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أ

إهداء

إلى من ربٌاهي حق التربٌة.
إلى من ابذل الجهد لخرج من ظلمات الجهل.
إلى من اهفكا ما لدًهما لتعلم خٌر دهٌاي واخرتي.
إلى َّ
والدي العزًزًن ،وإلى جمٌع اسرتي.
إلى كل من اعاهوي من الساتذة وإخواهي الطالب الذًن كاهوا معي في سفري
هذا.
إلى اصدلائي الذًن صاحبوهي بالدعاء َ
لٌل َ
ههار.
وإلى جمٌع المسلمٌن في كل مكان.

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل حمدا كثي ار طيبا مباركا فيو كما يحب ربنا كيرضاه ،كصمى هللا كسمـ عمى

نبينا دمحم خاتـ المرسميف كاماـ الميتديف كعمى آلو كأصحابو أجمعيف.
أما بعد:

فقد ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ ( )1كقاؿ عميو
2
اس»( )3لذا
َّللا َم ْف َال َي ْش ُك ُر الهن َ
الصبلة كالسبلـ في حديث أبي ىريرة( )َ « :ال َي ْش ُك ُر ه َ
عز كجل عمى ما أت هـ عمي مف ِن َعمو الغزيرة
انطبلقا مف ىذه اآلية ،أتقدـ بالشكر أكالً هلل ّ
 ،إذ كهفقني بأف كصمت إلى المرسى األخير كعقدت حبكتي مف ىذا السفر المبارؾ ،فمو

كل الحمد كالشكر.

كأتقدـ بالشكر الجزيل أيضا إلى جميكرية السكداف حككمة كشعباً الذؼ فتح أبكابو بكل
األريحية كرحابة الصدر لطمبة العمـ مف شتى البمداف.

كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف لجامعة أفريقيا العالمية تمؾ القمعة العممية الشامخة التي ينيل
مف معينيا الصافي الطبلب األفارقة كغيرىـ ،كأخص بالذكر كالشكر كمي َة القرآف الكريـ
 -قسـ التفسير كعمكـ القرآف -التي أتاحت لي ىذه الفرصة الثمينة ،لمكاصمة الدراسة

إلى ىذه المرحمة فيي تستحق كل شكرؼ كتقديرؼ ،كالشكر كالتقدير لمدير األسبق
كالحالي.

 -1النمل :اآلية.40 :
 -2ىك عبد الرحمف بف صخر ،أكثر الصحابة ركاية عف النبي عميو الصبلة كالسبلـ ،ت  57ىػ .انظر :الكفيات
كاألحداث ،لعضك ممتقى أىل الحديث ،قاؿ المؤلف :ىك ممف مختصر لؤلحداث كالكفيات عبر التاريخ،. . . .آخر
تحديث – في المكتبة الشاممة -بتاريخ 20 :ربيع األكؿ  1431ىػ.)32/1( ،

 -3سميماف بف داكد ،مسند أبي داكد الطيالسي ،تح :د.دمحم بف عبد المحسف التركي ،دار ىجر – مصر،الطبعة:
األكلى 1419 ،ىػ  1999 -ـ باب :كدمحم بف زياد ،)232/4( ،حديث رقـ .2613
ج

أتقدـ بجزيل الشكر كالعرفاف إلى مربي كأستاذؼ كمشرفي عمى ىذه الرسالة :الدكتكر
ك ّ
سعيد صالح .الذؼ أعانني كل اإلعانة في إنجاز ىذا البحث؛ إذ بذؿ مف كقتو الغالى
ِ
كج َمكِتو البلمعة
كالثميف ناصحا كمرشداّ ،
كمكجيا حتى خرج البحث في حمتو األخيرة َ
األخاذة ،فأسأؿ هللا عز كجل أف يجعل جيده في ميزاف حسناتو يكـ ال ينفع ماؿ كال
بنكف إال مف أتي هللا بقمب سميـ .

ابتداء مف رئيس قسـ
كما أتقدـ بالشكر أيضا إلى كل مف أعانني مف أساتذتى الكراـ :
ً
التفسير كعمكـ القرآف إلى أعضائو األجبلء كميـ.
كأخي ار أتقدـ بالشكر إلى كل مف أسيـ في إنجاز ىذا العمل؛ بالنصيحة ،أك التكجيو ،أك
اإلرشاد ،كأسألو هللا العمى العمىـ أف يجعل جيدىـ في ميزاف حسناتيـ  .آميف.

د

مستخمص البحث
يتناكؿ ىذا البحث :األحكاـ الشرعية عند اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تفسيره لمسكرتيف
آؿ عمراف كالنساء كالمنيج الذؼ تبعو رحمو هللا في ذكر األحكاـ الشرعية مف خبلؿ
تفسيره .كىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي :بياف مكانة األحكاـ الشرعية كأىميتيا،
كالكقكؼ عمى األحكاـ التي ذكرىا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في سكرتي آؿ عمراف
كالنساء ،كالمساىمة في خدمة القرآف كبياف جيكد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تفسير
كتاب هللا تعالى ،كابراز مكانة اإلماـ ابف كثير رحمو هللا العممية كطريقتو المنيجية في
ذكر األحكاـ الشرعية مف السكرتيف المذككرتيف .كقد استخدـ الباحث المنيج االستقرائي،

كالتحميمي ،كالكصفي .كيتككف ىذا البحث مف خمسة فصكؿ كخاتمة.
الفصل األول :أساسيات البحث.

الفصل الثاني :التعريف باإلماـ ابف كثير رحمو هللا كتفسيره كمنيجو في تناكؿ أحكاـ

القرآف.
الفصل الثالث :أحكاـ القرآف عند اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في سكرتي آؿ عمراف
كالنساء.
الفصل الرابع والخامس :تناكال ما تبقىف مف أحكاـ القرآف عند اإلماـ ابف كثير في
النساء.

كختـ البحث بذكر بعض النتائج مف أىميا :أف سكرتي آؿ عمراف كالنساء قد اشتممتا
عمى كثير مف األحكاـ الشرعية .كىي السكرة الكحيدة التي تناكلت أحكاـ الميراث فقط
مف بيف سكر القرآف .أف اإلماـ ابف كثير قيد نفسو في تفسيره عمى التفسير بالمأثكر
فقط.
ككما تكصل الباحث إلى أىـ التكصيات مف أىميا :عمى الباحثيف أف ينفضكا الغبار
كييتمكا بالبحث كالتنقيب كالدراسة في كتب التفاسير القديمة كاخراج الكنكز العممية منيا
المتعمقة باألحكاـ الشرعية ،كما عمييـ أف يتناكلكا جزئيات مف كتب التفاسير
ه

كيخصصكىا بدراسة عممية مكضكعية كفقا لممناىج العممية المعاصرة تكاكبا مع العصر،
ككما عمييـ تناكؿ البحكث العممية في القرآف الكريـ كفق تفاسير األئمة إلخراج مدػ
الجيكد التي بذلكىا في خدمة كتابنا الكريـ ،إذ أف القرآف الكريـ كتاب صالح لكل زماف
كمكاف.

و

ABSTRACT
This research deals with: the rulings of Imam Ibn Kathir in his
interpretation of the two surahs Al Imran and An-Nisa and the
approach he followed, may God have mercy on him, in mentioning
the legal rulings through his interpretation. This study aimed to
achieve the following: Clarifying the status and importance of
legal rulings, identifying the rulings mentioned by Imam Ibn
Kathir, may God have mercy on him, in the two surahs of Al Imran
and An-Nisa, and contributing to the service of the Qur’an and
clarifying the efforts of Imam Ibn Kathir, may God have mercy on
him, in interpreting the Book of God Almighty, and highlighting
the position of Imam Ibn Katheer, may God have mercy on him.
Many, may God have mercy on him, have scientific and
methodical method in mentioning the legal rulings from the two
mentioned surahs. The researcher used the inductive, analytical,
and descriptive method. This research consists of five chapters and
a conclusion.
Chapter one: the basics of research.
Second chapter: introducing Imam Ibn Kathir, may God have
mercy on him, and his interpretation and approach to dealing with
the provisions of the Qur’an.
Third chapter: the provisions of the Qur’an according to Imam
Ibn Kathir, may God have mercy on him, in Surat Al-Imran and
Al-Nisa’.
Fourth and fifth chapters: They dealt with the rest of the
provisions of the Qur’an according to Imam Ibn Kathir on women.
The research concluded by mentioning some of the most important
results, the most important of which are: The Surahs of Al-Imran
and Al-Nisa’ included many legal rulings. It is the only surah that
dealt with the provisions of inheritance only among the Surahs of
the Qur’an. Imam Ibn Kathir restricted himself in his interpretation
to the interpretation of the adage only. And as the researcher
ز

reached To the most important recommendations of the most
important. Researchers have to dust off and pay attention to
research, excavation and study in the books of ancient
interpretations and bring out scientific treasures from them related
to the legal rulings.
They also have to deal with the details of the books of
interpretations and dedicate them to an objective scientific study in
accordance with contemporary scientific methods in line with the
times, and as they have to deal with scientific research in the Holy
Qur’an according to Interpretations of the imams to show the
extent of the efforts they made in the service of our Holy Book, as
the Holy Qur’an is a valid book for every time and place.

ح

مقدمة:
الحمد هلل الذؼ أنعـ عمى عباده بإنزاؿ كتابو العربي المبيف ،كالصبلة كالسبلـ عمى
كعبر عف تأكيبلت مشكل
كبيف ما غمض مف معاني التنزيل ّ
فسر ّ
نبينا دمحم خير مف ّ
الفرقاف ،ه
ككضح أحكامو لصحابتو الكراـ ،كآلو كصحبو الذيف ىـ خير تبلمذة لخير أستاذ
كخير مف أخذ عنيـ بياف ما غمض مف معاني التبياف كأحكامو.
كبعد:

فقد أنزؿ هللا القرآف عمى نبينا دمحم ليبيف كيعّمِـ شرائعو كارشاداتو كتكجيياتو ألمتو،

ككاف يقكـ بذلؾ خير قياـ ،كما كاف الصحابة رضكاف هللا عمييـ يسألكنو عما غمض
عميي ـ مف معاني التبياف فيجيب عف أسئمتيـ كيبيف ليـ ما أشكل عمييـ مف أحكامو
ِ
مفسر ِ
كمؤكؿ لمقرآف الكريـ ،ثـ أصحابو مف
ّ
كمعانيو فعبل أك قكال ،كلذا كاف الرسكؿ أكؿ ّ
المفسركف ،كالذيف مف بينيـ اإلماـ ابف كثير
بعده كالتابعكف ،كمف ث هـ جاء بعدىـ األئمة
ّ
رحمو هللا صاحب تفسير القرآف العظيـ المشيكر كالمعركؼ بػ " تفسير ابف كثير" ،الذؼ

يعد مف أىـ كتب التفاسير بالمأثكر ،بل يعد تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مف ضمف
التفاسير الميمة التي تعتمدىا األمة .كقد امتاز عف كثير مف كتب التفاسير بميزات
عدة ،حيث إنو قصر كحصر تفسيره عمى التفسير بالمأثكر .أكال تفسير القرآف بالقرآف ثـ
القرآف بالسنة كبأقكاؿ الصحابة كغيرىـ مف العمماء .فالكتابة فيو كدراستو مف األمكر
المرغكبة لكل باحث ،كأف ىذه الدراسة تعد منيجية جديدة في جانب البحكث العممية،
كلما لممكضكع مف ىذه األىمية كتمؾ العناية لدػ األمة ،رأػ الباحث أف يخص سكرتي
آؿ عمراف كالنساء بالدراسة كفق األحكاـ الشرعية التي كردت في السكرتيف منو .ىذا ،أما
ما يخص سكرة آؿ عمراف كالنساء فقد اشتممتا عمى كثير مف األحكاـ القرآنية كاألحكاـ
الشرعية ،كىذا مف األسباب التي دعت الباحث أف يسدؿ عمييما ستائر العناية كأف
يرخي نحكىما عناف التأمل في آياتيما كاألحكاـ التي انطكت عمييما كيخصيما بالدراسة
كالتحميل كالنقاش ،إضافة إلى أنيما ما خصيما كحدىما باحث مف قبل بدراسة شاممة
كمستكعبة.
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الفصل األول :أساسيات البحث:
وفيو مبحثان:
المبحث األول :أىداؼ البحث – أىميتو  -مشكمتو – أسئمتو
 فروضو.المبحث الثاني :منيج البحث -وسائمو  -حدوده – الدراسات

السابقة – ىيكل البحث  -مساىمتو في الفكر اإلنساني.
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المبحث األول :أىداؼ البحث – أىميتو  -مشكمتو – أسئمتو
 فروضو .وفيو خمسة مطالب:المطمب األول :أىداؼ البحث:
 .1بياف مكانة األحكاـ الشرعية كأىميتيا.
 .2الكقكؼ عمى األحكاـ التي ذكرىا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في سكرتي آؿ
عمراف كالنساء.
 .3المساىمة في خدمة القرآف كبياف جيكد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في
تفسير كتاب هللا تعالى.
 .4إبراز مكانة اإلماـ ابف كثير رحمو هللا العممية كطريقتو المنيجية في ذكر
األحكاـ الشرعية مف السكرتيف المذككرتيف.

المطمب الثاني :أىمية البحث:
تتبيف أىمية ىذه الدراسة لتناكليا تفسير اإلماـ بف كثير رحمو هللا ،الذؼ يعتبر مف ضمف
أىـ التفاسير الشاممة لمفكائد ،كىك مقدـ عند العمماء ألىميتو ،ألف اإلماـ ابف كثير رحمو
هللا قد التزـ فيو بنقل أقكاؿ المتقدميف مف العمماء كلـ يستعمل رأيو فقط في تفسير كبلـ
هللا دكف اعتماد عمى مف سبقو ،بل تناكؿ المسائل المغكية كالفقيية كالتاريخية كالحديثية

بمشاركة كاممة في ترجيح ما يستحق ذلؾ كتضعيفو كتعمىمو ،كتحدث عف جانب األحكاـ
الشرعية بطريقة مميزة كسيمة كمختصرة ،مف غير تطكيل كادخاؿ ما يخرج تفسيره عف

أمر مرغكبا فيو
الغرض ،كلككنو كتاب تفسير كليس بكتاب فقو ،فيككف البحث في تفسيره ا

إلظيار جيكده كخدمتو لكتاب هللا تعالى مف خبلؿ تفسيره المبارؾ.
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المطمب الثالث :مشكمة البحث:

تفسير اإلماـ ابف كثير مف أىـ كتب التفاسير بالمأثكر ،كأىـ الكتب التي تناكلت األحكاـ

الشرعية ،كما أف السكرتيف آؿ عمراف كالنساء مف أىـ السكر القرآنية التي تناكلت

تطرؽ نحكىما بالدراسة البحثية،إذف ،تكمف مشكمة ىذا
األحكاـ الشرعية،كلـ يكجد مف ه
البحث في أف سكرتي آؿ عمراف كالنساء مف السكر القرآنية التي تحدثهت عف األحكاـ

كأف تفسير القرآف العظيـ المعركؼ بػ " تفسير ابف كثير" مف التفاسير المعتمدة لدػ
األمة ،كعدـ كجكد مف تعاطى السكرتيف بالدراسة لمجكانب األحكامية مف ىذا التفسير.
كينبعث مف ىذه المقدمة إلىسيرة سؤاالف محكرياف لمدراسة:
ما منيج ابف كثير في تناكؿ األحكاـ الشرعية في تفسيره لمسكرتيف؟
ما مدػ تناكلو لؤلحكاـ الشرعية التي كردت في السكرتيف؟

المطمب الرابع :أسئمة البحث:

 .1مف ىك اإلماـ ابف كثير رحمو هللا؟
 .2ما مدػ الجيكد التي قاـ بيا اإلماـ ابف كثير في تفسيره لؤلحكاـ الشرعية؟
 .3ىل المنيج الذؼ تبعو اإلماـ ابف كثير في تفسيره لؤلحكاـ الشرعية مشبع؟
 .4ىل استكفي اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تفسيره شرح األحكاـ الشرعية في
سكرتي آؿ عمراف كالنساء؟.
 .5ىل في سكرتي آؿ عمراف كالنساء مسائل المتعمقة باألحكاـ الشرعية؟
 .6ما مدػ اىتماـ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا باألحكاـ الشرعية؟

المطمب الخامس :فروض البحث:

 .1اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مف األعبلـ كلو دكر بارز في تفسير القرآف الكريـ.
 .2الجيكد التي قاـ بيا اإلماـ ابف كثير في تفسيره لؤلحكاـ الشرعية كبيرة.
 .3المنيج الذؼ تبعو اإلماـ ابف كثير في تفسيره لؤلحكاـ الشرعية مشبع.
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 .4ما استكفي اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تفسيره شرح األحكاـ الشرعية في
سكرتي آؿ عمراف كالنساء.
 .5ىناؾ في سكرتي آؿ عمراف كالنساء مسائل المتعمقة باألحكاـ الشرعية.
 .6اىتماـ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا باألحكاـ الشرعية اىتماـ كبير.
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المبحث الثاني :منيج البحث -وسائمو وحدوده – الدراسات
السابقة – ىيكل البحث  -مساىمتو في الفكر اإلنساني .وفيو
مطالب:
المطمب األول :منيج البحث:

يتبع الباحث في بحثو المنيج الكصفي :ذلؾ بذكر الكيفية التي استعمميا اإلماـ ابف كثير

رحمو هللا كمنيج لو في تفسير اآلية .كالمنيج اإلستقرائي :كذلؾ بتتبع اآليات ذات صمة
بالمكضكع ثـ دراستيا مف خبلؿ تفسير اإلماـ ابف كثير .كالمنيج التحميمي :كذلؾ بذكر
مسائل التي أكردىا اإلماـ ابف كثير مما يتعمق باألحكاـ الشرعية .ككتبت اآليات بالرقـ
العثماني كغزكتيا إلى سكرىا ،كخرجت األحاديث كاآلثار كغزكتيا إلى مصادرىا ،نقمت
األقكاؿ كالنصكص كنسبتيا إلى أصحابيا .ثـ التزـ الباحث باآلتي:
 .1استق ارء أحكاـ القرآف في سكرتي آؿ عمراف كالنساء.
 .2يبدأ الباحث بذكر اآلية ،ثـ معناىا العاـ حسب ما ذكره اإلماـ ابف كثير رحمو هللا
فييا ،كأحياناً يذكر أسباب النزكؿ ،كبعد ذلؾ يدخل في ذكر األحكاـ الشرعية
التي أكردىا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ،مع ذكر أقكاؿ غيره مف المفسريف.

 .3أحياناً يذكر الباحث كبلـ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في اآلية كيناقشو بأقكاؿ غيره
مف المفسريف كترجيح ما ىك راجح.

المطمب الثاني :وسائل البحث وحدوده:
سيستخدـ الباحث كل األدكات التي يمكنو مف كتابة البحث كآلتية:
 .1المصادر األصمية كالمراجع.
 .2الكتب الكرقية
 .3المكتبة اإلكتركنية الشاممة.
 .4الشبكة العنكبكتية.
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تتمثل حدكد المكضكع بذكر أحكاـ القرآف الكاردة في سكرتي آؿ عمراف كالنساء مف خبلؿ

تفسير اإلماـ ابف كثير.

المطمب الثالث :الدراسات السابقة:

الدراسة األولي :اسـ الباحثة :جيياف محمكد األسطل ،بعنكاف :تعقبات الحافظ اإلمام
ابن كثير  -رحمو هللا  -عمى المحدثين من خالل كتابو تفسير القرآن العظيم (جمعا
ودراسة من خالل سورة النحل إلى نياية سورة الناس) ،تحت إشراؼ :د.رائد بف طبلؿ

شعت ،قدمت ىذه الرسالة ،استكماالً لمتطمبات درجة ماجستير في كمية أصكؿ الديف،

بغزة1439 ،ىػ.

ىدفت الرسالة إلى التعرؼ عمى منيجية اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تعقباتو عمى
غيره مف العمماء ،كابراز شخصية اإلماـ ابف كثير.

اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت كتاب تفسير

القرآف العظيـ لئلماـ ابف كثير.

كاختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت تفسير

اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مف خبلؿ تعقباتو لغيره مف سكرة النحل إلى نياية سكرة
الناس ،مع أف دراسة الحالية تتناكؿ األحكاـ الشرعية في سكرتي آؿ عمراف كالنساء في

تفسير اإلماـ ابف كثير.

الدراسة الثانية :اسـ الباحث :عبد اإللو كرؼ الحكرؼ ،بعنكاف :أسباب إختالؼ
المفسرين في تفسير آيات األحكام ،تحت إشراؼ :د .أحمد يكسف سميماف ،قدمت ىذه

الرسالة ،استكماالً لمتطمبات درجة ماجستير في كمية دار العمكـ ،جامعة القاىرة،

1422ىػ.

ىدفت الرسالة عمى بياف أسباب إختبلؼ المفسريف في اآليات األحكاـ.

اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت مكضكع

األحكاـ الشرعية.
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كاختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت األحكاـ
الشرعية مف خبلؿ بياف إختبلؼ المفسريف في آياتيا  ،مع أف الدراسة الحالية تتناكؿ
األحكاـ الشرعية في سكرتي آؿ عمراف كالنساء.
الدراسة الثالثة :اسـ الباحث :ياسر بف عبد هللا ،بعنكاف :منتيي المرام شرح آيات
األحكام ( لئلماـ دمحم بف الحسيف بف القاسـ بف دمحم الحسني تحقيق كدراسة مف بداية
سكرة األعراؼ حتي نياية المخطكط) ،تحت إشراؼ :د .غالب الحامضي ،قدمت ىذه

الرسالة ،استكماالً لمتطمبات درجة ماجستير في كمية الدعكة ك أصكؿ الديف ،جامعة

القاىرة1429 ،ىػ.

ىدفت الرسالة عمى تحقيق المخطكط منتيي المراـ شرح آيات األحكاـ لئلماـ دمحم بف
الحسيف بف القاسـ بف دمحم الحسني.

اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت مكضكع
آيات األحكاـ.

كاختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت اآليات
األحكاـ مف خبلؿ تحقيق المخطكط كذكر ما يدؿ عمى صحة بعض النسخ عمى غيرىا،

مع أف دراسة الحالية تتناكؿ األحكاـ الشرعية في تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عمى
كجو التحميمي كالكصفي فيما فسره اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مع ما ذكره مف األحكاـ.
الدراسة الرابعة :اسـ الباحث :دمحم عبدة عبد الرحمف ،بعنكاف :تخريج أحاديث سورة
الرعد من تفسير اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -تحت إشراؼ :د.السير دمحم الحكيـ،
قدمت ىذه الرسالة ،استكماالً لمتطمبات درجة ماجستير في قسـ الراسات العميا ،شعبة
السنة ،جامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة1400 ،ىػ.

ىدفت الرسالة إلى تحقيق أحاديث سكرة الرعد مف تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو هللا

كالتعرؼ عمى ما صح كما لـ يصح مع تنصيص في تمؾ في األخبار.
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اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت كتاب تفسير
القرآف العظيـ لئلماـ ابف كثير رحمو هللا في سكرة معينة.

كاختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت تفسير

اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مف خبلؿ تحقيق أحاديثو في سكرة الرعد ،مع أف دراسة
الحاليىة تتناكؿ األحكاـ الشرعية في سكرتي آؿ عمراف كالنساء في تفسير اإلماـ ابف
كثير.
الدراسة الخامسة :اسـ الباحث :دمحم عبدة عبد الرحمف ،بعنكاف :تخريج أحاديث سورة
الكيف من تفسير اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا -تحت إشراؼ :د .دمحم سيد طنطاكؼ،
ال لمتطمبات درجة الدكتكرة في قسـ الدراسات العميا ،شعبة
قدمت ىذه الرسالة ،استكما ً
السنة ،جامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة1400 ،ىػ.

ىدفت الرسالة إلى تحقيق أحاديث سكرة الكيف مف تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو هللا
كالتعرؼ عمى ما صح كما لـ يصح مع تنصيص في تمؾ في األخبار.

اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحاليىة ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت كتاب تفسير

القرآف العظيـ لئلماـ ابف كثير رحمو هللا في سكرة معينة.

كاختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية ،في ككف الدراسة السابقة تناكلت تفسير ابف
مف خبلؿ تحقيق أحاديثو في سكرة الكيف ،مع أف دراسة الحالية تتناكؿ األحكاـ الشرعية

في سكرتي آؿ عمراف كالنساء في تفسير اإلماـ ابف كثير.

المطمب الخامس :ىيكل البحث:

يتككف ىذ البحث مف خمسة فصكؿ ،ثـ الخاتمة :المشتممة عمى النتائج كالتكصيات:
الفصل األول  :أساسيات البحث:
وفيو مبحثان:
المبحث األكؿ :أىداؼ البحث – أىميتو  -مشكمتو – أسئمتو  -فركضو.
المبحث الثاني :منيج البحث -كسائمو  -حدكده – الدراسات السابقة – ىيكل البحث -
مساىمتو في الفكر اإلنساني .
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الفصل الثاني :التعريف باإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -وتفسيره ومنيجو في تناول
أحكام القرآن :وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األكؿ :اسمو ،كنسبو ،كمكلده ،كنشأتو ،كحياتو العممية.
المبحث الثاني  :عصر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كمكانتو.

المبحث الثالث :اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كمنيجو في تناكؿ اآليات األحكاـ.

الفصل الثالث :أحكام القرآن عند اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في سورة آل عمران
اآلية ، 73إلى اآلية  6من سورة النساء .وفيو سبعة مباحث:
المبحث األكؿ :حكـ الكفالة في الشريعة.
المبحث الثاني :حكـ إطبلؽ اإلسـ عمى المكلكد.
المبحث الثالث :فريضة الحج.
المبحث الرابع :النيي عف اتخاذ المنافقيف كغيرىـ ممف ليس بمسمـ بطانة.
المبحث الخامس :الربا.
المبحث السادس :رد أمكاؿ اليتامى.
المبحث السابع :حكـ تمكيف السفياء مف الصرؼ.
الفصل الرابع :أحكام القرآن عند اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في سورة النساء
اآلية ، 44إلى اآلية  73من سورة النساء .وفيو سبعة مباحث:
المبحث األكؿ :أحكاـ الميراث.
المبحث الثاني :الزنا.
المبحث الثالث :النيي عف اإلرث النساء كرىا.
المبحث الرابع :تحريـ نكاح المحارـ مف النسب.
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المبحث الخامس :أحكاـ األمة فيما يتعمق بالنكاح.
المبحث السادس :تحريـ أكل األمكاؿ بالباطل.
المبحث السابع :حكـ نشكز النساء عمى أزكاجيف.
الفصل الخامس :أحكام القرآن عند اإلمام ابن كثير في سورة النساء من اآلية – 76
إلى نياية السورة .وفيو سبعة مباحث:
المبحث األكؿ :األمر بعبادة هللا كحده.
المبحث الثاني :حكـ الصبلة حاؿ سكراف.
المبحث الثالث :األمر برد األمانات إلى أىميا.
المبحث الرابع :تحريـ قتل المؤمف.
المبحث الخامس :الحكـ في قصر الصبلة.
المبحث السادس :صبلة الخكؼ.
المبحث السابع :اإلحساف في معاشرة النساء.

المطمب السادس :مساىمة البحث في بناء الفكر اإلنساني:

تتمثل مساىمة ىذه الدراسة في بناء الفكر اإلنساني ،مف خبلؿ إفادتو لمعمكمات كاممة

عف أىمية األحكاـ الشرعية ،كابراز جيكد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كاىتمامو باألحكاـ
الشرعية ،كىي اإلضافة العممية لمفكر اإلنساني بما تحتكيو مف المكضكعات األحكاـ
الشرعية المفيدة التي تناكليا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تفسيره.
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الفصل الثاني :التعريف باإلمام ابن كثير رحمو هللا وتفسيره ومنيجو في
تناول األحكام القرآنية:
وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :اسمو ،و نسبو ،ومولده ،و نشأتو ،وحياتو العممية.
المبحث الثاني  :عصر اإلمام ابن كثير رحمو هللا.
المبحث الثالث :اإلمام ابن كثير رحمو هللا ومنيجو في تناول آيات األحكام.

0

المبحث األول :اسمو ،ونسبو ،ومولده ،ونشأتو ،وحياتو
العممية.
األول :اسمو ونسبتو:
إسماعيل بف عمر بف كثير بف ضكء بف كثير بف ضكء بف ذرع رحمو هللا ،الشيخ اإلماـ

العبلمة عماد الديف أبك الفدا بف الشيخ شياب الديف أبي حفص القرشي البصركؼ
الدمشقي الشافعي ،الحافع المفسر المؤرخ المعركؼ باإلماـ ابف كثير)1(.

الثاني :مولده ونشأتو:

يقول الباحث :اختمف المؤرخكف في سنة كالدتو عمى قكليف :منيـ مف لـ يقطع في سنة

كالدتو بل ذكر إحتمإلىف كشيخو اإلماـ الذىبي رحمو هللا ( )2في تذكرة الحفاظ قاؿ:
"كسمعت مع الفقيو المفتي المحدث ذؼ الفضائل عماد الديف إسماعيل بف عمر بف كثير
البصركؼ الشافعي ،كلد بعد السبعمائة أك فييا" (3).كقاؿ الذىبي رحمو هللا أيضا في

سير أعبلـ النببلء" :كسمعت مف الفقيو المفتي المحدث ذؼ الفضائل عماد الديف
إسماعيل بف عمر بف كثير البصركؼ الشافعي كلد بعد السبعمائة أك فييا"(4).

 -1الحسيني ،دمحم بف عمى بف الحسف بف حمزة ،ذيل تذكرة الحفاظ ،ط ،1.ج ،1.دار الكتب العممية( ،د.ب)،
1419ىػ 1998 -ـ( ،ص.)38

 -2ىك الذىبي ،شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز (المتكفى748 :ىػ) .انظر :الرد الكافر،
لدمحم بف عبد هللا (أبي بكر) بف دمحم ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي ،شمس الديف ،الشيير بابف ناصر
الديف ،تح :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،ط( ،1393 ،1.ص.)31

 -3الذىبي ،دمحم بف أحمد بف عثماف ،تذكرة الحفاظ ،ط،1.ج ،4دار الكتب العممية ،بيركت1419 ،ىػ1998 -ـ،
ص.)201(:

 -4الذىبي ،دمحم بف أحمد بف عثماف ،سير أعبلـ النببلء(، ،د.ط)،ج ،1.دار الحديث -القاىرة1427 ،ىػ2006-ـ،
(ص .)27
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كمنيـ مف قطع في سنة كالدتو كذكر قكال كاحد كالحسيني رحمو هللا ( )1في ذيل تذكرة
الحفاظ حيث أنو قاؿ أف اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا  -كلد سنة إحدػ كسبعمائة.

كالقكؿ الثاني ىك الذؼ رجحو العبلمة أحمد شاكر رحمو هللا ( )2في كتابو "عمدة
التفسير"

( )3كىك مختصر مف تفسير ابف كثير ،كزعـ أف مكلده ربما كاف قبل سبعمائة بقميل كلـ
يقل بيذا القكؿ اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا  -كال شيخو الذىبي رحمو هللا كال تمميذه
الحسيني.

كأما مكاف كالدتو فمـ يختمف فيو ،كلد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا بمجدؿ ،القرية مف
أعماؿ مدينة بصرػ ،كنشأ عمى يد أخيو عبد الكىاب بعد أبيو كبدأ مرحمتو األكلي عند
أخيو كما ذكر بنفسو في كتابو "البداية كالنياية"(.)4

الثالث :حياتو العممية:
قاؿ الحسيني رحمو هللا كىك يتحدث عف اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا  -كيصف حياتو

العممية " :كلد بمجدؿ القرية مف أعماؿ مدينة بصرػ في سنة إحدػ كسبعمائة إذ كاف
خطيبا بيا ثـ انتقل إلى دمشق في سنة ست كسبعمائة كتفقو بالشيخ برىاف الديف
أبكه
ً
الفزارؼ كغيره كسمع ابف السكيدؼ كالقاسـ بف عساكر كخمًقا ،كصاىر شيخنا الحافع

 -1ىك شمس الديف أبك المحاسف دمحم بف عمى بف الحسف بف حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي (المتكفى:

765ىػ).انظر :األعبلـ لخير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي ،دار العمـ لممبلييف،
ط ،15.أيار  /مايك  2002ـ.) 286/6( ،

 -2ىك أحمد بف دمحم شاكر بف أحمد ابف عبد القادر1377( ،ىػ) مف آؿ أبي عمىاء ،يرفع نسبو إلى الحسيف بف

عمى:عالـ بالحديث كالتفسير ،مصرؼ .مكلده ككفاتو في القاىرة .انظر :األعبلـ لمزركمي )253/1( ،مصدر سابق.
 -3أحمد بف دمحم شاكر ،عمدة التفسير  ،ط،2.ج1426 ،1ىػ2005-ـ،دار الكفاء( ،د.ب)( ،د.ت) ،ص.)23( :

 -4ابف كثير ،إسماعيل بف عمر ،البداية كالنياية ،د.ط،ج،14.دار الفكر (د.ب) 1407 ،ىػ  1986 -ـ،ص)32 (:
14

المزؼ فأكثر عنو كأفتى كدرس كناظر كبرع في الفقو كالتفسير كالنحك ،كأمعف النظر في
الرجاؿ كالعمل ككلي مشيخة أـ الصالح كالتنكزية بعد الذىبي رحمو هللا" ).(1

كجاء في الدرر الكامنة ،قاؿ ابف حجر رحمو هللا (َ " :)2كَن َشأ ُى َك ِب ِد َم ْشق َكسمع مف ْابف
اكر كالمزؼ كابف الرضي ك َ ِ
الشحنة كابف الزراد كاِسحاؽ ْاآل ِم ِدؼ كابف عس ِ
َج َاز َل ُو
َْ
ّ َْ َ ْ
طائَفة َكأ َ
َ ْ َ
َ
ّ َ ْ ََ
مف مصر الدبكسي كالكاني كالختني كغيرىـ كاشتغل ِباْلح ِد ِ
يث مطالعة ِفي متكنو َكِر َجالو
ََ
َ
َفجمع التهْف ِسير كشرع ِفي كتاب َكِبير ِفي ْاألَح َكاـ لـ يكمل كجمع الته ِ ه ِ
ْ
اريخ الذؼ َس هماهُ
َ
َ
الش ِاف ِعيهة كشرح أ ِ
ِ
طَبَقات ه
ِه ه ِ
َح ِاديث ُم ْختَصر ْابف
الن َي َاية َكعمل َ
اْلِب َد َاية َك ّ
َحاديث أَدلة الت ْنبيو َكأ َ
َ
ِ
اْلحا ِجب ْاأل ِ
الب َخ ِ
ار ّؼ كالزـ اْلمزؼ َكَق َأَر عميو تَ ْي ِذيب اْل َك َماؿ كصاىره
َصم ّي َكشرع في شرح ُ
َ
ْ
ِ
اف كثير اإلستحضار حسف
عمى ْابَنتو َكأخذ َعف ْابف تَْيمية ففتف بحبو كامتحف بسببو َكَك َ
ِ ِ ِ
بيا الهناس بعد َكَفاتو" (.)3
المفاكية َس َار ْت تصانيفو في اْلب َبلد في َحَياتو كانتفع َ
يقول الباحث :كقكؿ الحسيني كابف حجر رحميـ هللا متشابياف بما قاؿ غيرىما مف
األئمة كيكفياف لبياف حياتو العممية بل كجيكده ،حتي تخرج منو خمق كثير مف العمماء

كقد ذكره الذىبي رحمو هللا في جممة شيكخو.

 -1الحسيني ،دمحم بف عمى بف الحسف بف حمزة ،مرجع سابق ،ج ،1ص)38( :

 -2ىك أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني ،العالـ المشيكر كصاحب التصانيف المشيكرة ،المتكفى سنة( 852

ىػ .)1انظر :البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة ،لمجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب الفيركزآبادػ ،دار سعد الديف
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط1421 ،1،ىػ2000 -ـ.)40/1( ،

 -3العسقبلني ،أحمد بف عمى بف دمحم ،الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ،ط ،2.تح:دمحم عبد المعيد ضاف،ج،1
مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -حيدر اباد /اليند1392 ،ىػ1972 /ـ،ص.)445(:
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كأخذ العمـ عف شيخ اإلسبلـ أبي العباس أحمد بف تيمية( ،)1الحافع أبي الحجاج يكسف

البرزلى(،)3
ا
المزؼ( ،)2الحافع أبي عبد هللا دمحم بف أحمد الذىبي ،المؤرخ عمـ الديف

كغيرىـ رحميـ هللا.

كأخذ منو خمق كثير أيضا منيـ :الحافع زيف الديف أبك الفضل عبد الرحيـ العراقي

الشافعي( ،)4دمحم بف أبي دمحم بف الجزرؼ شيخ عمـ القراءات( ،)5عبد هللا بف يكسف بف

6
الحسيني ،كغيرىـ رحميـ هللا.
المحاسف
أبك
)،الحافع
دمحم الزيمعي (
َ

الرابع :مؤلفاتو:

أ -في عموم القرآن:

 -1تفسير القرآف العظيـ.
 -2فضائل القرآف.
 -1ىك تَِقي ِ
يف أَُبك اْل َعب ِ
الد ِ
الس َبل ِـ الن َم ْيرِؼ اْل َحهرِاني (728ىػ) ،المشيكر باسـ ابف
َح َم ُد ْب ُف َع ْب ِد اْل َحمِي ِـ ْب ِف َع ْب ِد ه
ّ
هاس أ ْ
تيميهة .ىك فقيو كمحدث كمفسر كعالـ مسمـ مجتيد مف عمماء أىل السنة كالجماعة .انظر سير أعبلـ النببلء لئلماـ
الذىبي ( )218/16مصدر سابق .

 -2كىك كلد الحافع المزؼ يكسف بف الزكي الحمبي ثـ المزؼ بظاىر مدينة حمب سنة أربع كخمسيف كستمائة {}654

كنشأ بالمزة قرب دمشق كلقب بالحافع المزؼ كحفع القرآف كتفقو بو ثـ أقبل عمى الحديث كبرع في عمكمو .انظر تذكرة
الحفاظ لئلماـ الذىبي ( )193/4مصدر سابق .

 -3ىك عمـ الديف القاسـ بف دمحم بف يكسف بف زكي الديف دمحم بف يكسف بف أبي يداس البر ازلى اإلشبيمي الشافعي

الشيخ اإلماـ الحافع المحدث المؤرخ) 665ق) .انظر :األعبلـ لمزركمي )182/5( ،مصدر سابق.

 -4ىك الحافع زيف الديف أبك الفضل عبد الرحيـ العراقي الشافعي شيخ الحديث ،مصر )806ىػ) .انظر :الضكء

البلمع ألىل القرف التاسع .لشمس الديف أبك الخير دمحم بف عبد الرحمف بف دمحم بف أبي بكر بف عثماف بف دمحم
السخاكؼ (المتكفى902 :ىػ) ،الناشر :منشكرات دار مكتبة الحياة  -بيركت (.)171/4

 -5ىك دمحم بف دمحم بف دمحم بف عمى بف الجزرؼ كلد السبت سنة إحدػ كخمسيف كسبعمائة داخل خط القصاعيف بيف

السكريف بدمشق(،المتكفى833 :ىػ) .انظر :غاية النياية في طبقات القراء البف الجزرؼ شمس الديف أبك الخير ابف
الجزرؼ ،دمحم بف دمحم بف يكسف (المتكفى833 :ىػ) ،الناشر :مكتبة ابف تيمية ،الطبعة :عني بنشره ألكؿ مرة عاـ
1351ىػ ج .برجستراسر نفسو (.)247/2

 -6ىك عبد هللا بف يكسف بف دمحم الزيمعي ،أبك دمحم ،جماؿ الديف ( 762ىػ) :فقيو ،عالـ بالحديث .أصمو مف الزيمع

(في الصكماؿ) ككفاتو في القاىرة .انظر :األعبلـ لمزركمي )147/4( ،مصدر سابق.
16

ب -في السنة وعموميا:
 -3أحاديث األصكؿ.
 -4شرح صحيح البخارؼ.
 -5التكميل في الجرح كالتعديل كمعرفة الثقات كالمجاىيل.
 -6اختصار عمكـ الحديث.
 -7جامع المسانيد كالسنف اليادؼ ألقكـ سنف.
 -8مسند أبي بكر الصديق ،رضي هللا عنو.
 -9مسند عمر بف الخطاب ،رضي هللا عنو.
 -10األحكاـ الصغرػ في الحديث.

 -11تخريج أحاديث أدلة التنبيو في فقو الشافعية.
 -12تخريج أحاديث مختصر ابف الحاجب.
 -13مختصر كتاب "المدخل إلى كتاب السنف" لمبييقي.
 -14جزء في حديث الصكر.
 -15جزء في الرد عمى حديث السجل.
 -16جزء في األحاديث الكاردة في فضل أياـ العشرة مف ذؼ الحجة.
 -17جزء في األحاديث الكاردة في قتل الكبلب.
 -18جزء في األحاديث الكاردة في كفارة المجمس.
جػ  -في الفقو وأصولو:
 -19األحكاـ الكبرػ.
 -20كتاب الصياـ.
 -21أحكاـ التنبيو.
 -22جزء في الصبلة الكسطى.
 -23جزء في ميراث األبكيف مع اإلخكة.
 -24جزء في الذبيحة التي لـ يذكر اسـ هللا عمييا.
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 -25جزء في الرد عمى كتاب الجزية.
 -26جزء في فضل يكـ عرفة.
 -27المقدمات في أصكؿ الفقو.
د -في التاريخ والمناقب:
 -28البداية كالنياية.
 -29جزء مفرد في فتح القسطنطينية.
 -30السيرة النبكية.
 -31طبقات الشافعية.
 -32الكاضح النفيس في مناقب دمحم بف إدريس.
 -33مناقب ابف تيمية.
 -34مقدمة في األنساب.
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المبحث الثاني :عصر اإلمام ابن كثير رحمو هللا ومكانتو.
األول :عصر اإلمام ابن كثير رحمو هللا:
يقول الباحث :لقد عاش ابف كثير رحمو هللا في عصر الحكادث كالكقائع العجيبة

كالمؤلمة في األمة اإلسبلمية ،في القرف الثامف اليجرػ في ظل الممالؾ التي كانت
تحكـ مصر كالشاـ ،حيث يقيـ الحاكـ في مصر كينكب عنو حاكـ في الشاـ .كقد مرت
في ىذه الفترة حكادث كثيرة كمؤلمة ذات ضرر شديد في العالـ اإلسبلمي حينذاؾ ،حتى
ثقل عند بعض العمماء ذكر بعض ىذه الحكادث لقبحيا كشناعتيا كما فعل بالمسمميف

أعداؤه .كيذكر الباحث بعض ما جرػ في ىذه الفترة:

أ -الحروب الصميبية :استمرت عمى الببلد نحك مائتي سنة ككاف ذلؾ مف بداية سنة

 490ىػ كحتي سنة  690ىػ (.)2()1

ب -ىجوم التتار :كىي أكبر كاقعة مؤلمة مرت عمى العالـ اإلسبلمي ،بما كقع فييا مف

الفساد كالظمـ كالقتل كالذؿ كقد ُزْل ِزؿ المسممكف فييا زلزاال شديدا .كسقطت بغداد عمى يد
قضي عمى الخبلفة اإلسبلميةِ ،
التتار سنة  656ىػ .ك ِ
كقتل الخميفة المستعصـ باهلل كقتل
أرقكا دماء المسمميف مع استمرار القتل كالنيب كالسبي في
الفقياء كغيرىـ مف األعياف ك ا

بغداد بضعة كثبلثيف يكما(.)3

ت -النزاع بين السالطين عمى السمطة  :مما سبب خمع الكثير منيـ بل كقتل بعضيـ
ككقع اعتقاؿ في بعض ،كتكاتر عزؿ الكالة كالنكاب بحمب ،جرػ كل ىذا في مدة يسيرة،
 -1حمزة بف أسد بف عمى بف دمحم ،أبك يعمى التميمي ،المعركؼ بابف القبلنسي (المتكفى 555 :ىػ) ،مقدمة تاريخ
دمشق ،المحقق :د سييل زكار ،الطبعة  :األكلى  1403ىػ  ،1983 -الجزء ،1 ،دار حساف لمطباعة كالنشر ،

لصاحبيا عبد اليادؼ حرصكني – دمشق( ،د.ت)(،ص.)18

 -2دمحم فريد (بؾ) ابف أحمد فريد (باشا)  ،المحامي (المتكفى1338 :ىػ) ،تاريخ الدكلة العمىة العثمانية ،المحقق:
إحساف حقي ،الطبعة :األكلى،1981 – 1401 ،الجزء ،1دار النفائس ،بيركت – لبناف(،د.ت)( ،ص.)68

 -3عمر بف أحمد بف ىبة هللا بف أبي جرادة العقيمي ،كماؿ الديف ابف العديـ (المتكفى660 :ىػ) ،زبدة الحمب في
تاريخ حمب،كضع حكاشيو:خميل المنصكر .الطبعة:األكلى 1417 ،ىػ  1996 -ـ،الجزء ،1دار الكتب العممية،

بيركت – لبناف( ،د.ت)(،ص.)511
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كجرػ في ىذه السنة  742مف تقمبات الممكؾ كالنكاب كاضطرابيـ ما لـ يجر في مئات
مف السنيف)1(...

ث -الخالفات المذىبية بين أىل السنة والرافضة :كقد نتجت المشاكل كاإلضطرابة
السياسية كجكد الخبلفات المذىبية القكية بيف أىل السنة كالرافضة ،كتسببت كجكد حالة
السكء في المجتمعات اإلسبلمية ،مف المشاكل اإلقتصادية كالعممية كاألخبلقية كالنفسية،

كالجكع كالبغضاء بيف العمماء كالتشرد األخبلقي كالكفيات مف األكبئة كغير ذلؾ.

لكف لـ تميل ىذه الفترة مع كثرة حكادثيا كجكد النشاط العممي كلعل السبب ىك اىتماـ
الممالؾ بالعمماء كمعرفتيـ أف قكاـ األمة اإلسبلمية بحاجة إلى العمماء .كلدت ذاؾ

النشاط الحمقات العممية في المساجد كالمدارس ككثر العمماء كالمجتيدكف في الببلد

اإلسبلمية ،كتخرج مف ذاؾ النشاط العمماء الكبار مثل ابف تيمية ،كالمزؼ ،كالذىبي،

كاإلماـ ابف كثير رحميـ هللا غيرىـ.

كقد كلد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في ىذه الفترة التي امتازت بالحرية الفكرية كالبحث
العممي حتي كجد فييا مف خدمكا ديف اإلسبلـ حق خدمة ،بالتدريس كالمكعظة،
كالتصنيف ،كما نشاىد اليكـ مف خزائف كتبيـ التي صدرت في ىذه الفترة ،كمنيـ اإلماـ
ابف كثير رحمو هللا الذؼ ىك محكر بحثنا)2(.

الثاني :مكانتو:

لقد ذكر العمماء عف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كبلـ يغبط السامع بجكدتو ،ككصفكه

بصاحب عمكـ شتى ،كمف أىميا التفسير كىك ما نحف بصدده ،كالتاريخ ،كالحديث،
كالفقو ،كغير ذلؾ مف العمكـ ،كقد ناؿ الشيرة في عديد مف المسائل.
 -1دمحم عمى كرد ،خطط الشاـ ،الطبعة الثانية 1389ىػ  ،ج ،2.نشر دار العمـ لممبلييف ،بيركت( ،د.ت)،
ص.147-146.

 -2كقد استفاد الباحث كثي ار فى المكضكع مف الكتاب :منيج اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا  -في التفسير .لدكتكر:

سميماف ابف ابراىيـ البلحـ .في ترجمتو لئلماـ ابف كثير.
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قاؿ الذىبي رحمو هللا ( )1في التفسير كالمفسركف" :تفسير اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا

كيعتبر فى ىذه الناحية الكتاب الثانى بعد
 مف أشير ما ُدِّكف فى التفسير المأثكرُ ،2
ِ
ففسر فيو
السَمف ،ه
كتاب ابف جرير رحمو هللا( ) .اعتنى فيو مؤلفو بالركاية عف ّ
مفسرػ َ
كبلـ هللا تعالى باألحاديث كاآلثار مسندة إلى أصحابيا ،مع الكبلـ عما يحتاج إليو جرحاً
طِبع مستقبلً فى أربعة
طِبع ىذا التفسير مع معالـ التفسير لمبغكػ ،ثـ ُ
كتعديبلً .كقد ُ
تعرض فييا لكثير مف األُمكر التى
أجزاء كبار .كقد ق هدـ لو مؤلفو بمقدمة طكيمة ىامة ،ه

ليا تعمق كاتصاؿ بالقرآف كتفسيره ،كلكف أغمب ىذه المقدمة مأخكذ بنصو مف كبلـ شيخو
ابف تيمية الذػ ذكره فى مقدمتو فى أصكؿ التفسير"(.)3

كقاؿ اإلماـ العالـ العيني رحمو هللا( )4يثني عمى اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ّ " :إنو كاف
لمحهفاظ كالعمماء ،ككاف لو عمـ بالمعاني كاأللفاظ،
مشيك اًر بالضبط كالتحرير ،ككاف قدكة ُ
طبلع عظيـ في التفسير ،كالتاريخ ،كالحديث ،كلـ يترؾ مجاالً مف مجاالت
ككاف لو ا ّ
ألف ،كجمع ،كسمع ،كصهنف مصنفات عديدة كمفيدة"(.)5
العمكـ؛ فقد هح َدث ،ك ه

 -1ىك دمحم حسيف الذىبي :باحث مفسر مف كبار عمماء األزىر ،مف مؤلفاتو( :التفسير كالمفسركف)  ،قتل سنة
 1397ىػ .انظر :الكفيات ( )210/1مصدر سابق.

 -2ىك دمحم بف جرير الطبرؼ :أبك جعفر ،محدث كمفسر كمؤرخ سمفي ،كاف شافعي المذىب ثـ أصبح مجتيدًا
مستقبلً ،مف مؤلفاتو( :جامع البياف في تأكيل القرآف بالقرآف) ك (تاريخ األمـ كالممكؾ)  ،ت  310ىػ .انظر :الكفيات
كاألحداث )210/1( ،مصدر سابق.

 -3دمحم حسيف الذىبي ،الكتاب :التفسير كالمفسركف ،الطبعة ،7 :الخزء ،1الناشر :مكتبة كىبة ،سنة النشر،2000 :
(ص.)174

 -4ىك محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف بف يكسف بف محمكد .كلد في رمضاف سنة اثنتيف كستيف
كسبعمائة ،كتفقو ،كاشتغل بالفنكف ،مات في ذؼ الحجة سنة خمس كخمسيف كثمانمائة .انظر :حسف المحاضرة في
تاريخ مصر كالقاىرة لعبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي ،المحقق  :دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،الناشر :
دار إحياء الكتب العربية  -عيسى البابي الحمبي كشركاه – مصر ،الطبعة  :األكلى  1387ىػ  1967 -ـ،
(.)473/1

 -5ابف بردؼ ،النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ،مصر :ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ،جزء  ،11دار الكتب،

(ص.)123
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يقول الباحث :كقد تكمـ العمماء فيو كفي تفسيره كبلما حسنا ،منيـ شيخو الذىبي رحمو
هللا كتمميذه الحسيني رحمو هللا ،كابف حجر العسقبلني رحمو هللا ،كغير ىؤالء كما ذكر
الباحث أقكاؿ بعضيـ فيما تقدـ .كتفسيره ىذا مف زمف تصنيفو ذك قيمة ،كمف أىـ
مميزات تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ،اختياره أحسف الطرؽ في تفسير القرآف مثل

تفسير القرآف بالقرآف كتفسير القرآف بالسنة كتفسير القرآف بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف
.كاىتمامو بالمغة كعمكميا كاىتمامو باألسانيد كنقدىا .كاىتمامو بذكر القراءات كاسباب
النزكؿ كاىتمامو باألحكاـ.
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المبحث الثالث :منيج اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في
تناول آيات األحكام.
األول :المراد باآليات األحكام:

ىي اآليات التي تُ ّبيف األحكاـ الفقيية بدليل كاضح أك مستنبط.
كفي كتاب هللا تعالى آيات تتضمف األحكاـ الفقيية استخمصكىا الفقياء كبعض

المفسريف إلى مصنفات خاصة تعرؼ ب (أحكاـ القرآف) ،كىي اآليات التى تتعمق

بمصالح العباد فى دنياىـ كأُخراىـ( ،)1كلكف اختمفكا  -رحميـ هللا  -في آيات الُق ْرآف
الدالة عمى األحكاـ الفقيية عمى قسميف-:

القسـ األكؿ :مف أركا أف آيات األحكاـ محدكدة ،محصكرة بعدد معيف( .)2كاختمف ىؤالء

في عددىا :فمنيـ المقممكف كابف القيـ رحمو هللا( )3يحصرىا في مائة كخمسيف آية.

