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هذا@لحتاب@صل

ة@لنصلي@لىمرحعحه@لو-لكبلأ@يول@لنرت@رعلرم@لسرضبل@مؤنمهالهالن@محمبةةر@

ليصمودي@يمعدطنى@لا@ليرسال@@تشترلدس)@ل@حر@ر(،لجةط@@وحةلل
@لكب@ممه

5ييحةبس30)دق@لأحد@لو@ورمر@لك 1 4 2اك@/25(21 0 0

كاحي@لانثةرلجةم،
)شرنا(@لترت@رعلوم@شاد@لحيرحريل،حمد@لددا
)صفتا(@لن@كلرعلوماد@لكبر@@بلكل@لا@عد@دا

لي@ل@@مولكيةوعب@لنصتطرعلوم@شاد@لحيركمة،يرسدا
حلرخا()سمتاططا

@للبةدرحة@ل@ح@@كلصل@ل@حمعرلال@@ممهصحصلالسمتننرلحؤاشطتعليةسفثةرس

صع@نرد@فرلىكلرممة@لؤت@وعليم@لكبرلي@ل@كر@ر@@
@للب@لقتط@لأساللطع@لحة

أفةخموقا@
وآلنيئئروأل@ض@فرظةلطبع

للز@ت

أفانيةلطبعةأ
1 4 2 2هى-9 0 0 مى8

@طباعت@يريجهقام

ل@للقلحسب

جمال@لمجلأفق
ص@زحمه@ورلغ@@حر@لمطمه

مو@ة@لا@ة-@نص@بة-حمههربة

1ة@نص@لالارة @للطر@مصرسكصحلص@حادعصنرعلحبرلطصعرضارع6

سصرسهةسحر@نرلبي-محد@لنهبدرنرم@مرلمجهعد@حمبفة

2@اكى@+202@@8240722-8751،722هتص 2 7 4 1 7 5 0

+2،2@@

1@فزمر،ص@لبهة 2لمأ02ممص@لأرمر@رنبي-ضارع2 5 9 3(022+)

سدشارععلىفيشارعسضصععليس@لحىصارعالمر@لكةءمدبة
(+202)لملاكه.،22ضصلمر-محهةصطمى@لح@-

@لكلأ
1@لأسكمرفيلع 2 @دلمجى@@سعو@رحمت@لاطي@لاسكمر@لأكر-ظرع7

505هعص 9 3 2 415ساكس2 9 3 2 2(032+)

هنا@نصب@س

@لرط@63611@رص@لحربة-161@ص
لياللكحوكد@حر@

@لحا@مم@مىث@مثحعا@@

سس@عهحمعا@ثا@م@على@لالرت+موقما



ا-ط

و@ر@ث

نمجت@نيفيسللماكانو@لدى@لذىروحالى

لرحمته.تحالى@للهثخمد،@لحلصطلبنفج

كثهزاوصلرتتحفلت@لعرسزلآ@لتيو@لدتي@لى

@ن@نسائلأ@لمولى@عنما.كلدي@ثناءفعي

والحافهة.@لصحةلدوأصعلليا

@نل@صدعائيمح@لفاضلةو@ممصاولادى@لى

@لحقدعلهمندائفاكلونوأ

إ

3
-



الكابهذامؤئف

-

برراتيهمركزفيام9لملأا@/3لملاعمولدةمصطخليلوفيتث@بنصفرت

لسك.ر@صنةوسطفىاقعةزلتسا@لىلمدينة@لتابع

@لبوسنة-عاصمةفر@@لريقةبكخسر@@لعلىيمدرسةفي@ثرعيتعليسهابتدأ-

5عام@لدرسةهذهوأشأتسراييفر، 3 تدرسهذايومناوحتىقتفلكومنذام7

المحتلفة.الإسلاميةفيها@لل@م
منتخوجهومع

حفظئتمالامتيلربدرجة@لدرسةهذه

لكريم.@@لقرآن
-

4منةالقاهرةفيالأرهر@ثري@بجامعة@لتحق 0 كليةمنوتخزجامما8ا@/9

@لىئصول
1سنة@لؤتن(وعلرم@لتفسير)قسمين 4 1 ممتلز.عم-بتقدرام992/@2

-

@لتخضصشهادةونال@لعلياك@الدر@فسبل@لكلي@لف@فيثو@شهواصل

4سة@لقىآنوعل@م@لتفسبرفي)الماجيسنر( 1 كفتوالامتيلى،بمرتبةاما@/7799

لالمأثور.النفسيرة@ثو@حرلرسالته
-

مصرفىللجامحات@و@لنمئرلاصد@ر@رسالتهئشرت
4سنة 1 اما@/9999

@بسلى@.سورةليتطبيقيةثو@هةوضهابطه-ئمميتهبالمئور:@لتفسيربعنهان:أ

-

س
9@سة 9 الإسلاميةيهيةالأكا@في@لقىآنو@مالتفسيرلماثةمدزشايعملام7

يجوتخرلإيجادالأكاديميتانهاتانأنمثذوقد@لوسة،فيوبهاتقزنبتسافيللتربية

@لبرسنهمد@رسفيالإسلامية@لنربيةماثةلندريسالمتحضصة@لك@ثو
لشاطله-

فيوالمحاضراتبلقلى@لد@رسمثلسة،في@تنزعوئقافيدعوي
ومجلاتصحفليوالتحليليةالحلصيةنثرالمفالاتثمو@لدراس،والإفاعات@لساجد
الثببوخصوضاسنري@لثببمعالعملفيحهوفالهئأكسا@فتلمة،شة

علملىمنمجموعةمعشارك@الأهد@هدهتحقيقسيلوفي@لرحلةفي

فيملحوظايجليثهزلهار@لتحالإسلاميةالئفافبة@لسلامجمعيةإلاءفي@لوسنة
ية.سولو@وساطلأا

-

منالمجلةهذهوئعدالبوسوية،باللغة@ة@بديىالآفاق"مجلةعلى@صد@رعصل

العالمية@لعلومدشبكةعلىموقعولها@لبرشة،فيالإملاميةالمجلأتوأقوىكبر

نت(.نترل!)ا



وتقدرشكر

هرالأزلحامحةو@لتقدروبحالصأتقذمهدا@لحث،@كلدادمنالانتهاءبمناسبة

على@لقىآنوعلوم@لت@وفسمبالتاهرةالديىئصرلولكلية@ليم،وجهعلى@لثريف

سائلا@لدكع@ر@ه،مرحلةومتابعةلتسجيل@لفرصةليأتيحتحيثالخصوص،وجه

@لفي@.الإصلاميلهذا@لصرحوحسايتهرعاتهيديمكأ@نالمولىمن

ر@فيالدمحمدالدكهر@لأستاذفمية@لثرف،أستاذيو@لتقدرو:بالشكروأخم@

كثبر@للهحفظهفكان@لرسال@،مذه@بكلد@علىتعالى@اشر@فه@للهأكرمي@لذيجبريل

شعليهبما@كلرضالاهتمامكلمهتئافيها،و@لضي)تمامهامهاصلةعلىر@طث@لتجيع

ت@يهاتهأتلفىفكنتعظيم،خئتيفائميا،ناصخامتفخصا،مدففاباحثها@لكثيصة،

يم..وسلوكها@بخئقهممزوجة@لقيمة@لملمية
الحليلين:الأسنا@بنئشكرأشيكما

@كليةو@لى@لكليةفيالقرانوعلمئمتاذ@لت@سير@لفصملىيعبد@طيكتورالأصتاذ@ل@فضيلة

عميدووعلرمهأشاذ@لت@سيرسلامةإبر@ميمالدكنورالأستاذوفضيلة@لكي@،الاملامي

كزةرعمعليهاوالحكم@لرسالةهدهمناثةلقبولهساوفلكطنطا،في@لدينأصولكية

@خير@طز@الأفاضلالأساتدةهؤلاءتعالىفجزى@لل@@ليهسا.@سندة@@سوولياتو@@ل@كلل

ئحطاء.فيهاشماونصرببوتقريمها@لرصالةمذهقراعةفيومشقةجهل!منبذلطماعلى

سبيللي@لعرنليوفذمساعدليمنلكلرعرفانيشكريبخالمىأتقذمأننيكما

سة،المحرومصروطنا@لثانيفيأستي@تامةإفامتيأمبا@تيسيرهذا@لح@لإنجلى

الأخوحجازي،عبد@لسلىم@هندسالأستاذ@@لفضلاء:الأساتذة@طصوصوجهوعلى
إساعيل،عليالحاجوالأخ@لقطب،صاثقو@لسيد@مترم@لسويدي،هام@لكريم

والأحعلام،جبهان@لدكتررة@لفاضلةةر@لسي@و@لح،محمد@طسينيوالأستاذ@لعسيد
الماضلالأحوكدلك@لثال،إيمان@لدكتررة@لفاضلةيفرجتهعاد@لتبرريكترر@ل@

ئستحدمهكنتيجهاز@لكجب@تر@لفليياعلىتهتفضل@لذيي@لنضممحتمنر
لي

عك@لثعفضيلةوأيضامصر@لعربية،جمهوريةفي@قامنيطيلة@لوسالةهذه@كلد@د

ر@لدكتولأحي@زيلو@الحاصوشكريرالمر@جع.@لكتبمنكثزاعنتر@لذيمما@كلارني

منكثيزاوبذلتعسلت@لتح@لنالإي@ان@لدكتورة@لفاضلةو@وجتهعماد@لتجحري

والإخحةتمال@فجز@صا@لل@ىتها،ج@مناقشتها@لدولرها@لرمالةمذهطغأحل

دصلمحلكلهموجعلقام@ا،ماعلى@خير@بز@جميغاالأفاضل
ا

الآصة.في

@لؤلف





تقديم

جبريلر@ضيالدمحمدالدكهرالاشاذبقلم

بالقامرة@لأزمرجامعةفي@لقرآنوعليمالفسيرأسإذ

سليئ،@ر@و)ممالأنياء،خاتمعلىو@لسلامو@لصلاة@لالمين،رلثلله@طمد

بهدي@اهتدىومىأحسعين،وصحبهتلهوعلىمحمد،صئدن@للحالمين،@للهورحصة

وبعد..@لدين.يوم@لى

وثقافتهم،وفكرهنم@لسلمين،ئغئقل!فيشئشهاسطعت@لتىالحقائقمنفإن

سائربينمن@لكىيم@لقرآنئنالحقمعرفةفير@فكلئممالشذظلامولئت

ئمرزولابستةخصائص،لهتوفرتقدفبلمنأليائهعلىتحالىأنزلها@لله@لتي@لكتب

@لكتب..هذهكلعلىبهاتسير

ستف@ر@لث@،من@كذبين@لكليبها@لتحذوتع@لتحالمعجزةهويمفالقرتن

له@عارضين@
ربفى@نتغ@@)نزرله:عصرفي

دفآر(عبناعكزناشا
ننور؟

لأتقحأتفملحأولنتفحلوألن@فبم@صندقينكربنألنهدونننشهدآبهموأذعمانثل@

@صدنبهربنلكلنتأبخدمى@فبرةوتوبائتتىرأن

ةبنفى@ل@فوفلكالحن،عرنهمدادللإنىمنمررر@لفمعبها@ستئر@لتحذيثم

@لفو@ليتت
نج@وأ@طعكوائحناحدثىلجنحتلي)ئلسبحانه:اتئقولبهنطقي

لاعجلىهفكانظهبرا@لبغيقلغصحنم@متدءولؤهبتف@لاثقؤ@نانمالثل

الأمفي@@عجز@مى@للح@ييكنلمماللإيمانوقيادها@لحقولنواصي@متلاكفي

ما"@دش:@للهرسرلحدبثفيصريخاجاءماوهذا@لسابقة،
إلانئيالأنبباءمى

@لئ،اللهأوحاهوحئاأوتيته@لذيكانو)نما@لبئر،عليهآمنمثلهماالاياتمنئئطي

@لتيامةأوومتابغاأكئرهمأكونئنفأرحو

يمو@لقرتن
@للهعصمةقد

ئفظليآفيلاعريز@لكتث)@نمتحري@:ئ@من

هذا@لكتدتعالى@لل@حفظلقدحميد@حمكيرتنلنزيلحتفهولامقبمتهمنمابين

ولتية:@@لأسر@سررة(2).2،324آية@لترة.مهرة(1)

@لنىت@.رلكي@لد@لنىت@،@صلمحابمجحه،.@يا@لحلأيجه(3)

.42و@لآبة4،1تحرتىةمضلت@رة(4)



1 @يومنهجه@بصاص@لى@زيالإمم0
@لتفحيم

يضيعئن@ليم
نه

نخن)إتافقال:هذا@طفظضينلدسبحنهكان@ناشيء،

وقلوب@،@لنب@قلبمنجحلقد@فإله)(،@لجمالونالذكر@ناشننا

بسطورها،تكى@لصحائصدلمالحفظ،لهاأوعيةلحده،والمزميرشئصحابه،

وهولاستظهارها،@ل@لربكنتصابقدران،لحمظوسيلةبمدادهاوالأقلام
يشيرما

فيمسلمأخرجهالذيالحديثسياقفر؟@ر@للرسولسبحالهاللهقولإليه

@لى،@يغسلهلاكتائاعليكوأنزلتبك،وأبتليلأبتليكلعثئكبكا"صحيحه،:إ

ويفطان!لائماتقرؤه

فمعناه:@لاءأيعسلهلا"تعالى:قرلهأما"تعالى:يهرزذبرالوويالإممقال

ور@ى@لص@محفوط
قرلهوأماالأزمان،مرعلىيبقىبلهاب،@لى@ليهيتطوقلا

@لن@مفيلكمحفوظايكونمداه@للاء:فقالويفطافىألائساتقرؤهتعالى:!

ومهول!!ئشرفيتقرؤهوقيل:والتظه،

لقد
أمهاتفيوالريعةوثواشها،أصولهافية@لتي@علحيم@لت@آنحمع

لهيغرضقفيساالأقرمبلىالإلسانيهديذلككلفيوهوفروعها،وكثييرشأحكامها

@لكنطالعومعا@ه،معاشهأمررمن
ينى@لنىا@صبىهدا)@نتحالى.@لل@فرله@ي

)8(،@خر)كمائا@لهخأنألفخلتبغملوديىاذانمصشبنو@لترأقوم"
له:قوودي

@لنصنلمبنودثرى@رخمةوهئ@@@ل@نن@اأنكتعنث)وشنا

اكثيزبينندكان@الاالكريمالقرآنئدقحصا:ماعلىالأحيرةالآيةهذهودلالة
من

تحصيصأليإبهام،توصيحأوإجمال،تمصيلسبقيليماأحاللانهالأحكام،

صريحاأمزاوأمروئفعاله،أق@لهفي@لبى@ر@توحبهات@ل@بطلاق،تقييدأوعموم،

والاية)01(،@فأسهرا..عتهوما@نكغلحفرهازسمهل@نبه@بم)وماباتباعه:قاطعا
عاثة

لهمفويىكلفي

ومنهي
بعمم@لعرةأنمنانطلافاخاضا،سبهاكان@نعنه،

لا@للفظ
@لسبب.بحصوص

و)نارته@لبثر،لحياةقيادتهفي@لكريمبالقصتنيتعلقماإحمال-فيذلك-كان@@فا

.9تية@طحرصررة(5)

و@لار.@ة@@لحباشلليلهائعر@@لتيلد@لصعتيطة،كدسلم،:صجح@ل@ا@(6)

"الطر(7)
ا.للاا7@ليوي،@نرح@سلمصحح

.89@لآيةحم@لنحلسررة(9)أ.تية.@ا@ضر@@حره(8)

@لسالعةا@يةدحص(10)
@طر.دهرةس



1نف@يم 1

قدأخرىجهةمن@لقىآنفإنلاعوجاجهم،وتقويمهلطريقهم،
@لففل!@ئطر@جمع

أليفعنا@ثتما@لهؤذ،@تثفاعتهترذلاشافغفهووأتباعه:لاهله@مةو@لك@@لزفحةلي
أمامة

برميأتيفإنه@نرئرا@لت@تأ؟يقول:!@لا@@للهرمولسمعثتال:أنه@لباهلي

يمتأتيانفإنهساعر@ن،آلوسررةة@زأوا@لزقراوتننلأصحابه،شفيغا@لقيامة

تخالمجانص@ل@طنيرمىفزقافيكأنهماأوغيالمجان،كأنهماأرعمامتان،كانهصا@لقيامة

قالقال:عر@هفعنلاهله،و@لعزة@لزفمةفناطوهو)11(،0،0صاحبهماعن

@لله@ن@4@:أ@لل@رمول
آخرينأبهويضعئترائابهذا@لكتدرفع

ملازبمعلىإلاعز@لت@آنذلكئجلمن
له

@لنب@ءد@بليهلفتماوهربه،تئبم
تفئئائشذلهوبيدهمحصدنفسيف@الفثتعامدوا@لقرتن"قوله:فيالانتباه

الإللمى

غفبها"في

حفظهأشذ@طرصفحرصماقدرة،@س@لب@ئصحابعرفأيضاهذائجلومن

ئقد@رلهغرفتالإسلام،ئمةكيانفيحجر@لزاويةوئصبحبه،و@لعسلرمد@رسته

ئملهوقذم@لرجال،
ل@نهمالتفاضلمحياروكانللنسلى،مهورارخعلبلموقع،كلفي

والحس@.لالجاهئرينلى،و@ل@بالدرهم@لناستفاضلا@@

فهمسلم،كلحياةفيالاهت@اماتفوايتبفأئنبدلاشا"نههذاكاب
صلاحومنه

منوان،بز@لقصالاهتمامهذاتلريخهمعبر@سلين@ئجيالتو@رثتولقد@لثر.حياة

منالاؤفىبالنصي@حظيئئم
له@لى@لتمكينتفلإث@لتير@لدر@مات@ؤئفك@

في

عضرفخرمنذودلكوثو@صة،وفهئاوتلاوة،حفطاوعقولهم،@سلمين@قلوب

@لتى
@لتفسير،علمفي@لتصنيىفننبعالاولى،الإسلامقرونفي@لإسلاميةللعلوموين

رغم@تساماتهاو@مناحيهافي@لتفمبرتلكنحذدتالأبمومع@ؤئفمت،@فيهوكثرت

@لرضوع.وحدة

ئحكامهوي@انتفسير@لنرآن،في@لفقهي@لتنارلكانولقد
@لتيأبرز@بالاتمى

@لكبرى@لؤئفاتتصيصواكبتمبكرة،مرحلةفينلكولدأالمفشرون.خاضها

صئفت@لتي@ؤئفات@تلكعامة،بصغةعلمفي@لأولى
بالمثور.لي

@لقرت@.فر@كلةلد@صل@،للصعلاة@صجحه،:لي.سلمنحرحه(11)

لالتىتد.بقرمسلد@صلمو@،@@صلاةكدصحيحها:في.سلمنحرحه(12)

بنلئ،.وما@لفرت@لضانل@للسفرلمى،علاةكدصحيحه،.@ياملمئحرحه(13)



1 @لتغيمفيومنهجهاصل@@@لر@زي@لا@2

ضيختأيفشهدتد@لهجري@لثالث@ل@نكانفإنا
جعفربنمح@دالإمم@ف@ر@ن@

3-224)ي 1 تيى@لقرآن،،تلىيلعن@لبيانجمع"@ل@ئم:الضحملكتابه(@0

3)ت@لربحجإسحاقأليتألبفشهدكما 1 فان@لقرتنأ،معالي"لكتابه(@1

ئمهدقدللعلوم-و@ردهلىاتأليقا@لاسلامقرونأكثرمنوهو@لهجري-@لرالعالقرن

أحكام"كتاببهأعني@لتفاسير@لفقهية،فيصئفت@لت@الكنبوأهئمأبرزاسواحد

أحمدبكرأبيللإمام@لتصآد،
3عامولدي@لهالحضاص@لرازيعليبن 0 وتوفئي@5

3 7 0@.

والحديث@لتفس@ر@مفيخاصة@لدي@،علمديآية@بالاصالاممكانلقد

ثناء@للساءعليهوأثنىعصره،فيالأحنا@رياسة@ليهاشهتوقدوالأصول،والمقه

@لىالحافظعهقالوعلمه.بمكانتهيليق
عالم@بتهدالمفتيالعلامةالإمام"يه@ؤثله:هبي

ئححدبكرأبر@لر@ق
الامامو@متدحه@لتصانيف..،،صاحبالحنفي،ازي@ل@عليب@

رحمهكثيرالن
ةريا@إليهانتهتحسيفة،أديأصحابأئصةأحذ@لفقيه،"دقوله:@لل@

.@الافاق..من@لطلابإليهورحلوقته،فيالحنمية

نهمه،ومتؤخععلمه،وخلاصةموئفاته،تابخنهو@لتىآنأاحكم"كتالهأما

مرجغائعتر@لكريمللقرتن@لتف@ير@لفقهيةمحالفيوهو@لعلساء.لاهنممحظيوقد

ليعنهايسنغنىلا@لتح@ر@جع@أهئممن
البب.هذا

@لتفسير@فيومنهجهالحطماصازيا@بكرأبوالإمم"أيدينا:ل@الذيو@لكتب

@سلم@خليلوفيتمى،مصطمىبنصفرتالدكتور/@لفاضلوأخيا@لثغابننالمؤئفه

لهذاواعيةمتأنيةجا@ةثراسةهروئرضا،ونسئامولداالبوصويوفخزا،واعنز@زاعقيدة

تصنيفه.فيالجصاصالإمامسلكه@لذي@نهج@بيانخلالس@لفئ@الكتا@

@هذا@@زئ@@يتنلىلأنوفبل
@بصاص،الإممعنو@فيةبدراسةقدمفإنههح،

عدئافيهعاصرو@لذيفيه،علقيالعصر@لىعلىكاشفاضرعافيهائلتى
خلفهمى

2عميبينحكم@لذيباللهبالمقتدربنضا@لداسيةولة@لى 95-5 3 بالطالعوانتهاغ2،0
@لفلله

3عليبينحكمي @،38ا-63
هذاخصائص@ؤفص@لينفلكخلالومن

ثمتعالى.@للهرحمهالحصاصالإمامعلىذلكوأثروعلمتا،واجتساعئاسياستاالمصر

لذلك،ررحلاتهللعلموطلبهميلا@ه،في:@لكبيرالإمامهذاحياةبالدراسةتنارل

@لحلمية.وآثارهالعلماء،بينرمكانتهوتلاميذه،وشيوحه



1تقديم 3

لمخبوللحق-فتلىل-كابه،في@لضلبمحالحة@رففبدأ@ذلكوبحد
كابه.في@بصاصالإممصنهج@لل@ي@لبحثلأثواتواتلاكو@نتد@بر،

سادته@بصاصالإمممنها@ستمىو@اد@لمصاثو@لت@بهذا@لتفسير،تعريفهفعد

و@لنحى،و@لل،و@طديث،@ماثو@لتفسير،من@لعديدنسلتو@لتىالعلسية،

عليهابنىالتيالأشسفيالقرلدضلفل@،وغيروالتلىيحوالأصول،و@لفقه،

هدأأدلهتينكاملا@لق@تن،أحكمتفسير!واستقراءثو@صةوبحدتفسيره،الحصاص

بالقىتأ،تفسبر@لقرتنتفديمعلى@طصاصحزصفي:تتحئلئضبىعلىقمالمهج

من@فاثتهبالرئي،والتفشربالماثوربينوجنعه
@لفالقةوعنايتهوعلرمها،@للغة

فالفقهوالاحكام،بالمقه
مساثللأهمواستعر@ضهكابه،على@لنالب@السسةهو

@لوادمعرفةفيواستعانته@لقرآن،وعلم@لفقهأصولمبثمنلكثيروتعرضهة،@لقي@

لهكاكانت@@أسبب-مننولهافيوردبماالايكمن
و@متما@هلزول،سبب

@وضوعد.و@الإسرائيليتعنرابتعاثهوتوجيهها،@اتبالؤ@

أنعلى
@وح

يحازلاجعلته@لكتابموئفدهانحئى@ل@@لل@ي@والأمانة@لئصفة

منقد@ر@هعسافيتعاضىالحياز@لعصبية،@بصاص@ل@
وكلتفسيره-علىمآحد

و@قرلهمنيؤخذ
علىالمآحذبعضهنادئندكرإنهبل@لا@-@عصرمالا@عليهد

تمكهرثدة@لسائل،بمضفيالمعتزلةبمده@تاورثرهبينها:مىالجصاص،تفسير

@@لرو@لبعضوانتقاءله،@لتمطبتفار@لدرحة@طنفيلالمذهب
وذكرهوحه،عيرمن

ولكهوغير@ل@،عليها،@لتيهثونبالمئور@لتفسيرمجالفي@لضعيفةقلبعض

قدره.منينقصولاهذا@لنفسير@لقئم،فييطعنلامئا

س@لفراغقبل@لؤفصيفتولم
لكنبثواستهعنهتمخضتمابذكرئنكناله

بعدهجاءمنعلىتأثيرهومىالكت@،لهذا@لعلبة@لقيمةبيانمن@لت@تن!ئحكم"

من
معوغبر@،والاصوليينو@لفقهاء@فم@رين@

فت@@لتحال@بعضمىنمافجذكر

تفسيره.منمؤلفيها@افاثةتصريعوفيهالاص،عصر@بمد

عامة،بصفة@نهحية@@للسية@لدراسككنت@فانقرل:أنوالانصا@الحقومن

ئحدخاصةبصفةالأصولوكدلك@لفقهودراسة
@لتي@تخضصة@لدر@سد@قيلمن

هومجالىعليهاصنيرمسائلها@لىوصرامةعبارتهاجغافمنيكونقدفيماتحتج

فيأتىقدالمؤ@ففإنلدر@متها،
كذذلكفساقمثكور،بجهدالمجالهذا

عبارةفي



1 @لتمبفيرمهحه@طصاص@لر@ريالإمم4

@نعلى@لرغمو@ضحةفصيحةولحةسهلي،وأشلوبشئقة،
@لصادأهلسلي@أله

سائغاهيئاللآكلين،الئسلىداليكتائهفحاءوثقافة،لساناأهلهامىكانو)فىنسئا،

أنهكماللث@ربين،
@لتىآنية@لدر@سكصزحلىصالحةطئحةلنةئحتر@لرقتنف@في

المحلصينالدارسيرجهودمىكثيرإلىيحتاجرالماعلئموهوالمفشربن،ماهجعلمفي

وجنبى.فوكلمنالإسلامعلساءجهودلهاتتضافر@لتبالعايئمنوهوالأكفاء،

عنالحصاصالإماميجزيأنتحال@@لل@نسأل
أنوالحزاء،خير@للهلكتا@حدمته

بنصفرت@ثيح@@لق@آنأحكمكتابهافيمنهجهص@لدر@صةهذهموف@شي@

مهازيىفيفيهاسطرةحزبكليجملوأنثرلة،أكرمخليلوفيت@مصطفى

شر@لفضلالحزاءذلكومثلحسناته،
إنهالكتلص،هذاإتمامعلىساعدهشلكلالله

نحموهومجيث،سميغ
@لنير.ودعم@ولى@

علىوأنحموبلركوسلمتحالىوصلى@لله@لالميئ،رلبللهالحمدأندعواناوآحر

أحمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدنا

وكتبه

لايهماجبز؟لجدمحمدآ
ططا

@طي@يرملي

1 8
1@مزمضهر@للهمى 4 2 2@

1 2
2@ريلش 0 0 1

م



1

@لؤلفمةمقد

للهالحضذ
سلي،@رو@الأنبياءحاتمعلى@لتسليمرئتم@لصلاةوئنضلالحالمين،رب

وأصحابهتلهوعلىعبد@لله،ب@محمل!ئكليياوفوةوحميشاوقدوتاوإمامناونبيناسيدنا

ولعد:الديى.يومإلىبهديهنمو@قتدىطريقفمسلدوس

البثريةلئخيرجالحقوثينلالهدىمحمدا@د@رسولهأرسلوتعالىتبلركاللهلإن

من
عليهوأنرلوالإدعان،و@لتوحيدالإيمادلور@لىوالحصيانوالثركالكفرظلمات

حعلهكمادعوته،وحقيهةرمالتهضذقيعلى@ائةباهرةمحجزةجحلهالذي@لكتد

@ستوزاليكرن@لساعة،تيم@لى@طباةمعيستمزعلبها،ئهثيتاالس@ريةللكت@حاتما

ةالحضرئنتحمثرةمتهازنةتكونكيويضبطهايرحههاالمتطؤرة،لحركتهاحالدا

و@لزفي.و@لطمأدبنة

ئتلنزولهلنذ:@@لل@كتالثبهحظيماممئليةتاريخفيكتديخظولم

امضحراجأحلسودلكوتأويلأ،وتعسيزاوتدثرا،وثواسةوحمظا،قراعة@لناسعليه
وفلاحالد@يا@سعا@بهايحققودوعدتوعبيرحكيموأحدليطئتوها،أحكممىليهما

الحكماءفيهلظرحيثوننخصكا،كثرةئعذلاماتمالىاللهكتدحولوئلىالآحرة-

لأنإلادلدوليمىيثده،ماليهيجدكلفكانوغيرهم،والمربونوالأدبلىو@لفقهاء

لاتحالىاللهكتا@
يخلنولا@للاء،منهلغولافوزة،تثفذولاعحائبه،تمقضي

ش@ست@يم،@وهو@لصى@طالحكيم،الدكروهوالمتبى،@لل@حنلفهو@لزذ،كثرةعلى

صر@طبل@فديدعا@لي@ومىعدل،بهحكمومنأجز،بهعيلومنصدق،بهفال

تلاوتهفيحلاوةأحدكنتحيثنمسيفيتأتيريموللؤتنطفرلتي

ولقميئ@وبحدالسامية،معاليهمىلكثيروإثواكيفهميعدمرغموحفظه
@@ل@ه

ئنلبثثماحمايتهما-@للهأد@موالأرهر@لثريف-الحبيةمصرلابلىللمجيء

مي@لق@تطو@مالتفسيرقسمرجردوكافىالقاهرة،في@لدي@ئصرللكلية@لتحقت

إتاحةأحلسوذلكبها،ل@لتحاقدفعتي@لتح@لرئيسيةالأسبمى@لكليةهذه

.@@للهكتابلدراسة@لمرصة

@لالمبةلوحةلنلالمت@اضحة@لرسالةبهذهالموفرالفسمهذا@لحأتقدموالآن

@لتوفيقخت@وتعال@تبارك@لل@ألوئ@@لؤآد،وعلمفى@لت@سير)@لدكترر@ه(



@لتمسيرفيوصهجهيطصاص@لر@زي@لإمم1

فيومتهخة@بضاصالرازيعليبنبكر@حمد@بو@لإمامضوغها:اصرصال@

عديدة،@موز@رضوعهذا@لاختيارغفتي@لت@الأسببمنوكانالمفشرا،

أوطالثيتحضىمافكثيزاعلسية،رمال@فيئتنلىللم@وصوعهذا@كؤن

سلموضوعباحث
ثروطومنفيه،كأقدللوضرعفلكئنيجدثم@وضرعك@

قبل.منفيهمكتوبعير@رضوع@يكرنأنالأكا@يهيةالأبحاث

توخىكتابمنهجدر@مةيتلىلحيث@لفائقه،الأهميةمن@وضرعلهذا@ما-2

وبالتالي@ليومية،@لسلمبحياةتتحئقالتيالأحكمآيكتفسبرالأولبالمقاممؤئفة@يه

وئلخة.ماشة@ليهاالحاجةنإن

ةعدي@مراجعفيقرأتما-3
@عبلى@ش

سمعتماوكذلكالعلم،@ملمدح

@لقرنأعلاممنهو@@وصاحبه،لهذا@لتفسيرومذحهمئماتذتا@لأجلأءثناءمى

@لفيدة،الموسرعية@لؤ@فاتمنمجموعةالإسلامر،للتراثقامها@لذيني@لرابع

وعئاق@لل@طلأبرحال@ليهاشهتولذلك@لقرآن،،ئحكام"تفشرهرئسهاوعلى

بخئقهممزوجة@لشرعيةالعلومفنرنمنهيستقونئقطار@لدنيامنعليهتهافتوا@لذين@لرفة

@لفوبم.وسلوكهابئ

ومن
@لعقليةمبينجمع@لذيالجليلهذا@لالممتهجثر@هةكانتهنا

و@بدل@حطقو@والاثارر@طديثو@لثرو@للف@رالأصول@لفق@ثل:و@لنقلي@

@لثقافية@بوالمر@@لواسعة@لعلسية@لكة@هذهيستخدموهوذلك،وغير@ناظرةو@

@لفقهية@سائلو@الأحكاماستنباطبغيةكأ@لله@ا@نصوصتفسيرفيالمتعذ@ة

الختلفة.

ئمز@لفياضة@لفقهيةومناثاته@لتنسيريةجولاتهفيهذا@للممثلمتابحةإنئتول

@لتفسيرمجالفيللستخضصوخصوضاعم،بثمكل@لئرعيلطابى@لل@للغايةمفيذ

@لقرتن.وعلوم

و@لذهبالأحناف،عندالفقهيمصاثو@لتفسيرأهممنكؤن-4

@لف@ذهبهر@الحنفي
منهمالأرض،بقعضتىفيالإسلامية@لثربمنمحيزيئبحهي

6عامفتحهافذو@لكو@لهرسد،مسلو@لبومنة يد@لسلطنعلىاموو/7364



1@ؤلف@ش@حة

@للهرحمهص@د@لفغ
هذا.يو@ناوحتى

كان@مطلقهذا@وس
من

@لن@
س@للمطالبيهتمئطحذاسب

لدراسة@للادهذه
لذد،ولافيهاتمضبلاأنيةشعلصيةةثوا@@ذبهذا@

بلىعحتهبحديكررحنى

@لبقحةهذهفيصفهموترحيدالمسليكلمةحضععهاملمنتحال@ثلى@لل@بلاء@ن

فيها.إباثتفئمأوسهاطزلمحفئمئحد@ثهيد@@لتيالاسلامئرضمن

5-

أنودلك@،اللهكتدخدمةفيالمت@صعبجهدي@لشلىكةفيرغبتي

ثلكئطكماعام،بثكلتطؤر@لتفسيررشمعلىتطلعناأحد@لفئرينمنهجدراصة

فهممدىمعرفةعلىيساعدنا
على@لسترياتو@لاطلاعرئهم،لكتد@سلين@

عجقاامتز@خا@متزحت@لتي@طضاريةبحياتهمالمتصلهذا@لفهمفي@لتنزعة@لعقلية

التطزر،هذاسنرلدفة@فأ@@يستطعلاالواحدحثو@ب@فالد.بهذا@لكتاب

@لذاهبمختلصفيالمصئفة@لتفسيركتبيقرأئنذلدئر@دما@نايحتبع@ذ

و@لحصور.

لتفيذها.و@حل!باحثغئزيكفيلاوربماللغاية،ثائة@لعمليةومذه

ومن
قدركلأكثر-أوتفشرينأوتمسيزاباحثكليخصئنئشتحسنها

تطؤرعنيكتبأنآخرلاحثئر@دماحنى@ذامتفخصة،دقيقةبدر@سةطاقنه-

تفسبر،كلعنديخقةمفضلةمفر@ةثو@ستنئمامهوجدعام،بشكل

ئنعندئذعليه@بشفل
بيني

منأساسعلىأحكامه
و@لعسق.و@لرضوعيةتة@لى

كا+لى:هذا@لبحث@مد@دفيخطتيوكفتهذا،

تمة.وخابين،وبامقئمة،لح:@ل@لرسا@تسث

معهدا@لوضرع،لاحتيلىدحني@@لت@الاسبابذكزففيهائما@لقئ@ة:
@لت@الحالة

@لف@بهجتبين
ي

أثناء@لبحث.فيسلكئه

بكرأبوالإمم"وعن@اله:الحصاص،لالإممضضللحرل@ففسه@لأرل:ئما@لاب

ئحسد
فصرل.خحسة@لىوقس@تهعلى@لر@رى@بضاصا،بن

السياصيةالأرضاععن@ايج@ز-ديه-وتكئثعصزة،@لأول:@لفصل

عصره.فير@لنقاليةلي@@@طالةوكذلكوالاتجماعية،

التالي@:@بث@ويش@لوسيرته،حياتهعن@ديث@فيهويدورالاني:@لفصل



@يومهحه@بصاص@لر@ري@لإمم1
@لتسير

فيرحلاتهرابغا:ولاته،ولاثتهثالثا:الحصاص،لقبهةثائاولسئة،اشئةأولا:

وفاته.سادعا:شحصيته،وملامحأحلافهحاما:الحلم،،طل@

عىفيهوتكتستاثالث:@لفصل
الأحاف.عندوطقنهلي@الجصاعى@مكانة

وتلاميذه.ئيرخهخاصقوهوالرابع:الفصل

ماأو@كةكانتسهاء@لليةوآثلىهمصئفاتهدكزفيه@اس@:@الفصل

منمؤفصلكلئرحزاوصفافيهئنذمأنوحاولتالمحطوطات،عالمفيرالت

منشيءمعمؤثفاته،
عندوالتوشعالافاضة

الفقه،أصرلكتابه!لرص@عزضي

أصوليةمقذمةئحترهداكتابهأنأسل@علىالأصول،فيل""المسئى

أحكم"تفسيرهدبياجةفينفشهالجصاصالإمامذلكعلىنئهكمالتفسبره،

."@لقرآن

التىالتاريخيةالمصاثواستقصاءأحلىلئنهذا@لبليالمهمساعترتولقد

التفاصيلكلإلىالوصولبغيةو@لكالحصاص،الرازيلكرأبيللإمامتزحمت

العالمهداشحصيةملاحتصررسأتمك@لكي@صاثو@هدهتذكرهاالتيوالحزئيات

@تعددة.جهادها@وتجلية@للاق

كلاأكتفلمالهدفهذاولتحفيق
فيورد

@لتراجمكتبمنالمطرعة@صاثر@

جليلةإفاثاتمهاوألدتالخطوطات،لعصفيوردعضاأيضالحثثللر@لتاريح،

تطئ@@طال@@هذهتلةأحلومنثنايا@لبث.نيدكرتها
بلىئمافرأنالأمرسي

فعلأوسافرث@للاد،هذهمكتبكفييوجدعماللحثالموللادتىكيا
صيفدي

4عم 1 منيواسترقتاما@/9899
أنيكما).(،أثهرثلاثةلحوارحلةهذه

الأح@للأ@اتلةن@قغامة@@@له@ي(.)
@@عححةألاءثشق،مي

@لنح@لر@حلم
@لك،رحصهلرل@دصالعمحد

@ى@لري@ةن@اذ@للحة@لدى@ر@حر،حسم@لأشاد@لد@رو@
حممة

لأد@لم(،في@زمر)ومو@رعلمحفق@لإصح@ير@ىكلحهد@لقع@نحضصررن@3دمق

@نها@كنرولد@نحو@كحر،د@@عهد@@ى@لوئمرلهد@نصالل@رلهر،ولى@كورد@لدالأ@وا

لىلاستضمتيللاءهزلاء@تكرمولتد@عهدئصاتذ@ومرس@رلرر،
بلادي@بركة@لىحلةمله

دليدفححا@نم،

كىسعرورةعلحةبما"رنمئوديأوقاكم،مىبخزاليوئرعواو@كتاكم،ركم

@لهلهحر@ممميصة،و@روسومحطرطات
و@سمبرحمل@يفئحردهماكلوع@عى

ة@ستر@رالامتعاثةتحان@رنغا@طولتمال@@لكحعطه@ليقحسمكشاد@لدمحررالعصيلةطاص@رشكري

حهر"مى
اركة@@



1@زلف@مقلحة 9

في@لقاهرةبمدين@@لرة@صرية@بد@ر@ل@المحطرطد3فيقتبحضمحفت

5عممطلع 1 4 رديع/20
9 9 ام.9

بلىأيضاهذا@لبابوقسث@لكسيرأ،فينفخةبحنهل@:افهو@ثفي:أما@لاب
كالآتي:رهيفصول،خسة

مرضرعأولا:التالية:@بث@فيهرتاولثبتفسيره،عغتعريفالأول:@لفمل

تفصيلة@جالةوليهسماته،أل@زثالثا:تأليفه،وقتثانئا:القرآنأ،أحكامأكاب

فقهي.كتا@مجزد@@لقصآنأحكمكتب!ئعتبرهلسوال:على

ان@لفصل
عنفتحذئثمادت@شهاامتقىالمصاثو@لت@عنليهلحثثني:

يخ،و@لت@لأصرل،واو@لفق@،و@لنحو،و@للف@و@طديث،@لت@سير،فيه

@لتعصي@،وجهعلى@لتمسيرفيمنفجهئائسقلبيانخاص@وهوالالث:

أئسيى،تسحةعلىيقوم@لتفسيرفيمنهحهئأ@ل@توضلثتفسيرهثو@مةوبعد
ر

لالقىآن.تفسير@لقصتنعلىحزجمهشذةالأول:الأملر

بالرأي.و@لتفسيربالمأثور@لتفسيرينجئغهالأسلى@لثفي:

من@فادئ@@لثاك:الاساس
وعلومها.@للغة

والأحكام.لهبا@لفائقةعايئه@لرابع:الأصاس

@لعقيدة.مسالللاهئماستعر@ضهس:ف@@الاساس

@لق@تن.وعلوم@لفقهأصولمباحثلكثيرشتعرضه@لسادس:الأسل@

@لساالاسل@
بع:

@لنزول.بأسبب@ستحانئه

وترجيهها.@@ا@باهتمامها@لثامن:لأسل@ا

@رضرعد.و@الاسبرائيلياتعىابتماء@لتاسع:الأسل@

3ئرجنر،بتسهيل!ئمايرلكلئتذمئنالأض:هذهعزضنيملكيوكان

منهجأتنلىل
منترضيحيةذكرئمثلةو@لت@يلء@لتحليلوحهعلىذلكفي@بصاص

مىهذا@لنصىوئعتبرئترل.مالكلتفسيره
ئيأحذولذلك@لرسال@،موضوعكئث

@لصفحات.هذهكلواستغرقكبيزا،جهدا



@لتفير@يومنهجهيبصاص@لر@ري3@لا

@لتمسير،فيمنهجهعلىرالملاحظدالمآخذلا@تسجبلوفيهالر@بع:@لفصل

الآتية:الأمورفيإجمائهاويمكن

المسائل.لعضفيزلة@@بمذه@تأثرهأولا:

@طنفي.بالمذهبتمئكهشلةثانيا:

الإسلامية.@لثخصياتبعضمىموقفهثالثا:

ا@اتهاستصكثرةرابغا:
@لتفس@ر.مجالفي

وجه.عيرمن@لرو@ةلبعضانتقاثوخامئا:

على@لتنبيهثونبالمثور@تفسيرمجالفي@لضحيفة@لطزقلبعضكزةفيما@ئا:

جاءمقعلىوتأثيرهلتفسيره@لفي@لحلميةصليهوتحدثت@مس:@

@لكتببعضمننماذجدكرمعوغير@،والأصرل@نو@لقاءالمفسرينمىبعده

لحدفتئالني
تفسيرمىمؤئفيها@افاثةتصريخوفيهاالجصاصالإمامعصر

التيو@لتوصيك@يئجئ@ئموتسجيل@لىسالةتلخبصنتضئنفهيالحاتمة:
فيالأولفهارس:ثلاثةال@@لر@ملحقوفي@لبحث.حلالمىبليهاتوضلت

@راجع،@

لة.@لرطم@ضرعكفيو@لثالثلهم،المئزجمالأعلامفيوالثالي

سورها،بلى@لقرآنيةالآيكئكلزوئن@رسالةهده@كلدادنيمهجيسوكان

مععلمتا@تيقاتحريخاالحديثي@نهامظمن@ردةوالاثلى@لىالأحاديثئحزجوأن

@ايجلزأترجموأنوجدت(،)إن@لرويكوأرقموالأبحابذكر@لكتب

ختامفر@وضعتأننيهنارأئوهمرة.ئولعندأسصلىهمترد@لذينللام

@لكتبطبحاتفيهذكرثعليها@كلتمدت@لتيللمر@جععاضادهرسا@رسال@

ومنرمحفقيها،ناشربهاوئسماء
تجنئا@لرسالةههاشفيفلكئذكرلمهنا

عندطئعةدكرثفعندئذ@لام،طبعد@لفسخالفالا@ناوالتطريلللتكرار

أثنلى@لرسالة.فيو@رور

***



@زلص@مقلصة

مياشعرق@لتي@لرصالةهدهوسثفصولسلييئر@للهمافهذارلمد-

الديالتح@رلالدلئهالذيالحهدأحس@لاو)ليمنمات،ثلاثمنأكئر)عد@رها

حميعأحفقلمأليكما@،اللهكتبحنفيقليلاشيئاإلاتحئلتة
ما

سعي
تحقيقه

طاقتي،هيوتلكلخثي،هولهذامستوى،أعلى@لى@لرسالةبهدهللارتقاء
لثت

سلتوليقأصست@إنالضحم،التفسيرهداثراسةفيأئذلةأناستطحتماكل
@لله

احمهدثأليوحنيي@لالص،@لصعي@الريجالبي@م@أحطأثو)نتعالى،

ماوبذلث
ؤشعها.إلالفسا@للهيكئ@ولاؤشعي،في

كتيزا.تسليئاوسئموصحمهآلهوعلىمحمدسيدناعلىوصلى@لله

كتبه

مرلقا
رصةمر@ة

4شر@لىس6ليلة 2 أ@1

2@و@دق@ 0 0 1 / 1 / م1





لجؤلمجطصأللأفالماجملأإ،أ،
أ@ميرفيو@هخة

ح@-اولأ@الجاحس@

"@لجضاص@لر@زيع!بننحدبحرنبو@جمام"

فصول:خمةعلىويتتمل،

عضزة.ةا.لاولالممنل

وسيرته.حياتهل@ايئ:االفضل

افحناف.عندوطبقته@لعلميةمحانتهك:انالمضل

ينه.وتلا@شيوخهل@بم:الفضلا

@لعلمية.تثره@@ص:العصل





حصء

آ@سيرفي

اول@فصلا
عصره





2

الأولالفصل

عفرة

@لتيالأحداثئصئمعلىنو@و@لص@لعلماء،منعالئم@بهعلقي@لصر@لفثوامة
لالغةئم@يةلذلكبنفيه،وقعت

@أحد@لأن@لعا@،ذلكشخصيةملامحسرفةني

الحلميةشحصيتهتكوين@يعسيقةآثلىاتتركيةو@لك@والاجتماعيةل@لسياصية@

كلاصاقل@ايح@ر-نتعرضأنعلينالز@فاكافىولدلكو@لسلركية.
الإممحياةعن

ئحمد
لأهئم-@@لل@كتابتفسيرليمنهحيماول@انالجضاص@لر@ريعليلن
الاوضاععنأولاشكئمئن@ناينطئبوهداعصره،فيحدثتافيالأحداث
وفيما@لهى.فلكليو@لث@افيةيةللحالةلهابح@رلحرضثموالاجتماعية،@لسياسية

@لتوفيق:وباللهفأقول@لنقلتيئ،هاتينعلى@لشمءمنبعضا@صلطيلي

والاجتماعة:الاشةالأوفاعأولأ:

أحمدالإمامعاش
@نفي@طصاص@لر@ريعليبن

يرابع
(1)

ؤلدحيث

3سنةفي 0 3ومك@5 7 الحلفاء@لعباشير،عد@اسعاصر@لفتصةهذهوفي)2(،@0

منخكيه)وفترةبالله@لقتدروهم:
2سنة 95-.3 باللهو@لتاهر)3(،(@2

-329)لاللهوالمتقي)(،(@32@-322)باللهو@لر@ضي)4(،(@032-322)

من@الحرييخذ@لقرد@لر@ج(1)
9مة 1 1سة@لى3 0 0 9

للأشاد"الاصحم@مئعود@ي5@ر@حعم.

1ص@لصحبدىللتمالعد 46.

ك@في(2)
@ولا"حرل@ربجة@@ر@ح@تدصط

لأله
دي

ليلى@ن@
لنححفريث@

شمد
نيد@تنلىوتحتسئزا،صحيفاكادعاسي،حيمةلالل@:لالمقدو@لف@طلحة،بر

سكعلىر@مزلىلمجرة.
يسريهشمسغ@لرد@@ؤزحرد@@ويقرلوحاعه.وللزهحدصهعهده@ي

5عمتلطافرىرمدا@لرلةثفنحثد@لاكلالله:للحتصد@طيفةئ@ 3 2 لحداد،ت@ريح@ط@ا@.0

2اب@ل@@ططيصللأمم 1 3 2/1زبىكلى@حر@للي@للمحصةا@لاماو.7،/ 21.

ومرس@لسلياطلحةنححدسمححدس(4)
ن@ضا@منصداء@ئ@

لربع
لارولحة

@قدو(@)ه@نبم@ي

3صنة 1 ى@لأتميع،وس@لسجنسثحرح@قلو@ئلولماوئص.خلع@وم@3رئتم@،7
5مة 3 22.

نلىبح@فر.@مى@طلماء.سلمننرلومرلاللى،عيماركحلهارحلمع@طددهاحسرته،تحس@ولم

را@فم،5/103.ك@،@مللد،119
سحمحضلالله@قتدر@@حدي(5)

3عمدة@ل@وليلمانحدلالله@قضد@ 2 @صحححلىل@2
@هر=@



2 @يوسفهجهعى@طص@@لر@ري3الإ8

3 3 3-333)بالل@والمثتكمي)6(،(@3 3 )8(،(@363-334)لله@طيغو@)7(،(@4

3للهو@لطمائغ 3ا-63 ص(8

فينعلرةنىرئ@
@لزمنيةالحقبةهذهفيو@لرقئعالأحداثتسخل@لت@@لتاريحية@راحع@

أنحاء@لعالمجصيعفيواجتماعيسيلسي@صطر@بلترةكاتأنهابثوادفيتكفي
ذلكسب@المؤزخرنويرجع@لتر@مية.ئطر@فهفيئوبغد@دعاصمتهفيسو@ىالإسلامي،

حيثبغد@دالحلافةعاصسةفي@ركزية@@لسلطةضغصأهئها:كثيرة،ع@ملبلى

@لحالانفصالفي@لطامحينمنوغيرهمنلمو@لثو@لفزسكففاد@لئفمنعناصرتغلحلت

أنحاء@طلافةشتىفيصغيرةدويلاتظهوربلىأءئماارة،و@ل@النفرذمو@خ

@لث،@أعحره
@لحم@عيرفىللحيفة@يمل@قدلمالآفنى،دي)@ر@ة(ئمر@لالتمقم@يدرلي

حالىحيغةرتحرللر،علىيجد@ططةكادخيعةوتحر@لود،مضلهحيفةتحر@@يقالوئكلايا.
1اد،ل@تلىبحر@حعا@لد@اء@لبهور@لساء 4 2 7ا@حم،و.2،/ 1 دكر@ل@لامةويه6،/

ليمخلمردالمزرخبنن@كلي@زلي
محمدنونحدموهل@سه

للنلي.نرجحهمع
لاللهللقدرس)@أ@ر@بم

حممرس
ركانلالد،@مي@لئجهموت@حد@ط@ةوليئحد.لالل@@متصد@

@لكعلى@@شطرود@
طشم@رئقن@هجرعبه،مطرردطعهأ"@ي

وكادلأشحاص.@شحاصط

لامرعرنا
3سةكين@هرد@ك@عر@منرلى@م@رةنبمهولىر@لف@.لح 3 لأهلهفحرح@نفي@رحد"@،1

و@ير@هى.@ر@رد@زعامه،سادمى
@أ@لهيرد@سفه@لىلحتصكث@سه

م
لالأماد،له

3

وحيءعبه،و@سلوحلمه،عبهتمى
سلاد،@ىله

3عةمدئدرمرئكلى@لىلحص 5 @مر@.@7
3@لأعحم،ره6/5،1@حلاد،للىلح5 5 1 1

عد@لهيث@
@قصد"@علىللكنىسس

@ريع
م@تهتطلو@ص،ك@3سة@تتي@حغلحدله

صةير

ئم@ر@للرلة،علىئربهسصر@للرلةر@فرلىئبل@،لحلاد@ينرنهالدحلصحيفا،وكدننص.لعةوئ@
مةمكين@ل@دحهثمعيماوسلللتكنيحلعتمكنئدولحدأبماكمهار@ىعلى@او@وكد

3 3 00لحم@د،تريح"@كل@.@8 / 4@لأعحم،را1،1 / 401.

@@فتدوسححمر@لن@لصل(8)
بريع@عنمد@لعبلي

لحد@ةلالح@
وكتس،ك@4عة@شكمي@حلع

علىبريه(شي)س@صولى@لننلمعلهلي@لا@ططة.@لكمى@لهيكىر@رخ@ر،صصنبمنبأيضا
فلجوعل.مىللحيفةمادكللتأثر@لديئريخهدنسر@لدرلةللحروروالار@مسلوئمحشكل@،كل

لله،@لطانعه@رعد@ى@لسمهلحلعلا،ونفل@طبع@
3مةوترنى 6 داكرلححرنجدئيدنيص.4

9اد،@حد@رلح@طر.@@مطة.@ر@م@@للهب@ل@ / 1@لأعم،و.2+،1 4 7 /

3صةرودة@ص@طبع@نعلهرلللطبع@لمصلسيم@) 6 ع@م@ديوحدغت@،3
3سةنختيرمفللختبلر،وا@ر@ئرفيعضد@للرلةينلق 6 3مةعضذ@للولةرمد@،7 7 2@.

5سةعلى@لطانعرفض@لك.لقود@@فم@اء@للرلة،@@عضد@لدولةوحلص 3 8 د@ره،لحيوحسه1
@لا@ة@ر@@و@هصلالحلع،عليهرنسهد

ئدر@شر@لطانع
تو@ي

3ت 9 نلىيح@ا@.@3 1@حلاد ره15/7،9
5@حم،@ 3 /4.



2

ولالتاليروفة،@صلةلهيةوإحضاعهاعلبها@لسيطرة@طليفةيستطعلمبحيث@لحباسية

مطلفا،مركزثاحكصاولاياتهاتحكمبغد@رتحدلم
ي

تحضع@لدوبلاتهذهكات@ا

له@لدعلىدييتمئلفقطخضخكا@سمئا@لحبميللخليفة
علىونقئيى@سمه@فطحة،في

ديللخليفةماليةإتاوةوئداءالإفليم،بحكمالخينةمنتقيل!علىوالحصرل@لسك@،

مستفلة،ومبزانيةصشقلجيمقلهالاقلبمعلى@لر@ل@كانفلكعداوفيصاعم،كل

في@لركزيةو@لسلطةالخليفةعنمنفصلأولايتهفيويحكم
لحد@د

في@لسباصيةالأحهالو-@لداحليةالانقسامكهذهأبعادلنايقزبوئما
@لى
و

لة

في@لعباسية
بالل@@لر@ضي@طليفةترجمةفي@الأعلام"صاحبذكره@االحصر،هذا

منحكم@لذي
3سنة 22-329،@

وللغ@طضاصالإمامفيهاترغرع@لت@@لفترةوهي

3وسنة..@قال:شبابه،غنفو@ن 2 @،الأطر@في@لرلاة!)ئ@الغئال@مزتماقم4

ئونه،بنيبدفيفلرسبلادفكانوئ@الها،بغدادفيالاللخليفةاسئمببقفلم

شييدفيوربيمةوئضربكروديل@@ؤصلر@
محمديدفيموانومصرحئد@د،

بن

)@ل@اطمي(،ييد@لت@فيلافريقيةوالصرببالإخشيد(،@لفص@)طعج

نصر@لاساني،يدوراء@لنفيرماوخراسانالأمري،الناصريدفيوالأندل@

صاحبئيامليالدولةغرىتفككتوهكذايد@لذيلم،فيوخزجانوطبرستان

0،0@لترجمة

زثولهاكان@يي@لداسبةالدولةعى@نفصلة@@لذويلاتتلك@لحهذا@ثلىةوفي

بلادليئوبهبنيثولةوهي:@لهجري،رابع@@لقرنفيالسياسيةعلى@لساحةبلر

بهاو@للاد@ميطةالمرصلفيالحئداييةولةو@لى@(،447-321)حولهاومافارس

ولةو@لى@(،358-323)و@لممصرفيالإخيدئةو@لدولة)493-713(،

فيالأيريةولةو@لىص@(،67-296)بزيقياشمالوبلاد@غربفى@@لفاطمية

5-138)الالدل@ 4 -261)وراء@لىماربلادخراسانفي@ل@ماليةولةر@لى2(،2

3 8 خيةتذكرها@خرىطيمار@دويلاتوماك@(،9

فى@لصاسبة@للولةمي@ترنيما@ية@ب@للىر@حرلوو@حع(10)
1@لقرةمده

0

لة@للوتريح@ى@ر@صك

ص@لمفي@فر@عد@@للب@عصمللدمحهر@لمابة،
7 ا-3.871

.7لا6يركليحير@لى@للممة@لأعحم،@طر.@(11)

@لإمحبة@لدرل"امتى@لفني،@لد@عصمللدكهربة،@لما@@لرلةنلىيح@ير@سات@ر@حع.(12)

ص@لىاولصس@لاجة،@ةلالح@رعلاتتهاتلة@@
2 06.



3 @لتفشرفيوشهجه@صماص@@لر@زيالامم0

ى@لكبرةركان@بضاص،عاصرها@لإمم@لنحويلات@لىتلكأهئمومى

بدأتوقد).(،ئويخهبنيدولةبغد@د:@طلافةعاصمةفيودلكالحلفلى@للبين،على

3سنة@للهىرفي 2 @ليها@رجانرضئم@لكرجمدينةخكمثويهبنعليتوئىعندما@1

منوغيرهاوشير@و
3سةفارسسدن 2 أحمدئخيهبمساعدة@2

@ل@كتبالذيئويهبن

فوافقالمال،منمبلغمغابلاللادمنبيدهماعلىيقاطعهئدلالل@@لراضي@طليفة

بذلك.رسستاتقليدالهفأنمذدلدعلى@طلبفة

أحدذلكوبعد
وخزجانرالأهر@ركرمانعلىوسيطروا@لتركعفيئويهبو

منوغيرهاسيأتي(،كماالجصاصفيهاونثأؤلدالنيالمدينه)وهيو@لزيوأصبهان

3صنةبمد@ددخلماحتىشألهموعلا@دن،@ 3 لالل@المستكفيبالخليفةواجتسعحا@4

أحمدولقب@لسوور،لهمأطهر@لذي
ئميرسصبوقلدهمعز@لدولة،بلقب!بريهبن

3ع@اد@لدولةعليابأأحاهولقبالأمراء،
0 علىوحجرولةمعز@لىأمزقوي1

وأمزللحليفةببقحتى@جداالخلافةأمروضغفلنفسه،لالسلطةواستأثرالحلبفة
لا

معز@ل@ترجعكلهاولةوئمرر@لىئتطاعه،علىكاتثلهيكونو)نماوزئى،ولانهيئ

وسالدرلة.
بوئرنهمئويه،بنيأيديفيبة@لباميينالحلفهأصبحفتلك@

شاعواوكيفساضيرامتىويعزلونهم

فيئويهبنيثولة@لكبار@زرخينئحد@وصفوفد
@@

ى
ب@لضفيعبيدبنيوثولةق

مافيهلينجمعبقول@لماطمية(@لدولة)وهي
لالاسلامئضرارمنذلكعنشج

وتركياغبئد@لر@فضة،وشيئونهبنيبدولةالاسلاموضاعمقال:أ-بن،@س@و@

ونحمدسبحماد@لدولة،@لقب@ئيفبنعلينلالة:@حهةصهموفد@شنهرني،سشجعنى@ل@لة(.)

جعوووكى@للرلة.س@لفص@ريطن@(،ك@4صةدحللاعلى)ومر@للى@صرلى@للرلةكلض@لفص@فىنجه

للصا@ورنقرلللاثمم.فيمفاصهمطالئسيا@لى@لبحبتنهمإلال@رسبة،ئمولى@لبهم@ززحرن@

@@@سص@د@لتلىيحبة.
ند@لىورحعللحلفاء@لمب@د@@لن@وعداوكمئربهني

اكطرئر@هفي

@نمرمىحقها،م@رنحلوماسيطلافةعصها@دلبب@ند@ولحملودلى@لتغولجلردشت

@لويحأدي@لكاملئربه:.نىدولةظهحرحولر@حععلى@ل@اعة.جنهملمحيىلاعتعدمميكن
@للحلات

@
2@ضير@ 6 4 3سةحلثتنيوما@حلما18 2 4للصلردمسميوئيضا@،1 5 2 @ثحر@@ي8/

4يهرتصا@ر،@لر)ط.صك@4صة 0 @لاب@،@لرلةتلربخفي@ر@صكنيفا.يو@حعاص(،2

1ص@لديى@لئيعصمللدكرر 9،01 91.

حعار@(13،
@يكللكا@

4-44@/8يح،ق@ 5 1ي@هرتصاثر،ار@)ط.3 4 0 ه/لأعلام،@را@(،2

1 4 1ص@لفقي@لنعص@مللدك@ر@لمباسبة،@لدرلةتلىيح@ي@ر@سكرا@طيع،@@يمة@ترحة7 9



3عضزة 1

وسبواأوقتلماالمدائن،وأحذوانصارى@لروم،وهاجتالجهاد،

صعبرة،وإماراتثويلات@ل@مدا@لىفي@لباسيةالدولةانقسممنوعلى@لرغم

@لل@،طاعةعملأسله@ظهار@لرلاء@لبمة@طاعةفيونكنوا@رعايا@لدولةعامةفإن

باإلارعاباهبطاعةيخملىلاكادولايتهفيالمستقل@ل@الاميرفانئئمومن

لهرلائهعلى@حلاد@لطاهرفييحرصكانولذلكبحد@ر،في@طيفةله@كلترف

لهعاءبالىالجماهير@@رضاء
فيالأمويةالدولةأمراءعدافيماوهذا@ططبةفي

ئمير"وهالخليفةأ"بلفبأنفسهملقبوا@لذلىببالمض@لفاطسيةولةوأمراء@لىالأندلس

الخلفلى:منثلاثةالإسلامية@لبلادفي@ؤمنين،اير@ب!فصر@لبصون@لزمنين!،

بالقير@نو@لفاطحيبقرطبة،والأمريينداد،@لباسي

انقلالذ@لمزةهذهفيكرت@لسياسيةوالاضطرابكقل@لق@لهذهونتجة

عدمعلىترئبأنهكما)71(،ئكلئيهنموسنلوسجئفخوقتئفثماخلفاءوخلغعسكرية

لشكلالاجنماعيةالأوضاعتدنيو@لذمبي:@لعنصريو@لصراعاحليالاستقر@ر@لى

@ل@فعئتعام،
والحائ@.اديةلاقت@اوالأزماتالإد@ري،وظهر@لفسادضى،ى

ئما

فلد:فىيخكتبتذكره

)في
3سنة 3 و@ل@ئنفير@بنةأكلوا@حتىبغد@رليشديدعكوقع@4

(.)
ب،و@لك@

يدد@لاكانحنىلاءوكئر@لىوباكلهم.فئريهمالأولاديسرقمن@لامىمنوكان

الدوروبيحت@لكلاب،مهمكعيزافياكلقكعلييتركرنبلأحدا،أحذ

فكانمى@لدن-غيرها@لب@لبصرة-@لب@لنل@وانتجعلالحز،و@لق@ي
منصهم

وصفهمماه@ل@4)
16/2@لرء،ئكلحم)بيردي@لدحي@اظ@ 3 2

يخي.رلة@لدلمضترحتخملحي

1ص@للبى@لنفيعصامللدمحروا@لصاصة@لدرلةتلىبح@ي@ر@تر@حع.(15) 7 تمز@.4

3صطييطالحظللأمم@طلعاء،تلىيعر@جعا(16) 92.

ئلاحطرثمااللاا(
ى

سةللن@رتنل@طصاص:@لامم3عاعر@ل@بى@دلاء@ممير@لمةئلىسنلث

3 2 3سةلاللىعاهركحلخلع@لقامروخلفةس،0 2 وظلهكث@عموئصرشبلخلعرلبفيص،2

5ضةصنه@لحئسومرسحرنا 3 سةتن@@لىوشص@ك@4رضبلخلعيهى@و@5،7

53مةعيهئصو@لطانع@ك@8 8 3مرته@لىوخ@وخلع1 9 @لفاء@مزكنر@مر@حع@3
لى

ملا@لمل.ئولمهلض

نصلو@لو:@لي@،رحمهمه،ق@هش،@ةرو@لسنى@لسنرلاد@لر@،:اصاحبافال(.)

و@حلما@ل@ر،.@لالل،حلرقعطامتال@لحراكقلف@رةر@ل@ر.@لنحص،

سر،.طدة.@لر@!لانظ@ا@@



فيومنهحهيطصاص@لر@زيالإمم3
ير@@

0،0مديدةمدةبحد@ليهاوصلمنومنهميقفيمت

والانقلابات@لسياشةالاضطرابتعننتجت@لنيوالفظائعالأهالهذهفكانت

أخريمناطق@ل@الخلافة-عاصمةبغد@د-عن@لناسمنكثيرنزوحفيسبئا@لحسكرية

فنزح@ترفية@الأوضاعبهذهتالرئمىجمز@يماالجصاصالامموكانو@ست@ر@زا،أمناأكثر

عادمانوغاالامورتو@ستقمالأحوالتحنتئنوبحدالأههاز،بل@وصافر@بغد@عن

@لىنجد@د

@طلافةعاصمةفيهتززخ@لذي@ل@نتففيعجئا؟@ى@طقبةهذهتاريخفير@لناظر

وثىزخلالضحف
@ل@تغلغلت@لتي@ل@ليل@نرى@طفنةو@لفاقة،بالفق@الأعظم@@

@ظامر@تليةسوى@ور@مقصدولافيه،حاجةلافيماالاموالتمذرولة@ل@@رة@مر@خ

@صادر@بعضسبلتهمافلكعلىالامثلةفمن@لفانية.@لشر@ت@ثباعالخادعة

في@لناريخية
@لزوم:ملكرسرلقدمحين@ك@3سنةأحدات

5سنة@بغد@@لحمحهومق@لزويمملكرصرذقلإمفحين-" 3 3 @لعسكر،لهمعبأ3

ئلفمائةحينئل!@صفرف@لعسكر@جملةوكان@لزية،وأنراعبالأسلحة@لديلروصفت

قفووالمحلأة،و@لناطقبالزينةالحجريةالغلمانووقفوو@تف،راكببينألفوستين

خاآلافئربعةآلاف،سبعةوكفماكذلك،لخضيان@ئدئم
آلافوثلاثةأبيض3

فيو@لزيارق@راكب@رئلقيتحبب،سبحمائةحي@ذو@الحئبووقفود،أ@
دخلة

سترئلفوثلاثينشانيةعليها@ملقة@لسترر@فكانتالخلافة،ث@روز@ترينة،بأعظم

وكانئلفا،وعئريناثنين@لبسطوكانتسسالة،وخ@ئلفاعراثائنفبةبيممنها

معسئعمائةهناك
علىتشتملوفضمةفمبمنشجرة@لزينةجملةفر@وكانسبأع،مائة

و@لفضة@لذهبمنو@لعصافير@لطيهروالقضبانالأغصانوعلىغصئا،عرثحانية

مو@هكةبحركاتشايلوالاغصانر@لفضة،@لذهبمن@لشجرئرو@قركذلك

ضزخه،يطرلما@لحظسةمنوشاهد@لرسولمرتبة،بحرك@تتصفروالطيور
(20)

كاناو@لتبذ@ر@لفرط@لزائدهدا@لترفولعل
ومجاعةشديدزووقوعاسبابمن

فيلادحة
33صنةئ@ني@قبلة،@@لسن@ و@لسنانيرالميتةلغدادأفىأكلواحيث@4

2كبر@يللحاطر@لهاية،اية@لدر@حعا(18) 1 3 / 1 نحدسللاممالأم،تجلر@و.يسير،تصر@1
9بخكرنجه 5 /6.

@يرحلاتهمت..فيناء@لك،@ن@لقاثم،@ى@لفصلدكر@لكبتر(19)
طل@

@@للزيد@ساعل@لك@تلىبحر@حع.(20)

ي
7اء،@لعد 3 /2.



غفزة

ئكللم.تحالىو@لله@لتريخ،كتبفلكتحكيكما"،و@لكلاب

3

فيو@رضابختال@@بصاصبكر@لر@زيأليالإمممؤئفكفيجهوقدهذا،

فيجلى@رسال@-هذهفيدراستنامرضوعمو@لذي@لقىآن،)أحكامتفسيره
هذه

السياسيةوأوضاعهوخكام!وضففيهذا@يإمامذكرهمابحض@ؤئفات@

وهرللغاية،@تردئة@والاحتاعية
فلك.كلعلىعيانشاهذ

و@ليبالصروفالأمروحربعنحدبظسرفيفي@لقىآن!ئحكمفي!جمت@دقال

والأحوال:الأوضاعتلكعلى@ليغبتحشرهئشعرماكلامهوفيالمكر،عن

يدفع)رلم
أحذ

الأصرأيمط@لد-وحربوخلفهمسلغهموفقهائهاالأمةعلحهمن

فإنهمة@طديثئصحابولمجفالاثيشتوئمإلاالمنكر-عنر@له@بالمعروف

الأصوسئهابالسلاح،المكرعىو@ليبالمعروفوالأمر@لباغية@لئةقتالأنكروا

مع@لباغية@لنئ@وقتال@لسلاححنلبل@فيهاحتيج@نالتةالمنكرعنوالنهيلالمعررف

)12(،@ئ@ملزلمد+تئهن.صتئتىاتتى)نقنرأتعالى:@للهنولمننيهسمعواندما

@للفظيقتضيهوما
معوزعمواوغيره،بالسيصقتالهاوجوبمن

لاالسلطانئنذلك

دالقرلغير@لسل@انعلىينكروإنما@لله،حزم@لتى@لنفم@وفتلو@بؤز@لفلئمعليهئكز

الامةعلىثزافصا@راصلاح،لعيربايىئو
اأقحدولأنهملها.أعدالها@فالننمن

دلكأفىحتى@ؤر،و@@لطلمعلى@لسلط@الإنكلىوع@@لباغية،@لفئ@تتالع@

وشا@لظلم،@لثن@ر،ن@بتحنىالإسلام،وئكلداء@بوسبل@لئخر،تعلببلح

فة-المحروالمذاهثو@لئل@الزلدفةوظهرتنيا،و@لى@لدي@ونحمب@لبلاذ،وخربت

علىوالإنك@رالمنكر،عنو@لنيلالصروفالأمرتزكعليهم،كلهذلدجلبير@لذ

22@إ!أن@ستط@و@لل@الحالر،@لسل@ان

الأمرتركد@كفيووكو@-"@سألة:@لض@بخمرصآضضعصفيوتال

عنو@لنهيبالمعرو@
بحة،آث@ر@لضومخوو@لظلمة@لف@ئاقوغلبةو@س@ء@لفخلر@نكر@

الأمرتركئي@لة-@هذهمن@سلينو@الاسلامعلىضرزائمظممقالةأعلموما

رأموعلى@لفشاقكلبة@لىئثتالهاولحضي@ائر-على@لسلطاد@رالإنكلىلالصرو@

الله،خكمبغيرفيهافحكمماتحكمواصبلدانهم،سواستيلائهمالمسل@ين،
و

بردد

مرر.@21@
مىحرء@،حى@@@

2/4@لراد،نحكم@ال@.@@22@.9ا@ه لصز@-.3



3 @لتفسيرديومهحه@طصاص@لر@ريالامم4

@لباكية@لفئةقتالتركفى@قالة@هذهبلح@لناسركنحينالعدو،وغلبةالثعررلمح@بذلك

@المستعان!!واللهو@ب@ر،على@لرلاةوالإنكارالمنكر،عنو@لنيىبالمعروفوالأمر

وفي).(،@لقر@يلىخكمعنبتكئموهرمخنصر@لطحاوي،على@شزحهفيوفال

حكمفيأصحابنايتكثملم@فارمانه:!-فيالحكمأحوالفسادعلىصرخةكلاسه
ئبينأنفلأدلابحد@،حدثوايكونوالملأنهمثالملحدينسوغيرهم@لطائفة،هذه

تعالى،@للهلدينيغضبللسسلصين،إمغ@زمانمستقبلفىاتفقإنلكىخكمفنم،

ثينه،ولعواللهعمرنا،فىبعيداذلكوجوذكانوإنالله،أحكمعليهمأخري

@اإ!شريعتهولاصز

ئلي@ام@ل!بين@خ@فيهاحصل@لتبى@لسائل@ل!عرفعندالكنبنصفيوقال
ثاهد-لوفأ@ا"وصاحبيه:حيفة

سالزمان،هذافىحدثقدماثفبر-حنيفةألويحمي

وأهله،للإسلامنهوعدوايتوئى@مورهم،منودسادوتخاذلهم،الجهاد،عننقئسى@لاس

ومحمد،يوسفأليقولبمثلهذا@لبلى،مثلفيلفالفيه،يحبومابئر@طهاد،واستهانته

@هذا@لرضعفيدكرةنكرةئماسبيلها،مذه@لتحالبلدانمنكثيرفيلل

فيييةو@لىوالاجت@اعية@لسياسيةالأوضاععلىوتحمئزتحزنليهالالأ@فهده

صسيموهوجم@فىبر،الجصاصالإممليهعاشالدي
لذلكو@لهجري.@لرابعن

@لقا@لف@لفيشحصيته-ملامحعىحدبثناعدسنجد
3-

تلكعلىثورته@كلل@أنه

لا@تناعهالأوضاع
فيفامتغمزتين،عليهغرض@لذيالقضاةقاضيمنصبنوليعى

تثيرتحتمذا@لىقت-فيوبالداتكان-المنمبهذالأفىوفلدمهما،كل

أسلمأنهبرىيخ@دبرفكان@لسابقة.بأقهال@مزئفاته@يوصففنمالذيناءوالأصالحلفاء
منوئستغلئسنخدئمكانالذيالحطير@لدينيالمنصبهذاترئيعىئعرضأنلدين@

@لفاسدة.@لنزعد@لسياسيةهذهقبل

ئحكم@كل.@(23)
لفصتزمط،حندادلهيفالرحل!@لاطبة،برقمىعى@لاسمحلىحةلرفة(.)

@يلنرمطةلدلك
2صلب@عد@لقصللشحير@لبرق،ق@لنف@كل.@حطيهئر@ىحطه 5،0

2 5 1@ؤلىيرت،لة،@صثار@)ط.1 4 1 5
@).

@تحفيق"ر@حع(24)
3للحصاص،محنمر@لطحلىيضرحس@رء@ل@ 5 @لفهدكنرو@ر@يرصالة1،/

مقئمةالاملاحي
4لكدل@قمحدماند@لاحتس 1 مكةلى@لنوىنملحممة@ركرية@@يهة@ا@،2

1رغ@كرمة@ 9 24.

2 5

3@صلر@لسمتى@ر@حع(1 6 /1.



3عضشة 5

@بصاص:الإمامعصرفيوالقافيةالفكريةالحالةثانئا:

العا@ألحاءيغئمكان@لديوالاحت@اع@@لسيلسيالاضطر@بمنعلى@لرغم

فيو@لثقافيةيةالحال@فإن@لهحري؟@لرابع@لتىنوطيلةمطلعفيالإسلامي
هذا

منتدبىعلىصررتانله@لهجري@لرابعن"فلث-نقيضعلىلكانت@

علىالانفت@عصز@لتأليفي،و@لثاط@لليعصز@لنقذمفهر@لتضاد@لعظيم:

أنهكماالاسلامية،@لرييةالحضارةوتميزالاجنبيةالحضارات
عصزقتنعسفي

عصز@لسلدرالأولئة،والاضطرالك@وامر@تعصز@@لقاتل،صو@ل@@لزائد@لئرف

@@ققد-@والأمن@لضائعة

وتعذتئلوالهاثتى@لن@انةوراجت@لعلمية@طركةهذا@لرقتنينثمطتفقد

فيمنحصرةكنتأنلحدالعلسية@راكز@
للدويلاتوكتومصر،ر@لاملغداد

فيمساهمة@نعاثة@@لديني@قوظهرر@لفىبة@لبا@الحلافةعن@لس@فة
الحلمية،@ركة@

تشجيع@لحبالاضافةهذا
عدد

من
اكلوبحيث@لل@لأهلوالأمر@ىو@لص@ر@ى@طلفاء

ونحو@كتباتو@و@طرامع@د@وس@ثللهم،العلمية@راكزلالاء@ويقومرنئكرئونئهنم

دلد

فيأنهنتذكرأنويكفي
حا@وسئيد@لتاهرة،فيالأرهرالجمعشئدن

فيلفاسوئين
سفليلغبرعدذالإسلامبة@لبلدانمحتلففيئيأنهكما@غر@،@

الإسلاميةئر@لثقالةفيحافلوتاريخبا@زدوزبحدفيسالهاسيكون@ساجد@لتح@

عحلرنه@للهئثامالأزهر-للجمعكانمالدى@لكافةومعلرئمانحتلفة.@لنرعةو@للىم

هذا.يوماحتىذلكفىالأهسيهمنوعنايته-

رن،و@ل@للعلومو@ردهاراتأليئاالاسلامعصورأكثرمى@لهجري@لرابعن)ولعل

لطزفت@لل@م،تدوينانتثاربعد@ثرعيةمطريقهعنعبرتخزالئحترإنهبل

@لسبيل،@سو@@لى@لناسيهديو@لنىر@لل@منلرميفييرمتذالمتحطثىئرجلى@لعالم

@لراريعليبنأحسدوالإمام@لدين-هن@علىلرلو@بو@ل@ل@الأف@انوبفتح

@لت@الأفذ@أولئكأحد@بضاص
دينموعصرهفي@لل@طلابرحال@ليهمانتهتيف

ريحع(26)
ص@لتزحيللقاصيلد@لنا@لرجكند.مقلمة

حىمححد@لدكتهرمخفين8،
عد

9ييىئحدللأشادظهر@لامم،ر@حعا(27) 7 2ملا/12،/



نى@لتفشرومهجه@بصاص@لر@زي@لإمم3

قويم-أوسلوفيرفتيرئدبحئمبخفتيممزوجة@لرعية@للىمفنونمنه

والاجت@اعيةالسياسيةالاضطرابكئنهذا@لعصرئوضاعفي@تائلنظر@ئلفثوئما

مكانةللعلماءوكانوتلقيها،مونقل@لأمصلىفيورحلاتهم@لل@ئملينتخللم

هر@لهجري@لرابعنأنعلى@زرخين@ينحقد@جماعويكادهذا@لعمر.فيمرموقة

ئثم@لستشرقئففرقدوضورها@لندعة.نهائلطبكلالاسلاميةالثقالةعضر@زثملى

@تز
سئاه:@لهجري@لرايع@لقرنفيالإسلامية@طضلىةصالألمانيةباللن@كتابا(29)

فيعصر@لنض@9تعربيه:بعدمعناهماأوسكنه،،@مح@حعث@نعع@ثكه@ا@ثص@"

أشكالكلفيلتهائ@تجد@لنحمسخنهاتهلهبهذا@لنانووضفةالإسلام،.

@لثماربالذاتنفيظهرتحيثو@لراني،و@لليو@لفنييالثاط

تنطويمابكلالاسلامية@طضارةمجالاتفيد@لسابقة@لت@@لية

فيتوئعمنعليه
وتيسيبرللحلماء،وتشجيع@،@والا@بالفنرنو@كلتنلىل@ن،@

@تقذمةينابيعها@من@رفةعلى@للحصول

الحهدذلكفيوالعل@ية@لثافية@لصررةجوانبلستقصيأنالصعبمنكان@@فا

بهذه@لوفاءلأنثالأندلسفيهبما@لعرب@ل@@شرقمى@الاملاميةالأرضعلى@متد@ر

ثائ@@ثاراتبتسجيلسنكتفيفاننا@ددودة،@لصفحاتهذهفدرةيتجاورالتفاصيل

عصرهأعلامبعضفنذكرالجصاص،بكر@لر@زيأبوالإممفيهاعاش@لنىة

@لذ
قت.نلكفىو@لثقافيةالعلميةعلى@لساحةملحوظادورالهمكانين

ئنبمدمحضةكلاميةمسائليحالجوئخذالكلامعلمفيبرز

منقليلغيرعددفيعونغومسائله،بالنت@مخنلطة@لسائلتلككانت

3)تالأشريالحسنأليئمئالمنالأعلام، 2 رمنصووألي)13(،(@4

س(28)
تأبى@لدكتحرويههأشحصبته@ر@سة@صاص:@ر@ري@علينحمدسالأممكتامقئمة

8ص@لنىحم@معحمل

ئ@(26)
3نر@يلللى،سريسريمترق(@لملا@ع@)عل@مضم 3 للمكنسناناكادام.ا@/5719

ي@لنريخة
ل@ة@لى@لرترحمهوتدالألمالي@،ئلبالن@@دكهر@ويهال@@سجسرة.ل@كك(الالحاممة

9مةةريدئبرهابعد@محدالأصناد 6 .28الأ@لأعحم،.@@حرئين.ليوطعأم،7

عد@لله.حسى@لدكترومحمدتحقيقشمز@،8ص@لتمخيللقاصسالمد@نئة@لىحمقئصة.ر@حعك@.)

للتكئبرمى@لانةمرمى@لأنعري:@لحأىلسلمى@سحاق،س@س@اعلسعلي(31)

ترتهوئملىرحع3ميهم،وتقثم@قرد@ملمصرتلفىلالسة،ولداحشلكرة.@لصمزشس@يهلبى،

عن-@لأبالة"مها:كب،ئلاسانةمصئماتهللحتيفال:كتنا.علبهم@رذليوفصحلا@هموحص



37كضزة

3)تلتريلي@ 3 لقاو@)23(،(@3
ضط

هم.وغير)33(،(@34،)تنيقلألبا@

كتئاالأعلامهولاءئئفوقد
مقلكلعنهاغنىلا@لتي@لراجعمنستظلهذا@لل@في

منبمدهمجاء
متلاحقة.قرونفيبهذا@لفن@ئتغلين@

أديئضمال:منصسل@رن،نلاسفةالاولىعقر@ونيوعلقهنا@لتصنئثىكئنهكصا
3)تبكر@لر@زي 1 3)تاليو@لنل)43(،ص(3 3 الأولئضافوفد)3(،(@9

فينبوكه@لى
@لثانيويوصفو@لكيمباء،@لطثمئل@لطيحية@للمفيتفزقة@لفلسف@

@لعئم"ئرسطومزئفاتلرحه@لثني،@عفم@وأنه.@سلسين،،@فلاسفةأكبر"بأنه
من@لعلميبنلهذينكانولقدالأولأ.

مهاءبعدهسا،جلىمنعلىكبيرأثز@سلسيئ@

منكان
أو@لطث.@لملسفةمحالفيثلككانوسحاء@سلبن،غير@ئومى@سلين@

فيوظهر
هذا@

الف@مجالفيلر
ير

ضخمةمزئفدهذا@لل@ئئنائعلماء

2الأعحم،@طرا@وعرما.@لئبى،،@ممةوا@لاسححير،،منا@وا@لحيالةا،ئصرلت 6 3 /4.

مى@ثريدى:مصهر@بألي@لنهبرس،عححدبىمحدس)ك@(
مىمحبه.علماء@لكحمئنة

احيمةنيممل@@سر@الأكر@@لنن@ضرحوا@لسةا،نملتزي@و.للفزلة،،نرمموا@لرجد،،.

وعرللا،،@محابر.لراثع،،سلحد@و.
الا7لأعحم،@ال@ا@ما@

دي@رياسة@ل!@تت@علاء@لكحم،كلىسح@فر.محدسلنمحد@بى@لف)ك@(
دص@

ولد@د@جاتممظمعلقجث@ععلاء@لقرد@ر@مىمحدودلمحص،.3وفاتهكتدادوهي@لأشمكرة.

دي@ررمملك@ل@عهسبزاعفذ@للولةرخههولحلك@،@@م@صربعبخد@لاشماطكان.@ك@8سة

@حر@@لقالمي@،
@ماطر@له

سملكهمبليليرعلماء@لصارىمع
سلو.@لؤت@،،@حل@كه.ا

1لا6@لأعحم،رالا+،5اثاسدت@ر@حا@@وعر@لك.لصا@،،@@و.@لكحم،،ق@ثقود@@و@لمحل، 7

مسنر@@لأعل،نركي@سيم،أكر@لاصمةلصر@لعر@ىنرطزحاد،محمدسمححدس-4)

2سةبخخردلصعلى@دلى@ليولد 6 وأكنرلالةيحى@ل@وكاددها.لمد@د@أ@ى@ت@لو@@،0

له@زل.للعنمنرسطرميلما@لرحهل.@@حغ@رغر@51عمره.@ى@لل@د@لرسه
لحو

مانه

لمرا@حصاء@@لعاصله،،دصه@@@مل@ار@رااكلات،@ل@نر-وددل،مها..كت@،

و.يمها،،@نوتر@صو@
@@دئما

وجرا،@رطعبةلرلى@@3فيثات،جرر
ك@02عحم،لأ@لىا@ها@

@يمى@لأنةيلر@،لكر:ن@ر@ري،ركريا@لمحدسك@5)
وتحئمرلدزفي،@ئملمى@لطثصعة

@لدد،هله@ل@ولةكبهليولنرك-@طصاص،رلأ@بها@لاممولد@لتىللليةلصس)ومي@ا

صرم@ر@لى@علللا@ري(.لى@لكر@@رئثفا@@هر
ور@ريى،،.@للاببة@د@ويئهللانبر.@

فد

نملالكيياء!و@شنحله،صصدي@لنرولظمر@لماءلالموسيقىنرلع@للئ.سه@لىمزلعثي@بحصقىجرا

ةو@لن@على@ل@عكص
@ى@ري@مهااحثا،فيةنصلبصلهر@فهر.سغكره،@ى

ةص@

يلوله.بها.وطما@للاليةا@ى@لكد@كل3ئزرفد@صهرى،@@للتو.@لطث،،

ا

غويبىأ!
@

@رشد
ضال@و.ريلفة،،يطتوير.ا،

لحي
@وعرما.@الة،،و@ر@لكل@لصى@



@لتفسيرفيرسهجه@مصاص@لر@ري3@لإ38

@لعهودفي@لتفسيركانحيث@لعلوممنغيرهعن@لتفسيرعلمبذلكممئزينمستفلة،

شيحهؤلاء@لحلماء@لؤ@د:رأسوعلى@طديث.كت@ضم@وئروىئنقل@لساسقة

مححدجحفرأبوالإمام@ئرين@
3)تجرو@لطبريبن 1 )جمعصاحب@(،0

3)ت@لرلمجاجإسحاقوأبر@لقىتنأ،تيتلىيلع@@لبيان 1 محانيصاحبأ@(،1

)احكامتفسيرهتاليفأثناءفر@@لكنابينمذ@نمنالحضاصالإممئمادوقد@لقرآن،،

@لئاني@لببفر@ذلكذكروسيأتيلم،@لقصآن
فيمصادر@بصاصعنحديثناعند

تعالىاللهشهبنتفسيره،
(6

محمد@لتفشر:فيرئ@فوا@لهجري@لرابع@لقرنفيعلثرا@للاء@لذيىرس
لن

3)تال@فاث@،"ب@روفالمرصلى@زيادبن@طس@ 5 فىكتبعدةئل@وقد@(،1

فيالاشرة!وأور!،@لصىشفهبا@لسىتفسيرهمنها:وعلومه،@لتعسيرجال

@ئسساء@لقو@في@لكبير،@لعجمو"@لت@ت@،معانيفي@وصحأ@و"@لت@تأ،كريب

وقراعاتهم
(7

بأشيلىواتهمرهتفشره@لنئادبعضانتقدوقد

مطعفي)ئيى@لثالنة@لائةرأسفعلىالقر@ث@ت،فيكبواعلماءهدا@لفرنفيوظهر

3)تمجامدابرالإمامئئف@لىايع(@لقرن 2 4@)
(39)

كتبأب@سئى@لشمهير@كابه

@لسن
اعاتأ،في

منلسبعبما@لتراترةاعاتفيهجسع
ئمئهررين،@@@@@لقضالائسة

@لن@عليأبرالإمامتلمبذهجلى
3)تسيى 7 @بصاص،شيوخمىوهو)04(،(@7

لخة@"بسئاه@لسبئأ"لكنابحافلاشرخافوضع
@لسغ،.ت@لقر@طعللفي

ي@لرابعنفيتقذست@لت@@للصموش
@طديث،علمملحوطا:تقذشا

س@لالي@طر@لمصلكأ@6)
@لد@ن

لي،
لمبن.لهلبى@لطترحمةرب@لفبرا،مح@سمصا@وهمت..

8@لأعحم@علىا@)ك@( 1 / 61.

سهمكه8)
عهفال@لني@لي@طاط

5@لند،بير@كحم@ياترحشهخم@ي 7 6 / وقد@مق@د.:15

ليا@لح@ي
سنهثم،عديرموبكى@ل!،لاتليلإرشلم،ر@لدللؤ@تر،على@ر@يلأل@بخسبر،@

عغا@لل@

5د3ال،ا@جمر@داردكر@ىعه،. تنبر@لنفثى@فناءنال..@لحلك@،ئ@ر@لضعهتالما2

شفاء@لصلهر،.رلي@@لصر

@ك@9)
عمره.نيلالتص@ملتيهز@لاءمجعد:@لهير@لىلاث@،@لصى@سصسىلنبكرئحى@ر

@لاكلى@لمصلترحتشفتي
من

@ن@@لنفبر.ليسماصمهحنشسعىحلبناعد@لند@@لا@

@لؤ@ثك.فيسهحهلدحاصومو@لنمنالأص

@لرية،علمنىا@ثمةأكلرئحد@لملىمى.عليلألي@لهبرعد@لنر@لحري،ئحمدسس@س@مو@(40)

للمضلةترحتر@ئي
نيرحعىاكلا@عدهدا@بمن@ع@ر@@لعصل@ي

ماك.فالطرما@صاص@



3

الحفاظ،ديهكثرولذلكهذا@لعصر،فيعاليةمكانةلعلاء@طديثوكان
ش

63)تثاودأليابنئشهر@: 3)تغقدةوالن)14(،(@1 3 واس)24(،(@2

3)تجبان 5 4@)
(3

3)تعلإقيوابن 6 5
محدثيأبرشوكان(@

3)ت@لئارفطنيأبو@طسنل:هذا@ 8 5
وأبو)"(،@لسق!@صب@(،

ا@لقم@@
3)تني 6 0

ط@@ح@5صا@(،
حم

ليسبرري@لحاصواث،،لنه@

4)ت 0 5
ثيوخمنالأخيرادوجمدعلى@لصحيحغأ.المستدرك"صاحب@(،

ومكثليسالررإلى@بغد@سسفرهأشلىفي@طاكمصحبحيث@طديثفي@بصاعى
أنهكسامذة،معه

اجمصكتذكرهماعلىاليعنروى

@لذنفي@لبزينعلصاء@طديثومن
عظيمة:خدتهذا@لل@خدئهاير

38ت@الخطألي 3ت@حاتمأليوابن)74(،@@8 2 7@@
،8@@

وضعرقد@
لأولا

عد@لل@(41)
ثاردنى@اطى@ومر@سيت،حماطكلىمى@لئمخقي.اكزث@الأنتصليادسس

تصاليص،لهم.@و@محرىنجوحهلىوضلىكهطويلةرحلةمعهرحلرتدللنمههرة،@لق،5صسص

4ل@1@مدصلىسح@الو.@@سدا.@وا@لتسير،،و.@صاحص،،@مها:. 6 4 @54/1@لأعحموا9،/

شمد(42)
لى:مبدسمححدسب@

حديتئلصمانةنحمظبفرل.!كادربلى،حاظ

8@طناط،تدكرةلىا@@ئل@،.شلالائةوئذكريا،لأما 3 9 ا.ل@5لمد@د،تدربعرالمحلا،3-2/

لنجادمححدس(43)
شد

عححة،مهزحجذ:@ىلهريقاللتب،@حغئ@رمحاد@لنيي،ب@
س

مدة،مرفدفيالأتطلىرنرلى@لقصاءلحىتقليطماط.
3

عهنالمهعلى@لصممى@اممررنفل@لده

@ا@لبت@علممىئحرحلطهي.بفوت
عحر

عه
حلة@لوكتعبره،

مىمصئانه،حر@هاد@لىلي

1كه
0

ه.@رفي@بد@ليم،
صحبح

@
صسانمح@ه@يقالجص،،ى

@
@ى

ا،@لتتراا،ماحه

3/2يطعاط،كرةتدل@ا@@وعيرها.مدضيى،،@بروحيرس@معردةره 0@-9 7يه6أ@م،را2،4

عد@لكالها(
سعدىبى

ئل@مىأمحرنحدصررحاله،لالحلبتعححة@لتالاد@طرحمي.عد@لله

ي@محم،@را@طلبت،،عللر!@،،مى@رو@و@يررك@@لمساءصر@ة@ي@لكاملله.نح.
نصاء

1@لأعحم،@كلا@دلك.وعبرت،ض 0 3 / 4

لمحارعقد@@@@لفر@ثمى@ونرل@طلبت@يعصره@م@@ل@ى:شد@لم@رقطيلنعرسعلي(45)

منئوائا.
1محه

0

/12للى،لحدنربح@ال@.@وعرما.و@لمساء،،و.1و@يلص،@زنلص@و.@لق،،

3 3"@لأعحموا44،0 1 4 /4.

@طصاص.كيرححاصوهر@ر@بع،فى@لمصلو@ما@@لطبر@هيقىحةتئي(46)

)رمر@ططا@ريدشللمىمحئث،سلياد@قهن@ري@ص،لن@ر@يمصححدسحدس(4يلا

@اسمطع@مئحبر،علط@حححو.ثاود(نىصرنرح@ي@لسن،مما@له.يلطد(.عرسنحر

للححعةالأعحم،@ف@!@فلك.وعري،@لحلشرحو.ا،لحليتعربر.يمئضير،،حطأ@عححا

2/2كليرلى@ 7 3

1 1 1

48--
أت!ا

ئ@ي=مم@@رمراس.3كرمىللحليث،حالظ@ر@زي.س



@لتغسيرفيوشهجه@بصاعى@لر@ري@لأ@م

منوهر@والتعديلالجرح"فيكتابه@لثفيوئففالحديث،مصطلحفيهامةق@كلد

في@لراجعوئتدمأهئم
@وضوع.هذا@

@لىاللغةئكللامومن
3)تثعلبغلامعمرأبون:فيعلئواين 4 5،)@

3)تالفارشعليوألو 7 وسياتي@بصاصثيئمنوها@(،7
عنهصا@ديت@

3)تجئيالنثم@لرابع،الفصلفيمفصلا 9 فيالخصائصصاحبأ)94(،(@2

3)تلححمريوالية،،و@لر@ 9 فلرسبنوالئحاح،،@"ح@صا).(،(@3

3)ت 9 @لكبلى.من3وغير)1(،@للفةأمقلش"صاح@@(،5

لألي@الأغانيكتب"ن:فيظهرت@لت@الأدبيةالأعمالومى

3)تالأصفهالي@لف@ج 5 للقاضياةبعد@لثف@لفىجكتا@و")2(،(@6
3)تخيلتنر@ 8 ها.غيرو)3(،(@4

@لوك!و@@لرسلتاربخهذا@لر:أفيألفت@لن@الموسحكية@لتاريخكتبومن

)تيللامم
03 3)تللسئمغوديلمهب@لثئزوبخو"ص(،1 4 6@)،)4(

س@ر@ريحغ=
@لكى،،وه@ر@سبل،،@راد،(@@و.ديت،،@@عللو.و@لفحبل!،@وح@كه:.

8@طعاط،ئدكرةالطرارعرما 2 9 ل@3.23ا@م،ره238-3،/

مىئر@لنع.@لرصلى،نجيعدس(@9)
مىمملركا@رتا.ئوهركادشحر.ولهو@لحر،@لأد@ننمة

1نصالبمه
0

فوا@هلد@لتى،،ضرح
دي@طمانح،و.شر@ر@لنو@مل@،ا@ى

للدكرر.@للت،

1@رضاد@فرب،@كلا@فيومرلمحلكرعر@زت،،و@ 5 ي@4.02@لأعحم،و.5-3،2/

سلعريلصرن@رحادي@رمري،س@مسعل(50)
صةميلهديومك@@لطر@حلىلمننرل@لأنة

5 3 ا/ا@م،@طر.@@ى@لح@،مملصهو!@لروص،،و.@لصحع،،سها.مزلع@،له.93

3 سحموا1،3
2@لأ@لاء، 6 9 /2.

س@لى@ريركريا@لؤرييسل@رسنح@دس(51)
@لبديععيهقرأنصررلهر@لأد@،@للئنف@ة

@ر@لح@@هدل@ى
@

@لمع،،وه@للةا،مفيس5كته:ئبهاد@لادسوعبرمحاسعماد
1ا@م@طر!@وعرما.@لريه،علم@ى@لص@مي!واالألعا@،،محررا 9 3 / 11.

س@ط@شعلي(52)
ر@للةو@لسيروالألسدو@لتربحالأ"ن@مسضي.ا@ضريمحمد

عهح@حرفا،وعربىو@حد@ىبفعالأعلي،ركالهارللعاري.

@@ههيفالولحلكة،حسبر@@ي

@ىنمحل
مقاتلوا@لب،،ةحمصو.@،،@لصئبممها..كنره،ئحرىنصابصولهنله.لد

.27له4@لأعلام،و.04،0-3*/11ساد،تلىيح@طر.@وعرما.@لطال@!،

هال@

حيعلى@س@
س@@@اء@لص@@@للاء@سناصري@ل@

سد@لمت@،@لوحة.ه@

.2سه5الأعحم،و.ا،@/13اد،لحدتلريح"@و@ياثا.ا@لعلاتخادس@@ر.@ل@@ريح،،حمعو.

سعب(54)
عد@للهلمحرلةمى@سرب،@عليلن@سير@

لخانة.رخال،مفزحامحي:س
نملس

ومىبها.كلصررنرليننمسلاد،
مهرحعر.هررة@@كه

ن@اءسمناد،،ومىئحمر@رمد@للم@.:.



4

4)تالنديملابن)@لفهرنت،و نفيئزفئيمؤئفةكانوهر@ن)(،(@38

3ة@ئئن@أنهتشير@ل@@لتاريحيةبعضئنإلاالحمى 7 7@.

و@لعرفةطابى@لل@عنهايستغىلافيفتثوعيرها@لنيالكت@وهذه

@لكتبهدهتألي@وحتىعصورهائقدممنذالإسلايةبالحضارةعلاتةلهمجالئيىفي

@لؤاء.الإسلامية@ثريحةلدر@م@يتصدىمنوخصوضا@لرسحكية،

@تى،@للي@@لثقافيةعضر@لنهض@كان@لهجري@لرابع@لقرنأننرىوهكذا

بمدسيئيسلكلالمراجعأكبرذلكبعدستظل@لتح@رسرعية@@لكتبتأليفعصزهو

شبألهانهذا@لعصر@لزثهر
و@لتأليف..الإملامية@لثقافة

و@لهضة@للي@الحركةهذهفيب@رزإسهائملهمكانينهذا@لعصر@لفئكللامومن

ئححدبكرأبوالإمام@فيدة:@@وسحية@@ل@تأليفمحالليوحصرضا@لئتافبة،
بن

5-305)الحضاص،بأ@روف@@لر@زيعلي 3 الأفد@ذأولئدأحذومو0(،7

فنونمنهيمنتفونالارص،دقاعشتىمى@رفة@وع@نلم@طلاث@ليهمرحل@لذين

يم-وسلركه@طمبخئقهممزوجة@ثرعية@للىم

الحلبل.المالمبهذا@لتريفمنمزيذ@لتالي@لفصلوفي

@يوكر.وعبر@لكو@لم،،@لر@سيحلى@لأمراحركا،نحفبردحوفيويفع@قايع@للديومو

.2س/4@لأعحم،ئ.نرحت

كا@صصلالبموئدكرئبضا@لنيمبلن@لنهر@حمد@ل@،بى@محذسمحد)مه(

ديذكروندوئمصلها.@لتر@م@نتدموموس@لمهرت،ا
ديوورد@،كث@سةئنفهن@هشصت

ست،@لنص@لى.@ههنا@وكتعادسوو،ا2صنةكأننهتحرحمصع
@ي

ه،كث@مةئ@شاله،

.2لا6@لاعحم،@يوا@ليهات،.صأه.صرلهكهريه.فيبرعلىد@لظ@





+@ط

إ

آ@في
ير

تاني@افضل
وسيرتهحياته

3
-
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اكالفمل
في

وسيرتهحياته

ونة:اشئة@ولا:

احمد@سمه:
على@لر@زي.بن

بكر.أبووكنيته:

لحضاص.اولقبه:

أحمدبكرأبرفهو:
@بضاص.على@ر@زيبن

و@لر@زي@طنفي،و@بضاص@بضاص،بلفظ:@طنفيةكئبفييركزةووذ

وابرالجصاص،بكر@لر@زيوأبوبكر@طصاص،وألوبكر@لر@زي،أبووالجصاص،

تخربعضويذكر@سمهبمفهملانةالحنفير@لر@زيعلى،بنوئحمدبكر@طنفي،

@رلقبهكنيتهيقتصرعلى

@لفرالد@صاحبئفار@لي@ماإلا@سمه،في@ختلافا@لتراجمكتبفيئجدولم

احص@دكره@طفة.نى@يطصاصعى@لاسل@ط@تحير@@مصللنال-جلعلىما-ئدكر(1)

ابة،،هد@صس@اذكرها@للمطهدوكنصىسصاص،،للمط.و@لركة@للبت@ي@لقرى،حلاصةا

وزكرهلطصاص،،بكرئىللعظا@لحترل،(لنح@ي@لأعولي@ر@ن1)طاللبز@احص.@ودكره

لكرعنمحرد@لىلميم،(بنسلىلليةنية)ا@لقنية،دي.وذكر@ماص،.@@لى@زيبلم.بحضهم

@يسحد@لح@ري(سين@بى@صمد)موخهاضر@ثه
1تال@احى،لعبن@لغوتع@ثامسأل@ دكر0

@لمقه،@صولللحى@ي@ي.يب@@@للصححل@ننوذكرهر@ري،،دكر@نروموسصاص،
@ى

@ترخسيالاثةشسىودكرللتو@ز،،نيئحد@ي@@طصاعى:نال@لههر:.ديت@عى@@لكم
لي@ل@صبةيطولص@:اد@لقير@@حيلر@حعسكر@لى@ري.فيعىنموله،@ي.ملا@لزل

طنك

تقى@لل@ىلليع@طعبة،تر@حم@ي@ل@ة@لال@قاتوا2-2،222ادلئرضيلحبد@لقا@ر@بعية،

4-4سا/@طنى@لمري@للاري حي،نمرلر.7،8
2 5 نمرل@ضر@رص@كص1،./

6للاء@للدو@لحلىي"@لرلحري 9 /1.

@يو@يحع
يرفة@لىسى@لر@صس@ر@بمللنحبة.@لطعلى@فحبة@برمابةسالة@لمططد:ا@

1 2ر@مرلأ@بلار@ليه@محطرط5 4 5 ر)@يكهربلمجمغ3
5 2 1 @لأحبلىان@مكفصوا3(،7

4يرنة@لكغريرمي@ل@سسباد@صودسللمحصة 3رية@لمصلدار@ل@امحطرط2
1 9 6 5

الأعطمالإمما@ةملهوسر@حالأن@ة@@مفرا2(،ورواثث@ار3@كهر@بلم@)طلحتتلىيح

محدللمححةجفة،ن@ي
1ورقة@ري،بى 0 رغار@ل@لدحطرطعدة،ىرمهاصع3

2 0 2 ر3@بكر@بلم@)طلتنلريح3
1 87 17).



4 @لتفشرديومهجه@طصاص@لر@زيالامم6

حليفةحاجيأن@لبهية،
(2)

كشف@@ابهفيو@ضحةباختلافكاسسهذكر

لمحدإنه@لقرآنأأحكمذكر!عدلقالن!،
بن

لالجصاص@عروفأحسد@

@ل@اضيئب"شواحدكرعندوقالوثلاثائة،سبحينسنةالمترفى@لرازي،

-@للحضاف:
أحسدلكرأبوسهم

شروحذكرعندوقالالجصاص،،علىلى

محمدللإمم@لصني@،الحمعإ
ئحصدبكرأليالإمموشزخ"@فثبانى:الحسنبن

بن

الكبير!.الحمعثروحأذكرعدفالوكذلكالرازي!،بالحصاصالصروفعلي

محمدلكرأبو)والإماممحتصر@لكزخى،:شواحأذكرعندوقال
علىلن

3@طنفي،،دالحصاص@عرو@@
هذهفانظر@لى"قاللأ:(3)@للكريالامام@ضاف

أحمدتلىةيسئيهالاحتلافات:
حمدوتلىةعلي،بر

محسدوتارةعلى،بن
بن

الأرل!هوابو@لصىأحمد،

ذكرعندقالصاحبهئ@فوجدتالظونأكثف"فيأص@ر@ليهماتتئعثوتد

أحمدالحسينأبوالإمموصرحه5@طفية!:فىوعفيالكزخيسختصرشزاحأ
بن

4@لتوفىالقدوريمحسد 2 أحسدبكرألررالإمم@،8
بالجصاصالصروفعليبن

3المترفىالحفي 7 @ا@0

أنقرلهإلىبالنسبةأما
فقال@لت@تن!ئحكام"ذكرعنداسمهفيئخطأخلبفةحي

لمحمدانه
ئحكام5نضه:ماوجد@@لطون!كشففيأمنابعتيفصدأحمد،لى

أحسدبكرأليالاممللثيخ@لقىآن
)6(،@لر@زي!بالحصاص@روف@عليبر

هرو

سمصطس)ك@
نرير@لاعل،رحص.(@1067-1017)@لبفةلحسي@رو@@@لفمططبي،عد@لل@

يرودانهمرلده
كنصمصثفث@ه:.مىبهزاو@رتحل@لف@ال@المجقميكتاليةنصالانرلى@لفططمة

ئ@هرنبل.د،-و@لى@لكنصنمميعن@لطميد
كتمارئحعع

يلشاير@دو.لالرلة،مرصرعه@ي

وغيرفمر@لحر،،ممى@لكرتحمةوا@م(@ك@ل،طمقت@ل@@لرصرلسلموالى@لصى@،

يانرحت@@ثلك.
4ص@لكرنري،صفا@وه2،3للأ7للرركلىلأعلام،ا ما.ا-57

مىر@بر@م،لالحلبتعا@اص(:ا-264403)@هليمحد@للكريسعد@طيمحد(3)

فيو@تكيل@ر@عر.@رصرعة،،@لأجلى@لي@ر@وعة@لآنلى@مها.كنبرة،تصابلهلقهاء@طبة.

رغبر@لبهية،،على@لانل@ليتد@ل@ةو.@طفبة،،تراحمميل@ند@لهية@تيلا،،.و@@طرح

1@لأعحم،@ي.ترحشهنمو@لت 8 6 ا.هم@@لطحوعاتاممجمرا6،/

عد@للإمم@ند@لهي@،@وا@)،(
2صي@هح@ي 8

1حليمةلحسي@لط@ود،كصر@حع.(5) 6 3 5 / 1@سقدمرل@طليلة،@مارف@ركالة)ط.2 9 4 1
م،

نمافا@ثلهررحلت
4لروت@لحلبة،ثار@لكت@طمعةلى 1 1ا@،3 6 2 9 /،21 6 3

(6)
2كى@لطرد،ا@و@ 0 / ثار@لئ@لفوطبحة)@لطمناد@لالفك1



4وصيرتهحبته 7

لمامهلفق
ديورد

ترجمتهمصاكلكافة
أحمدأاسحه:أد(7)

يجعلناوهذاعلي،،بر

فيهاكادجمذكذبر،يمالإطلدىكانت@لتح@لظون،كمفنسخةألعلنقرل:

كال@ايرالحلساء@لكبر@لفطريقةعلىموضخا-يلي@فأشلرالسبق،@لتحريف

الأخطاء@لاقحةيصخحود
فلك.في@@لصر@وجهالكتب-ئش@قبلمن

@يالجصاصللاممبممسهترجمخلبفة@لشيغ@نالاحتمالمذايقؤىرمما
بكرأبوالإصام@ليع"اسمه:أدفذكرل!بل@@لرصرلشئم"كابه
أححد

@يلؤآنأحكمصصرو@@@الحنفي،@لرازيعليبن
سلىو

قبلخطأوتصحيفاس@لظسون،كشفأكتبنسخبعضفيحاءمايكونهذاعلى

فلدعلىلئه@للكنويعبد@طيالإمميدفي@لنسحتلكإحدىلوقحتئاخها،

دكر@سمه:عد"@لنت@اء@ام"فيجلىماأيضائعتبرشئنويمكن
ئحسد"

لالحصاص!المعرو@بكر@لو@زيأليب@عليلن
("

أ@عنديدركحيث
ى

هذا@نتأئل
ترجسته:مصالوكافةفيجلىماصهائهنامخه،منوتصحيفسهو

ئحمدأ
الجصاص،.بكر@لر@ريأبوعلي،بن

ح@@لم@رفب@أهدية@صاحب@بصاص،الإماماسمدكرليبالفعلأخطأوممن

أحسدالحضاعى:"قال:
بالجصاص@رو@@محمد@لعداديبكرأليبنعلىلن

هذاعليو@فقهأجدشولم"@طنفي@لرازي
غيرهم،ولاالحنميةتراحمكتبلي

@لف@لسببولحل
ساهو@فالف@مذهفيأوقعهي

قولمن@طنفيةكتبلعضفيورد

ممالالراو،والجصاص،بكر@لر@ريأليقولوهو9بحضهم:
شخصان.أنهمايوحي

على@خبرنرحشهمصا@رصأدكر(7)
شاء@لل@.@دو@ته،زكرعد@لاستقصاءئة

1يرتةخليمةلحيطقد@لمحرل.@ى@لرصرلسلم@طر.@)ط@ 0 رض@عرية@لح@ر@ل@محطوط8
5 1رنم)@بكهريلممنلىيح2 7 4 21)

@ى@ل@حلمعحيلملا@ططأ@لدكحر@لىلى@ض@رت@للكيالاممتعرممىال@
لكدنحقبفهمفلصة

لالف@للسى@لففهرلن@ا
ي

د،كصا@لىوحعلمرلكه7،ص@صاص@للأممالأصرل،@يل

رحمتهلا@لكتد@لتبطبتنصصحيخا@يوقدحاء@صه@لؤتر،،نحكم5لم@صتملئ@يحا

.6رقمممق@لى@@لها.

يرالأبزلري،نس@كمىلمحدعلاء@لنه@،وطمقدبه@نسصلي@لتهاءمهاملىا@@(10)
6تة 8

3ر@لصرية@لار@ليهصمحطرط
2 2رغ)@يكرريخلممسع4 5 6 79)

رت،ير@لملبه،طر@لكنص)طمعة6المح@5+باشا@لحد@سعبل@للإمم@لح@ربى،هلبةريحعا(11)

4 1 6@طيلة@حار@@وكالة@ى@منلهوحاءام،ا@/3299 6 ام(.م@ا@تمرل،1،1



فيومهجه@طص@اص@ر@ري@لا@م4

ذلك،فيمرةغيرنلىعي@ط@فيةمنشخضا@ن)21(:اضيقال

@لأصحاب:كت@بعضفيرئ@أنهوذكربكر@لر@زي،ألىعير@بصاصئنوذكر

ومومستنئه،فهذابالراو،والجصاص،ازيبكر@ل@ألىترلوهوإ
غلط

@لكاتب،من

منئرمنه،أو
ذكرته!ماو@لصرالب@صف،@

هذا@لفلدعلىجاء@لتبيهوكدلك
صبفقالخرى،@@@ة@@راجم@كتبعضلي

واحد،هسابلبكر@لر@ري،ألىغير@طصاصجعلمنوهموقد@لتر@بم،:.تجأ

لهكان@نأولاثه-أولوالدهلالنسب@أما@باص.الاممباسمينعفقفيساهذا

ذلك.عنمعلوماتأفيتدكرلمعليها@اللعث@لت@التاربخبة@لر@جعفإنأولاد-

@بغاص،:"لقبماثائا:

أحمدالاممأن@لبو@لطمقات@لتراجمكتبجميعئير
بلقبمعروث@لر@ريعليبى

معنيعنوالأنسب@للف@كت@فيأبحثجعلنيوهذاالجضاص!،أ
@لكلحة.هذه

@لينسبةأحرى:صادآحرهفي@لحاد@لهسلة،وتثديى@طيمبفتح@طضاعىأو!

ر@لفتح،بالكسرو@طمق@بمقجضص:بقال:الحدر@د.ليتبييصبالجمق@لعسل

بهويمملمه@ةيتخذهس@الجضاصقو"ئعزث،وهوبه،ئطلىالذيمعروف

منرهربعرلي،@طصوليس@بمق.يقلولمهو@بمق،يين:أبحضوقال

للحمى.صانعجالحاصاورجلأ@لقى.@طم@:في@طجلىأهلولغة@لج@،كلام

وجصصالجمق.بهئعحل@لذيالمرضعوالجضاصة:
لالجص.طلىوغيره:الحائط

من@م،عالنمكلاه(.5-696)@لؤشيلمر@لل@@ح@دسعد@لفا@رس(12)
@ملبت،حماط

ضرحو.@لاي@،،@نحرور@حاثبتفي@لايةمها:امزلمات،لهلالفاهرة.@رلاتهمرللهمى@فهاء@طبة.

@ي@طهامر@لئصيةراللطحلرى،،@لآن@رمملي
طقتنيئلصمىنرلرمووعيرما،لمجية،،طفد

@لدخر@لكمةوا@،9صللكرىند@لهيئ،@ل@ر@و.4/4،2لل@ركلىا@حم.@طرا@لأحا@.@لملاء@

3ححر@لفحى@رللحاله@لفة،لمحائةنجد@ي 9 2 /2.

