : ١ ص٣٤ 
٠٣٤٩المرافقاتمخ؛م، )٦( 
؟١٤٠الماء: -رئة )٧( 
٠٣٤٨-٣٣٤٤;الموافقات انظر )٨( 



رين،المقمن جماعة إليه ذهب الثاحلبى؛ إليه ذهب وما 
الج-وزىل؛،،وادن وض ومك_ىأ^، كالحاسلا،، 

والقاسسموالأ/سر٦،، والشوكانىلْ،، 
حم،ثن جسابير ثى يئغوث أدنمت مث نحاس• النال 
انإننهى إذا اض اتقى من على ليس بين؛ فيه والمعنى نسخه، ومحال 

يقعدولا ينهاه أن وعليه ومعاقبه، مهنالبه الله شيئا حابه محن منكر عن 
٠مثلها، كان ؤإلأ وفعله بقوله راصيا ٌعه 

حبر،لأنه ينخ؛ لا هدا أن النقلرت أهل عاليه رروالذي محكي• وفال 
،شيء يفعله من حاب من عنه نهى إذا المنكر اتقى من على ليس ومعناه: 

محكمنانءفالأينان بقوله؛ راصيا معه يقعد ولا ينهاه أن عليه ؤإنما 
حبرا؛لأنها محكمة؛ أنها اروالصحح الجوزيI ابن ومحال 
-صعيفج فالأثر ؤإلأ عباس، ابن إلى محمندْ صحة فرض على وهدا 

بياتهمبق كما 

والمنمرخالاّخ انظر: 
اسمحصآا/يراطر:
.٥٣٠ ، ٤٣٠ Y/ الوج؛ز الحرر انظر: 
.S_؟ATومنرحه القرآن ناسخ ، ٤ V/٩ المسير زاد انظر: 
؛.T،\/Yالقدير فح انظر: 
.١٧٥إ/العاني روح انظر: 
اكأويل'أ/؛إ'أ.سامن انظر: 

والخنموخصأ'؟ا.الماّخ 
._YAYالإيضاح 

صا*مم،ومنسومح القرآن ناصخ ، ٣٤٩! المسير اد ز، 





نمةلأية ا قبل تقدم والذي يليه، وما الشرك لفواعد وهادمة التوحيد، 
الكواكبفي لهم أظهرها التي بالأدلة لقومه محاجته في . إبراهيم 
يملآثركا يثيب أفلا ؤوٌر، فوله! ذلائs قبل تقدم قد وكان والشمس، والقمر 

،،،Iتينارتكب ممن أظلم أحد لا أنه فبين ؛ َئدب أد َكذثا أف 
بالحجة،ابعنالأ الأنعام سورة في بهما المعني أنهما وظهر الخلتين 

؛لهما مفاد هو الذي للحق حا ؤإيضا المحالأة، محي لمئزكهما وتقريرا 
المعتى.هدا تقرير قبل ورد إنما السؤال فكأن 

مفلتةكان عام؛ ؛لفغل شرعي لحكم تقريرا كان لما ذللث، فإن وأيئا 
ّسألوا،هدا فلأجل جل؛ أو دق ظلم، كل في العموم منه يفهم لأن 

قبلالإسلام أول في نزلت مكية وهي السورة، نزول عند ذللث، وكان 
الأحكام.كليات جميع تقرير 

نفيفلزه إيعتنهر تنمثوأ ت قوله أن ابتداء النفلر احتمال وسب 
;كقوله هو بل الظالم؛ أنواع استغراق على تدل فيها قرينة لا نكرة، على 

نفيكلها وهي ،، م؛بويهل ذكرها التي المعاني محتمل رجل؛ بأتني لم 
فيالاستغراق على هذا مثل في نص ولا مقدر، أو مذكور لموجّتا 

وذلكمعناها، يحهلي وما بمن الإتيان ْع إلا المحتملة؛ الأنواع جمح 
ظلمعلى وارد النفي ذللنا أن على يدل ما المورة في بل هنا؛ مفقود 

.٢١الأنعام؛ محورة )١( 
الملقببالولاء، الحارثي ننبر ين عثمان ين عمرو بشر أبو النحاة إمام هو • مييهميه )٢( 

وصنم،وفاقه، أحمد، ين الخليل فلزم البصرة قدم المحو، علم بط من أول سيبويه، 
^١٨٠ستة توفي والفقهاء، ملازتا أمر0 ايتداء في ارالكتتاب٠وكان الممى كتابه 

[.0٨١/ الأعلام ، ٦٠٨.مآا/أ'ا" والمهاية البداية ]انظر: 



منلأية ا نمارت بآياته؛ والتكذيب الله على الافتراء ظلم وهو معروف؛ 
تقريراق مفي - أينا - كونها مع المساق هازا في بالفلر إقرائها جهة 

هالني لهم بين ثم فيها؛ الإشكال فوقع عمومها في مجملة الأحكام 
دلتما وذلك الغللم، أنواع من نوعان أو نؤع به القصد إنما عمومها أن 

بوجه١١هدا على تخصيص فيه وليس السورة، عليه 

Hة!الدراس

التن،معن الموصع هذا في الساطي تحدب 

ؤأئن،َانثمأهدثتأتعالى: قوله أن الشاطئ ذكر الأولى: المألة 
هنفيغللم لم وأينا : وقالواالصحابة على شق نزل، لما بفلزه إيمتّهر 
بهذهو. فه ا رسول لهم فسرها أو عظي1ثيم ظنر ألفملث إنكن ؤ فنزلت: 

الأية.

المقسرينأم.عامة إليه ذهب الشاطئ؛ ذكره وما 
الشاطئي.أورده ما ومنها الصحيحة، الروايات عليه وتدل 

إيثهرينسوا ولو امنوا ٠ يزلتإ: أرلما قال: )جهنه عود مابن فعن 

.٢٩. YU؛/الموافقات )؛(
.١٣كان: مورة )٢( 
،١٦٤/٣الثزيل ُعالم الملوم بحر ، ٠٢٥٥ ه/.هأ المان جامع \ش■ )٣( 

مدارك، ٢ ١ U/ القرآن؛/ لأحكام الجامع ،  ٠٩م/ السير زاد ، ٥٣١ Y/ الوح؛ز اJحرر 
الور^ض.يرالأرآناسم؛ملأينئ؛رآ/مها/؟0ا،

محاّساكأديلمهْم، ١٩٦، ١٩٥؛/المعاني روح ، ٥٠المنور 



لمأسا اض..." رسول أصحاب قال ئيتدو0ه ونم لثم أوكك يئز 
ألفنلئظث^إى اف-ءزوحل_: فأنزل ._؛_؟، 
أنعلى يدل الكلام سياق أن إلى الثامحلبي ذهب ت الثانية المسألة 

أنواعيظم4 ايثير ينمثوأ ءامنوأيلم تعالى؛ قوله في بالظلم المراد 
الخصوص.على الشرك 

مجملأو عام بلفظ شرعي حكم تقرير في لأية ا هذه كانت لما ولكن 
وقعفهنا ظلم، كل في العموم منه يمهم لأن مظنة تا كانعمومه؛ في 

ذلك.عن ا/ا ذالإشكال، 

_؛الشرك هو الأية في بالغللم المراد بأن - الشاطئ إليه ذهب وما 
-عليه دالة والمنة الكناب ونصوص ،، الض.رينل عامة إليه ذهسا فمد 
الأية.سياق عليه ؤيدل — بيانه مبق كما 

والتابعينالصحابة من مخالف، يعلم فلا رروبالجملة؛ القاسمي؛ قال 
،ذللث، في الصحيح الخديث، مع وقويا بالشرك، هنا الغللم نمير في 

بعص®في أبهم ن بعضها الموضح القرآنية للنظائر الميز 

.١٣كان: مودة )١( 
صا"ه؛.انظر؛ تخريجه، سق الحديث،؛ )٢، 
٣;الئزل سالم ، ٤٩٨\إw^^ج العلوم ح ، ٢٥٥.  ٢٥٠؛،/ اليان حاسر انظر: )٣( 

الجامح0، ٠ / U١٣/اع؛ر م ،  r٥٩/المر زاد ، Y٣١٥/ الوجيز السرد ، ١٦٤
المهيل، U٨٠/ الخاوي مجموع اإ0\ك اكئزيل مدارك ، ٢١القرآن؛/U/لأحكام 
العظيمالقرآن تمر ، Y٥٧/الممير يانع ، ١٧٦، ٤١٧/ْالسبط الحر ، ٢٧٧/١

،٢٠٢، Y٢٠١/ البيان أضواء ، ٣٥٩م اكاؤيل سامن ، ١٥٩، Y١٥٨/محير لأبن 
.٥٨٢-  U٥٨٠/ الحكيم القرآن نفير 

اكآويلما،هممحامن  ٢٤)



وأنذلك، على يدل السياق بأن الشاطبى؛ إليه ذهب ما وأما 
إلىذهب فقد عمومه؛ فى مجمل اللففل أن بسب الأية؛ محي الإشكال 

٢،وابن ، تيمية وابن ، كالرازي المفسرين؛ من جماعة هدا 
رصال^•ورشيد ا، والقاّسمير والألوميل٤،، 

فيشريكا ض سوا ولم باممه آمنوا الدين ههنا ررفالمراد الرازي؛ قال 
إلىأولها من القحة هده أن المراد هو هذا أن على والدليل العبودية. 

ذكرفيها وليس والأنداد، والأصداد الشركاء نفى فى وردت إنما آخرها 
ذلاانااالعلى ههنا الظلم حمل فوجب والعبادات، الهلاءات 
يبتنالتأمل من حقه إ•ءهلائه عند اللففل ررمياق القيم؛ ابن وقال 

ُاؤدلمقال؛ بل أنفهم، يفللموا ولم يقل؛ لم سبحانه الله فان ؛ ذللث، 
منبه ؤإحامحلته ، به تغمليته بالثيء الشيء ولبس بفلزه إيمنهر يلبموأ 
الكفر«ل^'ا.إلا ه ؤيلببه ؤيحيهل الإيمان يغتر ولا جهاته، جميع 

النفيحيز في نكرة الأية في الفللم إن قيل؛ ءفان ؛ رصارثيد وقال 
,,(٩)١٠بحبه شيء كل عموم إن ؛ قلنا والشمول، للعموم فهي 

.٥٠الضرانظر: 
.٨٢اكاوىي/هب_ مجموع انظر: 
.Y٥٧/التمر بيانع انظر: 
١١٩٦، ١٩٥/٤المعاني روح • انظر 

.٣٦٠اكآويل'آ/بمهمآ، محاّن انظر: 
.٥٨٢-  ٥٨•U/ الحكيم القران تمر انظر: 

يمما/«ه.الكبير الضير 
Y٠٥٧/ير التفيداغ 

.U٥٨٠/ الحكيم القرآن ير نف



^^إي؛يمري

منه؛العظيم الظالم هنا دالذiالم المراد كون راوأما _! أيقنا - ومحال 
باقبالشرك خاصا العظيم الغللم هذا جعل وأما تنكيره، عليه يدل فقد 

يدلمحي الإيمان وموصؤع السياق ولكن الأية، نص من يعلم فلا تعار؛ 
بحفسفهم وليلك، تقدم مما عالم كما — لغة قهلعية غير دلالة عليه 

محاحبرهماللسان، أهل وهم المهللق، العموم منه نه، المحابة 
منأنه على الدال بمعناه — عليه أنزله من بمراد أعلم وص — الرسول 

رأ ا، الخاص يه أريد الذي العام 

.U٥٨٢/ الحكم القرآن ير نف:١( 



عكياظم لا ئق أئثدث ئهديثهم أس هدى أئن ^١^ الت_مالى: ة٠
انهمالأذحمِشس4أمئأ

بظاهرْيقتضي أئثدءه ؤئ4للأهنأ ت ررومحوله الشاطئي: قال ١ ٠ / ٩٦
هيبالتي والدفع الأذى، على الصر من العادات؛ محاسن لحول 
ذلك«رآ،,وغير أحسن 

ءمصء، ٠٢٠

ة:لدراساا 

ينتميه أمنية ؤئها-لأهم تعالى: نوله أن إلى الثاطبي ذهب 
العادات.محامن لحول دغلاهرة 

كابنرين؛ المقمن حماعة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
والرازيل٧،،وال-غوىرا"،، والهراسيلْ،، رأص، 

واكامسلاّا.والألوم٠ير٨،، 
والرازيل٧،وال-غوىرا"،، والهراسيلْ،، جريررص، 

٠٩٠ت الأنعام صورة 
اووامماتما/آأ"ا.

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

.٢٦١>،/ايان جامع 
٥٠٦، م القرآن أحكام 
أ/؛آا.القرآن أحكام 
الأزيلمأأا.سالم 

٠٠٨، ٥٧/١٣/٧اصرالقسر 
.٢٠٦، ٢٠٥المعاني؛/روح 

.٢٠٠; الخاوي حاثب وانظر: ، ٣٦٧*آ/الخأويل محاسن 



ورأصثر َكا وتهو I تعالى كقوله ؛ الشرعية، النصوص عليه وتدل 

باضالإيمان محي بطرضهم أي: أمثده4؛ ررؤن4دئ4م القاسمي؛ مال 
الرفيعة،والصمات المرضية، والأفعال الحميدة، والأخلاق وتوحيده، 

اىل«

.٣٥الأحقاف: سورة )١( 
.٣٦٧م/اكاؤيل ،حامن )٢( 



أنزلس ض _* من لقم عق اس أنزو قازأءآ إذ ثوْة -ص اثن هدروا وما ؤ ٠
َكثماونحفون بدوئبما مإطيس كئعلوذمح لأثاثن ؤهدى منإ موسى يهء جاء أرى ألكتثب 

القرآن؛احتجاحات تجد المحو هذا رروعلى الناطبي: قال ١ ١ / ٩٧
أبى*أم شاء بصحته الخصم يقر بدليل إلا فيه يوش فلا 

ؤمآأززلأسؤمتيسئ4،ت قال من على الرد حاء المحو هذا وعلى 
إفحامهفحمل الأية؛ ■آءغف،موّمحا4 ^٠]،مذأرلآلككبأوى تعالى؛ قال 
.به٠٠ عالم هو بما 

هحبمءه'?ءمءهربمء

 Bلدراسة!ا

يه.،ط؛ أرى أوكتنب أزو من نل ؤ تعالى! قوله أن إلى الشاطبى ذهب 
بهفحمل ؤمآأءزلأسع(متيش»ه؛ قال! من على ردا حاء زّءا4 
•به عالم هو يما الخصم إفحام 

ظاهروهو الممسرينلص؛ عامة إليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 
الآة.