كمنيـ المتكسطكف ،ح هددكا عدد ىذه اآليات في خمسمائة آية ،كىذا القكؿ منسكب إلى
الغزلى ( )4كالرازؼ( )5كغيرىما رحميـ هللا(.)6
ا

 -1انظر :التفسير كالمفسركف )319/2( .مصدر سابق.

 -2قاؿ بيذا القكؿ الغ ازلى في المستصفى ( ،)6/4كالماركدؼ في أدب القاضي (.)282/1

 -3ىك دمحم بف أبى بكر بف أيكب بف سعد الزرعى الدمشقى ،ابف القيـ سنة  751ىجرىة ،أحد كبار العمماء مكلده
ككفاتو فى دمشق تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية .انظر  :األعبلـ لزركمي ( )56/6مصدر سابق.

 -4ىك ُم َح همد ْبف ُم َح همد ْبف دمحم الغ ازلى ،أبك حامد 505( ،ىػ) .انظر  :تاريخ بغداد ،ألبي بكر أحمد بف عمي بف
ثابت بف أحمد بف ميدؼ الخطيب البغدادؼ (المتكفى463 :ىػ) ،المحقق :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،الناشر :دار
الغرب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ  2002 -ـ (.)27/21

 -5ىك دمحم بف عمر أحمد بف الحسيف أبك عبد هللا الرازػ تكفى سنة  606ىجرىة .أصمو مف طبرستاف كمكلده فى
الرػ ،لو مؤلفات كثيرة مف أشيرىا مفاتيح الغيب .انظر :سير أعبلـ النببلء ( )220/1مصدر سابق.

 -6انظر  :البرىاف في عمكـ القرآف ألبي عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي (المتكفى794 :ىػ)،

المحقق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،الطبعة :األكلى 1376 ،ىػ  1957 -ـ ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية عيسى

البابى الحمبي كشركائو (.)3/2
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القسـ الثاني :مف أركا أف آيات األحكاـ غير محدكدة العدد؛ كابف العربي( ،)1كالعز بف

عبد السبلـ( ،)2كالسيكطي( ،)3كغيرىـ رحميـ هللا .كأكثرىـ تكسعا ىك القرطبي رحمو هللا
تفسير ألحكاـ القرآف .فقد أركا ىؤالء أف آيات األحكاـ تنيف
ا
( )4حيث جعل تفسيره كمو

عمى خمسمائة آية بكثير إذا استُقصي تتبعيا في مكاضعيا.
لذا يرػ الباحث أف السبب في اختبلفيـ يرجع إلى أمريف:

أ -أف مف العمماء مف يرػ أف آيات األحكاـ ما يمكف أف يستنبط منيا األحكاـ الشرعية
كلك كاف مكضعيا أك سياقيا في غير آيات األحكاـ.

ب -كمنيـ مف يرػ أف آيات األحكاـ فقط ىي اآليات التي مكضعيا في بياف األحكاـ

الشرعية(.)5

 -1ىك دمحم بف عبد هللا بف دمحم المعافرؼ اإلشبيمي المالكي 453( ،ىػ) أبك بكر ابف العربي :قاض ،مف حفاظ
ّ
الحديث .كلد في إشبيمية ،كبمغ رتبة االجتياد في عمكـ الديف .انظر :األعبلـ لمزركمي( )230/6مصدر سابق.
 -2ىك َع ْبد العزيز ْبف َع ْبد السبلـ ْبف أبي القاسـ ْبف الحسف ،شيخ اإلسبلـ ،كبقية األئمة األعبلـ ،عز الديف ،أبك
الشافعي[ .المتكفى 660 :ىػ] .،انظر :تاريخ اإلسبلـ لمذىبى ( )933/14مصدر سابق.
الدمشقي،
دمحم السم
ميّ ،
ّ ّ ّ
َ ّ
 -3ىك عبد الرحمف بف أبي بكر بف دمحم ،الشيخ اإلماـ العالـ العبلمة الحبر البحر أعجكبة الدىر شيخ اإلسبلـ جبلؿ
الديف أبك الفضل الخضيرؼ القاىرؼ الشافعي .تكفي بمصر سنة  .911انظر  :ديكاف اإلسبلـ ،لشمس الديف أبك
المعالي دمحم بف عبد الرحمف بف الغزؼ (المتكفى1167 :ىػ) ،المحقق :سيد كسركؼ حسف ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1411 ،ىػ  1990 -ـ (.)51/3

 -4ىك دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف َفٌرح األنصارؼ الخزرجي األندلسي ،أبك عبد هللا 671( ،ىػ) القرطبي :مف كبار
المفسريف .صالح متعبد .مف كتبو " الجامع ألحكاـ القرآف " .انظر :األعبلـ لمزركمي( )322/5مصدر سابق.
الفر (ص.) 6/
 -5انظر  :آيات األحكاـ كأىـ مؤلفاتيا،أ.دمحم سميماف ا
24

الثاني :منيج اإلمام ابن كثير رحمو هللا

تفسيره:

في تناول األحكام من خالل

تفسير اآلية التي ذكرت فييا الحكم بآية أخري:

يقول الباحث :قد يستعمل اإلماـ ابف كثير رحمو هللا اآلية لشرح حكـ اآلية غيرىا في
بعض المكاضيع كما يتضح ذلؾ في ىذه األمثمة:

أ -قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في "فكؽ اثنتيف" حينما كاف يتكمـ عف الميراث ،قاؿ
في قكلو تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ( " )1قاؿ بعض الناس :قكلو :ﭽ ﮠﭼ زائدة
كف نساء اثنتيف كما في قكلو تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜﭼ( )2كىذا غير
كتقديره :فإف ّ
ُم َسهمـ ال ىنا كال ىناؾ؛ فإنو ليس في القرآف شيء زائد ال فائدة فيو كىذا ممتنع"(.)3
يقول الباحث :في ىذا المكضكع استعمل ابف كثير رحمو هللا آية مف سكرة األنفاؿ لشرح

حكـ آية في سكرة النساء.
ب -قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كالقكؿ بكجكب الكضكء مف المس ىك قكؿ الشافعي
كأصحابو كمالؾ كالمشيكر عف أحمد بف حنبل ،رحميـ هللا ،قاؿ ناصر ىذه المقالة :قد
قرغ في ىذه اآلية ﭽ  ﭼ({ )4كلمستـ} كالممس يطمق في الشرع عمى الجس بإليد
قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ( ، )5أؼ جسكه(.")6
يقول الباحث :كفي ىذا المكضكع استعمل ابف كثير رحمو هللا آية مف سكرة األنعاـ لبياف
حكـ آية في سكرة النساء.
 -1سكرة النساء :اآلية .11

 -2سكرة األنفاؿ :اآلية .12

 -3أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي (المتكفى774 :ىػ) ،المحقق :سامي بف دمحم

سبلمة ،تفسير القرآف العظيـ( ،ج ،)2/الناشر :دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانية 1420ىػ  1999 -ـ،
(ص.)226/

 -4سكرة النساء :اآلية .43
 -5سكرة األنعاـ.7 :

 -6انظر :تفسير ابف كثير ( ،)315/2مصدر سابق.
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ت -قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :لما بيف تعالى حكـ القتل الخطأ ،شرع في بياف حكـ
القتل العمد" .قاؿ تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﭼ( .)1ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كىذا تيديد شديد ككعيد أكيد لمف تعاطى ىذا
الذنب العظيـ ،الذؼ ىك مقركف بالشرؾ باهلل في غير ما آية في كتاب هللا ،حيث يقكؿ،
سبحانو ،في سكرة الفرقاف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ( )2كقاؿ تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ [إلى أف قاؿ :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ " (.)4()3
يقول الباحث :كأيضا ىنا استعمل ابف كثير رحمو هللا آية مف سكرة األنعاـ كالفرقاف

لتكضيح حكـ آية في سكرة النساء.

الثاني :تفسير اآلية التي ذكرت فييا الحكم بحديث رسول هللا صمي هللا عميو و سمم.
يقول الباحث :كىذا كثير كيختمف استعماؿ ابف كثير رحمو هللا لحديث عمى حسب
الحكـ ،فمعمو يستعمل حديثا ،أك حديثيف ،أك أكثر ،كبعض األكقات يعقب عمى الحديث
إما في متف أك في السند حسب ما أرػ مف الضعف أك العمة في الحديث ،كسيتضح
ذلؾ كما يمي:
أ -قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (" )5نسبة لو إلى
أمو ،حيث ال أب لو .كقد ركػ أحاديث في تسمية المكلكد اليكـ السابع كما يتعمق

بأحكامو بعد الكالدة .لكف فييا مقاؿ"(.)6
 -1سكرة النساء :اآلية .93
 -2سكرة الفرقاف.68 :

 -3سكرة األنعاـ.151 :

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)376/2مصدر سابق.
 --5آؿ عمراف :اآلية .45

 -6انظر :تفسير ابف كثير ( ،)43/2مصدر سابق.
26

ب -قكلو تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ ()1

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كقد ركػ ابف ُجَبير()2رحمو هللا ،عف ابف عباس( )3رضي

هللا عنيما في قكلو :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ قاؿ" :مف َمَمؾ ثبلثمائة ِد ْرىـ فقد استطاع
ِ
ِ
الص هحة .كعف ابف عباس رضي هللا
إليو سبيبل .كعف ع ْكرمة مكاله أنو قاؿ :السبيل ّ
عنيما أيضا قكؿ اآلخر قاؿ :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ قاؿ :ال ازد كالبعير"(.)4
ت -في قكلو تعالى ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ(.)5

ذكر اإلماـ ابف كثير أثر عف عمر بف الخطاب رضى هللا عنو( )6قاؿ :مف أطاؽ الحج
فمـ يحج ،فسكاء عميو ييكديا مات أك نصرانيا( .)7كعنو أيضا عف الحسف البصرؼ()8

رحمو هللا قاؿ :قاؿ عمر بف الخطاب :لقد ىممت أف أبعث رجاال إلى ىذه األمصار

فينظركا كل مف كاف لو َجدةٌ فمـ يحج ،فيضربكا عمييـ ال ِج ْزية ،ما ىـ بمسمميف .ما ىـ
بمسمميف (.)9

 -1سكرة آؿ عمراف.97:

 -2ىك سعيد بف جبير سنة  95ىجرىة األسدػ بالكالء تابعى كاف أعمميـ عمى االطبلؽ حبشى األصل مف المكالى،

قتمو الحجاج بكاسط .انظر :مكسكعة األعبلـ ،لمكقع ك ازرة األكقاؼ المصرية (.)265/1

 -3ىك عبد هللا بف عباس بف عبد المطمب القرشى الياشمى أبك العباس حبر األمة كالصحابى الجميل كلد بمكة كشيد
مع عمى " الجمل كصفيف" كينسب إلى و كتاب فى تفسير القرآف جمعو بعض أىل العمـ مف مركيات المفسريف عنو فى

كل أية ،تكفية سنة  . 568انظر :مكسكعة األعبلـ ( )352/1مصدر سابق.
 -4انظر :تفسير ابف كثير( ،)84/2مصدر سابق.
 -5سكرة آؿ عمراف.97:

 -6ىك عمر بف الخطاب بف نفيل القرشى العدكػ أبك حفص ثانى الخمفاء الراشديف كأكؿ مف لقب بأمير المؤمنيف

تكفى سنة  23ىجرىة.انظر :األعبلـ لمزكمي ( ،)45/5مصدر سابق.

 -7كقد ركػ نحك ىذا األثر في مسند البزار ،باب :كمما ركػ أبك إسحاؽ اليمداني ،عف الحارث )87/3( ، ،عف

عمي مرفكعا حديث رقـ  .861كأما مكقكؼ فيك ما ذكره ابف كثير رحمو هللا ك لـ أجد مف أخرجو مف كتب السنف.

 -8ىك الحسف البصرؼ :مف شيكخو :عائشة رضي هللا عنو ،ت  110ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )41/1مصدر

سابق.

 -9انظر :تفسير ابف كثير ( ،)85/2مصدر سابق.
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يقول الباحث :فمثاؿ األكؿ عقب عمي سند الحديث ،الثاني بيف معني الحديث بأقكاؿ
السمف ،ك الثالث ذكر ركاية عمر لشرح ما تقصدىا اآلية.
الثالث :تفسير اآلية التي ذكرت فييا الحكم بأقوال العمماء.

يقول الباحث :كيدخل فيو اإلجماع كالجميكر كغيرىـ ممف يعتمد أقكاليـ حتي استشيد

ببعض الشع ارء ،كلـ ييمل جانب الرد عمى مف يراه استحق ذلؾ دكف استثناء مف

الصحابة كغيرىـ عمى أجمل األسمكب كالفصاحة .ككثير ما يرجح كيرد كال يكسع في
ذكر مسائل األحكاـ ككذلؾ الخبلؼ ،بل يشير أحيانا إلى أف في المسألة خبلؼ أك
أقكاؿ غير ما ذكره .فمثاؿ ذلؾ:
أ -قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى{ :ككفميا زكريا} كفي قراءة :ﭽ ﯷ
ﯸﯹﭼ( " )1بتشديد الفاء كنصب زكريا عمى المفعكلية ،أؼ جعمو كافبل ليا .قاؿ ابف
إسحاؽ( : )2كما ذاؾ إال أنيا كانت يتيمة .كذكر غيره أف بني إسرائيل أصابتيـ سنة
جدب ،فكفل زكريا مريـ لذلؾ .كال منافاة بيف القكليف .كهللا أعمـ.....كانما قدر هللا ككف

زكريا كافميا لسعادتيا ،لتقتبس منو عمما جما نافعا كعمبل صالحا؛ كألنو كاف زكج

خالتيا ،عمى ما ذكره ابف اسحاؽ رحمو هللا كابف جرير رحمو هللا كغيرىما"(.)3

ب -في قكلو تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ
ﭘ ﭼ( .)4قاؿ اإلماـ ابف كثير حرمو هللا" :كسمي المسيح ،قاؿ بعض السمف :لكثرة

 -1آؿ عمراف :اآلية .37

 -2ىك دمحم بف إسحاؽ بف يسار المطمبي مكالىـ المدني ،عبلمة في المغازؼ كالسير ،شيعي اتيـ بالقدر ،مدلس كليف
في الحديث ،أكؿ مف َدهك َف العمـ في المدينة ،ت  152ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( ،)48/1مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)35/2مصدر سابق.
 -4سكرة :آؿ عمراف.ٗٚ – ٗ٘ :
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سياحتو .كقيل :ألنو كاف مسيح القدميف :أؼ ال أخمص ليما .كقيل :ألنو كاف إذا مسح

أحدا مف ذكؼ العاىات برغ بإذف هللا تعالى"(.)1

ث -قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ

"قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما كمجاىد( )2كغير كاحد :أؼ كمف َج َحد فريضة الحج
فقد كفر ،كهللا غني عنو"(.)3

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)43/2مصدر سابق.

 -2ىك :مجاىد بف جبر :أبك الحجاج المكي ،قاؿ الذىبي( :شيخ القراء كالمفسريف)  ،أخذ التفسير عف عبد هللا بف

عباس ،ت  102ىػ .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )278/5مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)84/2مصدر سابق.
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الفصل الثالث :أحكام القرآن عند اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في سورة
آل عمران اآلية ، 73إلى اآلية  6من سورة النساء.
وفيو سبعة مباحث:
المبحث األول :حكم الكفالة في الشريعة.
المبحث الثاني :حكم إطالؽ اإلسم عمى المولود.
المبحث الثالث :فريضة الحج.
المبحث الرابع :النيي عن اتخاذ المنافقين وغيرىم ممن ليس بمسمم
بطانة.

المبحث الخامس :الربا.
المبحث السادس :رد أموال اليتامي.
المبحث السابع :حكم تمكين السفياء من الصرؼ.

0

المبحث األول :حكم الكفالة في الشريعة.
األول :معنى الكفالة:
الكَفالة :ىي ضـ ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في المطالبة .كىي أنكاع:
" َ
الكفالة بالنفس :ىي الكفالة لشخص كاحد أك أكثر.
َ

الكفالة بالماؿ :ىي الكفالة بأداء الماؿ.

الكفالة بالتسميـ :ىي الكفالة بتسميـ الماؿ.
َ
الكفالة بال هد َرؾ :ىي الكفالة بتسميـ ثمف المبيع عند االستحقاؽ.
عمِقت بزماف كال أضيفت إلى مستقبل")1(.
نجزة :ىي الكفالة التي ما ّ
َ
الم ّ
الكفالة ُ
كاألكلى :ىي ما يقصد في ىذا الباب.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في حكم الكفالة.
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في حكـ الكفالة بقكلو تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ ()2
 -1انظر :التعريقات الفقيية لدمحم عميـ اإلحساف المجددؼ البركتي ،الناشر :دار الكتب العممية (إعادة صف لمطبعة
القديمة في باكستاف 1407ىػ 1986 -ـ) ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ .)183/1(،
 -2سكرة آؿ عمراف :اآلية 41-37
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الثالث :المعنى العام لآليات:

إف اآليات تتناكؿ خبر مريـ مف قبل كالدتيا إلي بعد أف تُكلد ،كما جرػ معيا مف
المعجزات مف طفكلتيا إلى أف كلدت ابنيا عيسي عميو السبلـ ،كما تتناكؿ خبر زكريا
مف مشاىدتو لبعض الكرامات مف مريـ حتي سؤالو ذرية طيبة ،كىك أف يرزقو هللا ببنو
يحي عميو السبلـ.
كقد اشتممت اآليات بعض األحكاـ الشرعية كذكرىا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ،كيريد
الباحث أف يكضح ذلؾ مع ذكر أقكاؿ غيره مف المفسريف في بعض ما اتفقكا كما
اختمكفكا ،كما سيأتي.

الرابع :األحكام الشرعية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق باآليات أربع مسائل :األكلى :الدليل عمى
جكاز الكفالة .الثانية :كرامات األكلياء .الثالثة :جكاز سؤاؿ هللا الكلد .الرابعة :معنى كممة
ﭽ ﭳ ﭼ.

أوال :الدليل عمى جواز الكفالة:
قاؿ ابف كثير رحمو هللا" :قاؿ تعالى :ﭽ ﯷ ﯸﯹﭼ بتشديد الفاء كنصب زكريا عمى
المفعكلية ،أؼ جعمو كافبل ليا .قاؿ ابف إسحاؽ رحمو هللا  :كما ذاؾ إال أنيا كانت
يتيمة .كذكر غيره أف بني إسرائيل أصابتيـ سنة جدب ،فكفل زكريا مريـ لذلؾ .كال منافاة
بيف القكليف"(.)1
قاؿ الجصاص رحمو هللا " :قكلو تعالى ﭽ ﯷ ﯸﯹﭼ إذا قرغ بالتخفيف كاف معناه
أنو تضمف مؤنتيا كما ركؼ عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص "أنا ككافل اليتيـ في الجنة كياتيف كأشار

 -1تفسير ابف كثير ( ،)35/2مصدر سابق.
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بإصبعيو"( )1يعني بو مف يضمف مؤنة اليتيـ كاذا قرغ بالتثقيل كاف معناه أف هللا تعالى
كفمو إياىا كضمنو مؤنتيا كأمره بالقياـ بيا كالقراءتاف صحيحتاف بأف يككف هللا تعالى
كفمو إياىا فتكفل بيا"(.)2
يرى الباحث :كاتفق الجصاص كاإلماـ ابف كثير رحميما هللا في معني الكفالة ،ككبل ىما
ذكر القرائتيف لكف الجصاص رحمو هللا أكثر تكضيحا مف ابف كثير.

ثـ استشيد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عمى جكاز الكفالة بحديث البراء ابف عازب( )3في
قصة عمارة بنت حمزة أف تككف في حضانة خالتيا امرأة جعفر بف أبي طالب في قكؿ
النبي صمي هللا عميو كسمـ" :الخالة بمنزلة األـ"(.)4

كيكضح ما استشيد بو ابف كثير رحمو هللا أف الكافمة تبدأ مف جية األقرب فاألقرب،
لذلؾ استشيد بالحديث في بياف ذلؾ أف الخالة ىي أقرب لرعاية اإلبف لككنيا بمنزلة
األـ .كىذا لي س لمخالة فقط ،بل حتي لمعـ أيضا كما ىك معركؼ في أبي طالب حينما
قاـ مقاـ األب لمحافظة عمي سبلمة رسكؿ هللا صمي هللا عميو كسمـ مف ظمـ مشركي
مكة.

 -1دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي ،الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو

كأيامو = صحيح البخارؼ ،المحقق :دمحم زىير بف ناصر الناصر ،الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية
بإضافة ترقيـ ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ ،باب :فضل مف يعكؿ يتيما ،حديث رقـ ،6005
( )9/8كىك حديث َس ْي َل ْب َف َس ْع ٍد.
 -2أحكاـ القرآف لمجصاص ( )292/2مصدر سابق.
 -3ىك البراء ابف عازب ابف الحارث ابف عدؼ األنصارؼ األكسي صحابي ابف صحابي نزؿ الككفة استصغر يكـ

بدر ككاف ىك كابف عمر لدة مات سنة اثنتيف كسبعيف .انظر :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر
العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،المحقق :دمحم عكامة ،الناشر :دار الرشيد – سكريا ،الطبعة :األكلى– 1406 ،

.)121/1( ،1986

 -4صحيح البخارؼ ،باب :عمرة القضاء ،)141/5( ،حديث رقـ  ،4251مصدر سابق.
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ثانيا :إثبات كرامات األولياء:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﭼ "كفيو داللة عمى كرامات األكلياء .كفي السنة ليذا نظائر كثيرة"(.)1
يقول الباحث :كقكؿ ابف كثير رحمو هللا "كفيو داللة عمى كرامات األكلياء" أقرب ما يككف

كصف الكلي ىك أف يككف اإلنساف تابعا لكتاب هللا كمتمسكا بسنة رسكؿ هللا ليس كما
يزعـ بعضيـ بإرث الكرامات مف غيرىـ كال يحق ليـ أف يدعكا ذلؾ كال يكصف بككنيـ
أكلياء.

ثالثا :جواز سؤال هللا الولد:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا " :لما رأػ زكريا ،عميو السبلـ ،أف هللا تعالى يرزؽ

مريـ ،عميي ا السبلـ ،فاكية الشتاء في الصيف ،كفاكية الصيف في الشتاء ،طمع حينئذ
في الكلد ،كاف كاف شيخا كبي ار قد ضعف ككىف منو العظـ ،كاشتعل رأسو شيبا ،كاف
كانت امرأتو مع ذلؾ كبيرة كعاقرا ،لكنو مع ىذا كمو سأؿ ربو كناداه نداء خفيا ،كقاؿ :ﭽ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ أؼ :مف عندؾ ﭽ ﭜ ﭝﭞ ﭼ أؼ :كلدا صالحا ﭽ ﭟ ﭠ
ﭡﭼ)2(".
يقول الباحث :كسؤاؿ الكلد أمر جاء في غير مكضع مف كتاب هللا تعالى ،كما ذكره
اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في ىذه اآلية مف ضمف ىذه المكاضع ،كىك أمر جاء في
أصل قكلو صمي هللا عميو كسمـ حينما أمر مف أراد الزكاج أف يتزكج الكلكد الكدكد.

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)36/2مصدر سابق.

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)37/2مصدر سابق.
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رابعا :معنى كممة ﭽﭳ ﭼ:
ذكر ابف كثير رحمو هللا قكؿ عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ في الحصكر :الذؼ
ال ينزؿ الماء .كنقل رحمو هللا عف قاضي عياض رحمو هللا ( )1أنو قاؿ في كتابو
الشفاء" :اعمـ أف ثناء هللا تعالى عمى يحيى – عميو السبلـ  -أنو كاف ﭽ ﭳ ﭼ ليس
كما قالو بعضيـ :إنو كاف ىيكبا ،أك ال ذكر لو ،بل قد أنكر ىذا حذاؽ المفسريف كنقاد
العمماء ،كقالكا :ىذه نقيصة كعيب كال تميق باألنبياء ،عمييـ السبلـ ،كانما معناه :أنو
معصكـ مف الذنكب ،أؼ ال يأتييا كأنو حصر عنيا ،كقيل :مانعا نفسو مف الشيكات.
كقيل :ليست لو شيكة في النساء .ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا  :كقد باف لؾ مف
ىذا أف عدـ القدرة عمى النكاح نقص ،كانما الفضل في ككنيا مكجكدة ثـ قمعيا :إما
بمجاىدة كعيسى – عميو السبلـ  -أك بكفاية مف هللا عز كجل ،كيحيى عميو السبلـ .ثـ
ىي حق مف أقدر عميي ا كقاـ بالكاجب فييا كلـ تشغمو عف ربو درجة عمياء ،كىي درجة
نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذؼ لـ يشغمو كثرتيف عف عبادة ربو ،بل زاده ذلؾ عبادة ،بتحصينيف
كقيامو عميي ف ،كاكتسابو ليف ،كىدايتو إياىف .بل قد صرح أنيا ليست مف حظكظ دنياه
ىك ،كاف كانت مف حظكظ دنيا غيره ،فقاؿ" :حبب إلى مف دنياكـ"( .)2ىذا لفظو.
كالمقصكد أنو مدح يحيى – عميو السبلـ  -بأنو حصكر ليس أنو ال يأتي النساء ،بل
معناه كما قالو ىك كغيره :أنو معصكـ عف الفكاحش كالقاذكرات ،كال يمنع ذلؾ مف
 -1ىك القاضي عياض :أبك الفضل ابف مكسى بف عياض إلىحصبي األندلسي ثـ السبتي ،محدث أشعرؼ مالكي،
مف شيكخو :أبك عمى الغساني (إجازة)  ،مف مؤلفاتو( :إكماؿ المعمـ بشرح صحيح مسمـ) ك (الشفا في شرؼ
المصطفى) ك (ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ في ذكر فقياء مذىب مالؾ) ك (العقيدة) ك (جامع التاريخ) ك (مشارؽ

األنكار)  ،ت  544ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )127/1مصدر سابق.

2
الم ْرَكزِؼ (المتكفى294 :ىػ) ،تعظيـ قدر الصبلة ،المحقق :د .عبد الرحمف
 أبك عبد هللا دمحم بف نصر بف الحجاج َعبد الجبار الفريكائي ،الناشر :مكتبة الدار  -المدينة المنكرة ،الطبعة :األكلى ،،1406 ،باب :الصبلة قرة عيف النبي

صمي هللا عميو كسمـ.)331/1( ،
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تزكيجو بالنساء الحبلؿ كغشيانيف كايبلدىف ،بل قد يفيـ كجكد النسل لو مف دعاء زكريا
المتقدـ حيث قاؿ :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ كأنو قاؿ :كلدا لو ذرية كنسل
كعقب ،كهللا سبحانو كتعالى أعمـ"(.)1
يقول الباحث :كما ذىب إليو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا أرجح كأنصف لنبي هللا يحي،
كقد ذكره ابف عطية رحمو هللا ( )2أيضا ما ذىب إليو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أف
كممة ﭽ ﭳ ﭼ تعني أنو معصكـ عف الفكاحش.
قاؿ ابف عطية رحمو هللا" :ذىب بعض العمماء إلى أف حصر يحيى عميو السبلـ كاف
ألنو لـ يكف لو إال مثل اليدبة ،كذىب بعضيـ إلى أف حصره كاف ألنو كاف عنينا ال
يأتي النساء كاف كانت خمقتو غير ناقصة ،كذىب بعضيـ إلى أف حصره كاف بأنو كاف
يمسؾ نفسو تقى كجمدا في طاعة هللا ككانت بو القدرة عمى جماع النساء ،قالكا :كىذا
أمدح لو كليس لو في التأكيميف األكليف مدح ،إال بأف هللا يسر لو شيئا ال تكسب لو فيو،

كباقي اآلية ّبيف ،كركؼ مف صبلحو عميو السبلـ أنو كاف يعيش مف العشب كأنو كاف
كثير البكاء مف خشية هللا حتى خدد الدمع في كجيو طرقا كأخاديد.)3( ".

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)39/2مصدر سابق.

 -2ىك عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف بف عطية المحاربي ،الغرناطي ،أبك دمحم :مفسر فقيو ،أندلسي ،مف أىل

غرناطة .كتكفي بمكرقة 542 - 481(.ىػ =  1148 - 1088ـ) .انظر :األعبلـ لمزركمي( )282/3مصدر سابق.

 -3عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف األندلسي المحاربي ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،المحقق :عبد

السبلـ عبد الشافي دمحم ،الطبعة :األكلى  1422 -ىػ (ج،)1.الناشر :دار الكتب العممية – بيركت( ،ص.)430.
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المبحث الثاني :حكم إطالؽ اإلسم عمى المولود.
األول :معنى اإلسم:

االسـ" :ىك ما دؿ عمى معنى في نفسو ِ
غير مقترف بأحد األزمنة الثبلثة ،كىك ينقسـ إلى
معنى ،كىك ما ال يقكـ بذاتو
اس ِـ عيف :كىك الداؿ عمى معنى يقكـ بذاتو كزيد ،كالى اس ِـ ً
كالعمـ كالجيل قالو السيد")1(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في إطالؽ اإلسم عمى

المولود.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في إطبلؽ اإلسـ عمى المكلكد بقكلو تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ()2

الثالث :المعنى العام لآليتين:

في اآليتيف بشارة مف المبلئكة لمريـ ،عمييا السبلـ ،بأف هللا سيرزقيا كلدا عظيما ،كلو
شأف كبير مف المعجزات كغير ذلؾ .كفييا حكـ تسمية الكلد مع كجكب اإليماف
بمعجزات األنبياء.
كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كسمي المسيح ،قاؿ بعض السمف :لكثرة سياحتو.
كقيل :ألنو كاف مسيح القدميف :أؼ ال أخمص ليما .كقيل :ألنو كاف إذا مسح أحدا مف

ذكؼ العاىات برغ بإذف هللا تعالى"(.)3

 -1التعريفات الفقيية ( )27/1مصدر سابق.
 -2سكرة :آؿ عمراف.ٗٚ – ٗ٘ :

 -3تفسير ابف كثير ( )43/2مصدر سابق.
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الرابع :األحكام الشرعية.

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق باألحكاـ الشرعية حكميف :األكؿ :حكـ إطبلؽ
اإلسـ عمى المكلكد .الثاني :كجكب اإليماف معجزاة األنبياء.

أوال :حكم إطالؽ اإلسم عمى المولود وما يتعمق بأحكامو بعد الوالدة:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى" :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻﭼ نسبة لو إلى أمو،
حيث ال أب لو .كقد ركيت أحاديث في تسمية المكلكد اليكـ السابع كما يتعمق بأحكامو
بعد الكالدة .لكف فييا مقاؿ"(.)1
كلـ يعثر الباحث عمى حديث صحيح في التسمية يكـ السابع ،فمع العثكر عمى ىذا
الحديث لكف في إسناده ضعف كغيره مف األحاديث التي كردت في المكضكع.

ثانيا :وجوب اإليمان معجزاة األنبياء:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى" :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ أؼ:
يدعك إلى عبادة هللا كحده ال شريؾ لو ،في حاؿ صغره ،معجزة كآية ،كفي حاؿ كيكليتو
حيف يكحي هللا إليو بذلؾ ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ أؼ :في قكلو كعممو ،لو عمـ صحيح كعمل
صالح"(.)2
يرى الباحث :أف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا حينما قاؿ" :معجزة كآية" ،يعني :كاف ما
يقكلو عبارة عف اإلمتحاف فيمف يسمعو ،كيجب عمى مف سمعو إيمانا بو كبما يقكلو.

كاإليماف بمعجزات االنبياء كالتصديق لما يقكلكف .أصل مف أصكؿ أىل السنة كالجماعة.
فيك كاجب في حق الجميع.

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)43/2مصدر سابق.
 -2نفس المصدر كالجزء كالصفحة.
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المبحث الثالث :فريضة الحج.
األول :معنى الحج:

يقول الباحث :الحج لو تعاريف كثيرة عند أىل العمـ مع اتفاقيـ في ما تقصده الشريعة
في فرضية الحج.
فمنيـ مف قاؿ :الحج" :ىك التعبد هلل عز كجل بقصد مكة في كقت محدد ألداء مناسؾ

الحج"(.)1

كمنيـ مف قاؿ الحج" :ىك الركف الخامس مف أركاف اإلسبلـ ،فرضو هللا تعالى عمى

المستطيع"(.)2

كقاؿ العثيميف رحمو هللا ( )3كبلما جامعا مانعا في الحج كما يترتب عميو" :الحج ىك
أحد أركاف اإلسبلـ الخمسة ،كىك فرض عيف بإجماع المسمميف ،كمف جحد كجكبو فيك
كافر ،كقد فرض الحج في السنة التاسعة لميجرة ،كحج النبي عميو الصبلة كالسبلـ في
السنة العاشرة مف اليجرة ،كيجب عمى كل مف أراد الحج أف يقتدؼ بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كيحج

كحجو عميو الصبلة كالسبلـ(.")4

 -1دمحم بف إبراىيـ بف عبد هللا التكيجرػ ،مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة ،الطبعة :الحادية عشرة،

 1431ىػ  2010 -ـ (ج  ،)1دار أصداء المجتمع ،المممكة العربية السعكدية( ،ص .)649
2
ه
ِ
ِ
ه
ه
أىـ الهنظريهات
 أ .دَ .ك ْىَبة بف مصطفى الز َحْيم ّي ،الفْق ُو اإلسبلمي كأدلتُ ُو (الشامل لؤلدّلة الشرعيهة كاآلراء المذىبيهة ك ّبالنسبة لما سبقيا (كىي الطبعة الثانية
الفقييهة كتحقيق األحاديث الهنبكيهة كتخريجيا) ،الطبعة :ه
الرابعة المنهقحة المعهدلة ِّ
عشرة لما تقدميا مف طبعات مصكرة(،ج  ،)3دار الفكر  -سكريهة – دمشق( ،د.ت)( ،ص .)2065

 -3ىك أبك عبد هللا دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف ،فقيو كمفسر كلغكؼ كأصكلي سمفي حنبمي ،ت  1421ىػ .انظر:

الكفيات كاألحداث ( )217/1مصدر سابق.

 -4دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف ،لقاء الباب المفتكح( ،ج ( ،)152ص.)1عبارة عف [ لقاءات كاف يعقدىا الشيخ

بمنزلو كل خميس .بدأت في أكاخر شكاؿ 1412ىػ كانتيت في الخميس  14صفر ،عاـ 1421ىػ] ،مصدر الكتاب :
دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية [. http://www.islamweb.netالكتاب مرقـ إليا ،كرقـ الجزء

ىك رقـ المقاء ،عدد المقاءات  236لقاء ،كالمقاء رقـ  195غير مكجكد بمكقع الشبكة اإلسبلمية].
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الثاني :دليل فرضية الحج:
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عمى فرضية الحج بقكلو تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ()1

الثالث :المعنى العام لآليتين:
اآلي تاف تدالف عمى الحج كما يتعمق بالعبلمات الكاضحات لكجكد الخالق كحرمة مكة مع
إشارة لكجكب أداء فريضة الحج لممستطيع كحكـ مف جحد فضيتو.

الرابع :األحكام الشرعية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ثمانية أحكاـ مع استشياد عمى ما يقكؿ بأحاديث كآثار
صحيحة :االكؿ :كىي حرمة االصطياد بيا .الثاني :حرمة قطع شجرىا .الثالث :حرمة
قمع حشيشيا .الرابع :حرمة حمل السبلح فييا .الخامس :كجكب الحج .السادس :حد
االستطاعة كمقدار السبيل .السابع :العجمة في الحج .الثامف :حكـ مف جحد فريضة
الحج.

وحشيشيا:
أوالُ :حْرمة اصطياد صيدىا ،قطع أشجارىا وَقْمع ثمارىا َ

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﭼ.

كح ْرمة قطع
"كحتى إنو مف جممة تحريميا ُح ْرمة اصطياد صيدىا كتنفيره عف أككارهُ ،
كحشيشيا ،كما ثبتت األحاديث كاآلثار في ذلؾ عف جماعة مف
أشجارىا كَقْمع ثمارىا َ

الصحابة مرفكعا كمكقكًفا"(.)2

 -1سكرة آؿ عمراف.ٜٚ – ٜٙ :

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)79/2مصدر سابق.
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كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا حديث ابف عباس كحديث أبي شريح( )1كحديث

جابر( )2رضي هللا عنيـ.

أما حديث ابف عباس رضي هللا عنيما :فيقكؿ :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يكـ الفتح ،فتح مكة:
"ال ِى ْج َرَة َكَل ِك ْف ِج َي ٌاد كنية ،كا َذا استَْنَف ْرتُ ْـ َف ْان ِف ُركا  ،كقاؿ يكـ الفتح ،فتح مكة :ه
"إف َى َذا
اْلبَمد ح هرمو هللا يكـ خَمق ه ِ
ِ
حرم ِة هللا إلى يكـ القيامة ،كانو لـ
األر َ
الس َم َكات ك ْ
َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ َ
ضَ ،ف ُي َك َح َرٌاـ ب َ

يحل القتاؿ فيو ألحد قبمي ،كلـ يحل لي إال في ساعة مف نيار ،فيك حراـ بحرمة هللا
ضد َشك ُك ُو( ،)3كال يَنه
ص ْي ُدهُ ،كال َيْمتَق ْط لَُقطتَو إال مف َع هرفيا ،كال
ر
ف
إلى يكـ القيامة ،ال ُي ْع َ
ْ
ُ ُ َ
4
كلبيكتيـ ،فقاؿ" :إال
ُي ْخ َتمى َخبلىا فقاؿ العباس :يا رسكؿ هللا ،إال اإل ْذ َخ َر ،فإنو لَق ْينيـ( ) ُ
اإل ْذ َخر(.)6(")5

 -1ىك خكيمد بف عمرك بف صخر بف عبد العزػ ،أسمـ قبل فتح مكة ،كمات أبك شريح بالمدينة سنة ثماف كستيف.
انظر :جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف ابف عبد الكريـ الشيباني
الجزرؼ ابف األثير (المتكفى 606 :ىػ)،تحقيق  :عبد القادر األرنؤكط  -التتمة تحقيق بشير عيكف ،الناشر  :مكتبة

الحمكاني  -مطبعة المبلح  -مكتبة دار البياف،الطبعة  :األكلى.)347/12( ،

 -2ىك جابر ابف عبد هللا ابف عمرك ابف حراـ بميممة كراء األنصارؼ ثـ السممي غ از تسع عشرة غزكة كمات بالمدينة
بعد السبعيف .انظر :تقريب التيذيب ألبي الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى:
852ىػ) ،المحقق :دمحم عكامة ،الناشر :دار الرشيد – سكريا ،الطبعة :األكلى.)136/1( ، 1986 - 1406 ،

 -3أؼ ال يقطع شكؾ الحرـ كأراد بو ما ال يؤذؼ منو أما ما يؤذؼ منو كالعكسج فبل بأس بقطعو .انظر :لباب التأكيل
في معاني التنزيل لباب التأكيل في معاني التنزيل لعبلء الديف عمي بف دمحم بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف،

المعركؼ بالخازف (المتكفى741 :ىػ) ،تصحيح :دمحم عمي شاىيف ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة:
األكلى 1415 ،ىػ.)77/1( ،
ِ -4لَقيِن ِيم :أَؼ لصائغيـ َكما ج ِ
الح ِديث اآلخر لصاغتيـ .انظر :مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار لعياض
ْ
اء في َ
َ َ َ
بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي ،أبك الفضل (المتكفى544 :ىػ) ،دار النشر :المكتبة العتيقة كدار
التراث )197/2( ،مادة ؽ ؼ ؼ.

 -5األذخر :بكسر اليمزة كالخاء كاحدة بكسرىما :نبات ذكي الريح كاذا جف أبيض .انظر :مسند الشافعي بترتيب

السندؼ ،لمشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي
القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،رتبو عمى األبكاب الفقيية :دمحم عابد السندؼ ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت
– لبناف ،عاـ النشر 1370 :ىػ  1951 -ـ (.)26/1

 -6صحيح البخارؼ ،باب :ال يحل القتاؿ بمكة ،)14/3( ،حديث رقـ  ،1834مصدر سابق.
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لع ْمرك بف
العدكؼ رضي هللا عنو فقد كرد في الصحيحيف :قاؿ َ
أما حديث أبي ُش َريح َ
ِ
ُحدثؾ َقكال قاـ بو رسكؿ
سعيد ،كىك يبعث البعكث إلى مك َة" :ائ َذ ْف لي أييا األمير أف أ ّ

مع ْتو أذناؼ ككعاه قمبي كأبصرتو عيناؼ حيف تكمـ بو ،إنو
هللا ملسو هيلع هللا ىلص َ
الغ َد مف يكـ الفتح َس َ
حمد هللا كأثنى عميو ثـ قاؿ :ه ِ
اسَ ،فبل َي ِحل المرغ
"إف َم ّك َة َح هرَم َيا هللاُ كَل ْـ ُي َح ِّرْم َيا الهن ُ
َ
إف أحد تَرهخص ِب ِقتَ ِ
ِ
ُي ْؤ ِم ُف باهللِ كاليكـ اآلخر ْ ِ ِ
اؿ
َ
أف َي ْسف َؾ ب َيا َد ًما ،كال َي ْعضد ب َيا َش َجرًةَ ،ف ْ َ
ِ ِ ِِ
ه ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ييا َفُقكُلكا لو :ه
اع ًة
ييا َس َ
إف هللاَ أذ َف ل َرُسكلو َكَل ْـ َي ْأ َذ ْف َل ُك ْـ ،كان َما أذ َف لي ف َ
َرُسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف َ
الشاىد ِ
ِ
ار ،كَق ْد عاد ْت حرمتُيا اليكـ َكحرمِتيا ِباألم ِ ِ
ٍ
الغائ َب"( )1فقيل ألبي
س َفْم ُيَبّم ِغ ه ُ
ْ
ُْ َ َ
م ْف َن َي َ َ َ ُ ْ َ َ
الح َرـ ال ُيعيذ عاصيا
ُش َريح :ما قاؿ لؾ َع ْمرك؟ قاؿ :أنا أعمـ بذلؾ منؾ يا أبا شريح ،إف َ
بخ ْزَية.
كال َفا ار ِب َد ٍـ كال فا ار َ
ِ
ألح ِد ُك ْـ
أما حديث جابر رضي هللا عنيما  :فيقكؿ :سمعت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقكؿ" :ال َيحل َ
ِ ِ ه ِ
بلح"()2
ْ
الس َ
أف َي ْحم َل ب َمك َة ّ
قاؿ الماكردؼ رحمو هللا( )3في قكلو تعالى ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﭼ" :معناه أنو ه
عطف

عميو قمكب العرب في الجاىمية فكاف الجاني إذا دخمو ِ
أم َف .كأما في اإلسبلـ ففيو قكالف:
أحدىما :أنو مف النار  ،كىذا قكؿ يحيى بف جعدة .كالثاني :مف القتاؿ بحظر اإليجاؿ
عمى داخميو ،كأما الحدكد فتقاـ عمى مف جنى فيو .كاختمفكْا في الجاني إذ دخمو في إقامة

 -1الجمع بيف الصحيحيف ،الباب :متفق عميو مف أبي شريح ،ج ،3.ص .398/مصدر سابق.

-2محمكد دمحم خميل ،المسند الجامع ،الناشر :دار الجيل لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،الشركة المتحدة لتكزيع
الصحف كالمطبكعات ،الككيت ،الطبعة :األكلى 1413 ،ىػ  1993 -ـ الباب :تابع جابر ابف عبد هللا)411/4( ،
 -3ىك عمى ْبف ُم َح همد ْبف حبيب أَُبك الحسف البصرؼ المعركؼ بالماكردؼ ،مات ِفي يكـ الثبلثاء سمخ شير ربيع
األكؿ مف سنة خمسيف كأربع مائة .انظر :تاريخ غداد ( )587/13مصدر سابق.
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الحد عميو فيو قكالف :أحدىما :تقاـ عميو ،كىك مذىب الشافعي( .)1كالثاني :ال تقاكـ

حتى ُيمجأ إلى الخركج منو ،كىك مذىب أبي حنيفة(")3(.)2
يقول الباحث :وما ذكره الماكردؼ رحمو هللا أقرب إلى ما تقصده اآلية فيما يتعمق
باألحكاـ كبعده يدخل ما ذكره ابف كثير رحمو هللا ،ألف اآلية ظاىرىا تتحدث عف ما
يجب بعد كقكعو الحد قبل اإلسبلـ كال يمنع دخكؿ ما ذكره بف كثير بما يحل فعمو في
الحرـ كما ال يحل كجممة تحريـ فعمو في الحرـ.

ثانيا :وجوب الحج:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﭼ "ىذه آية ُك ُجكب الحج عند الجميكر .كقيل :بل ىي قكلو :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﭼ ( )4كاألكؿ أظير"(.)5
لـ يجد الباحث مف قاؿ أف اآلية التي في سكرة البقرة ىي األصل في كجكب الحج ،غير

أنو أرػ العمماء يذكركنيا كالدليل مف أدلة كجكب الحج ،كما في تفسير الطبرؼ رحمو

هللا(.)6

 -1ىك دمحم بف إدريس بف العباس القرشى أبك عبد هللا الشافعى سنة  204ىجرىة أحد األئمة األربعة كلد فى غزة
كحمل منيا طفبل إلى مكة كنشأ بالبادية كتعمـ الشعر كالفركسية :تفقو عمى مالؾ بالمدينة .انظر :مكسكعة األعبلـ

تراجـ مكجزة لؤلعبلـ لمكقع ك ازرة األكقاؼ المصرية (.)296/1

 -2ىك النعماف بف ثابت ابك حنيفة سنة  150ىجرىة،التيمى بالكالء الككفى الفقيو المجتيد أحد األئمة األربعة كنسب
إلىو المذىب الحنفى .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )141/1مصدر سابق.

 -3عمى بف دمحم بف دمحم بف حبيب الماكردؼ (المتكفى450 :ىػ) ،تفسير الماكردؼ = النكت كالعيكف،المحقق :السيد
ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ(،د.ط)( ،ج ،1.دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف(،د.ت)(،ص.)411.

 -4سكرة البقرة.196 :

 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)81/2مصدر سابق.

 -6دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر الطبرؼ (المتكفى310 :ىػ) ،جامع البياف في تأكيل
القرآف ،المحقق :أحمد دمحم شاكر ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ .)16/3(،
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ثالثا :حد اإلستطاعة ومقدار السبيل:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كأما االستطاعة فأقساـ :تارة يككف الشخص مستطيعا
بنفسو ،كتارة بغيره ،كما ىك مقرر في كتب األحكاـ .كذكر حديث ابف عمر كغيره ،ك

كل يبيف أف السبيل ىك الزاد كالراحمة"(.)1

قاؿ العبلمة ابف باز رحمو هللا حينما سئل عف صحة حديث أنس رضي هللا عنو في
الزاد كالراحمة ،قاؿ" :كميا ضعيفة لكف يشيد بعضيا لبعض فيي مف باب الحسف لغيره،
كأجمع العمماء عمى المعنى .كاألصل في ذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ فمف استطاع السبيل إلى البيت لزمو الحج ،كمف لـ يستطع فبل حرج
عميو ،ككل إنساف أعمـ بنفسو"(.)2
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ثبلثة أقكاؿ في مقدار السبيل ،إثنيف مركؼ عف ابف
عباس رضي هللا عنيما ككاحد عف عكرمة رحمو هللا( .)3كأما عف ابف عباس رضي هللا
عنيما ففي قكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ قاؿ :مف َمَمؾ ثبلثمائة ِد ْرىـ فقد
استطاع إليو سبيبل .كعنو أيضا رضي هللا عنيما قكؿ اآلخر قاؿ :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵

ﭼ قاؿ :الزاد كالبعير .كأما قكؿ ِع ْكرمة مكاله فيك أنو قاؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﮲
ِ
الص هحة.
﮳ ﮴﮵ ﭼ :السبيل ّ

قاؿ الماكردؼ رحمو هللا " :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ كفي
االستطاعة ثبلثة أقاكيل :أحدىا :أنيا بالماؿ  ،كىي الزاد كالراحمة  ،كىك قكؿ الشافعي.
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( )82/2مصدر سابق.

 -2انظر :فتاكؼ البف باز عبد العزيز بف عبد هللا بف باز (المتكفى1420 :ىػ) ،جمعيا :الدكتكر دمحم بف سعد

الشكيعر ،قدـ ليا :عبد العزيز بف عبد هللا بف دمحم آؿ الشيخ (.)386/16

 -3عكرمة بف عبد هللا البربرؼ( 105ىػ) المدني ،أبك عبد هللا ،مكلى عبد هللا بف عباس :تابعي ،كاف مف أعمـ الناس

بالتفسير كالمغازؼ .انظر :األعبلـ لزركمي ( )244/4مصدر سابق.
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كالثاني :أنيا بالبدف  ،كىك قكؿ مالؾ( .)1كالثالث :أنيا بالماؿ كالبدف  ،كىك قكؿ أبي
حنيفة)2(".
كقاؿ الكاحدؼ رحمو هللا ( " :)3ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ﭼ يعنيَ :م ْف قكؼ في نفسو فبل
ِ
ه
الصفة كممؾ ه
الراحمة كجب
الزاد ك ه
فم ْف كاف بيذه ّ
تمحقو المشقة في الككف عمى الراحة َ
عميو الحج"()4

كقاؿ مكي بف أبي طالب رحمو هللا" )5(،كقيل السبيل الطاقة بأؼ كجو .كىك اختيار
الطبرؼ – رحمو هللا  -كجماعة مف العمماء ،كىك مذىب مالؾ رحمو هللا كأصحابو"()6

يقول الباحث :كالصحيح أف اإلستطاع ىك ممؾ الزاد كالراحمة كما قاؿ ابف باز رحمو هللا
في حديث أنس رضي هللا عنو في الزاد كالراحمة كما في مكضعو ،لك أخذ عمى مرتبة
حسف لغيره .ثـ يدخل ما قالو العمماء تحت الزاد كال ارحمة ألنيـ اختمفكا في تعبير المعني

مع ككف الصفة كاحدة .كىك ثبكت ممكة اإلستطاعة.

 -1ىك مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحى الحميرػ أبك عبد هللا سنة  ،179إماـ دار اليجرة كأحد األئمة األربعو
مكلده ككفاتو فى المدينة ،كاف صمبا فى دينو بعيدا عف االمراء كالممكؾ لو كتاب المؤطأ كرسالة فى الكعع ككتاب
المسائل كرسالة فى الرد عمى القدرية كتفسير غريب القرآف .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )499/1مصدر سابق.
 :-2تفسير الماكردؼ (ج/1.ص )411.مصدر سابق.

 -3ىك أبك الحسف عمى بف أحمد بف دمحم ابف عمى الكاحدؼ النيسابكرؼ الشافعي الكاحدؼ :مفسر شافعي ،لو ثبلثة

تفاسير :الكجيز ،البسيط ،الكسيط ،ت  468ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )111/1مصدر سابق.

 -4عمى بف أحمد بف دمحم بف عمى الكاحدؼ ،الشافعي (المتكفى468 :ىػ) ،الكتاب :الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،

الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ(،ج ،)1.دار النشر :دار القمـ  ،الدار الشامية  -دمشق ،بيركت(،د.ت)(،ص.)225.