2@طومرللضبة،1(13) 2 2 .47ا@ه@لة،ا@لطفاتصبلمطعهو@فله1،/

9ص"تى@تريع1(14) تاللملامة7
ليللترلىئطئزئما@لرليس3

7سة ذكره@لحلىةوشفسلحر،9

ص9لما@لترلحىر@دهكرىلمق@لهبرطص@ئحدس@نن

دي@لسبادةوصع@لانسعدي.

نلهوحاءا،المه2@لحلرم،عضس
@ي

كد.
1يرفةلمه،سبلملم@طبة،طبغكسخمر@ي 7

3ر@لمربةلدار@لك@حطط
5 1 4@بكهويلم@)نلربح4 7 8 .28ص@فد@لهجة،و@ي.2(،9

للننحالأسد،@ر.4،4عىخلى@لحح،فطرا@(15)
6ني 3/ لأ@لى@وت،ي@لنكر،لر@@)ط.2

4 1 1/2يطو@مر@لصية،وا2،8ص@لبي@،@لنر@ئىو.عر@لروني(،عد@لل@تحيئ@،91 2 0.



4وسيرتهحياته

وجثصعينيه،فتح@فاوففح،@بيزؤوجضصأل@ضخصاجص:ومكان

ح@للالسيف:عليهوجصصحمل،@لض:عليوجضصبالحروج.هئم@لغنفرد:
فيو@لضادلأد@لصادبالضاد؟قيلرقد@فا@لأه.إل@فلانوجضصأيضا،

هدا

ا@جف@الأعرالي:النوقالغيره.رلابالسيفعليهجضضفيقال:)61(،لقان

تبخترأفيهامثيةوهىمى@طيضئ،

الكلمةهذهتحليلجاءهكذا
هربكاالحصاص،فلق@!والأنسا@،@للعةكنبفي

المهةهذهيز@ولالجليلالإممهداكانما@نالعرفلمولكالالحم@،@لع@ل@ل@لسبة
-

لم@لتراحمكنبلأناللفب.بهذائقبثمحياته-منمحدوثةزمنيةلفترةولو
فلكئوبحيد@لىقريبمنثر

شةعليو@لطقد@لتراحمكتبفيعئرثرقدهدا،
معيتفقونبنالملماءش

ئحمدالإمام
لابى@بف@اص!،يلقبأمنهموو@حدالجغ@اصأ،بلق@5@لر@زيعليبن

منهم:و@حدلكلحزةصترجمةمعأسماعممهيومده

بنأسصحدث@لبصري:@لراسطيمحسد@طضاصأبوزياد،أليبنزيادا-

@و@طسنلك،ما
يللتطو@علماء@طرحصغفهوقدوغيرهم.قرة،بنومعاويةي،

برنريدبنعبد@للهبنالحسين-2
لحصساص:لاو@@ر@@لق@ان،@لالكب@لزتيلأزرقا

3شةحدودفيتوفيوصنف.رحلممنالثقة،@سد@وهو@طافظ 1 0@

لنعبد@رحسبنيحموب-3
أحد

الجصاص.غلى@لث@ا@@لبىيمقو@بن

@مظ،@لالم@لثيغبأنهأ@لذمبيالحافظرصفهمحذث،
أحسدسحذ@مةأباسمع

عهوحئثوعدة.لى@لريغوحيدع@رو@لربالي،ب@وحفمى@لسهي،بس@اعيل

ب@وعبد@لله@لد@وقطني،
@ططب.تالرآخرون.زبحيبىاعبل@س@الحنئي،محسد

34را@لكل@ةسط@رس@ىللححضلاد@لر@،ر@حعا،61( 3 22.

7/1للصلر@لس@ئا(ي@ 3 ه@لكل@1
ر

4 5 3 5

@@ص@ن@ما@.ووواحع3،

للامم@،@ص@د@س@ي

لحلس@2/483@@@لكر@عد@لل@ئيللرر@ما@فعحماممجمر.@طررى،@نى@لتع

لخرعديجات،مىمحدولةرمةدترةردرنر@لة،@ز@رلنديطصاعىئد@لاممي@مدولا(@)

نللاللمص،نما@لا3@سلمصرر@رلردكموا@لدصعلاء@لاسممىكرعىغرفما

رلحر@لث.@،،@لز@و.@د،،@و.دل@،،@@.

4بحداد،تلىيع@هظر.(19) 7 4 3ححر@رللحاط@لتهلبى،تهنبرا8،/ 6 7 / 3

1@لب@ء،عمسبر@ظىا@(20) سجموا2،8يلا4
2كحالةرمادرللأساد@ؤلفبن،@ 5 /4.



@لتفسبر@يوسهحهلصاعى@@لر@ري3الإ

لي
حدن@

فيتوفيكنير.وهم
3يسة 3 1@

اليلت@إبراهيمبىحسربنطاهر-4
توفيصوفي،محسد:أبوطئساص،@

@@ريدين@أحكام"مصنفاته:منلها.ود@ىبهمذان

الإممعنروىفيمنالح@للكرأبوذكرهالجصاص:سصوربنالحسن-5
أحمد

الحبل@بنيحقوبحدثنامحمد@لصائغ،أبوئحبرليفقال:حنبل،بن

لأحسدقلت"يقول:الجصاصسصوربن@طسنسمحتةقال@لاضمي،
بن

يموت!حتى"قال:@لرجل؟.يكتبمتي@لىحنبل:

تاجر@طصاص:ببن@روف@@لبغدادي،عبد@لل@ألوعبد@لله،برالحسين-6

ترحموامحة.ثروةثوكير،
وذكرالسير،@ىأ@لذهى@اسهابالحافظله

يسةحهادثديذكرتهالاريخوكتبومو@نفهبثروتهتتحلقعجيبةحكايات

3 0 مهوأحذأم@ال@صوثوتحيث@،2
ئل@عمثرستةيقاومماو@لفضةالذهبمن

وبقيدينلى،أل@
محه

فيتوفيجذا.كثيرشيءالأمحالمن
3سنة 1 5@

ونشأته:ولادتهلثا:ثا

تزخمتالتيو@لتو@ريخ@لترأحمكتبأجممت
(26)

ئحمدللإمم
الر@زيعليل@

2"لحلادتلىيحوه@لد@51/692(يز@كلحمل@5@@ك@)ا 9 4 / لابى@لحماد@لص،@شلر@9و1،4
2/3@ل!@ 31.

5@لى@(22)
مص

3كحالهرصاعرللأصاد@رنص،@ 3 / 5.

1يحلىئ@ىير@ى@ط@ئيللفاصيطمقد@طاللة،@و.@(23) 4 0 / @مليه(.@لس@)مطحة1

5ر@حعك@@)
4@للاء1ن@حمصبر 6 9 / 1 ك@4،4

رمى
/12لالريك،@لر@ىئيضا:اترحتالمحوم@

3 2مدا،/3@رلوة،موا3،9ا-86 1عر،حرسلي@لرره1،8 2 1 /،21 22.

11دمهابة!و@دابةد@"ر@ح(25) 5 6 /،11 6لا5لري،د@تويحر.5،7 ي@،د@ديهصثدو@)ط.7

يروت
0 9ص/741 8 م(.71

ماو@دكرماله،نرحت@شفصاء@لكتحلىكد@6)
@لام@ل@هرص@حالفت@لي@لطبحك@ثكمع

5ساوبا@مرير@طفتا@لىصالةخمىسر@ح 5 /4داب@ل@للحطبص@حم@و،تربحو.1،/

43،13 7كثر@حنر@لهاية،@لدايةره1،5 / 1 3سمي@لسلاء،ئكلحمسيرو.@1،2 4 0 / 1،63 4،1

1صللنبر@ري@لقهاء،طقتوا 4،4

لي!
دي@ر@مر@لمصبة@

ا/شي@طمية،طمفات

2 2 02 5@نرأنسعو!2،4
1لللصيعر،حرص@لريو!9،69،7ئطئزئماصسلفلم3 2

1 3،31 9سصي@طماط،تدكرةره3،4 5 9 2ص@للب@كص@لعهرت!ره1،3 6 طهر@د)طع1
5 1 3 5
و@لرححة-للبفب@للصرية@ئهسة@)ط.رث@41131برير@مرةأ@@لحمو!0(،



5وميرتهحياته 1

بالز@زي.بلي@ائنس@@لتى@لرئمدين@ليوثلائمالةخسسسنةؤلدأنهعلىالجضاص

أكزنحتىلهذا@لإمامضضلةترجمةعليئحنرلعلي@صاثو@هذهفيكثيزابحئثوقد
كاملةحلقة

لمراحلسيمالاكثيرة،مملرتتحطينالاوحدتاولكننيحياته،عن

لافهيمن@رلي
مرفيصاحبناتننغرلالأل@هتنرجمولاأسرتهتمثير@لب

حلة

ديئمونممةعرليتديالجصاصلأهلييته:عنتخرناولاالأولي،لأته
لت

لأوهلوحاجة؟لقر
دي

هلثمالأولية؟متلقيوأيىيتيئا؟ترليئمألريهكنف
كادسئمحياته،منالاولياتفيابنهنري@ةبنفسهفترلي@لحلسلىسأب@هكافى

والممئمين؟.الأساتذةبل@لأسلسه@لحامة

يدكامل@راو@نر(،
د@

1لررتعا@ر،ثار)ط.لااكنبر@@نريح، 3 9 نلىيحوهم(،971@ه/9

@38.-135يولحد)حهادتسحيرالأ-،@مر@يردت@لاسحم
4ص 3،14 3،)2

22،كلا/41ى@طررى@@لمرحا@حسر@لأم@لرك@نرلح@ى@بطموا ومصع@لاى)ممعو7،8
1ر@ثهكرىلطف@مرصرعد@لليم،@ي@لسياثة 8 3 /،21 @طمبة،تر@م@ي@لاند@ل@يئره8،4

1حليعةلحسىد،@ل@كصو.2،72،8صللكرى 1 1 لاضالاس@ل@لسرميى،مديةر.1،/

6@لحداب 6 2@ر@يم@مصطيلحد@لل@الأصرلير،طف@لليى@ي@لمصلوه1،5 0 3 2،ه.-1/

7/2@لمليلصر@لصلالحيد،@فيرا /2لحد@لد@ليى@ليقظاد،وعرة@طدمرتةو!4،1

3 7كخالهرصالحر@لزلص،ممحمو.9،4 / ر.سرو@(،ى،@لر@@)لار@حاء@له2
لأعم،ا

1زيىكبلجر@للبى@ 7 1 لأححد"@لاححيسوائب@1/322،لأحدطهر@لإحم،و.1،1

7@لاد@طب@@للص،@شدو@وه6،1الا@لدعطة 1 @1/543،لهية@@هسهكة@وا3،/

ضرح@دكحرنىي@رحال@غر@حمو.
لكلىل@لري،ارز@تربحو،4،اريد@لاحد@@رهلى،@

1وكلمد@0334.3س 9 1 @عط@سك@مثه(.10

@لئنرىللقاصيونصحاله،@لسلجمةنيئحر@لإممحمدسومفصلطانص"عطوطتولي

3رللصربةار@لكن@د@صحطرطلم@،8،3يرتة
3ر@بكهر@يلم@)لاربح013

طفتو.1(،70طا

1رض@لار@محطرط7ورتةليحمر@لىبلةن@برسصحمدللامم@طعيةا@فهاء@لاثة 6 نلىيح6

1ر)@يكريلم 4 2 6 ىمحتصروه3(،7
1ورتةمؤلمه،يململما@نمية@طسقت للارمحطوط7

رض@لكنب
5 1 @ل@لاءوطفاتكتافمي@لمقهاء@يمهام5و@874(،32ر)@بكروبلمن@ريح4

8رللار@لكنىصحطرط@لايرنةىاك@زسنمل@محمد@ىلنبح@لمفهة، 5 2 4 )@بكروبلمح3

3ر
2 5 6 سلحادمحمردسللحححها@لساد@ملىمدصمى@مهاء@لأحلىنكلمكتر"9(،7

1ورفة@لكفي@هرمي@بمي 4 1ر3لدار@ل@محطوط2 9 6 5

3رللبكروليلماطلتتلىيح

6وتحو2لمالأ ك@\،1
تحتملا@دطوطسئحرىسحةلالنامرةمحهد@مطوطتو@ي

338ر 9

1@رنةحلمةلحبىلاطمفت@لب@لصرلئئئمو.ن@ريح(، 0 3ر@عربة@لدار@لكتمحطوط8

5 1ليكرليلماتلىيح2 7 4 لح@ر@لكصمحطر@ايوفةلاضاكال@ى@لعفهاء،طقتر.1(،2

رلمدلسنى@لالامريه
7 8 31.



5 @تفشرنيونهحه@بصاعى@لر@زي3@لأ2

عنمتكاملةحلقةتكو@نيحلىلحينصا@لباحثذهنفيتدوروغيرهاالأسنلةهذه

عنالأجابةلأنحثزاي@قىولكنه@بليل،الإمامهذاحياةمر@حل
متوقفةالاسئلةهذه

@ئارة.ئيلذلكلر@وهيو@ل@بتات@لنراجمكتبفر،وردماعلي

3منةؤلد@بصاصالإممئنفيهاماكل 0 5@

فيهامكثوقد@لوي،مدينةفي

3سنةرحلحيث@لثرين،سئهبلغحنى 2 فيسأذكرهماومذا-@لغد@@لح@5

تعالى.شلى@لله@ن@للمأ،طبفيرحلاته"مبث

شخصيتهتكرفىفيبليغأثز@بصاصالإممفيهانئا@لت@@لزفيلمديةكانوقد

@لسياسية-والاضطرابات@لقلاقلركم@لرقت-فلثفيتمثلكانتحيث@لعلسية،

الأمممعيشتركأنهفلكعليو@لدليل@لبهرى.@للي@الإسلاممراكز@حدى

وئسبوا@ليها،بلاد@لريفيعلثوا@لذينالإسلامعلساءماميرمنكثبرالجصاص

منعنهمأثرمابأهمئوأو@لكنيةباللقبإلابعضهمعنيتيرونرلا
@ؤئفات@

@لر@وية،@ويتمنفاصلهعربتا،كانإنوثديد@!،@@لر@بفتح@لذفيأ:وأ

فالارتا،ئحوي
عليها@لرواء.ثددت@نارالي

منرويت":(28)@طؤهريوحكي
رضي.مثلورويرتا.ئروىبالكسر@اء@

و@طيرات،.@لفماكهكثيرة@دن،@وئكللام@لبلاد،أمهاتمنشهورةمدينةوهي

الاضطخريودكر
لي@مدينةو@لرفيقال:اأصبهان،منأكبركفتألها(29)

حيثمنولكنمساحة،أكبرنيسبرركانتو)نمنها،ئكلمر@لوقفيبغدادبعد

منها،ئكلمرفهير@لحمارةوالخصبو@ليسلى@ثتبالى@لبناء

صح.دكريثث@
وعدللري،يسبون@لحل@اء@لترالامتماء-@طمريلعليللؤلفبى،-مححم

@و@و@مدحيكبلى@لنناءسكر@ت@هم
نا.لدكرتهمبلحافةولرلاوعرمم،و@لأصرليرسو@ر

.22@ال@422كحالهرعاعرللأسادلمفلعبر،مححمريحعا

س@سملكه8)
شةسبيلهفيرت@@لالر@حلىلسنول@فن@ة.سلوينمر.نرسهمري،حماد

3 9 له.@3
ص

3للىركلى@لأعم،@ير.@لضغا.ئشهرما.لعد، 1 3 /1.

سر@ميم@ك@9)
محد@لط

3)تنبو@سحذ@لأصطخريرحمي، 4 مزلفث@ه:منرحالة.جر@ي.(@6

ملية@طرا@@لبلان،.في.-لحموييفرتعنهانقلللالك،،مالكواالأفا@،،عحر.

.1/61@لأعحم،راللأ،ا@لح@رني،

1@رفيمم@بة@تربحول@حعكلك@.)
0

سحم
ثلر@لفكر،)ط.ا-811ك@61ي@م@ليقرت@لل@نا

منطر@نطيةكيرمالا،في@لرفينطلهرت(.
يللافةلاا@لدفيكا@ر@ن،عاصسةن@فلىس،لحد

2ص@لرتبة، 52.
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اصاحصفذكرفتحها،صنةفياختلفوقد
@ططاببنعمرأن@لبلدان،معجم

زيدبنعررةيبثئن@لكرفة-عليعاملهوقتئذوكانياسر-بنعصلر@ليكتب

@لطائي@يل@
)ا@

@لديلمفجمعتلذلك،عروةرسلرففعل،آلاتشانيةفي@لري@لي
فلكوكانحهم،متباو@فقتلهم،عليهم،لله@فأظهرهوقاتلوه،لركب،@ل@وا@وئمد

@ي
2صنة 1وقيل@،0 9@

فيبليها@ا@لز@ئضيفتوقيل:قياس،غيرعلي)@لر@زياب@لرفي@ليوينسب
@لخودسريولكنمهرزي،فيقال:مزر،@لي@لنسبةفيئضيفتكسا@لشبة

(33)
نقل

قال:حيثعلى@لقي،جلىية@لى@لري@لنسبةئنعلىصحته-فزضعلىيدل-ما

هذهبنياقدكانا@خهينو@لري،أ@لر@زئن:(34)@لر@زيفخر@لدينالإمملخطوجدإ

3با@دينة@تكرنئنمنهساكلئر@رتمتفلما@دبن@،@
فجلسذلك،فيوتنلزعانفسه

منهم،لواحدالاسميكونئأعليتراعمفاحتستفيه،وتثاو@واو@لعقل@@طكملى

فيوقيلللبلدة،اسمافصار@ريللاخر،و@لنسبة
@ليا@لر@زي،@نتسب@

بالحلماءآنذ@كتزخركانت@لت@@لرفيمدينةفيوثأولدالحصاعى@لو@ريفالإمم

تكل@نالا@لتراجمكتبكفتو)ننستتج-أنوسعناوفيو@ددثين،
أنهفلك-عن

حنىفيهاعلق@لتيالمدين@هذهفيالاوليةوتلقى@لعلرمترعرع
شة

أنهوفلكين.

فيصافرلما
3سنة 2 منعلسائهابهلىوثهرسحلقاتيحضركان@،@غد@@لط@5

طةعنىصدر@لاسحم@ي@لت@حرحالسشمر،قاند@لعلفيكلهلسربد@يمبنعهرة)اك@
@ي

حةفي@لأصالة،@ظى.@ص.ك@سةسدترفىر@.لابر@حنع@مهويتال:@سلم،3@امية@
3ر

سجم@ف@.@)ك@(
1اد،@لد 1 7 /،31 18.

تلىخوفيولد@ممي،دقها@(:346-1271)@نحنييلوللىيحمدىبىححمربنعد@ل@ل@يثث@

3@لأعم،@على.@@لتى،.نحرلر.تمير@لق@ت@،،مي@لبادكه.مىلالف@.وتر@يير@ن 0 /4.

سححدى4)
زط@هنرحد@لر،3@لا.(@606-544)لفحر@لى@ر@زي@لتص@يطينبرعربى

@ي
وصطبرشاد،شنحلهعلاء@لن@ية.به@رس@ؤ@ثلاوعلمقرل@ر@@حفرل@

لده
دي

@لبهاري@

@يسا@ر.@لب،،سغ@الل@ي@لنى@لك@،شها:.حتا،كرةتصيصلهشه.
رلن@

@ظد@وجرما.ول،@لا@علمدي@مصرلر.@نمي،،@لا@شفصوانسر@ر@لزيل،،و.@للعش،،

4لا4@ليزين،لافي. سحمو.اص(،ك@ان@ادجدار)@ل.2
7@فئميى،@ 9 / 3@لأعحم،وا1،1 1 3 /6.

3عىست،@وضدالظراك@5) 2 @لأصول.علم@ييمصرلممش.@يعلىط@زلي()@لالبت0

ني@لرلب.للسي@لنت@،@رلتحغبقاشد@ةكملثر@نعلىاللأا،@ر@رينخر@لدن3للا

@لش.حلمعجل@هر@لىتحتبق1،2عىلر@زييبصاعىللامم@لاصط،



@لتنشرميو@نهجهلصاص@@ر@ري3@لا5

@لكرخيالحس@وألي@لؤجبيسهلأليأمئال
(36)

اصتعداءلافلر@لكار.منوغيرهما

فييستر@تلرسعهكانما@لسبق
ظهر@لذيتفوقهمع@لد@رسهده

فيغزوفلاثبر@ليها،لا@ى@لصادرحيثلنابالنسبةمحروفةغيرأسرةفينثأكونهئما

تعرفولامجتمحهم،فيمغ@وربرمحروفة،غيرأسرفي@لل@أئمهكثيرسلأب@ةدلك

علحيةئسرفيوترعرع@الأوايىإلا@لف@للهئم@للي@،المنزلةمنشلىابلح@ابثاإلامكاشهم

أننستطيعهذاضحوعليمراحلها.حسيعفيصصلةحياتهمفتعرفمشهورة،معروفة

نفهم
و@طهال@.الإغفالمنالأوليالحصاصالإممأهدمرحلةفيحصلما

العلم:طلبفيرحلانهرابعا:

أبزسوهيالعصرر@لماضلة،تلد@كيز@أ@مى@لل@طلبفيتحذ@لرحلة

@فويسفى@لل@و@لنالغين@لبررينصفات
يجد@لباحثأن@لناكلومنالعالي@،لم

عالما
علميةبرحلاتيقملموالمكانة،@لل@منثلىاللغفدالعصورنلدعلملىمن

وننخها،مصثفاتهمعنر@لتنقيبعنهم،و@لتئب@لملماءبخثاصعديدة،

من@لرحلاتهذهوكنتبلده.فيعلبهالحصرللهيتيشزلممثابالحديىوالاستفاثة

عديدة.لأعو@موتستدسديدةأزمنةتستغرقوطلبه@طمئجل

@للمتحصيللييعتسدعصره-علملىمىكغيرهنحتدثلأ-الحصاصإمامناكانوفد

@لل@عهاصمبينالتنقلاتمنيدو@لى@لرحلاتمنبالكئييففم@لرحلة،عليوتلفيها
فيالاستزاثةعنبحثا

منوأفاداستفادوقد@عرفة.@
منشاهدهمممن@لرحلاتهذه

@لبلاد.تلكرعلملىمايخ

3سنة@للمطلصفيرحلتهبدايةوكات 2 حيثثبابهعنف@انفياي)73(،@5

@لسنةهذهفيفرحل@لشري@،سنبلغ
آنذ@كتمثلكانت@لتحبغداد،@لىالرفيمن

و@لفقهاءالمحدثيرمنالعلصلىلابهالرتزخروكتالإسلامية،@لل@معهاصمكبري

@طصاعىالإممشيرحلصلليترحتهاشئي)ك@(

16/3@لسىللحالظل،@نمحمعبررحلاله..دكربطرييثم صللكري@لمو@ند@لهية،را4،0

2للنرثيللفة،@طهامروا2،8 2 3 4لحد@لفا@ر@لبىا@لبةوا@لطحفت1،/ 7 9 مقاحرا1،/
@لس@اثو

9،6نطلرلماصلنلفلم@حم،ن@ر.ر@م@2/381،كريلطاش@لشان،رمماح

حانوسف@لطاثصوا
1يرقة@لصيرىللفاضيرئمحاله،@لسدحميعةألىالاممئحبرس 8 كه3

3رنمار@لكنبد@محطوط 1 0

1@يكرريلم@)تلىيح 0 7 للإمم@بية،لالمحةففهاءطقكو.8(،4
1رتملدار@لك@محطرط7يرقةليريلةنير@محد 6 4لبكررفبلماتلريح6 2 6 71).
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حلقكلهمتعقدوكنتوالمفسرين،والأصولن
@لعلوم.مختلففيوثووس

فيوالاحنهادالجذساعدعنوش@رهبية@لشالفرصةهذهالجصاصالإماموانتهز
@لىمذهفلازم@لطلب،

الإممأمثال.سالحفيةدقهاءأكالرعليوتفقهوثيوحها@وس

قالع،لنعبد@لاتيمن@طديثوسمع@لزجاجى،سهلوألي@لكرخى،ألى@طسن

بنودغلج
أحمد

الكملر.أئمتهاأيدعليالآلة@مبقيةوئخذوطبقتهما،دغلحلن

عنالتراجمكت@تحذثناولم
@،بغد@@ي@طصاصالإمامليهامكث@لت@المدة

لسبالأهو@زلغداد@يغادر@لؤمنمنفترةبعدأنه@لبئش@رتأنهاإلا
حصلما

@بغد@فى

عادثممحتسبا،صابرامنهافحرجالمميشة،فيوضيقوغلاءمجاعةش

8)الأمورواشقزت@لفرءأشبز@لتأنلعد@ليها

@بعد@فيسكثأنهنستنبطئ@نستطيعالإث@رةمذهضحوعلي

وئنمنواتتسع

3سنةكانالأهو@زبليخروجه 3 أن"سبلت@لتريخ@لأن@4
@ي

السةهذه
وقع

لغدادفيشديىعلاء
يسرقس@لاسشوكانوالكلاب،نيرو@لسن@الميتةأكلهاحتى

يدفىلاكانحتىالمزوحرن-يحكىكماللى-وكثر@ليوياكلهم.فئويهمالأولاد

@لدوروبيعت@لكلاب،منهمكثيرافياكلالطرقاتعلييتركرنبلأحدا،أحذ

فكان@دن،@غبرهاس@لي@لصرة،بلب@لناسوانتجعبالخبز،و@لمر
منسهم

مك

ة!@ديىمدةبعدإليهاوصلسوسهميقفي
(39

تسئت@لسياسيةللاضطرابكشيجةكات@لتحوالأوصاعالأهمالهذهلكالت
@ي

الامموكانواستقرارا،أمتااكثرأحرياطقبلى@بعدادعن@للىمنكثيرنروح

قدبهلا@بصاص
.)الأه@ازئلبوسافركذل@عنهالرح

الالأحوتحشىولعد

بغد@ر.عاد@ليالأوضاعواستقر@ر

سهثيروحضورخى@لكضالحسنأليشيحهملازمةالجصاصواصلعوثتهوبعد

فديك@هذا@شيخهإنحيتاننفاعأيمابهوانتفععليهوتففهوالحاصة،@لامة
فيبرع

ونتيحةو@لصلاح،هدو@لفرعسعالةثوجةعلىكافىللفحس@،ة@لديىم

مىلحروحها@لبهددكرك@8)
دىياد@لفاصيلمد

نينح@رمىحسارومفلطان@كالها
8ورنةوئححال@ا@لنسدجمة 3رنمثار@لكت@ميمحطط3 1 0

نربح.

@للحاطو@لهابئ،@لللبةر@حع.ك@9)
2كشبر@ى 1 3 / 1 م@/6مسكر؟@ص@لأم،نحلى@و.نصر@،1

وبحعصمهى@مكهرهلكلودرس،ير@لمرةصعبرة(يةمد)@لك@رةكفير@ويعاكم@ر:(40)

معحملىا@@@لأمو@ر.
2@مري@ليقوت@للداد، 8 5 /1.



@تفشرفيومنهحه@بصاص@لر@زي3@لا6ء

و@لتقد@-و@لرفلىبالمحبةملئتوتلميذه،@لثيغببنوطيدةعلاقةلف@زمة@ل@لهذه

حيث@لكزخيبثيخهتاثرهمدييري@بصاص@لإمممؤئفاتفييفرأشركل

به.@حجابهلهحثهعطمعنتنبئبعب@ر@تويذكره@سائلثتى@فيذكرآرائهئكثرش

فيكبيزشانلهسيكرنأنهورئىخيزاتلصيذهفي3تر@لثيغوكأن
وأنه@ستقبل@

فيسبخئفة
ئن@ليرئرشده@لل@،منوالا@تز@دة@لطبعليفحئه@للي،مخلسه

نيسبررآنذ@ك:@رفةو@@لل@ع@صمكبرى@لبيرحل

الإمممعنيسابور@ل@خرجالاهحازمىعردتهبعديبصاصأنتذكر@لتراحمفكتب

ئ@خي،@طسى@لك@أليئ@يحهومررةبرنيحروجهوكان)24(،@لنيسابوريالحاكم

فاتعظيصةمديةالمؤرخرن-يحكيكماكانت-نيسابورلانمه؟بتححيهات

الفضكمحدنفضائل،
ومبع

وترفي@لحلم.لطلابف@بيةفرصةكتوبالتالب@للى،

3سنة@لكزخيشيحه 4 في@بغد@عاد@لىوفاتهنبأبلغهفلمابنيسابرر،وهو@0
سنة

3 4 شي@كعليأبوركإن@لتدري@،فيشيخهىمخي@رتوئى@،4
(43)

المكانهذايثغل

بلا@لتدريم@فيسيخهكرسيإليهئكلطيعادفلصا@طصاص،غيبلسصبعد@لكزخي

رعنهببغد@دالحنفيةريامةبليهوانتهتضن@زع،
@لكبلى.عليهوتخوجفقهاعما،أخذ

باللاء@لكبارفيها@لتق@حيثحلات@ل@هذه@ستفادشالجصاصالإممإن

@لذهيفهذا@مافظمنهم.وئفادولارمهم
(4")

عنهموأخذلهم@لتتىمنبعضدكر

ئحمدبكرأبو@لر@ق،عال@@بتهد،@لتقي@للامةالإمم"قائلأ:@لرحلات@ذهفي

مممد@لفصلاءحسة،@صائلفاتعظيمةمةمد@رله،لقحنيمهر-@ري..@يقرتتال(41)

ومع
ححماوكاد@لسلردشلها-كتملبةمى@لحدطرتلي@انر@@للاء،

عنادسئمفى

عمد
رصي

قحت@مهاوبلكر@عمرسسعبد@للهوافبرعه@لل@
رصيدرنبم@ي

يدعليعه@لله

مححم@ال@ا@ت@.،.س@لأحص
اك@./5@سلد،

عى.لطصانميحفصلفيترحتمنفي@شدركا،@صس@.@ليري،3طا@عد@لله@رمالحطمو@@42@

3)ت@لشلنيعلين@ر@سحنى،محدسئحدسي@4( 4 @تلامبد@لاعمسحمى،دفبه.(@4
@ى

@ا@حمطحا@ماعه:.بفرلكد@لكرحييطى@لكرحي.
تريحفي.ترحت@ظر@علي،.نليمى

4صدلفبر@ريهاء،دطبفد@و"2،6الادصة،يطر@مر@وا3،9لأ4لحلاد، 31.

عدنححدمحدسالإممالا(
@مظ:(5748-6)كيفايحلى@ليبى

محقق.@ةسرخ،

@لانة،نتلى@محبرةكيرةنصابفه@للان.بمزاصرطا@@لفامرة@لبرحلمى@ح@ثقور@اتمرلده

تلريحوا@لنلاء،،ن@عيررالقد@لرحال،،فيالاغدالير@نر.@طفا@ه،،تدكرةنشهرما:امى
5/3علام،لا@ظي.@@ما.وغبرسحم،،لا@رل@راضصا،لكا@راصحم،،لا@ 26.
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نو@@طسى@لكرخي،باليتففه@لتصايف-صاحب@طنفي،@لر@زيعليابن

قفعبنوعبد@لباقيبنبسبرر،وطبقتهالأ@أبا@لحباسلقيورحلة.حديثصاحب

بنودعلج
وجمع،وصئفبأصسهافى.وعدةو@لطرانيببغداد،وطبقتهائحمد

ضوءوعلى@ده@..،معرفةفي@نن@@واليهي@غد@د،الأصحا@بهولخزج

من@بصاصمدى@سنفاثةنتصؤرأننستطيعهذا@لكلام
فيها@لتق@@لت@@لرحلاتهذه

حلرالجصاصبأنالذهيالحافظكلامئغادنانفم@لرقتوفي@لكبلى،الأئسةبهؤلاء

نحذد@ننستطعلمولكننائصبهان،بلى@لحلمطلبفي
زننئئيفي

@لرحلة.تلككانت

و
@،بعد@فيالتدريسكرسئيعليالحصاصالإماماستقونيسالورمنعودتهلعد

فيلعيدةبلادبلي@لعلمطلبنيحل@كانأنوبحدحياته.تخرإليذلكفيو@سنمر

وانتهتالطلا@مقضدذلكلعدأصبحعمره،منعديدةصنر@تمنهأسفلى@ستغرقت

منهوالأحدعلى@لنلف@ضى@لقاعس@لل@طلبةوتهافت@لبه،رحلة@

شخصيه:وملامحصفاتهخامسا:

ئححدللاممترجمت@لت@المصاثر@لتاريحيةأئتلقد
الحصاص@ر@زيعليبر

@لورعمنعاليةجةكلعليكانلأنهوصفتهحيثالأخلاقيةمى@لاحيةوامتدحته

عى@طر@مالجدكلبعياومماتنها،بمتاعهاضكترثغير@لدليا،فيراهذاوالتقرى،

وغرفالحبا@ة،كثرةمى@لرهبادحالعلىتزيدبه@قنةحالهوكنتالله.ومو@طى

عنهمسخلاذلكوبقيوتلامذته،ئصحالهبينبذلد

@لكبير@ؤزحلهذا@@لنلريح..لي

كيراب@
(47)

وقتهليالحميةرياسةبلي@اننهتورغا،زاهذاعابداكان"لقوله:يصفه

3@لرء،جرنكلحم.(45) 4 0 / 1 6

3)ت@لضفرييذكر@لفا@(46) )ت@طهاصرميمرصمحدسنليد@ننومرلمحر(،6
03.5)

دنهعولحد@طصاص@م@ل!يرسبها@نعفدكت@نرئساء@لأماك@@طصاص،الإممعلينتلحد@لدي

شاصكا،@رصعوكد@@لكرحى،نثيمحدللتلريريفحلس@فال.ا.بمرر،مى
3

@ر@ديو@رسعا@سويفة@ل@@تتل
ى@ق@ل3@نو،@

5مة 3 6 سمبد@لردعى،ألرعده@سى@0

@ي)نيريه
سسهلمحمدوئري،ن@ربو@رس@لكرحى،@نر@نمقه@كاد(مدا@

مرسىلكر@حدسنر@ارنشا@شبحا3لكر@ر@ري،أ@@لبع3@لني،عليأورلملما@ر@بم،

لاسفو@ليرالأنحةمزككتبنالاسوسبلحظندحووس@لآد،بهطوسما@لديمسحدرمر@طر@هرمي،

صسادومفلطانصاكتا@ر@حعب،.@لحلرس@ي
للفاصاحالهوئ@@لسدحمبمةنيئح@رمى

3رللصريةار@ليه@لدمحطرطرمرلهلا،8،3يوقةي@لصيص
03 0@يكروليلم@)تلىيع1 7 4 81)

حاط(5774-170)@لحمننيكنر@لؤشيسعصس@سعل(47)
كلى=سممنر،لحميمامزرح



@لتفيرفيومنهجه@بصاعى@ر@ري@لا@م5

الإسلام!:تاريخ"في@لذهبىالحافظعهويقولالآفاقأمىالطلمة@ليهورحل

@ل@"فيصفاتهمنجانئاوبذكر)64(،"@لزهدفيارئ@وكان@ا-
ي@

قائلا:"

فيالرهبانمنزلةعلىحالهبزبدركانوتعبل!..زهل!فا@لل@فيبر@كلتهمعوكانأ
@لصادة

0،0

نتصبتوئيعنغزوفهالح@يدة:و@لصنات@لاليةالأخلاقهذهعلييدلرمئا

@ليهيتطئعالمنصبهذاوكادورفض،فامننعصنينعلبهغرضرقدالقضاة!،قافيإ

أجله.منويتسالقرن@دلكفي@لل@اءمنكثير

@لضي@@لتاضيقال
بصددتعال@،به@ؤ@ة@بصاصالاممتلميذتلمبذوهو)1(،يى

@لررعفيتقذممنطريقةعليكان.."وأخلاقه:الجصاص@مال!لحصيةوضفه

إسحاقأبوحاثنيفامتنع.مرتينقضلى@لقضاةعليوخوطبو@لصيانة،و@زهد

محمدلكرأبوقال:)2(،يلىإلرا@
(3)الأبهرتم!صالعبن

@لمطيعحاطبنيقال:
(")

بنالحسنألرذلكفىركانالقضاة،تضاءعلي

للخطابفأحضر@لر@زي،عليبىبكربئيوأثرتعليه،فأبي@عمرو@لسرائي،ألي

@و@لنهايئ@لبليةبهه:امىحياته.فىتمانيه@ستقلعلاء@لاثية
@دو!يح،لحي

1/3لأعم،او.2+،/1مة،لكاهر@ل@@"لى@@ما.رعير@ليتا،@علهمحنصر@و!@لحطبم،، 2 0

2ر@لهاية،@للية1(@) 9 7 / 11.

4ص@لأسحم،ت@ربح.(49) 3 5وولب@153-حر@دتمى2 3 8

@للاء،61/043،143.اسيرئكلحم(50)

كادلحفمه،قاصة(@436-351)ري@ل@عد@للهن@رحمص،@حدسعلىس@طبرس(51)

فيكا@له@طماص.على@لاممتلد@لىمححدستلبدرمرطمداد.@طمهنح
حدومفبلطانص@طمة.طقت

مملمدمنهئنلنارندر@ححالها،@لسدحبمةنينحرمى

@ى!ترحتلى@@@طصاص.@لإمم@حياةتحلقهمة
/2@طهلمر@لمصبة،ر"6،7صل@ند@لهية،@

1 8@د،@تلىيحراا،@ا-6 7 2/2@م،@ر"8،/ 4 5.

لملثماكلرعمترحتعلىنفلم(52)
@صا@ر@يلاولة.@دما@ي@لتس

عد@للهمحدس(53)
يخح:(@+5-289)الأنريلكرن@رصالع،كأ

سكى@ق.@لصدي@الكبة@
مها:محالي@،علير@ردمالكالامممدصشرحلىتصاليصلهدامتعاءيلى@ل@@دونللحداد

"@
51/4لملادتاريح@ظرا@وعيرما.@دي@ا@@ملوا@ح@اعللرنى،،عليرد لال@يد،@لر@يىرا6،2

3@صتمرل)طع3ي@.3للصملي 2@لأعحم،واام(،@1 2 5 /6.

بربع@لصامية.حلماء@لدولةمى:(5364-301)للهلالمطبع@لفص@لالل@،@فدرححمر@سلل@)،5(
@مترلى@لدطمعدهوفيوك@ر،صح@نيمنبامهوكلتصك@4مةلالله@شكمى@حلعلحدطرولة

@تا/"الأعلاو2،1ا-.4@لا8ا@ضبرا@ص@لكاملر@حعا.@ن@كلعلى
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بهوحلرتلامنع،فحوطبعليه،معونتهصهرأليبنالحسنأبرومألنيذلك،علي

@لك،،لكئريلاففلت:!بذلد؟أ،عليئ)تشيرلي:فقالورفقت،
3

قنا

لي:فقالمعونته،@ليفحدتخطابه،وئكلادعرر،أليب@@طس@أليي!بين@لح
منعمروأ@يبنأبو@طسنفوجمأ؟!،ئنعللائنبيئفأشرتشاورئكقدئلي@"

أ؟!أ.بفعللائنعليهتثيرثميانساني،عليناتشيزوقال:أفلك،

ئط@دين@@أهلعب@ش@رأنس،بنمالكبنأنسفلكفي@ممينعم!قلت:!

لهدعلبفعل،لا@ننافععليوئشلر@ير@،اللهرسولمسجدفيلافغا@لقوئيقذموا

يفحل،لاأنعليهوأشرثمثله،أعرفلالأنيدنافععليكمأشرتفقال:فلك،في
مثله،ئ@رفلالأنيبهعيكمأشرثئناوكذلكوحساد،@داءلهبحصللأنه

"إ!لدينهأسلمكنهيفعللاأنعيهوألثرث

إليهيتطعكان@لذيالعالي@نصصهذا@تجاهلجم@طصاصالامممىالمرقفهذا

عنبغدهعلييدلك@ا@لدنيا@زخارفها،عنوعزوفه@رعهشدةعلييدل@لكثيرون

ديتملكفت@لناصصهدهمثل@نحيثالشهة،م@لطن
شعيرهوفين-

فيه.و@لطامعير@طسادوكثرةعليهلتنير@لسللانو@لري@ةالثبهةكئيرمرضعاون-

أليشيحهطريقةهذهوكلتوزهدا،ورعاالمنص@هذاتولىعنبهذزلمبرامتعلذلك
هذايقلدمنيحصوكانالاسبب،لهذه@لتاءيقبللاكادالكرخى@لذي@طسن

فلد@لكرخيفعلولدويهجره.تلاميذهش@لنص@
برعلي@لقممأليتلمبدهمع

فلا@بمد@@ل@يدخلوكادمكاتبته،وقطعلهجرهتولى@لقفاءحينمامحسد@لتوخي

والفاقة،@لفقرعليمعاشريكانفال:أاسببصسئلفإفاعليه،@لدخوليمكنه

صسادومتصلطافكاب.@ي@لصيري@لغاصي@لفصة5مددكر(55)
ه@لسلجمةنيئحر@لامممى

8ورنة ر3دم@ر@لكص@حطرط3
70هأ)@يكهويلمئلىيح013

@ل@ث@صها@طط@دعهودق@ها1(،

3اد،@حدتريح@@ا 1 4 @لدا@طاطمخمضودكرها4،/
116/3@لشردي.صي 4،03 محبر@ىو@ل@4،1

2و@لهاية@لدايةا 9 7 / 1 مرر@للانعيعحل.،لهلم@لنصاءئد@رليهعب@لطئئر@لهدرتدعم@:وحاء1،0

دى@الام@للر@حع@@)لالعالع@حد@حاتدة@ل@صلعسهنبرهحفعلماكد@ل!للطع،لمطلبفة@ي
@ل@اميدكرهما@@و@لصى@سيهحا،لهتأناء@لح@ىرتعنصحبصهحاندليويدولى(،@

كلعيهر@لقهوقديح@تل@تلبد@ه@جتبأحر@لهونالوى@ماص@الأمموس@لحهدفربوهر@لصيري،

من
نات،كد@عر@اد@لقصةومهما@للي،@ا@طو@@لحد@ث@@طب@@ط@

نحرقصزعبنملومى

حعننار@لكرلدرية،و@مهاطى@فسونغدهصاحها
@معأ،@لىللحصاصوح@@صاثر@ل@@

رممقديبخاللصادر-تلكدكر)سبق@لقماة.فاصحيمصترليعى
2 6
مدا@لمصل(.س3



6 ديومنهحه@صاص@ر@ري@@لامم0
@لتف@

ير

وبلمي
اتخرولاميراثا،ورثعلشتهومادينلىكأ،يومكلفيمالدتهعليئنفقأنه

@وجفا؟!@لنفقةلهدهئكلر@ومانرلح،

@سن@ئليوشيخهالجصاصالاممزمد@نلأقول:قليلأمنائقفئنأحبو)نني

كماوعاشا@لرزقمنئنفسهما@لطيباتعليحزماقدكاناأنهصامحناهلي@حي

كاندانماهذا@لنىع،منزهدهايكنلملا،@تصزفة.@بعضيعيثى
لمأنهمابمعني

فيوغايةهدفا@@و@للف@لطيباتتحصيليجعلا
تعئ@اه@لذييجعلا@لعلمولم@ياة،@

متاعلنيلوسيلة
بالطبك@لتصتعئنفهمقد@لناسلعضكانا@@رزينتها@لفانية.نيا@ل@

)يأيخهاتحال@:قولهتفسيرفىفقال@سلك،هذا@@رتضلمالحصاصفإن@لزهديافي

@أنغنينئحميلا@دبتتموأل@ولالكنمئلنهلسلماطنتنحزمعالاامن@أأنديى.

حلالي،علىويفعالقلب،بلبهوبصيلوئثشهىئمنتلذماعلييقعاسئمر@لطئبت"

فيمطئاعقدثملم،عليهما-الاسملرقوعجسيغاالأمربنالآبة@مر@يكونأنوجائز

فيه:قالتزئئا،@للذيذةوالأطعسة@للحمأكلمن@لستنعينقولبطلانعلى@لدليل

أ
ودي

اللذيذةوالأطعصةمأكلمن@ستنعين@قرللطلارعلىدلالةالآيةمذه

متا)3@ماتعالى:قرلهلر،وأخبر@اباحتهاتحريمهماعننهىفدتعالي@لل@لأننزئدا؟

وأكلها.منالامتناعفيفضيلةلاأنهعليويدل)8(،طيبأ@صنلأئ@@ففكم
قد

ورويمما@لذحاخ@لحميأكلكلث@@لنبحرئ@أنهالأشعريموسىأدوروى
كافىأنه

كانقال:عربننافععنعبد@للهبنغابىو@ريو@لبطبخ@لوطبيأكل

ويدذأكلها3فحلفهاأيمثلاثةحبسها@لدجاحةلبهلأنأراد@الا@2@اللهرسرل

6@صية،@طر@مر@@طرا@(56) 1 2 5يرفة@لعفهاء،مهاموا1،/ 2رقمللار@لبه@محطرط1 مط4
ح،

محنمر@يرا
1ررقةسممبة،طفك رتملدار@لبه@محط@8

5 1 نلربح.4

سوره(57)
طهالابه(58).87اكثه@انلة،@

سهرهمى
@انلى.@

5@نطر@لدحم،@@كد@لح@لنع،صحيحها.لي!@لحلىيئحرحهعبه،شمئ(.)
@للىي،حح

@@لايمان،@صجحه!.لياملمرئحر-@رضع،ملا@عرلييير@و@للي@()ط.645/@

@
1مهاحبزابرمادرأىييناحلصلمى 2 7 0 عرماونحرحه3،/

لدالأطحة،كنا@صه،:طود@ي.ئلرحه(@)
ممط@@و@كالأكل،فيلولينس@طمعلي

حاءمالداكطححة،كتا@سه!.ا
1رقال@لبطيح،أكلمي مسه،:فياماحهو@بنغريث،،حن0

لا@الأطحة،كد
لي

@ي@لأحساد،فياومرصحيحه،،خاد@ي.و@ريحمحد،زطبر@@لفاء
12/5،25الأكل@تد@5الأطصة،كد 1@لاليةل@رت،رصالة،@مزسة)ط.3 4 1 4@).

لحيايخبمان@ي@بىئحرحه(-)
5لا5@نه، در@بنص@ثلة@@مديب@لاطصة،كتبني7

@اظ@@@صالمح@وصخحعليه،مرقرنا
@للفية(.)ط.6ول9@لب@ري،قحححر@ي.ر
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زينةحرممن)نلتعالي:قوله@لطئباتأكلإباحةفيذكرنا@لتيالآيةدلالةنحوعلي
يؤمخالصةلئياألجؤصأفى@موأدندبن.سفلألزنمىوألظبتبىثءيخرحألقدنه@

سخلقلسايركر؟عقبوقرله@،تت@ونلنرأكعتنفضلكتلكاتقئة

@أولألمئنمل@)تحا@لفواكه:

زمدهيخئبغكانللوساكلها،الحياةعنهروئا@بصاصالإممزهذيكنولم

في@طهادعليوحئهمو@للوكالأمر@رئصح@لىبس@رعولة@لىفي@لناصبعنوانصر@نه
@لل@سبيل

كتابهفيكثيرالن@طافظيقرلالمسلمبئ.صر@لدلعالإسلامرايةورفع

3@سةأحداثعنكلامهبصددو@لنهاية،@لبداية"@وسوعى@ 6 ة@2

عيسىلنعليوأبو@طسنالحفي،بكر@لر@ريأبو@لفقيهوفيها@جتسع-"

ئويهبنبحتبلىولةلعز@لى@طنبليالدقاقوابن@لرماني،
(61)

الرو+غزوعلىوحزصع
لقتاجئةبحث

اللهفأظهرهل،
منهمرقتلوالهم،

بلببرؤوسهمولحثهاكثيرا،حلفا
@لنلرأأنف@فسكنتلغد@ر

عليوبطثهبثحذت@غرف@لذيولةجمز@لىيديبين@لثولالسهلمنيكنولمهذا،
ر@سخ،إيمانصاحصكانبه@@تهرالجصاصالإممولكن@بهاد،عليوحئهمخالفبه،

أتقؤشأبتغل!فىتهط)ولاتعال@:لقولهتفشرهمعيت@القوهذاقوية،شخصيةوفا

ئلئهي@بنحولثلاماائهصروجونتألموتكمايآلصىلإتهصلونيختكو@أب@

حكيا@علب@ا
(63)

عنعى@لفسفولهيئبهأمزرالجهادعليحثهر9قال:حيث

و@لوهىطلت،إفاوابتعيتبغيتيقال.هو@لطلب،الابتعلىلأنولقائهم.طلبهم

نفي@لبو@مندعا@و.لفلى@لطعدالإنسانيستشعره@لذيوالحبنالقلبضحص
كمابأل@ولىلإتهرل@ىبختكه@فأ)بلىلفرله:عليهموالإقدلمالجرأةواسنثع@رفلك

تفضلونهم،وألكمبالفتالالألمسيلحقفبسابسلىولكمأنهمفأخبرتألولى@،

سقىجونفإلكم
فأروجرن،لاما@لله

محهم،الجراحئمعلىو@لصمربالإتد@م@ولى3

لاماا@همن)وتىجحنتحال@:رقوله@لفضيلة.وهدههذا@لرجاءلهميى@@

@اك@ر@صررةمىئوياما@دكهرتدر@لآتد@لاخصلى،566-56لى2@لقرت@،ئحكم@الو.@(-)

.32صمهرةمىر@ثالية3،2

@عر@لدولةبحتيلى)اك@
سنحدسصر@لرلة@ى

ني،ئرليمى@قنحد(@ك@-2763)نه

.4ل2الأعم،@ط@ا@لطمولهلاذ@،عايةلهكفت@لأص.@بلمي

.401@لآية@لاء،سررة(63).2كلا/11و@لهاية،)@ل@لاية(62)



@لتفشرفر؟ومهجه@طصاص@لى@ري@لإمم6

@للهوعدكمماأحدهسا:وحهان،فيهقيليىجحا%@
ثينه،نصرتم@لن@ر@نامن

ونميمالآحرةثوابوالآخر:
اح@برئلمو@حتسالالقتالعلىالمسلسينفدو@كليبن@،@

@لكفر!دو@كل@أكئرش

المتعئقةالأموربعضس@لجاعموقفهفيالجصاص@لإمامشخصيةملامحوتطهر

العظى@لسلينإمامةإنوقال:الخلافةفيأنكر@لترريثففدو@لسياسة؟الحكملنظام

هذاموقفهنرى@لنفس.ودضائلىةو@ل@@ليها@للمو)مما@لسبيلالنسب،طريقعنتاللا

طالوتلحخبحثقذ@لنهبقنبيهرلئص)وفالتعالى:قرلهتفسيرفير@ضحا

شفسعةيؤتولنمتهإلمفك@حقوتحنعلنناانمفثلهيكودأققا@ؤأمل@

@أناذ..
(6)

تعال@الللانكاريراثة،لبست@امةال!ئنعليالآيةتدل"تال:حيث

فلكأنوبينالملكولا@لنب@ةأهلمنلشمنعليهمالتمليكمنألكرهماعليهم

@لحلممعللنسبحألاأنهعليأيضافلكودلبالنسب.لاةو@لتىبالعلمئشتحق

وإنوقوتهلحلحهعليهماختلىهأنهأخبرتحال@@للهلأنةعليهمقدمةوأنهاالنفسوفضائل

سئا!منهئثرفكالما

@مرفيبهالاس@اممحلفيكانمنجميععليالجصاصالإممويشترطهذا،

تعالي:قولهتفسيرفيفلدنرىو@لصلاح.الحد@ل@،هحا.ئسمميينشرطيئ@لدبن

لا-الىنزيما@لومنقالىماماللتمىإلحكلئكإققالطننهنب@بزثرتل!نلآز@@)

محلفيكانمنجسيعثرطأنالآيةئنادت"قال:حيث)76(،@ألظبميننهد@

لنبيخليفةولانبثا@لفللميكونأنيح@زفلاوالصلاح،العد@ل@ئمر@لدينفيبهالاس@م
عنمخبرأوشاهدأومفتمنينأمور@لىفيقولهقمولالنل@يلزمولاسفاضئا،ولا

منوأنخليفة،يكونلاوأنهالفاسقإمامةبطلانالابةهذهبدلالةفثبت@ر@..@لنب@

نفسهنضب
في

قالوكذلكطاعته،ولااتباعهالناسيلزملمفاسقوهوالمنصبهذا

تعالىقوله)أيأيضاقو@@@طالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا"@ير@:@لنبح

3،43للا12لؤتد@ئحكم1(64) 4 سرو(65)9
2يةلآ@ة،لمفر@ة 4 7

5@لت@تد،أحكم1(66) 4 7 الاممةحول@ر@نهومئوصه،@1،/
@لصلفيليلمى@ب@ثكلى

@لناك
من

@
لأ@ستر@مهححيناصعدى@نماي

ناء@لل@.@دتمشره،@ي@لفيد@مانل3

1بةلآ@ة،لض@رةمر(67) 24.

وجل،.عز@للهمحميةفيلمحلوقطعةلا@لفظاعديدةمو@صعني@سد،@نحديانرحه(*)

140،13رغالأحا@يط@) 6 11صسهنيامنى@كجهرئحى@ا@@@ي9،15@لا1،42 / 402:

1ر@طالنىمحصة@يلمحلرقطمةلاحاءمابد@هاد،@د@ 7 0 7
3.
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@طكم،وليإثاتسفذلاأحكامهرأدحاكنا،يكونلاالفاسقئنعلىالاية(هذهفي
مفتئا،كان@اولا@تياه!@ير@،النيأحبرصإثاحزهولاشهادئهتقحللاوكدلك

دقدصلالهكانتشفتل!لهو@نندىقذملوكانواد@لصلاة،فييقئملاوأنه

كلها@االمعاليهدهالظبملى@نهد@يخالى)لاةتحالىفولهىص
6 9

@يالحماصالإممكلامإد
الحلا@هسموق@مهميمالاالحاسة،@لقفي@هذه

@يالحكمكالي@كادإد@كاره،و@@ماطرمنلكئيرئعزضةكاد@لوراثية
العهددلك

يحا@أنهيهاتولكىأ@ارلهم،أوآلائهمس@لورائةطربقعنالحكمأموريرثور

لائم.لومةديهنصرةوفي@للهفيالفاضلهدا@لالم

وظتمة،فشاقسأعمرمانهفيالحكموصفألهلرىبلالحلأ،هداعديقفولم

أسمماالله،لحكم@لبلادفييحكمونلاوألهمالاستيك،طريقعنتملكماوألهم

دلكوكلالأعدأء،وعلمة@لردوتحربالظلم،وتمشي@لثرر،ثماببلب
يرحع

عدموالمحكر،صوالهيلالمعرر@الأمرصوتقاغسهمالدنيا،إلىالمل@ركونإلي

الأولالمصلليسىولدالحئر.@لسلطانعليرالإلكلىظلمهعىبرد@لظا@قيامهم
حدلاعند

@طصاصأقراللحضدكزعصرهديوالاحتماعية@لسياسيةالأوضاععن

.)هاكمراحقهافيمكنعمره،@يالحكمأحهالسوءصمز@فلأسهس

عنوالنهيلالمعرو@الأمركميزا@قصيةاهتمائاالحصاصالإماما@وقدهذا،

أحكام@اتمسيرهسكثيرةم@صع@يالحطيرةالقضبةلهدهلعزضحيث@لمنكر
قالهمابذكرهنارأكتفي)17(،"@لقرآن

يكمرر@أل@لى)ينتمالى:قولهتفسيرفي

افصلانقسد@ىيأمررهبآذريقئلو@حف@غيرالنمت@ريقنليىألتهيبئئ

@آييصبمنابلب@ثشهص
حو@معالم@كرإلكارجمازالآيةهدهفي"قال:@2)

اللهلأن@طزيل،الثوا@بثايسحنشريفةمرلةوأنه@لفتل،
ئنلحاهزلاء@لديىمدح

ألهكأبر@البيعنوعيرهالحذريسعيدألووروىالمنكر.عنونهزابالمعروفأمزراحين

علىنه.ليونأحبرشفلبميسبزاتتصضرند8،5مملا،/1@لنىتد،ئحكم5(69)

صمىر@حع(70)
3 ص@ل@3

3 س4
@رمالةم@ه

3@ال@ملعلىر@حع)أ@ 1 9 4،04-3له12،/ 3 6ول22،/ 1 2 6 لاناعمداكحر@رصعوى@0

صو@لهىطمرو@افىى
@مكر@

.21الآية@،عر@تلسحرة)ك@(



فيومهحهيطص@اص@لر@زي@لإمم6
@حسير

جثير،سلطانيعندحقكلمةالجهادئفضلقال:أ
@ى@لروابت:وفي@،3)

ئقتل"

ئفضلتال:أأله@ون@فيسعباس@بنعنعكرتعنحنيفةأبوو@وىعليه،.

قالفقتلأجئيرسلطانيعندحقبكلصةتكئمورجلالمطلبعبدلنحمزة@لشهداء

عليهأئقتلبالقنمطالقياممن@لبزئضلئكلسالعسلأسللخلاعبيد:بنعمر

ي@لىالحليلهذا@لعا@فخصيةملامحأيضايجليومئا
@للاءلصفاتمجمغاكان

تعال@:لقولهتفسيرهبصددالموضرعلهذاتطرقوفدال@خيما،عنكلامه@لصالحين:

ث@)الأ
ير

@ننةتفوأ@نفز
(76)

وحكمها!،معنى@لتقيةبيادفيطلص"بلهوعنرن

بعضتلفئوحياتهعليالإنسانخافإفاالكفربظهارحمارتقتصيلألهاالآيةلر3

)مىتعالى:قولهنظيرهذالأنوئنادبالإيماد،مطسئئاقلهيكرنأنلرطأعضائه

بأفكضش@جننولبهنلآلإيصنمظمبنموقفبهو@شرمنإلاإين@م@بفدمنبآدنه@عر

)77(،@عظيصعذالثرلهزئلنهنفغصبصذرأ@عليهر
قال:3

منرحصةهرإنماذلكمئلفيالتقيةوإعطاء"
تزذبللواج@،وليىتحالي@لله

بزئدضلانهفتل:حتىيفعلفلمكيرهفيسنأصحابناقالئنضل.@لتقية

عديبىخبثباثمركونأخذوقدئطهر.
(78)

عدفكانقتل،حتىالتقيةيعطفلم

ياسرعمأرسسئفضلالمسلميى
(79)

!@@لنب@فسألوئظهر@لكف@،ئكلطى@لتقيةحين

ىائحد@حرحه)كلا(
)لتيدا@@

1رتم@كنركى(مد@ 0 7 1 6
1و 1 1 5 شرحليتضس8

@@يو@طرلل،
مى

در@ا@ضلدل@4،21سحح@دثارد@ينردس@،:@حا@5ن@
4رغهي 3 4،4

4كد@لقملى@و@ك 7 1 2حئررنمصلطا@عدعللكلحة@لهادحاءئلصلمالد4،/ 1 7،4

1د@لةمحو@ل@ى@ى 6 1 لد7،/
1@بى@لأضى@ى@يواسحر،صلطا@عدلحقتكئممى 2

4رللكرعىر@لهبلالمرر@الأمرلد@231، 0 1 1
3.

دي!@طاع@حر-(7@)
1@لوك!@ 9 5 / دفهيو@رصخحه،3

@لفحبسأدي!@للصي

9@لو@د،أحكم57،1( / .28مى@لالهحرءعر@ر،الس@رة(76)2

1بةلآ@لحل،@صررة)كي( 06.

ختك@8)
وصلمعلهصلى@لل@@للهرسهلمعسلزانهدحلل،صحدىالأ@وىمالكسعل@س

لحنهجاركبر@ئصر@@رنع

يعنمر،أحلى@ل@لظلحوارمطعرةمع@لمعبه@لي
ليكلكة

ت@ط@
كمترركغ@،،@ركعدعرلييم:.قاللفلرهلهحرحمارلماقلهعلىوالحأح@عصس

ماندتحمائدلاللرر@نال:انمركضر،@ركع
عدخا،ئحصهم@للمردت،@رتمى@حرعلي

سهمنقرلانلخا،ر@قلم
منانخلحبرن@الي@لت@فه:انمأ،،نحنا

كاد@يحصأيعلى
@لل@

يترحت@@مصرعىا
ئند@لالة5

6اطلا،ا/اكبر@لىللمححة@لمحالة،صرلة@ 8 2

ئى-ومر@لنححد@ري@لرلاةسحبل،صحمي@لنحلالى@لكسعصيامرسبرعئوك@6)
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@ر@:فقالبالإيمان،طمئئاقال:قلبك؟،،وجدتكيففقال:اذلد،عن
كلن@مركلفىوكذلك@لترخيص..وجهعليذلكوكان)08(،فغذ!،عاثوادانأ

منئفضليقتلحتىعليهفالإفد@مش@كلزر@لد.فيه
عنه،فى@لعدولبالرخصة@لأخذ

وصصوتدانحلى؟ممنئفضلكانفقنلزلجهاد@لطنفسهبذلمنئنترىألا
@لل@

دينبظهارفيبذذ@لنفىفكذلكمرفرقين،ئحيلىوجحلهمبعد@لتت@@@@لشىأحهال

فيه،@كلطاء@لتمي@منئنضل@وتزكتعالي@لله
(1

مع@لرفغ@دئهمنها:بها،متخلقادكظلا@طصاعىالإمامكانأخرىصفاتومناك

انذته@و@يثيرخه
مع

شئة
@لأمثلةبعضهاوسأذكروتلايذ،.@نر@نهو@حتر@مهتم@ضعه

ذلك:علىتدل@لتيصيرتهوحياتهمن

ثيوخه:مع@عبهأ-

علساء@لسلفمنكغيره@بصاص-الاممكان
رح@هم

الأدبيتعلمتحال@-@لذ

مع@بصاصالإمامئدبعنجاءومئا@لحلم.تبل
لامريمتثلكانئنهوشيخهأماتذت@

بغد@د@لىمنرحلأنهذلكعلى@ئالو@به.ينصحهوفيماله@فيما@@شيخهورأي

ئحيخهومحرةبرأيخروجهوكان@لنيسب@ري،@طاكمالإمممع@لل@لطل@نيسابور

@لكرخيالحسنأدى

معالأدبوهذا
فيلىئا@كان@لملاء

تفسيرهفيو@لناظروكلامه،وفمنهعقله

لنصحنمكحفر@انقؤلنجفروالي)ولاتحال@:رفولهدحيثبرضوح،فلكيلس

@رذ@رصو@د.ويحةسىو@حنالدؤا@@شهد@لل@.سبل@ىنربرممىو@طهر*،@لاسم@لمتبر@لي

3سة@لابئ@يوئلعلي،معرصف@وضهد@طمل@لكهمة،عص لحي@طر@سة.وتحررنل@وله@،7

@للحاظلاصحا@،نصاء@لاسيد@ي@نرحتا
@

4ل@2/عد@ @للحاظلة.لاصا@و.6،9
ححر@

رقىحمة
5 7 0 6
5@لأعموا3، ثنفصيه@صاصبقحد@@قلت:3لا1

@لاش@اصعل@س

رضيياصرعئلىس@ضانلس
لا@لاملنفضلبةلأدثفلك@لو@عهحا،@لك

@مص@،@لصلتمي

كلامهحاءلامما
معبت@ومر@ر@ز@لد@ى،@ملفي@لسىننلسياقمي

@ل!.ثم@@ا

رننشرهني@لطري@حرجه)ء(
6 3

3
ئظنئرننزشر.من)بلأتمالى:نرلهنمسبرا@يما

1@نحلصورةأ@@آلإبص 0.،6

بير.تمر@لاا،31@لؤتن،2نحي)18(ا

فيدلكدكرسق(82)
@للم،.طبديرحلالهمتا



6 ىوصهحه@بصاص@لى@ري@لإمم6
ا@سير

@لغص..
بإيب@@انبيتحطمفينلزلةكانتوإنالآياتومده"قائلا:(83)

وب@بيهق
وعالم،والد،منتحظيهيلزصنافيسلناتاديبلانهفيه.الأمة

فلك-!ونحووصلاخ،سنوببئر@لدين،وقائمولاسك،

لأقرانه:و@حتراثتواضعهب-

علملىإنحنىوعداء،وحسذتالقينهميكونكثيزا@االأقىانأنالمعلوممن

و@ضحببيافيإلابعضفيبعضهم@الأقر@جزحيقبلونلايلو@لتىالحرح

بعدبغدادنيسابور@يمنالجصاصالاممعرثةتاخرسببفيكنيزاتأظتوفد

53سنةعلد)ذ@لكرخي،الحسنأبي@ثيخهرفاة ترفيرشيخه4،4
3@سة 4 0@.

فيوجلم@رجععلمفلصاشيخميبوفاةيعلملم@بصاص)نسيقول:قائلأولعل

لهصلتهوثو@مبمئميخه@بصاصتعلقشدةاعتبرناا@بميد@مذاولكنللتدرير،كرسيه

حتىتلامذتهيكتبكانأنهخىشيخهعنغلموقدوأخبلىه،لأح@الهومتالعته

@لذ
ئنيئغدهذاعليوشلى@طصاصتلميذهتعلقبهمتحلقينبكونرالمي@

سنو@ت.ئربعمضيبعدإلاشيخهبرفاةيعرفيكنلمالجصاص

ولذلكيساب@رفي@لحلمبطلبمشغولأكانالجصاصلعليقول:أر@لقائلولنفس

عالةهسةصاحبكان@بصاصلأنمحتصل،هذاتلت:بغداد.@ل@ثةفيتأخر

ةعدي@برحلاتوقام@لعلمطلبفي
كانكذلكهمهولكنض،الضمذائجلمن

تففهقدكانأنهخصوضابه،و@للوتدريسهثر@لعلممنصرفا@لى
الأئمةعلي

@اتكيلببمن@ليهاحروجهركاننيسبور،@لبسفرهقبلعليةملكةوكزن@لكار

وعلمائها.أحهال@اعلطفو@لتع@

بغد@ر،بل@عوثقهفييتأضصالمجطالامامجعلتضبش@ظري-ئوهناك-

منن@اىلانص@يم@لأهلواحترامهتياضحهوشئةئخلىتشئؤعنينبئرمو

@زيم@الإممئميبئن@مدل-رير@@لتىئنهروهذا@لسببوئقراله.طبقته
2رقم@لآيةسحزء@،@حر@@سررة(83)

.52@/3@لفرت@،نحكم1(84)

0،،2@14،صئححد@لقالريظمرللمححة@طلبت،علومتر@مد@ير@حع.(85)
@لةشحقبئ

حذ.ئ@رعد@لفع@رحرم@@نع

صسعليالقصأىلليهمكات@نل

@مبره@ك@اءرلما@@لوص،

ونمح@رص
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@لفالجبمرض
(87)

@بصاص،وقرينتلاميذ@لكرخيمنوهو@لئملثمي،عليلألي

حتىبغد@ريحود@لحئنفلىنيسبور،فيوقسسذالجصاصوكان
صديقهيلىعلا

ورفلىحتا@لكرخي+طابر،الإممكرسيعليأمر@لتدري@في@ثلن@يعليئباوريله

مرضفلسا@ث@ثي.عليأليلزميلهواحتر@ئاوتقدروامغا،عليهتتلمذا@لذيلثميخه

@ل@الجصاصعادوقتثذ@لتدري@،م@اصلةعنئكلجزهئديدامرضا@لثلثيعليأبو
لتد@ستلموا@،بد@

ريى.

قولهوع@ته،تأخرفيهذا@لسببوئوخح@نحىهذا@أنحوجعلنييو@لف

3الجصاص:الامامترجمةفي@لشي@ري@لقاضي
0 0 3سة@بعد@عاد@لب1 4 4

الحسنأليمسجدفيللتدري@فحلم@المرت،عئةعليل@لمئئيوأبوعلي
@@زص@

ول@

وشدةئخلافهئئلعلييدلفإمماشيءعبدذ@نو@ذا@لسلك@،

لسببهايئأئطيمكن@تنالمر@ط@تجئبهسعر@لصدارة،للزعامةتطئعهوعدمتر@ضحه

تعالى.يخق@دبروالخلاف،و@لتباغضالحسد

لتلاميذه:واخر@مهتواضعهج-

علاقاتهفيمفتصراالجصاعىالإممت@ضعيكنلم
كانبلوئنرانه،شيوخهمع

عاتاخلفاذلك
في

تمامله
علاقاتهسيا@لناس،سع

@ع
ذكرهمادلكومنتلامذته.

الحنبلييغلى@لفراءألىابن@لقاضي
لن@طسبىعد@للهأبوجاهوكان@،6)

محمد
بن

@.)خلف
قدعد@لل@ألوجذيوكاد5قال:الجضاص،الإممتلامذةكبلىش

وئنبكر@لر@زي،أليحلحافيوعيزحيفة،أليمذهببكر@لر@زيأليعلىلوس
بمدأليجذيحلوكانفا@تع،قضاء@لقاةليليخاطباهرلةومعز@لىلله،@طع@

مائةمرضأنه@نه:@لل@
يوم،

@طفبمنيعبز@لي@بونا،حسسبنبكر@لر@زيأبوفعاء

غوفي،فلسا@ثرقي،@طفبمن@للاقبا@@يعبدةثؤبسبالكزخ،@لزلي

3لاد@لر@،@طر.@@لمد@.سصخيفيصرر@@اة@لالع.(87) 4 6 / @لكلت2
3ر

1 5 13.

8ورفةونصحاصه.@لسادحمةأىنجلى@لاممحسدسوسق@لطنف.(") @لار@ل@محطرط3

3ر 1 0

1طاللبكرولبلمانلىيح3 07).

محد(89)
-451)@طلى@بحلى@لو@نى@لىللرو@حلص،@حمدسسيىلمط@يحلىسنيبى

2 @لامممف@برد@يو.اللة،،@@طقكمهما..تصاب،لهلطاللة.لتهاءسمززح،عص(6

1سالىيد،@لر@مي@ظد.@رغيرما.نحمد، 5 9 1 9@ستل)طبع1 3 2@لأعحم،و.1ام(1 3 /7.

@صاص.تلابد@كلاماصعدتىحتنئي(90)



@يفشرفيومفجهي@صاص@لر@زي3@لا6

فيعندهوحضر
مائةمرضتعد@لله،أبايابكر@لر@زي:أبولهقالمحلسه،

جمم،

ا،احفك!فيقيلوثلكيوئا،حسسينكفحدن@

تلميذه،أحواللتغقد@ب@يلهذا@ئبخدفع@لذي@لعظيمفلتهدا@فانظر@ل@

ممهشفصيرهلهو@متذ@رهتو@ضعهثمل@نهسا،المسافةئئدرغملهعادتهمىوالإكثلى

في

أ@حابإلاعليهايقدرلاالمسالك،هذهمثل)نذلك.منممرحقهوأن@لزيارة،

@طصيدة.وفوو@لصفات@لعالية@لأخلاق

مهاضعفي@لقرتن،أحكم5تفسيرفييلمئها@لقلىئالجئمهذا@يو@فعيروح

غالئا-أنه-يخئابر،مؤلفهمنهجسكان@ذكثيرة.
الآياتتفسيرفيكلامهيختم

ومنبالدعاء.مقهرناتعالى@لى@للهياسناد@لعلم
معظمختمفيقولهذلك:ئمثلة

ئملمو@لله")29(،كابه،بمحفيئكللمو@للهتفشره:!فيتنرلها@لت@@بث@
)43،@وكري!بمنه@رفق@ر@لله1)39(،@لترفيق،وبالل@ئكللم،تعال@و@للهبالص@اب،

بهذا@لحنى.@لعبلى@تمنذلكوغير

ثرحئومسألة@شعراضفيالكلامئ@ال@ؤاأنهأيضا:هذا@لتر@ضععلىيدذومئا

و@لدلالات@ماني@كل@لغللموأنهفلك،تطلب@قام@قائلأ@نللقلىئيمتذرآية،معنى

ثم)53،@لوضوءتفسيرآيةفي@لنفسئ@القد@نر@فمثلأ،يمة.الآيةتحتسلها@لتي

لكلترقيمعلىهذا@لتخي@رئبوتدالآية،هذهحوتها@لت@الأحكملخص
تنميضاإمايمةالآيةبهذهعليهائندذ@لتيمسألةوسبحيناحدىفيهفبلغ@سألة،

فال:ئماحنمالا،أو

منهاالأحكم،وضروب@عانيعلى@@لراحدةالآيةهدهدلالاتوجرهفهذه"

تصحوضروطها@لتي@لصلاةتمديمها@مميجب@لتي@لطهارةفياحتماذومنهانصوصق
منىعلئنا،ينئغهلمممااحنمالهاوضهربدلائلهامنكئبربكونئنرعسىبها.

1يبلىينلى@ي@نللقاعيابلة،@@طقات.(61) 6 4 /2.

7@لقرتن،نحكم.(62) 0 /،95 / 212.

3ا،للا.1@لتصتد،ئحكمي@-. ، 2 6 3 ، 1 5 6 ، 1 5 3 ، 1 3 @لا@لحنىر@لبلر@ت2،2هأ،02/0

حئايمرة
تفرثا.تنرياما"لةكلعقصتفيره،دي

2يلا@لقرتن،1نحكم)مما(1 1 7 ، 2 0.

8أكرستصيرمافيسصاص@لاكلقوقد@شض@لاء،حرةمى6رتم@لآيةمي(@) صعحة.0

4@لضتد،ئحكم@م@. 1 3 /2-496.



6ومبرنهحبثله

@وفقأ@ر@للهلففمها،ؤققمنفيها@دركها@لنظزو@ستثضطعنهائجث

@فئيصضهنلئتهرمنكمشهد)ف@نتعالى:لقرلهتفسيرهختامفيوكذلك
(97)

تحاضعئممنها،@لستفادةالاحكاملخمى
فوائدذكرمنحضرنا)فهدا@لذيفقال:

لميخرمافرائدعدةفيهيكونأنندفعولا(@متيمتهدئهر@فمثهد)فحنقرله:

غيزلا،يسننبطهائرغيرهيرقفىعليهانقفئنوعسىبها،علئنائجط

@لعلساء@لصالحينصفاتمخسعلمجصاصالإمامكانتقذم:يخماالكلاموخلاعة

@لل@فرحمهررفه،وتر@ضع،وشحاعة،ونصح،لة،وعبايزهد،ورع،منلاملين@

و@سة.رحصةتعالي

وفاته:سا:داي@

بكرأبرالإممترفئيو@لتأليف،رالإفتهو@لتليم،@لتعلمفيقفاهحافلع@ربعد

ئحمد
ن@من@لأحد@لسابعيبمفيتعالح-@لذرحمه@بصاص-@لر@زيعليبن

بكرأبرتليذهعيهوصلىسنة،وصتينخسىعن@،بغد@في@ك@سنة.الحجة

محسد
بيدهوئطدةموسى@ط@هزمي،بن

(9

4@لقرتن،@حكم.(96) 9 6 / @لفرة.صررةمىام@@قةحرءمن(67)2

1/2د،النر@نحكام)ما(. 44.

8ورقة@لمريللغاض@لسد،حيفةن@ي3نحلأ@لاحدسوففلط@هىك@.(99) 4

رللصر@ةمملار@لبمحطرط
3 1 0

@@جت@صاص،@ابممعمر@لصاثر@ل@ومو@تر@تلىيح،3

نحتلفو@لطصاص.على@لاممعلىيطيا@زى@ليلكرن@يتلبذمر@لصيري-@ل@اضيمزلفه-

حهصاثرقيسنر

مي
مي.حاءسا@لاون@@هصة

ن@هلللارث@1/55@لنر@،طفت
@ينو@ي

@
ل

نيجاءلماسخالثرهداص،ك@6سةيطحةنيش@لاول
رلنلكله،قىحت@ترحبة@كمة

عله-ض/لا+





د+

أ@ميرفي

الث@الفضل
وطبقتهالعلميةمكانته

الأحنافعند

3+





7

الثالثالفمل

كد@لأحنافوطبقتهالعلمية@بصاصمكانة

@لعلية:الجصاصمكانهئولا:

ئحمدالامامتبؤألقد
مرصعل@يةمكانة@بصاص@لر@زيعليبن

تة
الأتعلماءب@

@تن@ززخينو@الحلملىعباراتذلكعلىو@لدليلوعلماء@طنفيةعامة،
عدئادكنالوقدالجليل.الإمممدابهاوصفحا

@لت@@لمليةوالأوصا@الالقبمن
@لحلماء@لكبر.عليإلائطلقلا

7)ت@لذهبيالحافظوصفهفقد 4 عالمالمجتهد،@فتي@@للامةالإمام"لأنه:(@8

وشهادته)1(،@تصانبف..!صاحبالحفي،@لرازيعليأحصدسبكرأبو@لعر@ق،

الحافظأعنيصاحبها-لكؤنلظرا@للي@الحصاصمنزلةكلوبيانفيكافيةهذه

ضفوفيبطلقها@لطاراتبضطبصبزاوناقدادقبقامؤرحابه@لاش-@لذهبي

@لفالحفاظأيضاسعذهوقد@للاء.
الحفاظأ،تذكرة"كتابهفيلهمتزحمبر

الإسلام!نلىيح@رسرعيأ@كتابهليعل@مهفيو@لضل@عللحديثبالحفظلهوضهد
به!وبصر؟للحديثحقظهعلىتدلوتصانيفه-5تائلا:

@مختل@فيالإسلامعلملىبهاأ@لىأخرىشهاثاتوهاكهذا،
تدذكلهار

ليست@لاثاتهذهئنوالححيب@طماص.الإممهاتبئ@@تن@للي@@كانه@ئغل!على

منساصريهنجدسلل@طصاعى،الامامعصربحدجلىواالحلماء@لذينعلىمقتصرة

لهمخالفتهرضالحلسية،مكانتهبغلزيشهد
في

مياتكوديرا@اك@لت@@حاصرةو@@دمب@

3)تالألهريبكرأبوفهذا@ل@اضيو@لتحاسد-للتنافر 7 5
شيخ@(،

عمرهفيالكية@@

فاضيهر@طصاصيكونأنعلى@طليفةئش@رحينيقولمذهبه،فيبصلابتهوللرو@
"إ!مئلهأعرفلالأنيبه،عليكمئثرث@بقوله:نلكمعئلا@لقضاة،

@لكاس@@لعلامةوذكره
5)تلي 5 87)

(4)
الإسلامححةبقوله:أ

3@للاء،برني1(1) 4 0 / 16.

(2)@@
ر

1@فاظ،@تدكرة" 5 9 3وريكت@حر@@لاعم،-تلريحو.31/ 51-3 4ص8،0 32.

صشحمبة،ومحححسصاصصناتمت.مق،@ل@@لنصل@لتديمدهدكرسق(3)
58.

نرب@ىانع@ل@@لافعلهاحد.نبلمىدمي،لغيهنحد@لكامميسحردسلكرسنر(4)

7الأعحم!ا@نر@لت،.ئمولدى@ببر@@لالانو.@لو@نما، 0 /2.



7 @لتفشرفيومنهحه@طصاص@لر@ريالإمم4

6)ت@لصلاحابنالاممعنهوقال)(،الحصاصأ 4 منبكر@لرازي،أبو)6(:أ(@3

7)ت@لفلىاليالإتقانيكق@أ@يرالعلامةروصفة)7(،لم@مققيأل@ة 5 8@)
(8)

الأعلىبالمرتبةوهرعلمائنا@لر@تين،كبرمنالجصاص،بكرألو@لشيغ"بقوله:

وغيروالأصول،@لف@وعفيالتصانيفصاحبرع،و@لى@لل@فيىرحةو@لى

@ذلك

1)ت@لكمثريالمحدث@للامةوامتدحه 3 7 1@)
أبرالإمامالحافظقائلا:أ(10)

الاستحفارج@دكانوالحديث،و@لنت@الأصولفي@مائاكانالجصاص،بكر

منهاشاءمابسندهيسوقو@لطالسي،وعبد@لرز@قشيبةأليوابن@اودأليلأحاديث

مختصرعلى@وشروخهالأصولأ،في@لفصول"وكتائهشاء،موضعئئيلي

مثا@لقرتنأ،أحكم"فيوكنائه@لكبيرأ،الجمعو"@للحاوي!،
يقضي

بالبر@كلةله

فيكلامهمىتظهربالرجالمعرفتهوقوةئلحق،لا@لتي
@طلافأئئ@

بالب@مشحونةاجمو@لت@@لتلىيحوكتبهذا،
ى

@طصاصالإمامتصص@لتي@ت

و@لتفس@والأصولفى@لفقهسيمالاالإسلامية،ثتى@للىمفيوالنبوغبالبراعة

د"(5)

20@4/6سمىلكا@للمححه@لصانعام@غ

عد@ك@ادس)ث@
عمرر،ن@رب،عمد@لح@ريسرح@ى

الأنةنحد@لصحح:للن@عرو@@

رمنهلفا.رمتاملؤشاعمرهديحهاصر@لملميرننلوئساء@رحالو@لن@@لبتو@دى@لتسر@لكار

صرد@5نصابن@:مى
@لفلىى،،را@ر@لص@ح،،مفنصةرأمنهرر@لحديتأعلمئراعة

2ا@م،@طرا@وعرها.وللستقي،،@متي@نث@و.لهاء@ل@ي@،،@طمفكو! 0 7 /4.

@تلىى@ث@1(7)
@ليرية.رساثل@عححكلةس@عر@@طرء@@يللرحض33صلح،

كف@بر(8)
كه:مىحيعة.بئىلفحفي،ميه@لاتقمى@لملى@ي.ئمبرعريعرسفيرس

11/4@لر@لكم@ة.@@@لاد،عايةاهاص@هاية،@على.شرح صل@ئد@لمهة،@وا1،4
5،0

@حم،2/41.@)ر
تحقيقمفئصةاتيما@ىعلىب،5ل@ة@طرء@لنلي@لاتقد@،كق@ئبرللعححة@لاداعاية1(6)

صللحصاص.مخصر@لطحاريضرحمن@طرء@لنمي
5،3

ر@
ماندمى@لاحتمقدصةد@ر@هالة

1محمد@كداكأ 4 1 1ر@كرمة@مكةدىنم@حاممة@ركربة@@كنمة@@،2 9 2 43.

الأدبرلالحديت@ننمالله@لأصل،حركسيحعي،@يهعلى@لك@فىي.س@طىرلمدسدمح@د@.)
كصدر@مطهد،ئقلن@رك@فحصرلحد@ية،@لغما@للولة@ي@لاسلابةبحة@@وبهلمصصلىقيو@لب@.

3سة 4 2اص/1 بحدو@مقرر@ئم،ممريررمانمفلنمالاسكمدوية(@حدى@لطحرام@2

ةفيمزلمكلهصها.ور@ىلى@لقامرةثلك
@ي

مقالاتمغذمةاقىححنهلى@ى@@و@لبر.وسيت@لمقه

6/1لأعحم،ار.كلا،-5لكرنرى،@ 29.

.44ص@ريلعيللحا@ط@راية،لضصليهد.@لكرنري@فمة(11)



عد@لأحا@57وطبقه@لي@@طصاص@كالة

كلمنعليهيتهافترنالمعرفةوعلق@لل@طلأبجعليالأمر@له)0(،والحديث

ذلك:فيجاءومئا@و@لاستفا@عليهبقصد@لتتلسذجانب

انتهتحفية،أليئصحابأئسهأحد@لفقيه،بأنه:!و@لنهايةأ@لبداية"فيوصفه

@لتظم!.وفيأ)21(،الآفاق!من@لطلبة@لي@ورحلوقة،في@طنفيةرياسة@ليه
ثيته،فيبحد@دوردو@لورع،بالزهدمشهوزاكانوقته،في@لرأيأملإمم@لفقيه5

وثوس
@ليهورحل@لرباسة،بليهانتهتحنىبزلولمحي،@طسنأليعلى@لفقه

لغد@دأتاريخفيأومثله@،@ن@ه@@

عصره،فيحفيةأليئصحابأ@مامبأنه:الأخبلر@ئكللامكائب"فيوؤصمف

لرحلة!@@لي@نتهتراببغد@ر،لهلتدريرستقر@وا
(@

كان.:@صرل)سلموفي

@لتفقهة،@ليهورحلببعد@ر،الحنفيةرياسةإليهانتهتعلامة،فقيها

وكان@ذهب،@رياسة@ليهواننهت@طمفية،ثيخ"غبر@:منخبرفي@لبر"وفي

و@لدين،لالزهدمشهوزا

له@صتفز"بالحصاص@عروف@@لأنالامام@ضئة،:!الجر@مر@رفي!

بلبه!@لرحلةوانتهتلبغد@د@لتدري@

الاسلا+@فيغبلىلهئنلاالذيالإمام"مختصر@للحاوي!:شرح5وفي
مثلهيصنفولىكالمعاينة،الخبرفليىمذا،يهحا@لبقطمثلهئصئصلمكتبله

3نرنححا@ا،مىعنوه@لحلممد@طفات@زلمبر@يند@مجدلحلك(.)
@ي@نر@ريله

لهاء،@طفك5

1ص 2لأصرلر،@طبفاتكلى@ي.@ر@و@4،4 0 3 /1-2 @ى.لص@و@0،5
9،5د3فاط،@@كرةند

لياو@ل@رب
ص@فربن،طقد@

ليللحامرر@لل@يه،ه
2*34،@فسهرد،و@@لتمشر@الها

@لحلاء@لاعحم.،.جرةمىكاد@طصاصلفوله:اورصمه

@للحاطو@لهابة،@لم@ية1(12)
2كثبر@ى 1 7 / 11.

لحداد،تلىبحوا2،كلا/14ي@هري@بى@لىحن@ي@لاسملنبح@لرك،و@@لأمت@ربحمينطم@@ا(.ي@

2،2الضييطمفبة،طبقكد@ضبة@هامر@@راد@4/413@لححد@لحطب@للحالظ

2 تافاونله2،3
44،كلا@لى@ليي\/لقي@ل@،@لطبقتديا 79.

4يونةمححرد@لكميللمححةحار،@@ئكلمكفا@.4@ لح@مخطوطا2
@

@لكت
3ر

طلت.ناريحا9ملا

1يرتةحبمةلحلحيل،@لب@ل@مرلسلم)مث@. 0 ربلار@ل@محطرط8
5 2
متلىبح3

1@لدصللحافطغر،مىحردي@لحبر1(16) 3 3 /،21 34.

@ييلهامر@لضية1يلاا(
2شي@لضلعد@لفاس@طية،طفك 2 0 /،12 تافاوفله2،3

لىا
@لطفك

@ل@بقي@له،
44،كلاا/@لنب@@ 79.



@لتنشرنيومهجه@بصاص@لر@زي3@لا7

ومنللطلب،جلفاتفقدفاتهفمن)81(،@لقيامةيرم@ل@
ث@أرب@جلنالفقدناله

@راتب@ئتصي@لنجيانفيحطزفذعالثمنخريزألف@من)نألا

ى@ل@@مائنا@غبكبر@لز@زفيأبؤ

ذؤ@لمنايبأ@لئقيثنخي
(19)

أحمدبكر،أبو"@لكامل!:وفيأ
فيالحنفية@لفقهاء@مم@لر@زي،عليبن

أليلاصحاب@لل@رباسةانتهت@ليهه..@لفقاءأ:طبقات@وفي)02(،زمانه!
رعنهببغد@دحنيفة

فقهائهاأئخذ

وتصنيفاورغامثله@ل@هاءفيبحدهولاقبلهيكنلم@لرجالا:أ-)تر@جموفي

"وفي)22(،وزهدا!
معجم

ثبيته،فطبغد@دوردمجتهد،فعيما5@زلفيئ،:@

الجفقهة!بهوتخرجوجحع،ودرس،

هذا@لإممنالها@لت@@رموقة@الحلمية@لنزلةعلطئمك-بلاتدل-@لعبار@تفهنه

شيخشيخه،كرسيعليجلوسه@لعالي@@لكانةمذهتؤجوقدبليل.@
أبوالامام@نفية@

3سنة@لكرخي،@لسف 4 فيشيخهكرسينيسبور،منعهعتهبمد@ستلمجث@،4

منلزعدونو@لفتوى@لتدرير
له

ذلكفي

وتعاد@للي@@بصاصمكانةببغد@لقرآنائحكم"في@لقلىىويح@قهذا،
يمثلانوالأحكم@لغقهكان@نفقهي،كابمجردليسهذاكتابه@نحيثثقافته،

الإممئنإلاشاء@لله(،@نالثني@لبابفيتفصيلهسياتي)وهذامهفوعاتهأهئم

علمعلىمدى@طلاعهمنالإنسانيتعخبئموزاتحقيقاتهضمنأحيائايذكرالجصاعى

مكالة@ل!وصلتماطىعلى@@ن@هنحد@لاعبهيحبفلاما@بالئسليهكادوملا@لتاء@ط(*)

عد@لطء.@صاص@

ستخريرقةعلي(@)ت*7لعر@ى@لاتليكلألصنيررعف@لمححةهكلا(19)
ش@طة@خه@

@

وي.خصر@للحري،.ضرح.
7رفم@صنرلفي@لس@ابةلالمكةح@ة@لسئ ج@ر@لل@.1،7

9@ضير@@هن3للا@لاريح،في@لكامل.(20) /9.

1صللنبر@ري@لننهاء،طفات.(21) 44.

7لكحللةللزلفير،سحم.(23).4ص@ريللن@ا@لىحالقىيجم1(22) 12.

2رتمللصر@ةبلار@لك@سخطط@حرلي@@ئتليكلىصدلنح@لنتهاء،مهامثأ@ينر.4) ص4

لاحعل@لتدرس@ن@ن@نيقىحمةفيذكر@لني@لجى@وجعومو@ح،
فيوذكر@لكرخي،فلجحير

نلكني@لبننسبقمياذكرنارتدمنا،@لكرخي.نلجحيندكاد@لاخاءن@@للامحد@ترحة

لهملىعو@لتوى@رد@لن@ريىفيشيحهكرصيلغلاد@شلمعاد@لىملمانبسد@ر،فييطصاصب

@ي
لمحلك.



7عند@لأحا@وطبقهلحصاعى@لحلبةمكانة

@لهرئنرمضانبشهر@لنعلقة@لسائلفيذكرأنهنرى@لثالسبيلفعلى

وقولهرعرون!،تسع@وس:.لقولهيرئا،وعري@تسعةأوثلاثينيكرن

)2(،ثلالرن،@لمئهر@@:أ
3

ل.ق

وجوبعلىالأمة)واتفقت
@قاد@

انمنينفكلا@لثهرئنفيهذا@فبرمعنى

ئحد@لىعلىيكون
ثين

@لف
إلاتكونلاالأحكمبهاتتعلقوئأ@لشر@لتيذكرلا،@ن

أحدعلى
و@لزبانوإنما@لنقصان@ليرم،وبحضوعرينتسغايكونأنثونوجهين

مامنها@ل@شهور@لوومنحولامية،الا@كير@لشههرفييكونبالكسور@كا
ثسانيةهو

فيإلافبرائر()أيئباطوهريوميربعيوماوعرون
تسحةيكونفإنه@لكبيسةالسنة

ماومنهايوئا،وعثرين
ماومنهارثلاثون،واحدهو

فيفلكولي@ثلاثون،هو
لامية،@ال!@لشهور

@لرابع@لقرنفيو@لفلك@طسدعلممنوالدقمقالحزليكهذهمثلومعرفة
@لهممفويلدىالافلكيتوفرولمهئتا،ئمزاليس@يلادي()@لحلثر@ي

هقة@ك
مفيد.وفننافععلمكلمنالاستز@ال@طلبفي

للحركةمتتبغاكانلأنهفلك،علىمالكيكرنبانجديز@بصاصوالإمام

أحكم"كابهفيخصوضاوتآليفه-كتبهفيو@لناظرعصره،فيو@لثقافيةية
@صاثوعلى@مختلفةلعلومتلفيهفييكتصفهو@ةبوضوحذلكيلس@@لقرتن،-

@ل@ئزحمت@لتي@لكتببمتابحةهذا@لتلق@@ائرةوشعبلفقط،ييةباللغة@كتوبة@

نفسيره.فيبذلكصزحوفدئخرى،لغاتمن@لري@ة

هروتبباللئفسلحننعلارل)رماتعالى:@لل@قرللتفسيرعرضعندمافمثلا

بالسحر@لتعلقة@لفاسدةومعتقداتهمبابل@ملتاريخلمحايجلزذكر)72(،@@مؤث

المبحدهذانهايةفيقالثمعام(،بشكلبالتلريخمعرفتهعلىيدل)وهذاوضرربه

بعضهحييجنم،ووجرهوسحرهم@لقديمفيبابلئملمذ@بمنذكرناهو@لذي5

سمحناه
نقلثقد@لكتبفيوجدناهوبعضهبذلك،@رفة@ئملمن

@لى@لنبطيةمن

ووجومه-،وئمنافهضخرهمذكرفيكتابمنها@لعر@ة،

)دحو@لتسعةمى@ل@بهرة@معصديخرح@ول@ط@ت(25)
5 0

سصديرحاءضغا(،ص

رنمدصبم@د@صحبحه،فىامدمئحرحهنفددنني@لطليتلمارعنرن،.تسحة@ير@بانه:ا
رغللند،ونحدفياا،@5

5 2 2@لزتد،نحكم1(26).27 5 2 /1.

1@لآ@ةشحزء@لقرة،س@رة(+) 5@لترتن،ئحكم1(28).02 5 11.



@لتسيرئومهحه@صاص@@لر@زي@لأمم7

الأحناف:عندطبقتهثانيا:

أليزمانمىعندهمفالسلفومت@رين.رخل@ملص@ليعلا@م@طنفيةيقسم
محسدزمان@ليحيفة

منوالخلف@لثبانيالحسنبن
محد

@لي@طسنبن

منو@لت@ررن)03(،يللؤانيالائسةشنمقزمان
ئ@

مس
زمان@ل@الحلحكانيالأئصة

@ل@حافظ
عاش@لذيمنباعتلر@لضهر@كاهذا@تقسي@@ن@ضحو@لى@لبخلىيين

@طلفمنيحذ@بضاصهذا@لت@سيموبمقتضمىالأسة،هزلاءفيه

وبهذاعلسائهم،منعالئمنالهاالتي@لعلمية@كانة@عليمد@رهتخرتفسيئمهناك

بايثاكمال@بن@لامامقسمالاعنبلر
طبقات:مغ@ليعلماء@طنني@@3)

الاولي:الطبقة

تهاعدتأسي@فيمسلكهمسلكومىالأربعةكالأئسة@لرع،فيالمجتهدينطبقة

عنوعأحكامو@شنباطالأصرل،
الإجساع،السنة،الكتاب،الأرلعة:الأثلة

الأ@ول.فيولاوعفر،لالاحدتقليدغير@حدشتلكحسبعليو@لقياس،

@لطبقة.تلكفيمنفلىتة@لسلصوحالالاجنهاد،طبقاتمن@لليا@لطبق@وهي

@والأصول،بالت@الأثةك@رمىا-9815(.31)@يفرقد@ل@لن@طىمحمدس(26)

قالمنمه.لررمر@لديعلبه.وتعنهو@رمهجمةئىسرسعلالكهعة،لأحيمة.ئثي3@لا

1@لنسالامم محدللمة@لفرتدلسئترلنفاءندلر0
كثبرةمزلناتلهلمصاحته،.لقلث،لطسن،لن

@ي
لصحر،،@طمع@رالكبير،،@طمع@و.ثات،،ريا@رابسرط!،@مها:اصول،لألر@@

1مىلهبه،@لمر@ند@لىا@وعرما@لانلى،،@و.لكب@،،السبر@ود مرو./61لأعحم@ر.6،3

4)تالأنةض@لملقى@ش@ى@لنريعالحلصرس@حمدسس2عد@لرك@.) @قهكص(:8

ول@لقاوى،،@لير،،و!سرط،،@@ي.تصاسلح@ريوتهفى@رئ@ئملكد@ممحمي،

1@لأعلم،و.9،5ص@لاند@لهبة،لىا@@روص،.@غي@لفاصي@د@شرحر. 3 /4.

مى.(56@3)ت@لليى@لكير@لحاريحالطئر@لفصل،لمصمحمدسمح@دس(31)
حفا@

9،91ص@لمهاند@لبهية،لىا@@@ل@اع.رحههلاير@يةصنههزاوكاد@يقير،ديت@@ 01.

4يرقةلي@ريلةلننيمحمدممل@يطمية،@قهاء@لاثةطبقكمما@لت@ماحول@حع@(32) 3

31ر@لمريةدار@لكتب@محطوط 6 1)@يكهريلمتلربح6 4 2 67).

4)تلاناكالمبدس@حدسيثث@ 0

الاصل.قىكييرحاله،بالحلت@لملماءمنفاضأص(:

تصاعايرلينعرلة،@ينحلم
حئايهرةتصابصلهمد.نط@لىلالآشان@@لإتاء3

مموجدقلمانيل:خى

منس
1/1ا@حم،و!2،1ص@لفدائد@لمهية،@يو.بمصصلائاكمالريى@ىود@ل@ 23.



7الأحا@عدوطفته@لحلبة@طصاصسكمة

الثانية:الطبقة

ويوسف@كأليالأولي،ئصحد@لطحفةكتلايذ@لذمبفيالمجتهدي@طبقة
محمد

@لل@رحسةحنيمة-أليأصحابوسئر
عىالأحكماصتحراجعلي@لقاثري@عليهم-

ينفإلهمنخذبر،حنيفةأبوأمتاثصمقزرهااعد@لتىضتضى@ل@علي@ذكورة@الأدلة

الحار@ينعنيمتارردوبهالأصرل،@ييفلدولهلكنهمالفروع،أحكمبعضفيحالموه

في
بهه@كالثافعيوبملىدونهم@ذهب@

ر

جم@حيفةلأليالمحالنونظرائه
ر

الأحكمفي
الأصرل.فيضلديىغير

الثاية:الطبقة

)43(،كالخالحاف@دهب،@صاح@فيهاصلا@راية@لت@المسائلفي@بتهدينطبقة

)73(،الحلواليالأئصةوشنعق)63(،خيوألي)3(،الطحاويحعفررأبي

وفخر@لدي@)93(،@لبزثويالإسلامرقمر)83(،@ئرحسيالأئسةوشمس

2)تططضا@@رر@لكر@ئ@ر@ير@لنيمقي،سعصنحمدسك@)، 6 عدمقدناكادلحقيه،(@1

ليتر@ىبله.كسصسباكليرغاوكادلالله.@هند@@سيمة
ئد@سها.!عدفمؤلمكولهسداد،

ال@@
@@رهصيأ،

1/1حم،ا@@@@ما.وعيريل،@@و!ر@حأ، 8

3ا-239)حعصنراكرى@لطحرى،سححهمحدس@حدس@5) @ه@@ممه،حاط@ممص(2

@لن@مدم@عليقعفهمصرصبدسطحاأولأ@يارلدكلمر.@طمةرباصة@ل!
تحرل3ي،

مكلوامحمى@لآنلى،،ضرحنصابمه:.س@لفي@لاممعاح@@رلى،@ومو@رنحتحمتا

ا/@صة،@امر@@5لى@@وعيرما.جئي،كايطماصستمرهرئد@للاء!@خلا@وأالآث@ر،،

2 2@لأعحح،را@2@لا-71 0 6 /1.

@عضلةنرحةصتقي(36)
@طصاص،.الاممسيرح@لفادما@لمصل@ي

ليفىح@ممت(+)
3ر@امى@ 0

ملا@لف@س3

أحدمححدسكأ8)
كرس@حتهد،ئصرليناصها@(3)تالأنمةشم@لكر،نر@ل،لن

@يوط،@@كت.نشصمى.@حر@خى@يصن@لمىلفهاء@طية،
نحفودر@نريع،@لمفه

نملاهحرعا،
وهو@ي

صلمهة،@ند@@الوا@@@لسرحسى،.نمرلساو@@ر@فه،ل@@نصرلوالسص،@

1 8-7كاله@صة.@طر@مر@ر.5،8 3لأعحم،اوا2 1 5 2@رفة@طعبة،طبفد@فهاء@لساث@وا5،/ 4

1ردار@لكنص@محطوط 6 6
تلىكح.3

أكلر@طبة.مىرلي،ن@لحقيماطاه(.2-400)@لى@ويعد@لكريم@طبرسمحدسعلىس39)
@طر@كنري،.ئمول@اوبر@@لعقه،ئصرلليول،كر@ر@و.@سرط،،@مها:.نصا@يف،له

1ص@لهة،@لغر@ثىا 2ورقة@ممية،لحقهاء@لسا@قطمقدرا2،4 1رقملللر@ل@محطوط0 6 6

ل@4.23@لأ@م،ر.نلربح،



8 @لتفسيرليونهجه@بصاص@لر@زي@لامم0

لاللشيخالخالفةعليبقد@رنلافإنهمل؟وئمئا)04(،تاضيخان
والأصولفي

فيلا

فيالأحكميستنبطونلكنهموع،
قهرهاأصرلحبعلطفيهالم@لامسألة

بسطها.@دقر@ومقتضى

الر@بعة:الطبقة

من@لتخريجئصحابطبقة
شمدكالر@زي-@قلد.كأ@

لمجصاص-@لر@زيعليبن

ضنطهمربالأصول،لإحاطتهملكنهمئصلأ،الاجتهادعلييقد@ونلافإنهموئمرابه.
لأمرنىمحتملمبهموخكموجهين،ف@مجملقوليتفصيلعلييقد@رنللصأخذ،

عنئر@لذب،@احبعنمنقول
ئحد

فيونظرهمبرثيهم@بتهدين،ئصحابهمن

@لهداية:من@هاضع@بعضفيوقعوما@لفروع.منونظرائهئمثالهعلي@قايسةو@الأصرل

كذا@
هذا@لقبيل.منفهر@لر@زي،-تخريجوفي@لكرخي،تخريجفى

@طامسة:الطبقة

@لتى@طسنكلي@لقلدينمنجيحئصحابطبقة
وري

(1
وصاحب

بفرلهم:اخر،بحضعلي@لهرابثتبعضترجيحوشأنهموئمئالهم،)24(،ايةأ@لى"
للناس..،.ئرفقهذاللقيل@،أولهقهذا"

ة:السادل@الطبقة

وظاهر@لروايةو@لضحيف،و@لفرىالأقوىلين@لتسييزعلي@لفاثو@ن@قلدين@طبقة

يهبهمفيتنقللائنوشأنهم)34(،@لناخرينمن@عتبرة@@تون@كأصحاب@بادرة،

5)تقاصبحانبفحر@لدف@حرف@محد،سصهرسبىحى(40) 9 كبلى@لقهاءسةس(2

لهيطية.
ص

ا،زكاثات@)ضرحو"،@لاقمدوا@لاطلي،،و.)@لقارى،،منها.فية،لمت

2/2@لأعحم،ر.6،5ص@لي@ند@لبهية،ظو.@@رعرما. 24.

شدسدسنححدس(41)
@لئ@لحسيننوحدان،بر

رحني،@قيه:(4285-362)ري
لد

@غهفي@لتدهرى،@اسه.للحوف@تمروصصط،@لر@في@طنيةرياسة@ل!@ت@ل@.@حدفيرت

2@لأعم،و.1/2،1@لأعك،ويك@يعلىاعليلة.نحريمزلفكولهسفه، 1 2 /1.

حانظاكانسنية،نتهاءأكرمى:(@593-530)@زعياني@لطبلعد@كرسئليعلىس(42)

ص
نمنا.ا

ما.وجمر@لنرئض،،وا@ب@،،@@شرحنيابة@الدرشزث.@ييم،ط@يةتمليمه..س

1ص@لية،ائى@ل@@الر.@ 2@لأعم،ر.4،1 6 6 /4.

@لرقاية،،ر.@لبهز،،ر.@ف@ر،،ومي:ا@زلعة،@لك@لل@شر@@تبرةلالمرر@لطفهتصدي@4(
كللحع-@وا@لكر،ر.@لرفاية،،نحه@اعلىيضدسومهم@لحربى،،محعرا



8كد@لأحا@وطقه@لعلية@بصاصسكلنة

@لضحبفة.و@لروايةودة@رد@لأفرالا

السابعة:الطبقة

و@لثسين،الغتبينيفرقينولاذكرماعلييقد@رنلا@لذبن@قلد@ن@طبقة
ليل،كحاطبفىمايجسحونبل@ليمين،من@لثصاللنيميونلا

قلدهمولمنلهمفالريل

أي@لرابحة،@لطقةفيجلى@بصاعىالإممترتيبئنهذا@لتقسيممنفالاضح
ولكنهمئصلا،الاجتهاديستطيحرنلا@لذينللقلدئ،من@لتخريجئصحابطبقة

وجهين،ف@ئجملقرلتفصيلعلييمد@ونلل@أخذ،وضبطهمبالأصرللإحاطتهم

ئصحابهمنئحل!عنأو@لذهب،صصعنشقوللامرين،محتملوخكبم

وع.منونظرائه@مثال@علرالمقايسةالأصولفيونظرهمبرئ@هموفلك@بتهدين،

مذا@لفم:حول@بحقق

ففلأالأصرل،ئوئر@تفشر@لفقهفي@بصاصالإمممرلفك@لىنظرةئثغي@ن

مختلففي@لملماء@لنقادضهاداتعن
هذاكل@لعلمية،مكانتهغلؤتببن@لتحعصورمم

1عى@لنر@ند@لية،ممق.دي@لسل!للر@لعق@لسيىتحليقللا.لة:@نرحرل 0،61 07.

@يلي@لىبلةفمينمحدس@لامل@لغلهمامداالا(
56،يرنة@بة،@@فهاء@لالمح@ع@قك@الها

3رللصرية@ر@ليه@ب@محطوط
1 6 1)@يكرويلمتلريح6 4 2 للا@@قي،تر@مد@رسالةعىا7(،6

@
وعى@ص@باضا.كمالن

@ياعد@لفا@ر@لتيحي@ليعلحردهلقلهرمال@@
4،2-1/40@له،@ل@قات

@عغبه:اوقال
@تهى

@قالهما
حئا،-حسىتفسبمرمرلحهرفه،باناكال@ى

كدلتسدكحروهدا@تتيم
@ي

سيانبىمحردللحححة@لأحار،ن@ممحفبشل:اي،ك@

1و34،@لكى@رفة 0،41 0 فيحنمرو.طلت،تلىيحاملا@3رلدلر@ل@حطوط5

رتمللار@لبهصمحطرط34،ورنةميلغه@لملمطند@طمبة،
5 1 @لاند@لهة،ر.تريح،4

.67،ص@للكنريللححض

طفك@لأ@لساة@منصرةرصاب@@ل@و@ى@ي@لب@ر@غ@لنعدكرهلطحننهم،تخرتفنموللحية

@لسادا،جمةنى@لأعطم3@لاحاب@@
3رللمريةثار@لبهصمخطرطكصىحمحوثةومي

ك@3

1لبكهرلي@ماتريح 4 6 لبى@ا@لقسيمولكنطنة،وعر@على@حىتج@هرن@رقد.(16

عليطون@@لالفات.لهمه@لاريحيولا@لللطفةلكللب@@@كات@بنراع@حبتديقا؟

@لطبفةدي@لأحبرببشحابمجتحمفر@ف@رشينىوتلحبدهيطصاعىصلكهء@لأماممردلك

ن@انر@للرمرس@لا@حة،@لطبنةمي@صاص@شيحهوتريبلت،@
حطئممابخظ@@لأضزضححص

ها@ذكرل@لتطويل-سحر@ي@لي@ما@ةمنا-نحلرمن@لحليةمكاته@لغولميطصاص@لاممبه

@لبه.بالاضارة)كفيتلانماضصلا،ا@لقسبممد



@لنصبر@يومهحه@صاص@@لر@ريالإمم8

من@لتحريجئصحا@طبقةمن!مزلةئرلهعالحصاصالإمامأنعليواصحةدلالةيدل

أصلا-،.الاحتهادعلييقد@ونلا@لدينالمفئدين

السبقباشاكمالالىتقسيمثوص@االمتري@@طنيةعل@هبعضأدنجدلدلك

وعدمثنراتسفيهماوئظهروادقيقة،علميةثواسة
تعقبفمئىفى@طكم.دقة

نقدةمبتدئافقال)54(،المزجانيالدينيثهاب@لعلامةو@لرد:بالنقدكمالاستقسيم

@لصحةعنبحيذهذا@لنقسيم-ئيهر-بل"ةالتقسيمهذاحشنمنعليبارد

عنفضلابراحل
لهسلفولافلرعة..وخيالاتللىثةتحكماتفإنهحدا،لمخه

في

لهولا@سيلالمدعى،ذلد
تالعهر)نتللى@لدعرى،في

شعقبهمىجهمن

@ليه،تلحئهوححةبهيتسسك
(6

تابع3
نقده@ؤجالي@

ليلفييماكلبوضع
عىحديئهبصددلقالله،ئقة@ل@@اننه

نيعطمطنموهوالجصاص:،الإمممكالة
حغذئيحقه-

@لرابعة-الطبقةفي

لهوتزيل
رليععى

شأنهبجلالةبينوحفلمنه،وغفقمحله،
المتدوباعه@للم،في

ورسونجالأصرل،فيالعال@وكعبه@لفقه،في
فيبطثمهوقرةوطأته،وشدةقدمه،

والاستدلال.الظرمحارك

المجتهدينمنكمالالنعدهم@لذينأنعيمعنه،المنقولةوالأقهالتصاليفهنتعومى

الأئمةشمسمن
بكر@ر@زي.لأليعيالكلهمالئالئة،الطقةمنبعدهومن

وجرهعنفيهاكشف@لنيوبراهينهلاخنياراته،لصبها@لتيدلائلهذلكومصداق

لألألهثاسدلالاته
هيلبعداد@لتب

السلامومدينةو@لرشاد،الحلمومد@رفة@ر@لخ@@

الأيديأولىالعلملىولقىالأمصار،ودخلالأقطار،فيورحللام،@ال!ومحقل
ع@والحديثوأخذ@لفقهوالأبصار،

علحاءكبارمنجسلةسادثمالكبلر-@شيخ@

@لرتبة@ليبكر@لوازيألايزلفكيففال:3فرله،ويقلدونبأحذونالذينالمده@

منزلته،عنالنازلة

3)ت@زحدى@@هاء@للب@@للي@شها@(45) 0 ليعصرهعالمكادمفرح،ا@(6
تريةصئصله@لاثه.

نممة،@زلمكولهعلا@ا،علىرتحزحو@حلىى،سرقد@يرحلتر@د،.ارلابة@لتممهمرحد،.

1مها
0

1صللكرفىيحسى@لتاصي،@ظر.@ي@،.@لتائد@ل@نرحوا@لح@،،لاطررة 1،6

1صللكوفىيحى@ل@اصى،1(46).17ك@لارا@لأعحم، 04.

حانجةعلىننروراتهدي.@معي@لو@رنصاهمحا@لكمولقل1-6،36صحميللص@طق،لاظورة1يلا@(

منهو@عل1،0صىأعال@اس
9،11صحسى@لمماصي،ى@ىا 0،41 0 و@صحه8



8الأخافعدوطبققه@بصاعى@لحليةمكالة

3)تيعبد@طيأش@ر@للامةوقدهذا، 0 النقدهدا@ليا@(4
في

قال:ثمصاحبه،باسميصزحأنثونمهجزاونقلائد@لبهي@،"عليتعليقاته

الثالثة،@لطبقةئصحابمنأي)84(،@لدهص!فيالمجتهدبنشئخعللأنئحقفهو"

فيالأحكاميستنبطود@لذينالمجنهدي@طبقةوهي
حسبعليفيهانمقلا@لتي@سائل@

صاحبوبسطهاقزرهاومقتضى@ل@الكد@لت@الأصول

فسحاالأصولعلساءئن@كلتارعليعليهمالاجتهاد@هم@طلاقيصخوهؤلاء

ومجتهدمتب،مطلقرمجتهدمنتسب،غيرمستقلمطقمحتهد"بلىالمجتهدين

إمامهأأصولعليفيهيجتهدبمذهبمقيد
(9

فيو@بتهدون
ينكون@ذهب@

عنمرين:منالأمرحقيقةفيعصلهم

@ستخلاصي@رلهما:
ابطوحمع@لسالقون،الأئمةييزمهاكانالتي@حد

الأعلام.الأئصةأولد@ستخرجها@لتيالأفيسةعللسننكون@لنى@لعامة@لفقهية
والمده.صبعنفيهاروايةلا@لتيالمسائلفيالأحكامامتنباطثانيهما:

هذه

@لطقة
و@لتخريج@،المذ@هذهلن@ؤالأ@سىروضعت@لذهبي،الفقهحررت@لتيهي

لتصحيحالآراء،دنن@قايسةو@@لنخريجئهس@وضعت@لت@وهيعليها،ر@لبناءفيها
مذبلكل@لفقب@لكيانم@رت@لتىوهيغيره،يضمافبعضها،

الثيخ@لعلامة@لرابمة:@لطقة@صحابمن@طصاصالإممجغلانتقدوسئن

زهرةمحمد@بو
(51)

عذهحيث
@لذي@لر@ريلشاقائلا:@لثالثةدقهاء@لطبقةمن

أوأو@لكرخيقاضيخانسبأنل@لدابحة-@لبت@ئي@لطبقة-هذهفييذكرونه

لضلهصينبى@لقرتأ،أحكم"وكنابه@لسابقة،الطبقةفيغيرهما@لعدوديى

.27صللكوي@لهبة،@لاظعلي@لقحليقد@ل@.(48)

1عضه@لك@نري@ننوفال2،4صحى@لتاصي،ر@حعا(49)
@دكرهاممد0

ضندي.@كيححر@@ن

مسانللى@لإدصا@لحيا@للغلريعليهوجرى@لبهض،،@لفع@ي.@للكريلفهودفله@لحلىة،،

حد@لمرت،منمرتةلمحرحكمبىير@لكلويمانم@ى،ونكللىطر@اد.لهالاحقادئدر@م@يطلا@،،

@لحالص،.كلصتحالمةومرل

ييرتصر@اك@صرمرة@ىللنميح@لفف@،نصول"ر@حع(50)

8ولد@صر.مصري@قهرمرة:ن@رمحمد(51) 9 و@رليوثزس،وتعقه@لكرى،لالمحلةام8
اصب@

4نىتمزلمفهعل@. لر@ي@د@هل@.ر@لأنةو@@نرجوتلىيحرالأصل@لنت@مؤلقا@ي0
7صة ام@4

جاةه@@يههطقىحت@يير@حع@ر.@ي@لخ@ة@فو@لقمطلمفةيهر@تمهشميمفقرعه

1حلاص@ثار@)ط.@لاسح@،طليلمي@@@يعكتاله.خم@ي@لننرس 9 8 م(6



@لتنشرنيومهجه@بصاص@لر@زي@لاسم8

وعلمهأ

والحديث،@لت@سير،علممن@بصاص،فيها@لإمامبرع@لتي@لعلرمليو@لناظر

رحسنظرة،لمنار@حيد،و@بية،لرو@لأصول،والفقه،و@
ثمرغيرها،ستنباطلاا

لههياهذاكلئنئدركيجعله@لكئيرة،مصئفاتهفيللصساللتحقيقهثفة

@لكولري@لعلامةذلكبينوقد@لمجتهدأالإمم@بأنهيوصفبأنالاستحقاق

37)ت دقوله:اص(1

ورجاله@طديثمعرفةييضاء@يويذحقا،الاجتهادفيراسخةقدثملهمئنوهو5

علطلسانه،طرفعلىكانتجتهد،لل@كافيةتعذثاود@لن@أبيوئحاديثصدفا،

بكرأليمعوقضتهلذللث،كتبهلهتثهدكماالأحاديث،باقيروابةفيتوشعه

فيومحابهو@لورع،@لل@فيمقامئكلليلهتجعلالقضاء،بثأن@الكي@الأبهري

@نحولفمن@تاخرين،@كتبعنفضلاالأفدمين،كتفيلهنظيرلاالأصول

@رئصهعليفلئفقئناطحة

@نر@حيث@ستنبطين@المجتهدينمنليكونمحيه@لابر@لى@طصاصالإممئنححوقد

وجلعز@للهكتابحولو@لتدبرو@لنظرالاجتهادفي@لتسبق@ل@تفسيرهفييدعر
تفسيرهغقبفقالو@لعلماء@باظرين،@لستنبطينثوجةونئلوئحكامه،معانيه@و@ك@

ودلالاتها@لتفصيلية:لأحكامهاودكر؟@لرضيلآية

على@لدلائلمنضنيهافىوماالاية،هذهئحكمعلممنحضرناماذكرلاقدإ

وذكرناهفيها،الختلفون@ليهفمبماعلىالاحتسالوجعمنعلبهبشتملوما@حاني،@

للسعاني،المحتصلةالالفاظبهذه)ياها@لل@لانزالالأمصار،وفقهاء@لسلفمنقائليهاعن

ووجي
تحالى:قولهفطبهاوالاشدلالباعتبلىهاإياناء@مرهالاحكام،علىلالات@لى

لنحين@لترلمنك)و@زلآتعالى:وقوله"(،@مهثمبنتئب@هالذين)لحلصه

علىوحزضنافيه،على@لتفكرفحئنا)6(،@بنفكررتولعنهغ)قغنرلماللتاس

@شنبطين@درجةوننالئحكامه@لى@ثو@كلتسابقبالاعتباررأمرناوالتدئر،الاستنباط

صرمرة@يللنبحجنة،ئر.(52)
5 0

ير@يا@للحي@لاظعدا@لرعفرصنهوتد(53)
3@للاء،مئ@ 4 0 / @ي@لك@ثريو@لمحض1،6

.7/2@لزنمين،سجمفياكحالةرصاوافاتادك@اص@فمد@،للوغا

@لاء38.صهرة(55).91عىحى@ل@قاضي،.(54)

.44@لحلصررة(56)



8عد@لأحافوطبغته@لحلبة@طصاصسكالة 5

يقطر@ىالاحكاممنللرجوهالمحتسلةالآيمننرلبماودذو@لعلملى@لناظرين.