.٩١ت الأنعام سورة )١( 
ْ/آ"ا؛.\وو\»ق\ت )٢( 
،٢٧، Yn/Yالكشاف ، Y١٤١/وانمون الكت، ، ٢٦٠. ٢٦٢ه/السان جاح ائلر: )٣( 

١;المهل ، ٢٧، Yn/U/iالقرأن لأحكام الجامع ، ٦٣-الكير الضر 
، ١٦٢،  Y١٦١/ محير لأبن الخليم القرآن ير نف،  ١٦٤-  Y١٦٢/ الضير بيانع ، ٢٧٨
محا-ن،  ١٣٩،  Y١٣٨/القدير فح ، Y٥١/ الصاوي حاشية ، ١٣١ \إ النزل أنوار 

.Y٤٣٢/الرحمن الكريم سير ، T٣٧٠/ اكأرل 



ذ-£لي

قالواؤإنما بعده، ما بدليل اليهود؛ هم والقائلون  ١٠ت جزي ابن قال 
ماألزمهم بأن عليهم؛ اش رافرد .١٠ محمد نبوة إنكار في مبالغة ذللئ، 
المائلون;وقيل موس، على التوراة إنزال وهو يه؛ الإقرار من لهم لابد 

مئرين؛التوراةااركانوا لأنهم ذك؛ ولزموا قريش، 

.v٣٧/• اكاؤيل محاّن ،  ١٣٩\، TA/yالقدير فتح وانفلر: التهيل 



عزثر عدوا أثن سثبوأ أثب د/ن ين يعوق أكيىتت\ ثقوا ولا ؤ ت تمالى قال ٠
هَتيسستاكزأَسرم

>هثثأواأئضدئونتعالى: )١^ قال  ١٢; ٩٨
أوآلهتنا، ب عن لتآكس ؛ قالوافإلهم ءئّيم ثر عدوا ثثئوأأثص د/نأثي ين 

فنزلترم(الم1^،؛ ينض 
هماجبجءسٌءوهء

■الدراسة:

دءونثند/نثثأواآويى تعالى:فوله أن إلى الثامحلبى ذهب 
أوالهتنا يب عن لتكفن . ئالوالما >زل علره بختر عدهمإ سمبوأأثث أيله 

إلهك.بن لن

.١٠٨ت الأنعام صورة )١( 
[.٧٥م \وو\ظ\ت ]انظر: الذرائع. د باب من الثال هذا الشاطئ أورد )٢( 
محمد،يا ؛ لوا®iL ؛ بالقفل. عباس ابن عن ٣ ٠ ٤ ه/ شره ؛ى جرير ابن أحرجه الأثر؛ )٣( 

عل.وااش فسوا أوثانهم، بوا يأن افه فنهاهم ربك، أولتهجون الهتنا، صب عن لسهثن 
(.٢٦٤)أ/ الصحيح الممير ش إسمن بنير حكت •' إمحنادْ وحن علم' بغير 

الكفارفيب الكفار، أصنام ئون يالملمون ®كان : بالفغلو( ٥٣٠ قتادة)ه/ عن وأحرجه 
ثرعدوا اثن سثوأ أثب دون ين يعوق قؤك< ققوأ ُؤآلأ اض؛ ، ؛أنرلعلم؛ بغير ءدوا ١؛، 

النزول.بب يتمرح غير من ( ٣٠٥، ٣٠٤)ه/السيئ عن وأحرجه 
)'_؟Y؟(- الحميلءان تحقيق - النزول أسباب في حدي الوا السيئ: عن وأحرجه 
زغلولالنزول-تحقيق أصاب ]اننلر: مرسل لأنه صعيمؤ؛ ولكنه النزول، بسبب مصرحا 

-صْآآ[.
اووافقاتمهيّ)؛(



الممسرينله.أكثر إليه ذهب الثاطبي؛ إليه ذب وما 
ياI ®نالوا لأية ا هذه في _ قال أنه عباس ابن عن حاء ما ؤيويده 

بوايأن الله فنهاهم ربك، لنهجون أو ، آلهتنا مب عن لتنتهين محمد، 
علم؛ابغير عدوا اممه فيسبوا أوثانهم، 

-الحميدان تحقيق - النزول أساب •ْ، ٦/١العلوم بحر ، ٣٠٤ه/السان جامع ; اتفلر )١( 
،Y٣٣٢/ الوجيز السرو Y/٣٣، اممLف \، U\/Tالنزيل معالم ، YYY، ٢٢١ص
القرآنلأحكام الجامع ، ١ ١ ٥ ، ١ ١ ٤ / ١٣/٧الكير الممير ، ٧٩، ٣;٨٧السير زاد 

 /U/ءر ، ٤ ١ ؛Jحي٠ل اJ١٧٠أ/بما"ا، محير لأبن العظم -ضير ٢، ٠ ١ أ/ ا ،
اكوحات، ٧٢، T٧١/ المثور الدر ، ١ ص٣٠ المقول □ب ، ٣١٦/١الطزيل أنوار 

أإس.اJءاتي روح ، ٦٤، Y٦٣/الصاوي حاشية ، ٤٤٠الإلهية 
.٤٦٥صررت انفلر تخريجه، محيق ت الأثر )٢( 



وّيىوءيم -^ ٤١دبمئنَ آتي=فد إي؛ رلآ واوأنا ؤ نالت-مالىت ٠
ممأفُنينبمسأا،•

علىؤوثثءياحممحص4 رروئال: الشافي: قال 
ئبيلأ،قبيلا أي؛ قبيل، جمع وهو عامرل٣،ل٤،، وابن ٧^٢،، غير قراءة 

/صنما،ال وصث 

أح؛صءءرهعءه/؛صء

ة:الورام

علىولإباياوشئلإإا*4 تعالى؛ قوله أن إلى الشاطبي ذهب 

.١١١الأنعام: مودة )١( 
أصفهان،من أصله مولاهم، اللثي نعيم أيي بن الرحمن همد بن نافع هوأبورؤيم نافع: )٢( 

]انظر:مح ١٦٩ستة بالمدية توفي عصرْ، في القراء أتمة من ؤإمام السبعة، الهراء احد 
١[.١ ١ . ١ \اs> الكبار القراء معرفة ، ص٧١ الشسر 

كانجعة، الالقراء أحد الشامي، المحصى عامر بن اف عبد عموان أبو هو عامر؛ ابن )٣( 
لانفلر؛٠١ ١٨سنة بدمشق توفي الملمين، عالهاء من وعانا القراءة، في الشام أهل إمام 

[.٨٦- \ا٢٨ اعار القراءمعرفة ، التمرص٨١ 
سعيتان:هراءتان فيه ؤوحث٢يايموشوصيم تعالى• فوله )٤( 

وحمزة،وعاصم، كثير، ابن بها: وفرأ في والياء القاف بضم الأولى: 
عمرو.وأبو والكسار، 

عامر.وابن ناغ • بها وفرأ رتلا،، في الباء وفتح القاف بكر الثانية: 
المعالقراءامحن، وحوم عن الكشف صاأآ، القراءات ش المذكرة ]انظر: 

١٦العشر القراءات في المشر ، ص٧٨الميسير صتمأ«آ، السبع القراءات في الممرة 
[.YU/Yالبشر فضلاء إتحاف ،  ١٩٧،  ١٩٦

.٢١٠٥; الشافية المقاصد )0( 



قبيلا،قبيلا أي: قبيل؛ جمع بأنه ؤئالآ4؛ في وابء القاف صم قراءة 
٠صتما وصنما 

كأبيالمفسرين؛ من جماعة إليه ذهب الشاحلبي؛ إليه ذهب وما 
،•ع زنجلةر وابن ع قنيةل وابن ،، والأحفشر ل عبيدْأ 

والمعنى؛الكفيل، هو والمثيل قبيل، جمع قبلا أن الثاني! الوجه 
وصمناء.كفلأء 

والمرقديأ٧،،كالمراءل^، المضمرين؛ من جماعة إليه وذهب، 
،.١٢وغيرهمل،، ١١١والشوكانيواونال'ا،، والسنيرآا، واJغوىل٨،، 

ْ:ومعنا ودبره، الإنسان كمثل ممرد؛ قبيلا أن ث،؛ الئالوالوجه 
ومعاينة.مواجهة 

انظر
انظر
انظر
انظر

انظر

مجازالقرآن
٠.٥ ١ Y/ القرآن معاني 
٠١٥٨صريالقرآن غريب تمر 
صيا"آ.القراءات حجة 

"،"،Y/1الجلالين تمر ، YY»_؛'الرحمن به نن U إملاء ، Y٣٠/الكشاف 
.٠٦٦آ/ْآْ، الشنبر مجالس من النمير العاوب 

.YTV؛/القرآن سار انظر: 
\الأ>0.بحرالعالوم انظر: 
الني_زما،يا.معالم انظر: 
.٣٨٤الئو;لأ/مال.ارك انظر: 

.YU/Yالشر مملاء إتحاف نظر: ا( 



،جزى وابن ، كالواحدي رين؛ المقمن عة حما إليه وذهب 

روغيرهم^ ،، عاشور وابن والألوّيأ؛،، حيازرص، وأبي 
رين؛المقمن حماعة الثلاثة الوجوم هذه جواز إلى ذهب وند 

طالبر-ا،،أبي بن وعي واسيص، وابنجريرّ، 
،،ال-ح-ف-يل والسبن ،، والرازي^ مبم(راا،، أبي وابن 

والبيضاوى

التميريةودلالتها اللغوي، دليلها لها الوجوه هذه أن ت يفلهر والذي 
لوبالأية، المعنيين هؤلاء إن حيث من متفقة؛ وهى الأية، معنى فى 

الوجوهمن الحشر كان حال أي على قبلا، شيء كل عليهم حشرنا 
هذهكل تكون أن يبعد ولا اممه، يشاء أن إلا ليزمنوا كانوا ما المدكوره؛ 

واحدة.حال قى مجتمعة الوجوه 

؛Y/Yrالوسط انظر: 
.YAY؛/"المهيل انظر: 
.Y*a؛/الممهل البحر انظر: 
.٢٤٨العاني؛/روح انظر: 
U/٦.والتنوير التحرير انفلر: 
-A/Y"التاؤيل محاض ص؛مأآ، الرجمن يه نن U إملاء ، Y/٥٣اعشاف انظر: 
.٢٣٧؛/القرآن معاني انظر: 
0 ؛Jiجا.ع انظر:  jl ٣١٣، ٣١٦ر.
.١٨١واليان؛/الكنف انظر: 

.٤٤٦ا/القراءات وحوم عن الكشف نظر: ا (
١٤٩٤\إ وعللها القراءات وجو0 في الموضح نفلر: ا (
\.yTl\TfU\^التمر انظر: (
\\.r/oالصون الدر انظر: (
.T\W\/ص أنوار نظر: ا (



عامر؛وابن نافع قرأه ^٠؛-^"^ I ررئوله طالب! أبي بن مكي ئال 
بفمهما.الباقون وقرأ الباء، وفح القاف؛ بكر 

ورعض،كرغيف قبيل؛ جمع جعله أنه ت بالفم قرأ من وحجة 
لوI أي صما؛ صما أي! قبيلا؛ نيلا شء كل عليهم وحنرنا ت فالمعنى 

افه.يشاء أن إلا ليؤمنوا كانوا ما ذلك عاينوا 

وحشرنامعنى: على الكفيل، هو الذي نيل، جمع يكون أن ؤيجوز 
لهمويضمنه يريدون، ما لهم يتكفل أي: كفيلا؛ شيء كل عليهم 
يشاءأن إلا آمنوا ما ِ لهم عظيمة آية يغفل لا ما كفالة وفي - ليؤمنوا 

اش.

ؤيواجهونه•يعاينونه أي: مواجهة؛ ؤءثلاه معنى يكون أن ليجوز 
بمعنىكله ومحنلأ؛ ومحملا ومقابلة، محيلا فلأيا لقست، زيد: أبو حكى 
ويدلالقراءتان، توي وتالمعنى، محي كالكر الفم فيكون المواجهة 

منهل فيصدر إن،نى ؤ قوله: المقابلة بمعنى بالفم القراءة أن على 
فالديرا د.ر4ل بعدمأن ترى ألا غير، لا المقابلة من فهذا ، مإ_؛هل 

صدالقبل«م.
أييكهثغثهثّأنوق^؛^؛١ءيإيإ رلآ ^^آما ١١البيضاوي: وقال 

فأتواالملائكة، عالنا أنزل لولا : فقالواافرحوا كما ملاه َهممحء 
كفيل؛بمعنى قبيل جمع • وقبلا نيلا• والملائكة باق تأتي أو بآبائنا، 

,٢٦ت يوسف سورة )١( 
القثدتيق؛من وئن ئكث؛ئ م ئدمن سئه, َلكن ؤوآ0 والآ؛ةت ، ٢٧يومف! محورة رأ( 
المعالقراءات وحو0 عن الكشف )٣( 







ألممؤإراإنك لءًكييز رقك ؤ ت وتعالى سحا)ه قوله فوحدنا 
ةالأيفإن دينثم4لا، عقهم وضثوأ وئد/>ولم شيقآوقر أويدهتر ئتو 

سببهن"التزُثن لهذا ان صرحبمت 

الإهلاك.وهو الإرداء؛ ؛ أحوهما

ولاقوله: وهو الدين؛ لبز والآخر: 
وهومنه؛ النقصان أو قيه الزيادة أو وتبديله، بتغييره إلا ذلك يكون 

فصارإبراهيم، أبيهم دين أولا دينهم كان ؤإنما إشكال، بلا الابتداع 
وغيرها،الأصنام ونصب، والسائبة كالبحيرة فيه؛ بدلوا ما جملة من ذلالث< 
به.يدينون الذي دينهم حملة من عد حتى 

الافتراءإلى فنسبهم ,بمروكث\يم ومابمد* تعالى قوله ؤيعفده 
يقعؤإنما افتراء، يكون لا عميان هو حيث من والعصيان ترى، كما 

الدين.من حاء ما حملة من القتل هذا أن وفى التشريع نفس قي الافتراء 
ذنكإئر عش تعالى. قال ولذلك 

قتلفجعل ، اد_ارآءعلأثئjJ وحثزموأمايديهرأثم سرعند ثمها 
ؤقأبقوله! حتم ثم الافتراء، حملة من اممه أحل ما تحريم مع الأولاد 
ممانحو الهند فعلت، ما فإذن -؛ تقدم كما - البدعة حاصية وهزه صلوأبآ 

وكذبماؤ تعالى: قوله فى قال رين المقبعض أن على الجاهلية فحلت، 
لتنه أنئلآقادنم4رم: ثني آلثلهث محي يضر رك 

.١٣٧الأنمام: )ا(مورة
.١٤٠الأنعام: سورة )٢( 
.١٣٧الأنمام: سورة )٣( 



فيالمطالب عبد فعل كما اممه؛ إلى به والتقرب الذر جهة على الأولاد 
^^١،.الني أبى اض عبد ابنه 

فيهاقتدوا ما حمالة من ذلك لخل يقال؛ إذ يشكل؛ قد القول وهذا 
اختراعاذلك يكون فلا ابنه، بذبح أمره الله لأن ءاأق؛أن؛ إبراهيم بابيهم 

صحؤإن ققهت، أبيهم عمل وهو صحيح، أصل إلى لرجوعه وافتراء؛ 
منبعده لن شريعة يكن لم أنه على ه إبراهيم فعل يؤول القول هذا 

الذبح؛شبهة عروض عند لاسيما ظاهتا، دينا احترامه فوجه ذؤيته، 
تقدمكما - بها يتعلقون شبهة من لهم لأبد إذ البلع، أهل ثان وهو 

عليه((رم١^٠ 

ء*yi، ء هموُ ء ءمه 

 Bلدراسة؛ا

مسالين؛عن الموصع هذا فى طبي آ التحدلج 

قوله:في الإرداء محنى أن إلى الثاطبي ذهب الأولى؛ المسألة 
الإهلاك.ؤِلقد/ئلم4 

ريزرم.المفعامة إليه ذهب الثاطبي؛ إليه ذهب وما 

نيالم3ى دان (، ١٧٠، ١ ؛ UAشرْ)في الماو;دى الكلي: إر القول هدا نسب )١( 
أيصا— مقاتل إر الجوري ابن نسه كما (، ١٠٠)ّآ/ تفسيره 

الاعممام)٢( 
معالمأ/هيا، والعيون النكت ا/ا'اه، العلوم بحر ، ٣٥٢م/اليان جاهع انخر• )٣( 

l\r Isالكسر الضر ، ١ ٠ ٠ ٣; المر زاد ، ٠٣٥ Y/ الوجيز السرد ، التنزيل
ا/^؟،المهيل ، ٣٩١ا/التنزيل مدارك ، lY/v/iالقرآن لأحكام الجامع ، ١٦٩

القديرنح ، Y٣٣/٤المحيط البحر 



ليهامم«لا/ؤاة'دو>اوبه آرقوله; قال 

غةاللفي الإرداء ُؤلئدوئمه الى؛ تعال ررقالرازي؛ ال ون
الإهلأك«رى.