 -5ىك مكي بف أبي طالب حمكش بف دمحم بف مختار األندلسي القيسي ( 437ىػ) ،أبك دمحم :مقرغ ،عالـ بالتفسير

كالعربية .مف أىل القيركاف .كلد فييا .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )286/7مصدر سابق.

 -6أبك دمحم مكي بف أبي طالب َح ّمكش بف دمحم بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي (المتكفى:
437ىػ) ،الكتاب :اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ،كأحكامو ،كجمل مف فنكف عمكمو،المحقق:
مجمكعة رسائل جامعية بكمية الدراسات العمىا كالبحث العممي  -جامعة الشارقة ،بإشراؼ أ .د :الشاىد

البكشيخي،الطبعة :األكلى 1429 ،ىػ  2008 -ـ(ج ،)2.الناشر :مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -كمية الشريعة

كالدراسات اإلسبلمية  -جامعة الشارقة(،ص.)1080.
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رابعا :العجمة في الحج:

يقول الباحث :أما العجمة في الحج ،فذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ىنا ركايتيف عف

عبد هللا بف عباس رضي هللا عنيما.
الح ِّج -
األكؿ :عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :تَ َع هجُمكا إلى َ
يعني الفريضة -ه
رض َل ُو ( .")1كالثاني :عف ابف عباس رضي
أح َد ُك ْـ ال َي ْد ِرؼ َما َي ْع ُ
فإف َ

الح هج َفْمَيتَ َع هج ْل"(.)2
"م ْف َأرَاد َ
هللا عنيما قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :
يرى الباحث :أف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ذكر ركايتيف عف ابف عباس رضي هللا
عنيما يستدؿ بيما عمى كجكب العجمة في أداء فريضة الحج ،لكف ىناؾ ما يدؿ عمى
أنو فرض الحج عمى التراخي كىك الصحيح ككنو صمي هللا عميو كسمـ لـ يمزـ الصحابة

ليحجكا عمي الفكرػ .كأف قبل أداءه يجب أف يككف الشخص ليس لو مانع مف مكانع
الحج.

قاؿ الكيا اليراسي رحمو هللا (" :)3كقد يمتنع كجكب الحج الضرر يرجع إلى الغير ،إلى
الحاج ،كأف يككف عميو ديف ،أك يككف أجيرا ،كالمرأة إذا أرادت حجة اإلسبلـ كىي

منككحة .كاالستطاعة تنعدـ بيذه الجيات كاألسباب ،إذا امتنعت االستطاعة ،لضرر
يرجع إلى الماشي ،فؤلف تمتنع بحق الغير أكلى ،فإف الماشي إف تكمف المشقة ربح
الثكاب ،كأما مف لو الحق فإنو يتضرر مف غير نفع يحصل لو في مقابمتو ،كذلؾ يدؿ
عمى أف األمر فيو أعظـ...مع أنو يمكف أف يذكر فيو معنى آخر ،كىك أف الحج قد ثبت

 -1أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبل( ،المتكفى241 :ىػ) ،المحقق:
أحمد دمحم شاكر ،الناشر :دار الحديث – القاىرة ،الطبعة :األكلى 1416 ،ىػ  1995 -ـ ،باب :كممة الشيخ األستاذ
دمحم حامد )268/3( ،رقـ الحديث .2869

 -2مسند أبي داكد الطيالسي ،باب :ما جاء متي ينقطع اليتـ ،)115/3( ،حديث رقـ  .2873مصدر سابق.

 -3عمى بف دمحم بف عمى الطبرؼ ،فقيو شافعي ،ت  504ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )118/1مصدر سابق.
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بالدليل أنو عمى التراخي ،كىذه الحقكؽ عمى الفكر ،كالحج ال يفكت ،كىذه الحقكؽ

تفكت ،كالحج حق هللا ،كىذه الحقكؽ لآلدمي)1(".

خامسا :حكم من جحد فريضة الحج:
أف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ  ،ذكر
ركاية ابف عباس رضي هللا عنيما كمجاىد رحمو هللا كغير كاحد أنيـ قالكا في معني
اآلية :أؼ كمف َج َحد فريضة الحج فقد كفر ،كهللا غني عنو.
كاستدؿ أيضا بركايات منيا ركاية عمى رضي هللا عنو  :قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا صمى هللا

ِ
ِ
ِ
صرِانّيا،
ضرهُ َم َ
ؾ َزًادا َكَراحَم ًة َكَل ْـ َي ُح هج َب ْي َت هللاَ ،فبل َي ُ
"م ْف َمَم َ
ات َي ُيكدّيا ْأك َن ْ
عميو كسمـَ :
ِ
ؾ ِب ه
اؿ :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
َذل َ
أف هللاَ َق َ
﮼ ﭼ(.)2

قاؿ الماكردؼ رحمو هللا في قكلو تعالى  :ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ.
"كفيو ثبلثة تأكيبلت :أحدىا :يعني [مف كفر] بفرض الحج فمـ يره كاجباً  ،كىك قكؿ ابف
عباس رضي هللا عنيما .كالثاني :ىك ال يرػ َح هج ُو ب اًر كال تركو مأثماً  ،كىك قكؿ زيد بف
أسمـ .كالثالث :إلييكد  ،ألنو لما نزؿ قكلو تعالى :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭼ( )3فقالكْا نحف مسممكف فأ ِ
ُم ُركا بالحج فمـ يحجكا  ،فأنزؿ هللا ىذه اآلية)1(".
 -1عمى بف دمحم بف عمى ،أبك الحسف الطبرؼ ،الممقب بعماد الديف ،المعركؼ باالكيا اليراسي الشافعي (المتكفى:

504ىػ) ،الكتاب :أحكاـ القرآف ،المحقق :مكسى دمحم عمى كعزة عبد عطية،الطبعة :الثانية 1405 ،ىػ(،ج،)2.
الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت(،د.ت)(،ص.)295.

 -2دمحم بف عيسى بف َس ْكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذؼ ،أبك عيسى (المتكفى279 :ىػ) ،الجامع الكبير  -سنف
الترمذؼ ،المحقق :بشار عكاد معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،سنة النشر 1998 :ـ ،باب :ما

جاء في التغميع في ترؾ الحج ،)168/2(، ،حديث رقـ .821
 -3سكرة آؿ عمرافٛ٘ :
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يقول الباحث :كقاؿ غير كاحد مف العمماء أف مف جحد فريضة الحج فقد كفر .جاء في
بحر العمكـ لسمرقندؼ رحمو هللا ( )2قاؿ" :ثـ قاؿ - :يعني هللا عز كجل َ -ك َم ْف َكَف َر

يعني كمف لـ َير الحج كاجباً فقد كفر ،فذلؾ قكلو ﭽ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﭼ
يعني غني عمف حج ،كعمف لـ يحج)3(".
كيظير لمباحث ايضا ما يدؿ أيضا عمى عظمة فريضة الحج ،ىك أف الجح ركف كال
يستقيـ األمر إال بركف كال يجكز ترؾ ركنا مف األركاف فيكفر اإلنساف بتركو ،فمف

اؿ
استكمل أىمية الحج فمو أف يحج لما ركؼ عبد هللا بف عمر رضي هللا عنيما قاؿَ :ق َ
ِ
ه
َّللاِ ه
ِ ِ
اإلس َبلـ َعَمى َخم ٍ
َّللاَُ ،كأ ه
َف
َف َال ِإَل َو ِإ هال ه
سَ ،ش َي َادة أ ْ
َرُس ُ
ْ
كؿ ه َ
صمى هللاُ عميو َك َسم َـُ « :بن َي ْ ْ ُ
ِ ه ِ
َّللاِ ،كِا َقا ِـ ه ِ
افَ ،ك َح هج اْلَب ْي ِت»(.)4
ضَ
ص ْك ِـ َش ْي ِر َرَم َ
ُم َح هم ًدا َرُس ُ
كؿ ه َ
الص َبلةَ ،كِايتَاء الزَكاةَ ،ك َ

 :-1تفسير الماكردؼ (ج/1.ص )411.مصدر سابق.

 -2ىك اإلماـ الفقيو المحدث الزاىد ،أبك الميث نصر بف دمحم بف إبراىيـ السمرقندؼ الحنفي ،صاحب كتاب "تنبيو

الغافميف" كلو كتاب "الفتاكػ" .نقمت كفاتو مف خط القاضي شياب الديف أحمد بف عمى بف عبد الحق  -أيده هللا ،في
جمادػ اآلخرة سنة خمس كسبعيف كثبلث مائة .انظر :سير أعبلـ النببلء ( ،)333/12مصدر سابق.

 -3المؤلف :أبك الميث نصر بف دمحم بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندؼ (المتكفى373 :ىػ) ،الكتاب :بحر

العمكـ(،د.ط)(،ج(،)1.د.ف)(،د.ت)(،د.ب)(،ص.)238.

 -4صحيح البخارؼ ،باب :قكؿ النبي صمي هللا عميو كسمـ" :بني اإلسبلـ عمى خمس".)11/1( ،
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المبحث الرابع :النيي عن اتخاذ المنافقين وغيرىم ممن ليس
بمسمم بطانة.
األول :معنى النفاؽ عموما:

ىك اسـ إسبلمي لـ تعرفو العرب بالمعنى المخصكص ،كىك مف يستر كفره كيظير

إيمانو كاف عرؼ أصمو في المغة كنافق منافقة ،أخذ مف النافقاء :أحد جحر إاليربكع ،إذا
طمب مف كاحد خرج مف اآلخر ،كقيل :مف النفق كىك سرب يستتر فيو .كفيو" :نافق"
حنظمة! أراد أنو إذا كاف عنده ملسو هيلع هللا ىلص أخمص كزىد في الدنيا كاذا خرج عنو كاف بخبلفو،

فكأنو نكع مف الظاىر كالباطف ما كاف يرضي أف يسامح بو نفسو(.)1
ِ
منافق(.)2
إيمانو بمسانو فيك
كأما ّ
كفره بقمبو كاظياره َ
ٌ
النفاؽ في الديف :فيك ستر الرجل َ

الثاني :دليل النيي عن اتخاذ المنافقين وغيرىم ممن ليس بمسمم بطانة:

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عمى النيي عف اتخاذ المنافقيف كغيرىـ ممف ليس
بمسمـ بطانة بقكلو تعالى:ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﭼ()3

الثالث :المعنى العام لآلية:

إن اآلية تبيف أف هللا تعالى نيى عف اتخاذ غير المسمميف بطانة ،كتبيف أف العمة في
ذلؾ ىي كجكد البغض في قمكبيـ المؤدؼ إلي الضرر لممسمميف في المستقبل .كاجتناب
المسمميف مف اتخاذ غيرىـ بطانة ،يدؿ عمى كماؿ عقكليـ.
 -1جماؿ الديف ،دمحم طاىر بف عمى الكجراتي ،مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيل كلطائف األخبار ،الطبعة:
الثالثة 1387 ،ىػ 1967 -ـ (ج ،)4.مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية( ،د.ب)( ،د.ت)( ،ص.)759.

 -2انظر :التعريفات الفقيية ،)230/1(،مصدر سابق.
 -3سكرة آؿ عمرافٔٔٛ :
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الرابع :األحكام الشرعية:

ذكر ابف كثير رحمو هللا في ىذه اآلية ،حكميف ،أكال :النيي عف اتخاذ المنافقيف بطانة،
كالثاني :عدـ جكاز استعماؿ أىل الذمة ،ك ىك كما يمي.

أوال :النيي عن اتخاذ المنافقين وغيرىم ممن ليس من المسممين بطانة:
أف اآلية التي استدؿ بيا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عمى النيي عف اتخاذ المنافقيف
كغيرىـ ممف ليس مف المسمميف بطانة ،ىي قكلو تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ.
ناىيا عباده المؤمنيف عف اتخاذ المنافقيف بطانة،
قاؿ في معناىا: :يقكؿ تبارؾ كتعالى ً
طمعكنيـ عمى سرائرىـ كما يضمركنو ألعدائيـ"(.)1
أؼُ :ي ْ

يقول الباحث :كقد كافق ابف كثير رحمو هللا غيره مف المفسريف في ىذا التفسير ،كىك
النيي عف إطبلع غير المسمميف عمى أمكر المسمميف مع أف الرازؼ رحمو هللا تكسع في

بياف مف تقصده ىذه األية مف أصناؼ الكفار.
قاؿ ابف عطية رحمو هللا " :نيى هللا تعالى المؤمنيف بيذه اآلية عف أف يتخذكا مف الكفار

كالييكد أخبلء يأنسكف بيـ في الباطف مف أمكرىـ كيفاكضكنيـ في اآلراء كيستنيمكف
إلييـ"()2

كقاؿ القرطبي رحمو هللا في تفسيره " :نيى هللا عز كجل المؤمنيف بيذه اآلية أف يتخذكا
مف الكفار كالييكد كأىل األىكاء دخبلء ككلجاء ،يفاكضكنيـ في اآلراء ،كيسندكف إلييـ
أمكرىـ .كيقاؿ :كل مف كاف عمى خبلؼ مذىبؾ كدينؾ فبل ينبغي لؾ أف تحادثو")1(.

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( )106/2مصدر سابق.

 -2أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (المتكفى542 :ىػ) ،المحرر
الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،المحقق :عبد السبلـ عبد الشافي دمحم ،الطبعة :األكلى  1422 -ىػ(،ج ،)1.دار

الكتب العممية – بيركت ،ص.496.
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كقاؿ الرازؼ رحمو هللا" :األكؿ :أنيـ ىـ الييكد كذلؾ ألف المسمميف كانكا يشاكركنيـ في
أمكرىـ كيؤانسكنيـ لما كاف بينيـ مف الرضاع كالحمف ظنا منيـ أنيـ كاف خالفكىـ في
الديف فيـ ينصحكف ليـ في أسباب المعاش فنياىـ هللا تعالى بيذه اآلية عنو ،كحجة
أصحاب ىذا القكؿ أف ىذه اآليات مف أكليا إلى آخرىا مخاطبة مع الييكد فتككف ىذه
اآلية أيضا كذلؾ الثاني :أنيـ ىـ المنافقكف ،كذلؾ ألف المؤمنيف كانكا يغتركف بظاىر
أقكاؿ المنافقيف كيظنكف أنيـ صادقكف فيفشكف إلييـ األسرار كيطمعكنيـ عمى األحكاؿ
الخفية ،فاهلل تعالى منعيـ عف ذلؾ ،كحجة أصحاب ىذا القكؿ أف ما بعد ىذه اآلية يدؿ
عمى ذلؾ كىك قكلو ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ()2
كمعمكـ أف ىذا ال يميق بالييكد بل ىك صفة المنافقيف ،كنظيره قكلو تعالى في سكرة
البقرة :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﭼ( )3الثالث :المراد بو جميع أصناؼ الكفار كالدليل عميو قكلو تعالى :بطانة
مف دكنكـ فمنع المؤمنيف أف يتخذكا بطانة مف غير المؤمنيف فيككف ذلؾ نييا عف جميع

الكفار كقاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ ("".)5( )4

 -1دمحم بف أحمد بف أبي بكر القرطبي (المتكفى671 :ىػ) ،الجامع ألحكاـ القرآف  ،تحقيق :أحمد البردكني كابراىيـ
أطفيش ،الطبعة :الثانية1384 ،ىػ  1964 -ـ(،ج ،)1.دار الكتب المصرية – القاىرة،ص.178.
 -2سكرةِ ِ :
اف :اآلية .119
آؿ ع ْم َر َ
 -3سكرة :اْلَبَق َرِة :اآلية .14
 -4سكرة :اْل ُم ْمتَ ِحَن ِة :اآلية .1

 -5أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازؼ مفاتيح الغيب  ،الطبعة :الثالثة 1420 -
ىػ(،ج ،)8.الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت(،ص.)339.
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ثانيا :عدم جواز استعمال أىل الذمة:

أثر ركػ عف عمر .قيل لعمر
يقول الباحث :كدليل ذلؾ ،ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ا
بف الخطاب ،رضي هللا عنو :إف ىاىنا ُغبلما مف أىل ِ
الحيرة ،حافع كاتب ،فمك اتخذتو

كاتبا؟ فقاؿ" :قد اتخذت إ ًذا بطانة مف دكف المؤمنيف"(.)1

ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا معقبا عمى األثر" :ففي ىذا األثر مع ىذه اآلية داللة
عمى أف أىل ه
الذ همة ال يجكز استعماليـ في الكتابة ،التي فييا استطالة عمى المسمميف
أمكرىـ التي ُي ْخ َشى أف ُيْفشكىا إلى األعداء مف أىل الحرب"(.)2
كا ِّ
طبلع عمى َد َكاخل ُ
ككافقو الكيا اليراسي رحمو هللا في ىذا حيث قاؿ في ىذه اآلية ":فيو داللة ،عمى أنو ال
يجكز االستعانة بأىل الذمة في شيء مف أمكر المسمميف مف العماالت كالكتابة .كلما
استكتب أبك مكسى رجبل مف أىل الذمة ،كتب إليو عمر يعنفو كيمكمو كيتمك عميو ىذه

اآلية)3(".

كفي ىذا ذكر القرطبي رحمو هللا قكؿ عمر بف خطاب رضي هللا عنو أنو قاؿ":ال

تستعممكا أىل الكتاب فإنيـ يستحمكف الرشا ،كاستعينكا عمى أمكركـ كعمى رعيتكـ بالذيف

يخشكف هللا تعالى)4(".

كنيى المسممكف استعماؿ غير المسمميف في أمكرىـ ،ألف مف لـ يكف
يقول الباحثُ :
عمى ديف قكـ ال يأمف عف إفشاء أسرارىـ كىك أخطر ،لعمو يستعمل كالجاسكس كىذا
كاضح كما نشاىده في جماعة المستشرقيف المنتسبيف بديف اإلسبلـ كأضرارىـ في ديننا
بعد الدخكؿ كالتمكف فيو كمعرفة مكاضع الضغف عند أفراد المسمميف ،ثـ كضعكا ىمميـ

عمى إدخاؿ ما ليس فيو إلفساد الديف كالمتديف.

 -1عمر بف شبة (كاسمو زيد) بف عبيدة بف ريطة النميرؼ البصرؼ ،أبك زيد (المتكفى262 :ىػ) ،تاريخ المدينة البف
شبة ،حققو :فييـ دمحم شمتكت ،ج 2عاـ النشر 1399 :ىػ ،ص. 694
 -2انظر :تفسير ابف كثير (  )107/2مصدر سابق.

 -3أحكاـ القرآف اللكيا اليراسي ( ،)304/1مصدر سابق.
 -4انظر :تفسير القرطبي ( ،)179/4مصدر سابق.
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المبحث الخامس :الربا.
األول :معنى الربا:

الربا :ىك في المغة الزيادة .كفي الشرع :ىك فضل ٍ
خاؿ عف عكض بمعيار شرعي
ٌ
ِّ َ
مشركط ألحد المتعاقديف في المعاكضة ،كفي اليداية الربا محرـ في كل مكيل أك مكزكف
إذا بيع بجنسو متفاضبلً ،فالعمة عندنا الكيل مع الجنس.

كفي أعبلـ المكقعيف" :الربا نكعاف :جمي كخفي ،فالجمي :حرٌاـ لما فيو مف الضرر
ّ
ّ
يـ األكؿ قصداً كالثاني كسيمة.
العظيـ ،كالخفي حراـ ،ألنو ذريعة إلى
الجمي ،فتحر ُ
ِّ
كأما الجمي فربا النسيئة كىك الذؼ كانكا يفعمكنو في الجاىمية مثل أف يؤخر َد ْينو كيزيد
في الماؿ ،ككمما أ هخره زاد في الماؿ حتى تصير المائة عنده آالفاً ه
مؤلفة ،كفي الغالب ال

ضرره.
معد ٌـ محتاج فيشتد
يفعل ذلؾ إال َ
ُ
ِ
صرح بو في حديث أبي سعيد الخدرؼ
سد الذرائع كما ه
يمو مف باب ّ
كأما ربا الفضل فتحر ُ

ىـ بالدرىميف ،فإني أخاؼ عميكـ الرماء".
مرفكعاً" :ال تبيعكا الدر َ
كالرماء :ىك الربا كال يف عل ىذا إال لمتفاكت الذؼ بيف النكعيف انتيى ممخصاً)1(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في النيي عن أكل الربا.

استدؿ بو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في النيي عف أكل الربا بقكلو تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (.)2

الثالث :المعنى العام آليتين:
اآليتاف تدالف عمي حرمة الربا ،كتأمراف بالتقكػ ،كفييا الكعيد عمى مف ارتكب
المحرمات ،كأف الفبلح في طاعة هللا كرسكلو.
 -1التعريفات الفقيية ( )102/1مصدر سابق.
 -2سكرة آؿ عمراف.ٖٕٔ – ٖٔٓ :
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األحكام الشرعية.

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق باألحكاـ الشرعية حكميف :األكؿ :النيي عف
أكل الربا .الثاني :األمر بالتقكؼ مع طاعة هللا كرسكلو.

أوال :النيي عن أكل الربا:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :يقكؿ تعالى ناىيا عباده المؤمنيف عف تعاطي الربا كأكمو

أضعافا مضاعفة ،كما كانكا يقكلكف في الجاىمية  -إذا حل أجل الديف :إما أف يقضي
كاما أف يربي ،فإف قضاه كاال زاده في المدة كزاده اآلخر في القدر ،كىكذا كل عاـ ،فربما
تضاعف القميل حتى يصير كثي ار مضاعفا"(.)1

كقاؿ الماكردؼ رحمو هللا :في قكلو تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ:
قاؿ" :يريد باألكل األخذ  ،كالربا زيادة القدر مقابمة لزيادة األجل ،كىك ربا الجاىمية
المتعارؼ بينيـ بالنساء .ﭽ ﯮ ﯯﯰ ﭼ كىك أف يقكؿ لو بعد حمكؿ األجل :إما

ِ
َف تُْرِبي  ،فإف لـ يفعمو ضاعف ذلؾ عميو ثـ يفعل كذلؾ عند حمكلو مف
أف تَْقض َي كا هما أ ْ
َ
بعد حتى تصير أضعافاً مضاعفة")2(.

ثانيا :األمر بالتقوي وطاعة هللا ورسولو:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ" :كأمر

تعالى عباده بالتقكػ لعميـ يفمحكف في األكلى كاألخرػ ثـ تكعدىـ بالنار كحذرىـ منيا،
فقاؿ :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﰀﭼ"(.)3

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)117/2مصدر سابق.
-2انظر :تفسير الماكردؼ ( )423/1مصدر سابق.

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)117/2مصدر سابق.
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ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

المبحث السادس :رد أموال اليتامى.
األول :معنى اليتامى:

الص ِغ َيرةُ هالِتي َال َك ِال َد َل َيا َكَق ْد َيِت َـ ُي ْت ًما ِم ْف َح ِّد َعمِ َـ َكأهَك ُؿ
اليتامى :جمع اليتيم ُة ،كىي ه
ِ هِ
ِ
اء كاليتيـ ِفي الهن ِ
اس ِم ْف ِقَب ِل
ص َد ِر َم ْ
كـ َكِق َ
اس ٌـ َكاْل َم ْ
يل ُى َك ْ
اْل َم ْ
ص َد ُر َيتَ ٌـ بَف ْت ِح إلىاء َكالت َ
ض ُم ٌ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْاأل ِ
ات أ َُبكهُ َك ِم ْف اْلَب َي ِائ ِـ َما
َب َكِفي اْلَب َيائ ِـ م ْف قَب ِل ْاأل ُِّـ َي ْعني اليتيـ م ْف َبني َآد َـ َم ْف َم َ
1
الص ِغ ِ
َؼ َال َي ْبَقى َل ُو
ير لَِق ْكلِ ِو  -عميو ه
َماتَ ْت أُم ُو َكَقي ْهدَنا ِب ه
الس َبل ُـ َ « -ال ُي ْت َـ َب ْع َد اْل ُحُم ِـ»( )أ ْ
امى َب ْع َد ِاال ْحِت َبلـِ)2(.
ُح ْك ُـ اليتَ َ

الثاني :ما استدل بيا اإلمام ابن كثير رحمو هللا في أحكم أموال اليتامى.
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أحكـ أمكاؿ اليتامى بقكلو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﭼ()3

 -1دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى:
204ىػ) ،مسند اإلماـ الشافعي ،رتبو عمى األبكاب الفقيية :دمحم عابد السندؼ ،عرؼ لمكتاب كترجـ لممؤلف :دمحم زاىد

بف الحسف الككثرؼ ،تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف :السيد يكسف عمي الزكاكؼ
الحسني ،السيد عزت العطار الحسيني ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،عاـ النشر 1370 :ىػ -
 1951ـ ( )123/2رقـ الحديث .405

 -2عمر بف دمحم بف أحمد بف إسماعيل ،أبك حفص ،نجـ الديف النسفي ،طمبة الطمبة ،المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى
ببغداد( ،د.ط)( ،ج( ،)1.د.ت) ،تاريخ النشر1311 :ىػ( ،ص.)42.
 -3سكرة النساء4 –2 :
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الثالث :المعنى العام لآليات:

تدؿ اآليات عمى رد أمكاؿ اليتامى ،كعدـ أكميا ظمماً كعدكاناً ،ألف ذلؾ مف أكبر
الذنكب ،كجكاز نكاح اليتيمة ،كالتعدد في النكاح ،مع مراعاة العدؿ أك نكاح كاحدة مف

النساء في خكؼ العدؿ ،كايجاب إعطاء المير لممتزكجات مع جكاز أكميا إف رضيف
بذلؾ.

الرابع :سبب النزول لآلية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا سبب النزكؿ لآلية كقاؿ القرطبي رحمو هللا فييا " :نزلت

في قكؿ مقاتل كالكمبي رحميـ هللا( )1في رجل مف غطفاف كاف معو ماؿ كثير البف أخ
لو يتيـ ،فمما بمغ اليتيـ طمب الماؿ فمنعو عمو ،فنزلت ،فقاؿ العـ :نعكذ باهلل مف الحكب
الكبير! كرد الماؿ .فقاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص( :مف يكؽ شح نفسو كرجع بو ىكذا فإنو يحل داره)

يعني جنتو .فمما قبض الفتى الماؿ أنفقو في سبيل هللا ،فقاؿ عميو السبلـ( :ثبت األجر
كبقي الكزر) .فقيل :كيف يا رسكؿ هللا؟ فقاؿ( :ثبت األجر لمغبلـ كبقي الكزر عمى

كالده) ألنو كاف مشركا"(.)2

الخامس :األحكام الشرعية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا أربعة أحكاـ .األكؿ :األمر برد أمكاؿ اليتامى كالنيي عف
أكميا إلى أمكاليـ  ،الثاني :إباحة نكاح اليتيمة كعدؿ بيا في المير الثالث :تعدد
الزكجات الرابع :كجكب إعطاء المير عند النكاح.

أوال :األمر برد أوال اليتامى والنيي عن أكميا إلى أمواليم:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭼ.
 -1دمحم بف السائب بف بشر بف عمرك ابف الحارث الكمبي ( 146ىػ) ،أبك النضر :نسابة ،راكية ،عالـ بالتفسير
كاألخبار كأياـ العرب .مف أىل الككفة ..انظر :األعبلـ لمزركمي ( )133/6مصدر سابق.

 -2انظر :تفسير القرطبي ( )8/5مصدر سابق.
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الحُمـ كاممة مكفرة ،كينيى عف أكميا
"يأمر تعالى بدفع أمكاؿ اليتامى إلييـ إذا بمغكا ُ
كض ِّميا إلى أمكاليـ؛ كليذا قاؿ :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭼ"(.)1
َ
كذكر القرطبي رحمو هللا كيفية إيتاء اليتامى أمكاليـ بقكلو" :كايتاء اليتامى أمكاليـ يككف
بكجييف:

أحدىما -إجراء الطعاـ كالكسكة ما دامت الكالية ،إذ ال يمكف إال ذلؾ لمف ال يستحق
األخذ الكمي كاالستبداد كالصغير كالسفيو الكبير.

الثاني -اإليتاء بالتمكف كاسبلـ الماؿ إليو ،كذلؾ عند االبتبلء كاإلرشاد ،كتككف تسميتو
مجازا ،المعنى :الذؼ كاف يتيما ،كىك استصحاب االسـ ،كقكلو تعالى :ﭽ ﰄ ﰅ
ﰆ ﭼ ( )2أؼ الذيف كانكا سحرة)3(".

الثاني :إباحة نكاح اليتيمة وعدل بيا في المير:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ.
"أ ؼ :إذا كاف تحت حجر أحدكـ يتيمة كخاؼ أال يعطييا مير مثميا ،فميعدؿ إلى ما
سكاىا مف النساء ،فإنيف كثير ،كلـ يضيق هللا عميو"(.)4
ثـ ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ركايتاف عف عائشة( )5رضي هللا عنيا :األولى :عف
عائشة رضي هللا عنيا؛ أف رجبل كانت لو يتيمة فنكحيا ،ككاف ليا َع ْذؽ( .)1ككاف

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( )207/2مصدر سابق.
 -2سكرة األعراؼ :اآلية .120

 -3انظر :تفسير القرطبي ( )8/5مصدر سابق.
 -4انظر :تفسير ابف كثير ( )208/2مصدر سابق.

 -5عائشة بنت أبى بكر الصديق مف قريش أفقو نساء المسمميف كأعمميف بالديف كاألدب كانت تكنى بأـ عبد أهلل
تزكجيا النبى قبل اليجرة كبنى بيا فى الثانية بعد اليجرة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )340/1مصدر سابق.
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يمسكيا عميو ،كلـ يكف ليا مف نفسو شيء فنزلت فيو :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

الع ْذؽ كفي مالو(.)2
أحسبو قاؿ :كانت شر َ
يكتَو في ذلؾ َ
الثانية :عف عركة بف الزبير رحمو هللا( )3أنو سأؿ عائشة رضي هللا عنيا عف قكؿ هللا
تعالى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ قالت :يا ابف أختي ىذه اليتيمة تككف في حجر
كيعجبو ماليا كجماليا ،فيريد كلييا أف يتزكجيا بغير أف َيْق ِسط في
كلييا تَ ْش َركو في مالو
ُ
كيبمغكا
صداقيا فيعطييا مثل ما يعطييا غيره ،فنيكا أف ينكحكىف إال أف يقسطكا ليف،
ُ
نتيف في الصداؽ ،ك ِ
بيف أعمى ُس ه
ه
اى هف .قاؿ
أمركا أف
ينكحكا ما طاب ليـ مف النساء سك ُ
ُ
عركة رحمو هللا :قالت عائشة رضي هللا عنيا :كاف الناس استْفتَ ْكا رسكؿ هللا صمى هللا
عميو كسمـ بعد ىذه اآلية ،فأنزؿ هللا تعالى ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ ( .)4قالت عائشة

كقكؿ هللا في اآلية األخرػ :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ( )5رغبة أحدكـ
رضي هللا عنيا:
ُ
عف يتيمتو حيف تككف قميمة الماؿ كالجماؿ .فنيكا أف ينكحكا مف رغبكا في مالو كجمالو

مف يتامى النساء إال بالقسط ،مف أجل رغبتيـ عنيف إذا ُكف قميبلت الماؿ كالجماؿ(.)6

قاؿ لكميا اليراسي رحمو هللا في ىذه الركاية ":كفيو داللة عمى أف اليتيمة يجكز

تزكيجيا)7(".

كقاؿ القرطي رحمو هللا " :تعمق أبك حنيفة – رحمو هللا -بيذه اآلية في تجكيزه نكاح
اليتيمة قبل البمكغ .كقاؿ :إنما تككف يتيمة قبل البمكغ ،كبعد البمكغ ىي امرأة مطمقة ال

1
(ال َك هال ِذؼ أخرج العذؽ مف الجرىمة) أَؼ الهن ْخَمة مف النكاة عذاؽ كأعذؽ.
الح ِديث َ
 (العذؽ) الهن ْخَمة بحمميا َكِفي َانظر :المعجـ الكسيط ،باب العيف.)590/2( ،

 -2صحيح البخارؼ ،باب( :كاف خفتـ أال تقسطكا في اليتامى) ،)42/6(،الرقـ. 4573 :

 -3عركة بف الزبير بف العكاـ :األسدؼ المدني ،أحد الفقياء السبعة ،ت  93ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ()39/1

مصدر سابق.

 -4سكرة النساء.127 :
 -5سكرة النساء.127 :

 -6صحيح البخارؼ ،باب :شركة اليتيـ كأىل الميراث ،)139/3( ،حديث رقـ .2494
 -7انظر :أحكاـ القرآف اللكيا اليراسي ( )312/2مصدر سابق.
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يتيمة ،بدليل أنو لك أراد البالغة لما نيى عف حطيا عف صداؽ مثميا ،ألنيا تختار ذلؾ
فيجكز إجماعا .كذىب مالؾ كالشافعي كالجميكر مف العمماء رحميـ هللا إلى أف ذلؾ ال
يجكز حتى تبمغ كتستأمر ،لقكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﭼ ( .)1كالنساء اسـ
ينطمق عمى الكبار كالرجاؿ في الذككر ،كاسـ الرجل ال يتناكؿ الصغير ،فكذلؾ اسـ
النساء ،كالمرأة ال يتناكؿ الصغيرة .كقد قاؿ :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ( .)2كالمراد بو ىناؾ
اليتامى ىنا ،كما قالت عائشة رضي هللا عنيا .فقد دخمت اليتيمة الكبيرة في اآلية فبل
تزكج إال بإذنيا ،كال تنكح الصغيرة إذ ال إذف ليا ،فإذا بمغت جاز نكاحيا لكف ال تزكج

إال بإذنيا)3(".

يرى الباحث :أف ما ذكره القرطبي مف قكؿ أبي حنيفة كما بعده لـ يتعرض عمييا اإلماـ
ابف كثير رحميـ هللا جميعا.

الثالث :تعدد الزوجات:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ " :ىذه اآلية كما
قالو ابف عباس رضي هللا عنيما كجميكر العمماء؛ ألف المقاـ مقاـ امتحناف كاباحة ،فمك
كاف يجكز الجمع بيف أكثر مف أربع لذكره"(.)4
كذكر بف كثير قكؿ الشافعي رحميـ هللا أنو قاؿ :كقد َدهلت سنة رسكؿ هللا صمى هللا عميو
كسمـ المبينة عف هللا أنو ال يجكز ألحد غير رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يجمع بيف أكثر مف أربع
نسكة.
ثم عقبو بقولو" :كىذا الذؼ قالو الشافعي ،مجمع عميو بيف العمماء ،إال ما ُحكي عف
طائفة مف الشيعة( )1أنو يجكز الجمع بيف أكثر مف أربع إلى تسع .كقاؿ بعضيـ :ببل
 -1سكرة النساء.127 :
 -2سكرة النساء.127 :

 -3انظر :تفسير القرطبي ( )13/5مصدر سابق.

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)209/2مصدر سابق.
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حصر .كقد يتمسؾ بعضيـ بفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في جمعو بيف أكثر مف أربع إلى تسع كما

ثبت في الصحيحيف ،كاما إحدػ عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخارؼ رحمو هللا .كقد
عمقو البخارؼ ،كقد ركينا عف أنس أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزكج بخمس عشرة امرأة ،كدخل
منيف بثبلث عشرة ،كاجتمع عنده إحدػ عشرة كمات عف تسع  .كىذا عند العمماء مف

خصائص رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص دكف غيره مف األمة"(.)2

قاؿ ابف جزؼ الكمبي( )3رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ " :كمعنى التكرار
فييا أف الخطاب لجماعة ،فيجكز لكل كاحد منيـ أف ينكح ما أراد مف تمؾ األعداد،
فتكررت األعداد بتكرار الناس ،كالمعنى أنكحكا اثنتيف أك ثبلث أك أربعا في ذلؾ منع لما
كاف في الجاىمية مف تزكج ما زاد عمى األربع ،كقاؿ قكـ ال يعبأ بقكليـ :إنو يجكز
الجمع بيف تسع ألف مثنى كثبلث كرباع :يجمع فيو تسعة ،كىذا خطأ ،ألف المراد
التخيير بيف تمؾ األعداد ال الجمع ،كلك أراد الجمع لقاؿ تسع كلـ يعدؿ عف ذلؾ إلى ما

ىك أطكؿ منو كأقل بيانا ،كأيضا قد انعقد اإلجماع عمى تحريـ ما زاد عمى الرابعة َفك ِ
اح َد ًة

 -1الشيعة :ىـ الذيف شايعكا عمىا رضي هللا عنو عمى الخصكص .كقالكا بإمامتو كخبلفتو نصا ككصية ،إما جميا،

كاما خفيا .كاعتقدكا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده ،كاف خرجت فبظمـ يككف مف غيره ،أك بتقية مف عنده .كقالكا:
ليست اإلمامة قضية مصمحية تناط باختيار العامة كينتصب اإلماـ بنصبيـ ،بل ىي قضية أصكلية ،كىي ركف
الديف ،ال يجكز لمرسل عمىيـ السبلـ إغفالو كاىمالو ،كال تفكيضو إلى العامة كارسالو .كيجمعيـ القكؿ بكجكب التعييف

كالتنصيص ،كثبكت عصمة األنبياء كاألئمة كجكبا عف الكبائر كالصغائر .كالقكؿ بالتكلي كالتبرؼ قكال ،كفعبل ،كعقدا،
إال ف ي حاؿ التقية .انظر :الممل كالنحل لمشيرستاني أبك الفتح دمحم بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني
(المتكفى548 :ىػ) ،الناشر :مؤسسة الحمبي (.)146/1
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)209/2مصدر سابق.

 -3ىك دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،ابف جزؼ الكمبي ،أبك القاسـ 741(،ىػ) :فقيو مف العمماء باألصكؿ كالمغة.

مف أىل غرناطة .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )325/5مصدر سابق.
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أؼ إف خفتـ أف ال تعدلكا بيف االثنيف أك الثبلث أك األربع :فاقتصركا عمى كاحدة ،أك
عمى ما ممكت أيمانكـ مف قميل أك كثير)1(".
كقاؿ القرطبي نحك ما قاؿ اإلماـ ابف كثير رحميـ هللا كزاد في البياف بذكر مف ذىب
إلى تعدد أكثر مف أربع زكجات بعد الشيعة الذيف ذكرىـ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كىـ
الرافضة( )2كالظاىرية(...)3قاؿ القرطبي رحمو هللا" :اعمـ أف ىذا العدد مثنى كثبلث
كرباع ال يدؿ عمى إباحة تسع ،كما قاؿ مف بعد فيمو لمكتاب كالسنة ،كأعرض عما كاف
عميو سمف ىذه األمة ،كزعـ أف الكاك جامعة ،كعضد ذلؾ بأف النبي ملسو هيلع هللا ىلص نكح تسعا،
كجمع بينيف في عصمتو .كالذؼ صار إلى ىذه الجيالة ،كقاؿ ىذه المقالة الرافضة
كبعض أىل الظاىر ،فجعمكا مثنى مثل اثنيف ،ككذلؾ ثبلث كرباع .كذىب بعض أىل
الظاىر أيضا إلى أقبح منيا ،فقالكا بإباحة الجمع بيف ثماف عشرة ،تمسكا منو بأف العدؿ
في تمؾ الصيغ يفيد التكرار كالكاك لمجمع ،فجعل مثنى بمعنى اثنيف اثنيف ككذلؾ ثبلث

 -1أبك القاسـ ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،ابف جزؼ الكمبي الغرناطي ،التسييل لعمكـ التنزيل ،المحقق:
الدكتكر عبد هللا الخالدؼ ،الطبعة :األكلى  1416 -ىػ (ج ،)1.الناشر :شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ –

بيركت(،د.ت)(،ص.)178.

 -2الرافضة :فرقة مف الشيعة :سمكا بذلؾ لرفضيـ زيد بف عمى بف الحسيف بف عمى [بف أبي طالب]  ،بعد أف

اجتمعكا عمى بيعتو؛ كسبب رفضيـ لو أنيـ سألكه البراءة مف أبي بكر كعمر فمـ يب أر منيما .انظر : :شمس العمكـ

كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،لنشكاف بف سعيد الحميرػ اليمني (المتكفى573 :ىػ) ،المحقق :د حسيف بف عبد هللا

العمرؼ  -مطير بف عمي اإلرياني  -د يكسف دمحم عبد هللا ،الناشر :دار الفكر المعاصر (بيركت  -لبناف) ،دار
الفكر (دمشق  -سكرية) ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  1999 -ـ (.)2572/4

 -3الظاىرية :أتباع مذىب داكد بف عمى االصبياني ،كمف أئمة الظاىرية :ابف حزـ االندلسي ،كسمكا بالظاىرية

النيـ يأخذكف بظكاىر النصكص الشرعية كيرفضكف استنباط العمل .انظر :معجـ لغة الفقياء ،لدمحم ركاس قمعجي -
حامد صادؽ قنيبي ،الناشر :دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،ىػ  1988 -ـ

(.)295/1
61

كرباع .كىذا كمو جيل بالمساف كالسنة ،كمخالفة إلجماع األمة ،إذ لـ يسمع عف أحد مف
الصحابة كال التابعيف أنو جمع في عصمتو أكثر مف أربع)1(".
يرى الباحث :أف دليل بف كثير رحمو هللا في الباب حديث غيبلف بف سممة الثقفي رضي
هللا عنو( :)2أف غيبلف بف َسَممة الثقفي أسمـ كتحتو عشرة نسكة ،فقاؿ لو النبي صمى هللا
عميو كسمـ :اختر منيف أربعا .فمما كاف في عيد عمر طمق نساءه ،كقسـ مالو بيف بنيو،
فبمغ ذلؾ عمر فقاؿ :إني ألظف الشيطاف فيما يسترؽ مف السمع سمع بمكتؾ فقذفو في

نفسؾ كلعمؾ ال تمكث إال قميبل .كايـ هللا لتر ه
اجعف نساءؾ كلترجعف في مالؾ أك ألكرثُيف
قبر أبي ِرَغاؿ(.)3
منؾ ،كآلمرف بقبرؾ فيرجـ ،كما رجـ ُ
فكجو الداللة أهنو لك
كبعد ذكر عدد مف طرؽ الحديث قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللاُ " :
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سائرىف في بقاء العشرة كقد
غ لو
كاف يجكز
الجمع بيف أكثر مف أربع لسك َ
ُ
ُ
الجمع بيف أكثر
أسممف معو ،فمما أمره بإمساؾ أربع كفراؽ سائرىف دؿ عمى أنو ال يجكز
ُ
مف أربع بحاؿ ،كاذا كاف ىذا في الدكاـ ،ففي االستئناؼ بطريق األكلى كاألحرػ ،كهللا
سبحانو كتعالى أعمـ بالصكاب"(.)4

 -1انظر :تفسير القرطبي ( )17/5مصدر سابق.

2
غيبلف بف سممة الثقفي :حكيـ شاعر جاىمي ( 23ىػ) .أدرؾ اإلسبلـ كأسمـ يكـ الطائف كعنده عشر نسكة ،فأمره
 ْالنبي صمى هللا عمىو كسّمـ فاختار أربعا ،فصارت سنة .ككاف أحد كجكه ثقيف ،انفرد في الجاىمية بأف قسـ أعمالو

عمى األيا ـ ،فكاف لو يكـ يحكـ فيو بيف الناس ،كيكـ ينشد فيو شعره ،كيكـ ينظر فيو إلى جمالو .انظر :األعبلـ

لمزركمي ( )124/5مصدر سابق.

 -3اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،لدمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َم ْع َبد ،التميمي ،أبك حاتـ،
البستي (المتكفى354 :ىػ) ،ترتيب :األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي (المتكفى 739 :ىػ) ،حققو
الدارميُ ،
كخرج أحاديثو كعمق عميو :شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1408 ،ىػ 1988 -

ـ ،باب :ذكر الخبر فيمف أسمـ كعنده نساء أكثر مف أربعة ،)463/9( ،رقـ حديث .4156
 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)211/2مصدر سابق.
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الرابع :وجوب إعطاء المير عند النكاح:
في قكلو تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ :قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كقاؿ
ابف زيد ( :)1النحمة في كبلـ العرب :الكاجب ،يقكؿ :ال تنكحيا إال بشيء كاجب ليا،
كليس ينبغي ألحد بعد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أف ينكح امرأة إال بصداؽ كاجب ،كال ينبغي أف يككف
تسمية الصداؽ كذبا بغير حق .ثـ قاؿ :كمضمكف كبلميـ :أف الرجل يجب عميو دفع
تما ،كأف يككف طيب النفس بذلؾ ،كما يمنح المنيحة كيعطي النحمة
الصداؽ إلى المرأة َح ً
طيبا بيا ،كذلؾ يجب أف يعطي المرأة صداقيا طيبا بذلؾ ،فإف طابت ىي لو بو بعد
ً
طيبا؛ كليذا قاؿ تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
تسميتو أك عف شيء منو فميأكمو حبلال ً

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ"(.)2

قاؿ القرطبي رحمو هللا" :كالخطاب في ىذه اآلية لؤلزكاج ،قالو ابف عباس رضي هللا
عنيما رضي هللا عنو كقتادة كابف زيد كابف جريج .أمرىـ هللا تعالى بأف يتبرعكا بإعطاء
الميكر نحمة منيـ ألزكاجيـ .كقيل :الخطاب لؤلكلياء ،قالو أبك صالح .ككاف الكلي يأخذ
مير المرأة كال يعطييا شيئا ،فنيكا عف ذلؾ كأمركا أف يدفعكا ذلؾ إلييف)3(".
كقاؿ الكيا اليراسي رحمو هللا" :كالنحمة ىاىنا الفريضة ،كىك مثل ما ذكره هللا تعالى
عقيب ذكر المكاريث ﭽ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ ( .)4كالخطاب يدؿ عمى األزكاج ،كنيييـ
عف منع الصداؽ عنيـ ،كعمى الكلي الذؼ يأخذ المير كال يعطييا ،مع أف ما تقدـ مف
قكلو :ﭽﮊ ﭼ يدؿ عمى أنو خطاب لؤلزكاج .كاذا كاف خطابا لؤلزكاج فيجكز أف يقاؿ
سمي نحمة ،كالنحمة في األصل العطية ،كانما سماه عطية ،ألف الزكج ال يممؾ مف بدلو
 -1لـ أقف عميو.

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)213/2مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير القرطبي ( )23/5مصدر سابق.
 -4سكرة النساء :اآلية .11
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شيئا ،فكاف ذلؾ ترغيبا في إبقاء صداقيا كسياقة ميرىا إلييا عمى قدر مئكنة ،ظانا أف
تعطكىف الميكر كارىيف ،ظانيف أف ذلؾ غرامة ،كلكف لتككف أنفسيـ
ذلؾ منو نحمة ،كال
ّ
طيبة بو")1( .
يقول الباحث :كقد اتفق القرطي كالكيا اليراسي كغيره مف المفسريف باإلماـ ابف كثير
رحميـ هللا في كجكب إعطاء المير لزكجات طيبا النفس كبعمـ عمى أنو حق ليف فذلؾ
يجب إخراجو.

 -1انظر :أحكاـ القرآف اللكيا اليراسي ( )324/2مصدر سابق.
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المبحث السابع :حكم تمكين السفياء من الصرؼ.
األول :معنى السفياء؟:

السفياء :مف س ِف َو سَفيا ِم ْف ب ِ
اب تَ ِع َب َك َسُف َو
َ
َ َ ً
ِ
ِ
َصُم ُو
اء َك ه
السَف ُو َنْق ٌ
ص في اْل َعْقل َكأ ْ
َكاْل َج ْم ُع ُسَف َي ُ
نسبتو إَلى ه ِ
ِ
يو)1(.
السَفو أ َْك ُقْم ُت َل ُو إهن ُو َسف ٌ
َ َ ُْ ُ

ِ
ِب ه
يو
اى ًة َف ُي َك َسف ٌ
الض ِّـ َسَف َ
اْل ِخهف ُة َك َس ِف َو اْل َح هق َج ِيَم ُو

َك ْاأل ُْنثَى
َك َسهف ْيتُ ُو

ِ
يي ٌة
َسف َ
ِ
ييا
تَ ْسف ً

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في النيي عن تمكين

السفياء من الصرؼ.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في النيي عف تمكيف السفياء مف الصرؼ بقكلو
تعالى :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂
               ﯓ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ ()2

الثالث :المعنى العام لآليتين:
اآليتاف تدالف عمي النيي عف إعطاء السفياء أصناؼ الماؿ لقمة معرفتيـ لحسف
التصرؼ ،كاختبار اليتامى قبل رد الماؿ إلييـ ،كعدـ أكل أمكاليـ إسرافا ،كاستشياد في
رد الماؿ إلييـ.

الخامس :األحكام الشرعية:

السفياء مف
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ستة أحكاـ .األكؿ :النيي مف التمكيف
َ

الصرؼ ،الثاني :ما يتعمق بقكلو تعالى  :ﭽ ﮶ ﭼ .الثالث :الحجر عف السفياء.
 -1أحمد بف دمحم بف عمى الفيكمي ثـ الحمكؼ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ،د.ط)( ،ج( ،)1.د.ت)،

المكتبة العممية – بيركت( ،د.ف)( ،ص.)280 .
 -2سكرة النساء.ٙ – ٘ :
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الرابع:حد البمكغ .الخامس:النيي عف اإلسراؼ في أكل أمكاؿ اليتامى .السادس :أمر
إحضار الشيكد.

أوال :النيي من تمكين السفياء من الصرؼ:
قكلو تعالى  :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ :قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا": :ينيى تعالى
التصرؼ في األمكاؿ التي جعميا هللا لمناس قياما ،أؼ :تقكـ بيا
عف تَ ْمكيف السفياء مف
ّ
معايشيـ مف التجارات كغيرىا"(.)1
يقول الباحث :اختمف الناس في تأكيل السفياء.

قاؿ القرطبي رحمو هللا" :كاختمف العمماء في ىؤالء السفياء ،مف ىـ؟ فركػ سالـ

األفطس ( )2عف سعيد بف جبير – رحميـ هللا -قاؿ :ىـ اليتامى ال تؤتكىـ أمكالكـ.
قاؿ النحاس – رحمو هللا :)3( -كىذا مف أحسف ما قيل في اآلية .كركػ إسماعيل بف
أبي خالد( )4عف أبي مالؾ( - )5رحميـ هللا  -قاؿ :ىـ األكالد الصغار ،ال تعطكىـ

 -1انطر :تفسير ابف كثير ( ،)214/2مصدر سابق.

 -2ىك سالـ بف عجبلف األفطس األمكؼ أبك دمحم الجراني ،مكلى دمحم بف مركاف ،يقاؿ :إنو مف سبي كابل .قاؿ ابف

سعد :قتل سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة .انظر :إكماؿ تيذيب الكماؿ ،مغمطاؼ بف قميج بف عبد هللا البكجرؼ المصرؼ
الحكرؼ الحنفي ،أبك عبد هللا ،عبلء الديف (المتكفى762 :ىػ) ،المحقق :أبك عبد الرحمف عادؿ بف دمحم  -أبك دمحم
أسامة بف إبراىيـ ،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،الطبعة :األكلى 1422 ،ىػ  2001 -ـ (.)194/5

 -3ىك أبك جعفر أحمد بف دمحم بف إسماعيل المعركؼ بالنحاس .ككاف كاسع العمـ ،غزير الركاية ،كثير التإلىف.