بالقولمكلفكلا@نهموئنطلبها،فيالاجتهادتسريغعلىنغممانيها@ل@@شدر@ك

@لله@مر@وئنونظزه،رأئهعليهو@ستقواجتهاء،@ليهئد@هبما
المجتهدب@واحدشكلمن

0،0نظزه@ليهئثاهما@كلتقاذ

4@لفرتن،@حكم1(57) 9 1 /2.
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الرابعالفصل

وتلاميذ،شيوخه

خه:شيولا:ئو

ششعرف@@الأهية،غايةفي@لعلصاءأمرمنعالمشيرخمعرفةئننيهشكلامما

كاننح@ثدالجصاصوالإماموممئلىبه-مم@رتونحذدثقافتهنرعيةعليفلكخلال

@ثرقفي@لعلم@اصمبين@لعديدةلتنقلاتهوكان@لعلم،طلبفيكبر@لرحلة

ثقافتهتكولىفيبالغأثروكيرها،وئصهانونيسابرروبنداد@لدفيمئل:@لإسلامي

شنىفي@تفنني@والمثملخ@لعلساءمن@لبلادتلكفيما@لنقىلكثرةمع@رفه،وتعدد

ةوغز@رمتنزعةعلميةملكةالجصاصالإممعندتكؤنتلهذاونتيجةالإملامية.@لل@م

رالاصولية.يةو@لتفسي@@لفقهيةكتاباتهليو@ضحةتبدر

لناتذكرلمر@لت@اريخ@لتر@جمكتب@نيلاحظيو@ل@
لهم@لتقي@لدب@شيرخهمن

سويعنهموئخذ
تسحة

منهم
فيضيرحهبفيةعنأبثجحليالأمر@لذيفقط،

@لت@الأصرليةوضدنه"،@لؤآنأحكمتفسيرهأ@يالحصوصوجهوعلىمزلفاته،

آحر@لكتالانهذ@نوئقبرالأصرل،.في@لفصرلب.سماهمستقلمز@ففيوضعها

تعالى.برحر@@بصاصالاممئثن@ما

منل:الحدبثية@لروابةصيغمنبصيغة@لكتب@هذبنئدكرهممناستقراءوبعد

ذكر"أو"،لنانالأوأليأ،حكي"أولنا@،حكيأوأأحبرنا،،أأوحدثناأ،ا

مننلكشابهمائولناا،
حلصثذكرهم،عئىو@لأخذالنلسدةتفيد@لت@الألفاظ

استخرجتأليكصاو@لتهاريخ،اجم@تذكرهملممئىشيخاعربخسة

@بمععلىأشرحهمنآخروشيحامختصر@للحاوي!،"علىشزحهمنشيخين

في@سماعمموردتوقد3@لزاكتبتذكرهم@@لدينشيوخهعددفيكون@لكبير@،

ثيخا.عشرشانيةعليه-حسبسا@طلعثمؤلفاته-

عليوبنه
:(1)قسصين@ل@الحصاصالإمامشيوختقسيميمكنسبقما

تقسيمهمقللحرتخى،عليتيرحهتقشم@مكنمى@كان(1)
كلصيحلط@لنيو@ليم@لفرد@

شى@للرم=ي@جمحراكلىننةضبرحهيرمى@علينفيهمتزترلكيحلة،علىنجح



9 @لتفسيرديرمهجه@طصاص@لر@زيالإمم0

أبو@طسنوهم:والتو@ريخ،التر@جمكبذكرتهمالذينشيوخهالأول:القسم

وأبو@لنيسابوري،ماكمو@@للبىاني،سمأبر@لظقانع،بىوعبد@لباقيحي،

بنودكلجالأصم،@لدلمح@
أحسد

الأصبهاني،فارسبنحعفربنوعبد@للهدعلح،بن

@لؤجبي.سهلوألرئعلب،وغلام

رهم:وغيره،@@لقرآنئحكام"كابهفيذكرهمالذنىيردثيرخهاثاني:@لقسم

بنوعبد@لرحسالبمري،لكرلنوحسدسي،@لفلعليأبو
بروجعفرسثحا،

محمد
بنوعبد@للهأحد@لحاسص،بن

محمد
ئكرمبكروألر@روري،@إسحاقبن

ري،الحزوخالدوأحمدسالحافظ،علىبىالحسيعليوأبوأححد@لتاضي،الن

بنومحسدالطري،ععرووأبوالحرالي،دابراهيمالجعالي،عمرلنرمحمد
أحمد

بن

لنوعليشية،بنيعقوب
جعفربنومحسدوشحبة،البعدادي،بى@سحاقأحسد

ضها@.لنوأبو@لطيب@ليخن،شي@بنفويو@ونوح،أبان،اب@

حسبلثرخه@لتريصمنمزيدذكرفينعالي@للهبحونئثرعهذا@لتهيدولعد

وداللهفأقرلهذا@لتقسيم،

الأول

والتواريخالتر@جممحبذكرتهمالذينشيوت

3-260)الكزخي@سنأبو@ا- 4 0@):

اللهكبيدرع@مال!هر
أبو@طسنثلم،بندلألبن@طسنب@

وثوسبغداد،سكن
بن@س@اعيلعنالحديثرسمعحنيفة،أليفقه

عمرووأبرشاهين،ابنعنهو@ويالخضرمي،عبد@لل@بنومحسد@لتاضي،إمحاق

عد@لل@و@ل@اصيحيحة،ال@
س

الحنفي،بكر@لر@زيأبرو@لعلامةالأكفاني،محسد

@ليهانتهتوالفروع.بالأصرلعلرفابلركا،أدي@اففبفا،كببر@لفن،علامة

وبغداسمه،واشتهرالبلاد،فيتلامذتهوانتمثرتزمانهفي@طفيةالسالةرياسة

عليعنهمتليهفينتمسيكنلم@طحاصوالاممفق،مىأكرليتحيهميمكىولالالب@لاسلابة،

كادلتكر@ر@لديتحالحلك-اكحر.لمحرد@ل@ل@سلرع
تقيهمعديقىخحمدا@لفمبم-عنسضنح

@لي@لفرنحس@يخحهفيملخضاتحالى(شاء@لله@دلدكر،@دلمت@ايةرليمحا@لحى،عدي

ئحل@اع@هم.
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ورغاو@طاجة،@لفقرعليصهراو@لصرم،كثير@لصلاة@لعباثة،عطموكانصيئه.
جلالةصاحبزاهدا،

يهبرهتلاصذتهمن@لتضاءتؤليسوكان@لنفوس،فيورقع

مكاتبته.ريقطع

اللهعبدوألو@للثي،عليرأبو@بصاعى،بكر@لر@زيأبوعليهتففه
@لد@معني،

ئحذونلاوغيرمممحمد@لتنوخي،بنعليوأبر@لقلمم
فروعمدارعليهاالتيالاصولفيرسالة،وأ@لفق@،في@دشصر@منها:.مؤلفات،له

لمحمد@لكبر،@طامعشرحو"@لصغيرأ،@بمعئرحو@@طنفية،
بن

ضسلعلصاء@طنفيةتقسيمهليبائاكمالابنفعدهمرمهتة،علميةمكانةنالوقد

@@لئالثة،@لطبقة
@دهب،صاحصع@فيهانمقلا@لتحالمساللفيالمجتهدي@طبقة@

تخالفالأصولفيواحتياراتخاصة،@تر@له@لكرخىالامامبانفلكفيونورع

في@بتهديىطبفةسمنزلةئرفعأنهعلىيدلرهذاحنيفة،أليالاممئصرل
@سائل@

الإمم.عنفيهانمقلا@بى

@لحترلة@ؤوسسجعلهشفيهئزطوقدبالاعتزال،خيالإماموزمي

وتلامذنه،أصحابهس@طاصةحولهفاجتمع@لفالع،بمرصعصرهآخرفي@صيب

ححر-@ردكر@طالط)ث@
@ى.عليهئنىئ@سد

4@ير@دلد@ @س@ن@ر@لحلكرماه@للىبئلد-1

لحصححلملاودعل.(@3لمه)تدؤ@@@ن
@لاعر@ل،رنشا@يكددكرحيلد@يقول:دكد@

للانللمصلقر@ىلهكد@@ر@@لكرحي،لى@لإمممصمةوعبرنح@لة@لحبلىةمله@إدر@طفبفة

@@مزلة@طقت@ن@لمحلكعبو@للىرعرسهممىيكطئدعى@صلأمغرلا(لى@حتزلة@كلدم@

لأل@تصمهرلمطقا@م،ضستدكره
لصلمحا@ا)ر@حععرصيةلهيلى@نهاوكل@فرسهم،س

@لاي@@لصحاتيطلى،عبدللفاصىاللعتزلةوطغد@ثكز@ى
"

3 0،713،13 2،503،33 3،2

9،51@لمفحد@رتضي،@كصللغرلةاطقتومحبا9+، 0،01 0،1،1@1 0،6

1 0،81 0،91 @دكرهداس@ا.(13
دىللرنصيى

1صللفرلةاطفتكاله. 3 0

مىتفر@يى

فيدغهمير@اككر@لللمص@لمفهلم
ومى@لحول.مسأل@

محد@لامم.3دكرمنحلة
لن

@س@@

.3وجر@لني@@و@@لح@ي،و@لامم@لافعي،3و@لا@ثيب@،

ليضخصذكرمنيلىملائ@هلييدوو@للى
مح@و@لاطريخنامفرلايكطئد@لفرلةطغت

وليدمىئرنربمن@غرلة@يخود@ليلاممىكبرينلهبهاحن@لوانصحاسها@دوريطتد@لقرلة
ملا

@و@يطبلىعد@لقاصيصميع
@لى@قرلةللؤلمود@مزكفملحقدطمقاقهمفى@مم@وعيرسا@رتضي@

رديكمر@لصحالة،@لنبةودييطلعاء@فرلمة،@فرلى@لطغةلهحملرا@يطمفك،
ر@بمكلى@ت@لالة

كلا

اسز@ى.لمحدصصلةنيةيملىممىيفيطفاكمسطبقةكلديخلهاحزاذملم

س
لا=نم@ل@رع@رةمصصعرحكنااشر@ل@فرسرئشاس@لكرحي@لإممحمليكودللنطلقمدا



نيوشهجه@بصاعى@لر@زي3@لا

منبهنرلماحثحا،
من@لضالهذا@لرضيتطلبهوماو@لفقر@لذتع،المضنئي@رض@

سيفمنللساعدةطلبفييكتبمائنعلطرأيهماستقزالماورةربعد@لنفقة.سة

الا@زقيتجعللا@للهئم"وتال:بكى،بذلكالحسنأبوعلمفلساح@د@ن،ابنولة.

،
سيفمنوردثم@لعونة،هذهتصلأننبلجمئابرفسات@،عهدتني!!حيث

آلافعرةرلة.
عنهصدقة@ىعليفوزعها@صحابهثوهم،

وكل@لتأئر،بالغ@لكرخيمسف@أليالإمامبئميخه@بصاصالإممتائررقدهذا،

أكئرحيثبوضرحذلكي@كتبهمنغيرهفيئو@لقصتد،)أحكمكتابهفييقرأ،

وقد5فيقول:و@لتحلي@،بالجثلهايتعرض@لتيالمسائلفيوئق@ل@آرائهذكر،

ئبو@طسن-،،شيخنا)وذكرئر:يقول-،،تحالطكر@؟@لك@حيالحسنأبوان
عنئنبئ@لتى@لبراتمنذلكشابهما

بهوتثره@كلجابهثدة

فيوتر@ىئقهال@عنهيذكرلى@لنالبوهو
عنهوأحيائا@رويوالأصول،@لفف@

للأحكامتناولهفيبهايستشهدوالآثلى@لت@أحاثيث

3ا-226)تانعبناباتيعد-2 5@):

وائقبنمهفوقبنقانعبنعبد@لباقيألو@طسن@لفاضي@لبارع@افظ@الإمامهو

بنالح@رثسمعالصحابة،.معجمكتب!صا@البعد@ث@،
أسامة،

ك@لها
@يولدقهميسدكرره@فاطفضميكهمسدود@يكبرلحهر@ة.يطبلمدا@لا@م

مالة

4@للاء،نكمشرترحت:احرلر@حع( 2 6 / 1،54 3لمدلد،نريحوا2،7 5 3 / 3،5ه-11

1صد@قهاء،طقد@و.8،9لس@،14لاد@بر@ط 2دحبر،@و.4،2 5 5 اهايةدو@ايةد@وا5،/

1/2 2،42 3/3ة،مر@ل@لجرم@و.2،0ه@1لصرت،@ر.2،5 0،53 لح@@مليةر.0،6
مبى،ر

6 1ص@لفر@ند@لهب@،و.4،6 0،81 2ص@م،تلجرا0،9 0،02 /8@لكامل،وا0،1
،

4@لصبة،لطرلصو.4، 9 3 /،24 /6للؤلمبر،مححمو.3،5للا2@لنص،@ضدو@وا9،4

9@م،@وا2،1 3 / 1/8لأعرلبر،طبقد@@ي@لففى@ل@را4،1 1،11 @لفقهاء،صامو.8،7

1كلاا،نة 7 8رتمدللر@ليهصمحطرط4 5 2 4
2)@يكهرميلمح 5 6 نقهاءطبغتو.9(،7

طع@

2@1،يرفة@طفية! 1رضار@لك@د@محطرط0 6 1)@ليكهريخلمتلىيخ6 4 2 67).

فيكر@ةدكرهركرةله@صاعى@نمئقلندةطزامدا@لنعترحمةديد@لصا@ر@كلن@ردث-
ملا@لنح.عنللصالمحر@لتلىبحبةذكرتهعاطوبلألخثولحلك@لؤتد،،نحكمفياحصرفامانه،

2@لتىتد،ئحكمللال:.شلعلى@@( 3 5 /،138،34 2،45 2،55 2،84 2 /،24 211

2ل،دي.دكرهمنأكنركا@طفي،@و@مع@وعيرماسه،؟ 4 5 /،12 ك@.5كث@،8،3

)
1@لؤتد،نحكمللال:،صبلعلي@طر@ 7/،11 5 7 /،24 2،94 43.
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بنرمحمد@طرلي،)سحاقبنوإبر@ميم@لبلدي،@ليئمبن@@براهيم
@ي،@لو@مسل@ة

وكيرهم.@لكديمي،يرسفلنومحمد

عليوألوالحاكم،عبد@لل@وأبر@زقريه،لنالحسنوأبر@لد@رقطني،عنه:حدث
كير.وخلقثافان،بنرأبر@طسنعاذ@ن،@بن

قبل@خلاطمنبهحدثمافلكفي@لسبصولعلفى@لرواية،بالخطأبعضهمرماه

لما@ائثويلالخطيب:!قالو@لنحديل.الجرحعلماءكبلروثقهوقدبسنتين،وفقه

شيرخناعامةورأيتوالدراية،@لل@ئ@لمنقانعابنكانفقدقاني،@لبشضغفه

1روئفونه 0 0

لذ@@طافظووصفه
كانضاء@لله-.@ن@لصدوق،@لبارع@طافظلإمامابقرله:اهبي

وترجم)7(،@بهبصيزايلديث،كثير@لرحلة،و@مع
@@طفاظتدكرة"فيئيضاله

مئكعنهفروى"@لق@تناحكمفيأعنه@لرواية@بصاصأكثر@لإممرقد
من

صاحصإنحتى)9(،@لأحكم@متنباطفيبهائ@نششهذو@لائلر@لتيالأحاديث

@كربئيخصوصيةله5بأنتفعبنعبد@لباقيترجسةفىذكر@ضية،لمجيامر@ا

الإمامئفادوقد@لقىآنأأحكمفىعنه@ويها@لتي@لكاوةللكثرةنظزا@لر@زي،

سنفيئلضاسعنا)وقدقال:حيث@لسن،5كتب@بىقنعلشيخه@ن@بصاص

1له@امناد@حديئا@و@قانعابن 0 لم@لتراجمكتب@نحيثمامة@دادةوهذه)11(،0
تذ

:(@36.-260)@لطبر@ني@بو@لقايم

بنسلي@انهو
ئحمد

@ل@@لطبرانيأيرببن
@لرخال@لثق@،الحفظالإمم@ي:

@لبها@لشم،طبريةسأصله@لنلالة!.ممبمصعب!الإصلام،محذث@طهال،

5االلأ5@لل@،ن@مسير@ا7@.89اسه،1بمداد،تلىيح.(6) 2@527.

5ت@ل،@لا@بر@نة.ئيضاترحتفيويعلىول،ك@3ا@طناطتدكرة)سه. 3 2 و@لنهاية،ية@لل@2،./

11/2 3@،@لبز@لسانرا4،2 8 3 3د،ا@@مرتةوا3،/ 4 7 9،5مى@ستملىفة،@لةرصا@و.3،/

مححمو.4،ما/1رفي،لا@هليةو.@،3ب،ل@@صنلر@و.
ك@272.عمالأ@وا5/7،4زلفين،@@

1،22يلأ2@لالصيلعب@كل@(9) 6،02 6،22 6،39،@5 8،05 وجمرماس2هك@8،1

فيلحلمانل@،@ر@6صحنبرعلىعهومرنجانا@ويمحبرحثا.@ر@فح@
5 8 0 /،25 81.

@ضية،2/553.ير@مر@@ظر.@(10)

@لنرت@،2/125.نحكم.(11)



نى@لتنشروسهجهبصاص@@لر@ري3الإ

اسقرثموالجزشة،رفلىسو@لعر@قومصرو@ليمن@طجلى@ليورحلبعكا،ؤلدضه.

بهالحصاصالإمملقلىئأ@لذمبيالحافظدكروتدبها،توفيأد@ل@ئصبهان

أصبهانفىكانمهصاع@

سمع
ئلفئمي@خهعددإنقال:خفكانابن)نحتى@لكثيرينصالحديث

ح
والاوسط،@لكبي@،@لئلاثة:@لحاجمئشهزها:أنافحة،مؤفمكله

و"،النبزةدلالة5و@،الأرائل"و@،في!كتبوله@حغير،،

يسةمائةعئرذلك.وغير)مسد@لنميين،،وكند@لسن@،،

ضرحفي!عنه@ا@ري@@لقىآنلا،ئحكم"فيعنهالحصاصأجد@وايةولم

عاتهاجمكت@بحضأنكما)1(،ضصر@لطحاوي!
شيحهمن

4-321)الئيسائهريالحاكم-4 0 5@):

محمدهر
@لنيسابوري،الضبى@لطهمانينعيمب@حمدويهبنعبد@لل@لن

ب
@لستدركأ."صاحبفيه،@صثفينو@@ديث@حقا@أكبر@حدالحاكم:عد@لل@

بلادفيوجالر@طجار@لر@قاليالحديثطلبفيرحلنيبور.فيووفاتهده

ووراء@لن،ومااسان
أخد

وليج@اعة.عليوفرأ@ل@صاعاتشيخ،ئلنينحوعن
3سنةنيسبررء، 5 ئم@،9

غرف@لقضاءرلتقليدهفامتع،لمجزجانقضاءقئد

الحاكم،.

الاممين.وبينبينهمالسف@رةفيحسنئرئه،بيطوكبلب@لرسائللطبفذركاد

كانمحير:أابن@وزخ@قالسقيسهعنوتمييزه@طدبثلصحبح@لاسأعلممن؟

0،0و@لىرعو@لتجزد،و@لضبد،و@لصيانة،والأمالة@لدينئمل

3@لد،ن@حمميرلىا@@( 4 0 / 2الأعار،ونجت@يملىا(13).16 1 5 /1.

12ر@لهابة،@لبل@ية01ئبنانرحتمصا@رمى( 7 0 3@لل@،ئيسيرره1،/ 0 / ك@،/1،63

ص@ة،@سنكل@رسال@@و.1،1كاله@عاط،@دكرة
5@لز@مرة،@لجرمو.5،5 9 ك@@لظم،و.4،/

يحت@روا@،"لا@)مطعة
4/1داكل@ليرلي،لر@د@لأ@ 3/1لأعحم،او.6،7 @شو@و.2،1

مححموا@،3/03،
@زلص،4/352.@

يدمح@ر@هرمالة4،ايامخصر@لطحاوي،ثرحمنتحينى@طرء@لن@ير@حعا(
الامح@حي@لفقه

@ىلكداشمحدساندمى@لستمة
1رقم@ركزية@@كنة@@لقرى،نمحمحة 9 24.

1@لسي@،حع:ار@( را3،4د6
12ر@لنهاية،@للاي@وال@72،ا4ظم،@@ 9 7 تلىيخو.1،/

3@ا 1 4 1ورفةحلبمةلحمحى@لرصول،سلموا4،/ 0 رلدلر@ليهبمحطرط8
5 2 متلىيخ3

1كرريلم 7 4 3"و@لهاية@لح@ية1(17).(21 5 5 / 11.



9ونلاميلهشييحه

أيديفي@لسمرعةتصاني@سوفع"عساكر:ابنقالجذا،كثيرةكئاصتف
علي@شدرك@"صمتكلاشه:ئضهرسجزء!وحسسمائة@لما@لغلما@لنى

تلىيحوأ@شهرر،@تلجححه،في!@لذهبيالحافطاختصرهوقد-"@لصجحغ

ئحودمنعديهو"@لثافعية!:طبقتفيأالشنكيالإمامعهقالنيسبروأ-

)91(،جميعهاإمفي@لرجلتفنعرفلظرهومنبفائدة،@لنتاءعلي@لتهاريخ

فضائلو!الثوخ،،تراجئمو!@طديث،@صولفيدخ@أ@ل@و@الإكليل!و@

@طديثأ.علوممعرفةر"@لثافعي!،

معليسبوراليخرحالحصاصأن@لباحمكنببعضئشلىتوفدهذا،

هووالكزحيلمدومررته،خي@لكتالحسنأليشيحهلرئ@النيسالوريالحاع

3سةبغد@دعاد@لي3نيسابرر، 4 4@

كاد@طاكموإطمه،@والإمتما@عليهللتتلمدإلاممهالجصاصخروجيكنولم

كالاوعلهمه،الحديثفيسيما@لحلمية،ومكاشهقدرهغلزئنإلاسئا،منه@صغر

عالبمينوع@لس@،@ختح@يعرقهأنمن@حظم
دارقلأنحا،مهأصغزئمناستفاد

رحمهمكمهاحيث@تقذمير،العلماء@خزففر@معتبرايكنلم@لسى
تمالى@لله

أخذه.وحدهأئىالمزمن،ضائةالنافع@لحلمأنيحتقدون

ئخذالجصاعىالإممئنعنديترلمجحلهذا
عن

وتتلمد@لنيسالوريالحاكم@طافظ

سواتئرلععىيقللامانيسبورفي@ثئلهالاعارفىأحذن@@اهذا@ويتاكدعيه،

س)أي
3@لكرخطشيخهوفاةسنة 4 3سنةلغد@رعاد@لىئن@لى@0 4 4،)@

كتبلاتحكيكساوعلومه،الحديثفنرياسة@ليهانتهتصري@لمي@@اكمو@

@لتلىيخ.

52@لأعحم1(18) 2 7 / 6

ه/@مم@د،نلىيحنبفااقىحتديوئطر6،ل3@لبهي@لدصلتج@لكرى،@ل@ي@طقت1(19)

4 1@للح@0@شلر@را7،3 7 6 00دالر@يك@مىراا،س3،/ / 33 9@شمول)طع2 3 ام(،1

2@فاط،@تدكرةر. 2 7 لادوهع@،/3لل،ا@ير@دوهي@4،32@رة!ر@@@لحرمر!3،/

2@ليز@د، 3 2 سحمو.5،/
2اله0@ؤئمير،@ 3

ي@@لسريللفاعي@لسل،حبفةنىئحر@لامممى@سدوع@ن@لطانصراحع.(20)
8ت 3

3رغكلار@لكتبمخطرط 1 0

1طاي@بكرو@يلمتلىيح 0

للصبةا@طر@مر@ي.ضي@لضعهلفلهرتد7(،

2 2 3 ي.ر@ت@بي1،/
@صهي@،د@لمهاند@ديايو@لكمىال@74،@ل@ة،@لطقت



ىومنهجه@بصاص@لر@زي3@لا9
لتشر

فغلأ@لعئاسمو@@-5
3-247)بهريلئيسا@ 4 6@):

هو
محسد

الأ@:ئبو@لب@لنيسابوريينان،بنمغقلبنيرشبنيمقوبلن

@لفضلأدي@طافظولذ@مذثرهرقت،رخالةئنذ@لص@،المحذث،@لامم

اخذ@لكبلى.@لكتبوسئعهالافاق،@لب@لباسأليبابنهوقد@رتحل@لوز@ق،
جالرعن

@لإد،منوغيرهاوبغد@د،و@لكرفة،والموصل،م،و@كومصر،بمكة،الحديث

عنفسسع
صاروقدسنة،شلاثينابنوهرنيسبرر@ليرجعثم@لنبر.لع@

صثاوحذثسنة،ثلاثينمسجدهفيمرفئ@وكانلالص،@صي@ثمكببزا،محدثا

ضابطاصادفائقةكان5كثير:@بن@طافظقال.@بالأجد@الأحفادفألحقسنة،وشعين

بقيوقدمكسعه-لما
سنةله

من
@الة-أ@

يده،كبمنجمل@لن@س،سخيئ@طئق،حسنكان"الحاكم:الامموقال

سسع
و@لسنين،تلكطوليحدثأنثرفاوكفاهوالأحفاد،والأبنلىالآباءمنه:

لا

ر@يتفقدمنها@ليه،أمحرالإسلامبلادفيرأينا@لرحلةرمابحجة،مغ@زافيهئحثيجد

ح@اعة
وجماعةفلىس،أملمنوجماعةطر@ز،أملمنوجماعةالأندل@،أهلمن

0،0بابهعليقئملمن

@ل@الجضاص،الإممبكرنئأغزو@ننفلا
طلبئترحالهكثرةعنهغرفي

منللاستفادةومغلىبهاالأرضمشلىقسرحلت@لتيالأفواجمذهضثى@لل@،
هذا

وسمعبهر@لتقىفعلأ@ليهفمبوقدالفذ،العالم
منه

فيعهوروى)32(،نيسبررفي
مختصر@لطحاوي،ثرحوفيأالقرآن،،ئحكم"

3ا-260)@بغد@دي@ل@ئج@تلنيلعلجبنأحمدبنثحلج-6 5@):

وأكثر،وطوفرحلسجستان،منئصلهعصره.فيبغد@دمحدث@لنتي@،الإمم

2و@لهابة،@لمداية"(21) 3 2 / 11.

4@لد،ن@مسرر@حعا(22) 5 5 / 1 5

كس،/2@للص،@)ضدر@ئينا:قىححته

2 7 2بالر@يك،@ط@لر@و.@3 2 3 / وا@5

ي@2ا(
6@لئرة@يا@للي@اط@لك

@ظر@ك@4)

4

تحقيقو.ا،اله@لت@تد،0ئحكم

مي@ركرية@@كة@د@هر@ه،رطل@
نمت

،4 3فىوفد5،6
@لح@له

مصا@ررمىمطرلأ،ديهاي

8-3/086@طفاظ،تذكرةرا4+،، /2@لحر،و.6،4

1هكم@لاعم،و.ك@713،@لى@مرة،@لحوم 4

عهن@ضا@ر@نهاب@لحدسطصودكرا/.-،

تلىبحفي.

4اللع@ص@لطحلىىختصصشرحشيلزء@ل@فى 6 /،1

1رفم@لنرى 9 24.
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كثيير،ليافا@وكانو@كة.و@لكوفة،والصرة،وبغداد،وحلهان،بخر@ساد،وسمع
@طديثأهلعلىلائرة@رة@وأوقافحارية،صدقكولهوالإفضال،بالبر@شهوزا

ويجشنان.و@كةببغداد

واب@والحاكم،@لد@رقطني،عنه@ريوبحور@لرواية:العلمأوعيةمنوكان

النعىدعلحأحد@طاكم:!تالكئير.3وعدالإسفراييني،بسحاقوألو@رقويه،

منأثبتمشايحنافيئردلمالد@رقطي:وتال."بمذهبهيفتيوكانمصئفاته،خزيمة

"مسد@لقينأيضا!رلهالمسند@لكبيم!،"لهلمجسع."دعلج-

عنه@رىالحصاصأنئجدولمهذا،

عنهحدث@كاان!،ئحكامفي!

ني
منذكروهالجصاصللإممالمترجمينبمضأنكما)62(،@لطحاوى@مختصشرحلا

شيوحهلن

اللهعبد-7
:(@346-2)هاالأصهانيفلىسبنجعفربن

المحدثابرعبد@للهمحمدأبوئصبهان،ئثذ@لصالح،المحدثالامام،الشيخهر

بنجعفر
أحمد

الأصبهانى.فلىسبن

مىسمع
محمد

وبحىسليمان،ب@هلىودحبيب،لنويونس@لثقفي،عاصمبن

اللهعبدأبوعنه:حذثو@لكبلى.عيك،سوحذيفةحاتم،اس
بن

واسمنده،

وآحرود.الحافظ،ئعيموأبوفورك،لنبكرأبوومرثويه،

منلاكانالذهبي:@طافظقال
اسقالالإمناد-علواليهاننهىالثقد@لئاد،

والنبميسالور،والأصغبأصبهاد،فلرسابنخمسة:@لدنياشيوخكانمثده:

حكىأبر@لشيخ:وقالبعد@د.@لصنار@سماعيلبطرابلس،وخيحمةبمكة،الأعرالي

عد@لل@موتحضرثقال:لنا،الخ@اطحعمرأبو
عنده،جلوساوكناجعفر،بن

@وحي@قبضسية:وتالإ!،جلىفد@رت@ملكهذافقال:
رحلتقبفقكما

3ل@ح@د،تلىيحفي.!قىحتلى@@)صأ( 8 7 11/2"و@لهاية@لداي@وأ8،/ 4 2 ، 2 @شدو@وأ4،1

/2الأعيد،رليكوألمه(ا/3@طفاط،تدكرةو!16/3،0@للاء،ئملامليرو.يلا،3ل،@

2 عى@ستودةأ@رمالةرا@ك@،/13ر@مرة@@لحمو"7،1
2/3@لأعح@3،وأ5،5 4 0

4للحصاص،@حتصر@للحريضرحمىرء@لاي@تحقبقلى.@@(26) 4 @بهة@دكتور@ه،رسالة1،/

1رقم@لفرىئم@حمحةللركرية 9 2 4

رليه@للاء161/043،ئكلحمير"@لى@يلاك@
كادعهرئحدهلهلقاء@طصاصلذ@للمسئلاد@طالظ

بد@د.ني



ديرسهجه@مصاص@لر@ري@لأمم9
@لتضير

ورسوله،عبدهمحسذاأنوئشهدالله،إلالا@ل@أنأشهدسة:تسحينيقرل

روىأنهالحصاصالإمامترجمةفياب@لبفىالحطيبوذكر
بحثوبعد)62(،عنه

@رىألهوجدت@@لق@تنأحكامفي!واستقراء
عنه

@لضعثلانةفي
فقط

:(@345-261)ثغلبغلائم-8

يالأوحد@للامةالإمامهو
محسدعمر@لؤاهدأبوالمحذث

بنعبد@لراحدبن

@لتنيى.منالمكئرين@للن@أئسةئحدثعلب:بغلامالمعروف@ث@،@لبنىهلثممأبي

عنالحديثسحع
الغاية،@ل@عنهفاكئر@لربيةفيقيولارمين،الأئسة

تعلب!.غلام"بشئيلهملازمتهولذة

حفظهمنئملىأنهذكحرا@ترجسيهأنثوجةبلياكرةو@لىالحفظبقيةيتستعوكان

في
أليعنيحكيواحدغيرسث"@ططيب؟قالورتة.ئلفثلاثبننحر@للغة

ولهوغيرها.ثعلبكبفهليسممواعندهيحضرونكانواو@لكئب@الأشر@أنعمر

قدحزغ
بقر@ل@يبتدئحتىشيئاعليهيقرأئحدايتركلافكانمحلىية،فضائلفيهحمع

@للغة،فيورقةئلفئلائينحفظهمنأملىالحزء-ذلك
أيديفيالتيكتبهوجميع

تصنيف..!غيرئملاماشإمما@لاس

ار@حع:(28)
55@لللى،ئكلحمصر 5 3 /،15 5 /2@لر،أيضا:اترحتمصا@ووسنصر@،4

2 3@للم@،@شدر@وا2/8،0نمهاد،دكر@حلىوا7،2 7 2 /2.

3سد@دل@ريحمىرعلىله(26) 1 4 / 4
0

ضنهامنيروه،كرهلصالص@طصاص-للإممنيرله-1

لنوجد@لباقي@لأصبهالب،دلىسحمعرسسوعد@لله@لا@روي،الأ@@لىئي@ر@ماصئحاسث

3،رعرئحمد@لطر@مي،وصيادس@لتاصي،تمع

في@لنيحممعحيلمحررنحطأ@ل@رقد
نحصيته@ر@صة@طصاص.@لى@زيعليأحمدس@لاممالها@

لغدل@ا.تاريح@يحية@لا@فم@رةعه@طصاص@ر@ي@لر@ليلم@ر@جع@@داقالح@ص.8وكته،

حاءوفد@لوصوح،كلو@حح@ططبص@طاطكحمئدو@طقبفة
يطصاص،@لاممضبرحدكرجتىدى

@طصامى.@لأممسناهمنلامنا@نيعدكر@مئ@لدئ@-هرمحاعلىبمرر@لني@لىحملر@لي
عد@لل@

عد@للهوهراحر،نمحصنرححهسمد@لكئ@ملىس-ئح@دسسحعصس
حممرسس

3لير@ىيفزتجه 4 محطعررمو@،7
فطغاما

3
لطالى@سها@ترعدموحدلما

ئ@شك-للاييد-@لحدا@@ططب@@الحظ@كحمئ@@و@لص@حبة،،@ضلىة@ططيصالحالطكحم

ئههملا@ننترحة@ىقو@@لبت.لى@شرحهدكرص@@@ل!عه،رزى@طصاص
صسص@رى

سلد،رم@رودسحص@ل@
ولي

@امى@ححق(.@@كل@)عهما.@@ر@ككل@طحاصئسالى

2@لترت@،ئحكمر@حعا@30@ 4 5 /،14 ال@1،023

3لحلل@،نريح1(31) 5،63 5 باحتصل7
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@للغةعلمفيعمرأبايوثقرنلاكلراالأدبأملشجاعة@نذكر@ططبثم

حدثالقال:طئرط@رلوكانعمرأبا@نيقال:@لفتح،أليبنعيد@للهقالحتى

@بغلامفيلذلكيرضلمنفسها@برلكنالأعراي-ابنعنثعلب

مكانتهوئحدئمانتهعليتدلقصةفساق
أبائناتفقأنهرمفاد@لفص@@للنئ،علومفي

محمدولد@لقاضيبهلصكانثعلب()غلامع@ر
ي@ناسعلبهفأطىبحسص،بن

منوأ@لنابش@امدهامسألةثلالينحمظه
بيتبنلعضهاعليواشثهد@لرب،لغة

يعرفحافلم@فسم،@واسالأنبلريواب@ثوبدابنعليفعرضهما@لفاضيجذا،غري@بن

اعدهعمرسألووضمهماهذاثويد:ابنقالحتىثيئا،منهحا

لهيحضرئنعمرأبوفطبعنه،ثويداب@قالما@لقاضيلهذكرعرأبرجاءفلما

ناهدلشاهد@عدويأتيهمسأل@كليمسد@لبعمرأبرنرلفلمالر@.اوبنصكتبهمن

حاضروأنتأنثدهاثعلئالإدوئما@لبينانقال:اثممسألة،@لثلاثينمنحرجحتى

ابندلدللغفلمافيه،هما@اف!@لقاضى@نترهفطل@"،الفلاليثفتركفيفكتبتهسا

لسالهكفثويد
هذهإير@دلحدالحطيصقالمات.حتىيذكرهفلماهدعمر@لفألىعن

الأولينأحدس@للغةعلملييتكلملميقول.برهانبنعد@لراحدست9@لقصة:

@د،عمر@لز@أليكلاممنكلائائحسنوالآحريى
(2

@ل@الحاظتولمى@للي@سكانتهوغلزدعلصغلامئمانةعلىلئ@ولي@
مي

@لف
ي

المحذث-،،يالاوحد@لرمةالإمام"بأنه@لسي@،فيأترحصتهصدوفيوصفه

ئمليمنقئا،حالطاو@لزهد،كثبر@لل@كان"عه:قاليكثير@ل@ابنالإمموشهاثة

يحفظه-ألماصابطاكئيزا،شيتاحفعلمى

مها:و@للت،و@لنمسبرالحديثفيكثرةكتئاثعلبغلامالاممصئفوقدهذا،

@،@طديثعريبو"@لقىتد،،غريبفيرسالةر""،معاويةفضائلو"@،@لياقوتة"

@داحل!،@و"@لشر@ىأ،ئسمهتفسيرو!والأد@أ،@طديثفيجزءوأ

ثعل@،،فصيح"علىاستدركأنهكماوغيرها،@بو""،@لقبائل"و

يح@زثببعدادترليلطبفا.جزغامنهابكلفألحقرهرة!،@وأ@لن،،و@

ى.@حر@قىحشهمصا@رن@ضا@يمدكروةر@لقص@@تمزف،ي@23لمح@ر،تلى@حر@حع!)ث@(

جر.(33)
ن@

م
3تروند5ا*.5@لد،

012و@لهابة@لابةوامطزلأ،له 3 1 /1.

@لألاءنرمة"دكره:سقما@ل@@صادةترحتدييكلك@4)
دي

3صللأل@لىيااك@باءطقك 4،5

1
3ء...-@ث@62--@لا،ة.11

0،-6،97صللشوطى@لرعاة،ديةي@32،،.ا10لمى@ك@



1 0 @لتضبر@يوصهحه@طصاص@لر@زيالإمم0

ثعلبغلامعلى@ثيغتتلمذالجصاصئنأش@ر@لىمن3@لترا@فيأ@ود

@عهوأخذ

غلامع@رأليعنوروى5تال:@لذي@المضية@بو@مرصباوى

هذا"ثحد!
مع

مجالفيسكلامهوالاستشهادعنهأكثر@لروايةالجصاص@أ

أحكم"تفسيرهفيرخصوضامؤئفاته،فيلهايتعزض@لت@يةو@لتحلياتالممث

@لفرتن!

@لزجاجيسلثبو-9
(7@:

فيه:3@لتياكت@وقد@ختلفتوفاته،سنةولامترجميه،عنداسمهعلىئقفلم

ابوقال:أحيث@لصصول،شئمصاحب!مئلتلاميذ@بصاص،منجعلهلبعضهم

ياضةأ@ل@كتابأصاحب@لزجبي،سهل
بكروأليخي@طسنأليعلىقرأ(.)

@لفقهاءأطبقات"صا@مثل@طصاص،ئتر@نمنآحربعضوحعله)83(،الر@زي،

الترابم!تجرصا@أ

فيجاءمافلثعليو@لدليلالجصاص،شيرخم@@لزحاجيئنولكى@لصراب

فيحاءالمحققين.الأحناتأئمةكبار@لفاالأخرى@لتحترحتهمصاثو
)كتئبكتد

@بكر@لر@ريألوعليهثوس@لزجبي،سهلأبر"الأحيلىأ:أعلام
(40)

كتابوفي

وا
8-8كلا/3طماط،@كرةتد ر!7،6

@شو@و!2،6يه5د،@بر@د@لساره2،3يه4مرة،ر@@لحرم@

واك@،./2@لسص!
@

7داريك،و@كل 2 / 9@صم@رل)طع4 3 12@لأعمواام(،1 5 4 /،6

1/5@لأجاد،وليكوه 0 مصر@ي)طع0
5 1 3 10).

.223/1@@صة@طر@مر@5(35)

حعر@)كث@
58لى@لأصرللل@5 6 6@لفصار،ئحكموا1،/ 4 1 /،17 2 /،21 4،13 ها،4،57

5 6،038 /،3،13@4 عهذكر@و@ته@لتب@ل@هاصعنستفصيند@لماصةلهدهحرلتوفد4،9

دي

د،.لنرا@نحكم.

@فاليثث@
نيا

لةنما
خسنيو@ل@ى،@ك@@لز@ة@دكر@لسممي@رحسي

@فح
ي@ولا@لحوي،أبر@محاق@شهر@اب@و@ن@دحع،عمل@ليق@ردكر@ل@راىا@

ن@ووي

لىرنبنيعر@ل@يى،أيمىسهل
ممطا@صم@لنر@ري@صحاقا@ضي@لطمفتسأتجفةدسحة

5@صية،@طر@مر@ئ@طواه@لىاى 2 /4.

لاه.4@صبة،س@مر@@ي.كما@تيت@لىياصةا.@@و@لصيرياص،،@@د.صسصعمله.رقع(.)

5@رفةحيمةلحسى"@لوصولسئم"ك@8) رقمبلار@لكصمحطو@4
5 1@بكروليلبم@)تلىيخ2 7 4 21).

1صللير@ريطمد@لف@اء،ااطر39) @لحالى،)مطحةولصتطلرطلاس@لر@بم،تلحو.4،2

1يرتةمحرد@لكموىللحححةالأحيلى،@محمكاات@(ا".) 3،41 3 @لصريةبح@ر@لكنبمحطرط5
3ر

6 2وا+61)@يكويلمطلحتتلىيعا@5 2 84)
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درسكت@ا@لرياضة،،صاحب@لزجبيسهلأبو"حسان!:ومناقبلطائف@

ائد@لبهية،فيأو@ثله)14(،بكر@لر@زي-أالرعليه
(2

@لرياضة!كتا@5صاحص@لرجاحي،سهل)أبر@ضية،:@طهاهر@5فيوجه

ودوسمات.ئأبها@ل@دأقامنيسبحر@لحرحعثم@لكرخي،@طسنابيعليدرس

@لصيمىي:قالالإمم.ئصحابمنليسبررفقهاءبهنفقهلكر@لرازي،أبوعليه

إفا@لزجيسهلأبوكانيقرل:عبادلن)سساعيل3أبا@لقا@لصاحبسمتا

جحي@!وخننفسهلقوةالخالفن،وجوةتغبرت@لئظيرمجال@دخل
(3

سهل،أليعلى@لشيعوتفقهلوسالحصاعىالإصام@نيتضحصبقماعلىوساء

المح@@ر"صكلامبذلكئشعركساشيسابررإقاتهأثنلىفيفلدكان@لغالبوفي
ين@جمكتببعضفيذكرمائما@ضية!.@

خطأ،فهوالجصاصتلميذأله

منأخطوكذلك
حعله

ئنذكرسمافلكعلىحملهي@لف@لسب@ولملئترانه،من

منعلاولكنللحصاص،الأكروهر@لثيئ@لكزخي،الحسأليعلىثوسسهلأبا

فيذيعنيسالرر@لبسهلألويرحعثمحي@لشيعئممنهساواحل!كليدرسأن

فيلحقنبسبورإلىالحصاصبقيثل@ولحدو@لتدريس،@لل@فيلدزةيعئروصيته

هذاعليه.وتحزج@ابهتففهواالذيننيسالررفقهاءمعبدروسه
دراستهمائن@فتراصمع

خي@لثيخئمم
سهماكلئدكيزاخمالفاكولكنو@حد،ونتفيكانت

الإشكال.يزالولهذامختلف،وقتفىعليهدرس

8يرنة@لسبريللفاصي@لسلاحمةئىمى@حلى@لاممصسادرمفلطانص.(41) محط@1

3رقمار@لك@لد 1 0

س@701(للبكرويلماتاريح

ص@طصاصقىحةن@صا@يدكروتد8،1صيممل@@لمهاند@لية،@ه@ل.(42)
2 نمفه@أله8

@علي
سهل.@ي

5د4نيللحححة@صةاي@و@مر@ي@،(. 2 @يرفال5،،
سستنرحسه..تكلة

@لأنةضسدكريقول.مايحنا
سهلوأس@لعرعى،مهلوئ@ري،@لر@سهلنرمبس@ه،:دي!

@
بالز@ي-،.ون@رةلالمرصي،وتوةلالر@لى،بدكرهتلىةرحلي،



1 @لتنسيرمطوشهحه@بصاص@لر@ري3@لا0

اثانيالقسم

ويخرهالقرآن،@حكاممحابهأفيذكرهم@ردالذينلثيرخه

كمهد:

لناتدكرلم@لصاثو@لتلريخيةئنسبقفيساذكرتلقد
@بصاصالاممشيوخمن

موي
@للمي@المكانةتلكتبثأالذي@بصاصالاممأنفيهشكلاوممافقط،تسعة

@ل@طلبديعاليةهسهصاحبكانأنهعنهغرفو@لذيالأمة،علماءبينالمرموفة
م

شكلاعصره،في@لعلمع@ا@ينكنبراوننفلأجلهسرحلولذلكرالحصل،

بكثير.ذلدأكثرسشيوخهئن

تفسيرهلىخصوصامصئفاته،فيشي@هلقيةعنأبحثئنعلئتعينلدلد

وبعدله،أصوليةمفذمةيعتبرالدي@الاصرلفيلوكتابهأ@لؤتط!،أحكام"

@تذكرهملمفيئميحاعشربحسسةخلصتالكتاينهذينفيواستقراءلحث

مختصر@لطحاريا،على!شزحهمنشبخير@مشخرحثأننيكماو@لتر@ريخ،اجم

كتبتذكرهملم@لذينضيوخهعددفيكون@لكبيى!،@بامع5علىشرحهمنآحروشيحا

ضيخا.عشرئمانيةعليه-حسسا@طلعتمزلفاته-في@سماعمموردتوقد3@لترا

ولمشيخا،عرثلالةترجمةعلىئفأنوتوليقه،@@لل@بفضلواستدت،

كبئمهاتفىعنهمو@لبحثالجهدشبذلثماكلرغمالباقين،ترابمعلىأعثر

و@للبقت.و@لسير@لتراحم

بالاخرك،أتبحهمثمتراجمهم،علىوقفثالذيرشيرخه@ولأصومأتكلم

ولأقول،
فيق:لتو@للهاد

تر@جمهم:عليوقفثالذيئشيوخها-

:(@لم@2-773االفارسيعليئبوا-

بنالحسىهو
أحمد

الأئسةأكابرأحدالف@رسي:عليأبوالغفار@لنحوي،عبدبن

3سنةلغد@دودخلف@رس،ئحمالبفساسولد@لربية.علملي 0 فيوتجؤل@،7
3شةوقلإمالبلد@ط.كثيرس 4 ابنالدولةسيفعندمدةفأقامحلب،بل@ص1
حمداد،

وعلتعندهوتقدمئريه،ابنعضد@لدرلةوصحبفارس.بل@رجع3
@لتكحلة،"وكتبالإيضاح،كتابألهوصئص@لريية،و@مدحلمهمزله،



رنلامينهشبهحه

أنا"بقول:كانالدولةعضدئنحنىقريةصد@نةلينهماونثمكقحاعد@لربية،في

ئ@بها@ل@فأقام@بمد@@ل@رحلثمالنحو،،ديالنحويعلىأليغلام

علىلعضهمفضلهوقد@لثل،عديم@لنحى،علمفيوقته@ممعلى@لفلىسيأبووكان

@لبزد
("

يجالىد@لب@فيونقلاتهرحلاتهفيوكانبالاعتزالمتهئاوكان
فيهاوبزل@بل!،ترحه@لتحيصةالاسئلةعىويحيصويحاضر@لطلاب،@لعلسلى

كثيرةأسئلةويخرهاو@لمص@ة،@،وبغد@وشير@ؤ،حلب،فيوسئلعيرها@لكتب.ولي

@لير@ريك!،@سائل@منها:أكتائا،بلدكلأسئلةفيفصصكبار@لعلحه،من

قي!.لأحملراو"الحلبيت!،وهيكأ،@@لبعد@وهالبصربئأ،@لسائل9و

@لل@وبلرك
فيويزففوأهله،@لل@يحدمسة،تسميرنحرفعلقعلي،أليعمرفي

فويتهكتوإممائمف@،و@بنزؤجولم@لفريدة،@لتصانيصييةو@لحلوم@لقرآنعلوم

2نحوبلغتوقدهذا،يوشا@لىبميت@لت@وتصاليفهمؤلفانهونسله: 6)كائا5

16و@ل@هابة!@لدابةو!لثلا،3@للص!@ندو@دياقىحمنهر@حعاله@( / د@ر!13،0
3،7ألا6ي@،

@ححمر.
2ك@232-الألمح@اءا @لألاءرمةو.6،1

دي
3@اء،@لأ@طفت 2،7هكلم5لحدادن@ربحو.8،7

3/9"@طناطندكرةوا 4/1@لر@مرة،@لحمو!7،2 1@لحكلاة،لعيةوه5،1 ي@731@بطم،و.7،2

4مرتو@طد،وا@لا@ة(،)مطححة 0 6 01لير@دلسانوه2،/ 9 5 51الأعحمو.3،/ 7 9 /،21 8 0.

لكاد(45)
تحع

ئ@ائ@على@صا@ر@
الاتهامكلةعلىنجتابلوا@و@مقنايالاعر@ل،كادعلى@لرعي

2لاسدار@7تلربعلى!@لح@م@سطب@لنهحةمدهعيهن@لقمىرئولمده. نيمحد@لفلأص7
@يتال:.@للى،@لفر@رس

سة
ماتون@رسحيرصع

مهنسعو@@لحري،يعليئ@رنهي

لا@كلز@ل،.منهناركادننا،

كام@على@تربدن@@رده،لالمحى@رة@و@ل@نفل@صا@ر@ل@الط3@ضها،هى@دوةهله

@لد@اط@ئنالسو@للب@@رحلفاد@@لرةمدهولقللالاعنر@ل.
لي.عى

1/4@ير@د،@ ر@طاط8،1

ححر@ي.اس
1@بر@د،لكل 9 5 @يصلوقلكطلفرله@ا.ا@لملىةملهعلىعفاولكها3،/

لفسهأ

مى@لصلىةرمده
ضهدلألهورحد@حلبنه،عانصى@د@لصردصوهي@لل@ي،عد@طاط@ل@نيقنلاط

@لصر@لفسهالالا@ة
رمرندلحد@لىحيحطاد@س

ح@بنه،حزحرافدو@لكثاردرن@ا@لرين@له

@يصلوق@عمر@ني@فال.
عهلد@رىلعسه،

2@ير@د،@ر@حعاوتالحة-،.كبرسيحى 3 5 /،3

@@طالظير@نقه
دىاححرى

@بر@د،.لساد@

للحبماصاحصترلرطبزحد@حلبنه،صدوقر@لمحيل،سرحعلاءقلمنمينتئ@مد@لفلىسيعليطر

@لئ@للؤ@@طحةكا@.تحيقمق@ةللاممةسهحرلر@حعحاله.ريياحلضهلأمقطماففىنو

3ص@لفلىسعليفي رلبركوحىللو@لد@تحفبقلحدما،رما4

محدص.6@رعد@لح@لعلمصلهلعلى@هر@حااصرا@@لى@@لحلماء@لز@محا@.ر@حع(46)

@نمز@



1 0 رمهجه@صاص@@لى@ري@لأمم4

عللفي@طبةو"مجلذا،عرئ@لربيةعلمفي@لتذكرةأمولفاته:أئشهرش

فيالسبع،تالقراط
تأليف@@لقى@هاتفيالسبعةكبشرحأ)وهو@مجلد@ستة

أبيكشرحو"فى@لنحر،الإيضاح،و"مجاهد@لثهير(،ابنبكرأليالامامشيحه

سيبويه،كتبعلى@تعليقةو@ج@اهر@لنحصأ،و""،المئة@لص@ملو!"،الإيصاح

وغيرها.المجلسك!،@سائل@و"

به،شغصقدوكانجئي،ابنالإممأخصهممنكثيرون،تلامذةلهوكان

ومعلىفه.علومهمنوالاقتباسعليه،و@لثناءبذكرهكتبهفيوئناض

والجصاص،بكر@لرازيأبوالإمام@لبزين:تلامذتهومن
فقالمنهئفادأنهذكرقد

@بزد@أن@لنحري@لسراجابنعن@لفارسييعليأبوليوحكى"@لفصرلأ:"في

محمدللإمم@بمععلى،شرحهفيوقال)74(،سئل-أ
الشيبفي!:الحسنبن

أبايعني@لنحر-في@لحزينبعضعلى@لكبيرأالجمع"منمسائلبعضأقرأكنت"

@لئحو!فيهذا@لكتابو@ضعتغلغلمنيتعجبفكانالفارسي-علي

ابنالإمامذكرهاشيخهصا@بليل،عنين@لتل@يذهذينبين@وت@محلىرةوهناك

أحسدبكرلأليمرةوقلت@لقال:@)الحصائصكتابهفيحئي
@لر@زيعليبن

وئئلعلى،أبيذكرفيأفضاوقد@ا،القرآنئحكام"صاحبلالجصاص،المشهور
ثلثهذا@لل@عللمنوانتزعله،خوقدعلىأباأنأحسبمحله:ولبلىةقدره،

ما
يتبشعولمبكر@ليهأبوفأصغيالحنفي(،المذهبئصحاب)ئ@@صحابنالجميعوفع

@اعليههذا@لفول

3)تالبصريبكربنمحمد-2 4 6@):

حمدهو
بنبكربن

محمد
بر

نمنذالمحدث،العالم@لثق@@لثغ@لبصري:داسة

محمدجعفروأباأبا@اود@لسجشتاني،سمعداود.أبيعن@لسن!"وراوي@لصرة،

أبوعنه:@وىوغير@.فهد@لسبي،بنو)براهيمالشيرازي،يوسفب@الحسنابن
حسينعليوأبو@طصيع،بنوألو@طسينالمقرئ،لنبكروأبرحئد@طالالي،سليمان

اللهوعبدمحمد@لروزباري،ابن
بن

محمد
البر،عبدابنشيخطبي@زمنعبد@بن

ع@./1صرل،لأ@ى@لمصرل@5)74،

كلا.صالأملى،@لرعكالهادي@لك@نري@ل@مدا@لكمدكر(.)

ايه.2.خص@رر@لردية،ئلى@لح@@طصا")سا(



ونلاميذهثبهخه

ابنعنمى@ويويخرثاود،أليعنكاملا@لسنأ"بحذثمىوهرآخروآحروفى.

الأصفهانيئعيمأبو@طالظبالإجازةثاصة
(9

عنه@لروايةأكثر@طصاصوفد

يرويفهر@لماية@لي@@لقرت@أحكم"في
عه

حدحدثنا"ليقول:"@اردأليسنن"
محمديسئيه)أحياثالكربن

لكربن

مئاتروىرهكذاأساليده،يذكرثماود-!أبو@حدثاقال:((1)@لبصري
مى

ديمخزحةكلهاوهي@لقي@،و@هندلالاتهمنالاتهمجالفيالأحاديث
أليسن9

يقطرعنهووالاثلرالأحاديثمى@طصاص3الإرو@هماأكئرلأنلويمكن

محسدشيخه
قانع،سعبد@لبافيشيخهعن@وايتهتفوقعهوروايتهبكر@لبصري،بن

لأنقالحينماسحقالكوثرى@لملامةوصفهرلذلكأيضا.عنهأكثرقدكان@@ن

بسندهيسوقلساله-طر@علىكاتللمجتهد،كافيةتحدثاود@لتىأبىأحا@يثأ

@ضاء-موضعأيفيسهاثلىما
أليسر"أحاديثروابةفينده@لأن"،2)

محمدشيخهطريرعنهرإنما@اود@
رحمهمبكر،بن

جميغا.تعالى@لله

3)تشمابنالرحمنعد-3 5 0@):

وئقهي،@@@لمجبر@لبف@الحسينأبوعبد@لرحسن،برسيمابنعبد@لرحمنهو

فيعابىسويقةيسكنكاربأنهوئفاد@ططيب،
وفي)3(،لغد@ر

كانالمكادهدا

في@ل@@ل@الإشلرةسبقتكمانيسابور،شعردتهبعدالجصاصالإمميدرس

ش@لئاني@لف@ل
الببهذا

لنعبد@لرحم@عنروايتهدكر@بصاصوتد
منما

لي
أحكام"نيئماكنعدة

روويأنه@لاحظو@@،@لقصتن
أحسد@ال!بنعبد@للهصغالبا-عنه-

حنبلبن

2@لر!وهال@5،35@لل@،نكلمسرلى:!ترحت@ر@ 7 3 /2@لحص،@ضلو@ره2،/

2لاربت،@لر@نيو.، 1 7 / 10.

9@ال@يلعلى@ظر@ /،12،12،28،91،02 8،02 8،24 8،55 ا،له.7،52

،2 5،56 كرة.تذلائحرى@صعرس1،4

8@لنرتد،نحكم@ظر.@ 0 /،12 2 6 /2.

.91ص@ل@اصياحس@ركاله!4،4ص@ر@بة،لص@لبهد!ي@لكتعفن@ة@كل@

2لغلاد،تلريع. 9 2 / 10.

رممقأ،طد@لمليرحلاتهمحتا@لالي،@لغملرلمحع
4 6
3.



@تغشرميومهجه@بصاص@لى@ري@لإمم

بنعبد@للهحدثناقال:صيمابنعبد@لرحمنحدثنا"فيقول:
ئيحدثناقال:ئحمد

@حمدالإممئهانيديسوقثمأحمد(-أ،الإمم)يعني
@لنيو@لرويكحنبلبن

فيأأخرحها
@لشهرر@مسنده

بنجعفر-4
3)ت@حمد@لو@سطيبنمحمد 5 3@):

بنجحفرهو
محمد

بن
أحسد

الأصل.و@سطي@زذب،محسد@ألرالحكم،بن

سع
@لكد

بنوعبد@لله@لباعندي،صليمانبىومححديهي،
أحسد

وموسىحنبل،بن

بنومحمد@افظ،@هاروناب@
بنوجعفرشيبه،أليبنعثان

حصد
@ليمانبن

هم.وغيرؤدب،@@

بنعليوأبرالكتلي،وطلحةرزقويه،ابنعه:روى
وئقهوتخرون.أ،ثاف@

عين@لل@لملرفينمنوكانه..:@@لذهبشذراتعاح@أعهوقال@ططب،

لحئربن،ا

لنجعفر"يسئيهئحيائاومو)7(،عه@لووايةالحصاصأكثروقد
محسد

يرويأنه@لاحظو@)8(،المزذ@أ
@ائئاعنه

بنجحفرعى
محسد

المؤذب،@ليمانبن

سق.كماعهروابته@ل@3@لنراكتبئثلىتوتد

اللهعدالقاسمئبو-5
3)ت@لريزيإيحاقبنمحمدبن 2 9@):

تزبم
الأصلالمروزيالثقة،@طليل@ثيخ"ففال:@لش@!ديأ@لذهبي@طالظله

سسع@لبعد@ث@-
يحمىوأباالحرجانيييع@ل@أليبىوالحسىنصر،ب@سعدان

محمد

حيويه،بنعصرألرعنه:حدثوجماعة.الطرسرسي،أميةوأبالار،سعيد@الى

@لقصةوصاح@الحصاصالإماممعاصريمن)وهوالأنجهريبكرأبووالقاضي

بنوعمرالد@وقطي،وألو@طسندامتع(،القضاةبفضاءحوطبحبنساالمشهورة

@اثقةألهالحطيبولقلوآحررد.شاهين،

0@لضت@،@حكم"@ص@(55) / 16،06 0،406،16 1،56 1،76 للو@فع.وعرماس2،5
2ل7لمداد،تلىيح5ر@حع(56) 3 2 ، 3@لير،ره2،3 0 / 1@للح@،@شر@ره1،6 2 @لرو.3،/

2عر،حرسممط 9 7 /2.

01-4،504ألا@لوتط،نحكمر@حع.(57) 3 5 للر@صع.وعيرماش2،/
3فيمالحلثل(58) 4 5 / 1

52@ل@ء،ئكلمسير.(@) 8 7 @ضدر@ميانجقاترح@ةوله2،1الىلمداد،.تلىيحو.ه@1،2،/

3@لمص، 2 3 /2.



1ونلابذ،شيحخه 0

يرويأنهحظو@ل@)06(،@لقرتنأأحكمفيأعنه@رايتهأكئر@بصاصوقد
عنه

ثائئا
@أليبن@طسنعن

عد@لل@)حذثنافيقول:عد@لوزاق،عنالحزحاتنبيع
بن

محسد
عبدحاثنافال:الجرجاني@لىبيعأليبنالحسىحدثناقاذ:@لروزي)سحاقبن

تفسيرولهكبير@لأن،وهر@مم@لصحني،عبد@لوزاقإسناديسوقثم@لرز@ق-أ،

شبشيءلهذاوسأعرضبالمأثور،
في@بصاصمصاكلعنكلاماعند

تعالى.ثاء@لله@نتفسيره،

3)تالقاضيئحمدبنئكزمبكر@بو-6 4 5@):

محسدأحمدسلنئكرمهو
@مذث.@لتاضيالبز@رةبكر@لحعد@ثعأبوضكرم،ب@

وحساعة.عابى،لنومحمد@دانني،عيسى@بنومحمدطاد،أليبنيحمىسمع

@لسض(،فيليرفيمهالحصاعىشبوحمن)ومرو@طاكممنده،ابنعنه:حذث

@ططيبوثقهوتدوتخرون.@ل@علان،و@بن@زقريه،بن@سنوئبو@

عنه@وايتهالجصاصوذكر

سئاه)26(،عدةمر@ضعفي@@لقصآنأحكم"في
في

أحسد@لقاضيألنئكرم"ضع:ص
:(@349-2)س@طافظعليبن@طسينعلي@بو-7

@تمنين@الحماط.أئمةئحدالنيسابرري:@اودبننىيدبنعليبنلس@@عليأبومر

@وك@يث،واطنىالعلمطلبفىرحل@لصنفيئ.
منوسصعوصنص،وجمع

الحافظنصربنوأحصديعلى@لرصلي،واليوعبد@د@ب@اليقي،خزيمة،بنبكرألي

بنعبد@لل@وأبر@لرحمى@لسلي،عبا-وألوالحاكم،عد@لل@@بوعه:@رىوغيرهم.

وغيرمم.مذه

أحفظوالإتقاد@طديثاختلاففيرأيثسامنده:أابن@طافظتلميذهعنهفال

تلىيخه،في!@طاكمالإممواتدح@@لنيسابوري-أ،عليلنس@@@عليأليمن

ليعصرهوحيد@طاط،@ليسزريعليأبوبقرله:!
و@لورعوالإتقانالحفظ

@لتصنيف،وكرةالأئةمذاكرةفيمقدمبالزب،كذكرهبالرقذكزةو@لرحلة،

1ملا،2،.90ا.لمللالشلعلى@ف@(60) 7 /،22 3 8

12لحلادتلأيح@نظر.)اث@ 2 1 / 15@لررا1،3 1 7 / @لحر،و.اك@،/2@لحمص،@ضدر@را1،5

2 6 9 18لاد@ير@دو.2،/ 5 /6.

6@لفرت@،ئحكم.(62) 1 2 /،14 2 / 211 2 3 /3.

4@لضتن،ئحكم.(63) 2 12.



@لتفسيرفيرنهجه@طصاص@لر@زي@لأمم

كان
مع

فىتقامه
@@قبرلين-@أحد@لعذلينلمهذا@

مختصرثرحوأ@لتىآن،،ئحكم"منكلفيعنه@ر@يتهدكر@بصاصوقد

وي،لطحا@

بنئحمد-8
:(")@هئريخالد@

تزحم
ليماكزلاابنله

بنأحمدفقال:أالإكمالأ@
ثم@لرازي،@رؤريحالد@

ع@روىأنهذكر
محمد

يحمىبن
0،0

روىوتد
كلاوفيفقط،مرضعينفي@لتىآنأ)ئحكمفي@طصاصالإممعنه

عنروايتهالمرضحين
محصد

بحىلن
وروى)76(،

مختصرثرح@فيأيضاعه

مححمجع!ر@)كلأ(
@لنلاءائكللامييرو.7،لا8اد،بحدتدريحواكث@،ه/@طحهيلفوت@لاد،

5 1 / 2ر@لهاية@لبداي@و!1،6 3 6 / 1 11.

@ر@مةيطصاص.@لى@زيعليئحمدسمم@@@ال@افيحطأفي@لثيعحيل@لدكتهروتعرفدمدا(

عنهولنلكللطلر@لالفدرنرحتعليبقصئ@3ئولأدكرجت8،3صوكنه،شحصيته
س

ر@لامى@ينال3ل@،نجحه
1 0 6

5لل،مير@د@لاعندمطاله.ئزبر@حع3 4 3 / دطسين1

@
و@لكع@،ازر@لجليسعب@

5 4 4 / وعلى@لححي،بنيطس@1
5 4 4 / علىيطبرس1

@لفغيه،.@هيي

تال@د@،@@بحدكللحيددكرهمائدوحدث@ير@ن،@@يا@يا@نر@للر@صع@ل@عيحتيوعد

@@ترحة@ي@لنصي@افط@
ترفي@ه@ة@لكر@ي@لحلياكحعلييرس

2مة 5 ولدريلصاص@،4

3سة 0 نيه@لى@لدبي@فدنفويطانظ@لحيعبسين@@فهونجحه؟يكطئديمكىميهص@5

موو@لأمعيلى@لاس@اجملي.عهمحبضح،
محديطاط

2للترلحى@لشبوريالمملبر 9 س5

3ا@م@الوا@) 5 / @@لكر@علي@سيرسنها@نيضا.لبغد(21
كادئنهقىحتنيدكر@لينقد

@ينحدش@د@لاممومملغجل،@ح@دسا@مممعحكايةله
2ت 4 علىكنزامنغئموموص1

عبدعنلر@مطته@ري@طصاصننبخنالنعد@رحى@نينرحةدكرلا@ىوتدرشب@ه،يلصاص

@لله
مىطقادلحدو@لامم@طصاصل@ئدمما@ميحل،نحدسمم@@نيهنحدس@لاممس

@لص.ودالكملا،@ح@

7@لؤتد،نحكم@و@(@) 5 4،ايأللجصاص،مختصر@لطحاويشرحس@طرء@لفيتحقيقو.1،/

دي@ركرية@@بهمة@دكررلى،رسالة
1ر@لقرىئمحمحة 9 2 43.

لج@@طرئري،@هاص@تحربومولا@ا@طريري،1:ا3/7،07@لتىتد،نحكم@ى.ح@ى(.)

@ل@وئثتهصحتصر@لطحاويا،شرح@يايطصاصدكرهكا
@يسمي

1هكلمسد،@) تني3

وفات.سةعلينفو@صيأني.ك@االأكمالالا@ي.ماص@ل@وكملك@ري،@@.

@للحاطلاكال،@5(66)
د@

.3/3،132كولاما

3/0،77@لفر@د،ئحكمر@حع.(67)



وتلامبنهثيو-

@ثقة@لزفي،أهلمنضيخ5بأنهووصفه@،@لطحاوي

محمد-9
:(@3هص284)الجعفيعمربن

محدبكرأبوالموصل،قاضيالحلامة،@لبوع@الظ@
@لتميميسلمبنعمرلن

سسسعالبعد@اليى@بمني.
حمد

@لقاضي،يعقو@لنويوس@المروري،يحىبن

وعيرهم.ياليمحمد@لفضبنوجحمرالساعندي،بكروالي
@رقطي،@لىعنه:حذث

نحيموألووالحاكم،منده،وابن@زقويه،لنواشاهين،والن
ر.وآخرو@طافظ

ئلفئربعسائةيحفظ)نهيقالئكثزا،حافطاكان"كثير:الن@طافظعنهتال

وأوقاتوتعديلهم،ونجزحهمرحال@سساء@ويحفظو@تولها،لأسانيدهاحديث

يحلسوكانأقراله.سائروفاقرماله،ئملعلىتقدمحتى@بهم،ومذ@ردياتهم

جئداومتهإسناد@طدبثحفظهمنيمليكالو)ممامنزله،عندالنل@3فيزدللإملاء

@لنئيع-،@لحئسبوفدصحيخا،محززا

مختمرشرح9و@،@لقيآنأحكام"فيالحصاصالإممعنهحدثوفد

@طديث.ليشي@هجملةفيمحدودفهرولدلث)07(،@للحاوي!

@طز@ني:@بر@صم-10

بنإبراميمهو
عىوي@خميد،ألىلنإلراهيمومرالضرير،انىأحسد@

عد

@الحديثيضعكان"عرولة:أليابنقالحي@.لى@لمطم

يروولم
ئحكم"نيو@حدضعصفيإلاترصلت-حسبما@بصاص-الإممعه

@لقران!

3)تالطبريعمررأبو-11 4 0@):

ئحمدهو
بن

محصد
مىئحد@لنتهاء@لكبار،ي:أبرعبد@لرحمى،بن

4للحصاص،مخصر@لطحويشرحمىي@طرء@نتحفيقالطر.)ملا( 3 .@ديهرر@رطلة1،/

1دهايةو@لدبةد@@لى.@ث@9) 11/2 6 2 ، 2 6 9،2لث@،ا6ححاد@سبرئمحمنىانبناترحمةودهلاحنصلى،1

9يطناط،ندكرةرا 2 5 13@لصرر.929-3،/ 0 2 @شدر@وه3،1-2يلأ13ادلحدتربحو.2،/

1@لد، 7 3/6ال،ير@د@لاغدو.3،/ 7 0.

4@لضاد،ئحكم1(70) 3 رمالة4،ألامخصر@لطحري،نرحمىلييدزء@نتحقبئوا2،/

لي@ركربة@للكة@،دكرر@
1رتم@لؤىنمحمعة 9 24.

1مبز@د@لاكلال،في!ترححته@لى@(71) 7 /1.

@لقرتد،1/05.ئحكام)كي(1



1 1 @لتفشرفيومهجهيبصاص@لر@ري3@لا0

سعيد@لبشدعي.أليعلىتفقهجعفر@للحاوي.وأبيحي@لكف@طسنطبقة
شرح"له

حكىرإنما@لقىتن،،)أحكامفىذكره@بصاصالإممئنأجدرلمالجمعين،
عه

@لكبير،الجمعشرح"في

33)تالبغد@دي@لسدوسيشيةبنيعقوببن@مدبنمحمد-12 1@):

@لف@طافظفال
يعقرلصجدهمنمحيزاسمعالصدوق-@لئرترجسته:أفيهبي

بنعبد@لماحدعنه:وروىفصرر@لزماب.بنوأحمدحرب،بنوعليالحالظ،

ئبروئمهوآخرون.ل،ولع@ر@بنوعبد@لرحنهد،@كوطلحةالمقرئ،هلئمم

مختصر@لطحاويأثرح"فيالجصاصالاممعنهوحذثبكر@ططيب،

3)ت@بغد@دي@سنأبو@بسحاق،بنئحمدبنعلي-13 4 0@):

اللهعدمن:وسمع@رتحل
بن

محسد
@يسي،يزيد@لق@@بنويرسفمريم،أليبن

بنعلي@لقاضيعنه:@ويوعدة.ثاود@لرعيي،بنومقد@م
محمد

@سحاقبن

بنومنيرشده،وابنالحلي،
محسدوألرأحمد،

وآخررن.@لنح،ب@

@مدث@ثيعبقوله:أ)@لشي@!فيترجستهصدرفيالذهبيالحافظوصفه

"مختصر@لطحاويئرحفيأالجصاصالاممعنهحئثوقد"@لثقة-

عبد@لباقيبنيحىشيوخهمىأن@بضاصللإممتزجممىبحضذكروقدهذا،
عاهثممختصر@للحاوي،،شرح"فيوجدةماعلى@كلتمافا

@بهوليرثيوخهمن

تراجمهمعلىيقفلم@لذين

ليانرحت@ص@يثي
@لغو@ند@لج@،و.4،2لاا4لملاد،نريحر.9-2،392دا@ضية،@يامر@@

4دالر@يك،@لها@يوا3،5ص 3 9@ح@طرل)دط8/ 3 ام(.1

4محنمر@لطحلىي،نرحمى@طرء@لنمينحفبق@طر.@(74) 3 .@دكحر@رسالة1،/

3الا5@ل@،نحمبرالطر.كأ5) 1 3 ، 3 @لب@يةر!كث@-5+،/1لحللد،توبحوهلاخصلر،1

13@للمص@ضدر@وا2،0لاا1و@لهابة، 2 9 2ر،@ل@و.3،د2لالايك،@لها@يوه2،/ 2 5 /2.

4للحصامى،مخصر@لطحلرينرحمىنحبنى@طرء@لن@يريحعا)ثلا( 5 دك@ر@هرسالة1،/
مصلر@حر.@ينرحهعليئفر@@@لللى،51/47سيرنكحم)كلا(.

4للحصاص،مخمر@للحلىيضرحس@طرء@لليتحفقر@حعا(78) 5 ر@1،/
دمحهر@ه.الة

دي@ليعحبل@لدكتهرلمحلكدعل@9)
ضخصيته@رلةلمجصاص:على@لر@ريشمدس@لاممكالها

8صريهها 5.



1وتلاميدهثبرحه 9

الحافظئنبعداد،تلربح5فيووجدتالامممذا@لنراجمكت@فيتتبحثوقد

@لئغري:القلمأبرنريدبنيحىبنعبد@لبافيبىيحىفقال:!له،ترجم@ططب

محسدعنلهاوحدثبغدادقدم
الحوهري،سحيدبنوإبراهملؤين،مليسانبن

وغير@.@طحصي،عث@انبنويحمى

روي
عه

بنبحى
محمد

بنعوووألو@دث@،ب@الحسبنرأبوصاعد،بن

ساقثمثقة-وكانففع.سوعبد@لاقيالحطي،عليبنوإساعيل@لساك،

سنةبطرسوسوفاتهخبرللعناعبد@لاقيب@ويحىقال:قانع،النعن@لرواية

2 9 3@..@

الإممشيوخمنلي@عد@لبافيبنبحىأنشك-للابفيد-الكلامفهذا

نسخةفياضئةسقطوندقفع،بنعد@لافيلئيخهثيخهوو)لساالجصاص،

أعلموالله@ا،الطحريمخنصرشرح"

تر@جمهم:عليأغرلم@لذينيثيرخهب-

نهمئربعة
حذت

ومم:@لتىآنأ،أحكم"نيعهم

ئبك.بنجعفربنمحمد-2

ف@-3
(3

2اد،@مدت@ريح)سيا 2 7 / 1،42 3رنر2،8
014/4،64@لبردي.@لييطاطله أ@ضاودكر5

ند@
عه.روىدمع@ى

@ي@لد@رر@لنيدكرهمائبضامدا@لقيلرمن(81)
عذحتمم@،@دك@رص@كاله

شرحمى

عد@لله@طصاص:
س

@خافا@لمحفيرلهعد
علي

أدطو@لصو@2،اللأه@لترتد،نحكمذكرياما

ملا
حاءكافمع@رنجح

دمع@ىشبحهعى@صاص@ديهحنتحيتمخحر@لطحلىي،شرحديا

عد@لل@عى
س

@رلهعد
ينمعىدكر@سفطرفدل،

@رءنحقيقراحع!@لؤاد!.نحكمطحة.

4للحصاص،يضرحمى@لنمي 6 ئم@حممه@ركرله@@كسه@@،دكتهر@رطله14،7،/

1رغى@لض 9 24.

عهحثت(82)

2@لنىتد،نحكممى. 8 0 @م@ك@بهصححعر@لهاسطى،محدسلهبقصدولمله1،/

محدئدتير@ل@
/3الاعتدال،مبر@دلى!@لص@ن@رد@طالطرتدشمة،ر.ئلفصحمعر@لر@سطيلن

5 0 و@طصاصيقصلهمىئحزمئنسظيع@@لدلكر@اته،سةولاطتهيذكرلمولكهصميص،ئهه1

1@لأحكم،لى.عنهاحلت(83) 1 /



1 @لتفشرفيرسهجه@طصاعى@لر@زي@ال!1

@لؤفنشيببنيوسفيعقوب@بو-4

عنهحكىسيخوهناك

رهو:الأصول!،فىل"كتابهفر@

فقال:عنهحكايتهبعد@بصاصالإماموثقهرقدلثهاب،بنالطيبأبو-5

وثيرخناالبزدعيسعيدأباحالم@وتديحكيه،فبماعنديمئهمغيرهداالطي@وأبوأ

ترجسته.إلىأهتد@أننيإلا)@،المتقدمينأ

رأيث@لذينالحصاصالإسمشيرحأسساءجئعسليوحلعزئر@للهمالهذا

مثلهرحلةصاحبإذبكئير،هذايفرقشيحهعددأدشأولاعنهم،روابةله

بالعلساءتفيضكانت@لبلاد@لت@منوغيرهاوأصبهاد،ونيسبور،لغد@د،بل@

معالإسلامية،مبيرحمع@ا@لدبنالأفذ@ت
@لطلبفيالحاليةهئته

منأكثرشيرحهعددأنحالههذاكانمنأنشكلاو@لتحصيل،
بكئير.هذا

أحمدالاممتتلذسق.يخماالكلاموخلاصة
بالجصاص@روف@@لو@ريعليبن

عنوعلرمهافأخد@لرل@ةالحلحلى،أكالرعلى
عليأليئمثال:سهذا@لننأئسة

@ل@
سهلأليالفقيه@لثيغعليوالأصول@لفق@وثوسثعلب،كلامعمروأليرمي،

طهيلة،مدةالأخيرولازم@لكرخي،@طس@أليالأصولي@لنتي@والعلامة@لزحبي،

أيما@نا@ة.منهوئنادانتفع،بهتمقهوعليه

الحاكمالإممأمئالمن@تقى@الحفاظأكبرعلىفدرسهوعلحمه:أصا@طديث
@لقاسمأليالحافظالإسلامرمحذثقانع،لنالباقيعبدوالحالطاليسالوري،

بنئكرمو@لتاضي@لطبراني،
النيسمرري،عليبنالحسينو@طالطالعدا@كب،أحمد

إلاتوضلث-حسبماالحديث-فيشيحهبينمنليم@ألهشرئاويكفبهوغير@.

فيعنهروىوقد@طراني،إبراهيموهووالتعديى،الحرحعلماءضئفهواحدثيخ
بياله.شقكحافقعلواحدضعص

:5تلايذنيا:ثا

تمهد:

ش@لتىاجمكتبذكرتهوما@لحلية،الحصاص@ال!مكانةسرفهبط
@لي@انتهتأنه

عهحلت)كلا(
3لى 4 3 / 1الأصرل،@ي@لمصرل.(85)2 / 101.



1ونلابدهنجوحه 1 3

@لتىوأن@طنفي،المذهبرياسة
سةنيسابورسعوثتهلحد@@بمد@لهامتقزرب@

3 4 3سنة،توفيئأ@ل@@4 7،@

تعادلالمدةهذهوفي
تهافت@لزمانسقرنربع

سينهلرنالإسلاميةالأقطارضتىمن@لعلمطلبةعليه
هذاكلعنه،وبأحذونعلمه

يحصبهئ@الإنسانعلىيصصماةبلغواشتلاميذهئنعلىو@ضحةدلالةليدل

لناتذكرفلمهؤلاء@لتلاميد،بذكرعلينابخلتاريحو@لت@@لتراجمكتبولكى
مى

فقط،ثحانيةسوىتلايذه
محمدبكرألووهم:

عد@للهوأبوالحر@هرمي،موسىبن

محمد
@لقفثيخيحى@بزجفي-بى

أحمدوألر@لف@حوري،
ب@

محمد
عربى

محمدجعفروألو@لثلسة،بال@المعروف
محمدسوألو@طسينأحمد@لئسفى،بن

محمدوأبو@طسينأحمد@لزغفرالي،
ب@

أحمد
عبدوأبو)68(،الكملىي@لطيصلن

بن@طمبين@لل@
محسد

وألو)78(،@ثهرر@الحنبلياءيعلى@لعثأليو@لدوهوخلف-بن

الأئزوضيجمفر
مهم:واحل!لكلموجزةترجصةكرئضيليوديحا

كص(:.3)تبكر@طؤارزمي@بوالعلامة@لفتيا-

محمدهو
لعدادفقيهكانبكر@طو@ررمي:أبرمومى،بن

وقدومفتيها،رمالهلي

وحاصةتلاميذهصموةمىوكان@طصاصلكر@لر@زيأليالإمميدعلىوتففهثوس

بيده.وألحدهعليهصلىمكلماألهلديه@قربين@ئحبابه

عنهأحد

لنمسعودأبو@لقمموابهالصي@ري،عليلن@طسيناللهعدأبوالقاضي

محسد
@طهارزمي.مرسى@لفقي@بن

وخشىفيه،والإصابةىفيمثلهئاهد@لناسما5@لضي@ري:@لقاضيقال

ضحالئاوكانمنه.فامتنعمر@ؤا@طكمولاية@ل@ذعي@لتدري@-
عندمقذفا@لفوس،لي

2للصه،@طو@مرمزلاء@ى.ذكر(86) 2 3 4@لطسمد@لسة،وا1،/ 8 0 ليوويع1،/
للصلر@كلا

ئحدلكرن@ر.
كحا@طر@هرمي،موصمحدسلكرئر@حهاله:.تحربث،ومر@ر@يرمي،،ميسى@لن

@لفا@ذكره
@ىنل@يله-ومر@لضبنري-ي

حسدوسفصلطفصمحالها
جمةئيالاممنحلىمى

ر@مرية@لدلر@ل@صحططمم@@رقة@لنحان،
3 1 0

1ها@يكو@بلم@)تلىيح3 0

ننجةركا7(،

لمسه@ضية،@طو@مر@صسب!

4ترحت@ي / يلو@حرمىأ.مرس@حدس@د@سه.لتال:ك@،3

ر@حع.(87)
.21@1،ل@22@و@مرللصبة،@

ص@لف@ئد@لبه@ة،@وا@الملا(
58.



1 1 @لتفشرئوصهجه@صاص@@لر@ري@مال!4

عىشئلأنهعنه@ريهدي@.ولاصلةولابزا@لناسمنلأحل!بقبللاو@لامة،@لسلطان

ثيء-،@لكلاممنولسنا@لجف،دبنا@صفقال:الأصولفيمذهبه

عنأخذ@لعلموفقيفهم،الحنفيةثيخالحو@هؤمي،بكرأبو"كثير:النالحافظوقال

أحمد
بكرأليعن@طديثسعوقد.@ببغد@@طن@يةرياسة@ليهوانتهتر@ري،@عليبن

الاعتقاد:فيويقرلالسلف،طريقةعلىالصحةحسىديئا،ثقةركانوغيره،@لالعي

@لتدري@001حسنفصيخاوكانشيء،@لكلامولسنا@ن@لجائر،دينديا

3)ت@بفيخلفبنمحمدبن@طسيناللهعد@بوالفقه-2 9 0@):

فيأحاء@لثهور.الحنبلياءيحلى@لفىأليوالدهو
علىدرس"المضية!:@هاهر@

منهمكوتكئم.وناظر،فيه،لرعحنىحنيفة،أليمذهببكر@لر@زيأبيالامم

@وثلاثمالةتسحين

يغلىأليابنالقاضيحفيدهسحلهاالجصاصالإماممعمشهررةقضبماصاحثوهر

قدعبد@للهأبرجديركار"قال:الحناللة!،طبقات"كتابهليالحلي@@@لف@
ثوس

المطعوئنبكر@لرازيمما،أبيمحلحافيوغيزحنيفة،أليمدهببكر@لرازيأليعلي
عبد@للهأليحديمحلوكانفامتنع،القصاةقضلىلييخاطاهالدولةومعزلله،

مائةمرضألهةمه
يوم،

@بإل@منيغئز@لي@يهفا،خمسيىبكر@ر@ريأليفعاور
عوفي،فلما@ثرقي،@بانبش@لئاقباب@لبعئدةدو@سبالكضخ،@لرلي
كدهوحصر

مائةمرضتعبد@لل@،أبايابكر@لر@ري:ألولهتالجلسه،في
يوم،

حفك!!،فىقليلودلديرتا،خمسيىسدناك

اكص(:5)ت@لسلمة@بنالؤجأبو@مئث-3

أحمدهو
بن

محمد
ولازم@،بعد@سكنالمسلمة:لابنالصرو@ألر@لف@جعمر،بن

محدأببهعنالحديثسمعالر@ري.لكراليالإممثووس
بنوأحمدعمر،بن

وغيرهم.والحهضميأحسد،ب@ردعلجالقاصي،كامل

للفا@حد،ومفصلطاف5كد(8@)
8يرفة@لصريي 3رلللر@لكتعحطرط4

03 نريع،1
.10،2202ص@لر@ند@لهب@،وص@اك@،3،75لى3@صمه،@@حلص@صاحص.عهو@مله

1و@لهاية،@للاية)ط(. 3،5د1
2لملاد،تلىبحنبفا:.حشهفيمصالحررمى 4 7 طفد@لمقهاطو.3،/

4صلنير@وي 18@لررا5،1 6 1@للحص،@نلو@ر!3،/ 7 0 19دالر@يك@لر@ليرا3،/ 3 1 5

1،21للا2دية!@مر@مر@.(91) س،2رقمد@.@دالقات@نيضاياحمةقيوده2،9
بهةر

عد@له.ل@ها@لر
1طبقد@طاللة،.(92) 9 4 /2.



@
1ونلابذهبوخه 1

كلفيوئملي@لثرقي،بالجنبيسكنثقة،وكانعنه،كتبث"الخطب:قال
و@لذكررينبالعقل،الموصرفي@أحدوكانأولفيو@حدامجلشاسنة

@لدهر،يصرموكان@لل@.لأهلمألفا@ره@وكفت@روف،و@كثير@لبربالفضل،

التهخد-أفيلمينهويميدهنهازأ،يقرؤه@لقرآن،شبعبومكلفيويقرأ

3)ت@طزجنيعد@للهابو@لفقيه-4 9 8@):

محمدهر
ليالأعلامأحدالجرجاني:عبد@للهألومهدي،بنيحىبن

الفقه

عذهالفئوري.الحسينألو@لعلا@ةعلبهوتفقهبكر@لر@زي،أبيعلىدرس@طنفي،

أصيب."سيد@لقبورزيارةفي@نصرر@@لفرل""،حنيفةأليمذه@نرجيح"صاح@

حنيفةأليقبرحانببل@وفاتهبحدو@فنعمره،آخرفي@لنالحعبمرض

كص(:ا4)تائشفيجعفرأبوالقاضي-5

محمدهو
ب@

أحمد
ئكليانمنفاضيا،كانجحفر@ل@سني:أبومحسي،بن

ئخد@لنن@اء.@لن@
راهدا@للم،نطصال@ظر،جئدوكانبكر@بصاص،أليعن

لالضمر.@شتعاللهكانأنهترجحتهمصاثوبمضفيذكرقنحئكا.متمففافقيزا،ورغا

في)تعليقة!آثلرهمن
@

عدهلساقلفاليلةبكأنهئحكي
سفرعحاطرهفىفوقعو@طاجة،من

وأبناء@لوك@أينيقول:@ره،@في@قصفقامله،دانمتحعليه،أشكلكانوع

منفتحبتله،حصلبمافأعل@هاخرهعن@وجتهفسألتهلللوك،!
شأده

3)تنيعفر@لز@طسينبو@أ-6 9 أ3
3و 9 4@):

محمدهر
بن

أحسد
لن

أحمد
اني.بالزعضالصروفلأل@لىأبو@طسينعبدوس،لن

تربم
الخطبحاث@هالهدأية"فيدكولهافقال:المضية!،الجواهرصبأله

6اد،لحدتلىيحدي.ترجحمهانطر(93) 7 6@صية،@طهطمر@ر.5،*،/ / اية@لدره@7،2@1،2

1ر@لهاية، 7 / 9/3دى@لاربح،مل@لكاو!1،2 4 1ي@يرت،)ط.2 9 6 5

م(

3كلم@ميةأ@طيامر@@ي.ترحتلى@@)ممث@ 9 صائد@لهي@،@ل@واال@3،@7
0 @لمنهاءطمف@و.2،2

1عىللنبر@ري، /2@كرد،@@بماحوهي@5،02بالحليد،@ل@ليوهك@4،/3سد@د،تربحوا4،5

2 5 9@صيول)ط5 4 5

ام(-

21و@لهاكة،م@يةد@ر@حع:.)مم 7 16@مة@طيامر@وه1،/ 7 ص@للئد@لبهية.وا36،8،/
5 7،1

1صللنبر@ريطبفد@لففهاء،وا 1للننظم،وا4،5 5 3حي@ارآباد)ط8/ 5 @لر@لىواا@(،7

.21/74لالهانجت



1 @لتمشرميوسهجهيبصاص@لر@زي@لامم1

خي@لتم@أليص
ثقة،@لزعغرانيئبو@طسينكان@لتنوخي:ليفالفال:عه،

فقيفاكان@لشثعاني:قال@لفق@.عنهويأخذ@ريا@بكرأليبل@يخنلفركان

0،0صالحا

4)تالواسطيالكماري@سينابو@-7 1 سأ:7

محمدهو
بن

أحمد
بكر@رازيأليعلىتغقه@لر@سطي:@لكريالطببن

واسط.فاضيأسماعبل،و@لدوهرالحصاص،

لفتحوالكماري-عر@نتا.عذلأ،فقيفاكان"@لشثحلب:قال
هذه@يم،و@@لكاف

"بلي@@لنتسينبعضلحداسمالوامطي،كمارإلى@لنسبة

4)تجعفر@لأفزرشنيأبو-8 0 4@):

محمدهر
تففهوس@رقند،بخ@ريقضاةئحدالأسروشني:حعفرأسعمرو،ب@

ولهسي.زيد@لائ@أبرعليهوتفقهالفضل،بنومحسدالجصاصبكر@لر@زيأليعلى

@لنصا@،و"@لزيوات،5كتد

1@صية،@هامر@@.(96) 7 ص@ئد@لهة،وأ2،اصلاااد،لحدتويحئ@ضا@ي.فىحةوله3،/

1 3الألسا@16/ره5،5 0 4يررت)ط.0 0 0

ا@(.

13@صةسر@مر@@ي!نرحت(97) 6 ص@لعر@ند@لهي@،ره3،/
5 حض@لاكالاواا،سلاه51

7/7لاكرما 1رتي@)ط.5 9 6 م(2

صل@ند@لهب@،@الما@حع.
قمرفىحمة@لة،@لطبقاتو.2،كا/3@ر@لمه!@و@@و.5،8



ححا@ا

إ

آ@في
ير

س@الفضل
العلميةاثاره





1 1

الحاس@الفصل

العلميةآثاره

يةو@لتفسير@لفقجةوللمكتبةعامةالاملامىللتراثتحالىجمرؤلتةالجضاصالإمم

منمجموعةحاصة
محتصراتأهئمدشزحفى@طملة-انست-الضحمة@ؤئمك@

الحنفي.@لذهبوستون

ششغى@للىقك،المنال،صشص@لزر،عميقدثاالمحتصرات،شرح)وئحتبر

مسائله،ئصولمعرفةو@ستطاعودتائقه،وخماياه،@لذهب،علممنإلايسلكهلا

المتنوعة.المسائلفي@ذهبمراد@يكونوعلى@لثرح

كتمستفيضة،ثروخاالحنفيللمدهبيقدم@أ@طصاصالإممو@ستطاع

غنقبلسلئسروحهو@لناظروئصوله،الفقهمسائلئعضلاتحلفيالمحتمد@رجع@

1لفروئغد@كلى،لد@وحئةلفهم،ا 0 0

حبفةأبيالإمامأصحدمؤلمكأهخشزحتصانيفهفي@بصاصالإمموتاول

محمدالإممأمثال:لحدهم،ومنالاوائل@لنممان
والحضاف،الحسى@لثيبفي،لن

خي،و@لكضجعؤ@للحاوي،وألي
مثل:@طؤلات@بعضشفسه@ختصرأنهكما

الكلامطال@لتيالائكةالمسائلبحصفيوئلفالطحاوي،للإمم@لحلملى،اختلا@"

كتاتافصئفوغيرهم،الحنفيةلينفيها
ليوآحرالأشربة،في

وكدلك@لف@ء،مسأل@

سثاهدلكفيمصمافالفبلي@توخهكنت@لتىوالأسئلةعصرهبقضايا@متم

ئل،.لسا@باتجواأ

شرخافألى@،وتححيد@للهليدة@فيبكتب@نالجصاصالإممينسولم

فاكأ،@لل@كتببتفشركلهفلكوتوج@طسنى،لأسلى@لله
بالأحكم3

أحكمكناله!فأ@فلها،تعزضأخرىعلمفيغزيرةوفرالدودلائلها،منه@ستنبلى@

بمفذمةلهدا@لكتا@قلموفدما@به.آخرسيأتي-كمائعتبر-@لدي@لقرتنا

@،وتوحيد@لل@ةليى@بمسائلحاصئولهماكسيريى:قسميئعلىاضتسلتضخصة

عندقلأ(1)
ص@طصاصللإمم@لأصهل،دي@لمرل@سمى@ا@@لفق@انصولكتا@تحيقامقذمة

@لن@ي.حمم@لد@رعجلتحقيق2،1



1 2 دى@لتف@يدوشهحه@طصاص@ر@زي3الإ0

المبثمنذلكوعيرالاستنباط،وطرقالألفاظودلالاتالفقهبأصرليتعلقوثاليهما

لأا

@ليه،مسوبة@لتراجمكتبذكرتها@لنيالحصاصالإماممؤلعاتحصز

ديهودكرهاوالتي
فيوعيره،@د!أحكام5

ومي:مؤلفا،عشرستة

@ليبفى@.لى@طسنحسدللإكلالحمعشرح@ا-

محمد@ملل!الحامعشرح"-2
@لشيبفي،.الحسنب@

3-"
مرح

محمدللإمامالمناسك
الحى@لشيبن@أ.ب@

محمدللإممالاصلكبعلىتحليق@-4
الحسىأ.بن

للخالاف!.الفضاء@بشرح5-أ

الطحاوي!.محتصرضرح"-6

للطحاوي!.@للاءاحتلافمحتصر"-7

."@لطحاويشروطعلىتعليق!-8

9-"
الكرحي!.محتصر@ترح

الحسنى،.الأسماءضرح"-10

كتب1-أ1

الفزء،.مسألة2-أ1

الحلا@!.مسائل3-أ1

ح@ابك!-14

@لمفه،ئصولكتب"-15

."@لقرتنأحكم"-16

@لتيالمظانأهمفاكزاالعحموجهعلىبمؤلفاته@لتريصفيأشرعهذا@لت@يدوبعد
والاختصار@لشرحفيطريقتهمنمماثجمحتوياتها@كلطاءليانمعليها،وردت

فيق:@وبالل@فأقرللتأيى،وا

@سهما@رمر(.)
كا1@لأصرل،لي@لمصوللرا



1 2

محمدللإمامالكير@بمعشرح"ا-
@لشياني،:@طسنبن

محمدعد@لل@ألي@بنهدللإمامالمروع،فيالجمع"كتدئعذ
الحس@ل@

8مة@لتوفى@طنفي@لمثيماني ا@7
دي@لكتبأمهاتس

جمعت@لتيالحنمي@ذهص@

لفيباعلى@فةينطوىحيثالإبداع؟فيآية"ئعذألهكصاومتونه@ذب@@رايك

نباهةلتعرفضحكنا،لبكودئلفهولعله@طسد،وئصرلقاعد@للعة،علىيع

يعوجوهفيوتيف@هم@لفقهاء،
الشيخفالكمابلي@-اشذتولدلك)2(،0،0

أعاقبلي@@متدت-":"نكف"فيالكتدلهذاذكرهعندخليفةحاجي

لهوكتبوالمظه،بحليالاعتنلىليرعاتهمواشتذتتحفيقه،نحو@لتحقيقثوي

@،مئتاوحعلوهضروحا
أديالإممشزخ"مها:كثيرةشروخادكر3

أحمدبكر
يسةالمتوفىبالجصاص@ررف@عليب@

وثلاثمائة!سبمبر

)"(،ترحمتهمصاثومعطمفيالجصاصالإمامإلىمسوئاهذا@لكتبذكروقد

فيهذا@ئرحويقعكتبهفيموضعمنأكثرفيذكرهنفسهالجصاصأنكما

9حدود 0 1صفحةكلفييوقة،0 و@لث@يالأولأحراءثلاثةمهوتوحدسطزا.9

ليمصورةنسحةرهاك)6(،المصريةدار@لكتصفيالثاكثودوالرابع
الحامعة

@لنورةفى@لدينةلاميةالا@

)و@سةالكتدناسخذكرحيث@طصاصالاممئلفهمااولسهذا@لكتابولحل

6نشحه 0

3مشةتأليفهمنلرغ@بصاصالاممئنمص( 4 لبحد@د،السلامبمدية@8

فيالكرحيشيحهكرسيواستلامهنيسبورسعودتهمنسراتئريعلعدأي

بغد@د.فيوالاقاء@لتدريم@

الشيبفيأ:اطسنبنمحمدللإمامالصيرالجامعثرح!-2

لكتددكرهعدالظنهردأكشفكتابه!فيخليفةحبي@لحلامة@ثيخقال

6ه،@صللكونرى@طى@لن،مح@دس@لاممسرهلى@لأمصللرعر@حعا(2) 0

5حبمةلحسي@لظرداكنص1(3) 6 9 / 1

مى@ى@لصى@لنال@ح@مصا@رصر@حع)،(
2ر@لهام@ملا@لا@، 6 3

شرحو.@لؤت@،3/212،نحكم@طرا@(5)
ص@لق@اء،@@@

5 5 8

@مهى-@@محلد@طر@@لصرلهدار@لكت@@مطوطت@هرسر@حع)ى
1حمى 1،27 4،57 4 6

6للحماصمحتصر@لطحاويضرحس@طرء@لليتحبئر@حع.يث@ 7 1 @كة@دكرر@ه،رسالة(11

1رفم@لفرىن@دحعمة@ركرية@ 9 2



1 2 @لتفشر@يومهحهلصاص@@لر@ري3@لا2

محمد@بتهدللاماماالحمعإ
الثيبلي:الحسنبن

كسامسألة،وثلاثينواثنتينوخمسسائةئلفعلىمشتملمبلىكقديمكتبهر"

فيالاختلافوذكر@لمزثوي،قال
والاستحسانالقياسيدكرولممسألة،وشمينمائة

الاللقضلىولاللفترى@رء@يصلحلاا:حتىيعظ@رنه،والمشايخمسألتين،فيإلا

4نة@توفى@@الحنفي@لرخسيالأئسةشسىالاممقالمسائله.علمبا 9 ص0

في

الكتب،تصنيفمنفرغلماأنهمححد:تأليفسببكافى@لصغير!:للحمع"شرحه

كتائابرلفأديوسفأبومهطلب
لهمما@و@هعنهحفظمافيهيجمع

حنيفة،أليعن

حفظنحمافقال:عليه،عرضهثمفحمع
ثلاثفيأخطأأنهإلاعبد@لل@،أبرعي

@لرواية.نسيتولكندأخطأت،ماأنامحمد:لقالمسائل،

معيرسفأباأن@لقيعليودكر
فيهذا@لكتبيفارقلاكانقدوهجلالة

أحدوكانسفبر،ولاحضبر
هذا@لكناب@هممنيقول:)@بصاص(@لد@زيعليبن

ومنئصحابنا،ئغهملهو
كلرامايخناس@لتقدمينو)ن@صحابا،أحفظكانحفظه

بالتحفظئمروهوإلا@لقشاء،قئدوهحفظهفإديمتحوه،حتىا@لقضاءأحدبقئدودلا

لأنرهذا@،@لبسوطفىأمذكورةمسائلهأكثرإنيقولت@يخناوكانبالحفظ.

فسمئتسم:ثلالةتنفسمالكتبهذا@سائل
يرجدوقسمههنا،الا@رايةلهي@دلا

ههنانمقوقدغيره،@محنيفةأليقرلالححا@ئ@فبهبنمقلمولكنالكتب،ليدكره

3ذكره،وقسمتحالى،بهزحنيمةأليقرلعلىفصلكلحوا@لي
للفظها@كلاء

قال:فى@لكتب.@لذكررباللمظمستفالةتكنلمفائدةتغيير@للفظمىواستميدآحر،

وص
كشفسئاهمصئففيوانيحعفر@لنهألرالمفيهدكرهما@لئاك،لالقس@اثه

عئرثلائةعلىتزيدلهذا@لكتبكئبرةشروخاخليمةحبيذكر3امض-!،

3المتوفى@سةجعفر@لطحاويأليالامامثشخ"سيمها.منشرخا، 2 شزخو"@ا،ص1
أحمدلكرأليالإمام

1سنةالمتوفى@لرازيبالحصاصالمعررفعلىبن 5 3 7 0

لأثؤنويفذكرطئخرى،مصاثوفيأيضاعى@بصاللإمم"لرح@"هذائسبوتدا،هد
@لتراجم،تاجفيأفطئؤئغاوابن@،النايعفيأيو@للكنى"،الففهاءمهام"في

1/5د،لطر)كى@حعرا(8) 6 3

7@6،@رفةلخبزلهي@لنهاء.@امر@حعا(9) 2رغللصريةبلار@لبهصمحطوط0 م@4
ح

2)@يكرربلم 5 6 سعبطالعلمن@ليهر@لفعوا@لصير،،يطمعضر@حادكر@بم.@صل9(،7
5@لظرد،كفصر@حع..96تطلر@ماصس@نر@م،نلحوا3،5صللكري@لمي@، 6 3 /1.
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الياني!:بر@منمحمدللأمام@باسكثرح3-5

لفهالجصاصالاممهدا@لثرحذكر
وئفادحتصر@لطحاوي!،اعلىثزحهفي

منتظسةكلها@مختصر@لطحاوي"في@ناسك@مسائلئن
دي

الإمممنامك"
ومعشرحه،فيل@ئهاوقدمحمدأ،

شختصر@لطحاوي،)شرحيخل@فلك

ئل@س@مد@ر@عليهاو@لفهائد@لن@النكتدكر

النديماب@فذكرهأحرى،مر@جعفيالجصاصالامامبل@منسرباهذا@لثرحوذكر

@ل@"في
ى

للجصاص،الطحاوي،محتصر)شرحمنورقةآخرفيوالإتقفي@،ست

@الراحمتاجليأفطلزئغارابن@،في@@مديةفيأباشا@لغد@ث@@@سماعيل

@لثيبني!:@طسنبنمحمدللإمام@لأصلعبعلىتعليق4-ا

لم،للخضاف@لتضاءبئ@على@ضزحيمافيهذا@لكتابالجصاصالاممذكر

@لي@.لسهئحداأدالتراحمكتصفيأجدولم)21(،عليهأحالحيث

للخضافأ:القضاءأدبشزخ!-50

أحمدلكرأبوالإمامالحفيهر@لنقي@@لقضاءأئدبكتا@!مزل@
عوبن

2سنة@بوفىبالحضاف،@لروف@لثبالي، 6 مائةعلىكتابهرئبوقد.@1

ماكايةجمعكنا@خليفة:أحبيفالكاوهر-لابا،وعرين
البب،في

أئصةدحوذوشرحةلتلفرهولذلك@للرب،مزبونهاية
والاصول،وع

أحسدبكرأبوالإمممهم:
الحصاص@عليبن

37سنة@ترفى@ أحذثم@0،001

تسعةفبلغشرحةمنيعذخيفةحبي
شزاحيمامن

مهامفيأفوردأحرى،مراحعفيأيضاالجصاعىللإممهذا@لثرحرئسب

تلىيخ"صاحبلهذكرو)41(،ائد@ل@ي@أو@لارفين!،هديةوأ@لفقهاء!،

دي@ركرية@@كتمة@@،دكرر@رسالة6،لها"محتصر@للحرينرحمى@رء@لاسي@نحقيقر@حع.(10)

كلكة@لؤىنمجممة
ر

1 9 2 43.

2صت،1(11) 6 3طهر@د)ط.1 5 امك،،@كد@ب.عهوعئرام(،ا@/0179

38ور@هللحصاصمحصر@لطحري،شرحر. @للحاسهدالمكسهمحطط6
3ر@سهللي

7 6@لريى،محيةر.1،7 7 .@6ص@ح@،@كتعو.1،/

ضرحال@.@@(12)
6صاء،@لئ@@ئ@ 1،36 .4لاأ1@للردكثصلصا@@(13)6كلا1،4

مر@@لصردهدلار@لكصمحط@سلاورمهىللأ@زس@لممهاء،مهامحعار@(14)
8 5 2 4

ئ@رحاء@ح،

@@لك@لم
يرح

1@لردس،ملبهوه@لماصى،@د@ 6 6 .28صل@ند@لهط،وا@1،1



1 @لتفشرمطرمنهحه@طصاص@لر@زيالإمم2

@لرلي،@ث@ك
مخطرطكعدة

فيونثرزيالة،نىحدالأمتاذبتحميقواحد،مجئدفيهذا@لكتابطبعوقد

9سنةبالقامرةالأمريكيةالحامحة 7 طرابزونر،أسحدالاشاذأيضاونشرهام،9

4سنةبالتاهرةلر@لث@افةثار@يالحسيني، 0 ا@.0

@لثرح:ني@بصاصطريقة

مهإملاءكانكأنهوي@دو@طصاص،الاماممصئفاتبقيةع@هذا@لكتا@بختلف

يقولولهذابشيء،عليهيعلقلمراضحا،الخصافكتبمنكانفسا@لدرس،في

كانوما)61(،ذكرهاإفكرهنامفهومة،@لحا@مسائلودقيةالمهاضع:أدحضلي

كساللإطالةتجئئاالأ@لةبمضذكرعلىأحيائامقتصزانه،يبيانبلىيحج
صزح

الاستدلالكيفيةوبيان@لتنصيلي@الأ@ل@سردفيئخرىأحياناومسنعرفا)71(،بذلك

للتوصعالأخرىمر@فاته@ل@يحيلتلىةأنهكما)81(،بها

منالمو@ضعبمض@يالفارئيجدهماالدرس،فيكانألهعلىيدذومما

ويدؤن@لسائل،فيجيبعنها،والإحابةضزحهاعىواستفسلىمال@،في@سترحع

رتسيق@لكتبلتريبأحلمما)02(،و@طحل@الاصمسلر

التيالجصاصالإممصسفاتبقيةعنالكتدهدااختلفالأمورهذهأحلوس
حسنمعومناقشتها،التفصيليةأدلتهاودكر@سالل@سعالجةفي@لئفم@طرلفيهاأبدى

@لنسبق.ورؤعة@لصياعة

الطحلىيأ:مختمر)دثرح-6

أحمدجعفرألىللامم"@طمفيةفروعليمختصر@لطحاري"كتبئما
بن

محسد

3سةالمترفى@لطحاوي 2 1@
استيمابهمعالحنفي،المذمبفيالمحنصراتأوائلمن

الأفناني:أدو@لرفاءمحففهيقولوعرنها.المسائللأمهات
عنوئصخها@رابةلهذيئا،وئحسنهاوأبدعهامدهبنافي@أؤذ@فحمر@@هذاأ-

معزؤةمعروفةوحههاعلىفيهالمسائلترىفترى،وأرححهاثواية،وئقراهاأصحابنا،

8سركرز@ددادللأ@@لرلى،@@لر@للىلحر@حع.(15) 7 /3

6اطرص(16) 4 5@طرص@(17)6 وعيرما.6ء(8،99

9،69،71@ظرص@(18) هاه.@طرص@(19)رجرما.3،1

7@طرصء56،@(20) وكيرما.4،5
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ب@والحسنوزفر،ومحمد،يهسف،كأبي@ده@صة@@الأئصة،عن@ر@مامن@ل@

@تر@لئ@فيها@لسأل@كفتفإنزيا@

)رلهلفولهويحتارهبمض،علىبمضهاررجح

الأئحةعى@لررايات@ضطربت@ننأخذ(،
ويرويبعض،علىبعضهاتراهءوجح

نضا@فاأئشاعنترولممسائليخهوترىجيح،وجهري@ينئللبسنده

أو@سائل،@تلكعيرفيلصرصهممنيلزممماأحذهائونصوصهم،مناستنبطها
أخذها

هذا،بدألهويصزحنصرصهم،@شاراتمن
مسائلفبهتجدححمهصغرومع

معهووبحده،المؤلفة@طرلات@محيرسفيتجدلابل@لترن،منسهاهفيساتجدهالا

شحججمنيخلرلااختصلىه
0،0و@لقيعو@لسئ@الكتد

ليهذا@لكتبذكرلماخليفة@لثيعوقال
كبيراأثفهد،:أكف"

ئستهدىو)ياهأبتدئبحمد@لل@أولهنى!،@فمختصر@@كترتي@ورتبهوصعيرا،

لا@لت@@لفقهأصنا@مذاكتاليفىجمحتقال:بلغ-
يسع

وبينتجهلها،الانسار

شزحه،مي@لصأولعوقدومحمد-يوسصوألىحنيفةئلىقرلمنعنها@بهات

@خدثم@،ثرحه-
أبوالإصام.."بينهم:وذكرشثرأحة،يعددخليفةحبي

أحمدبكر
3سة@توفى@الحنفيبالحصحاصالمعروفعلىبن 7 0@"

أنهكماترحمته،مصالوغالبفي@بصاصللإسممنسوئا@لثرح،"هذاوحاء

عدةمو@ضعفيبليهئحال
@لباحنينقبلمنخقققدوهو)32(،@لت@تد،أحكام"من

وترحد).(،الإسلامي@لنت@فيعلميةثوحكلتل@كرمة@مكة@لقرى@ىئمبجامعة

ليالحطيةنسخهإحدىمنقدلآ
جار@للهمكتةفيو@لباقي@لمصرية،@و@لكتب@

منورتةتحروفي)42(،إستنبولفي)@لسليانية(
@لسع:كتص@ستانبوللسخة

طخفا.4صمخمر@لطحلىي،"مفلصة(21)

ر،2/7261اك@ر@حع(22)

5سا،97،ايار@حع(23) 4 للو@صعمىويرما3،/
طلثوفد(.)