الجاهليةفي الأولاد فتل أن إلى الشاطئ ذهب الثانية؛ المسالة 
عادةيكون أن ؤيحتمل ابتيعرها، ونرعة دينا يكون أن محتمل 

آلثتيسمثلؤت وأ=كث؛ر ؤو>كل؛بمرك تعالى: قوله وأن تعودوها، 
قتلهمأن على يدل دديأ4لم دتهثوأعقهن لتدده-لم بجقآرنم ١^^ 

لأمورIابتدعوها؛ وثرعة ديئا كان لأولادهم 

الإرداء،I وهو التزيين؛ بسمب صرحت، الأية أن الأول؛ الأمر 
هووهدا وتبديله، بتغسره إلا يكون لا الدين ولبس الدين، ولبس 

الابمداع,

وماؤ ت بقوله افتراء هذا فعلهم بان بين اض أن الثاني؛ الأمر 
منالفتل هذا أن أي؛ التشريع؛ نفس في يفع والافتراء بمرءض4، 

الدين.من حاء ما حملة 

>ثمحهقئوأيمممحانمار؛ قوله ختم اض أن الثالث؛ الأم 
الض_لأل،بآ ٤ د (ثب عل أفرآء أثث رريهئِ ما د-محرموأ عز .يمهن ثمها
البدعة.خاصية وهذه 

الميل*؛/ّ؛ا،؛.)؛(سالم 
ا٦٩/١٣/٧المميراهم)٢(
.١٣٧الأنعام: مودة )٣( 

.١٤٠الأنعام: )؛(مورة 



،جزي كابن رين؛ المقيعص إليه ذهب الناطبي؛ إليه ذهب وما 
وغيرهم، عاشور وابن ، رصا ورشيد 

إلىقريايا ويذبحونهم بالوأد أولادهم يقتلون راكانوا حزي! ابن محال 
علىالقائمون أو الشياطين، هم؛ هنا وشركاوهم الأصنام، 

الأصنام((لْ/

وجوه؛الزيين ®ولهدا ت رصا رشيد وقال 

المتوقع•..؛<أو الواقع الفقر اتقاء ؛ أحدهما
البنامن،...؛؛بوأد خاص وهو العار؛ اتقاء الثاني؛ راوالوجه 

بغيرأو ينذر إليها تقربا للالهة الأولاد بنحر التاJين الثالث،؛ رروالوجه 
لينحرنغلاما كذا له ولد لئن الجاهلية في ينذر الرجل وكان نذر، 

٢.معروف،٠،ر وحبره المهلاو_ا، عبد حلفإ كما أحد،هم، 
الباطلة،تشريعاتهم أنواع من نؤع حكاية عاشور؛ ابن وقال 

نتائجش تصرفاتهم ذكر أن بعد ذتياتهم في تصرفهم إلى راجعة وهي 
أموالهم((ص.

.١٨٧؛/النهل انثلر: )١( 
.١٢٧- الحكم القرآن شر انثلر: )٢( 
.٨٧، ٨٦، ٧٩.  U٧٨/ والخوير الممرير انفلر: )٣( 
اكارزْحامن ،  ٦٢. ٦ • U/ أ/ القرآن لأحكام الجامع ، ٠٣٥ A الوجز المحرر انفلر: )٤( 

 ;٣٤٣٤.
.١٨٧/١المهيل )٥( 
.١٢٧، ١٢٦^واننلر: ، ١٢٥، ١٦٤\إ الحكم القرأن تمر )٦( 
.U٧٤/والمرير المحرض )٧( 



بماأمرهم أيه بة بنالله على يفترونه ما ت يفترون بما رروالمراد 
لأنهمافتراء؛ ماه فشركاتهم، لأفتراء اتباعا افتراوهم وكان اقترفوه، 
منافتروه الذين شاركوا فكانهم استدلال، ولا نظر غير عن تقلدوه 

الناءسعلى يوهمون وكانوا الشرك، ومحالة الأصنام صدنه أو حلين اليا 
^٢٠^١٠هذه بعد لأية ا فى قوله عليه دل كما به، الله أمر مما هذا أن 

أنيمدوننث ^ jl^jهلؤ ورة الآخر في - وقوله عثؤ4را،، 

.١٣٨الأنعام: ّررة 
.١٥٠الأنعام؛ سورة 

اكحريرواكويرب/بمب.



^صفصمح)؛<
اونمار:ن٠ 

}١ مهثد؛ىيمل حقاوا صثزأوما ثد أد-آرآءعزأف، أف؛ 

محمحئوأكم:فلآا»وىل: الشافي: ئال ا'\اْ\ 
مهتد؛اىيم،حقاموأ وما متثؤأ أممؤئد عق  ٠٢٧١أثث رددهنَ وح-ربموأنا علب 

الله١٠من هدى بغير الشرح قي أموالهم لاأباع كله وهذا 
ؤءدحستألويئتوأ: سماف،ءوقال -! آخر مرصع في - ينال 

0إكؤ\ه.ك أثأ عق أنأرمح آث؛ رريهز ما دح-رمأ عر بمئر سمها أولتدئم 
ؤو.>عاوأتعالى: وهوقوله تقدم؛ بعدتفصيل مجملة فدلكة فهدم 

تشريحذهذ\ الآي_ة؛ ، ٤ ئني_؛ئايمل رآلآةمنوِ يث درآ نا مف 
هدا.قبل كالمذكور 

أزكيهممثل آلثنؤى ةوك< ل==كثيو رركى وكده ؤ ل: ا ثم ث
 )^^rأيصاتشريع وهو الآدةلْ،؛ دينثم؟ب عثهم وبميثوأ لثدوئ-م ،؛

الأول.مثل بالرأي 

جلأسvلأشقاrال: قم ث
إرضءا•محلم<ص 

.١٤٠الأنمام: سورة )١( 
\أالاصام )٢( 
المعجمصب'اأا، المحيهل القاموس ت !اننلر وحلاصته ضل ما مجمل ت المدلكة )٣( 

[.Y٦٧٨/الوط 
.١٣٦الأنعام: سورة )٤( 
.١٣٧الأنعام: سورة )٥( 
.١٣٨الأنعام: سورة )٦( 



أعطاهمما وحرموا علم، بغير أولادهم قتلوا أنهم الأمر فحاصل 
كتزأ٠' ت تعالى قال فلذلك التشريع؛ حهة على بالرأي الرزق من افه 
ءقامأوما 

وهيحرموها التي المحرمات هذه على تعزيرهم بعل تعالى! قال ثم 
أمعثوآيحام آفتميت ^١ ألأضن آمِ حرم I قوله فى ما 

لتحلْكذكأ أثه عز أئرئ مني أظلا ئص يهندأ أثم وننمقم إل ^jT؛ نكثن 
،.َلأيمىقلمأسى4ل

ءه؟ءهء ء . و* 

ة:لدواما■ 

وحرمواعلم، بغير أولادهم قتلوا المشركن أن إلى الشاطئ ذهب 
التشريع•جهة على بالرأي الرزق من اض رزقهم ما 

المرين؛من حماعة إليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 

ورثيدجرىل٦،، وابن والرازيلْ،، الجوزيأ٤،، وابن كال-ضيرم، 
عاشورّ-وابن رنحاص، 

•منها أمور، لأية ا من عليه ؤيدل 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

.١٤٠الأنعام؛ سورة 
.٢٣٦الأءصاما/هّا(أ، 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

٣٠١٩٤;التنزيل سالم 

AM\اهيل الت
.١٣١، ١٣٠، ١٢٧, A١٢٤/الحكّم ١^٧ شر 

.١٠٢-  ١٩٥، ٨٧.  U٨٤/ واكوير التحرير 



وعدمالقه على مبني بأنه فعلهم وصف تعالى اممه أن الأول! الأمر 
العلم.

هووالافتراء افنراء، فعلهم محمى تعالى اض أن الشانئ! الأمر 
الكذب.

الهداية.وعدم بالضلال عليهم حكم اممه أن الئاك! الأمر 
فىالمشركين أمر بأن كتابه؛ من مواصع في بين تعالى الله أن كما 

تعالى!قال كما الأنفس، تهوى وما الظن على قائم وغيرها عباداتهم 
رألآنئسيمر يهوتم، أقلن آي بقعوف ؛^إن 

ذللث،يفعلون كانوا أي! ؤبث؛رعذديم مالي! رامحوله الجوزي! ابن قال 
الأنعاممن الله رزقهم ما وحرموا ذللثج، في علم آتاهم أن غير من للفه 

٠؛iJ،A ،،v؛أمرهم الله أن وزعموا والحريث،، 
رزقهمما وتحريمهم أولادهم قتلهم تقدم فيما ررذكر الرازي؛ وقال 

لنمهمما وبين الأية، هذْ في الأمرين هذين جمع تعالى إنه ثم الله، 
ماوتحريم الحلم، وعدم والسفاهة، الخمران وهو الحكم؛ هن.ا على 

أمورفهده الاهتداء؛ وعدم والضلال الله، على والافتراء الله، رزقهم 
الزم،الحصول في تام محسنا منها واحد وكل محبعة، 

.٢٣الجم: محورة )١( 
•؛.r/rالمسر زاد )٢( 
.١٧٢، ١٧١/١٣/٧المجتر الضر )٣( 



شآثثين آتنز و-مئ آتى الكثان ت أروج قالتعالى؛ •
حكنتنِرن يمز د>ثول آ'لأذديان أر■٠ام أستنثنامّه أما آلأنثّان آءِ حرم 

أماآلأنسم أمِ ح-تم آلدًكسن مز أتتقث آور وينثت آثنثن آلأبل وثى ءثب.بم،. 
ئسبهتذأ أس ونتهتقم إذ قمثدآء هتكنتن أم آ'لأشيرن أر•٠ام عثو آفتميغ 

آلمم-يدي لا أس إن طإ ثم ألثاس لجسل حفزيأ أس عز بمين أظلا 

فرعية،يدع للكفار أيصا. - ثبت  JLij»أ»ا/ا*ا 
الحرثمن ذرأ مما ف كجعلهم ئها؛ دار وما الضروريات في ولكنها 

لشركائهمكان ما أن عليه فرعوا ثم نصيبا، ولثركائهم نصيبا والأنعام 
الحيرةوتحريمهم شركائهم، إلى وصل ض كان وما اش، إلى يحل فلا 

وتركعالم، بغير مفها أولادهم وقتلهم والحامي، والوصيلة والمائية 
وأكلوالْللاق،، النكاح في والحيف، والميراث، القصاص في العدل 

الشيع،عليه نبه مما ذللثؤ أشبه ما إلى الحيل... من نؤع على اليتيم مال 
هوإبراهيم ملة وتغيير لهم، ليثا الشرع صار حتى العلماء وذكره 
وهّييها، رضوا وقاعدة إليهم، مقاما أصلا ذللث، فأنشأ عليهم، مهلا 

بالهوى*المطلق الرن^ 

تتعالى بقوله عليهم الحجة قيام على تعالى اض نبههم لما ولذللثح 
صكننمإن بملمّ ؤس؛وذ، ؛ اهيفال قآ'لأذئسم؛يم أمِ ثزم ءآلثءكسن ءؤءل 

علموهو حقا؛ إلا يشمع لا أن شأنه الذي بالحلم فهلالبهم صندةسه، 

.١٤٤، ١٤٣الأنعام: سورة )١( 



أثدوبمّنظأ إل ق؛ثدآء محكنتنّ م تعالى! قال ثم غيره، لا الشريعة 
نمإبراهيم؛ ملة في شرعه مما ليس هذا أن على لهم تنبيها يهندأه 

•، علإيم،ا سيئ آلثاس لءسل حقد، هزأثي أنرئ أظلاممير قال! 
ءهم؛ص ء ءرص >آ-ءورء 

■الدراسة:

٠محاكن عن الموصع هدا في الساحلي ، تحيل
قوله:في بالعلم المراد أن إلى الثاطبي ذهب الأولى: المسألة 

الشريعة.علم هو صنينماه حسنتنّ إن يبز ءاؤئ-ءول 
المضر؛نلأا.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

الله.بمحرمه لم ما تحريم في أنها إذ لأيات؛ ا سياق عليه ويدل 
اللهجهة من معلوم بأمر أخبروني ررؤثبجفبمز4 الزمخشري؛ قال 

حرمتم«ما تحريم على يدل تعالى 

;-فوله؛وتوبيخهم تقريرهم اتبع ُرثم عطية: ابن وئال 
اضا،كتب من كتاب أو نبوة جهة هن أي! أحبروني، 

ؤ1لمطقتعالى: قوله أن إلى الثاحلبي ذهب الثانية: المسألة 

.١٧٩؛، vA/rالأعمام )١( 
الوجيزانمور ٦! الكشاف ،  ١٩٧سالم، ١٠٧٥؛،/حأْعاوا0 انخر: )٢( 

 /Yالسير زاد ، ١٠٥٥■U/T • القرآن؛/لأحكام الجامع ،  ١٧٨/١٣/٧الكبير الضير ، ١
 /Uمحيرلأبن العفليم القرآن ير نف، ٢٤٢أ/ انميط البحر ، ١٠٩٤\ا النزيل ،دارك ، ٧٦
 /Yالحكيم م\0 نفير ، ١٠٢٤/ ا النزيل أنوار ، ١٩٠ /A١٤١.