كتكفي بمصر سنة سبع كثبلثمئة .انظر :طبقات النحكييف كالمغكييف ،دمحم بف الحسف بف عبيد هللا بف مذحج الزبيدؼ
األندلسي اإلشبيمي ،أبك بكر (المتكفى379 :ىػ) ،المحقق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار

المعارؼ (.)220/1

 -4ىك إسماعيل بف أبي خالد  -كاسمو :ىرمز ،كيقاؿ :سعد ،كيقاؿ :كثير  -البجمي ،الككفي .تكفي سنة ست

كأربعيف كمائتيف ( .)146انظر :المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرؼ ،أكرـ بف دمحم زيادة الفالكجي األثرؼ،
تقديـ :عمي حسف عبد الحميد األثرؼ ،الناشر :الدار األثرية ،األردف  -دار ابف عفاف ،القاىرة (.)51/1

 -5ىك الحسف بف أبي مالؾ ،أبك مالؾ .مف أصحاب أبي يكسف ،تفقو عمىو ،كأخذ عنو شيئاً كثيرا .كتكفي ، -

تعالى  -في السنة التي مات فييا الحسف بف زياد ،سنة أربع كمائتيف ، ،تعالى .انظر :الطبقات السنية في تراجـ
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أمكالكـ فيفسدكىا كتبقكا ببل شي .كركػ سفياف عف حميد األعرج( )1عف مجاىد -
رحميـ هللا  -قاؿ :ىـ النساء .قاؿ النحاس كغيره  -رحميـ هللا  :-كىذا القكؿ ال يصح،
إنما تقكؿ العرب في النساء سفائو أك سفييات ،ألنو األكثر في جمع فعيمة .كيقاؿ :ال
تدفع مالؾ مضاربة كال إلى ككيل ال يحسف التجارة .كركؼ عف عمر رضي هللا عنو أنو
قاؿ :مف لـ يتفقو فبل يتجر في سكقنا ،فذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ
يعني الجياؿ باألحكاـ .كيقاؿ :ال تدفع إلى الكفار ،كليذا كره العمماء أف يككل المسمـ
ذميا بالشراء كالبيع ،أك يدفع إليو مضاربة .كقاؿ أبك مكسى األشعرؼ رضي هللا عنو:
السفياء ىنا كل مف يستحق الحجر .كىذا جامع)2(".
كقاؿ البيضاكؼ رحمو هللا ( " :)3ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ .نيي لؤلكلياء عف أف يؤتكا
الذيف ال رشد ليـ أمكاليـ فيضيعكىا ،كانما أضاؼ األمكاؿ إلى األكلياء ألنيا في
تصرفيـ كتحت كاليتيـ ،كىك المبلئـ لآليات المتقدمة كالمتأخرة .كقيل نيي لكل أحد أف
يعمد إلى ما خكلو هللا تعالى مف الماؿ فيعطى امرأتو كأكالده ،ثـ ينظر إلى أيدييـ)4(".

الحنفية ،تقي الديف بف عبد القادر التميمي الدارؼ الغزؼ (المتكفى1010 :ىػ)[ ،الكتاب مرقـ آليا غير مكافق لممطبكع

كىك ضمف خدمة التراجـ] (.)223/1

 -1ىك حميد بف قيس أبك صفكاف األعرج المكي القارغ .أخذ «حميد» القراءة عف «مجاىد بف جبر» كعرض عمىو

ثبلث مرات كركػ عنو القراءة :سفياف بف عيينة ،كأبك عمرك بف العبلء ،كابراىيـ بف يحيى ،كعبد الكارث بف سعيد،

كآخركف .انظر :معجـ حفاظ القرآف عبر التاريخ ،دمحم دمحم دمحم سالـ محيسف (المتكفى1422 :ىػ) ،الناشر :دار الجيل
– بيركت ،الطبعة :األكلى 1412 ،ىػ  1992 -ـ (.)45/1
-2انظر :تفسير القرطبي ( )28/5مصدر سابق.

 -3ىك أبك الخير نصر الديف البيضاكػ عبد هللا بف عمر سنة  685ىجرىة  ،قاض مفسر كلد فى البيضاء قرب

شيراز بفارس فرحل الى تبريز ،كبيا تكفى مف تصانيفو .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )60/1مصدر سابق.

 -4عبد هللا بف عمر بف دمحم الشيرازؼ البيضاكؼ ،أنكار التنزيل كأسرار التأكيل ،المحقق :دمحم عبد الرحمف المرعشمي،

الطبعة :األكلى  1418 -ىػ(،ج،)2.الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت(،ص.)60.
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كقاؿ ابف جزؼ الكمبي رحمو هللا":ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ قيل :ىـ أكالد الرجل كامرأتو :أؼ
ال تؤتكىـ أمكالكـ لمتبذير ،كقيل :السفياء المحجكركف ،كأمكالكـ .أمكاؿ المحجكريف،

كأضافيا إلى المخاطبيف ألنيـ ناظركف عمييا كتحت أيدييـ ِقياماً جمع قيمة ،كقيل
كى ْـ قيل :إنيا فيمف تمزـ
كى ْـ ِفييا َك ْ
اك ُس ُ
بمعنى قياما بألف ،أؼ تقكـ بيا معايشكـ َك ْارُزُق ُ
الرجاؿ نفقتو مف زكجتو كأكالده ،كقيل :في المحجكريف يرزقكف كيكسكف مف أمكاليـ"()1

ثانيا :ما يتعمق بقولو تعالى  :ﭽ﮶ ﭼ:
لـ يتناكؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ىذة الكممة ﭽ ﮶ ﭼ كما تناكليا غيره ،فرأؼ
الباحث أف يذكر أقكاليـ لما فييا مف التفصيل.

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا  " :كفي قكلو تعالى :أ َْمكاَل ُك ُـ قكالف :أحدىما :أنو أمكاؿ
اليتامى .كالثاني :أمكاؿ السفياء)2(".
كقاؿ القرطبي رحمو هللا" :كاختمفكا في كجو إضافة الماؿ إلى المخاطبيف عمى ىذا ،كىي
لمسفياء ،فقيل :أضافيا إلييـ ألنيا بأيدييـ كىـ الناظركف فييا فنسبت إلييـ اتساعا،

كقكلو تعالى :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ( )3كقكلو ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ(.)4
كقيل :أضافيا إلييـ ألنيا مف جنس أمكاليـ ،فإف األمكاؿ جعمت مشتركة بيف الخمق
تنتقل مف يد إلى يد ،كمف ممؾ إلى ممؾ ،أؼ ىي ليـ إذا احتاجكىا كأمكالكـ التي تقي
أعراضكـ كتصكنكـ كتعظـ أقداركـ ،كبيا قكاـ أمركـ.

 -1انظر :التسييل بعمكـ التنزيل ( )178/1مصدر سابق.

 -2عبد الرحمف بف عمى بف دمحم الجكزؼ ،زاد المسير في عمـ التفسير،المحقق :عبد الرزاؽ الميدؼ ،الطبعة :األكلى

 1422 -ىػ(،ج ،)1.الناشر :دار الكتاب العربي – بيركت(،ص.)371.

 -3سكرة النكر :اآلية .61

 -4سكرة البقرة  :اآلية .54
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كقكؿ ثاف قالو أبك مكسى األشعرؼ( )1كابف عباس رضي هللا عنيـ كالحسف كقتادة()2
رحميـ هللا :أف المراد أمكاؿ المخاطبيف حقيقة .قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما :ال تدفع
مالؾ الذؼ ىك سبب معيشتؾ إلى امرأتؾ كابنؾ كتبقى فقي ار تنظر إلييـ كالى ما في
أيدييـ ،بل كف أنت الذؼ تنفق عمييـ.
فالسفياء عمى ىذا ىـ النساء كالصبياف ،صغار كلد الرجل كامرأتو .كىذا يخرج مع قكؿ

مجاىد كأبي مالؾ رحميـ هللا في السفياء(".)3

ثالثا :الحجر عمى السفياء:
في قكلو تعالى  :ﭽ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ :قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كمف ىاىنا
الح ْج ُر لمصغر؛ فإف الصغير مسمكب
ُي ْؤ َخ ُذ الحجر عمى السفياء ،كىـ أقساـ :فتارة يككف َ
العبارة ،كتارة يككف
الحجر لمجنكف ،كتارة لسكء التصرؼ لنقص العقل أك الديف ،كتارة
ُ
كضاؽ مالو عف كفائيا ،فإذا سأؿ
لمفَمس ،كىك ما إذا أحاطت الديكف برجل
يككف الحجر َ
َ
الح ْج َر عميو َح َج َر عميو(.)4
اُ
لغ َرماء الحاكـ َ

يقول الباحث :كقد تكسع القرطبي رحمو هللا في أمر الحجر بذكر أنكاعو كما يتعمق بو

مف األكصاؼ لمف يستحق الحجر.

 -1عبد هللا بف قيس بف سميـ بف حضار بف حرب مف بنى األشعر بف قحطاف صحابى مف الكالة الفاتحيف كأحد
الحكميف المذيف رضى بيما عمى كمعاكيو كلد فى زبيد باليمف كقدـ مكة عند ظيكر االسبلـ كاسمـ كىاجر الى أرض
الحبشة ثـ استعممو الرسكؿ عمى الزبيد كعدف ككاله عمر البصرة سنة  17ىجرية كأقره عثماف عمييا كعزلو عمى تكفى
بالككفة ت 44ىػ .انظر :مكسكعة األعبلـ ( ،)31/1مصدر سابق.
2
ِ
َع َمى اْل َح ِافع أَُبك اْلخطاب أَخذ اْلُق ْرآف كمعانيو كركػ َعف أنس بف َمالؾ َك َعف
ىك َقتَ َادة بف دعامة ُالسدكسي ْاأل ْ
عشرة ك ِم َائة .انظر :طبقات المفسريف لؤلدنو كػ ،أحمد بف دمحم األدنو كؼ مف عمماء القرف
َغيرىـ تكّفي سنة سبع
َ َ
الحادؼ عشر (المتكفى :ؽ 11ىػ) ،المحقق :سميماف بف صالح الخزؼ ،الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ – السعكدية،

الطبعة :األكلى1417 ،ىػ1997 -ـ .)14/1(،

 -3انظر :تفسير القرطبي ( ،)29/5مصدر سابق.

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)214/2مصدر سابق.
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قاؿ القرطبي رحمو هللا" :كقاؿ ابف خكيز منداد – رحمو هللا  :)1(-كأما الحجر عمى
السفيو فالسفيو لو أحكاؿ :حاؿ يحجر عميو لصغره ،كحالة لعدـ عقمو بجنكف أك غيره،
كحالة لسكء نظره لنفسو في مالو .فأما المغمى عميو فاستحسف مالؾ أال يحجر عميو

لسرعة زكاؿ ما بو .كالحجر يككف مرة في حق اإلنساف كمرة في حق غيره ،فأما
المحجكر عميو في حق نفسو مف ذكرنا.
كالمحجكر عميو في حق غيره العبد كالمدياف كالمريض في الثمثيف ،كالمفمس كذات الزكج

لحق الزكج ،كالبكر في حق نفسيا .فأما الصغير كالمجنكف فبل خبلؼ في الحجر
عميي ما .كأما الكبير فؤلنو ال يحسف النظر لنفسو في مالو ،كال يؤمف منو إتبلؼ ما لو
في غير كجو ،فأشبو الصبي ،كفيو خبلؼ يأتي .كال فرؽ بيف أف يتمف ما لو في

المعاصي أك في القرب كالمباحات .كاختمف أصحابنا إذا أتمف ما لو في القرب ،فمنيـ
مف حجر عميو ،كمنيـ مف لـ يحجر عميو .كالعبد ال خبلؼ فيو.
كالمدياف ينزع ما بيده لغرمائو ،إلجماع الصحابة ،كفعل عمر ذلؾ بأسيفع جيينة  ،ذكره
مالؾ في المكطأ .كالبكر ما دامت في الخدر محجكر عمييا ،ألنيا ال تحسف النظر
لنفسيا .حتى إذ تزكجت كدخل إلييا الناس ،كخرجت كبرز كجييا عرفت المضار مف

المنافع)2(".

رابعا :حد البموغ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :في قكلو تعالى :ﭽ       ﭼ" :قاؿ
بالحُمـ ،كىك أف يرػ في منامو ما ينزؿ
الجميكر مف العمماء :البمكغ في الغبلـ تارة يككف ُ
بو الماء الدافق الذؼ يككف منو الكلد .كقد ركػ أبك داكد رحمو هللا في سننو عف أمير
 -1ابف خكيز منداد :دمحم بف أحمد بف عبد هللا ،اإلماـ العبلمة شيخ المالكية أبك بكر البغدادؼ ،لو مصنفات في الفقو

كاألصكؿ.تكفي سنة  .390انظر :ديكاف اإلسبلـ ،شمس الديف أبك المعالي دمحم بف عبد الرحمف بف الغزؼ (المتكفى:

1167ىػ) ،المحقق :سيد كسركؼ حسف ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى 1411 ،ىػ -
 1990ـ (.)243/2

 -2انظر :تفسير القرطبي ( )28/5مصدر سابق.
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المؤمنيف عمى بف أبي طالب ،رضي هللا عنو ،قاؿ :حفظت مف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :ال ُي ْتـ

ص َمات يكـ إلى الميل(.)2(")1
بعد احتبلـ كال ُ

ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كاختمفكا في إنبات الشعر الخشف حكؿ الفرج ،كىك
الش ْعرة ،ىل تَ ُدؿ عمى بمكغ أـ ال؟ عمى ثبلثة أقكاؿ ،يفرؽ في الثالث بيف صبياف
ِّ
المسمميف ،فبل يدؿ عمى ذلؾ الحتماؿ المعالجة ،كبيف صبياف أىل الذمة فيككف بمكغا
في حقيـ؛ ألنو ال يتعجل بيا إال ضرب الجزية عميو ،فبل يعالجيا .كالصحيح أنيا بمكغ
في حق الجميع ألف ىذا أمر ِجِبّمِ ٌّي يستكؼ فيو الناس ،كاحتماؿ المعالجة بعيد"(.)3
قاؿ القرطبي رحمو هللا" :قكلو تعالى :ﭽ     ﭼ أؼ الحمـ ،لقكلو تعالى :ﭽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ( )4أؼ البمكغ كحاؿ النكاح .كالبمكغ يككف بخمسة أشياء:
ثبلثة يشترؾ فييا الرجاؿ كالنساء ،كاثناف يختصاف بالنساء كىما الحيض كالحبل .فأما
الحيض كالحبل فمـ يختمف العمماء في أنو بمكغ ،كأف الفرائض كاألحكاـ تجب بيما.
كاختمفكا في الثبلث ،فأما اإلنبات كالسف فقاؿ األكزاعي( )5كالشافعي كابف حنبل(– )6
رحميـ هللا  :-خمس عشرة سنة بمكغ لمف لـ يحتمـ"(.)7

 -1سنف أبي داكد ،باب :ما جاء متي ينقطع اليتـ ،)115/3( ،حديث رقـ .2873
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( )215/2مصدر سابق.
 -3انظر :نفس المصدر (.)215/2
 -4سكرة النكر :اآلية .59

 -5ىك عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد ،محدث ،عالـ أىل الشاـ ،مف شيكخو :عطاء بف أبي رباح ك مف تبلميذه:

الزىرؼ (مف شيكخو) كشعبة كالثكرؼ ،ت  151ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )48/1مصدر سابق.

 -6ىك أحمد دمحم بف بف حنبل ،أبك عبد هللا ،الشيباني الكائمي :إماـ المذىب الحنبمي ،كأحد األئمة األربعة .ت 241
ّ
ّ
ىػ .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )203/1مصدر سابق.
 -7انظر :تفسير القرطبي ( )34/5مصدر سابق.
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خامسا :كممة الرشد:
يقول الباحث :كأما كممة (الرشد) في قكلو تعالى :ﭽ    ﭼ :فمـ يتعرض
ليا اإلماـ ابف كثير رحمو هللا بالحكـ ،لكف القرطبي قاؿ فييا رحمو هللا" :كاختمف العمماء
في تأكيل الرشد فقاؿ الحسف كقتادة كغيرىما – رحميـ هللا  :-صبلحا في العقل كالديف.
كقاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما كالسدؼ ( )1كالثكرؼ( -)2رحميـ هللا  :-صبلحا في
العقل كحفع الماؿ.......كأكثر العمماء عمى أف الرشد ال يككف إال بعد البمكغ ،كعمى أنو
إف لـ يرشد بعد بمكغ الحمـ كاف شاخ ال يزكؿ الحجر عنو ،كىك مذىب مالؾ كغيره -
رحميـ هللا  .-كقاؿ أبك حنيفة  -رحمو هللا  : -ال يحجر عمى الحر البالغ إذا بمغ مبمغ
الرجاؿ ،كلك كاف أفسق الناس كأشدىـ تبذي ار إذا كاف عاقبل)3(".

سادسا :النيي عن اإلسراؼ في أموال اليتامى:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ  ﯓ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﭼ :
"ينيى تعالى عف أكل أمكاؿ اليتامى مف غير حاجة ضركرية إسرافا كمبادرًة قبل
بمكغيـ"(.)4
قاؿ النسفي رحمو هللا(":)5ﭽ  ﯓ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﭼ كال تأكمكىا مسرفيف
كمبادريف كبرىـ فاسرافا كبدا ار مصدراف فى مكضع الحاؿ كأف يكبركا فى مكضع
 -1ىك إسماعيل بف عبد الرحمف السدؼ صاحب التفسير .مات سنة سبع كعشريف كمائة .انظر :طبقات الكبرؼ،
ألبي عبد هللا دمحم بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرؼ ،البغدادؼ المعركؼ بابف سعد (المتكفى230 :ىػ)،
المحقق :زياد دمحم منصكر ،الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة ،الطبعة :الثانية.)318/6( ،

 -2ىك سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرؼ ( 161ىػ) ،مف بني ثكر بف عبد مناة ،مف مضر ،أبك عبد هللا :أمير

المؤمنيف في الحديث .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )104/3مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير القرطبي ( )37/5مصدر سابق.

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)216/2مصدر سابق.

 -5ىك عبد هللا بف أحمد ،مفسر أشعرؼ ،مف مؤلفاتو( :مدارؾ التنزيل)  ،ت  710ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث

( )154/1مصدر سابق.
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ال ليما أؼ إلسرافكـ كمبادرتكـ
المصدر منصكب المكضع ببدا ار كيجكز أف يككنا مفعك ً

كبرىـ تفرطكف في إنفاقيا كتقكلكف ننفق فيما نشتيي قبل أف يكبر اليتامى فينتزعكىا مف
أيدينا)1(".

كقاؿ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى" :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
أج َرَة مثمو أك قدر حاجتو .كاختمفكا:
ﰃﰄﭼ قاؿ الفقياء :لو أف يأكل أقل األمريفْ :
ىل يرد إذا أيسر ،عمى قكليف :أحدىما :ال؛ ألنو أكل بأجرة عممو ككاف فقيرا .كىذا ىك
الصحيح عند أصحاب الشافعي رحمو هللا؛ ألف اآلية أباحت األكل مف غير بدؿ.
ظر ،كانما أبيح لمحاجة ،فيرد بدلو كأكل ماؿ
والثاني :نعـ؛ ألف ماؿ اليتيـ عمى الح ْ
الغير لممضطر عند الحاجة"(.)2

قاؿ ابف الجكزؼ" :كفي األكل بالمعركؼ أربعة أقكاؿ :أحدىا :أنو األخذ عمى كجو
القرض ،كىذا مركؼ عف عمر ،كابف عباس  -رضي هللا عنيـ  ، -كابف جبير ،كأبي

العالية( ،)3ك -أبي -عبيدة( ،)4كأبي كائل( ،)5كمجاىد ،كمقاتل  -رحميـ هللا .-

كالثاني :األكل بمقدار الحاجة مف غير ِإسراؼ ،كىذا مركؼ عف ابف عباس رضي هللا

 -1أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافع الديف النسفي ،تفسير النسفي (مدارؾ التنزيل كحقائق

التأكيل)،حققو كخرج أحاديثو :يكسف عمى بديكؼ ،راجعو كقدـ لو :محيي الديف ديب مستك ،الطبعة :األكلى1419 ،
ىػ  1998 -ـ (ج ،)1.الناشر :دار الكمـ الطيب ،بيركت(،ص.)332.
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( )217/2مصدر سابق.

 -3ىك :الرياحي ،رفيع بف ميراف ،الرياحي ،مكالىـ ،البصرؼ ،المخضرـ ،أدرؾ الجاىمية ،كأسمـ بعد مكت النبي -

صمى هللا عمىو كسمـ  -بسنتيف كتكفي سنة ( )90تسعيف .انظر :المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرؼ
( )723/2مصدر سابق.

 -4ىك حميد الطكيل بف أبى حميد طرخاف .تكفى  143ىجرىة ،.كنيتو أبك عبيدة أحد ثقات التابعيف البصرييف،

سمع أنسا كطائفة،كاف قائما يصمى فسقط ميتا .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )188/1مصدر سابق.
5
ِ
ِ
اؿ أَُبك ُعَب ْي َدة أَُبك َك ِائل أعمـ أىل اْل ُككَفة
ممة ْاألَسدؼ أَسد ُخ َزْي َمة اْل ُككِفيْ ،أدرؾ َكلـ يرَ .ق َ
 أَُبك َكائل َشقيق بف َس َِ
ِ
يف .انظر :طبقات الحفاظ لمسيكطي ( )28/1مصدر سابق.
ِب َحديث عبد هللا َم َ
ات سنة ا ْثَنتَْي ِف َكثَ َمان َ
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عنيما ،كالحسف ،كعكرمة( ،)1كعطاء( ،)2كالنخعي( ،)3كقتادة ،كالسدؼ حميـ هللا.

كالثالث :أنو األخذ بقدر األجرة ِإذا عمل لميتيـ عمبلً ،ركؼ عف ابف عباس ،كعائشة
رضي هللا عنيـ ،كىي ركاية أبي طالب( ،)4كابف منصكر( ،)5عف أحمد رحميـ هللا.

كالرابع :أنو األخذ عند الضركرة ،فاف أيسر قضاه ،كاف لـ يكسر ،فيك في حل ،كىذا قكؿ
الشعبي رحمو هللا ")6(.

سابعا :أمر إحضار الشيود:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎﭼ.

"كىذا أمر هللا تعالى لؤلكلياء أف يشيدكا عمى األيتاـ إذا بمغكا الحمـ كسممكا إلييـ أمكاليـ؛
لئبل يقع مف بعضيـ ُج ُحكد كانكار لما قبضو كتسممو"(.)7
يقول الباحث :كقد تكمـ في ىذا بعض العمماء كبلما زائدا عمى ما ذكره اإلماـ ابف كثير.
 -1ىك أبك عبد هللا عكرمة البربرػ مكلى ابف عباس كاف فقييا عالما ،بالتفسير كاؿ سنة اال أنو يرػ رأػ الخكارج،
ليذا تجنبو اإلماـ مالؾ كاألماـ مسمـ فمـ يركيا لو ،كيقاؿ ىك الذػ أدخل مذىب األباضية إلى المغرب تكفى بالمدينة
سنة  107ىجرية .انظر :مكسكعة األعبلـ ( ،)364/1مصدر سابق.

 -2ىك عطاء بف أبى رباح المكى القرشى مكلى أبى خيثـ كىك مف كبار التابعيف كلو فى خبلفة عثماف كنثسأ بمكة
كسمع العبادلة كغيرىـ األربعة مف الصحابة كركػ عنو جماعات مف التابعيف كا لزىرػ كقتادة كىك مف مفتى أىل مكة
كمشاىيرىـ كىك أحد شيكخ الشافعييف فى سمسمة الفقو .ت سنة  115ىجرية .انظر :مكسكعة األعبلـ (،)364/1

مصدر سابق.

 -3ىك إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد أبك عمراف النخعى ت سنة  96ىجرىة  ،مف أكابر التابعيف صبلحا
كحفظا لمحديث مف أىل الككفة مات مختفيا مف الحجاج .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )66/2مصدر سابق.

 -4ىك عصمة بف أبى عصمة أبك طالب العكبرػ ت سنة  240ىجرىة .فقيو حنبمى ركػ عف االماـ أحمد أشياء

كصحبو إلى أف مات ككاف صالحا ركػ عف اإلماـ مسائل كثيرة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )333/1مصدر سابق.

 -5ىك دمحم بف منصكر بف داكد بف إبراىيـ أبك جعفر العابد المعركؼ بالطكسى ت سنة  254ىجرىة .فقيو حنبمى

تمفى عف اإلماـ احمد كنقل عنو مسائل لـ يركىا غيرىا .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )46/2مصدر سابق.
 -6انظر :زاد المسير ( )373/1مصدر سابق.

 -7انظر :تفسير ابف كثير ( )218/2مصدر سابق.
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قاؿ الكيا اليراسي رحمو هللا " :قكلو تعالى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﭼ،
يؤذف باالحتياط القاطع لمدعكػ الباطمة ،كما أمر باالحتياط في المداينات قطعا
لممنازعة ،ال جرـ قاؿ الشافعي رضي هللا عنو :لك ادعى تسميـ الماؿ إلى الصبي بعد

البمكغ كأنكر الصبي ،لـ يصدؽ إال ببينة .نعـ المكدع يصدؽ في الرد دكف ببينة،
لمصمحة تعمقو بالكديعة ،في أنو ال يرضي المكدع باإلشياد عمى ردىا ،لما فيو مف
إشيار أمرىا ،كالكدائع تعرض في خفية ،كألف المكدع ائتمنو فرضي بقكلو كاعتقد

أمانتو)1(".

كقاؿ عمى بف دمحم رحمو هللا ( " :)2قكلو تعالى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ
ﭼ :ىذا أمر إرشاد كليس بكاجب أمر هللا تعالى الكلي باإلشياد عمى دفع الماؿ إلى
اليتيـ بعد البمكغ لتزكؿ عنو التيمة كتنقطع الخصكمة ألنو إذا كانت عميو بينة كاف أبعد
مف أف يدعى عدـ القبض كتظير بذلؾ أمانة الكصي كتسقط عنو اليميف عند إنكار

اليتيـ القبض"()3

كقاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا " :قكلو تعالى :ﭽ ﰉ ﰊﰋ ﭼ قاؿ القاضي أبك يعمى:
ىذا عمى طريق االحتياط لميتيـ ،كالكلي ،كليس بكاجب ،فأما اليتيـ ،فإنو إذا كانت عميو

ِّبينة ،كاف أبعد مف أف ّيدعي عدـ القبض ،كأما الكلي ،فإنو تظير أمانتو ،كيسقط عنو
ّ
اليميف عند ِإنكار اليتيـ لم هدفع)4(".

 -1انظر :أحكاـ القرآف ( )332/2مصدر سابق.

 -2عمى بف دمحم ،مف مؤلفاتو( :لباب التأكيل كمعاني التنزيل)  ،ت  741ىػ .الكفيات كاألحداث ( )159/1مصدر
سابق.

 -3العبلء الديف عمى بف دمحم بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف ،المعركؼ بالخازف ،لباب التأكيل في معاني
التنزيل،المحقق :تصحيح دمحم عمى شاىيف ،الطبعة :األكلى  1415 -ىػ (ج ،)1.الناشر :دار الكتب العممية -

بيركت(،ص.)343،

 -4انظر :زاد المسير ( )373/1مصدر سابق.
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الفصل الرابع :أحكام القرآن عند اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا -في سورة
النساء اآلية ، 44إلى اآلية  73من سورة النساء.
وفيو سبعة مباحث:
المبحث األول :أحكام الميراث.
المبحث الثاني :الزنا.
المبحث الثالث :النيي عن إرث النساء كرىا.
المبحث الرابع :تحريم نكاح المحارم من النسب.
المبحث الخامس :أحكام األمة فيما يتعمق بالنكاح.
المبحث السادس :تحريم أكل األموال بالباطل.
المبحث السابع :حكم نشوز النساء عمى أزواجين.

0

المبحث األول :أحكام الميراث.
األول :معنى الميراث:

(اْل ِم َيراث) اإلراث (ج) َم َك ِاريث َكعمـ اْل َم َك ِاريث عمـ اْلَف َرِائض( .)1كالفرائض :جمع فريضة
األن ِ
صباء المق هدرة المسماة ألصحابيا في عمـ الفرائض أصمو قكلو تعالى في آية
كىي ْ
ِ 2
عمـ يعرؼ بو كيفية قسمة التركة
ىك
ائض:
ر
الف
كعمـ
)،
َّللا}(
يض ًة ِم َف ه
المكاريثَ { :ف ِر َ
ٌ
عمى مستحقييا.)3(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير -رحمو هللا  -في أحكام الميراث.
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أحكاـ الميراث بقكلو تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂             
 ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

 -1مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط( ،د.ط)( ،ج ،)2.الناشر :دار الدعكة( ،د.ب)( ،د.ت)،
(ص.)1024.

 -2سكرة النساء.11:

 -3التعريفات الفقيية ،)163/1(،مصدر سابق.
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ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ ()1

الثالث :المعنى العام ليذه اآليات.

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :ىذه اآليات الكريمات كاآلية التي ىي خاتمة ىذه السكرة
ىف آيات عمـ الفرائض ،كىك مستنبط مف ىذه اآليات الثبلث ،كمف األحاديث الكاردة في

ذلؾ مما ىي كالتفسير لذلؾ(.)2

الرابع :األحكام الشرعية:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مسائل :األكلى :مسائل األبكيف مع األكالد .الثانية:
ميراث الزكج عف الزكجة .الثالثة :حكـ الديف كالكصية .الرابعة :ميراث الزكجة أك
الزكجات عف الزكج .الخامسة :مسائل المستركة .السادسة :اإلقرار لمكارث .السابعة:
مسائل إخكة األـ كىي مسألة الكبللة .الثامنة :مسألة في قكلو تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭼ.

أوال :مسائل األبوين مع األوالد:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁﯂       ﭼ إلى
آخره " .األبكاف ليما في الميراث أحكاؿ كذكر ثبلث حاالت فيما إذا اجتمع األبكاف مع
األكالد .الحال األول :أف يجتمعا مع األكالد ،فيفرض لكل كاحد منيما السدس فإف لـ
يكف لمميت إال بنت كاحدة ،فرض ليا النصف ،كلؤلبكيف لكل كاحد منيما السدس ،كأخذ
األب السدس اآلخر بالتعصيب ،فيجمع لو  -كالحالة ىذه  -بيف ىذه الفرض
كالتعصيب .الحال الثاني :أف ينفرد األبكاف بالميراث ،فيفرض لؤلـ  -كالحالة ىذه -
 -1سكرة النساء:اآلية.12 -11 :

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)224/2مصدر سابق.
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الثمث كيأخذ األب الباقي بالتعصيب المحض ،كيككف قد أخذ ضعفي ما فرض لؤلـ،
كىك الثمثاف ،فمك كاف معيما  -كالحالة ىذه  -زكج أك زكجة أخذ الزكج النصف كالزكجة
الربع.
وفييا :مسئمة األـ بعد فرض الزكج كالزكجة كأف اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا  -في
مسئمة األـ بعد فرض الزكج كالزكجة قاؿ فييا خبلؼ ،كذكر أقكاؿ العمماء فقاؿ.
ثـ اختمف العمماء :ما تأخذ األـ بعد فرض الزكج كالزكجة عمى ثبلثة أقكاؿ:
أحدىا :أنيا تأخذ ثمث الباقي في المسألتيف؛ ألف الباقي كأنو جميع الميراث بالنسبة
إلييما .كقد جعل هللا ليا نصف ما جعل لؤلب فتأخذ الثمث الباقي كيأخذ ثمثيو كىك قكؿ

عمر كعثماف( ،)1كأصح الركايتيف عف عمى .كبو يقكؿ ابف مسعكد( )2كزيد بف ثابت(،)3

كىك قكؿ الفقياء السبعة ،كاألئمة األربعة ،كجميكر العمماء  -رحميـ هللا.

 -1ىك عثماف بف عفاف بف أبى العاص بف أمية مف قريش أمير المؤمنيف ذكالنكريف ثالث الخمفاء الراشديف ت سنة

 35ىجرى ة  ،كأحد العشرة المبشريف مف كبار مف أعتزبيـ اإلسبلـ فى عيد ظيكره كلد بمكة كأسمـ بعد البعثة بقميل
ككاف غنيا شريفا فى الجاىمية كمف أظير أعمالو في اإلسبلـ جمع القرآف الكريـ فى مصحف كاحد كتجييز جيشى
العسرة بمالو صارت إلىو الخبلفة بعد كفاة عمرسنو  23ىجرىة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )357/1مصدر سابق.

 -2ىك عبد هللا ابف مسعكد ابف غافل بمعجمة كفاء ابف حبيب اليذلي أبك عبد الرحمف مف السابقيف األكليف كمف

كبار العمماء مف الصحابة مناقبة جمة كأمره عمر عمى الككفة كمات سنة اثنتيف كثبلثيف أك في التي بعدىا بالمدينة.
انظر :تقريب التيذيب ( )323/1مصدر سابق.
3

 -ىك زيد بف ثابت بف الضحاؾ األنصارػ الخزرجىأبك خارجة صحابى ت سنة  45ىجرىة .مف اكابرىـ كاف أحد

كتاب الكحى كلد فى المدينة كنشأ بمكة كىاجر مع النبى صمى هللا عمىو كسمـ كتعمـ كتفقو فى الديف ككاف رأسا

بالمدينة فى القضاء كالفتكػ كالفرائض ككاف كاتب مصحف أبى بكر كعثماف حيف جيز المصاحف لؤلمصار .انظر:
مكسكعة األعبلـ ( )252/1مصدر سابق.
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والقول الثاني :أنيا تأخذ ثمث جميع الماؿ لعمكـ قكلو :ﭽ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿
﯀ ﯁﯂ ﭼ فإف اآلية أعـ مف أف يككف معيا زكج أك زكجة أك ال .كىك قكؿ ابف
عباس .كركؼ عف عمى ،كمعاذ بف جبل()1رضي هللا عنيـ ،نحكه.
كبو يقكؿ شريح كداكد بف عمى الظاىرؼ( )2كاختاره اإلماـ أبك الحسيف دمحم بف عبد هللا

بف المباف البصرؼ – رحميـ هللا  )3( -في كتابو "اإليجاز في عمـ الفرائض.

كىذا فيو نظر ،بل ىك ضعيف؛ ألف ظاىر اآلية إنما ىك ما إذا استبد بجميع التركة،
فأما في ىذه المسألة فيأخذ الزكج أك الزكجة الفرض ،كيبقى الباقي كأنو جميع التركة،
فتأخذ ثمثو ،كما تقدـ .ك ىذا الترجيح صحيح.
والقول الثالث :أنيا تأخذ ثمث جميع الماؿ في مسألة الزكجة ،فإنيا تأخذ الربع كىك
ثبلثة مف اثني عشر ،كتأخذ األـ الثمث كىك أربعة ،فيبقى خمسة لؤلب .كأما في مسألة

الزكج فتأخذ ثمث الباقي؛ لئبل تأخذ أكثر مف األب لك أخذت ثمث الماؿ ،فتككف المسألة
مف ستة :لمزكج النصف ثبلثة كلؤلـ ثمث ما بقي كىك سيـ ،كلؤلب الباقي بعد ذلؾ كىك

 -1ىك معاذ بف جبل األنصارؼ الخزرجي (رضي هللا عنو) يكنى أبا عبد الرحمف إماـ الفقياء كسيد العمماء .شيد
بد اًر كالعقبة ككاف أمي اًر لمنبي  -صمى هللا عمىو كسمـ  -عمى إلىمف .كمات شاباً عف نيف كثبلثيف سنة في طاعكف
عمكاس سنة  18ىػ .انظر :شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،لدمحم بف دمحم بف عمر بف عمي ابف سالـ مخمكؼ

(المتكفى1360 :ىػ) ،عمق عميو :عبد المجيد خيالي،الناشر :دار الكتب العممية ،لبناف ،الطبعة :األكلى 1424 ،ىػ -
 2003ـ.)97/2( ،

 -2ىك داكد بف عمى بف خمف األصبيانى أبك سميماف الممقب بالظاىرػ سنة  270ىجرىة .أحد األئمة المجتيديف
فى اإلسبلـ تنسب إلىو طائفة الظاىرية كسميت فى بذلؾ ألخذىا بظاىر الكتاب كاؿ سنة كاعراضيا عف القياس كىك
مف أىل قاشاف كمكلد بالككفة سكف بغداد انتيت إلىو رياسة العمـ كبيا تكفى .انظر :مكسكعة األعبلـ ()206/1
مصدر سابق.

 -3ىك أبك الحسيف بف المباف دمحم بف عبد هللا بف الحسف ت سنة  478ىجرىة .عالـ كقتو فى الفرائض كالمكاريث مف
أىل البصرة لو كتب فى الفرائض ،قاؿ السبكى ليس ألحد مثميا .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )486/1مصدر سابق.
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سيماف .كيحكى ىذا عف دمحم بف سيريف رحمو هللا( ،)1كىك مركب مف القكليف األكليف،
مكافق كبل منيما في صكرة كىك ضعيف أيضا .كالصحيح األكؿ ،كهللا أعمـ.
والحال الثالث  :مف أحكاؿ األبكيف :كىك اجتماعيما مع اإلخكة ،كسكاء كانكا مف األبكيف،
شيئا ،كلكنيـ مع ذلؾ يحجبكف األـ
أك مف األب ،أك مف األـ ،فإنيـ ال يرثكف مع األب ً
عف الثمث إلى السدس ،فيفرض ليا مع كجكدىـ السدس ،فإف لـ يكف كارث سكاىا كسكػ
األب أخذ األب الباقي .كحكـ األخكيف فيما ذكرناه كحكـ اإلخكة عند الجميكر"(.)2

كقاؿ ابف أبي زمنيف رحمو هللا( )3في تفسيره " :ﭽ       ﭼ ِإذا
أكثر حجبكا ْاألُـ عف الثُمث ،كَكاف َليا السدس كَال يحجبيا ْاألَخ اْلك ِ
احد
َخكاف َف ْ
اف َل ُو أ َ
َك َ
َ
َ
َ
َ َ َ
عف الثُمث ،كَال األخكاف ِإذا كانا أ ِ ِ ِ
َخ َكْي ِو ألمو ،أَك َبعضيـ مف ْاألَب
َخ َكْيو ألَِبيو أَك أ َ
ََ َ
َ
َ
ِ
ِ
ضيـ إناث يحجبكف
ضيـ مف ْاألُـ َف َي ُؤَالء ُذ ُكك ار َك ُانكا أَك إَناثًا أَك َبعضيـ ُذ ُككر َكَب ْع ْ
َكَب ْع ْ
ْخذ ِإ هال السدس"()4
ْاألُـ َعف الثمُث؛ َف َبل تَأ ُ

ثانيا :ميراث الزوج عن الزوجة:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ .يقكؿ تعالى :كلكـ  -أييا الرجاؿ -نصف ما ترؾ أزكاجكـ
 -1ىك دمحم بف سيريف البصرػ األنصارػ بالكالء أبك بكر تكفى سنة  911ىجرىة .إماـ كقتو فى عمكـ الديف بالبصرة
تابع كلد كمات بالبصرة اشتير بالكرع كتعبير الرؤيا .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )275/1مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)228/2مصدر سابق

 -3ىك دمحم بف عبد هللا بف عيسى المرؼ ،أبك عبد هللا ،المعركؼ بابف أبي َزَمِنيف :فقيو مالكي،مف أىل إلبيرة ،سكف
قرطبة ،ثـ عاد إلى إلبيرة ،فتكفي بيا ( 399 - 324ىػ =  1008 - 936ـ) .انظر :األعبلـ لمزركمي ()227/6
مصدر سابق.

 -4دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف دمحم المرؼ ،اإللبيرؼ المعركؼ بابف أبي َزَمِنيف المالكي ،تفسير القرآف
العزيز،المحقق :أبك عبد هللا حسيف بف عكاشة  -دمحم بف مصطفى الكنز ،الطبعة :األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ
(ج،)1.الناشر :الفاركؽ الحديثة  -مصر /القاىرة(،د.ت) (ص.)351.
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إذا ُم ْتف عف غير كلد ،فإف كاف ليف كلد فمكـ الربع مما تركف مف بعد [كصية] يكصيف
بيا أك ديف(.)1
كقاؿ ابف عطية رحمو هللا" :كقكلو تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ اآلية.
الخطاب لمرجاؿ ،كالكلد ىاىنا بنك الصمب كبنك ذككرىـ كاف سفمكا ،ذكرانا كاناثا ،كاحدا
فما زاد ىذا بإجماع مف العمماء")2(.

ثالثا :حكم الدين والوصية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا نصاب الزكج عف زكجتو ،تكمـ قميبل عف الديف ذاك ار ما
قالو في حكمو إذا اجتمع مع الكصية ،كالراجح أنو يقدـ ،ثـ قاؿ مبينا حكـ أكالد البنيف
كالصمب .بقكلو" :كقد تقدـ أف الديف مقدـ عمى الكصية ،كبعده الكصية ثـ الميراث ،كىذا
أمر مجمع عميو بيف العمماء ،كحكـ أكالد البنيف كاف سفمكا حكـ أكالد الصمب"(.)3

كقاؿ ابف عطية رحمو هللا في الديف كالكصية في قكلو تعالى ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ" :كىذه اآلية إنما قصد بيا تقديـ ىذيف الفعميف عمى الميراث،
كلـ يقصد بيا ترتيبيما في أنفسيما ،كلذلؾ تقدمت الكصية في المفع ،كالديف مقدـ عمى
الكصية بإجماع ،كالذؼ أقكؿ في ىذا :إنو قدـ الكصية إذ ىي أقل لزكما مف الديف،
اىتماما بيا كندبا إلييا ،كما قاؿ تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ( )4كأيضا قدميا مف جية
أنيا مضمنيا الكصية التي ىي كالبلزـ يككف لكل ميت ،إذ قد حض الشرع عمييا ،كأخر

الديف لشذكذه ،كأنو قد يككف كال يككف ،فبدأ بذكر الذؼ ال بد منو ،ثـ عطف بالذؼ قد

يقع أحيانا ،كيقكؼ ىذا ككف العطف ب أ َْك ،كلك كاف الديف راتبا لكاف العطف بالكاك،
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)229/2مصدر سابق.
 -2عبد الحق بف غالب بف عبد الرحمف األندلسي المحاربي ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،المحقق :عبد
السبلـ عبد الشافي دمحم ،الطبعة :األكلى  1422 -ىػ (ج،)2.الناشر :دار الكتب العممية – بيركت( ،ص.)18.
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)229/2مصدر سابق.
 -4سكرة الكيف.49 :
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كقدمت الكصية أيضا إذ ىي حع مساكيف كضعاؼ كأخر الديف إذ ىك حع غريـ يطمبو
بقكة ،كىك صاحب حق لو فيو ،كما قاؿ عميو السبلـ "إف لصاحب الحق مقاال"( )1كأجمع
العمماء عمى أف ليس ألحد أف يكصي بأكثر مف الثمث ،كاستحب كثير منيـ أف ال يبمغ

الثمث ،كأف يغض الناس إلى الربع)2(".

رابعا :ميراث الزوجة أو الزوجات عن الزوج:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ إلخ" ،كسكاء في الربع أك
الثمف الزكجة كالزكجتاف االثنتاف كالثبلث كاألربع يشتركف فيو"(.)3
يقول الباحث :كىذا الحكـ متفق عميو بيف العمماء سكاء في الربع أك الثمف الزكجة
كالزكجتاف االثنتاف كالثبلث كاألربع يشتركف فيو.

خامسا :مسألة المشتركة:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كاختمف العمماء في المسألة المشتركة ،كىي :زكج ،كأـ
أك جدة ،كاثناف مف كلد األـ ككاحد أك أكثر مف كلد األبكيف.
فعمى قكؿ الجميكر :لمزكج النصف ،كلؤلـ أك الجدة السدس ،كلكلد األـ الثمث ،كيشاركيـ

فيو كلد األب كاألـ بما بينيـ مف القدر المشترؾ كىك إخكةُ األـ .كيرػ الباحث أف قكؿ
الجميكر ىك الراجح"(.)4

 -1أخرجو البخارؼ ،باب :مف أىدؼ لو ىدية كعنده جمساؤه ،)162/3( ،حديث رقـ .2609
 -2مصدر سابق :تفسير ابف عطية (.)17/2

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)224/2مصدر سابق.
 -4المصدر نفسو.
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سادسا :اإلقرار لموارث:

بعد ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا قكؿ عف ابف عباس رضي هللا عنيما :أف اإلضرار
في الكصية مف الكبائر .قاؿ :كليذا اختمف األئمة في اإلقرار لمكارث :ىل ىك صحيح أـ

ال؟ عمى قكليف :أحدىما :ال يصح ألنو مظنة التيمة أف يككف قد أكصى لو بصيغة
طى ُك هل ِذؼ
أع َ
اإلقرار كقد ثبت في الحديث الصحيح أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ" :إف هللا قد ْ
حق حهقو ،فبل ك ِ
صيهة لِ َك ِار ٍث"(.)2()1
َ َ
َ
كقاؿ القرطبي رحمو هللا أيضا في مسألة الحادية كالثبلثكف" :قكلو تعالى :ﭽ ﮪ ﮫﮬ

ﭼ نصب عمى الحاؿ كالعامل (يكصي) .أؼ يكصي بيا غير مضار ،أؼ غير مدخل
الضرر عمى الكرثة .أؼ ال ينبغي أف يكصي بديف ليس عميو ليضر بالكرثة ،كال يقر
بديف .فاإلضرار راجع إلى الكصية كالديف ،أما رجكعو إلى الكصية فبأف يزيد عمى الثمث
أك يكصي لكارث ،فإف زاد فإنو يرد ،إال أف يجيزه الكرثة ،ألف المنع لحقكقيـ ال لحق هللا
تعالى .كاف أكصى لكارث فإنو يرجع ميراثا .كأجمع العمماء عمى أف الكصية لمكارث ال
تجكز...كأما رجكعو إلى الديف فباإلقرار في حالة ال يجكز لو فييا ،كما لك أقر في
مرضو لكارثو أك لصديق مبلطف ،فإف ذلؾ ال يجكز عندنا...ثـ قاؿ القرطبي في مسألة
الثانية كالثبلثكف" :فإف كاف عميو ديف في الصحة ببينة كأقر ألجنبي بديف ،فقالت طائفة:
يبدأ بديف الصحة ،ىذا قكؿ النخعي كالككفييف .قالكا :فإذا استكفاه صاحبو فأصحاب
اإلقرار في المرض يتحاصكف .كقالت طائفة :ىما سكاء إذا كاف لغير كارث .ىذا قكؿ

 -1سنف أبي داكد ،باب :ما جاء في الكصية لمكارث ،)114/3( ،حديث رقـ .2870
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)232/2مصدر سابق.
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الشافعي كأبي ثكر( )1كأبي عبيد( ،)2كذكر أبك عبيد أنو قكؿ أىل المدينة كركاه عف
الحسف)3(".
صحيحا مطابًقا لما في نفس األمر
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :فمتى كاف اإلقرُار
ً
َج َرػ فيو ىذا الخبلؼ ،كمتى كاف حيمة ككسيمة إلى زيادة بعض الكرثة كنقصاف
بعضيـ ،فيك حراـ باإلجماع كبنص ىذه اآلية الكريمة ﭽ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ")4(.
ويرى الباحث :قكؿ ابف كثير ىك الراجح في الباب لمكافقتو بالكتاب كالسنة.

سابعا :مسائل إخوة لؤلم (مسائل الكاللة):
تكمـ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عف مسئمة إخكة األـ كذكر مميزاتيـ عف غيرىـ مف
الكرثة .فقاؿ" :كاخكة األـ يخالفكف بقية الكرثة مف كجكه ،أحدىا :أنيـ يرثكف مع مف أدلكا

بو كىي األـ .الثاني :أف ذكرىـ كأنثاىـ سكاء .الثالث :أنيـ ال يرثكف إال إذا كاف ميتيـ

يكرث كبللة ،فبل يرثكف مع أب ،كال جد ،كال كلد ،كال كلد ابف .الرابع :أنيـ ال يزادكف
عمى الثمث ،كاف كثر ذككرىـ كاناثيـ"(.)5

ثـ ذكر عف الزىرؼ رحمو هللا قاؿ :قضى عمر بف الخطاب ،رضي هللا عنو ،أف ميراث
اإلخكة مف األـ بينيـ ،لمذكر مثل األنثى .قاؿ دمحم بف شياب الزىرؼ رحمو هللا :كال أرػ

 -1ىك إبراىيـ بف خالد بف أبى إلىماف الكمبى البغدادػ الفقيو صاحب الشافعى تكفي 240ىجرىة .صنف الكتب
كفرع عمى السنف ،مات ببغداد شيخا .كمف كتبو اختبلؼ مالؾ كالشافعى .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )97/1مصدر

سابق.

 -2ىك أبك عبيد بف حربكيو عمى بف الحسيف بف حرب بف عيس البغدادػ الشافعي ت سنة  319ىجرىة .كىي مف

أئمة أصحاب الشافعى كأصحاب الكجكه قاضى مصر .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )389/1مصدر سابق..
 -3انظر :تفسير القرطبي ( )80/5مصدر سابق.

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)232/2مصدر سابق.
 -5انظر :نفس المصدر ( ،)230/2مصدر سابق.
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عمر قضى بذلؾ حتى عمـ بذلؾ مف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كليذه اآلية التي قاؿ هللا تعالى :ﭽ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ.
يرى الباحث :ىناؾ آيات جاءت في آخر سكرة النساء تتحدث عف الكبللة( )1فأكلي أف
تمتصق بغيرىا ىنا بتكافقيف في مسألة الميراث.
ُش ِكل ُح ْكـ الكبللة عمى أمير المؤمنيف عمر بف
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كقد أ ْ
الخطاب ،رضي هللا عنو.

كذكر أنو قاؿ  :ثبلث َكِد ْد ُت أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف عيد إلينا فييف عيدا ننتييإليو :الجد،
كالكبللة ،كأبكاب مف أبكاب الربا"(.)2

الفائدة:

قاؿ الماتريدؼ رحمو هللا( " :)3كفيو – يعني في خبر عمر -داللة أف قد يترؾ بياف ما
يدرؾ باالجتياد كالنظر ،كال يبيف؛ ليجتيد ،كيدرؾ بالنظر؛ ألف عمر  -ر ِ
َّللاُ َع ْن ُو
ضي ه
َ َ
َّللاُ عميو َك َسهم َـ  ،-كلـ يبينو ،كأشار إلى اآلية التي
صهمى ه
 سأؿ غير مرة رسكؿ هَّللا َ -

فييا ذكر ما سأؿ عنو؛ لينظر كيجتيد؛ ليدرؾ")4( .

كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كلما أرشده النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى تفيميا  -فإف فييا كفاية-
نسي أف يسأؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عف معناىا؛ كليذا قاؿ :فؤلف أككف سألت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنيا

أحب إلى مف أف يككف لي ُح ْمر الهن َعـ"(.)5

1
الدا يرثانو ،كأصمو مف تكممو النسب -إذا أحاط بو ،كقيل :ىـ
الدا كال ك ً
 الكبللة :ىك أف يمكت الرجل كال يدع ك ًالكارثكف ليس فييـ كالد كال كلد .انظر :مجمع بحار األنكار ( )428/4مصدر سابق.

 -2صحيح البخارؼ ،باب :ما جاء في أف الخمر ما خامر العقل )106/7( ،رقـ الحديث .5588

 -3ىك دمحم بف دمحم بف محمكد الماتريدػ سنة  333ىجرىة .أماـ المتكمميف فى عصره .كسمى بالماتريدػ نسبة الى

بمدتو "ما تريد" محمو بسمرقند .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )496/1مصدر سابق.