)عمحالابلزمى@لدي@لل@،حمطه@لؤمريعد@ططالأشاد@لدكتيرفحيةف@تابس
9 9 ح@زا-@لل@حر@هلاسحدرمانل(@للكلى@حلىلصزرئد@كرمه،@صكه@لعرى@ىئملحامعهام(9

دىدكور@ورمالةي،،مخصر@لطينرحمى.لينحينى@طرء@نمىحرمخاليرأحصره،@رحضلحا

4عملكح@نىمحدساندمى@لاحتمفدصة@لاصلامي@لففه 1 @ي@وحو"و@اص،2
@حممةللركرية@بهة@

تحتىنم
1ر 9 2 4
نلدترتد3

مى
نناء@لحت.دكرتها@ىممة@مالاتمدا@لك@

هدا@لك@فىيوص@وبه3،7صللكرنرياحاريحممر@ل@نهي@لامميرةلي@طلىي"ر@حع(24)

يحر@بة،.@لاشاد@ر@بة@يعايةلأله.@لنرح،ا



1 2 @لتفشرفيومهجهيطصاص@لى@ري3الا6

قر@مالئيخبخطرأيتصررته:ماالنسخةهذهعنهانفلت@لنينى@لنسحةرأيث"

@لفاراليالإتقانيالدي@
مثاله:ماعليها@لنسخةهذهقابلت@لت@على@لنسحةمكنوبا(2)

@لفهدا@لكتاب
ي

هووالإملام،علرمفىغبارلهئثقلا@لذي@لإمم@لثتعمله

@طبرفليسهذا،يرما@لحقطمثلهئصئفلمكتا@ك@لمث،بكر@لر@زيأبوالإمام

ومن@طلب،@جلفاتهفقدلاتهفمى@لقيامة،يرم@لبمثلهيصنفولنكالمحاينة،

@لؤ@:حلنالفقدنال@

المراتبئفصي@لئثيانيفيحوتدعالئميخريزأنثاةمنإدألا

الماتجبذؤ@لتقىشئخالفدىإمائمإماضتالكير@لز@ؤفيألز

نمدولكنه
وفلكناثوا،شافأإلايوجدبكادولاسائر@لبلادفيسأيد@لن@عن

بالختصر@تواكفائهم@لتحتيتى،فيرغشهموقلةوتكاسلهم،@لللبة،ت@اليبسب@

مىيوحديو@لفتقع،ولاثعلا@لت@
سقيا.إلايرجديكادلاأيضالسخه

وسعي،بفدرالإصلاح@لىتحتاجمراضعلسختيمنئصلحثو)لي
منهاشذفصا

أولالكماأصلحتثميصلحه،منبجيءئر@دة،@فسحت@نا@للهبعرنفسأصلحه

تحالى.شلى@لله@نفصخبمصر،و@سممائةوخمسينإحدىيسة

بكر@لرازيأبروكان@لفرالى،@لدينبقوامالمدعوعصأميرابىكاتبئميركتبه

ئيعنوهوسعيد@لبردعي،اليعنوهوالكرحي،لست@ألي@ثيخعنأخذ@لل@
عىوهوأبان،بنعبسىعىوهو@لتاضي،حارم

محسد
وهو@لشيبف@،الحسنبن

عىوهوحنيفة،أليعى
عن@لنحيإلراهيمعنحماد

ع@علقمة
عد@لله

مسعودبن

رضي
@@تر@..عى@ببيعه@لل@

@للحاوي@مال!@نقال:خليفةحبيأنبهدا@ثرح@لتريفبدايةفيسمقوفد

في@لسليانيةالمكتبةمحطوطسورقةأولوفي"،وصغيزاكبيرامحتصرهألف@@

مختصرئن@حلم)72(:أ@لرومياللهجلى@ثبغكنبحيثجليلة@إنا@بستنول

7)ت@لأتقدى@لل@ىكقصئيرمو@ل@ت)ص@( 5 @لنصلنيترحتجقتحيفة،لأليسق@(@8

رسال@.ملى@خم@ي@لأعملى@هرس@@@لالط،

س(386)رمماحو@رفهيطصاص،للإمممحمصر@لطحلىى،نرححعاراك@6)
مط@@@لترء@@

7رتمى@صالولالب@@ل@لالميهة ح@ر@له.1،7

1)ت@طفي@رمي@لحلى@لله@لف@@عد@لكئ@رمصطمى@لقسطحطي،س@لدضرلي(27) 5 ةاه@1

كلكةحيرنمرلى،@مه
رثلن-@لمغ.حمعقر@ومكتبةملومةيهاسرسكى@شمحرلصر@سع
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تعفل!،فلاهر@لصيى،@بصاصشرحةوماوكبيز،صميزاثنان:@للحاوي

للطحلىي!:العلماءمخمر@ختن.-7

علسهلغز@رةجعفر@لطحاويأبوالاماماشتهر
معرفتهولعل@للىم،عديدش@ي

تعد@لحلماء@ختلاففنفي@لواسعة
بألهؤصفحتى@لملمبةشحصيتهمحا@أبرزمى

أهلإعحب@للىأ@ختلا@كتابهأنالثموس@لفقهاءأ.مذابلجيععالثم"

عرضفيالعلحيةوالنزامة@لصحةوتوخيه@رموقة@مؤلفهلمكانهنظزا@،وتقد@@لل@

الاحتصار.تطئبجزكا-وثلاثينوليفمائةفييقعحيثلضخامته-ولكنهالمسالل،

@لشيعيقول@بصاص.بكر@لو@زيأبرالإمامبالاختصلى:هذا@لكتا@تاولوممن

منهمجماعة،فيهصنف"@لعلساء:احتونف@عنحديئ@معرضفيخليفةحاجى

ئحسدحعفرأبو@لامام
رثلاسائة،وعرينإحدىشة@نرفى@الحفيمحصد@للحاويب@

ومو@ي@لروايات،@ختلا@له:ويقال
الإمماحتصرهوقدحزغا،وثلاثينونيفمائة

أحمدبكرأبو
0،0وثلائسائةسبعينسنة@ترفى@الحمفيالحصاصعليبن

الإمممصنفاتصحدبثهبصدد@لك@ئري@لثينالمحتصرأ"هذاذكروكذلك

وحديثتا،حزئحاوئلاثينمائةنحوفي@لحلماءواخنلا@-"فقال:@لطحاوي،
قد

ولياللهحارمكتبةفي@وجودمو@واختصاره)الحصاص(،ر@زيبكر@أبواختصره
@لى

فلمالطحاوي(@لحلساءأاختلاف5كبئصل)ئ@الأصلوأماإستالبول،فيين

مختصر@ختلافشأفهي@لصرية،بد@ر@لكتب@لرجودةوأما@لقطعةبه،ئظفر

1غلطا@لى@لطحاوينسبتطنبكر@لر@زيلألي@للاءا 0 صأدكما)03(،0

مكتباتفيالمحتصر@هذاأمخطرطاتوجودأيضا@ل@ئش@ر@لرليأاثتلىيخإ

وتركيامصر

4عمهذا@لكتبطبعوقد 1 خمسةفيئحمدنذيرعبد@للهكتور@لىشحفيقا@4

مقدمةفيخيزا-@للهحز@هالمحفق-وتولىبببروت،الاسلامية@ر@لثائر@فيمجئدات

-

@ي
@طهاد،،مصانلمها.لالريةنصابلهلابربد.@لسلادحمع@لىلمده@لكةرلفلت@لومة@

ا\.يلا8ا@م،رها،ا@لا3@لؤلم@،مححم@ا@تصير@ليفوياعلىحاضبةوا

@ى@لل@اله@كصه@محطوطسورلهئرل@طصاص،للإممامحمر@لطحرينرححع.ر@(28)

ر@نمبرل
7 1 7
1/3د،كص.(29)ح@ر@لل@.3، 2

ر@حع.كأ.)
صللكونرى@لطحرى،@لأممجرهممطاري@@

4ص@لكرنرى،مقالا@و.3،6 7 2

م@./3سركيردز@دللأشاد@لرلي،@@نر@تلىيحر@حعا(31)



1 2 @تفشرفيومنهجه@صاص@@ر@زيالإمم8

مفئداالحصاص،للإمامالمحنصر،"هداثبوتحرلشكركاأثلىمقعلى@لرذتحقيقه

شكلأيمجالأدئتنركلا@لتيقريةعلميةبأدلةنوله

@لاخمار:فيالجصاصوطريقةر@ا@فت@لهذاأالعلمةالقيمة

يحذفأنللهذا@طبيعةتفرضب@سهلا؟أمراليرو@طؤلاتاحتصار@@أ

تغييزاذلكئحدثلائنالمطالبةمعاحتصاره،أئناءفيحتوياتهامنكثيزاالإسان

بهذايفيجمقشئنالحصاصالإماماستطاعوتدالأصلى.للكتبرئيسيةكلحا@كبيرا

معمحتوياتهمنفحذف@للاء!أحتلاف"لكتا@اختصارهأثاءفي@ئرط

ارئيسية.محالمهإلقاءعلىالمحا@ظة

لحوانبهاوتعرضلل@سألةالتفصيليةالأ@لةذكرالحصاص:الإممحددهمحسا

وي@لطح@الإمملأنالمتعدثة؟
الاثلى@،مشكل"مثل:مفلفاته،خلالمنكر@تد

مىتمللا@لتي@لشحطة@لروحوتلكالمفسلطرلوعيرما،الآثلى@،محاليشرحر!

معومهارشهاأدلتها@نقلي@،ودكرالمسألةفيالمحتلفةالأقرالتتع
3@لقلية،الادلة

مفضلةعل@يةماقشةئصحالهامنالة

فييكتفي-@فا)مختصره!،في@لتفصيلاتلهذهيتعوضلاالحصاصوالإمم

وئصحابه،حنيفةأليالإممقولبدكرمبتدغالل@سألة،عرضبمحردالأحيان-ئكلل@

@لىالأئمةقولبذكريثنيثم@،أصحاشا-قال"ليفول:
نولقرلهمير@فقين

شيتفقومنسالكالإمامقولبذكريئيلإلهوإلاالحمة،
مالك،الإمملقولالأئة

محمد@تحقيتى@لدمحررا@ا@3صةكشاري،@يصر،مى!@رء@لالبسصمبرةقطحةطمحتك@2)

يكردئدولمىللطحلىي،@لحلاء،@خلا@كد.نحلموحففهمائد@مفق3ير@حصرمي،صبر@

ملا،للحصاص.ئد@ليهديزكدمارئ!-حس@يحد-لالألهللحصاص،ا@يمر"هر
وحومع

د

1دثماص@متصر،،ألهاعلىشاسقر@محةلصرص 0 س1
@@قلو@@حصرمى،@@تحقيق@طحوع@

مى

ديو@لاظرصجح،،عرحعص@بردكرهمالكرن@رفاللهاوردعلى@لطحلىي@طصاص
مدا@ليها@

فاللفوله..كبرةومى@لطحلىي،نر@علىئر@ندراكاتهمألة،على@طصاصتحل@فمتمىكنبزأيحد

عد@للهدكرما@لدمحورئحرى،نمل@ملا@صدلآ@لى@ر@ري،.عبلكر@حدسئرقال5ئر:لكر،،ئ@ر

ليطعص
ملا.م@-ص@صاص@للإمم@ل@اءامحتصر@خر@لكت@اتحفيقهمقئصة

@لمصأكلمسألةترلحاوي@ل@ند@لامم@نال-@جلعلىبحد-يثم
@ي

@لآنلى!ممدسنرح"كتاله

@يرقذ@لمللألةمحهلضىندحينلي@لكبر،@لقطعسصمحاتتمهلاس@رفت@طنمصيل،

مىأكنرلساء،@@خلا@لكتاله.مخصر@طصاص
@سميضح5@نطر@لصير.مى@لفطعو@حلةصفحة

11@لآثار 9 7 / 42 .3/121@لاء،خلا@محتصر@وا0،2



@لحليةآنلره

صدر@بل@فياع@لنفصحليحزرماوكئيزا@لفقهاء-نتهالبذكريستزوهكذا
ا

لأحديكنلم@@فا
فيوالامانة@لدقةتحزيهلدةفهوالمسألة،فيرأيالأئسةمن

هذافيمالكعنيحفظو@يقول:أ@لنقل-
مالكعىفيهوليىأو:أشيءأ،

و@لشافعي.حنيفةبألييتعلقلبحاأيضايقرلها@@هذهومثل)43(،@وايةأ

ئقمالبذكرمختصره،فيأيكت@لمالجصاصالاممفإنالاختصلىطبيحةورعم
سعبرهمئنواليذكرئطعلىحافظبلوئصحابهم،@ثمهورة@@ذاهب@أسة

الأئسة

1)تالأوزاعيالإممئمثال:منوئن@الهم،مذاهبهمتدونلم@لذين@بتهدين 5 7،)@

6)ت@لث@ريوسفيان بنو@لليثاه@،1
7)تسعد @لبتحوعثساناص(،5

4)ت 6)تصالحبنو@طسننا@(،لم@)تليلىأ@يوابنا@(،3 ا@(،7

ألهكحا)@،مذاهبهمتحفظلولمئقو@ئدوفىلمير@لنتاء@بتهدنى@لتمنرغيرهم

وئرضاهم.@و@لتبم@فقهاء@لصحابةأق@المنكثيزاسبل
العللىمذاهبعلىللاطلاعهائامصدزاالمحتصر،هذاأئمدهذا@لنطلقوش

بحاصةوفلك،فيحافلأسحلأيحذبلروفية،@المساللفيترائهمومحرفةالاقدمين

شيئالاحمظالمحتصرأ"مذائنكمامذامبهم،اندثرتالذي@الأئمةبأقواليتعثقفيما

شاقشاتلحضيسخلئنصاحبهيمتلمحبث@لصثالة،المنفحصةحاوي@ل@عقليةمن

@لديلتقريةمعقولها،وعدمضعفهائرحهفيهالن@لتبقولة@@لللأ@@للحاوي

ئقهالوسائر@ل@نالتهذهالجصاصم@روقداسب-@@بالتعليلصحائا@رتآه

فيئلهذكرحيث@لكنب،فيجداكثيزوهذاجعفر!،ألوقال"لقوله:الطحاوي

أووئتحال@،آرائهمنشيءعلىتحليقللحصاصكافى@نا@لكتا@.مسائلمعظم

بكرأبوقالأو:ألكر!،ألوقال"بقوله:م@رهفإلهثبالمسأل@يتمثقئمرعلىاستدر@ذ

ئحمد
@لر@زيأعببن

(6

@لكتبخيرةمنمحتصزاأ-"كونهرغمئعا-هذا@لكتبفإن@لقولوبجسلة

أثرت@لت@الكنبوهوسالموسوعية،و@لررحالحليةلابى@كلةلصاحبهاتثمهد@لتي

@لهسيما@للىلاالخلافية،@لسائلفيالأقدمبرلآراء@لعل@لىالاصلاميةالمكتبة
ين

2يخرو@لعلاء،مخمرر@جعا(34) 8 7 /،12/1 @@و@مى@وعرما6،2

ع.

لي@لأعممؤكتر@مضثيك@5)
نوله@ي@طصاصعهحكلاماصعدشاء@لك،@لاى@د@لا@

@لممهة.للأحكم

2@،1/1@لملاء1مخصر@خلا@ر@حع.)@ث@ 9،12 9،52/4 @ر@صع.مى@وعبرما4،لحلا5،4



1 3 @لتغشرممطوسهجه@طصاص@لر@زي@لإمم0

مد@اندرست
@لكتبئمهاتبطضفىمبحئرةإلاونقر@لهمآراعممعلىئعئرولا@بهم،

خير@بزاء.ومحفقهئصله،وموئفمزئفه،فحزى@لل@@فتلفة،

:@الطحاويشيرطعلىتعيق"-8

@لطرزي@للامةعنهونقلالجصاصللإسامهذا@لكتابلسب
(37)

كتابهفي

ومملىستهباضشنالهمشهررالطحاويرالإمام)83(،@حرب،@ترتيبفي@لئزب@لئهيرا

@لكتبفيدلسعة@تجدربهونتئحدطويدة،@خبراتهوضعوقدوط،@عدممجالفي

و@،@لثروطو@@لكبيم!،@لثروطمنل:أهذا@لفف،فيئلفا@لتي

أنه@بصاصالامامعىغرفوقد)93(،محتصر@لرو@أ@
فيالطحاويالإمامتبع

كتابهراختصلىمختصرهأ،شزحامثل:والاختصار،لالئوحمهلفاتهمنعديى

هذا)شروطه،.علىيعفقئنغزو@ذنفلا@للاء!،اختلاف"
مع

لييتئرلمأنه

وجودعانمعرفة
@ليصم.@لتيقأ5هذا

الكزخي،:ئختصيرثزخ9-ا
53سة@لتوفى@لكزخي@طسبنلنعبيد@لل@الحسنأبرالامامئحذ 4 0

من

@لفالحصاصالإممشيوحأكبر
هرو@لتأثر،بالغلهموتثرطويلةمدةلازمهمين

ةعديىمرلفكصعب
في

فيمختصرهيينهامنوالأصول،@لفق@
@طنفي@لفقه

الحصاصالإممعلىلز@ئاوكانالحنفية،.فروعفيحتصر@لكرخي5ب@سى@

مختصرلزحيقرمأن@طنمي@لفق@مختصراتمىلعديدبمثروحهغرف@لذي

@لئرحأ"هداوئلفبالفعلالمهمةبهذهفقامهذا@لتأثر،كلبهتأثر@لذيشخه
@الف

@راجع@كيرسفيبليهجلى@نسرثاي

6)ت@طرري@@ط@حرميئ@ر@لمتحعب،عد@لشدسلاصرسيثثا 1 0

سبالد،عالمئدب،.(@

لمالقهاء@طمفية.
3مىلاكئرزفيتيمي 0 @روري،مقامد@نرحلى@لإيف@اح،@مى@هقمية.0

@ييرنهضرحهرفد@ى@للعة،@،@ض@را@لحر،@ي@ص@،@را
@ز@،،تري@@زبر@يكاله.

3@لرعاة،دحبة"وعرما. 1 1 1 1@ليعى@)ط2 6 5،2@ه13@ضبة@طولمر@و.ام(،4

3@غم،ر. 4 8 17.

4@ز@1@طر.@(38) 7 )علو(.ما@ه2،/

حي@لدمحهر@رسحمقحرئ@ى@ي@لكص،لروطمىاعلهغرممانلأندي،@ل@@لوططعاك@9)

افىنا@.س@دلأسححي،ا@إجاء@لتر@@حلاد،ئ@رحد،

1د،كثصر@حعا@40@ 6 3 4 2@ر@لضية،@@كلوا2،/ 2 3 1ص@لت@13تاحوا1،/ 6@

ر.
1@لحاثة،مقعو.2،8ص"لاند@لهبئ@ 8 3 0@رفة@لحول،سنموا2،/ دارت@محطوط81



1@لحلبةآنلره 3 1

في@لن@ح،هذا!@لح@لكىثريئث@ر@للامةرند
ثاودأليلرسال@تحقيقهمقذ@ة

ئ@ذكرحيثعليه@اللعأنهكلامهمنويظهرسننه،،وصفافي@لسجستاني

وجرور@ليرم.مكانيثسر@لىلمولكنهبأسانيده،الأثلةذكرمنفيهيكثر@بماص

:"@سنىالأسماء@يثزخ.-10

منكثبرفيالجصاصللامممذا@لرحنسب
لييتيشرلمظكيرغم@راحع،@

@ليوموجولمح@مكانمعرفة

@لأ@ثربة،:كاب1-ا9

نفشهالجصاصالإممهذا@لكتبذكر
عنكلامهبصدد@لقرآن،أحكم"في

رنجىلفؤ،@نلىران@يسر،ئت@ريتا@شماألن@.)يانجهاتعال@:بقوله@لتمئقةالأحكام

تقدحى@لمنكئمفأتجبذأدثيلقع@لتتئ
(2

عنزويا)و@بقوله:@ليهئحالحيث

منهطرفاذكرناوقدكثير،هذا@لببفي@4@@لنب@

وكرهثالأشرلة،5كتابنافي

فيسئر@لوجرهسفلكفياستقصينا@لكلاموقدأو:!هاأ،لاعاثتهيل
بة،شرلأا

وتوسعفيه،@فض@@طالأنه@لي@داحالتههذا@لكنبوصففىكلامهمنويظهر

وموخفا.ومحئلا،ماقثا،مخالميه،وئل@لتهئدبذكر

@لفزء،:مسألة2-ا1

قولهتفشرفي@لفضءمسألةبحثحين@لق@تن،ئحكامفياأيضا@لصاص@الإممذكره

لهذهئفرثناوقدقال:أثم)@4(،@قرء-ثبثةبانفسهقيزنمتب)دقفال@قتتعالح:

كفاية،ههناذكرناهوفيماهدا،منأكثرفيهالواستقصننا@لقىكائا،@سألة@

رض@لمرية@ل@
5 1لبكهريخلمامتربح2 7 4 6يرتة@لمفهاء،مهامر.1(،2 يدلرمحطرط8

8رغ@لك@ 5 2 4
2)@بكهرميلمح 5 6 ح.@ى@مى@وعرها9(،7

@يللدكهرة@ريحع@لى@تصاف(41)
@لطحقات@لتالي@:.@ر@حع@@لظمرد،-ك@ا.عد@لبق-هام@@

رغللار@لكصصطرط7@رفة@طغبة،@لاثةفك@وا6،للأا@لربر،رلمبةلم@،./1@ل@،

1 6 1@بكروميلم@)ن@ريح6 4 2 صتصر@يوا7(،6
1يرفةيطبةاطقات رقم@دار@لكن@حطرط7

415

.(478@2)@يكرريلمت@ر@ح

9لآلآ@نمة،لا@سهرة(42) 0.

5@لت@تد،ئحكم1(43) 8 2 عىني@فا@ل!ونحال1،2
رص05،8

5 81.

2@ثتجزءس@بنرة،سهرة(44) @لنىت@،1/94،.نحكم.(45).28



1 3 @لتمشر@يومهجه@بصاص@لر@زيالا@م2

المسألةهذهحرلالجصاصكتبوفد
صفحاتثصفي@لتىآن!ئحكم"في

منأكثرفيهال)نهأوقال:هذا@لكتبعلىئحالثممرصرصة،

وكرةالحلاف،ذكرمنهذا@لكتب،فييلنفسهعلىيدلفهداهذا!،

ئكللم.تعالىو@لل@ومناقتها،ل@،الأ@
@فثق،:مسانل"-13

في@ؤئفهذا@إلى@حال@بصاصالإمامأن@محتصر@للحاويشرح5محفنذكر

انههذا،كتابه@لىالجصاصالامممى@حالةويظهر-"فال:ثمعدة،حاضع

@لنتاء،بين@فلا@مسائلفيجداوامعكتب
مع

الا@لةناحيةمنفيه@ستقصاء

عنيتكلمالمر@ضعبحضففيو@لرد،والأحد@نافند،و@
لرحكنلات@لسألة

ذكررفيويقول:أ@،@طلاتمسائلفيعليهامشقصينا@لكلاموقد5يقرل:ثم

جميع
فيقد@ئناهلأنهةلالحاليليقماعلىمنهنقتصرالإطالة،شضر@ذلك

"الخلافمسائل

عليه-حسبسا@طلعت@بصاص-للاسامنرجت@لت@تئر@ولمهذا،

المؤفف.هدا@لى
@لسانل،:جو@بات4-ا1

ئن@لصادربحضفيوجاء)74(،@بصاصللإممتزجمممنمحيز@ؤذهذا@ذكر

كتبنفم@هوالكتابهذاولعل)84(،عليهأورتمسائلعن)ج@ابك@سمه

@لف@لو@قعات،9
مغيرضفيالجصاصللامممنسوئا@الحواهر@لضية"صعبدكرهي

فيوذكرفقال:أالحنفية،@بفي@طصاصاسمبهارود@لت@الألفاظعنيثهحد
ذكر@بضاص،فال:فاخي،بعبن@ليعوقعا@مسألةفي@،خواهزز@بكرعن"@لقني@@

يسترذأ@نوللبئعوذ،ئنللمثتريئنو@نعاته،"فيبكر@لر@زي،أبووهو

دمحرو@ر،رصال@1/7،2@طصاص،للامممخمر@لطحرينرحمى@طرء@لاليتحفبئاظر!(46)
في@لترىنمدحمحة@ركرية@@يهة@

1ر@كرمة@مكة 9 2 43.

16@لار@بنيئ@وا9،6ص@نر@م،تعو.له@\،/2"ثة@لطسغريحعاال@4( 6 طقتر.1،1

1رفمللصريةار@ل@لدمحطرط7ورفةية.@@@فهاء@لاثة 6 1@يكهريلم@)تلىبح6 4 2 6،)7

ديمخصروا
1@رفة@طبة،طفت 345رلح@ر@لبهصصحطوط7 4@بكرويخلم@)ن@ربح1 7 8 9،)2

4@لة،@لطقك1(@8) 8 0 .28ص@ند@لهيةاوا@لفي1،/

2@صبما،@يطولص1(49) 2 1 .47ايد@لة،@لالفاتصاح@اعهو@فله1،/
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)@ل@اقعات،هذهذكر@لنتاء،مهامصب!ئنالاحتمال:هذايقؤيومما

المسائل!ج@ابئ"كتابيذكرولمالجصاص،الإمممؤففدعنحديثهبصدد
(.)

ئ@ئضعز@لو@تمكأ"اسمأنكساو@حذا،مؤئفايقبرهماكانأنهعلىيدلومذا،

ئكللم.تعالىو@لل@عنها،فاجبعليه،ورتأيله،وقحتئئيلىهاك
:(1)الفقهأ@مولكاب5-ا1

ووصفه)2(،نرجمتهمصاثوغابىفيالحصاصللإمممنسوئاهذا@لكتبذكر

كرهفيمنالجصاص3الإأكروفد)3(،مفيدأكتببانهاشيالإمم

يتعزض@لتيالأصولية@بث@ختمفيفنجده@لق@تن،،أحكم"فيعليهرالإحال@

@لسألةمذهفيلوقد@ستقصينا@لتى.."يقرل:ماكثيرالها،
فيهبما@لفق@أئصولفيأ

نكئصماوقد5أو:تعالى،،شاء@لل@@نهاك،فليطلبهاها@ئر@فمنكفاية،
في

هذه

كلثأنهئنبئ@لتيط@لبار@منوغيرهاويكفي!،يغنيبماالأصرلأ"في@لسألة

ضخئمم@سهثي

عنهقالوقدالحنفية،عندالأصولكتمصاثوئغمنهذا@لكتبوئعتبر

ليوكائه..9الحصاعى@لعلحية.منزلةعنحديث@مغرضفي@لك@ثري@للأمة

لهنطرلاالأصرل
@تشرينأ@كتبعنفضلاالأقدمير،كتبفي

8رللار@لكنىمحطرطهلا@رقةيلخعر@@لفاء،@مهامحعر@(50) 5 2 4 2لمبكهرنياح3 5 6 79)

لقد(51)
ىيرد

لقه@طصاصرالامم@لمفها،نصهلكدمكلا:.@زئصملا@ئد@م@صاثو@عة

لايدكرهعيهيحيلحبسا
مداوفد@شهرص4(،5ممق@ظر@)الأعول،نر.@لمقه،،نمرل.3

ن@ه@لكمد
علافعلىفقه@لتبعجل@لدكهومحقفهحتى@ن@لاصول،،@ي@لفرلر.بئ

ماعلىفلك@ئتد@يولعله@لتسية،ملهحاتنيرمىولا@موي@ليهد،
مى@حلىيرقةتخرحاء@ي

سرد@لدللر@ري@لنمرل،مدا@لبالحمىلحرغ@لنح:.تالجث@يو@رتير@ططت@@لنسخ@

عه،ععا@للهساصيص@دسرحته@لنتى@لى@ب@ري-
ورملممرولاطره،شحهبهومغ

@ضنير@

ريعشيرشلبلىك
@@

ساكانهنافلمللالمسحد@لأتصى،.و@لكوسضانة،و@رممحينئمانعممنر

@ي
ئ@يللمححة@لن@نصط@بلنسحة:امنهلنسغح@علىكبتدكان@ن@تية،ت@رهنه@

2@لدمحور@لنصنحفبئمفئصة)ريحعبالحصاص،.سسر@ريلكر@ نلرصغحك8

@لالية(.@نح@همهعىصفرةر@بها@ادجنرفي،بلودللنئمة

@ن@لنلميموبخادكرماسق(52)
2ر@لاش@منا@لاب،سل@ 6

3.

2@طر@مر@لضبة،1(53) 2 4 /1.

4ر@حع(54) 1 /،97،20 5،12 5،45 6،92 5 حثايهرللهاضعمىوعبرها2،/

.91صللكرثري@لتقاضي،حسن@ظر.@(55)



1 @لتغشرديو@نهجهاص@@@لر@زيالإمم3

مناخىه،منيسيزاجزكا)إلاهذا@لكتبمن@لثاني@لقس@خفقوقد
بابعند

فيالإسلامية@بامعةفر،@لنهاية(@لحالاستحسان
بهذا@لتحميقوقام@نفرة،@@دين@@

سيح@لباحث
5عم@اجستير@درجةبهونالئسعد،خالدأحمد 1 4 وجم@0،2

1حدودئرسالته 2 2 صفحة،0
خدمتهجهعقعلىوئشكزراسة،و@ل@@لترجمةمع

ئصلحجمتكبيزعليهترئبمماجدا،@طؤلة@بالههام@أثقلهأنهإلالهدا@لتس@،

مضاعفة.ئضعافا@لكتاب

جسيعتحقيقشملتخى،تحقيقوهناك
الدك@ربهقمهذا@لكتاب،منعليهعثرما

و@ثزرنالأرقافيزارةقبلمنأجزاءئربحةفيطغليقد@لنشمي،جاسمعجيل

ففيمراحل:علىنثزهوتمالكويت،فطالإسلامية
4@سة 0 الحزءطغاما@/5589

وفىو@لثفي،الأول
4صة 0 فيالجزء@لئالث،طغامألالهاص8

4صة 0 ا@/9

مجموعوي@ئغالجزء@لرابع،طبعاملما9
1الاربعةالأجزاءفيعدد@لصفحات 7 3 9

صفحة،
مع

@لله@جز@حلىل-المحقق@نويلاحظر@لفارسراسةو@ل@المقدمة

فىخصرضا@لههامق،ئ@الأيضحاألهالاجليلة،خدمةهذا@لكتابيخدمأنخيزا-

حجمه.منأكثر@لكتبضاعفمماو@لئاني،الأول@بفء

اعئسدوقد
منهصاواحدةكل)6(،خطتيننسختينعلىهذا@لكتبتحقيقفي

ربالتالي@ليهاب،أولمنوأصاءللؤلف،مقذمةعلىئحثرلمولهذاالأول،راقصة
تتضئنكنتماذايرفلاأنهكسامحتوياتها،وما@قدمة@هذهحجئمكمئعر@لا

@لكتب.أولمنالأجزاء@لساقطةهذه

مامل@تزجممنوبمفقهذا@لكنب،محققاتاذ@نالأ@فمبوقدهدا،

الجصاص
(7)

ذلكفيمستدفين@لقرتنأ،أحكم"لكتابهمقذمةهذا@لكتبئن@لى

قال:حيث"@لقرتنأحكم"مقذمةفىالجصاصالإمامقالهبما

ولكىوعرما،مجد@لنامرةكرىفيعليهر@طصطشر@نهلحبةملا@ليها@عىطوبلألحنثلقد(.)

مضيةوئقاث@شيمن@لنوى@جاغي@حد@لم،لحي@لكر@م@لل@ف@للمصر@صلث3حدوى،لدود

سهحب@اكر@مة@لحخر@ناملةسحةليلحتحيتنحالى،@للهحمطهدردهرحم@لدكحر@نن

فيت@لحثصثفةركففيسه،رالاشفاثة@ليمملا@لكصعلى@لاطححصمكننيومكداعده،
@له@@حر@@مطوطد،عا@

.@@ر@خير@عي

@@لدكحرعحيلللالف@عهاتكلم(56)
.2أ-26صتحنيفهمفئحةفي@لشيم

2@لاعولن،طقكفيللبير@لمصلكاله.في@ر@حىمصطنى@عد@لله@لأماد@ننفله(ي@ 0 4 /،1

5@لؤتد،لأحكما@صاعى@ضضعلىتميفه@ينير@لريصحدن@ما@ل@حدلكرلمى@لى /
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قذمناقدا
لامماخملذكيرعلىتشتسلمقذمةمذا@لكتابصدرفي

جهلهيع

لماوتوطئ!@لترحيد،ئصولمن
@لقصآن،معني@متنباططرقمعرفةمن@لي@يحتج

والأس@لى@لرب،كلامأنحهعليهتتصوفومائلناظه،وئحكمدلائله،و@صتخر@ج
وتنزيههت@يد@لل@،معرلةبالعديمأولى@للمكان@ت@ثرعية،اتو@@للصية،

ذكر@ل@القولبناالتهىو@لآنعببده،ظلممن@قرون@نحلهوعئاحنقه،شبهعن

ذلكولئيإنهلدبه،ويزلضايقزبنا@ليهلما@لتوفيقنسألر@لل@ودلالله،@لق@تنأحكم

عليهأو@لقاثو

ئصولكتابهو@ااثملى@ليهابالمفذمة@لحنيئنهذا@لكلاممنهؤلاء@لفضكففهم
شيء@ل@@طقيفةفييحناجالأمرهذارلكنالأصول،،فيل5ب@لسى@لفت@،

بمقذمة@لقرتن!لأحكمالامأنهبكلامه@فاد@بصاصالإممئنوذلكيل،@لتف@من

قسمبن:علىتمثتسل

لائمالمجسلذكرعلىأويشتسلالأول:@لقسم
التوحيد-،ئصرلمنجهلهبسع

نحلهوعئاخلقيما،ش!عنوتزيههتوحيد@لله،معرفةبالتقديمأولى@ل@لىمكان@ت

عبيده،،ظلممن@لقرون

معمياستنباططرقمعرفةمن@ليهيحتجلماتوطئ!على.ويشتمل@ئني:والقسم

@لعرب،كلامألحهعليهتتمز@ومائلفاظه،وأحكمدلائله،و@ستخر@ج@لقرتن،

ثرعية،.@اتلبرو@ية،سماء@لأوا

@ترحيد@للهرأمررالعقيدةبمسائلخاعىالأول@لقس@أنكلامهمن@ضح

الاستنباط،وطرقالألفاظودلالات@لفقهبأصوليتحئقفهو@لثانيوئما@لقسموتنزيهه،

الأصولية.مى@لباحثذلكوغير

نظرت3@لق@آن!،أحكمئولأني@طصاصتال@@لذيهذا@لكلامنيتأئلثوتد

حيث"،ل"علىكئيهاينطبقأنهئجدفلمالأصول،،فيلكبفي

الت@يد،@صولمنثيءفيهوليى@لفقه،ئصولفيصزفكتابلم@لفصول")ن

والعقيدة.الكلامعلممسائلمنفلكوغيرحلعه،شبهعن@@للهتنزيهومعرفة

أحكملكتابأمقدمةالأصولأفى@لفصول"كتاب@كلتباؤيمكنهذاعلىوبناغ

الأرلئما@لقس@@لففه.بأصول@تعلق@@لثني@لقسمحهاهفيصا@يجزجما،@لقرتن،

أب@لفحن،11..(58)



1 @لتفسيرفيرد@جهلاعى@@لر@ري3@لا3

@الاحز@ضنموجرئاكانفلحذو@لحقيدة،@لنرحيدبا@رل@نحئئ@

احتماذفهذا@لينا.وصلت@لتيالخطيةمى@لنسخسقطنمل،،أ

هتحقيقفيعليهسا@كلئسد@للتينالخطيتيئكلتا@لنسخت@ئنالاشلرة@سقت

@لكتاأرلمنوأحزاء@ؤفف@مقدمةعلىئمنرلمولذلكالاول،ناقصة

منالأولالقسم
الأجزاء@لساتطة،تلكضنكان@لقرآنأئحكم"مقذمة

أعلم.

منالأولى

الفصرلأ

فلعلب.

تعالىو@لله

كانينتفشره-فييقتصرلم@بصاصالإمامئأالاحنسال:هذايقويومما

كساالأغلبهوذلك
ئي@لفقهية،الأحكمعلى@متنباط@لكتاب-@همبهي@ي

المتعلقةو@لباحثالعقيدةمسائلمنلكثيرتعزضو)نمافقط،الأحكمآيكتفسير

خثقه،شبهعنوتنزيهه@بتوحيد@لل@
@@عتقد@و@@لضال@على@لفرق@لرذمع

منبا@زةسمةوهذه@لفاسدة،
بالتفصيل،للهشلىعنها@نوسأتكلمتفسيره،سمات

فذمفكمامنهجه.عليهاشى@لت@الأشس@و@يانبتفسيرهعد@لتريف@لثلي@لببفي
هوما@قذمة@هذهضئنكذلكالاستنباط،وطرقالفقه@صولشلتبمقذمةلتفسيره

وصفاته.@توحيد@للهمعرفةوهرنلد،منوأخطرئ@خ

:@الفقهأصول"تأيففيالجصاصطريقة

بأصرل@لنتهاء@لمسئ@طريقةعلى@لنت@!أصولكابهأالحصاصالإمامأثف

ليبحشنلذلكرتبيائاالحنفية،
@لتوفيق:وباللهفأقوللهذا@لتسهبد@لرجز،هناأمهدأن

مختلفين:اتجاه@فيكتبهمتأليففيالاصوليونسلى

@ل@مئجهةفيه@لباحثينوعايةمذهب،أئم!لفروعمتئرغيرنظرياتجاة@حدمما:

أوتأييلامذهبئ@علىتطبيقهاغيرمن@قدسى@وتقر@وذقبحها،@كلدتحقيق
نقفحا.

ويس@ى
@ناهج@بينمنئول@لثافعيالإممئنباعتار@لثافعيةأمولالاتجاههذا

@يكلمين؟طريقةأيفاتسمى@لطريقةهذهأنكمامجردة،نظريةدر@مةثو@صهفي
@لنظري.المنهاجهذاعلىالاصرلفيبحوثلهمعلصلى@لكلاممنكيرينلأن

بمعنىفيها،الاجتهادسلامةو)ثبكلخدمتهامتجهوع،بالفىمنأثراتحاهوثانيهما:
المتقدمرنبليهاانتهىالتي@لفقهيةالأحكامسلامةإثبك@لحمنجهةفيه@لباحثينعنايةأن

بهاويثبتهامذهبهممروعبهاليقيسيا@لقايي@بقر@رنلذلكفهممدصهم،ش
ويسىلامتها.@

اء@لف@لف@ئنباعتب@رالفقهل@طريقةأوالحنمةأمولالاتجاههذا
ين



1@لحلميةتثلى" 3 7

منابتداءأكئروا
الاتحاههذا

لهاأخذمنسذهبكلفيوحدو)دالحفية،هم

ألفتوتد
لي

أهمفمنودعامته،@لل@دلكعمادكفتمز@مذالاتجاهينكلا
لأبي@عتمد@هكتد@"لعية(:اكأصول)ئيىالمتكئمينطريقةعلىالمؤلفة@لكتب
محمدالحسي

4@توفى@سه@@متزلي@البصريعليلن 3 لإمماهارو@)06(،@6

4سنةالمتوفى@لافعيالحر@ين 7 الالعيالضللإمما@ستصمى@"و)16(،@8
5يسة@تومى@ 0 5@

حلى@للاءثمألاتجاه،هدافيللأقدمينغرفماأشهرمنالثلاثةالكتبلهذه

بل@المحتصراتفاحتستالتلخيصات،هذهاحئصرتثمالكتب،هذهفلخصها

المتو@ى@سة@لر@ريالدينفحرالإممعليها:وزاد@لثلالةالكتبلخصومم@شروح.

6 0 6@
(63)

أبضاعليهاوزادرحمعها"،الأصولعلمفيالمحصولسئاه!كتبفي

6سنة@توفى@الآمديالدينسي@الإمم 3 1@
(@6"

أصولليالإحكامأكتابهفي

@ؤلفة@الكتصأ@مخلمنطريقتهم.علىكتناأتموا@ثانيالاتجاهئصحابأن

صرمرةأي@حدللبح@لمفه،نحرل@لانحامبرامدصحرلاحبم@(59)
مفدمةو،ملحفا،ا-581

@
4صحلدود،ى و"3،1

سحول@@رم@ح@ة!2،4حسادصحامدحيرللدكتور"@لمقهرلئ@

مبوح@@لد@ررتحفبئ@لر@لب،للإممالأصرل،نعلمفك

ر@ل@@ن@ر@على@لطحص،)حأ@ححدس
ى

رضهره@صاسصلها@ططص@ال@حرله.@أن@هى@حد

معر@ل@دلالدكاء
@لمفه،ئمرلى@ح@د!@كسه:امى@لصها

و@ثصح
الألمحله،،و@كلرر@،الأ@له

واي@5،92@ير@د،دلاد@لى@وعرها@
6/2لأعحم،@ 7 5.

س@لكعد@)اث@
عد@

له@بنحر@.@ل@لبةكارأف@ر@برس@يامم@لفص@@نونى،برسصلس

@طلص@@هايةمهااكنرة،مصمك
@ى@لم@،@@ر@بة@ي

لي@لرمد،وأمحلنا،عنراثي@@لن@لف

الر@@وعرها.@لسط!،لحممله@رألأضل@ره،املم@للعلى@نيرللىملأرأ@ل@@لممه،ئحرل

4/1@لأعحم،ر!ي@21،ا2ر@لثابه،@لا@ها 6 0.

ركلالأصرلر،لمهاء@لمعهكارمىمى.حد@لر@ل@صححدسمحدسحامدنر(62)

له.@و@لس@لالملسمه@فحل
ىالانمصادو"@لص،،علرم@حاءئنهرماأمىمصت،ممى@حر

دررعى@لجرو.لل،،@@مفدس@را@للاممة،،نهاتواالاعتفاد،،
وا"،م@@ل@

سحرل@@

7@لأعم@@@لأصول!.علممن@سنصفى@وأ@لأصرل،،علم قىحتمصا@رمىكثروديه2،لا1

@ن@لمصل@يقىحشهسقت(63)
ر@طم@ني،

3 4
ص3

5 3

@لحلي،سا@صحمدسعلإبىالهث@
لىنحلملاص.نصرلي@لل@و@لآ@لىلب@رو@@

ل@ح@ر

الإحكم،بهه!مىى@ل@.دحاد@@لمتهاء@حصرحسدهو@نتهر.ديهاددزسى@لقامرة،@ر@و@لم،

11ر@د@لار@لىا@@وعرما.ل،مهى@ومحمحره.للدكهر 3 4 .33لأالأعم،،وه3،/



1 3 @تفشرئوسهجه@بصاص@لر@زي3@لا8

لألفقه،@ئصول)56(:اطمفية(@صولأ)ئ@لنتاء@طريقةعلي
دي

لكزخط@طسن@
3سنة@ترفى@ 4 وهو-@،0

@لكتبئتدممنزهرة-محمد@بو@لعلامة@ثيخقالكسا

5سنة@توفى@بكر@بماصلأليالفقه،@صول"يليهوهدا@لنحو،على 3 وهو7،0

@لنظر@تاسيس"ئسئىصغيرةرسالة@لكتالنمذينويليتفصيلا.وأكثزمنهأومغ

4سنةالمتوفىسيريد@ل@أليللقاضي 3 الأصول@ل@موجزةإشلراترفيها)66(،@0

فيها.اخنلفراأوغيرهممع@طنفي@لذهبأئمةفيهااتفق@لتح

@لسئىكتابهوئلف@ه@3سنة@نوفى@@لبرثويالإسلامفخزهزلاءبعدوحاء

ئلفكتابئرضحبحقوئعدم@زها،@لبرةسلكتابوهر@ل@نرثوي،،ئصولبأ

9منة@لتوفى@بسوط،"صاحبجاء@لشرخسيثم@طنفية،طريقةعلى رو،0

كتائاوأل@
كتببيانمثللهوكان@ئرخسىأ،ئصولباسسهاشئيالأصولفي

تفصيلاوأكئرعبلرة،أوسغولكنه@ل@ثوي،

منيظهروهكذا
ئصرلأكتابئنالأصولكتبحولالموجز@لتاريخيهذا

على@وئفة@@لكتبلننمرميتةمكانةيحتلالجصاص@زيبكر@ل@أليللإمام@@لنت@

قن@ول@بصاصالإممئعترحيثكبيرة،علمبةفيمةهذاولكنابه@لفقهاء.طريقة

@ل@هذهعلى@طنفيةلمذهبئضل
ى

إلائسبقولممتكامل،بمئسكلكتابهوصلناوقديقة

للإمممآخذ@لرائع،كتباأشلى@ل@وبمضهم@لكرخي،نميخهكرصالةبمحاولات

فيمنئورةوئتر@لأمتفزقةتر@مإلايشكللامنهماوصلناوما)86(،منمور@لتريديألي

@لكتببطون

فأقرل:هذا@لكتا@،تأليففيطريقنهأعود@لى@انوالآن

لى@دك@رد@ا@ممحطم)ح@
يلصاصلطفةمت@لالت،@لصل@ينر@حمهمممت@ل@فرةمله

هايم3نزلمرلحلكعد@طفبة،،

عد@لل@(66)
يطح@علمفيصفسنرلرمرلمجفبة،دفهاءكرسعى@لقاعي:سدصس

@ئ@لة،،تقويمر"@ثسر@ر،،كبو.@للى@ليه،@لظص،تأصي@كبه..@ى@لرحودصونهره

4/0ولا@حم،12/4،64،7ية،لهار@ي@لبل@@@طرا@ما.رعر 61.

1،72صلكث@ه،رمرةنومحمدللبح@ض،ئصرلر@حع.(67) 0

كنمر@.

محمد(*)
س.(@ك@3)تدصر@تريدىئ@رمحرد،محدسلن

@لىلةئ@ت
@فا@،،@ر.@لش@،،ئملتأوجتو.للنرلة،،نرماموا@لنجى،،محه..صتد.حلة-طريدا

.7/19@فلام،واك@063،للصه،يطيلمرالر.@@رعرما.@ر@له،@ماحد@لر@غ،و.

@ي@لصا@ر@لدكحرةر@حع(69)
هاس@95.@
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@س@اة@لنتاء@طريقة@لنت@،ئصرل"تأليفهفيش@ق-كصاالجصاص-الإماماتبع

لهكانإدرأيه-يذكرثم@سأل@،يقزر@ننهذا@لكتابفيوطريقته@طنفية،بأصول

ئصلليثبت@لنتي@بفروعهمعليهويستدلئصحابه،رأيهذائنيبينثمرئي-
فروعهممىلرأيهأيضااستدذئصحابهرأيرأيهخالفوإنالمسأل@،فيكلامه

ية،@لن@

اخي،على@لفرريدلهلللطلقالأمرببفيذلكفعلكسا

فيحي@طسنأليشيحهوئنحال@ذكرتر@منجذايكرأنهكابهفييلاحظو
به@+@لكرحيئلر@طسنوكانفيقول:أالأصحلية،لثى@لباحثتناولهأثناء

أبوئيخناوكافى@@ر:1،0أبو@طسن.شيخمايقرلكانوكذلكأو:!@،يقرل

عنحصلناهيو@لف"أو:@رى-أ،الحسنأبروكان"أو:يستدل-!،@طسن

@جابهشدةعلىتدذ@لت@@لبر@تمنذلكوغيربه@لابر-ا،@طسنأليشيخنا

@سائل@بعضفيمحالفتهيعلنئنمنيمنعهلاهذاولكن)17(،بهذا@ثيختأثرهوعطم

@طنفي@دمببفروعأيضحافلدفيمستدلالرايه،مختلفارأئافيها@رتأى@لن@

فييتغالجصاصالإمم@نثم
@لتد@ولةورئهالاعتراضطريقةللخصرم،مناقثاته

ئو:يقال،،5بيرفهثمفيل،،فإنبقرله:ابالاعتراضفيئيبعده،وماعصرهفي

يفترضماكثيزاوهكذاقلنا@،أوله،)فيلبعليهيجيبثمقائلأ،قالفإنإ

وتاكيده.مذمبهتقررفىزياثةعليه،ويجيبالاعتراض،@بصاص

تأصيلحيثس@صولهأفيا@لتبعةطريمهخحلهامن@ح@لأثلةبعضومذه

الحصوم:معالحججوطريقة@دب

و@شدئ@@لتكر@ر،،يقتضيهل@طقالأمر@عنتكلمو@لثلاثرن@طاب@لببفي

بدلالة،إلا@لتكر@ريج@لاإنهأكرهمفقال@لسألة،هذهفياختلفحا@لفقهاءئنبتقرور

3الأمرعهدةقضيفقدو@حدةمزةبه@لأم@رفعلومتى
0

الأحناف،أصحالهرأيكرث

رحصهمئصحاينامذهبعليهيدلو@لذيفقال:!
مرة@لنليفتضيالأمرئن@لل@:

على@ر@القلالة@ل@تقومحتىالأقلعلىحملهالأظهرئنإلامنها،أكثرويحتصلو@حدة

@يلالفصول@س@ى@@لنتهنمول@ظي.@(70)
1@لفل، 0 3 /2-117.

4ل،@لنالاسلعلى@ظر)اك@ 6 2كلا،هلا،1،/ 9،24 1،61 2 3 /،21 ك@2،6،02

2 23،لمه7،1 حلا.كير@هاضع@رعبرماش6،4

2@لفصول،ر@جعايثث@ 4 5 مينبا@لغشيحهخالدجث1-254/
حمى@ثا@لم-@للف@مألة

مه

@بقي.نيءفماحكم



1 @تفشرفيوشهجه@بماص@لد@ري3@لأ4

وعبفرهذا@لرئ@علىيستدل@خفئمبدلالة-الاتلزمهلا@لزيالةلأنمنهاأكثر

مذهبمنذلكعلىيدلو@لذيفقال:المسأل@،فيكلامهئصلليئبتالحنفيةمذهب

ئلاثاويدئنإلاو@حدةعلىهذاأننفسك-طئقيلامرأته:قالفيمنقولهمأصحابنا

ثنتينيد@ئنإلاراحدةامرئرعلىأنهتزج-لعبده:قالفيمنوتولهمثلاثا،فيكون

ماعلىالأمرفيكرن
بعدديتعلقلمالأمر@ؤافيمذهبهميكرنئأيقتضيفهذاعنى.

الأكثرعلىيحسللاأنهإلامنهاأكثرويحتملواحدة،مرةيتنرلأنه@للفظفر@مذك@ر

.@بدلالةإلا

الاعتر@ضذكرمئبئا@سلو@ةعديهبأ@ئةالمذبهذاصحةعلىيستدذذه@ثم

منرئيث@لبب،بموضوعتتعلقمسألةييانفيفصلأعقدفلكربعد)37(،ولمحفعه

مختصر.بشكلهذا@لكتابتأليففيطريقتهتجليةمنفيهلساهاأوردهئنالمناسب

جمل@ر:فال

أنهصفةأوضرطأوبوقتمحئقاأومطقاكانالأمر@فالنئصحابناعندفزقولا"

لا
@لدلالةعليهقامتولا@لتكر@رحرف@للفظيكنلم@لتكر@ر@ذايقتضي

غير@من

@اغسلوأألملؤشإلىقمتصفاامنوأإتذب.ا)يهاحهاتعالى:ترلهنحووفلك

عندندنهفأذنخقاعرفمخئروأفضتص)فإذآوقرله:)47(،@وجمكتم

.@الامر@لتكر@ر-ظاهربقتضلم)7(،@هدلص@ك@ار@ذ@زوأنح@ر@نشعر

رح@همئصحابنالأن-)فقال:@لسأل@،لأصلممللا@صحابهفروعيذكربدأثم

ولرطئقت،فدخلتهاثطالقفئتالداردخلتبفالأمرأته:قالليمىقالرافد@لله

@لطلاقئنثطالقنئت@لد@ردخلتكلماتال:وأنهتطلئ،لمةىمرةدخلتها

وقت!.فيهشرطميوإنماتكر@رفيهاليى@فا،لأن!بتكر@ر@لدخرلعليهايتكرر

مئبغاخصهمه،معحججفيوتأصيله-مذهبهتقربرفيزيا@ةذلك-بعدشرع

فقال:عليها،،والإجابةالاعتر@ضات@فتراضطربقة

قيلواحدة.مرةالابالآيةيتوضألمأحدا@نتقول:أنهذاعلىيلزمكقيل:مإن9
@للفظتنلىلو@لذيتلىلها@للفدلم@لثانيةالمرةله:

دخلتلانماو@حدة،مرةفلكس

كانفلمامحدثون،وأنتمقصتم@فاالمر@د:لأنالمعني،طريقسالحكمفي@لثانيةالمرة

@ان@،@سهرة(74).41ك@1-./2@لمصرل،5ر@حع)ك@(
.6مى@قةحرء

1مى@لابةحرء@لفرة،رةص(75) 98.
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محدث.وهوئر@د@لصلاةمتى@لطهارةلزمته@لى@لصلاةبالقياملابالحدثمتعلقالحكم

@لت@الأوتكل@ي@لنكر@رتمتضيئنفراجبللوتا@@ض5كفتبفاقيل:فان
لاله:قيلبها.@لفلعلق

ما@للفظفييكنلملمالاله@لكيجب
تكر@ريوحب

هذا@ليرم،فيصلله:قاللوأنهترىألاإبجابه.ليتثيرلذكر@لرتيكنلم@لفل

فيضنمئر
لاسم)ياهتعليقهلأحلالاوفكليتكر@ر@لفلذلكيقتضلم@لسنة،هذه

وصفناه.مافكدلكئوقك،عدةينتظم

تطلقئنلهائنةشست@الاطالقأنتلامرأته:قالفيسنأصحاباقالوكذلك

لأنهةعلى@بلىضصورةسنيئتهاتكرنولاسها،أكئرلاواحدةتشهمتىلفسها

تطيقهإيقاعالايملكلمفيها@ن@يئةلها@فيثبت@ستقبلة@الاوقاتبسئرعلقها

علىفلكفجعلحا@لصقتببفيمث@نطالقأنتقوله:وبينيينهوفزقراو@حدف

فييكنلمإذالمجلى،
سوكانعلى@لرقتدلالةاللفظ

وئلناظ@تليث،الماط

بعده،.برتتتتحئقلمماالمجلىعلىتنعئق@لتمليك

فقال:ذكر،فيماالعفةببيانذلكئمقب

@لنكر@ووجربثونواحدةمزةعلىوقب@وشرط@مئقالأمر@كرنفيو@لئ@"

هيالمطلق،الأمرفي
لا@لتكرارأن

بوجودإلا)يجابهيصح
@لدلالةبقيمئر@لتكر@رلمظ

@وكالضحلنئ)تنصتعالح:تولهلحونيليكونئنيجبولذلكعليه.

@ألثتش
@لفئن(76)

معيمتنعفلاواحدة،صلاة@للننصيقتضيهي
لهرو@لىئن@ل@

وصفناأ.ماظاهرهكانوإدلذلك،يصلح@للفظلأنبتكر@ر@لىقت؟تكرار@لفحل

قائلا:@سألةلظائر@دكر@بحث@حتموفي

قالفيصأصحالافالماآفتى@لحلكالنحلؤة)نن@تعال@:قولهونطزأ

ئأصحتلاللسنةفولهوجحلوانوى،كمائنهثلالارئرادللسئة،طالقأتلامرأته:

أنت@لرجل:كقولالأوتك،بتكر@رعليهافيتكزر@للاق@لستةلأوقكمعناهيكرن

@لحتخهنة)@التقصتحالى:وكقرلهئ@هار،ثلالةفر@طالق
@لطلاقتنلىلقدئنه(77)

تعال@:قوله@أ:(78)جمرزلمأبانبىعيسىقالوقدئرقد@لسن@.فيمتفرتة@لنلاث

7مى@لآيةجرء@لامراء،دررة)كلا( ا.مى@لآبئحر،@لاللاق،مررة)كلا(8

سعشىس8)
سئ@ك

2)تمهىئ@رصدفة، 2 حلملفهاء@مية.ك@رمىنصرلي،تاض:(@1

صص@ر@لط@@
اخهاد=و.@لبى،،د@نتمحه@اسوقىديسبر،عنرلالمرة@لقضاءروليطة،



1 4 @لتفشرفيومنهحه@مصاص@لر@زي@لامم2

انيصخئنهذاعلىفوجباحدة،و@لى@لثلاث@لطلاقتناولقد@لحذغن)مالتقوهن

عند@رقاتمكرزا@لصلاةفحللومألشى@لملوكالنحلؤ)@ووتحالى:لقوله@ر@د@يكرن

بدلالةأإلاعليهحملهجائزفنيرلذلكمحتسلأكانوإن@للفظئنإلا@لدلرك،

@لغابى-فيمتبغا-الأصوليةفصولهاستعراضفى@بصاصالإمميستمووهكذا

ئصحابهرأييذكرثمرئ@،لهكان@نرأيهيذكرئمأرلا،المسألةيقزر@لطريقة:هذه

علىيستدلثم@لفقهية،بالفروعيثيثم@لكرخي،@طسنأليشيخهخصوضا

وفر@و@لتحليل،بحد@لناقثةعليهاذ@ثمالاعر@ضاتويفترضالأدلةفيتبع@لذهب،

وتدعيمه@ذب@تأصيلقيالأقمالمنهجحفاتمليقةوهذهبالنعلائر،يئي@لختم

@لبالغ.هموتقد@@لعلمأهلهذا@حجابكتابهنالولذلكو@لبراهين،بالاد@ة

@لقرتن،:ئحكام.-16

منسرجلىوقدالعلمية،وتجاربهمرانهوخلاصة@بصاص،الإمممحففاتتبئهو
ئا

في@ليه
موضوعفيه-مؤئفهومنهجهذا@لكتابئنونظزا@ل@ترجنه.مصادركافة

رأكفيتعالى،شاء@لل@@ن@لثاني،الببفيمفضلأعنهسأفرد@لكلامفبنيرسالتى،
فأقول:@طديثة،طبحاتهوأئهر@فطرطة،نسخهبحضبذكرهما

@لل@،وطلاب@لعلماءبامت@ام@بصاصللامم@لقرتن،أحكمكبأحظي

لهترحدأنهبدلي@جدا،المطلوبة@لكتبمنوكان
@ستنساخهاتمكثيرة،خطةنسخ

فيئسخمنه،يحد@بزء@لثي@لصريةد@ر@لكت@ففيعصورمختلفة.في
منة

8 5 3اور@تهوعددعاب،بقلمومحب@،4 0 فهماوالثاكالأولئما@بزءورتة.8

ناقصوالأولعاديمما،بقلمأيفماكتبان@نمخها،سنةمدؤنكيرئخرى،نسخةفي
بسمفيل)ببمىو@دأ@قذصة،@

وينتهي@لرحيم،@لرحمن@لله
تعالى:قولهعند

فيفف@ذكر@اولهو@لئاك)"8(،قروء@ئلةبانفسهقيزنجقلأبمطنتت)@ت@
ق@لث@

@لنسلى،سورةمىلالجهار
ويتهي

الانفالسورةمنلخص@،قسصهبب"عند

طلغاكانلحصاص@لامم@ل@لو@و@طلبت.لحي@لصميرة،@طجةراى@لق@،@س،و.@دأي،،=

ص@لمهائد@لبه@ة،في.ترحسته@طر@عبه.و@لتمبصعه@لنل@لمصرل،دىاأكرجتمزلفاته،على

2/6@صية،سر@مر@و.15،1 طلأ،-78
لسحم

.15/001@لاعحمر.ا،له8@زئنين،@

2/4@لأعرل،@ي@لمصرلفياملا@لفصلر@حع(79) .1ا-044

صر(80)
2ةلفر@ة 28.

@)المم
6/1سيربةبالكخالةللرحه@ة@لرية@لكنص@رس 2،1

.12يها@لهريةسر@نةرلحهرس
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ذصوقدالقرآن!،أحكم"منكثيرةمحطوطدمكتبد@صتانبولفيوتوجد
أنه@لنشيجمسمعجيلكتور@لى

نسخاوجد
@لسليمانيةمكتبةفيهذا@لكتبمن

علىيدذمماوق،@لترفيعةعاليةنفيسةبخطوطومكتوبةالدهببملىئوشاةوغيرها
شذة

مبئنا@لنسغ،تلكبحضذكرثمبهذا@لكتاب،@كلتائهموخمنن@لل@أهلجزص

وجدتأاستنساخها@ومةأور@قها،وعددخطرطها،نوعية

فهيالقرانأأحكامكبأطبعات@ما
ئدكرالختلفة،فور@لنش@رفبلومنيرة،ك

3سنة@لصرية@لبي@@طعة@طبحةمنها: 4 العرلي،اثوطبعةا@،7
4ل@روت 0 4بيرتث@ر@لفكص،وطبحةا@،5 1 الملسية،د@ر@لكتبوطبعةا@،4

4ي@روت 1 @تسدتوفد@ا@،5
الأحيرة،@لطبعةهذهعلى@لرسال@مذه@إعد@في

@لت@@لرلياثبطعةبها@ستشهدث@لت@@لنرصنقلأثناءفيلهامقلىنا
وعلحم@لنفسير)مكتبةبرنامجضنح(@ول)كلاه@لكحبيوترأسط@انةعلىؤضعت

سنةالأردن،عئان،فيالآلي@طلسبلأبحاثمركز@لتر@ثبصد@ر@لنىت@أ،

4 1 م.1998/@91

ء*،

1صللد@هر@لنىوبهه،شخمةلحر@سة@ر@وي:عليئحمدسالأمم@ظرصا@(82) 1،6

1 1،7
1ئ@ر@قاع@،رغ@لسي@انيةميهة@سحةذكرما.@لت@@لسحوس 9 @حطكتيوقة،9

7رقم@لناغصكةر@سحةنميق، 8
@كسةولحةنسح،بحطكتو@لناني،الىل@طرءتنم@لومي

3رقمنعلى@ر@يم 7مة@صشاحهارتلريحيرتة،لم@3نرو@فها1،3 2 لات@،وتحرهانرلمحاص3

2ندر@قارض+،للنري@ر@ونحة 0 6@شناحهارمة@لسح،لحطكبتيرتة،6 5 ونحة@،0

لاناعليشهدمكة
3ر 83-.4

@لرلة،@لحخر@@لاملة
ر@ي@بضا،@لحسحطمبهرلةرمي

مكة

ر@ممهاعم@لى،نسححلى@لل@
2 2يا@ر@@@طرء@لأرل،ودنل7 4 رر@ميرلحه،1

2 يلرءو@نل8

2@رقمنحت@حرىلسحلبهاو@رفة،ك@2ن@ر@تها@ل@في، م،9
@لسالةو@لسع.33ك@،3،03،2

مجحةكلهاذكرها
لحي

@ستممول.@ي@لسليابةمكمة



1 @لتفشرميرمهحه@بصاصر@زي@3الا4

يلي:مابلىنخلصالجصاص@بماملمؤئفات@لسريعالعرضهذاوبعد

سلىو@لنح@ان،حنيفةأليالإمممذهبلخدمةنفسه@طصاصالامموهبا-

هذاعلىيد@لف@لطولىلهكنتولذلكمفننا،دقيقامنظئاسيراكتبهتصنبففي

كانحيثبالأدلة،مدغئاعلميا@قيقاتحريزاوتحريرهنأصيله،فيالمدهب،
بهتم

لالفااقاما
و@لبرامين.الحجحلئىحنيفةأليالامملمذهببالتدلي@مصئفاتهكلفي

محمد@امال!بكتباهتم-2
ئصيلأأصلأتعتبرالتي@ثيباني،@طسنبن

كاب5ر@لصغير،،وأ@لكبير،،لمجمعكبه:امنفشرح@طنفي،للسدهب

لأمهاتجليلةخدمةقدموهكذاالاصل،،كتابعلىأوعئق@لاسك!،

هذا@لذه@.كب

في@لعتسدة@فتصراتمتونإلىفلكبحدالتفت-3
د@طنفي،@ذب@

رخ

خيأ.و"@،الطحاويأمختصر

الاستناطئصولقهاعدفيوصئف-4
وهوهذا@لذهب،في

بأصرليسئىما

@سمى@الفقهأئصرلكتالهأدلكفيفأذالفقهاء،طريقةأو@طنفية،@لفق@

@لن@"ب
ص
@لت@آن!.أحكاملتفسيرهأئصوليةمقذمةئعتبروموالأصول!،فيل

5-

الفقهاء@بتهد@نوئتهال@تر@منكثيزاجممتالتي@طزلات@بعضبل@ل@3

@نأواخر@لقرن@لىو@لتبنعصر@لصحابةمن
@ختلاف"كتبوهوالهجري،ني

معاختصلىا،لهعملالمال،صغبطريلأ،وحدهفلسا@للحاوي،للإمماالعلسلى

الأصلية.خصائصهكثيرشإبقاء

6-
@ونأ،@مسائلسساهأمصئففياء@لن@لبنفيهاالختلفالمسائلجصع

ومناثشها.ئرئتهمكروفياختلافهم،ييان@لنففيوئطال

منحمقثم-7
الحنفيةبينمفيها@لك@طالثائكةمسائل@لافيةالامرر@هذه

كائافأل@وغير@،
فيوآخرالأشربة،مسالةفي

بغضايا@ضوكذلك@لئ@ء،مسألة

جراباتس@أهأذلكفيمصئفافألفعليه،رردت@لتيرالأسئلةعصرهفي@ستجدة

.@@سائل@

@لقضاء@أدب"فثرحوتدابه،@لقضاءئحكمعني@@أيفتهولم-8

@لطحاوي،.صرو@علىأوعئقللخما@،

عندهأولى@لعلرمكان@ذ@لتوحيد،وأصرل@لحقيدةفيبالتأليفاهتئمأنهكما-9



1 4

عىوتنزيههتوحيد@لله،سرفةلالتقديم
ضدتفيلذلكصزحكماحنقه-شه

أصولتمشرهمقذمةوصئىالحسنى،لأسماء@لل@ثزخاوصعثئمومنتفشره،

حهفها.أحدابسغلا@لنرحيد@لتي

لتفسيرلالعااهتماتافيهاهتم@،@للهلكتابتفسيربتأليفكلهذلكوتزجا-.

المفضلة،دلائلهاول@انالأحكمآبات
لها،تعزصأحرىىيمليغزيرةلمائددكرمع

لل،لتعدو@لحرحوايت،والحدلعقمدة،واو@لشر،و@للحة،لأصول،امنل:

فلك.وعيروالتلىبح،اعات،و@لق@

وهي:كتب،أربحةالحصاصالإماممر@فكمىطعوقدا-ا
@ثبشرح"

فيللخضاف،@لقضاء
فىللطحاوي(الحلساءاختلافمحتصرو"واحد،محئد

@انأحكمو@امحئدات،ئرلعةفى@لفقه،أصولو"محئدات،خسة
لي

ثلاثة

علميةرسائلعدةفيمحتصر@للحاويأ"علىشزخهخققأنهكماكبار،@مجفد@

للإمم@الحا@"علىشزح!عدامؤئفاته-بقيةأمامكة.في@لقرىئمبجامعة

محسد
عليهاإحالاتهأوبليه،لسبنها@لتىالمظانعلىإلاأعئرفلم@لثيباني-الحسنبر

منوعيره@لق@آن،أحكم"في
@لينا.وصلت@لت@كته





+ط

أ

آ@في
ير

ثاني@ابا

@لتفسير"فيفتهجة"

فصول:خمسةعلىويثمل8

بتفسيره.عائمتعريصا.لاؤك:الفمنل

مصللره.يئ:لاالففلا

@لتفسير.فيمنهجه@شسى@لثالق:العفل

@لتفسير.فيمنهجهعلىو@لاحطت@قخذ@م@افافي:ابففحل

بعده.جاءنقعلىوتثيرهلتفسيره@لعلميةدلقيمةدل@صق:الفمل

3ه





+ط

أ

إ

يرآ@في

اول@الفمنل
بتفسيرهعامتعريف

أ

3
-





1 5

الأولالفصل

بفسيرهعائمتعريص

القرآنأ:ئحكاممحاباموفوع

كمايحت-@بصاصبكر@لر@ريأليللإمم"@لن@تنأحكم"كب@ن
هو

منسهائستطوماودلالاتها@لتفصيلية،الأحكمآيكفىتسميته-منو@ضخ

يم.للضآن@لتفشر@لفقهيكبمنهوئ@وفوائد.أحكم

لىلقالوموضوعه،هدا@لكتا@تاليفمنكرصهع@الجصاصالاممأبافىوقد

قذمناقد"مقذمته:
لامماخملذكرعلىتشتملمقذمةهذا@لكتا@صدرفي

يسع

لماوتوطئة@لتوحيد،ئمولمنجهئه
@لقصآن،سفياستنباططرقمعرفةمناليهيحتج

والأس@ه@لرب،كلامألحلىعليهتتصزفومائلناظه،رئحكمدلالله،و@ستخراج
وتنزيههنوحيد@لله،معرفةبالتقديمالعلومئولىكان@@عية،و@لبر@ت@لنرية،

)حتى(والانعيده،ظلممن@فترون@نحلهوعثاخلقه،شبهعن
(.)

بنا@لقرلانتهى

للنإلهلديه،ويزلفناإليهيفزبنالمافيقنسألو@لل@ودلائله،@لق@تنئحكامذكر@ل@

عليهأو@لقاثؤذلك

الأحكاملآيكبالغااهتماماهذا@لكنبفيا@مخأنهكلامهمنفالر@ضح
عكموضوئ@هومنها@لفقهيةالأحكمواستنباطالآياتهذهتفسيروئنودلائلها،

@لتفسير5كتابصبقالكحاالقرتن،-أحكام"كتابهوئعدتفسيره.

بقرملأنهعند@طفية.خصوصاالتفشر@لفقيكتبأهممنو@لفسرونأ:أ-

ويجو@لتممذبهم،تركيزعلى
عنه-،و@لدفاعله،

علىفئكتبثالثئعتبر@بصاصللاماما@لقرآنئحكامكتابأأنكسا

سقهوفدالحنفية،مذه@
دي

3@تودى@مومى@لفميلنعلي@لشيغذلك 0 5@،)3(

كلةلأدحتى،،والآد@لصيحةاعده@لك@مبستقبمرلاعبها،@طلت@لبيفى@لسحمكنا@رد)م@

مهتحريفانرل،،قلا@ل@ي@و@ق@يكرد@لكحم..مى@لعسففاحلت@رلملها@ز@نحة،ماخى،ا

نملم.ظلىر@للهدكر،،@لآد@لىلنجا@لفيخى@تههىر@له:ا@
5ا@لنرتننحكم)1(ا / 1

4،34ولحير@لب@2صد@هرللأضاذ@لىاهردو@ل@ينيم.(2) 39.

@ص=له@لؤتن،ئحكممحا@ارصسصعصره،@ي@طمبة@ممرثللى@لتني:سبر@حصىعلييث@



1 @لقفيمفيومهحه@طصماص@ر@ري3@لأ5

3@توفى@الطحاويجعفرأبووالإمام 2 بسئاهكتائامنهماكلئفصحيث@،1

عندذلكسيأتيكماهذيى@لكتابين،منالحصاصالإممئلادوقد@لقىت@أ.أحكامأ

شاء@لله.إن@لتمسير،فيلمصالرهدكردا

هذاكانحيثحدا،كثيرةفهيالنفسير@لنقي،موضوعفيلفة@ف@الكتبئما

مداهبهم،اختلافعلىمى@لعلملىكثيزايحدبوخطورته-لأهحيتهلظرا@رضوع-@

ودي
فيهليكتراعصور@،محتلف

6@صية،@طر@مر@لي.ترحشهر@حع@ل@ىعلىئصحد@لامم@ردي 1 8 @لتهاءطفكو.2،/

1صللفر@رى، 2الأعحمر"4،1 6 / 51.

سمصط@@لح@دكر@ني(.)
كثمحالهافيحبمةلحي@ل@ير@مي@لفلليى@عد@لل

يهصتنلحصد،
افحي@درير@ل@مح@دس@منهدللإمم@لؤ@د@أحكم.@@قال@لؤتد،نحكملى

2سةكلصر@يرلى تد@ليهد@لمحعىئن@ل@@لحححةح@@رمرثرتد)ط-بصصمىأزلومر0،4

2ضة@ني@@ححر@لشغليعلىس@@@يوللفيحطع(، @ى@صحذ@سعيلا@ممرللقاصي4،4
@لترنىيطميروثاد@لئئىسموسىلىعلييطسىأيرلنبح@برلى؟82،ري@ل@اكزب@@ر@صحك

3ت 3@يرفى@يمححد@لطحاوى@ئححدسححص@يالإممرللنح0،5 محمد@ىوللنيح2،1

@
@@لوطى@لحهى@@صعلس

3رلى عليشدسلكر@لى@لاممرللنح4،0
لالحصاصو@@ص@

@@رى@طمى@@ل
3ر@ى 7 سعلى@سىئى@@لأمموللنح)ط(،0

@ميلالكا@له@@رو@محد@

5سةللنر@ى@لى@لداب 0 للى@لرلي@رو@@عد@للهمحدسلكرأىوللفاصى)ط(،4
5@نرلى@@@اط@ 4 نفبرومو1،0@لعلالث@@مركلعلىمفلمبركز@لل@ئولها)ط(،3

رللنع@كنم@ى،@لأحكممسمنمهت@هحس@انه
@عد@

وه،@7@لزلاطى@لرلحى@رسمححدسسحم

نحكمتلحبصوهك@4،@يه@@لفيطالطنل@سمكيمح@د@يللح"@لؤادئحكممخصر.
@ححودسحالللنح@لقىت@ا

ركلا،@تر@ى.@طعى@نري@مى@لر@ح@رو@ش@د@

4مة@ير@ىفى@كر@حدس5@لؤتدئحكمنلحيص" رهر5،8
و@لنف،@لأمملمفه

1سة@يرلحىطيسمد@لمثوطى@لئضلللوس@دخمر،ا 3 5 @لكنبئسي@لطمهدس)كثر@حع.5

ممل@اد،لأحكم@طمعيدكره@طتد@اتهحبمةحسيند@لبعماو@لححب@11/2،0ردو@ل@

6عة@تر@ىطى@الألصلىيأححدمحدس 7 تفشرتيك@بة@نضهر@لكتصمنومر)ط(،1
ادئر@رحكم،لأ@

صما
لؤطيأبر@نف@

@ىثار@)وووكرسود@لك@يرمييه@لي@لثيح@لأحكم،تياتتميرمقئصةاحاء@يوتدملا،

4يررتكنير 1 5
@يامدكرو@عر@ينا3و@@ئحكممجاللى@زلمير@كز@مصبام@

كص

د،،
2مة@نرلى@عدوسس@ر@يممححدسعد@لله@ر3ر عدمحدسعد@للهوئر4،5

@لل@
3@يونى@ل@حللث@نحد@لتب@يمححدسنر@كر@ح@دسو@لفاصي2،لملا@بر@ى@طكمس 0،5

سموسى@لأصردوأس
عد@

3@تودىرحمى@لفطاد@لبووالى@ نحد@لبهر@هيئحدسححضرئ@ر0،9
3للت 3@ترلى@ضبد@لمريل@@لق@مممحدسرن@ر@حاق1،9 حىبىصئبتىرمحد5،5

1د@يرلىحا 3 0 )ط(7



بتفيرهعغتريف
1 5 3

الكتاب:لهذاالجصاصتأليفوقت

أولى@لدي@لكريمللقرتنتفسيرهشأليفوكتبهتصانيفهتؤج@طصاصالإممئنيظهر
لستطيعلاكاط@دلالاتها@لتفصيلية،وبيانوتفسيرها،الأحكم،بآيكعنايتهفيه
بأنتشهدأموراهناكولكنهذا@لكتب،تأليففىبثئهتلىيخدقيقةبصورةلحددأن

كبه.ماآخرهو

تصانيفه:آخر@لتصآن،أحكم"ئنعلىيدلفشا

علىتشتمل@االأصولفيالفصرلبأ@لسماةبالمقدمةلهنذم@بصاصأنأ-
@لففه،بأصولبخحلقوثانيهماو@لتوحيد،@لمقيدةباصولحاصأولهماكيربن،فسحبن

خفيفا،مرورابهافيريرة،كفقهيةمسائلبلىيثير@طصاص@لثل@هذا@لتس@وفي

انأ.أحكم"علىيحيلولااته،ومحتصصشروحهعلىتفصيلهافيريحيل

لهئغرضق@تنالاصوليةسائل@ل@تفصيلديئحيلئأ@طصاصب-
دي

أحكم"
ماتتلف@فيول،،"بالمسى@لفقه،ئصرل5كالهعلى@لف@آنأ

لهتعرضق
فييحيلللاومحتصراته،شروحهفيتفسيريةأولقهيةأوأصوليةمسائلمن

أدعلىو@ضحةدلالةيدلمما)4(،لم@لت@آنأحكام"أر@لفقه!ئصول5علىتفصيلها

كته.ماآخرالأصوليةومقدمته@@لقران)@حكام

ي.ودكر@لدايوب
5@فئر@!@طقك 3 / 1

4@نولى@ئحمد@ر@حى@لاعيع@يئحدسترحمة@ي 0 1

كانالهئد
مجنثم.مالكالاممم@مصعلىرمرح@ا،لحزأ@لنىتد@حابنحكملي

رممطم@ل@و@م،كصودكرطمادنحكممحالىكوأر@لفساء@لد@زنصمى@علهرلتمامدا
لحفد@حاعرودللزئمرد@نما@طحكلة(.@لليهصط@حر@رمرت)وند@لاتصللم@لكنصده@

تمتر

)و@يمومحمدلبى@لسمكيوعد@@لبسعبمحدللأسانلةالأحكم،ت@اتنمبر5على:

@@كليةطلا@على@رهر@@طمعدينملاما@صانحؤ@لتسير@مدكر@@لأمل@يوسا@ليها@كرصرد،
يمة،ر

تفيرو!على@لصموى،للفبح@لأحكماتياتنميرر.وتبقها،لحمعهامزلاء@لملماء@مصفم3

@يروحلثنحد@طمري.للأ@ادالأحكم،@بد
سر@بب@ملبة@كحر@ري@ل@مبهة

1للتودى@لحسويمححد@طمحي@لحتللنبحمحطهطبرسة()عاصة 3 لحر@دنوي@ا6،4

دعاةئحدرموننملبكوبت@-سلبادريل@@نيحفقهوند@لقرة،،مهرةمى@لأحكمتبكنمبر5

@كر@لى@لاسية@محة@@احشير@ي@@رحةلهوناليطاصر-@لتت@لاورير@ي@لة
ي

لاكشاد،

@للر@صتكلبة@لاضري@حصفلمىيحتقحالاوهر@لاء.صورةمى@لأحكمنصيرتيتو@لندى:.

سر@يبم.@ى@لامححبة

نححد@لاممكس@.ر@حع(4)
للدك@ر@لن@يوكه،شحصبته@ر@صة@طصاص.على@ر@ريبن



1 5 @لتفشرميوشهحه@بماص@لر@زي3@لإ4

لمسائله،للؤففوضنطهذا@لكتاب،نظمخنج-
مع

وقرةفيها،دقته

ئثواتهاكملتئنبمدتفسيرهكابةبدأالجصاصئنعلىيدليالامر@لفئسلربه،

ونضح
@للي@،تجلىبهخلاصةيمثل@لذيهذا@لكتابتاليففيثرعوفكره،عفله

@ل@ورحلاته
ى

علىوهذاو@فتصرات.@ثروحتأليففيومرانه@للم،طلبفيبلة

@ل@وكيره،@لرازيفخر@لدينكالامامالإسلام،علصاءمنعديىعنغرفمانحر
ين

تجاربهمحلاصةتفلميرهمفجاتتفلميرهم،تأليصفي@بدىقبلكبهممعظما

مزئفاتهموحاتمة@لسحة،@الحلسية

الجصاصتفسيرماتل@أبهز

الأحكام:آياتتجفسيرلغابالاهتمام

صورها،فيجاعطكسالهامرتئاالأحكامآياتتفشرهفي@طصاصالإممتنرل

بالآيات@ليهفمبماصحةعلىمسندلأودلالات،أحكاممننضتننهمامستنطا

ماثلة@@
و@لتابعين،@لصحابةوئت@ال@لثريفة،النبويةرلالأحاديثيم،@لت@تطمن

و@لنطق.بالنظصالاستدلالمهملغيرو@لشع@،و@لل،@لفق@،علمهوئل

مناثا@ل@هاء،لأعلام@لفقهيةالآر@ىمنهائلاكشاالحح@مسائلفىذكرأنهكما

منتقاةوئلفاظجيد،وئسلوبسهلة،بلعة@ابا،لما@رتآهومرمجخالها
عنتفصح

@،@ر@@

@نوهو-بكرأ.أبرقالبقوله:أوالمناقثاتالنتبماتهذهفيرتراءئق@الهميهزوفد

كمامور@لق@تأ@لكريمترتيبعلىيسيركافى
للمسائلبؤب@لثريف-@لصحففيهي

تندرجبحنهانأبهابهمنببلكلفمنرن@لنت@،كصكتبوببلهايتعرض@يح
تحته

يقسمالأحيانلحضفيوهوو@لتحليل.@ناثةو@بالبحثلهايترضالتي@لسائل
هذه

بحصجزئيكعنالكلامفبهاي@رزفصرل،@لىالأ@ل@
يلخصأويتنلىلها،التيئل@س@@

الاية.بتفشرتتحلقعامةفيالدفيهايدكرأوبالتفصيل،تناولها@لن@الأحكمفيها

يعثرثنىيستطعحيثكتابهمع@لتاملالجصاصالإممسهل@سلكولهذا@

عهبيحثماعلىبسهرلة
والفصول.الأبوابهذهتحت@لندرجةالمسائلمن

@تقرير@فيوريادة
يفترضو@لتحليل،بالبحطلهايتعرضالني@سائل@وتأصيلنى

عنهايجيبثممخالفره،بهايستدذ@نيمكنفيةاعتراضاتالجصاصالإمم

.51جد@طحبدصللدكن@رمحسىاممزا@ر@ريكد!ر@حع(5)
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معيتفقلاماوبنتفدفريق،كلل@خلالها@منيسرقمفضلة،@تيقةبجوابات
قيلأ،فإنأو:قائل،قالفإن@بصيغةالاعتراضذكرئيالأسلرب-وهذا

وهوتقرل@ا،مسأل@كلعقب@بصاصيتبعهله،-قيلأو:له،يقال"بدفغهثم

منهح@ز@ديحتبرمنبهذا@لسلك
سا

@منسدو@لذي).(،@لفنقلةبمهجفلكبعدسمي

فيكبيزا@كلتافاو@لبثرن@لعلماءعليه

وبالالبتفسير@طصاص،موضوعتوئصمأكبريمثلادوالاحكلم@لفقهئنوباعتبلى
ليتحال@،شاء@لل@بنبالنفصيل،فلكعنصأتكلمفإننيمماته،منسمة@بهز

@لتفشر.فيمنهبةعليهايفم@لتح@لتفصيليةالأسسانيعند@لنالث،@لفصل

كابيقبرهلومو:عنه،@جيبئ@عليئويتحيننفسه،يفرضسؤ@لوها

لعزضملأحرى:بحب@رةأوف@ي؟كابمجردالجصاصمامل@@@لقرآن@حكاما

غيرئشيوكتابهضئنوهلالأحكم،آيئعيرأحرىآيكلتفشرهذا@لكتبمؤلف

@لفقهية؟.الأحكم

على@سقفخ@ل@ومن@لتفصي@،منثيء@ل@يحتاجالسؤ@لمذاعنو@بو@ب

@لترفيق:ولاللهفأقولهذا@لكتاب،وساتخصائصبعض

عىأباننحئ@هر@بماصالامم@ن
هدفه

لهبتسينههذا@لكنا@تأليفمن@رئيسي

أنهكساالقران!،أحكمالاسم:أبهذا
عمامقدتهفيثدي@-لايج@زصزح-

و@للهودلائله،@لقرانأحكمذكربلىبنا@لقولانتهىوالآنقال:أ-حيثيتضثنه،

عليه،.و@ل@الوفلكرليئإنهلديه،ويزلفنايقزبنا@لي@لما@لتخيقنسأل

الأحكمآبات@لىمثجهةهذا@لكتبتأليففيعنايتهتكونأن@فن@لطبيعيفس
الأحكمو@متنباطالايكهذهتفسيريكونوئنوفمائد،دلالاتمنتضصنتهماول@ان

كابه.موض@اتمنها@مم@لفقي@

اكثيرحوتتفسير@لسرر@لتيفي@لئنىئ@اليخفثدبر@بصاصالإممئننجدرلذلك

والأنفال،)6(،و@لائدةوالنساء،ة،سررةمثلبالاحكم،@تحلقة@الآيئمن

يقال،.نجل-ب@صبةارسها@كز@صطرحنملر@داكلراكمكهلانسبةحات(.)

قيتشن@هكد@ال@بيلف@لى)ك@
رمركارز،سجلنا@بزةصررةستمير@لآبك@ي

ن@ا@ؤل،اجمد

حجمرمرصفحة،ملانحو.
سطم=سه@شرق@ائلهو@@لاءسورنيتغسبرتبدنطك@ا@لكتد،نلت



1 @لتفشرفيوسنهجه@بصاص@لر@ري3@لا5

منوغيرهالطلاق،ر@ت،طجر@و@لأحزا@،والور،و@وبرا@،
شتسلت@لتيلسهر@@

لذكرمكتفياخفيفا،مروزابهايمزفهو@لسررباقيئماالأحكام،آياتمىشيءعلى

فملمامئل@لعامة،@لتفسيرية@لنفحاتبعضفاكزاأو@لقية،والأحكامائدبعض

عمر@د.آلسورةفي

هذاولمل
@تتصر@بصاصالاممبأنل@لى@لقىذب@لل@أهلبعضأدهو@سب

غيرئخرىلامورتفسيرهفييتعرضلاوأنهفقط،الأحكامآيكعلىتفسيرهفي

@لففهبة.الأحكم

كالركتور@لذهبيالأستاذ@ل@فضيلةلبىفمبمثنو
(7)

فيقالحيث
)ئيوهوالحماص:أالإممبتفسيرتعريفهبصددوالمفسرون!"الهك

تعئقلها@لتيالآباتعنإلايتكئملاولكنهكلها،لسرر@لقىآنبغرضق@طصاص(

فقط،بالأحكم

الاياتفيالحقالديةالجمانبعنيتكئم@بصاصالإمملأنلظثر؟فيهوهذا@لكرم

صز@نا@@للهقدرةمظاهرعنالحدبثفييسترسلأنهكسابالحفبدة،تحلقلها@لت@

على@لقرئةزدوده@لىبضافةهذان.@لل@ئقعنتتكئمالآيد@لتىسبآي!

الفاسدة،ومعتقداتها@لباطلةقو@ليى@نحرفة@الأديانأتباع
محمدنب@ةدلائلإبر@زمع

للايكتفسيرهمجالفىذلككل@،رسا@ظ@ظهار@ذقسالحرصوثىةءر@

لالحقيدة.@نعلقة@

لحمن
هوإ،لهلآإؤصدإلص)@لفكلتعالى:اللهلقولتفسيرهذلكعلىالأمثلة

مر@دةكلهامعانيانتظمواحدلأنهلفسهتعالىرصفة"قال:)3،@أ@جيصآرخق

منشيءفيماويرلاولا@ئلضيهولالهنظبرلاو@حدألهمنها:ب@نا@للمظ،

فيو@حدأنهومنها:غيره،ثونواحدبانهئوصفأنذلكأجلمنفاستحنالأشيلى،

-

5علا@حر@ملد@لالي- .@عر@تلمهرهنمر@هالرل@لسىصمحة0

رلي@رمر@ثريف.علماء@بهرشسر،لاحتةأم(9سا-ا@5)ليحسير@ح@ديث@
مفلصةمها..ة،فييهاونلصعم@،ماصب

مقلصةو.@نفبر،،علم@ى
و@طليت،،علملحي

@@فو@ر.@لمبر،،لي@لحر@ة@لانحاتو.رللعهرد،،@لننبرو.لةا،@وئمل@لاصحما

لل@ركلي،@لأعم@نم@طر.@وغيرما.@طممرية،،و@نيحة@لسةشليسمقلىلةثر@صة
2ص @لمالعرياصومحمدنهاطةنر@رالأماستألي@3،1

2/4@صنهرد،و@@لسر.(8) 6@لوهسهر.(9).39 31.
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ليمىواحدأنهومها:س@اه،فيهابشاركهلابالألوهيةلهو@لرصف@لحبا@ة@ستحقاق

لأنوالتقسيم،@لتجزيعليهيجوزولاألعاضيىبذي
عليهوجلىأبحاضفاكانمى

بزللمقديما@لرحودفيواحدأنهومنها:على@طقيقة،بواحدفليسو@لت@سيم@لتجزي

لالق@منفرئا
معهيكنلمم

المحاليهدهواحدبأنهلنفسهوصفهفانتطمسهاه،وجود
كفهاأ

رئصنفوألازصىأتؤتلحقفىلمناتعالى:لقولهتفسيرهأيضاهذا@لقبي@ومن

ظزمنلتمآمى(لن@وما@زلألم@ينفعبماأفيفىتحردألئوآلففكوألتهارألنل

أنسخروئلمنحابأزبحوت@رب@ثزمى@ليخهاوثتؤبهابفدأ@ف@بهفايخا

وصرالآيةهدهاتظتتد"تال:)11(،@يققلونتتصلايتوألازمقآلشابين
تا

من
بالاسندلاللناوفيها@نزنظير،ولالهضبيهلارأنهتعالحتوحيد@للهعلى@لدلالات

ليشتدذنصبهاأنهأعلم:تعالىو@للهيعمييفتلى@تقر)ختقرله:ومربها،

ثموالأمثال-!،عهالأشباهونفيوتوحيدهتحال@@للهمعرفةبها@لحوجمزصلبها

الآيةهذه@ليها@شلرت@لتحنفيوسننه@@لل@قدرةمظاهرعنالحديثفيتهشع

فيواستغرقرترحيده،وجوثهعلىدلالنهامبتئا@لكريمة
صمحكأربع@ديتهدا@

ختامه:فيوتالتفسيره،سمرصوصة

فيتحالى@لل@ذكرهماعلىالتوحيددلائلمنفلو@قتصر@لعاقل5
احدةالآيههذه

من@لحدي@@ئصا@سلرقولوإبطالإثباتهفيشافئاكافئالكان
@للبائع،ئ@محا@

لطالالدلائلضروبمنلضحنتهوماالايةمعنىبسطتولربالتثبيه،يقولومن

فيكفايةذكرنارفيماوكئر،
مقفىعلى@لننبيهفيه@لزضكان@تالمرضع،هذا

للاسندلالفبقخننسألو@لل@الاستقصاء،دونلمنبرجيزالايةدلالة

@لركيل،ونحماللهوحسبنابهد@و،والاهتد@ىلدلالله

وثذةومعتقداتها@لفاسدة،@لباطلةقو@لفىحرفة@@ا@حيانأتباععلىرثوء@ما

تفسيره،فيجذابهيزفهدارسالته،وصنقمحسد@د@نبفةدلاثلعلى@ظهارحرصه

تحالىشاء@للهب@مستقل،مبحثليبالتنصي@لذلكوسف@رضق

1/1اد،لض@نحكم1(10) 2 1لفرة@مررة(11)4 6 4

1@لنرتد،نحكمر@حعاا()؟ 2 4 /1-128.

ى:@@فسلى@@و.@@لتمبر.ديسهحهلأض@لتفصيليعد@إنلت@ن@لفصلديمبر@لك(.)

@ل@بذ.مسانلكمنم@صنحر@مه



1 @يومهحهلاص@@لر@زي@لأمم5

و@للف@،اعات،منل:تفسيرهفي@بصاعىالإماملهاتعزضأحرىأموزوهاك

@لنرل،وأسبابرالمنسرح،و@لناصخو@لتعديى،والجرحوالحديث،و@لر،

وتنزعالمؤئفهذاثقافاتتعذدعلىتدذ@لتب@لنرنمنذلدوغيروالتاريخ،

كتابمجزدليسهذاكتابهبانتشهدولالتالبتفسيره،فيتنلىلها@لنح@لرضحكك

والأكثر.الأكلبهوفيه@لفقبالجال@كانو)نفقهئي،

انهيثمعرلاوهومنه،كثيرةدصفحاتيمزلم@لقىآنئحكامكتبأفيأ@لقركي@@

رائع-تفسيريجؤفينمسهيجد@كاالأحكم،آياتلبيان@صلاؤصحعكتائايقرأ

لاكأ@لل@لكنب@لتعزضبأنيحقكاندثدبربه@@طصاصالإمموكأد
يكونئنينبغي

الامكانقدريعزض-ئنحاولولدل@ة،جهالبهمنو@حدحانصعلىمقتصزا

هذهبعضآخر-@لىحينشكتابه-فيدساق@لفقب،الجنبمنهاستعرقما-

مة.لعا@لفسيرية@لنفحاتا

قال-حيثالفاتحة،لسحرةتفشرهختامفي@لقارئيجدهماذلكعلىالأ@ثلةف@ن

@لفاتحهوقراعةبالبشسلةالمتعلقةالأحكمحول@لكلامطولبحد
@لصلاة:في

الكتدفاتحةوقراء@
مع

بفعلإيأناتعالىئمر@للهتقنضيحكمهامنذكرناما

ئنعلىودلالةله،الدعلىوكي@عليه@لثناءوكي@نحمدهكيفلاوتعليمهالحسد،

ر@لسرلأنبالإجابة،وأحرىأولىعلىعلى@لىتمالحعلى@للهو@ثنص@طمدتقديم
ة

@لى@ت@لمجنرتحند@4)ت@فرله:وهوعلى@لله،بالثاءئمبذكر@طمدمفتتحة

له@فر@ثمالهبالصاثة@الاعتر@ثم@،الىبيو@)شلك
بقوله:غيرهنص

ئمهرمن@ليهالحاجةبناماسائرفيبحبادتهالقيامفيبهالاستحالةثملغ@د@،)بياك

3@،نتحبن)وبناكقوله:وهروالدبى@لدنيا
@لتيلايةعلى@بالتئبيت@لدعاء

ألضزور)اقدناقوله:لأنو@لباثة،@لثناءو@صتحقاقلهالحمدوجربمنلهاهدانا

فيذلثجائزنحير@ض@لستقبل،فيعليهاو@لتثبيتللهدايةدعلىهو@آنشمب

فاستحغهاعليه،ر@لئناءوحسدهاللهمعرفةمن@لكف@رعنهضلعماوهر@لتوفبقالماضي،
وعقابه.غضبهلذلك

معآلفليى@،رتدنه)أنحندتمالى:قولهأنعلىو@لدليى
لناتعليئمأنه

بقولالأمرئنفاغلنم@،لنئتحيئوبناكلحد)بياكقرله:به،لاأنرهوالحمد،
معومورة،فيضضرالحسد

عبدبهحدثنالماوئمفلىوغهةزقيةذكرناما
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معاذحدثناقال:@لباقي،
بن

ئلوحدثناقال:المحلى،بنسعيدحدثنافال:@ثى،@
كناقال:سعيد،أليعنلضرةأليعنإياسلنجعفرعنالأعمشعنمعاوية

لي

قال:رافي؟فيكمفهلث،لدغنهلناسثدفقالوا:@لعربمنبحيفمهرناسرئة

فاتحةعليهفقرأتقال:شاة،لنافحعلماحغلأ،لناجعلحاحتىئفحلولمأنا،تلت:

قلت:ثم@ثاة،فأخذتفبرأ،مرات،سبع@لكتب
فأتبناه@بر@،نتيحتى

بسهبم!!معكمليضربوا@حق.زقيةأنهاعلتفقال:!فأخبرناه،
الأرض5@لثاعر:قالابتد@ى.لأنها@لكتب،@ممنها:ئسملى،@لسررةولهذه

ئموهيتحالى.اشدأنا@لله@نهالأنهلا،أثاالأرضفسمىأئنا@،وكفتمعقئنا
المر@دأنغلمفقد@لكتابئمقيل@نالأنهةالأخرىعنتغنيواحدى@لعبارتين@لقرت@،

@لهتحالح@لله@
وقد@ويت@لكتب،ئموتلرة:@لت@آنئمثتلرةفقيلهر@لقران،ي

فالالمثني،@ئغوهيالكتب.فاتحةوكذلث@نرش،@لنببعنجسيعاباللفظين@لبرة

@لتىتن.ئمهي@لثالي@لسبغففال:@ناني،@عى@لسععبل@ابنمألتجبير:سيدس

ركعة-!كلفيئثنيأنهاومصى@لئانيآيك،مبغأنهابالسغئر@ر@@كا

تتحأما)ر@ئبمماتحالى:لقولهتفسيرهفي@ل@ارئيجدهماأيضاهذا@لقبي@ومن

ألتاسيحنمودكفروانالئب@ىوبكنرما@نريمني@سينىمفك@ث@طيىفى

وحكم@لسحرلاببعنيان.بابايمةالايةلهذهعقدحيث)1(،@@لنخر-
ثمبذلك،@لتعلقةوالأحكاموضروبه،معنى@لسحرعن@اسهابفيهتكلم@لساحر!،

ففال:عم،تفسيريجؤعاد@ل@

تكئسناقدإ
@لساحر،حكمفيكفابةفيهبماواحتنر@لفقهاءمعنى@لسحرفي

تتلوأ)ولتبعوأ@اةتعالىقرله@ندنفول:ومقتضاها،الايةمعانيفيالآنونتكئم

كلوا@ليهود@لذينبه@ر@د@ئطعبل@@لنعنفيهفقد@ريسننى@مقكفىئظين@

بنسليمانزمنفي
وروي@،@لنحزمنوفي@رد@@

شله
وابىلمجريجاب@عن

سليسان.زسفيكفماالذيى@ليهردله@المر@و@لشدي:أن@بن@لربغوقال@سحاق.

كانمنيبميع@ر@دبحضهم:وتال
ومى@لي@انرمنفيمنهم

كان
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@لتيرفيوصهجهبصاص@@ر@ري@مال!

من@لسحرمتبعيلأنة@د@@لبب
@لل@بعث@ن@لحسلي@انعهدمذافى@لىلمد

ظهورهم@ور@ونبنوهيقبلحا@لقرآنلميناليهرد@لفهزلاء@ه@فرصف@را@،@لبيه

يدووهوسليسان،ملكعلىتتلما@لثياطينمااتبعهابأنهم@د@@للهرللر@كفرهممع

والإس.الجنشياطين

ملك)عكرقرله:تابع.@لتاليلأنتنبع.وقيل:وتقرأ،تخبرتتلو:ومعنى

لانهعليه؟تكذبفيه:وقيلملكه،علىفيه:وقيلعهده،علىفبه:فيلسلينى@

فيهجلىأبهموإذاعنه،تلافيل:صدقاكان@ناعليه،تلافيل:كذئا@طركان@نا

@لغلموتلامادن@على@ننولون)@نمتعالى:@للهتالجميغا،الأمران

3وتزسيمافى@لسحر@ل@تفيصاليهردوكالت
تعال@@للهفبزئ@به،كانملكهأن

محسدوقالوقتاثة.لمجبير،وسحيدسعباس،ابنعنذلدذكرذلك،من
بن

محمدتمجبودسألاد:أحبلى@لي@لعضقالبسحاق:
نرعم

نبئا؟كانسليصانأن

@ليهردإنوقيل:@،ستنن)وما@فرةتعالى@للهفئزلسعزا!إلاكادماو@لله

ولتجرزهمنهمذلك@لل@قبول@ل@منهمتوضلاسليحان@لسحى@لىأضافتبكا

ليعليهوكدب@اعلبهم،
تحتودفنها@لسحركتبجمعسليمانبنوقيل:فلك.

@لثاطبن:فقالتعليه،ظهرماتفلما@لناس،بهيعسللئلأحزاشهفيأوكرسيه،

كانبهذا
يتم

@ر@د@يكونأنوجئز@لي@.وئضافتهوقلتهاليهودفيذلدوشاعملكه،

حياتهفيسليمانكرسئيتحتدفنما@لسحر@لثاطيئيكونأفىوجئزالإن@،شياطين

لدلكالفاعلوفىيكرنئنوجئزسليسان،بلحن@سههوظهرفلماتعلمه،غيرش

همليومرذ@كفعلنىسليمانئنوئوهمما@لناسموتهبحداستحرحوهالإنسثياطين

به،عو@ويخد

مناياليو@لثال
قالتفسيره:يعيو@مناعتبارهيمكنالعامةالفسيرية@لأجو@رهذه

فئئاانحيمانجبتتكنبةائلنه)جملوتعالى:تبارك@للهلقرلتفسيرهفينحال@جمرك@بر

@نتلى-
(18)

@لكمبة،:"لكلسة@للمريالأصلليانتطزقأنبعد

@لىئصمىضيئاترىفلا..)
تعلقماو@لعادالمماشصلاحسبهتحئقلياو@لىين

@لتيسلر@لبلد@نمنعليهاوثون@لتي@لو@سمفي@طاجمناحةبلى@ترىألالحج،،

رسر(16)
8ةلنر@ة 0

.97@لآيةسحرء@ائحة،@سررة(18)
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وتجاراتهممعايشهمركثرةبهم@لناسأهاليوانتفاع@لحج@@ئن@لىوبمكة،بمنى
@لىمنافعمنفيهماثممعهم،

و@لتحزي@لتوبةو)حداث@لى@طجللخروج@لتأئبمنبن
نفقتهتكونئن

ومقاساةالمحلىفوتطعفى@لسفر@ليه@لتاقاحتسالثمماله،ئئمن

تعالىللهو@لتجردالإحر@مثممكة،ي@لحرائن@لىمسيرهمفيو@متالينص

تحالىاللهدكركثرةثم@لقيامة،عر@ة@لحقبهرهممن@لثرريمبالخارجينو@لثئ@

أنهموئابأستلرهو@لتعلق@لبيتذلكعندله@بيةو)خلاصتحالى@لى@للهو@للجيلالتلبية

كلا@تعلقكالزيى@غيره،لهملجالا
به،بالتسشكإلالهحلاصلاوأنه@لنجاةبهورجر

ومننجابهتمسكمنالذي@للهبحبل@ظهار@تمسثثم
ح@هرئمهلك،عنهحاد

ئمور@لدنيامىشيءكلعنمنخثفينتحالى@للهر@جبنث@كلينالأقد@معلىو@لقيم@وفف@

سائرفىوما@لقباسة،عرصةفيوقوفهمنحووأهاليعلىوأولادهمئمر@لهمتلىكين

ئمتحالى،للهوالانقياد@شرعو@@لذكرمن@طجمناصك
سلرمنالحجعلبهبششلما

بالقلبو@لذكرو@لقربئو@لصدقةو@لصيام@لصلاةمنغيرهفيمعروفةمي@لتي@فقرب

منافعكلهافهذه@لقول،بهلطالذكرهاستقصينالرومابال@ت،@و@لطر@و@للسان

ر@لدليا،@لدين

نييجدها@لتارىالعامة@لفشرية@لعحاتمذهومثل
ئحك@"

مهلضعفي@لت@ت@،م

العامهذا@طو@لتفسيريفيمسنغرقايبقىأحيانا)نهبلفحسب،هذاولىكيرة،

يخرجولا@لقىتن!،أحكممنأعديدةصفحاتعلى
@نفقهية،باشطر@ر@تعنه

هوو@طاجة،@لي@تمقوما@لقرئغنفييدورممايكرنفإنه@لاحكامشيئاشذكر

وسياقها.الايةبمحىوئضقها@لأحكمتلكرثطيحسنحي@ذ

لنزش)ولت@حتكم@لبتىة:سورةمنللاياتتفسيرهذلك،علىالأمئلةفمن

لمحبتهمإناالز%@ألعضفيرتروألث@زثرأكلشىالأنولضرنتصوآنجوع@تؤف
3وأؤلثبد@ححصةزنهنمنن@لؤتعب@هيئ@ؤكك@زضينلمنهو@تالنهلمافاي@نصيبة

قال:)02(،@@لمفندون

@@لنب@نصحاب@فاطبةبهذه@لر@د@نمالكبنوأنسو@لوبغعطاءعن@وي"

ذكر@ليهمقذبميكرنئني@لم-و@للهجئز-)@بصاص(:لكرأبرقالبعد@لهجرة.

أنهعلمما
فييصيبهم

@لل@
من

أنفسهمليوطن@ئحدهما:لمحنيين،ر@لدائد@لبلاياهذه
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بحد@لى@رد.عليهمو@صهلمع@مى@أبعدذلكفيكرنوردتعليها@الا

و@لثاني:
@لنفى.توطينث@ل@مىبهيتعجلرنما

@لئدائد،منذكرهقدمماعلىأعلمو@للهيحني@ألضنرب)وب@ثرتمالى:قوله

فر،@فر@رهمبمنير@لى@ين@@نآلمحهلماقالوأنصيبةلصبتهمإ!يئ)1،تعال@:وقوله

@لصبر@لثو@سهتعريضالاءبماي@تليهمأنلهوئدلهوالملكبالجرديةتلد@طال

@ؤو@لصلاح،الحيرفحلفيمتهمغيرتعالىهر@@به،اعلمهولمالهمواستصلاخا

فيمابقضئهورضىالامر@ليهتفريضبالبرديةإقرارهمففيحكمة.كلهائفعالهكفت

تذعحنوألذبنبآقخهيفصى)@لتهتحالى:فالكصابالحقالابقضيلابذبه،ل@تليهم

@لسسلىمنأخزلأنمسعهد:بنعبد@لل@وقال@بش@ىيق@طلالحويهءص

سبلقئب
ايكنلمليتهتعالح@للهنضاهليءأقولأن

@للهبا@@واعتر@و@لشوربالبعث@تر@ر@زضمنلمنه@فنآفه)لمئاتحالى.وقوله

يضيعفلاندو@ستحقاقهمعلى@لصالربنسيجازينعال@
أخبرثمالمحسنين.أجرعنده

في@لثدائدهذهعلىتعالحاللهعندلهمبما
فقال:تعال@،@لل@طاعة

هيوو@لرحمة،ككو@لبس@لثنلى@بسيليعني@@رخصةزنهنمنن@لؤتعينهنم)@ؤثك

@ئلقن@ينقىا)ب@أخرى:آيةفيكقرلهتعالح،إلا@لل@مقاديرهايحلملا@لت@@لنعمة

@لحنرصسبيخرهم

ماالآبةفيالمذكورةائدر@ث@@صائبومى@
ماومنهابهم،@ثركينفحلمنهو

ندكانتكتها@لربأنفهو@لشركينفعلمنكافىمافأماتعال@،@للهفعلمنهر

وكانوالأنصار،المهاجرينمنبالمدين@كانمنغير@ر@@لنب@عداوةعلىاجتسعت

و@لفقر@لذياليدفات@لفئة@رعوئما@وكثرتهم.@لسلسينلقتةهزلاءقبلمنخوفهم

منتارةالفقريكونأنوحئزنالهم.
ئنوجئزأم@الهم،بتلفبيفقرهمبأنتعالى@لل@

@و@لئر@والأنغم@الأمرالمنونقصفيتلف.عليهيعلبوالأن@لعدؤقبلشيكرن

وكذلك@لعدو.سبهيكونئدجئزالأمهالمن@لنقصلأنةجميغا@لرجهيىيحتمل

@لث@
ى

تعالىاللهفعلمنيكرنأنوجئزئر@ضيهم،ع@لىةصلقتالمإياهملشعلهمات

يقتلمنبه@ر@د@يكونئنجائزالأنض@ونقصثص.و@الأ@التصيب@لت@بالجرائح

@للهيميتهمىبهيد@وئنالحر@،فيمنهم
كانماعلىالصبزفأماقتل.كيرمنمهم

رصو(22)2ع@رسورة(21)
1لرص@ة
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وو@لسق@لا@لملاحيفعللابأتو@للمفعلهمماو@لرضافهو@لتسيم@لله،يخغلمن
ما

ماوأنهلهم،خيرهو
منحهوأنليعطيهم،إلامنعهم

كافىماوأمالهم،منه@كلطاءإباهم

@لطفغل
ثينعلىوعلى@لثك@جها@علىبه@راد@فإنو

ولاتحالى@لل@

عنفىولونولا@طربعنيتكلون
يدروئأيحوزولا@لك،منيصيبهمبمااللهطاعة

كانمالالابتلاء
و@لكفعبالظلمئحماشليلاتحال@@للهلأن@شركبن.@فعلمنمنهم

به@لرضالو@باللو@لكفربيتليتعال@@لل@كانولربه،@لرضايوجبولاريدهولا

ذلك.عنيتعالىو@للهفعلهحينبزعسهمرضيهكما

@لتيعلى@يجوهصائبهاوعلىالدنياثدائدعلىالصابريرمدحالايةتضئنتوقد

ي@،و@لى@لدنيافيلهم@لعظيموالفعالجميلوالئناءبالثط@و@لرعدذكر،
نبا@لىفيلأما

دهلهيحصلفسا
لأمر@للهلاشلىهالمرمنيننفوسفيالجليلوالمحلالحسيل@لثناءمن

فيضرربلىئثارمما@لذيالحزعرنفي@لغصتسليةفلكفي@لنكرفيولانتحال@

الآحرةفيرأمامحمود@لاتبة،منالدلبافيدلكيعقبهماحالفيإتلافها@لى@لنفس

@لفالحزبلفهو@لناب
ي

إلا@لله.مقد@رهيعلملا

عقفأما@لفونفل.فزضي،خكمينن:علىالآيةهذهوقد@شتلتلكر:أبوقال

مصئبعنهايئنيهلانىائضهثاءعلىو@لصبىبقضلى@للهو@رضالأمر@لل@فهو@لتسليئم

فيفإنرحعرو@يخهوايخا،لنه)يئابلوئما@لن@لشدائدها.ولا@لدنيا

كيرهئطومنهاعليه،@@لثر@ووعدهبليهاللهندبمافعلمنهاجزيلة،فوائد@ظهاره

ثعنفيواجتهاءبحذهوعل@همعئأ@لكفرومنهاسمحه،ا@@بهيقتدي
تعالى@لل@

أعدائه-،ومجاهدةطاعتهعلىو@لثبلت

فيمستغرقاالجصاصالإمميبقىومكذا
ر@لسرفيحتى@لام،@لنفسبريبضهذا@

تحنويلائما@لسور@لنح@لبقىة.صورةمثلالأحكم،آباتمنكثرعلى@شتسلت@لنح

لا@لغابى-فيفهو-الأحكم،آيئمنكبيرعددعلى
بطلى@لتمسيرعنيحرج

محصا،تفشرئاكتائايقرأأنهعصرانآلسررةفيلتفسيره@لق@ىئيد@ولذلك@لم،

قفسيرقراعت@فييجدهاكان@لتي@لطؤلةي@@لف@الاستطر@ثاتتلكيجدلاحيث

فيو@لتبر@لصحالةئترالذكرمنأكثر@طصاصالإممئنيجدبل@لبتصة،مهرة

عليها@فيدة@تعليقاتهمع@لسررةهذهنفشر

ا-611.ا@لضتن،1/4يحكم)32(ا

3@لتىت@1ئحكمليادر@نتلصيرةتعشر@هظر(24) /2-58.
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@بصاصالإمامئن@لقرتن،ئحكملكتباثو@شيأثناءفيلاحظتوقدمذا،

لاوئن@طار@لتمسير@لعمفييبقىئنأحيائايحلىل
باستطر@ثاتالآيةعياقعنيخرج

عندةبالآتيفقهية
هر@لكريم@لت@تنمنئخرىمهاضعفينظالرلها@لتيبالآيةمررره

سيعرضقأنهالابةفيو@ر@ةبمسألة@لنعلقة@لتفصيليةالأحكامعىميؤخر@لك@
المر@ضع.تلك@لىيصلعندمالذلك

وحتىمياقها@لعام،بمتابعة@لبقرةسورةتفسيراستهلقدنرى@نهفمثلأ
لا

عنيخرج

عندأنهنرى@لك
عنتتكلم@لتيبالآياتموره

@لتفا@يلفطالامترمالجثب@نافقين@

ذكرفيوغيرهما@لامحسد@وسورةبراعةسورةفينظائزالآيةولهدهقائلأ:أ@لفقهي@

بقتالم،ئمرنا@لذينالمشركينسئرأحكمعلىحسلهمدونظاهرهموقبولالمنافقين

@ئحكامها-ذكرناحملضعهاانتهينا@ل@@@نا

@ن@بأقصقولنحما)فأغنماتعالى:لقرلهتفسبرهفينرى@سلكهذا@ومنل

لهقونسخهاالايةهذهأنعباسوابنقتاثةعنأولا@لروايةذكرحيث)62(،@باتهم@

عدثاذكرئم)72(،ر@تؤ@حيثأنئثن@يهبن)فآئنحاتحالى:
@لنيالآياتمن

كئها@نزلتالآيكفهذهبقرله:ا..ذلكعلىعئقثمالاخيرة،الآيةمذهنسختها
حينذ@لدين@لدعلى@ل@@لزضكانوإنما@لهجرة،قبلوفلكالقتال،فرضلزومقبل

معيوجدلامثلهوأنيدهعلى@للهئظهرهوما@ر@@لنب@محجز@تفيو@لنظربالحجج

@طججفي@لعذرقطعبحدبالقتالتحالى@للهئمرهالمدي@هبر@ل@لماثمالأنبيلى-عير
هوتقر@

و@لقاصيو@لدانيو@لبابعند@طاضرومحجزاتهتياته@ستمزتحينعندهم
مصيرعندالقتالفرضوسنذكرمثلها،يكذبلا@لت@المستفيضةوالاحبارباثماهدة

نا

تعالى!@للهشهإنلهالمو@الآياتإلى
(28)

.2اللا@لؤتد،نحكم1(25)
.91،الآبةمىحرء@لبترة،سهرة(26)

ه.مى@لآبةحرءلة،مررة(27)

77،الا@لقرتن،نحكمك@.8) نرىم@ر@لتفشر@ط@عنحهرحهعلمفيللسلكملاونللفمرل@،3
ئ@نا

2@لمرةسحرهألكني،كر@مرآلمالعنخم)كأسال@:لفرلهدمرهى لمحت1،6
@لمليل@خلا@ومئنقانلا..-فلكنخرلللالحهاد،@تعلقة@@لفصيبةالأحكميان@ييرسل

ناء@لل@@د@ح@ئئنر@،نجثأنيث@)ما@ئمانمالىقولهمصيرلا@لىعدويمنه@طهادلرصلي

3@لفىتن،نحكم@طرا@تحالى،. 8 9 /1.
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@لتي@لقرآن،ئحكم"منوذكر@لنصوص@لسبف@لسؤالعنالاجابةبعدوالآن،
علىح@تضخمةصحكةهوص@فافقهي،كتبمجزدليسهذا@لكتب@نتوضح

فلكفيلوأخيل@لبلزة،سماتهبقيةئذكر@للصم،منكثير
لي

نالية:لقاط

وايوفيق:على@بمع@طرعىثدة

علىحريضاكادتحابرالحصاصالاممئنئدرك@لفرآنأاحكم5في@لقلرئ@ن

ر@تو@لتيالخنلفة@لسل@ئقماليننذلككانس@لىذلك،أمكنكئسافيقو@لن@الجسع

يحنملهاعذ؟معانيأوالآية،نزولسببفي@ويتعديد؟أسببئرالآية،تفسيرفي

لافهو@لت@آني.@لنم@
لروالحمغعليهنعذربنائ@ورة،إلاجيح

مىوغيرهمالأصوليينلدىتفرلمانظزالتفسيره،هامةسمةوهذهوجو؟،منبحجيما

الأقوالمنلكثيروإدطالانفئا@لترجيحفيئنوداعتبارعلى@لترجيح،مقذتم@بئعئن

علسييما.قيتيمنلاتخئو@لتيو@لآر@ي

ماالآيه،تفسيرفيررتالتي@لتحذثة@لسلفئقرالينحسعهعلىالأمثلةفمن

قال:)62(،@كلتنهن..لكلختزبه@بنتصئتلز@)@لله:لقولتفسيرهفينجده

وبقتلابتلاهالحسن:وقالبالمناسك.اتلاهعباس:النفقال@فشرون،@)@ختلف
لده

@لرأسفيخسباللارة،ابتلاهقال:عباسالىعنطايرسي@رىو@لكماكب.