\ا0دالكشاف )٠٦( 

.Y١٠٥٥/الوجيز المٍرر )؛(



فيمما ليس هذا فعلهم أن على لهم تنبيه بمندأ4 وصنمقمأثث إل ق٢ثنآء 
إبراهيم.ملة شرعة 

ليسهذا فعلهم أن على تدل لأية ا كون في — الشاطئ إليه ذهب وما 
ا.الممرين١ أكثر إليه ذهب _؛ الشريعة من 

سياقها.عليه ويدل الأية، فناهر وهو 

حرمقد اش ناهدتم هل أي؛ يدآءه حمم ®^١؛ الجوزىت ابن ئال 
برسولراتؤمنون لا كنتم إذا ، هذا 

تعترفونلا أنكم الأية: هذه من الكلام >روحاصل الرازي؛ وقال 
المختامة،االأحكام تثبتون فكيف الأنبياء، من أحد بنبوة 

الرجز1^ ؛، o/Yالكشاف اكئزيل سالم ه/ص، البيان خْع انفلر: )١( 
 /Yالسير زاد ، ٣٥٥"U/Y • الكبير التمر ، ١UA/\T/V ،\ أ/القرآن لأحكام الجامع
 /Uممرلأبن العشم القرآن ير نف،  ٢٤٢اس؛/ البحر ، ٣٩٤\إ التنزيل ،دارك ، ٧٦
 /Y . الحكيم القرآن ير نف، ٥٣٢ ا/ التأزيل أنوار ، ١ ٩ /Aواكوير التحرير ، ١  ٤٣/U

زاد)٢( 
الشيرالك؛يريمما/ميا.)٣( 



o؛؛^هنهمى ألثئد ئئعوأ ولا هأنلأ ممئِل«نستا كدا ُاؤوأ0 تعالى؛ قال ٠
ا.و1قو0هؤ١ قمظأ د، ومتثم ث4محأ سهلا عن 

تعالى:قوله لاومنالآياتل٢،; ئالالثاطبى: 
بهءوصتكم ذآ,ل^م سبيمحء عن بكم ينمرق ألنجل تنبعإ ولا هأيبعوو مس-تمما صرِر 

ظقوذه.فمظز 
بلوالالمسنة، وهو إله، دعا الذي افه سبيل هو المستقيم فانمراحل 

أهلوهم المستقيم، المرامحل عن الحائدين الاحتلأف، أهل سبل هي 
معاصهي حيث، من المعاصي لأن المعاصي؛ سبل المراد ليس البيع، 

هذاؤإنما اكثريع، مضاهاة على دائما الك، نطريما أحد يضعها لم 
المحدثات.بالبيع حاص الوصف 

؛حرب بن ليمان معن إسماعيل روى ما ذللث، على ويدل، 
أبيعن >هدذةم بن عاصم عن زيدلْ،، بن حماد حدثنا نال: 

.١٥٣الأنمام: سورة )١( 
[.٧٦- \إ\\• الاعممام ]انظر: الدع ذم على الدالأ الايات س أي )٢( 
._rUTانظر: القاصي، إسامل مر إ—اعل: )٣( 
قاصيالمري، الواشحي الأزلي حرب بن سليمان أيوب أبو هو حرب: بن يمان )٤( 

؛/التهذيب تهذيب ]انظرت ذلك غير وثيل إآآه، ستة نوش حافظ، إمام ثقة مكة، 
^٢٥٠٠الممر-بص ، ١٥٨، ١٥٧

ثقةالمري، الجهفمي الأزلي درهم بن نيد بن حماد اّماهمل أبو هو نيين بن حماد )٠( 
التهريب، ١١٠٩م/ التهذيب تهن.يب ]انفلر: ه ١  ٧٩ستة نوش ث، الحن. كثير فقنه ثت 

[؛ص٨٧١
مولاهم،لأسدي ا النجود أبي بهدلة بن عاصم بكر أبو المقرئ هو بهدلة• بن عاصم )٦( 

]انغلر:ذلك، وغير - ٠١٢٨ستة توفي المعة، القراء أحد القراءة، في حجة الكوفي، 
[.٣٦، ٣٥ه/ التتهالي_، تهاوي._، 



لتاوحط - يوما اف. رسول لتا راحط هال; عن ^١،، ٠٢^
سبيلهذا ! _ljارْ، يوعن يمينه عن وحط طويلا، حقا - سلمان 

اف.

كلعلى سل، هذه ت وقال ويساره، يمينه عن حطوقا لنا حقل ثم 
إليه.يدعو شيهئان منها سيل 

-ولاثئعواألثثليم هائعيآ صرثر«ن؛فما ٥^١ ءؤوأ0 • الأية هذه تلا ثم 
بخصسإتجءه*لم.- الخطوط ت يعني 

البيع،وهي الإنس، من شيطانا أراد أحسبه الالأءل٤،! بن كر قال 
طرقمن مخرج والحديث أعلم. واف 

]انظرن-، ٥٨٢سنة نوني مخضرم، ثقة الكوني، لأسدي ا ّالمة بن شقيق هو وائل• أبو )١( 
;!.٣١٨، ٣١٧/٤الهدسح تهدب 

عود.مبن اش صد هو عبداف: )٢( 
برتم، You؛/، ٤١٤٢برثم ، ١٥٦، ١٥٥؛/اوسند يي أحمد أخرجه الخالث: )٣( 

[.٢٥٧، ١٥٥؛/المني ]انظرن شاكر أحمد إسناده وصحح بتحوه، ، ٤٤٣٧
.٢٠٨برنم ، ٦٠ا/ بالرأي، الأخذ كراهية في ّننه، في وانمرامي 

سورةتفسير التفسير، كتاب في المستدرك، في والحاكم ، 0٣٩٧إ تمره في حرير وابن 
وصححه. ٣٢٤١برقم ، ٣٤٩الأنعام 

برقم،  ١٦، ١ صْ الجماية، بلزوم أمته و. الني أمر ذكر باب الشريعة، في والأجري 
 ،٨,٩

• ٢٠٥ّا/ تممسره قي واليغوي 
أحمدمحققه إمناده وحسن ، ٩٠ا/السنة أهل اعتقاد أصول شرح في واللألتكائي 

محيي.غا لا 
القشيريالعادء بن محمد بن بكر الفضل أبو الفقيه القاصي العلامة هو العلأءت بن بكر )٤( 

-٥٣٤٤ستة بمصر توفي للحديث، رواية المالكية فقهاء كبار محن المالكي، البصري 
[.٥٣٨, 00TV\/لأء J١ّير ، ٢٩١، Y٢٩٠/ ترتب ]1^ 

وسًبه، عاصم عن ليد بن ممد طريق ومن نيد، بن حماد طريق من حاء الحدث: )٥( 





بيعالت ال قأضنه شعوا ءؤوؤُ -! ه قولفي - مجاهد وعن 
والشبهات

السنة؟عن أنس بن مالك سئل قد : مهدى بن الرحمن عبد وعن 
قائعوْثنتسا برثر هنئا ؤوأ0 ت وتلا نة، الغير له اسم لا ما هي I قال 

أنعود مابن حديث — الله ثاء إن — يريد I العلاء بن بكر قال 
الحديثوذكر - حقا... له حهل .5 الني 

تختصلا البيع، طرق لجم؛ع لأية ا شمول على يل.ل التفسير فهدا 
أحرى«أْ،.دون ببدعة 

^٤٠٢كدتمزق راوقالتعالىث آخر موصع في _ وةار 
البنيات،عن ونهى تقينا، مواصحا الحق طريق فجعل عنسهلأ4، 

فإذاالجارية، ؛العوائد معلوم ذلك كل والبنيان؛ الهلرق من والواضح 

"متروك"•)صس(ت الهدب تقرب ني حجر اين محه قال هماثى، أبي بن أبان =ذه: 
بنحوْ.( ٣٩٧شرْ)ه/فى جرير ابن عند وجاء 

إلىإسائم وصحح ، ٣٩٧، ٣٩٦م/ تميره في جرير ابن •جاها-ت عن أحرجبم ت لأثر ا )١( 
ا•٢٨٦/٢رالصحيح التمسير قي ين ياٌبنير حكمت، مجاهد؛ 

حانبن مءا-ي بن الرحمن همد سمد أبو الحافظ الإمام هو مهاىت بن الرحمن همد )٢( 
؛ه٩٨منة توفي والحدينا، عارف؛الرجال، حافظ نست، ثقة المري، مولاهم، العبري 
[.ص١٥٣التقرب ، ٢٥٢.  ٨٢٥٠ الهدب_، تهدم، ]1^ 

بنحوْ.( )^٢٧الانتقاء في البر عد ابن أخرجه الأثر: )٣( 
،٤٨٣٠٠٠٢٥انفلر؛ تخريجه، سبق الحديث، )٤( 
.A._Unالاعتصام؛/)٥( 



تركفمن واضح، \ذثوآ في البنيات مع الحق فطريق بها التنبيه وقع 
لاشرع«أا/لا لهواه فهومتع غيره؛ واتبع الواضح 

ثنتمثابمرط هنئا تعالى! اش ٠^١، -I ثالث، موضع في - وهال، 
طريقأن لأية ا ادت اففثاسإإؤه عن يآؤم منمرنأ ألثيل، ئييوأ وؤ* هأئعوة 
ينحصرلم وتعددها واحدة، لا متعددة محيرها للبامحلل وأن واحد، الحق 
مخصوص.بعدد 

لناررحهل ت عود مابن قول وهو ^؛i، المفسر الحدسث، وهكذا 
عنحاهلوءjا لنا حقل ثم اض، سبيل هدا فمال: حقنا، يوما الله. رسول 

يدعوإليه،شيطان منها محبيل كل على سبل، هذه ومحال: ، اره ؤيميمينه 
الآية«لأ/هذه تلا ثم 

لنايكن فلم بعدد، محصورة غير متحددة حتلوط أنها الحربث، ففي 
منحصرها إلى سبيل أيصا لنا ولا النقل، جهة من عددها حصر سبيل 
الأستقراء«رص.أو العقل جهة 

ئأئعوهثنتمما صرتر هنئا وأف ؤ ءرومحوله: رابع-! موضع في - ومحال 
الشريحةهو تقيم المفالمبحراط مببحفينحءه عن بكم خزئ آلتبمل، نقبمأ ولا 

الله،لغير ذبح ما تحريم من السورة في تقدم ما وبينه العموم، على 
ذلككل الزكاة، ؤإيجاب، وغيره، الخنزير ولحم والدم الميتة وتحريم 

سياق.وأحن نقلم أبدع على 

الأعمام)١< 
,صXKiت انظر تخريجه، مّق الخدم،; )٢( 
م\\.الأعمام )٣( 





^^قر؛<
 Bة!لدراسا

ائل!مثلاث عن الموصع هدا في الشاطئ تحدث 

المشمبالمراط اJراد أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المألة 
العموم.على الشريعة هر ه قأئعو، ممتمثا ص>رأر هنئا وأد ؤ قوله: في 

رين؛المقمن جماعي إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 

جزلأموابن واين ،، كالجصاص١١
أو، بالقرآن الصراط؛ نمير فى أقوال من المفسرون ذكرْ وما 
فان؛ لأية ا هده قبل المذكورة الوصايا أو الشريعة، أو ، الإسلام 

يعص؛على بعضها ؤيدل الأية، معنى فى وداخلة متلازمة التفاسير هده 
التنؤع.اختلاف من لأنها 

همحمد به جاء الذي الشيع إلى هي ®الإنارة عهلية: ابن فال 
ا،لى.بجملته 

بهوصى ما المتقدبن الأيتين في بتن لما تعالى ®أنه الرازي: وقال 

.*ا/٢٣الهمأن أحكام انظر: )١( 
.Y٣٦٣/الوجيز \سمو انظر: )٢( 
اكه؛لا/آا<آّانغلر:)٣( 
.٣٢٧؛/النزيل أنوار انظر: )٤( 
١.الميرزاد ،  A١٨٨ والعيون الكن انظر: )٥( 
الكثاف،  ١٨٨٨والعيون الكن ، ٥٢٤ا/ العلوم بحر 0/آا،ك البيان جامع انظر: )٦( 

النزيل.د.ارك ، ٩٠؛/U/القرآن لأحكام الجامع ، ١١٦٨المسمر زاد ، ٤٩، ٤٨٨
٣٠٤٦V/التأؤيل ْحامن ، ١٧٨٨الشوير فح 

١٠٢٩٢; المهيل ، ٣٩٦/٥البيان جامع انظر: )٧( 
٢٠٣٦٣;الوجيز المٍرر )٨( 



الشريعةساتر ويحول قيه تقدم ما لحول يقتضي إجمالا آخره في أحمل 
هالرسول سه ما كل فيه فيحل تنتمثاه م>ةل هنئا وأف ؤ فقال: فيه، 
المستقيم®والمراحل القويم المنهج وهو الإسلام؛ دين من 

إلىأو الوصايا من تقدم ما إلى بهذا ®الإشارة حزي: ابن وقال 
رر الشريعةا، جمع 

هفوله: في بالمخل اJراد أن إلى الشاطئ ذهب الثانية: السألة 
عنالحائدين الاحتالف أهل هم ثبعوأألنجلثمرق،يكمعنميليءه: 

•حميعا البيع أهل وهم المستقيم، الصراط 

كمجاهدأص،رين، المقبعض إليه ذهب الشاطى؛ إليه ذمإ وما 
وغيرْل

أو،، Jالضلألأتل أو بالبيع، النبل؛ ير نففي المرين وأقوال 
الإية،مض ز داخلة كلها اوكفرص: بل أو ،، الختالفة١٦؛الأديان 

الممسراهمب/؛ا/و)ا(
 )Y(التهل
مجاهد!إلى إسادْ وصحح ، ٢٠٩٧، ٣٩٦م/ تمره فى م؛ر ابن مجاهد؛ عن أحرجه )٣( 

.Y٢٨٦/ المحح التمر في ياسين بنير حكمت، 
التسهيلالتنزيل؛/؟آم، مدارك زادالسيرم/آ؛ا، والعيون الكت، انفلر: )٤( 

.٤٦٧م/التأؤيل محامن ، ٢٩٢؛/
.٢٩٩؛/اJعاتي روح ، ٣٩٧، ٣٩٦/٥البيان جامع اننلر: )ه( 
فح، ٩٤٨الخاوي حاثية ، ٢٩٣، ٢٩٢؛/التسهيل ، Y'O^النزيل معالم انفلر: )٦( 

ه٤٦٧/٣التاؤيل محامن ، ١٧٨٨القدير 
٠٢٥٤أ/الحط البحر انفلر: )٧( 



الشاطئنص ؤإنما التنؤع، اختلاف من لأنها بعض؛ على بعضها ويدل 
.٢١^٤^١١لأهل ذمه ساق في الأية أورد لأنه البلع؛ أهل على 

ولامحواه، طريما لكوا ت ولا ١لنيليم ثقعوأ ^^٠ ١١حرير! ابن محال 
والنصراسةاليهودية من خلافه، دينا تبغوا ولا ، غيرْ منهجا تركبوا 

بيعفإنها الملل؛ من ذلك، وغير الأوثان، وعبادة والمجوسة 
وصلألأت،«رم

والمجوسةوالنصرانية اليهودية تعم بل الرروهذه القرطبي ومحال 
والشذوذالأهواء أهل من والملألات< البيع وأهل الملل، أهل ائر وس

فيوالخوص الجدل في التعمق أهل من ذلك وغير الفروع، في 
المعتمداالوء لومقلة للزل، عرصة كلها هده الكلام، 

الحقأن على تدل الأية أن إلى الشاطثي ذهب الثالثة: المألة 
إليهذه_ج الثاطبي؛ إليه ذف_، وما متعددة، طرق الباطل وأن واحد، 

،،ر والنامحمي ،، كثيرل وابن كالرازيأ٤،، رين، المقمن جماعة 
عدىوال، رصا ورثيد 

اشرانظر: 
.٣٩٦ه/ jLJlحا،ع 

.٩٠القرآن؛/U/لأحلكم الجامع 
اننلر
انفلر
انغلر
انفلر
انخلر

المميرامميري/؛ا/؛.
).U/rالعنلم القرآن نفير 

.٤٦٨، ٤٦٧التاؤيوم/محامحن 
الحكمالقرآن تمر 

■سرامماسأ/لأه؛.