 -4دمحم بف دمحم بف محمكد ،أبك منصكر الماتريدؼ ،تفسير الماتريدؼ (تأكيبلت أىل السنة)،المحقق :د .مجدؼ

باسمكـ ،الطبعة :األكلى 1426 ،ىػ  2005 -ـ( ،ج ،)3.الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف(،ص.)432.
 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)483/2مصدر سابق.
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ثامنا :مسألة في قولو تعالى :ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :تمسؾ بو مف ذىب إلى أنو ليس مف شرط الكبللة
انتفاء الكالد ،بل يكفي في كجكد الكبللة انتفاء الكلد ،كىك ركاية عف عمر بف الخطاب،
ركاىا ابف جرير رحمو هللا عنو بإسناد صحيح إليو....كلكف الذؼ رجع إليو ىك قكؿ
الجميكر كقضاء الصديق :أنو َم ْف ال كلد لو كالكالد ،كيدؿ عمى ذلؾ قكلو :ﭽ ﭞ ﭟ

شيئا؛ ألنو يحجبيا باإلجماع ،فدؿ عمى
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﭼ كلك كاف معيا أب لـ ترث ً

أيضا؛ ألف األخت ال يفرض
أنو مف ال كلد لو بنص القرآف ،كال كالد بالنص عند التأمل ً
ليا النصف مع الكالد ،بل ليس ليا ميراث بالكمية"(.)1
قاؿ السمرقندؼ رحمو هللا" :قاؿ :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚﭼ يعني إف مات رجل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ مف الماؿ ﭽ ﭥ ﭦ ﭼ يعني إذا ماتت األخت كاألخ حي
ّ
كرثيا ِإ ْف َل ْـ َي ُك ْف َليا َكَلٌد كقد ذكرت اآلية حكـ األخ كاألخت إذا لـ يكف ليما كلد ،كلـ
يبيف أنو لك كاف ألحدىما كلد فمات أحدىما فما حكمو؟ كلكف ّبيف عمى لساف رسكلو

ملسو هيلع هللا ىلص أف لبلبنة النصف ،كما بقي فمؤلخت كاف كانت األخت ىي التي ماتت كتركت ابنة
كأخاً ،فمبلبنة النصف كما بقي فمؤلخ .كفي ىذا إجماع كفي األكؿ اختبلؼ قاؿ ابف
عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو  :ال ترث األخت مع االبنة شيئاً ،كخالفو جميع

الصحابة كقالكا كميـ :األخكات مع البنات عصبة"( .)2كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا

سئل عف زكج كأخت ألب كأـ ،فأعطى الزك َج
عف زيد بف ثابت رضي هللا عنو :أنو َ
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قضى بذلؾ .ثـ
حضرت
فكّمِـ في ذلؾ ،فقاؿ:
النصف كاألخت
النصفُ .
ُ
َ
َ
َ
قاؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ :أؼ :كاألخ يرث جميع ما ليا إذا
شيئا ،فإف
ماتت كبللة ،كليس ليا كلد ،أؼ :كال كالد؛ ألنو لك كاف ليا كالد لـ يرث األخ ً
فرض أف معو مف لو فرض ،صرؼ إليو فرضو؛ كزكج ،أك أخ مف أـ ،كصرؼ الباقي
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)484/2مصدر سابق.
 -2انظر :بحر العمكـ (  )362/1مصدر سابق.
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إلى األخ؛ لما ثبت في الصحيحيف ،عف ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو
أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ" :أَْل ِحُقكا الفرائض بأىميا ،فما أبقت الفرائض َفؤلكَلى ٍ
رجل َذ َكر"(.)1
ْ
كقاؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ" .أؼ :فإف كاف لمف يمكت
كبللة ،أختاف ،فرض ليما الثمثاف ،ككذا ما زاد عمى األختيف في حكميما ،كمف ىاىنا
أخذ الجماعة حكـ البنتيف كما استفيد حكـ األخكات مف البنات ،في قكلو :ﭽﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ .ك قاؿ في قكلو تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ  .ىذا حكـ العصبات مف البنيف كبني البنيف كاإلخكة إذا اجتمع
ذككرىـ كاناثيـ ،أعطي الذكر مثل حع األنثييف .كقكلو :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ أؼ:

كيحد لكـ حدكده ،كيكضح لكـ شرائعو"(.)2
يفرض لكـ فرائضوّ ،

قاؿ السمرقندؼ رحمو هللا " :ثـ قاؿ تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ يعني:
كف أكثر مف ذلؾ ه
إذا كاف لمميت أختاف أك أكثر فميما الثمثاف إذا كانتا اثنتيف ،كاف ه
فميف
الثمثاف أيضاً باإلجماع .ثـ قاؿ :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭼ

أخ سيماف كلكل أخت سيـ ،ىذا إذا كانت اإلخكة كاألخكات مف األب كاألـ
يعني لكل ٍ

أك مف األب خاصة ،فأما إذا كانكا مف قبل األـ فيـ شركاء في الثمث ،ليس ليـ أكثر

مف ذلؾ كما ذكرنا في أكؿ السكرة ،كىذا باإلجماع)3(".

ثـ ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ركاية عف ابف جرير رحمو هللا ُرِكؼ عف عمر ،رضي
هللا عنو ،أنو قاؿ :إني ألستحي أف أخالف فيو أبا بكر .ككأف أبك بكر ،رضي هللا عنو،
يقكؿ :ىك ما عدا الكلد كالكالد.
ثـ عقب ابف كثير رحمو هللا بقكلو" :كىذا الذؼ قالو الصديق عميو جميكر الصحابة
كالتابعيف كاألئمة ،في قديـ الزماف كحديثو ،كىك مذىب األئمة األربعة ،كالفقياء السبعة.
 -1أخرجو البخارؼ ،باب :ميراث الكلد مف أبيو كأمو ،)150/8( ،حديث رقـ .6732

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)485/2مصدر سابق.
-3انظر :بحر العمكـ ( )362/1مصدر سابق.

88

كقكؿ عمماء األمصار قاطبة ،كىك الذؼ يدؿ عميو القرآف ،كما أرشد هللا أنو قد بيف ذلؾ
ككضحو في قكلو  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ")1( .

 - -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)487/2مصدر سابق.
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المبحث الثاني :الزنا.
األول :معنى الزنا:

الزنا :الكطء في ُقبل ٍ
خاؿ عف ممؾ كشبية( .)1كالزنا :يمد كيقصر ،فالمد الىل نجد،
ُ
كالقصر الىل الحجاز مص  -يعني مصدر -زنى فيك زاف كىي زانية(.)2
الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في أحكام الزنا:
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أحكاـ الزنا بقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ()3

الثالث :المعنى العام لآليتين:

اآليتاف تتحدثاف عف الزنا ،كاستشياد بأربعة شيداء،ككاف حكـ مف قبل أف المرأة تمسؾ

في البيت إلي المكت ،كجاء سبيل الرجـ كما سيتضح ذلؾ في المكضكع ،كفييا ترغيب

إلسراع إلى التكبة بعد المعصية كككف هللا ىك التكاب الرحيـ.

الرابع :سبب النزول لآلية:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :في سبب النزكؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭼ :كقاؿ عكرمة ،كعطاء ،كالحسف ،كعبد هللا بف كثير رحميـ هللا( :)4نزلت في

 -1انظر :التعريفات الفقيية ( )109/1مصدر سابق.

 -2انظر :معجـ لغة الفقياء ،دمحم ركاس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي ،الناشر :دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة :الثانية 1408 ،ىػ  1988 -ـ (.)234/1
 -3سكرة النساء.ٔٙ – ٔ٘ :

 -4عبد هللا بف كثير ت سنة  130ىجرىة الدارػ المكى أحد القراء السبعة كاف قاضى الجماعة بمكة مكلده ككفاتو

بيا .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )135/2مصدر سابق.
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الرجل كالمرأة إذا زنيا .كقاؿ السدؼ :نزلت في الفتياف قبل أف يتزكجكا .كقاؿ مجاىد:

نزلت في الرجميف إذا فعبل ال يكنى ،ككأنو يريد المكاط(.)1

الخامس :األحكام الشرعية.

يقول الباحث :ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا حكميف .األكؿ :حد الزاني .الثاني :الجمع
بيف الجمد ك الرجـ.

أوال :حد الزاني:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ" .يعني:
الزنا ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا

عنو  :كاف الحكـ كذلؾ ،حتى أنزؿ هللا سكرة النكر فنسخيا بالجمد ،أك الرجـ"(.)2

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا" :كالفاحشة :الزنى في قكؿ الجماعة .كفي قكلو تعالى :ﭽ
ﭖ

ﭗﭼ قكالف :أحدىما :أنو خطاب لؤلزكاج .كالثاني :خطاب لمحكاـ،

فالمعنى :اسمعكا شيادة أربعة منكـ ،ذكرىما الماكردؼ( .)3قاؿ عمر بف الخطاب –

كجل الشيكد أربعة ست اًر ستركـ بو دكف فكاحشكـ.
رضي هللا عنو  :-إنما جعل هللا ّ
عز ّ
كمعنى «منكـ»  :مف المسمميف .قكلو تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭼ قاؿ ابف

عباس رضي هللا عنيما :كانت المرأة ِإذا زنت ،حبست في البيت حتى تمكت ،فجعل هللا
ليف سبيبل ،كىك الجمد أك الرجـ)4(".

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)235/2مصدر سابق.
 -2انظر :نفس المصدر ( ،)235/2مصدر سابق.

3
متيـ
 ىك عمى بف دمحم بف الحبيب البصرؼ ،فقيو شافعي ،كلي القضاء في بمداف شتى ،قاؿ ابف الصبلح بأنو ٌباالعتزاؿ كلكنو كاف يتأكؿ لو حتى كجده في بعض األكقات يختار أقكاليـ ،ككاف ال يتظاىر باالنتساب لممعتزلة،

كلكنو ال يكافقيـ في خمق القرآف ،كلكنو يكافقيـ في القدر .ت  450ىػ .الكفيات كاألحداث ( )105/1مصدر سابق.

 -4انظر :زاد المسير ( )382/1مصدر سابق.
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يقول الباحث :كقد أيد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا رأيو بركاية عبادة بف الصامت رضي
هللا عنو( )1قاؿ :كاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا نزؿ عميو الكحي أَثهَر عميو ككرب لذلؾ كتََرّبد
"خ ُذكا َعِّني ،قد َج َعل هللا
كجيو ،فأنزؿ هللا عز كجل عميو ذات يكـ ،فمما ُس ِّر َؼ عنو قاؿُ :
ِ
كر ْج ٌـ بالحجارة ،كالبكر جمد
َل ُي هف سبيبل الثهِّي ُب بالثيب ،كالِب ْك ُر
بالبكر ،الثيب َجْم ُد مائةَ ،
مائة ثـ َنْفى َسَن ٍة"(.)2
كىذا دليل كاضح في المسألة عمى أف اآلية تتكمـ عف الزني ،ك أما حكـ مف أتى بعمل

قكـ لكط كما أشار ذلؾ مجاىد ففيو أحاديث منيا َع ِف ابف عباس رضي هللا عنيما
ِ
ه
َّللاِ ه
كؿ ِب ِو -
صمى هللاُ عميو َك َسم َـ« :ا ْقتُمُكا اْلَفاع َل َكاْل َمْف ُع َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
رضي هللا عنو َق َ
كؿ ه َ
ٍ
ِ هِ
ِ ِ
ِ
ِ
اؿ ابف
يم َة»َ .ق َ
يم ًة َ -فا ْقتُُمكهُ َكا ْقتُُمكا اْلَبي َ
َي ْعني الذؼ َي ْع َم ُل ب َع َمل َق ْك ِـ ُلكط َك َم ْف أَتَى َبي َ
ِ
ات َم ْح َرٍـ َفا ْقتُمُكهُ»(.)3
َىمُ َيا ِب َياَ ،ك َم ْف أَتَى َذ َ
عباس رضي هللا عنيما« :لهئ َبل ُي َعي ُهر أ ْ

ثانيا :الجمع بين الجمد والرجم:

يقول الباحث :اختمف العمماء في الجمع بيف الجمد كالرجـ .كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو

هللا ما ذىب إليو اإلماـ أحمد بف حنبل رحمو هللا كىك القكؿ بمقتضى حديث أبي رضي
4
اف أ َْك ُي ْنَفَي ِ
اف ُي ْجَم َد ِ
اؿ« :اْلِب ْك َر ِ
اف،
ق
سمـ:
ك
عميو
هللا
صمي
النبي
قاؿ
قاؿ:
)
هللا عنو(
َ
َ

 -1ىك عبادة بف الصامت بف قيسى األنصارػ الخزرجى أبك الكليد ت سنة  34ىجرىة .صحابى مف المكصكفيف

بالكرع .شيد العقبة ،ككاف أحد النقباء كشيد بد ار كسائر المكاقع ،كحضر فتح مصر ،مات بفمسطيف ،ككاف مف سادات
الصحابة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )382/1مصدر سابق.

 -2سنف أبي داكد ،باب :في الرجـ ،)144/4( ،رقـ الحديث .4415

 -3مسند اإلماـ أحمد بف حنبل ،أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ)،
المحقق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ  2001 -ـ ،باب :مسند عبد هللا بف العباس بف عبد المطمب ( ،)458/4حديث
رقـ .2727

 -4ىك أبى بف كعب بف قيس بف عبيد مف بنى النجار مف الخزرج أبك المنذر صحابى أنصارػ ت سنة 21

ىجرى ة .ككاف مف كتاب الكحى ،كاشترؾ فى جمع القرآف فى عيد عثماف ،كفى الخبر (أق أر أمتى أبى بف كعب) مات
بالمدينة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )9/1مصدر سابق.
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اف ،ك ه
اف َكُي ْر َجم ِ
اف ُي ْجَم َد ِ
الش ْي َخ ِ
اف ُي ْر َجم ِ
َكالثهِّيَب ِ
اف»( ،)1قاؿ كىك الجمع بيف الجمد
اف َكَال ُي ْجَم َد ِ َ
َ
َ
كالرجـ في حق الثيب الزاني(.)2

قاؿ صاحب ابف الجكزؼ رحمو هللا " :كاف حد الزانييف ،فيما تقدـ ،األذػ ليما ،كالحبس
لممرأة خاصة ،فنسخ الحكماف جميعا ،كاختمفكا بماذا كقع نسخيما:فقاؿ قكـ بحديث عبادة

بف الصامت عف النبي صّمى هللا عميو كسّمـ أنو قاؿ« :خذكا عني ،خذكا عني ،قد جعل
ّ
هللا ليف سبيبل ،الثهِّيب بالثهيب جمد مائة ،كرجـ بالحجارة ،كالبكر بالبكر جمد مائة ،كنفي
سنة»( )3كىذا عمى قكؿ مف يرػ نسخ القرآف بالسنة .كقاؿ قكـ :نسخ بقكلو تعالى :ﭽ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ( )4قالكا :ككاف قكلو تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ
الثيب مف النساء بالرجـ .كقاؿ قكـ :يحتمل أف
لمبكريف ،فنسخ حكميا بالجمد ،كنسخ حكـ ّ
يككف النسخ كقع بالقرآف ،ثـ رفع رسمو ،كبقي حكمو .ألف في حديث عبادة «قد جعل
هللا ليف سبيبل» كالظاىر :أنو جعل بكحي لـ تستقر تبلكتو .قاؿ القاضي أبك يعمى :كىذا
كجو صحيح ،يخرج عمى قكؿ مف لـ ينسخ القرآف بالسنة .قاؿ :كيمتنع أف يقع النسخ

بحديث عبادة ،ألنو مف أخبار اآلحاد ،كالنسخ ال يجكز بذلؾ)5(".

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كذىب الجميكر إلى أف الثيب الزاني إنما ُيرجـ فقط مف
ماعز كالغامدية كالييكدييف ،كلـ يجمدىـ قبل ذلؾ،
ًا
غير جمد ،قالكا :ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص َر َج َـ
فدؿ عمى أف الجمد ليس بحتـ ،بل ىك منسكخ عمى قكليـ ،كهللا أعمـ"(.)6

 -1المصنف ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرؼ اليماني الصنعاني (المتكفى211 :ىػ) ،المحقق :حبيب
الرحمف األعظمي ،الناشر :المجمس العممي -اليند ،يطمب مف :المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :الثانية،

 ،1403باب :الرجـ كاإلحصاف ( )329/7حديث رقـ .13361
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)234/2مصدر سابق.
 -3تـ تخريجو ص .94

 -4سكرة النكر :اآلية .2

 -5مصدر سابق :زاد المسير (.)382/1
 -6انظر :تفسير ابف كثير ( ،)234/2مصدر سابق.
93

يقول الباحث :كما ذىب إليو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ىك الراجح بثبكت فعمو صمي هللا
عميو كسمـ في حد ماعز كالغامدية كالييكدييف.

94

المبحث الثالث :النيي عن إرث النساء كرىا.
األول :معنى اإلرث:

اإل ْرث :اْل ِميراث ك ْاألَصل ك ْاألَمر اْلَق ِديـ تكارثو اآلخر َعف األكؿ ،كالبقية مف ه
ِْ
الشيء؛
َ َ ْ َ
ْ
َ[كمعنى َق ْكلو تعالى :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭼ ( )1أَنو اْلَب ِاقي بعد َفناء خمقو َكَزَكاؿ
أمبلكيـ فيمكتكف كيرثيـَ ،كَن ِظيره :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ()2

ِ
ِ
ِ
الماؿ)3( .
َكقيلْ :اإل ْرث في اْلحسب كالكرث في َ

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في حكم اإلرث النساء كرىا.

استدؿ بو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في حكـ اإلرث النساء كرىا بقكلو تعالى :ﭽ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂      
 ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ()4

الثالث :المعنى العام لآليات.
يقول الباحث :اآليات تدؿ عمي عدـ جكاز إرث النساء بعد المكت ،كعدـ إمساكيف ليفني
ما أعطي مف حقيف مف المير ،كفيو األمر لمعاشرة النساء بالمعركؼ ،كيجكز طبلؽ
المرأة كتبديل غيرىا بعد إعطاء فرضيا مف المير ،كال يجكز األخذ منيا إال بإذنيا.
 -1سكرة آؿ عمراف اآلية.180 :
 -2سكرة مريـ اآلية .40

 -3انظر :الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أليكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكؼ ،أبك البقاء

الحنفي (المتكفى1094 :ىػ) ،المحقق :عدناف دركيش  -دمحم المصرؼ ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت (.)87/1
 -4سكرة النساء.ٕٔ – ٜٔ :
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الرابع :األحكام الشرعية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق بآيات ستة مسائل :األكلى :النيي عف عضل
النساء ألجل اإلرث .الثانية :حكـ المير بعد الزنا عند الزكجة .الثالثة :قكلو تعالى:
ﭽ﯁ ﯂ﭼ .الرابعة :النيي عف أخذ المير عند استبداؿ الزكجة كدليل
جكاز إصداؽ بماؿ كثيرة .الخامسة :النيي عف أخذ الصداؽ بعد الدخكؿ .السادسة :قكلو
تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ.

أوال :النيي عن عضل النساء ألجل اإلرث:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﭼ كذلؾ أف
الرجل كاف يرث امرأة ذؼ قرابتو ،فيعضميا حتى تمكت أك ترد إليو صداقيا ،فأحكـ هللا

تعالى عف ذلؾ ،أؼ نيى عف ذلؾ(.)1

كقاؿ الجصاص رحمو هللا " :كقكلو تعالى :ﭽ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ
قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما كقتادة كالسدؼ كالضحاؾ( - )2رحميـ هللا  -ىك أمر
لؤلزكاج تخمية سبيميا إذا لـ يكف لو فييا حاجة كال يمسكيا إضرار بيا حتى تفتدؼ
ببعض ماليا كقاؿ الحسف – رحمو هللا  -ىك نيي لكلي الزكج الميت أف يمنعيا مف
التزكيج عمى ما كاف عميو أمر الجاىمية كقاؿ مجاىد ىك نيي لكلييا أف يعضميا قاؿ أبك
بكر األظير ىك التأكيل تأكيل ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو ألف قكلو
تعالى ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﭼ كما ذكر بعده يدؿ عميو ألف قكلو ﭽ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﭼ يريد بو المير حتى تفتدؼ كأنو يعضميا أك يسيء إلييا لتفتدؼ

منو ببعض ميرىا")3(.

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)239/2مصدر سابق.
 -2ىك الضحاؾ بف مزاحـ اليئللى الخراساني ،ت  102ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )40/1مصدر سابق.

 -3انظر :أحكاـ القرآف لمجصاص ( )46/3مصدر سابق.
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ثانيا :حكم المير بعد الزنا عند الزوجة:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﭼ "يعني:
إذا زنت فمؾ أف تسترجع منيا الصداؽ الذؼ أعطيتيا كتضاجعيا حتى تتركو لؾ
كتخالعيا .ثـ قاؿ رحمو هللا :كاختار ابف جرير رحمو هللا أنو يعـ ذلؾ كمو :الزنا،
كالعصياف ،كالنشكز ،كبذاء المساف ،كغير ذلؾ .يعني :أف ىذا كمو يبيح مضاجرتيا حتى
تبرئو مف حقيا أك بعضو كيفارقيا ،كىذا جيد ،كهللا أعمـ .كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا

عف عكرمة كالحسف البصرؼ أنيما قاال كىذا يقتضي أف يككف السياؽ كمو كاف في أمر
الجاىمية ،كلكف نيي المسممكف عف فعمو في اإلسبلـ"(.)1

ثالثا :قولو تعالى :ﭽ﯁﯂ ﭼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :أؼ :طيبكا أقكالكـ ليف ،كحسنكا أفعالكـ كىيئاتكـ بحسب
قدرتكـ ،كما تحب ذلؾ منيا ،فافعل أنت بيا مثمو .ثـ قاؿ رحمو هللا :ككاف مف أخبلقو
ملسو هيلع هللا ىلص أنو جميل العشرة دائـ البشر ،يداعب أىمو ،كيتمطف بيـ ،كيكسعيـ نفقتو ،كيضاحؾ
نساءه ،حتى إنو كاف يسابق عائشة أـ المؤمنيف يتكدد إلييا بذلؾ .قالت :سابقني رسكؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسبقتو ،كذلؾ قبل أف أحمل المحـ ،ثـ سابقتو بعد ما حممت المحـ فسبقني ،فقاؿ:
"ىذه بتمؾ"(.)3()2

رابعا :النيي عن أخذ المير عند استبدال الزوجة ودليل جواز إصداؽ بمال
كثير:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فى قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ" :كفي ىذه

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)242/2مصدر سابق.
 -2أخرجو أحمد في المسند ،باب :مسند الصديقة عائشة )313/43( ،رقـ الحديث .26277
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)242/2مصدر سابق.
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اآلية داللة عمى جكاز اإلصداؽ بالماؿ الجزيل ،كقد كاف عمر بف الخطاب نيى عف

كثرة اإلصداؽ ،ثـ رجع عف ذلؾ"(.)1

ثـ ذكر رحمو هللا تمؾ الركاية فقاؿ" :عف مسركؽ رحمو هللا( ،)2قاؿ :ركب عمر بف

الخطاب رضي هللا عنو منبر رسكؿ هللا ثـ قاؿ :أييا الناس ،ما إكثاركـ في صدؽ النساء

كقد كاف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو كانماالصدقات فيما بينيـ أربعمائة درىـ فما دكف ذلؾ.

كلك كاف اإلكثار في ذلؾ تقكػ عند هللا أك كرامة لـ تسبقكىـ إلييا .فبل أعرفف ما زاد رجل
في صداؽ امرأة عمى أربعمائة درىـ قاؿ :ثـ نزؿ فاعترضتو امرأة مف قريش فقالت :يا
أمير المؤمنيف ،نييت الناس أف يزيدكا النساء صداقيـ عمى أربعمائة درىـ؟ قاؿ :نعـ.
فقالت :أما سمعت ما أنزؿ هللا في القرآف؟ قاؿ :كأؼ ذلؾ؟ فقالت :أما سمعت هللا يقكؿ:
ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ قاؿ:
فقاؿ :الميـ غفرا ،كل الناس أفقو مف عمر .ثـ رجع فركب المنبر فقاؿ :إني كنت نييتكـ
أف تزيدكا النساء في صداقيف عمى أربعمائة درىـ ،فمف شاء أف يعطي مف مالو ما

أحب .قاؿ أبك يعمى :كأظنو قاؿ :فمف طابت نفسو فميفعل"(.)3

خامسا :النيي عن أخذ الصداؽ بعد الدخول:
قولو تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ :ذكر اإلماـ ابف كثير
رحمو هللا قكؿ ابف عباس رضي هللا عنيما ،كمجاىد ،كالسدؼ رحميـ هللا أنيـ قالكا :يعني

بذلؾ الجماع(.)4

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)243/2مصدر سابق.

 -2ىك مسركؽ بف األجدع بف مالؾ اليمدانى تابعى ثقة مف أىل إلىمف قدـ المدينة فى أياـ أبى بكر كشيد حركب

عمى كاف أعمـ بالفتيا مف شريح .تكفية سنة  63ىجرىة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )10/2مصدر سابق.

 -3المقصد العمي في زكائد أبي يعمى المكصمي ،ألبي الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي

(المتكفى807 :ىػ) ،تحقيق :سيد كسركؼ حسف ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،باب:اإلعانة في
النكاح )335/2( ،حديث رقـ .757

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)244/2مصدر سابق.
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يقول الباحث :استشيد اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو بحديث رسكؿ هللا صمى هللا
عميو كسمـ قاؿ لممتبلعنيف بعد فراغيما مف تبلعنيما" :هللا يعمـ أف أحدكما كاذب .فيل
منكما تائب" ثبلثا .فقاؿ الرجل :يا رسكؿ هللا ،مالى  -يعني :ما أصدقيا  -قاؿ" :ال ماؿ
لؾ إف كنت صدقت عمييا فيك بما استحممت مف فرجيا كاف كنت كذبت عمييا فيك أبعد

لؾ منيا)1(.

كقاؿ الجصاص رحمو هللا" :ذكر الفراء رحمو هللا( )2أف اإلفضاء ىك الخمكة كاف لـ يقع
دخكؿ كقكؿ الفراء حجة فيما يحكيو مف المغة فإذا كاف اسـ اإلفضاء يقع عمى الخمكة فقد
منعت اآلية أف يأخذ منيا شيئا بعد الخمكة كالطبلؽ ألف قكلو تعالى كاف أردتـ استبداؿ
زكج قد أفاد الفرقة كالطبلؽ كاإلفضاء مأخكذ مف الفضاء كىك المكاف الذؼ ليس فيو بناء
حاجز عف إدراؾ ما فيو فسميت الخمكة إفضاء لزكاؿ المانع مف الكطء كالدخكؿ كمف
الناس مف يقكؿ إف الفضاء السعة كأفضى إذا صار المتسع مما يقصده كجائز عمى ىذا
الكضع أيضا أف تسمى الخمكة إفضاء لكصكلو بيا إلى مكاف الكطء كاتساع ذلؾ بالخمكة
كقد كاف يضيق عميو الكصكؿ إلييا قبل الخمكة فسميت الخمكة إفضاء ليذا المعنى فأخبر
تعالى أنو غير جائز لو أخذ شيء مما أعطاىا مع إفضاء بعضيـ إلى بعض كىك
الكصكؿ إلى مكاف الكطء كبذليا ذلؾ لو كتمكينيا إياه مف الكصكؿ إلييا فظاىر ىذه
اآلية تمنع الزكج أخذ شيء مما أعطاىا إذا كاف النشكز مف قبمو ألف قكلو تعالى كاف
أردتـ استبداؿ زكج مكاف زكج يدؿ عمى أف الزكج ىك المريد لمفرقة دكنيا كلذلؾ قاؿ
أصحابنا إف النشكز إذا كاف مف قبمو يكره لو أف يأخذ شيئا مف ميرىا كاذا كاف مف قبميا
فجائز لو ذلؾ"()3

 -1صحيح البخارؼ ،باب( :كيد أر عنيا العذاب أف تشيد ،)100/6( ،)...حديث رقـ .4747

الفراء  ،سنة
 -2ىك يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي مكلى بني عبس ،ككاف يميل إلى االعتزاؿ.
كتكفي ّ
ّ
سبع كمائتيف كلو سبع كستيف سنة .انظر :نكر القبس أليب احملاسن يوسف بن أمحد بن حممود اليغموري (ادلتوىف:

673هـ)[،الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع]،

(.)111/1

 -3انظر :أحكاـ القرآف لمجصاص ( )46/3مصدر سابق.
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يقول الباحث :بإجماع ما ذىب إليو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كاستداللو كالجصاص في

أحكامو ،فيككف معنى اآلية ىك الجماع .كال يمنع دخكؿ ما نقمو الجصاص عف الفراء إف

كانت الخمكة مف ما يحاسب عمى حكـ ثبكت المير باعتبار إمكانية حصكؿ شيئ بيف

الطرفيف في خمكتيما .كبيذيف المعنييف ذىب إلييما المفسركف.

سادسا :المراد بقولو تعالى:ﭽﭫﭬ ﭭ ﭮﭼ.
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عف ابف عباس رضي هللا عنيما كمجاىد ،كسعيد بف
جبير رحميـ هللا" :أف المراد بذلؾ العقد.كعف ابف عباس رضي هللا عنيما في قكلو :ﭽ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ قاؿ :قكلو :إمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف.
كعف جابر في خطبة حجة الكداع :أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ فييا" :كاستكصكا بالنساء خيرا،
فإنكـ أخذتمكىف بأماف هللا ،كاستحممتـ فركجيف بكممة هللا" (.)1

كىك كما قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا" :كفي المراد بالميثاؽ ىاىنا ثبلثة أقكاؿ :أحدىا :أنو
الذؼ أخذه هللا لمنساء عمى الرجاؿ ِ
اإلمساؾ بمعركؼ ،أك التسريح بإحساف .ىذا قكؿ ابف

عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو  ،كالحسف ،كابف سيريف ،كقتادة ،كالضحاؾ،
كالسدؼ ،كمقاتل .كالثاني :أنو عقد النكاح ،قالو مجاىد ،كابف زيد .كالثالث :أنو أمانة

الربيع(.")3()2
هللا ،قالو ّ

 -1المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ

النيسابكرؼ (المتكفى261 :ىػ) ،المحقق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت)886/2( ،
حديث رقـ .1218

2
ِ
ِ ِ
ِ
يف َك ِم َائة.انظر :الكفيات كاألحداث
الربيع بف أنس اْل ْ
ِؼ اْل َحَنف ّي ركػ َل ُو ْاأل َْرَب َعة َكتُكّفي في سنة سبع َكثَ َبلث َ
 ىك ّبكرّ
( )56/14مصدر سابق.

 -3انظر :زاد المسير ( )387/1مصدر سابق.
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المبحث الرابع :تحريم نكاح المحارم من النسب.
األول :ما ىو النكاح؟ ومن ىم المحارم من النسب؟:

ِ
عقد مكضكع لممؾ المتعة.
" ّ
الجمع كالكطء ،كفي الشرعُ :
النكاح :ىك في المغة الضـ ك ُ
كأصل النكاح :الكطء ثـ قيل لمتزكيج نكاحاً مجا اًز ،ألنو سبب لمكطء المباح")1(.

كالمحارـ مف النسب سبعة:

 .1األصكؿ؛ كىـ اآلباء كاألجداد كاف عمكا ،سكاء مف ِقَب ِل األب أك مف ِقَب ِل األـ.
 .2الفركع؛ كىـ األبناء كأبناء األبناء كأبناء البنات كاف نزلكا.
إخكة أشقاء أـ ألب أـ ألـ.
اء كانكا ً
 .3اإلخكة؛ سك ٌ
 .4األعماـ؛ سكاء كانكا أعماماً أشقاء أـ ألب أك ألـ ،كسكاء كانكا أعماماً لممرأة أك
ٍ
عـ لو كلذريتو ميما نزلكا.
ألحد مف آبائيا أك أمياتيا ،فإف عـ اإلنساف ٌّ
 .5األخكاؿ سكاء كانكا أخكاالً أشقاء أـ ألب أـ ألـ ،كسكاء كانكا أخكاالً لممرأة أك
ٍ
خاؿ لو كلذريتو ميما نزلكا.
ألحد مف آبائيا أك أُمياتيا ،فإف خاؿ اإلنساف ٌ
اء كانكا أشقاء أـ ألب أـ
 .6أبناء اإلخكة كأبناء أبنائيـ كأبناء بناتيـ كاف نزلكا ،سك ٌ
ألـ.

اء ُك ّف شقيقات أـ ألب أـ
 .7أبناء األخكات كأبناء أبنائيف كأبناء بناتيف كاف نزلكا ،سك ٌ
ألـ")2(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا

في نكاح المحارم من

النسب.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تحريـ نكاح المحارـ مف النسب بقكلو تعالى:

ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
 -1انظر :التعريفات الفقيية ( )232/1مصدر سابق.

 -2دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف (المتكفى1421 :ىػ) ،مناسؾ الحج كالعمرة كالمشركع في الزيارة ،الطبعة :األكلى،

 1413ىػ (ج  ،)1الناشر :مكتبة األمة ،عنيزة( ،د.ت)( ،ص .)16
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ()1

الثالث :المعنى العام لآليات:
اآليات تتحدث عما يحل نكاحيا مف النساء كمف ال يحل ،سكءاً كاف بالنسب أك
المصاىرة ،أك الرضاعة.

الرابع :سبب النزول لآلية:

األولي :عف عدؼ بف ثابت رضي هللا عنو( ،)2عف رجل مف األنصار قاؿ :لما تكفي
ابنو قيس امرأتو،
أبك َق ْيس  -يعني ابف األسمت  -ككاف مف صالحي األنصار ،فخطب َ
أعد ه
ؾ كلدا كأنت مف صالحي قكمؾ ،كلكف آتي رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأستأمره .فأتت
فقالت :إنما ُ

ِ
قيسا خطبني
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت :إف أبا قيس تُكّفي .فقاؿ" :خيرا" .ثـ قالت :إف ابنو ً
كلدا ،فما ترػ؟ فقاؿ ليا" :ارجعي إلى بيتؾ".
كىك مف صالحي قكمو .كانما كنت أعده ً
قاؿ :فنزلت ىذه اآلية ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
 -1سكرة النساء.ٕٗ – ٕٕ :

 -2عدؼ بف ثابت ،األنصارؼ ،الككفي ،ابف بنت عبد هللا بف يزيد الخطمي ،تكفي سنة ست عشرة كمائة ،مف

الرابعة ،ثقة ،رمي بالتشيع .انظر :المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرؼ ( )373/1مصدر سابق.
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اآلية .الثانية :قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا كقاؿ ابف جريج( )1رحمو هللا :سألت عطاء
رحمو هللا عف قكلو :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ قاؿ :كنا ُن َح ِّدث،
كهللا أعمـ ،أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما نكح امرأة زيد( ،)2قاؿ المشرككف بمكة في ذلؾ ،فأنزؿ

هللا [عز كجل] ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ كنزلت :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ( .)3كنزلت :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ( .)4الثالثة :عف أبي سعيد الخدرؼ رضي هللا عنو قاؿ:
أصبنا نساء مف سبي أكطاس ،كليف أزكاج ،فكرىنا أف نقع عمييف كليف أزكاج ،فسألنا
النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،فنزلت ىذه اآلية :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ قاؿ
فاستحممنا فركجيف"(.)5
كقاؿ ابف جرير الطبرؼ رحمو هللا في ما يتعمق بسبب النزكؿ" :القكؿ في تأكيل قكلو
تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ...قد ذكر أف ىذه اآلية نزلت في قكـ كانكا َي ْخُمُفكف عمى

المقاـ
حبلئل آبائيـ ،فجاء اإلسبلـ كىـ عمى ذلؾّ ،
فحرـ هللا تبارؾ كتعالى عمييـ ُ

 -1عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جرىج تكفى سنة  489ىجرىة  ،أبك الكليد ،كأبك خالد فقيو الحرـ المكى كاف إماـ
أىل الحجاز فى عصره كىك أكؿ مف صنف التصانيف فى العمـ بمكة .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )103/1مصدر
سابق.

 -2زيد بف حارثة :صحابي ،استشيد في غزكة مؤتة ،ت  8ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )24/1مصدر سابق.
 -3سكرة األحزاب.4 :

 -4سكرة األحزاب.40 :

 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)256/2مصدر سابق.
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عمييف ،كعفا ليـ عما كاف سمف منيـ في جاىميتيـ ِ
كش ْركيـ مف فعل ذلؾ ،لـ يؤاخذىـ
بو ،إف ىـ اتقكا هللا في إسبلميـ كأطاعكه فيو)1(".

الخامس :األحكام الشرعية:

ىناؾ إحدػ عشرة مسألة متعمقة باألحكاـ الشرعية ذكرىا ابف كثير رحمو هللا :األكلى:
حرمة نكاح زكجات اآلباء .الثانية :تحريـ المحارـ مف النسب .الثالثة :حكـ نكاح كلد
الزاني .الرابعة :تحريـ المحارـ مف الرضاعة .الخامسة :عدد الرضعات المحرمة.
السادسة :تحريـ المحارـ مف المصاىر .السابعة :حكـ خمكة الرجل بامرأتو .الثامنة:
زكجات أبناء .التاسعة :الجمع بيف األختيف .العاشرة :تحريـ المحصنات .الحادية عشر:
حرمة استمتاع بالعفائف إال بالمير.

أوال :حرمة نكاح زوجات اآلباء:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :قكلو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ.
اما أف تكطأ مف بعده ،حتى إنيا
ظاما كاحتر ً
" ُي َحرـ تعالى زكجات اآلباء تكرمة ليـ ،كاع ً
لتحرـ عمى االبف بمجرد العقد عمييا ،كىذا أمر مجمع عميو"(.)2
يقول الباحث :كقد ذكر خبلؼ ما ذكره اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أحكاـ القرآف

لمجصاص رحمو هللا ،ما يدؿ عمى عدـ اإلجماع في حرمة نكاح زكجات اآلباء بمجرد

العقد.
قاؿ الجصاص رحمو هللا بعد أف ذكر تفصيبلت في معنى كممة النكاح " :فكذلؾ النكاح
اسـ لمكطء حقيقة عمى مقتضى مكضكعو في أصل المغة كيسمى العقد باسمو مجا از ألنو
 -1دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير ،أبك جعفر الطبرؼ (المتكفى310 :ىػ) ،جامع البياف في تأكيل القرآف ،المحقق:
أحمد دمحم شاكر ،الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ(،ج ،)8.الناشر :مؤسسة الرسالة(،ص.)132.
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)245/2مصدر سابق.
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يتكصل بو إليو كىك سببو كيدؿ عمى أنو سمي باسـ العقد مجا از أف سائر العقكد مف
البياعات كاليبات ال يسمى منيا شيء نكاح كاف كاف قد يتكصل بو إلى استباحة كطء
الجارية إذ لـ تختص ىذه العقكد بإباحة الكطء ألف ىذه العقكد تصح فيمف يحظر عميو
كطؤىا كأختو مف الرضاعة كمف النسب كأـ امرأتو كنحكىا كسمي العقد المختص بإباحة
الكطء نكاحا ألف مف ال يحل لو كطؤىا ال يصح نكاحيا فثبت بذلؾ أف اسـ النكاح
حقيقة لمكطء مجاز في العقد فكجب إذا كاف ىذا عمى ما كصفنا أف يحمل قكلو تعالى
ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ عمى الكطء فاقتضى ذلؾ تحريـ مف
كطئيا أبكه مف النساء عميو ألنو لما ثبت أف النكاح اسـ لمكطء لـ يختص ذلؾ بالمباح
منو دكف المحظكر كالضرب كالقتل كالكطء نفسو ال يختص عند اإلطبلؽ بالمباح منو
دكف المحظكر بل ىك عمى األمريف حتى تقكـ الداللة عمى تخصيصو)1(".

ثانيا :تحريم المحارم من النسب:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ " .ىذه اآلية الكريمة ىي
آية تحريـ المحارـ مف النسب ،كما يتبعو مف الرضاع كالمحارـ بالصير .كذكر قكؿ ابف
عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو أنو قاؿُ :حرمت عميكـ سبع َن َسًبا ،كسبع
ِ
ص ْي ًرا ،كقرأ :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ اآلية"(.)2
جاء في تفسير ابف أبي زمنيف رحمو هللا كىك يذكر مف حرـ بالنسبَ " :ق ْكلو :ﭽ ﮃ

ﮄ ﮅ ﭼ كالجدات ُك ه
ميف مثل ْاألُـَ ،كأـ أبي ْاألُـ مثل ْاألُـ ﭽ ﮆﭼ
كبنات االبف كبنات ِاالبنة كأسفل مف َذلِؾ َف ِيي كاالبنة ﭽ ﮇ ﭼ ِإف كانت ِألَِب ِ
يو
ََ
َْ
ْ َ ََ
َ ََ
َ
 -1انظر :أحكاـ القرآف ( )291/1مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)247/2مصدر سابق.
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ِ ِ
ُخت ﭽ ﮈ ﭼ َفِإف َك َانت عمتو [أَك ع همة أَِبيو] أَك ع همة
َكأمو أَك ألَِبيو أَك ألمو َف ِي َي أ ْ
أمو َك َما َفكؽ َذلِؾ َف ِيي ع همة ﭽ ﮉ ﭼ َفِإف َك َانت َخاَلتو أَك َخاَلة أَِبيو أَك َخاَلة أمو
َ
َخيو أَك ابنة ابف أ ِ
أَك َخاَلة َفكؽ َذِلؾ َ -ف ِيي َخاَلتو ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ َفِإف َك َانت ابنة أ ِ
َخيو
ْ ْ
ْ
َ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ
َسَفل مف َذلِؾ َ -ف ِيي بنت أَخ.
ألَبيو َكأمو أَك ألَبيو أَك ألمو أَك ْابنة ْابنة أَخيو َك َما أ ْ
َ

ُختو) كأسفل مف
ُختو (أَك ْابنة ْابنة أ ْ
ُختو أَك ْابنة ْابف أ ْ
ﭽﮌ ﮍ ﭼ َفِإف َك َانت ْابنة أ ْ
ُخت")1( .
َذِلؾ َ -ف ِي َي ْابنة أ ْ

ثالثا :حكم نكاح ولد الزاني:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كقد استدؿ جميكر العمماء عمى تحريـ المخمكقة مف ماء
الزاني عميو بعمكـ قكلو تعالى :ﭽ ﮆ ﭼ؛ فإنيا بنت فتدخل في العمكـ ،كما ىك

مذىب أبي حنيفة ،كمالؾ ،كأحمد بف حنبل .كقد ُحكي عف الشافعي شيء في إباحتيا؛
َ
ألنيا ليست بنتًا شرعية ،فكما لـ تدخل في قكلو تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﭼ( )2فإنيا ال ترث باإلجماع ،فكذلؾ ال تدخل في ىذه اآلية .كهللا أعمـ"(.)3
قاؿ القرطبي رحمو هللا ":كاختمفكا في الكطء بالزنى ىل يحرـ أـ ال ،فقاؿ أكثر أىل العمـ:
لك أصاب رجل امرأة بزنى لـ يحرـ عميو نكاحيا بذلؾ ،ككذلؾ ال تحرـ عميو امرأتو إذا
زنى بأميا أك بابنتيا ،كحسبو أف يقاـ عميو الحد ،ثـ يدخل بامرأتو .كمف زنى بامرأة ثـ
أراد نكاح أميا أك ابنتيا لـ تحرما عميو بذلؾ .كقالت طائفة :تحرـ عميو .ركؼ ىذا القكؿ

 -1انظر :تفسير ابف زمنيف ( )357/1مصدر سابق.
 -2سكرة النساء :اآلية .11

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)248/2مصدر سابق.
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عف عمراف بف حصيف( ،)1كبو قاؿ الشعبي كعطاء كالحسف كسفياف الثكرؼ كأحمد
كاسحاؽ كأصحاب الرأؼ ،كركؼ عف مالؾ – رحميـ هللا ، -كأف الزنى يحرـ األـ كاالبنة
كأنو بمنزلة الحبلؿ ،كىك قكؿ أىل العراؽ .كالصحيح مف قكؿ مالؾ كأىل الحجاز :أف
الزنى ال حكـ لو ،ألف هللا سبحانو كتعالى قاؿ :ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ كليست التي زنى
بيا مف أميات نسائو ،كال ابنتيا مف ربائبو .كىك قكؿ الشافعي كأبي ثكر – رحميـ هللا -
 .ألنو لما ارتفع الصداؽ في الزنى ككجكب العدة كالميراث كلحقكؽ الكلد ككجكب الحد
ارتفع أف يحكـ لو بحكـ النكاح الجائز)2(".
كقاؿ الجصاص رحمو هللا" :كاختمف الفقياء أيضا في الرجل يمكط بالرجل ىل تحرـ
عميو أمو كابنتو فقاؿ أصحابنا ال تحرـ عميو كقاؿ عبد هللا بف الحسيف ىك مثل كطء

المرأة بزنا في تحريـ األـ كالبنت كقاؿ مف حرـ بيذا مف النساء حرـ مف الرجاؿ كركػ
إبراىيـ بف إسحاؽ قاؿ سألت سفياف الثكرؼ عف الرجل يمعب بالغبلـ أيتزكج أمو قاؿ ال

كقاؿ كاف الحسف بف صالح يكره أف يتزكج الرجل بامرأة قد لعب بابنيا كقاؿ األكزاعي في

غبلميف يمكط أحدىما باآلخر فتكلد لممفعكؿ بو جارية قاؿ ال يتزكجيا الفاعل)3(".

يقول الباحث :لـ يتعرض ابف كثير رحمو هللا بما يتعمق بكلد الزنا ،كلعل تركو حسب
منيجو في عدـ تطكيل في المسألة.

 -1ىك عمراف بف حصيف :أبك نجيد الخزاعي ،مف عمماء الصحابة ،أسمـ عاـ خيبر 52( ،ىػ) .انظر :الكفيات
كاألحداث ( )32/1مصدر سابق.

 -2انظر :تفسير القرطبي ( )114/5مصدر سابق.

 -3انظر :أحكاـ القرأف لمجصاص ( )52/3مصدر سابق.
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رابعا :تحريم المحارم من الرضاعة:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ "أؼ كما تحرـ عميؾ أمؾ التي كلدتؾ ،كذلؾ يحرـ عميؾ
أمؾ التي أرضعتؾ"(.)1
تحرـ
كذكر حديث عائشة أـ المؤمنيف أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ":إف الرضاعة تحرـ ما ّ

الكالدة( ،")2كفي لفع لمسمـ"َ :ي ْح ُرـ مف الرضاعة ما َي ْح ُرـ مف النسب(.")3

جاء في تفسير ابف أبي زمنيف رحمو هللا " :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
اعة
اعة َما يحرـ مف ّ
الن َسب؛ َف َبل تحل َل ُو أمو مف َ
ﮒ ﮓﭼ يحرـ مف َ
الرض َ
الرض َ
اعةَ ،كَال ع همة أَِبيو
قيا مف ْاألُ هم َياتَ ،كَال أ ْ
اعةَ ،كَال عمتو مف َ
ُختو مف َ
الرض َ
الرض َ
َكَال َما َف ْك َ
ِ
اعةَ ،كَال
اعةَ ،كَال َما َفكؽ َذلؾَ ،كَال َخاَلة مف َ
اعةَ ،كَال ع همة أمو مف َ
مف َ
الرض َ
الرض َ
الرض َ
َخيو مف الرضاعة ،كَال ابنة ابف أ ِ
َخاَلة أَِبيو ،كَال َخاَلة أمو ،كَال ما َفكؽ َذلِؾ ،كَال ابنة أ ِ
َخيو
َ َ َ ْ ْ
َ ْ
َ
َ َ
ِ
ُختو مف
اعةَ ،كَال َما سفل مف َذلِؾَ ،كَال ْابنة أ ْ
اعةَ ،كَال ْابنة ْابنة أَخيو مف َ
مف َ
الرض َ
الرض َ
َسَفل مف َذلِؾَ .كاِذا
تو،كَال ْابنة ْابنة أ ْ
اعة َكَال ْابنة ْابف أ ْ
ُختو مف َ
َ
الرض َ
الرض َ
اعةَ ،كَال َما أ ْ
ُخ َ
ِ
(م َعو َكَال قبل)
أرضعت اْل َم ْ أرَة ُغ َبلما لـ يتََزهكج َذلؾ اْل ُغ َبلـ َش ْيئا مف بناتيا؛ َال َما قد كلد َ
ِ
ِ
إخكتو مف أَكَال َ ِ
ؾ ِإذا أرضعت َج ِ
ارَية لـ يتََزهكج
اءكاَ ،كَك َذل َ
ْ
َذلؾ َكَال بعده ،كيتزكج ْ َ
دىا إف َش ُ
ِ
ؾ اْل َج ِ
دىا؛ َال َما كلد قبل رضاعياَ ،كَال َما بعده ،،يتََزهكج إخكتيا مف
تْم َ
ارَية أحد مف أ َْكَال َ
أَكَال َ ِ
اءكا)4(".
ْ
دىا إف َش ُ

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)248/2مصدر سابق.
 -2أخرجو مسمـ )1070/2( ،حديث رقـ .1444
 -3أخرجو مسمـ )1070/2( ،حديث رقـ .1445

 -4انظر :تفسير ابف أبي زمنيف( )358/1مصدر سابق.
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خامسا :عدد الرضعات المحرمة:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا اختبلؼ األئمة في عدد الرضعات المحرمة ،كمف ذىب
إلى أنو يحرـ مجرد الرضاع لعمكـ اآلية" .كمف ذىب إلى أنو ال يحرـ أقل مف خمس

رضعات .ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :ثـ ليعمـ أنو ال بد أف تككف الرضاعة في
سف الصغر دكف الحكليف عمى قكؿ الجميكر"(.)1

يقول الباحث :كىذا صحيح.

سادسا :تحريم المحارم من المصاىر:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ
ﮦﭼ "أما أـ المرأة فإنيا تحرـ بمجرد العقد عمى ابنتيا ،سكاء دخل بيا أك لـ
يدخل .كأما الربيبة كىي بنت المرأة فبل تحرـ بمجرد العقد عمى أميا حتى يدخل بيا ،فإف
طمق األـ قبل الدخكؿ بيا جاز لو أف يتزكج بنتيا ،كليذا قاؿ :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥ
بعضيـ عكد
ﮦﭼ أؼ في تزكيجيف ،فيذا خاص بالربائب كحدىف .كقد فيـ ُ

الضمير إلى األميات كالربائب فقاؿ  :ال تحرـ كاحدة مف األـ كال البنت بمجرد العقد

عمى األخرػ حتى يدخل بيا؛ لقكلو :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﭼ .كذكر عف عمى ،رضي هللا عنو ،سئل في رجل تزكج امرأة فطمقيا قبل أف
يدخل بيا ،أيتزكج أميا؟ قاؿ :ىي بمنزلة الربيبة .كزيد بف ثابت ؛ أنو كاف يقكؿ :إذا
ماتت عنده كأخذ ميراثيا ُكره أف يخمف عمى أميا ،فإذا طمقيا قبل أف يدخل بيا فإف شاء
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)249/2مصدر سابق.
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جاىدا
فعل .قاؿ :كقاؿ ابف جريج رحمو هللا أخبرني عكرمة بف خالد رحمو هللا أف م ً
رحمو هللا قاؿ لو :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ أراد بيما

جميعا فيذا القكؿ مركػ كما ترػ عف عمى ،كزيد بف ثابت ،كعبد هللا بف الزبير،
الدخكؿ
ً
كمجاىد ،كابف جبير كابف عباس رضي هللا عنيـ  ،كقد تكقف فيو معاكية رضي هللا
عنو( .)1كقد خالفو جميكر العمماء مف السمف كالخمف ،ف أركا أف الربيبة ال تحرـ بمجرد
العقد عمى األـ ،كانيا ال تحرـ إال بالدخكؿ باألـ ،بخبلؼ األـ فإنيا تحرـ بمجرد العقد
عمى الربيبة"(.)2
جاء في تفسير بف عطية رحمو هللا قاؿ" :الربيبة :بنت امرأة الرجل مف غيره ،سميت
بذلؾ ألنو يربييا في حجره فيي مربكبتو .كربيبة :فعيمة بمعنى مفعكلة ،كقكلو تعالى :ﭽ
ﮗ ﮘ ﭼ ذكر األغمب في ىذه األمكر ،إذ ىي حالة الربيبة في األكثر ،كىي محرمة
كاف كانت في غير الحجر ،ألنيا في حكـ أنيا في الحجر ،إال ما ركؼ عف عمى أنو
قاؿ :تحل إذا لـ تكف في الحجر كاف دخل باألـ ،إذا كانت بعيدة عنو)3(".
كجاء في تفسير ابف أبي زمنيف رحمو هللا " :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ َفِإذا

تيا ِإف
بيا  -تزكج ْابَن َ
بيا ،أَك َماتَت َكلـ ْيدخل َ
طمقيا قبل أَف ْيدخل َ
تزكج الرجل اْل َم ْ أرَةَ ،ف َ
َسَفل مف َذلِؾ)4(".
اءَ ،كاِف َك َ
تياَ ،كَال َما أ ْ
تياَ ،كَال ْابنة ْابَن َ
بيا لـ يتََزهكج ْابَن َ
اف قد دخل َ
َش َ

 -1ىك معاكية ابف أبي سفياف صخر ابف حرب ابف أمية األمكؼ أبك عبد الرحمف الخميفة صحابي أسمـ قبل الفتح
ككتب الكحي كمات في رجب سنة ستيف كقد قارب الثمانيف .انظر :تقريب التيذيب ( )537/1مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)250/2مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير ابف عطية ( )32/2مصدر سابق.
 -4انظر :ابف أبي زمنبف ( )358/1مصدر سابق.
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كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :قاؿ الشيخ أبك ُع َمر بف عبد البر رحمو هللا(" :)1ال
خبلؼ بيف العمماء أهنو ال يحل ألحد أف يطأ امرأة كابنتيا مف ممؾ اليميف ،ألف هللا حرـ
ذلؾ في النكاح ،قاؿ :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ كممؾ
اليميف ىـ تبع لمنكاح ،إال ما ركؼ عف ُع َمر كابف عباس رضي هللا عنيـ ،كليس عمى
ذلؾ أحد مف أئمة الفتكػ كال مف تبعيـ"(.)2

سابعا :حكم خموة الرجل بامرأتو:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كقاؿ ابف اجريج عف عطاء رحميـ هللا :ىك أف تيدىإليو
فيكشف كيفتش كيجمس بيف رجمييا .قمت :أرأيت إف فعل ذلؾ في بيت أىميا .قاؿ :ىك
سكاء ،كحسبو قد حرـ ذلؾ عميو ابنتيا .كقاؿ رحمو هللا :قاؿ ابف جرير رحمو هللا  :كفي
إجماع الجميع عمى أف خمكة الرجل بامرأتو ال ُيحرـ ابنتيا عميو إذا طمقيا قبل مسيسيا
كمَباشرتيا أك قبل النظر إلى فرجيا بشيكة ،ما يدؿ عمى أف معنى ذلؾ ىك الكصكؿ
ُ
إلييا بالجماع"(.)3

ثامنا :زوجات أبناء:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ " أؼ:
كحرمت عميكـ زكجات أبنائكـ الذيف كلدتمكىـ مف أصبلبكـ ،يحترز بذلؾ عف األدعياء
ُ

 -1ابف عبد البر :أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف عمر الهن ِمرؼ القرطبي األندلسي ،محدث سمفي كفقيو مالكي ،مف
مؤلفاتو( :التمييد لما في المكطأ مف األسانيد) ك (االستذكار في شرح مذاىب عمماء األمصار) ك (الكافي في مذىب

مالؾ)  ،ت  463ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث (.)109/1
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)252/2مصدر سابق.
 -3انظر :نفس المصدر ( ،)253/2مصدر سابق.
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الذيف كانكا َيتََبَنكنيـ في الجاىمية ،كما قاؿ تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ "(.)2()1

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا " :قكلو تعالى :ﭽ ﮧ ﮨﭼ قاؿ الزجاج(:)3
الحبلئل :األزكاج .كحميمة بمعنى محّمة ،كىي مشتقة مف الحبلؿ .كقاؿ غيرهُ :سميت

بذلؾ ،ألنيا تحل معو أينما كاف .كقرأت عمى شيخنا أبي منصكر المغكؼ ،قاؿ :الحميل:
كس ّميا بذلؾِ ،إما ألنيما يحبلف في مكضع كاحد ،أك ألف كل
الزكج ،كالحميمة :المرأةُ ،
كاحد منيما يحاؿ صاحبو ،أؼ :ينازلو ،أك ألف كل كاحد منيما يحل ِإزار صاحبو)4(".