تنثاق،والا@والمفمضة،الثلرب،قمى@لرأس:فيفالخسسة@بسد.فيوخصس

رفيلرأس،@وفرقلساك،و@
ونت@د،يتاو@لة،لعا@رحلنر،لأظف@اتقليمبسد:@

منعئزقال:!أنه@4@@لنب@عنو@ريلالملى.لو@لبىأثر@لغائطوعلالإبط،

يذكرولم"@كلفاء@للحيةق:!مكانقالأنهإلاالأئياءهذهوذكر)03(،@@لمملة

@زيادةفيسهمعلى@ختلافهرروةوأبووعائثةعئار@و@ر@الابة.تلىيلفيه

هي@ذئلناظها،وسياتةئصانيدهابذكرالإطالةكرتو@لنقصان،
نقلهاوفد@شهورة،@

.@@لل@رسولسنةوعرفحماشوعملافولأ@لناس

معالايةتاويلمنفيهذكروما
قذمناسا

من
يكرنئندجالزفيه@لسلف@ختح@

رمر(29)
1ةلبقر@ة 24.

2رفم@لمطرةحصال@محد@لطهارة،م@4:كلمصحيحه،فيامسلم@حرحه30) سونحرحه6،1

حاءمابكد@فح@5/09،في@لتصعيمى.كل@لتن،نصحا@ا
2@لأطمررفمتقيممي 7 5،6

دير@لنسني
2@لىية@ 6 لا@ا-8،821/

دىد@ردرنرة،صس
4@لطهارةكا@ / 11،1

من@لسياك@
رقمة

5 ىر@31
صا-

لي
1ر@سهاارة@ل@ت 0 7 ة1،/

ر
2 9 3



1 6 @لتفشرفيوضهجهيلصاص@ر@ري@يمم6

ئتم@@إبر@ميموئنجميعه،الآيةمر@دويكرنكله،بذلكإبراهيمابتلىتعالى@لله
حسبعلىبهوقامبهووفىكلهفلك

ضدلاننقصان؟غيرمنبهتحال@@للهأمرهما

في@لشر@طصالئن@@لنب@عنوما@ريياتمامهن.اللهأخروفد@لنت@ىالإتمام

)ئتمتعالح:بقوله@@لبراهيممقتدئافيهايكرنئنفجئز@لفطرةوالحسدس@لوأس
ئلنهه@أقبن)@ؤبكوبقوله:)13(،ضيفا@إؤهيصمفةأتخ@@ابخك@حبآ

@،اتندةفبهلعهم

@للهقرلتفسيرفي@لسلفعنالآثلى@لر@رثةينجنغةأيضاذلكعلى@ثالو@

عنيئ@نقال:!أولاهاذصحيث)33(،@الظنمبننهديال)لاتعالح:

أنهعباسابنوعن@مائا،يكونلاالظالمئنئرادأنهمجاهدوعن@لنبرة،أنهالديمما،

ليس@طسن:وقاللانفضه.ظلمفيعليكعقدفإدالعهد@ل@الم،فلىيلزملاقال:

فائلأ:الآثلىهذهلينجمعثمالآخرة!،فىخ@زاعلسهبحطبهمعهداللهعندلهم

منزويماج@يغبكر:أبوقال"
يكونئنوجئز@للفظ،يحتسله@لعانيهده

نبيا@ل@الميكونئأيجرزفلاعندن@،فلكعلىمحسولوهوتعالى،مر@د@للهجميحه

ئرئفبمنأمور@لدينفيقولهتبول@لناسبلزممنولاقاصئا،ولالنبئخليفةولا

محلفيكانمقحميعشرطئأالآيةئنادتفقدخبزا،@د@@لنبيئعنخبرأوشاهل!

ينبغي@لصلاةأئحةئنعلىأيضايدلوهذاو@لصلاح،الة@لىالدبنأمرفيبهالاسمام
سصبئصبلمنالعد@لةشرطعلىالآيةلدلالةظالمينولالاقعيرصالحينيكولهاأن

@الدين-ئمورنيبهالاسمام

الاثلرلننو@لترفيقعلى@بمعحزصهس@عن@بصاصالاممأبانوقدهذا،
@للغةئ@لمنكنوا@@لسلفئنوهو@لننسير،نيالسلصعنوردت@لت@الختلفة

سيحنملبماو@لعالمين
تفسيرفيفافا@ختلفمايحتل،ومالاالمحتلفة@عانيو@الألفاظ

لأنهث@لقرآنيبالنصمر@دةتكرنأنالوجرهتلكاحتمالعلىفلكدل@لقرآنسشيء

لا
لهقوتفسبرفيبهذاصشحوقدفي.احتماللاماعلى@وول@@للفظتلىبليحور

لأقواليو@مهبحدقالحيث)@،عليز@فينلنه@مذألظلقع@أ)@قتحالى:

رصر(31)
1لحل@ة 2 3

8@7،/1ر،الفر@نحكمحع.ير@0،9لأ@عم@مروة(32)

سرو)ك@(
1ةلنر@ة 2 4

كه./1لفرتد،@نحكم1(34)

2@لمضةسررة(35) 27.



1بتفشرهعغتحر@ث 6

لاولو@لسلف،احتلافعليهاحصل@لتي@لرجوهتحتمل"الآيةبأن@فتلفة@لسلف

فيه،احتسالمالاعلى@زول@للفد@تأوبلجئزغيرلالهةعليهاتلىلوهلمالها@حتمال@

شيحنملبماو@لعالمين@للعةأهلمن@لسلفكانولد
المحنلفة@مانيو@الألفاظ

و
مالا

لها،@للف@احتمالعلىذلك@ط@لرجعمدهعلىفيهفلما@ختلفوايحتسل،

@طصاصالإممئن@لقرتن،أحكام"كتابفيطالعقيخلالمنلاحظتولذلك

@لعد@و@لنرفيق@بصععبلى@تبذكرماكثبزا
@لت@جوهئرالسلص،ئفوال@@

عليهمابكودئطبوجب@نيى@@للمظينواحتسالفيفرل:أالآية،تفسيرفيقيلت

يمتنعولي@@ئر:جميغاأ،
جسيعفيمر@د@لل@يكرنأن

يمتعوليى"ةأو@لد،،

جصيعيكرنئن
غيروححاز@حتماعهاسلها@للندلاحتمالبالابةمر@ثة@ماني@هذه

لمتنافولاتضاذ

ئندلك-ئمكنكلمايحاول-يخدئة@طصاصئنلاحظثأننطكما
لنيحمع

@لتعددةالاسبب

آلممالمتاتعالى:فرلهعندلمئلاالآية،نزولمببببانفي@ريت@لت@

@هصأ@يظؤتل@عكنهنجاحفلان@تر@وأنيتفيف@قشدإرئدنهمنوأنزؤه
(8،@

عنالأولىالآية،نزولسببفيذكر@رابتين
3دلمحر،اب@عىو@لثاليةعاشة

منسؤالعائةعدالآيةهذه@ولفيالسببكان"بقرله:لحصهسا
بطر@لاكان

مىلسؤالكانظكأنعباسابىذكرماوعلىلمناة،إه@ل@لأجل@باهليةفيبهما

بهما@@لطر@@لاسفتجنصالأصنام،عليهساكانوقد@روة،و@@لصفابينيطرفكان

@يقينسؤالالايةهذهنزولش@يكرنئنوجئزالإسلام،بعد
(9

عنتمتدمالامامو(ئذبا)يهأيهاتحال@:لقولهتفسيرهلينرى@سلكهذا@ومنل

ثمالآبة،نزولسببفيروايكعدةأوردحيث)04(،@تسو@ثملكمتبذينثشيا

تصحيحيمتغيى5قال:
!@@ببيفبكرنالآبة،نزولسببليكلها@لروايدهده

لا"قال:حين
بنعد@للهسال@أجبتكم!إلاضىءعنني

منأبيهعىحذ@فة

د@مدكر@لذينمنواحدكلوسأل@نسبه،@ييمكلمكانلأنههر.
على@سائل@هذه

يكندلأت"مثلهاعنيخط@ثشيآة-عننمتلىأ)لاتعالى:اللهفئزلاختلافها،

ممطنبضافلكوذكر4،3اللأ@لقرتن،يحكم1(+)
4 4 1 / 1

4@لؤتلى،نحكمار@جح(+) 7 /،103،13 1 @ر@صع@رعبرماس8

5ة@لضصرة(38) .11/611@لأحكام1(36).81

1@لمانحةصحرة(40) 01.



1 فيوسنهحهب@اعى@@لر@ري3@لا6

بهم
@لبها@حاجة

(1

الشرجمة:@لأسماءمنمحيربحريفالاهمام

منكبيرعددبتعريفاهتئممرئفهئنالقرتن،ئحكامكقب!فيالفلرئيلاحظ

فقهبةلأحكمتعزضهأثناءفطوذلك)الأساء@لثرعية(،@ثرعبة@صطلحات@

عدفهرمختلفة.
@لعنىلبيانيتطزقماكثيزاالاحكامآياتمنبآيةموره

@للزي.بالتريفييدئ@وعادةالآية،تلكفياردعيللاسمالاصطلاحي

عند@لثال،سبيلفعلى
@لىمبآيةمروره

(42)
عليناأوجبتحالح@للهأنأولأذكر

فيو@لصيم5فال:ثمالاية،بهذه@لسياملزضق
نعالى:@للهفالالإمساك،هو@للغة

إنسيا@أنوس@ستمفلنصحفاصللىنه@لنوت)بق
(43)

يفي
فس@ىصئتا،

@لحلف،عنممسكةكفت@فاصياماخنلوبفال:اصرضا.@لكلامعنالإمساك

@للغة.فيهذا@للفظحكمفهذاوالحركة!،@لسيرعن@لثنقصاتو@

نهارفي@بماعوعنمعناه،فيوماو@لشربالأكلعنللكصاسئم@لئ@عفيوهو

عندالبيانمفتقز@ل@ئجمللفأوموأو@لفرض.@لقرلةنبة@لصومء
@ضلأنهو@و"،

ئمرو@ستقرار@لفرضثبوتبعدإلا@للف@،فيممقولةتكنلملمحانيموضوعئرعي

عليها@الأمة@لنبىءر@بتحقيففيهاله@وضرع@معناهعقلقد@لئريعة
(4

لتسجد@فىعبهفحنوأشصئنفت)ولانعالى:بقولهمرورهوعد
عزف)"(،

الاعتكافومحنىففال:أوشرغا،كالاعتكاف
@للف@@صلفي

@للهقالاللبث،مو

لها)فنظلتعالى:وفال)64(،@عبهفيلاشصائنئ(التاشلنده)ماتعالى:

لطرلخع:@وقال)74(،@عبهعين

حؤليالئنلبن@فباتت
صريعبننفن@لبواكيغكرفئحكفا

منها@للغة،فييتنرلهاالاسميكنلم@للبثمعأخرمعافي@ل@@ثرعفينقلثم

.@@لى@لله@يقربونيةرئماالجساعتركومنهاومنها@لصم،المسجد،في@لكون

6@لؤ@د،ئحكم.(41) 0 5 @لفرة.مررةمىسا3الآيةرمي)2،(.2/

.26الآبةسحرءمريمصررة(43)

1@لنرتد،نحكم1الها( / 12،12 1 2ن@ماير@حع2 3 1 /،12 32.

1مى@قةحرء@لؤة،سهرة(45) .52عى@لآيةجرء@ناء،@محرة(46).87

@،@لفر@حره(47)
.71@قهحرءس



1بتفشرهعغتعريث 6

بوجوبإلامحتكفايكونولا
قلنامانظبرومر@عاني،@هذه

@@أنه@لص@مفي

للإمساكم

نى
برجوثما،إلاضرعيأصوضاالاماكيكرنلاشرممافيفيهريدثماللغة

@تتلفة:للأسماء@ثرعية@بصاصتعاريفمن@خرىطائفةوهذه

@لى@للهبه@لت@زبوجهعلىئفدى@لى@لبيتلما@ممبأنه:!@دي،@عزفا

ئنوجئزتعالى،
وعزف)94(،@لبيتأئفد@لحلم@أ@لصدقةبهيقصدمابهيسمى

بأنمبتةبكونوفد@دكى،غير@@ليتللحيهاناسم@لشرعفيالميتةبقوله:أ"@يه"

أنفهحثفيمرت
يكنلم@ثات@ئيفغللسببميتةيكرنوفدفيه،لآ@ميسببغيرس

لهأ@لبيحة@لذكاةوجهعلىفعذ

@وقر@@لصلىة@جتنابلزوميفيدثرعيئ@صم5لأنها:@بنابة،@طصاص.ويحزف

ماباحتنبسأمرزاكانف@ىالاغتسال،بعدإلا@لسجدودخرلللضحصومق@لقرتن

ىئحرتعاريفوهناكلمجنب،فهوالاعشالعلى@طكممرقرفالامهرمنذكر

تفشرهفي@بصاصالاممذكرهاعية،منلكئير

@ستوى:@الرفيعةالإنسايةوالمعانيالاسلاميببراز@يحضر

انهلاحظت@بصاصالاممتفسيرفيمطالعتيعند
التحضرمظاهربذكريحنى

@لعاليةالإنسانية@عانيو@الاجتماعيةئ@رز@لعد@ل@أنهكما@يثريع،ومحلسا@سلامي

الأمثلةبعضرهذه@لسامية.وتعاليمهالإسلامظلفييحققها@لعنق@ستوى@لتي@
من

فلك:علىكشهاهدتفسيره

ئدبعد)3(،@@كقنهن..بكلخت@برترتفيئشكد@)تعالى:@للهقولتفسيرفي

بابند@لله@مر@يكونئنيجوزألهوقررالآيةتفسيرفي@لسلفعن@ثورة@ذكر@لأقوال

نظافةعلى@ثفيمطبعنحانه:الطيفمبحث@صتطرد@ل@ذكره،ماكل@براهيم

بقرله:وصذرهو@لثيب،،@لبدن

حع.ر@)9،(.29لىااد،لفر@نحكم.(48)
.32@/1لأحكم،ا

1/1لأحكم،@1(50) 3 4لأحكم،@.(51).0 5 7 /2.

1الأحكمللثال.شلعلى@ظر@ياه( 1 7 / 1 1الأر@طع،،نربفا1 ر\/ص،،@لفصطنعرب.6

2 2 3و@لفدعة،،تعركف.1 1 6 / 3ر@لضا،تربا1 9 9 1 و@لتيم،،ترلص!1
5 2 6 / ترب1

1و@لرها،نريص.806،د2و@لمرض،،. 8 3 / نحلربفهمىلكرعر@ا@لاحصاد،،نربص2

تميره.سشتىمر@صعفي@لأساء@لرعبةلكنيرش

1@لفرةسررة(53) 24.



1 7 @لقفشرفيومهجهلحصاص@لر@ري3الأ0

@ضمضة،و@@لثرب،فمقوهي:@لحثر،ىة@لن@خصال)ئيالحصالوهذه@

نتثولحتان،رانة،لعا@وخلقلأظفلر،اوتقلبملرأس،@رفرقلسطه،و@صنثاق،لاوا

منئبتتقدبالملى(لو@لب@أثر@لفالطوعلالإبط،
رمحدءنر@،@إبراهيممنة

بها،مأمرراو@لثيابالأبدانعنرالأوسغالأقذارونفي@لتنظي@يكونئأتقتضيوهي

عند@لإححلبهئمرالإحر@مفيو@لشرالئفثبو@لةحظرلماتحالى@لل@أنترىئلا

@النبيعنزويمادلكنحوومن)4(،@نمهنم..نيقصؤا)نزبقوله:
في

يوبمغشل
خصالكلهافهذه)(،أفلهأطيبينيمقوأنيتاكأن@الجححة:

أكدها@لنوقيفوقدو@لعاثات،الأخلاقفيمستحةمحمهحةلفي@ستحسنة
علىتخث@لتيالأحاديثمىجملة@طاصةلأماليدهروىثم@ر@-،،مى@لرسرل

الأنصاريأيربأليحديثمنهابها،الإسلامي@لثريععنايةشذةلناوتحكي@لم@الة
"ئظفاره:طالتوقداسسهخبرعنيسألهجاءلرجلقال@لنبى@د@ئن

ئحدكميجيء

)6(،و@لتفثأالخباثةفيهايجتصعئظفار@لطيركأنهاوئظم@زهخبر@لس@عنيسألي

تفزققدرجلا@ئمعئافرأى@@للهرسرلأتانا@قال:عبد@لله،بىحبرحديثومها

ثياثعليهآخررجلأورأىشغرة،!،بهئسكنماهذايجدكانئمافقال:اشزه

منفلكوغير)7(،ثؤبةأبهبغسلماهذايجدكانئما"فقال:وسخة
@ثالاحا@

عنايةعلىو@ضحةدلالةتدلو@لتحعلى@لنظافة،@طائة
بهذا@طكيم@لاسلامييع

@لشعوبمنشمحبلافي@لستوى@طضاريمحالمأبرزيعتبرشالخطير@لذيالأص

هوبفة@لنبويةالأحاثيتهدهفي@رثةرالا@ال
@ليهيحتاجما

@لتحصروعدمالتخففرصفللاد@وعنأنفسهمعنئنجدوالكي@ليوم@سلون@

بهال@الكتا@هذاموفصئنبجد@لقرتن!أحكمتفسيرأفيو@لقلىئالنظافة.رتلة

كان
المسكنفيأيضا@لنظافةشاملوهذاو@لبدد-فيبئرر@لنظافةيهتم

.29@طحصرة(54)

1رغحة@ى@ر@لتطب@يط@ب@ط@مة(كتب.22د4@ل@،شرحدي.@لريئحر-(55) 0 5 8

1يرنمصي،سلماد@للحديتمى 0 6 0

مداحرلور@جع.@مررةرئىسبد@طدويئىحديتمى

د@ما@ر@ه@يقادوعرع@
1،51لا2صجحه،ي.ي دلجمة.دطيب@لبكند@طصمة،:60

1@لكمل،ممطاعلعب@رنحرحه(56) 1 6 2 /3.

5سهفياثاردن@رنخرحه(57) 1 / 4ر@لنر@صليبكد@للم@،4،1 0 6 ردكره2،3
.3ما/21@نفير@@لالة@شا@في.زيبى@

@تصر@.@لتدتد،1/08،18ئحكمر@حعا(58)



لنفشرهعغنريت

كارلأنهكتابه؟فيالأحالمحيثمذهنىردعام،ئلىمنأكئرمنذو@لثمهارع-@دنو@

@سنوى@طضلىيو@بالزفئيبتعئقألهكما@لصحيح،رفهسهبالدينيتعئقئمزاذلكيعتبر

سحاءبسو@ى.@لم

فيكئبرةفهي@لوى،@لرفيعة@لإنسانيةو@لعاني@لاسلامعدالةمنانماذج@ما

@ثال:@سبيلعلىمنهائذكرتفسيره،

و@يالقتر@@شيلنهفؤصمينكولأامنمااتذب.)جمايهاتعالى:لقرلهتفسيره

نرتئن@واتقوأللتقوىأتربهولشدلمات@وأالأعل@نؤبرشثكبخهمتعنم

عنفيهتكئموقد)95(،@نغس@تبماخبيما
فم@لنل@بينوتسريته@لإملامعد@لة

3يينهم،بالعدلاكمر
المحممعلبالىالأمرشالآيةتضئنتهفيسامطلئاعقد

فبه:فال@بطل،و@

و@ط@والمبطل،المحقمعلبالىالأمرالاية(هدهفيوردما)ئيىفلكتضئنوقد"

لاوطلمهمكقر@لكافرينبأن
فييتجلىرلاوئنمعهم،@لعدلمنيمنع

لوقتلهم.قتا

ب@@لئثلةثونوالاسترقاقو@لأئرالقتالمنالمستحقعلىبهميقصروأنيستحقون،

عد@لاقالوكذلكبلي.والأ@@لن@لايصالتصداونسائهمئولادهموقتلوتمذبيهم

دفهوئر@ثواخيئهممنثيئالهفحممماخلرضا،خيبر@ل@@@لنب@بعثهحين@واحة@بن

يسعغوماوخلىبر،قرثةمى@ليئلأنجعمقوإنكمشختمذابن"الخزص:فيليخفف

والأرضأ@لس@لىاتقاتلهذافقالرا:عليكم!!،ئمدلئنمنذلك

التتلى@فىانقصحا@ىعنكئم)بهبتحالى:@للهقولتغسبروفي
(61)

المس@ئنقزر

بمعبد@لاتيشيحهصمنها@رايته@لرابك،بحصذلكفيأورد3بالكافر،ئقتل

@لل@كرمعليئ-بلحجلى@طيرةأهلمنرجلأئنمفاثماننع
ئ@ياةلقالوجهه-

منرجل@زمنين@
@

عن@وسألفشهدوا،داجمةولياننيقتل@سلبى

بره)ئضوقال:سنفا،@يري@وئخطيفأقمدبالمسلمفئرفزكؤا،
الحباالدص

فملكهلأهله:بعضلهفقالالحييرفي،فنباطأ@لسيف،منوئمكنأهأ،،فليقئلة

وتصنعفيهاتعيق@لدية
فقالعلئي@ل@وئقبلوغسد@لسيفنعم!قال:يدا،عدنا

1وتو@كلدوكمبؤكلعئهم" أتعليئ:!ففالي@،@لث@خترثولكنيولله،لاقال:1

.8@لآيةة،للاثدصحرة(56)

سهر(61)
1يةلآ@نولة،لض@ة 78.
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دملىنالتكرن@كلطيناهم@لذي@كلطناهمفقال:!على@ل@رمعلئي@قلثمقال:ئكللم،

@كدياتهم!!ودياتاكدمائهم

@لمعانيتحمل@لت@@بصاصالامامرتراءتقرواتبعض@لكربمأيها@لقرئوإليك

والمواثيق@لهردعمألفمنباكئرسبقوبذلكتفسيره،فىذكرهاالعميقة،الإنسانية

بهيتثئقمئاذلكوغيروالحرية@والمسلى@الإنسانبحقوقتتعئق@لن@@لدولبة

مىبرفيقفيالمتئذفون
المحاصر@ليم:عالمنا

مثلالتلف،عليهخا@@حاغيرهوينصر(يساعد)أيئحميئنأحل!كلعلى.."

كانأوتحليصه،يمكنهوهوقعليهخافأوبالفت@غيرهقصدقدإنسائابرىئ@

كئرتو)ن@اطعامهإحيلىهفعلبهمى@برع،يموتئأعليهوحافمعه

لاأ
@لصر@مع،أصحابوكذلكوالرلد@نالنساءفتل@طرب(مجال)فييجور

مستفيضة!ضائعيماآثيرفي@لب@ءر@عنقد@ريقتلهمعن@لهحلأن

ولذلكللنفس،@لقاتلخكمفيو@حدفكلرجلفتلعلىاحتمعت@ناالحماعة"

جمبغا،فتل@ابه

س@@@يةدئلفرلكاايةيىأ
م،

و@لذفيلمعاهد،واو@بوسيئ،لتي،لصراواليهوثي،ا
@واء،

فجائز@لفطر(وصدقةر@لنذورط@لكفلى@)منلالإمملي@صدت!كلإ

@لذئة،أهلإعطاوها

على@لبدوجمماشها@ةلننفزقولاغدولا،كفواإفاالأحر@ر@لبالعينشها@قئفبل@

"على@لبدويوفيرشهاثةوي

1@لنىتط،نحكم1(62) 7 3 ةقاللخعحلنا@بنلحقال:.ياساء،@لر@ي@ملهسذ@طصاصرقد1،/

حمنا
ححناتال:غمد@لمر@ويعى@البنم،سعلي

حر@ف@،سعبد@للهحدناقال.جرويةسمسمم

كزمعلئ@ل@ييرةنملمنرحلحاءفال:@لأمدي@طر@أليصمرد،س@طىصر@سط،ص
@لله

@لو@بة.لهنهشرنحربحعلىئفولمدكر@لن@3رحهه-،،

1@لضتط،نحكم5(63) / 1910

2الأحكم،1لملأ(ا 1 بخمر@.113

.2@يه2@لأحكم،1(66)اي@71.ا@لأحكم)56،.

6،0الا@لأحكم،1الملأ(ه.الاه@لقرت@،نحكم.(67)
علرته.فيتصر@مع
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الإجمالي:الفير

ومن
أنهتفسير@طصاصسحك

تفسيرهفيتقدممافيلخصحع@الاحيانبحضفي

@إبر@ز@فيبر@كلتهتظهرذلكوفيومعاني،ئحكابممن
)@لتنسيصإج@اليةطربقةعلىنى

فلك:على@لأمئلةبحضوهذهالإجمالى(.

@لوضوءآيةتفسيرفي
(69)

والأحكمدلالاتهاميئاصفحةثسانيننحو@ستغرق
علممنحضرنامادكرناقد"فقال:تقذممايلخصعادثمبها،@تعفقةو@لفوائد@

حعومنعليهتمليث@وماالمحاني،على@لدلائلمنضئنهافيوماالآية،هدهئحكم

وفقهاءمى@لسلففائليهاعنودكرناهفيها،المحتلفون@لي@ذهبماعلىالاحتمال

المعانيلطصومفتضاهاسدفحواهاالايةهذهائتحلتعلى@فانظرالأمصار-

بكلحلىدلائلإحدىومدهالاستنباط!وجيمنبلي@ئفماوضروبائدوكرة

وجودجئنرغيربذ@لتىتن،
مئله

ةذكزتقدممائجحلأفاكروأنا@لبشر.كلاملي

هذاذكرثممحصوراأ،مج@رغاكان@ناتىئيهفهم@لىئتربليكونمفضلا

@بلغ@سأل@،لكلقيمتنلىلها@لن@المسائلصنناصفحاتئربععلى@لتلخبص

مسأل@وسبعين@حدىفيه

عند
شنثمرلآأنو(نجلنا@عكزناتنارتمفى@نمغ)@نتعال@:@لل@بقولمريره

ماإج@اليةبصورةذكر)ا@،@صدقينبهزبناللهثونننشهدآيهمعأرت@نثد

قائلا:تفشرهفيتقذم

الأمر@لبقرةسورةمنانتهبا@ليهحيثالتدائها@لىمن@لكتدفاتحةانتظتفقد5

ئ@و@لنب@
بسم

في@لب@و@لوغبةو@لدعاءله،عليه،و@لثناءحمدهوتحليحناتعال@،@لل@

لغضبهالمستحقيطريقنصورضوانهجنته@لىمعرفتهبيالمؤث@الطريق@لحاية@لى

@فمنينلذكر@@لبقرةسورةفيابتداثمنعسته،علىوشكرهمحرفته،عنو@لفالين

لقلوبنائمرهمرتقري@ولعتهمذكر@لنافقيئثمرصفتهم،ذكر@لكافرينثميرصفهم،

@لفوبالبرقنازا@متوقديبالفضربهالذيلالمئل
ولابقلىغيرمن@لطماتفييضيءي

ثبنرنوهم@ليهيرحعرني@لذالأصلوئ@@لإيمان،لإظهارهممثلاذلكوجحلثبك،

ي@فونثملهمبضيءبرقخلالهمافييعرضو@لطر@لذينالليلكظلمةهر@لكفر،عليه

ي@صرون.لاظلماتفي

@لساثصة@لآيةومي(69)
.496-4@12/1@لأحكمحعار@(71)للانذسهرةش

.23لآية@لنرة،@سورةلي(ا
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قفغة:لأحديمكنلابماعلى@لتوحيد@لدلالةهؤلاء@اقامةذكرانقضاءبمدابتدأثم

وئقهاتهمنافمهموسلرمحايشهموجغلبها،يتفعونقر@زاوجعيهاالأرضبنطهمن
وأنحدوثها،منثبتلمانهايةلهايكونئنبدلا@@سند،غيرعلى@فامتهامها،

منفيهالكمجملبماعليكم@لئعئموخالفكمحالقهاهو@للهكذلكوئقيحهائمسكها

يإلا@لقادز@لتفلكعلىيقدرئنيجوزلا@ذلكم،ثح@رهامىئخرجماوسائرئتراتكم

ثمنعسه،علىونبههمبدلائله،الاشدلالعلىفحثهمثيء،يشبههولائجزهلا

منسورةبمثلالإتيانعنعجزهممنئظهربما@لى@ر@ذؤةعلىبالدلالةذلكعقب

@لنعم،بهدهعلينا@لنعموحدهتعال@@لل@عباثةإلىكلهذلكفيودعاهم@لقرآن،
مائنتعلحونئكللم-و@للهيعني-@تغلححصو@3دلدأ@@فهتجغلما)فلاةلقال

وهو@طالقثولها،عليكم@نعمهو@@للهوأنفلد،منشيءعلىتفدرلاتلهةندعرنه

حميعلرر
بمرله:بذكر@لحيىعليهعطفعليه@لد@لةبدلائلهعندهمذلك

)27(،@دمنزقلمنت@رةأدفمى@وتؤثمائنقأبخدلآتتوأتفحلرودتنملحأدن@)@لى

@نئلضنلختدوأوعك@اضماانذيت.)وبنرلقرله:الآحرةفيالمؤمنينلذكرعفبثم

@ألاتهر..نختهامىتخرىجتزلأ
0،0ذكرماتحر@لى@،3)

بالتاريخ:الاهتمام

وش
كانماسماءالتلىيخىالجانبإغفالعدغأيضا:الحصاصتفسيرسمات

@في@لنبيبعثةبت@ريخيتحفقكافىماأوالمحرلة،ولمحياناتها@لسابقةالأمبتلريخيتمفق
والأولى.الإسلامعصورليوقعت@لتيالأحداثأولدلك،@لتابضوالأحداث

هذه

دلك:علىالأمنلةبعض

وما@فرسبئنمفكعكألثطبننتل@ما)ر@تبعضنعالى:@للهلفولنفسبرهلي

ببابلأفمل@ينعلىارلومآألشخرألتاسيحتمضكفررائثيننوبكنسنين

المتعلقة@لفاسدةوستقداتهمبابل@ل@تلىيخذكر@ايجاز)7(،@وش@ق@..هروت

مندالخصنفئنقمثمن)@لنخصتتعالى:تولهتفسيرديوكذلك)67(،بالسحر

صهر)كلا(
.24يةلآ@ة،لقر@ة

@)كلا(

هر
يةء2.لآر@صدة،لبقر@ة

13@لن@تدنحكم.(7@) 3 /،13 بشر.شمز@4

1كبةاة،لتر@سورة(75) 02.
.1/5،253لترتن،@نحكمحعار@)ث@(
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منوو@لصابئة،المجه@ىثيانةتدريحعنتكئم)77(،@قبدكتممنألكئبأؤتوأأننين

قاله:ماجملة

كتديقرأونوإنماألائه،علىالمزلة@للهيهبشيئاسيتحلرنلار@بوسإ..

@كلتتاد@لصاشةوأصل"كتد-أ،أملن@فيسها@كذائا،متنسيهاوكان@ر@تضت

إلاالأصلفيالأوثانعبدةوممتلهة،واتحاذهاوعبادتهاالسبحة@لكواكصتعظيم

يجشروانبطا@وكلوا@لصاشينمملكةاوئر@لى@لعر@قعلى@تليمظهر@لفزشمنذأنهم

@لشموأهلاروموكدلك@لك.منشعحصملأنهمةظاهراالأوثانعباثةعلى

فيحولعلى@لىبالسيفحملهمقسط@طينتنضرفلماصابين،كانواوالحزووة

@لطاهرفيغمار@لنصرىفيودحلواالرقت@لدمنالأوثانعبا@ةفبطت@لرانية،

ادخلوالإسلامظهردلماالأرثان،بحبا@قئ@نشحفبن@لسحلةتلكعلىمنهمكثيروبقي

بعبا@ةئثتخفينكنوا@@النصلىى،وبيريينهميمثز@لسل@رنولم@لنصارىجسلةفي

8)الاعنقاد-،لاصلكاتمينالأوثان

عن@روية@الأقواللبعضاشقاثهأثنلىفيللت@ريخمعرفنهمنالحصاصالإممريستفيد

تاريخيا.ثابتهولمامخالفتهاعندوفلك@لسلف،

مثىأطلم)رمنتحالى:اللهلقولتفسيرهفي@لقرئيحدهماذلكعلى@ثالو@

@لهغكانما@ؤلدحمابهةلىرسىأشص!ثيهابتكرلنللنهمسحدننع
إلاينخثوها@

@عظئمعنابالآخرةفىرلهغخزىألنميالىلهزحابفايبئ
(79)

ايةورذكرحيث

فلكعلىوئكلان@لفدسببتخزبلضر،لخت)هوقال:أنهقتادةعنمغمر

حبرفيزويما"على@لتاريخ:ضحؤلافلكانتقدثم@لصارىأ،
ريكوئنلئهقناور

كادنقربحتعهدأدالأولينبأحبر@للمأهلبيرخلافلالأنهراويه؟منكلطا

فكي@ينتون،@ليهالمسيحبعدكانراوالنصارى@كاطريل،بدهرلد@لسيحصقي

@ل@مفيدينهمو@لنمارى@كا@ستفاضالمقدسبيتنخربفىنصربختمعيكرلرن

بماليالإسلامقلوكان@لك@قسطنطينأيامفيو@لروم
وكسور؟؟!سة

الأولربالصهتحنقكثيرةأحداثايذكرأنهالإسلاميبالناريحعابنهعلىيدذومما

@ةء.صلر@نلة،ا@@حرةلس(

نمر@2/21،4314@لضتن،ئحكمريع.(78)

1@لآية@لفرة،صهرةللا(ا 1 اكلا.1@لؤتد،نحكم)م@(.4
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علىماللعاكانبأنهيصرح@و@ضع@تلكبعضوفط)18(،تفسيرهمىشتىمهاضعفي

ئملونقلفيقرل:!@غاري،و@النبريةبالسيرةيتمئقفي@اخصوضا@لتاريح،كتب

@غازي-،@ونقلة@ئيرئملأخبارفيومستفيمقأو:الم،@لسير-

5@لأحكم،@الا@صلعلىر@حع(81) 6 @ع.للو@منوعرما18،58،6،/

5@لأحكم،حعار@(82) 4 0 /،11 2 4 15،كلا2،/ للياصع.وعرماش5،9
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اكالفصل
في

رهدمصا

ئمامألهيدركنإله@طصاصللإمام"@لق@آدأحكمكتبأ@لترئيطالع
@كلتدالجصاص3الائدضكولاكثيزاحرتعطيمةمحسحكلة

تفيرهلي

صعرلةالاحثويحد@لصررة.هذهعلىكابهئحرجأنعلىئكلانتهكيرةمصاثوعلى

مادتهالحصاصمهااستسدو@@لر@فدكليستقصيئنحلىلماإفابالغة
في

ئنحث@هذا@فيسأحلىلفإننيولذلكرعقبت-عقبت@لكثونلأن@لتفسير.

الأمورعنتعالح@لل@@اذنوسأتكلممنها،وئنادلهاتأثر@بعضعنأكش@

لثيرخه.

يهبه.ثانئا:

@لترفيق:وبالل@فأقرلعصره؟في@لوج@عقاليهبلان:

شيوخه:ئولا:

وأنه@لعلم،طل@فيرخلةصاحبكانالجصاعىالإممأنسبقفيصاذكرثلقد

مدهوتحتر.@آنذ@الإسلامي@لثرقفيرالثقافة@للمع@ممنعديل!بينتنفل

ينتكو@يالعو@ملئ@مىوبغد@دو@لزفيرنيسالورالأهر@زلبنوذفلاتهي@@لل@@لرحلات

فقههفأخذوثفامة،مرنجايحنلفوفىبعل@لىالأماكنهذه@لتقى@يحيثالأوليةئقافته

@تقين،@أكبر@طفاظعنوحديث@الأصرلين،فحولعنوئصولهكبلى@لفقهاء،عن

@للغةعلحموأخذ
الأعلام.@للريينعن

الحديثوئحد@لكزحي،الإممشيخهعنوالأصول@لنتهعلماصل@@الامامتلقى

عنوعله
@لعمم@أليو@مذث@لطبرالي،والحالظقنع،بنعد@لباقيالحافظ

أديوعلى@لفلىسي،أديعنوعلر@اوئحذ@للن@وغيرهم،@اكم،@والاممالأ@،
@لزحاجي.سهلوألي@لنحوي،ثعلبغلامعمر

هذاضئىحيثأيما@ماثةشيوحهمن@لت@تن!ئحكام"تأليصفيالجصاعىئنادوقد

فيكلعنينقلوهروترائهم،ئتحالهممنكئيزا@لكتب
مستشهذاوتخصصه،فئه
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لهذاويضافأخرىأحيائالهاومعلىضحاأحيائا،عهاومد@نغاالأ@اللهذه

وهرتخر،أمر@لثرخ(عنو@لقلالأخذعصر)ئي
@لطسعةالجصاصملكة

مثلىبهمعلى@ختن@لثيوخمنراهمنكلجملميحملجعلهمسا@ليىوئئفة

لأحل!.فيهامحاباةلاكامل!علميةبأمانةوثقالتهم

كتئه:ثانئا:

حفقتقدألىبق@
تصانيفهتؤجنحنته@بصاصالإمامأن@لسابق@لفصلبدايةلي

يلةالطوورحلاته@لعلمية،تجلىبهخلاصةئمئلي@لىللقرآد@لكريمتفسبرهبتألب@وكتبه

والختصرات.@ثروحتألي@ديومراله@للم،طلبفي

فررعبدقائقواسعةوثوايةفقهية،لروة@يقذمة@زلفك@مذهأكسبتهوقد
الفقه

فيمستطرئايذكرهامسألةكلفيالمذهبتأصيلعلىكثيزاساعدهمماالحفي،

كعو@لت@أراد@لزيا@قلمنكتبهعلىمحيلاو@لنظاثروع

أكزحيثتفسيرهتأليفأثنهفي@لسابقةكتبهمن@طصاصالإممئفادوفدهدا،

مختصرعلىأرشرحه@لفقهأ،أصول"كتابهعلىخصوضاعليها،الإحال@منليه

الأمثلة:بمضهاكروئ@)الأشربة،،وكابه@للحاوي،،

عقد)3(،مثلها@أؤنهآبحبيلأتشهالؤ@يةمق.سخ)ماالآية:تمسيرفي

لالا
زعممنعلىفيهوأنكر@لنسخوج@هليافىفي

لاأنه
محمدءر@نبيناشريحةفينثخ

لهمناقثا
أصرلفيتكلحناوقدللبحث:أختامفيقالثمو@لدوء،الأبغايةفي

@لفقه
تكثمذلكوعقب"،ويكفيئعنيبمايجحزلاوماديهيجوروما@لنسعوجوهدي

عن
مسألة

في@سألة@هذهفيلولد"بقوله:حتحهلالسة،اننسخ

وهناك)4(،تحالىأاللهشلى@نهاكفليطبهائر@دمافمنكفاية،فيهكلاالفقهأصول

دي@لفصرل"ب@س@ى@الأصولفيكتابهعلىالحصاصالإممفيهاأحالشتىصسائل

سر@ح@@لمصلمصى@ي(1)
فيعنهم@غرلهماكدكرتوقدبالتم@ل،شيرحهدكر@فرل@ل@

ماك.فلكمر@ت@مكابةمعوتكر@ر،تطريلسبهلمامانكللما@ولملكحتا،كثرةومىنمبره،

1عىللدكنور@لىوكهاشحصبنه@ر@حةلكر@ر@وي.ن@ر@لإسم5كندر@حع(2) 2 شصرف.6

رسر(3)
1ةلؤ@ة 06.

7@لتصتدئحكمر@حع.(4) 0 / لل@ى@لأصولي@ابهسا@يعلبها@رضحار@مالو@1،27-5

1@لاصرل،ممط@لمصرل@ا 3 / 22-182@
.366-2/132ر
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صول،لأا

تفسيرفيسلمامثلمختمر@لطحاوي!،5علىشزحهعلىكذلكيحيلوهو

مننضدودمالنبهقالإدأنمؤتيضقوبحصرإذشهدا،كنتخ)أتمتعالى:قوله

لل!ونحنؤ@اإلئاوإشحئششبلإزترطع@بآبكله@لفكنغبدإقارألغد@

@بذ،توربثمسأل@فيالصحابةعنالآللر@لحارقبعضبلىئشلىوقد)6(،@مسلت

للفرقوالجحجمحنصر@للحاويسرحفيفبه@لسحالةاختلافذكرنا)وقدقال:ثم

ولئي@حير@لنكحمسأل@فيأيضاالكتدهداعلىرأحال)7(،"فيهالختلفين

ان@يم)باحهاتعال@:قولهتفسيرفيمراتعدةعليهأحالفقدالاشربة،5كب@ما

@تقلحونلمنكنم@لظقعملتقرضقلألاقييهش@دلأنتتسر،@سحأيتائتز.
منها@ماد@لتبالمتقذمةصئفاتهعلىالاحيانبعضفي@بصاصالإمميحيلكذلث

@لكريمة:الآيةتفسيرففيللؤ@فات،تلدأكسهذكربدودولكنتفسيرهتأليففي

ئننايتئنكملنخفئئم@قالصحلؤةمنئثصروألنبئعليهزفلئ@ألأزضفىفحرثتما)و@

@كفروأ-
ثمومنافتها،المذاهبلأدلةفيهتعزض@لسفرصلاةفيبائاعقد(10)

فياستقصينا@لكلام)وقدقال:
هذهو@ثل)11(،كتباأمنمو@ضعفي@سألة@هذه

تفسيرهمنأخرىمواضعفيتوجدالإحالة

فيالواسعةوتجلىبه@لسابقةكتبهاستفادسقد@بصاصالإممئن@لقولوجملة

هدهعلىالكربمللقرآنتفسيره@خراجفيإفاثةأيماذلكمنوئفاد@لنألبط،مجال

@نر@نحن@لت@@لصررة
المتقدمةوتآليفهكهذكرتولذلكم.

جسلةمى

@لتسير.فيمادتهمنهااستمذ@صادر@لتي@

عصره:في@لوجودةالكتبثائا:

رعصوأكثرمنيحتبر@لذيي@لرابعنفييهقابرالجصاص@لاممعلق

47،11،اد@لفىتط،.نحكمس.@طصع@هده@نالسلعلىر@حع(5) 0،52 5،45 6،92/

حئا.يهرلل@صعمىوعيرما2،5

9@لقرت@،ئحكام.(7)ا.ك@@لبقرةحرة(6) / 1@.

4@لأحكم،ر@حع.(8) 8 7 /1.

09للانذ@رةديو@لآبةه-285،مه/12الأحكمر@جع.(9)

2@لأحكام@ظر.@(11)@لاء101.سهرة(10) .31لا1

4@لأحكم،ر@حع.(12) 4 1 و1،/
4 8 4 /2.
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هذا@لقرن@حتبر@لبحض@نللن،و@لنىلثى@للمو@زدهلىاوتصنيفاتأليفاالإسلام

@لعالمئرجهفطرفت@لحلم،تدوينانئلرلعد@ثرعية@للمطريقهعنعرتجسراأ

الأذهانويفتحسهاء@لسبيل@لى@ل@يهديرو@ل@@لل@منلوميفيىيومل!@يعطث@

@هدا@لدكأ-علىلو@لقىر@لقلى@

منظهرر@لحديىقرديقبر@لثني@لهجري@لقرنكانا@@
@لفقهيةوالمد@رس@ذاهب@

و@لذامب@ثرعية@لملرمبلحترابعو@@لئاكنينفميعة،@للمتدوينوبدابة

وحضارتا،رفكرياثقافتا@لرحلةهذهوتم@رتوالاستقر@ر،@لننحجمرحلة@لفق@ب@

دةوالجرالاتقانيل@ومكالتا،ئفقئاوالانتنارع@لتو@@لحرالمذاه@@للمواتجهت

وموضرعتاعحودناوالحمق

تتمئلضخمةعلصيةثروةالقرونهذهعبر@لضنية@بهرد@لعلميةهذهأنتجتوقد

جملل@الجصاصوالإممو@لرفة.@لل@فروعشتىفيوالمصئفات@لتآليطكثرةفي

عصره،فيو@لثقافية@لملميةللحركةومتتبغامهتئاالأفذ@ض-@لملماءمنكعيرهكان-

ومىالسالقة..@لعهودمنالحلميةو@طهيللاثارمقتفيا
عددأمامهتواجدالمنطلقهذا

منهائل
ئنالباحثعلىيصعبلدلدتفسيره.يكت@أنئر@دوقتسا@راحعو@@لكت@

أخذناا@خصرصا@@ادر،و@المر@جعنلكيسنقصي
الإمامأنالاعنلرعينفي

مادته.منه@ستقى@لذيالكتابأو@رجع@يذكر@ممماناثؤا@طصاص

أو@لتفش@،كتبمن@س@منها،@فاد@لتح@صاكلر@الكتببعضأذكريليو@يما

منأووالأصول،@لفق@كتبمنأوو@لنحر،@للغةكن@أرسالحديث،كتبمى

يخ.كتب

الكسير:كبمنمصادره

ئتسام:ثلاثة@لىتمسيرهتأليففيمها@بصاصئفاد@لتيكبتقسيميمكن
@لق.كتبأ-
ك-@

ب

@لتمشر@للغري.كتبج-

.8صللدكرر@لىركه،شحصبنه@ر@صةلكر@ر@ري.أو@لا@كد.ر@حع(13)

و@سرير@ضح@للري:@لامممحدا@لى@(14)
1صصد@لزحيليللدمححر@فرحير،@حة 6

تصر@.
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كأ-
بالمأثهر(:التفسير)أيالنقليالفشرب

منهائلاكثافيهذكرأنهالأولىهلةبلحظتفسير@طصاعىفيالناظر@ن

@رريك@هذهيذكرالأحبانبعضفيوهو@لسلص.عن@لثورةوالأقوالالأحاديث

محركزهافيمنهالأكثرولكنكثير،وهذاثيوخه،عنبأسانيدهلهائئيداوالاثلى
لة

وعنعطلى-وعنعبلى-ابنفالأوعبلى،ابنعن@ريبصيغة:أالإصناد،عن

1مجاهد تفسيرهفيذكرهاالاثار@لت@من@لهائلة@لكميةوهذهجزا-هلموهكذا0،0

تفسيره.@يغرضهبخدمما@طصاصمنهاستقىمصدرمنلهابدلاكان

مؤلفاتفيبالمأثور@لتفسيرشنكجمعتكتبو@لثالث@لناني@لقرنينفيئلفتوقد

عدللإمام@تفشر@لقرآنوئشحلها:.ئمئهامن@طديث،كنبعنمنفصلةمشقفة

2@ترفى@@لغغاني@لهز@ق 1 عنالبيلىجمع5ب@لسئىتفشر@لطبري،9و)1(،@1

االقرتناي@لأيل

للأمابم
3@لترفىجرد@لطبريبنمحمد 1 ئنفيهشكلاوكا@،0

ندبكن@وإنمهما،ئنادوألهالكناينمذبنعلىمطلغاكانالحصاصالإمم
صزح

حيثكثرةأشيلىمنهئفادلصاص@ئ@جذافو@ضخالصنعانيعد@لهز@قتفسير

بنعبد@للهشيحهبواسطةمنهكببزاقدزا@رى
محسد

وهذا)61(،@زوري@@سحاقلن

@طزجني@لرببعأليبن@طسنعن
(17)

@لنفسير..صعبعبد@لرز@ق،الإممعن

كيرة:فلكعلىوالأثلة

فال:@،ظهحرى..منانبيئتأ@ؤابانأنبز)وليستحالى:قولهتفسيرففي

مافيهقيلقدفانه@ظهوركل-منانيئتأ@ؤابانأيز)وليىقوله:وفا"

قال:نيابزطاربيعأليلنالحس@حدئنافال:@زوزي@@سحاقبنعد@لل@ث@احد

ئمثماالانصار@ذامننلىكانقال:@لزهريعنمعرأحبرناقال:عبد@لىز@قأحبرنا

منأبرلكر@لمسالي@يري،@سعسسمسعد@رر@ق(@)
@لنفد،@لبت@حفاط

صماء.نملص

سحربحفطكد
3كلم@فمما@ملا@نصبر@لؤت@،.وا@لكيى،،@طمعله.حلبت.عرنلصمعة 53.

@لأمميخرحة@لد@زلس@ع@ر@@لصلفينرحشهسفت@طصاعى@لفت،نبوحومرس(16)

لحصاعى.

حد@مىودكره@لشر،صسبر@ت،عبد@عى@رىصلوقا1ححر@بر@الط@عنهتالا(يلا

لي
5سنتمك@نقد. 2 3لى2@لهليب،تهليب"@لى@3،.6 @الد@ي@لفظلية@مارف@)ط.2

1 3 2 5
3ليرت@رمة،ثار@)ط.61لاادقهديص،@بنضو.@(، 9 ص(.51
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يخرج@لرجلوكانفلك،منويتحرجونشيءاسماءوبينبينهميخللمبالعرة

مابعدالحاجةلهليبدولةبائهلآ
ة@طجربابمنيدخلولافيرجعبيتهمنيخرج

علىيقومثمورائهمنلمجد@رفيفتح@لس@اء،وبينل@نهيحؤلأنالبابسقفئجلمن

موج@ع@ولفظهابنصها@لروايةوهذه)81(،"بته-منفيخرجلحاجتهفيئرحجرته

الصنعانيعبد@لرزاقتفسيرفي

@نفس@تبدعأماث)ررتعالى:قولهفيوأبضا
@،لدنهيحاستكم؟تخفوهأؤم

قولهفييقول@لزهريسسعتقال:مع@رعنعبد@لرزاقروابةالاسنادبنفم@ذكر

ابنقرأهاقال:@لدنهبهيحاستكمتخفوهأؤننم@@ماقدوأن@)@نتعالى:

شمعحتىفبكىأنفسنا!!،،بهنحذثبمالم@حخونإنا"وقال:وبكى،عمر
منرجلفقميبة،نث@

3و"فقال:له،فلكفذكرعبل@ابنلئىعنده
ابن@لله

آلنهيكف)لابعدها:نزلتحتىوجدممأنحماالمسلمونمنهاوجدلقدعمر،

عبد@لرز@قتفسيرفيكذلكم@وثة@لروايةوهذهوشهأ@!،نفساإ،

يكفلليفزثتلنهنميتف@%لالديهصكنت)رماتحالى:اللهلقولتفسيرهوفي

@%يم..
قولهفيتتادةعنسرأخبرناقال:عبد@لزاقعنأورد@لرواية(21)

فقرعفثميكفئهاأيهممريمعلى)تساهس@اقال:@،ثتنهنمينقولىلآاتعالى:

ساقهماوكذلك)22(،عبد@لرزاقتفسيرفيبنضهاوهيركرياأ،
عنمررياتهمن

فعليمىدفثزهى@كللى)@بئتعالى:قولهتف@يرفيوقتادةالبمري@طسن

قبلتفانوعظها،نثوزهاخاف@را"قالا:)32(،@ر@نربومنتماجعافىرأفحروكل

@مبزحكيرضرئاضربهاوالاقبلتفإنالمضجع،فيهجرهاوإلا

@لصحابةمفريعنالصنعاليعبد@لرز@قالإماممروياتكبيرسعددوهماك

ئحيائاوهومختلفة،لأغراضبهامششهداتفسيرهفي@بصاصالإممذكرهاو@لتابحين

3@لؤتد،ئحكم1(18) 1 0 1ةميرةمىهي@لكريمةو@لآية1،/ 89.

1/7عنر،@لص@هر@قعد@للإممتصبر@لؤت@،@يطوا(16) 1@لىياض@لىشد،عبهة)ط.2 4 1 0،@

مححد(.مسلممصطفى@لدكتورتحقيئ

6للحصاصا@لن@تنئحكمر@حع.(21) 5 0 1للمحالباتف@بر@لفرتدره1،/ 1 2 والآتاد.11
2@لؤةمحرةساس@دكهرتد@ 8 4

2ر 8 6
.44عص@نتلس@رة(21)

1@لتىتد،ئحكم@را@(22) 7 1للمسك@ن،وا2،/ 2 1 /1.

@لساء43صررة(23)

ا.هايهللصنحانينمير@لنرت@،و.2،3@ه2@لفرتد،ئحكم@طرا@)،2(
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دلالةبدذهذاوكل)2(،عبد@لرزاق-،@وى5يقول:وإنما@لي@،و@سطتهيذكرلا

ئنادأنهعلىو@ضحة
تفسيره.تأيئأثهفيهذا@لكتابمن

نهئفاد@فقدالقرانأ،@ت@ويئاي@لبيكبالصروفالطبري،قفرو@ماا

فيالأساسيمصدزهرأي-فيوهو-كثيرة،أئيلىمنهونقلأيضا@بصاص

واحدةلمزةولوعليه-حسبصا@طلعثلقبه-ئواسمهيهردعدمرغمهذا@لماثور.

نفسير@بصاص.جميعفي

يأ"كونهوهذا@لقولو@قول@نحىمذا@انحوجعلنىو@لذي

جسعاوجعتهاوالتبعبنحابة@ل@@تر@@للاحفةللأجيالنقلتعظمىنمسيربةميس@ة

غز@ةعلميةوماثقماتامصدراهذا@لتفسيرحعلالأمر@لذي@هانيدها@لمدة،مع@تيقا

منهاينملقكانماخصرضافلك،بحدو@لتفسيربة@لفرآنبةبالدر@مات@شنغلين@لكل

ماذكر@لنح@لسلفعنوالافحالالآثلىمن@لكثرةةوهذهبالتفشر@لنقل@

هذانفلأكأشنتساعل:تحعلنا@وي،،5بصيعةناب،@@بدونتفسيرهفي@بصاص

لمرويئتمامامنطابقالاثارهذهمترنمنكثيزائنعلمناداذا@لهائل؟؟@تفشري@لتراث

مطلغاكان@بصاصبان@ليقننبهمالديناتحضل@لبيان!جمع"فى@لطري@لإمم

قديكنلمدانمنهونقل@لي@هذا@لئفر@لتفسيريعلى
مؤلفه.بذكرصزح

عصرفيالعلصيةالاوماطفي@تد@رلأكان@لطبريالإممتفسير@ن@لحلالإضافةهذا

أحذوهذا@بصاعى،@لامم
عمرأبووهوعنهم،@لنقلفيكئر@لذفىالجصاصشيوح

فماآحره،@لىأولهسهذا@لكتابقابلث"الطبري:تفشرعنبقولئعلبغلام

@طصاصتلميذهيكونئنغزو@نننلالغبما،اولحبرنيخطأحزئانيهوجدت

منه.وئنادلقيمئنأيضا

تفسيرهفيذكرها@بصاصالآثلى@لتر،منجالئايملكئذكروالان

لكثرتهاونظزاتفسيره،في@لطريالإماملما@ر@هو@للفظ@ق@حيثمنمتطابقةوهي

@لتالي@:الأربعةبالامثلةسامممفيفبني

5@لقرتط،نحكمللنال.سي@لعلى@ف@ر(25) 0 7 /،12 1 1 @ع.للر@وغبرماس2،/

ى،@لتلىى@لكبرجموعو.4،0عانروص@رمححد@لماعلللمححة@ننشريرحال@،حع:.ر@ك@6)

@@لأصدعملنح
3بهى 6 1 / ددلدمحهر@ودلفهرد،و.3،مد(13

.12.-02الهعى

1يمشر@لالريشاكرحمرد@لأشادضئصة@نظد(2يلا 2 /1.
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@لتن@فيومنهحه@بصاص@لر@زي@مم@

فىحدالولافسوترلارفث)دلاتعال@:@لل@قولتفسير@يالأول:ل@ف

@انحبئ-
ابنفقال@لرفث،نلىيلفيالسلفاحتلف"الحصاص:الإممفال(28)

بالنس@،@لتربضأنهعنهويويمنله،عباسابنعىوزويالحماع،هرع@ر:

إحر@مه:فيألدأنهعباسابرعنوزويابى@لزببر.عنركدلك

لميساننك@لاليزيصذقهسيسا@نبانمينوفن

لهفقيل
@لرفثعطاء:وقالبذكر@طماع،@لنس@مراححة@كا@لؤدثفقال:ذلكفي

شأنمنثونهفصاالجماعهودينلى:بنعمرووقال@لنحش،قرلسثولهفماالحساع

الألفاطوبنفستفسير@لطبريأفيامرويةكفهاالآثروهذه)92(،@لش@ءأ

ف@نلتنغ@ضلنصدفه)ؤإنخرواتحالى:تولهتمسيرفيقالالثاني:@ثال

صحيحلإسنابعباسالنع@زويوقد")ا@:@علنه..للآ@تميؤمينرتحخل
@ن

منهم@لتابعين،منج@هورقولوهريق،أبغوالمعدو@ات@لمثفالمعلومات

منهمأآخرينفيوإبراهيموالضحاك،وعطاء،ومجاهد،طس@،@
والاثار)23(،

تفسير@لطبري!فيأكفهابليهااثمار

:(3")@سر)-لؤاعدصمقلا)ربكنتعالى:فولهتفشرفيقال@لثالث:@ثال@

ابنفقالمه،المر@دفيفمختل@صرأ@لا@زاعدىهق)ولبهنتعالى:قولهوأما"

عهئا@رعليهايأخذأن@لسزمهاعدةومجاهد:و@لمثب@،خير،ابنوسحيدعبم@،

مجلز،وأبووإبراميم،@طسن،وقالغيره.@وجاتنكحولانفسهاتحبىئنميثاقا

بنفىحجودةالمذكورةوالآثار)3(،@لرنا،صرا:تو@كلدوهنلازيد:ل@وجبر

تفسير@لطري!"فيالألفاظ

9@لآيةسحرء@@لؤةمورة@28@ 2@لؤت@1ئحكم.@29@71 / 1@@.

1نصبر@للري،ر@حعا(30، 2 5 3عمرنعى@كاخل@:نرقامها@والآنلى@لر@ر@431-4،/ 5 7،5

3عصعى@برالأرلراقى 5 9،43 5 3ر@لى9،5 5 3رلروعى@ر@7،1 5 عط@ىلالاد@8،1

3طرقس@لط@ري@@ر@ 5 7،33 5 7،403 .3036@يلىعرسرعىعطاء8753،رعن5،8

.38يأا@لضتن،نحكم.(32).302@ية@@لضة،صروة(31)

23-3@ه6طرقس@ر@ر@للبريعل@@نو@حرص11،2-02د4تمير@لطركيااطرايثث@ رص8،1

3محامدوع@103،9سس 8 0كرعى@لصح@عطاء3983،وعى9،5 3@ر@ميموص83،9 8 9 1

2مى@لآيةحرء@لنرة،س@رة(34) 3 5@لضتن،نحكام.(35).5 1 3 / 1

@على@ر@عى@رو@مراما-5،901تفسبر@لطري،لى.@@)ثث@
وعى@هن0-5،4015طرق*مى

حير
5 1 1،05 1 @لحيوعن1،1

5 1 1،85 1 5محاهدوعن2،0 1 يلن-وعى0،6015-6
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سغبرنذ@سن@أستن@.ا)يهابهاتحالى:@للهفولتفشرفيئورثهما@لرابع:@نال@

@ريحئمعلأ-يثهنملنون@ن@بنقفمونيب@عن
والضحاك،وقتادةالحسن،)نال:@7)

@ئذي:وقال@لر@ة.أهلمعهقاتلومن@هبكر@لصديقأليفينزلتخريج:وابن

ع@شعبةي@وى@لين.أهلفيمجاهد:وقالالأنصار.فيهي
ساك

عنحر@س

مأأو@ثينى..ع@شكغيرتذمن@سوأت@بن.ا)يهابهالرلت:لمافال:الاشعريعياض

لثيء@لل@ءر@رسول
وعند)83(،فنا@كئمفئم@فقال:موسى،ألي@ل@معهكان

ئنوجدث@تفسير@لطبري"فيمر@جحني
جسيع

عندهمرويةالاثلىهذه
(9

الفقهي:الفسيركبب-

@
ئعتروالتفصيلية،دلالاتهاوبيانالأحكملآيئتفسيرهفي@بصاصالإمام@تم

مصاثو@قهيةعلىيحتد@ن@للبيعبمنكانولذلكضخمة،فقهيةمهسوعةنفسيره

الحنفي،@لفقهكتب@طصوصوجهوعلى@لمموم،رجهعلى@لففهكتبمهامتنرعة،

@لتفسيربكتبتسئىو@لتيالاحكام،بتفشرآيكتعنى@لتفسير@تيكتبوكدلك

@لقرتن.ئحكمئركتب@لفقهي،

هذا@لنوع،منكتب@بصاصالاممعصرشقت@لصصر@ي@فيصأوقد

محسد@بتهدللامم@لقىتن،)أحكممنها:
2@لتوفى@لثافعي@ثصيسبن 0 وهر@،4

يحجر@لسىسعليالحسنأليللثيخا@لق@تنأحكم"وفيه،صئفمنأول

2@لترفى 4 المالكبإسحاقسإساعي@إسحاقأديللقاضي@@لق@آنئحكامو!@،4

2@لترفى@لبحري 8 الفئيمرسىبنعليالحسنأليللشيخ"@لف@آنأحكموأ@،2
@

ه.؟@توفى
ئحمدجحفرأليللإماما@لت@آنأحكمو"@،

@توفى@محمد@لطحاويبن

5 1 4،25 1 @بر@يمرعن4،3
5 1 4،45 1 5ك@15-محلىئيوعن4،5 1 5ربدوعى@هى4،0 1 36.

سوره(37)
.54للانحه

مح@ع@يا@ث@يدكرهمهصىئىوحليته،لاه2@لقرتن،يحكمك@.8)
كد@لتفبر@ي@ر@ند،@

1ر 0 9 7 6
@ي@ي@لى@لطر@رعر@ه3

@لكير،."

4ي@ظرا@ك@9) 1 0 / 1 رو@@عرصكالآتي:مححرنوتامها@دكيرةو@لآث@ر@0،914-1

1طرقس@له@@لصري 7 1ا-82 8 1قتاثةوعى22،1 8 2@لفحاكرص42،1 1 8 @نوعى@311

1وعى@لئ@0@21،خربح 2 2جعدرعن2،0 1 9 عىساكسشمةيحر@يةا-5،71121

ر@رسا@لطبريالأضريجاض
1 2 1 2 8
3.

2حليعةلحي@لطرد،كفر@حعا)،4( 0 /1.



@لتفشرفيوشهجه@بصاص@لر@زي@ما@ل!م@

تفسيره،منظكيتضحكماالأخيرة@لث@ثة@لكتبمن@بصاعىالإمامألادوقد

ذلكعلى@لضوءبعضئل@بيليوليسا
(1"):

:(42)البصري@لالكىاسحاقبنإسماعلللقاضياالقراناحكام.

معرضفي@لثافعيللامام@القرتنأحكام"لكتدتقديمهفي@لكىثري@للامةفال

عنحديثه
@لقرتنأحكامفيىئومما.."الاحكم:آيكبنفسيرتصى@نن@زئفات@

ة،بالبصر@الكيةكبير@@لقاضي،لإسحاعيل@@لقىت@أحكم@دقي!@أملمذهبعلى

الحصاص،ويتحق@ه

ولي
منكثرةنماذجوجدثتمسير@طصاصفر@مطللق@أثاء

فهر@لتقيبات،هذه

يتعقبهاثمالحنفي،على@دذفيها@كلترض@لت@@سساعيلالقاضيئقرالأولايذكر

الاحيانبحضوفىتفسيره،مىصفحابذلكفيمستغرقاوسقىوالتفنيد،بالرد

)و،تعالى:تولهتمسيرفيفصثلأو@لتنديد.@للهحةشديدة@لتعقيباتهذهتكون

قال)44(،@أنفمكنمفىلننتزلؤئلتلضظةمنل@عزعنصفيماعنكغجاح

الحصاص.الإمم

بحد@لتزويجمنأضرتمرهيعني@لنفسكغدلضنتر)@ؤتعالح:وقوله.

وذكربه.بنم@غيرمننكاحها@فسارلالخطةالتريضفأب@عدتها،القضلى

نفيفياحتخأنهالناسبمضعن@سحاقلنإسماعيل
الحذ

بأنبالقذفيضفي

في@لتريضيجعللمتعالىالله
@لتعريضيجحللاكذلك@لتصريح،بمزلة@وضعهذا@

قدبالنكع@لتريفق@@عليه،حجةهوبمافاحتجإسماعيل:قاليح.بالقذف

قال:@لتاذف.بحكمعليهحكموهر@لقذفمر@ثهلهفهمفافاالقائل،مر@دبهفهم

لىسامميى)ا
نحكمو.@الكي،الحتى@بر@سملللفاضي@لؤتن،ئحكمعنالالكمهلا@لصل@

عهئتكلم@@لمح@مي@لا@لطحريللامم@لترتد،ئحكمنما.سعليلنيح@لترت@،

@ي

منهاعحفالننهنرحوفدوكه،مزلعاتهعلىمطلغاعمةكاد@صمةلأد@طصاعىلطزامنقلمحت

س@مى@لى@لصل@لككمانفلم
@لحلحبة.سماصت@رعىكلاماعدلا@@لا@

مىقاض:(@282-002)@لصري@رب@ح@اد@طهمسيس@سمبلس@صحاقسالسعل(@2)

@لتدتد،شكموا@وطأ،،شر@مد@تالي..مى@لزد.@ل@@مىكان@لصاليص.في@الكي@،ك@ر@قهاء@

11/3@لاعحم@و:ا@وعرما.على@لثحى،،@لردو"جفة،،ئىعلى@لردو.للسم@،،و. 10.

.22ص@ل@معيللإمم@لؤتد،نحكملكندا@لكزيمفئصة@طر@(43)

2مى@لآيةحرء@لؤة،سررة(@4) 3
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@طذفىيلوإنما
إذ@،ئر@د@لتىألهبتعريضهيملململأنهيزيله؟منبالقذف@لرضعن

ئنهذاقولهعلىوينبغيقال:لغيره.محتملاكان
نىعم

حائز@لالتش@لتريض@ط

ثوربالمكاح@ثا@ختير@لتريمققال:بالنكع.بالخطبة@لتريضأل@حكمامباح

يصيقتضى@لترولامهاجوائاخطهريقتضيمنهاإلايكرنلا@لنكعلأن@لتصريح

@فترقا،.فلذلكالأغلب،فيجوابا

بقوله:@طصاعىتحفبهإسماعبلتفسير@لتاضيمن@لنقرلهذهربعد

@لفالأولالكلامبكر:أبوقالإ
حكاهي

نفيعلى@لدلالةفيخضصهعن
الحذ

نفىعلىلهالاستدلالوولجة@لفساد.و@صحالاختلالظامررنقضاصحيحبالتريض

به،@لتريصلهوأبيحصريخابمقد@لنك@انحاطبةعليهحظرلماألهبالتريضالحد

لحكممخالصبالقذف@لنعريضئنعلىذلكفيو@لتصريح@لتريضحكم@ختلف
@لنك@؟حطبةفيحكمهماببناللهخالفكمايينهماجائز@لتسويةوغيربح@لتص
آكذو@لئفئن@لس@رط،حكمفيدهيبالثة،يسقطمما@طدردئنمحلرملأنهوفلك

وهركالتصريح@لنك@حفييضيكن@ا@ف!مى@لنكح،
آكذ

س@لثبوتبا@في

بعدخطبهالوأنهعلىدذحيثمنبالتريضبثبتلاأنأولى@طدكان@طذ،

مخالئابالقىتعريضهفكانعقد@نكاحل@نهسايقعلمبالتريضالقفاء@لعدة

د@لحقوليالاتر@رئنيخنلفحالموكذلكبالنريض.يثبتلائنأرلىفالحذللتصربح،

@طدفكان@لنكع،فيبينهمالرق@للهلأنثبالتصريحوبثتبالتربضبئبتلاكلها

حكمهيتملقساسائرفيبينهساقواضحةلالة@ل@وهذهبه،بثبتلائنئولى

جهةمنبلي@رئهئردنالانوصفنا،ماعلىلالة@ل@جهةفيئغنيةكافيةوهيل،

كالقذف،دالقرلمتعلقخكئةئأ@لبهحوفلكسائغا،كانتجمحهمالعئة@لقيل@

@بهذا@بالخطبةو@لتريض@لتصريححكماختلففلما
ينبالتريض،حكسهثبتى

@لنكح.ديبه@للهحكمكماو@لتصريحبالإفصاحثابئاحكسهكان

ينبعيبالقدف@لتعريضإنترئه:!وئما
غر@تدلأنهة@لنصريحبمنزلةبكونئن

@ظنهفبطبالتصريح،غرفكمامر@ثه
نسي

@لفصلتحالى@ياللهحكملعند

معمفههضا@لرادكان@ذبالخبة،والتصريح@لتربضلن
كان@دلأنهبيمهسا.ق

حكسهمايستويئنفينبي@ططحةفيموجردبحينهفدلكالمر@دبمفهوممتحلفا@طكم

وصحالإلز@مهذاانتقضفقديينهمافرقتديلنمى@لتنضكانفإذافيها،
بهالاسندلال

وصفنا.ماعلى
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الحذئزالمن@دقوئه:أوأما
بتعريضهيحلململأنهئز@له.فإنمابالقذفالصرضعن

علىوتضاءالحصمعنتتبتلموكالةنانهالغيره،كلامهلاحنمالئر@د@لمذفأله

يتعلقوإنمالير@لته،تعلقحذ@لقذفبأنبقوللاأحدالأنوذلثبتنة،بغيرغاف

منخصئهبهئحيليفالفغيره،ثونبهبالإفصاحخصرمهعد
لأنهةالحدئزالأنه

يعتدونه.ولايقبلونهلامر@ثه،يعلملم

@نحصنةوأما@لرائة
كلائمفإنهلالنكاح،@لتريضكما@يحفبالقى@لتريصي@يح

إندنتول:له،إلزامهحكميررذ@ليهماعاقةفيناظرولايقولهفيحاعير@ثبترجل

يضإباحةعليهيلزمحتىللإباحةعئةذكرهمايجعل@بهاحتخع@لديحصمه

الحظئرلأمار@لتصريح،@لتريضلنقإبجا@علىلالآية@كا@متدلبالقد@،

تعقيبهالجصاصو@صلثمهذا@لرجه-!،عيرمندلالتهساعلىقردانصوالإلاحة

مفئداإسحاقبنإسساعبل@لقاضيكلامعلى
جميع

عهساقهما

وس
لهقرعندالجصاصتفسيرليالقلىئيجدهماأيضا@لتحقيباتهذهعلىالأمئلة

عد؟شىو@لتز@ادرماألأزحا@تغيضو@األنى@لنخصلمابنلئم)أدنهتعالى:

فال؟)6،(،@مقح@ير@

وماوالضحاك:عاسابنقالترت@لى@،وماألازحامتغي)وماتعالى:قولها

لسنتينويولدفيعيث@ئشهرلستةيولدالولدفادتزثاد،وماالتسعةالأشهرمنتقص

الغيفقالفرأء:رقاللالتمام.@رتز@ومابالسقطذقصوماالحسى.وقالفيحيث@.
@تر@ألا@لقان،

غاضت،@ناعكيرمة:وقالنقصت،@دا@لياهعاضتيقولونم

رئتما@لتن@مجاهد:وقالفى@طسل.ز@دإلايرمابالدم@لرحمغاضتماوقال:

وهوأشهرتسعةعلىز@رماوالزياثةمى@لرلد،نقصانوهوح@لهافيالدممن@طامل

زويماعلىكانأ@اسحاقبنإسماعيلوزعموهر@لزيادة.@لتصانتمام

منهححةفهووعكرمةمجاهدعن

منيخرجدمكللأنقال:تحيفق،أد@طاملفي

عرق.مندهرالاستحاضةدموأمانفاسا،أوحيضايكونئأمىيحلوفلي@@لرحم

@لرحممنالحلىج@لدملأنئيء،ليس@سماعبل(القاضي)ئ@ذكرهالذيومذا
ثغإنهالاستحاضة:أ3في@ر@وفرلهغيرهما،بكونوقدونفاضاحيضابكونقد

مابمضيكونأنمانعغيرعزقي!
الاستحاضة3يكونقد@لدممن@لوجيممنيخرج

1/5@لفراد،نحكمر@حعا@45@ رسو(46)3ء11-1
.8عدلى@ة
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3أنفأحر).(،عرضأثاءأوالقطععزقيثغهوإنما"قال:لأنهءننش
الاستحاضة

منيكونقد
ث@

فما@لفوأيضاعزقي،منيكى@@نعرض@
3يكودئنئجلي

@ل@فيسيل@لعرقبنقطعبأن3@لرمنخلرخا@لرق
حيضايكرندلايخرج3@ليهام

لذهشتقذاإساعيلعلى@لقاضي@لتقي@في@بصاصترمل@@ثملفاسا؟،،ولا

عنهنقلهاالاراء@لتي

)ها(ةعديىأخرىمر@ضعوهاك
ب@@سماعيلالقاضيعنالجصاصالإممفيهانقل

@فا)64(،رالانتقادبالردعليهاعفبثموتراء،ئق@ل@كيزاسللالكيبسحاق

كانئأ@طصاصلاثككافيانوهسا@لتطريل،محافةاسابقي@ثال@بذكر@اكتفيت

منه.ئنادوأنههذا@لكتبعلىمطعا

:(50)الفميموسىبنعليللشيخالقرآن،ئحكام"

بعصوفىئقو@ل@،بعضعنهنقلحيثهذا@لكتابمن@بصاصالإممئناد

ئحد@لاممدا@لنط@حه(.)
3س5)مسد@لقمائلني

2 6 3 4 ند@اطةو@يهطريل،حديتضس7

حطلييكردلاندخيتتد@ؤمنبر@نميالنالت:ا@ؤمبر@ئمعات@فتنجن@أيت
ا@حححلحى

حتى@حلسيتاك:أعلاة@للهئصتي@لانشحاصوريمسشاء@للهمانمكتا@لارئملمىأك@وئد

ديكرلائدتحشىلمجىنيت@اط@ةمده@للهرسرليافالت.@ئحاء@ل@@ل@ا@لنيء@،بحكل@

حطيا
فبهت@لارنملمىنكودوند@لإسم@ي

صلاة،@للهتصني@لانستحاصرومسضاء@للهما

)نيوتتيزوتخيتضل3هانتر@ئيمسرشهركلخنى@لئني@كئ@يتناط@ةئريمقال:.
مىركصةلحإمما@لكوتمف@،صحةكلعدتطهزننمونظت@لدم(،رولمحلحرتةوتمعوصطهالذ

ليرمحزخخبقئ@يتلاطةوحلبيا،.عرصقثاءنر@يفطعجمزقنر@لبطاد
هدا@للعظ

@ي

1محد@لرصينولها.@لح@ري،،صجحمى.مرصمير 6 7 2ر@للمعللد1،/ 1 5

لي.و@ن3،

2@يص@@@ 1 3/ لد@لاتحاصة11
3ر

2 8،72 1صجحه،@ياملمئ@ضاوئحرحه9،8 6 /،4

ررصلالهاوعسلهاخاصة@بد@@يص،@كتا@
3 333.

2-2م@/13د@لمرانحكمحعار@@47@ 3 5.

14اد@لضنحكمللالاملعلىر@حعالما( 9 3 /،14 9،42 3 9 2كم2،4ا-2/ 2س-96

عهبح@مع@لأجادلعصرمو@ي(49)
رعم

لهمحالت
في

لم)وستعال@.فرلهتمبرليما@ملمثل@نص@

سروأ@@لئؤسثفييهئمننثفننكممثكتفاسالئزمق@لئخطب@حلدطؤلامكغنجخلغ
ة

2ولكى@طصاص@صعبل@لى@لفاصيالأقو@لسصثاود@لاصفهاليلسصرفد@لشاء52،، عىص3

يحبههب@اثفةولانمبرعرومرصمف(،)ئ@عهدةهدا@لى@سعلثاردحككونية.رفالنلك،

2@لقىتدنحكم"ر@حعأ،.لغباوتلغهمى@ملللى@ماهك@هحاصة؟على@سعبلمصلتىرنجر 0 2 / 21.

3رهاسنى@نالو@@لس@ق،@لفملنرل@يترحتسقت(50)
3.



1 9 @يغسيرفيومفهجه@طصاعى@ر@ريالإمم2

من@مائاموصى@لقسبنعلي@ثيحكونرغمو@تفنيدبالرذتعضهالألجن
الحنفيةأئمة

للمذهبمتعضبأنه@بصاصالإممعنقيلممايخففمذاولعلعصره،في

ذهب@يصاو@نقهثانيهماوفيلذة،عليهرذأولهمافيمثالين،هناوساذكر@طنفي.

ال@قزوعلىقدر؟أنؤسععل)وشحضتعالى:اللهقولتفسيرفيالأول:

@بماص:الإمامقال)1(،انمذنيى@كلصفابال@نرثمتغاقدصم

@لظن،وكالثالاجتهادطريفهو@ليسلرالإعسلىفىحالهعلى@كلتبار@لقد@روإثبات"

ئحدهما:شيئين،مقد@رهافيسرطتعال@@للهلأنأيضاالأزمانفيذلكويختلف

معبالمعروفيكونأنو@لثاني:@ساره،@يسار@لرجل@حتبلرها
اعتلردهجبذلك

فيها@لنىعاثاتعلىمهقوفامنهما@لروثوكانكذلككانو)فافلك.في@يين@

فياصلوفلكالأزمان،في@@لعاد@مراعاةبذلكوجبوتتغيرتختلفقدو@لحا@ات

ورأينا،مؤدئا@لى@جتهادحكصافلككان@تالح@ادث،ئحكامفيالاجنهادجمار
قد

معيجبيقرل:بهةزللماأبا@طسنشيخمائنذكرنا
فلكوذكر@لرئ@،حال@كلتب@رذلك

@تعةتقدو@فىالحكمعلقنعالى@للهبأنواحتبئكابه،فيموسى@لفثيبنعليأيضا

معيكونوئنو)عساره،بيسلىه@لرجلحاللثئين:
نافلر@كلتبرقال:بالمعررف.نلك

منعارئاوحده@لرجلحال
@حدمساامرأتينتؤجلريكونأنلوجب@لرئقحال@تبار@

منساويتينتكهنائنلهصايسئمولم@لدحولقبلطلقهصاثممولاةذ-نئةوالأخرىضريفة

@لناسعاثاتفيمنكروهذا@لشريفة،لهذهتحبكمالية@لىلهذهفتجب@لتعة،في

و@لرجلحال@كلتبرمنقرلتخرونجهمنويفسدفال:سروف.غيروأخلافهم
حده

أنهدينلى،مثلهامهردنية@مرئةفيتزوج@لثأنعظيمموسزارحلأكانلرأنهوهوثونها

قبلطلقهاولوواحد،ثينارشيالهايملم@تمهر@ثلها،لهاوحصبهادخللو
قبلتستحقمثلها،مهر@ضحاففلكيكونوقدحاله،قدرعلى@تحة@لزمتهخول@لى

بعد@لدخرل،.تستحقهمماأمحرالطلاقبعد@لدخول

رهذا@لنقلربمد
تعالى@للهلان@لقول،منخلفوهذا5بقوله:الجصاصعليه3

لكانفاذابعد@لدخول،لهاأوجبهمايضفخول@لىقبلللمطئقةأوجبقد

@@خلاف@ل@ودلالتهمحنى@لكتابمخالفة@ل@يؤشثونها@لوجلحاللاعتبار
وفر

2اكبةسحرءة،@لبضصروة(51) 36.
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مقطالعاثات،في
وموآخر:وجهمنأيضاويفسدممه.حالااعتبلىووجص

لوأنه

@@ثرهم،منلها@لفمهرلهاكانبمرأتهأحذهساأحتينمرسر@نرجلانتزوج

لها@تعةتكور@ئدتسحيةغيرمنخول@ل@قبلالآخز@مرأتهوطلقمهزا،لهايسخلم

هتأفمافيكونأختهامهرأصعافذلكيكرنوجائز@ن@لرجل،حالقدرعلى

المهر،فيمتسلىيتانوهماواحدة@لبضي@وقيمة@طقة،@تأخذهممابها@قل@دخول@

دهذهمعروف.غيرمنكروهذا@لبدل،فيونفصائاضرزاعليهاخلائدفيكرفى@لدخوذ

محه،@ر@ة@حال@تبارعلى@تدذكئهاجره

انو@لال
ني:

عنهلقلهما

عكلونه@يئامكم5)ممنتمالى:قولهتفسيرفي

بنعليوحكى"قال:)3(،ثز@@ياسننلمنةسص
@اودأن

ئنلعذيىرضحانمنيومائنطرمنعلىيجبقال:الأصفهاني
ل،شقس@ثنىيصرم

أفقدصيامهتركفان
ضاوالحلف@لسلفاتماقصبذلكفخرجوفزط،3

ظاهررع@

السشوخالص@،انسة)ونخمدوارقوله:لمحر@،ليابرتن)فحزورتمالى:قرله

بكاملها:@لفص@عنهنفلثم"،فلكفي@دش@لنبيعن@وينا@لت@

موسى:لنعليتال"
يضملمبنلأنهتال:فلك؟قلتلمله:نقلتبوماسألته

ئنعلىفلكفدذمفزط،آثمإنهيقولون:@لل@ئملفكلفمكشمالش@لثني@يىم

أنعليه
@ن@لنفريطرمهمافلدلمديصومهئنلهمحسغاكانلولأنهة@ليمذلكيص

مك
رقبةفحدرقبيماعتنعليهوجبرجلفيتقرلماله:فقلتقال:ليلته.س

قال:لم؟فقلت:لا!فقال:غيرها؟ويثترييتحذ@مائنلههلمو@نق،شحنتبع

لزمهو)فافيها،@لفرضلزمهرقبةوجدلاذايحدها،رقبةأؤلئحتقأنعليهضلأن

رقة@شترىفإنفقلت:لها.واحئاكانغيرها@فائخزهلمرقبةئولفيض

لافقال:للاولى،و@جدوهوفأعتقهاغيرها؟
رقبةعندهكانفإنقلت:ذلك.يجزبه

صلى@لتفلانفقلت:لا!قال:غيرها؟يثشريئ@يجزيهملرقبةعتقعليهفوجب

@لتغعهبيطلهلمقت@نتقولفافقلت:نعم!فقال:غيرها؟دونفيهاعليه

يعنقئنعليهبللا!فقال:نذره؟ي@طلفسقتبعينهارقبةيحتقنذرئنمنكما@ن

يحتقأنله@ندالإجماعرفبةعليهوجبمنوكذلكفقلت:هذا@جماع.لأنغيرها

الإجساعأنتتحكيوعئنله:فقلتالإجساع؟هذاتحكيعثنفقال:غيرها.

ا(.لم@ارغ:الآبةسحرء@لقرة،سهرةه(ي@
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رانقطع.ئخكى.لاأيضاالثانيوالإجصاعفقلت:ئخكى.لاالإجساعفقال:الأول؟

وجميعبكر:ألوفال
وأنشهالمن@لئن@باليرم@لقض@فزضنعيينمن@اودقالهما

كلهم،المسلمينإجساعخنرغيرها،بنحداها@لحلاأنهفرجدهارفبةعليهوجبمن

فليم@@لئاني@ليومعنأخرهوقدماتمفزطا@نايحعلرنهبأنهم@للمأهلعلىعاه@وما@

@لسن@لأنةبالمرتمفزطايجحلهلااسنةآخر@لتشير@ل@لهجحلمنفإنادعى،كما

ئنكلها@ل@
موشع@لتضاءوقتثانرمضاديجيء

لماأنه@لصحةكرقتفى@لت@يرله

مضئيتبلمات@نشأخيرهمفزطايكن@تخره@ل@أولهمن@لتشيرفيعليهموسماكان

"رمضانقضاءفييفرلرنفكذلك@لىقت،

اللغوي:ايفسيركببر-

يومئذو@قعيةلضرورةذلكوكانعصر@لصحابة،مذظهور@لتفسير@للزياشدأ

و)برازا@لربية،اختنر@للهجاتمنلهاوإنقائاللقصوثة@لقرآنيةللمما@واستخراخا

متباينة،لهجاتفاتئقوائاإنثم@لكربم.بها@لت@تننزل@لتحقربث@لهحةضيفيلها

ابنقمولذلك@لقىآلية،الألفاظصرفةالىماسةبحاحةفغدواالإسلامفيدخلواقد

شالمفسربنوكبلى@هعباس
ثابتةمنهجيةطريقةوأفم@ابهذا@لدور،مدرستهتلامدة

لر)ننابحيثفيه،ووثقرابذلك،عرف@افدألهمحتى@لنفس@ر@للفىيليالأصول

5فيباب@ثال@سيلعلىراجعنا
وردمامعظمئنوجدنا@لخ@ريأصحيح

صن@لكبارتلاميذهوحهردعبل@اسلحهودطبيحيةنتيجةكانمى@لتفسير@للري،إليما

محاهدأ@ثال
وغيرهسا.جبيربنوسعيدجبرلن

@لىالحاجةظهرتر@لتاليةبلى@لصى@لت@آنياللفظبمعنىالاهن@امهذاوانتقل

بدأ@لناس@@@لق@آنية،للألفاظ@لدقيقي@ظهار@لحتهدفلغويةتماسيروضع

بيةباليليت@لناصر@لت@منكثيزالإسلامفيودخلعصر@لفصاحة،عنبتعدون

أصلأ

معاني"تفسير@بصاص،الإممعصرتبلظهرت@لت@يةتلكومن

2اء@لنرفىزكريا@لفىلألي@لق@تد، 0 بنسرغبيدةلألي@مجلز@لقرآنو"@،7

2@ترفىثنى@@@ 0 3@ترفى@@لزجاحإسحاقلأديا@لقىآنمحاليو"@،9 1 وكان@،1

@لترت@،1/752،852ئحكم1(54)

.52-49عد@طبدصمحمىللدمحهرنمير@لضتر،تطحر@دا@لمشر@لليلفةحرلوراحع(@)



رهدا@
1 9

أن@لطبيعيمن
دلالةليانتفشرهفيعنيتهئولىوقد@لكتببهذهالجصاصيهتثم

أصأله@سيرهفييجد@لق@رممأولذلك@فتلفة،@لفقهيةالأحكامعلى@لقرآنيةالالفاظ
ذلك:علىمى@لضرءمزيدانلقييليوفياهؤلاء@لولفين،ذكرمن

:(6)4الفززكرثالأبيالقرآن،معانيا

مجالفيقليلةغيرأشيلىعنهنقلحيثهذا@لكتابمنالجصاصالإمامئفاد

@لعنى@للىيمماليانيتملقكانفيحاخصوضاتفسيرهفيلهاتعرض@لتي@للغوية@لباحث
ئ@بكلامعليهوالاستهاد@لتىآنيللص

منواحد@لفصئ@الإطمئنشكولا@للغة،رم

عل!-والاختصاص@لل@أهلثنلىعنفضلامزلفاته-فيةن@نىوئ@الاعلام،هزلاء

الجصاصيذكرولذلكوعل@ها.@للف@معرفهفي@لساميةمكاشهعلىر@فححةدلالةتدل
اللغةأمنيحكيهفياححة@@@لف@@دأعهنقولهبعضعقب

منها.بذكر@لتالبأكتفيكثيرة،اءنفسير@لف@من@طصاصبمادةعلىوالأمثلة

عنهنفلهماالأرل:@لثال

نل@اسثاثأنيتجمفا)@زتمالى:فولهتمسبرفي

يثو@ثيسمثالةأ("لفظ)ئ@أصلهة@للغةئملقالفال:أ)8(،@ولئا-

يثوبمنكثرلماللمالئعليه@لاءئدخلبكابحضهم:قالرجع،@فارثماتا:مئابة

@قمأو@@لقامةتيلكحاهوةئ@وتالوستلىة.وعلامةنتابةيقال:كمابلبه،
(9)

ئطولكلامضس@@لقرآنمحني"كتابهفيمرجودللفزاءنسبهرما،
نوون@منكنمينحقزن)واتنينتمالى:قولهتفسبرأيضا@يمنهئمادمااففي:ل@ن

مسألة@لى@لناسبةبهذهتطئرقوقد)16(،رعرا@@ثهرلقلمةبانفسهقيزل@حنبئل@

أنهاظاهرها)وع@رآ@تحالى:)وقولهقال:وعئرا،تحالى:بقولهتتحفق

@مم.(5207-144)لالى!للررد@ركريا،نوم@ر@لحيي،عبد@لدسريادسلنيحمى(56)

كحمومىلى@لحر@ؤسبرئير@@ل@@كد@ال:الأد@ولودر@للحةوئكللهملحر،
أكر@كد@ب،شرية@أميد@رعد@ل!@مللا،@لحر@نفللالكنةولد@للة.كتما@لا@لو@لرنعل@:
معوكادكا.مقمه

نقدصه
@ي

مىر@لط@لالحمعلىفارلحلىما،@لر@لأ"عانماتكلناالحففا@للمة

ئمحهمملدى@لنىتد،-وه@ملود،،ر@@قمهر@كه:ا
ككلعمةمحالسلى

@ي
حلة

لحربحفرماس

منكلو.@لؤتد!،لي@و@@طمعو.حر،،@لف@و.د،،محد@لل@رايللزنت!،للدكرواتاضنا،نممبن

1@عح@د،نلىبحلي.ترحت@و@وعبر@لك.@للمة،، 4 9 / 1عحم،@@وا1،551-4 4 5 /،81 46.

@لنرت@،1/035،2/041.نحكام@كلا@(57)

8@لنىتد،نحكم.(59).521الآيةسحرءة،@لبضسحرة(58) 7 /1.

2@لنرةسررة(61).7ا@لأللؤ@م@لؤتن،سلير@حع.(60) 3



1 9 فيومهجه@طصاص@لر@زي3@لا6

@لتلىيخفياجتسعت@ناالأيمعلى@لليال@غلبتولكنمحها،مر@ال@والأيامالليالي

ابتداؤما@لليلكانفلساالأهفة،طلوعمنذباللياليالاهثةشهورابتداءلأنةوغيره

ذكررلرالايم،منللىائهاماتفيدكانتوإنالأبمثونبالذكروخطت@للياليغلبت

@ينر)ثنثةتعالى:قرلهعليهو@لدلي@@لليالي،منلمحلزالهامائفادتالأيممنجمعا

سحنا@ليالي)ثنثآخر:موضسعفيتعالىوفال)26(،رنأ@إلأ
(63)

و@لفصة

@لنبيوقالالأيام.عنالليالببذكروتلىة@لليالحعنالأيمبذكرتلرةلاكفىو@حدة،

وفىوعئرون،،تسع@@:أ
علىفدل)46(،وعشرون،تسعة@خر:ألفظ

منواحدكلأن
@لى

اختلفلماأنهترىألاالآحر،منلكائهماأفادئطلقإفادين

@أ@لعد@
فيبينهسافصلوالأبم@للياليمن

@للفأ
وئننبةبال)منعتعالى:فرلهفي

@يترحمومأ@

عنبذكر@للياليفيعئرونرمضان،شهرمنعثراضننايقرلرن:ألهموذكر@لفزاء

إلابجز@بهالمأيمعرةفاللرأنهترىألاالليالى،إلاتكونلاعترالأنةالأيم

اء:لفضثد@وأكير،لتدا

ئحثائقات
(66)وتجاراتضيفأنالئكيزركافىوليليمايزيملي@

ثلاثافقال:
قولهكانوصفناماثبت@ناالمراد.فيوالليلةوذكر@ليرم@للياليوهي

.01مى@لآيةحرءمريم،صورة(63).14مى@لآيةحرءعر@د،تلىسررة(62)

ديي@ل@حلنحرحهعبه،متقللأ(ا
كن@

م
@للالرئغدا@.@@لينرلدب2،9لا3

@للهقرلباب2،2لى8@قكتد@نضما@ىوئحرحه@171،رقم@أ@طروا،رأيتره@ثالهص@را،

4رغلشر@لرلةق@ئقنقتمىشيد)نلليىنعالى 6 3 @يسدمونحرحه1
ا،لاه7دصامكند@

1روكردلعئونحفرد@لصيام4ألد 0 8 33-
منكثرةمر@ضعفيمحزبخرسيثا.@5

5@ححا@حريلعجت@لنسمة@ليه@ موصر@حع.مومغا.0
رنامع@لربص،،@لبت@عة

@م@@

@طفة،سررة(65)الالى
7@لآيةمنحرء

ميقي،كا@لؤتد،مممي@ي.دكرهحاء@ثا@فاء،منلى@ر@@لو@ها@ل@@طصاصلهماك@6)
ل@يى@لامححىمى@ن@ر@لنمصو@ليت

@كل@)مى@لصحالةوهرقى،@بالالحةللهر@عد@لل@
2@لأعحما 0 7 / نزيالبها@ل@ملحفصبلةمىومو1(،5

لمحرانر@للرئحلتماعلىولوماودهحراساعهعحاحللي

نلوهوحلتحنىتطله4أنلالةدأفاترللما،@لغأكلرخ@لضة@لنعد@لبتيرعصوند

@رطمنشيءعلىتلريلاوماماوثتتر@ع@أيصاتنورنشففت،حرتني@أصاتولبة،
س@لاءبضموتفبذكر.ماعرليهريابكىرلموممها،@اكلمحاوكاررعستوحزت@صاما،

1@ة،@ر@@ممنىاعلىنيامد@ليي@@@ا@لضحهاسنرنحا@، 9 3 /2.



1صا@ره 9

قدمناشماعلىأشهرأرلحة@دة@لكونمفيثاوعرا@@ثهر)لزمةتعالى:

@لتئيث،بلفظر@وثا@لعددلفظكافى@نعليها،رائدةأيموعشرةالاعتبار،

مذا@لكتب،سمدى@غادتهوبياداءبتفسير@لفضالحصاصتثرمدىرلترضيح

فال:الآية،هدهتمسيرعند@نقرتأ@معانيفيأ@@لفز@الإممقالهمابحضهنائذكر

أبهمت@نا@لعربئنوفلكة،،ثيقل:أولم)وعئرا@،تعالى:وقالأ

@لى
شهرعثراسضناتدليقولون:)لهمحتى@لليالبعي.علبراوالأياماللياليدس

مغئظهروادإفاالأيام.على@للبالحتمليبهملكئرةرمضان
الالككنتتفسيرهد@لى

لبالسنععبنهنم)مخرهاا@:رتعاشبارلىدله@قالكمابالهاء،و@لذكراد@لهاء،بطرح

@لاءفأدخلحسا@،@ناررثشبة
حبن@لليالبليتدخلولمظهرت،تسالأيامفي

@لليالبغلبتبعدهبماالخالضيتص@كمابالألجمشصلغير@نمددجحلت@نظهرن.
لهضىفقدت:@لتئيث،عثبتوأياضاليال@فكالتاحتلطافانالأيم.علىئيفحا

@تاعر:فقولالمحتلطرأمافديد.بزدفيهاأأيابحد:تقرلثمعبع،

وتجئراتضبف@لثكيز@نوكانوليلةيوبمبننثلاثائقمت

زيحوولارحلىية،غلامبينثلاثةعديتقرل:أترأيم.زفيهاثلاثافقال:

"الأيم-تعلب@لأيمس@للياليلأنثلات،هاها

وفد@فمىنهتأضنص)كيفتمالى:قولهتفسيرفيبكلاسهاشدذما@ثالث:@ثال

@@)دكر@لفضفال:حيث)96(،غليظا@تيثئامنمو(خد@بحضإلمشضحنم

منيحكيهفيماحجة@@لفص@وقول@خرلي@@لم@نالخلهةهوالإفضاءئن

يجمعهاألمبها@ريخلوالإفضاء@ن"تفشره:في@@لفز@وقال)07(،اللغة!

منهنقلما@لرابع:@لنال

ل@فؤسشديخرنبهنم)ولاتحالى:نولهنعشرفي

لاوتتاثة:عباسابننالتال:.)27(،تئت@وا@ثنئتصاسال@تجدعنصمو@نم

حسلني.أيبغضك،علىزيدجرمييقال@للغة:ئملوقاليحملئكم.لايجرمثكم:

حريمةوفلادلهم،كسبتئيأهلي،علىحرتيقال:يكسنكم،لا@لفزاء:وقال

كاسبهمأ.ئ@ئمله،

5@لضتد،ئحكم1(67) 0 5 /،15 06.

@لاء12.سورة(66)

2لاا@لضتد،محالي.(71)

أ.ياه1@للمز@@لضتد،@ي)@ا(ا

@لضتد"2/041.نحكمك@ا1)

رصو)كلا(
2بةلآمى@جر،ئمق،ا@@ة



1 @لتفسيرفيومنهجهيلصاص@لر@زي@بمم9

ئمله،جريمةفلانتقول:@لربسمعث"@لق@تنأ:معافي"في@لفزاءوقال

لامتقارب:فيها@منىو@لهم.يكسبيجرمهم:وخرجلهم،كلبريدون:

قوبمئغغقيكسبتكم
شرا،تفحلوائن

بنمغمركبيدةلابطالقرآن،مجازا
:(7")لمى@

أنههذا@لكتابعنو@نمنالإنسانيتوقمقد
غة@لبهئوجهي@ان@هاشائوضع

تفسيرهفييستعملمذا@لكتا@مؤلفلأنذلك،بخلافالامرولكن@لقىآلية،

وكذا،،معناهو!كذاأ،تفسيره"ركذا@،مح@زه"@لكلات:هذهللايك

ومعنىواحدة،معانيهائنعلىتلىبلهأ"وه،،تقد@وأعري@ه،،"
كلمةئنهذا

من@طالبطبيعةأعثم@عنىوهذا@تبيراته،في@لقرآنية@لطريقةعنعبلرةعدهالمجلز!أ

بعد-فيصاغةعلماء@لب@حدثه@لعنى@لذي

الألفاظدلالاتفيهفشرعلماء@للئ-أكبرمنوهوهذا@لكتب-مؤلف@ن

@لنحوحيثمنفي@لتن@كة@لقصآنأساليبعنوتحدثا@ات،ولين@لقصآنية،

معاصريهبعضحتى@نخالئسالغوئاتفشزايمر@لت@آنودوالبلاغة،والصرف

عليهلا@ليلبالرئيى@لذيتفشزاوعذوه@سلكهذا@علىانتقدرهقدبعدهجلىواومن

لمينوكب@ر@ن@لصحابةعن@لروايةمن

.2@@لقرتر،1/9سالي)كلا(.

مىص(:ا-10902)@بصريللنى@لييسرسعبهن@ركأ)،
مرلل@ر@لد.لالأثب@لحلمئفمة

@طاحط:تال@به.شنشاءعليهوترأا@،ههسةلملاد@صتلصهة.ير@اته

2نحولهمه،.@لملحبعنملم@فرصيكى@ييلم 0 @با(،نصل@للأص)سط@هامؤلص0

وامزكين،لزد@لد@هرمح@دشحيقطعمحو@لفرت@،-و.و@لر@قا،حر@@فانصصها.
ما

@@و.@ا،طبفد@لنص@و!@لفرتد،،@كلر@بو!@لفىت@،،ر.@لر@،،أ"وا@لامة،،لهنلص
7/2@لأعم،@يانرحت@ريخرما@@لالساد،ر.@،، ك@سز@لدكنهرثمصوقدمنا،.72

@ى
1صمج@ر@لضت@،لبهد.تحفبهعفئصة صحلىعر@اب@.@تمشرمحال@يعيلةلاليلىن@ه@ل@8

لصىمو)كلاا(@لضتن@@يصو.ا@لت@تدمحدي)شيا@لالفةمى@لحلىب@@ل!ماثرئن@لنىتد،،

@لندتن،محال@@يككلمصويب@ر،،تريا.@رصيكد@ليمى@نحلتالأ@ساءرملهملا@لك@،
رليعريه،ويمئر

@،لاعر@عقيضملائناء

مجارب.عيةن@رعهبفبرملاركلتميره،@رحهولرح

1،81عىللدكنورسزك@حبب@ق،نرمحلر@لؤتدنحفيئ.مفلصةرلحع ن@مر@.9

سحىللدكهرتط@رتفشر@لؤتط،كد.ر@حع)كلا(
5لطيدصعد
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عنيسألرالم@لصحابةلأنهذا@لتفسير@للعوي،بفرورةشعرغبتدةأبائنتد

عامةبصفةآنذ@كالربولكونبلغتهم،لعل@هم@لقرآنمماني
و@لاد-@لصاحةثوي

بحدمممنجمواالذينوئما
ويثير@لق@آنية.الألفاطمعانيمعرفةاحتبها@لىفقد

فلدومصد@قمير،عرليبلسانالقرآدأنزلإكلابقوله:!ذلكالىغبيدةأبرالإمم

@يماتىقؤممحللسدإلآزسوليأزسلماس)ومآأخرى:آيةوفي@لقران،منآيةفي

يحتحفلم)77(،@خ-
عنيسألرائط@ر@@لنب@@لحوخيهئثوكماالذينولاالسلص

صبهبعل@همفاستغن@االألمئن،عربكنرالأنهممعانيه
أل@@@

فيهوعئامحاليه،ص

ئما
مثله@لربكلامفي

مىالعربي@لكلامما@يمثل@لقصآدوليو@لتلخيص،@لرحعمن

وجوه
لمحاوا@لعريب،وسب،لإعر@ا

0،0ني

منهونقلعيدةلاليمجلى@لن@ت@أكتب!منالجصاصالإممئنادوتد

مو@ضعلي
عدة

حائاهناوأذكري،بالاشتقاقيتعتقكانفيساحصوصاتفسيره،من
من

مجاز@لق@آن،:"فيوردبمالهامقلىئاعبيدةأليبكلاماستثها@اته

ئتي@منآلأنجصتخيطايئبن*)صتئتحالى:تولهتفسيرني@طصاصنال

لنسرعيدةئبوقال":(76)@ئلأم@
والحيطهو@لصبح،الأييض@طيط@ثنى:@

هو@للون!و@طيطالأسود@لليل،
الأي@ض)الخيطمجلى@لفرتن!:9فيوحلى@،.)

اللون،هروالخيطالليل،هوالأسودو@طيط@متق،@هر@لصبح

@@نن@فا@شبرسئضزئم)بئتحالى:قولهتفسبروفي
@بصاص:نال(82)

النفقة،دهبأوبالمرص@معالاحصار@اللغة:ئملوأكثرعيدةوأبو@لكسائيفال5

مىلا@ننيسرلضزئم)فبن"مجلى@لقرتد،:"فيوجلى)38(،العدؤ!حضزوالحفز

فهدا@طج،لاتكمئونفقكم،ن@بتأومر@،ئوبحيربكمقم@دأي@@لم@

سج@،ار@و،ئو@بيت،نيخعلالذيوالمحضؤر:ئحصز،كله

@أمرأبر..أو@نلةبورثرجكات)وبنتعالى:قولهتفشرنيوأيضا
)8؟

@لئى:بنمعمرغبيدةأبوقالسى@لكثلة،في@للعةأهلتكلمقد@بصاص:!قال

.4@ر@يمصررة(77)

1مى@لآبةحرء@لفرة،صررةالي( 8 7

ي@6.مجلى@لضتن،11(81)

1@لنرتنئحكم.(83) 1ء1.23

.12الآيةسحرء@لاء،سررة(85)

اله.@و@لضتر،ر@حع.(78)

2د1@لترتد!ثحكم)س@(. 7

ص(82)
1اكيةسحرءة،ة 9 6

6محلى@لؤتد،)لمحه(. 9 /1.



2 0 @لتفدفيرشهجهلمبصاص@ر@ري3@لا0

منمصدركلالة،عند@لربفهوابنولائ@@ثةلممىكل@لكحل@
@لنسثتكئله

لي@منبالكسر@ر@دئررث!قرئما!منعبيدة:أبوقالعليه،@لنسبتعطفئ@

@و@بنئ@رثه@منكل@لكلالةمجلى@لق@تن،:ا"فيوجلى)68(،و@لى،ولابرلد

منمصدركلالة،عند@لربفهوأخأو
ومنعليه،@لنبتعطفأي@لنسب،تكئله

عليه،ف@يعطفأي@لروثة،@لرجالفهم@@نلة)يحرثقال:

فيعبييدةأبيفولنقل)م@(،تحولوا@المأنفلا)دبئتمالح:فولهعندوكدلك

أيعلئي،غلتيقال:تجو@را،لائنتعولرا:لائنعبيدة:أبوقالاتفسير@لحزل:

ئيهماتحولوا@المآشلا)ذك"مجلى@لقرتن!:ليأعيدةأليوع@رة)68(،لمجزت،

علئياخزتئيعلط،غلتتقول:نجو@وا،ألائترب

:(91)الزلجاجاسحاقلابيو)عر@بهأالقرآنمعانيا

و@للغة@لحربمسائل@@كلرابه@لتىآنمعاني"كتابهفي@لؤلمحاجأبو@سحاقاهتم

@لف@لقليبذكر@لتفش@@تسامه@بجانب
عنالمررية@لتفاميربينمنيختارهكاني

@لق@آنية،رالأساليبالجساليةرارالأ@لبعضعرضهمعوتالعيهم،و@لتببنحابة@ل@

الأثريو@لتقاء@لتفسير@ل@تنمعانيكتبتطؤرفيبرزةحطيةهداأكابهويعتر

رنرسيخا@لنحوية@لبصرةمدرسةعنتعبيزائعذكذلكوهوبالرأي،و@لتمسير@للزي

فيررثاونقائاأئ@تها@لسابقين،عنوحديثاية،وترالها@لنحىوئصولهالمصطلحاتها

"@لكوفةأئمة@لار@الأحيادكئيرس

هذا@لكتاب،علىمطلغاكانالجصاصأنليتئى@لقرآن،أحكمقر@ثتيأوبعد

لمحيتكبيدةأليوكناب@لفزاءكابعلىكاعتماءيكنلمعليه@كلتاءولكن

2@لضتن،نحكم1(86) / .1911،االهمحر@لضتد،@ظر.@(87)211

7@لقرتن،أحكم.(89).3الآبةمىحرء@لساء،حرة)هه( 2 /2.

1محار@لثرتد،1)ط( 1 7 /1.

3-241)@لرح@سحطن@ر@سهل،س@لريس@ريبم(91) فيوتولدر@للض.لالحوعا@:(11
)يرر@لغصدسلبانبنعد@للهوطل@@بزد.@@حلمه@ى@لح@ر@ال@رح@بحرطفزنهكادي@مم@و

@ل@
نجعلهنيه،مكان@لرر@رةوليئ@@لىه@@لهلأثصعلى@لىح@،رد@@لحله@لقم،لاله@ه@ناحي(

@أصدكاله،مى@لف@س@
مافكللرح@وكنتبهرة.ثروةنبدلي

معيمى@ه..وكيره.نملبمع
جت@ظر%@رغبرما.@نلت،رااليا،لأ@اوا@ثضتقذ،،ر.@ها،لاعر@@لترتد

.4ل1الاع@م،@ي.

3زنننرعد@لدللاكور@ر@يم@لتتر،وكن@@د.راحع(62) 0 1 /1.



2ممادره 0

عرلأديرلميذايى@وو@اعى@لىص@ع@فلثفي@لسبولحلعنه،@لنقلفر،ئكثر

في@لكرديين@صام@لنحري،لنحلبصلازمنهلثذة@ثعلبكلام5بئقبي@لؤاهد@ل@

@لحوية@لبصرةمدرسةتمبيزاصسبق-كمائعذ-@لزلمججوكتابو@للغة.

@لكوفة،أئحةلآراءالأحيانكئبرسنيورتاونقاثاوئصولها،لمصطحاتهاوترسيخا

الكوفييى.لثوخهووفاءحتاكبيرا@كلتمافا@بصاصعليهيعتسدلمولذلد

@لذمجبع@ار@سضمنهونقلمذا@لكتبئفادشالجصاصفإفىالأمركانماو؟تا
كالهعلى@كلتدانهي@دوبلفحسصمذاوليم@@لقصآنية،الألفا@بعضبتفسير@لتحلقة

@لك:ئذكرشالآخرت،للمسرين@بسوبةالأقوالبعضنقلفي

احظف@@قال:)39(،@فةاك@عن)بنئلحكتعالى:اللهلقولتفشرهفيجلىما

اللغةئمل
منلليلتينملالأئسئىفال:سف@نهمهلالا،ئسئى@لذيقتفي

يسمىالأصمعي:وفالتمزا.يسمىثملياللنلاثئسئىقال:سوسهم@لشهر،

ةيقرلشوضهمدفبقة،بحطةيستدروأنوتحجيزهبحخر،حنىهلالا
هلالايسمى

حتى
ل

فيإلابكرنلاوهذاقالوا:ق@زا،شئيضه@غلبفافا@للي@،سحل@ضى@هر

ليلتبنألابنملالابس@ونهالأكئر@لزلمجاج:وقال@لسابعة.@لليل@

معانيكتابهأمىعبارتههائذكرتفسير@لؤلمججمنالحصاصبنا@قمدىولبيان

لكىبفا@ل@سئياستهلقرلهممنواشتقاقه:رمحنى@لرل"قال:@إعرائه!،@لقصتن

ئصراتهمرفح@اأية،بالحج@لتمأملقرلهم:وكأفىصاح،ئويولدحين
@للالأهلويقال:بدكره@باسبهلبرىحينلأنهةهلاللهقبل@كابالتلبية،

ركذا،كذاشهروئمللاالهلال،رأينائيأهللناويقال:أهل،يقال:ولاو@ستهل،

فيه.دخلنا@نا

@يكرهئ@بماجميغافييىو@لك@@لبصريين@ر@ةمنبهأثقمننيوئخبى
ل@ساء@له@@

سهر:كلفى@لتح@للياليوصفك

فعرمقوصفنالماهلالأوشثيوبيانه،لشهرتهشهزا@لشهرشئيإنما@لد:فأول

@ل@
ى

ومتىيس@ى،ليلةوكمهلالا،تس@يتهفي@لراحتلفوقدعنه،لالإحبارت

بسىبعضهم:لقالفزا،بسمى
لا@لش@رثمسللبلنينهلالأ

@أهحلا@لحيسى

بسمىبعضهم:وقال@لش@لتال@.فييعود
وفالفمزا.يسمى3ليالثلا@هلالأ

1@قةممنتح@لفرة،سررة(93) 8 .3ايد@لقهتد،نحكمالها(ا9



2 @لتفشدفيومنهجه@بصاص@لر@ري@لامم0

يس@ىلعضهم:
قولوهودقيقة،بخطةيستدءوئنوتحجيزهيحخرأنإلىهلالا

غلبفإذاسحاد@للي@،ضرعولنهرئنهلالأ@ل@يسىبحدهم:وفالالاصعي.

وماعندي،يو@لف@لسابحة.@لليلةفيالايكونلارهذاقر،لهقيلسواد@لليلضه@ه

فانهليلتين،ابنهلالائسثىأنهالأكثرعليه
في

ضيأل@ين@لتالتة

ومن
لهفرتفسيرفيدكرهماأيضاتفسير@لزلمجاجشالحصامىبما@وعلىالأمثلة

عبيدةوأبرالكسائحنقالقال:أ)69(،@@تت@منفا@تتيسرئضزتم)فبنتعالى:

حصز@لعدؤ،والحضز@لفقة،ف@بأولالمرضالمعالإحصار@لل:أهلوأكثر

وحصرهص@@أحصرهويقال.
@لى

عنومحكىو.
منهساواحدكلأجلىأنهل@ى@

و@لعنىفيمختلفانهماوتالا:و@لرلمججالمبزدأبو@لعباسوألكرهالآحر،سكان
بفاللا

فيجعلهبناحبسهكقولهم:هذاواكلاقالا:أحصره.العدؤفيولاحصرهالمرضفي

للقتل،عزضهئ@وئتتله:@لمل،بهأوتعوقتله:للحب@ى،عرضهأيوأجسهالحب@،

@فنهوقره:
وأوفعحسهحصره:وكذلك@لتبر،فيللدفنعزضهوئنبره:القر،في

"للحصرعزضهوأحصره:الحصر،له
الحضاصنسبهالإدكلى@لذيوهذا@،7)

@فسير@لزجاجفيفملاموحودتلمبد@لبزد،وهرللزخج،

الحديث:كبمنمصادره

الإممئنئدركأنلصاحهاتكفي@لقىتط،أحكم"كتابفيلظرةئدنىإن

لهامستدلآ@لربفةيةلأحاديثسنهائلةكشيةتفسيرهليأوردركتثةالجصاص

التفصبلية-وتعريعاتهاالختلفة@لفقهيةالأحكامع@كلامهمحالليشتىلأغراض

شيوخهعنلهاضشنداالأحا@يثتلدمنكبيزاعدثاسفسهروى@طصاصوقد

@لفالحالظالإسلامرخصوصفهولذلكمتصلة،لأساليد
صاحطكان"بأنههبي

تدلتصانيفهوأنبأسانيده،المتصلةلالأحاثبثكتبهفيبحنبئوأنهورحلة-حديث

@@لقرآنأحكم"فيالحصاص@ما@ر@وأكثر"به..ربصرهللحديثحفظهعلى

@رو@ماهوبأسانبده
بكر@لبصري.ب@ومحمدقنع،بنعبد@لباقيهما:@لشيخن،عن

2للرجم@لقىتد@كلر@له،مممي.(95) 5 9 1،12 6 0

9@لآيةسحرءة،سررة(96) 3@لتهتد،ئحكم"(67)61 2 5 /1.