سله؛وحد إنما ؤثأئمْرلأثئعواألثني^ الوiوله! I كثير ابن قال 
®أوتثعبها لتفرقها بل؛ الجمع ولهذا واحد، الحق لأن 

اض،محبيل وهو المستقيم، المراحل أقرئ رروقد ! رصارثيد وiالا 
وهوخالفه، ما والباطل واحد، الحق لأن له؛ المخالفة بل الوجمع 

ومنسوخة،محرفة ومماوية مخترعة، من الباطلة؛ الأديان فيثمل كثير، 
والثبهاتج®أ٢/والبيع 

؟؛.A/Yالعظم القرآن شتر )١( 
\//ها،ا.الحكيم القرآن ير نف)٢( 



إلآزئز  ٥٠_؛ ف، يمم لتك شيعا وفامأ ديمم مقوأ أك-ن ؤ1ل • تعالى ل ئا ٠
ر١ بمعأو0هل َغما ثا شمم م أش 

A/\^i \ ؤا1ٌِؤي'طتعالى: قوله راوْنهارآ،: الشاطئ: هال
َغاؤأمما قمم م أش إئ ١^،^ إئآ _؛ ؤ، يمم لتك شئنا ؤاوأ 

-عائشة طريق من الأحاديث بعض فى يرها تغحاء ند الأية هذْ 
نوقوأأكن ؤإدأ عائشة ®يا : اضرمول قال قالت: — عنها اض رصئ 

أصحابهم قال: أعلم. ورسوله اض قلت: هم؟ من ^٠٢شئناه ١٥ييتم
الأمة.هده من الضلالة وأصحاب البيع، وأصحاب الأهواء، 

والبيع،الأهواء أصحاب حلا ما توبة، ذنب، لكل إن عاتثة: يا 
،؛ارمبراءاءر ض وهم منهم، بريء وأنا توبة، لهم بس 

ديممه ١٨٠أقن ؤا0 تعالى: اض وقال ، لأ -: آخر موصع في - وقال 
بهينلم الدليل؛ مقتفى من التفريق ولوكان التفرقا، إليهم بف فنية، ألا 

،■الهوىا٠ر ياباع إلا ذلك وليس الدم، معرض في به أتى ولا إليهم، 
.١٥٩الأنعام: سورة )١( 
[.٨٢- ا/حا• الاعصام ]انظر: واهلها. ١^٤ ذم على الJالأن الآيات وس أي و،تها: )٢( 
فيحاتم أيي وابن بنحوْ. '٦( ٣١١)اكغر المعجم في اتجراني أحرجه الحديث: )٣( 

لعائشة.قال ه اف رسول أن الخناب ين عمر حديث عن ولكن ، ١  ٤٣٠م/ تمره 
(.١١٨الاورالمثور)م/باا، وانظر: 

رفعهاا.يصح ولا -، أيثا - غريب لاوهو : ٢( ٠ ٤ تفسيره)T/ في كشر ابن عه قال 
بقثةوفيه الصغر، في الطبراني ءارواه (: ١٨٨)ا/الزوائد مجمع في الهثي عنه وفال 

صعيف،.وكلاهما >،عبد، بن ومجالي 
٠١٥٤ه/وانظرالوافقان، ، ٨٢، ١;١٨الاعممام )٤( 
[.٢٤٤، yiT\/الاعتصام ]انظر: المتدعآنمّ أن ياه سياق في أورده )٥( 
.٢٤٤ا/الاعممام )!(



النظرجهة من يحتمل الغرق هذه ررأن -؛ ثالث موصع قي - وقال 
أهلقارنوا ند فهم ؛ أحدمحوا ما ثب يالملة عن خارجين يكونوا أن 

منرلةالمنزلتين بين ليس إذ الكمر؛ إلا ذلك وليس بامحللاق، الإسلام 
•تتصور له يا 

والستة!القران من محلواهر الاحتمال هدا على ؤيدل 

وهىحم؛ه ف، ثتيم لث شيعا قاوأ يذمم  ١٨٥أؤ؛؛ تعالى! اض كقول 
•ثرا من نراءْ ؤيومححه الجيع، أهل في - رين المقعند - نزلت آية 

هيإنما الذلاهر بحسب للدين والمفارقة ، دJنهمه فارقوا اللين ^إن 
/محه((ل الخروج 

فرتة*وسبعين ثلاث على أض ءوتفترق ت الحديث في الواردة والبين الثلاث الفرق أي ( ١ ) 
٠٤٠٩٦برقم ، ٦٨٩ص السنة، شرح باب السنة، كتاب في سنه، في داود أبو أحرجه 

،٠٩٥ص ، لأمة ا هذ0 فتراق ا في ء جا ما ب يا ن، لإيما ا ب كنا في ، معه جا في والترمدي 
حسنحدث هريرة أبي *حديث ت التترمدى عنه وناو هريرة، أيي حديث من ، ٢ ٦ ٤ ٠ برقم 

صححء.
خروجهمأو الملة هده في دخولهم في الاحتمالات أورد الحديث هدا بيان في والشاحلي 

[.١٨٥-  ١٥٦/٣الأعمام ]انفلر: مها 
سمتان:ئراءتان ؤلةأل;ثرمأيبممه مارت قوله ر )٢( 

منمخفثا، بألف والكاتي حمزة مأْ ه: دينهم قارنوا الذين الأور؛ القراءة 
وغارمْ•دينهم تركوا أنهم مض عر والفراق، المفارقة 

ألف،غير من الراء تشديد السعن، من الباقون قرأها ؤل0أق;0تؤأ}ولإلمه الثانية: القراءة 
ففرقواببعض، وكفروا يعص، فآمنوا فرقوه أنهم مض عر والتفريق التفريق، من 

•؛/حه؛ا السبع القراءات وجوه عن الكشف، ، ٨٩١٣التيسير ]انظر: وديتهم إيمانهم 
؛.1V/Tالأعمام')"؛(



الدراسة!ا

مسألتين!عن الموضع هدا ش الشاطئ تحدث 
رمأون ؤإ0 تعالى! قوله أن إلى الشاطئ ذهب الأولى! المالة 

أهلفي - رين المقعند فيما - نزلت يأئه ؤ، يمم لتت شبما وقاوأ ديمم 
البدع.

أقوال!المسألة في إذ نظر؛ فيه التعميم! من الشاطئ إليه ذب وما 
منجماعة إليه وذهب والصارى، اليهود في الأية أن الأول! القول 

^٣٢،وابن والسفيأ^، ،، ١١كقتادةالمقرين؛ 
لخاصة اليهود في أنها الثاني؛ القول 
الأ0ا■،.هذْ من والبدع الضلالة أهل في أنها الثالث! القول 
المشركيزأص.حميع في أنها الرابع! القول 
فينزلت أنها إلى ذهبوا المفسرين أكثر أن يغلهر قاليي ! هذاوعلى 

بنيرحكمت ت إنه إساد0 وصحح ( iW/o)نفيره في حرير ابن ت نتادة عن أحرجه )١، 
(.٢٩١الخحح)٢; الضير في ياسن 

الثزيلمدارك انفلر )٢( 
.٢٩٤ا/المهيل انظر: )٣( 
،٩٩، ٩٨أ/الصاوي وحاشية الجلالين تقبر ، ٤١٤ه/"اا؛، المان جامع اننلر: )٤( 

.r'Miروحالمُاتي 
(.٤١١تضيره)م/"في حرير ابن أحرجه كما مجاهد، عن مروى القول وهدا )٥( 
وانظر:٤(، ١ ٤ تقبره)م/ ز جرير ابن أحرجه كما هريرة، أبي عن مردى القول لهذا ، ٦١

.٢٣٦٧;الوحز السرد 
فيالجوذى وابن ، ١٩٢أ/والعثون الكن، في الماوردى الحسن؛ عن نقله القول وهذا ، ٧١

.١٢١المّيرم زاد 



أهليلففل أراد إن إلا ، الشاطبي قال كما وليس والنصارى، اليهود 
عموما.المخالفين اليع 

لمغلهالأن الأهوال؛ لهده شاملة لأية ا أن - أيقا - يغلهر والذي 
بعضإليه ذهب، كما وفارقه، دينه ق فت من كل فيه فيدخل عام، 

عدىأ٤،,وال،، والثوكاني١٣حريرل٢،، كا;ن اوفسرين؛ 
ابتيعمن وكل الكفار جميع في عامة الأية ت ررومحيل النوكاني1 قال 

العموم،يفيد اللففل لأن الصواب؛ هو وهذا اغ، به يأمر لم بما وحاء 
ابتيعممن وغيرهم المشركين وطوائفه الكتاب أهل طوائف، فيه فيدخل 

منأهلالإسلأم((لْ،.
الذين^إن تعالى: قوله ظاهر أن إلى الشاطئ ذهب الثانية: المألة 

المفارقةأن على يدل - والكمائي حمزة قراءة على - ه دينهم فارقوا 
عنه.الخروج هي إنما للدين 

المفسرينل^.أكثر إليه ذمه الثاطبى؛ إليه ذمج وما 

حمزةقرأ ؤلقآكتمأقِء4 -ت وجل عز - ®قوله البغوي؛ قال 

،Y٣٦٧/الوجيز المٍرر ،  T١٩٢/ والعيون الكت ،  ٤٤١ .  ٤١٢>،/ اليان جامع انفلر: :١( 
.٣١٢١; السير زاد 

البيانجامع انظر: ٢( 
انظر:ذحالقاويرآ/مخ.٣( 
.Y٥١٠/ الرحمن الكريم سر انفزت  ٢٤

Y/الكشاف مّالمالئزيلم/\>'آ، ا/يأه، العلوم بمحر ،  ٤١٢ه/انغز:'جا'«عاوان ٦( 
،٩٧القرآن؛/U/لأحكام الجامع ؟إ؛/٧، الكير الضير ،  r١٢١/ السير زاد ، ٥٠

X'Miالعاني روح ٢;٣٨، القدير ضح ، ٢٩٤ا/ المهل التنزل مدارك 



منحرجوا ت أي الروم؛ سورة وفي ههنا بالألف ءؤذارقواه ائى؛ والك
وتركوْ«لا/دسهم 

حمزةقرأه ه ييتم  ١٨٥(رن ؤاI 0 تعالى ارة-وله القرطبي: وقال 
اللهكرم - طالب أبي بن علي قراءة وهي بالألف، ؤفارقواه والكسائي: 

وحرجوادينهم تركوا أنهم معنى على والمراق، المفارقة من -؛ وجهه 
٢.فارقو0أ،ل ولكن فرقوْ ما وافه يقول: علي وكان عنه، 

.r'A/vالنزيل سالم )١( 
.٩٧القرآن؛/U/لأحكام الجامع )٢( 



الأعرافصورة 

ؤش الررد يى دألْونم لج آي ام زثة و س ^*3، تعالى؛ ال ق• 
 ،j^,لمتوأق«J^jt ، بمنوزهلمور أثينت سنل آلهيتعويوم ^ ٥١١٠-؛ليتل

صاحبهيكون أن يصح لا المباح ررتناول ت الشاطبي ئال ١ / ١ ٠ ٥ 
إماعليه؛ الشكر في التقصير على يحاب ؤإنما بإطلاق، عليه محامحبا 

التكليمات،على به الاستعانة جهة من ؤإما واكتسابه، تناوله جهة من 

الله،نعم شكر فقد به؛ أمر ما على وعمل ذلك في ه نفحاب فمن 
ؤخ١لث^قيفوله: إلى ؤشتقيمزثهاف4 تعالى؛ نال لث، ذلوفي 

فيهاا<رآ/نعه لأ أي: ألإيعهيم 
مماشيئا حرم من على أنكر تعالى ررأنه آحر موصع في - وقال 

فقالضلالهم، أنواع من ذلك وجعل الطيبات، من الأرض في بث، 
ءامزأللذن ؛ف أزريئو دالظبمتثى لبماوئ، لج أتيآ أش زثه حرز س تعالى؛

فيهاساعة لا ؤ-غالص1يرزألإتهه لأجلهم، حلقت أي: فىأJم٠^لثتاه 
إثم«رص.ولأ 

.٣٢الأعراف: )؛(سورة 
\اي\.اJوا٠قات )٢( 
\الأ\.اJواممات )٣( 



فيهأن شرعا مباح هو فيما يتوهم ®فقد _ت ثاك مرصع في — رقال 
توهمكما عرض، رأي أو تقدمت، عادة استقرار على بناء ؛ إثما 

حتىالمأكولات؛ بعض وش بالثتاب بالبيت الْلواف في الإثم بعضهم 
وأثتشتنألزوي4«أ١آ.لمادوء ^*3،من^زقهأثوآهلثج نزل؛ 

،؛7؛مءه"7ق!رءهيصء

ة:لوراما■ 

ائل!مثلاُئ، عن الموصع هدا في الشاطئي تحدث 
يتوهمونكانوا الناس بعض أن إلى الثاطبي ذهب، الأولى• المسألة 

نزلحتى المأكولات؛ بعض وفي ؛الثياب،، ؛البيت، الهلواف، في الإثم 
لأية.ا زينه حرم س ^*3، تعالى؛ قوله 

رالمرين أكثر إليه ذهب، الثاطبي؛ إليه ذهب، وما 
أشياءيحرمون كانوا الجاهلية ررإن هات عباس ابن قول عليه ويدل 

ثكمأثم أنزل آرءينرما ^i3، وهوقولالأJه! وغيرها، الثياب، من اض أحلها 
ؤئلس-مماممه! فأنزل هذا؛ وهو ، وثثلأه١ ماما - تنه ءجعتثر نزق تت 