كقاؿ القرطبي رحمو هللا " :أجمع العمماء عمى تحريـ ما عقد عميو اآلباء عمى األبناء،
كما عقد عميو األبناء عمى اآلباء ،كاف مع العقد كطئ أك لـ يكف ،لقكلو تعالى :ﭽ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ كقكلو تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﭼ ،فإف نكح أحدىما نكاحا فاسدا حرـ عمى اآلخر العقد عمييا كما يحرـ
بالصحيح ،ألف النكاح الفاسد ال يخمك :إما أف يككف متفقا عمى فساده أك مختمفا فيو.
فإف كاف متفقا عمى فساده لـ يكجب حكما ككاف كجكده كعدمو .كاف كاف مختمفا فيو
فيتعمق بو مف الحرمة ما يتعمق بالصحيح ،الحتماؿ أف يككف نكاحا فيدخل تحت مطمق
المفع .كالفركج إذا تعارض فييا التحريـ كالتحميل غمب التحريـ .كهللا أعمـ .قاؿ ابف

 -1سكرة األحزاب .37
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)253/2مصدر سابق.

 -3ىك أبك إسحاؽ الزجاج :إبراىيـ بف السرؼ بف سيل ،إماـ النحك ،ت  316ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ()74/1

مصدر سابق.

-4انظر :زاد المسير ( )32/2مصدر سابق.
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المنذر :أجمع كل مف يحفع عنو مف عمماء األمصار عمى أف الرجل إذا كطئ امرأة
بنكاح فاسد أنيا تحرـ عمى أبيو كابنو كعمى أجداده ككلد كلده)1(".

تاسعا :الجمع بين األختين:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
معا في
﮳﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ "أؼ :كحرـ عميكـ الجمع بيف األختيف ً
التزكيج ،ككذا في ممؾ اليميف إال ما كاف منكـ في جاىميتكـ فقد عفكنا عف ذلؾ كغفرناه.
قديما كحديثًا عمى أنو يحرـ
ثـ قاؿ :كقد أجمع العمماء مف الصحابة كالتابعيف كاألئمة ً
الجمع بيف األختيف في النكاح ،كمف أسمـ كتحتو أختاف خير ،فيمسؾ إحداىما كيطمق
األخرػ ال محالة"(.)2
قاؿ القرطبي رحمو هللا" :قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ مكضع (فإف) رفع عمى العطف عمى ﭽﮃ
ﮄ ﮅ ﭼ .كاألختاف لفع يعـ الجميع بنكاح كبممؾ يميف .كأجمعت األمة
عمى منع جمعيما في عقد كاحد مف النكاح ليذه اآلية ،كقكلو عميو السبلـ( :ال تعرضف
عمى بناتكف كال أخكاتكف)( .)3كاختمفكا في األختيف بممؾ اليميف ،فذىب كافة العمماء إلى
أنو ال يجكز الجمع بينيما بالممؾ في الكطء ،كاف كاف يجكز الجمع بينيما في الممؾ
باإلجماع ،ككذلؾ المرأة كابنتيا صفقة كاحدة)4(".

 -1انظر :تفسير القرطبي ( )113/5مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)253/2مصدر سابق.

 -3أخرجو البخارؼ معمقا ،باب :تزكيج الثيبات.)5/7( ،

 -4مصدر سابق :تفسير القرطبي ( )116/5مصدر سابق.
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يقول الباحث :كأيد قكؿ القرطبي رحمو هللا قكؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أف الجمع
بيف األختيف في ممؾ اليميف فحراـ أيضا لعمكـ اآلية .كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا
أف جماعة الفقياء متفقكف عمى أنو ال يحل الجمع بيف األختيف بممؾ اليميف في الكطء،
كما ال يحل ذلؾ في النكاح.
قاؿ رحمو هللا" :كقد أجمع المسممكف عمى أف معنى قكلو تعالى ﭽ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ إلى آخر اآلية :أف النكاح كممؾ
كقياسا الجمع بيف األختيف
نظر
اليميف في ىؤالء كميف سكاء ،فكذلؾ يجب أف يككف ًا
ً
كأميات النساء كالربائب .ككذلؾ ىك عند جميكرىـ ،كىـ الحجة المحجكج بيا مف خالفيا

كشذ عنيا ،كهللا المحمكد"(.)1

عاش ار :تحريم المحصنات:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كقكلو تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ
"أؼ :كحرـ عميكـ األجنبيات المحصنات كىي المزكجات ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ
يعني :إال ما ممكتمكىف بالسبي ،فإنو يحل لكـ كطؤىف إذا استبرأتمكىف ،فإف اآلية نزلت
في ذلؾ...طبلؽ األمة ست بيعيا طبلقيا ،كعتقيا طبلقيا ،كىبتيا طبلقيا ،كبراءتيا
طبلقيا ،كطبلؽ زكجيا طبلقيا...فيذا قكؿ ىؤالء مف السمف [رحميـ هللا] كقد خالفيـ
قديما كحديثًا ،ف أركا أف بيع األمة ليس طبلقيا؛ ألف المشترؼ نائب عف البائع،
الجميكر ً
كالبائع كاف قد أخرج عف ممكو ىذه المنفعة كباعيا مسمكبة عنيا ،كاعتمدكا في ذلؾ عمى
حديث بريرة المخرج في الصحيحيف كغيرىما؛ فإف عائشة أـ المؤمنيف اشترتيا َكَن هج َز ْت
عتقيا ،كلـ ينفسخ نكاحيا مف زكجيا مغيث ،بل خيرىا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيف الفسخ كالبقاء،

فاختارت الفسخ ،كقصتيا مشيكرة ،فمك كاف بيع األمة طبلقيا  -كما قاؿ ىؤالء لما

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)256/2مصدر سابق.
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خيرىا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،فمما خيرىا دؿ عمى بقاء النكاح ،كأف المراد مف اآلية المسبيات فقط،
كهللا أعمـ"(.)1
قاؿ الماكردؼ رحمو هللا" :في قكلو تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ إلى قكلو:ﭽ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ فيو أربعة أقاكيل :أحدىا :كالمحصنات مف النساء يعني ذكات
األزكاج إال ما ممكت أيمانكـ بالسبي ،كىذا قكؿ عمى ،كابف عباس رضي هللا عنيما
رضي هللا عنو  ،كأبي قبلبة( ،)2كالزىرؼ  ،كمكحكؿ ،كابف زيد – رحميـ هللا  .-كقد
البتّي عف أبي خميل عف أبي سعيد الخدرؼ قاؿ :لما سبى رسكؿ هللا صمى
ركػ عثماف َ
هللا عميو كسمـ أىل أكطاس ،قمنا :يا نبي هللا كيف نقع عمى نساء قد عرفنا أنسابيف
كأزكاجيف؟ قاؿ :فنزلت ىذه اآلية ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ.
كالثاني :أف المحصنات ذكات األزكاج ح ارـ عمى غير أزكاجيف إال ما ممكت أيمانكـ مف
ِ
ٍ
مشتر بطل نكاحيا كحمت لمشترييا كيككف بيعيا طبلقيا ،كىذا قكؿ
اإلماء ،إذا اشتراىا
ابف مسعكد ،كأُبي بف كعب ،كجابر بف عبد هللا ،ك ٍ
أنس ابف مالؾ ،كابف عباس رضي هللا
عنيما رضي هللا عنو في ركاية عكرمة عنو كسعيد بف المسيب ،كالحسف ،قاؿ الحسف:
طبلؽ األَمة يثبت نسبيا ،كبيعيا ،كعتقيا ،كىبتيا ،كميراثيا ،كطبلؽ زكجيا .الثالث :أف
المحصنات مف النساء العفائف إال ما ممكت أيمانكـ بعقد النكاح ،أك ممؾ اليميف ،كىذا
قكؿ عمر ،كسعيد بف جبير ،كأبي العالية ،كعبيدة السمماني( ،)3كعطاء ،كالسدؼ.
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)258/2مصدر سابق.
 -2ىك عبد هللا بف زيد بف عمرك الجرمى أبك قبلبة ت سنة  104ىجرىة .عالـ بالقضاء كاألحكاـ ناسؾ مف أىل
البصرة رفض القضاء كىرب إلى الشاـ فمات بيا ككاف مف رجاؿ الحديث الثقات .انظر :مكسكعة األعبلـ ()447/1
مصدر سابق.

 -3ىك عبيدة بف عمرك (أك قيس) السمماني المرادؼ ( 72ىػ ) :تابعي .أسمـ بإلىمف .أياـ فتح مكة ،كلـ ير النبي

صّمى هللا عمىو كسمـ .ككاف عريف قكمو .كىاجر إلى المدينة في زماف عمر .كحضر كثي ار مف الكقائع ،كتفقو ،كركػ
الحديث .ككاف يكازؼ شريحا في القضاء .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )199/4مصدر سابق.
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ٍ
اجرف إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كليف أزكاج،
كالرابع :أف ىذه اآلية نزلت في نساء ُك هف َى َ
فتزكجيف المسممكف ،ثـ قدـ أزكاجيف مياجريف ،فنيي المسممكف عف نكاحيف ،كىذا قكؿ
أبي سعيد الخدرؼ)1(".
كيرػ الباحث الراجح ،ىك قكؿ عدـ كقكع الفسخ في النكاح كال طبلؽ لحديث بريرة حجة
الجميكر المكجكد في الصحيحيف ،إال إذا خير بيف أف تككف مع زكجيا أك تطمقيا طبلقا

بينا.

الحادية عشر :حرمة استمتاع بالعفائف إال بالمير:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كقد قيل :المراد بقكلو :ﭽ ﭒ ﭓ ﭼ "يعني:
العفائف حراـ عميكـ حتى تممككا عصمتيف بنكاح كشيكد كميكر ككلي كاحدة أك اثنتيف
أك ثبلثًا أك أربعا .حكاه ابف جرير رحمو هللا عف أبي العالية كطاكس( )2كغيرىما .كقاؿ
ُع َمر كعبيدة :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ ما عدا األربع حراـ عميكـ إال ما ممكت
أيمانكـ"(.)3
يقول الباحث :كلقد أجاد الماكردؼ رحمو هللا حينما ذكر ما يتعمق باإلستمتاع بالعفائف
في قكلو تعالىﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ .
قاؿ الماكردؼ رحمو هللا" :يعني أف تمتمسكا بأمكالكـ إما شراء بثمف ،أك نكاحاً بصداؽ.
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ يعني متناكحيف غير زانيف ،كأصل السفاح صب الماء،
كمنو سَفح الدمع إذا صبهو ،كسْفح الجبل أسفمو ألنو مصب الماء فيوِ ،
كسَفاح الزنى
َ
َ
 -1انظر :تفسير الماكردؼ ( )469/1مصدر سابق.

 -2طاكس بف كيساف :اإلماـ الفقيو الحبر التابعي الجميل الخكالني إلىماني ،أحد األعبلـ التابعيف كزىادىـ .تكفي

بمكة سنة  .106انظر :ديكاف اإلسبلـ ( )222/3مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)258/2مصدر سابق.
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لصب مائو حراماً .ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ أؼ آتكىف
صدقاتيف معمكمة ،كىذا قكؿ مجاىد ،كالحسف ،كأحد قكلي ابف عباس رضي هللا عنيـ.
كالقكؿ الثاني :أنيا المتعة إلى أجل مسمى مف غير نكاح ،قاؿ ابف عباس رضي هللا
عنيما رضي هللا عنو كاف في قراءة أُبي{ :فما استمتعتـ بو منيف إلى أجل مسمى} ،
ّ
ككاف ابف عباس رضي هللا عنيما كذلؾ يقرأ ،كسعيد بف جبير ،كىذا قكؿ السدؼ –
رحميـ هللا  ،-كقاؿ الحكـ -رحمو هللا  :-قاؿ عمى :لكال أف عمر نيى عف المتعة ما
زنى إال شقي ،كىذا ال يثبت ،كالمحكي عف ابف عباس رضي هللا عنيما خبلفو ،كأنو
تاب مف المتعة كربا النقد .ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﭼ فيو ثبلثة أقاكيل :أحدىا :معناه ال حرج عميكـ أييا األزكاج إف أعسرتـ

بعد أف فرضتـ ِلِن َسائكـ مي اًر عف تراض أف ينقصنكـ منو كيتركنكـ  ،كىذا قكؿ سميماف
بف المعتمر .كالثاني :ال جناح عميكـ أييا الناس فيما تراضتيـ أنتـ كالنساء المكاتي
استمتعتـ بيف إلى أجل مسمى ،إذا انقضى األجل بينكـ أف يزدنكـ في األجل كتزيدكىف
في األجر قبل أف يستبرئف أرحاميف ،كىذا قكؿ السدؼ .كالثالث :ال جناح عميكـ فيما
تراضيتـ بو كدفعتمكه أف يعكد إلىكـ عف تراض  ،كىذا قكؿ ابف عباس رضي هللا عنيما
رضي هللا عنو"(.)1

 -1انظر :تفسير الماكردؼ ( )471/1مصدر سابق.
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المبحث الخامس :أحكام األمة فيما يتعمق بالنكاح.
األول :معنى األمة:

يب :األَم ُة الم أرَة ذات العب ِ
األَم ُة :المم َ ِ
بلؼ الح هرِة .كِفي التي ِذ ِ
ات) ،
َمك ٌ
ُ ُ ُُ َ
ْ
َْ
مكك ُة كخ ُ ُ َ
كدة( ،ج أ َ
َ
َ
ِ
ِ
ه ِ
الج ْك ِ
ىرؼ(.)2()1
ماء) ،
المد( ،كآـٍ) ّ ،
بالكس ِر ك ّ
بالمدَ ،ذ َك َرُىما َ
ْ
بالت ْح ِريؾ( ،كا ٌ

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في أحكام األمة فيما يتعمق

بالنكاح.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في أحكاـ األمة فيما يتعمق بالنكاح بقكلو تعالى:
ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ()3

الثالث :المعنى العام لآلية:

اآلية تتحدث عما يتعمق باألمة ،مف حيف زكاجيا ،كميرىا ،كأنو ال يجكز زكاجيا إال

كحد األمة إذا زنت كىي محصنة.
بإذف أىمياّ ،

 -1ىك الجكىرؼ :إسماعيل بت حماد الفارابي ،لغكؼ أديب ،ممف ُيضرب بو المثل في ضبط المغة ،مف مؤلفاتو:
الصحاح في المغة ،ت  396ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث ( )91/1مصدر سابق.
ّ
الرزاق الحسٍنً ،أبى الفٍض ،الملقّب
 -2انظر :تاج العروش من جىاهر القامىش ،لمح ّمد بن مح ّمد بن عبد
بمرتضىَّ ،
السبٍدي (المتىفى1201 :هـ) ،المحقك :مجمىعة من المحققٍن،الناشر :دار الهداٌة.)100/33( ،
 -3سكرة النساء :اآلية.25-
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الرابع :األحكام الشرعية:

ذكر في اآلية اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ثبلثة مسائل المتعمقة بأحكاـ الشرعية :األكلي:

ىل تتزكج األمة بغير إذف كلييا؟ .الثانية :كجكب المير في النكاح .الثالثة :جكاز نكاح
اإلماء.

أوال :ىل تتزوج األمة بغير بإذن ولييا؟:
فدؿ عمى أف السيد ىك كلي
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ " ه
أمتو ال تتزكج إال بإذنو ،ككذلؾ ىك كلي عبده ،ليس لعبده أف يتزكج إال بإذنو ،كما جاء

في الحديث" :أيما عبد تَزكج بغير إذف مكاليو فيك ع ِ
اىر( ")1أؼ زاف .فإف كاف مالؾ
َ
َّ
ََ
األمة امرأة زكجيا مف يزكج المرأة بإذنيا؛ لما جاء في الحديث" :ال تَُزِّك ُج المرأةُ المرَأة ،كال
المرأةُ نفسيا فإف الزانية ىي التي تزكج نفسيا(.")3(")2

كجاء في اليداية في بمكغ النياية" :كقكلو :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﭼ أؼ تزكجكىف بإذف
مكالييف ،كرضاىف)4(".

 -1سنف أبي داكد ،باب :في نكاح العبد بغير إذف سيده )228/2( ،حديث رقـ .2078

 -2سنف ابف ماجو ،البف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد (المتكفى273 :ىػ) ،تحقيق:

دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحمبي ،باب :ال نكاح إال بكلي،
( ،)606/1رقـ الحديث .1882
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)260/2مصدر سابق.
 -4انظر :اليداية في بمكغ النياية ،ألبي دمحم مكي بف أبي طالب َح ّمكش بف دمحم بف مختار القيسي القيركاني ثـ
األندلسي القرطبي المالكي (المتكفى437 :ىػ) ،المحقق :مجمكعة رسائل جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي
 -جامعة الشارقة ،بإشراؼ أ .د :الشاىد البكشيخي ،الناشر :مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -كمية الشريعة

كالدراسات اإلسبلمية  -جامعة الشارقة ،الطبعة :األكلى 1429 ،ىػ  2008 -ـ (.)1292/2
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ثانيا :وجوب المير في النكاح:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ "أؼ :كادفعكا ميكرىف
شيئا استيانة بيف؛ لككنيف إماء
بالمعركؼ ،أؼ :عف طيب نفس منكـ ،كال تبخسكا منو ً

مممككات"(.)1

كجاء في اليداية في بمكغ النياية أيضاً :في قكلو تعالى"ﭽ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ أؼ :أعطكىف ميكرىف بالمعركؼ عمى ما تراضيتـ بو مما أحل هللا لكـ أف
تجعمكه ميك اًر ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ أؼ :عفائف غير زناة.)2(".
يقول الباحث :كاختمف الناس عمى معنى ﭽ ﮩﭼ ىك اإلسبلـ كقاؿ اآلخركف
ىكالتزكيج.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كعمى كل مف القكليف إشكاؿ عمى مذىب الجميكر؛
كذلؾ أنيـ يقكلكف :إف األمة إذا زنت فعمييا خمسكف جمدة ،سكاء كانت مسممة أك كافرة،
مزكجة أك بكرا ،مع أف مفيكـ اآلية يقتضي أنو ال حد عمى غير المحصنة ممف زنا مف
اإلماء ،كقد اختمفت أجكبتيـ عف ذلؾ .الجميكر فقالكا :ال شؾ أف المنطكؽ مقدـ عمى
المفيكـ"(.)3
قاؿ في اليداية في بمكغ النياية" :قكلو :ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ أؼ :صرف ممنكعات الفركج
باألزكاج كىذا المعنى يدؿ عمى الضـ في اليمزة .كقيل :أحصف :أسممف قالو السدؼ

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)261/2مصدر سابق.

 -2انظر :اليداية في بمكغ النياية ( )1292/2مصدر سابقق.
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)262/2مصدر سابق.
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كىذا المعى يدؿ عمى القراءة بفتح اليمزة .كقاؿ سالـ كالقاسـ رحميـ هللا :إحصانيا
عفافيا ،كاسبلميا .كأكثر الناس عمى أف المعنى فإذا تزكجف)1(".
كقاؿ القرطبي رحميـ هللا" :كأما مف قاؿ :ﭽ ﮨ ﮩ ﭼ تزكجف ،كأنو ال حد عمى األمة
حتى تتزكج ،فإنيـ ذىبكا إلى ظاىر القرآف كأحسبيـ لـ يعممكا ىذا الحديث .كاألمر عندنا
أف األمة إذا زنت كقد أحصنت مجمكدة بكتاب هللا ،كاذا زنت كلـ تحصف مجمكدة بحديث
النبي ملسو هيلع هللا ىلص كال رجـ عمييا ،ألف الرجـ ال يتنصف .قاؿ أبك عمر :ظاىر قكؿ هللا عز كجل
يقتضي أال حد عمى أمة كاف كانت مسممة إال بعد التزكيج ،ثـ جاءت السنة بجمدىا كاف
لـ تحصف ،فكاف ذلؾ زيادة بياف .قمت :ظير المؤمف حمى ال يستباح إال بيقيف ،كال
يقيف مع االختبلؼ ،لكال ما جاء في صحيح السنة مف الجمد في ذلؾ .كهللا أعمـ .كقاؿ
أبك ثكر فيما ذكر ابف المنذر :كاف كانكا اختمفكا في رجميما فإنيما يرجماف إذا كانا
محصنيف ،كاف كاف إجماع فاإلجماع أكلى.......كاختمف العمماء فيمف يقيـ الحد عمييما،
فقاؿ ابف شياب( :)2مضت السنة أف يحد العبد كاألمة أىمكىـ في الزنى ،إال أف يرفع
أمرىـ إلى السمطاف فميس ألحد أف يفتات عميو)3(".

ثالثا :جواز نكاح اإلماء:

جميكر العمماء في جكاز
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في ىذه اآلية الكريمة" :استدؿ
ُ
نكاح اإلماء ،عمى أنو ال بد مف عدـ ه
الط ْكؿ لنكاح الحرائر كمف خكؼ العنت؛ لما في

نكاحيف مف مْف َسدة رؽ األكالد ،كلما فييف مف الدناءة في العدكؿ عف الحرائر إلييف.
الجميكر أبك حنيفة كأصحابو في اشتراط األمريف ،فقالكا :متى لـ يكف الرجل
كخالف
َ

 :-1اليداية في بمكغ النياية ( )1293/2مصدر سابق.

 -2ىك اإلماـ الحافع دمحم بف مسمـ بف عبيد هللا بف عبد هللا بف شياب القرشي الزىرؼ المدني .ـ سنة  124ىػ ،

تعالى .انظر :طبقات النسابيف ( )30/1مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير القرطبي ( )144/5مصدر سابق.
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اجدا الطكؿ لحرة أـ
بحرة جاز لو نكاح األمة المؤمنة كالكتابية أيضا ،سكاء كاف ك ً
مزكجا ّ
ال كسكاء خاؼ العنت أـ ال كعمدتيـ فيما ذىبكا إليو عمكـ قكلو تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ ( )1أؼ :العفائف ،كىك يعـ الحرائر
كاإلماء ،كىذه اآلية عامة ،كىذه أيضا ظاىرة في الداللة عمى ما قالو الجميكر كهللا
أعمـ"(.)2
قاؿ السمعاني رحمو هللا( )3في قكلو تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
حرة المؤمنة؛ فميتزكج باألمة
ﮉ ﭼ " َكمعنى ْاآلَيةَ :كمف لـ يقدر عمى مير اْل ه
المؤمنة ،كِفيو دلِيل عمى أَف ِن َكاح ْاألمة اْل ِكتَاِبيهة ب ِ
الشعِبيِ :ن َكاح ْاألمة َم َع
اطل .قاؿ
َ َ
َ
َ َ ّ ّ
اؿ َعطاء :الطكؿ اْليكػَ ،كمعنى ْاآلَية:
اْلُق ْد َرة عمى مير اْل ه
حرة َ
حراـ ،كالميتة َكال هدـَ ،كَق َ
حرة ،فميتزكج
اف ييكػ ْاألمة دكف اْل ه
َكمف لـ َي ْستَ ِطيع مف َى َكاهُ أَف ْينكح اْل ه
حرة؛ ِبأَف َك َ
ِ
الع ْبد،
اف َق ِاد ًار عمى مير اْل ه
باألمة؛ فعمى َى َذا يجكز ن َكاح ْاألمةَ ،كاِف َك َ
حرة ،كالفتىَ :

كالفتاة اْل َج ِ
اتكـ اْل ُم ْؤ ِمَنات} أَؼ :مف جكاريكـ)4(".
ارَيةَ ،ف َم ْعَنى َق ْكلو تعالى{ :مف َفتََي ُ

 -1سكرة المائدة.5 :
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)267/2مصدر سابق.

 -3ىك أبك المظفر السمعاني :منصكر بف دمحم بف عبد الجبار التميمي المركزؼ ،سمفي كاف يتعصب ألىل الحديث

كالسنة ،كاف حنفياً ككاف يناظر عف المذىب ثبلثيف سنة ثـ انتقل إلى المذىب الشافعي بعد رحمتو إلى الحجاز كعند
عكدتو إلى مرك حصمت لو محنة بسبب ىذا االنتقاؿ فخرج منيا إلى نيسابكر ثـ عاد إلى مرك ،مف شيكخو :كالده (أبك
منصكر السمعاني)  ،مف مؤلفاتو( :القكاطع)  -في أصكؿ الفقو  -ك (االنتصار باألثر)  -في الرد عمى المخالفيف -
ك (القدر)  ،ت  489ىػ  .انظر :الكفيات كاألحداث ( )116/1مصدر سابق.

 -4أبك المظفر ،منصكر بف دمحم بف عبد الجبار ابف أحمد المركزػ السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي (المتكفى:

 489ىػ) ،قكاطع األدلة في األصكؿ ،المحقق :دمحم حسف دمحم حسف اسماعيل الشافعي ،الطبعة :األكلى،
1418ىػ1999/ـ(،ج،)1.الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف(،ص.)416،
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كقاؿ الماكردؼ رحمو هللا" :قكلو تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
الطكؿ ثبلثة
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ في ْ
الحرة ،كىذا قكؿ ابف عباس رضي
أقكاؿ :أحدىا :أنو الغنى كالسعة المكصل إلى نكاح ّ

هللا عنيما ،كقتادة  ،كمجاىد ،كسعيد بف جبير ،كالسدؼ ،كابف زيد ،كالشافعي ،كمالؾ -
رحميـ هللا  .-كالقكؿ الثاني :ىك أف تككف تحتو حرة ،كىك قكؿ أبي حنيفة رحمو هللا.
َم ًة فيجكز أف يتزكجيا ،إف كاف ذا يسار ككاف
كالقكؿ الثالث :ىك اليكػ كىك أف ييكػ أ َ
تحتو حرة ،كىذا قكؿ جابر ،كابف مسعكد ،كالشعبي ،كربيعة ،كعطاء  -رحميـ هللا -
)1(".
كقاؿ القرطبي رحمو هللا في أمر الرجل يتزكج الحرة عمى األمة كلـ تعمـ بيا ":كاختمف
العمماء في الرجل يتزكج الحرة عمى األمة كلـ تعمـ بيا ،فقالت طائفة :النكاح ثابت.
كذلؾ قاؿ سعيد بف المسيب كعطاء بف أبرباح كالشافعي كأبك ثكر كأصحاب الرأؼ،

كركؼ عف عمى – رحميـ هللا  .-كقيل :لمحرة الخيار إذا عممت"(.)2

 -1انظر :مصدر سابق :تفسير الماكردؼ ( )472/1مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير القرطبي ( )138/5مصدر سابق.
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المبحث السادس :تحريم أكل األموال بالباطل.
األول :معنى األموال:

كماؿ:
كؿ؛ إذا َكثَُر مالُو فيك ماِي ٌل،
األمكاؿ :مفرده
ٌ
يم ُ
الماؿ "كىك مف الفعل َ
ُ
ماؿ َيماؿ َك ُ
ٍ 1
الذى ِب ك ِ
ِ
ه
الف ه
طمِ َق عمى ُك ِّل َما
ض ِة ،ث هـ أُ ْ
َص ِلَ :ما ُي ْمَم ُ
ؾ مف َ
أؼ ُذك ماؿ ) (.ك ُ
الماؿ في األ ْ

ِ
ؾ مف األ ِ
العرب عمى اإلِب ِل ،ألَهنيا َك َانت
عند
َعياف ،كأَكثَ ُر َما ُيطَم ُق
الماؿ َ
كي ْمَم ُ
ُيْقتَنى ُ
ُ
سر ،تَماؿ مكالً كمؤكالًِ :
ِِ
بالك ِ
كمْم َت ،ه
ص ْر َت َذا
ماؿ ،ك ِمْم َتَ ،
ُ َْ ُُ
كؿ كتَ ُ
بالض ّـِ ،تَ ُم ُ
أَكثََر أَمكالي ْـُ .
كماؿُ :ذك ٍ
ٍ
ٍ
ماؿ ،أَك
ماؿ
استَ َمْم َتَ :كثَُر ماُل َ
كر ُج ٌل ٌ
غيره تَمكيبلًَ .
كمهكَل ُو ُ
ماؿ .كتَ َمهكْل َت ك ْ
ؾَ .
كثيره ،كأَهنو قد جعل نفسو ماال ،كحقيقتُو ُذك ٍ
ماؿ")2(.
ُ
َ َ َ

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في تحريم أكل األموال

بالباطل.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تحريـ أكل األمكاؿ بالباطل بقكلو تعالى :ﭽ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ ()3

الثالث :المعنى العام لآلية:

اآلية تتحدث عف حرمة أكل ماؿ الغير بالباطل ،كقتل النفس بغير حق.

 -1دمحم بف عمر بف أحمد بف عمر بف دمحم األصبياني المديني ،أبك مكسى (المتكفى581 :ىػ) ،المجمكع المغيث

في غريبي القرآف كالحديث ،المحقق :عبد الكريـ العزباكؼ،الطبعة :األكلى :جػ  1406( 1ىػ  1986 -ـ) :جػ 3 ،2
( 1408ىػ  1988 -ـ) ،باب "مكؿ" (ج )3

الناشر :جامعة أـ القرػ ،مركز البحث العممي كاحياء التراث

اإلسبلمي ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -مكة المكرمة •،دار المدني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،جدة  -المممكة
العربية السعكدية( ،ص .)242

 -2انظر :تاج العركس .باب "مكؿ" ( )427/30مصدر سابقة.
 -3سكرة النساء.ٕٜ :
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الرابع :األحكام الشرعية.

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا حكميف .األكؿ :النيي عف أكل األمكاؿ بالباطل  ،الثاني:
ىل يصح البيع دكف القبكؿ؟.

أوال :النيي عن أكل األموال بالباطل:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في بداية شرحو لآلية" :نيى تبارؾ كتعالى عباده المؤمنيف
عف أف يأكمكا أمكاؿ بعضيـ بعضا بالباطل ،أؼ :بأنكاع المكاسب التي ىي غير شرعية،
كأنكاع الربا كالقمار ،كما جرػ مجرػ ذلؾ مف سائر صنكؼ الحيل ،كاف ظيرت في
غالب الحكـ الشرعي مما يعمـ هللا أف متعاطييا إنما يريد الحيمة عمى الربا .كقاؿ عبد هللا
في قكلو تعالى ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ قاؿ :إنيا
كممة محكمة ،ما نسخت ،كال تنسخ إلى يكـ القيامة"(.)1
قاؿ ابف جرير رحمو هللا" :القكؿ في تأكيل قكلو :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ  .يعني بقكلو جل ثناؤه:
صدقكا هللا كرسكلو ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ  ،يقكؿ:
"يا أييا الذيف آمنكاّ ،

حرَـ عميو ،مف الربا كالقمار كغير ذلؾ مف األمكر التي
اؿ بعض بما ّ
ال يأكل بعضكـ أمك َ
نياكـ هللا عنيا")2(.
كقاؿ الماتريدؼ":الظاىر في الثنيا أنو مف غير جنس المستثنى؛ ألنو استثنى التجارة عف

تر ٍ
اض مف أكل الماؿ بالباطل بينيـ ،كأكل الماؿ بالباطل ليس مف جنس التجارة ،كال
التجارة مف نكع أكل الماؿ بالباطل ،كالثنيا في األصل جعل تحصيل المراد في المجمل

كَّللا أعمـ  -أف يككف عمى
مف المفع؛ فإذا لـ يكف مف نكعو كيف جاز؟! لكنو يحتمل  -ه

االبتداء كاالئتناؼ؛ كأنو قاؿ :ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطل ،كلكف كمكا بتجارة عف
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)268/2مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير ابف جرير الطبرؼ ( )216/8مصدر سابق.
125

تراض منكـ؛ كعمى ذلؾ يخرج قكلو َ -ع هز َك َج هل  :-ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ( ،)1استثنى السبلـ ،كالسبلـ ليس مف جنس المغك ،لكف معناه ما

سبلما)2(".
لغكا ،كلكف يسمعكف فييا
ذكرنا :ال يسمعكف فييا ً
ً

ثانيا :ىل يصح البيع دون القبول()3؟.

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ "كمف ىذه اآلية الكريمة احتج الشافعي ،عمى أنو ال يصح البيع إال
بالقبكؿ؛ ألنو يدؿ عمى التراضي َنصا ،بخبلؼ المعاطاة( )4فإنيا قد ال تدؿ عمى الرضا

الجميكر في ذلؾ مالؾ كأبك حنيفة كأحمد كأصحابيـ ،ف أركا أف األقكاؿ
كال بد ،كخالف
َ
كما تدؿ عمى التراضي ،ككذلؾ األفعاؿ تدؿ في بعض المحاؿ قطعا ،فصححكا بيع
المعاطاة مطمقا ،كمنيـ مف قاؿ :يصح في المحهقرات ،كفيما يعده الناس بيعا ،كىك
احتياط نظر مف محققي المذىب ،كهللا أعمـ"(.)5
قاؿ الطبرؼ رحمو هللا" :كاختمف أىل العمـ في معنى"التراضي" في التجارة .فقاؿ بعضيـ:
البيع بينيما فيما تبايعا فيو ،مف
ىك أف ُيخير كل كاحد مف المتبايعيف بعد عقدىما
َ

 -1سكرة مريـ :اآلية .62

-2انظر :تفسير الماتردؼ ( )139/3مصدر سابق.

3
القبكؿ :بالفتح كالضـ ثاني كبلـ مف أحد العاقديف بعد اإليجاب ألجل إنشاء التصرؼ كبو يتـ العقد .انظر:
َ -

التعريفات الفقيية (.)170/1

 -4بيع المعاطاة :أف يناكؿ المشترؼ الثمف لمبائع فيناكلو البائع السمعة دكف إيجاب كال قبكؿ .انظر :معجـ المغة

الفقياء (.)114/1

 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)269/2مصدر سابق.
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البيع بأبدانيما ،عف
يتفرقا عف مجمسيما الذؼ تكاجبا فيو
إمضاء البيع أك نقضو ،أك ّ
َ
تراض منيما بالعقد الذؼ تعاقداه بينيما قبل التفاسخ)1(".
كقاؿ في اليداية ":كقيل :التراضي ىك الرضي بعقد البيع كالشراء ،فإذا تراضيا فقد تـ
البيع افترقا أك لـ يفترقا ،كىك قكؿ مالؾ كأبي حنيفة كأبي يكسف كدمحم .كقاؿ القتبي ﭽ
ﭵ ﭶ ﭼ عف مكافقة منكـ لما أحمو هللا تعالى كتكرع عما حرمو مف القمار كالربا
{عف تََر ٍ
اض} عف رضي مف البائع كالمشترؼ)2(".
كالبيكع الفاسدة .كقيلَ :
كقاؿ الطبرؼ رحمو هللا أيضا" :قالكا :فالتجارة عف تراض ،ىك ما كاف عمى ما بيهنو النبي
ملسو هيلع هللا ىلص مف تخيير كل كاحد مف المشترؼ كالبائع في إمضاء البيع فيما يتبايعانو بينيما أك
نقضو بعد عقد البيع بينيما كقبل االفتراؽ أك ما تفرقا عنو بأبدانيما عف تراض منيما
بعد ُمكاجبة البيع فيو عف مجمسيما .فما كاف بخبلؼ ذلؾ ،فميس مف التجارة التي كانت
بينيما عف تراض منيما)3(".

كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ركاية عف ميمكف بف ميراف رحمو هللا( )4قاؿ :قاؿ
ِ
الصفقة كال يحل لمسمـ أف يغش
يار بعد ه
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَ :
"الب ْي ُع عف تَراض كالخ ُ
مسمما(.")5
ً
كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :ىذا حديث مرسل.

-1انظر :تفسير الطبرؼ ( )222/8مصدر سابق.

 -2انظر :اليداية إلى بمكغ النياية ( )1299/2مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير الطبرؼ ( )226/8مصدر سابق.

 -4ميمكف بف ميراف الرقي ( 117ىػ) ،أبك أيكب :فقيو مف القضاة .كاف مكلى المرأة بالككفة .كأعتقتو ،فنشأ فييا.

ككاف ثقة في الحديث،كثير العبادة .انظر :األعبلـ لمزركمي ( )342/7مصدر سابق.

 -5أخرجو ابف أبي شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة ،عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي (ادلتوىف235 :هـ) ،احملقق:
كمال يوسف احلوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرايض،الطبعة :األوىل ،1401 ،ابب :من قال :ال يتفرق بيعان إال عن تراض،)410/4( ،
حديث رقم .22422
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ثـ قاؿ " :كمف تماـ التراضي إثبات خيار المجمس ،كما ثبت في الصحيحيف :أف رسكؿ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ" :البيعاف بالخيار ما لـ َيتََفرقا"( )1كفي لفع البخارؼ" :إذا تبايع الرجبلف فكل

كاحد منيما بالخيار ما لـ يتفرقا"( .)2كذىب إلى القكؿ بمقتضى ىذا الحديث الشافعي،

كجميكر السمف كالخمف رحميـ هللا"(.)3
كأحمد [بف حنبل] كأصحابيما،
ُ
قكؿ مف قاؿ:
قاؿ أبك جعفر الطبرؼ رحمو هللا" :كأكلى القكليف بالصكاب في ذلؾ عندناُ ،
تفرؽ المتبايعاف عف المجمس الذؼ
إف التجارة التي ىي عف تراض بيف المتبايعيف ،ما ّ
اجبا فيو بينيما ُعقدة البيع بأبدانيما ،عف تراض منيما بالعقد الذؼ جرػ بينيما ،كعف
تك َ
تخيير كل كاحد منيما صاحبو لصحة الخبر عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"()4

ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كمف ذلؾ مشركعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثبلثة
أياـ[ ،كما ىك متفق عميو بيف العمماء إلى ما ىك أزيد مف ثبلثة أياـ] بحسب ما يتبيف
فيو ماؿ البيع ،كلك إلى سنة في القرية كنحكىا ،كما ىك المشيكر عف مالؾ ،كصححكا
بيع المعاطاة مطمقا ،كىك قكؿ في مذىب الشافعي رحمو هللا ،كمنيـ مف قاؿ :يصح بيع

المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا ،كىك اختيار طائفة مف األصحاب"(.)5

 -1أخرجو البخارؼ ،باب :إذا بيف البيعاف كلـ يكتما كنصحا ،)58/3(،حديث رقـ  .2079أخرجو مسمـ في البيكع
باب الصدؽ في البيع كالبياف ،)1164/3( ،رقـ .1532

 -2أخرجو البخارؼ ،باب :إذا خير أحد ىما صاحبو بعد البيع كجب البيع )64/3(،حديث رقـ  .2112ك مسمـ،

( )1163/3حديث رقـ .1531
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)269/2مصدر سابق.
 -4انظر :تفسير الطبرؼ ( )227/8مصدر سابق.
 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)269/2مصدر سابق.
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المبحث السابع :حكم نشوز النساء عمى أزواجين.
األول :معنى النشوز:

النشكز :بضـ النكف ،مف نشز ينشر بضـ الشيف ككسرىا ،االرتفاع .كنشكز المرأة:

تعالييا عمى زكجيا كاساءتيا معاممتو)1(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا في حكم نشوز النساء عمى

أزواجين.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في حكـ نشكز النساء عمى أزكاجيف بقكلو تعالى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ()2

الثالث :المعنى العام لآليات:
اآليتاف تتحدثاف عف حكـ مف قبحت معاممتيا مف النساء ،كما يترتب عمييا مف المعمالة
المشركعة في تمؾ الحاؿ ،كترغيب اإلصبلح بيف المتزكجيف بعد كقكع التنافر كالنزاع،
كأف هللا ىك المكفق لذلؾ.

 -1انظر :معجـ لغة الفقياء ( )480/1مصدر سابق.
 -2سكرة النساء.ٖ٘ – ٖٗ :
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الرابع :األحكام الشرعية.
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق بآيات أربعة مسائل :األكلى :قكلو تعالى ﭽ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ .الثانية :قكلو تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ .الثالثة :حد
الضرب إذا نشزت المرأة .الرابعة :المراد بحاكميف.

أوال :قولو تعالى ﭽﭨ ﭩ ﭪﭼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :أؼ :كالنساء البلتي تتخكفكف أف ينشزف عمى أزكاجيف.
كالنشكز :ىك االرتفاع ،فالمرأة الناشز ىي المرتفعة عمى زكجيا ،التاركة ألمره ،المعرضة
عنو ،المبغضة لو .فمتى ظير لو منيا أمارات النشكز فميعظيا كليخكفيا عقاب هللا في
عصيانو فإف هللا قد أكجب حق الزكج عمييا كطاعتو ،كحرـ عمييا معصيتو لما لو عمييا

مف الفضل كاإلفضاؿ(.)1

ثـ ذكر اإلماـ ابف كثير األحاديث تعضد ما يقكؿ منيا ركاه مسمـ رحمو هللا ،كلفظو" :إذا
باتت المرأة ىاجرة فراش زكجيا ،لعنتيا المبلئكة حتى تصبح"(.)2

ثـ قاؿ :كليذا قاؿ تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪﭼ)3(.
ثانيا :قولو تعالى :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭼ:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا عف ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو أنو
قاؿ :اليجراف ىك أف ال يجامعيا ،كيضاجعيا عمى فراشيا كيكلييا ظيره .ككذا قاؿ غير
كاحد ،كزاد آخركف  -منيـ :السدؼ ،كالضحاؾ ،كعكرمة ،كابف عباس رضي هللا عنيما
رضي هللا عنو في ركاية :-كال يكمميا مع ذلؾ كال يحدثيا .كعنو قاؿ :يعظيا ،فإف ىي
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)264/2مصدر سابق.
 -2صحيح مسمـ ،)1059/2(،برقـ (.)1436

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)294/2مصدر سابق.
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قبمت كاال ىجرىا في المضجع ،كال يكمميا مف غير أف يذر نكاحيا ،كذلؾ عمييا شديد.
كعف مجاىد رحمو هللا كغيره قالكا :اليجر :ىك أف ال يضاجعيا(.)1
قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا" :كاختمفكا في المراد باليجر في المضجع عمى أربعة
أقكاؿ:أحدىا :أنو ترؾ الجماع ،ركاه سعيد بف جبير ،كابف أبي طمحة ،كالعكفي ،عف ابف
عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو  ،كبو قاؿ ابف جبير ،كمقاتل .والثاني :أنو ترؾ
الكبلـ ،ال ترؾ الجماع ،ركاه أبك الضحى ،عف ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا

الي ْج ِر مف
عنو  ،كخصيف ،عف عكرمة ،كبو قاؿ السدؼ ،كالثكرؼ .والثالث :أنو قكؿ ُ
الكبلـ في المضاجع ،ركؼ عف ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو  ،كالحسف،

كعكرمة .فيككف المعنى :قكلكا ه
ليف في المضاجع ُى ْج اًر مف القكؿ .كالرابع :أنو ىجر
فراشيا ،كمضاجعتيا .ركؼ عف الحسف ،كالشعبي ،كمجاىد ،كالنخعي ،كمقسـ ،كقتادة.
قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو  :اىجرىا في المضجع ،فاف أقبمت كاِاله
فقد أذف هللا لؾ أف ِ
مبرح)2(".
تضرَبيا ضرباً غير ّ

ثالثا :حد الضرب إذا نشزت المرأة:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﭯﭰﭼ" :أؼ :إذا لـ يرتدعف

بالمكعظة كال باليجراف ،فمكـ أف تضربكىف ضربا غير مبرح"(.)3

كذكر رحمو هللا حديث عف جابر عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص :أنو قاؿ في حجة الكداع" :كاتقكا هللا في
النساء ،فإنيف عندكـ عكاف ،كلكـ عمييف أال يكطئف فرشكـ أحدا تكرىكنو ،فإف فعمف
فاضربكىف ضربا غير مبرح ،كليف رزقيف ككسكتيف بالمعركؼ"(.)4
 -1انظر :نفس المصدر ( ،)294/2مصدر سابق.
-2انظر :زاد المسير )402/1( :مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)295/2مصدر سابق.
 -4سنف ابف ماجو ،البف ماجة ألبي عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني (المتكفى273 :ىػ) ،المحقق :شعيب األرنؤكط -

عادؿ مرشد  -مح همد كامل قره بممي َ -عبد الّمطيف حرز هللا ،الناشر :دار الرسالة العالمية ،الطبعة :األكلى1430 ،
ىػ  2009 -ـ ،باب :حق المرأة عمي الزكج ،)57/3( ،حديث رقـ .1851
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قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :ككذا قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو
كغير كاحد :ضربا غير مبرح .قاؿ الحسف البصرؼ :يعني غير مؤثر .قاؿ الفقياء :ىك
أال يكسر فييا عضكا كال يؤثر فييا شيئا .كذكر عف ابف عباس رضي هللا عنيما أنو
قاؿ :ييجرىا في المضجع ،فإف أقبمت كاال فقد أذف هللا لؾ أف تضرب ضربا غير مبرح،

كال تكسر ليا عظما ،فإف أقبمت كاال فقد حل لؾ منيا الفدية"(.)1

قاؿ القرطبي رحمو هللا" :قاؿ الميمب :إنما جكز ضرب النساء مف أجل امتناعيف عمى
أزكاجيف في المباضعة .كاختمف في كجكب ضربيا في الخدمة ،كالقياس يكجب أنو إذا
جاز ضربيا في المباضعة جاز ضربيا في الخدمة الكاجبة لمزكج عمييا بالمعركؼ .كقاؿ

ابف خكيز منداد :كالنشكز يسقط النفقة كجميع الحقكؽ الزكجية ،كيجكز معو أف يضربيا

الزكج ضرب األدب غير المبرح ،كالكعع كاليجر حتى ترجع عف نشكزىا ،فإذا رجعت
عادت حقكقيا ،ككذلؾ كل ما اقتضى األدب فجائز لمزكج تأديبيا .كيختمف الحاؿ في

أدب الرفيعة كالدنيئة ،فأدب الرفيعة العذؿ ،كأدب الدنيئة السكط)2(".

كقاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا  " :كقاؿ جماعة مف أىل العمـ :اآلية عمى الترتيب ،فالكعع
تكرره ،كالمجاج فيو .كال
عند خكؼ النشكز ،كاليجر عند ظيكر النشكز ،كالضرب عند ّ
يجكز الضرب عند ابتداء النشكز .قاؿ القاضي أبك يعمى :كعمى ىذا مذىب أحمد .كقاؿ
الشافعي :يجكز ضربيا في ابتداء النشكز)3(".

رابعا :المراد بالحاكمين:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ:
"ذكر تعالى الحاؿ األكؿ ،كىك إذا كاف النفكر كالنشكز مف الزكجة ،ثـ ذكر الحاؿ الثاني
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)295/2مصدر سابق.
 -2انظر :القرطبي ( )174/5المصدر السمبق.

 -3انظر :زاد المسير )402/1( :المصدر السمبق.
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كىك :إذا كاف النفكر مف الزكجيف فقاؿ تعالى{ :كاف خفتـ شقاؽ بينيما فابعثكا حكما مف
أىمو كحكما مف أىميا} .كقاؿ قاؿ الفقياء :إذا كقع الشقاؽ بيف الزكجيف ،أسكنيما الحاكـ
إلى جنب ثقة ،ينظر في أمرىما ،كيمنع الظالـ منيما مف الظمـ ،فإف تفاقـ أمرىما
كطالت خصكمتيما ،بعث الحاكـ ثقة مف أىل المرأة ،كثقة مف قكـ الرجل ،ليجتمعا
كينظ ار في أمرىما ،كيفعبل ما فيو المصمحة مما يريانو مف التفريق أك التكفيق كتشكؼ
الشارع إلى التكفيق؛ كليذا قاؿ :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ .كذكر قكؿ ابف
عباس رضي هللا عنيما أنو قاؿ :أمر هللا عز كجل ،أف يبعثكا رجبل صالحا مف أىل
الرجل ،كرجبل مثمو مف أىل المرأة ،فينظراف أييما المسيء ،فإف كاف الرجل ىك المسيء،
حجبكا عنو امرأتو كقصركه عمى النفقة ،كاف كانت المرأة ىي المسيئة ،قصركىا عمى
زكجيا كمنعكىا النفقة .فإف اجتمع رأييما عمى أف يفرقا أك يجمعا ،فأمرىما جائز .فإف
رأيا أف يجمعا ،فرضي أحد الزكجيف ككره ذلؾ اآلخر ،ثـ مات أحدىما ،فإف الذؼ رضي
يرث الذؼ كره كال يرث الكاره الراضي....كقد اختمف األئمة في الحكميف :ىل ىما
منصكباف مف عند الحاكـ ،فيحكماف كاف لـ يرض الزكجاف ،أك ىما ككيبلف مف جية
الزكجيف؟ عمى قكليف :فالجميكر عمى األكؿ؛ لقكلو تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﭼ فسماىما حكميف ،كمف شأف الحكـ أف يحكـ بغير رضا المحككـ
عميو ،كىذا ظاىر اآلية ،كالجديد مف مذىب الشافعي ،كىك قكؿ أبي حنيفة كأصحابو
رحميـ هللا .الثاني منيما ،بقكؿ عمى ،رضي هللا عنو ،لمزكج  -حيف قاؿ :أما الفرقة فبل-
قاؿ :كذبت ،حتى تقر بما أقرت بو ،قالكا :فمك كانا حاكميف لما افتقر إلى إقرار
الزكج...قاؿ الشيخ أبك عمر بف عبد البر رحمو هللا :كأجمع العمماء عمى أف الحكميف -
إذا اختمف قكليما -فبل عبرة بقكؿ اآلخر ،كأجمعكا عمى أف قكليما نافذ في الجمع كاف لـ

133

يككميما الزكجاف ،كاختمفكا :ىل ينفذ قكليما في التفرقة؟ ثـ حكي عف الجميكر أنو ينفذ
قكليما فييا أيضا"(.)1

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)297-296/2مصدر سابق.
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الفصل الخامس :أحكام القرآن عند بن كثير في سورة النساء من اآلية 76
– إلى نياية السورة.