2@ه،لاعر@@لؤتنمعمي@كلا@)@ا( 6 7 /1.

60@لك،نكلحمسبر@طر!@(96) / 3يوفبكح@ت@لامحم،تلىكعوا13،4 51-38،0
مى

4 32.



2هكلصا 0 3

@بنيقوهوا@طديث،فيمرئمالهأنئنالمحنا@بصاصفقدالاولشيخهئما

فهو@لناليشيحهوئماالجتدة،الأحا@يثمنهاللأعدناعنهروىوقد)001(،"ففع

أحكم"تفسيرأولوفي)101(،د@ود@لئجمتاني،@بيستن@رايةافيواسطته
ومماقال:.حيثهذا@لكتبعلىمفغاكانبألهللجصاصتصريخانجد@لقرتن،

سسعنا
@لىتفسيرهممتتحفيثيرئنبهذا@ر@ووكأله)201(،"،@رد@أليسننفي

ئيمن5فيمخزحةوهيتفسيرهفيسيرويهاالتيالأحالمحيثمن@لكئ@ة@لكئرةتلك
كماكان-بهتابرالحصاصالإمملأنفلكفيغزورلاالسجسناني،،داود

صفهو

@لتى@سنه"وئحاديثداود،ألىلأحاديثالاستحفملىجئد"@لكوئري-@لعلامة

لسانه!طرفعليكانتللمجتهدكافيةتحد

تانعأ@بنستنواد@ود،،@بيسق@لكتابين:اهذي@@كلنبريمكنمبقماعلىوشلى

ماالمثدةالأحاديثصنهماشكلعنررىحيثالحديثية،مصادر@بصاصأهممن

بنعبد@لرحمنشيحهبواسطة@لكئي@ة-مروياته@ل@إضافةهذابالمات.ئعا
عنسئما-

بنعبد@لله
ئحط

يدذيالأمر@لف@شد،،@صاحب.حنبل،بن@حمد@لإمامأليهص

فدبكنلموإنالحطم،لحديث@علىمطلغاكانأنهعلى
بذلكصزح

(@
"

ئتداأحاديثهامنكثيزاالحصاصي@وى@لتيالحديثبكتبيتحفقكانفيماهذا

منها،محبرعصرهبلىئلفرفدالاخرى-@لش@كتبئصاشيرحه.عىبأسانيدهلها

كانالحصاصفإدالمساليد،-9و"،@لسنو"@لصحاحأ،كت!معظممئل

@كامؤئفيها،أسلىأوئسماع@اتفسيرهيذكرئناثواألهإلاعليها،ماللغاعمبمثكل

(101)
5@لفىت@،نحكمانطرا 2 1 @صنمين@ضامساوقد@صاصا@ترلو@به2،/

حمتافمع@ى

شحت@@سبمادسا؟
سيتنمل@مم.(5275-202)لاردنر@ل@حص،اكرب@محنىس

@ل@،ئحد@لكصومر@لر،،كد.وصا@رماله،@ي
4لبهحع 8 0 @قحهاسحلبت0

5 0 0 0 0 حلحت،0
ومى

@@لحت،.و"رمد،،محد@ر.@رلسل،،@@يما.كنه
س

ححه

@ي

1يطعا@1اندكرة 5 2 5سدل@،ت@ربحوا2،/ 5 1ا@م،را1،/ 2 2 / 2

@لؤتد"1/7.ئحكم1(102)

.44صربلعي@للطلط@ة،@ر@نص@"لك@ص@لكينريومندصة9،1صحسى@لتاصي،@و.@ي@01(

6،06يهااد،نحكم@رولدا@مدهحرلر@حع(104) 0،46 1،06 1،26 1،51 6 1 8

6 عىئجائا@ريومو@هاصع،مى@وعيرما2،5
عد@

لس
اح@@ئحمد،@لاممن@عنئحمد

@يساللثل@رلخع،ضجهلو@طة@لد،،ا
3 / ا1

إو
5 2 1 12.



2 @لفسيدميوسهحهلصاص@@لر@زي3@لإ0

مصدرها.يظهروعند@لتخريج@تون،و@الأعلىبدكر@لراوييكتفي

للأمام@لوطا،"كتابصريح:بلفظالجصاصذكرها@لتي@طديثكتبفمن

.@)مالك
منأيضايعتبرأنيمكنهذا@لكتابكان@ن

لكرنن@ا@صادر@لفقهية@

حديثهبمددوتر@ال@ئقو@لهمنكثيزايوردوالجصاصصمذهب،ومجتهثامزلفه

عن
فيمالكوقال"يقرل:وأحياناالمحتلمة،@لنفية@سائل@

ويقول)601(،@رطأ،@

منكئيزاكذلكيوردأنهكما)701(،@مالك@واه"الأحاديت:لعضعقب

أنهايت@نوعد@لتخريحأحد،نسشها@لىأوأساليدهادكربدونوالاثلىالأحاديث

قليل.بحد@تأتيفلكعلىالأمثلةوبعضلم،@رطأ@"فيويةص

ئبيبنبكرأبايذكر@طصاص:حديثي@مؤتفذلهمالذي@@طديثأهلأمماءومن
)901(،شببقمأبيلنبكرأبوو@وى"تفسيره:منيلضع@بعضفيديقول)801(،شنة

شيبةأليبنبكروأبوفى@لتفسير،ئكلر@ضهمىعرضعلىبهاويستدل@وايتهيسوق3

@لم@ف!،"و@لسند!،"وصاحبللحديتالحفأظكبومن
منكثيزافيهماحسع

@لسلص.@لحالمشوبةوالآث@رالنبويةالأحاديث

في@طصاصيدكرهمالذيىالموفمبئوس
عد@لهز@قأيفما:المجالهذا

ويشسبها@لىرايكبعضفيسوق@لصئفأ،واالقرآن،،تفشر"صاحبالمعاني،

عننكلمثوفد)011(،بلي@
مصالوعنحدبثيبصددن@لكبير@ثة@امال!هذا

شالحصاص
عنهنالهما@بصاصالإمامفييصدقوهكذابالماثور.@نفسيركتص

@فربعة@نمةونحد@ثار@الحرة،@مم(5179-93)@بري@الأصحيمالكسنسسمالك(105)
@لرك،و@@عى@عر@ليدا@به،صلنا@يكادلالمحي@.يو@انهمرلده@اليهة.@ف@ل!@لسة،ئملعد

يرنجد@لس@@@ل!وخهر@لدض.@لمسليونرث@
لحفمدا،،رونى@لملم@فال:.@يحئنه،لبأتبه

ا،،@ل@ل@حثل@لد@رسولح@ل@س@زف@يا@مير@مالك.!@فالار،ى@طدو@شد@مرلهرنجد@

سيهرة.رمقهمح@ه.بميهي@لحلس
ا،@لت@تدعربتمبرو!@لرعظا،رأللرطأ،،ل:.نآ

2ا@حمحمتهاقيدييطروعيرما. 5 7 / ة.رسأممطللنناوعمرهلجتهةئضسمالكو.5،1

2@لنراد،ئحكم5@نال@سلعلىر@حع(106) 1 2 /،12 27.

5@لواد،نحكم@الا@سلعلىاطر(1)7، 0 2 1،16 26.

مىا-5325(:51)لكر@ر@لكر@ي،@لينجةصح@دسعد@لدسا(@)
يطديت،حماط

@دمم@..كتواالإممك،،و.وألانلرا،الأحاد:مى@مت@و.@لد،،مها..كت،@سهله

4/1الأعم،نرحت.دىيطر 1،71 ا.ي@2@طماط،ندكرةو.1،8

1@لفرتد،ئحكم@طر.@(091) 7 3 2كلا/12،/

2@@لفرتد،1/705،2/1ئحكم@صا@(110)



2صموه 0

وشيةألىوأب@@اودأليلأحادي@الامتحضارجيدكان@لكوثريمما:أ@لملامة
عد

"،شاءموضعئ@ليمنهاشهمايسوق@لرزاق،

@لى@طديثي@@لكتمؤلفيومن
جعفرئبوالإمامأيضا:@طصاصيذكرممبن

لهذكرهكان@نالطحري،
لي

مكاشهسمؤوالاحكامالفقهمجالفيالعالص

ثمروى@لطحاوي-،،وفدلايقول:ناثو()وهذائحيائاأنهإلاهذا@لنق،،لي

شزخ@لطحاوي:االإمام@لفها@لتبالحديثكتبومنر@وايتهإسناثهيذكر

علىأيفحافد@طلع@طصاصيكرنئني@عدولااذنلى،،ئشكلوأاي@للىأ،معاني

لالشرحمنهاعدبوتنرلعام،بثكلمزئفاتهعلىباعتبلى@طلاعهالكتابينهذين

رالاختصلى

التة؟الكتبعلىمطلعا@بصاصكانهل

سبقوقدممدة،الحصاصالإسامولاققبلئئفتقد(114)الستة@لكت@ئنمملرثم

ماللغاكانهلولكىجدا،كثيرةئضلىثاود!ليصننمىأئنادالحصاصأنبيان

@لستة؟؟مى@لكتب"@لحاحوأ@ئن،5باقيعلى

يذكرلم@تنالأحاديثجداسكيزاعدفابحدالحصاصتمسيرديئ@ن

لأحديسهاولمئصلأ،@ساليدهاالجصاص
وعند@ديث،@كتبئصحابمن

@لستة،@لكتبفيمروية@لروايكتلكوكئيرس@ر@ما.ومنمصدزهايتبين@لتخريح

4ص@ريليللحالظدصى@ر@بة،"ل@نريمقلصةر@حع(111) يير.لتصر@4

1اد،@لصنحكم@نال!@سلعلى@طر@(112) 7 2 /1.

لى@حع@(113)
محا@

@لملحبة،.ت@لىه@لد@ؤل..س@سلم@

محدسعد@للهنىللاممي،@ل@ح@صحيح@الةا@@لبت@@@لشة،@لكمص@فصودب.@(114)

5@ترلهى@@لتشرييلحعسلم@للا@سلم،صحيحوه@،@يردى،52ي@سماعل 2 6،1

2@برلى@لحشني@لأشحتمبمادسللحا@ططرد،نيصرا 7 ئهيللإممملىا@كراصس،5
2عشى@بر@ىمحدسعشى 7 بيرلحى@لسانيشيصئحدسللإمم@لسني،راص@،9

3 0 3،@

@للمئملي@حلا@@رحدئ@هعلى@،ك@2@يرلىبد@لت@ريي2محمدسللحاطرو،@برصر.

@للارمي،؟صنر.الك،@للأمم@لرطأ،نراماحه،،سر@رمو.مل@لكد@لاص.حول

الامممسد@ل@.@صدةصحا-@ل@رمي،صرهللوطأ،ونما.ماحها،@رسننط.علىر@لأكر

معبنكورش@د،-
@هحرلور@حع@لعة،.ا@لكن@لاممما@ضهردكرما@لالص@لكنى@لة

@ىي@كهماألة@@
@رل،@@لسؤ@لص@ها@@@لكاملة،-@لشرةللأسبة@لفاعلة@ثخهمة"

@اله.حدقئرعد@لغ@نن@صبةنحفبق



2 @لفشدفيومنهحهاص@@@لى@زي@لامم0

منها:ئذكركثيرة،ذلكعلىوالأمثلة

)11(،@لتحشجد..يئعبهنونوأشصتنزرئرو)رلاتعالى:تولهتفسيرنيذكرهما

مسالة@لحتطزقجث
موضع

للسذهب@حتدلثم@ذاه،تراء@مذكر@بساء@متكاف

مساجد@لل@،إملى@لل@تمنعمالاقال:أأنه@نر@النبيعىزوي"قائلا:@طنفي@لذهب

فيحالهابينيفزقولملها،خيزبيتهاأنفأخر@،لهنخيزو@رتهن
الاعتكاف

فيو

@@لصلاة..

@ضح
أخرجه.ممنأحد@ل@ينسبهأنثونأ@ريأبصيغةالحديقهذاذكرأنه

@ن:قر@ه)ئحيمهالأول@تءفروى@السنة،@لكتبسم@اضعديمحزفيوالحديت
فياللا2دبخري@صحيحيهما!:"فيدشيخان@الله،(مساجددل@)ماء@تمنعرالاإ

وغيرهم،و@لسبيان@لنساءمنغنليشهد@طمعةلممنعلىهللب@طممة،كتب

8رغ 1رقمجال@ل@ور@@لصئياتبب@لصلاة،كتبفي4/021ومسلم1،3 3،6

فيأودولابروأحرجه
1سنه 5 5 / @لنساء@لحخروجفيجلىمابب@للاة،كتب1،1

رفمالمساجد
5 لهى،خيزوي@وتهن@لساجد،عنسهنصعوالا"ولفطه:6،7

تليلأثشارلتسضلحفد@لنهيثشرنأتذيئ)لمنتعالى:قولهتفسيرفىوأيضا
مسعوبنعبد@لل@عنحديثاساق)811(،@الآحتر-فىيمصنقلاثزلئف

د،

فيزوهوئشييمامرفيمالبهيقطغيميرعلىحلفمن@لل@ءر@:أرصرلقالقال:

الأشعثوفالغضباد@،عليهوهر@لل@لقيليها
كاننزلت،فئيفيس:بن

يروي@ني

لا!قلت:بينة؟،،ئلك@ةفقال@و@،@للهرسول@لىدخاصمتهحصرمة،رجل

و@تمخمبحتدت@تهلشلنئذيا)لمنفزلت:يخل@،@رنتلت:.@ليميئه5قال:
@الآيةنيلأ@ثمئا

)الأعصمشبعضهبذكراكتفىو)نماكاملأ،شدهالجصاصيذكرلم@ديطوهذا@
لأحدينسبهلمأنهكساعبد@لله(،عنسميانعن

وعند@طديث،كتبأصحالصمى

تحريحي
أنهتبينله

@لست@،@لكتبمنكثيرةمر@ضع@يمخزبخ
كالاتي:وهي

كتاب@لتالي:وذلكصحيحهأ،"سمهاضععذةفيالبح@ريئخرحه

1@لآبةسحرء@لمفرة،سررة(115) 8 .2ملا/1@لفراد،نحكم.(116)7

ئح@د@ىبلاب@ئ@م@اربواهللاإ!!
سامر@صع

4مى@لمحالة،مد@سر@رسع.د،.@@ 4 2،6

2@لؤتد،نحكم1(119)كلا.الالةعر@د،تلس@ره(118) 2 /2.
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رقم
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6رفم@صرلم@ 6 68.

ليمسلموأخرجه
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5كتد@لبيرع 6 0 رقم@سلم@ماللهائقتطغ@لفرة@ليم@فيجلىمابب3،/
1 2 2تفسير@لقىتطكتا@فىو@لثن@6،9 2 4 2رتمعمرادآلسررةبد1،5 9 96.

3/2ننه!@"فيأبو@اردأيضائحرجهرالحديث لدوالدور،الأيمادكتد:20

لأحدمالابهاليقنطعيميناحلففبم@
3رقم 2 7يسنه،@فيماحهوالن4،3 7 8 12:

2رقمعليهدح@@على@و@ليينالمدعىعلى@لب@ن@با@الأحكام،كا@ 3 22.

علىخصوضا@لسظ،على@لكفعامشكلمفغاكانالحصاصأنئشمجزومئا

جماعة!،@رو@9يقول:الأحاثيثلبعضذكرهعندأنه@لسن،،كتبأ
يذكر3

)@لتهتمالى.لقولهتفسيرهفينجدلذلك@ثالو@عليه.ائفقماالإساد@لقدر@لذيمن
ألنهإتألنةوتلثنمئولوألأيخسا@نزلثئترق

لحثوتد)021(،@عديضرسع

و@هرحديثأيفحاح@زهاعلىويدل"فيه:قال@لقبل@،تحيينفيالاجتهادمسألة

اللهعبدحدثاقال:هاشمبيمرلىسحيدأبيعنجماعة
عئمانع@حعفر،بى

بن

بنىط"قال:@بر@اللهلرصأنهرورة،أبيعنالمقبري،سحيدعنمحد،

قبلة..!الحهاتجميعإثبكيقتضيوهذاقبلةأ،و@لوب@لشرق

تخريجوعند
ألهوحدث@ديتهذا@

فرو@هالسقأ،@كتبمىم@اضعليمخزبخ

1@لصلاةكتبفيوذلدة،هرءسأليعنطرقئلاثمن@لترمذي 7 1 1،371-2



2 @لتفسيرفيو@نهجهيطصاص@لر@ريالإمم0

3رقمقبلةرالمضبرق@بير@مائنجلىمالاب فيماجهابن@ورو@4،343-2

3و@لسنة@لصلاة@تامةكناب 2 3 1رقم@لقبلةبب1،/ 0 فيمالكنحرهوروى1،1

ص@رطأ،@"
1 3 بنعمرعن8

.8رقم@لمبلةفيجاءمابب@لقبلة،كتابب:الحط

والنحو:اللغةفيمصادر@بصاص

علىوتتلمذبالل@لكبارحياتهفيالتقىالحصاصالإممأنبقفيما@دكرتلقد

سيقدطوفيصالية@شخصيتهتكوينفيكبيزأثزلهزلاء@لئيرخوكانمنهم،كثير

الجصاص-الإماممؤلفاتخ@لمنذلكويئضحعظييم.تر@ثمنالإسلاميةللمكتبة

وترائهم،أق@الهم@ر@دذكر@أكئرسحيثتفسيره-خلالوخصوضاس

فيبكلمستشهدا
ئفادأنهفكساوتخصصه.لئه

@طدبث،مجالفيخخهمن

أفادكذلكأنهنجدوالأصول،و@لفقهبالمأثور،و@لنسي@
وعلرمها:@للنةمجالفيمنهم

بعفربيانئو@لقصآنية،الألفاظباشتقاقتتعلقكثيرةأشياءلواسطتهم()أوعنهمفروى

أمور@للن@.سدلكنحيرأوالألفاظ،د@لاتئربة،

ينبغي-ولذلك
فيالجصاصمصاثرعن@ديثعد@

عزويهما@يكتبار@للف@-

(122)@للغةمعبمكبرىلأن@للغة؟فيمصاثوهئ@ئممن@للزبينشبححه

فاتكىلم

درجا@لىآنذ@كالاعتادكانفلكأجلومنحياته،فيولاعصر@طصاص@لحفت@

والاثر.على@لروايةكبيرة

و@بمالفلىسي،عكللي@بواللغة:محالفىعهم@رىالذينالبارزينشيوخهومن

فيالفلىسيعليأبيعنوقد@وىثغلبغلامعمر
الاصوليتفسيرهمقذمة

غلااعمرأبوشيخهوئما)421(،@لئزدئتمالبحضالأصولأفيل"بالمسحاة

عهية@لروايةفيأكثرفقدثحلب

لي
نيئق@لهيذكرأحيائاوهو@لق@تن،،أحكام"

3)تللحرمري@لصحاحاثلا(122) 9 17)تمطرر@ى"@لر@لسانرا@(،3 1،)@

سلت@@ا
1)تاب@للبه@ر@بطا@ تسحخهارشروو(،7

ري@للرنصى@وس،لر@
1)تىد 2 0 5@)

لحدئلفت@بي@للريةللر@حعمىوعبر@لك
سصاص.الأممعصر

ونلايله،.شب@ه@لى@ح:ا@لفصلمشربخا@ى@لد@فرل،ترحمقهمالي@لكمسق(123)

8ا@لمصرل،ر@جع(124) 5 3ئ@ر@لاالأر@ي،الأكر@لالبعدفىيدسمحمدسموزد:@@1،/

لحد@لرية@مم(@@6-210)لالمزد@رر@@

لالمم5مولدوالأح@ر.الأثصةنن@ونحدرمه،اد@ي

لحلادرولات
@لمرببن،@لحاةطفتو.@لتيتد،،@@ر@@واللنصص،،را@لكامل،،كهامى

.14يا7الأعحم،@طر.@رعرها.@لر@،،ه@ضرحوه



2@ماثوه 0

قاعدةبيادفيبكلامهيستهدأو@لؤآلية،الألفاظلبحضيل@ان

نحوية
الآحرين،اللغةعلماءآراءدواسطتهيرويأكثر-وهذاأخرى-وئحيائا(12)

حفلهماعنهيذكرأو)721(،@لأعرابيأو@بن)621(،@لنحويلفلبشل
@الآر@مى

اللحويةو@لبصرةالكوفةمدرستيع@@للغوية

@لتباللغويالفشرك@اللنة:فيالحصاص@صاثرفيأيضابدكرئنينبغيومما
كدةلأبياالقرآنمجازو!@،للفز@االقرآنمعني"مثلالجصاص،عمر@لى@ئفت

مماليلبر@رتحى@لكتهذهإذللزنجاج،و)عر@نه،القرآنمعانيو.@لثنى،بنمعمر
مطلغاكانالجصاصأنبيانلسقوفدو@لنحرية،يةو@لتحليلات@لقرآنيةالألفاط

تفسيرهفي@للريةبالحرابتتعلقكيرةئضيلىمهائغادوأنهعليها

ومن
@لذ@شهررين@لو@للف@عل@

تليذتطزب،تمسبره:@ى@طصاصيذكرهمين

منهئفادوقد)031(،سيبويه

تقولوألاامنواب.آ،)بثانهادكريمة:@الآبةتفسيرفي

7@لؤتد،ئحكم@الا@سبيلعلىر@حع(125) 2 /2)4 4 9 /3.

3@لؤاد،ئحكم"ر@حعد@26) 4 5 /،25 ن@رريد@ليل!،سلمححىئحمدسمر@نحوي.ونعب6،0

2ا-200)@لحصينحلصو@@ص@لس@ى@ ليي@@ممة(@9
للنر،ر@ريةكادو@لحو@للعة

ححةنقةرصدتى@للهحة،لالحفطمنههزامحمتا،
مى

نرحو.تر@مد@لر،،را@لف@يع!،"كة

2الأعحم@كلا@رعرما.نحلى،،و"الأغى،،@دس 6 7 / 1 دئرننىرلد1
الإممشحر

له.ملارتوضذةعبهفلمدتنحلصاعحمب.@ماص@

1/6اد،@لضنحكمر@حعاي@21( 4،14 8 7 /،2،3*32 1،23 هر@اى:اشر@ر1،9

2اا-50)@لى@لأعر@ي@حر@@عد@لل@نررباد،@ى لاللن،عححة.(@3
عهفاللةنملمى

عله،رنترأنألكداد!@@مانةرماءبحصرهوكاد@لأعر@ى@محلى@شاهتتلسم@:.نحلص،

يححلماعلى@لاسئملىولقدنط،محاناليلهرنبتماضةكرةلصعورمنهكد،عرسلبب

@و@الأحمال،على
شد

ولرصا@ا،،ئساء@بلمها..ة،فيتصاليىلنمرر@لرعلملي

@حا@ئيتوا@عر،،و.لضانل،،@نربعو.
ى

6/1لأعحم،@@حلىاوعرها@ه، 3 1

عهنقلمانل(128)

1لفال@نكع،،لكلةا@للرييد@لأصللى
0

نالنحدعحمعصأسلائخ@

ليرلححع@ض@للئ@ملدي@لكعئ@عى@لمصريى@زدو@@لكيب،عننمل@صحضلاه@للى

.14لا@لفىت@!2نحكمر@حىا@لينيى،.

@لنال@@لفقرةر@حع(129)
من

س@صا@رهست.
ي@للري!كت@لتعجر@

لل.سا@

2)ت@لفمك@لهيرعلي،ئ@رنحمد،@لشنبرشمح@دس(130) 0 لاكحصعا@لحري،:(@6

مىدلرمهسيويهفناءلهدعاهلته،@وف@سيريه.ومرتليذ@لصرة،ئملسو@للمة،
محل@ي5كته

عربو.@لاصلد،،و.1@لها@ر،و.@لؤتدا،
@ظر@@لبا.تصلمحطمها@ولكىوعرما،ه،@ليت@

ترحصنه.معاسكبرسوبما،/7@لأعم،لحي.نرحت



2 @لتفشرديومهجه@طصاص@لر@زيالإمم1

هيفطئرب:قالفقال:!راعا@"كلسةنمسيرفيتولهنقلحيث@،زع@ا-

يكض)تلآتحالى:قرلهتفسيرفيوأيضا)131(،@لفء!وجهعلىالحجازأهلكلمة

محنىفي@للعةأهلذكر@ختلافوقد@،"ظلمو)نهنمتذباالأحخةعلنكنملفمى

يكونلئلاتال:وكألهاو،بمعنى@لىههاإلاأ"عبيدة:ألوقال"ةالايساءهدا

الفزاء:قالاللعة.ئملوأكثردلد@لفزاءوألكرظلم@ا،ولا@لذينححةعليكمللناس

@لثاعر:كقولأسشاءتقدم@اإلا!بممى@ل@أوإلا،تجيء9لا

و@نمزلحازالأالخليفة@ازواحد؟عئزلمحازلالمدينةما

بكونلئلامحناهقطرب:رقالمروان.و@ازالحليفةز"إلا@ز@بالمدين@ماقال:كأله

@المحاةمدا@حضوأنكرظلم@ا،على@لذي@إلاحجةعليكمللاس

)331(،الأصمعيأيضا:تفسيرهفيالجصاصذكرهم@لذيىاللمةئملوس

بكلامهم:اسنشهاثاتهكر@حضئ@بليوليما)31(،قتةوابن)@31(،والبهسئئ

اللعةأهلاختلف":@آلامفة..عن)يئئحكةتعالىترلهعند7@ت@هتال
ني

1ةصورةسوالآية1/7،0@لت@تد،أحكم.(131) 04.

1@لؤ@د،ئحكم)ك@\(. 1 1 /،11 1ةسررةمىوالآبة1،2 5 0.

مرا(يث@
ر@ريئص(:ا-22612)الأصسيسحبدن@و@لاملى،ئصععلىسسئربس@لكعد@

ني@دتطى@كير@كادلرةلايودا@همرددهدماد.ر@دنرر@لاللنلمد@ئف@ةرأحددر@@
لث@(د@

يسئه@لىنجدوكانلابا@لا@رة.لاعلبهالئكا@أ@لماء،عا@بتحصئح@رما،وينلفىعلهمهايفن@

ي:وفالالأصسي.مىلالر@لما@ئحدرئياما@لأحمن@لالضيطاد@لشر،ا
كا

يقرلالأصسىوكادحمطا3رنحصرلالنر،وئملهملل@ة،@لتم@ت@@
نرحهرة.تلا@كرةنحمط"

ب@@بر@نرحر.@لمزق،،و.اد،،وا@لأ@الاللأ،و!@لا@سد،،حلق5مهاكنبرة،رلصايثه

@
ح@لطرساوعرما.ر@،،

41/1ا@لاملىا 62.

8)تيحرةسعب)،31( ي@ممأ@(9
وهر@لكهعة.ئملسر@لفر@ثو،ر@لحر@لد

مىئحرحهخىعد@طبمةاننيضكادالحاحط.فالالأميره@و@@رند@لليمنى@
@لى@ؤثي@@ط@فة

@رللز@@لاء@طقة
ير

مخصرر"@عر،،ره@اتأ،@لؤ@و!معمى@لقصت@،،مها:اتصالب،له

ي
للت@نا،والح@ا،@

دي
4/2عحم،لأا"لى@@ما.وعرد،،ا@ 83.

عد@لل@(135)
س.(5276-213)@للبرريتيةسملمس

للبهر@ن.للمسعيرومىا@مص،ننة

@ىوش@لها.ئسص@ل@اء@لضهروليثملة(و@ى@لكىلحلادولد
لمملد

مخلصيل@بهه:.من

@ط)كند@وللح@ر@،،رهلكافأ،@ند@و!سبت،،
لاشتنى،،@و.لأجرا،@عرنوال@،،

@لتىتد،.عريصنفشرراو@لنرتد،،مى@طلبته@@را@لؤت@،،مكلر.@،،و@لر@وا@لنر

ا+/3@فحم،ياترحته@وو
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هحلأئئالأصسيئ:رقالهلالأ-ئسئى@لذي@لرفت
ئدوتحجيرهيحبر،حتى

@نيفة!بخطةبستد@

ئقرأتيفال:@:أقرة-نبثةبالفسهقيزنفرو)لأنمطفقتتفسير:فىوقال
و@لنى@ى!و@لكسئقالأصمعيذكرهمقرئ،نهيحاضت،@ناالمرئة

وألودكسائي@فال":@ئنن@منفا@ننيسرلضزتم)فبنتمالى:قودهتفسيرفي
حصزوالحضزذهد@لنفقة،أوبالمرض@نعالإحصار@اللعة:أهلوأكرعبيدة

@لحدؤ!

لقلهوذكر
ضؤقخا@كئا@لئ@نيتعلكتال@حلؤة)بنتمسير:فيفتتبةاسعن

بنالخليلعنئتثبةابنوحكىذائلأ:أ
(139)أحمد

لالرأيتهالبياضر@حيتتال:

أحدولم)041(،@لفحى،مطع@لحرجعيستدير@كلا@لبتةيغيب
أحكمفيأ

@وضع.هذا@غيرفيقنيبةابناسمذكرأنه@لقرآن،

والأصمول:الفقهكبمنمصادره

علىاشتسلتضححةففهيةمهسوعةالجصاصللإصاماادئحكام"كتبيمئل

كان@لذيالحفيحصوضا@لدهبوساقثها،المحتلفة@لفقي@@ذامب@@تر@منكير

كانرلذلكعه،ويد@غيتبمه@بصاص
الكتبمذاتأليففىيحتمدأنالطيعيس

@طنفي.@ذهب@كتبسيمالاوالأصرل@لفقهكتبمنكثيرعلى

وأنه@طصاص،الإممأئفهماتخرئحتر@لقرتن!أحكم"كتبئدل@انمبقوتد

المذه@وكتصمختصراتوشرح@لتأليفمجالفي@لراسعةرتج@ربهمرانهخلاصةيمنل

@مادالحصاصلإنوبالتالبالحنفي،
المده@هداعلماءئلمها@لتيالحنفيالفقهكبمى

@لضت@ئحكما(.)ك@

دلفرا@نحكما(.)ك@

د@لفرانحكم.(138)

@@طيلا(-)
نحمد

رص،@لرعلم
نخح@

مى

ضحتكادا.صاس@مرا

مي@ل@بى،كد.له
ا

@لت،ئصيرحهر@ر.

@لترتدئحكم1(@.)

،1 0 3 0 8 / 18@@لقرةسررةسو@لآية1
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2 1 @لتفشرفيوشهحهبصاص@ر@زي@@لإمم2

محمدالامم)شلالمتقذمود
جعفر@للحاوي،أليوالإمامالشيبفي،@طسنب@

أنهمحلومبذبحضها،واختصايىهعليها،وشروحهوعيرهما(
منها،لعديدشروحاوضع

@طسن،بنمحمدللإمامالصغير،@بامعوأ@لبهير!،الجامع"علىشزحهمنل

القضاء@دبوأ@،الكرخيمختصر"و@،الطحريمختصر"علىجل!وشش

شروط"علىوتعليقه@،للطحاويالعلماءاختلاف5لكتابوأحتصلرهللخفاف!،

فييشيرنفسيرهفيوهرالحنفي.المده@كتبمهاتسننلثرعير@،الطحلىي

@لت@@لكنبهذهفإنوبالتالي@لكتب،لهذهومحتصراتهضروحهبىكثيرةموأصع

ينبعيو@لتليقوالاحتصاربالرحخحمها@طصاص
ئمذئن

فيالفقهيةمصاثوهأهممن

@لن@كت@بلىيضانةهدا@لتنسير
أحكام"مثلتله،@لفت@لتبي

بنإسماعلللقاضياالقرآنأحكام"و@طنفي،الفتيمولىبنعليللثيخالقرآن،

الكنالنن.هذبنش@فادنهمصى@طلاعهليمابينتوتد@لالكي،إسحاق

هايعياير@لف
تفسيره،تأليفقبلالحصاصخدمها@لت@تلد@لكتغيرهو

مصاثويسنقصيأنحرلمابحابالعةصحولةيجد@لباحثأنا@سة@@لهذهوئدكر

الجصاص-ذكرعدمفيبكمنذلدفيو@لسببوالأصول.@لق@مجالفي@بصاص

@ي
مذهبهفقهاء@قهالينفلفهومادته،منهااستقى@لنيللحراجعالأحوال-أعل@

اكثيزريذكروالمالكية،@لثافحبةمنخصوضاالأخرى،@لفقي@المد@رس@راءويسخل

تفسيرهفي@لناثرمنولكنمداهبهم،الدثرتالذبنالفقهاء@بتهدينوأفوألتراءس

@لك.كلمنهابنقلوالمؤلفد@لتيللكنصكزهفي

اءسوتفسيرهفيبذكرهاصزح@لتىوالأصرلبةالمصاثر@لنتب@بحضأذكربلىرليما

كات
:(142)ئحرىمذابأومذههكت@ش

محمدللإمام"الكبيرافيأ
الثيبافي:الحنبن

منيافادتهالحصاصصزح
فيذكرهماممها:تفسبره،منمهاضعفيالكتبهذا

1@لد@نرلس@طصلل@@لكصملهحولر@حع(141)
0

عىئ@ن@اتحلفوتد@لة،،الم@ره

محهعلى@حالاته
@لئسير.ديالمحرهم@ص@طاصمدا@لمصللح@يةلى

على@ممةئخمغأ،باتجلر@لتيت@،ئحكمليالأسماكامرصرح@تن@ر@حعلدكر@ماسابهعي(142)
بصيومداله(،3ترسكل)دكر@لكوالأصوللى@لت@@طصاص

علىعمنكلمطلناكادأله
مزح@ليو@لأصرلة@لففهبة@راحعلدكر@ماماممميدبيولحلثذلمه.@لمترالأصرلمحى@لف@

دلو@لرللاسرصالثحنادأساكا،مو



2صا@ر 1 3
5

@ألهلس@لىبايييننتواولاافهسبيلفى)@نمقماتحالى:قولهتفسير
(143)

الأقومن

مختلفة
في

جميعيكونأنيمتنعولي@قال:أثمالآيه،بهذه@@ر@@
صالمحاليمده

اثة

علىحنئهفأماتاف.ولاتضادغبرمنوحو@و@حتحاعهالهااللفظلاحتسالبالآية

محمدلإن@لعدو،حلبةعلىيخملالهاحد@لرحل
داالبهيرر@لشيرفىذكرالحسىبن

ةنيفييطمعكاد@نابئ@بدلديكىلموحدهوهورحلئلفعلىحسللورجلاأن

لفسهعزضلأنهدلد،لهأكرهفإنينكايةولانجاةفييطحعلاكانفإننكاية،أو

بحاة@ىيطبعكانبثاهذايفعلأنللرحليسغيو)نماللمسلميئ،منفحةغيرمنللتلف

بذلك@سلمينبجزك@ء@ولكمهنكايةولانجاةفيبطمعلاكانفإنللسسلسين،منفعةأر

"شاء@لل@..إنبذل@بأسفلا@لعدوفيوئثكونفيقتلودلعلمامثليفعلواحتى
(@

عنهنقلهماهدا@لكتابمنلإفاثتهآخرو@ئال

)يأيهاالكريمة:الآيةتفسيرلي

@لنبيط-ثن@س@يلفى@انوأ@ناضرينرالدب
(@

إثباتمسألةبحثرفد

محمدوقالفقال:أللمرءالإسلام
أنلو:"السير@لكبيركتد!فى@طسنبن

نحنيقرلرنكلهملانمسلخا،القولبهدايكنلممسلثمأناقال:نصرانتاأويهوديا

فيفليم@الإملام،وهوالإيمادهودياإنويقولون:مؤمنونونصمسلمود
هذا

منرجلاأنولومحسد:وقالمهم.الإسلامعلى@ليق
مىجلرعلىحسل@سلسين@

مسلما،هذاكاد@لل@رسولمحمداوأنإلا@لل@لا@لهئنأشهدفقال:ليقتلهللثرفي

عنرجعوإن
"الإسلامعلىهذالأنعنقه،ضربهذا

(6

@طسن:بنمحمدمامل@"الزياداتكاب9

منالجصاصئفاد
تعالى:قولهتفسيرفيباسمهيصرح@نجدهأيمحا،الكتبهذا

)741(،@أننكر..صوينهي@لان@رفمروتو؟لأخراوأنيزسلألنه)يوسوت

تاله:ماجطةومنليها،الإسلاموخكمالمتأولةقعنبلى@لكلامتطرقوتد

الكرخي،الحسنأبويقولكانكدلك@لكتاب،أهلبمنزلةيجعلهممن@لاسومنأ-

أنللمسلمينيجوزولامناكحتهمعندهفتجوز
لأنهمذبائحهم،وتزكليزوج@صم

أوالنصرايةاشحلمىئنكمابه،مستمسكييكولحالم@القراد@بحكممنتحلون

.31اله@لؤتد!ئحكما(!)كاا.ما@لقرة@حرة(143)

رسر(145)
لساء49.@ة

0@لفرتد،ئحكم!(146) / 3ئبقساور@حع23،1 5 9 /2.

1عر@نتلىصورة(147) 1



2 1 فى@لتضيروسهجه@طصاعىر@زي@الإمم4

فىمحمدوقالضرائحهم.بسلرمستسسكابكنلم@أحكسهمفحكسهدية

وصاياهفيكانئملها،ئكفزالأهراء@لتيبحضفيدخلرجلاأنلو@تأ:@لزيا@"

منل@طلمامنهاوببطلوصايا@لس@سينيحوزسمامنهايجرزين،@لس@كلنزلة

مم-!ياوما
(8"

ماوالظيئثلكغئحلتلفىفئمانا)بتلخكالكريمة:الابةتفسيرليوأيضا

عه:نقلبالكلب،@لسي@صحةثروطعنحديث@معرضفي@ث@و@رح-شنعننتر

كليي@فتيجرحهولمالصيد@لكلبصدم@فا@لزيا@ات،:فىأمحمدقال"
مخلب-أأربنبيجرحلملاله

:(10)يوسفأبيللإمامالفقه،فيالأماليإ

لاسمهصزحوقدأيصا،مذا@لكتبمنئناد@طصاص
ةعديىم@ضعفي

من

الإملاء!فييوسفأبوقال"لقوله:يدكرهوهوتفسيره،

يوسف:أبطللأمامابوادر@أ

هذهأنوبيدوالاسم،بهذااباكلهئنيرسفأليالإمامنرحمةمصاثودكرت

ألحقهممار!@@@
الاحتسالهدايؤيدماالجصاصتفسيروفي@لففه!،فيأمالب@ليا

أماليهفيحلهائ@عنهذكرمالو@ثوفييوسفأليعن.."يقول؟نجدهبد

"عليهم

4@لفر@د،نحكمأ(.)س 6 / 2

صيرهسرالاله3،9لى2اد،@لصئحكم1(149)
4@انده@

الا@مصسص:(@@ا-132)@لحدلبمديالألصلىيج@س@ر@مبمسبحفر@)،51(
عححة،دقفاصضمىونرل"وتليده"جفةأي

يى@ل@صاء@طديت.حعاظمى
وصعمىرئرل@لقضاة،لفاصيذعىمىنرلومرو@رنجد،هاثبر@@هدى@أبامعداد@

@ليهص
@ي

ص@لرب.رنيم@حاريو@لالنير@لحلمر@صعركدحبفة.ئي@لإممملصعلى@لمفه@مرل
@كه..

ن@مدومر@لانلرا-را@ر@ح،،
ي

ديوار،،وا@لر@ححبعة،
@لق@،،

تريح@ا@وعرما.ئص،،سمالكعلىو@لردوا@لأممار،،لخلا@ر.انص،،@لصو.
14/2لحلاد، 1لأعم،@ر.4،2 9 3 /8.

3@ال@يلعلىر@حع(151) 8 7 /،25 11.

6@لقرت@،ئحكمراحعا@152@ 4 /،13 5 9 /



صا@ره
2 9 5

الشافعيللإماماالرسالةكاب"
(3"

تتئعهحيث@لشافعيالإممئتوالمنهاللأعد@اتفشرهفي@طصاصسطل
صدي

مذهه@غاصرمد@ومذهبه،لآرائهمناقثا@لسالل
ولللحتالأحيانلعصوفيالحمي،

لادعةبأوصا@ووصفهوالإنصاف،الاعتدالحوعنفحرجالماقشدهذهفي@طدة

رصيالحليلالإمامهدابمثلتليقلا
لهسئكرضوهذاعنه،@لله

منلشيء

عد@لتفصيل
إن@يفسيرفي@طصاصمنهجتقويم

كانالحصاصأدعلىشك-بلاتدل-@لشافعيالإممعن@لكثيرةالنقولوهذه

يهبهدمنتفسيره.تأليىأثناءفيجذاكثيرةأشجاءمنهائمادوألهمؤلفاتهعلىمطلعا

صزح@لتي
صأكتبأولوهو@لرسال@،،كتبةأمنهادحقله

دل@لفق@،أصولدي

ئلفكتدئول
الآيةتفسيرليالحصاصذكرهوتد)41(،أيضا@طديث@صرل@ي

دآلآففليىصللؤلدينأنوعح@ةحميزازكإدآنمئأعدكئمحص@راعلنكغ)كتص@لكريمة:
@الئفيعلىحقالألزوف

(1)
عىحديث@مغيرجم@فيقال@ذ

لحكمتتعلئمسألة
لاسحةالمهاريثتكونأنيحتمل@لرمالة!:كتاب5في@لثا@عيوقال@صية:

مجاهد،طريقمن@د@@لن@عنزويللمامعها،ثابتةتكونأنويحتسلللوصية،

لو@رث!وصيةلا"قال:أنهمنقطع،وهو
سعى@لب@ءد@زويبما@انتحلنا(16)

نحدا-4025(50)@طبنيضى@@لاش@يخمعكحدسس@لحم@@حربرسمح@دسا(هي@

ومر@ىمكة@ىوحللملطبر،عرةولديكا@ة@لاسةلسة@ل!@ل@،ئملعداكر@حةالأنمة

مصروتصد@،مر@ححقبحلدشبر@ر@ر
كدللزدتال@ل@امرة@يصرو@ونرهنو@ى@ا،19@صة

حلنحدس@لأمموفال@اتر@لؤ@طلنهوئكلر@همر@حمهمنشر@لحمى@لصي
"

نرمحرةي@م@ممىئحدما

يالا،امحد@ضمرماكنرة،فصابلهممرطا.دبخاركدمةرفةلىولندمىالايرق
@لف@،

مسع
@ولزلهبص،حمهمحللات،

علة)طع@لن@ئمموللىرسالة،@كند!وسلب@اد،سريع

وميشاكر،ئحمد@ملتهسحمى@ل@ئح@ماطحد،
رسعلها(.@سل@@لى@@لطعه

ه@

@حلا@ر.ى،@ل@@لاممح@مهولده،@نلصسنرلرمر@،@لمر@ئحكمر.سحت،@ىد،@ا@

@يفىحت@وعبرما.تربئ،@صانلو.@طلبت،،
5لحللد،نلىبح5 6 12@لأعحمو"كلا،-2/ 6 / 6

1ضاكرصئحمد@مدتللحححة@رسال@،نحقبنامفدصةر@حعما(4) 3

1@لقرةسررة(155) 8 0.

/4كند@رصاباليمديطحرحه@لس@ا،ئصحد.عد@حصمرصولأسيتملاحاء(156)

4 3رد@درترصةلاحاءمابي3،3
مالد1،ل@31لى@د@رصاياثاردونثر021،2

حاء@ى

7رغللر@رت@لرصبة ى@للنيرأحرحه@لاملى@،ئممةئيحليتمىكلاسا@،0
@رصايات

2 4 7 @حلىحةعررسحلبتمىلر@رت،@لرصة@اللد@6،/



2 1 فيومنهجهيبصاص@لر@زي@بمم6

و)71(،@نقطع،@طبر@معرالأقرلننللهالىينللوصيةناسخةئد@لو@ربثعلىلك@
هذا

يسيزائاتمشفيهنصزفالجصاصأنإلالم،@لرسالة"فيموحود@لمق

منالجصاعىئدادوتدهدا،
لموإنتفسيرهمنأخرىمو@ضعنيكد@لرسال@،"

قديكن
@فادأنهكما)91(،هذا@لكت@باسمصزح

@كالإمممزثفاتمن
فعي

منأصحابهاتتبسها@لت@@لكتبمنخصوضاالأخرى،
مختصرمتلأكلامه،

فيعنهسأتكلمماوهذاالمرني،،مختصرو@ثلى،،
التالية.ة

:(160)للئويطي"نحتصرا"

حامعهقزببلىنظزا@لثافعي@لذهبفي@لامة@لكتبمن"يطي"بعتر

@لظالإمموثاءله،وملازمنهالمذهصاح@@لح
منمقتبسالختصر!و!عيه.فعي

إنماوالاسم،بهذاهذا@لكتبيذكرلاالجصاصأننجدولذلك@ثافعي،الإمامكلام

عنهو@ري"أو:يطي،،فيالافعيقال"لفوله:يذكره

@لبويطي!في

:(162)للفزنيا)انحتصر

صوحوقدفعي،@كالإممتراءمنكيراعهونقلهذا@لكتابش@فاد@طصاص

@لقرتد،1/302ئحكم1(157)

4رمال@،ا@@ر@(158) 01-4 3@ؤةس2،1 9 4@نرة@ل@6 03.

4،44ايه@لؤتد،نحكم@ال.@ملعلى@و@(156) صالة،@لى@حاء@يابماوتى،4،9
5 67-

5 7 1
مع

ا/@لضتن،ئحكملي.حاءماركحلك@لندي،الأممعلىة@ي@صاص@@نصصملاحطة

2 لي@@ليرحكم@ل@ي.تال.03
مماوف@رلهله،،ماللارحلنكلتفهممملركيرت

فيررد
1صلة،سار@. 4 4ؤة@3 07.

ودلله،@ل@ى،ا@مصس@(@231@)دطيدعمر@ئرش،صحمى@لصسدرصا()ملا

صصر،ئملمىرمرو@اتهوألاناء@حد@ى@للرسمقمهتممدمه.يو@قرئحد
نكلال)مىئرنط@لىة@

@مةكترلماالأ@ى(.@لسيى
لحلاد@ل@خل@لنىتد،حلقتضيةمى

مهوئربد@تنا،@لهاشأيمى

@لاسع،محلرولأد@لعراد@لفرل
ليومدص(

ئصشدلى@لن.@لامملاللمملل@محه

@ي@يمر،لهامه.ئملمئصحميئحدسولي@بحى،سورصصمىكلحلي
@نه@لمفه،

كلممى

@لن@@لإمم
ي.

2سللا،نريح@ي.نرحت@ر@ 9 9 / 2@لاعلام،و"1،4 5 7 /8.

2@د،ئحكم@نال.لعلى@ر@حع(161) 2 0 /،12 2،55 3 /3.

س@لثافعي@لأممصسصا-4625(:75)للرليئ@و@ر@يم@سمل،@سيحىس@صاعيل(162)

مدحيناصر@رنن@@لني.عهنال@طحة.ترفيمحتهنا،عالأر@مناكادمه.مدولاعرمصر(ئمل
ا

@لصحبر،،يلامعوا@لكنر،،يطمعبمه..أسلحلهلاظر@ل@ثبارلرحخه:نوة@يوتال

وا
ليع@ك@ر.بصر،،@

1/3وطلأعحم،1/7،1د،لأعا@وي@@ي.ترحت@طر@لم،.@طلص 29.



2ثرهصا 1

لقولهتفسبرهفيجلىما@ثال@سبيلعلىمنهائذكرتفسيره،منمهاضعفىباسسه

فى@ف@@وقال":(163)@خبأ-لام@عنا(يقتللنلصؤمنكلت)رماتحالى:

يثئقماأوزنحئو@سافىححبرأوبسيصرجلعحدبفا@ل@محي:عنمختصره،"

فعليهفمتصحيزاأوكبيزاجرحافجرحهئر@للحم@بلدبهرمىئوبهفضرببحذه

ئدخه@ن@لقرد،
عليهطبقئومكحتىعليهبالسوطوو@نى@طنقعليهتابعأوبحجير

شدةفيبسوطضربهئو@ثر@ولاطعمبغيرمطبقا
منهيموتأنهالأغدممابردأوحر

بحجرأوبع@ودضربهوإن@لقود،فحليهفمات
لا

أويجرحولمسيفبحد@ويثدخ
ئلقاه

دقرفلافساتبمثلهيموتلاأنهالاغلبماأوم@لفيحسنوهو@لبزقريببحرفي

على@لعاقلةأمغللىي@@لىوفيهفيه،

الاممعنالمرنييذكر@رايةالأحبانبمضفي@بصاصئنلاحظثوقدهذا،

تمسيرهعندالإممخلف@لق@@مةمسالةئفعلمامثل@لبريطي،بروايةمقرونة@لثمافعي

نرخود@لحفكغوثنصنوالمفالنمتحأ@أنقؤ@قرت)@فايمة:للآيئ
فقال(16)

@رايةفيوفبما@مز،جهرفيمايقرأ@لافعي:وقال@لفقهاء:!لأقهالصزثهبصدد

لي@لت@آنوئمالاوليين،فيوسورة@ل@ىتدلمزئ@يحايقرأأنهيطيونيالمرني،

منيقرألاالإممفيهحهروفيساالأخريين،
يد@وكأنه)661(،@@لق@انبمإلاخلفه

فيهذفى@لكتبنعلى@طلاعهتمميضير@لىئنبذلك
@ة.@لئافعيالامامفقه

:(167)الحنفيئبانبنجمسى@لقاضيئؤئفاث

فيمصاثو@بصاصضمنبدكرئنينبنيومما
@لتى@ئفها@لكنبوالأصول:@لفق@

فيجذاالحصاصأكثروقدزبن.@لب@@قهاء@طنفيةوهوسأبان،برعيسى@لقاضي

فيترائهبعضعليو@لتعقببمنها@لنقل
بمضفيوأئار)861(،الأ@وليةتفسيرهمقدمة

رسو(163)
لاء29.@ة

07@لنرتدئحكم1ا()كا / 2@ظرئ@ضاو@مد،هأ،2 8 3 /،22 9 نيضا.ملا@لكتا@لدكرعرحجت6

5@لن@تن،@حكم1(166).402@احر@سهرةا()ملا 2 /،353.

2)تمرمىن@رصلفة(شتثانسعشى(16يلا 2 للصهر@لصاسيحلمكلر@نهاء@طفبة،مى(@1
@لن@فيمزلمدلهعميفالإلماد@طكم،صرفيصعا.وتر@يصير،عرلالصرة@لتضاء@رليملة،

@@و.لىن@،،د@حتها@ر.لقيلى،،بد@الرالميص،،@طجح@سها:.لأصرل،ر@
@يمع،

@ص@لمقه.@

1ص@لفر@ئد@ل@،ا 1ا@م،و.5،1 0 0 1 5.

@لف@لثال.مبيلعلىحعر@ا()ها
ي
6@لأصرل،ديل 3 /1)0 3،16 7،13 5،403،93 1-،7



2 ليوشهحهلصاص@@لر@زي@لإمم1

عندتفسيرهفيسنهئفادألهكسا)961(،@لصنير!الحححكنابهأمنيقلأنه@لاضع

تحالى:لقولهتفسيرهفينجدذلكعلى@ئالو@لالاحنهاد.@تحلقة@الأحكامبعصاشباط

@وشحهأ..الأنفئانكصلابأفقطوأن@بزادألحتلؤدوأ)ر(
(170)

قال:حيث

التحديدفيهمايتحذرو@لرزنالكيلكانولماعلى@لكمال،أتز@ايفاء@طقوقفيهإ

حقيقةدوفىفى@لتحزيالاحتهادكلفنا@ثاذلكيكلفنالمأنهعلحابأقل

كنت@نمصيثمحتهل!كلوئأالأحكمنيالاجتهادج@ارفيئ@حلوهدازن،و@لص

حقيقةالكيلمن@طلوبللحقد@ر@أنعلناقدلأناةو@حدةبالاحتهاد@طل@بة@الحقيقة

لم@فااصابتها،يكلفناولمفيها،والاجتهادبتحزيهاأمرناقدتعال@عند@للهمحلوت

تعبئنا@لذيالحكمفهرذلد@حتهافناسأ@الا@ليهماكلفكانعليها،لنا@لبلابحمل

لملماولكنهعليها،ازائدأوالحقيقةتلكقاصزاصذلكيكونأنيجرروتدبه.

غير@لطلوبة@طقيقةتلكأنعلىوبدثكعئا.حكمهابليها@سقطسبيلالنايجحل

3ئورنأوئكاذتدأنهيقيتائدرقي
سيمالاينقصأرفيزيدأو@لرزنعليهئعاذ

ونحهأ@الأنفسااللهيكف)لاتحالى:اللهفالولدلكمقداره،كثرليما
(171)

يصيالموضوع،هذافي
بنعيسىاستدلوتدباجتهاء،يتحزاهمماأكثرعليهليسأله

به،وشئههالأحكمفيالمجتهدبنخكيمعلىو@لوردبز@لكيلألاد

اياريخ:كبمنمصادره

منكثيزاتفسيرهفييذكرأنيهمللمالجصاصالامامئطمضىليمادكرتلقد

كانأنهأباد@طصاصوتدتفشرها.@المر@بالايئتملقلها@لت@@ياريحيةالأحدا@

بمابلألملصينعلىاشل)ومآتعالى:لقرلهتفشرهفيذكرحينبالتاريحمهتتا

@رم@ح@هروت
(173)

@لتعلقة@لفاسدةومعتقداتهمبابلأهلعنتلىيختاموحزا

@عرفه،@أهلمنفلكبعضئفاد"أنهالمبحثنهابةفيقالثموضروبه،بالسحر

بلى@لربية!@لنبطيةمنئفلتقد@لكت@فيوجدهآخروبعفحا
(174)

أنهعلىيدلوهذا

@صادر@لربية-بلى@إضافةبليها-يحت@@لت@@لتاريخية@الةاسنقلى@فييعتدكان

0 7،44 4 / 2،1،82@3 5 /،73-35،08 2اللا4@349@287@5 ويخرماش@92،@9

يمر.@ل@صع

1@لمصرل،نلأا@طر@(169) 5 6 / 111 1مى@لآيةحرءالأنمم،صهرة(170).58 52.

2@لآيةسحرء@لفرة،صررة(171) 8 6
13@لؤتدئحكم1ا(ل@ا 2 ك@.3،/

1مى@لآيةحرء@لؤة،سهرةا()كلا 5@لتوتد،ئحكمر@حع.(174).02 2 ه.ه-1/



2ثوهمصا 1

ئخرى.لغمتمن@صاثو@لترجسةعلى@

يةةتتعئقكثيرةأحداثايذكرأنهالإسلاميبالتلريخعنايتهعلىيدذومما

ةعديىم@اضعفيالأولوبالمدر
@@تلكبحضوفيتفسيره،من

بأنهيصزحاضع

فيقول:والمغ@ري،@لنبويةةبالسيصيتعلقفياخصوضا@لتريخ،كبعلىمفحاكان

"@عاري..@ودقلةأهلأخبلىفيومستفيمقئو:أ@لسير..!،@ملونقل"

محمديذكر@طصاص:يةةمجالفيمصئفاتلهم@لذين@لؤففينومن

كتبصسب).(،والو@تديية!،@لسي@ة@كابصاحب)671(،بسحاق@بن

@لبوية،بالسيرةتتعلقئمورمنبما@وياهتفسيرهفييستثهدوهوية،،المغازي"

@سحاقابنذكروقد"فيقول:الأول،@لصدرفيوقعت@لتىوالأحدات

مختلفةأكراضعلىبهمستدلاذلكيذكرثمو@لو@تديء،
تفسيرهفي

فيمجيمعظمهئنفرجدتأهلبلىمسموئاالجصاصيذكرهماتتبعثوقد

محسدتأليفمناببوية،الشرةكتبأ
ابن)سيرةباسموالصرو@إسحاق،بن

ه@ثام@بنأنباعتبلىهشام،
(178)

منوخففورتبها،فئبا"،@لسيرةهذهأتلقى

15@لأحكم5@ثالملعلىر@حع(175) 4 0 /،11 2 4 5كلاا،1،2 5 @ر@فع.مى@وجرما9

5-80)لللغي@طلييسلى@يححنىسمحمدس(176) منا@(:1
مفزحينندمرس@طديت،حماط

@يوشتولد@لعر@،
عهتال@ر@.@لب@جاةليحلقةو@لقصصالأحلىلحمعحهدهوكزى@مب@،@

@للمركد@ي@،@لكرصولملىيحعمنئرلرمرسيت،حسن@لير،@يا@لمي@طاظ

@طديت.صالعرمرلرنطى،كالداخروديرماهو@حد،عروئقهلبر@دألى.وقالعحاخا-@حزا

5ترحمنه:يطر@ي@سحذ.على@لنعال@ر@حاري@@لخر@ي@ئو@مى@ل@لعي:@لامموتال
ئكللامسبر

3@لللى، 1 ا@ح@ميز@دوا1،73،2
14ى 5 3 .2@ه6@لأعم،ر!@ار@لفكر(،)ط.3/

محد)م@
@@و@قد@لسهيعرسفى

ي@فرحس@نتلممن(@ا-30702)لقدي@عد@للنبردني،

.3ئشهررمى@لاصم،
8سة@قى@لى@@نلو@ية،لالمدولدللحلبت.حالظاكان رنجد،@@ى@يماص0

محدكانئهعنه@رىئفهرسليقيئنو@ست@ر@ل@لحداد،يى@ل@اءثلكرلحد
لن

صسبممد،

دنوحوه@طعاص،مهئداد@لدىومو@ل@@لي@!-للماريامحبهس@لكبرى،.@لالبتات.@

@مل،،@و!صف@!،@بوا@لمقهاء،،يحت@رهر@لامكدوبة،،صمرقحو.@زيقة،،قحوا@لم،،

3اد،بندنلريحقىحتا@يي@رعيرما. 3@فاط،@تدكرةر.13-2،1 1 7 61/3@لأعحمر.1،/ 11.

5@لىتد!نحكم@الا@ملعلىر@حع)كلاا( 4 4 لللصع.مىوعرماك@،./12،/

ص(.812رنبل315،2)تنمللى@حر@@@روي،@ميريئر@سممب@سكعدد@78)

ةه..ئفمهر@كلعر.رتر@يبالصرة،رتأرلدر@لليفجلى@لرب،بافنسبعالماكدمفرح،

وملوكها-ئح@ر@ليسلييطيرية،@لقعائدرله!@ى@سحاق.عى@@و@رفم،@يلسيرة@روف@ية،



2 @لتفشدفيرمهحه@طصاصر@زي@@لامم2

@لشر،عريبمنكثيزاوشرحللكفار،رثلىرتهماالأشحلىمنوحد@أشم@رها،

تعليق،ئرتفسيربدون@سحاقابنذكرها@لتح@لق@انوئلفاظالاياتمنكئيزاولر

هذا@لنحر@لنئقعلىرأخرجههذا@لكتب،بهاخدم@لنحالأعمالمىفلكبغيروتم

منأصلهاكانوإنهشم،لابن@لسيرة!"مدهئسبتولذلكم،عليه@نر@الذي

مححدتأليف
إسحاقلن

منالحصاصعلى@ناثةالأمثلةفمى
تعال@:قولهتفسيرفيذكرهماهذا@لكنا@

@لىتطرقوقد)081(،@قتيننهوقوموأآنوشطنوألقحلؤؤألفحدؤتعل@مط@

قيل:فإن"كالنال@:عمهوأجاباعتر@ضاوبهذا@لصدد@فترضالحو@،صحةمسأل@

صلاةنزلتيكنلملأله@طندق.برمئمللمإنما@ر@يكود@لبيئنمنألكرتما

محدذكرقدله:قيلالحو@،
@لزقعف@تغزوةجسيعا@نو@لر@فدي)سحاقبن

0،0@طرفصلاةفيهاضلى@لنبى@؟د@سوقد@طندققبلكفت

في@لرفاعذ@تغوة"عنحلن:تحت@لنبرية،@لسبرة5كنبفيوحلى
ئربع،شة

شهر@لنضيربنيغزوةبحدبالمدينة@د@@للهرسولأنم3إسحاق:الن)فالمابلي:

غ@ان،منثعلبةوبنيمحلىببنيويدنجداغزاثمج@اى،وبعصالآخررببع

عئمانويقال:لؤ@لعفارفي،أباعلى@لدين@و@سنعسل
)@ممنخلاترلحتىعفان،بن

@لرقاع.فاتغزوةوهيبنجل!(،مرضع

ويقال:راياتهم،فيهارقمحالألهم@لرقاع؟@اتغزوةلهاقيلوإممامم:ابنقال
@لرقاع.ف@تلها:يقالالموضعلذلدشجرة@لرفاعف@ت

يكىولم@لناشفتقاربغطفان،عظيئاسجشعابهافلفي@سحاق:ال@قال

بالناس@@للهرسولصلىحتىبعضا،بعضهم@لناسقخا@وقدحرب،لنهم
وغزعنجاء@لكلام@لكتابنفم@وفي)281(،"بالناسانصرفثمالخر@،صلاة

ة

-

ماضرحر.دى@طاملبة،
2/2@،@ر@@@هاه@طو.@وعير@لك.@لرب،،سديوفع 1،1

1@فم،ر. 6 6 /4.

لي@حع2(179)
@ي@لمطلحمبلعدقي@لأمادبههماملا

@حن@لربة@لسيرةمحد.تحقيئمفلحة

1صفم،، 1دحهارحصوضا@لمنرة6،8
0

نم،.@ىو@ير@هى@صحتى@لريةة
رصو(180)

2ةلؤ@ة 3 8

5@لفرتد،نحكم1(181) 4 4 ك@../2ونقا1،/

@جرة@ط@ا@(182)
3نم،@ن 5 /3،13 61.



2@عره 2 1

الحصاصعلى@طلاعو@صحةدحل@يدذوهذاال@81(،خسسسنة@أحد@فىالختد@

منه.@نادتههذا@لكتابعلى

وش
بغدمنما-)تمال@:@لل@لقرلتفسيرهفيوردأيضا@ادلكعلىالأمثلة

للو@رثأ،صيةبد@ل@"بعنوان:باتافيهعقدوقد)"81(،ثتيى@أؤ@آيوعئرصحئؤ

وصيةلاأن"وفيها:@اعحبةفي@4@@لنب@خطبة@لسير@ملرنقلفيه:!..قال

روىحيثهشام!النميرة"فيفمرجردالسيرأهلبلحنسبهوما)"81(،@لهارث

لايها@ةلعزلةو@ق@وهو@لححاعحبةفيقال@ر@@للهرسرلئنبسنده@سحاقابن

للفراش-لدو@لصلو@رث،وصيةتجزلا@نهحفه،حقف@لكلئئى@لل@ا@ن@لى

لاأحمحير،و@لنر@لائكةو@@لل@لدةفمليهمهايىغيرترئى@وأي@ه،غيربلح@ؤعىوش

عدلا!أولاصزفامه@لل@يقل

تفسيرهتأليففيعلبهااعتسدالتيالجصاصالإماممصاثوبعضهيفهذهوبحد..

شلإحراجئنولاشكعليها،ئتفأنوعونه-تعالىشيسير@للهاستطعت-و@لتي

منكثيرعلىيحتحدئنمؤلفهمىتطلبالشفير@لليمهذا
واستقصاء@راجع،و@@صاثو@

رأسوعلىوعقبات،عقبتفلكدونتقف@ذو@لشفة،@لصربةغايةفىئفزفلك

مادتهمنها@ستقى@لت@@لكنبلأسه@طصاصالإممدكرقلةجسيحها:
@لتمسير،دي

قئةثم
تيشرساذكرتلفنيولذلد@لكتص،وعالم@لل@فيبضمكتيوضغصحبرتي

ميبتفئلأنمى@لولى@راحياعليه،@لوقوفلي
أنيححنسيو@فل..الحهد@هذا

مابذلت
ؤنمعها-إلالفمئا@لل@يكئصولاؤسعي،لي

@لفصلفيوذلكالحصاص-بتفسير@لعم@لتريفمنانتهيثئنبعدرالآن،

مناستطعتماذكرتئنوبعدالاول،
ليعليهااعند@صاثو@لتح@

تأليمه-أثه

ئضس@بيانخاصقوهر@لئالث،فيأشرعفبني@لنصى@لثني،فيوذلك

وئ@ئلجمى@لمراب،ئنأسألتعالىو@لل@@لتفصيل.وجهعلى@لتنشرنيمنهحه

س@اء@لسبيل.@لىرهو@لاديوراء@لفىدهوسوروضاه،يحبهما@ل@يوفقني

4كلمللصلر@لسمئ@ملى@(183) .1ا-335

20/1@لؤادنحكم1(1)مه 24.

1@ر@ربت@تبةمىحرء@لاء،س@رةا(@) 2

6ثم،@بىصرة1(186) / ا.@4
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الثالثالفصل

الفسيرفيمنهجهأشى

علئيلزائاأجد@لتفشر،فيالجضاصمنهجلأض@لتفصيل@@لبيانفيئثرعئن
فيأتعزضأن

راجئافأقول@لتفشر،،"و@لتهع،لكلشيأموجنرلنرينيالمرضعهذا

@لتوفيق:نوتعالى@ليت@رك@ولىمى@

الإنسان.يسلكه@لذي@لبئن@لحاضحالطريق@لل@:فيتعني@ل@نهج!"كلسة@ن

عنحديثهصعرضفي@لربألسان"صبفال
لئنلفبئ:طريق9نهح!:"صاثة

الر@يقل@@لمنهج:كالتهاجو@وضخه،يق:@ومهبعلثفح.وهو@ضح،و@
ضح،

واستبانرضح@لطرين:وأنهج)1(،@ومنماص@شرعةمكغحمتنا)لكل@لتزيل:ودي

@ل@@لج:"@فرثاتأ:@صاحبأوقالبئنا،و@ضخالفخاوصار
@لراضح،يقى

وضع،وأنهج:الأمرونهج

@لت@فحح@لطريقبمحمى:يئي@@لمنج@9لفظفإنسبقماعلىوبنه
يلتبم@لاي

ئنمىئكلموهوعليها،يسيرئنالإلسانيتعفد@لتب@سلوكة@يقةسالكه،على

استم@الهغلبفدكان@يمعنرئا،أوحئايكون
دي

@لبحثطريقمثل:@حري،@

حتىدلد،لحوأوأو@لتأليص،أو@لنربية،المعرفة،أو@للي،
بحدئعرف-يكادلا

كئرة@ئون@للغةمعبمأصحابجحلمما@عنوية@لطرو@هذهعيرفي@لغلبة-هذه

فيلهاستحالاته
المجالهذا

@لف@لحاصح@للىبقإفر:السنهجأ"فسعنى
استحالهوغالطالإنسان،يسلكهي

التفسير@،"@لى)ضالنهعندبالرضوحهدا@لطريقتقييدولي@لمعنوية،المسالكفى

و@صطلاخا.لعةا@لن@سير"كلمةبيانبعدسيئيوهذانظز،ليه

فيتحنيفهي@لت@سير!"كلمةئما
لهناجاع@وفدو@لتبيين،الإيضاح@لريية@للف@

.48@لآيةسحرءالمائدة،سررة(1)

3سطرو@ه@للحححةلساد@لر@،@طرا@(2) 8 3 @لكلة2،/
3ر

8 ما.6

عى@لأصفهالي@ر@@للحلامة@لزتد@لكريم،ئلاطمنرثات.(3)
5 0،6

دييجع@)،(
مامح@لىممحلمداا

شمر@89،صحريلمحد@لشدللأستاد@لدك@ر@فسر@،@



2 2 @لتفسيرديومهحه@طصاص@لر@ري@لإمم6

@خس@لآفحقخابرإلاسثلبأترلث)ولاتحال@:قولهفي@لقرآر@لكريم@حى@ي@

وتفصيلا.بيالاأحسنئ@)(،@تتم!

منمأحوذبثديد@لسيى،لشرأ-"مصدزاقغشر@و"
وهر@لفشرأ،"

@غالى@وكفالإبانةثز:@ل@@لترس!:أ"صبقالوالإلالة.الكشص

ئئافسزت"المصباحا:صبأوقالودصر@كضربو@لفلكالتفسير،

@لضئر:)8(:أالاصفهانياغب@ل@@لعلامةوتالوأوضحته!ليتهئيلشرا،

@@ظهار@
@لاء،قا@ورةبهاوسثيتفسرة@لبزذ:عهينبئلماقيلومنهالمحقول،نى

ديتضح)@،كالصئر،المبالحةفيو@لتفسير
لنا

@ل@خرر@لذيئنالأمثلةهذهخلالمى

والاظهار.و@لترضيح،و@لبيان،@لكش@،هو:لعة@لنسيى،ة!ما@حولهتدور

يليوفيماتعريفه،في@للاءئفمالاختلفتلقدالاصطلاح:فيالكسير،ئما!
بحصكرئش

@لثال:ش@يلعلىالتعلىي@هده

الأندلسيحيانألرالإمامعوله)أ(
@لن@قكيفيةعنفيهئبحثعلثم"بأنه(10)

عليهاتحملومحانيها@لت@كيبية،ر@لت@يةدالإفر@وأحكامهارمدلرلاتها،@لقصآد،لألفاظ

لذلك!وتتئاتكيب،حالة

@لززكشي@مال!وعزله)ب(
نبيهعلىالمزل@لل@كابفهمبهئعرفعلم"لأنه(12)

رسو(5)
3قدلو@ة 3

ص@ليررت@اثببعفر@مححدسللإمم@يط،س.(6)
5 87.

1صمىعبشدسللحححة@بر،@عع@1(7) 8

سن@بت،مر(..2)تلالى@كلص@رو@@الأصعهال@نر@لفم@ثصل،@محدسسمر@ط@(8)

عرل@لبهشرحم،،لتد@لكى@لألعاطلا@@ص@ننهرمااسكنره،مؤئمدله@طكاء@لل@اء

ساط@لوتد
ح@

.2مه/2ا@لأعلام،@ى

3@4ص@مرلات،@!(9)

مححد(10)
5)تاكمدليحيكلفى@رر@@على@لرلاطي،سبرصصلى 7 كار@لملاءمن.(45

حظ،كيرهتصالبىلهت.ي@و@لقىو@لر@م،و@طديت،و@لت،طلوية،
للس@ىتمشرهنشهرمامى

3@للو@لك@ة!@طي!لمجط،.)@لحر@ 0 2 1@لأعحم!و"4،/ 5 2 /7.

@لحر@بط،51/31،41(11)

@عد@لل@لهانرسمحدس(12)
@@حو@@عد@لل@،ئ@رروكي،

57)ت 94):

ديكبرةمصعكلهيردكومرللهتركي،نحلهلللصضمعيالأصريى،كلى@ل@لاءمى
@للهر@لكمة،.@@الأصرل.لى@لحر@يط،و.@لقصتد!،علوممي@لرمدنضهرما.مىد@د،علة

3 9 7 6@لأعحم،و.3،/ 0 /



2@لتنشوديضنهحهئض 2

علممىفلك@واستد@وحكييما،أحكايهواستخراخمماليه،وبيانمحمد@،
لمعرفةويحتجعات،او@لنت@،@وأصولليان،@وعلملتصريص،والنحو،واللغة،ا

والمشرح!لعو@لزول،@أش@ب

والأسببوئقاصيصها،وضئونهاالآيك،نزوليعلمبأنهأبحصهموعرفه(%)
ونسوحها،رناسخهاوتشابها،وضخكيهاومدنيها،مكيهاوترتيثفيها،النارلة

ووغدهاوحرامها،وحلالهاوشمسبرها،وئخمبهاوضفتدها،وئطلفهاوعائها،وحاضها

")الأمثالأوغيرهاسونهيها،وئمرهاووعيدها،

عىليهئيحثجملخهو"فقال:@لتفسيرأ"تحريففي@لحلماءبعضأوجروقد)د(

@@ثربةبقدر@للاقةنعالى@لله@مر@علىدلالتهحبثمىيم@لتىآنئح@ال

ماوبينالاصطلاحية@لتعلىيفهدهبينو@لم@اشةهذا،
وضع

لمةا@لصئرلمطاله

@الأنظاهرة،والابانة@لكشىمن
لةمحرهوانماالاصطلاحي@نري@فييرد

منلزويهوملالسكجهة،منومدلولاتهمحناهحبثمنالفرآنيللحصو@لبيانالكشف

أخرىحهة

مرادمعرفةبلىله@هضلعفئم@لتفسير!"إننقول.أننشطغشقما@كلىوبه

الطاقةبقدرودلك@لمجيد،@لؤآنمنمحمد@2@نبيهعلىأنزلهفي@ا@@لل@

ليتوئرهامنبدلا@لتحرالآ@ابالتروطوبحد@شيفاء@لبثرية،
@فشر.@

مهلدلا@لتريصليقيذ@@لبثريةبقدر@لطلتة"فقرلا:
لأنةالاحتراسأجلس

@لقرآنفيكلا@ستعالىمر@د@للهمعرفةيتوضل@ا@ل@@دمقدورهمليليى@بشر

بفدركلامهسوتعالىسبحانهمر@حهيعرفونوإنماو@ل@طع،@بزمسبيلعلىالكريم

محصومبر.غبرثزاباعتبارهمطانتهم

فيترفرهامنبدلا@لتحوالاد@ببمد@ستيفلى@لشرو@قرلنا:أ-ركذلك
@فشر!،@

حنىبليهئحتجآحر،قيدهر
@@ر@@تي@فيأحدشئيكلامأنيسوفملا

أنعلى@لل@أهللإجماعتفسيرا،ئمذ@لت@آنيةبالآيك
كتد@لل@لتفسيريتصذىمن

1@لضتد،علوم@لرماد@ي.(13) 3 /1.

حع.ر@(14)
م@نفد@يلا@

4/1طي@مملل!لفىتد،@ 69.

@عد@لعطيممحمدللحححةا@لؤتدعلم@لرلاد@يماملر@حع.)@ا(
3رتى / 2

@@ل@ار@حع(16)

1صحريلمحمد@لبللأمتاد@لدكنرر@لسري،امح تصردص.0



2 2 @لتفشرفيرصهجهلصاص@@لر@زي@لأمم8

@لقرانعلومكتفىمسوطةرهي@لمشر،وتثابشروطفيهتتحققئنلابد

الآتط:@لىنخلص@لتفسير@،و"@تهجأ@"كلشيمنلكلتعريضاولعد

منهجثواسة@ن
فييسلكها@لتي@لطريقةتلكتتبعتديللقرتد@لكريم@فشرينأحد@

من@لكريمتفسير@لت@آنلياتجاههثواسةى:ئخ@بحبلىةأو@،@للهلكتابتفسيره

ماكلحيث
من

ئنيد@@لتي@الأهد@بيانمعغيره،واتجاهاتجاههلينيميزئتشأنه

لننعليها@لمئفقيني@@لى@@لقزر@بميزانمشلكهعلى@كم@ثمتفشره،فيبحققها

تامبلاوبالمفئ@رنثاةلالتفس@رتتحفقلذلكرتتئات@سلبن،علماء@

مما@اضح،@@لطريق@للغة-حيثمنتعني-كفت@أ@نهج،@كلمةأبنثم

هنا@لرضرحدإنالطريق،هذاباستقامةئشعز
غيره،طريقعنيقتمسوجهةمن

يعيولانفسه،صاحبهبهئخذفيسامنهجكلمعالماتض@جهةومى
وخخاذلك

بمحنى
الاتجاهاتتلكينترجدمليسا@ذلي@منهجكللأنمنهج؟لكلالاستقامة

@لطريقعنبها@صحابهاانحرفمناهجيمتفسير@لقصتنفيسلكها@لنل@@لتي

@ستقبم@

يتبعها@لتي@للىيقةلياتضحتله،ودر@ضالجماص3الإتفسيرتر@كلتيوبعد

أنهملاحملةل-لاجمالبريمكن-يم،للقرتنتفسيرهفييسلكه@لديو@لنهج

كالاتي:وهيئئي،تسعةعلى@لكريمتفسير@لقرآنفيمنهحهبنى

بالق@تن.تفسبر@لقرتنعلىحزصهفدةالأول:الأساس

بالر@ي.و@لتفشربالمثور@لتفسيرلننجسغه@لئفي:الأساس

من@فادته@لئالث:الأسل@
وعلومها.@للف@

رالأحكم.بالفقه@لفالقةعنايتهابع:الأعاس

@لتي@بحدعة@لمنلك@الوى-صو@لنحذالاغقادصغةسد@لررو-سهرئسعلىوندكرا(ي@

لدلاولنط@لابت@ا@لتحلىبذكر@حصها@ي
وهده.@@لل@كحملتفشركصدىمنلكلتحصيلهامى

فيي@طرتمالى.مر@ر@للهعىو@لانرمر@لبهصمى@لتسير،@لأكر@لرضقحفيقرمانلهي@لملرم
مدا

@نخمصرسالة2،02،1ص@لساء،@رةديتطيفة@ر@ت@لى،وعر@نصبتهلالمقرر:@لمبرا

عممرةدالف@@لح@نصرلكلبة@لىحبلجقمصطعىبرعمضمى@لاحتمفدصة@احتبر(@)
4 1 4عم@لتامرةفيللحاسدد@ر@لرلإص@ارلحد@لثئرتا@7 2 ا@.0

1صجركلسححد@لدللد@روئ،معح@ىمدحلريحع.(18) بتمرف.3

1ص@لصدو@لسبقر@حع(16) تحر@.4



2@لننسيرننهحبمائئض 2

@لحقيدة.مسائللأ@مخاستعر@ضه@طاس:الاسل@

@لقمت@.وعلم@لعقهأصرلمثمىلكثيرتعزضه@لسادس:الاسل@

النزول.بأسبب@ستحالته@لسابع:الأساس

وت@يهها.بالقر@مات@تاث@@لثاص:@لأساس

@رضحكك.و@الاسرائيليدعنابتعافهالأسلر@لتحمع:

@لك@وألسط@لتمصي@،فيأسرغالاجسال،هذاوبعد
@لتادتعلى@لصفحاتم

في

للقلىئئحتذرفبني@ناسبة@وبهذه@لتفشر،فيمنهجهلناتجليالتيالأشس@هدهبياد

رغسافلكولكنفى@لكرم،و@لبسطالإطالةمنفيسيجدهعما@لكريم

عني.
فلك.@قتضتوضطئباته@لبحثطبيعةلأد



2 @لتفشرديومنهجه@بصاص@لر@زيالإمم3

الاولالأساس

بالقرآنالقرآنتفسيرعلىحزعمهشئة

وعلىوالإطناب،الإيجازعلىاشتحلفدأنهيلحظالقرآد@لسجيدفيأ@لناظر@

فيأوجزفماوالخصوص.وعلى@لصمو@لتقبيى،الإطلاقوعلىو@لتبي@،الإحسال

موضع
وماتخر،مكانفي@ينلقدمكانفيأحملوماآخر،موضعفيئفصلقد

عاقانوما@ى،ئضفي@لتقيي@يلحقهقدأوآيةسورةفيمطلقاجلى
يدخلهقدآيةفي

نشخهيئيثمآيةفيالحكمئقززقدوكذلكأخرى،آيةفي@لتخصيص
أخرى.آيةفي

ئولأ،القرآنفيين@@ن@اللهكتبلتفسيريتعوضشلكلبدلاكانلدلك

منهتكورمافيخمغ

يتكاملحتىببعض،بعضهاالآياتويقابلواحد،موضوعفي

معرعلىئفصلاجلىبمايستعينثم@لقرآني،@لصمنالمقصودويستبينالفهم،
مافة

)@ناعلى@لقيد@طلق@وليحملماجاءضجسلا،فهمحاءئبيناعلىوبماجاءمؤجزا،

بالق@آن،لشر@لقصتنقديكونوبهذاالحاص،علىوالعامهدا@طصل(،الأمر@قتضى

لامرحلةوهذه@لله،عنجاءبمامراد@لل@وفهم
يجور

ويتخطأهاعنها،يعرضأنلأحد

غيرهمنبهوئكلرفكلامه،بمعاليئثوى@لكلامصاحبلأنأخرى،مرحلةبلى

أنهصحيحهفي@لبخاريأخرجفقدط@،@للهرسولهو@شلكهذا@سلكسرأول

@ئمأخنى@ؤثبكيظتصلميشهريتسحاورام@)اتديى.تعالى:قولهنزللما

الآبةفظاهرألفسهم،علىوخافوا@د@،@لئبيئأصحابعلىذلكشق)2(،نفتحود@

ة،صغيرولوممصية،كليشسلوهوطليم،بأفيإيمانهثلمناهتداءولائفنلاأنه

هوإنماتطئونكمالي@@د@:!@لنبيفمالنفسه؟!!،يظلئملموأينا"فالوا:ولذل@

"عطيز@لظفرألثركبتلألنهثركلا)يئلات@ه:ئق@انقالكما

@لف@لصحابةبحضعلىالإنك@رأشذأنكرئأ@لنبى@كما
وهمسمعهمين

يورأحع(1)
@قدصة@"مدا:

@لشد@-59،.3صتية@لن@لاصمليح@لتشى،ئمرلني

3للأمتاد@لدكترو@حمد@مسرود،و@ 7 @لفراد@لكل،،معشحمليهصو@ا1،/
2ص@لقىصلىىكهر@سصللأساد@لم 2 لصز@.0

.82سملأ@سورة(2)

(3)1
3@لحريصمجح 2 6 / 1 0 @الل@ئنركسبد@غرتنايم،@عاللبنو@@رتلي@@كد@شلن1

6رراكحرة@لد@يايرعنرشه 1 8 0

3ر@لمحالة،من@بهربىسد@أححد@ي.ئينارئحرحه3،
.13لعدرهسرداس/@لت@/4@دكوره@رالاله@.19



2@لتمشرديمنهحهنض 3

ئغضئاجليهمفخرحئخري،بآية@د@ويعلرضهباية،هذايأخذ@لقدو،فييختص@ون

فنييامهلاويفول:@ب،نرميجنموجفةاضيقد
فبلكمبرالأئمأفلكتلهداا

ئكذثينرللنم@@@نئفإنيحض!نجعضها@لكئبوضزبهئمأنبيائهبمعلىباختلافهم

بعضا!أبحفحةئصدقبغضابللحضة

ع@أبانلمج@ظالحصاصالإممئن@لرسالةفصرلسمضىفيمادكرثوقدهذا،

أنهكما@لقىآد!،أحكام5الاسم:لهذالهبتسميتهتفشرهتألي@منا@ئيسيهدله

بماانتهىوالآد-@قال:حيثيتضئنه،عمامقذمتهفىئديد-يايجلىصزح-

إلهلديه،ونرلمابلي@يقربنالما@لترفيقنسألو@لل@ودلائله،@لق@آنئحكامدكر@ل@ل

عليه،.و@لقاثرفلكولئي

كسالهامرتاالأحكمآيكئولناناولأتفسيرهفىالحصاصالامامتنرلوقد

حم@
@نيهمللمأنهكماودلالات،ئحكامستضئننهمامستنبطاسورها،دي

لفهيكنابمجزدلي@هداكتابهلأنتشهدعامةتفشربةنمحدكتابهيضم@

كمابحده-بذبالقرآن،بنفسير@لق@آدبالعااهتماسا@بصاص@لد@منئمجميعوفي

@لاثلةالآياتجمععلى@طرصكليحرصسيئي-
بمضهاومفاللة@لكىيم@لقىآنس

@لتفسير@لم.محالفي@ووالأحكم،@لتىمجالفيفلثكان@ىلبحص،

المسالكئتومئعتبرسالمسلكهذامثلفإنلدى@لملصلىتقزرماضه@وعلى

@لص@قصردس@@لنويستب@يتكاملبهب@)"(،@@لل@كتبتفسيرفيوئحسها

فيوردبماوئفسز@لقصآرفيه،وردمالكلشاملةدطرةموضرعئتظز@لىحيث@لقراني

@لله.عنجاءبمااللهمر@دئفهئموبالتال@نفسه،@لقران

علىبقملاعملأآلتالي@1بالقصتن،نفشر@لق@تنئي@لتمشر،شوهذا@لن@ع

منهرللو@لتعق@،@لتدئرمنكئيرعلىيقومعصلموو)نماو@لتفكير،النظرمنشيء

خاصةأو@لنظرالعلمئمليعردهاالأمور@لتي

حتاكئبرةالتمسيرمنالنوعلهذاوالأمنلة
فبنيولذلك@طصاص،الاممتفسيرني

مىاموصحبرنححد@ي@حرحه)،،
رحات،@ل@@بهربرسمد@

5

3
4ى،ا 53+.

@مسر@طصامىأ.سا@نررست!@لنالي،مى@لا@انىلهلا@لمصلحرلرر@حع(5)

@لنئص@ر@جع.(.)
@مالأ@في@لت،نمول@ى

صيبة@ى
معتماملبهصرمحداعا،-@3

2صعاوي@لضللدكتحر@وسص@لكل،@لقرتن 20-2 2 3

4للدمحرو@للمبي@م@هرد،ر@@لنمشر"@طو@(6) 1 / يبرشصر@1



2 @لنفش@ميوسهجهلاعى@@لر@زي@@ل!3

كالآتي:وهيسنها،طالفةلدكرسا@في

وردبماهذا@طحئسفئر)7(،@خا-دلتلى)وكوليأتعال@:قرلهتمسيرفي

@سبيلإك)اخيمة:الايةفي
@نرال!5وقال:@لفة@تفمؤعظةبلنكصةك

"ئحدلكلفيهو@لنصع@ليهالدعههوإكلاالآيةفيالمذكور

@ئفشكرلنلمتدبمىإ،فسدالادمشوأألنهدبهكةصفنا)لحؤتحال@:قولهوعند

ثملادم،بالسجود@لكةبلر@@ر@دما@مفا@ه:سفالاأثار)9(،@أتجربمنركل

لهوتفضيل@ادمتكرمةبألهعليهأجب
و@هتدلتعالى،للهعبادةج@دكرفى@ل@مع

فيوردممافلكعلى
ئنعلى)ويدذفقال:الأمر،لهذا@لتفميلشالإسراءورة@

عه:حكى@للهفيحا@بلش@ترلوتفضيلهتثمتكرمةبهئر@دكانقددبالسح@الامر

ئال@طي@لحتتلنماشجدتالالليىإلأفسؤألأدمنوأ@@لفجحةقتا)@تز

@متناعهئنإبليم@فأخبر)01(،!@عك@رتتتئن@مذا@رحبنك
كان@لسجودمن

@له-دبالسجى)ياهبئرهوتكرمته@للهتفضيلمنكانمالأجل

كنننمناوممكبتمالهاضلثتذأنة)تفك@لكريمة:الآيةتفشرفيوكذلك
معنىعنئولاتكئم)21(،@ئئملحنكلؤأعئاتئلىرلا

علىتدل)لهاليقال:الآيةهذه

بهم،ذنرعلىئعذبونولاالآللىطاعةعلىجمابونلاالأباءأنئحدها:معان:ثلاثة

مدهإبطماذوفيه
دطلوكدلكالآبلى،بذنربئولاد@لركينتعذيبئجيزمن

مننىغئمشسدهث
ذلكوبعدآبائهم،بصلاحثغربهملهميغمرتحالى@لل@ئند

مذا@تحال@دكر@للهوقدفقال:ألهذا@لعنى،المحاثلة@لآيدجسع
ذلكنظائرفي@ى

روزر@زرءرلاإلاء@انفب@صلشكسب)ولانحال@:قولهدحوالآيئ،مى

نهنتر@،ضاوعنجمكلطعنهلإتماتؤرأ)مإهوفوله:اخ@ى@،
ألننباانحيؤفىفولايغجثمنألت@د@)وستمالى:قولهتفشرفيوأيضا

)41(،@انخصاسألذوموتني@فىماعلأفهريشهد
بالمناففين@تحئقة@الآيئجمع

.83@لآبةسحرء@لؤة،صهرة(7)

1@لنحلمهرةمىعا@ستنمهد@رالآية4،الا@لنوت@،نحكم.(8) 2 5.

ص@@صرة(10).34ة@رةمر(9)
6،06م@ 1

1@بنرةصهرة(12)ك@لث@،ا@لضتد،نحكم1(11) 34.

0@لفراد،ئحكم1(13) 2 / 1الألممصهرةس@خلى@وا@ة1،1 .54@لرهرةمى@ر@لاية6،4

2ةلض@رةسر(14) 0



2سفجيمافي@ض 3

انحيوؤفىفو@يغجلسمنآلتاس)وستحالى:فوله5قائلا:صفاتهموكف

المحطقحلاوةسيديهوماالفوللظاهرالاغترارمنتحذفىفيهالاية،ألنيا(

ماللسالهيطهرمى@لل@سأنتحال@فأحبر@للهيظهره،ماتأكيدفيوالاحتهاد

ماعلىوئهد@لل@ظاهرهيمحبك
تعالى.قرلهمثلالمنالقين،صفةوهدهقلبه،في

@،لبهدرنالمنفيلمطبثهدلالنهلرصو@!بنكبقلم@لنهرمولى@لنهبنكلشهد)فالوا
بفهلوأ@@@خامهنمنغجكرإشهنم)@لاوفرله:@،خة)نشحدأ@ننهنموفرله:

عبرةوجحلهل،ئقو@لظامريقزلئلأص@ئرهمنبئهتعالح@للهفأعلم@،لتلتملشع

لنا
الأصوفيهأنفسهم.منلدونهوماظاهرعلىنتكللئلاأمثالهمفي

الناسلاسانئمرلافيمالقتصرفلاو@لدنيايرأمور@لىمنبأثاله@يتعلقفيسابالاحتياط

عه،@لحثثونالإنسانحالظاهرعلىو@لدنياالديىئمرمنعليه

هدا،
مىعرضعلىبهاوالاشدلال@اللة@الآيكربطالجصاصالاممويحسن

ئعنونتفشرهابريد@ل@لالاباتررهلهر@كلة،بلى@لتمسيرليأغراف

فيبابوأكذا،،فيبدلي@ول:.ئحكم،ليهاسماعلىتذذبحناويىلها
كثيرة:فلكعلىوالأشلةيررث@ا.فهرلظافىلها@غتون@للايةكانو)فاكدا"،

لائنهإتلقتىأولايقئنىالتينللتهسيلر)وتتدطالآية:تفسيرفصد

حطرعىأؤله@يتكثمالجهاد،فرضببلححان.بائاعقد)61(،@ئنمغتدبيحمبن

ةقبلالحهاد
ليوحمع

@لنفى،وضبطو@لتحئلالصبرعلىتخث@لتيالايكدلك

هىبألتى)تتفغبقوله:@لهجرةقبلمحظرزاكاد@لقتالئ@الأتةنختلصلم5فقال:

صماصحبرلأأنم@الأومابكقنهآ@حميصوككلةعمؤةو@ن@بنكاتم@فإ!لحن

)رخحتةوفوله@،ولتفحغخ)فآغفوقوله:@،عظيصح@للوإلايلقنها

ططمهم)@ماوقوله:@،@سابوعلتنا@اتبلغعتك)فإتماوقوله:@اخسنسبألق

تحالى:قولهتفسيرعند@لببلفسفيربعد@لك)71(،سنا@،قالوأئنخررن

طائفةذكر)81(،@نلظكة-يلىبابنبكزتتتحارلاأ@هميلفى)رأنفئوأ
@لت@الآيئمن

3@لضتد،نحكم.(@) 8 4 ي@دكررة@والآيئ1،/
ا،الق@@@@لسحر@لتالةسمي@لزةمنه

رصو(16).4رلحفرا@@1،6لةلمحا@@
1ةلفر@ة 6 0.

لالأعلى:@دكررتريها@رماصس@لآبكشزحعدد@لهر@مقولفيل3،1لاا@لتىتن،ئحكما(.يلا
1و@لحل1،3انمة@و@3،43،5@ملتهرة@ رعدو@2،5

.63فادر@لى0،4

1@لؤةسورة(18) 9



2 @لتفشرفيوسهحه@طصاص@لر@ريالإمم3

ةفائلا@لدين@سيلفيالفسوبذلالحهادعلىتخث

مدحشري@مقغلهذايىعلى@لىعائدةمنفعةنفسهتلففيكانبحالأماإ-
@لله

رأشهظملشسثزئمؤنيات@شزىل@ه)بنقوده:في@نر@دنبي@أصحا@له
تحسن)ولاوقال:@،ريتنلحثليقنلود@لكسبيلدبقنلففانجئةلهرياث

منأبخاس)رتوقال.@،رزتونرنهنمعسد@خيآءللأمؤ،@ت@سببلدتتلماتديىا

مدحالتيالآيسذلكنفلائرفي@د@ة@اشغاء@خاتنفسهي@ثرى
فيهاسالله

أنهالمنكرعنو@لنهيبالمعرو@الأمرخكميكرنئديخبغيذلكوعلىلله.نفسهلذل

لفغارحامنى
في

@لى
ين

كانئتلحتىفيهلفسهذل@
فال@لشهداء،ثوجكأعلىلي

عغمقذ@@نمآ@صا@ذعكدضحزأنمكرس@نهلأفمغرر@مر)بختعالى:@لله

@قور@أ

لاببعنمانأبائاعقدحيث@لقاصآيةتفسيرفيذكرهماأيضاومن

ما
ليقال@لسد!،تتيللولييحب

عدتكئم)فيتمالى:@للهقال"شفتتحه:
قالرألثى@آلتفمى@،أنلحيهآعلهنم)كتماتعالى:وقالآنفتلى@،فافتصاص@

له،مراذائفقها@د@لقوذوفدستطئا@،لوبئ-ححنالمحقذمطلومادلق@)وستعالى:

ننت@)سوفال:@،ولطعوقننصمالمتلفحاقماعاننتر)وإقتعالى:وقال

لا@لقصاعيىإيجا@الآباتهذهفاقتضت@،عينكنمننهندى@ابمتلعيةلأمختم@أعدنكنم

عير(

بضدمنوئندىأنبنتمنلرنامابكئمودتؤينا)لقتمالى:قولهتفسرفيوأيضا

@أنكننثفىلتمىبنئهما
(21)

فيهساقكتصافى@لل@أعن@لنهي"فيباناعقد

نذبا)يناحر.مرصعفيتحالىوقال"فقال:@وضوع،بهذا@@تملقة@الآيئ

يد)@دوقال:الاية،تل@لأ@ثحأبردئئحتألحتمنندنةلمزلمآيكتض

جبةموكلهاالآيهذه@،تكت@ولالتلىأنكتت@وتوأآلنينميثقئته

بيانومعلى@دلتحيثومنكتمانها،عنزاجرةللاسوتيينهالدينعلرملإظهار

تحالى:لقولهكتمانهوتركمهعليه@دلول@لبيانأيضامححةفهىعليهالمنصوص

1لةكا@ضيسحرهاساكبترتحربحال@13،@لؤتدأئحكم"(19) 1عر@دت@1،1 1 6 9

2@لؤة .17لقد0،7

3ئى@لن@تلى،ك@ا.) / 1،@
1ةكاك@ي:@لآبئرتحرلح @لحلك@،اكر@ى4،5ق@ائ@@7،8

1 1لؤة@2،6 94.
1ة@مورة(21) 5



2فيمنهجهئض 3

اللهأحكمسئرعلىيشتملو@لك@وئند@أنبمتمنمآ@زنا)بيهي
في

@@
مآ)يكن@ىتمالى:وترلهللجميع،ى@لىاسملشمولوالمستبطعليهصوص

أو@لصحهةسغلممابينذلدفيفرقلاأنهعلىيدل@آلحتمنننةأنرل
لأد@لى

لهتووكدلكعليها@لنصيخهكماتعالح@لل@ئحكامعلىلالة@لى@لكتبلي

طرقمىكلمماوكذلكالحميع،ديعغ@تكتح!ولالفاس)نبيمخل!تمالح:

الآية-!تحتانطرتقد@ر@الرسولأخبار

د@يوربما@لقرتننصرصفهيمليمشحبثاتفسيرهفي@طصاصالإمميمضيوهكذا

نفسه@لق@آن
ماوكثيراببحض..بعضهاويقلىدواحدموضوعفي@ماثلة@الآيكفيجمع

@@تقرببيحلىلألهتفسبرهفيبحد
صيعلىآيةفينى

فمثلأى،آيةفيوردما

فزادهنملاخسموهنملكنمجمحمافذألنم@بنالاسلهمقال)البمالكريمة:الآيةتمسيرفي

تقربفياسنحان)32(،عرادآلررةمى@@ارلمجلرضاللهحتباوقايأإبننا

فزالمم)لاخحمئمتعالى:وفوله"فقال:@،الأحز@سورةمنآيةفيوردبماساها

لىالأوعلى@طالبيقرالم@دوالمحة،الحو@ريا@قعنديقينهملزيا@ة@خبارفيهاينا@

الأحزا@:سورةفيتحالىقالكماوهرلمحينهم،ليولصيرةيقيثافلكعد@ولاثوابل

)ث@خروماورسولأاللهوص@دقورسولأئنهما@كلدنائدانارأألاخرأبانمؤتونرحا)رلضا

وشتليصا@الئاإلأ
(24)

والصبرتمالىلأمر@للهوتسليناإيماناالعدؤمعايةعد@ثوافار@

أنلناتعليموفيهفضيلة،وأكسل@الصحابةعلىثهئتمدلكوفيحهاث@م.على

خئنا@لل@نقول:رأدعليه،والاتكالعليهو@لصب@اللهأمر@لىونرجعبهملقتدي

مىوأناكيل!ويغم
مندلكئنقبنادلكفحلا

العدؤكيدوصزفر@لتأييد@لنمرالله

د@ه@قنبمغسة)فالقلأتحال@:بقولهوثهابه@للهرضهانحيارةمعوشزمم

لموفملى
"

أ-@ا@سصءرء@-
ص

@،اللةا.
@

@2ه

ولبو@حوفىصسؤي@سسهم

شنثرونئنأتكغلنه)علمتعال@:@للهلقولتمسيرهفر@نرىهذا@لسلكومثل

دأ@نح@قؤلاتقولوالنسز)إلآتواعدومنلاوفكن
(26)

تعالى:وقوله"قال:حيث

تخنالؤتك@تز@فخنملن@)علمتعالى:كقرله@شنثرركنأنكنم@نه)علم

1/1@لن@ت@1ئحكامك@أ2) 2،11 1@لؤةسررةمى@ؤلى@و@لآبئ2،2 1عر@دتلسر@لاية7،4 8 7

.22@@فر@مهره)،2(اكلا@دعصالمرره(23)

5@لضتد،نحكم.(25) 6 1عر@دتلس@رةمىاكحبرةو@لآية2،/ 74.

2@لآيةمنحزء@لؤة،مررة(26) 35.



2 3 @تنسيرفيومهحه@بصاص@لر@زي3@لا6

ئخلملرأنهعلنارمضان،ليال@نيو@بماعالأكللهموأب@)72(،@انفسحنم

منهرحصةعنهمفخففعنه،@مظوريو@قعسفيهملكانلهم
قرلهوكذلكبهم.

@عنى،هذا@علىهر@ممقثروممقأتكغلدنه)علمتعالى:

ئنه،بالفرآنتفشر@لقرتنمجالفيالجصاصمنهحمنأنلاحظثوندهذا،

جسيعضيعلىالمسال@ترلهبصددئحيائا،
ما

علىرئهيبنيالاياتمنفيهاورد

@@لنيالاستدلالاتبعض
طنتنم)@فايمة:الايةتفسيرفيسثلاسليمة.غيراها

قال:)92(،@بمكرث..@ؤسزخئنئمف@وفيالنكفئىلبلهقنجئنننلتما

@بلحسنلترفي@ونج@في)فإنساكموبقوله:الآية،بهذهيحتبئمن@لناسومن@

عنالمغسر@لاحزيينقة)يجد@لئتفي
لينخيرهإنماتعالى@لل@لأنامرأته،ولن@لنفق@

بصروب،ليىالانفاقوتزكياحسان،تسريخأوبصروف،@ما@مساكشيئين:أحد

جهلوهذابكر:أبوقالبينهسا.الحاكمديفزق@لتسديح،عليهتعينعنهعجزفشى

س
عن@لاجزلانله؟و@لتجفائله

الإنفاقيكئف@ذ@بمعررف،يمسكهااصئتهلففة

يف@لافنةع@تهمنافيهعق@رف!عنهتمو)ومنتعالى:@للهتالهذا@طال،في

ئمسلينغيرالمغسر@نيقال:ئنجئزفغير@ترلمعرلغد@ت@ميخحلما@اتنهأإلانفا

لروالانفاق،بتركمدمرمغيرو@لاحزثما،بروفالإمساكتزككانب@بالمعروف

عن@ل@جزكان
@وفقر@@لضفةئصحابيكرنئنل@ببمعروفممسدغير@لنفقة

عنعحزوا@لذين@لصحابة
ممسكينغيرنسائهم-عنفضلأأنفسهم-على@لنفقة

سه@ئمتغالإنفاقعلىالقادرئنعلمافقدوأيضابرو@.
وبصررف،ممسكعير

لا

علىيقوجوبعلىبالآيةئتحذئأيجورفكبص@لتفريق،يستحقلاأنهخلاف

ئمسلثأغيروالقاثوبصرو@ئمسذو@لاجزثود@لقاثو@لجف

اللغوي:على@لعنىبالقرآن@لايمتثهاد

علىيششهدأنه@بصاصالاممعندبالقرتنتفسير@لق@تنلائرةفييدخلرمما
فيهاجاء@لتيالآياتفيحمعنفسه،@لقرآنفيوردبماقرآنيللفط@عنى@للزي@

لهأتعزضوصوفتفسيرهفيجذاكيزوهذاذكره،يبالمحى@لفهذا@للفظ@ستعسال

1@لآ@ةسحرء@لؤة،صررة(27) 8 7

4@لؤت@،نحكم1(28) / 15 2@لآبةصح@لضة،سهرة(29)1 31.

4@لنواد،نحكم1(30) 8 2 س@ؤلى@يةو@1،/
.7@لطونسيرةمىو@لالية@22،@لف@ةحرة@



2@لتنشرفينهحهئض 3 7

عد@لتفصيلمنبشيء
@ثالثالأساسعن

وهر@تفشر،فيمنهجهئضس

تعئفافلكلتمئقنطئرااهدبمضبذكرفاوأكفيو@لنحر،@للغةبمباحثخاص

لأقول:هنا،بمرضوعاوطيدا

من
فيدكرهمالالقرآن@حنى@للغويعلى@الحصاصالاماماستشهادعلىالأمثلة

أزبحةلانفسهنيتربفخن@ن@صاويدرونمنكغتؤنئ@)وأنذينتعالى:@للهقولتفسير

تعال@:@للهقالبه،الانتظارباثيءلمقر@لتصقال:!جث)13(،وعثرا@@ثهر

مامغريخمقمايتخذمن@الا@ق@)رمنتعالى:وقال@،صبنحتيبه)فترئص@

رتلروترتصشلصبعولي)@تمتعالى:وقالينت@،يعنيالن@بر@لرويزنص

@دة@هذهبأنفسهنيرئصنئأ@لل@لئرهن@،@لون
@@لا@راج..عن

متعا)رلنمطلفتتحالح:لقولهتفسيرهفيجهمادهذا@لصهفيآخرومثال

ئنتفعمالحميع)@سمبأنه@لشاع،رهدحيث)33(،ئف@تنى@علحقابافشرث

و@نا@)رمبههةتحالى:قرله@نها@لتصآنيةالآياتمىبعديىعلى@لكو@ششهدبه،،

بئوقوله@،حطنمسآرلهخنزفلبل)مغنعالى:وفولهولانقمكر@،ل@تعا
@شعالح@ياالحيؤةمنه)بتماثأنه:

@لثالثوالمثال
ش

)لأ@لكريمة:الآبةتفسيرفيذكرهماالاستهاثاتهذه

وند@مص)3(،@ف@لضةلهننفرصحوالؤننضلنمماالنما.طنقنملمنعلن@جاح

الآيئمىلطائفةظكعلى@ستمثهدثم@ل@وأ،بمعنى.ئحيائاتكحذأو،5أدبلى

@ر@د@الآيةبحد@ر@دجمخث@هفالبهذا@لصدد.ذكرهمائنقل@لفائدةولإتمم@لقرآنية،

لهنتفرضمالؤننرمنلمماألتسآءطنقنم@نعلب@جاح)لا@ت:اللهفال

لهفوعليهعطفأنهترىألافريضة،لهنتفرص@اولمتمسوهنلمماتقد@ه:@فرببة

@مافىفغفمصففرلصحةتحصنقددزضعتزلهتلنقبلمنطنقت@ص)@نتعالى:
عطفلماقفرضوا،لمأولربضةلهنلرضتموقدتمشح@نلممابممنى:الأولكانفلو

رسو(31)
2ةلؤ@ة 34.

وس@رةساا@لرلةوسورة2،5@لثصودصحرةكاقياكيكوتخريح5،0دا@لؤتن،ئحكميثث@ا

3@لطهر 2@لقرةسحرة)ك@(0 41.

5@لن@ت@،ئحكمك@.4) 2 3 و@حرلح1،/
وصحره3،13،2ص@رهكالال@.هد@ها@@لالد@

2@لفرةمحرة(35).39ع@روصيوة67،1@عر@تل 36.



2 @لقشرميرسهحه@طصاص@لر@ري@م@ل!3

لهنتفرض@اولمتمسوهنلممامعناه:أئطعلىدلكفدذلها،المفروصعيها

لر@فاشهغ.تطغ)رلاتعالى.@للهفال@و@،بمحنىأأو!"تكونوقدلريضة!،

جآ.أؤسفيرعك@زف@كعكنغ)@اننعالى:وفالكفوزاأ،ولا"محاه:@كموبم

منمنكمأحذوجاء"رالممى:انغإل@ننتنكميا
مرضىوأشم@لنائط

ويزيدرن!،@محناه:يى@بولى@@ؤألتئمأئةإك)رأسطتتمالى.وقالومسالرود،.

فيمرجودفهذا
اللغة

مامهو@بمحنى@أنهاعليه.دخولهافيئظهرالئميفيوهي

لدخرلهاكفررا،ولا5محناه:@كمو،أؤ@تا@شهتمطغ)رلاتمال@:تولهتثناس

لرطهورهسآحملتماإ،نوسهماعلنهنم)حرنماتعالى.وقالالممي.على

"أو"@لمطر@،تخلطماأزاتح@الآ
لي

علىفوجباو!،ممحى!المرأضعهده

لهننفرعوالزت@وولمماألنآءطتقتمفىعدن@جاح)لأتعالى.قولهيكونأنهدا

وحر@شزطليكونممحى@لواو،تكونأدالفيعلىدحلتلما@برلعة
@لئتعة

عدمجمبغاس@عبيى@
الطلاق-!بحدجمبغاوالتسمية@شس@

(6

الجصاص:تفسيرفي"التفسير@لوضوعي"

والبثرنالمفسروناستحدمهمحاصز،مصطلخ@وضوعي،التفسير@"مصطلح

محذناسموضرغانتنرلالتيالحديثةو@لدراسكالألحتعلىوئطلقوهالمماصرود،

هدايعرفرالمو@لسابقودهذا@لعصر.مسلميلحاحكوتلميةتحقيفا@لقرآدمرضوعك

بالتفسيرمشغولينكانهالألهم@ليم،لحننعرفها@لتيلالمررةالتفسيرمى@لرع

ئتقمقولائعيئهم،لاوهذا@صحف،@و@حرر@يالآياتتر@يصو@تى@اتحليلي

عصور@فيالمسلمينحاجكحققحالأنهمقذر@،
(7

عدةفيهكتب@امنذكرفقدمحاصر،مصطحدا@رضوعي@لتفسير@9مصطلحأنومما

مامنهاله،تماربص
ماوسهائحتصز،هو

سلرنعلىينطقماوسهائطزذ،هو

لرن.منأكثرعلىيطبقماوشها@وضوعي،التعشر@ان

القران،فيالمتفوقةالآياتجثغ"بأنهعرفهمنتعريصالمحتصرةالتعلريفلمن

@لساء34،م@رة2،4الالادص@رةكاكتى@دكروة@@لآيكوتحريح5،1للاا@لؤتد،ئحكم136)

1@لصاتس@رة 1الأسمسحرة4،7 46.

2،93ص@الي@عد@لفحصرللدكتحرر@لطى،يةير@ل@@رعرعيا@لمر@ر@حعيثث@ 9

ييرتصر@



2@يفشر@يئشى@نهجه 3

@قاصد@لقرآية،@حس@وتفسيزهاخكتا،أولفطاالر@حد،بالموضوع@تحلقة@

علىيتحي@عاصرعدةيتضمن@وضوعي@لتمسير@أنهذا@لتعريصسويتضح

مصطلحأوواحد،مرصوعفيتحث@لتبالآياتحتغمها:بها،@فشر@ل@يام@

تحئثالايكهذهكتسهاءالسرر،مختلم@منواحد،
لصص

أو@صطلح،@

هدهبتمسيردلكلعدالاحثيقومثمله،مقارلةوئلفاطمصطلحاتعنتتحئث

ليحققالمقاصد@لقرآله،حس@ودلدتحلبلتا،لفسيزالي@موضويخاتفسيزاالآبات

الآيكتلدفي@رصوعي@بحثهخلالسالأماسية،وأهد@فهمقاصد@لقراد

صمحها@يأنهسنحدالحصاصالاممتفسيرفيالعناصرهنهاعتبرناباونحن

الآيك@لسرر-محتل@منيجمع-@هو"،القرآنئحكام"تفسيرهمنكثيرةمهاصع

الماثلة
وتلىل@لفهمتكائلأحلمنو@لدواحد،مصطلحأوواحد،موضوعلي

حميعضوءعلىالموضرع
عدأنهدكرتوقدفيه.وردما

يربدالتيبالايكمروره

لرضبابمثلا:أفيقولأحكام،مىفيهاماعلى4تذبعماوينلهائعثونتفشرها

@حاصدلد،نحوأوالحو@!،صلاةلابأو"المكر،،صو@لنببالصروفالأمر

ليي@حت3يور@ا،فهونظائرلها@غنرن@للآية
تمسيزاوبمشرهاالآياتتلك

.)السالمةعلى@لمحاتمضتفلكعلىوالأمثلةمختصرا،مرضحكتا

مدا
ومنجال@،مى

لهائحنيررلم@وضوعي@لتفسير@منكلافجدهحالىآحرحان@

لييلمسهاأدالفلرئيستطبعو)كلامعئى،@بغنو@الحصاصالإمم
مطالحتهأثاء

بفسه.لهاالما@سةالصلىينسهولة-بكلوذلكيضع-ئطأيضاوسعهوفيلنفسيره،

@لن@انج:تلكلحصكرئ@يليونيما

ص@مدر@لى@المم
سسثوا!30

صململلديهرر@حطمىللرصوعي،@لميري
1،6

ري

@ل@ريل.محمةدكرمامىنحلنتى،نحلىبص@صدو@ى@

عد@لتحصححللدكررو@لتلتى،ية@رصرعي@لتنير@.(36)
ص@الدي@

3 لاحصار0

صرءعلىانل@@تلىلعلىمهحرفاك@ه.مم@ندنغ-حتا،يخرةأحرىئمنةنمسير@طصاصودي(@.)