}أإأولإهاإ يل وآلثلتبمب يبمادوء لمج أيآ أش زينة 

.٤٨٠؛/)١( 
ا/العلوم بحر ، ٤٤م للجماص القرآن أحكام ،  ٤٧٥.  ٤٧٢>،/ اليان جامع انفلر: )٢( 

المرزاد ، Y٦٠/ الكشاف ، ٢٢٥م التئزيل معالم  yi٦إ^\والموز اممتح ، ١٣٨
٤;ابل البحر ، ٣٠ا/. المهيل ، YYU/U؛/القرآن لأحكام الجامع ، ١٤٤م

تمر، ٢٠٢أإ\'ك القدير فح ، Y٢٢٠/محير لأبن العظيم القران ير نف، ٢٩٣
.٣٨٧/٨الحكيم القران 

.٥٩يونس: سورة )٣( 
شيامسن بنير حكمت، إضاده: وحن ، ٤٧٣ه/تقبره ش  ji^rابن أحرجه الأثر: )؛(

المحيحالممبر 





رجبيرل بن سعيد عن مروي الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
يئاركهملا ت أي حالمة؛ معنى! أن إلى رين المقعامة وذهب 

الدنيافي فيها شاركوهم ؤإن القيامة يوم فيها الكفار 

الأية.سياق عليه يدل الذي هو وهذا 

فيالكفار لمون المررشارك _ت لأية ا هازْ في نه عباس ابن قال 
ونكحواثيابها، خيار من وا ولبطعامها، طيبات س فأكلوا العليبات، 

.٠١القيامة يوم بها وخلصوا ائها، نصالح من 

آمنوا،للذين الاخرة في الهليثات افه يخلص را...ئم لمقل: وفي 
شيء((رم.فيها للمشركن ويس 

المؤمنينشاركوا المشركين إن المضرون ررقال الجوزيت ابن محال 
فيالهليثات الله يخلص نم ؛ ونكحواولموا فأكلوا الهليبات، في 

شيء*فتها للمشركين وليس للمؤمنين، الاخرة 

^٤،•٣٦أو صرر من لهم حالمة وقتل؛ 

المحرر؛A/Y ،Yوالعون النكت وانخلر; ، oUo/oسيره تف،ي حرير ابن ت منه أحرجه )١( 
الوجيز

Y/الكشاف ، ٢٢٥"Y/النزيل معالم ا/خ"؛ْ، الملوم بحر جاْعالمانه/ما'ا؛، اننلر: )٢( 
؛/U/القرآن الخاحسمم اشيرالك؛؛ر؛/با/مه،لميرمه؛ا،زاد ، ٦٠

Y/كشر لأبن المقلم القرآن شر ، ٠٣٠ ا/ المهيل ، ٤١٠؛/المنزيل مدارك ، ١٢٨
محاض، I٣٥٢/ العاني روح ٢، ٠ ٠ Y/ القدير فح ، ٣٣٧/١المئزيل أنوار ، ٠٢٢

اكأويلممأْ.
بشيرحكمت، إمنائ، وحسن (، ٤٧٤، ٤٧٣)م/يره نفني جرير ابن أحرجه I لأثر ا )٣( 

.٣١٣/٢الصحح الضير في ياسن 
مه؛ا.السير )؛(زاد 





بممئانقةبم,لأبجقاصه'ا؛.ص: ص ٠

الإئم وحمة محئبما روقم تعالى! ®قال الشاطئي! قال ٢ ا/  ٠٦
أصواتهمالرافعون هم — التفسر في — والمعتدون ألعنثيمك-يم بجب 

بالدعاء.

الماسفجعل سفر ش المي. مع رركنا ^١^ أبي وعن 
أنفكم،على اربعوا الماس، أيها ه! النبي فقال بالكبير، يجهرون 

وهوشريتا، سميعا تدعون إنكم غائثا؛ ولا أصم تدعون لبس إنكم 
صعكمءرم.

علىيكبرون يكويوا ولم لاة، ا ر تمتمام من الحد.يمءسا ا وهل. 
للأية((ليكونوا الموت؛ رغ عن نهاهم ولكنه واحد، صوت 

ءهءجٌ ^ء ٠٥جة؛4ء 

.٥٥الأعراف: سورة )١( 
أسلمالأشعري، مليم بن قس بن اض عبد موسى أبو الجليل الصحابي هو مرص؛ أبو  ٢٢)

وقفاتهموءالمائهم الصحابة فقهاء كبار من كان خبر، فتح بعد المدينة وندم بمكة، 
الأهوازوافتح البصرة، على عمر واستعمله اليمن، على ه الك، استعمله وقرائهم، 

أمد]انفلر: ، ذلاJiغير وقيل ءه، ٠ سنة توفي الكوفة، على عثمان واّتعمله وأصبهان، 
التقرب، ١٢٠، ١ Y/الإصابة ، ٣٦٩- r٣٦٧/الغابة 

رغمن يكره ما بالتا والمتر، الجهاد كتابا في صححه، في البخاري أحرجه الحا-بث،؛ )٣( 
الذكركتاب في صححه، في لم وم، ٢٩٩٢برقم ص؛ه؛، التكبير، في الصويث، 

أبيحديث، من ، ٢٧٠٤برقم ، ٢٠٧٦بالذكر؛/الصوت، حمض استحباب باب والدعاي، 
لمسلم.واللمظ الأشعري، موسى 

.٢٩٣;الاعممام )٤( 



■الدراسة:

ؤإثهُلأبجبتعالى• قوله في المعتدض أن إلى الثاطبي ذهب 
بالدياء.أصواتهم الرافعون هم ألتمدن^ 

مننؤح أنه على رين، المقأكثر إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب، وما 
الدءاءل١،.في الاعتداء أنواع 

رفععن أصمحاله النبي. ونهي الأية، لمقل عموم عليه ويدل 
الشاطبي.أورده الذي الحديث في كما الدعاء، في الصومحت، 

أنواعحميع فيها يدخل عامة، لأية ا أن على رين المقوأكثر 
ُالدعاء.الصوت رير ومنها الدعاء، في الاعتداء 

الصوترفع هو لأية ا في الاعتداء أن على الشاطبي نص ؤإنما 
علىيجتمعون من على إنكاره سياق فى الأية أورد لأنه بالدعاء؛ 

•Jالدءاء أصواتهم ؤيرفعون الدكر، 
إنمعناه! فإن أل»عثدمك-ه؛ محب لأ وث/ قوله! رروأما حرير! ابن قال 

دعائهفي لعباده حده الذي حده فتجاوز اعتدى من يحب لا ربكم 
إياهدعائهم في لهم حد الذي الحد فوق صوته ورفعه ربه، ومسألته 

الأمورهمن ذلك غير وفي التهم، وم

الجامعY/•؛؛، الوجيز المحرر ، nn/Yالكشاف ه/هاه، البيان جامع انفلر: )١( 
البحرالخحيْلالمهيل \إمف مداركالتئزل لأحكامالمان 

الجلالينير نف، ٣٤٢ا/الئزيل أنوار ، ٢٣٣، Y٢٣٢/الضير بدائع 
ْحامن، ٣٧٩؛/الخاني روح , y\T/xالقدير فح ، ١٣٠/٢الخاوي وحاشية 
 ،١^٧١^OUY ،الحكيم القرآن -فير ، ٥٧٣ioUjA  .٤٦٠.

ه/ه؛ه.البيان جامع )٢( 



^^يم_ري

المجاورينأي: )١^١ وةالاكوكاني: 
ميبه الله أمر ما جاوز فمن شيء، كل ومي الدعاء مي به أمروا لما 

وتدخلالمعتدين، يحمب، لا والله اعتدى، فقد الأشياء؛ من شيء 
أولتا.دخولا الموم هذا في الدعاء في المجاوزة 
ميكالخلود له ليي ما الداعي يمأل أن الدعاء: في الاعتداء ومن 

منازلإلى الوصول يهللب أو ه، نففي محال هو ما إدراك أو الدنيا، 
به((صارحا بالدعام صوته يرغ أو الأخرة، في الأنبياء 

القديرفح )١( 



ألعومإلا أثب شكت ح؛  ١١٠أثي آئأموأ ءؤ ى: العتال ق٠
ألنيثدن4را،.

٠٧ y/\ ذم:ممن جملة في - تعالى قال راوقا> امحلبي: الئقال
أوكسثو0بحأثءإلأأنموم شكت ياثأ أثث٥؛؛" مهكن ؤأئأموأ 

مكرمن الخاتمة ومحوء له، يمهلن لا حيث من السوء جلب والمكر: 
العفوالك نإنا اللهم يشعر، لا حيث من الإنسان يأتي إذ اممه؛ 

ا،والعافية 

 Bلدراسة:ا

مهتتكرتعالى:قوله في المكر أن إلى الشامحلبي ذم، 
له.يفعلن لا حيث، من السوء جلبا هو أثث*«-يم 
ريزأم.المفعامة إليه ذهب الثاطي؛ إليه ذم، وما 
وقدرتهونقمته بأمحه أي: كثير: ابن قال 

وغفلتهم«ل؛،.سهوهم حال في إياهم وأخدم عليهم 

.٩٩الأعراف: محورة )١( 
.yyT\/الاعممام )٢( 
U/الكر الضر ، UA/Yالكشاف ، r٢٦٠/ الئزيل ّعالم ، ١ ١ ٦; الِان جامع اننلر: )٣( 

\إالمهل النيل ُدارك القرآن لأحكام الجامع ، ١٥١; ١٤
كيرلأبن العفلم القرآن تمر ، Y٢٦١/ الضر بيانع '، ٤٣٠١; المٍط الحر ، ٠١٣١

 /Y الصاوي وحاشية الجلالين تمر ، ١٣٥ ١/ التنزيل أنوار ، ٢ ٤ ٤ /Yالقديرنتح ، ١٤٤
YYA/Y ، الرحمنالكريم ير تي، ٦١٩/٣الخأؤيل سامحن ه/ما، المعاني روح

 ;٣٦٨.

.Y٢٤٤/ المقلم القرآن شير )٤( 



ئتمي

منالعبد أخذه وهو ؛  ٠٤أثي...مهغر آئأمنوأ راءؤ ت القاممي وقال 
٠سجشسمب؛آ لا حبث 

منتدرجهم يحيث ت السعدي وقال 
لهم«له.ؤيملي يعلمون، لا حيث 

اكأويل"ا/ا،ا1.محاّن )١( 
.٦٨*ا/الرحمن الكريم نير )٢( 



ثوه-أ4 وذق ديبمؤ نن قنب ّتاكا آلمنل أمحدوأ أكف ؛^،؛o تعالى: قال ٠

الدنيافي الذل عليه تلقى المبتيع أن ااوأما الئاطبي: قال ٤ ا/  ٠٨
^محدوأآلهلسالإتعالى: فلموله تعالى؛ اممه من والغضب 

فيحاء حس_بم_ا آلثمرأ0يم؛ ٤^؛؛، وةئُ.إك ا-ل~وء ؤ، وإق ربهم بن غنب 
لألووجهه ا، وقد لف، البعض عن الأية ير نف

خوارْ،من محمعوا لما عبدوه؛ حتى به صلوا إنما للعجل المتخذين 

عنبها حرجوا ثجهة حقهم في فكان مه، السامري إلمهم ألقى ولما 
أيديهم•في لكن الذي الحق 

وفيمنفيهم عموم فهو ألمحن4؛ ؤوةد;لكءزى تعالى: اش قال 
فيأحبر حجما اممه؛ على افتراء كلها الملخ لكنت حيث من أثبههم؛ 

ماوحرموأ عم مذ نمها أودندئم ئثوأ أثم؛بم حسر تعالى: قوله في كتابه 
ئ^رمحأنءأهالآةر٣/

ؤإنبدعته، سبب حقير ذليل فهو الله؛ دين في ابتيخ من كل فإذن؛ 
أذلأء.أشهم في فهم وجريه؛ عزْ الرأي لبادي خلهر 

.١٥٢الأعراف: )؛(سورة 
وغيرهمانلأية وأبي منة بن سفيان عن راوحاء -ت  ٩٧ا/الاعتصام في - الشاطئ نال )٢( 

امحدوأاقى ^إى تعالى: اف بقول واستدلوا ذليل، فرية أو بدعة صاحب كل : نالواأنهم 
البيانجا*ع وانظر• ألثنوي؛ها' ؤزى د؛ئذإك ؤاآثوءحآ وذلأ ربهم ين قثب صهالم ألبجل 

.٧٢، ٧١آ■/

.١٤٠الأنعام: مورة )٣( 



—-يم
الأحوال،غالب في موحوده الدنيا محي الحاصرة الدلة فان وأيئا؛ 

واتلب حتى ذلك، يعد وفيما التابعين رمان في الميتدعة أحوال ترى ألا 
استخفى؛ ذللث، على يقدر لم ومن الدنيا، بأهل ولاذوا لاحلين، بال

•التقية على بأعمالها وعمل الجمهور، مخالهلة من بها وهرب ببيعته، 

ماسينالهم أن الحجل اتخذوا الذين هؤلاء أن تعالى الله أحبر وند 
ؤياءرؤألمنهشت آلدي ؤهبح وسميت ؤ فقال! ، وعده الله فانجز وعدهم، 

الكانوا، زمان أي وفي حلوا، حيثما باليهود الواقع ذلك وصدق 
حملةومن بمتذرث4ل٢،، يكامأ ناعموأ ؤد'لأث ممهورين: أذلاء يزالون 

العجل.اتحادهم اعتداتهم 

الأحبار،بصادق فمضمون الغضب،؛ وأما الدلة، إلى بالنسبة هذا 
الوانيواش الغضب،، حكم في داخلا المبتيع يكون أن فتخاف 

فضاه«رم.