وفيو سبعة مباحث:
المبحث األول :األمر بعبادة هللا وحده.
المبحث الثاني :حكم الصالة حال سكران.
المبحث الثالث :األمر برد األمانات إلى أىميا.
المبحث الرابع :تحريم قتل المؤمن.
المبحث الخامس :الحكم في قصر الصالة.
المبحث السادس :صالة الخوؼ.
المبحث السابع :اإلحسان في معاشرة النساء.

0

المبحث األول :األمر بعبادة هللا وحده.

األول :معنى العبادة:

العبادة :في المغة :الطاع ُة مف الخضكع .كفي
كالخضكع كالخكؼ .قاؿ الميائمي :العبادةُ تذّل ٌل

الشرع ،عبارةٌ عما يجمع كماؿ المحبة
ٍ
لغير عف اختيار لغاية تعظيمو ،فخرج

التسخير كالسخر كالقياـ كاالنحناء لنكع تعظيـ)1(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا األمر بعبادة هللا وحده.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في حكـ األمر بعبادة هللا كحده بقكلو تعالى:
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ()2

الثالث :المعنى العام لآلية:

اآلية تتحدث عف األمر بعبادة هللا تعالى كحده كترؾ الشرؾ ،كما أف اآلية قارنت عبادة

هللا كحده باإلحساف لمكالديف كاليتامى ،كالمساكيف ،كالجيراف كذؼ القربي ،كابف السبيل كما
ممكت أيماف السادات مف العبيد ،كأف التكبر كالتفخر ليس مما يحب هللا مف األخبلؽ.

الرابع :األحكام الشرعية:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق باآلية ثبلث مسائل :األكلي :األمر بعبادة
هللا .الثانية :المراد في قكلو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﭼ .الثالثة :المراد في قكلو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ.

 -1انظر :التعريفات الفقيية ( )142/1مصدر سابق.
 -2سكرة النساء.ٖٜ – ٖٙ :

136

أوال :األمر بعبادة هللا:
قاؿ ابف كثير رحمو هللا تعالى :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ.
"يأمر تبارؾ كتعالى بعبادتو كحده ال شريؾ لو؛ فإنو ىك الخالق الرازؽ المنعـ المتفضل
عمى خمقو في جميع اآلنات كالحاالت ،فيك المستحق منيـ أف يكحدكه ،كال يشرككا بو

شيئا مف مخمكقاتو"(.)1

ثانيا :قولو تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :ثـ عطف عمى اإلحساف إلى الكالديف اإلحساف إلى
القرابات مف الرجاؿ كالنساء ،كما جاء في الحديث" :الصدقة عمى المسكيف صدقة،
كعمى ذؼ الرحـ صدقة كصمة" ( .)2كقاؿ :ﭽ ﮢ ﭼ "كذلؾ ألنيـ قد فقدكا مف يقكـ
بمصالحيـ ،كمف ينفق عمييـ ،فأمر هللا باإلحساف إلييـ كالحنك عمييـ .ثـ قاؿ :ﭽ
ﮣ ﭼ كىـ المحاكيج مف ذكؼ الحاجات الذيف ال يجدكف ما يقكـ بكفايتيـ ،فأمر
هللا بمساعدتيـ بما تتـ بو كفايتيـ كتزكؿ بو ضركرتيـ"(.)3
ثالثا :قولو تعالى :ﭽﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كصية باألرقاء؛ ألف الرقيق ضعيف الحيمة أسير في
أيدؼ الناس ،كليذا ثبت أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل يكصي أمتو في مرض المكت يقكؿ:

"الصبلة الصبلة كما ممكت أيمانكـ"( .)4فجعل يرددىا حتى ما يفيض بيا لسانو"(.)5

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)297/2مصدر سابق.
 -2ركاه أحمد في مسنده باب :مف حديث سمماف بف عامر ،رضي هللا عنو ،)17/4( ،رقـ حديث (.)16226
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)298/2مصدر سابق.

 -4ركاه أبك داكد في السنف برقـ ( )5154مف حديث عمى بف أبي طالب رضي هللا عنو.

 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)301/2مصدر سابق.
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كذكر حديث اإلماـ أحمد رحمو هللا عف المقداـ بف معدؼ كرب( )1رضي هللا عنو قاؿ:
قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :ما أطعمت نفسؾ فيك لؾ صدقة ،كما أطعمت كلدؾ فيك لؾ صدقة،
كما أطعمت زكجتؾ فيك لؾ صدقة ،كما أطعمت خادمؾ فيك لؾ صدقو"(.)2

كجاء حديث عف عبد هللا بف عمرك رضي هللا عنو أنو قاؿ لقيرماف لو :ىل أعطيت
الرقيق قكتيـ؟ قاؿ :ال .قاؿ :فانطمق فأعطيـ؛ فإف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ " :كفى بالمرء إثما

أف يحبس عمف يممؾ قكتيـ"(.)3

 -1ىك المقداـ بف معد يكرب بف عمرك بف يزيد بف معد يكرب بف عبد بف كىب بف الحرث بف معاكية بف ثكر بف

عفير الكندؼ صحابي لو أربعكف حديثا انفرد لو (خ) بحديث كعنو ابنو يحيى كالشعبي قاؿ ابف سعد مات سنة سبع
كثمانيف .انظر :خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (كعميو إتحاؼ الخاصة بتصحيح الخبلصة لمعبلمة
الحافع البارع عمي بف صبلح الديف الكككباني الصنعاني) ،ألحمد بف عبد هللا بف أبي الخير بف عبد العميـ الخزرجي

األنصارؼ الساعدؼ اليمني ،صفي الديف (المتكفى :بعد 923ىػ) ،المحقق :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :مكتب
المطبكعات اإلسبلمية/دار البشائر  -حمب  /بيركت ،الطبعة :الخامسة 1416 ،ىػ.)386/1( ،

 -2المسند إلماـ أحمد ،باب :حديث مقداد ابف معدؼ كرب ،)417/28( ،حديث رقـ .17179
 -3صحيح مسمـ ،)692/2( ،حديث رقـ (.)996
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المبحث الثاني :حكم الصالة حال السكر.
ان:
األول :معنى َس ْكر ُ

كس ْك َرػ /سكرانكف ،مؤ َس ْك َرػ/
" َس ْكر ٌ
كس َ
اف [مفرد] :ج َس َ
كارػ /سكرانكف َ
كارػ /سكرانكف ُ
تدؿ عمى
كارػ /سكرانات :كىي صفة مشبهية ّ
كس َ
َس ْكرانة ،ج مؤ َس َ
كارػ /سكرانات ُ
سكرِ /
ِ
سك َر مف :مخمكر ،غائب العقل ذاىب الكعي مف شرب الخمر")1(.
الثبكت مف َ

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا

في حكم الصالة حالة

السكر:
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في حكـ الصبلة حاؿ سكراف بقكلو تعالى :ﭽﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲ ﮳﮴
﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
         ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ()2

الثالث :المعنى العام لآلية:
اآلية تتحدث عف النيى في التقرب إلى الصبلة حاؿ السكر ،كالنيى عف تقرب الجنب
مكضع المصمى ،كمف يجكز لو المركر فيو ،كحكـ التيمـ ككيفيتو.

الخامس :األحكام الشرعية.
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا أربعة أحكاـ .األكؿ :النيي عف التقرب الصبلة حاؿ
سكراف .الثاني :النيي عف المكث المسجد حاؿ الجنب .الثالث :كجكب الكضكء مف
المس .الرابع :حكـ التيمـ ككيفيتو.

 -1انظر :معجـ المغة العربية المعاصرة "باب :س ؾ ر" (.)1084/2
 -2سكرة النساء.ٖٗ :
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أوال :النيي عن التقرب الصالة حال السكر:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في بداية شرحو لآلية" :ينيى تعالى عباده المؤمنيف عف

فعل الصبلة في حاؿ الس ْك ِر ،الذؼ ال يدرؼ معو المصمي ما يقكؿ ،كعف قرباف محميا -
لمج ُنب ،إال أف يككف مجتا از مف باب إلى باب مف غير ُم ْك ٍث كقد كاف
كىي المساجد ُ -
ىذا قبل تحريـ الخمر ،كما دؿ الحديث الذؼ ذكرناه في سكرة البقرة ،عند قكلو تعالى
ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ اآلية()1؛
فإف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تبلىا عمى عمر ،فقاؿ :الميـ بيف لنا في الخمر بيانا شافيا .فمما نزلت
ىذه اآلية ،تبلىا عميو ،فقاؿ :الميـ بيف لنا في الخمر بيانا شافيا .فكانكا ال يشربكف

الخمر في أكقات الصمكات فمما نزؿ قكلو تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼإلى قكلو :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

( ،)2فقاؿ عمر :انتيينا ،انتيينا(.)4(")3

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا" :كفي معنى قكلو تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
تتعرضكا بالسكر في أكقات الصبلة .كالثاني :ال تدخمكا في
ﮨ ﭼ قكالف :أحدىما :ال ّ

الصبلة في حاؿ السكر ،كاألكؿ أصح ،ألف السكراف ال يعقل ما يخاطب بو .كفي

معنىَ :كأ َْنتُ ْـ ُسكارػ قكالف :أحدىما :مف الخمر ،قالو الجميكر .كالثاني :مف النكـ ،قالو
الضحاؾ ،كفيو بعد .كىذه اآلية اقتضت ِإباحة السكر في غير أكقات الصبلة ،ثـ نسخت
بتحريـ الخمر)5(".
 -1سكرة البقرة.219 :

 -2سكرة المائدة.91 ،90 :

 -3مسند اإلماـ أحمد ،باب :مسند عمر ابف الخطاب ،)443/1( ،حديث رقـ (.)378
 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)308/2مصدر سابق.

 -5انظر :زاد المسير ( )408/1مصدر سابق.
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ثانيا :النيي عن المكث المسجد حال الجنب:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كمف ىذه اآلية احتج كثير مف األئمة عمى أنو يحرـ

أيضا في
عمى الجنب المبث في المسجد ،كيجكز لو المركر ،ككذا الحائض كالنفساء ً
معناه؛ إال أف بعضيـ قاؿ :يمنع مركرىما الحتماؿ التمكيث .كمنيـ مف قاؿ :إف أمنت

كل كاحدة منيما التمكيث في حاؿ المركر جاز ليما المركر كاال فبل"(.)1

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا" :قكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ فيو قكالف :أحدىما :أف
ِ
فتيممكا،
المعنى :ال تقربكا الصبلة كأنتـ جنب إال أف تككنكا مسافريف غير كاجديف لمماء ّ

كتصّمكا .كىذا المعنى مركؼ عف عمى رضي هللا عنو .كمجاىد ،كالحكـ ،كقتادة ،كابف
زيد ،كمقاتل ،كالفراء ،كالزجاج – رحميـ هللا  .-كالثاني :ال تقربكا مكاضع الصبلة -كىي
المساجد -كأنتـ جنب ِإال مجتازيف ،كال تقعدكا .كىذا المعنى مركؼ عف ابف مسعكد،
المسيب ،كعكرمة ،كعطاء الخراساني ،كالزىرؼ،
كأنس بف مالؾ ،كالحسف ،كسعيد بف
ّ
كعمرك بف دينار ،كأبي الضحى ،كأحمد ،كالشافعي ،كابف قتيبة– رحميـ هللا  .-كعف ابف
عباس رضي هللا عنيما ،كسعيد بف جبير– رحميـ هللا  ،-كالقكليف ،فعمى القكؿ األكؿ:
الصبلة :فعميا ،كعمى الثاني :ﭽ ﮲ ﮳ ﭼ :
ﭽ ﮲ ﮳ ﭼ  :المسافر ،كقرباف ّ
المجتاز في المسجد ،كقرباف الصبلة :دخكؿ المسجد الذؼ تفعل فيو الصبلة)2(".
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كقد ثبت في صحيح مسمـ رحمو هللا عف عائشة ،رضي
الخ ْمرة مف المسجد" فقمت :إني حائض.
هللا عنيا قالت :قاؿ لي رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :ناكليني ُ
فقاؿ" :إف حيضتؾ ليست في يدؾ"( .)3كلو عف أبي ىريرة مثمو ،ففيو داللة عمى جكاز

مركر الحائض في المسجد ،كالنفساء في معناىا كهللا أعمـ"(.)4
 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)311/2مصدر سابق.
 -2انظر :زاد المسير ( )409/1مصدر سابق.

 -3مسند أبي داكد الطيالسي ،باب :القاسـ عف عائشة ،)48/3( ،حديث رقـ (.)1533
 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)312/2مصدر سابق.
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كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كقكلو :ﭽ ﮴ ﮵﮶ ﭼ " دليل لما ذىب إليو األئمة
ِ
المسجد
الثبلثة :أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي رحميـ هللا :أنو يحرـ عمى الجنب المكث في

حتى يغتسل أك يتيمـ ،إف عدـ الماء ،أك لـ يقدر عمى استعمالو بطريقة .كذىب اإلماـ

ِ
المسجد(.)1
أحمد إلى أنو متى تكضأ الجنب جاز لو المكث في

ثالثا :وجوب الوضوء من المس:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كالقكؿ بكجكب الكضكء مف المس ىك قكؿ الشافعي
كأصحابو كمالؾ كالمشيكر عف أحمد بف حنبل ،رحميـ هللا ،قاؿ ناصر ىذه المقالة :قد

قرغ في ىذه اآلية ﭽ  ﭼ { كلمستـ } كالممس يطمق في الشرع عمى الجس باليد قاؿ
هللا تعالى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﭼ ( ، )2أؼ جسكه .كقاؿ [رسكؿ هللا] ملسو هيلع هللا ىلص لماعز  -حيف أقر بالزنا ُيعرض لو

بالرجكع عف اإلقرار" :-لعمؾ قبمت أك لمست(...")3كىك َي ْرجع إلى الجس باليد عمى كبل
التفسيريف قالكا :كيطمق في المغة عمى الجس باليد ،كما يطمق عمى الجماع"(.)4
قاؿ القرطبي رحمو هللا" :كأما ما ذىب إليو الشافعي مف لمس الرجل المرأة ببعض
أعضائو ال حائل بينو كبينيا لشيكة أك لغير شيكة كجب عميو الكضكء فيك ظاىر القرآف
أيضا ،ككذلؾ إف لمستو ىي كجب عميو الكضكء ،إال الشعر ،فإنو ال كضكء لمف مس
شعر امرأتو لشيكة كاف أك لغير شيكة ،ككذلؾ السف كالظفر ،فإف ذلؾ مخالف لمبشرة.

كلك احتاط فتكضأ إذا مس شعرىا كاف حسنا .كلك مسيا بيده أك مستو بيدىا مف فكؽ
 -1انظر :نفس المصدر ( ،)313/2مصدر سابق.
 -2سكرة األنعاـ.7 :

 -3مسند أحمد ،باب :مسند عبد هللا ابف العباس ،)32/4( ،حديث رقـ (.)2129

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)315/2مصدر سابق.
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الثكب فالتذ بذلؾ أك لـ يمتذ لـ يكف عمييما شي حتى يفضي إلى البشرة ،كسكاء في ذلؾ
كاف متعمدا أك ساىيا ،كانت المرأة حية أك ميتة إذا كانت أجنبية .كاختمف قكلو إذا لمس
عجكز كبيرة بيده أك كاحدة مف ذكات محارمو ممف ال يحل لو نكاحيا،
ا
صبية صغيرة أك
فمرة قاؿ :ينتقض الكضكء ،لقكلو تعالى :ﭽ   ﭼ فمـ يفرؽ .كالثاني ال ينقض،
ألنو ال مدخل لمشيكة فييف")1( .

رابعا :حكم التيمم و كيفيتو:
قكلو تعالى :ﭽ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂    
     ﭼ.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :أما المرض المبيح لمتيمـ ،فيك الذؼ يخاؼ معو مف
البرء .كمف العمماء مف َجّكز التيمـ بمجرد
استعماؿ الماء فك ُ
ات عضك أك َش ْينو أك تطكيل ُ
المرض لعمكـ اآلية"(.)2
قاؿ ابف عطية رحمو هللا" :كاختمف الفقياء فيو مف أجل تقييد اآلية إياه بالطيب ،فقالت
طائفة :يتيمـ بكجو األرض ،ترابا كاف أك رمبل أك حجارة أك معدنا أك سبخة ،كجعمت
«الطيب» بمعنى الطاىر ،كىذا مذىب مالؾ ،كقالت طائفة منيـ« :الطيب» بمعنى
الحبلؿ ،كىذا في ىذا المكضع قمق ،كقاؿ الشافعي كطائفة« :الطيب» بمعنى المنبت،
كما قاؿ جل ذكره ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ( )3فيجيء الصعيد عمى ىذا
التراب ،كىذه الطائفة ال تجيز التيمـ بغير ذلؾ مما ذكرناه ،فمكاف اإلجماع :أف يتيمـ
الرجل في تراب منبت طاىر غير منقكؿ كال مغصكب ،كمكاف اإلجماع في المنع :أف
يتيمـ الرجل عمى الذىب الصرؼ ،أك الفضة كالياقكت كالزمرد ،أك األطعمة ،كالخبز
 -1انظر :تفسير القرطبي ( )225/5مصدر سابق.

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)313/2مصدر سابق.
 -3سكرة األعراؼ.58 :
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كالمحـ كغيرىما ،أك عمى النجاسات -كاختمف في غير ىذا كالمعادف ،فأجيز ،كىك
مذىب مالؾ ،كمنع ،كىك مذىب الشافعي ،كأشار أبك الحسف المخمي إلى أف الخبلؼ
فيو مكجكد في المذىب ،كأما الممح فأجيز في المذىب المعدني كالجامد ،كمنعا ،كأجيز
المعدني كمنع الجامد ،كالثمج في المدكنة جكازه ،كلمالؾ في غيرىا منعو ،كذكر النقاش
عف ابف عمية كابف كيساف :أنيما أجا از التيمـ بالمسؾ كالزعفراف .قاؿ القاضي أبك دمحم:
كىذا خطأ بحت مف جيات ،كأما الت ارب المنقكؿ في طبق كغيره ،فجميكر المذىب جكاز
التيمـ بو ،كفي المذىب المنع ،كىك في غير المذىب أكثر ،كأما ما طبخ كاآلجر
كالجص ففيو في المذىب قكالف ،اإلجازة كالمنع ،كفي التيمـ عمى الجدار الخبلؼ ،كأما
التيمـ عمى النبات كالعكد فاختمف فيو في مذىب مالؾ ،فالجميكر عمى منع التيمـ عمى

العكد ،كفي مختصر الكقار :أنو جائز ،كحكى الطبرؼ في لفظة «الصعيد» اختبلفا :أنيا
األرض الممساء كأنيا األرض المستكية ،كأف «الصعيد» التراب ،كأنو كجو األرض)1(".

كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :التيمـ بدؿ عف الكضكء في التطير بو ،ألنو بدؿ منو
في جميع أعضائو ،بل يكفي مسح الكجو كالىديف فقط باإلجماع ،كلكف اختمف األئمة
في كيفية التيمـ عمى أقكاؿ .أحدىا  -كىك مذىب الشافعي رحمو هللا في الجديد  : -أنو
يجب أف يمسح الكجو كالىديف إلى المرفقيف بضربتيف؛ ألف لفع اليديف يصدؽ إطبلقيما
عمى ما يبمغ المنكبيف ،كعمى ما يبمغ المرفقيف ،كما في آية الكضكء ،كيطمق كيراد بيما
ما يبمغ الكفيف ،كما في آية السرقة :ﭽ ﭡ ﭢﭼ قالكا :كحمل ما أطمق ىاىنا
عمى ما قيد في آية الكضكء أكلى لجامع الطيكرية .والقول الثاني :إنو يجب مسح
الكجو كالىديف إلى الكفيف بضربتيف ،كىك القكؿ القديـ لمشافعي .والثالث :أنو يكفي مسح
الكجو كالكفيف بضربة كاحدة .كقاؿ تعالى في آية المائدة:ﭽ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀﭼ (، )2استدؿ بذلؾ الشافعي رحمو هللا ،عمى أنو ال بد في التيمـ أف يككف
 -1انظر :تفسير ابف عطية ( )59/2مصدر سابق.
 -2سكرة المائدة :اآلية .6
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بتراب طاىر لو غبار يعمق بالكجو كالىديف منو شيء ،كما ركاه الشافعي رحمو هللا

بإسناده المتقدـ عف ابف الصمة رضي هللا عنو( :)1أنو َم ّر بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كىك يبكؿ ،فسمـ
عميو فمـ يرد عميو ،حتى قاـ إلى جدار فحتو بعصا كانت معو ،فضرب بيده عميو ثـ
مسح بيا كجيو كذراعيو"(.)2

 -1لـ يقف الباحث عمى ترجمتو غير أنو صحابي يركؼ عف النبي صمي هللا عميو كسمـ.

 -2مسند اإلماـ الشافعي ،إلماـ الشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب

بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،رتبو عمى األبكاب الفقيية :دمحم عابد السندؼ ،عرؼ لمكتاب

كترجـ لممؤلف :دمحم زاىد بف الحسف الككثرؼ ،تكلى نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو عمى نسختيف مخطكطتيف :السيد

يكسف عمي الزكاكؼ الحسني ،السيد عزت العطار الحسيني ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،عاـ النشر:
 1370ىػ  1951 -ـ ،باب :ما خرج مف كتاب الكضكء ،)12/1( ،حديث رقـ (.)132
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المبحث الثالث :األمر برد األمانات إلى أىميا.
األول :معنى األمانات:
األمانة :عند الفقياء ىك الشيء الذؼ يكجد عند أميف ،سكاء كاف أمانة
"األمانات :مفرده َ
بعقد االستحفاظ كالكديعة ،أك كاف أمانة في ضمف عقد كالمأجكر كالمستعار ،أك دخل
ٍ
ماؿ
بطريق األمانة في يد شخص بدكف عقد كال قصد كما لك ألقت الر ُ
يح في دار أحد َ
جاره ،فحيث كاف ذلؾ بدكف عقد ال يككف كديعة بل أمانة فقط ،كأصل األمانة مكافقة
الحق بإيفاء العيد في ِّ
كنقيضيا الخيانة قالو الراغب")1(.
السر
ُ

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في حكم رد األمانات.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في األمر برد األمانات إلى أىميا بقكلو تعالى:ﭽ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ ()2

الثالث :المعنى العام لآلية:

اآلية تتحدث عف األمر بآداء األمانات إلى مستحقيا ،كأف الحاكـ بيف الناس يمزمو أف

يككف عادال ،ألف هللا يسمع كيبصر بما يجرؼ بيف الناس.

الرابع :األحكام الشرعية:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق باآلية مسألتيف :األكلى :األمر برد األمانات
إلى أصحابيا .الثانية :األمر بالعدؿ بيف الناس.

أوال :األمر برد األمانات إلى أصحابيا:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :يخبر تعالى أنو يأمر بأداء األمانات إلى أىميا ،كىذا يعـ

جميع األمانات الكاجبة عمى اإلنساف ،مف حقكؽ هللا ،عز كجل ،عمى عباده ،مف
 -1انظر :التعريفات الفقيية ()35/1الصدر السابق.
 -2سكرة النساء.57 :
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الصمكات كالزككات ،كالكفارات كالنذكر كالصياـ ،كغير ذلؾ ،مما ىك مؤتمف عميو ال

يطمع عميو العباد ،كمف حقكؽ العباد بعضيـ عمى بعض كالكدائع كغير ذلؾ مما
يأتمنكف بو بعضيـ عمى بعض مف غير اطبلع بينة عمى ذلؾ .ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير
رحمو هللا  :فأمر هللا ،عز كجل ،بأدائيا ،فمف لـ يفعل ذلؾ في الدنيا أخذ منو ذلؾ يكـ
القيامة"(.)1

كذكر حديث أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ" :لتؤدف الحقكؽ إلى أىميا ،حتى يقتص لمشاة الجماء
مف القرناء" (.)2

قاؿ القرطبي رحمو هللا" :قكلو تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ىذه اآلية مف
أميات األحكاـ تضمنت جميع الديف كالشرع .كقد اختمف مف المخاطب بيا ،فقاؿ عمى
بف أبى طالب كزيد بف أسمـ كشير بف حكشب كابف زيد :ىذا خطاب لكالة المسمميف
خاصة ،فيي لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص كأمرائو ،ثـ تتناكؿ مف بعدىـ)3(".
كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مفصبل ما يقصده اآلية" :كىذا مف المشيكرات أف ىذه
اآلية نزلت في ذلؾ  -أؼ في أمر عثماف بف طمحة بف أبي طمحة ،-كسكاء كانت نزلت
في ذلؾ أك ال فحكميا عاـ؛ كليذا قاؿ ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا عنو

كدمحم بف الحنفية :ىي لمبر كالفاجر ،أؼ :ىي أمر لكل أحد"(.)4

يقول الباحث :كما ذكره اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ىك ما يتطابق مع قاعدة أىل أصكؿ
التفسير بأف العبرة بعمكـ المفع ال بخصكص السبب.

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)338/2مصدر سابق.
 -2كىك حديث أبي ىريرة ،جاء في مسند أحمد ،باب :مسند أبي ىريرة )137/12( ،حديث رقـ .7204
 -3انظر :تفسير القرطبي ( )255/5مصدر سابق.

 -4انظر :تفسير ابف كثير ( ،)341/2مصدر سابق.
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ثانيا :األمر بالعدل بين الناس.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :في قكلو تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﭼ" :أمر منو تعالى بالحكـ بالعدؿ بيف الناس.....كفي الحديث" :إف هللا مع
الحاكـ ما لـ يجر ،فإذا جار ككمو إلى نفسو"( )1كفي األثر :عدؿ يكـ كعبادة أربعيف
سنة"(.)2
قاؿ القرطبي رحمو هللا " :قكلو تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ قاؿ
الضحاؾ :بالبينة عمى المدعي كاليميف عمى مف أنكر .كىذا خطاب لمكالة كاألمراء
كالحكاـ ،كيدخل في ذلؾ بالمعنى جميع الخمق كما ذكرنا في أداء األمانات)3(".

 -1كىك حديث عبد هللا بف أبي أكفي ،ركاه ابف ماجو ،باب :التمغيع في الحيف كالرشكة ،)775/2( ،حديث رقـ
.2312

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)341/2مصدر سابق.
 -3انظر :تفسير القرطبي ( )258/5مصدر سابق.
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المبحث الرابع :تحريم قتل المؤمن.
األول :ما استدل بو اإلمام ابن كثير -رحمو هللا  -في تحريم قتل المؤمن.
استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في تحريـ قتل المؤمف بقكلو تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ()1

الثاني :معنى العام لآليتين:
اآليتاف تتحدثاف عف حكـ مف قتل المؤمف متعمدا كما يترتب عميو مف األحكاـ ،كالفدية،
كالكفارة ،كالعذاب لمف لـ يتب عمى أرجح األقكاؿ.

الرابع :األحكام الشرعية:
ذكر اإلماـ ابف كثير فيما يتعمق باألحكاـ الشرعية :األكؿ :قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ .الثاني :حكـ مف قتل مؤمنا خطأ .الثالث :مسألة في
قكلو ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼ :الرابع :قكلو تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ  .الخامس :حكـ مف ال يستطيع الصياـ .السادس :حكـ مف قتل مؤمنا
متعمدا.

 -1سكرة النساء.93 -92 :
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أوال :قولو تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :معنى اآلية أنو ال يحل لمؤمف أف يقتل أخاه المؤمف
بكجو مف الكجكه ،كذلؾ لما ثبت في الصحيحيف ،عف ابف مسعكد أف رسكؿ هللا صمى

هللا عميو كسمـ قاؿ" :ال يحل دـ امرغ مسمـ يشيد أف ال إلو إال هللا ،كأني رسكؿ هللا إال

بإحدػ ثبلث :النفس بالنفس ،كالثيب الزاني ،كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة"( .)1ثـ إذا

كقع شيء مف ىذه الثبلث ،فميس ألحد مف آحاد الرعية أف يقتمو ،كانما ذلؾ إلى اإلماـ
أك نائبو"(.)2

قاؿ الزحيمي رحمو هللا  ":تتكرر حكادث القتل الخطأ كثي ار في الحياة العممية ،كأكثرىا في
عصرنا الحاضر حكادث السير كالمركر كالسيارات كما يترتب عمييا مف دىس كتصادـ
كال تخمك جميع حكادث القتل الخطأ مف تقصير أك إىماؿ أك ترؾ التثبت كاالحتياط في
األفعاؿ ،لذا لـ يعف الشرع القاتل خطأ مف المسؤكلية كأكجب عميو الدية كالكفارة بإعتاؽ
رقبة مؤمنة عند القدرة ،أك صياـ شيريف متتابعيف عند العجز عف الرقبة ،كما ىك

الحاصل في عصرنا حيث حرـ الرؽ في العالـ .ككذلؾ مف باب أكلى حرـ الشرع القتل

العمد كأكجب عمى القاتل عمدا القصاص في الدنيا إال أف يعفك كلي الدـ قريب المقتكؿ،

كالخمكد في نار جينـ في اآلخرة إلى أف يتكب)3(".

ثانيا :حكم من قتل مؤمنا خطأ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كقكلو :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ "ىذاف كاجباف في قتل الخطأ .أحدىما :الكفارة لما
ارتكبو مف الذنب العظيـ ،كاف كاف خطأ ،كمف شرطيا أف تككف عتق رقبة مؤمنة فبل
 -1مسند ابف أبي شيبة ،باب :عبد هللا بف مسعكد ،)169/1( ،حديث رقـ .244
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)373/2مصدر سابق.
 -3كىبة بف مصطفى الزحيمي ،التفسير الكسيط لمزحيمي ،الطبعة  :األكلى  1422 -ىػ (ج ،)1.الناشر :دار الفكر
 دمشق( ،ص.)361.150

مسمما صح عتقو عف الكفارة ،سكاء
تجزغ الكافرة...كالذؼ عميو الجميكر :أنو متى كاف
ً

كبيرا .الواجب الثاني :في قكلو تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ .ىك
ًا
كاف
صغير أك ً
فيما بيف القاتل كأىل القتيل ،عكضا ليـ عما فاتيـ مف قريبيـ .كىذه الدية إنما تجب
أخماسا...كقيل :تجب أرباعا"(.)1

كذكر حديث ابف مسعكد قاؿ :قضى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في دية الخطأ عشريف بنت مخاض،
كعشريف بني مخاض ذككرا ،كعشريف بنت لبكف ،كعشريف َج َذعة كعشريف ِحهقة(.)2

قاؿ الشيخ دمحم عمى الصابكني رحمو هللا ( " :)3تنبيو :أمر تعالى في القتل الخطأ
بِإعتاؽ ٍ
رقبة مؤمنة كالحكمة في ىذا  -كهللا أعمـ  -أنو لما اخرج نفساً مؤمنة مف جممة
ؽِ
ِ
ِ
حياء
األحياء لزمو أف يدخل نفساً مثميا في جممة األحرار إذ أف إطبلقيا مف قيد الر إ ٌ
ليا ،كالعبد الرقيق في ِ
اإلسبلـ لو مف الحقكؽ ما ليس لؤلحرار في األمـ األخرػ")4(.

كقاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كىذه الدية إنما تجب عمى عاقمة القاتل ،ال في مالو .ك
ذكر قكؿ الشافعي  ،أنو قاؿ :لـ أعمـ مخالفا أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قضى بالدية عمى العاقمة،
رسكؿ
كىك أكثر مف حديث الخاصة.....عبد هللا بف عمر رضي هللا عنيما قاؿ :بعث
ُ

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)374/2مصدر سابق.
 -2سنف الترمذؼ ت بشار :باب ما جاء في الدية كـ ىي مف اإلبل (.)62/3

 -3ىك دمحم عمى الصابكني ،كلد الشيخ الصابكني بمدينة حمب الشيباء بسكريا عاـ 1930ـ  2021-ـ .مف أسره

عريقة ،ككاف كالده مف كبار عمماء حمب ،تمقى الشيخ الصابكني تعمىمو عمى يد كالده كغيره مف العمماء فقاـ بدراسة
العربية كالفرائض كعمكـ الديف ،كما حفع القرآف الكريـ في الكتاب كأكمل حفظو كىك في المرحمة الثانكية.ىذا باإلضافة
لدراستو لمعديد مف العمكـ التي تمقاىا عمى يد كبار العمماء بسكريا ،كالتي كانت تشتير بعممائيا الكبار .انظر:
المكقعي اإلكتكني "كاكبيديا" دمحم عمى الصابكني.

 -4دمحم عمى الصابكني ،الكتاب :صفكة التفاسير ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ  1997 -ـ (ج ،)1.الناشر :دار

الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع – القاىرة(،ص.)274.
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص خالد بف الكليد( )1إلى بني جذيمة ،فدعاىـ إلى اإلسبلـ ،فمـ يحسنكا أف يقكلكا:
أسممنا .فجعمكا يقكلكف :صبأنا صبأنا .فجعل خالد يقتميـ ،فبمغ ذلؾ رسكؿ هللا صمى هللا

عميو كسمـ ،فرفع يديو كقاؿ" :الميـ إني أب أر إليؾ مما صنع خالد" .كبعث عميا فكدػ
قتبلىـ كما أتمف مف أمكاليـ ،حتى ِميَمغة الكمب"( .)2كىذا الحديث يؤخذ منو أف خطأ
اإلماـ أك نائبو يككف في بيت الماؿ"(.)3

ثالثا :مسألة في قولو ﭽﭥﭦﭧﭼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا :كقكلو :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ "أؼ :فتجب فيو الدية مسممة
إلى أىمو إال أف يتصدقكا بيا فبل تجب .ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ أؼ :إذا كاف القتيل مؤمنا ،كلكف أكلياؤه مف الكفار أىل حرب،
فبل دية ليـ ،كعمى القاتل تحرير رقبة مؤمنة ال غير .ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ اآلية ،أؼ :فإف كاف القتيل
أكلياؤه أىل ذمة أك ىدنة ،فميـ دية قتيميـ ،فإف كاف مؤمنا فدية كاممة ،ككذا إف كاف
كاف ار أيضا عند طائفة مف العمماء .كقيل :يجب في الكافر نصف دية المسمـ ،كقيل:
ثمثيا ،كما ىك مفصل في [كتاب األحكاـ] كيجب أيضا عمى القاتل تحرير رقبة
مؤمنة"(.)4

 -1ىك خالد بف الكليد بف المغيرة المخزكمى القرشى تكفى سنة  14ىجرىة .كاف يمى أعنة الخيل فى قريش ،كقد
أسمـ سنة سبع مف اليجرة ،كلو بطكالت نادرة فى حركب الردة كقتاؿ الفرس ،تكفى بحمص .انظر :مكسكعة األعبلـ
( )205/1مصدر سابق.

 -2صحيح البخارؼ ،باب :بعث النبي صمي هللا عميو كسمـ خالد ابف الكليد ،)160/5(،حديث رقـ .4339

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)375/2مصدر سابق.
 -4انظر :نفس المصدر ( ،)376/2مصدر سابق.
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قاؿ دمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة رحمو هللا ( )1رحمو هللا:
"قكلو تعالى ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ ،أؼ إال أف يتبرع أىل القتيل ،كفي التعبير بكممة "
يصد ُقكا " إشارة إلى أف ذلؾ أمر مرغكب فيو محبب ،كأنو صدقة ليا ثكابيا ،إذا كاف
أكلياء القاتل كعصبتو يرىقكف بأدائيا ،أك كاف العطاء مف بيت الماؿ فيترككنيا صدقة

لجماعة المسمميف ،كاف ذلؾ يككف إذا كانكا ىـ في ثركة َال يحتاجكف معيا إلى ىذه
الدية ،كفي الجممة يككف ليا كل أحكاـ الصدقة ،كال صدقة إال عف ظير غنى")2( .

رابعا :قولو تعالى :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉﭼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في معنى اآلية" :ال إفطار بينيما ،بل يسرد صكميما
إلى آخرىما ،فإف أفطر مف غير عذر ،مف مرض أك حيض أك نفاس ،استأنف .كاختمفكا

في السفر :ىل يقطع أـ ال؟ عمى قكليف"(.)3

يقول الباحث :لكف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ما ذكر ىذه األقكاؿ.
قاؿ في زىرة التفاسير رحمو هللا " :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ أؼ فمف لـ يجد رقبة مؤمنة يعتقيا ،فالكاجب في
الكفارة ،حيث تجب ،صياـ شيريف متصميف في أياميماَ ،ال يفرؽ بينيا فطر ،بحيث لك

أفطر يكما فييا استأنف مف جديد ابتداء الشيريف ،إال أف يككف إفطار اليكـ لعذر

 -1ىك دمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة في المحمة الكبرػ التابعة لمحافظة الغربية بمصر

في ( 6مف ذؼ القعدة 1315ىػ= 29مف مارس 1898ـ) .تكفي الشيخ سنة 1394ىػ تاركا تراثا خالدا كذكرػ عطرة
كمكاقف مشرفة.انظر:المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف (.)327/1

 -2دمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة (المتكفى1394 :ىػ) ،زىرة التفاسير(،د.ط)(،د.ت)،
(ج،)4.دار النشر :دار الفكر العربي (ص .)1800

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)376/2مصدر سابق.
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كمرض أك سفر مضطر إليو ،كخالف في ذلؾ أبك حنيفة كالشافعي ،كقر ار كجكب
االستئناؼ مف جديد ،كلك كاف اإلفطار لعذر قاىر)1(".

خامسا :حكم من ال يستطيع الصيام:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا إختبلؼ العمماء فيمف ال يستطيع الصياـ :ىل يجب عميو
إطعاـ ستيف مسكينا ،كما في كفارة الظيار؟ .ك ذكر قكليف.
أحدىما :نعـ .كما ىك منصكص عميو في كفارة الظيار ،كانما لـ يذكر ىاىنا؛ ألف ىذا
مقاـ تيديد كتخكيف كتحذير ،فبل يناسب أف يذكر فيو اإلطعاـ لما فيو مف التسييل
كالترخيص.
القول الثاني :ال يعدؿ إلى اإلطعاـ؛ ألنو لك كاف كاجبا لما أخر بيانو عف كقت

الحاجة(.)2

سادسا :حكم من قتل مؤمنا متعمدا:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :لما بيف تعالى حكـ القتل الخطأ ،شرع في بياف حكـ
القتل العمد .قاؿ تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ...كىذا تيديد شديد ككعيد أكيد لمف

تعاطى ىذا الذنب العظيـ ،الذؼ ىك مقركف بالشرؾ باهلل في غير ما آية في كتاب هللا،
حيث يقكؿ ،سبحانو ،في سكرة الفرقاف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭼ( )3كقاؿ تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﭼ إلى أف قاؿ :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

 -1انظر :زىرة التفاسير( )1803/4مصدر سابق.

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)376/2مصدر سابق.
 -3سكرة الفرقاف.68 :
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ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ (...)1أف ابف عباس رضي هللا عنيما رضي هللا
عنو كاف رضي هللا عنيما ،يرػ أنو ال تكبة لمقاتل عمدا لمؤمف"(.)2
قاؿ القرطبي رحمو هللا نفس ما قالو اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو" :كاختمف العمماء
في قاتل العمد ىل لو مف تكبة؟ فركػ البخارؼ عف سعيد ابف جبير رحميـ هللا قاؿ:
اختمف فييا أىل الككفة ،فرحمت فييا إلى ابف عباس رضي هللا عنيما فسألتو عنيا فقاؿ:
نزلت ىذه اآلية ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ ىي آخر ما نزؿ
كما نسخيا شيء .كركػ النسائي رحمو هللا ( )3عنو قاؿ :سألت ابف عباس رضي هللا
عنيما ىل لمف قتل مؤمنا متعمدا مف تكبة؟ قاؿ :ال .كقرأت عميو اآلية التي في الفرقاف:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ قاؿ :ىذه آية مكية نسختيا آية مدنية ﭽﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ)4(".
يقول الباحث :كذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا بعض مف ذىب إلى أنو ال تكبة لو مف
السمف ،كزيد بف ثابت ،كأبك ىريرة ،كعبد هللا بف عمر كغيرىـ.

ثـ قاؿ رحمو هللا" :كالذؼ عميو الجميكر مف سمف األمة كخمفيا :أف القاتل لو تكبة فيما
بينو كبيف ربو عز كجل ،فإف تاب كأناب كخشع كخضع ،كعمل عمبل صالحا ،بدؿ هللا

سيئاتو حسنات ،كعكض المقتكؿ مف ظبلمتو كأرضاه عف طبلبتو"(.)5

 -1سكرة األنعاـ.151 :
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)377/2مصدر سابق.

 -3ىك أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب الخراساني ،محدث سمفي ،مف أصحاب الكتب الستة ،مف مؤلفاتو:

(المجتبى) ك(السنف الكبرػ) ك (الضعفاء كالمترككيف)  ،ت  303ىػ .انظر :الكفيات كاألحداث (.)71/1
 -4انظر :تفسير القرطبي ( )332/5مصدر سابق.

 -5انظر :تفسير ابف كثير ( ،)380/2مصدر سابق.
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المبحث الخامس :الحكم في قصر الصالة.
األول :القصر في الصالة:
إذا قمنا أف الرجل قصر في الصبلة :يعني :صمى ذات األربع الركعات ركعتيف فقط

حسب ترخيص الشرع)1(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في حكم قصر الصالة.
استدؿ اإلماـ ابف كثير  -رحمو هللا -في حكـ قصر الصبلة بقكلو تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﭼ ()2

الثالث :المعنى العام لآلية:

اآلية تتحدث عف حكـ قصر الصبلة في حالة الخكؼ مف الكفار ،كأنو جائز شرعاً.

الرابع :األحكام الشرعية.

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق باألحكاـ مسألتيف :األكلى :حكـ قصر
الصبلة .الثانية :قكلو تعالى { :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ.

أوال :حكم قصر الصالة.
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ:
" أؼ :تخففكا فييا ،إما مف كميتيا بأف تجعل الرباعية ثنائية ،كما فيمو الجميكر مف ىذه
اآلية ،كاستدلكا بيا عمى قصر الصبلة في السفر ،عمى اختبلفيـ في ذلؾ :فمف قائل ال
بد أف يككف سفر طاعة ،مف جياد ،أك حج ،أك عمرة ،أك طمب عمـ ،أك زيارة ،كغير
ذلؾ ،كما ىك مركؼ عف ابف عمر كعطاء ،كيحكى عف مالؾ في ركاية عنو نحكه،
 -1انظر :معجـ المغة العربية المعاصرة ( )1821/3مصدر سابق.
 -2سكرة النساء.101 :
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لظاىر قكلو :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ...كمف قائل ال يشترط سفر القربة ،بل ال بد
أف يككف مباحا ،لقكلو :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ
( )1أباح لو تناكؿ الميتة مع اضط ارره إال بشرط أال يككف عاصيا بسفره .كىذا قكؿ
الشافعي كأحمد كغيرىما مف األئمة...كمف قائل :يكفي مطمق السفر ،سكاء كاف مباحا أك
محظكرا ،حتى لك خرج لقطع الطريق كاخافة السبيل ،ترخص ،لكجكد مطمق السفر .كىذا
قكؿ أبي حنيفة ،كالثكرؼ كداكد ،لعمكـ اآلية كخالفيـ الجميكر"(.)2
قاؿ القرطبي رحمو هللا" :كحكى ابف الجيـ( )3أف أشيب( )4ركػ عف مالؾ رحميـ هللا أف
القصر فرض ،كمشيكر مذىبو كجل أصحابو كأكثر العمماء مف السمف كالخمف أف
القصر سنة ،كىك قكؿ الشافعي ،كىك الصحيح عمى ما يأتي بيانو إف شاء هللا .كمذىب
عامة البغدادييف مف المالكييف أف الفرض التخيير ،كىك قكؿ أصحاب الشافعي .ثـ

اختمفكا في أييما أفضل ،فقاؿ بعضيـ :القصر أفضل ،كىك قكؿ األبيرؼ كغيره .كقيل:
إف اإلتماـ أفضل ،كحكي عف الشافعي)5(".

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا " :كفي القصر قكالف :أحدىما :أنو القصر ِمف عدد الركعات.

القصر مف حدكدىا .كظاىر اآلية يدؿ عمى أف القصر ال يجكز ِإال عند
كالثاني :أنو
ُ
الخكؼ ،كليس األمر كذلؾ ،كِانما نزلت اآلية عمى غالب أسفار رسكؿ هللا صّمى هللا
عميو كسّمـ ،كأكثرىا لـ يخل عف خكؼ العدك .كقيلِ :إف قكلو :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
 -1سكرة [المائدة.3 :

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)394/2مصدر سابق.
 -3لـ أقف عمى ترجمتو.

 -4أشيب بف عبد العزيز داكد القيسي أبك عمر المصرؼ ثقة ففيو مات سنة 204ىػ ،انظر :تيذيب الكماؿ في

أسماء الرجاؿ ،ليكسف بف عبد الرحمف بف يكسف ،أبك الحجاج ،جماؿ الديف ابف الزكي أبي دمحم القضاعي الكمبي
المزؼ (المتكفى742 :ىػ) ،المحقق :د .بشار عكاد معركؼ ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة :األكلى،
.)359 /1( ،1980 – 1400

 -5انظر :تفسير القرطبي ( )352/5مصدر سابق.
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كبلـ مبتدأ ،كمعناه :كاِف خفتـ .كاختمف العمماء ىل
كبلـ تاـ .كقكلو تعالى :ﭽ ﰈ ﰉ ﭼ ٌ
صبلة المسافر ركعتيف مقصكرة أـ ال؟ فقاؿ قكـ :ليست مقصكرة ،كاِنما فرض المسافر
ذلؾ ،كىك قكؿ ابف عمر ،كجابر بف عبد هللا ،كسعيد بف جبير ،كالسدؼ ،كأبي حنيفة

رحميـ هللا ،فعمى ىذا القكؿ قصر الصبلة أف تككف ركعة ،كال يجكز ذلؾ ِإال بكجكد
خكؼ تماـ غير
السفر كالخكؼ ،ألف عند ىؤالء أف الركعتيف في السفر ِإذا لـ يكف فيو
ٌ
قصر...كالثاني :أنيا مقصكرةٌ ،كليست بأصل ،كىك قكؿ مجاىد كطاكس ،كأحمد،

ِ
سفرهُ ُمباحاً ،كبيذا قاؿ مالؾ،
كالشافعي....فصل :كاِنما يجكز لممسافر القصر إذا كاف ُ
كالشافعي ،كقاؿ أبك حنيفة :يجكز لو القصر في سفر المعصية .فأما مدة ِ
اإلقامة التي

أقل منيا ،قصر ،فقاؿ أصحابناِ :إقامة اثنيف كعشريف
ِإذا نكاىا أتـ الصبلة ،كِاف نكػ ه
الشافعي :أربعة أياـ)1(".
صبلة ،كقاؿ أبك حنيفة :خمسة عشر يكماً .كقاؿ مالؾ ،ك
ّ ّ

الثانيا :قولو تعالى :ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎﭼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :فقد يككف ىذا خرج مخرج الغالب حاؿ نزكؿ ىذه اآلية،
فإف في مبدأ اإلسبلـ بعد اليجرة كاف غالب أسفارىـ مخكفة ،بل ما كانكا ينيضكف إال
إلى غزك عاـ ،أك في سرية خاصة ،كسائر األحياف حرب اإلسبلـ كأىمو ،كالمنطكؽ إذا
خرج مخرج الغالب أك عمى حادثة فبل مفيكـ لو ،كقكلو ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﭼ ( ،)2ككقكلو :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ
"( "....)3فيذه األحاديث دالة صريحا عمى أف القصر ليس مف شرطو كجكد الخكؼ؛
كليذا قاؿ مف قاؿ مف العمماء :إف المراد مف القصر ىاىنا إنما ىك قصر الكيفية ال
الكمية...قالكا :فإذا كاف أصل الصبلة في السفر ىي الثنتيف ،فكيف يككف المراد بالقصر
 -1انظر :زاد المسير ( )459/1مصدر سابق.
 -2سكرة [النكر.]33 :

 -3سكرة [النساء.]23 :
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ىاىنا قصر الكمية؛ ألف ما ىك األصل ال يقاؿ فيو :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﭼ؟...فقد سمى صبلة الخكؼ مقصكرة ،كحمل اآلية عمييا ،ال عمى قصر صبلة
المسافر ،كأقره ابف عمر عمى ذلؾ ،كاحتج عمى قصر الصبلة في السفر بفعل الشارع ال
بنص القرآف"(.)1
يقول الباحث :كأصرح مف ىذا ما ذكره الطبرؼ رحمو هللا عف سماؾ الحنفي رحمو هللا:
سألت ابف عمر رضي هللا عنيما عف صبلة السفر ،فقاؿ :ركعتاف تماـ غير قصر ،إنما
القصر صبلة المخافة .فقمت :كما صبلة المخافة؟ فقاؿ :يصمي اإلماـ بطائفة ركعة ،ثـ

يجيء ىؤالء إلى مكاف ىؤالء ،كيجيء ىؤالء إلى مكاف ىؤالء ،فيصمي بيـ ركعة ،فيككف
لئلماـ ركعتاف ،كلكل طائفة ركعة ركعة(.)2

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)397/2مصدر سابق.
 -2انظر :تفسير الطبرؼ ( )134/9مصدر سابق.
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المبحث السادس :صالة الخوؼ.
األول :معنى صالة الخوؼ:

ه
تصمى عند الخكؼ مف حضكر ٍ
عدك .أك َس ُب ٍع( )1بصفات
صبلة الخكؼ :ىي التي
ّ
2
ِ
ِ
ِ
ييا َما جرت اْل َعادة ِفي
صبلة ْ
ص َبلة ب َما يجكز ف َ
الخكؼَ :
مخصكصة ) (.كبتعريف آخر َ
اْل َح ْرب )3(.أك صبلة الخكؼ :تصمى كقت الخكؼ كحضكر عدك كنحكه)4(.

الثاني :ما استدل بو اإلمام ابن كثير  -رحمو هللا  -في مشروعية صالة

الخوؼ.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في مشركعية صبلة الخكؼ بقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

1
ِ
بما خص ِب ِو ْاألسدَ .كاْلجمع ِسَباع كأسبع ِفي أدنى
 [سبع] هاسـ يجمع َ
السبعْ :
السباع أسكدىا كذئابيا َكغير َذلؾ َكُر َ
السباع سبع َكسبع َك ْاأل ُْنثَى َس ْب َعة َك َس ْب َعة .انظر :جميرة المغة ،ألبي بكر دمحم بف الحسف بف
اْل َ
عددَ .كُيَقاؿ لم ّذكر مف َ

دريد األزدؼ (المتكفى321 :ىػ)،المحقق :رمزؼ منير بعمبكي،الناشر :دار العمـ لممبلييف – بيركت،الطبعة :األكلى،

1987ـ "باب :ب س ع" (.)337/1

 -2انظر :التعريفات الفقيية ( )130/1مصدر سابق.

 -3انظر :معجـ مقإلىد العمكـ في الحدكد كالرسكـ ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (المتكفى:

911ىػ) ،المحقق :أ .د دمحم إبراىيـ عبادة ،الناشر :مكتبة اآلداب  -القاىرة  /مصر ،الطبعة :األكلى1424 ،ىػ -
 2004ـ ،عدد األجزاء.)51/1( 1 :

-4انظر :معجـ لغة الفقياء ( )276/1مصدر سابق.
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ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ()1

الثالث :المعنى العام لآليتين:

اآليتاف تتحدثاف عف صبلة الخكؼ ككيفيتيا ،مع ترغيب في ذكر هللا بعد قضاء

الصمكات ،أف الصبلة مشركعة لكقت محدد ال يجكز تجاكزىا دكف سبب.