حيع
@ع@لتاملتسهيل@يورعة@لؤت@،لصصيهاسوردما

تمشرها@ر@د@للآيكفى@كتا،-

@صمه@رصوس،@رعرعد@لمسر@مهاسك@ريمكى@ملى@لرو@وسهعوس،@ائف@لحر@

5لالصتة!متد@@لا@لب@.ما@لربر@نئدكرسقما@ى 5 3 وه1،/
-24لا2ئر@للللض،لد

2 وحر@لا@و!4،3
2ل،@رصطعه 6 7 ه.@افو@عوسمىرعرما2،/



2 @لتفشر@ير@نهحه@بصاص@لر@زي@لا@م4

الدين:فيو@لشفة@طرجرفغ

:(41)صميفا@لسناقيوحملقعمكغيخئص@نأدئه)بريدالكريمة:الآيةتمسيرفيقال

تعالح:قولهنظروهر@لتثقيى،خلافوهو@لتكليف،تسهيلهو@لتخميفأ

ئ@نه)يرلدتعالى:وفولهعلبهر@،كاتافقوالأغظلم@رهغعنهنم)ويضع

@نال@نفىعييهزجحل)رماتحالى:وفولهآنئمنر@،ب@مديرولااتيئنرس@م

يرلدولبهنحرحنقعلنحمليخحلأطهيرلد)مانحالى:وقرله@،حرممغ

عئارالحرجو@لئقلفنفى@ل@يت@،يطفركخ
@4@@لنبيقولونطزهالآيك.في

ستحريمهدكرناماعليناحزم@نلأنهوفلك)24(،@لشنحة،بالحييفئةحنئكنم5

سئروكدلكيميي،بملل!وتلىةبنكعتارةسلر@لساءمنغيرهنلناأباحففد@لنسلى

لماأل@قدالمحرمك
أباحبما@طر@معنمدوحةلنافجعلحظرماجسها@ضعافمن

@طلال.من

فيبهابحتجالايئومده
لبهوسؤغوااء@لن@لبهاختلففبما@صيربلى@لنخنيى@

مالاالصاديكئ@@لله@نقولهم:فيالمجرةمذهبئطلانعلى@لدلالةوفيهالاحتهاد،

ئكللمو@لله@لتثي@،غايةيطاقمالاوتكليفعنا،يد@لتحفيى@بأنهلإخبلىهيطيقون،
كتاله،بمحاني

الكفلى:موالاةعنالنهي

:(44)أنؤمنوو@بردمنلز@ياءانبهوينأن@ؤينونيتذ)لالى:ظلتفسيرقيديقال

لأنهئولياء،اتخاد@لكالرينعنلهيئديهأ
فالبخبر.وليم@نهيئفهو@ذن@لنل،جزم

الآيمنونطزهاالكفلر،،ئلاطفماأن@زمنين@الآيةبهذهتعالىنهى@للهعبل@:.الن
)لاتعالى:وقالحبالا@،يآلولكخلابرنكغننبطالةتنحنوأ)لاتعال@:قرله
هنمعابا.ولؤ@نو3ورسحلل!ئدنهحآذمنبوآئرآلآحردآنبزص@ألمحهيؤمففزئانحد

وقال@،آلطفيناننرألترىءبغدشذ)فلاتعالى:وقالالابة،@غأنمآ.@ؤ

@طخ

رصر
2يةلآ@لاء،@ة 8

2براك@ص@ر(مد)لاقيد،@@ئحمد@ي.ئحرحه 1 2 6 0

نما@ةئهيصطهيلحليتصى3

دالحسمةنت

2@لؤتنئحكما 1 5 / 1كا@ضينخربحها@دكحرةرالآبد@2،1 1كر@ى0 ملا،@لزة5،7

1 7 .6ةئدالما8

28@عر@تلىصررة



2@لتبر@يشفحهئض 4 1

تعالى:ونال@،تن@هضإئابهوعير"لى@ليتيخوخاحتئمحهزنقمدرا)للاتعالى:

لانز@ؤبآ.مقألنهلرنننلموماأقتنكمظم@أنيرلمدنزكنوآ)ولا

ألنيا@،انح@زةإلايردوربهرلاعىنوكشعى)دالزنىنالى:وفال@،تم@حف
أنفارحندألنيئ)تايهاوتال@،@ننلبعنرأغرضق@تعالى:وتال

أدثحمعألااممعأأدمين.)بهأئهاتالى:ونال)4(،@عديهبئول@لم@لألشفتي
لالن@زئهؤ

وفالالطن@د@،اننؤمبف@لائ@نه@ننهغ@إفينكغبفمومن@فصثزلبا:شهنم@زفا:

صف@قيةلتخألنيارترةأ@ؤعاضمتغا@مىمالمكنجنبننسنن)ولاتعالى:

أمو@لهمبلىعى@لحظروملاطمتهممجالستهمعنبعد@لنهيفنهى@،صنر@نقئرنك
@لدنيا.فيوأحو@لهم

لتقمع@لثثق،بئ@لاصعبستوقد@صطلق@لبنيلاللمم@نر@@لنبحأنورويأ

رفرةأشزخاضل@متغاماكيخلنكإتمتن)ولاتمالى:لقولهومضى،بثربه

إلهمنننوىلزلق.رعدفينتخد@ا@ئؤىلام@موأ)لائها@فميىتعالى:ونال.@@فبا-

ينبرفيأنافال:أأنه@النبيعىوزوي@،تلح@شمكفرو)بماطرفذيفن@ونة

لأترأعىتال@لل@؟رشوليايما:اانشركينئظفريثنئقيئمئنملبمكل

ألهعلىدالةوالاثلرالآيفهذهللىافا!،
ينبعي

ةوالحفربالغلظة@لكفلىئعاملئن

لعضتلفأولفسهتلفعلىفيهابخافحاذتك@لمما@لاينة،و@@لاطمة@ثون

الملاطفةإظهارلهجلىفلكخا@ابتلإنهنعسه،فييلحقهكبيراضرزاأوئكلضائه

@كلتقادأصحةغيرمنر@لوالاة

الشهادة:كمانعن@لفهي

وسآثتدةتكتما)رلاتعالى:لقولهتفسيرهعدالمرضوعهذا@لىتطزق

وصعر@د@11@لسحرة@لر@خلةما@رس@لضتد@لىلصصمندكرهما(45)
@لحا@لةة

رسه@2،2
1مودرسررة1،@لساء0،هرةو@@،@لألمة @@اكصوسورة@لح@92،وسررة1،3

1 .73لةلتر@رةسوو9،9

لحىا@لترملىنحرحه(46)
حاءمالد@لر،كنا@مه\./4صه،

ركبر@ئير@ي@للفمكر@مبةلى

341ر 9صه،ثاود@يارنر6،0 3 2رفم@لركلنرص@لالخةلد@ي@طهاد،@3/ 7 8،7

@عد@للهسحركلحلبثمىكلاسا

@ى@تية@و@لآبئ11،2،لا2@لضتن،نحكم.(4يلا
رصرر5،1@انلة@مررةمىير@لؤةمده

طهة

1 ا.نحة@@ومورة3،1



2 @لتفشرفير@هحه@طصاص@لى@زي@بمم4

عال!ي@تنها
3

@عديضتغمدينلماوانهقلبة
(8

ومن
فوله9قاله:ماحملة

تقذمماعلىمعطوفاكانو)نبمسه،ئكتصكلاثم@ألنهدةنكتو()ولاتعالى:

فيعصوثمفهو@تاسضإذا)وأشدز(بقوله:عند@لتايعبالإشهادالأمرمىدكره

)و@تيمماتحالى:قولهنظيزوهووأ@اؤها،بتامتهاهدانيلزم@لتبثاتسائر@لشه@

على+ولؤدنهبافقنشهدا.قؤميىكولاامنماانن@.)يهأيهاوقرله:@،دتهآلنفذ

عنألايكبهذههدتعالى@كلنهى@لله@أنمسكغ
ثؤبتزكها@لتى@لشهادةكتمان

لعدرئثائها@لصثئقكتفيالشهاثةإثباتمنبئثاماعلىوهوالحقرق.تص@معبل@

فقد@لشاهدينهذينغيرالحقعلىيشهدمنيك@لم@ال!الكماية،علىفرضإثاتها

كانوقدالاية.الرعيد@دكور@يعنهاتخلفاويلحقهما@نئحائهالرضعليهماسيم

)رم@لمرله:ليهاأكد@لفرضتحالىولكنهأثائها،لوحربمفيذا@لكت@انعنئهيا
عالإتي@تنثا

الكاتمالحفيقةفيكانو)دالقل@@لىالإلمأضا@و)مما@قلس!3

هوإنماالشهالةيهمادولأن@لقلب،لعقل!يتحلقإممافيه@أثم@لأنالاثم.هو
اليةعقذ

انتظبموقدديه،للجو@رحنصي@لاالقلبأدعالسالنيةدمقذلاللسان،ئائهالرك
@أ@للشهاثةالكاتم

وحهير،مى3
تزكوالثالي:يوديها،لاأدعلىعرئةأحدهما.

"لاللسانأ@ائها
(6

تفييه:عنوالتفئيالمالبحفظالأفز

ئلنهجحلألقأنؤدكمالتنهآءتت@أ)ولاتعالى:فولهعدتمسيرهفيريحد@لنارئ

@قينا.مز
ووحوبالمالتضييععنعلى@لي@لدلالةوليهقال:ا..أله(50)

جحلأنهلأخرسنا@،كضألنهحل)ألقتعالى:لقولهبه،والقياموتدبيرهجمطيما

ماحفطثممنهتحالىاللهحقإحرابخلمليهشيئامه@للهورتهفمنلالمال،أحسادلاقهام

سترغيبذلكوفيتضييعه،وتج@لقي
وحسىالمحاشإصلاحفيلحاثهتعالىالله

)ولاتحالى:قولهمنه@لعزيز،كتابهمنمهاصعفيذلكتعال@اللهدكروفد@لتدلير.
يح@نخعل)رلاتمال@:وتولهألثظيى@،يخؤدلوأاندنوبى؟@نتديا@نذز

)لأنح@تعالى:وفود@،تحسهئ@ملحئاالستلى@مقحدفينبطهارلاعقكبدمغلحلة

2@لآبةخم(48) 8 @لفرة.سررةمى3

6ل@46،ا@لؤت@،نحكام1(49) مى@لسور@لتالبة.للدكحرةو@لآلا@4،9

@لاء531رسررة2،@لطلاق

هالآبةسحرء@لاء،سررة(50)

رسر
2ةلفر@ة رسرر8،2

ة
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لهاللهأمرومايفزوأ@،ولنمنجرلوألمللفق@بثا
س

دالديووتحصسالأمهالحفظ

سلص،لبسابباطعلىهنو@ل@و@لكتاببالحنهاثات

الله:إلىالدعوةفيالرقق

تحذث
عن

الفتصعيطلطاكت)ولؤتحالى:قرلهتمسيرفيالأمر@ايحلىهذا

قىكوواوفتيالليئ@ستمالرحو@علىيدل"فقال.)2(،@خزبكمنلأنففط

رنكديلإك)أختعالى:تالكماتعالى،الله@لدعاء@لىفيو@لعنظة@لمظاظة

دوهدرولموسىتحالىوقوله@،أخس@سلألقرحدنهرة@@وآلمؤعطةلالحكمة

!@قولالنالعفإيندكرنؤتجئلكل)ثقولا

قدالحصاصالإمامئنالقول،وجملة
القرآدشفسيركبيرااهتماماتفسيرهفياهتم

المماتلةالآياتحمععلىالحزصكلفحرصبالقران،
لعضهاو@قاللة@لكريمالقرآنمى

ذلككادسحاءببعص،
العام.التمسيرمجالفيأووالأحكام،الفقهمحاللي

حسبلالقرآد-القرآدتمسيروئعتبر
المسالدألضلمىلدى@لللى-تقررما

ويستبينالفهميتكاملبهإذ@،اللهكتبتفسيرفيوئقومها
النصمى@قصرد@

مالكلثاملةةبن@موضوعبلىئنملزحيث@لؤآني
ليوردبماالقرآنوئفم@رفيه،ورد

سلكمنأزلكاررلذلكتعالى،عر@للهجاءممامراذ@للهئمهخولالالبلفسه،@لؤتد

@ر@.@لل@رسرلهو@سلكهذا@

كثيرالنالإممقد@مترالباحثينبعضكان@@دا
(4)

س
أهتماماالأكثر@فمئري@@

@52)!
7@لؤ@ط،نحكم 6 6@لوفكل2،72،9@62،ا@ب@ر@كالالي@لآبكولحرسع2،/ 7

1صرر@لحلس@ؤلىو@لآيةه،"@لنيآئحكا!)35(، 4طهسورةسو@لابة2،5 4

لفبما@ززححالط(5744-701)ن@ر@للاء@لحمنني،ضيكنيرسسعصس@ساع@ه(@)

@يتصابعهنفل@لفب@كزبرسك@ر@لل@اء@مىممنر،
حاله

@لح@إر@لهالة،محه.س

@ي
@ت

@@ى@حبر،@ل@املأ5لسقعلىربح
@تح

5@سةحر@دت@لىله 7 @اد@ل@طب@و!6،7

ى@،@طمد@لهاء@و!@كحله،@"ى@لحلصححضرحو!كنر!،لمر@ثىلاسم!@حو@@

ليشاكرأحدشرحها@لح@@صاللع،ى@رصالة@طليتاعلم@خصروا
ى@@ت@@لص@د.

حمعرا@لبت،،@علممر@ة
حتفي@كلرعبرما@ابد،،@@

كث@،@للهر@لك@51/يا

3@لأعم،و. 2 0 /1.



2 4 @لتفشر@يومنهجهبصاص@@لر@ري@لأمم4

سزفا@لت@شركتبمنكرفماأكثربأنهاتفشرهووصف@لتفشص،منسهذا@لن@ع

منصبقماعلىبناءفإننا-)(،@لحد@المعنى@في@لناسبةللابك
علىالأمثلة

الآيكبسزديبماصالإمم@تمام@بأننقولئننستطعالماضية-@لصفحات

@ل@اثلة
فيؤضع@فابذلك،كثرابنالامماهنمامعنيقللا@لمنى@لراحددي

بمةئربنحوالمسلكهذاسلكفيكثيرابنالإممسبق@طصاصالإمامأنالاعتب@رعين

طبيعيةنتيجة@ل@نصلفإشاالأسبقية،لهبأنتشهد@لزمية@لحقبةهذهوئنقرون،

حقايعائأينبغييخئ@ر@بصاصالامامبأتقرل:
كبتفسيرفىهذا@لنهع@دطمن

@ت.الله

5

2@كالةمحمدلدك@رللأشاد@مررد،ر@@لمبرر@حع.(5 4 4 1



2@لتفير 4

اك@لاساس
فط

بالرأيوالتفسيربالمأثهرالتفسيربينجمعه

شئرىفإشيومتطلباته،الاسلىهذالاهميةنظزا
فيالكلامتقسيماس@@@

مدا

الحصاصكلهحنتعلقالهامة@لعناصرمنكثيزامنهساكلئجئيقسمين،@لى@وضوع@

ةهصاوهذ@أ@لقسساد@لتفسير.في

عند@بصاص.بالمأثور@لتمسيرالاول:@لقس@

الجصاص.عندبالرئ@@لتمسيرالنفي:و@لتس@

عها،غنىلامقذمكفيهمامرجز،بت@هيد@ل@سسينمنلكلأقذم@ئنيكسا

و@لسداد:نتمموتحال@تب@ردالمولىسائلأسفأقول

عد@بصاصبالمأثهرالفسيرالأول:القسم

والأثز،نقلته،ئيىآثزا،الحديقأثرتتولهم:منم@رذمفحرل،@ممالمئور@:

@لشلصعنينقله@طلفلأنسقوذ،ئيمأثرز:وحديثمنه،اسمبفتحتين:

هذا@ضوءوعلى
فيقال:اصطلاخا،بالمئور@لت@سيرئعزثي

متحاتير،غيرئممتهاتزاقرل@هذا@كادسماءبالمقرل،@لكريمالقرآنتفسيرهوبالمأثور

نفسه@لق@آنفيجهمايثمملرمو
يريماأووئلفاظه،آياتهلبعضو@لتفيل@لببانمن

ذكرهتفصيلعلىعليهم-@للهرض@ن@لصحابةكلاممنكانأو@لنب@ءدش،عن

كانأوفلك،في@لعلساء
رح@هم@لتابحينكلامس

@طمأهلينخلا@على@لل@-

بأق@لهمالأخذفى@كلتار

وهي:ئرت،بالمأثورمصادر@لتفسيرأنيتضحهذا@لتريفخلالومن

@لكريم.@لقرتنأ-

ب-
يفة.ثر@يةلنبو@لسنةا

ذلك.فىتفصيلعلى@لصحابةئتوال--

.2صسنلى@لص@اح،ر.2،ص@يو،@صاح@للان:.ه@حرلير@حع(1)

1@فسهرد،و@@تفبرر@حعا(2) 5 2 @تصر@.ولعى@مرس،@سامج@لىمححلر.1،/



2 لى@نيرومهجهبصاعى@@ر@ري@لإمم4

حلا@علىالالحيرأقرالد-
عنموجزابيالائقذمبليوديحااعتب@رها،دي

هذه

لأقرل:ثو،لمصاا

ذلكولالمأثور،مصاثو@لتفشرشالأولالمصدروهرالكريم:القرآنأ-

باعتبلىوثالثها:صهائا،كرلهباعتباروثانيها:أهيته،لاعتارأرلها:عدة،لاعتلىات

ووحوبإليه،@صيرتعيير@
@لىويتحطاهعنهيرضأنلأحديجوزلالأنهلهالأحذ

عن@لكلامألردثأنلسقوقدعيره،
شسسنالأولالأساسعىحديثيأثملىفيهذا

التفسير.ديالحصاصسهح

فهمفيإليه@صير@يتحينالذيالمصدر@لثنبوهيالشريفة:افبريةالشةب-

أنعلىالكريمالفرآننصقوندله،وميةللقرآنشلرحةالنبويةدالسةالقرآد@لكريم.

)ر@زلاقوله:فيودلكالقرت@،ستحال@اللهألزلماببان@لرسرلءير@وظافين

@بنمكرر@رلعنهغإلحخنرلمالناسفق@لذنحرإبخك

ينبعيمىوحيريفشر@لقرآن،أديمكىمقفحيز
اللهبمدتفسيره،منهئطل@أن

لاأنه@ربهعهحذثا@لذي@د@،@للهرسرلهركتاله،ضخكمديوتعالىتلىك

انهبلى@لكأصيفا@يوحى.وحيإلاهوإنالهرىعىيمطق
من

دينمن@علوم@

لب@صدر@لت@و@الحنيف،الدينلهدا@لثاليالأصلهي@لنبرية@لسنةئنلالضرورةالإملام

عئاالبثفيؤسحهما@ىكليبذلالتمسيرطال@سيحملهذادإدالكريم،للقرآد

القرآر.س@ر@البيلسره

الاعتماذيح@أنهعلى
تحثبروالجان،@لطحاحالأحاديثعلى@كفي

كماالقرتنتفسير@ي@ير@على@لنبياحتلققدلأنه@وض@ة.و@@لضعيفةالأحاديث

وبمقتضاه،و@لتفيربه،ذصحيحبسل!ثتلماعيره.فيعليهاخلتى
لا

نقله-يتبتلموماغيره،إلىعهالعدرليحوز
دلاالأسبب-منسبصأجلس

لاإذالكريم،تفسير@لقرار@يبهيؤحذ
ضحيفة.لروايةتعالىاللهكلامتفسيريحور

لالمبنائتوالبر-
@صدرفإر@@لسن@،فيولا@لكتابفي

أقوالمباشرة:لهما@لتاليةالمرتبةليهووالديحيثل!،إليهارجوعيتحتنالذيالالث
@ر@@لنبيلأنغيرهم.منالقرآنشفسبرأثوىلإلهمعليهم.اللهرضوارالصحابة

بدثمضشكله،وئرالئحمله،لهموشرحعرل@ه،لهمولر@لقرآد،محاليلهمسئى



@ل@فشوليمفهجه@ض
2 4 7

أكترهمأدحهةالمحيدسالتزيلبهذاالاسأحبريكونواأنبنمغىهؤلاء@لمحابة
أكثرهمأنكما@بين.@العرليبلسالهمهوفيما@ليهمالتحاكئمدينمغيخلصق،عرث

حفروهفدمامعر@ةليبليهمئرحعئنفيسعي@لتريل،وتائعوشهدواحي

التامالفهمسبهير-اسالإممقالكمالهم-فإنكله،هدأو@وقوقائحه.وشهدوا
@والقلصالصالح،و@لعمل@لصحيح،والحلم،

فهم)4(،لسواهمليىما@شصيء،
@كبرا@سيماولاوعلمهم،بمهمهمبؤخدأنأحقبذن

الأرلعةكالحلماءرعلملىهم،م
اللهوعدالمهديين،ائدين@ل

كعب،بررأثيعاس،بروعبد@للهسمحود،ب@

وأمئالهمثالت،بنوزيد
الصحالةأقرأللمحكمبخصوصتفصيلوللحلماءهذا،

يلى:فيماأوحزهالتمسير،لي
ماكلئنإلىالحلمأملبحض@ب@

ملهلسدهصخبحاالصحالي-عنورد

الإطلاق،هداتفييد@لى@للمأهلمنآحرفريقوف@ب@بر@،@لى@لبي@ردوع@خكئم

ممامحضضذلكبنلقال:
محاللامماأوأدول،بيادسلي@لصحابيع@ورد

يتعثقماوأمادلد.ولحرالآحرة،وئمورالعيب،قضايامثلالاحتهاد،أوللرأيليه
فوع@@خكغلهليم@ئي@رفوع،@قبيلمنفلي@ىالاحتها@يةوالأحكمباللن@

ليححر-اسالحافظالإمامومهمالمحققرر-قالهفيما@لكلاموحلاصة
هدأ

بترط@.@ر@الني@لحالمرفوعخكئملهاالتفسيرفي@لصحالةئت@ال@د@لصدد:

@لزول،ئصبا@لنيكأت@ارالاجتهاد،للرأيليهمجاللامماتكونئدةئولهما

نلك.حوودلآحرة،اوأمور@لفبامة،رئحوال

ئ@أيأسلموأ،الدين@لكندأهلبالأحدصمعرولاالصحالييكونألاوئالبهما:

الصحابةلأقوالكاد@لمثرطانهذانتحقق@اف!الإسراليليت.بروايةمعرو@غيريكون

ماخكم@لتمسيرفي
ألاوأحلاقهم@لصحابةعا@قئدسوفلك@ير@،@لى@لنيزيع

ش@ر@.فعبر@ربهبر،1/3مقلصة.ر@جع(4)

لطف@ر@سه@ه،وصر@ئمةلالمقررلى@لنش@.@لصحالةننهالئمبةحرل@حع2(0)
ي

صحللرل@صمو@مى@ل@الصممنص@لحصصرساله@لساء،سحر+
هاك@له@ر@حعء@3،84-9

4/1@لإتقاد،ر@حعا)ث@ لالإطلاقل@ل@@اكم@@ل@لص@وصرع،لهما@@لشرطيبعرصوفد8،1

لىللىعرهند@باخربىوعرساسرير@ل@ى@لصرند@@ن@ر@ل@3@دكرو،@
ور@حعرالإطلاث@مما

لصلأعفدوند@-69،الللدكهر@ليارود@و@@لنيمأبضاأ
م@

ئثل@به@ررد@رصرعمدا@

للتطويلتخ@ماكرمائ@لمبقبر،



2 4 @لتشرفيو@نهجهيبصاص@لر@ري@لأ@8

مننلكعلىيتجرئونولاوترقيف،بسماعإلامجالفيهللرئيىليم@ليصايتكل@ما
عند

@لفالكتابئملبعضمن@و@ر@،@لنبيمنيكونأن@ماو@لس@اعألمسهم.
فى

الأولتعينفقداننفى@لثن@،فإفائسلمحا،

الاممما:الىنخلصماصعلىوبة

أنهالصحابةتفسيرمىعليهخكمما)د
اتفاقا،@ر@يجوزفلاالمرفوع،قبيلمن

عنه-يحيدولاعليه،ويحؤلبهيأحدئن@لتمسيرفييتكئمشكلعلىويتعتن

ماكاناوأما@
قبيلمندهومجال،فيهللرئيكاالتفسيرفيالصحابةعىورد

لاالدي@رقوف@
يجب

قديكنلمطالمالأنهعده.@لرقرفيتحتمولابه،الأخد
فعر

ومعويصيب..يخطئوالمجتهدالاجتها@ات،فبلمنفير@د@@لى@لنب@
فإنفلك

ثيئافسروا@نالأنهمثكيرهمئترالعلىرتقدمهابأتهلله@الأخذبلىتطسئن

@واحتها@برأيهم

م،
وحسن@لصحبة،لثرفنظراأسلمم@واجتها@ئصر@رأيهمفان

ابنو@لزركيكالإمامالمحففينالأئمةاختيلىهووهذايل.@لتنفوماهدة@لفح@،

ك
ير

نقلهوصحةثبهتهحالةفيفهوفي@لحابةئنهالمى@كلتب@رذكرماوكل

عهم.
منلسببنفذ-يثبتلمبنائما

وله،يرحذلاأنهحلاففلاالأسد-
لا

عليه.بعزذ

انيدها-أ@وصحةثبرتهامعحتىفانها-@لتبح@،ئقوالأماالتابعين:@توالد-

@لعلساءاختلفللبالمأثور،التفسيرمصاثواعتبلىهاسفياتفاقمرصعتكنلم

من
عنتلقحهأنهمتفسيرهمفي@لغابىلأنبها،والأخذإلى@متبلىهاذهص

والإمام@طبريالإماممثلبالمأثور،ا@سير@ىصئفممنكثيزجرىولدلك@لصحابة،

4صححر@لصقحعي@رللحاط@لمكر،لحة@لطرصحنرمةكدار@حع(7) @تمر@.3

3كثر،@ىتمير@امفلصة@فر@)س@ 1@لضتد،علم@لرماد@يوا1،/ 7 2 1 @لامميخهتزضوفد2

يتردنبالتلتفبرهنحدمايردتساد.@د@لن@ت@و@كلل@لقال:.@وصرع،لهلا@@رركي

عى@ر@لصحاله،نرص@،@ليرد@لصرص@@ما@ئراعنلالهو@فرلورد.لمودم@صره،

مىحرهفإدتفشر@لمحالي،فييكلو@لناني@لد،صخةعىبي@ت@اكرل@لالير.رعرس

شذلحلا@للادئملنم@@للعةجت
دي

شعدهكلامره@ن@كلتا@ه،
شكنلاو@لؤاق@لأبص



2فى@لنصبرننهجهأشى 4

يراب@الإممفالبها.والأحذعلى@مت@رهاوغيرهم،@لسيوطيوالإمامكثيرالن
ففد@لصحالة،ولاصالسنة،فطولا@لف@آرفيتحد@لتفشرلم)@حامجفثدبر:

كئيزرجع

ش
الأئصة

كا@تفسيرفيآبةكانفالهحنر،بنكمجاهد@لتالحين،ئقيال@لىفلكفي

محمدقال
@صحص@عرضتقال:محاهد،عنصالعلنأبافىحدئما@سحاق:بن

مىعرصاتثلاثعباسابنعلى
وأسأله@نه،آبةكلعندأوقمهحاتمته،@لحفاتحته

عنها،،

رعذط@لتنسبر،في@لتبعي@ئقهالاعنبلرعدم@لى@لل@أهلمنآخرفريقوفص

الدي@لتفسيرفياختلافهملكئرةوالاحتهادو@لرئ@@لزيلقبيلمنفلكفيعنهمورد

وفي"ركثي:@لفالإمامقالبكثير.@لحابة@ختلافيفوق
@

@لتبئيقول@لىرحرع
عقلالنو@حت@رأحمد،الإممعن@رايتان

(10)

ب@شغبةوحكماص@لنع،

@طباج
خخةتكردفكيفخخة،ليستالفررعفي@لتبميئتوالقال:أأله(11)

لي

ل،@نها@بهمفيحكمافقدخلافه،علىالمفئريىعملولكن@لت@شرأ،
لأن

ع@@لروايةولحل@لصحابة،عنتلقرماكالبها
لأتهاسكانفيحاهرإنمائحمد

ئهم!وترا

فيئرتبللاضيءعلىئحمعوا@نا@لتابعبن@نيقا@:أن@لسألةهن@فيو@لتحقيق

ذلكعلىفمقكاالصحابة،عىتلقوهاأنهمتفمميرهمفيلأد@لغابىحبة،كزنه

فيكثيرابنالإمامذكرهماويرئده@لزركي.الامم
عنتفسيرهمقذمة

أحدمحاهد-

على@صحص@عرضتقال:أأنهالتفسير-لديئقو@بكئرة@لروفي@بهلى@لنبعبن

شعرضاتنلاثعبلرابن
عها!،وأسالهمنه،آيةكلعدأوتفهحاتمته،@لحفاتحته

أنه@لثقات-ئحد@لالعينوهرظنكة-أليال@عنيكئبر@رايةالنذكر3

ابنلهليقول@لصاخه،وسهتفسير@لق@ت@عنعاساسسألمجاهدارأيتقال:!

@ينيفا@لسبرطيلودكرالا،بهر،@نتمبر@شصةا@لى@(9)
ا

@@لى@@ل@حقة@رسمد@يدكر.عقل،مح@دسمرعد@لدس(10)
س

طقا

شصةمو(11)
س

5)ت@لرد@لتكيس@حع@ 1 @نقير@كار@طماطمى(60

للؤمبر@ينبرهرةابفوللمجار@لنرريكادرنمميلأ.حرخا@لىحال@ي
ديت@@

نؤبوايلاك@،4@لهلب،نهدض@طي.@عى@ل@رثتعى@رحاللالر@ق

شعة@لح@سو@@لو@لق@تحر@،اهيه2@لقىتد،علرم@لرماد@ى"@نو(12)

@@لاصملبحير،@لت@نمول
ها.صية@ى

2@لاتقد، 1 5 / 4

للحب@نملت

تكلممم@وللحديث،
فىسنرلرمو،،

عىا
@قئمة@

ممط
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حتىلم،ااكت@@عاس:
كانولهذا"كثير:ابنفالثمكله!أ،التفسيرعىسأل@

"به!فحشئدمجاهدعنالتفسيرحاروإنايقرل:@لثرريسفيان

ولابعض،علىحجهبحضهمقوذيكونفلا@لتنسير،ني@لتطعوناحتلصباوئما

بحدهم،شعلى
رفي@لصعابة.مثلعد@لتهمعلىئصلم@لتالعينلان

@طال@هده

أنللمفشر
شيخقالالتفسير@لصحيح.منهائستفاد@لتحو@لرسائلاللىقبل@يرحع

فيتابئرنلاشيءعلىالتابعون()ئيأحمعرابظوأمائتهل@.أ..يميةابنالإصلام

بعضهمقرليكودللااحتلفهالإدحبة،كؤيه
مىعلىرلابعض،علىحطة

عمرمئوأو@لسن@،ان،لغةفى@لتفسير@لىئرحعوحيشذبمدهم،
@و@لرب،لغة

"ذلكنيالصحابةئتوال

الجصاصتفشرفي

@لسن@مصدرهكانسماءبالمأثرر،بالغااهتسائاتفسيرهفيالحصاصالإماماهتثم

فيفلككانعما@فاوبعف@لنظر)1(،التابعبرئت@الأوالصحابة،ئتهالأو@لنبربة،
لالاسادأحيالاتفسيره-فيدذكر@لتنسبر@لام،محالفيئموالأحكم،@لت@محال

آلافبلشكلدوله-والأكثر
مختلفةأغراصعلىبهامستشهحاالمأثورةالأقمالمى

سزث@ابمحزديكتفلموالآثلرالأحاديثلتلكذكرهأثناءفيوموفي

بالجرحمنهاكثيزامميتي-كماتمفب-و)ممالها،ناقلمحزديكنولم@)ير@مما،
والاجتهاد.لالرئيوثيقاربطاربطهاأنهكماوالتحليل،و@لاثةو@لديل،

@لنبريةالأحاديثس@لهائلةالكميةهذهالأولى@لرهلةشتمسيرهفيىويلحظ

@لنابعين،و@ؤوسكبار@لصحابةئقوالوكذلك@لشربفة،
فيتناولهاآبةكلجد

فيوأكتفيتخصى،أنمىأكردلكعلىالأمئلةفادرلذلكتقريئا.تفيره
مذا

الصدد-
يلى:مابذكيرفقط-الإشلىةبدمى

الأول:ايخال

لضلحةبألفسهنيتربننل@وبئويلورنسكنمئتقؤن)رآت@بنةنعالىقولهتمشرفي

4كنبر،نمبر@رامفدصة@طر@(13) 2@لأتقاد@ي.مدا@يما@لبرطيودكر1،/ 1 5 1 41.

@قئصة@@ليا@أ(@)
ييرشصر@لماعى@لتر،ئصرلي

عليه@كلاد@طصاصرلبهرةيم،@لقرتنلالمثرر.مى@ملر@ؤل@ئ@يارصقلقد)ما(

ما.لكر@رهطكليللالاليتد،لمسمر@لىتدومر@حر@ر.@زل،الأملسلىثلكص@طلحتئمردت
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وعرآ@أثهر
ربطلفمى@لرقتوفيلالمئور،سيربالن@تنملئكئبرةعاصرأورد(16)

بهرلمئ:نالرالاجتهاد.بالرئيوثيفارنجطاذلك

)71(،صلى@حتئزتح@.@)تمالى:اللهقالبه،الانتظاربالثميءو@لتىئصأ

ألن@بر@لكلريرنصمغرمابمقمابتحذس@الا@كل@)@منتحالى:وقال
(18)

يصي

تصود@ارتل@نرنصشلشبقرلرو)لنمتعالى:وفاليننظر،
تحالى@للهلئرفن(19)

بلتى)لإذالقرله.عقبهأنهترىألاالأ@واج،ص@دة@هذهبأنفسهنيترئصنبأن

روحهاعهاالمتوفىعدةكتوتد@أنفسهنفةفحفنفيماعليكزجاحفلالحلن

ضئغالأفوجهصصمحتةأ@ؤجادرودرمحميتحف@ىي)دأذتحالى:لقولهسنة،

ة@لطتوقيتمنها:ئحكاتا،الآيةهذهفتضئت)02(،@لمخ@غغيرالحؤللىإ

تعالى:لقولهمعتدةما@امتروجهاتركةفيكاتوسبهاهانفقتهاأنومنها:منة،

@يالحروجمنكرعةكاتأنهاوسها:@،اله@لإلىقئحالأفوجهر)@صنة
هذه

منمنهافئسخ@لسنة
نمقنهاوجوثأيضاوئسحوعثزا،أشهرئوبعةعلى@ز@ماالمدة

نفقةإيجدغيرمنرعثرا@كهر)لزسةتحال@:لقوله@بالمير@@لت@كةفيوسكاها

سلال@تغالإحر@ج،ننخيثبتو@سكى،ولا
فيروج@

لم@@قئئم،@لثاليةة@لف

بنجمفرحدثناوقدننخة.يثبت
محمدسحعفرسحدثاقال:@لسطيمحسد@

عنعطوبنوعثمانلمجرتج،اسعنحخجحدثاقال:عبيدأبرحدثناةقال@لي@افى

كضوجهص)صحشةتحالى:تولهيمنيالآية-هدهفىعبل@ابنعنالحرشيعطاء

وسكاهانفقتهاعنها@رخهاللمترفىكادفال:-@يخ@غغيهرالوليلىفتحا

وقالدال:@لزوج،تركمماأو@لثئى@لرئعله@فجعل@لر@ريث،آيةفسمحتها@سة،

رثة!كأضى@لىئنإلالو@رثوصئةلا5@وس:@للهرسرل

(16)@

رره
2ه 2للزمردمرره(17).34 5.

3لطحر@سهرة(19).68لرت@رةصر(18) 0.

رسر(2")
2ةلحض@ة 40.

مىي@رء@لأرل@وي(21)
مى@لك@مر@حع@يلو@رث،رصةلا@ؤانرلهئكليديث-@مدا@

4ملى@ك@لسنأنصحدالرو@رس@لسئ، 3 3 / ل@وترصةلاحاءما@عابا،لي4

3ر
2 1 2،02 1 2و@لنانن2،1 4 7 / ي6

/3ثاردون@رللر@ر:،صبة@لاللد@وصابا،محد@

411
3رللو@رت@لوعبةحاء@يمالدمحد@لهحابا،@ي

2 8 7 مىمر@حعنحد@ي@و@ر@.0

401كا@شي@ر@يانهرنوقم@سند،@ا 7،00 71 7،08 12،كلا9 1 2 6 سرء@لن@ي@نط3
ديت@@

تحربحهعلىنفملمى@لحرنة!،ر@ندإلاتولها-نكلىمنا،يلصاصدكره@لدي
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نافع،عنحسيدعنسمبدبنيحىعنيزيدحدثناقال:عبيدأبووحدذاقال:

أنه
سلصةأليبنتري@سع

فذكرت@@لنب@اتتامرئقئنحبيبةوئمسلةئمعن

@للهرمرلفقالتكحلهاأنتريدوميعينهاو@شتكتعنها@وجهاترفىلهالنئائن

ئشهرئربعةهي@إنما@ؤل،@رأسعندبالبحرةترميإحداكنكانتقد@2@:أ

في@لرئةكانتفقالت:لالبرة،رمئهاومازينب:فسألقحسيد:قالوعزا،،

مزتفإفاسنة،فيهفجلستلهابيتشرى@لىعسدتعنها@رجهاتوفي@نا@باهلية

اللهعبدعنمالكرو@هورائها،منببعرة@رتحرجتشة
عنعمروبنبكرأليبن

@طديثوذكرتسلمة،أليبنتزبعننافععنحميد
(22)

كانتفيه:وقالت

(.)حفشادخلتروجهاعنهاترفي@فا@طاهيةفي@رئ@@
تمكلولمثيابهاشوولبست

تفتضفقئسابهفتفتمقطيرأووشا؟حمايىبد@بةئؤتىثمتمز@نةحتىشيئاولاطيئا

تشهمابعدتراجعثمبهافنرميبعرةئعطيتخرجثممد،بمئيءإلا
أوطيبمن

غيره

حظرببقلىوئخبروعزا،أشهربأربحةمنسححةللف@عذةئنفأخبر@لنب@ءبر-@

فيعليها@ل@ي@
فهي@لتلاوةفينأخرةكنتوإن@طرلوعئةة.@لف

فيمتقذمة

نظامعلىهوليى@لتلاوةنظاملانلها؟ناسخةعنهامت@رةروعذةيل،@لتن@

ر@حع.ك@2)
3صمالكللامم@هطأ،@ 6 1،3رغيطلت@لأحلل@،حاء@يماببمحد@لطلاقة9

2كد@لطحقفي@لمحلرىصحيحبها،:@ي.نيقا@ليحاننحرحه@ليتوهلا@ 4 1 تخدلد8،/

4رقمركزانشهرعها@رخها@ر@مة@نوئى@ 6 وملم7،1
08 7 / رحر@بب@د@لطلاق،في1

دي@لاحداد
1رنمئمنلالةإلاعبر@لكدىونحريمه@رداةعدة 4 ئ@هكما8،6

د،د@ونهيسنفيامحزح

2 9 0 2@نك،سرا@22،@رغفرخهاعهاللقر@ىلد@حلاد@لطلاق،@:2/ 0 1 /6:

مىن@ضا@لطرينرحهر@طديت@بة.و@لصر@رد@لهحب@@لة@@للحاثةرية@ترك@@لطلاق،كنا@

8نصبره،لىاطرق 2 ر3@@و@48-5،/
5 0 76.5 0 8 0.

ل@@تال(.)
ويل:@،@خ@ر@لهتن@ئحا@لص@يرشوهر@لحر،بهيكود@لدزخ@طفقشظهر:ا@ى

سياكرص،مى@لقرب@لحلل@لتر@طمقو@طعش@ضق@
وحفلقا.نحفنىوححهلضبقه،صه

2لاد@لر@،@ف@ي. 8 6 @لكلن1،6
34ر 1 02.

ةسلم@بنتاللحقبه:اوتال@ضض،،@اثةاضرح@ييطديتاهدلاد@لر@،صسصائرردل@2(

وا،طنزتقلئمرلاماء،تمقولاتمتل،لاكنت@غنةئد@ندكرواالاتصاصيطحلىلرصصألت
لا

ا،شضرحهطاستيئ
كادفلاوتبئهئفهابهشسحب@رنقص3شظبر،لأتح@حد@طرلنحرح3

سيهمينكسرطئ@يبش،
فيتكرنكأ@اكسرته،@ظ@له@دضفترهرشنال.لدلث،@لذ

رتحرحيهكتماتكرعدة
@لكلة2.+7@لرس،لسك@نظرالدالة-،.مه

3ر
.4هول
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وترتيه.@لتنزيل

@ل@ث@دعذةمنسرخة@ؤل@عذةئنعلى@للمأهلو@@فق
وئنوصفنا،ماعلىرى

فيواخنلفهاتكنلم@نامسرخةعنها@رخهاللشرفىو@لشكى@لفقةوصية
تعال@.شاء@لل@)نموضحهفيفلكوسنذكرأيضا،زوجهاعنها@ترفى@@طاملنفقة

غير@طامل.فيحاصةالآيةهذهئنفيأيضا@لعلمئملدننخنولا

وهىعلى-فقالأنحاء،ثلاثةعلىعنها@رخها@توفى@@طاملعدةفيواختلفها

وزيدوعد@لله،عر،وقال.@الأجلينئ@مذعذتاعبل@:.ابنعن@حدى@لروايتين

عىورويحنلها!.تضعئنعدتاآخرين:!فيةهر@وابوعمر،وابنثابت،ابن

ترىوهيتتزؤجئألهايحوزولالفاسها،منوتطفرححلهاتضعأعدتها@ئن@طسن

@لضهور،ي@برعرا@لثهر)أتمةتعالى:تولهئن@لىفمبفإلهعلئيوئما@لذم.

@حملهتحيمحمن@ن@جلهنألاتهال)@ؤلتتعالى:وقوله
(24)

ة@نقضاء@لثيوحث

وجحلعنها@وخها،للشرفىحكمهماإئباتفيالايتينبينفجسع@طمل،بوضع

د:مسحوبنعبد@للهرفال@ثمهرر.أوئضئي@طملرضعمنأبعد@لأجلننعدتهاانقضلى

بعدنزل@حمله@عيفحعن@ن@بلهتالانهال)@زلتتعالح:توله@نباهلئةشاءمن"

تعالى:فرلهأن@طميعأنفاقذكرنابمافحصل).(،رعرأ@أثنهر)لضتقوله:

@نعنها@رخها،@توفئو@@طئقة@فيعغ@حمله@حيفحمنينل@لهنآلانهال)@زفت

قالطلأنهمة؟@لفالقضلىفيبالحمللاعتبلى@بسيعذكر@لطلاق،عقيبمذكوزاكان

حملهاأ،تضعكتعدتا@فابه@لئههرلاتنقضيئضيئأ@نجصيعا:

مشعسلاس@خلهتحبفحتن@نلبهنالانهال)@تؤلتتمالى:قولهيكونئنفرجب

محه.روغيرومرجبهمقتضاه

عدةأنايفافلكعلى4ويد
ر

خاعة
ويدذعنها@رلمجها.@نرفىغير@في

@قرشثبثة@انفسهقيزنقلأبم)دأنطئتتتحالى:قولهئنايضاعليه
(2)

فىمستحمل
عدةكنتلل@طامل،في@طملمعشروطةغير@الأقر@وأنالح@مل،غير@لطئقات

حمعحع.ر@اكية،مدهتفيرديدكرما@لالريو@لآنلى@لسالقة4،@لآيةمنحزء@لطلاق،@رة(24)
4@للد، 2 / 1 4ي@هوت@ار@لكر،)ط.ا-4441 0 و@لآنلر(.الأحا@بتترنيللوداص،5

1@لياد،جمعفياينخرح(.) 4 2 / 1 @تاللفظهرفي@لساب@(،)@لط@حة4
سم@.@ى

لاعئه-،.ضاءمن

2@لآبةسحرء@لفرة،سررة(25) 28.
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@تفشرفيودمحهصاص@@@لر@ري@لاكل

@طلقة@الحمل
@طليكرنأنجائزاكادوقد@يها.@لأقر@ىضتمغيرمى@طسلوضع

لابأنلهاعذةمخئرعنننوالافراء
عدتاتنقضي

ثلاثتحيضحتىالحسلبوضع

غير@طملهيزوجهاعنها@توفى@@طلملعذةتكود@نبجبفكذلكجيض،

لرصياقلثقال:جدهعنأبيهعنشميببنعمروعنو@وير.@ليهمضصيم

في@حملهنعيضعن@ن@حلهقالاخال)@نزفتنزلتحبنالآيةهذهفىالله
@طلقة@

شتشبثعةئ@سلمةئئموقد@وتجسيعاأفيهماقال:أعنها@رجها،والمتوفى

وفرىتتزؤج.بأنالدء@رسولفئرهاليلةبلىبحير@رجهاوفاةبعدولدت@طلىت

@طلىثبتصبئحةئنبعكدب@@لسنابلأليعنالأسحدعنإبر@صممنصورص

وهداتتزوح.ئط@للهءنرشرسرلفئرماليلةوعرينلبضع@رجهاوفاةبعدوضحت

فدحديث
فيلأحل!لا@ساغصحبحةطرفيمنورد

عنهءول@لط
سعضحدهما

ظاهر@لكتب!

الثاني:@لثال

فبهزوي)72(:أ@أدنة-صفففلبغبزث@نم)ولأمسنعالى:قرلهتفسيرفيقال

و@لضخاكومجاهد)@لئحع@(بلراهيم@رايةعباسابنعنأحدها:ئوجه،ثلالة

بدبل)لانعالى:قولهلهويشهدالحر@م!،وتحليل@طلالشحريمدبر@للهو@لذي:أ

روايةعباسوابنأن@عنزويماو@لثني:)82(،@ئفيصاألشيتدللثدنة@لخفق

عنيويماو@لئاك:الخصلى@،أنه"صالع:وأليوجمكبرمةحوشببنشو
عد@لله

@@ر@اكيةنسبرلي@لطريلحرهبحوح(.)
لبسبدسصشمبصدررسع@@ل@لاق،مهرةمى

سئ@طص
1لال@،

رسرللا@لت:@ك@هنعلصن@@دللئنتلاكاللت)ئ@الآله:ملهنرلتلما0

1فال@ففه،ر@عها@رخهاللرنى@لله،
3

1@لاد،حمع@الىا@0،0 4 3 1 1 ثار@لكر،)طع4

@@يض@ذكرهو@فزنرنجم(،لدوديرت،
حنم.ئي@ى@لى@لهيررا@يةلهدهتفيرهكبر@ي@ن

ليطرقنحتمن@لانينحرحه@طلىتتشبيحةوحليت@305،الا.@لنرت@،ئحكم)62(،

1سسه،. 0 / مالكرنحرجهعها@وخها،للترلىيطاملعلةبدكد@لطلاق،ا-6:391
@ي

ص@وطأ،@.
3 3رحاملأكنتعمها@رخها@ثاللترفىعدةبد@لطلاق،كب:64

م@،8،3

ر3سد@لكم@يين،افينحدنف@ا@@عرحه
1ط 2رقمسد@فنصلى"لقير@يا7،1 5 4 90.

1الآيئمنجرء@لاء،صررة)7؟( 1 1

@نخرحها@لإمم@لآنلىرمده3،0@ررمسهرة(28)
ميو2،2.-2اأيهت@سبره@للىبر@يجر@@ن

رنم@لحعي@ر@بم@رو@بةكالالي
1 0 4 ر3محامد@ير@6،4

1 0 4 3ر@لصحاكيواية7،2

4 7 4رفم@لئئي@ةوير@10،1 7801.
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قتاثةو@رى@لوض!أنهوالحسن:!
بأسا@احصاءلاءوىكانأله@طسىص

ع@النع@وزريمثله.وعروةطلىسوعن@لدابة،
ر

أله
رفال:الإخصاء،صلهى

قرأ:ثمشثلة!،البهيمةاحصاءعباس:!اسوقالفيإلاألهىما"

عمد@للهو@وى.@ألنة..ضدفلدبمبزثنهغ)ولأص
ع@رابنعىأيهعىلايعلن

@الحملإحصاءص@نر@اللهرسولنهىقال:!

الثالث:@لثال

@ألآص..لى)وشدزهنمتحالى.قولهعد
عدفاأورتى.)

ؤوسرأفمالمى

إياهتعالىاللهأمرمعنىفيالاساحتلفص"لقال:ل@عضها،ومناقشامنتقداالتالعير،

معبائملىرة
و@لربيعقتاثةفقال@لصحابة،من@لرئيصما@تعر@عنبالرحي@ستذائه

إدأقدارهم،ورفعاسلنفوسهمتطييثابهاأمره)نما"إسحاق:بنومحمدأن@ابر

ةلاثملىرأمره"كبية:ب@سفيادوفالرأيه!.بلىويرحعلفولهبوثقمم@كالرا

كماسقصةتراهاولافيهائمتهبهلتقتدي
مححهم

بينهم،.شورىأمرهمبأدتعالىالله

"و@لصحاك:الحسنوقال
ليكوناثمررةليحصيغا،الأمريىلدلكلهمحمع

@هالأمةولتقتديالصحالةلإحلال

في
أمرهإمما"ة@لل@أهلبعضوقال@مثررة!.@

بحيه،ثيءعلىديهلهيحمقلمفيمالاثماورة

حاصة@مور@لدنيافيهوانمايقولمنبذلدالقائليفمن
يكونأنيأبرن@لدينو@

2ئص@ز@كاكنينصبرهلىأحرحها@ل@وي@لي@لحهدكرما@ي@لانلى@لني)ح 1 5 / 3ر9

1 0 4 2ع@س@بىواقىس4،9 1 5 1 3ر9
1طأ 2عكرمةرص0،4 1 7 / 31ر9 0 4 ضهرو@ر@بة6،2

@
4سصره،لىا@لمماى@عد@رر@@مال!أحرحهاحهضص@ى 2 7 / عده،مح@د@حود)محص1

د@حر@ه(.رصار

53@لضتدئحكم"(29) 5 3 عد@رر@قنحرحه@ط@اكزصكا@ضينحريحهار@لآنلى@بمبة1،2

4نمشرهي@لمالي 2 7 2و@للري1،/ 1 6 1 1ر9 0 4 5 3
1@للرينحرحهعل@ىعى@راكؤ3، 9

2 1 5
ر

1 0 4 5 @@رو@عمر@بروحلت1،3
مح@ع@ي!هبنب

@ار@رب)ط2ملا/51@ر@ند@

ريهئحد،الر@هوتال.لير@ث(،
عد@لله

صيص،رهرحعس

1الآيةسحرء@د،عصتلىسررة(30) 59.

3!!@حمع5تمشرهي@ل@ريحيعها@لإممئحرحمادكرما@طصاصالآث@ر@تن(-) 4 3 /،6،3-7

عى@دركافيعلهرئرنامها
8تاثة 1 وص2،6

@
رلبع

8 1 رص2،7
@

8@صص@ 1 @روص2،8

8عسة 1 رص3،1
8ور@ 1 8@لصحاكوص3،0 1 2 9

كادسصامىندعلىتحرملا@بئري

مه.ئدادوئ@نضير@لطري،،على.مطلغا
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خاصة،أمور@لدنيافر،هروإنماالاجتهادطريقمنالدينرئصمنشيئايقرل@و@@لني

وجوهمىئئاءعلىبهاويتنته@لكفيبلىائهميسنعينيكود@لنبى@@أنلحائز

بنالحبابئثلىوقداراء@لصحالة،و@هثارةاورة@لولا@يفعلهائنجئزماالتديير

سعد@لشند@ن:عليهوأشلىمنه،فقبل@اءعلى@بالنرل@2شعلى@لنب@بدريومالمندر

المدي@ثماربعضعلىغ@انمصالحةبنرك@طندقيومعباثةبنوسحدصاذابن

لحومنفى@شي@@لمحيف@وخرقمنهم،فقللينصرموا
أمور@لدنيا.منهذا

فيهات@تيفلا@لتح@واد@و@الدينئمورفيبمئاورتهممئرراكانآحرون:وقال

عن
يومشاورهموقدف،@ل@وغالبالرئيىطريقهمماأيضانياأمرر@لىوفىتحالح،@لله

تر@ثممفأظهرواثلىرهم@فاوكانء@أمرر@لدلى،مندلكوكانالاسلىىفيبدر

منضروبذلكفيوكانه،اجتها@بليه@@@بما@وعملسهم@رتأى
احدما:ائد:

@كل@
وغالثالاجتهاذخكمه@اشدر@فسيل@مهلاثمنفيهنمقلاماأن@لناسم

@ل@
@@@رائهماتباعرجئزالاجتهادئ@لوأنهم@بة@لصح@بمنزلةإشعازهمو@لئاني:ق،

رمعهم
لم@نفةوتحزيهماجتهادهمضىو@@لنبىءدشثررهم@لتي@لى@لنزلةالله

مرضثيضمائرهمباطنئنو@لثالث:تحال@،اللهأحكممن@لحوص
تعالىعند@لله

معمنزلنهموعلىإيمانهموصحةيقينهمعلىفلكفدلبمشلىرتهم،يئرهلمفلكلولا

لتقنديفيهانصوصلا@لت@ث@الحو@ئحكمفيالاجتهادتسويغوعلى@لل@مننلك

ميطي@لحدهالأثةله
مثله.

@تد@رهمورفعنفهسهمتطيبجهةعلىباثماورةالامريكونئنجئزوكير
فيمجهوث@ماستفركحابناأنهمعندهممحلوئاكانلولانهمثله.فيبهالأثةولتقتدي

عليهسرلاذلكبكنلمثمعنه،سئلماليما@رأي@وصو@ليهشووزوامااشباط

لللاقد@رهم،رفغولانفحسهمتطييثفلكفييكنلمبوجهبالقبولمهمتلقىولا

لاطاقطتأويلفهذاعليها،سولولامقبرلةغيرتر@الممبأنلائهم@@إيحاشهميه

معنى
@له

@لسلفعن@أثورة@الأقوالعلىتفشرهفيعلى@كلتاد@طصاعىوالأمثلةهذا،

@لتوفيق.وباللهلافج،@هذهبعضذكزويكفيجذا،محيرة
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معالجصاصسالك
ث@ر:@ل@

@طظئطلهوثواستيالحصاصتفسيرليضوءعلىبكن
نيمؤئفهمهج

نقاط،ثلاثلالمثور@يتحائله
كالتالب:وهي

ئمكنكلماالآبةتفسيرفيوردت@لتي@لسلفأقماللشو@لتوفينالحنغا-
جميععلىالآيةوحمل@لك،

تفشرها.فيذكرما

لصعفأوالإسادلضحف@الها@عليئنقل!بعدالأقحاللينوالمفاضلةالاختيلى-2

لماومع@رضتهالمحى
منه.ئترىمو

وأمثلةنمافجأفذمبليوفيصالها،منائةأوعليهاتحقببئيدونالأقهالسزذ-3

ةذكرتهماعلىتفشرهمى

اا-
جميععلىلآيةاوحمل@لأث@رةلسلفائتوالبينيوفيقوالجمع

تف@فيذكرما
ير

ها:

أنيركزسبقلقد
بن

كلحريضاكافىمزلمهأنؤةال@تفشر@بصاصسمك

عدإلا@لى@لترجيحيذهبلاوألهلمحلك،أمك@كلماو@لترفيقالحمععلىالحرص

الحمععلى@طصاصوحزصق@لحوه.منبحهولوالحمععليهتعذربنائيىالضرورة،
أيضاشمل@كافقط،في@رثةالسلصأتهالعلىمقتصزايكنلمو@لتوليق

يحتملها@لصعدةمحانيئوالآية،لزولش@ييادفييريتمختلفةأسبدبينالحمع

جميعديفهو@لق@آني،
@خبرولذلكفيق،و@لت@على@بمعالحزعىكلحرصفلك

مقذمالحمعئنسوغيرهمالاصرلينلدىتقزرلمانظزالتفسيرههامةسمة@سلدمدا@

ئنرلاعتب@رعلى@لترجيح،
لاوالآراء@لتيالاتوالمىلكثيرو)لطالانفيا@لترجيحلي

علميةقيسةمنتحئر

عنالآثار@لر@رثةبين@طصاصحئععلىالامنلةسضمضىفيسادكرتوقد

@لتالين:@ثالبنهنا@ئذكرذلك@لىو)ضافة@لتفسير،في@لسلف

نلاليهيى@نبئزصسضفد@مثأشهر)أنحخنعالى:للهتولتفسيرنيتال

@لزفث،تأويلفي@لسلفاختلف":(33)@انحبئ-فىحدالولال@وتولارفث

محتتمبره،،عمنربصةا@لنمي@لابس@ؤل@@لعصلريحع)ك@(

@طصاصا.

1@لآبةسحرء@لفرة،صورة)ك@( 1

تمسبرصاتنروا
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@لتعريضأنهعنهو@ريمثله.عباسابنعنو@ري"،الجماعهو"ع@ر:ابنفقال

)حر@مه:فيأنثدأنهعباسالنعنوزوي@لز@ر.ابنعنوكذلثبالنساء،

لميساننك@لئيضيصذقهيشا@نبنايمشينوفن

وتالبذكر@بماعأ.@لنس@ءمراجحةإنما@لرنث"نقال:ذلك،فيلهنقيل

نهفساصالحساع@لرفث"عطاء:
هو"@ينار:بنعحرووقال@لفحئ@،.قولمن

منثونهفماالجماع
@لنساء!شأن

قائلا:ل@نهاو@لتىفيقالجمع@ل@فمب@لس@فعن@أثورة@لالأ@هذهذكروبحد

فر@@لزفثئصلإنقيلقد"
وباليدالجماغ،ربالفىجل،ليالإفحاثقهو@للئ

كفها@لوجوههذه@طجفي@لرفثعننهيهتضئنقدكذلثكانا@@للحماع.@لفئض

فيبه@مر@الجماعأنتؤبلهعنهيريمقجميعاتفاقمنوحصل
@لح"،الآية..هذه

منذكرماجمبغقال؟أ@@
عناني@@هح@

تعال@،@لله@مر@يكونأنجئز@تقدمين@

قوعنذلكغيروفىالححئشهرفيو@لسلى@ة@لسبا@عنمنهتاالمحرئمفيكرن

منمحظوزهرماكلعنو@لنضج@للساندحفظالأمرالآيةفتفشنت@عاصي،وسائر@

نمق@لل@فإنالإحريمقبلمحظروةكانت@دو@لفسوق@عاصيو@والمحاصي،ق

ئ@ظئمالاحر@محالني@حاصي@ولأنالإحر@م؟لحرمةنعطئا@لاحر@منيحظرهاعلى

وئرئثفلاأحدكمصنييؤئمكان@ذا"@4ش:فالكساغيرها،فطمنهاعقائاوأكبز
لا

@لعباسبن@لفض@أنزويوقد.@صئثم!امرؤإنيفليقل:عليهخهلفانيخهل،

ش@ر@@للهرسرلردي@كان
@ليهن،وين@@لنساءيلاحظفكانمنى،@ل@@ز@لف@@

منوحههيصرف@د@@لئنفحمل
وبقرهسنعهملكمقيوثمهذا@ن5وقال:خلفه

لاأغض

@حميعها@لامم@لآثلىمدهئحرح@4)
@ل@صلفيتحريجهامبئوقد@لان،،ا@ع@ي@لطبريجر@@ى

مى@لنب
3رفمهاف@@@يم@لالمق@ر.@تفيركتمىيطصاصمصا@وحميناصعدمحا@ل@ 0

س

@لعصل.@لك

2@لفىتد،نحكمك@.5) / /3@رلها@لمخلري@حرحعيه،شقنى@لفينوكلا@لاختصر،ك@3ك@،1

2ول
@ي

@ل@كنا@
م!

1رفم@لصرم@صل@ 7 2و@سلم0،7 1 7 نحلاقبدكتد@لصام،لي8/

1ر@لفم 1 5 1،3
@لعرحو@بيطح،كتدملى@ي/3@لحلىيلحرهنحرحلفد@لبسيتنما

9/4وملم@3،631رولصله 6 1
@ي

@ن@ئن@اا،كم4رغعى@لمرمع@د@@ح،@ص

شمهاضعدي@روب
ستصلزا.ندكرمالم@لايد،،وا@لن،.@
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@أبهزنم-)ئئزيهروقنعالح:فرلهنفسبرفي@لئانيونجد@لئال
هناوبلاحظ@،6)

طائفةساقئنه
بويقتهل@نهاجسعثمقائليها،ينسبها@لحئندون@لسلفئتهالمن

هذا@بمععنثافعفلدوعقب@لعاني،،هذهلحسيعمحتمل@للفظئن"ئ@@عتادة،@
بهذلأبر:قالهماوهذاوثفميما.رتفنيدهخصه@كلتر@ضبافتر@ضو@لتوفيق

كزنا@ئاهوفيتعال@،بذكر@لل@الأمرتضئنقد@أبهزنم-)قأق@رينتعالى:)قوله

كركمئتبطاعتيكرونيض@فيه:أقيل@لسلص،عنئتربلفبهوقد@ريوجهو.على

وقيل:باللاعة،،بالث@ئذكركملالسةبالثنلى@ذكرليفيه:أوقللرحشي،،

كرصئ@بالدعاءزكررنيليه:اريلبالثلب،،ئذكركمكرولي@@"
بئ!لإجابا

@ياه.واحن@الهاللفظلشمولنعال@مر@ذ@لل@وجسيغها@ماني،@لهذهمحنسلو@للفظ

لمعافيشتركلفظلأنهةراحل!بلفطتعالىمر@د@لله@بسيغبكونئنيجوزلاقيل:فإن

لانكذلك،لي@له:قيلمختلفة،
محئ@لىراحمةاختلافهاعلى@لذكروجعجميع

@تضقين،@الأحرةتتنارلوالأححةو@لذكر،الألثىيتلىلالإنسانكممفهرر@حل!

الحمبعدهشئىالذي@لوجهفانمختلفةمعافيعلىوقعط@ونحوها.@لثركةوكذلك

بالذكرتلىةوالطاعةطاعتهفيه@حنى@كانلماتعال@ذكز@لل@وكذلثواحد،محنى

دلائلهفيوتلىةباعتقاد@لقلب،وتلىةلالح@رح،بالىوتلىةباللسان،

و@حد،بلفظالحميعجلز@ر@ثةومسأله،بدعائهوتلىةعظ@ته،فيوتلرةوخججه،

ج@يعبها@ئر@انجلزنفسها@ل@اعةكلفظ
بهاالامروردعلى@تلافها@فا@لطلكلك

ئنبحوروكالممصبة)83(،@وثطيحوا@رنيل-ثك)ث@بمواتعال@:فرلهنحومطلقا

@لذكر،وجوهبسائرالأمرتضئنقد@)لأبهروقيفقوله:@لنيلفظجسيعهايتنرل

وجحهسنرمنها
ر@لئناء@لتي@وجهعلىباللسانذكزهومنها@لذكر،ئكموهوطاعته

و@لتنبيهبدعاء@لنلى@ليهدكرهود@ابنحه.و@لاعتر@ف@لشكروجهعلىو@لذكرعليه

1@لآئشحرء@لفرة،سورة(+) 5 2

سض@حدحيثث@
ئس،سو@ريعجبر،بدسها@ىر@حر@لآيةتنبر@ني@لالري3د@لآنلى@ل@

2،12د9@لان،حمع@ملىا@)و@لي. 2@لآنر1،2 3 12-42 كبر@يونحرحها@يضا@بى1(،3

نضير@لن@تدر@حع.ي@.ونى@لطر@حامد،عم@،و@لىيطسى@لبمري،نشتها@لىير@رتعشره،

1لب@،@ 9 7 / 4ي@هرتثار@لنكر،)ط.1 0 ا@(.1

.59@لآيةحرءس@لساء،صهرة(38)
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ليبالفكصوذكزهوحكمته،ووحدانيتهوخحجهدلائلهعلى
وقدرتهوآياتهدلالله

وجعوسئر@لذكرئلضلوهذاوعطمته،
يصحوبهلهوتابعةعليهمبنيهكر@لت

معناها

@أتقليتطمتلن@ر@ل@ه)آلاتحال@:اللهتالتكرن،بهوالطمأنينة@ليق@لأن
(39)

وآبانهوخججهتعالىاللهدلائلفيالذيذكز@لفلبئحلم-و@لل@يحي-

ةكر@لفهو@فضلوهذاوسكوئا،طمأنينةفكزا@زث@تفيهاوكلحا@زث@توبيناته،

قال:أنه@ر@@لنبيصوفد@ويلثبوته.حكمهاريهسئثبصخإنماالاذكرسلرلأن

بنعبد@للكحدثنافال:فلعابنحدثناكماحيز@لذكر@طفيئ،إ
حدثاقال:محمد

حدثناقال:@سدد
عنيحى

أسامه
عنزيد،لن

ئيبنعبد@لرحس)ابنمحسد
عنالرحسن،عبدعنلبيبة(،

سحد
خيز@لذكر"قال:أنه@ر@@لنبيئعنمالك،بن

@يكفيماالزقوخيز"الحني
(40)

لنو@لتوفيقالجمععلىيد@لئىحزصهصببعن@بصاصالامامابانوقدهذا،

في@لسلفعنالاث@ر@لى@ردة
@لت@

و@لالميناللغةأهلمنكانما@@لسلفئنوهوسيص،

منيحتملبما
منشيءتفسيرفيفإفا@ختلفهايحتسل،ومالا@فتلمة@عانيو@الألفاظ

يجهزلالأنهث@لقرآنيبالنصمر@ثةتكونئن@لرجوهتلكاحتما@علىلكطذ@لفرآن

تعالى:قولهتفشرفيبهذاصزحوقدفيه.مالا@حتمالعلى@ؤول@@للفظتزيل

السلفلأترالبحد@ير@موتالحيث)14(،علير@حمخئن@طنألظلقعضا)رر

لهااحت@ال@ولولا@لسلف،اخنلافعليهاحصل@لتيجرهتحتملالآيةأدأنانحتلفة

كانرقدفيه،مالا@حنمالعلى@زرل@للفد@تلىيلجائزغيرلألهعليها؟تلىلوهلما

منيحت@لبماو@لعالمين@للغةئملمن@لسلف
يحتمل،ومالاانحتلفةوالمعانيالألفاظ

لها@@للفظاحتمالعلىذلكدلآ@لرحوههذهعلىفيهاختلفوافلسا

@بصاصالاممئن@لقرتنأأحكم5كبنيطالعاتيخلمنلاحظثرلذلك

ج@ه@لوصئو@@ف،@ئ@الإبر@وبعدو@لترفيقالجسععبلى@تيذكرمايمتاليرا

عليهمايكونئنيوجب@منيين@@للفظينواحتسالفيقول:.الاية،تفسيرفيقيلت@ي@

مهر(39)
.28يةلآ@حمعد،لى@ة

11،ااد@لزتدائحكم.(40) )سدد،@@س.حر@معنلانةئحمد@ينحرحه@لبتو@1،3
@@لمرة@

ر@
1@نرنملحة(@ا 3 .1ك@4،14كلا9،7

رسر(@1)
2ةلفر@ة 27.

ن@ناودكر@لك4،3الا@لراد،ئحكم1)2،(
4لحى 4 1 /1.



2@تفجرمننجيمافيئض 6

صيكونأديمتغولي@ئر:!جسيعا،،
@ر@لل@

حمبعفي
يمتنعولي@ئو:!@،فلث

جمبعيكرن@ن
غيروج@از@جتماعهاشلها@للفظلاحتمالبالآيةمر@ثة@لعانيهذه

تناني!ولاتضاذ

الف@نيالواردة@لسلفئتواللينو@لفاضلةالاخيز-2
ير:

مع@طصاصتعائلفيئلاحظ@لذي@لثاليالمسلكئما
@مازلةو@@ناصلةفهر@@أث@ر@

وفل@الاية،بمعنىوئلصقئصحمرماواختيار@لتنشي،في@ردة@لسلفئتماللن

منهئقوىهرلماومع@رضتهالمعنىلضمفئرالإسنادلضحفلها@ماعل@ئنقل!بعد

ذلكعلىالجصاصالإمامحسلت@لتي@لرئيسيةالأسبا@سبأنلويمكى@لقىعنده.

حصرلاحنجاجتصئخوأنهامذهبه،لمقزراتمخالفة@أثورة@لالأ@تلككؤنهو
مه

الأحاديثتلكيوولئنيحرلكيفتفسيرهسموضعغيرفينر@هولذلكبها،

@مرا@علىبهامخالفيه@ستدلالعنها@مكانيةئيجذتأويلاوالآنلى

ئنفيعزوولام.

بحخفيى@طنفي-لال@ذهبتمشكهبئدةغرف@لذيالجصاعى-يهنم
محالفيهلةئ@

بلادأغدفيأوحه@ذهبي@@لتمصبفيهبلغعصرفيعاشجمق@مالأنهوتمنيدها

بغد@دفيخصرضاالإسلام
(4

للحدبتمعرفتهناحيةمن@طصاصالاممعلى@ل@ئادلحديثعلماءكبلرأثنىوقد

)كانبأنهوصفه@لذي@لذمي@لدينشسالحالظالإممرأسهموعلىوعلله،ورجاله

)"(،بأمانيده،@تصلة@بالأحاديث@بهفيبحتضىوأنهورحلة-حديثصاحب

عهوقال

ولصيرهللحديثجفظبماعلىتدذوتصانيفه..@لام،:@ال!ت@ريخ1فر،
له،،

الحفا@أتذكرةفيأترحصتهذكرولذلك

كانس@ل@عطة،حديثيةموصوعةأممنفسهيجدتمسير@طصاصفىر@لقارئ

فييورث@ا@بصاص@لتيالسلصعىرالاث@رالأحاديثكرةجهةمىفلك
مناثاته

ورجال@-يطديث@ممعرفةفيالإممهذاتضلعحهةمنأو@لفقهية،وتحليلاله

أثلىفي@ليهاويحتكمنفسيرهفييسنحدمها@طصاصمايهراالحدينبة@للكةومذه

14@لعرادنحكمر@حع.(@3) 7 /،103،13 1 @و@حع.مى@وعرما8

2مىللدمحهر@لنىوكه.خحصه@ر@صه@صاص.@ر@رى@علينحدس3@لار@حع.)كا( 3

3@نلاءاجرنكلم@نكل.(45) 4 0 / 16.

3يريتحو@مث@لاصحم،تلىيح@نلى.(46) 4ص@،3ملى-51 9كلا@طماط،تذكرةو.3،2



2 @تفسيرفيوسهجه@طصاعى@لر@زي@لامام6

حخيتها.@إسقاطخصهمهئئ@دحض

فيوالاثلى@لو@رلمح@الأحاديثيننلمفاضيهكن@افجالأثلةبحضئقذميليوفيما

ندكانجمتالةالجليلهذا@لامامبانبحقتشهدوهيصهابا،لما@رتآهواحنيلىه@لتفسير

ورجاله:وعللهالحديثعلممعرفةفيعطئامبلغابلغ

الأول:لنموذخا

زنا@تنحيل.أنيتأنفواعدش@بزقرينخ)واديمة:الآيةتفسيرفيأورد

آنملير@آلتيعثهتبنكمتانقظ
(47)

بانئاكانمنتبثن@لتح@لسلفعنالاثلىبعض

مامخترال@نهافاضل3للبيت،
واختلف5جما:قالالاية.بمعنىوئصحئلصقهو

يناوله@س@اعيلي@نيإبراهبمكانعبل@:أابنفقالللبيت،منهماالبنيفي

فيه،محيئائحدهساكان@ليهما@ن@لبىفعلإضافةجهازعلىيدلوهذا@طجلىةأ،

قلاذلكأجلومن
@وثفئئكلغشلتكقبليقدثلو5لعائة:@د@قرلهفي

يعني

@ئقوقالغشلك.فيئحنث
@رايةفيوقيلجميغاأ.بنياههماغمير:!بنوغبيدي

وهورفحها،وقتفىصغيزابسماعيلوكانرفعهاوحدهي)لرايمئنش@ئة
غلط

رفعئرجيغا،رفحاهعليهصا@ذايطلقوفلك@لنى@ليه@ا،ئضافقدتحال@@لل@لأن
لا@لئاكو@لرجهجالزانالاولانو@لرجهانالآخر@طجلىة.ونلىلهأحدهما

يجوز،

انالنموذج
في:

)و@فتث@واتعالى:قرلهعدالتحديدوجهعلىأو@لدبن،تبةتفسيرفيومر
)94(،@ال@تهد!منزضحن@ننو@فهالتانفهجلسجلينبكونالنمبكلصنمصب@منثهيدبن

معواحدبئاهد@طكممسأل@فيهبحثو@ليسيئأ@ناهدباب"بعنو@نباباعغدوقد

هذا@طكم،بطلانرلجح@لسألةهذهفي@لففهاءذكر@ختلاتئنوبعد@لطالب،يميئ
فيضعفمنفيهاماوي@انمنافشتهامعر@لي@بئبالشاهد@لفائلينئدلةبسرقدهبثم

في@و@ضطر@الامناد
قاله:ماوهذا@ق.@

به@لنبيء2@قضيةفيهاذكرئبهةيويتبأخبلىو@ليصينبالاهد@لقاللونواحتجأ

صر(47)
1ةلفر@ة 27.

رصر(@9)
2ةلقر@ة 82.

9@لقرتن،نحكم)ما(. 7 /1.
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بنعبد@لرححنحدثن@مائحدها:فيها:ماومبينذاكزهاأنا
عبد@للهحدثناقال:سنما

حدثناقال:سليمانحدثاقال:سعيدأبوحدئناقال:ألىحدئنيقال:ئحمدابن

@لل@رسولئن"هريرة:أليعنصالح،أليبنسهلعنعبد@لىح@ن،أليلنرليحة

معباليينقضى@دش
عثمانوروىهد،.@ك

بنزهيرعن@طكم،بن
عنحمد،

شله.@ر@@لنبيعنثابتبنزيدعنأبيه،عنصالع،أليبنسهيل

وهرآخر،وحديث
محمدحدثناما

حدثاقال:ثاودأبوحدثناقال:بكربن

سيف-حدثناقال:حدثهم@طباببنريدئنعلي،بنو@طسنشيبةأليلنعثمان

بنفي@عن@كي-@سليسانابنيفي
على:ابنعنديار،بنعروصسمد،

محمدرحدئناوشاهد،.ليمبنفضى@ر@@لل@رسولئن.
ألرحدئناقال:بكرلن

محسدحدئناقال:ثاود
قال:عبد@لرراقحدثاقالا:ثبيببنوسلسةيحمىبن

محصديخبرنا
بنعد@لوحمنوحدثاومعناه.لمحاسناثه@ين@ر،بنعمروعنمسلمبن

بنح@نعبد@ل@حدثنافال:سيما
بنعبد@لل@حدثافال:أليحدثن@فال:أحمد

بنقي@عنسلي@ان،ب@سيفحدثناقال:@طرث
عندينلر،بنعروعنسعد،

معبالييمقضى@لمش@لنبيئنعباس:!ابن
ف@كرإنماعمرو:قال@ثاهد@،

دي

بنرحمنعبد@وحدئناالأموال.
عد@للهحدثناقال:سنا

بن
حدثنيقال:أحمد

خلدحدثناقال:وكيعحدثنافال:أبي
رصرلئأجمفر:.ئيعنكريمة،ئيبن

عنوسعانمالكو@ر@ه@،@طقرقفي@ذعي@يمينمعرخلشهادةأجاز@4@@لله

بنجمفر
@لييى،معرجلقضى@شها@ةأنه@ر@:!@لنبيعنأبيهعنمحمد

بهاو@ليحينهدبالث@الحكمو)بجابالأخبلىهذهقبرلمنرالمفعبكر:أبوقال

ححيو@لثفي:طرقها،فساذئحدها:رجرة:
نمقرذلث:لثاو@@رايتها،عنه@روي@

@فالف،نولعلىلما@تتو@لنساد@للقمنسلتلوئنهاو@لرابع:لها،ان

@ليهب.لم@فقةاحتمالهالمع:و@

معبالبينم@فصاء@لبيحدت.@رد(50)
@ل@مد،

سيمرةمهلصعدي
ملم@@هر@@لتمة،@لك@

@يا
وحر@لا@@لانعة،صك@:./12جحه،@

ئمحابس@هر@هويمبر،لامدلكم@

حاءما@@لأحكم،كبفيطرقس6كد@ترطى@لى،..
ا-ر3343@لنعد@لبى@لي

1 3 0مى@لقيحر@ت@ر@لنعد،لاليبىلد@لقضاء@لاتصة،كابليكد.3@ر@اودو@4،5 836-

7صاحهو@بن113،6 9 3 / 2طرقو@ليىصلال@مدبد@لقصاءكد@لأحكمافي2 3 68-.+2

4عى@لوطا،فيامالكن@ما@لامميهر@ه ح@لتصاء@اب@بب@تضية،محد@:49
@لامد

ر
5

،3

2@ه:@و@ونرقمد،،@@شامو@معفي@حد@لاممركملث 8 1،56 2ك@902،ا،ك@0 1 4 23.



2 @يوشهحه@بصاصر@ري@@لإسم6

فساثمافأما
سيفلضحصثابتغيرسليمانبنسيفحديثفان@لق@،طريقمن

لاديناربنع@روولانهذا،سليانابن
يصخ

يصخفلاعبلى،ابنمنسماعله

بنعبد@لرحسوحدثناله،الاحتحاحلمحالفا
بنعبد@للهحدثناقال:سثسا

ئحمد

عنبلال،بنسليمانحدثناقال:@طز@كليسلسةأبوحدثناقال:أليحدثميقال:

بنقي@بنعمروبنإسماعيلعنعبد@لرحى،أليبنرببمة
سمد

عنعبادة،بن

سعدكتبفيوحدواأنهمأبيه،
معباليينقضى@@للهرصرلئنعبادة:!بن

عندهكانفلوهد!،اك
مايلجأ@ل@ولملذكرةعبل@اب@عنلمحي@ربنع@روعن

كاب.فيوجده

محمدفانشهل،حديثوأما
أحصدحدثناقال:ث@ردأبرحدثناتال:بكربن

بن

عبد@لرحمن،أليبنربيعةعىحدثنا@لاراوزب،قال:@لزهريمصح@أبوبكرأبي

معباليمينقضىلجفش@لنب@ئن"ة:هر@اليعنأببه،عنصالح،أليبىشهثلعن

@ور@ثاود:أبوقالالشاهد!،

في@لزد@سليمانبىاربيعني
أخبرناقال:@ديثهذا@

@ك
عند@وهورييعة-أخبرنيفقال:لئمهيلفلكدذكرتقال:عد@لزيزعنفيئ

ئز@لتعلةسهيلائصبتكانوقديز:عبد@لضقالئحفطه.ولاإيأهحدثت@أنىثقة-

عقلهبعض
عنهرييعةعنبحذث@بحذسهيلفكانحديثه،بعضوسي

أبيه.عن

محمدوحدثنا
محسدحدثناقال:ثاودأبوحدثناقال:بكربن

الاسكندرانيثاودبن
لمحاسادربيعةعنبلالبنسليسانحدثنيفال:يرنس-ابنيحنيزياد-حدثناقال:

فسألتهسهيلافلقيتسليمان:قللومعناه،مصع@ألي
مافقال:هذا@طديث،عن

عنيأحبركربيعةكانفادقال:عنك؟!بهئحبرنيربيعة)نله:فقلتا،ئكلرفه

لهفحذث
عيئ!ربيحةعى

لهي.د@ودن@ولحركا،للدضها،@ر@ي@@مله@حرح(51)
3سه دقضاء@5@تمة،كد@ل@.1:3

3رغو@لامدلالمبر 6 1،03 6 @لالتو@تهسحاعى@لمليةهلةمدىتصفر@دلظبموها1،1

وحتىثاود،.@ىصيو@يةاتمانامهلمفة@ر@ي@حاع@حيتيةالأحاثيت@ر@ية@يتحزيهوشلة

ما@يت@شهالممهمى@لفرلةبنكى@لفركة
فولكرأبينننخذحمتاثاود!ن@رنالهامى.@

ني@،عنالع،ئى@ننشهيلعنغد@لأنجي،أيننرلمةعن@ؤفي،حئنا@لدر@في،@لىفينضمب

لنؤننصنياقشيز@مى@ضيغثاود.ئرفال@لئعل!،.معبانببرفضى@لا@فبيننفرفىة.ئبىعن
قال@فيريرعنل!عننخنى@ل@نمبييفال.فنا@ظلبتلي

"

ر@يحة-نخىنقال.لئمفنلفللتفدكزت
@غصقتعلةضهنلأنصاتكدونذعذ@فر@.ا@النخفطةولا@ئاةحنتةتثىنفه-كلىوفر
ناؤد@لأنكنلر@ئ،=ننضححذخمتاني@.عنرلمةعننت@@نذنهل@كادخبنيلغصزلئكقيبما
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وفقدإبأهعنهمى@ؤىإنكارمعشربحةبهثتلاالحديثهذاومثلبكر:أبوقال

له:تيلنسية،ثم@رو@يكرنئنيجرزقائل:قالفإنبه.معرفته
تديكودئ@ويحرر

ودقد@لل@ححوءئمرهآحزكانألهعلمناوقدسسعه،يكنلمماوروىليهبدئاوهم
ئولى.فهربه

@انعة@إحدى@لمللذكزناالأمرر@لتيفهذه
الأحكمو)ثاتالأخبلىهدهقولمى

وهوأخرى،حهةومنبها.
بنعبد@لرحمنحدثناما

بنعبد@للهحدثناقال:سنما

رليحةسألتتال:اللهبمدب@سر@رصحدثنا@سماعيلفال.أليحدثنيقال:أحمد

كتابفيرحدتقال:الحق؟صسبويميى@لشاهدشها@ةقرلكمقلت:@لرأي

فيوحدماعلىيعتمدولملدكرةرييحةعدصحيخاسهيلحديثكانفلوسمد.

بىعبد@للهحدثاقال:ميابنعبد@لرحمنوحدثناسحد.كتب
قال:أحمد

مع@لييز@ي@زهيريع@مغ@رحدثناقال:ر@قحدثناقال:ألي

هذاقال:@لثاهد،
شيء

حمادحدثاإ!شاهدي@الالا!@لناس،أحدث@
لن

خالد

معى@لي@فييقولكافى@لؤهريإل@ذئب:ألى@بنسألتقال:@طياط
@ثاهد؟

محسدوروىمعرية.ئجلىهمنوأؤللدعة،يقول:كانتال؟
أليابنعنالحسنبن

)لهاوئكلرفهمافقال:الطابى،ويمينساهدللةش@عى@لزهرفيصألثفال:دئب

كانفلووقته،في@دين@@أملئملمشو@لرهريمحلىية.لهقضىمىوأوللبذعة،

الأحكم؟أصولمنكبيرئصلوهوعليهمثئةيخمىكافىكيفثابئاهذا@طبر

ليواحدة@مرئ@شها@ةنصىأنهمعلىبةعىزويرتد
الطابى،يمبىعيرمن@ال@

بنعبد@لرحسحدثنا
لنعبد@للهحدثناقال:سنسا

قال:أليحدثنيفال:أحد

عبد@لل@أخرنيقال:خريجابنأخبرناقالوا:لكربىرمحمدو@وخعبد@لرزادحدثا

علقةئدئلثكة،ئيابر
سلمةئمئنئخمرهوتاصأليبن

شهدت@لبيءنر@روج

لمحسد
ئميهأليبىزهيرأحاهئكلطىئميةأليبنري@عةأنزهير@خوتهبنعبد@للهلن

وعلقمةوخل@اشهادتهامعاويةفأجلىغيزما،فلدعلىيشهدولمربحه،مننصيبه

لالثامدمعلىيةقصلىكانلإنمعاوية.قضاءمنفلكحافز
فيبغيحئزا@ليحبئمع

@لكتبحكموألطلمابمثلهفاقضما@للللب،يمينعيرهدسباكقضاؤهأيضايجوزأن

قالومتاةشضحبنيىلإفمادريعةغنبل!،ششلنتانخدضىزوت@-@قنغسيىياز-خمتا

ئقالتلا@ظليت،غنلننئةسهنلأنليتضيمد:
"

1ككب!@خرىريغةينلة:ا@فنثئكلبرنةنا 1

@حئتعئيئخركريمةكادنإنتال:
أ!.عئىرلحةعنبه



2 @لتغشرفيوسهجه@صاص@@ر@زيالإمم6

اإو@لسنة

بنعبد@لرحمىوحدثا
بنعبد@لل@حدثناقال:سئما

أبيحدثنيقال:أحمد
تج@زلا"يقول:عطاءكانقال:خريجابنئخبرناقال:عبد@لرر@تىحدثناقال:

معجحلمهرانبن@لكعبد@كانحتى@راثاهدغن!دونغيرهولاثينيعلىشهاثة

النعن@لينئ@لقاضيمازنبنمطرفو@وى@لطال@.يمين@لراحدجل@ل@ئهالة

يعنيهذا@لبلد-كتقال:!رباحأبيبنعطاءعنجريج،
فيهئقضىومامكة-

ويمين!.بئاهديقضيمرو@نبن@لكعبد@كانحتىبثاهدين،إلاالحقوقفي

بنالليثو@رى
سعد

وهوعبد@لزنىبنعر@ى@أنهحكيم،بن@ويقعن

@لي@فكتب@طق،صاحبويمين@لشاهدبمثهالةبالمدين@تقضيكنتإنكعامله:

كناقدإنا"عمر:
إلاتقضينفلافلك،غيرعلىوجدنا@لنل@وإناكذلكنقضي

@ا.و@صأتينبرجلأورحلينلشها@ة

بسنةلي@وأنه@لكوعبد@ممريةسنةباليمينالقضاءئنالسلفهؤلاءأخبرفقد

@لوجهانفهذ@نعلساء@لتبحبن.علىخفىلما@د@@لنب@عنفلككانفلوكأ2@،النبي

وهر@لسدةلهشهيلجحيوو@:@و@ضطرائه،فساذ@لسنىأحدهما:ذكرنا،@للذان

أنهو)حبلىهمعلماء@لتابحينوإنكارسعد،كتبفيوجدمائأ@صلهربيعة@خبلرفيه،

به.قضىمنأول@لكوعبد@محاويةوئنبدعة

مثلهافيالآحادأحبلىئضلمستقيسةطرقمنورتلوأنها@لثالث:جهو@لص

بهاالاعتراضجلألمابدعة،أنهالاخبارهمعلى@وايتهانكير@لسلفظهورمنوعريت

المفهرمئنمنهالنسخووجهالآحاد،بأخب@ر@لقىتنلخجائزغيربش@لقصآن،لصعلى
ئحذبهرتلا@لذيمنه

@وشاهديفسئتلقبرلح@اللغةأهلمنالايةسامعيمن

منئقلعلىوالاقتصارالايةئوجبتزكهذا@طبراستمالوفيواصأتين.رحل
د@لى

كماو@ليين@لثاهدالآيةفيالحدد@دكورذكرتحتينطويأنجئزغير@@المذكور،

مأنةتها@حىكل)تفبلدؤاوقوله:@،جذ:ثئني)فاتجلومزقوله:من@فهومكافى@

جقبز@
(2)

كونهافيمنهائتلعلىالاقتصارمنع

طرقمنويردالكتبمعلىضةمنسلملوو@ليينهدخبر@كأن@لرايع:و@لوحه

ماأكثرئنوفلك@لطابى،ويمينثاهدالاستحقاقفيبهالاحتجعصثعلمامستقيمة

.24،@لىرسورةالآيتدس(52)



@تفش@762ميفهجهنض

بلفظلبى@س،@لنب@منقضيةحكايةرهذهريمين،لامل!قضى@النبيئنفيه

ليكيفينهالناسينولمكبرهفيبهئختخحتىويمينثاهد@طكمإيجبفيعمم

معباليينتضى@د@@لنب@أن"هريرةأليحديثوفي@طبر.
محتسلوذلك@لاهدأ

لاوجود@لثاهد@لهاحدئنبهيد@ئن
سع)د@ستحلمهعل!@لذعى@ستحنيمع

أنوعليه،@لذعىاستحونتمنعلا@ل@مد@لراحدشهاثةأنفأفادضاهد،شهادة

عليه@ذعىعلى@تجبإنمان@لي@ئنظانيظنيجوزئدكانوقدبمنزلة.وعدمهوجححه

لدلك.@لظانظن@لنشيةلهذهبقله@لراويفأبطلئصلا،شاهدللصذعييكىلمبنا

قضىأنه@لواوي@مر@يكودئنفجائزللجنس،يكوفى@سئاتد@لشاهدفإنوأيضا

بشهالةللقضاءمفيداهد@كحكميكونفلاحال،فىوبالبتنةحالفيباليمين

أبذبهصا@فاقطحو(رألنلىقة)والمتمارقتحالح:كفولهوهذاواحد،
كانلما(3)

وهوو@حدبثاهدقضىيكونئنوحائزو@حذا.سلىفا@المر@يكىلمللجنى@سئا

ثابتبنخزيمه
@لت(4)

ذلك@لطالبءفاستحلصرحلين،بشها@ةضهادتهححلي

@دعى@لب@اعة.للطلربلأن

فيمى@شترى@لقضيةتكونبأنوفلدمذهبنا،لمو@فقة@حتاله@طمى:و@لوجه

صضعفيعيباو@خىج@رية
في@ثاهد@لراحدشهادةفتفبللغنبرإلايجهز@لنظر@ليهلا

سع@لئريواستحلف@لعيب،رجي
علىبالردتضىتدفيكونرضىماباللهذلك

شاهدشهادة@لبائع
و@لييئحبر@لشاهدكان@ناتري.@وهو@@للللبيمينمع

وجبوصفنالمامحتملا
@لق@آن،نمقجهةشثابثخكثملهلا@زالوئأعليهحمئة

فر@@روية@@لقي@فإنوأيضا
فىأوالأموالفيكفتأنهافيهالي@و@ليق@لثاهد

@الأمهالفيفكذلكالأموالغيرفيبطلانهعلى@لفقاءاتفقوفدغيرها،

اثالث:النموذج

تلاينغلمفااموآاتدب.)يكأيخهاتعالى:قرلهئكلني@لدين،آيةتفسيرمنأيضاوهو

.38ئمهلا@رةسر(53)

@ى@ؤس@ننر@مىصحلى،:(@ك@)ت@لنها@تن@لص@لق@@اك@صلىينابتسحريمة(54)

فحيرم@فرسر@يةوحملمكاد@لمبةمىكاد@فديم.@شجحلهمومىو@لاسم،@طامبة
وعنىمكة.

3رعيرساوملم@لحلىيله@رىليها.صفير@قلونهد-طاد،ن@يسعليحلالحة@لى ححيتا.8

@ي.نرح@فه@ظر@
12@لمرةعمة 9 3 3@لأعم،و.1،/ 0 5 /2.

1/6لن@تن،@نحكم.(@) 25-6 2 لاحنصار9
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لبعض@لتؤبلسنملكهاالجصاصسلكوفد@،فانحتبو:-نسئىلحلإلى+@دنجب

علىو@لكتابهالإشهادوجوبتفيدوهيالآية،هذهتفسيرفي@لسلفعن@رق

@لى
عنئثجذئأحاولبدلكفهوولالتالببن،

بهامخالفيهاشدلالالآثار@مكايةهذه

يخت@ح.فالهماوهذادعم.مر@على

بقولهواجبينكاناقدالاجلةالديونعلىوالاشهاد@لكتدئنبلىقىمفمب"

ئسخثم@زحمالحتمسشه@دتن)رئست@ن@صأقوله:إلى@)لآضتبو.تعالح:
@فتبما@نؤننألن@ديودشصابنصكممن)بئ(تعالى:لفوله@لوجوث

(6)
بمما@و

"آخرون:وفالرالحسن.و@لشحب،@دري،معيد@أليصنلك
هي

لممحكمة

هندأليلنوداودالأحرلعاصموروىشيء!.مهايسح
ابنقالقال:عكرمةعن

عنفراسعنشحبةروىوقد."لشخفيهاومامحكمةالذينآيه@نر@للهلا"عباس:

بئرلهم:يستجيبفلا@للهيدغونثلائة"قال:مرسىأليعنبر@ؤأبيعن@لشبب
تعالى:اللهقالوقدسفيهاماله@كللىورحليطلقها،فلمالحلقسيئةامرئقلهكنت

بهأ.عليهيشهدولمثينرحلعلىلهورجل)7(،@انولكمال@هآ.نؤتوأ)ولا

عنيبرضيوى@ي@.الى@لنب@مردرعاالحديثهذأوقد@ويبكر:أبوفال

@لل@حقتركلأنهئجت،لمعليهدعاوإنيؤجز،@حقهث@ب@دةأ@لضئهاك

علىوئشهدوايعني؟@شايمتصإدامر()وأش@خبير:بنسعيدوفالرئصه!.

حال.كلعلىحقكعلىفأشهدأجل،فيهايكىلمأوأجلفيهاكان@ناحقوتكم

هرلعمقال:ثوهم،بصصلايعئأعلىأئث@هذ@لربئعطاء:سلخريح:النوقال

قال:إبر@ميمعنمغيرةوروىتجايقتر@.إداشوأ)وأتعال@:قولهتلىيل

ئشهد@نشهإنأوالثحبي:الحسنعنزويوتد."بقلدستجةعلىلوئثهذ"
مجاهد:عنلئثو@وى.@بنضا@بغحكمأمى)لبنتمالح:لقرلهيشهدلمشاء

لرلأنهندئا؟رتهأنهعلىيدلوهدايكتب،،ولمأشهدباعبناكافىعمرابنائن
الاية.فيبهسامئوزلألهماالإشهادمع@لكتابةلكفتواجاكان

ئهيدتيتث@رأ)رئ@قوله:@لى@)مآ@تبو:تعالى:قرلهيخلولابكر:أبوقال

للكتابةمرجئايكونأنمن@شابغتضدا)وأشحواإتحالى:وقوله@ل@تمتيمن

مله(56)
2طأ،2@لبضةمررةوسا@تيها،هو@كت@ةمىكلهاص 83.

ه.@لآية@لاء،سررة(57)
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يرئنثاشا@لىمستقزاحكئاهذاوكاننزولها،حالفيالآجلةعلى@لديونوالإشهاد
د

وئنلننتبما@،اؤنمئتم@اشفا@نتلفحخكمأص)بئتحالى:بفولهإيجابهنشخ

رالإشهادبالكتابة@ر@ديكور@انجائنرفميركذلككادفإنمغا،الجميعنزوليكرن

الحكملشخحئرغير@تواحد،ئيءمغا@ي@نسوخو@و@رد@لناسخلامتنعالإيجاب،

عندلايثبتلمولمااستقر@ره.قبل
تعالى:قرلهس@طكمينهديننزولتلىيخ

@طكموجببنصا@لنصحكمأمى)بئنعالى:وقرله@تجايغتضإدا)وأشمرأ

@فلممغا،بر@رثمما
أس)بئةتعالىلقولهمقروتاإلاوالإشهادبالكتدالأنزد

نذثوالإشهادلالكتابةالأمرئنبذلكفثبت@فتبما@آؤشانم@فتوذبغضابتصكم

واج@.غير

سهئنسخلممحكمة@لدينآيةئنمنعاسالنعنوما@ري

شيء
علىفيهدلالةلا

وردئأ@بمبعيريدئنجائزلأنهواحنا.الإشهادرئىأله
ما@لتلاوةنسئفيفكانمغا

ومابغضا@.لغمكمأمى)يئتعالى:تولهوهوننئا،الإشهاديكونأنأوجب

كلهعلى@لنلب@،يشهدأنهوعطاء@يمإبر@وصئتنهد،كانألهعمرابنعن@وي

موسىأليع@وما@ويإيجابا.لانلبارئوهأنهمعندلا
للااللهيدعونللائة"ة

اجا،وراهأنهعلىدلالةفلائثهد،ولملمحثيئرحلعلىلهمنأحدهملهم:يستجب

مندكر@ألهترىئلا
احبلوليسألهحلا@ولايطلقهافلمالخلئسبئةامرئةله

منعلى
تلركدلكفاعلأنعلىمهلرإممايطقها،أفى@طفقسيئة@مرئةله

فقهاءببرخلافرلاو@فلاص.@درجفبهلهتعالى@لل@جعلما@لىو@لنىضلللاحتباط

فيحميحهذكور@@و@لوصوالإشهادلالكتالةالأمرئنالأمصار
ثاد@رتدثالآبةهذه

وواجب.عيرمنهشيتاوأدو@لدلي@،للدينوالاحتياطو@لصلاخالحطفيهمالن@@لى
قد

عيرمىأمصارهمفيو@لبياعكوالأثريةالمدايناتعقردسل@عىحت@الأمةنقلت

لماواحئاالإشهادكادولرعليهيم،سهملكيركيرمىبدلكفقهائهمعلممع@شهاد

وذلكندئا،رأوهأنهمعلىدليلدلدوفيبه.علمهممعتاركهعلى

علىتشهدوالنالعرد@لصحابةكالتولوهدا.يرمنابل@عصر@لنى@منمقول

الإثهاد،تركفاعلهعلىولألكرتمستميضامتواترأبهلررد@لنتلوئئريتهايياعاتها

ثبتمى@لامةتلىكهعلىولا@طهاز@لنكيرالمستفيصبالق@الإئسهاذعنهمئنقللمفلئا

واحبين!عيرو@لبياعتنوالإشهاد@لكتا@أنبذلك
(8)

@لفرادنحكم!(58)
5 8 3 / .58ه-15



2 @لن@نيومهجهلطصاعى@لر@ري3@لا7
ى

عليها:تعقيب@ئيدون@لاثهرةالأقوالسزذ-3

معالجصاصتعائلفيئلاحظ@لذي@لثاكو@لصسلك
هو@ثرر@

دي@رئحيائاأنه

أوعليها،تعقيبأيثونسزثمابمجزدويكتفيالآياتتفسيرفي@لسلفئفوال
منقرليكلئنلثر@لىأنيد@المسلكبهناركألهلها.مناث@

@لاقهالهذه

لاولذلكتحضه،علحيةقيحةمنيخلرلا@أثررة@
ينبعي

منبلبينها،يفاضلأن

منذلكعلىالأمثلةبعضوهذهلينها.@و@زنةو@الاختيارثونجميعهاتركهاالأفضل

:5تفشر

@آنوشلئرألضحلؤةألضحلؤتعل)خمال@يمة:الايةنفسيرفيأورد
(9)

طائفة
فالببنها:أبفاضللمنم@لوسطى@،@لصلاةشحدبد@تنعلق@لسلفئقهالمن

وتاكبد@لصلاةبفعلأثزفيه@ازنمطئرألضحلؤةالضدؤتعل)خفالرتمالى:الله

المحافلى،بذكروجولها
و@للبلة،@ليومفيالمكتوبد@لعهوثاتالخسالصلواتوهي

بها@لقيمذلكانتظمرتدمعهود.بل@بهاعليها@ت@رةو@للامالألصلدحرلوفلك

الأمركان@تفيها،@لتقيروتزكم@اقيتهافيوفملهاحدولمح@اوحفظفروصهار@ستيفاء
سنرذكرهمعبالذكر@لرسطى@افرا@ماوأكد@لصلاةكئه.فلكيقتضيبالمحالظة

بالمحافظةوأولاها@لصلو@تئنضلتكرفىأنبماسيي:علىيدلو@لكالصلوات،

أئذعليهاالمحافظةتكونأنوإماالجصلة،عنبالدكرألرث@افلذلكعليها
المحافظةمن

ربعضهاالأولعلى@لرجهبحضهايدذمختلفة@راياتفلكفيوقد@ريغيرها.على

"قال:أنهثالتبنريدعنزويماصهادالناني،على@لوحه
رسوللأن@ل@هرهي

قائلتهمفيو@لناسأو@لصفانإلا@لصصرراعهبكرنولالالهجيريصليكان@د@@لله

في@،،أنوشكوألضلؤآلضلؤتعل)خفالماتعالى:@للهفئزلوتجارتهم،
ذلك!.تحالىاللهفأنزلالصحابةعلى@لصلو@تأثقلفكانت"الحديث:ئلناظبعض

ويرو.@صلاتينولعدهاصلاتينقبلهالأنوسطى؟سئاهاو)نما"ثابت:زيدسقال

عبل@ابنعنو@ري@لعصرأ.صلاةسطىئأ@لصلاة"عل@وابنعصراب@عن

فيئنكلثوموئموحفصةعائةصئويوقد@لفجرأ.صلاةأنها"ىأضل@ابة
عنو@ري@لعصر،.صلاة@لرسطىو@لصلاةاتحافظيا"ئضحفهن.

علىوقرآلهاالعصير،وصلاةعلى@لئلياتحافظفاأنزلت"فال:علز@بن@لبراء

رسو(59)
2ةلؤ@ة 3
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وأدضدؤؤأدنمدزتعلى)خفلوأفئزل:تعالىدلهنسخها@ثمدلهء2س،@رمولعهد

ماأنفانجر@لبراء@،.آلحشع@ئ
منسوخ.صلاةذكرمنهؤلاءمصحففي

صلاةعنفعلوناالأحزابفاتلنا5قال:علئيعن@رعنعاصموقد@وى

حتى
@لهقلرب@نلأ@للم5@لحءير@:فقالتعيب،أن@لشىكادت

عىثعلرناين

مةعكروروى@لمجر،.صلاةأدهانرىكناعليئ:!قالنازا!أ،سطى@لعلاة

عنيرةأبو@و@رى.@@ل@عنذلكثلعبلرابرعنومقسمجبيربنوسعيد

@ر@.@للهرسرلعىجدببنسئرة@رىوكذلكالعصر،.صلاة)أنها@رشالنبي

ع@وكعبابنأفيعنوكذلك@،صلاةإنها"فوله:منعليئصو@ري

.@بالمضفؤب:أبنتبيصة

صلاتبرو@لهارصلاةصلاتيرشبينلأنها@لرسطى.صلاةستيت@كاوقيل

الآخرة،المشاءوآحرها@لفجركنتوجرئا@لملحاتأؤل@نوقيل@للي@،صلاةمن

لألهابقول:سطى@ل@ئنقالومنجوب.في@لصسطىهي@لرفكانت

لألهااعاس:ابنقالفقد@لثنحقالومنو@لصى،@لفجربين@لنهارصلاةؤنمطى

@لوقت!فيوسطىفجعلها@لنارمنوبباضالليلمنسحل@فيئصلى

ومن
منالةأوعليهاتحقيبئئيبدون@أثررة@للأقمال@طصاص@@@على!الأمثلة

@موئهآ-هو@جه@)رلئئتعالى:قرلهني@حهة"تفسيرفيساقهمالها:
(61)

@طسن.وقالمجاهد.عنفلك@ويقبلة،،"فيها:قيلجهة9قال:جت

ومحاهدعباساب@عنوزويالإسلام.منتعال@@للهمايثرعرهوطريقة،"

لبيئلكل9الحسى:وتالوجهةأ.ارىو@لن@مى@ليهودملةكللاهلو@ئذي:أ
،@

مبهغجمتما)دتىتعالى:كقولهالأحكماختلفتينالإسلاموهيو@حدةفالرجهة

بلىوصلاتهم@مدس@البيتبلحصلالهمهرتتا@ة:أتالومناجأ@شرعة

@لكعبةجهات@لتيالآفاقسئرئملمنالمسلمبنمنقرملكلفيه:وتيل.@@لكعبة

@لأتهاللحصن@محاهبىهلا@لاللىلطصاصترجحرعلمه،ك@ه،@ا@@لنيتدائحكم)ح@ا

@لكو@ل@@لصر،صحة@لرمطىلالرة@ر@د@ننعلىدالحههرمى@لض.نرلىبىدكرما@لتي

ه/"صحبحهلي.ملمنحرحهحا@لدء@ئرسولكم@لعصرسنحلبلما@صلاةصربخادالر@يان

2 مى@لرسطى@لصحةتال.لمن@لميلباحد،@كد@:67-269
@حلاساص@لمر،صح@

6يرفهاعلئ عىواكحرى2،7
@عد@لل@

6هأيرفمحاعسودى

4اكيةمىحرء@لؤة،هرة@(61) ما.الآبةسحزءللاندة،محرة(62).81
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عنأويمينهاعنأوقذ@مهاأو@اور@
بأولىجهاتهامنجهةليىأنه@نادكأنهش@الا،

كيرما!ستبلةتكونئ@

لؤتلتكخظةمنبعزعتصفيماعتكخحناح)ولاتعال@:قولهتفسيرفيوأيضا

@كنم@نف@فئ@شن@تر
(64)

عدثاذكر
@لترجبحدون@لسلفعن@رثةمن

@فاضلةو@
بيه!،

يانها@لذكر@لفالحطة:فيفيلوقد"لقال:
ئشند

عقدة@لىبهكى

@نأيضا:قيلوفد@لنأليف،منضرو@على@تسم@@@رعظة@بالض@:والحطمة@لكع،

فيوقيلة.و@لتفىالجلسةنحرللحالوالحطبةكالرسال@،وآخرأولمالهالحفة

@لك@تضتنماإنه@لتعريص:
القائل:كقولله،دكيركيرمنثىءعلىمى@لدلالةم

لعيرهيعزضبزانيأناط
و@لكنايةيع.وجعلهالحذفيهعررئىولذلكر@د،أله

صريحالعدوذص
انفنو@بخلألىتآ@رنة@)تحالى:كقرلهعليهيدليركبر@لى@سمه

(6)

إنيلها:يقولأنبالخطبةالتريض"عمى:النوقالعه.كنايةدالهاءالقرآفى،يصي

ننهو"@طسن:وقالبالقول!.لهايعزضوأنزهاأمرما،س@رئةأترؤحأن@ريد

@ر@@لنبيوقالنفسك!،.تفوتيماولالر@كلثفيكوإنيئمغجببكإنيلها.يفرل

فيوهيقي@ىبتلفاطمة
1@لماة

"نفسد!تفؤتينالا0
(66)

انقضاءبعدحطهاثم

أسامةعلىة@لف
لهايقولئنهرقال:أأبيهعى@لناسمبنرحسعبد@وفالريد.بر

فيوهي
هذانحوأوخيزا،@ليكلسائق@لل@و)نلراغثفيلىوإديلكريمةإدكة:@لث

قضى@للهو)نلراغبفيكوانيلجحيلةإنكيقول:ئأهو"عطاء:وقاللم.القولمى

يخطهاولافيهارغنهعلى@فحر@يدلبكلاميتكئمأدالتعربمقلكادكاد،.شبئا

أنتضرولحأ@:قولاتقولوا)أنتعالى:قردهفيجبيرسحيدسفالالقول.لصريح

"نجتمعأنلأزلمجووانيلر@خثفيدإلييقرل:

1@لتىتد@1/أحكمث@.ي@ 1ا-@3/2تمسيره@يئحرحها@لطبريدكهرة@لآنلى@و@1،0 9،4@@
@لآنلىى

32رس 2 7 2رقم@لى4 2 87.

2الآبةصدر@لؤة،مررة(@) 3 )ملا(.5
ا.@لآبة@لتر،هرة@

7صحبحه،لي.سلمئحرحهث@6) 4 / ا،لحارتم.لهانمقةلا@لبنى@طئتة@لبكد@لطلاق،.10

سرئص-
@ي@لرمل@3/574@لسىا:ئصحا@.

مال@ر@للمد،محد@ل@لىق
ثلائاللطلقةحاء@ي

2و@لسئيا،@رقم.ولا@مفةياكىلا@ 1 0 / @لان@.نففة@دكد@لطلاق،في6

5@لفرتد،نحكم1(67) 1 1 /



@لنمبرفنجيمافي@ض

النبوية:بالسنةالجصاعى@غمام

2 7

يهتم@بصاص@نيلاحظومما
تضيرهلصدد@ثربمةالنبويةلالسنةخاصااهنمانا

وةأيفولالاية-عليهتدللماتفر@هلحدلر@ه-مافكثيزا@لكريم،@لفرآنلنصرص
قد

@لكتا@،،عليهدلطبمئلالسنةوردت
فيلها-ئشحاالأحالمحيثتلكيسوق3

مها:ئدكرجدا،كثيرةدلكعلىوالأمثلةالخا@.بأساليده@لغالب-

يزلفتىوينرود@نربئسكغئحؤن)وال@ينتحالى:@للهقولتفسيرهفيذكرهما

وعثرأ@@ثهملزلحة@اشسهن
(68)

لمسألةتعزضوقد
حروج

@حتدة@
ئنلبحدبيتها،س

لاأنهاقلأر
منتحرج@من)لاتعالى:فلقوله@طلقةأما@"قال:لحذر،إلاتخرج

@تلةلقحئزيآتيىإلأ@نيخرخنولايوتهن
(69)

ليحروحها@)خراجهالحظر

شضزثوذلكمبينة،بفاحثهياتينأنإلاالعذة
@لف

ولحدر.خهرجهالألعر،
قد

تمالى.شاء@للهإنموضعهاليوسندكرهاالآية،هذهفي@لذكورةفى@لماحشة@حئلف

فيقالتحال@اللهفإنزوخهاعنهاوئما@لترفى
غيرالحؤلإلى)نتغاالأولى:ة@لث

@يخاخ
(70)

المدةمدهحكملمقيوالحشر،الأشهرالأر@عةعلىز@دمامنهانسخثم

.@ر@فيماو)نما@لنسخنشخلهاوردلم@ت@طروح،تزيئمنعليهكانماعلىالثانية

محسدحدثنا@لكتص:عليهدلمابمثلالسنةوردتوقد
أبرحدثناقال:بكربن

اللهعبدحدنناقال:ثاود
بن

بنإسحاقسحدسعنمالك،عن@لقصي،سلة

كعص
عنعجرة،بن

لنمالكت@لفريعةئنلمححرة،بنكعببنتزينصعمته

سنان-
وهي

أنتسأله@4@@لنبببل@جلىتألهائخبرتهاسعيد@فذري-أيأخت

ئرجعأن@ر@اللهرسولفسألتله،عثذننله@رجهافإنخدرةبنيفيئملها@لىترجع
@بر@:اللهرسرلفقالفالت:نفقة،ولايملكهمسكنفييتركنيلمفانهأهليبل@

فيأو@طجرةفيكنت@احتى@فخرحثقالت:نعم!،."
فقال.دعمى@سحد@

منذكرت@لتى@لقصةعليهفرورتقلت؟!،كيفأ
شأن

زوجي،
فقال:قالت:

وعشزا.ئثهرأرلحةفيهلاعددتقالت:أجله!،.@لكتبي@لغحتىبيتكلي@مكثي"

به،وقضىفاتبعهفأحبرتهذلكع@وسأليي@أرسلعثسادكانفلماقالت:

2@لفرةدهرة)ما( ا.@لطلاقسهرة(69).34

2ةلؤ@رةسر(70) 4 0

مدا@طدحتئحرحك@)ا
مى

2/2د@ردنر@لسى،ئصحا@. 9 عها@رنىلى@@@لاللافى،دى@1

3رسملالرحها
02 9و@لسفي3،0 / يها-روحها@ىعها@مولى@ممملد@لاللاو،ى@ا@6
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عن@لآثاربعضهذا@طديثعقبأوردالجصاصأنهاالإش@رةاليهتجدرومما

حماعة
س

لمولكنهشات،حيثتعتاعها@وجهاالمترئىئدتفيدوهي@لصحالة،

تذمناوماقاللا:او@لسنةالكتبلدلالةالأولويةو)نما@كلطىلدلديصأ
@ليلمن

الأول،لصحةيوحبو@لسن@الكتب

ومن
قولهتفسيرفيدكرهما@لمثريفة@لبويةبالسنة@طصاصاهتمامعلىالأحلة

طائفةأرردوفد)37(،@لاكضحملهءنإردانن@)@نتقحأ@لنهتعال@:
الأحاثيتمى

فقال:الرحم،حرمةتعظيمليالنبوبة

مايهاطئما@لوحمحرمةتحطمفي@لنبى@و@ع@زويوقد"
روى@لننزيل،بهورد

سلسةأليعى@لزهريعنعيينةبنسفيان
عو@بنالرحمنعبدعنحمنعبد@ل@لن

منلها@سئاشققث@لزحئموهيأنا@لزح@ن@لله:يقول"@بر@:@للهرسولقالقال.

فال:فايعبنعبد@لبافيوحدثنالنةأقد@اوشوصلئهوصلهالى@انمي

محمدحدثناقال:ئربنحيانخاليحدثنانال:مرسىل@بشرحدنا
بن

@سن،@

@قال:حنيفةأيعن
أليعنسلمة،أبيعنكثيرأبيبنيحىعنناصحئي

سا"قال:أنه@د@عى@لنب@هرروة،
صلةمنثوائائكلحلفيهاللةأطغشنيءين

@
وحدثنا."@لناحرةواليمين@لبغيمنعقوبةلهاللهغصيعملمنومارحم،

خالدحدثناتال:مهصىبرلرحدثافال:عبد@لافي
صالعحدثنافال:حداث@بن

إن"@ر@:@ل@هرسولقالفال:مالكسأنسعىالرقاشي،بريدحدثافال:المرقي

بهما@للهويدفع@لسرءمثتةبهساويدفعفيلهحااللهبزيد3@زوصلة@لصدقة

حدثناقال:سىصبنثرحدثناقال:عبد@لباقيوحدثنا@كروه،+و@المحدور

عرف،لنعبد@لرح@نلنحميدعن@لرمري،عنسميان،حدثاقال:الحميدي

عن
@لضدقةأفضل"يقرل:@ر@@لل@رسولسمحتقالت:عقبةبنتكلثومئمئمه

ت

لىحاءمالد@ليهد،لمسيلا@34ملىو@لهنحل،حتى
1عها@رحهارفم@توفى@علة 1 9،7

6الىماحهاس، 5

2رعها@وحهاللترلىنحنذنبرلد@لكند،@مس@ي 0 3 1
مالكئخماوئحرحه3،

رئحد8،7رغتحلخىلهالحيعها@وحها@نر@ى@مفملا@@لطلاق،@:3ملاص@لرطأ،لي!

2هل@رقمالأ@صلىامدلفيي.