ة!الدراس

والغضبالدنيا في الذل عليه يلقى المبتيع أن إلى الئاهلبي ذهبه 
ولهمين محب 'ؤءتآفأ ألمجل آمحدوأ أؤم، ُؤإ0 تعار• لقوله تحار؛ اش من 

,٦١ت البقرة صورة )١( 
.٦١البقرة: صورة )٢( 
ا/يا؟'_ا،اأ.الاممام )٣( 



كزفي عامة الأي—ة هذه وأن عمى وائد'للى الدتأ آليوآ ؤ وذلا 
اش.عر اقزاء كلها الدع لأن بدع، 
الممسرينرا/من كثير إليه ذهب الثاطى، إليه ذهب وما 

أولئك: أولا المراد \ل1قلم؛أ0ه ؤوكو'إكعزى : ®وقو١١٠عطية: 
مفتركل تعم اللفظ قوة وتكون العجل، عبادة في الله على افتروا الدين 

كل: وغيرهمافلأبة وأبو عيينة بن سفيان فال وقد القيامة، يوم إلى 
بالأية((واستدلوا ذليل، فرية أو بدعة صاحس، 

افترىمن لكل نائلة المنرو0ه ءمكا ؤوةد'.إك ®وقوله: كثير: ابن وقال، 
كتفيها،ل'ا،.على قلبه من متملة الرشاد ومخالفة البدعة دل فإن بدعة، 

كاذب،اممه، على مقتر فكل أسرب0ه عزى »ؤوتاو'لاك عيي: الوقال 
الله،من الغضب، من نصينا له فإن يقل؛ لم ما عليه متقول شرعه، على 

الدنيالأ؛/الحياة فى والدل 

٢!المر زاد ؛،؛، A/Yالمحرر ، YAo/rالنزيل .عالم ، ٦;١٧ jijiجامع !ظر: )١( 
العظمالقرآن تمر ، ٣٩٦أا الممحبمل \وُ ،  U١٨٦/ ٤; القرآن لأحكام الجامع ، ٢٠٣
اياؤيلْحامن ، ٦٦، ٦٥ْ/الخاني روح ، Y٢٥٠/ القدير نح ممر لأبن 

.٥٩/٣الرحمن الكريم -سر ، ٢١٢، ٨٢١١ الٍكيم القرآن تفسر ، ٦٤١٨
.ioA/Yالوجيز المحرر )٢( 
العظم\م\و تمر )٣( 
.٣٩٥;ارحمن الكريم تسير )٤( 



ص|كتمي

ممشلإ أوى همما إفيًظم أف وتول إؤ أزر ئتأبها تعالى؛ ال ئ٠ 
أ'محالثي أس ثامنوأ وسنت ثيء هو إلا إيت لا دأ'لأرم( آلثثتوثت 

•٢ دهثدوفهل لمقطم نأئعوء ويغشي، أثو قيث ألكسا 

أهالهالأن الماركة الشريعة »هالْ الشاطى: قال >/٥  ٠٩
أمور؛ذلك، على ؤيدل المصالح، اعتبار على أحرى فهو كذللئ،، 

!تعالى كقوله والمعنى؛ اللففل المتواترة النصومحس I أحدها 
^،فيمحنظ"تمهم

اثوودغل»نتيءيمأؤو\يؤيث، آلاغا آلثي أمموورسوك ؤدثام؛وأ • وقوله 
علملهم كن لم لأتهم ،؛ أمية«لأمة إلى رريعشت، الحديث: وفي 

الأقدمين.بعلوم 
لمالأم ولادة أصل على الباني وهو الأم؛ إلى منسوب والأمي 

عليها.ولد التي حلقته أصل على فهو غيرْ، ولا كتانا يتعلم 
هكذاالشهر نكتب، ولا نحب لا أمية أمة ارنحن ت الحديث، وفى 

وهكداا،لآ،.وهاكدا 

.١٥٨الأعرافح: سورة )١( 
الناس.لعامة برة أنها أي؛ )٢( 
آ.اس:ّورة)٣( 

٠١٠٨)؛(مودة 
ماباب ه، اف رسول عن القراءات؛ كتاب في حامعم، ر ي الترمل. أحرجه ؛ الءل.دثا)٥( 

بنأبي حديث من ، ٢٩٤٤برقم ص٦ْ٨، أحرف؛، سعة عر أنزل القرآن أن جاء 
حسنحاويث، ااهنّا الترمذي؛ عنه وقال أم؛ين'ا أمة إلى ؛،>؛؛.؛؛، ررإتى ؛ بلففل-)جهته كعب 

الأه: الني قول باب الصوم، كتاب في صح؛حه، في البخاري أحرجه الحدبئ،؛ )٦( 
!١٩١٣يرقم صب'م، ب، ولا نكتب، 



ولابالحساب علم لنا ليس • أى الحديث؛ في الأمية معنى فسر وقد 
الكاب<^١/

٠٠٠هجمءحمء 

ة؛ءالدرام

علىالباقي وهو الأم؛ إلى منسوب الأمي أن إلى الشاطئ ذهب 
غيره.ولا كتانا يتعلم لم الأم، ولادة أصل 

،جرير كابن رين؛ المقبعض إليه ذهب محلى؛ النا إليه ذم، وما 

رصاورثيد ، والصاوي ، والبغوى 

٠٢٦الأب الأنة إر شة الأمي أن إلى المقرين بعض وذهب 
القرىأم إلى بة نالأس أن إلى المرين بعض وذهب 
لكلإذ ذكروه؛ ما إلى الأمي لمة من مانع لا أنه يفلهر؛ والذي 

رهافكما يحب، ولا يكتب لا الذي هو الأمي لأن ؛ اعتبارها بة ن
الرب.عليه ما وهذا الحاJيث، 

Y/الهلال، رؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، ئاب في صحيحه، في لم مو= 
نح_خ...ااولا كتب لا أمية أمة ءانا ; بلفنل ه عم ابن -يدث من ، ١٠٨٠برقم ، ٧٦١

الحل.وثا.

.١١٠أ'/ا<.ا، اJوافقات )١( 
اuنجامع انفر: )٢( 
.r٢٨٨/اقزيل سالم انفر: )■٢( 
.٦٤آ/الصاوي حائية انفر: )٤( 
.٢٢٤ا،/ الحكيم القرآن -ف : اظ )0( 
مجمؤع]انغتر: تيمية وابن [ ١٩٠القرآن؛/U/ لأحكام الجاسمر ]انغر: القرطبي مهم: )٦( 

ماكاؤيل محاسن الحفاظ عمدة وانفر: [ ١٦٧ءآ/، م0/١٧١٤الفتاوى 
.T١٠٠/ ارحمن الكريم تيسير ، ٦٤٨

حاثية، ٢٠٨/٣السير زاد ، ٢٨٨*ا■/اكريل معالم ، ٢٢٦٨;والعيون الكن انفر: )٧( 
.A٦٤ الصاوي 



التيالحالة على بقاوه حيث من صحيح فهذا الأم؛ إلى به نهممن 
النساء.دون الرحال قي الكتابة كون أو عليها، ولد 

نيالعرب أن إذ ؛ صحيح، فهذا الأمية؛ الأمة إلى به نومحن 
تحب.ولا تكتب، لا الغالب 

الغاو_،في القرى أم أن إذ صحيح؛ فهذا القرى؛ أم إلى به نومن 
العرب.حال هو كما تحب، ولا تكتمي، لا 

وكتس،.لا \ذذي هو العرب عند - ®الأمي جرير• ابن قال 
اوكتّ_،لا بأنه له نسبة أمي؛ للامي• قيل أنه وأرى جعفر' أبو همال 

يكتب،لا من فنسس_< النساء، دون الرحال في كان الكتاب لأن أمه؛ إلى 
أ؛يهلأا،.دون بالكتابة، جهله في أمه، إلى الرحال من شل ولا 

تكتبلا التي الأمة الأمة إلى نسبة إما ®الأمي: الشوكاني: وقال 
عاليباق أنه والمعنى الأم، إلى نسبة أو العرب، وهم تحب,I ولا 

أمإلى بة توقيل: المكتوب. يقرأ ولا يكتسر لا عليها ولد التي حالته 
متكة،<لأابوهي القرى 

عليهمالغالب، لأن العرب؛ أمة إلى نسبة ®والأمي: القامحمي: وقال 
وأماا ت، نحولا نكتب، لا أمية أمة ®إنا الحديث،: فى كما ، ذللث، كان 

الحالةعر أئه إلى أو كذللث،. كانوا أهالها فلأن القرى؛ أم إلى نسبته 
آ.عليهاءال أمه ولدته الي 

.٤١٧اليان؛/جامع )١( 
.Y٢٥٢/القدير نح )٢( 
اكأديل"؛/ح؛ا"•سامحن )٣( 



أَمسآلمء ؛٣ ؤء' محوري ص ءادء لي ئ ربك وإلأ-نث ؤ تعالى: قال •
ثغإ\رايمأ١،.سا عذ حئ آكتعة.١^ ثملوأبجم ل لجذا هالوأ؛ك بجملإ أنت 

يولإن مس فول »اا/أةالالشأفي: 

إلىذريته منه فأحرج بيمينه، ءلهرْ مح آدم حلق لما اف ُإن ه؛ الّكا 
الحديثؤآنثيلإلإةؤللهُأأ، أشهم; على وأشهدهم القيامة، يوم 

يلهورممن ءادم بي ئ رق، ءاؤوإدلني تعالى: اممه لقول مخالف وقع كما 
أحذهمأنه يخبر فالحدي«ث، ه؛ لؤأ.ق  ١٥ِررنوم آلمت  ١٠٢٠^!لمثأ دأّمتم ذيقمم 

آدم'بممحا ظهور من أحد أنه يخر والكتاب آدم، هر ظس 

.١٧٢الأعراف: )ا(مورة 
نيه،اختلاف لا القرأن أن اعتماد عن غفل من أن مسنا أوردها اش الأمثلة من الراح أي: )٢( 

[.٣٩٠. ٣٣٨٢; الاعممام ]انظر: والاختلاف. الإشكال ش وثع ف؛ الطر سن ولم 
هدمنفير يجوز لا أنه على أطقوا المعتزلة بأن (؛ ٣٩/ ا ٥ )a/ تفيرْ هم، الرازي ذكر ، ٣١

حججهم.وذكر الحديث، خي حاء بما الأية 
همروالنسائي (، ٢٤٥٥)برقم ( ١١٨)مالمسند في أحمن. الإمام أحرجه الحديث: )٤( 

الأنبياءمن المتقدمين توارخ كتاب همر المستدرك همر والحاكم (، ٥٠٦)ا/تفسيره 
ه،عباس ابنر حديث منر ٤(، ٠ ٠ )٠ برنم (، ٥٩٣)أ/هءو ادم ذكر والمرملن، 

الذمي.ووانقه المحاكم وصعيحه تم0، 
رجالورحاله أحمد 'رواه ( ١٨٩،  ١٨٨، ٢٥)إ/U/الزواتث. مجمع همر الهيثمير وقال 

الألبانيوصححه ١[  ١٨١٢]المسند حسنرا ااإسادْ شاكر: أحمل. عنه وئال المأح؛حا 
هم،داود أبو المحيين، أحرج كما [ ١٦٣- الصبية الأحاديث سلسلة ]انفلر: 
والترمذي(، ٤٧٠٤، ٤٧٠٣)برقم ، ٧٠٦ص القدر، في باب المنة، كتاب قي مننه، 

برقم، ٦٨٩، ٦٨٨م،الأعراف، صورة ومن باب التفسير، كتاب همر جامعه، همر 
كتابفي المستدرك، في والحاكم (، ٥٠٥)ا/؛.ْ، تفسيرْ في والمار (، ٣٠٧٥)

بنرعمر حدث من، ( ٣٢٥٦)برتم ، ٣٥٥لإ/الأعراف، سورة نفير باب التفسير، 
صورةومنر باب التفسير، كتاب همر جامعه، هم، الترمذي وأخرجه ينحوه، فهغ الخطاب 

بتحوْ.ئيثُ هريرة اهمر حدبث، من ( ٣٠٧٦)برقم ، ص٩٨٦الأعراف، 



^^لض£ري

بأنبينهما؛ الجمع يمكن لأنه فيه؛ اختلاف لا تؤمل إذا وهذا 
وجهعلى واحدة دقعة — لام والالصلاة عليه — آدم صلب من يخرجوا 

فيمحال ولا ، الدنيا إلى أحرجوا كما الترتيب على حرجوا لو كما 
ترتيبغير من الأبناء عن الأبناء الأخذة تلك في ينقهلر بان ؛ هذا 

.المجازءا على لا الحقيقة على صحيحتين معا بتان النوتكون رمان، 

لدراسة:ا■ 

ينره لني ؤوإد تعالى: قوله بين اختلاف لا أنه إلى الشاهلبي ذهب 
ماوبين آدم بني ظهور من الذرية إحراج ض د؛؟أم4 محرج ءادءبن بج، 

منهفاخرج بيمينه، فلهرْ مح آدم خلق لما اممه رُإن • الحديث في حاء 
الجمعيمكن لأنه آدم؛ نلهر من الذرية إحراج في القيامهءا يوم إلى ذريته 

واحدةدفعة - واللام الصلاة عليه - آدم صلب من يخرجوا بان بينهما؛ 
فىمحال ولا الدنيا، إلى أخرجوا كما الترتيب على خرجوا لو كما 

ترتيبغير من الأبناء عن الأبناء الأخذة تلك في ينفهلر بان هذا؛ 
المجاز.على لا الحقيقة على صحيحتين معا بتان النوتكون زمان، 

والحديث؛لأية ا بين اختلاف لا أنه من الثامحلبي إليه ذهب وما 
الجمع.هال.ا تقرير في اختلفوا ؤإن المقمرين، من كثير إليه ذهب 

وذريته؛لأدم شاملا الأخذ هذا كون من الشاطبي إليه ذهب، فما 
كالسمرقدىأأ،،_؛ الجملة في - رين المقمن جماعة إليه ذهب 

.٣٩٠الأءممامم/خ\ِمآ_ )ا(
.٥٨١ا/العلوم بحر انفرت )٢( 



وابنوالألو'صل؛،، ع والرا3ير ، والمغوي 
ئشورلْ،.

ولمظهورهم من قال إنه قولهم; عن الجواب ءاما ت مرقندي القال 
آدمذرية أخرج قد أنه - أعلم واش - ذلك في فالمعنى آدم، ظهر من يقل 

منأحرج ثم ذريتهم، ظهورهم من أحرج نم  ٠٠صلبه ٌن ولدم هم الدين 
ظهورهممن مأحرج الشامة، يوم إلى لكئن هو ما جمح أحرج حتى بعدهم، 

آدم،ظهر يذكر ولم ذريته ظهور من لأخذ ا قذكر ، ظهره من تخرج مة ن كل 
:\3آذخو' ألثائ نئوم تعالى: اغ قال كما عفه، دليلا الكلام في لأن 

،.عليه((١٧دJلأ اتكلأم في لأن فرعون؛ يذكر ولم ، محءوث4ر 
منءادم ه من ربك لني قوله! معنى ما ت قيل ررفان ت البغوي وقال 

آدمذرية أخرج اش إن قيل: آدم؟ ظهر من أخرجهم دى 
فياء الأبمن الأبناء يتوالد ما نحو على بعض ظهور من بعضهم 
وأخرجوابنوه كلهم أنهم علم لما آدم ظهر ذكر عن فامتغني الترتيب، 

ظهره«رإما.من 

.٢٩٩/٣اكتز؛لمعالم انفر: )١( 
.lT^إo\إ١^ الضر انظر: )٢( 
.٢٠٢القرآن لأحكام الجامع انظر: )٣( 
.٩٧ْ/المعاني روح انظر•  ٢٤١

؟/الصاوي حاشية ، ٢٥٥اروحص؛هأ، وانظر: ، a٣٤٥/والتنوير التحرير انظر:  ٢٥)
. ١٥٨؛/الصحيحة الأحاديث، ظالة ، ٤٠٤- ٣٩٦آ/الحكيم القرآن ير نف، ١٧٢
١٦٣.