الرابع :األحكام الشرعية:
ذكر اإلماـ ابف كثير :األكؿ :أقكاؿ العمماء في صبلة الخكؼ .الثاني :متي شرعت
صبلة الخكؼ؟ .الثالث :كيفية صبلة الخكؼ .الرابع :مشركعية الذكر بعد صبلة

الخكؼ.

أوال :أقوال العمماء في صالة الخوؼ:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :صبلة الخكؼ أنكاع كثيرة ،فإف العدك تارة يككف تجاه

ص ْكبيا ،كالصبلة تارة تككف رباعية ،كتارة ثبلثية كالمغرب،
القبمة ،كتارة يككف في غير َ
كتارة ثنائية ،كالصبح كصبلة السفر ،ثـ تارة يصمكف جماعة ،كتارة يمتحـ الحرب فبل
يقدركف عمى الجماعة ،بل يصمكف فرادػ مستقبمي القبمة كغير مستقبمييا ،كرجاال
كركبانا ،كليـ أف يمشكا كالحالة ىذه كيضربكا الضرب المتتابع في متف الصبلة"(.)2

قاؿ القرطبي رحمو هللا في قكلو تعمى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ" :كىذه اآلية خطاب لمنبي
ملسو هيلع هللا ىلص ،كىك يتناكؿ األمراء بعده إلى يكـ القيامة ،كمثمو قكلو تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﭼ( )3ىذا قكؿ العمماء كافة.

 -1سكرة النساء.103-102 :

 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)398/2مصدر سابق.
 -3سكرة التكبة :اآلية .103
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كشذ أبك يكسف( )1كاسماعيل بف عمية( )2فقاال :ال نصمي صبلة الخكؼ بعد النبي
ملسو هيلع هللا ىلص ،فإف الخطاب كاف خاصا لو بقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ كاذا لـ يكف فييـ لـ
يكف ذلؾ ليـ ،ألف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس كغيره في ذلؾ ،ككميـ كاف يحب أف يأتـ بو كيصمي
خمفو ،كليس أحد بعده يقكـ في الفضل مقامو ،كالناس بعده تستكؼ أحكاليـ كتتقارب،
فمذلؾ يصمي اإلماـ بفريق كيأمر مف يصمي بالفريق اآلخر ،كأما أف يصمكا بإماـ كاحد
فبل .كقاؿ الجميكر :إنا قد أمرنا باتباعو كالتأسي بو في غير ما آية كغير حديث ،فقاؿ
تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ( )3كقاؿ
ملسو هيلع هللا ىلص( :صمكا كما رأيتمكني أصمي)( .)4فمزـ اتباعو مطمقا حتى يدؿ دليل كاضح عمى
الخصكص ،كلك كاف ما ذكركه دليبل عمى الخصكص لمزـ قصر الخطابات عمى مف
تكجيت لو ،كحينئذ كاف يمزـ أف تككف الشريعة قاصرة عمى مف خكطب بيا ،ثـ إف
الصحابة رضكاف هللا عمييـ أجمعيف اطرحكا تكىما لخصكص في ىذه الصبلة كعدكه إلى
غير النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،كىـ أعمـ بالمقاؿ كأقعد بالحاؿ)5(".

ثانيا :متي شرعت صالة الخوؼ؟:

قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :قاؿ بعض العمماء كقد كانت صبلة الخكؼ مشركعة في

الخندؽ؛ ألف ذات ِّ
الرَقاع كانت قبل الخندؽ في قكؿ جميكر عمماء السير
كالمغازؼ...فقد ثبت كصح أنو ملسو هيلع هللا ىلص صمى صبلة الخكؼ في أربعة مكاضع :في غزكة
 -1ىك يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارػ الككفى البغدادػ أبك يكسف ،صاحب اإلماـ آبى حنيفة كتمميذه كأكؿ
مف نشر مذىبو كلد بالككفة ككلى القضاء ببغداد :كاف أكؿ مف دعى قاضى القضاه كلو كتاب الخراج كاآلثار كغيره

مات ببغداد سنة  182ىجرية .انظر :مكسكعة األعبلـ ( )102/2مصدر سابق.

 -2ىك إسماعيل بف عمىة :اإلماـ الحافع الحبر أبك بشر األزدؼ مكالىـ البصرؼ .تكفي سنة  .193انظر :ديكاف

اإلسبلـ ( )30/1مصدر سابق.

 -3سكرة النكر :اآلية .63

 -4مسندالشافعي ،باب :الجماعة كأحكاـ اإلمامة ،)108/1( ،حديث رقـ .319
 -5انظر :تفسير القرطبي ( )364/5مصدر سابق.
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ذات الرقاع التي حدثت بعد الخندؽ عمى الصكاب ،كبطف نخل  -اسـ مكضع في نجد
كع ْسفاف  -يبعد عف مكة نحك مرحمتيف ،-كذؼ َق َرد  -ماء عمى بريد
بأرض غطفافُ -
مف المدينة ،كتعرؼ بغزكة الغابة ،في ربيع األكؿ سنة ست قبل الحديبية  -كصبلىا
الم ْزني( ،)1كأبا يكسف
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أربعاً كعشريف مرة...كالعجب  -كل العجب  -أف ُ

القاضي ،كابراىيـ بف إسماعيل بف عمية( )2ذىبكا إلى أف صبلة الخكؼ منسكخة بتأخيره،

عميو السبلـ ،الصبلة يكـ الخندؽ .كىذا غريب جدا"(.)3

ثالثا :كيفية صالة الخوؼ:
ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ركايات في كيفية صبلة الخكؼ مينا:

4
بع ْسفاف ،فاستقبمنا
ملسو هيلع هللا ىلص
هللا
رسكؿ
مع
كنا
قاؿ:
)
أوال :عف أبي عياش رضي هللا عنو(
ُ
المشرككف ،عمييـ خالد بف الكليد ،كىـ بيننا كبيف القبمة ،فصمى بنا النبي صمى هللا عميو

كسمـ الظير ،فقالكا :لقد كانكا عمى حاؿ لك أصبنا ُغ هرتَيـ .ثـ قالكا :تأتي عمييـ اآلف
صبلة ىي أحب إلييـ مف أبنائيـ كأنفسيـ .قاؿ :فنزؿ جبريل بيذه اآليات بيف الظير

كالعصر :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ قاؿ :فحضرت ،فأمرىـ النبي صمى
هللا عميو كسمـ فأخذكا السبلح ،قاؿ فصفنا خمفو صفيف ،قاؿ :ثـ ركع فركعنا جميعا ،ثـ
 -1ىك إسماعيل بف يحيى المزنى صاحب األماـ الشافعى تكفي سنة  264ىجرىة .انظر :مكسكعة األعبلـ ()9/2
مصدر سابق.

 -2ىك إبراىيـ بف إسماعيل بف عمىة عف أبيو جيمي ىالؾ كاف يناظر كيقكؿ بخمق القرآف مات سنة ثماف عشرة

كمائتيف .انظر :لساف الميزاف ،ألبي الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ)،
المحقق :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية ،الطبعة :األكلى 2002 ،ـ.)34/1( ،
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)400/2مصدر سابق.

 -4ىك زيد بف الصامت كقيل بف النعماف كقيل اسمو عبيد كقيل عبد الرحمف بف معاكية بف الصامت بف زيد بف
خمدة بف مخمد بف عامر بف زريق بف عبد حارثة بف مالؾ بف عضب بف جشـ بف الخزرج .يقاؿ أنو مات بعد
األربعيف في خبلفة معاكية قمت كذكره ابف سعد فيمف شيد أحدا كما بعدىا .انظر :تيذيب التيذيب ،ألبي الفضل

أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،المحقق :دمحم عكامة ،الناشر :دار الرشيد –
سكريا ،الطبعة :األكلى.)193/12( 1986 - 1406 ،
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رفع فرفعنا جميعا ،ثـ سجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالصف الذؼ يميو كاآلخركف قياـ يحرسكنيـ ،فمما
سجدكا كقامكا جمس اآلخركف فسجدكا في مكانيـ ثـ تقدـ ىؤالء إلى مصاؼ ىؤالء ،كجاء
ىؤالء إلى مصاؼ ىؤالء ،ثـ ركع فركعكا جميعا ،ثـ رفع فرفعكا جميعا ،ثـ سجد النبي
ملسو هيلع هللا ىلص كالصف الذؼ يميو ،كاآلخركف قياـ يحرسكنيـ ،فمما جمسكا جمس اآلخركف فسجدكا ،ثـ
سمـ عمييـ ،ثـ انصرؼ .قاؿ :فصبلىا رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مرتيف :مرة بعسفاف ،كمرة بأرض
بني سميـ(.)1
ثانيا :عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ :قاـ النبي ملسو هيلع هللا ىلص كقاـ الناس معو ،فكبر ككبركا
معو ،كركع كركع ناس منيـ ،ثـ سجد كسجدكا معو ،ثـ قاـ الثانية فقاـ الذيف سجدكا،

كحرسكا إخكانيـ ،كأتت الطائفة األخرػ فركعكا كسجدكا معو ،كالناس كميـ في الصبلة،

بعضا(.)2
كلكف يحرس بعضيـ ً

ثالثا :عف سميماف إلى ْش ُكرؼ رحمو هللا ( :)3أنو سأؿ جابر بف عبد هللا عف إقصار
الصبلة :أؼ يكـ أنزؿ؟ أك :أؼ يكـ ىك؟ فقاؿ جابر :انطمقنا نتمقي ِع َير قريش آتية مف
الشاـ ،حتى إذا كنا بنخل ،جاء رجل مف القكـ إلى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ :يا دمحم .قاؿ:
"نعـ" ،قاؿ :ىل تخافني؟ قاؿ" :ال" .قاؿ :فما يمنعؾ مني؟ قاؿ" :هللا يمنعني منؾ".
سل السيف ثـ تيدده كأكعده ،ثـ نادػ بالترحل كأخذ السبلح ،ثـ نكدؼ بالصبلة،
قاؿَ :ف ه
فصمى رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بطائفة مف القكـ كطائفة أخرػ تحرسيـ .فصمى بالذيف يمكنو
ركعتيف ،ثـ تأخر الذيف يمكنو عمى أعقابيـ فقامكا في مصاؼ أصحابيـ ،ثـ جاء
 -1المسند إلماـ أحمد ،باب :حديث عياش الزرقي ،)120/27( ،حديث رقـ  ،16580مصدر سابق.

 -2صحيح البخارؼ ،باب :يحرس بعضيـ بعضا في صبلة الخكؼ ،)14/2( ،مصدر سابق.
3
ِ
نو أَُبك َقتَ َادة َكأَُبك
 ىك ُسَم ْي َماف بف قيس ْعنو َع ْمرك بف د َينار َك ْأرسل َع ُ
ِؼ َعف َجابر َكأبي سعيد َك ُ
صر ّ
إلىش ُكرِؼ اْلَب ْ
ِ ِ
ات ِفي ْفتَنة ْابف الزبير .انظر :خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،
اؿ أَُبك َد ُاكد َم َ
اؿ الهن َسائ ّي ثَقة َق َ
بشر َق َ
ألحمد بن عبد هللا بن أيب اخلري بن عبد العليم اخلزرجي األنصاري الساعدي اليمين ،صفي الدين (ادلتوىف :بعد

123هـ) ،احملقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب ادلطبوعات اإلسالمية/دار البشائر  -حلب /
بريوت ،الطبعة :اخلامسة 1416 ،هـ

(.)154/1
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اآلخركف فصمى بيـ ركعتيف كاآلخركف يحرسكنيـ ،ثـ سمـ .فكانت لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص أربع
ركعات ،كالقكـ ركعتيف ركعتيف ،فيكمئذ أنزؿ هللا في إقصار الصبلة كأمر المؤمنيف بأخذ

السبلح(.)1

رابعا :عف جابر رضي هللا عنيما كفييا "...فمما حضرت الصبلة صمى رسكؿ هللا صمى
هللا عميو كسمـ صبلة الخكؼ ،فكاف الناس طائفتيف :طائفة بإزاء العدك ،كطائفة صمكا مع
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .فصمى بالطائفة الذيف معو ركعتيف ،كانصرفكا ،فكانكا بمكاف أكلئؾ الذيف
بإزاء عدكىـ .كانصرؼ الذيف بإزاء عدكىـ فصمكا مع رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ركعتيف ،فكاف لرسكؿ

هللا ملسو هيلع هللا ىلص أربع ركعات ،كلمقكـ ركعتيف ركعتيف")2(.

ثـ قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا بعد سرد أحاديث صبلة الخكؼ" :كأما األمر بحمل
السبلح في صبلة الخكؼ ،فمحمكؿ عند طائفة مف العمماء عمى الكجكب لظاىر اآلية،
كىك أحد قكلي الشافعي كيدؿ عميو قكلو :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﭼ أؼ :بحيث تككنكف عمى أىبة إذا

احتجتـ إلييا لبستمكىا ببل كمفة"(.)3

قاؿ ابف الجكزؼ رحمو هللا فيما يتعمق باإلنصراؼ بعد صبلة الخكؼ" :كاختمف العمماء

كيف ينصرفكف بعد السجكد ،فقاؿ قكـِ :إذا أتمكا مع ِ
اإلماـ ركع ًة أتمكا ألنفسيـ ركع ًة ،ثـ
ٍ
ركعة ،كاختمف ىؤالء،
سممكا كانصرفكا ،كقد تمت صبلتيـ ،كقاؿ آخركف :ينصرفكف عف
 -1شرح معاني اآلثار ،ألبي جعفر أحمد بف دمحم بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدؼ الحجرؼ المصرؼ

المعركؼ بالطحاكؼ (المتكفى321 :ىػ) ،حققو كقدـ لو( :دمحم زىرؼ النجار  -دمحم سيد جاد الحق) مف عمماء األزىر
الشريف ،راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسف عبد الرحمف المرعشمي  -الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة
النبكية ،الناشر :عالـ الكتب ،الطبعة :األكلى  1414 -ىػ 1994 ،ـ ،باب :صبلة الخكؼ ،كيف ىي،)317/1( ،
حديث رقـ .1882

 -2سنف سعيد ابف منصكر ،ألبي عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني (المتكفى227 :ىػ)،

المحقق :حبيب الرحمف األعظمي ،الناشر :الدار السمفية – اليند ،الطبعة :األكلى1403 ،ىػ 1982-ـ ،باب :صبلة

الخكؼ ،)238/2( ،حديث رقـ .2504

 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)403/2مصدر سابق.
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فقاؿ بعضيـِ :إذا صمكا مع ِ
اإلماـ ركعة كسممكا ،فيي تجزئيـ .كقاؿ آخركف منيـ أبك

الح َرس كىـ عمى صبلتيـ ،فيككنكا في كجو
حنيفة :بل ينصرفكف عف تمؾ الركعة إلى َ
طائفة التي لـ تصل ،كتأتي تمؾ الطائفة .كاختمفكا في الطائفة األخرػ،
العدك مكاف ال ّ
فقاؿ قكـِ :إذا صمى بيـ اإلماـ أطاؿ التشيد حتى يقضكا الركعة ِ
الفائتة ،ثـ يسّمـ بيـ،
كقاؿ آخركف :بل يسمـ ىك عند فراغو مف الصبلة بيـ ،فإذا سمـ قضكا ما فاتيـ .كقاؿ
آخركف :بمى يصمي بالطائفة الثانية ركعة كيسمـ ىك ،كال تسمـ ىي ،بل ترجع إلى كجو
العدك ،ثـ تجيء األكلى ،فتقضي ما بقي مف صبلتيا كتسمـ ،كتمضي كتجيء األخرػ،

فتتـ صبلتيا ،كىذا مذىب أبي حنيفة)1(".

رابعا :مشروعية الذكر بعد صالة الخوؼ:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :يأمر هللا تعالى بكثرة الذكر عقيب صبلة الخكؼ ،كاف
كاف مشركعا مرغبا فيو أيضا بعد غيرىا ،كلكف ىاىنا آكد لما كقع فييا مف التخفيف في
أركانيا ،كمف الرخصة في الذىاب فييا كاإلياب كغير ذلؾ ،مما ليس يكجد في غيرىا،
كما قاؿ تعالى في األشير الحرـ :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ( ،)2كاف كاف ىذا
منييا عنو في غيرىا ،كلكف فييا آكد لشدة حرمتيا كعظميا؛ كليذا قاؿ تعالى :ﭽ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ أؼ في سائر أحكالكـ"(.)3
قاؿ أبك السعكد رحمو هللا( " :)4ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ أؼ فداكمكا

ِ
ِ
عمى ذكر هللا تعالى ِ
جميع األحك ِ
اؿ َحتهى في
كدعائو في
كمناجاتو
كحافظكا عمى مراقبتو
ِ
-1انظر :زاد المسير ( )462/1مصدر سابق.
 -2سكرة [التكبة.]36 :
 -3انظر :تفسير ابف كثير ( ،)403/2مصدر سابق.
 -4ىك دمحم بف دمحم بف مصطفى العمادػ مف عمماء الترؾ المستعمريف كلد بقسطنطينية كدرس فى ببلد متعددة كتقمد

القضاء فى بركسة فالقسطنطينة فالربع كأضيف إليو اإلفتاء .لو مؤلفات منيا التفسير المشيكر ت سنة  982ىجرية.
مكسكعة األعبلـ ( ،)268/1مصدر سابق.
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حاؿ المسايفة ك ِ
القتاؿ كما في قكلو تعالى ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ ()2(.")1

 -1سكرة األنفاؿ :اآلية .45

 -2أبك السعكد العمادؼ دمحم بف دمحم بف مصطفى (المتكفى982 :ىػ) ،تفسير أبي السعكد = إرشاد العقل السميـ إلى

مزايا الكتاب الكريـ(،د.ط)(،ج(،)2.د.ب)(،د.ت)،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت(،ص.)228.
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المبحث السابع :اإلحسان في معاشرة النساء.
األول :ما استدل بو اإلمام ابن كثير رحمو هللا فيما يتعمق باإلحسان في
معاشرة النساء.

استدؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق بالعدكؿ في معاشرة النساء بقكلو تعالى:
ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﭼ ()1

الثاني :المعنى العام لآليات:
اآليات تتحدث عف أحكاـ النساء المختمفة ،مف إسقاط حقكقيف خكفا مف الطبلؽ إلى

حيف كقكع الفراؽ عف أزكاجيف ،فاهلل ىك كالي أمر الرزؽ قبل الفراؽ كبعده ،مع تنبيو أف
ميما اجتيد المجتيد لف يستطيع أف يعدؿ في المحبة بيف الزكجيف ،الزـ تككف كاحدة

منيف أحب إليو مف الثانية ،كىك أمر مقضي.

 -1سكرة النساء.130-128 :
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الرابع :األحكام الشرعية:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا فيما يتعمق بآيات أربع مسائل :األكؿ :العدؿ في زكاج
النساء .الثاني :قكلو :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭﭼ  .الثالث :قكلو تعالى :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ .الرابع :النيي عف عمد الميل عمى إحدؼ
الزكجات.

أوال :العدل في زواج النساء:
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا في قكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ  .قاؿ اإلماـ ابف كثير" :كالمقصكد أف الرجل إذا
كاف في حجره يتيمة يحل لو تزكيجيا ،فتارة يرغب في أف يتزكجيا ،فأمره هللا عز كجل
أف يميرىا أسكة أمثاليا مف النساء ،فإف لـ يفعل فميعدؿ إلى غيرىا مف النساء ،فقد كسع
هللا عز كجل...كىذا المعنى في اآلية األكلى التي في أكؿ السكرة .كتارة ال يككف لمرجل
فييا رغبة لدمامتيا عنده ،أك في نفس األمر ،فنياه هللا عز كجل أف يعضميا عف
األزكاج خشية أف يشرككه في مالو الذؼ بينو كبينيا...ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ
في قكلو تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
اآلية ،فكاف الرجل في الجاىمية تككف عنده اليتيمة ،فيمقي عمييا ثكبو ،فإذا فعل ذلؾ بيا
لـ يقدر أحد أف يتزكجيا أبدا ،فإف كانت جميمة كىكييا تزكجيا كأكل ماليا ،كاف كانت
دميمة منعيا الرجاؿ أبدا حتى تمكت ،فإذا ماتت كرثيا .فحرـ هللا ذلؾ كنيى عنو"(.)1

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)425/2مصدر سابق.
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ثانيا :قولو :ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ :
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :كانكا في الجاىمية ال يكرثكف الصغار كال البنات ،كذلؾ
قكلو :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ فنيى هللا عف ذلؾ ،كبيف لكل ذؼ سيـ سيمو،
فقاؿ:ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ( )1صغي ار أك كبي ار"(.)2

ثالثا :قولو تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ :
قاؿ اإلماـ ابف كثير رحمو هللا" :يقكؿ تعالى مخب ار كمشرعا عف حاؿ الزكجيف :تارة في
حاؿ نفكر الرجل عف المرأة ،كتارة في حاؿ اتفاقو معيا ،كتارة في حاؿ فراقو ليا .فالحالة
األولى :ما إذا خافت المرأة مف زكجيا أف ينفر عنيا ،أك يعرض عنيا ،فميا أف تسقط
حقيا أك بعضو ،مف نفقة أك كسكة ،أك مبيت ،أك غير ذلؾ مف الحقكؽ عميو ،كلو أف
يقبل ذلؾ منيا فبل جناح عمييا في بذليا ذلؾ لو ،كال عميو في قبكلو منيا؛ كليذا قاؿ
تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ثـ قاؿ ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭼ أؼ :مف
الفراؽ .كقكلو :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ أؼ الصمح عند المشاحة خير مف الفراؽ؛
كليذا لما كبرت سكدة بنت زمعة عزـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى فراقيا ،فصالحتو عمى أف
يمسكيا ،كتترؾ يكميا لعائشة ،فقبل ذلؾ منيا كأبقاىا عمى ذلؾ...عف عائشة :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ
قالت :ىذا في المرأة تككف عند الرجل ،فمعمو أال يككف يستكثر منيا ،كال يككف ليا كلد،
كليا صحبة فتقكؿ :ال تطمقني كأنت في حل مف شأني...كالظاىر مف اآلية أف صمحيما
عمى ترؾ بعض حقيا لمزكج ،كقبكؿ الزكج ذلؾ ،خير مف المفارقة بالكمية ،كما أمسؾ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص سكدة بنت زمعة عمى أف تركت يكميا لعائشة ،رضي هللا عنيا ،كلـ يفارقيا بل
 -1سكرة [النساء]11 :
 -2انظر :تفسير ابف كثير ( ،)425/2مصدر سابق.
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تركيا مف جممة نسائو ،كفعمو ذلؾ لتتأسى بو أمتو في مشركعية ذلؾ كجكازه ،فيك أفضل
في حقو عميو الصبلة كالسبلـ .كلما كاف الكفاؽ أحب إلى هللا عز كجل مف الفراؽ قاؿ:
ﭽ ﭡ ﭢﭣ ﭼ ")1(.

رابعا :النيي عن الميل عمدا عمى إحدي الزوجات:

ذكر اإلماـ ابف كثير رحمو هللا ركاية عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا

ملسو هيلع هللا ىلص" :مف كانت لو امرأتاف فماؿ إلى إحداىما ،جاء يكـ القيامة كأحد شقيو ساقط"(.)2

 -1انظر :تفسير ابف كثير ( ،)429/2مصدر سابق.
 -2المسند إلماـ أحمد ،باب :مسند أبي ىريره ،)237/14( ،حديث رقـ  ،8568مصدر سابق.
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الخاتمة
الحمد هلل الذؼ كّفقني بأف أضع عصا التسيار ىنا بعد ىذه الجكالت في صفكؼ الكتب
كالمكاتب كالبحث كالتنقيب ،كأشكره عمى نعمو ظاى ار كباطنا عمى حسف التماـ،كالكصكؿ
لمختاـ ،كىك الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات .كقد اشتممت الخاتمة عمى النتائج كالتكصيات
كما يمي:
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النتائج
أىـ النتائج التي ُيمكف إيجازىا عمى النحك التالى:
لقد تكصل الباحث إلى ّ
 )1أف سكرتي آؿ عمراف كالنساء قد اشتممتا عمى كثير مف األحكاـ الشرعية لكف سكرة
النساء أكثر.
 )2أف سكرة النساء ىي السكرة الكحيدة التي تناكلت أحكاـ الميراث فقط مف بيف سكر
القرآف.
 )3أف سكرة آؿ عمراف مف السكر القرآنية البلتي تناكلت األحكاـ بدقة.
 )4أف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا يتناكؿ األحكاـ الشرعية كفق المنيج الذؼ اقتصر
عميو في تفسيره لمقرآف.
 )5أف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا قيد نفسو في تفسيره عمى التفسير بالمأثكر فقط
 )6أف اإلماـ ابف كثير رحمو هللا لـ يذكر كل مسألة متعمقة باألحكاـ في اآلية.
 )7أنو قد يكجد اختبلؼ جكىرؼ بيف المفسريف في بعض المسائل كاألحكاـ الشرعية.
 )8أف تفسير اإلماـ ابف كثير رحمو هللا مف أفضل تفسير القرآف بالمأثكر.
 )9أف اإلماـ بف كثير رحمو هللا لـ يستكعب عند تفسير بعض اآليات مف سكرتي آؿ
عمراف كالنساء جميع األحكاـ المتعمقة بيا.
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التوصيات
يكصي الباحث بعد إكمالو لمبحث باآلتي:
 )1عمى الباحثيف أف ينفضكا الغبار كييتمكا بالبحث كالتنقيب كالدراسة في كتب التفاسير
القديمة كاخراج الكنكز العممية المتعمقة باألحكاـ الشرعية
 )2عمى الباحثيف تناكؿ جزئيات مف كتب التفاسير كتخصيصيا بدراسة عممية
مكضكعية كفقا لممناىج العممية المعاصرة كفقاً العصر.

 )3عمى الباحثيف تناكؿ البحكث العممية في القرآف الكريـ كفق تفاسير األئمة إلخراج
مدػ الجيكد التي بذلكىا في خدمة كتاب هللا تعالى.
 )4القرآف الكريـ كتاب صالح لكل زماف كمكاف ،فعمى الجيل المعاصر أف يدرس جميع
الجكانب التي يتحدث عنيا القرآف العممية كالحكمية كغير ذلؾ.
 )5عمى الباحثيف أف يعرفكا أف مستجدات القرآف الكريـ ال تنتيي ميما امتد الزماف
كمرت األجياؿ  ،فعمييـ أف يبذلكا كسعيـ في اإللماـ بيا.

174

فيرس اآليات القرآنية
ـ

طرؼ اآلية

السكرة

رقـ اآلية

الصفحة

.1

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

البقرة

196

141

.2

ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ

البقرة

14

51

.3

ﮛﮜ

البقرة

54

68

.4

ﯰﯱﯲ ﯳﯴ

آؿ عمراف

41-37

31

.5

ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ

آؿ عمراف

47-45

28/26

.6

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

آؿ عمراف

97-96

41/27

.7

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ آؿ عمراف

85

47

.8

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ آؿ عمراف

117

49

.9

ﮭﮮﮯﮰ ﮱ﮲

آؿ عمراف

119

51

.11

ﯨﯩ ﯪﯫﯬ

آؿ عمراف

.11

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ

آؿ عمراف

-131
132
181

53
95

.12

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

النساء

4-2

55

.13

ﮱﯓﯔ

النساء

127

58/59

.14

ﯛ ﯜ ﯝﯞ

النساء

11

25/63/77

175

.15

﮳﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹

النساء

6-5

65

.16

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

النساء

12-11

78

.17

ﭑﭒﭓﭔ

النساء

16-15

91

.18

ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ

النساء

21-19

95

.19

ﭰﭱﭲﭳﭴ

النساء

24-22

112

.21

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

النساء

11

116

.21

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

النساء

25

118

.22

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ النساء

29

124

.23

ﭑﭒﭓﭔﭕ

النساء

35-34

129

.24

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

النساء

39-36

136

.25

ﮣﮤﮥﮦﮧ

النساء

43

149

ﮨ

.26

ﯙ ﯚﯛﯜﯝ

.27

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ النساء

93-92

.28

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ النساء

111

156

.29

النساء

23

158

النساء

ﮖﮗﮘ

57

146
149/26

ﮙ

.31

ﭑﭒ ﭓﭔﭕ

النساء

-112
113

النساء

-128
131

ﭖ

.31

ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

176

161

168

.32

ﮘ ﮙﮚﮛ

.33

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ المائدة

.34

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

المائدة

92-91

.35

ﭽﭾﭿ

المائدة

6

144

.36

ﮇﮈﮉ ﮊﮋ

المائدة

3

157

النساء

11

171

5

122
141

ﮌ

.37

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ األنعاـ

.38

ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ

األنعاـ

151

.39

ﰄﰅ ﰆ

األعراؼ

121

57

.41

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

األعراؼ

58

143

.41

ﮚﮛ ﮜ

االنفاؿ

12

25

.42

ﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ

األنفاؿ

45

167

.43

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ

التكبة

36

166

.44

ﮊﮋﮌ

الكيف

49

82

.45

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

مريـ

41

95

.46

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ

مريـ

62

126

177

7

25/142
26/155

.47

ﭑﭒﭓﭔﭕ

النكر

59

71

.48

ﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ

النكر

2

93

.49

ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ

النكر

61

68

.51

ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

النكر

33

158

.51

ﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ

النكر

63

162

.52

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ الفرقاف

68

154

.53

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ الفرقاف

68

26

.54

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ النمل

41

ج

.55

ﭿﮀﮁﮂﮃ

األحزاب

4

163

.56

ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ

األحزاب

41

169

.57

ﮅﮆﮇ ﮈﮉ

األحزاب

37

112

.58

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

الممتحنة

1

51
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فيرس أطراؼ الحديث واآلثار
ـ

طرؼ الحديث

الراكؼ

.1
.2

اختر منيف أربعاً

إذا باتت المرأة ىاجرة فراش

غيبلف بف سممة الثقفي
ْ
أبك ىريرة

131

.3

إذا تبايع الرجبلف فكل كاحد
ِ
كؿ ِب ِو
ا ْقتُمُكا اْلَفاع َل َكاْل َمْف ُع َ
أَْل ِحُقكا الفرائض بأىميا

عبد هللا ابف عمر

128

عبد هللا ابف عباس

92

عبد هللا ابف عباس

88

عائشة

118

.4
.5
.6

تحرـ
إف الرضاعة تحرـ ما ّ

.7
.8

طى ُك هل ِذؼ َحق
أع َ
إف هللا قد ْ
َحهقو
إف هللا مع الحاكـ ما لـ يجر

الصفحة
62

الكالدة

أبو أمامة الباهلي

84

عبد هللا بف أبي أكفي

148

.9

أف رجبل كانت لو يتيمة

عائشة

58

.11

إف لصاحب الحق مقاال

أبك ىريرة

83

.11

أنا ككافل إلىتيـ في الجنة

.12

ُم َّرة الفهري

33

إلىش ُكرؼ
أنو سأؿ جابر بف عبد هللا عف سميماف ْ
إقصار

.13

أنو َم ّر بالنبي صمى هللا عميو
كسمـ كىك يبكؿ

ابف الصمة

145

.14

أيما عبد تََزّكج بغير إذف َم َكاليو ابف عباس
فيك ع ِ
اىر
َ

119

.15

رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خالد بف
بعث
ُ
الكليد إلى بني جذيمة

عبد هللا بف عمر

179

164

152

.16
.17
.18
.19
.21

.23

.21
.22

اف أ َْك ُي ْنَفَي ِ
اف ُي ْجَم َد ِ
اْلِب ْك َر ِ
اف،
ِ ِ
اإلس َبلـ َعَمى َخم ٍ
س
ْ
ُبن َي ْ ْ ُ
البيعاف بالخيار ما لـ َيتََفرقا
ثبلث َكِد ْد ُت أف رسكؿ هللا

أبي ابف كعب

92

عبد هللا ابف عمر

48

عبد هللا ابف مسعكد

128

عمر بف الخطاب

86

عمي ابف أبي طالب

33

عبادة بف الصامت

92

الخالة بمنزلة األـ
ُخ ُذكا َعِّني ،قد َج َعل هللا
ركب عمر بف الخطاب

مسركؽ

98

سابقني رسكؿ هللا صمى هللا

عائشة

97

عميو كسمـ فسبقتو
.24

الصدقة عمى المسكيف صدقة

عائشة

137

.25

الصبلة الصبلة كما ممكت
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المصادر والمراجع
 .1أحكاـ القرآف لمشافعي  -جمع البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى
الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساني ،أبك بكر البييقي (المتكفى 458 :ىػ) ،كتب ىكامشو  :عبد
ُ
الغني عبد الخالق

 .2أحكاـ القرآف :القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي المعافرؼ االشبيمي
المالكي [ت 546 :ىػ]  /راجع أصكلو كخرج أحاديثو ه
كعمق عميو :دمحم عبد القادر

عطا ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف /الطبعة :الثالثة 1424 ،ىػ -
2003ـ

 .3أحكاـ القرآف ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازؼ الجصاص الحنفي (المتكفى:

370ىػ)،المحقق :دمحم صادؽ القمحاكؼ  -عضك لجنة مراجعة المصاحف باألزىر
الشريف،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ،تاريخ الطبع 1405 :ىػ.

 .4أحكاـ القرآف ،عمي بف دمحم بف عمي ،أبك الحسف الطبرؼ ،الممقب بعماد الديف،
المعركؼ بالكيا اليراسي الشافعي (المتكفى504 :ىػ) ،المحقق :مكسى دمحم عمي كعزة
عبد عطية ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :الثانية 1405 ،ىػ.
 .5اإلتقاف في عمكـ القرآف :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (ت:
 911ىػ) المحقق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ /الناشر :الييئة المصرية العامة لمكتاب
/الطبعة1394 :ىػ 1974 /ـ.
 .6اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف؛ دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف
البستي (ت354 :ىػ) ،ترتيب :األمير عبلء
َم ْع َبد ،التميمي ،أبك حاتـ ،الدارميُ ،
الديف عمي بف بمباف الفارسي (ت 739 :ىػ) حققو كخرج أحاديثو كعمق عميو :شعيب
األرنؤكط /الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت/الطبعة :األكلى 1408 ،ىػ  1988 -ـ.
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 .7األعبلـ :خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي
(ت1396:ىػ) /الناشر :دار العمـ لممبلييف /الطبعة :الخامسة عشر -أيار/
مايك2002ـ
 .8اإليضاح لناسخ القرآف كمنسكخو :أبك دمحم مكي بف أبي طالب َح ّمكش ،المحقق:
الدكتكر أحمد حسف فرحات األستاذ المساعد بجامعة الككيت  /الناشر :درر المنارة /
الطبعة :األكلى1406 ،ىػ  1986 -ـ.
 .9البحر المديد في تفسير القرآف المجيد :أبك العباس أحمد بف دمحم بف الميدؼ بف
عجيبة الحسني األنجرؼ الفاسي الصكفي (ت1224 :ىػ)  /المحقق :أحمد عبد هللا
القرشي رسبلف ،الناشر :الدكتكر حسف عباس زكي – القاىرة  /الطبعة 1419 :ىػ.
 .10التحرير كالتنكير :دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشكر التكنسي (ت:
1393ىػ)  /الناشر  :الدار التكنسية لمنشر – تكنس  /سنة النشر 1984 :ىػ.

 .11التسييل لعمكـ التنزيل :أبك القاسـ ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،ابف جزؼ
الكمبي الغرناطي المحقق :الدكتكر عبد هللا الخالدؼ  ،الناشر :شركة دار األرقـ بف
أبي األرقـ – بيركت /الطبعة :األكلى 1416 -ق.
 .12التعريفات :عمي بف دمحم بف عمي الجرجاني ،الناشر  :دار الكتاب العربي – بيركت،
الطبعة األكلى  ،1405 ،تحقيق  :إبراىيـ األبيارؼ.
 .13التفسير القرآني لمقرآف :عبد الكريـ يكنس الخطيب (ت :بعد 1390ىػ)  /الناشر:
دار الفكر العربي – القاىرة.
 .14التفسير المظيرؼ :المظيرؼ ،دمحم ثناء هللا /المحقق :غبلـ نبي التكنسي ،الناشر:
مكتبة الرشدية – الباكستاف  /الطبعة 1412 :ىػ.
 .15التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ :دمحم سيد طنطاكؼ ،الناشر :دار نيضة مصر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الفجالة – القاىرة  /الطبعة :األكلى.
طُم ْكَب َغا
 .16الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة :أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف ُق ْ

الس ْكُد ْكِني (نسبة إلى معتق أبيو سكدكف الشيخكني) الجمالي الحنفي (ت879 :ىػ)
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دراسة كتحقيق :شادؼ بف دمحم بف سالـ آؿ نعماف ،الناشر :مركز النعماف لمبحكث
كالدراسات اإلسبلمية كتحقيق التراث كالترجمة صنعاء ،اليمف ،الطبعة :األكلى،
 1432ىػ 2011 -ـ.
 .17الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر
بف فرح األنصارؼ الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفى671 :ىػ) ،تحقيق :أحمد
البردكني كابراىيـ أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية – القاىرة ،الطبعة :الثانية،
1384ىػ  1964 -ـ.
 .18الجكاىر الحساف في تفسير القرآف :أبك زيد عبد الرحمف بف دمحم بف مخمكؼ الثعالبي
(ت 875 :ىػ) المحقق :الشيخ دمحم عمي معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت  /الطبعة :األكلى  1418 -ىػ.
 .19الدر المنثكر :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (ت911 :ىػ)،
الناشر :دار الفكر – بيركت.
 .20الساف العرب :دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف ابف منظكر
األنصارؼ الركيفعى اإلفريقى (المتكفى711 :ىػ) الناشر :دار صادر – بيركت
الطبعة :الثالثة  1414 -ىػ.
 .21السنف الكبرػ :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (ت:
303ىػ) حققو كخرج أحاديثو :حسف عبد المنعـ شمبي ،أشرؼ عميو :شعيب
األرناؤكط /قدـ لو :عبد هللا بف عبد المحسف التركي /الناشر :مؤسسة الرسالة –
بيركت ،الطبعة :األكلى 1421 ،ىػ  2001 -ـ.
 .22الكشف كالبياف عف تفسير القرآف :أحمد بف دمحم بف إبراىيـ الثعمبي/ ،تحقيق :اإلماـ
أبي دمحم بف عاشكر؛ مراجعة كتدقيق :األستاذ نظير الساعدؼ ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي ،بيركت – لبناف  /الطبعة :األكلى  ،1422ىػ  2002 -ـ.
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 .23الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية أيكب بف مكسى الحسيني القريمي
الكفكؼ ،أبك البقاء الحنفي (ت1094 :ىػ) المحقق :عدناف دركيش  -دمحم المصرؼ

/الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت.
 .24المباب في عمكـ الكتاب :أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي
الدمشقي النعماني  /المحقق :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي دمحم
معكض  /الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف  /الطبعة :األكلى1419 ،
ىػ 1998-ـ.
 .25المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  :أبك دمحم عبد الحق بف غالب بف عبد
الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي (ت542 :ىػ) المحقق :عبد السبلـ
عبد الشافي دمحم ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت  /الطبعة :األكلى 1422 -
ىػ.

 .26المصنف :أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرؼ اليماني الصنعاني (ت:
211ىػ)  /المحقق :حبيب الرحمف األعظمي  /الناشر :المجمس العممي -اليند،
يطمب مف :المكتب اإلسبلمي – بيركت  /الطبعة :الثانية.1403 ،
 .27المطمع عمى ألفاظ المقنع ؛ دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي ،أبك عبد هللا،
شمس الديف (ت709 :ىػ) المحقق :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب
/الناشر :مكتبة السكادؼ لمتكزيع ،الطبعة :الطبعة األكلى 1423ىػ  2003 -ـ.
 .28المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف` :أعضاء ممتقى أىل
الحديث  /أعده لمشاممة :أسامة بف الزىراء عضك في ممتقى أىل الحديث.
 .29المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جرير الطبرؼ( : )823/2أكرـ بف دمحم زيادة
الفالكجي األثرؼ  /تقديـ :عمي حسف عبد الحميد األثرؼ  /الناشر :الدار األثرية،

األردف  -دار ابف عفاف ،القاىرة.
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 .30المقدمات األساسية في عمكـ القرآف؛ عبد هللا بف يكسف بف عيسى بف يعقكب
اليعقكب الجديع العنزؼ /الناشر :مركز البحكث اإلسبلمية ليدز – بريطانيا /الطبعة:

األكلى 1422 ،ىػ  2001 -ـ.

 .31المنيل الصافي كالمستكفى بعد الكافي :يكسف بف تغرؼ بردؼ بف عبد هللا الظاىرؼ
الحنفي ،أبك المحاسف ،جماؿ الديف (ت874 :ىػ) ،حققو ككضع حكاشيو :دكتكر
دمحم دمحم أميف/تقديـ :دكتكر سعيد عبد الفتاح عاشكر ،الناشر :الييئة المصرية العامة
لمكتاب.
 .32الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ :أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ
األندلسي القرطبي الظاىرؼ (ت456 :ىػ) المحقق :د .عبد الغفار سميماف البندارؼ /
الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف  /الطبعة :األكلى 1406 ،ىػ 1986 -
ـ.
 .33الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ :القاضي أبي بكر دمحم بف عبد هللا بف العربي
المالكي /الناشر:مكتبة سمسبيل /تحقيق  :أبي حفص األثرؼ المصرؼ.

 .34الناسخ كالمنسكخ :أبك القاسـ ىبة هللا بف سبلمة بف نصر بف عمي البغدادؼ المقرؼ
(ت410 :ىػ) المحقق :زىير الشاكيش  ,دمحم كنعاف الناشر :المكتب اإلسبلمي –
بيركت  ،الطبعة :األكلى 1404 ،ىػ.

 .35الناسخ كالمنسكخ :أبك جعفر الهن هحاس أحمد بف دمحم بف إسماعيل بف يكنس المرادؼ

النحكؼ (ت 338 :ىػ) /المحقق :د .دمحم عبد السبلـ دمحم  /الناشر :مكتبة الفبلح –
الككيت ،الطبعة :األكلى.1408 ،

 .36اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره ،كأحكامو ،كجمل مف فنكف
عمكمو ،أبك دمحم مكي بف أبي طالب َح ّمكش بف دمحم بف مختار القيسي القيركاني ثـ
األندلسي القرطبي المالكي (المتكفى 437 :ىػ) ،المحقق :مجمكعة رسائل جامعية
بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي  -جامعة الشارقة ،بإشراؼ أ .د :الشاىد
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البكشيخي ،الناشر :مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -كمية الشريعة كالدراسات
اإلسبلمية  -جامعة الشارقة ،الطبعة :األكلى 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
 .37أنكار التنزيل كأسرار التأكيل ،ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف دمحم
الشيرازؼ البيضاكؼ (المتكفى685 :ىػ) ،المحقق :دمحم عبد الرحمف المرعشمي،
الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة :األكلى  1418 -ىػ.
 .38بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىل األندلس :أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة،
أبك جعفر الضبي (ت599 :ىػ) ،الناشر :دار الكاتب العربي– القاىرة /عاـ النشر:
1967ـ.
 .39بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف
السيكطي (ت911 :ىػ)  /المحقق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،الناشر :المكتبة العصرية
 لبناف  /صيدا.مبل حكيش السيد محمكد
 .40بياف المعاني [مرتب حسب ترتيب النزكؿ] :عبد القادر بف ّ

آؿ غازؼ العاني (ت1398 :ىػ) ،الناشر :مطبعة الترقي – دمشق ،الطبعة :األكلى،
 1382ىػ  1965 -ـ .)350/2( /

 .41تأكيبلت أىل السنة :دمحم بف دمحم بف محمكد ،أبك منصكر الماتريدؼ (ت333 :ىػ)
المحقق :د .مجدؼ باسمكـ  /الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف  ،الطبعة:
األكلى 1426 ،ىػ  2005 -ـ.
 .42تفسير أبي السعكد = إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،أبك السعكد
العمادؼ دمحم بف دمحم بف مصطفى (المتكفى982 :ىػ) ،الناشر :دار إحياء التراث
العربي – بيركت.

 .43تفسير الشعراكؼ – الخكاطر؛ دمحم متكلي الشعراكؼ (ت1418 :ىػ) ،الناشر :مطابع
أخبار اليكـ.

 .44تفسير القرآف العزيز :أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف دمحم المرؼ ،اإللبيرؼ
المعركؼ بابف أبي َزَمِنيف المالكي (ت399 :ىػ)  /المحقق :أبك عبد هللا حسيف بف
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عكاشة  -دمحم بف مصطفى الكنز  /الناشر :الفاركؽ الحديثة  -مصر /القاىرة
/الطبعة :األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.
 .45تفسير القرآف العزيز ،أبك عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف دمحم المرؼ،
اإللبيرؼ المعركؼ بابف أبي َزَمِنيف المالكي (المتكفى399 :ىػ)،المحقق :أبك عبد هللا
حسيف بف عكاشة  -دمحم بف مصطفى الكنز،الناشر :الفاركؽ الحديثة  -مصر/
القاىرة ،الطبعة :األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.

 .46تفسير القرآف العظيـ :أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ
الدمشقي (ت 774 :ىػ)  /المحقق :سامي بف دمحم سبلمة  /الناشر :دار طيبة لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة :الثانية 1420ىػ 1999 -ـ.
 .47تفسير الماتريدؼ (تأكيبلت أىل السنة) ،دمحم بف دمحم بف محمكد ،أبك منصكر
الماتريدؼ (المتكفى333 :ىػ)،المحقق :د .مجدؼ باسمكـ ،الناشر :دار الكتب العممية
 -بيركت ،لبناف،الطبعة :األكلى 1426 ،ىػ  2005 -ـ.

 .48تفسير الماكردؼ= النكت كالعيكف ،أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب

البصرؼ البغدادؼ ،الشيير بالماكردؼ (ت450 :ىػ)؛  ،المحقق :السيد ابف عبد
المقصكد بف عبد الرحيـ ،الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف.

المؤلفيفَ ،كفيات :دمحم خير بف رمضاف بف إسماعيل يكسف ،الناشر:
 .49تَكمَمة ُمعجـ ُ
دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت– لبناف /الطبعة :األكلى 1418،ىػ -
 1997ـ.
 .50تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا
السعدؼ (ت1376 :ىػ) المحقق :عبد الرحمف بف معبل المكيحق الناشر :مؤسسة
الرسالة ،الطبعة :األكلى 1420ىػ  2000-ـ.
 .51جامع البياف في تأكيل القرآف :دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ،أبك
جعفر الطبرؼ (ت310 :ىػ) المحقق :أحمد دمحم شاكر /الناشر :مؤسسة الرسالة
/الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ  2000 -ـ.
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 .52حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر  :عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار
الميداني الدمشقي (ت1335 :ىػ)  ،حققو كنسقو كعمق عميو حفيده :دمحم بيجة
البيطار  -م ف أعضاء مجمع المغة العربية  /الناشر :دار صادر ،بيركت /الطبعة:
الثانية 1413 ،ىػ  1993 -ـ.
 .53دراسات في عمكـ القرآف :دمحم بكر إسماعيل (ت1426 :ىػ) ،الناشر :دار المنار
الطبعة :الثانية 1419ىػ1999-ـ.

 .54ديكاف اإلسبلـ :شمس الديف أبك المعالي دمحم بف عبد الرحمف بف الغزؼ (ت:
1167ىػ) المحقق :سيد كسركؼ حسف الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف/
الطبعة :األكلى 1411 ،ىػ  1990 -ـ.
 .55ذيل طبقات الحنابمة :زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف،
السبلمي ،البغدادؼ ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي (ت795 :ىػ) ،المحقق :د عبد الرحمف بف
َ
سميماف العثيميف ،الناشر :مكتبة العبيكاف – الرياض ،الطبعة :األكلى 1425 ،ىػ -
 2005ـ.
 .56ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :شياب الديف محمكد بف عبد
هللا الحسيني األلكسي (ت1270 :ىػ)/ ،المحقق :عمي عبد البارؼ عطية  /الناشر:
دار الكتب العممية – بيركت  /الطبعة :األكلى 1415 ،ىػ.
 .57زاد المسير في عمـ التفسير ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم
الجكزؼ (المتكفى597 :ىػ) ،المحقق :عبد الرزاؽ الميدؼ ،الناشر :دار الكتاب
العربي – بيركت ،الطبعة :األكلى  1422 -ىػ.
 .58زىرة التفاسير ،دمحم بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة
(المتكفى1394 :ىػ) ،دار النشر :دار الفكر العربي.
 .59سير أعبلـ النببلء :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز
الذىبي (ت748 :ىػ) الناشر :دار الحديث -القاىرة /الطبعة1427 :ىػ2006-ـ .
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 .60شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمكـ ،نشكاف بف سعيد الحميرػ اليمني (ت:
573ىػ) المحقق :د حسيف بف عبد هللا العمرؼ  -مطير بف عمي اإلرياني  -د
يكسف دمحم عبد هللا /الناشر :دار الفكر المعاصر (بيركت  -لبناف) ،دار الفكر
(دمشق  -سكرية) الطبعة :األكلى 1420 ،ىػ 1999 -ـ.

 .61صحيح البخارؼ :دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ الجعفي ،المحقق :دمحم زىير
بف ناصر الناصر  /الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ
ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي)/ ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ.

 .62صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ (ت261 :ىػ)
المحقق :دمحم فؤاد عبد الباقي /الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.
 .63صفكة التفاسير ،دمحم عمي الصابكني ،الناشر :دار الصابكني لمطباعة كالنشر
كالتكزيع – القاىرة ،الطبعة :األكلى 1417 ،ىػ  1997 -ـ.
 .64طبقات الحفاظ؛ عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي (ت911 :ىػ)،
الناشر :دار الكتب العممية – بيركت /الطبعة :األكلى.1403 ،

 .65طبقات الشافعييف :أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ
الدمشقي (ت774 :ىػ) /تحقيق :د أحمد عمر ىاشـ ،د دمحم زينيـ دمحم عزب /الناشر:
مكتبة الثقافة الدينية  /تاريخ النشر 1413 :ىػ  1993 -ـ.
 .66طبقات المفسريف لمداككدؼ :دمحم بف عمي بف أحمد ،شمس الديف الداككدؼ المالكي
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يكسف (ت 833 :ىػ) ،الناشر :مكتبة ابف تيمية /الطبعة :عني بنشره ألكؿ مرة عاـ
1351ىػ ج .برجستراسر
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 .73قبلئد المرجاف في بياف الناسخ كالمنسكخ في القرآف :مرعي بف يكسف بف أبى بكر
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مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكؼ الشافعي (ت 510 :ىػ) ،المحقق :عبد الرزاؽ

الميدؼ  /الناشر  :دار إحياء التراث العربي –بيركت  /الطبعة  :األكلى 1420 ،
ىػ.
 .80معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب :شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت
بف عبد هللا الركمي الحمكؼ (ت626 :ىػ) المحقق :إحساف عباس الناشر :دار
الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة :األكلى 1414 ،ىػ  1993 -ـ
 .81معجـ المؤلفيف :عمر بف رضا بف دمحم راغب بف عبد الغني كحالة الدمشق (ت:
1408ىػ) ::الناشر :مكتبة المثنى  -بيركت ،دار إحياء التراث العربي بيركت.
 .82معجـ مقاييس المغة :أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ ،أبك الحسيف (ت:

395ىػ) ،المحقق :عبد السبلـ دمحم ىاركف/الناشر :دار الفكر/عاـ النشر1399 :ىػ
1979 -ـ.

 .83مفاتيح الغيب = التفسير الكبير :أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف
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 .84ناسخ القرآف كمنسكخو؛ جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ
السمفي الداني بف منير آؿ زىكؼ،
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(ت911 :ىػ)  /المحقق :فيميب حتي  /الناشر :المكتبة العممية – بيركت.
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