.٤٦غافر: ٌورْ )٦( 
.٥٨١ا/العلوم بحر )٧( 
T٩٩/٣اكثزيلمعالم )٨( 



بنيمن كان إنما الأحد أن تفتفي لأية ا اروألماظ ت القرطبي ويال 
!هداعلى النظم ووجه اللفظ، بحسب ذكر لأية ا في لأدم وليس آدم، 
لأنآدم؛ ظهر يذكر لم ؤإنما ذؤيتهم، آدم بني ظهور من ربك أحد يإذ 

ظهرْ،من المساق يوم أ-؛مجوا وأنهم بنوم، كلهم أنهم المعلوم 
ؤبيىبجآءادم4لا،«.لقوله؛ ذكرْ؛ عن نامتض 

أنإلى - والشوكانيل٣، ، ٢٢٧^كابن - المفسرين بعض وذهب 
ه.نفآدم هو الأية في آدم ببني المراد 

والمرادالأية، في آدم بني ذكن أنه بينهما ءوالجمع جزي؛ ابن قال 
معيتفق وهد>ا ،، الآية«لI كقوله آدم؛ 
الحديث،لآ،.لفغل 

أولى؛لأول، ا الوجه أن موتم، مقبولان، الوجهين كلأ أن يغلهر واليتم( 
جاءمنهما كل إذ بينهما؛ تعارض لا والحديث الأية منطوق إن حيث من 

يكونأن يمكن إذ بينهما؛ منافاة ولا ينفه، ولم الأحر به يصرح لم بحكم 
وتأويالهر؛إهماله من أولى اللففل ظاهر فإعمال، لهما، شاملا 

.١٢٠٢؛/U/؛«Y، القرآن لأحكام الجاح )١( 
Y) ) :؛/المهل انفلرYA.؛"

YnY-ZY.القدير نح انظر: )٣( 
.١١الأعراف: مودة )٤( 
.r^hl\المهل )٥( 
.Ynr/Yالقدير يتح انظر: )٦( 
صا<أا،الكريم القرآن ير نف، "١^١٦، ٦٧٢، ٥٨٠، ٤٥٨٤; اليان أضراء انظر: )٧( 

.١١١، ١١٠ص التفسير أصول نمول،ي ، ١ ١ "٠ 



ممهوفهاهدوبلا ء=قبجانىأييوألامنثم لجهت درأن؛ ؤ تعالى: قال ٠
ئثأصل هنر ثل َة'لآثثِ وكك غ ِمثمل لا  J،cولت؛ يا يجرول لا آعنن وثم 

ؤ;دتنذنأظنوله: قي قال من رروْنهملأ، اطبى: النقال ١ ١ 
الريح،درئه الناس: نول من عندهم لكنه فيها؛ ألقينا أي: • لجهثإده 

مهموز«لغير وذرا مهموز، وذرأ 

^٠^^؛درأظ تعالى: فوله رروفي _: آخر موصع في - وقال 
الوذلك الريح، ذوئئ العرب: قول من عندهم كأنه فيهارأ،؛ ألهينا أي: 

من:يكون لا وكذللئ، مهموز، مر ويرثه مهموز، ذرأنا لأن يجوز؛ 
ثلاثي®وذرأنا رباعي، ولكنه الهمز، لعدم هلهرها؛ عن الدابة أذرته 

ء؛^ ٢٠ء ، Sjtه اآح؛مء 

.١٧٩الأعراف: )ا(مورة 
الجهب.إلى نية ابن ونب [ ٢٣٠.  ٢٢٧الموانقات؛/]انظر: الكلام. أرباب س أي: )٢( 

كلأن لسان اكال هذا الشاطئ وأورد [ ١٧- ٣ ًرا، الكظ في الأخلاق ]انظر: 
الشيء، ني القرآن علوم س فلثس ١^,;*؛،؛ اللسان على حار خمر القرآن من بمط سض 

]انظر:بلل. دعواه ني فهو ذك؛ ادعى ومن به، يتماد مما ولا منه، تفاد يمما 
[.٢٣٠.  ٤٢٢٤;اJوافمات 

.٢٣٠أ/اJرافقات )٣( 

هذاالشاطئ وأورد فيها، ألقينا أي• ُؤدلقندمحأة4جثئم-ه تحار• قوله ر قالوا أي•  ٢٤١
فيالكلام على تخرصهم هو والضلال: البيع أهل ضلال أمياب من أن لبيان المثال 
]انفلر:ورموله. اممه عن يفهم الذي المرية علم عن الخرو ْع الخريتن نة والمالقرآن 

[.٣٨، ٢;٧٣الاعممام 
٢;٨٣.الاعممام )٥( 





حلقهو ؤإلما لولده الرجل ذؤية ميل؛ ومنه الرحم، في يخلقكم 
اه«لم

ذكره:تعالى يقول جعفر: أبو ررمحال ِ: لأية ا في - جرير ابن وقال 
حلقهاف ذرأ منه: ينال والإنس، الجن من كثيرا لجهنم حلقنا ولقد 

التأوبل'المأهل قال ذللث، ش قلنا الذي وبنحو ذرءا، يدروكم 
رونثرا؛ ين، مع وأوجد حلق معناه: راوذرأ؛ عملية: ابن وقال 

.١٨صنم\ا، اللفظ في الأخلاق )١( 
ايانجامع )٢( 
.Y٤٧٩/الوجيز الممرر )٣( 









الصفحةالموضح الموضع 

١٥٥. .................الضسر قي الشاطئ إسحاق أبي أقوال الثاني: الشم 

١٥٧الفاتحة سورة 

١٥٧. .ّ......ؤؤ....٧[ تييءثأكثهميمل1، تعار: نوله ١ \إ 
١٦٥البقرة سورة 

١٦٥البقرة سورة نزول ١ آ/ 

١٦٨. ب..؛ّ......ّب.؛......ضر:ؤامحهمحق4]م[ ^٦ 
 ٣/i ١٧١. ...بجلءاساافوأيوب^مه]لأ"؛ا[ ش  ٧٢٥١• تعالى قوله

١٧١٠[ ٢١محمحممو١نم4ل؛،/٤ 
١٧٥..٠ .......٠.......٠.[ ٢٢]مموأبمِسه  ٥/٦

 ٦/U ١٨١. ..........[ ٢٦]^ ٠٨^؛؛بمنرب أن متزء لا ص • تحار قوله

U/A  ١٨٨. .................ؤنإذثاديخِممح4ل»'آ[ تعار: فوله

١٩٠. ............[ ٢٠٥]أءأثو5يخآئنيم قائم ه ت تحار نوله 

١٩٦ا .ّاا....ا...[ ٤٦، ٤٥]ث؛لخّلؤإه الثم سمنوأ ثأ ؤ ت تحار قوله *ا/ه 

[٥٧] .١٩٩

٢٠٤. ......^ُأكأئيمفيصه]هآ[ تعار: قوله 
٢٠٦[ ]٧٦-١٧بماس/غمانثمأه 

٢٠٩.. ....[ ١٠٤]ثعنثا؟اا ئثوأوأ لا ءانوأ أرمى • تعال قوله 



لألتفيتمِلأ^

٢١٢. ..........[ ١١٤]نثنحدأقوه ثج منن أظلم ؤوس ت*ار؛ قوله ها/ةا 

٢١٥ّ ؛....ؤ........[ ١١٧]١^؛>^ ^ نحار: قوله ا"ا/ها 

٢١٧؛. .....٠٠؛؛[ ١٢٠٢]ؤثمحبمِصشِثبجب< لأا/ا*ا 

٠.٢١٩ ....؛...؛؛.[ ١٤٣]ص؛ئوظا4 تعار: قوله 

٢٢١. ....[ ١٥٧^٥٠]تحار: قوله 

٠[ ١٥٨بمنأيjةينءره] ١٩; ٢٠ ٢٢٢. ..؛؛....٠ 

٢٢٦[ ١٧٣]تحار: قوله  ٢٠ ٨١

٢٣١. .[ ١٨٧]بمس\زكإكثَبمإ< تعار: قوله 
٢٣٦. .................[ ١٨٩]تحار:  ٢٢م؟/

٢٤٥.. ......؛..؛....٠٠[ ١٩٦]تحار: ^

٥٢ ٠ [ ١ ]٨٩ وداء=قإيم ثنثعرأمحلاين أن لجتكأ ثكمحفم ؤليس تحارت قوله ٢ ٤ أ/ ٥
٢٥٢[ ٢١٣]ؤكنأهزممَثء تعار: قوله  ٢٥/٢٦

AU ٢٥٤. .........[ ٢١٩]ثأكي4 انم م تعار: فوله  ٢٦

٢٥٩{ ٦٦]> تعار: فوله 

٢٦٣. .....[ ٢٢٣]نمار: قوله  ٦٨٨٩

٢٦٦ ٠٠...[ ٢٢٨] ٦٩٨٠

٢٧٠. .....................[ ٢٢٩]ؤألنلثقية4 نمار: قوله  ٣٠٣١

٢٧٤. ....؛......[ ٢٣١]^وآئثكنس  ٣١٨٦



الموضوعاتنهرس 

rr ٢٧٧. .....[ ٢٣٣]نولهنمال: /٢٣

rr/Ti ..... ...٢٨٠

rt/To [٦٣٨ ] ....٢٨٤

٢٨٥.. .......[ ٢٤٥]حثناه ئنبما ه نيس أثوى يا ت تحال قوله آُّآ/٥٣ 

٢٨٨. ..........[ ٢٥٥]ؤ;ئىأصثمحه هتحار: ;٦٣ ٣٧

٢٩٢. ......[ ٢٥٨]س م تعال: قوله  ٣٧/٣٨

٢٩٥. [ ٢٦٠]م طش أول رن تعالى; قوله ؟م/٨٣ 

٢٩٨. .....[ ٢٦٤]^^محلأمحأزأت.ثؤمح(4 تحال: قوله 
٣٠١[ ٢٧٣-٢٦٧مح^ِسصءجّه] ٤٠/٤١

٣٠٧. ..........[ ٢٧٩-٢٧٥^لخ:محناززأه]

٣١٢. ......[ ٢٨٢]مح:اضأإذامميمبجه تحار: قوله  ٤٦! ٤٣

٣١٧. ............[ ٦٨٦]نمار: نول 

11/io  ٣٢١. ......>:فتافيأصثناِفى؟ص]؛م؟-آخآ[ تعار: قوله

٣٢٧ّورةآلعمان 

٣٢٧.. ...... .........]٧[ تحار: قوله ا"إ/ا 

 Y/؛U ]٣٦٤؛ ؛....ب.ّ؛..ؤ..ضر:>شصبجننذج]ها

٣٦٧. ...ا.؛.ؤ.ّ.........[ ٢٦]^طل:ممحتج،ص4 

٣٧٠... .......شقلكمحسأسِكثفي;ج]هه[ 





٤٣٦.. .....تادمحثمحنأمحاج]،1[ مله-مار:  ٨٨٧

٤٤٠. ..........[ ]١٧■>ووو>طةه حذوأ ءامنوأ ١^؛؟؛< ؤكأثآ،ا تعار قوله  ٩/٦٨

٤٤٢.. .ا.هؤ......[ ]٠٨ؤشتيأصدسأشغأق4 ر:  ١٠٨٩
١١٨٠ ^^.^AY]4k ]................... .٤٤٣
٤٤٦. ....٠٠.؛....[ ]٥٩>لأمحأأثٍثونةآس تعال: قوله  ١٢/٧١

٤٤٨. .....يرخأمثبمُس4]هآا[ 
٤٥٤. ..٠............٠٠[ ١٢٧]ؤنبثف؛وهِفىاوتبج تعار: قوله  ١٤; ٧٣

٤٥٩. ..[ ١٤١]اده ين ئح 2؛^ َ؛ة هوءذيم •' تعار قوله  ١٥ ٨٤

٤٦٤. ........[ ١٤٣، ١٤٢]ؤاةأمحنمحمثأه4 تعالى: قوله  ١٦٣٥

٠المائدة سورة  ٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠٠.. ...٠ ٠ ٠ ٠• ٠٠٠ ٠٠٠  ٠.٠ ٠., ٠٠٠.., ٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠٠,, ٠ ٤ ٦٧. ٠

٤٦٧. ........]٣[ ظئبجممُى تعار: قوله  ١٨٦
UU / ٤٧٤. ٠ . .٠ ّ؛ . .٠ ٠ . .٠ ؤ . ..٠ ٠ ]٥[ ألثأثئ4 >أويلَم تعار: قوله ٢

٤٧٩. ...ّ.ّ...^^همح.َاسمأمحأمح4هلخ[ تعار: قوله  ٣٨٨

٤٨١. ......؛أل..بأل...[ ٤٨]ؤثآزنإهصام4 تعار: ه  ٤٨٩

٤٨٣. .......^^^لجحمحلبمبجنه4]٧٦[ تعار: قوله *M؛، 

٤٨٥؛ ؛.....]٧٧[ ^فلأقلدأفيدج(4 ح■' فوص  ٦٨١

٤٨٧[ ٨٨، ]٧٨محمحألأممأشتاأءمح4 تعار: قوله  ٧٨٢
٥١١. ......[ ٩١، ]٠٩أقأون^ ؤئبمأكذ،لإأنحار:  ٨٨٣



٥١٤. .......اثاأمحَمح4]٠^٣٩[ أا//ا، 

/A®٠٢٢. .....صمحألأئلوأمحآص]ا«ا[ تحار: توله  ١٠

٥٢٨. ......]ّا»ا-ه'ا[ ه ثإمحيدرثلأتغثت جثيآس ؤ•-، تحار• نوله ١ آ"خ/١ 

٥٣١سورةالأنم١م 

AU ٠١..............ومقاصدها الأنعام محورة نرول /١ ٥٣١. ......؟ ...١

AA ٥٣٥. ........محىمحأءتثالأمحه]ا[ تحار: نوله /؟

٥٣٧.. ............صزؤنث,يم]،أ[ 

٥٣٩... ..[ ٥٢]ألندنم رهد دعون ال;ث مملثي : تعالى توله ♦بم/أ 

٥٤٢.. ......[ ٥٧]وألستيسيث4 تعار•' نوله اه/ه 

٥٤٥ؤ .......[ ٥٩]نول،تعال:>  ٦٨٢

٥٤٨. .........[ ٦٥]بزه اثن تائي  ٥٤تعال: نوله  ٧/٩٣

 A/٥٥١. ...[ ٦٩]قؤ؟آش،ه قئزأ ؛١^١ قص تحال: نوله ؛؟

٥٥٣. ........[ ]٢٨دءوندئهمه \ف؛وإ وص تولهأعار:ؤائن هه/ه 

٥٥٩. ٠١....[ ]٠٩أمثدءه نهديتهئر [_ هدى [دن ؤأنؤ\ن تعار: نوله ١  ٠/٩٦

٥٦١. .................[ ٩١]> تعار: نوله  ١١/٩٧

/^A٥٦٣. ......[ ١٠٨]دعون اكي تولهتعار;ؤؤلثد ١٦

٥٦٥ؤ . ..[ ١١١]أمحن4 أتبمتئمحثر رلآإيي تحار:نوله  ١٣/٩٩
٥٧٠[ ١٣٧]١^٥؛^^ محي إؤهئ رلآ هو ماهتحار:ؤ 