5@لت@تد،ئحكمالطرال@(ا 0،65 افد.@لآبة@لاء،مررة)كلا(.07
@ي.@لرملي@و@هس@)

3عه، 1 5 ر3،37091@لرنطبمةحاء@يما@ر@ل@ل@،كد@لبر.4/

لا@ركاة،كتد@ا:ك@/2لاودرن@ر
@ي

@صلة
1ررحم 6 9 ا@لد،،مىحملمعلحيوئحمد4،3

1كاقي:رو@ياتونرتم 5 7،11 5 8،91 5 9،01 5 1،40 6 401.
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عنسفيان،أيفاورو@ه@لمدو،@لكثع@طميدي:قال@لكثع!،@لوحمذيكلئ

ئمضلقال:أ@لنبى@د@عنحرلم،بنحكيمعنبشير،برايو@ع@@لزمري،
لنتحفصةوروت@لكلثح!.@لزحمذيعلىقة@لئحه

عن@ربب،عنميرين،

الأحمف@وعلىصدفةالمسل@بنعلىالضدقةقال:أ@2@@لنبيعنعمر،بنسيمان
صلةوجو@و@لسئة@لكتبلدلالةفثبتبكر:أبوقال."وصلةصدقةلانهااثنتافى

صدقةاثنتين@لزحمنيعلىقة@لصه@لنبئنءبر@وحعلبها،@@لثو@واستحقاق@لؤحم

بالصدقة-!يستحقهماسرى@لرحملأجل@لثوابباستحقاقوأحبروصلة،

ينبغي@لتيالأمور@لامةومن
حدلالصددبليها@لتنئه

@طصاصالإماماهت@امعن

قسحبن:@ل@@ير@عى@لبي@لر@رثةالأحالمحبثبتقسيمعنايته@ثريفة:@لنبريةبالست@

الآحاد.ئحلر@لثي:س@و@ل@المتواترة،الأحاديثالاول:@لتس@

منالمو@ضعشتىفيعبارانهمنجلباذلدفببدوالمتحاترةبالأحاديث@منحامهئط

@لممتخثتقد"فيقول:الأحاديث،منمت@اتزهوماعلىينصبحده@ذتمشره،

الحلم،يوجبحيثمنوالامنفاضةالنراترطريقمى@س@لنبيعنعلى@لخفيق

علىالمشحكورودوردتيالابالشةاننشخيجوزإنما"يرسف:ألوقالولذلك

ر@لشاء@غرب@)بينحثع!فيمتماترة@لنب@ءر@عنوالأخبار"أو:)67(،لئن!@

ونقلنهله،حبئلابعرلةقرفتاركأنعلىالأثةواتفقت"أر:)77(،@بالمزثلف@

ويخ@لفطريؤمصخعن@لئفغ@د@النبيعنئبتوقد5أو:)87(،وعملا@قرلا

)97(،على@ستححالها،@لقاءواتفئصستفيضبما،متوانر؟أخابىفيلضتن@وأيغ@لئخر

"وخالتهاوعتتها@لرئقبين@بشعص@لنيفيمتمانرةآثازورتوقدئر:ا
(80

فيقولالآثلى،بحضترحيحلي@لتراتر@لحالأحيانبمضفييحتكمئنهلاحظثوفد

ذكرثموالحرة-!@طبئيننقرنأنهمتحاترةئخباز@س@لنبيئعنوفد@وي5مئلا:

أده)ئيقوئا@ير-@كؤفى@لن@خمحبالأخبوفهذه@فلك:عقبوقالمها،جانبا

@رىمقوروايةقلىئا(،حبع
وجوه،مىلهامحلىصيىغيزشفرئاكانأنه

أنهاأحدها:

ن@البهرتها

@طر.@)@لا(

@صلر@(78)

@صلر@(80)

@ؤل(@مص)علا@ما@دكررة@@لأحالمحبتلاتيتحريحوئحلث6،0ل@2،5@لت@تد،

@حياح@واكنعبث@و@ف@،تجر@نردو@،
ليعلة.لأسالبحوالر@مايا@ز@صاص@

9للصدو@لساس)كلا(ك@4./2@لعراد،نحكم / ك@1

3للصلو@لالق(-)كث@.ا/@ل@ق 5 7 / 1

1@لابن 6 9 /2.
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فيو)18(،و@ثيوع-،الاستفاضةفي@@فيهااليالأحبارورنيديليست

وصعتفشرهآحرسموضع
لا@فائلأ:@تراترة@بالأحاديثتتعفقهامةقاعدة

زيجو

ثبرتها!فياختل@@لتببالأحاديثالمتحاترةالاحاديثمعلىصة

فيمثلأفنجدتفسيره،منمه@ضعفيعندهمت@اتزهوعثاالحصاصألادوفدهدا،

يقول:)28(،غتربر@رزجاتكحصتئبحدمنتحل؟للاطنعها)ليمتعالى:لقرلهتفسيره

)فينعالىفوله"
تنكححتىثلاثاالمطلقعلىتحريمهامها:لمحاني،متظئمالآية(هده

جميغا،والرطءالمفد@لثلاثلالطلاقالو@غ@لتحريمارتماعشرطليمفيدكيره،روخا

والافتصلىالإيجازمنوهدايفيد@لقدودكز@لىوخ@الحقيفة،فيهو@لرطءلأد@لكع

فيمسنفيضةأحبازالنبيء2@ع@وردتوقد@لتصريح،عن@لفنيةه@ة@@على@لكاية

ئنعائثة:عنغزوةع@@لزفريحديتسهابطأها@لثالي،حنىللأولتحللاأ@ا

اليبلى@فحي@لزبير،بنعبد@لرحمىلتزؤحتثلائا،امرأتهطفق@لفرطيرفاعة

لبئيبافقالت:ء@
لتزؤجتتطليقاتثلاثآخرفطلقهارفاعةتحتكنتإلهاالله

رمولفتسشمب،فدلةمنلإلامحهما@لل@رسولياو)له@لربيرسعسد@رح@نلعده

1وقال@لا@@لل@
ويذوقغسنلتةتذوتيحتىلا،رلاعة،بلىترجعيأنتريديرلعئد0

قصةيذكراولممثله@ير@النيع@مالكب@وأنسعمراسوررىغسيلتد!،

فهىاستعمالها،علىاء@لف@واتفقلالقبولالناستلقاهاوقدأخاروهدهرلاعة.امرئ@

بنسحيدعنئروىغشيإلادلكالفقهاء@يبينخلا@ولاالتراتر.حيزفىعدلا

شصللأولتحلإلهاداتال.ألهالمسي@
ئحئانحلمولملما،طءالنكععقد

شاد،دهرعليه،تالحه
("

أؤبهآيوصحي@صوعحنةبند)منما:@لقولهتفسيرهليأيضالرىهذاومثل

@دي@..
@م5)

على@لثكلالوصيةللاقتصارالموجبةالأحاديثعلىعفقحيث

عمدناالثلثعلىبالوصيةللاقتصار@وجةالأخباز@لهذه
الترانرحيزفي

يشرنصر@ا/162@صلر@لغ@)حا/643،743.@صلر@لى@(81)

رسو(82)
2ةلقر@ة 3 0

لييحلد@أحرحهعبه:منمق@حط@ي@8(
2رفم@متمئنهاثة@!35لا4هاثاتدكد@ 6 3،9

لا@2،اد8كد@للرقلىرنكلاله
@لنرطلاقئحلىمى

34ر 6 @يمسلموئحرحه0،5
كتد

5@لكح / 31رعره@رخانكححنىلمطنمهانحنا@طنمة@محللادا@1،7-0 4 33.

4@لؤاد،ئحكم1له@(ا 7 2 / .12رغ@ر@ريت@ايةمىحرء@لاء،مررة)ص(1



@تند@يشهجهئض
2 7 7

ل،إياما@لنصلتلفيللعلم@ب@
@لل@@لمر@مبئةوهي

@دكورة@صيةفي

على@لثلق!مقصررةأنها@لكتبفي
(6@

تلقاهالذي@طبزهو:أالجماصعدايواتر@ديث@ان@@لعبار@مذهمنفالو@فح

أحا@يثلذلكبقصدولحذاشعماله،،علىالفقهاءو@تفقبالقبرل@لنمى

الحديثعلماءعزفهكماالمنواتى-@طديثلأنةلهاوعملتلالقرلالامةتلقتها

ئحالتعددالضز@ثود@لعقلالج@قبلىاستنادع@رو@هماةأمو@صطع-و@

يميدوهوالانتهاء،بل@الالداءمىمتلهمصرووهأوالكدب،علىتو@طؤفخ@لحادة

"عدبفيمحصربىوعيرلا@لنظري،الضروري@لحلم

@مير@لمألة@رارث@لآيةتفسيرهليتعزضالحصاصأنالاحتمالهدايؤئدومما

امةأ@حديثذكر@دسبةوبهده@لرتد،
لا@قال.@د@@لل@رمرلئ@زيدبى

يرث

ةإليهفص@ماعلىبهئحترضندلاعتراضدفيهبصددقالثم)88(،@لكافرأ@لسلئم

كادوإنالحديث(هذا)أيوهو"
لالقبولالاستلقاهفقدالآحادأحلىمن

حيز@لتواتر-،فيفصلىالمسلم،من@لكافرتوريثمعفيو@سنعملهو

ترلتم@ؤ@هرففإضساكمعهنان)ألظلقتمالى:قرلهنفسيرفيدكرهماوئيضا
دكرفلكأثاءولنيوعذتها،الأمةطلاقمسألةفيهبحثوقد)09(،@لجخن

وعئتفاتطليقتاد،الأمةطلاق"قال:@2@اليئنيثغوعائثةعمرابنحديث

لقصادفيالحديتينهذينالأثةاستعلتوقد"دلك:عق@قالثم)ا@،جيضتايى،

@لناستلقاهمالأناتر.لىدصارالآحادطريقو@وورسكافى@دة،@لط

2@لعرتد،نحكم1(86) 3 / 21.

صي@لنهاسللحححة@طديت،علومديفر@كلدر@حع.(87)
3 برنصر@1

1للمطعد@لحريوموعليه،شنقالمم
0

ا@ر@لنم،،@@ولا@لكض@لكر،@سلنم@رتلا
صجح

لالدمحد@لو@فع،:26الى@لحلإي،.
2

نقم@دنلئسلم@ثارلا@لك@سم@سمت
له@بر@للا@@بر@@

6ر 0 3 @سلنم،،@لكز@رترلا@لك@ى،لنم@@لاءتصلم.عدرلمطه9،3
2سلم،صجح@كلا@ 2 7 / 1 و@طلبتلأم@هار34161لدنطفما@لو@فصكد@لمرانص،1

لحىمحرخ
كاله.حص،@ل@@ر@!.و@للطه@ل،ثخاهاكرهان@اكرى@كى@ل@

2/1لؤتن،@نحكم1(@) 29.(90)@

رو
2يئلآصلر@ة،لؤ@ة 2 9

رلطلبقادافةطلاقندحاءمالد@د@لطلاق،47@/3@لرملي@ر@ه(91)
1 1 8 2
لاودرنر3،

دسى@طلاقكةلد@ىدطلاق،@ك@ة2لمه2
1/6ماحهواس2،*@3ر 7 دطلاق،كد@1

@
2ررسنها@قطلاقلي 0 7 9



2 @لتفشرنيومنهجه@بصاص@ر@زي@لامم7

@مياضعفيبيناهلمامعنى@لتهاترفيعندن@فهوالآحادأخبارمىبالقول
(2

أننجدعلى@ستعمالها،وجروابالمبرلتلقاها@لفقاء@لتيالأحاثيثهذهولأهمية

كمالأنها-و@لرأي،على@لعقلفلكوبفذملغ@رمهاالأؤلبرئةيحطيالحصاصالإمم

فحثلاحئنر@لتواتر.فييقول-
1فأذننساقننترد)طالآبة:نفسيرلي

و@لتهفهارتنم

حديثا،ذلكفيرأيردالقاتل@مير@مسألةبى@ستطرد)36(،@تكئخضبهئتمتاتحرج

ذلك:بعدوقال)49(،@يرثلاالفاتل"قال:@ير@@لنبحأنطرق،وسلإسناثه@رو@

فيفزقلاوئنه@ترل،@مالسائرمنميراثه@لتاتلحرمانالأخباربهدهلثت"

ه@ا@طبر@لفقاءوقد@ستحملفيه.@ر@@لنيلفظلعمومو@دطئ@لامدبينثلك

لا"وقوله:)9(،لر@ر@إوصيةلاطي@:أكقولهمجرى@لنواترفحرىلبالقبىوتلفوه

مافالقوذالئجانا@ختلف@وفوله:أ)66(،خالنها،علىولاعحتهاعلىالمرئ@ئكح

جهةمخرخهاسالأخبلى@لتيمنفلكمجرىحرىرما)79(،يتر@ئ@نأ@والبائعفاله

إيأها،استع@الهمسلبالقبصلهاالفقهاءلنلقيحئنر@لت@اترديوعارتالإدراد

الجصاص:تفسيرفيالآحادأنجر

تفيد)نهاوقال:@هاضع،شتى@فيالآحادلأخبلىتمسيرهفيالحصاعىالاسماستدل

)يأهاتسسيتهمىو@ضحوهداة،أمور@لنيىفيتكفيلاكونهامعلهالزوم

4@لنىتد،نحكم5(92) 6 7 .72الآبة@لبقرة،سهرة(93).1/

لي.@لرملىنحر-)كا(
4سه، 2 5 مابد@لو@فص،@.4/

رقم@لتاتل@مير@@الال@حاء@ي

2 1 مى@لانبر@لابصخلاحديتمدا"@حقه.رتال0،9
ةئى@ررلنعد@لل@س@سحاقسا@لح@،

تلا@@د@لفانل@لمعدفملمدالعلىر@حلانحدسمهم@مليتفملسصفدتركه

ريطلبتمالك،فرلوهوووت،لإلهحطأكد@لقل@ثالحصهم.رتالحطأ.عنا@ر@لقلككل

3ماحهنبضا@بىئحرحه / تلا@@ل@ل@لا@كند@لمبن،لم@:2
3ر

2 6 4 5.

2ر@لى@لهامى@هدا@لأمم@،ئرلميتحربجهنفدم(95) 1
3.

حالتهاوعشها@رللرئةليرسحعتحريملا@كد@لك@،ه.ك@/9صحيحه،ني.ملمئحرحه(96)

1رنم@لكع@ي 4 @ي)كئهم@لىائمحد.سوأحرحه0،8
1@لسنب@لك@(:ابئ@ 6 /6.

2ثاودوئلورعمتها،@رئةلر@لد@طمع 2 4 2رنممى@لاءيهنئحعئدئكرهمالد.2/ 0 6،5

6ماحهرافى 2 1 3رحالتهاعلىولاعتهاعلى@لرئقئكحلالد:1/
1 9 2،91 9 31.

1رتم@لبدحاء@دا@خل@مالد@د@لبرع،:56ل3@لترطىنحرحه@7) 2 /2ماحهواش7،0

7 3 1رنميخلعارلد@لياد@،محد@لنحلى@7 8 2و@لسئي6،2 / لدكتد@لرع،:730

@لد،.مى.مر@صعنحمد@يرئحرحه@لنىليللمص@حلا@

4@لفرتدئحكم1)@ا( 3 / 1،144.



2@لتنشرضنهجبمائئش@ 7 9

ين!،أم@ر@لىفيلئخبرها@لل@إيجبمرتبةصالمقضرةالأخب@ر"يسئيهابحيث

)19(،@وئنلنى..أنيتتمنما@رنابيهونتذينا)بتتمالى:قولهتفسيرفىمثلأفنجده

الاية:هذهنظائرذكرأنبعديقول

@لل@إيجابمرتبةعنالأخب@ر@لئقضرةقبولفيالآيكبهذهويحتبئأ-

منئئ@أنرلمآيكتئحناتذب)بنتعالى:قولهلأنوفلكثأمور@لدينفيلئجرها

@أنكت@وتوأأل@ينمبتقئلنهل@د)راذتعالى:وقرله)001(،@تحتا
(101)

كانلماقبهلهمعين@لس@يلزملمفلوبالإظهار،@لبيانووقوع@لكتانعناقتضى@لنه@قد

مالاب@تعالى،@للهلحكمم@ئاعنه@فبر
يوحب

محكريمفغيرحكسا
فثبتباليان،له

بمقنضى@لللزمبهوئخبهراكتممامائظهروامتى@لكتمانعن@نهين@أنلذلك

أولقدوتابرأآلذد)الأالخطاب:سياقفىقولهعليهويدذوموجبه.خبرهم

بحبرهمأ@لل@بهقوعفحكموبيحا@

@أدشهدل!..منزضحن)متنتعال@:لفولهنفسيرهفينجدهذاومنل
(103)

حيث

يعلببما@لشردأحهالمى@كلنبارالآيةهدهفيبهتحبدنا@لل@مماذكرناهوفيما"قال:

فيوالاجتهاد@لتياسئفاةفولئطلانعلىدلالةوصلاحهم،عد@لتهممن@ل@نفي

منوالأنسابوالأمهالو@لف@وجلأد@لدملىةإحساعولافيهانصرصلا@لتىالأحكم

@للمصالعبهاغقدقدالأمور@لتب
@لشهودشهادةبقولنيهائمر@للوقدو@لدنبا،بن

معأححللموظاهربغابى@لنخبشها@اتهمنحكم@فاأ@رهمضغي@نململا@لذين

واستعمالالاجتهادتحرفئبذلكفثبتعليهم،و@لسهرو@لزللو@فطأالكذبتحونى

اتفاق.ولاالحوادثأحكممنفيهنمقلافيما@لرئ@غلبة

و@يه
رأموئمخبراتهاس@للمإيحبص@قصرةالأخبار@قبرلزج@على@لدلالة

له،@لشهيبصحةللحلمموجبةغير@لشدشهاثةلأن@ر@،@لرسولع@@لديانك

فيالأمزيكرنئنتجرنرمعبهابالحكمناأصوقد
سفولبذلكفبطلبخلافه،@عي@@

منخببرفبرذجائنرغيرأنهفال
لا

أبضاوقد@ذأمور@لدين.فيبحبره@لل@يوحب

منزلةحعلناقدلكنأفبلناهالربأنأالاحادئخبلىردعلىيستدلمنقولئطلانعلى

إلا@مد@ز@نجولالأصلفييجبلم@@@لنبى@،سزلةمنئكللىالمخبر

1@لقرة@هرة(69) 1@لقرةسررة(100).51 74.

1عر@دتلمهرة(101) 1@لترتد،ئحكم@لعا@(102).87 2 2 /1.

2@للبىت@ةمىحرء@لبؤة،سهرة(103) 82.



2 ميومنهجه@لصاعى@لر@ري@لامم8
@لتف@

ي@

@لشهرد@لذينشهاثةلقبولنائصقدتعال@@لل@لأنةصدقهعلى@ل@@ل@@@عحز@طهرر@

صدقهم،علىيدلمعحزةعلممعهايكن@@ن@لة@لىطاهرهم

متهروبمثايللمصرشبفميثقئدنهأخد)ولقدتمال@:قرلهتمسيرفيوقال

وفي)01(:أنفيما@عثراثمأ
نقيبلأنخبر@لراحد،قبرلعلىدلالةالايةهذه

كانلمامقبولخبرهئنفلرلاالإمم،أو@لنبىءدشأحو@لملئعر@ئمبإكلاتيمكل

ا@*قبولعلىدلكيدلإنماقيل:لإدوجه.لنصبه
)نله:قيل@لراحد،دونعشرثي

و@حدكلكانوإنمابجملتهم،رائيل@@بيحسيععلىلقباءيكرنرالمعرالاثي

الاحريى@ثونحاصةقومهعلىلقيثامهم

سقماما@لتح@لصوصهدهكانت@@ثا
ئحيز@بصاصالامامأنعلىتدلتفسيرهمن

فهو)ولذلكةو@لقي@الدي@بأصرلالمتعلقةالأمررعدافيماالآحادلأخبلىالاستدلال

تتبعبحدنجد-فإشامها(،تليلعيرعدئاتفسيرهليويسوقلها@لممليوحص

القواعدبعضيصعبهفثبرلراهب@مطلقا،أمزاليسذلكأرتفسيره-فيو@ستقرأء

تعائلهفيو@لفوابط
أنيعلىلذل@@لافجلحصئتدميليوفيماأخبار@لآحاد.مع

منثيء@رضوعلهذا@سئكرض
تفسيره.فيالأصوليةالمسائلعنكلاميعنديل@لتف@

رط@ة:قال

لا"
ةآخرمرضعفيوفال)701(،لماالآحادبخرالقرآنخكيمفيئزادأنيحور

لشخة،لهيحوزمابمثلإلاالقرآننصدينر@ديجورئدلا9

قالو)901(،الاحادأبأحبلى@لرادبية@لفىظاهرةالآيةحكمتخصيصيجرزلاأ

لمعانيمحتسلا@للفظكانإفالححر@لواحدالآيةظاهرتحصيصيجوز"آحر:مرضع
مه،@رادفى@@لسلصوأحتل@ة

@بهالبنوىعئتليمامقبول!عيرالآحادأحبلىإد9

لا"
الآحاد!لأحلرالمت@اترمملرضةيجوز

6@لن@تطئحكم1(1 1 6 / 1،16 1 .12الآيةصلو@انق،@سحرةا(@)7

4،24لى2@لؤتد،ئحكما(.ل@..4@لا1@لؤت@1ئحكم1(1 2،54 27.

4@لأحكم!5(1 2 1 /،24 1@لأحكم،.(106).49 5 7 / يسيرتصر@2

4كلا/11@لأحكم1(1

2رئبضا@لأحكم،2/944،ا(. 4 7 ، 2 4 6 / 1

2،72لهاالأحكم،1(1 7 نصر@.9



2فى@لتفسيرمنهجهنض 8

عن@بفاصغئول
ذلك:@ذا@تمى@لأمرايبعي@و@لصحابيتول@لى@ديث@

تحاشلهمجالفيأحيالاأنهقفسير@طصاص@رسيلاحلى@لىرمما
مع

عنيعلإذ@ثور@

بأحذأنهحبنفي@ل@يآني،ليبمقتضاهايأحذفلاالنبريةالأحا@يتبمض

تلكعلىويقذمهاتفسيرها@المر@الآيةتفسيرفيوردتئو@لتابحير@لت@@لصحابةبأفرال

حيثمنالأحاديثتلكئوتعدمأحدهما:أمران:ذلكفيو@لسببالأحاديث.

كهده،الحالةكانت@فافالحصاص،@لق@آني.لظاهر@لنصمعلىضنهاو@لثن@:@لنقل،

والأمثلةالتبعيى.أو@لصحابةقولكلقتصىويأخذجانباالأحاديثتلكيتركئديأبهلا

لإتساكمتهتان)ألظلقتعالى:قولهتفسيرفيذكرهمامنهاة،عديىدلكعلى

@لإخسننرلتم@ؤبمهرف
(113)

تال:حيث

@لثالث@،به@لرادأنأحدهماوجهان:فيهقيلفقد@لإخسقتترلئي)@ؤقوله:وئما"

وهرايضا،@لظاهرويرثه@لنف@،طريقمنثاببغيرحديأ@ر@@لنبحعنرزوي
سا

اللهعدحدثنا
قال:@ئزجاني@لربيعأليلن@طسنحدثن@قال:في@زوني@)سحاقبن

رحل:قالقال:@زينأليعىإسساعيل،صئخبرلا@لثوري،قال:الرزاقعبدئخبرنا

لأين@ق@ترلخ@ؤكلهر@لإنساكممهتد)ألظلقيقول:@للهأنمغ@للهرسرليا
منهم@لسلصمنجماعةعنوقد@ويياحسان!.@لشريح9قال:@لثالت@.

@ئت
ي

عنالمروي@بربكى@لمإذأصخبلوهذا@لنمعدتها.نقضيحتىتركهاأنهو@لضمحاك

وجحه:منو@لكثابئا،ذلكفي@بر@@لنبي
فيها@للهذكرهالذي@ر@فسعسنر@ئنئحدها

ئممنه-!،عذتهاتنقضيحتى@لرجعةتركلهدإنما@راداقو@لف@الامساك@لطلاقعقيص

ظاهر@لقرتن@لسبق@طديثمحلىضةرحهمبئنا@ر@صع@تلكيذكرذب

الئاليفرلكانإفا@لتبيفرل@لى@لصحاليفولعنغدولهأبضامدا@لقبيلومن

تجروبنأذ)ولا@ئبنيمة:الايةتفسيرفيفحلمامئلالابة،بمضمردأولى

أنفبئةبؤملمهحطحأسبططودمالمنمشبمهوبللمغخ@موفص@منأفه@نهميما.

@ئديمما-تولتذمحبث)11(،ج@ير@تلم@بماوئدنهرالإزصنننئأل@ميرتودنه

قال"@لصحابة:ئكللاممنوهو@عباسابنقرلعلىصغار@لتبت-وهوس

هوعبل@:أابنوقال@،يحثوا@لزكاةوئن@للهشيللييفقرائنبخليا"ذي:@ل@

2لآبة@ة،بنر@رةسر(113) 29.

1عر@دتلىسورة(115) 8 0.

4@لضتد،ئحكمالعلاا()@ط 7 1 /،14 72.



2 8 ر@نهجه@صاص@@لر@زيا@مم2

)رالذبكقوده:@زدى،بالزكاةومر@،دلند@يبئنرهئنلخدراالكتدئ@لفي

بطافنكوفجمنرنرفىعلنهاصكئ)@مفوله:@لح@رأنمضةآلن@بيكر@ى

ذلكعلىيدذ@يهص@ظحأما)مطقونتحال@:وقوله)611(،@و-جامهنم

أيفحا@

بالمأثهر:بالفسير@تعئقةالقواعد@بعض

ئشتفادئنيمكن@لت@@لقهاعد@لعامةبعضكنابهثنايافيبربهز@الجصاصالإمامدكر

@لسثررة،الاقمالتعلرضعند@لتحديىوحهعلىأولالمأثور،@لتسبرمجالفيمنها

ومروياتهيالسأثرروطيذاتعلقاتتعئقأنهاالآالأصولمسائليلحئزبكانتو)نوهي

منرأيثولذلكو@لتاقض،للاختلاف@لصت
ئن@بحثهذا@ختامفر،@ناس@@

هنا@اجمال:ئدكرها

أنهئصلنامنبن@
استممالعلىواتفقواعغوالاخرخاص@أحدهماخبرانورد@تى

على@فتلفقاضئااستع@الهعلىالمتفقكان@طاصق@شصالفيو@اختلمواا.لعغ

-

لير@ختلفراأحدهماعلى@ستعال@لفقهاءفاتفقخبران@2@@لنبيعنمتىأ

كانخاضامنهسافيهعلى@فتلفقاضئااستحال@علىالمنفقكانالآخر،استعمال

عانا،ئوذلك

ااستحمال@وئمكنمنضافانحبران@عى@لنبييريمتىأ
@لنضادوجهغبرمن

@حذهساأئلغولمجميحااستع@لناهما

ئنحئنرنغيرنظرائهممنأحل!منخلافلهئعرفولمحبر@لمحابةعنئريبنا"

بح@أ@تبقولعليهيحترض

ماإنأ
بمائح@رضلامئلأ(غيينةو@لىئن@بنمالك)مثل@لتىي@لزاويروويه

صمنويه@
محسد)مئلنه

@مئلا(عجلادبن

ع@**

3@لتردةسورة(116) 5.

5@لأحكم،1(118) 4 2 11.

2"@لأحكم1(120) 3 5 11.

،1 2@لأحكم،.(22 3 11.

@لقرت@52/65.نحكم1(117)

ءا./3@لأحكم،1(119)

4@لأحكم،.(121) 4 / تصر@.1
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الإممعندبالمنورقوفسلي@اللهيشرهمافهذاوبحد..
س@لاضية@لصفحككل@رضوعهذا@في@ستعرقئنالأمرتفبوقد@بصاعى،

)وهيوالآثلىالأحاديثس@لكاثرة@لكثرةتلكنظزا@لىهذا@لقسم!
بالآلاف(ئمذ

آخرجفبومنجفب،هذاشتفسيره.منالمو@ضعئتىفىماقها@بصاص@لت@
@@للهكتبلتفهميتصذىمنلكلرئيسىومصدر@صيلئصلبالمئور@لتفسيرفان

ينمطع-ولايقاصلعنه@طديثفانولذلكمحانيه،وكثف

@ثرر@مجالئتفسير@طصاصمزايابعضأبرر@نهذا@لبس@فيحلىلثوقد

الأمئلةرلملوثواية،@واية@لسلفوعن@ر@@لنب@عنأثربمانحق@دبرمؤ@فهعايةوشاة

خحلامىولعئا@لث،فيمنهجهئجليهدا@لقس@فقر@تفيسقناها@لت@

ثيقاوربطوالآتلر@لأحالمحيثتلكلحصاعى@لامموربطكيفنلس@@ننستطيع

منالثفي@لتسمفينكملةهذا@لرضرعفيوللحدبثوالاجتهاد.و@لتحبالرئي

موضرعنا@لنالي.وهرالحصاص،عندلالرأيبعنو@ن:وموالاسلر،هذا
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انالقسم
عد@بصاصبالرأيالعفسيرني:

تمهد:

@لنسمتلكرأسوعلىلها،حصرلاكيرةدمبمالإنسانكزموت@لىيسحانه@د@لل@

مناط@للاء-قالكساالإسلام-فطالحقلئحتبرولذلكعلى@لنفكي@.لوالمقدرة@

لما@@يني@،@لىبالتكاليفئكئ@فهوبالغاعاقلأالإنسانكان@فالحيث@لتكليط،

عليه.فلاتكليصكذلكيكن

@للهقولمنهاآياته،منكثيرفيو@لتفكيرعلى@كلسالحثقد@لكىيمو@لق@آن

يتدنون)@نلاوقرله:)1(،تتمالها@قليعكأشتقز@فايخدؤ@ى)@للاةتحالى

الآيمتمنوغيرها)2(،@خئنفا@ثاوآ@لمحهلبحو(دنهعبر@عدمنكلنوكأنقؤان

تقؤ@لآينغذكفى)بنمئل.و@لتدبر،على@لت@كيرالحثختامهافيروذ@لتىة

@ينقلونيمقهط..يتمكون-
(3)

فينجدبلفحسب،هذاولي@فلك.ونحو

لوأووليتذكرفيهليتفكر@لمىأترلإنماهذا@لف@آنباننصريحاالآبكنلكإحدى

ألولومندكرو@يتيمانذتجذم.سز3فك@رفةإ)كتثتمالى:@للهيقرلحبثالأب،

ألآننى@

ئصحابومنهوعلى@لقياس،الاجتهاد،وعلىالاعنقاد،علىيطلق@لرأي،و"

منابالرئي@فالمر@@بالرئي@لت@سير"ذكر@ناوالمطر.@لقيل@@صحاب@يرئي،@

المفشرمعرفةبحدبالاجتهادتفسير@لقىانعنعبلىةبالرئيفالتفسيروعليهالاحتهاد،

ر@ستعاتهدلالنها،ووجحه@لري@ةلمفرد@تومعرفتهل،ديوماحيهم@لربلكلام

منو@لنسوخبالنلسخومعرفته@لنزول،ئهبابعلىووقوفهالجاهلي،بالشردللىفي

@ليها@لفئريحتج@لتياكحو@تسدلكوغير@لقرتن،آيئ

تفسيرجهازفي@لقيتن-وعلم@لتفسيركنبظهورمنذ@لعلسه-اختلصوقد

ازهجولىفمبفريقمتعرضين:موقفينالموضرعمذا@روتفحا@ر@بالرأي،@لت@تن

@لساء28.@رة(2).24عحدس@رة(1)

ى2@رمرصهرة2،12،4@رم@ص@رة1،16،1@لحلمهرة3،@رعدسروة@ال.@سلعلىلى@@يم

4،47،37،62لؤة@صورة1،3ن@5،ا@@رةص 0@ومفسررة4،2 صفلكوعر9،1
ل@@

حر.

@@@ممحلك@لثاو2،مها/لبيكهر@@لىللمرحوما@مسرودو@@لتير@لوا(5)
@ج

رد،@@

1صحريلححد@ليد@لدكررلأضاد، 06.
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@لي@،فم@ماصحهعلىئ@ت@فريتيكلساقئمكلية،منحه@لى@مبوفريقمطقا،

تجثئاهناكرهائتلنإليها@لرجوعولسهولة@لقرآن،علحمكتبفيمبسرطةوهي

و@لتطريل.للامرسال

الصدد:بهذا@كلفقونقالهماوخلاصة
قس@بن:@لىبالرئ@@لتفسيريقسم

لهتأفيغيرسوهر@لتفسيص@لردود:الفسير@لذموما-
منهابذلا@لت@م

د@ل@ا@دهب@لأببد@به@فصرد@ئو@ل@@والاسنحسانىللمفئر،

@لت@تشابهتمسير@أو@لباطل،و@لرأي
ش@يرنوهذا@@له..@لا@يعلهلاي

ذر@سير@

لها.ئصللاو@لباطلة@لىاميةعلى@لرويكيشتمل

بة،@لزبالل@م@لكافيةعلى@لرفةالمبيوهر@لتفشر@لقبرل:@لفسير@لمدوح-2

@لسنوعلم@لنن@،وأصول@لدينئصرلمنل:والأصرلية،عيةو@لتى

وصحيخا،نقلائح@رضقلايهو@لتفسير@لضثم@لملوم،منذلكوغيروالأحاديث،
لا

ثالئا،بقينتاعلئاولاسليما،عقلأ
@بالن@و@والاجنهاد،@لبحثفيمع@لفعابةبن@مع

معدليل،لعيروالاستحسان@لهوىمنوتجريد@لنفسوالصوا@،@طقتحريلي

يقولماكلفيتعال@@للهمر@قة@ستئعار

فيهئلاحظأنيجبالحائزدالوئ@نحئابر:أ@لرفان،مناهل5صعبقال

أنوبرأيه،للمفشرئنير@لسبيلممأوئصحابه،@بر@@لرمولع@ئقلماعلىالاعت@اد

@لشريعةبقالونبصيزايكودوئأبأماليبها،حبيزا@للغة،بقهانينعارفاصاحبهيكون

تثريحه.منمعروفيعلى@للهكلامثنزلحتى

@ما
تبييرعلىأهئها@لتحخ@فحىبالرئ@،فيعنها@لئغشيحب

على@للهكلامحنلومهائر@ثريحة،بقمانبر@للن@جهال@علىكلامهمنمر@د@لله

كذااللهمر@ربأنومنها@لقطغبحلسه،استئر@للهفيصاالخزضقومنها@ل@اسدة،@لد@مب

معومنها@ئنزدلي@،كيرمن
والاسنحسان-ألى@

تفسير@بصاصفيالرأي

ئعذ@بصاصالإمم@نمعلغ
عىاثئهرالذينلدى@طنفيةالأكبر@لعلساءمن

@بليلالاممهدايكونأنبننغزرللا@،@لرييئملم@وسة"بئسئىأنهامدرستهم

صضهسةنومحد@لد@ررللر-@لنشر،كتصفي@وصوتو@سر@نلبد@@ريحع.)ك@
8 شعرف2

2/5زرقانيسحمد@للحلات@لنرت@،علهمفي@لرفانمامل1(7) 0.
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قد
منهجلهج

تفسير@بصاصمعو@لسئى@لقرآن،.أحكام5تفسيرهفي@لرئ@،أمل"

نفسهيجد
و@ضحعقليئسهجمع

منينطلق@مالم،@
@لعلم،غز@رةميثابنة،قاعدة

و@لب@هان-@طبةوقهة@لشخصية،وائزانلق@،@وئضخ

فيوالتسابقو@لرئي،@لعقل@لى@كلصالتفسيرهفييدعويختلمالجصاصوالإمام

لوجةونيلوأحكامه،معانيههلإثو@@كتد@لل@حولوالتدئرو@لنظرالاجتهاد

ضيلآيةتفسيرهعقبفيقولالناظرين،و@لل@المستنبطين
(8)

ئحكامهاوذكر

ود
لتفصيلية:لاتها@لا

علىلائل@لىضننهاصفر@رماالاية،هذهأحكمعلممنحضرناماذكرناقدأ

وذكرناهفيها،@فتلفرن@لي@فمبماعلىالاحتسالوجوهمنعليهيشتسلوما@لعاني،

للحعاني،المحتلةالألفاظبهذهإتاما@للهوإنزالالأمصار،رفقهاء@لسلصمنتائليهاعى

ووجوه
تعالح:قولهفيبهاوالاستدلالباعتبارهاايانا@رهمعالأحكم،علىلالات@ل@

لنبين@لمسرالك)و@زياتعالى:وقول)9(،@مهتمب@تئالونمألذين)ثحلصه

@يئفكورترلعنهتمإيخغنرلماللتمس
علىوحرضنافيه،على@لتفكرفحئنا")

@ستنبطين@درجةوننالئحكامهه@لى@ثر@لنتسابقبالاعتبلىوئرلاو@لتدبز،الاستنباط

يقطر@لت@الأحكاممنللرجوهالمحتملةالايمننزلبماودلظرين.@لن@و@لعل@ه

كلاوئنطلبها،فيالاجتهادتسريغعلىالئمنغمحانيهافندر@@@
منهم

بالفولمكئف

@بتهدكمنواحدكلمنمر@د@للهوئنونظزه،رأئهعليهواستقزاجتهاده،بليهبما@ثاه

!"نظزه@ليهئثاهما@كلتقاذ

ائفاق،ولافيهاترفيفلا@لتي@طحادتئحكامفي@جتهاد@لرئ@بل@يدعرأنهكما

علىدلالةوفيه.."دلالاتها:وليانالآيد@لقرآنيةلكثيرستفسبرهشرضفيفيقول

فيالاجتهادجر@زفيئصلوذلك-5أو:@طو@رث،،أحكمفىاجتهاد@لرئ@اتسويغ

فيمامطب"ئو:رأينا@،احتهادمفذتا@لىحكتاذلككاد@نا@طو@دث،أحكام

@نذلكنحرأوواجتهاد@لرأي،،بالقياسلوجو@منالآيةهذهعليه@تت

@لساثلة@لعب@رات

@لا@مة@لآبةمي(8)
@لساء38.سررة(9)@ائم@.@سهرةمى

ائحكم(11).44@ليصهرة(10)
501،641،656،16،،2الاها،@لؤتد،نحكم@ال.@بلعلى@كل@(21) 1،1د3،22

1 1،22 @ر@مع.مى@رعرما7،0
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@لتىي@@لن@الأحكملممظمعقلتايجدصتكزائطعلىالحرصكلحريم@وهر

و@لظر،@لرأيومقزراتبقراعد@لقحبذلدمحلىلأتفسيرهفيلهايتعوض

الأثل@دكربمدتفسيره-من@ر@ضعشتى@فىفنجده
وسئولا،@لكت@من

حهةسعليهيدلومما"يقول:ئانئا-@لسلفعنالمثورةلوالأ@الاحا@يث

يدلوكاأو:!قلنا!،ساصخةعلىيدلو@لفصوالأثرفالكتب.."أر:@لنر..!،

@قعة@تحريمعلى
منفل@ضابهماأو@لنظر-أ،طريقمن

فييستمملها@لت@@ت
لكثيرستفسيرهأثنلىفي@عقرلو@@لدئي@لحمصيرهكئرةعلىتدلو@لني@شدلالاته،

@تن@ة@أحكامهوتاييد@لك@يمالقرت@نصوص

الاممعدبالرئي@لتفسيرثائىةئط@لقرتنأأحكمفيأ@لقارئويدركهذا،

ادظزالإنسانيتوفمئنيمكنكماوالأحكم-على@لنتهفقطمقتصرةليستالحصاص

جدا،كيرةأثياءلتشلوكتاخمكاتئسع@لدائرةهذهئننجدبلكتابه-عنيان@لح

انحتلفة،الأحكموامتنباطوالأصولبالفقه@تعفقةالأمرر@تلكغير
وهي-

شذ-للا

@لتأتلواستد@مة@لظر@طال@@ممالمنكثيزاالإنسادمنتتطلبالأمور@لتحمن

@متر@ضاته،وددععيرهرئيوتصيداشقادئوفيها،رأيهإبداءمنيتسكنحتىو@لتفكر

@لتمس@ر،فيمنهحهئ@ئسىمن@لرابعالأسم@فيشلى@لل@،@نتفصيله،سيئيوهذا

والأحكم.بالفت@خاصوهو

والأحكمبالفقهمبلثزتحفقلهالي@الامور@لتحهذهيلحظتفشرهفيىو@لق@ى

الأحكاماشنباطفيئعلىنهألهائصل@علىقائئامعها@بصاصتحافلكان)@ن

و@لنحر،@للة،مثل:عنده،بالرئيثائرةئتدخلوهيالختلفة(،@ل@هي@

ة،ظرنا@و@بدل،و@لتلىيخ،و@لنلسن@،و@لمنطق،واغة،لبلاو@لشر،و@اب،عرل!وا

منوغير@لكالآيا@،بعضتفسيرفيبهايستحين@لتى@لطبيعيةو@للىمو@لقد،

لقيةتنرلناأثلىفيتعالح،ثلى@للهبأمفضلأ،عنهاسيدور@طديثالأمور@لتح

@لتمسير.فيمنهجهعليهاشى@لتيالأض

منايعنينايو@لذ
ايف@ملامحمنثيئالناتجئيالأمرر@لن@بعضبل@الإشلىةهو

ير

@بيل،الاممهذاعقلبةنتصزرئطخ@لامننستطيعو@لتيعد@بصاص،بالرأي

@ياليين:@لنرذجينلهذا@لزضوفد@خترت@لبم،تفسير@لق@تنئتفكيرهوئسلولت

12@لأحكم@نالا@شلعلى@طر@(13) 5 4 /،12 8،73 0،21 9 1 @عللر@رعيرماس2،/
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الأول:النموذج

النلصنفو@وألازفىنؤتأدضكفى)لمقتحالى:@للهفولتفشرفيذكرهما

لهانايخ@نترمنلشسلمن(لن@بزلوماأفمىيننعباآقيفىتخرىألتىوآننتكوالتهار

بيقأنسخروألنطيازيحوتضرب@بهزمن-يخهارثتريهابغدأكؤض

@يغقلوننقرلايمخوالازمق
("

حقيقةفييمكن-@لكريمةالايةلهذهونفسيره

@لتفشر@رائعمنبلعنده،فقطلي@بالرئ@،@لت@سير@رائعمنيعتبرأنالأمر-

وتنحكها.كثرتهاعلى@لتفسير@فيوردي@لتبالرئي

وقاصدان،في@@للهقدرةمظاهرحولوالتدئر@لتأئلفيمستغرفابه@حرقال

@لكريمة،الآبةهذه@ليهاأش@رت@لت@نخالقت@يد@للهعلى@لدلائلاستخر@ج

@لنان:ورأيةلفكرهفأطلق

منضررباالايةهذهانتظمتقد
لهشبيهلاوأنهتعالىتوحيد@لل@على@لدلالات

ر
لا

و@لل@بحني،@يغقلضنقؤر)لأيتلمحوله:وهوبهابالاسندلاللنارفيها@نزنظير،

ونفيوتوحيدهتعالى@للهمعرفةبها@لحوجموصلبهاليئتدذنصبهاأنهأعلم:تعالح

زعممنلقولإلطاذوفيهوالأ@ثال.عنهالأشباه
لاوأنهبالخبر،تعال@@للهئعرث@فاأنه

تعالى.اللهمعرنةبل@@لرصرلنيللمقرلحأ

مععسل!غيرعلىفوقنا@لسساءقيامفهوالله،علىوالأرصاتدلالةفأما

تحتناالأرضوكذلكرائلة،غيرساكنةجمظمها
و@حدلكلأنعلئنادقدعظ@ها،مع

للزيالمحةسحتملاواحدوقتفيموجر@اكانحيثكانحيثمنمنتهىصهما

ولاعلافةكيرمن@له@اءفيحجرعلى@قامةالحلقاحتحعلوأنهوعلمناو@لقصان،

قرار،غيرعلىوالأرصعمل!غيرعلىالسسلىئناممقيماأنفحلمناعليه،قد@رالماعسل!

الأجسامئثبةلاألهعلىأيفحاودللهما،الخالقتعالىالباريوحودعلىذلكفدل
ا@@فلك.مثلعلىتقدرلاالأجسامكلتإذضيء،ئححزةلاقاثزوأنه

فلكصخ

فيبأبحدالأجر@مواختراعالأجساماختراعلي@بتالأحسم،اختراععلىفاثؤأنهثبت
ىجهةوشوعسل!.تر@يرغيرعلىوكثافتهاعظ@هامعبتامتهاشوالأوهامل

المتضاثة،الأعراضمنتعويهاج@ز@ضناعوهيالأجسامهذهحدوثعلىتدل

يوجدلمومايكن،لمئنبحدمنهاواحدكللوجودئخدثةالأعراضهذهأنومملوئم

رسرا(@)
1يةلآ@ة،لقر@ة 6
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يقتضيوالمحدثالأجسام،هذهحدوثبدلكفصحمخدث،فهوالمحدثتبل
محدث@

@لسم@اتئنبذلكفثبتللموئر،و@لتثصللكاتبو@لكتابةللبانيكافتضلى@لبنى

عليه.د@ل@@للهآيكمنبينهصاوماوالارض

منهماواحل!كلئنجهةفحنتحالى،على@للهر@لنهار@لليلاختوندلالةوئما

لاوأنهضخدثهماعلىذلكفدذئحدثا،يقتضيو@لئخدثالاخر،بحدحاث

لاو@لكنبش@لبمالا@لبميألاترى@نلفعله،مهفعيرفاعلكل@ذئن@بففحا،

ماعليهلجرىأشبههلوأنهاخرىجهةومنكتابته،يثمبه
منعليهيجري

دلالة

الأجسمشحدث@نصخولمائحلإث@.منبالحدوثئولىهويكرنلافكان@دوث،@
لاستحال@قاثؤمحدثهائنعلىتدلوهييشبهها.لاألهصخقديخو@لنهارو@لليل

جوو
د

حئيمحدثهاننويدل@لقاثر.@لاش
حئي.قابرالأشوحرد@لفىلاستحالة

إحداثه.فبلبهعاليممقالا@لتسىالمتقنالمحكملاستحالةعالئمأنهعلىأبضاويدذ

ضقعكلفييختلفلاواحدمهاحعلىجارئاو@لنهار@ختلافكانرلما
(1)

في

على@ذو@لنقمان،اريانمنهساعرفي@قدار@لفعلى@@لسن@ئرمانو@لقصر@لطول

يك@لمولومنهب@دقاثؤا@يكنلملو@ضعايثم،دلكعلىتاثفمخنرعهسائن

منتظئا.ئتقنافحلهيكنلمعالما

@نسلخألهجهةفمنتوحيد@لله،على@لحرفيتجري@لن@الفلكدلالةوأما

علىوللفلك@طامل@لشال@لرفيقهذا@بسممثلئخلإثأنعلىاجنعتلرالأجسام

علىراكدةبقيت@لري@سكمتولولك،على@تدرتلماللفلك@برية@لريعتخريئن

ضعموفيتعال@قالكماائها@ز@لتا،بجى@لى@ملوقينمنلأخل!سبيللاظهر@لاء

الملىتعالحتسخير@للهففي)61(،@طهر"عكرر)كديخطلقنئريحئ@كنيثآ)ب@آحر:

تعالى@لقديمترحيد@لل@إثبدعلى@لىلائللإجرانها@كلطئم@لري@وتسخيره@لسفنلحسل

فسخرعليه،تفدرلاالأجسائمكفت@ذنظير،ولالهفنهلا@لدي@يئ@@لقاثو@لعالم

ونبههمخلقه،لحنافعونقلهالإجرائهاوسخر@لريعظهرهعلى@لسففلحمل@لى@الله

وعظيمترحيدهعلى
بهاأنحمخالققدأنليعل@وافيها@لن@رمنهمو@تتدعىنممته،

ا@ل@@@لثو@بهويستحفحايحمهعلىفيثكحوه
م.د@ر@لس@في3

مىرتحتهاحوياما@زبهنة.رضقغو@لت،اكرصلاحي@@لضتغنظرر:ا@ن@لحةفال(@)

2لاد@لرب@طرا@ا.@فقاعيعو@لهلحيا، 0 1 @لكرنم18،1
5 1 90.

ك@.@قئمنحزء@لررى،سورة(16)
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منئنعاقلكلعلمقدأنهفبلف@ىتوحيده،علىالماءإنزالهدلالةوأما
لللىظن

كذلك،يجعلهبجاعلإلاغلبر@لىسفلمن@اء@جائز@رتفاغيمروألهوالسيلاد@لنزول

ش@لسحابفي@رجود@اء@يحلو@للا
هناكئ@ئح@ئخدثيمونئنامامحنيين:أحد

منرفحهأوالسحاب،في
معاثنه

ذلكفدلكانوئ@هماهناك.و@لبحار@ل@الأرضس

يمالواحد@لق@إثباتعلى
@لف

ي
منهسائلغير@لسحابفي@مساكهثمشيء.ئمجزةلا

توحبدهعلىدليبئالذفيهلنفله@سخرة@لالري@يربدهاالنيياضع@لى@ينفلهحتى

موضعستئرفةحتىللسحابمزيهباو@لوباحللماءمزكباالسحبفجحلوفدوتل!،

@لىتلآ.لسحقبرؤأ@نا)نرلنمتعالى:قالكصاخنقيما،لسائرلفعهييغئممحضعبلح

@@شسخلقئهخفهنأ@لررعاب@@نخرجانحصالآورع@
(17)

@لاءفلكأنرلثم

فيصاحبنهامعواحدةتلتقىلاقطرةقطرة
كلتنزلحنىلها@لرباحتحريكمع@ز@

علىثبرهقادزاعاياحكيئامدبزاأنولرلاالأرض،منموضعهاعلىنطرة

في@اء@لزوليحجدأنيجوركانكي@@لتقدرمنبهذا@لئزبوقذرةهذا@لنخر

ولرو@لت@تيب،هذا@لن@امعلىلام@@لسيرلمنهتسيليوهبر@لذكثرتهمع@لسحاب

لزويابعدمنهاالمجتمعة@لسيرلمثلنزولفايكونكانلقدوأتل@الحزفي@لق@فاجتمع

جمغو)لا@وو@لننل@طزثهلاكبلىفيف@يالأرضبل@
شجبرشالأرضعلىما

من@لءصرلفي@لطولانحالمنتعالى@للهوصفكمايكودوكانونبالب،@وحبو@

اسماء
تهير@مماآلن@اء)لمحنحما@نؤ@تعالى:فولهلي

(18)
عاكاداتفيفال:

فيهالماءوخلنيالجوفينحالى@لسحبإنئلى@للهفميالأرض.في@بلىيةكحو@لسبرل

ولايجشيملي@وأنهرقدرتهتوحيدهعلى@ليل@للموضعبل@ضعصمنوتصريفه

فيه.تطمعولاتزوئهولا@ل@نعليمكنهالاالأجسغب@الأجسم،ضشه

كلفمالختقأنجهةمنفهيتوحيده،علىموتهابعدالأرضاللهبحيهدلالةوأما

فيها،@لنبتمنشيءالبكأمكنهمولماعليهقديرالمامنهاشيءبحيلىعلىاجتمحهالو

عأخم@و)ناتهلالملىالأرضتحالىاللهفإحياء
ئنهوماهدةيقيناعلئناقدفيها@لتي@لك

ثالآلوجحت@حيالهعلىفيهفكزتلر@لبكمنضيءكلثممه.شيءفيهايكىلم

أنهعلى
علىونظمهاأجزائه،قىتيبمنعليهقدرهبماعا@قاثبرحكييمصابعضعمن

منالاحكامعاية
لبسوأنهعا@،وأنهواحد،الحميعخالتىأنعلى@لىلئ@

@لس@اءمنالن@زلالمه@رتحالى؟@للهآيكفيالئلحذونيدعيهماعلىالطبحةيخغلمن

.11@لقصسيرة(18).27@لةسروة(17)
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وبحرجو@لهواءالأرص@أجز@وكذلكو@حدة،طبيعةعلى
والأرهار@لنباتأنواعمنه

صو@ل@المنرةوالاشجلى

فغلمنذلدكانفلروالأنكال،والالحان@لطحم@فتلمةاكه

أنهعلىدلدلدذ@دتلف،ي@ثلابذ@يفقمحجئهايتفقأنلو@@ل@مية
س

حكببمصل!ضنع
للحباد@ؤفاانهوئلصوطحهمهألهاعهاحتلا@علىوقذرهحلفهقد

ونحسيما.ضنعهعلىلهمودلالة

فيكذلكفهينرحيده،علىثاب!منفبهابثمادلالةوئما
فيأبضالالة@ل@

هيتكود@طيهانكأدجائنركير@تأنو@كله،احتلاف
تحلولالأنهالأنفسهاث@لئخدث@

ش
ئننىقدل@ح@اموجهحةكفتفإنمحدومة،أرمرجهةوهيأحدثتهاتكرنئد

منإيجاد@لنىيستحيلفإنهممدومةكفتوإنإحداثها،ص
ومع@حدوم،@

فقددلد

حالفيفهيالأحر@م،رإنشلىالأجسماحنراععلىقاثوةعير@اوحو@بعدألهاعلما

على@لؤيا@ة@طيو@نأحذسيقدرلافإنهوأيضاعليها.تاثرةتكودلائرأحرىعدمها

مولهاالئحدتئندثبتأؤلى،حسبحهإحداثعلى@لقدرةينفيفهوأجزائه،في

منلهاسثهاالحيهاناتهده@ئحل!كانولوثيء،ئشبئهةلا@لذيالحكيئمالقاثؤ

الأجسام.@إحد@وقوعجهار@متناعفيخكمهاخكئةلكانوج!

لمانصربعهاعلىلو@جشواالحلقئنفهينوحيده،@لريععلىتصريصدلالةوأما

ادبؤروتارةصباوتلىةضسالاوتلىةجموناتلىةنصريفها@أومعلرئمعليه،قدزوا

يمو@لتافى@لذلتصريفها@المحل!ئأفعلمنائحد@،
محلرئاكان@تله،شهلا

المحلوقي.من@لدإحداتاسنحالة

@لل@كانوقدبها،بالاستدلالهموأصعليهاتعالى@لقك@لل@هن@قددلائلفهذه

ونتجبلاالحيهاناتو)حداثولا@ر@حبما،صاءعبرمن@لنبتعلى@حد@ثاتمالى
لا

حادثكلعندلهمهذاينبيفاعلىحنقهإثاءفيعاثنهئخرىتعالىولكنهزو@ج،

ونىعجئنهنل@،ماوتبكلنيولئشيرفنمعظمته،نيو@لنك@ندرتهعلىنلكمن

لانتزولاثائمتيرثابتتينو@لس@اءالأرضتعالىفخلقئ@لوه.ليساللمكرخهلطرهم

عنتتمير@نولا
أنثأثمفا@ها،وقتبلحبدعاعليهاوخلقفماجعلفما@لتح@ال@

ئمالأرض،منو@لنوغيرهم@طيو@د
تبقيبهاوئقمائامبها@زقاللجميعأنشأ

لهمجعلبلبما@كلطوا،ئتتعنؤنئ@همفيظونجسلة@لرزقفلكئعطهئمولمحياتهم،

فيللافتقلر@لي@مشثربنويكرنواي@طروالئلابمقد@ر@لكفايةسنةكلفيمعلوئاقوتا

@طزثمنفلكبها@لىيتوصلوفى@لت@الأسباببعضدي@ليهمووكلحال،كل
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فيرشهجهيبصاص@ر@زي@لأمم

منن@راثللأعمال@نلبشعرهمو@لذراعة
ذل@لىلهمد@كلنا@ن@نينر@لز،@

قغئته.ضزمنليشتمما@لنزو@جتنابشرته،فيجتنؤنالخير

لأنفسهم،ئننرلؤهئنوطاتتهموشعهئمفييكنلمما@اء@)لزالمنلهمهوتوئىثم
سحائافأشأ

ملى،فيهوحلقيلؤفي
لهمأنبت3بمقد@ر@طاجة،الأرضعلىأنزله3

على@لسماءمنآنزلهفيسايقتصرلمثمهم.لملاب@@ليهيحتبونوماتهمئ@سائربه

منافعه
منافعهوقتفي

فلكفيهيجتمعالأرضفيويناببعمخلىن@للىلذلكجعلحتى

صلزلئلنهثننر)ألتمتعالى:قالكماالحاجة،مقد@رعلىفؤلاأولافيجري@لاء

غيرمن@لسمهمننزلماعلىكانولو)91(،@ئ@ؤضفي@نغفسلك!مآالنمم!(

حبميى
له

@لذيالحي@نسائرتتثذلكفيوكانكثهلسالالحاحةلرقتالأرضفي

@لفالعالمينرب@للهفتبارك@اء،@لحدمهظهرهاعلى
@لذي@ل@تبمنزلةالأرضجعلي

منيحدثهماصائروجعل@لسقف،بمنزلة@لسماءوجحلالانسان،@ليهيأوي
@طر@

لمصالحه!تهي@لىالإنسانينقلهمابمنزلةو@طير@نو@لنبت
لناالأرضهذهسخر3

و@لذيوبناء@لبيوتفيبهاالانتفاعمنومكنناطرقها،وسلوكعليهاللممثيوذلفها

سلنسكن
مرضعفأيغيرها،تخرجنا@لىلمالأعداءمنوتحضئاو@لبردو@طز@طر@

لهالانتفاعئرثنامنها

مماالأبنيةإنشاءفي
وو@للينو@بمق@طجارةمنفيهاهر@بم

مما

منأؤدعهاماموىعلياوشلفلك.ئمكنناوالحطب@طشبمنمنهايخرج

منافعنابهاعقد@ر@لتيالج@
وغيرو@لنحاسو@لرصاص@ديدو@والفضة@لذهبمن

تغد@ال@يكثروماكلهافهذهبآ@قؤ@ما@)ونذرتعال@:تالكمافلك،
و

لا

وصنافعها.الأرضبرككشبهعل@نايحيط

لناكفائاجعلهامتناهيةتكرنأنمنبذلاالحيحادوسئرئحس@رنامذةكفتلماثم

لخا:كنائا@ا@ضنجحل)اوتعالى:فقال@طباة،فيجحلهاكما@وتبعد@

لخنأ@نملنتدوهرلهازي@ة@ضضعلى@ماجمنما)بتاتعالى:وفال)12(،ودموئا@

@لنباتمنخلقفيصايقتصرلمثم)22(،جرئا@اصبهعيخامالخحلئ@تاعصلأ@

بلللر،درنعلى@طلوولاثود@لسم@على@لعذ@رلا@لمؤلمثونعلى@للذ@والحيو@

صرج
نفرسنالطمئنولئلا@،@@للفهذه@ل@منا@لركونمريل!غيرأنهشسيرناكلهفلك

في@لدينفيو@لصحح@لننغفكانلها،خلقنا@ي@الآخرةث@رعنبهافتثتغلبليها
.21عدر@لآلهص،@ل@هره(19)

@صلت،سهرة(20)
1@لآبةسحرء

.2،526@ر@سحت@سررة(21)
.78،@لكهفصرة(22)



@لتفش@392فينهجهنض

فيكهر@ؤدية@@لزلمة@لذوات
ليصخالآلامكيفبةنيا@لىهدهفيولئشعرلا@لسازة،@لدة@

تنغيمق.ولاكدزيشرئةلا@لذي@لنيمفنستحق@لقبئععنولننزجرالاخرةبآلام@لوعيد

احدةالآبةهذهفينحالى@لل@ذكرةماعلى@لتوحيددلائلمنلحلو@قتصر@لافل

@لبائعأصحبمى@لضلجدينئصنافسئرقرلدابطالإثباتهفيشافياكافئالكان
الدلائلضرو@مىتضئننهوماالايةمعنىبسطثولربالنيه،يقرلومنالثنرييماومن
ضتضىعلى@لتنبي@في@لرفقكان@@الموضع،هذانىكفايةذكرناوفيساوكئر،لطال

الايةدلالة
للاشدلالفيقنسألواللهالاستقصلى،ثونلمنبوجينر

@لركيل!أونغملل@وخئتا@@،بهد@@لاهتد@رالاللهبد

ئطالوتدبه@هر،الحصاصالإسمعدبالرئي@لتنسيونمافجمننموفبئفهدا

يمةالآيةهذهمحانيحولو@لتفكر@لتأئلفيمستعرفا@لعنانورأيهلفكرهوئطلقيه

وسلطمانه..كونهفيقدرتهوعطموترحيده@رجرد@للهعلىودلالاتها@لتفصيلية

@@@سنحسنتولذلك
بخطو@الإطالةمنفبهمارغمكاملامنا@ثه

حتىالكلام،دي

ملامحبعضلنايجليواحدةفرآليةلايةتفسير@بصاصمنكاسلنموذجعلىنقف

مرل-@و@مجاذ@لرئيفىتفسيره

@لكريمة،الآبةلهذهتفسيرهمي@بصاعى@لإممقالهفيساكئيزاتأئلثولقد

@لل@،غز@رة@يهائلاحط@لت@@لبأصةالعقليةمذهأولاعدبدة:ئشيهيخهواستوقفتني

د-لبرماوا@طبةوقوةلشخي@،@واتز@ن@لعقل،وئضبئ
@لحاهذهإبر@ز3

ني
لي@

ة@لكفرمز@كلمدحضثمالألفاظ..رجسيل@لتب@ربروعة@لتيزالأسلوببهذا

@ندع@وجود@طالقفيشذئدغىلعافلفلكبعدي@قىلابحيثوتفنيدها@لحدينو@
تفسيرفي@بصاصتال@مائنتذكرماا@@كلجائا@ثفة@رنر@والانسانلهذا@لكون-

و@للا@مةالحيويةمنفيهو@لكلامسنة،@لفمنأكئرقبلقالهامما@لكريمة،الآيةهذه

هذا..عمرناحتىعصرلكل

جميعفيربطهخشنأيضحاكصا@شرففني
ئخرىآيكفيوردبمالدبهذا@تالهما

ئمائنيمكنوهدا@رضوع،بهذا@تتعلق
أنهكماعده،@رضوعي@جوانبمن

ئمذ
يشملبالمأث@ر@لنفسيرأن@تبارعلى@@عقرلو@@لئورلينوتوفيقهجميه@رايعمن

هذا@لفصل.منالأول@لقس@فيفلكسبقكمابالقرتن،تفسير@لق@آن@لأولبالمقم

1@لضتد،نحكم1(23) 2 4 11-128.
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الثافي:النموذج

فيزياثةأنه-الجصاصالإمامعندبالرثبى@لتفسيرثائرةفيتدخلالامرر@لت@س

لهايستدذئنيمكنكثيرة@تر@ضات@يفترضوتأصبلها-@فتلفة@ل@هيةالأحكمتقرو

كلعفتفسيره،فياجاكيزومذامفضلة،عنها@اجالكيجيبثممخالفع،

تقريبا.يفزرهخكبموكللقهيةمسألة

تنئاأنيمكن@لتىالأسئلةلعضيطرحالاحيانبحضفيأنهبثد
في@تأمل@ذهنفي

@لفقهمنها@ل@ةو@لقيهالفلسفة@ل@@قربوهينفسيرها،بصددهر@لت@الآيكمعاني

@للهقولتفسيرفيذكرهمافلك:علىلأمثلةفسنعنها.يجيبثموالاحكم،

)42(،@لغرؤتلاولبه@يجاز@فؤنألدنهيللى@بقتللص)رلانفملوأنحالى:

مسائلمنوهذاوماهيته،الإنسانلحقبقةبتحفقرهو@غترضهسخاليعلىمجينا

@ئور:و@@عفرل@بينإجابتهفيجامعالقالو@لفلسفة،اسقبدة

مروربعدرفيرميمافىاهمونحنأحياغيكرك@ئنيحرزكيفقيل:@إن"

لي@لاسله:قيلعليهم،الأرماد
وحهو@لرالإنسانيجعلمىمنهمقولين:علىهذا

الإنسان@نيقول:منومنهم@بئة،ثونلههماإمماسو@لبفو@لنبملطب@حسثموهر

بهتقرممابمقد@رمنه@أجز@يلط@تمالى@للهإنيقرلفهرهد،@كالكثيفالحسمهذا

ئنتعالىاللهيشهلحيثاللطيفةالأجزاءتلكوتكونإليه،@لنعيمويرصل@طيهانية@لية

كصاتعالح@لل@يفنيهثمبستحقه،ماحس@علىتثمأوتحذبتكرن
سائر@طلقيفني

بنعبد@للهأبو@لقاسمحدثناوقدللحشر،@لتيامةيحيحييهثم@لتياسة،بومفبل
محمد

أخبرناقال:@طزجفئ@لربيعأليبنيحىبنالحسنحدثناقال:@زوزقي@)سحاقابن

قال:@في@لنبيئنمالك،ب@كعبعن@لأفري،عنسر،أبرنافال:عبد@لرزاق

شجيرفيتعئنط@ز@رخه()ئي@شلم@لسسة"
جسدهأئىجعها@لىحتئالحتة

حمممبضممابذل!)ف@نتعالى:@للهقولتفسيرفيذكرهماأيضاوش

بالذنننيتعئقسحالأوقد@فترض)62(،@عبئمفي@لذبنيوس@على@قيىلإنحا@ث!

1لفرة@سررة(24) 5 4

1@،@لؤ@ئحكمل@ا5) 1 3 /،11 اله.4سه،نياما@حرحهئسحر@للير@طلبت1،4

1ص@ل@رطأ."لىومالك@ؤمبر،@نهراحلا@سزاكرو 3ر@طترحمعلد@طانر،@.64
1ر@بهربن،مد@5مىمهصعيرنحمديوئحرحه5،0 5 2 1 6

،31 5 2 2

1@لفرةسورة(26) 81.
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ةالاخرفيلالمحاسبةتنعفق@لت@@لمدةمسائلفييدخلالأمرحميقةفيوهروئائه،

كنث@:فالالآدمببن.وحفرق@لل@حفوقئحلمى

من@يتي@رأ@هل@لىرثة،وتضاهبفضائهبرصدلمدننعليهكانفمققيل:فان"

@متاعهله:قيلتبحتل!؟
تحالى،@لل@حقأحدهما:ضيين،تضئىقدتضاء@لدي@من

حقمىولقيتجتيمامىلرئفقدحقهالاثمئياشتزفىفإثاالا@مى،حقوالآحر:

ليبهاحذاكادصمنهيتب@ا@ف!بتيره،و@لفرر@لظل@منعليهأدخلماالآ@مئ

منهالو@غالظلموهواللهحقولقيالآخرة،

@هولبه،مهتوبةتكنلمحياتهدي

ولينبينهفيمابهمزاخذ
علىوأصزمالارجلسعصبئأسترىألاتحال@،@لله

@لعأبذلكمكتسثاكانسحه
وحهبن،من3

تفيه،بوتكاب@للهحقأحدهسا:

لهبفميماالآ@ئيحقو@لاخر:

@فربوه
نهحفهأخذالآ@يئأننلوبه؟

بو@ثةغبرس

سبرئقدلكانلذلك@لفاصب
مكلإثامنه،@لتربةبلحيحتع@لل@حقو@قيحقه

@الهلاحقةعليهلاقيةتبفةكانتتائبعر

الجصاص:عندبالرئيالكسيرركالز

@@ئلاحظئأالحصاص-تفسيرفيودر@صة@بحد@سنقر@لنا-يمكن
الإممسهح

رئبسبة:ركئزحسعلىيفومبارئي@لت@سيرفيالحصاص

لتبييصاحبهتفملعلوبمعلىمبنئابالرئ@@لتفسيركؤنضرورةالأولى:@لركيزة

و@لشلى.لل@لوتخئبةكأ،مر@د@لله

وصحيحبالمئورالتفسبرمعبالرئيالنفشررفيضرورةافانية:@لركيزة
تاقلتهما

لذلك.معارضتهوعدمالأمة،

عدملة:اث@لركيزة
محال.فيهلهلي@فيسابارئيفيلض@

المحكسات.@ل@@تثابهات@ر؟الرابعة:@لريهزة

عن@لكيمتحريصيلىسبيللأنه@لفاصد؟@لنأويلعنالابتعاداطامسة:@لركيزة

لعضكرمع@لركلز@طسهذهعلى@لضىءمنمزيما@لتيبليوفيمامهاضعه،

تفسيره:عليهاس@ثر@مد
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والدر@ية:العلمعلىبنتابالرأيالفسيركؤنضريرةالأولى:الركيزة

رحصهم@لحل@اء@مققينمنكغيرهالجصاص-@مال!@ن@لراضحس
ئجيزلا@لله-

كاملةودوايةلذلك،صاحبهئؤفلعلبمعلىمبنتاكانإلا@نابالرئي@لن@شر
بروح

عنحديثاأرردئنبمد)82(،@لكلالةلآيةتفسيرهفيمثلأفيقولومفاصدها،@لثريعة

بالرأي:@لقىتأفيل@ل@منتحذروفيه@لب@ءو@

@للهرسولقالقال:حدبعن@بزنثيعئر@نأبر@وىطئنعلىويدذ.."

سنحبمافيهقالفيمنموإنما)62(،أخطاألقدلأصاببرأيه@لف@آنفيقالمن"كل@:

حكمهعلىاشدذمنوئنبالأصرل،عليهغير@سندلاليمنبالهعلىوخلىوههلي

@للهقالثمنمأحورممدوعفهومعناهعلى@نفق@المحكمعلىفحسلهمحناهواستبط

@@بنتئبالونبماصمهتمالذين)دحد@هتعالى:

@اللهكابمنضيءلتفسيريتصذىمنكلعلىهجوئايثنالحصاصئأكما

لذلكمتأهلغيروهر
منلرطمستوفيغيرأوتحصيلها،منبذلا@لتي@لعلومبجميع

فيتوفرهامنبذلا@لتحالث@روط
ابيعلىالموذبإنكارهفيواضخاذلكنرى@فشر.@

الأصفهانيمسلم
@لت(31)

زعمي
لاأنه

فيفقالمحسدءر@،صيدنائريعةفيثخ

أؤشهآبحيرلآتننها@ؤص@يةمقننغ)@اتحالى:@لل@قولتفسيرفيعليهرئه

مثدهأ@
وشرغا:لغة@@لشخمصطلح!بينبعدئن@،2)

للانحق.سحرةس@فحيرة@لآيةومي(28)

@ي.@ترعن@ئحرحه(29)
1صنه، 9 9 3روئ!يصئر@لنرتن@لنيفيحاءماب@ليم،@:5/

2 1 3شسه،ثلود@ي!ون@ر5،2 2 5 /3:
@يبد@لكح@مكتد@ل@ل@ا

3رفمعلملبر@للهص 6 52.

سضجلفيلحديتن@ل@حضتكنمرفدعربتحلبتمدالفرله..مدا@طلبتعقص@يرمدىوعلق

صلم@ئمللحصعىرمكما@ويحرم،ئى
رعرمم@@ليحا@ئ@

@
نيضمرا@هم

مدا
مي

بفسر@ن

عن@ريرئما@لن@علم،@ير@لنىتن
@لطنل@را@لؤتد@ليسئ@هم@لملمنملمىرعيرهارخا@ةمحامد

ئنهمتلناماعلىما@لذعفموتد@ويئ@مسهم،تلمى@رعلبمليرنو@ره@لؤترتالوا@ينمهمسهم

ئ@يخلبقرلراس@
علبم،.ببرهم

2@لؤتد،نحكم1(03) / @لساء38.صهرةمى@دكحرة@و@لآية21،1

مىمغزلئ،س(:322-254)الأصفهاليمسلملأل@@رو@@لحر@لأصمهاليمحدسمو(31)

@ثحلننو@سنز@ل@للقدر@لعبلس،ولحد@لىسنصعهادوليشعر.رله@لكص،
تنصمها@ئهف@ى

53 سل.دض2،1
)ولعلو@لنرخ،@لاصحو.محلنا،عرنرلمة@لنمير،دي@لتأويل،حمعمحه.

ر@نل،.محموعو.@لحر،،نى.ومحد@صاص(،@عبه@كرهما@يهورد@للىمو@ل@مما

حعار@
6/5عم،لأ@ 1لضة@سهرة)ك@(.0 06.
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لالأنه@ئملغيرمنالمترينبحضزعم"
محمدء@ش،نبيناشريحهفينشخ

جميعوئن
كالسبت@نقذسالأنبيلى@مرائعنسخبه@ر@دفإنما@@لنغمنفيهاذكرما

@لىباقيةثاشةوشريعتهالألبيلىآخرليا@رشلأنقال:@غرب،و@@شرق@لى@و@لصلاة
حطثاهذا@لرحلكانوتد@لساعة.تقرمئن

غير@للن@علموكيرش@للىغةمن

ئمره،ظاهرعيربهمظنربىغيرالاعتقادسليموكانواصوله،@لفقهعلمسمحظوفي

الأئةعقلتقدبلأحذ،@ليهايسبقهلم@ت@قال@@هذهلمحاظهارفيقعنبغدولكنه

ثي@وخلفهاشسلفها
لالقلادلد@ليناوئقلثرائمه،منكببرشخرثريمته@لله

أنعقلتكما@لتزبل،فيهيجيزرنولابهرتابون
وضحكئاوخاصاعاثا@لق@تنلي

ومحكمهوعاتخاضهكد@نعو@لسن@@لقىتنفيرجحد@لنسخد@فعفكانومثابفا،

الآيفيمدا@لرجلفلىتك@و@حد.وجهعلىونقلهو@ود@طسيعكان@ذومثابهه،

الأئةئنربلعن@هاخرجأموزا@حكامهاوفيو@لناسخةالمنس@خة
مع

المعانيتمشص

منبهأتىإنماأنهنيهظيوأكثرذلك،@لىئبأهما@لذيئثويوماواستكراهها.
تلة

ونقلته@لسلصقالقدبمامهمعرفةغيرمنليهرأيهواشمماللذلك@لناقليئبنقلعلصه

فقدفأصا@لرأيه@لقىتنليقالمن"@لنبيء@:عنفيه@ريممنوكانالأمة،

@وله!لنايغفرو@لل@ئخطا!

له:معلىصهوعدمبالماث@رالفيرمعبالر@يالفسيررفيضريرةية:ان@لركيزة

ي@الجصاصأنأيضا@لراضحمن
ضرورةاسئ@علىدالرئي@لتنسيرفيمنهجهي

وصحيح@أث@ربالتفسير@زنجطه
عدمبالوأيللصحةلثرطوأنهالأمة،تاقلتهما

و@لن@ر@لقل@@لرئيعنئعيرفىتفسيرهمىكثيرةمهاضعفى@فنر@لذلك،مع@رضته

المسألةفيورثا@لسلفصثابتمئرليقوليأوصحيحنبوئنحديثيجلمنويتركهسا

وتنلىلها.بحثهابصددهو@لتى

القياسئتركئر:أالأثر@،معللنظرحألايقرل:أنجدهساكثيزاولذلك

تدذ@لتي@@لصلى@منذلكثابهمااو@لقياس،،تركتالآث@رلهذه"أو:للاثرأ،

بصحيحالمحقرلصريحيتع@رضلابأنعنايتهئذةعلى
لصخةئشترطبل@نقول،@

بمضوهدهالمأثور.مىوثبتصخكلا@صطد@مهعدمبهالأحذومئررعيةبارأيل

تفسيره:مندلكعلىالأمئلة

@لنرتن،1/17.ئحكم)ك@(.
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@لىتطزق)43(،@متيصتهدئثهر@منمشهد)فنتحالى:@للهقولتفسيرفي

@لقضلىإيجابأوحهرأمافقال:أعنذا،،امشقاءمقعلى@لقفاءيج@هلمسأل@:

عمذا،الاستقلىيفطرهلائن@لقياسفان@نقنيء،فوعةمنثونعسدااستقاءمىعلى

@جر@جرىوماالأكلمنهوالأصلفي@لفطرلأن
إنهعباسأابنقالكسا@بماعمن

مماوليىيدخلمماالإفطارلافىعسذا،الاستقاءيفطرهلا
مماضيو@ل@يخرج،،

يحرج

لامى@لبدنالحلرجةالأشياءوكسائريدخل،مماولي@
دكانبالاتفاق،الإفطاريرجب

منكانبمثابتها@ط@ل@نيءخروح
سولرعنللأثر@لثبتتركوا@لقباسأ@إلافعله،

بنعيسىحديثهروالأثز@لثبتالأثر-معللظرحأولاذلك-في@للهءنر@

ب@همعنيوص،
عنحسان،

صحمد
@للهرسولصهرروة،أليعىسيرين،لن

@لقضاغ،فحليهعندااستقهومنعليه،قضاءولائفطنرلمالقثيءفوعةمن9@د@:

وش
فيدكرهماللأثرمخالفاكان@نا@لرئيعن@بصاصالاممغدولعلىالأمثلة

انكغبنر@يلىر@@ئلح@بروسمكنم)وانسحماتعالى:قولهتمسير
(36)

معرضفي

حظلامطب:"بف@لأ:مطلئاعقدوقدالخفننن،على@شح@توقبتعنحديت@

@ئنوجبجاز@لئخلماقيل:فإن"فيه:تال@@كأ،

فالنظرثابتةقيتكنتلإفىالأثر،معللنظرحظلاله.قيل@لرأس،كمشح

ينبعيحينذفالكلامثاشةعيركلتيطصاقط،معها
ثبتولدإثباتها،فييكونئأ

ين)أيبينهما@لف@قلإنوأبضادفمها.يمكنلاحيثمن@سنفيضةبالأخبلر@@لتوقيت

أنوهو@لن@ر،طريقمنظاهز@لرأس(وصسحالحفننعلىالمسح
مر@لرأسمسح

معالغسلعنبدلعلى@خفئنو@لئخعيره،عنببدليولي@لفسهفيالمفروض

الترتيت،بهررد@قد@ر@لذيفى@إلاإثباتهيخزللمضرورة،غيرمىإمكانه

@ألتل..إلىئئجم)ثتتوأ@ت:اللهلقول@سيرهفينجدماأيضاهدا@لقيلوس
(38)

عليهأ،@لقضلىيجبأن@لقيل@ناسئا:أالآكلليأصحابناوقالفال:!حيث

1@لآيةسحرء@لؤة،سورة)،3( 8 5.

2@لؤاد!نحكم!@5) 3 4 8سه،5@ى@لنرمليئحرحهو@طلبت1،/ 1 مالا@@لصرم،ت.13

7@شقاءعثارحاءلهيس 2 0

@و@3،
ماحه

ليا
5الاسه، بدماحاء@يمحد@لصيم،3

31ريفيء@لصانم 6 @يرمالك7،6
2عى@وطأ،@5 رمصانقضاءفيحاءما@دكد@لصيم،.03

@@و@لكنل

4ر 1ر@كر@(مد@)لص@د،@وئححد@ى.7،3 0 0 5 83.

@انحة،@صررة(3@)
14ي@234@لزاد،نحكم1)ك@(6مى@لايةحرء 3 9

1@لآيةسحرء@لؤة،سررة(38) 87.



2@لتيرلينهجهئشس 9 9

9)للأثر-،ترك@ا@لقياسولكنهم

عدمالثالثة:الركيزة
مجال:فيهلهيىفيما@بالر@@ؤض@

بشكليحرص-@طصاصالإممئ@@لقصآن،ئحكم"لكتاب@لد@رسيلاحظ

فلاودالتالبمجال،ديهاللرئييىالأمور@لتىعلىينئهأنعلىعام-
ينبعي

دييخرضأدلهيجوزولاللانسان
@ل@يدلأد@لسبيلو@جتها@اتهبرأيهالأمورهذه

وخيحة.عهافبل@يؤديليهابالرئيىو@طرضو@لتوقيف،هر@لسماعمعرفتها@لى

متفزقةأماكنفيراصخاذلكنرى
م@

تحال@:نرلهعنددكرهمامنها:تفسيره،

@عنهنملكل@عقاؤبيهخناخكموكحا.)في
(.

طائفةأوردوفد
@لسلصئتهالمن

تعالى:لقولهئميحندالآيةفيهذا@لتحيير@لذكررئنتفيدوهيعليهم،@لل@رضوان

@@لته..با@زللنهم@ضكم)و@ن
(1

ارأي،طريقمىئدركلافلدأدقزرثم

لاالآيلزولبتر@ريخالململأنرئي،@طريقسيقاللاذلكأنومعلخلقال:أ

@لتوتيص،طريقه@فارالاحتهاد،@لرأيطريقمنئدرك
(2

الايت،إحدىلزولسبصعنليهتكثمتفسيره،آحرسموضعفيوكذل@

هذاولي@قال:أ-
الصحابة()ئيثاهدوهاحالحكايةلألهاارئي،طريقمن

أحرىمواضعفييقزرأنهكما)34(،عليها!إباهم@لنب@ءر@منشوقيصأنهاوعلحا

لم@لنم@معللاجتهادحألا"أنهتفسيرهمن
لا"أو.")

يحور
دالحدوإثباتعدنا

"الانماقأوقيفيكابالقيلر،
(5

تفسيرهشوفة@@الأنوالفهده

عفلهممحزدفيهايخوضئنللإسانيحرزلاأموزاهناكأنعلىواضحةدلالةتدل

احطيربائاالحصاصالإمميحلق@سلكوبهدا@دلك.غيراكهابثصطريقلأفىورأيه.

.@@لل@كبتمسيرمحالفيحرفة@و@@لفاسدة@لتزيلاتأبرابمن

الئحكمات:إلىالئتشابهاترذالر@بعة:الركيزة

عده:وهو@لئثابه-ئنتفسيرهمنكئيرةمهاضعلي@بصاصالإممصوح

محى،منأكثريحتملي@للنأ@لف"
ئحملوئنالمحكمبلىئر؟أنبذلاسيئي-كما

2اد،نحكم.(36) 9 2 6ونيما1،/ 5 3 / 1

.49صدر@لآبة@انمة،@سررة)1،(.42@لآبةسحرءناللا@رة(@.)

15@لترتدئحكام.(42) 4 3 2@لؤتد،ئحي1(@3).2/ 1 6 /1.

1للصلو@للقالها( / 5@صلر@لسلق@)عا(.252 3 7 /2.



@لتفشرفيومنهحهلمجصاص@لر@زي@لامم

إلاسامعهعنديحتملولافيهلا@ئتر@كيهر@للفد@لش"عده:والمحكممعناه.على

منشيئامنهماكلووضح@لتالبن@ئال@بدكر@هناوساكفيواحذا@ا،محنئ
هذه

@لئامنالأساسفي@ثابه!و@@مكم"موضرعسئكرد@لحانيعلى@لامة،@لقي@

@لف
تفسيره:فيتنلىلها@لتي@لقرتنعلمموضوعاتعنللحديثخضصتهي

بيمصألن@ئضفوأ)لؤتعالح:@لل@لقولتفسيرهأثناءفيبهردفىسقالالاول:@لثال

متئابة@ألبهيئعقدةيدءألن@ئغفما)لؤتعالى:قرله":(46)@ات@خعقدة

@للص@لرجهينلاحت@ال@
لهتروهر@بخكم@ل@رفهجب@عليهما،تلىلهسا@لس@ي@

فيماف@ؤننساتهلثوعنلكغطننفلىنخدةصلقنشألتل!)وبنوأتحالى:

قوجنحتززع@شتتدالىلردنم)ل@نأخرى:آيةفيتعالىوقال)7،(،لا@ض

يحل)ولاتمالى:وقال)84(،شكئأ@متهتأخابرافلاقنطازاربتبننر@خمعهت

فهذه)64(،@ئئ@صلودبمي@الأيحالا(لنإلآشئاعاتيتموهقتاضنالأ@تآ@@ل@نم

رفحجباقتضته،يلغير@لعنى@لففيهالا@حتمالمحكمةالايات
@تثابهة@الاية3

برالنل@تعالحلامر@لله@لي@ا@أقخمحقدةيد-ألن@يحفوأ)لزتحالى.قولهوهي
ذ

تعال@:بقرلهمحنى@دكمعلىحثلهغبرمن@لثابهمتبعيوفغالمحكم،@ل@المنثابه

@ئتغآ@ننت@شةلةنيتبرومازب@تديىفىتلولهصا)ئانا

وج@للمحانيمحنملا@للفظكانلماوأيضا
والأصول،مو@فقةعلىحئئة

لا

لأنه@هر.@فكذلكلغيره،ولاللزوجمالهامنشيءهبةللأبجئزغيرأنهخنر

مىوقزذمالا.
علىلايةيستحقلائحدالأنالأصولعنخلىفيلتيحمله

فيعيره
وجبعنهاخرخاللأصرلمخالفابذلك@لقائليئقرلكانفلسامالها،هة

ليىوماللمحاني،لاحت@ال@بنفسهئصلاذلكليسبذمو@نقتها.علىالآيةمحىحمل

بها@واعتبلرهالأصولمنغيره@لىر@هاج@نفسهفيباصل

تأنكنفعيكلزل)هو@لن@يمة:الايةتفسيرفيأوردهصاوهوافاني:@لثال

)2(،@متثنهث-ويزتن@أنمهنتحكصث@يت.
أصحيلائعنبرئصلأ@لتىالايةوهي

عنهذصأدار@افى@فسير@ا،ئطالولدلكو@لثاول!،)المحكممسألةفي

ك@2مى@لآبةءة،-@لف@صرة(46)

@لاء02.@ررة(48)

.7عر@دتلىرةص(50)

.7الآبةع@ر@د،تطصهره(52)

@ل@اء4.ص@رة(47)

.22@@لفرةس@رة(49)

5@لؤتن،ئحكم15،1( 3 3 /،15 34.



@لقفشر@يمهجهنض

لهذه@للهثمئةساعرضأنىعلى@قتطمات،@هذهلير@دهامكتفئاقاله،مابعض

يخئلئغ:قالتفسيره.لي@لق@آنعلوممبثفي@لتفيلمنلبحض@سألة@

منذكرلامايعتيررفما@تئابهو@المحكمكانفلصا-"
@ر@د@معرفةاحتجما@لى@مالي@

زنغئئحهزدنف@يىلكضاضثبهثويؤ@نكتبأنممقتحكت@يت@)تتحالى:بقرلهمنها

مع@،تأريلهدآتغا@نفتةاضآ.تننبهماميتبحون
الآيةمدهضمحونفيبماعنصا

يحالفه،ماعلىحملهثونمعناهعلىوحئلل!@ى@مكم@تشابه@ر3وجوبوفخماهاس

@ليهاابتداؤهمهاالتيهيوالأنم@نن@أنم)هن@مكمد.صفةفيتمالحلقرله

مرجعه،
بقرله:ذلكأكدثتم@ليها.ورئهعليها@تثابه@بنهدلكلاقتضىأئا،فسماها

متبعفوصصتآصيلاء@لائتضآئتنت@اتضآشهتثهمامتعىز@غقلولهزفىادي)لالفا

المثاله
ألهوئكللساقلبه،دىباؤننيالمحكمسىعلىلهحثلهغيرمن

مغ
للمتة،

هيو

فيو@لضلال@لكفر
@مى@قتن@ثذ)@نمتةتحالى:قالكما@وضعهذا@

(3)
يحنى،

أنفأخبر@لكفر،أعلم:و@لله
متع

في@ككممخالف@علىوحامله@تشابه@
قله

ريغ-

@رادئد@لذلكفثبتو@لكفر،الضلال@لىبالمئابهغيرهيستدعي@طق-صالميلبمني

@لفللسعانيالمحتحلهو@للدالآيةهذهفىالمدكوربالمثاله
المحكم@لى@ر@يجبي

مطاه-!،علىوحسله
3

@@
اللفظهذايحتملهاالتيوالمحانييذكر@لرجوب

مع
اننفاد

ذلد:عفوقالالآحر،بمضهاوتوجيهبعضها

ئحدهمابناءيح@مماوالمتئابهالمحكمقسامدكرناسنالتيححهيئقفلمأ-

@لل@ثاله@يكونأنوهرقلنا،يالأحير@لفالأ@لرجهسناهعلىوحنئةالآخرعلى

فاشتر@ولايهاحتماللا@لديالمحكمعلىحملهديح@للسعفي،@متسل
دي

منلفظه

قدمامائرنمل
و@لسسيات.@لحقليتمنرجهي@لىينقسمألهوييناصدر@لكتا@في

علىالاكايترلهااختلافهاعلى@لسلصع@ذكرناها@لت@جوهتكرنأنيمتنعوليى

هوعلى@مكمحملهيح@الذيويكود@لوجهوجه@ها،منبتالمافيهعمهمما@ري

منتقذمماعلىعلى@مكم@لتثابهوحوهسائرحمل@مكادلامتناعالأخيرجه

حميعتأويلمناه.@ئ@ه@لاتأويلأ،يضلم)رماةتعالىقرلهيكونثمانه،@
@تثابه@

حتى
لا

محايبحميععلينا)حاطةفنفىعلمها،غيرهيستيكب
الآيكس@تثابهات@

لا)وتعالح:قالكماعليهلالةلنا@لىبعضها@اقامتهنصنعلمأنبذلكيننيولم

1@لآبةمنحرءة،@لبضسورة(53) 91.



3 0 @لتغشرفيونهجه@ص@اص@@ر@زيالامم2

@ثآةبصابلأعتم@ننبشئ/يحيطور
نعلمأناعلىولقدماالآيةفخرىفيلان(")

ذلك-منبئاماعلىمعناهعلىوحنله@لى@مكمبرئ@@لئابهبعض

إلاتلىيلهيعلموماتقديره:أيكرنأنالاحتسالمنفيهماعلى@للفأيقتضيهيو@لف

الله!
حميعتأويليعني

قائلبنبحضهيعل@ون@لعلمفيو@لراسخونببنا،!ماعلى@تشاله@

منكلبهآسا
لم،ربناعند

يعني
منلهمئصبما

@ليهورلهعلى@مكمبنائهفيعليهلالة@لى

علسهبلىسبيلالهبميححللموما
يعلمهاولمبمضهتأويلعلسوافإفاوصضا،مانحوس

مىكلبالحميعتمناقايا:@لمص
لعلمهإلاعلمهعناغابماعلمعنائخفىوماربنا،عد

منفيهبماتعالى
حيرهوومالنا@صلحة@

لنا
الااةئمل@وماأعلماوماودنيانا،ثيننافي

يحلموه!لمومامنهعلس@ابمايقىو@لت@الجميعبصحةفيعترفونونفصا،لمصلحتا

منفالواضح
رد@لتحئابهضرورةيرىأنهالجصاصتفسيرس@فتارة@لمصوصهذه

الأماسهذاعلىوهراليهاب،ئمهي@لتيالمحكماتبلىرئل@اظهالقرتدآيكمن

الأئمةبعضفيهأفففقدالموضوعهذالأهيةونظرانمسبره.حميعفييمشي

محمدالإمامسهمالم@رين،
@لئمىنمنوهون،@لف@لاب@أحمد@لشهيربن

7)ت@لهحري 4 بلى@تثابهات@الآياتمعانيرد"سئاه:كتانجا@فصالدي@(،9

لمالمحكمكالآيكمحاني

الفاسد:ايأويلعنالابحاذالحامسة:الريهزة

@لىتؤب@لتبالأسببجسيععنالابتعادصرورةيرىالحصاصالإممئنكما

ص@لكلمتحري@بلىسبيلالفاسد@لتزيللأن@،كتد@لل@لصوصالتريلسي@

الكتبوتحريفتغييربلىبالغعلئل@قدوهو@لنصرص،هذهوتصييعمراصعه

فسادالأول:سان:مهائ@كثيرة،أسببنلهاالفاسدةوالتؤيلاتالسابقة.السملىية

@لمرشررطفياحتلاذو@لثل@:لنأليدها،النصوصإحضاعومحرلةة@لفيىفي

يستوفلمبحيث
لهلالذالتياتوالأص@لعلوملجمبع

تحصيلها.من

@لىتؤذيلألهاسببهاكانمهما@لفاسدة@لتؤيلاتيحذرسالجصاصوالإمام
)@ؤفروتعالى:اللهلقولتفسيرهفيمثلأفيفرلمهاضعه،عن@لكلمتحربص

2@لكرصيتي@مىحرء@لؤة،سررة)كه( 5

3@لزتن،ئحكم1(55) لاخصلى.2-6/
دكمةدلهر@@@كل.@(56)

3/3دنمة،@دان@ئبهد@لي 3ا@حم،وا3،0 2 7 @لركديدمححةنماد@وند1،5
ي

طعند@دكررئد@لبهد@ا@م،5



3@لتفيرنيمنهحهئشس 0

بسوءأحدهحا:برحهيى،يكونإيأهتحريعهم.:(7)@شو@ضحمهء..عنأتحد

فجرالكافةأبديفيوانتشراستفاضندمارئماوالتديل.بالتغييرةوالآخر@يؤيل،

فييستفضلمومامثلهم،على@لتو@طؤلامتناعغيرهابل@ألفاظهتغييرممكى
@لكافة

)نماو

@فاصةمنقرمعندعلمهكان
ألفاظهتغييروقوعحائزفإول@لتواطؤ،متلهمعلىبجوز

@إنما@لكالةأيديفي@لثائع@شنيضرأما@سواها.أحرئلناظوإثباتغيرهاإلىومعانيه

حمةاتالآيمىكثيزاوالمجنرةنحئهة@@تلىلتكمالاسدة،تأوبلاتعلىتحريفهم

تحتقدهماعلى
اعتقا@اي@فقمامماليهامىوتئحكيمذهبهاس

معانيعلىحنلهاثود

"المحكمة@لآي

ومى
@لشا@ةعلى@لمرق3ارمنتفسيرهفييكثرالجصاصالإممأننرىالمنطقهذا

لمحضفاسدةتأويلاثلهاالتيوعيرهم(والشيمةو@طبيريةالمحئبهة)مثلو@لبتدعة

اللهشلى@دتفصيلهسيئيوهذا@لق@آن،لصوص
ع@حديتاعند@طمسالأساسلي

نفسيره.فية@لتيىمسائل

في@متبلىهايخبغيالتى@دالقو@بعضيقغدأحياتاالحصاصأنلاحظتوقدهدا،
آيكمن@لئاليةللآيةتفسيرهفيمئلافيعقذالفساد،منسلاقهئجلمنايزيلألنه

@ر@ريث،@
معرضفمودلكالنص،،علىبهئقضىلاالتأويل"بحنمان:مطلئا(9)

لهداالمتحلقةالأحاديثإيرادبمدليقولو@لكافر،المسلميين@لترارثمسألةلحثه

كأوولم@سلم،@و@لكافرسمى@لكافر@سلم@توريثتمنعالأحبرفهده..@@رضوع:@

ساذحديطوأماليهحا.@لتو@رثإسقاطفيالحكمثابتفهوخلافه،@د@@لنب@عن

يعن@فإنهجبل()ابن
ونىيدالإيمان"@نر@:قولهليهاتلىلوإمماالمقالة،هده

لا

بلىئرذ@لأريلو)مماوالتوقيف،على@ل@ىلهيقضىلايلو@لت@)06(،ينفمئ@إ

4ي@2،94اد،نحكم1(58).13مى@لآلةحرء@انمو،@رةص(57) 9 9

1الآيةوممط(59) @لاء.سررةس2

1صه،"ثاودين@رحهممادحليتث@.) 2 6 3ر@لكو@سلنم@رتمللد@نح،ل@كد@.3/

2 9 يهرثيغتر،سيحى@حتعما@لىنحوي@ئنويه:!-بقص!،رلارريد@لامحمرلمظه:ا1،2

رسرلست@الحمنهمماناندحئنهرحلاند@ضردن@ر@حئنمىولال.صهما،@سملحرتوملنم

1يفرل@@لله
0

لم،.@@@رزتيحقص!رلاوربدالاسم

@ا@ممن@ردمحهول(ر@بر)بهمدا@لأسادرلغربة
الإممنبفانحرحه@لبتو@له،طربتا@حرثاود@ر

نححد
2لما3رمسد@لألصلى،ليا 0 وسمدلهردئلىللىلمحها@ل@لالسىمحادكادر@ا9

ئخاك

@ىمعاد:دقالسملثا،
@لل@رمولسمحت

1يقولكلد ححلرسدوزث،،يقصولاريد@د@لاصحم0



3 0 @تفيرنيو@نهجه@بصاص@لر@زي@لامم4

وفىيدالايمان@@ور@:@لنب@رقول.4خطدثونمهافقتهعلىويحسلعليه@نمحوص@
لا

زذ@ليه،الإسلامعنخرجومقعلى@صلامه،ئركأسلممنبهأنءويديحنصليقص،

معادنلألهماواحتصلذلكاحتسل@@نا
وجب

زيد()بنئمامةخبرم@افقةعلىحصله

والاحتمال!بالتأويلرد@لنصجئزكيرإذ)16(،@لتوارثمنعفي

تؤيلأئناءفيمراعاتهايجبأخرىأمرزاالاعتبلىعيئفييضع@طصاصأنكصا

مستسدا@لتزيلكرنضرورةمنها:@لكىيم،@لقرتننصوصمنشيء
@للغة،طريقمن

ده@هملي@ماعدىدلفظ@يجرزتزيللالأت"الرعخنلفسثماجهةمنأو
2@

@لل@لقرلتفسيرهفيذكرهبما@لهاصة@لقاعدةلهده@لت@ثيلويمكن@للنئ.فر@ولا@لرع

مافنقحففرلصةلهنوقذدزضحتصتممتمنلنقبلمنطنقتموهن)@نتحالى:

@لرضتئم
(63)

@لسلف:تأويلاتبعضذكربعدقالحيث

وابنيزيدعباسرابنوعرعليفتؤلهوصفا،ماعلىفيه@لصحابةاختلفقدأ

جهةأوس@للغةطريقمنتلىلوهايكرحاأنمىهؤلاءيخلوفليسعلى@طلهة،عمر

األه
3

له
3بالي@ماعلى@للفظتأويلجائزغيربد@ثرع،في

له
فيولا@لوعفي

عندهمفلككانفإن@للنئ،
له@سئا

باللغةئحلملأنهمةفيهاحبةفهم@للغةطريقمن

@ذاتوقيفا،الاتؤخذلافأسسلى@لمثرع@ثرعطريقمنكانوإنبعدهم،حلىمم@

مافنصفالخلوةقبلمنطلقت@وهى@ن5الآية:تقديرصارلها@صئاثلكصار

علىبحضهموتلىلهبالد@لقحقيقةبهوردلمأنهعلىائفقحالماوأيضافرضتم!،

ئنوجئزعه،كنايةكانللجساع@سئاكانومتىعلى@طل@ة،وبعضهم@بساع

على@بميعلائفاقظاهر@للفظ،@متب@رسقطالخلرةبهئريد@فاكذلك،حكمهيكون
وماغيره،منالحكمعلى@لدليلطلبووج@لاليد،وهو@لم@معناهحقيقةرودلمأنه

منذكرناه
@لدلالة

1الجساعدرنالخلئهوالاية@مر@انبقتضي 0 0

نصخالأحبرة@رر@يةس@
لهلالير@طصاص(61)

صحيحه،@ي.@لحلىي

صحبحه،رفي.@306،

ئسةحليتمى
ربدس

(63)@

هر
صلوة،لقر@ة

سصاعى.ذكرهمارمرسيت،لهداحبلعحادسي@ا@نأويلوحة

جهنحرللسلم،،ولا@لكف@لكى،@سلنم@ور:لا5ع@:عفىحلب@لى

2 6 4 / 1 3ر@سمرلا@لكس@لكر@م@تلا@لد@ئض،ك@0
2 2 7 / 1رغ،@أهلها@صنطغما@لؤ@لدمحد@لعر@فص،.11 كلاصا6،1

آ!.
ل@2.21@لؤتد،أحكم1(62)

2يه 3 5@لقرتن،نحكم1(64)7 3 1 /1.



3@لميرفيمفهحهنض 0

أفالقولوخلاعة
يتصح

التمسيرفيمنهحةلىنح@قه@طصاصالإممأدتقدمس@ا

عنهتكلمناماأهئهاسليمة،وقراعدأئسيى@تينةعلىبالوأي

@ي
الحمى،@لركائزهذه

تلدعيرجذا،كثيرةئثياءلتشلعندهالمقبرل@بالر@@لتفسيردائرةتئسعولذلك

المحتلفة-ئحكمهو@ستساطبالمقهالمتملقةالأمور

عائاتصؤزاأتدمئنهذا@لتس@فيحلىلتولقد
@تنسر@لر@يحمال@يمن@هعن

الأمئلةبعضكرئضوئن،
عده،بالوأي@لتفسيرجوابتجثيتفسبرهش

@لنوكيزمع

هامة،نقطةعلى
وهي

بالأثروالمحقول@لوئ@رفيعلى@بصاصالإممجزصشدة

@لدرسة@@و@ئغدسبأنحديززمنتا-لتقدمهنظراالمسلد-بهذاوهوو@لنقرل،

@مقولأ.و@@أثور@بين@طمعمدرمة"لقرون:ذلكلحدعنهاسئطلق@لتي@لنفسيرية

لنلدنظزاحدا،طويلالحصاصتفشرفيوالممقولعى@لرأيوالحديثمذا،

و@لنحو،@للة،مثل:بالىئ@،@لتفس@ر@كلتلىها@يمنبذلا@لتىوا@وات@للم

فلك،وعيرظرة،لناو@لحدل،والفلسة،و@@مطق،و@غة،لب@و@لشر،و@عراب،ل!وا

وهو
قد

عن@ديثو@محطمها.فيأوليهابرع
فيشلى@لله،@@ميأتي،الأمررهذه

@لتوفيق.وبالل@هذا،@لتفسير.فيمنهجهعليهايقوم@لتيالأضلقيةتنلىلناأثنلى



3 @يومهجهبصاص@@ر@ري3@لا0
@فشر@

الثالثالأساس

منبنادئه
وعلومهااللغة

لأنثالكريمتفسير@لقرانعليهايقوم@لتى@لرئيسية@للممنالعريةاللفةمعرفة

وقال)1(،عربيا@ئافز"أرلبة)يتافقال:الر@،لبعةالقر@دهداأنزلتعالى@لله

)2(،@شل!حصنيلسابىأنندبى@سلتكىفلكعك@الامين@زع@ه)لرلةأيضا

بمماليلإد@لعلمولدلك
عنوالكثصمقاصده،علىو@لوتوفالكتد@لعزيز،هدا

سيلة@لربتحقيقإلاتىيتألاورل،@كلامهكأشعلى@راد@للهوالاطلاعاره،أس

ألالذلك،توصلى@لتب
العرلية.@للةصرفةوهي

وس
@لتفسيرعنملها@لحلماءعزفالتيالتع@ري@كثيرسفيوردالمطلقهدا

لعلىللتفسير،يتصدىمنلكلبهايتعلقومااللغةعلمتحصيلضرورةعلىالتصيمق

كتبفهغبهئغرثعلغالتفسيرتعريمه:،فييقول@لزركتيالإمامبحد@ئال@@سيل

واستسداذوجكمه،أحكامهو@ستخرابخساليه،وليانمحمد@د@،لبيهعلىل@ك@لله

والقراعات،الفقهوأصولاليان،رعلموالتصريص،والسحو،اللغة،علممنذلك

"@سوحو@والاسخئهسد@لزرللمعرفةوئحتع
لابذ@لتي@للومرأسعلىلذكر"،3)

اليان-وعلموالتصريف،والنحو،@للغة،علمتحصيلها:مىللممسر

@ييقولالألدلسبحيانأبو@ال!وهدأ
كتبتفسيرفيالن@"تفسيره:مفدمة

تكئملقلتهاالحرو@وحرفا،ودحلأ@سما@للنةجلئمالأول:@لوجهوحوه:ستعالىالله
سذلكليوخذوالأفعالالأسسهوأماكتبهم،سذلكفيزخذمعانيها@فخاةعلى

وسبنر@ث@ا،جهةسالعربيةللكلم@تنالأحكممعرلة@لثمي.الوحهاللحة.كتص

ال@حو@اعثمسدلكويزحدتركيها،حهة

عليهتدلمابحسبالقرآديفشرئنلالتفسيرمشتغلكلعلىيتمينهدأعلىوبلى

هذاإلمغجز.@لقصآنبلاغةويناس@@لكلدها،بمالقوساو@شعحالاتها،بيةاللمة
مع

@د
دي

ماوسهاالمجر،سبيلعلىجاءماالألفاط
مىأكثرعلىيدلمثرذ،هو

رهسر(2).2@يمصصحره(1)
ا.م@اء391-لشر@

1@لضتد،علرم@لرماد@ي@طرا@(3) 3 / 1

3@لحر@يط،جداتميرئير@حع(@) / ا@(.3لمايحرتثار@لمكر،)ط1



3@لنضير@يمنفجهئض 0 7

ذلكاعتبلىفينحيمعنى،

هامةقضيةوهاك
وميلهدا@لصدد،بلبها@لتبيهيحي

إلبهائرحعالتي@للعةأن

هيبهاخذويي
الألماطعليهتدذبماةوالدسالضآن،نزولعصرفي@روفة@اللغة

دلدفي

الألفاظدلالاتتطزربحد@ماكنيزالأنهةدلكبعد@طاثثةبالدلالاتلا@لحصر،

الحصاراتراتصالو@لحلوم،@عارفوتطور@تطرر@لعصور،و@لتراكيبو@طمل

دلالاتلاعطاءغيرهماأوالاصطلاحأو@لغرفويتدخلبعفبى،بعضهابو@لشص

الدلالاتهدهلحكمأنيجررللاالنبرة،عمرفيلهاتكىلمو@طملللألفاظحدبدة

و@لدلالاتالمحانيهدهعلى@@للهكلامتفسيرلأدالكريم،القرت@تمسيرليالحديدة

@لمحيح@لفهمصالكريم@لقرآنيحرجاللعري،الأصلالنظر@لىنص@بديدة
مماليهتحصيلثم@لكريم،القرآنئلماطلاتبمدلى@للمبأنويمكى@لقرلهذا،

لاولدلدلعينه،هو@لتفسيرومراميه،مقاصدهعنو@لكثم@
علىئقدمأنلأحل!يبغي

وق@اعد،ئصولعلىتقوم@لت@@لنفسي@أهلئةفيهتتحفقلمما@لل@كتا@تفسبر

على:تر@يقتضيوهدا@لربي،@للسانأمحهاصرفةس

معاليهاعلىالدالةعليهاالر@رثةو@لصيغوالهيئاتللألفاظؤضع@المحانى@لتيأ-

)@لتصريف(.@فتلمة

@-

)الاشتقاق(.صنهاالمأخوفةوع

)@لحر(.الإعرابحسباكيبكيفيةج-

)@للاغة(مقاصدهاتأديةوطزقالألفاظبفصاحةيتعئقوساد-

أمزلهاالمتعئقةو@للم@لرليةباللغةالجهلمع@ث@للهكتاببتفسيرالاشنغال@ن

@ل@@فضي@لل@لثديصاحبهيرقعلأنهالعو@ف،محمحعقغيرنتئحرلهللغاية،خطيز

شألهجلاللهمرادوتعييرمو@ضحه،عن@لكل@تحريص
والقرآد،@ي@نزل@كلامهمن

هدا

الإممئحذزولذلكلالله.والحيادالمئة،عنوالحروجوالإلحادبلى@لكنييزببالتالى

منوهوجنر،بنمجاهد
لاللهيزمىلأحل!بحللاليقول:أوعلما،فقها@لتبحبنأئمة

الإمامويترغد"،العر@للعاتعالمأيكنإذا@@لل@كتابفييتكئمأنالاخرو@ليرم

يماصر@لضيرد@للأشاد@لدكتهولي@،،@لقصتد@معتمامليهصكد.@لقصيةملهحولر@حع(5)

2ص 3،22 3د5رعارنجدللملامةتمشر@بار،ويخفا.3،3 0.

@لن@ةمدو@ر@حع.(6)
@@@ر@يممصطستادللأ@"@لألدل@فيير

صي
3 2 نصر@.5



3 فيوسهجه@بصاص@لر@ري@بمم0

جلبرأوتىلا"فيقرل:له،مسبقتأهيلبدونذلكعلىئقدئممقأن@ب@مالك

نكاك،جعلتهإلا@لرببلغةعاليمغيركتد@للىئفشز

ليطيالإمموذكر
كبلى@لنابعين:وهوسئلنكة،أليابنعنتفشرهمقذمة

ئقرئنيمنفقال:@الحطاببنعمرزمانفيقدمئكلرابتاأدإ
@؟محسل!علىأنزلممأ

منبرفيأ@للهأ@فقال:براعة،"رحلفأفىئهةتال
فقالبالحز،ورئوله،ركيئ@@

@لل@برئقدأوالأعرالي:
@للهيكنفانرسوله؟مى

فبلغأ1منهأبرأفألارسرلهمنبرلمج@

@ؤمنينئمير@يافقال:اللهءوش؟رسرلمنأترأالييافقال:فدعاهالأعراليمقال@غمر

فقال:لر@ه@سورةهذافأقرأنيئقرئني،منفسألتبالقرآن،ليعلمولاالمدينةفدئتإني

@لل@لرئتدأولقلت:ورسوييما،@ئركينمنبرفي@للهإن@
@للهيكنإنرسولهمن

ىبر

أميرياهيفكيفتال:ئ@رالي!باهكذاليسع@ر:ففالأ!منهألرأفأنارسرلهمن

مماأبرأر@لل@وأناالأعرالي:فقالررس@ف!(،الث@كيشلرى@الله)@تتال:المؤسين؟

لمباللغةعالمإلا@لاسيقرئألا@ةالخطاببنعمرفئرمنه!ورسوله@للهبرئ

ضيءعلىثئت@ن@لفصةفهده
من@تهوقر@@لكريم@لق@تنفيلأنعلىتدذلاكلا

@لىئفضيفلك،وغيروالاعرا@@لحومثللهاالمتحلقةو@لفنون@لربيةباللغةعلمعبر

يقأوضحقد@د@@لنب@فإنولذل@ل،و@لش@@لكو@ل@يؤبئنيمكىالذي@لؤلل

تفسيروهيالأبحاد@ططيرة،فاتالمهمةهذهعلىئفدمئأبريدشكلئماموأللى@لسبيل

اوالنيشوئكليربرا@لتفتأ!:@هريرةألوعنه@واه@لذيالحديثفيفقالالمجيد،@لتىآد

فيبالإعرا@@والمر@عرائة،
في@لسيرطيالامامقالكماالحديث-هذا

عندعليهالمصطلحالإعراببه@راد@وليسئلناظه،معليمعرفة"ةهوالإتقان!-"

الئحاة
وهو

معالقراءلأن@للحن،بقاللما
فيها،ثواتولاقراعةلبستفقده

في@لقرطبيالامامعقدوقدهذا،
فيجاءمابا@"لعنهان:لائاتفسيرهمقدمة

طائفةفيهأوردمعربا@،القرتنقرأمنوثهابعليهوالحثوتعليسه@لفىتت@إعر@
@ن

2@لرمد،@ياركني@مل@لى@لفرلبر@لامملفل)ك@ 1 2 / 3ليهرت@ر@ة،ثلر@)ط1 1 اص(.1

عبد@للى@لبددولي(.ئعد@فسنادتحيئا@+2@لقامرة@ر@لنص،@.@@ي@2أتمير@لوطي،حعر@@8@
@ل@@حرحه(6)

1@هر@ئد،مححعياي 6 3 5ة@لقص@لقص،ميهة)رو7/ 1 3 5
ةولفطه3(،

1@ل@ر@لسنرو،فيا@لسبرطيأحرحهولهلا@للفظعر@نه،،ر@نانمر@يا@لفرتد5 5 0 / @لىنه@@ر@2

ي.@لبهفي
الإيمدا.ضص

1@لقرت@،علوم@لاتفاد@ياطر.(10) 1 5 / .(5139@لهرتثار@لكر،)رو.1



3@لنفبر@يمنهحهنض 0 9

ذكره:صاجسلةفن@لقضية،هذهحولوالحلف@لسلف@نهال

لحةيتعئرنأحسرا!5فقال:@لربية،يتعئموندوم@ي@لبصريللحسنقيلإ

عطية.النفال.@أخروه!فقال:أيلحن،إماثالناإنأيضا:لهوقيل@،@سنبئهم

النوقالفيهيالتيمعاليهتفرمبذلكلأن@لثريعة.فيئصل@لت@آنإعراب

علىالاحتحجمنعليهمرضحافى@لل@وتابمبهم@ير@@لنب@أصحا@عنجلىالأنماري:

وئوضحذلكفي@لنحرييرمذهبصخةلثنماو@لضعرباللغةوئمئكله@لقرتنغريب
يريمادلكسعليهم،فلدأنكرمنمذمبفساد

(11)
أنهعبل@ابنعنعكرمةص

ب،،لإن@لثرئفالت@سوه@لقرتأغريبعنمألتموني)بناقال:

صيسألعباساب@سسعنافالا:أطمهر@بنويوس@خبيربنسحيدعنما@ريوأبضا

أماوهكداهكذافيهفيقولبالقرآن@لثىء
وكداأكذايقولالاعرسممنم

ضروراتمىضرورة@لعر@يةاللغةمعرفةأنمقتصاهافائدةتقذممئاوسمنخلص

@لكاملةمعرفتهبعدإلاالحكيملتفسير@لقرآنيتعزضئدلأحل!يحرزلاوأله@لتفسير،

يقتضيوهذاان،لزلبها@لتي@لربللغة
مئل@لرل@ةلاللت@تحلقة@باللىمراية@لى

علىوالاقد@مذلد.ونحوو@لبلاعةو@لشر،و@لنحى،ىف،@ل@الاشتقاق،علم

ان
يف@لى@لتحريزث@لأنهللغايةحطيرئمز@لطابىهدهتحقيقبدونيم

ثأنهجل@لله@مر@تجيريحنيوهذا@،كد@لل@فهمفيو@زلل
في@نزل@كلامهمى

عنو@طروحالإلحادعليهيترئبمثا@لقرتن،
يستحقولذلكلالله.و@لياذ@ئة،@

آجلا.أوعاجلانائلها@ماهوشديدةعقربةفلكفاعل

@لنفسي@،دي@لبالف@الأهميةمن@لربيةللعةماخ@لارأيناش@لتى@قذمة@هذهوبعد

مدىلنرىالحصاصالإمامتفسير@لىفلنتقلحطورة،منبهاعلى@طهليترئ@وما

@لتفسير.فيمنهجهئصولمىكأصلوساحثها@لرل@ةباللف@واهتسامهعايته

الجصاصتفسيرفيوعلومهااللغة

@لرحلةواسعكان@طصاعىالإمامئنال@@لر@هذهفصولمنمضىفيماذكرثلقد

بكبار@لنفىآند@كر@لثقافة@لل@عهاصمبير@لرحلاتهذهأثناءفىوأنه@لل@،طلبفي

منهساكليحتبرجلبلانبمامانشي@هرأسوعلى@رفة،و@@لل@فروعشتىفي@لعلماء

@حنصازا.ندكره@@،رو@@لهده@لأللري@ساد@بنفا@لقرطيدكر(11)

2طي،@طرا@(12) 3 /،12 وقمر@.لاحتصلى4



فيوسهجهيطصاص@لر@ري@بمم

ثعلبغلامعرأبووالامامي،@لفار@عليألوالإمامهما:وفنرنها،@للةأعلاممى

@لنحويلتعلبملازمتهلئةاثملبعلام@أئق@ي@لف

كثيرسعلىمطغاكان@طصاصالإمامئنتفسيرهفىأيضاذكرثكما

@للزيكت@خصوضامنها،ئفادوأنهعصرهبلىئلفت@لن@@لامةة@ل@كتص

@لئثنى،بنمغمرغبندةلأليامحلى@لق@تنو"اء،ركريا@لف@لأليا@لقىآدمعني@نلأ

س@ؤلفينهولاء@مىواحل!كلويعتبر@لزلمجاج،اسحاقلألي@وإعرابه@لق@آنمعانيوأ

ئعذهدهمؤئفاتهمئتكما@لبلرزي@،علماء@للعة
@رثوفة@اللغةمصادرمن

معالكبارلحلساء@للفةالجصاصتتلئذأجمنيالأمران،وهد@ط
كثيرعلى@طلاعه

التقافةالجصاصعندتتكزنلأنليكفيانعصره،@ل@أئفت@لتياللغةكتبمى

.@@للهكتبتفسيررهيالخطيرة،المهئةلهذهوئؤقلهئمكنه@لتبالهاسحةية

وسع
منفلكوغيروالإعرابرفو@ل@و@لنحوداللغةالجصاصالإممعنايةفإنذلك

يخدملالقدر@لذيئيمحدوب،بفذيىكنتقضايا@للعة
فيتوخاه@لذيوغرضهمدفه

هذاتألبفمنالمقصودالأرلى-@لوهلةومنيلحظ-تفسيرهفيو@لناظرتفسيره.

مذاعلىغبفقدفيه.عثائنبئواشئهمصسونهعن3ئتزعنرانه@@@لكتا@،

@لقصتننصوصمن@لفقي@والمسائلالاحكامباستاطيتسم@لذي@لقب@لنفسير@للمابع

عدمفيشئاكانهذاولعلبينها.@لترجيحمعوماقشتهالتهائ@عزضئم@لكريم،

للباحثثالذيالأمرذلك،ودحووالإعرا@و@لنحواللغةلمسائلكثيزاخوضه

تفسيره.فىتنرلها@لت@يةو@لقضايا@للص@لنحويةالمسائلعنبحثهأثناءفيصعوبة

نحوية،ومسائللعريةقضاياتاولقدف@دتهتفسيرهفيالحصاصالإممتتبعثولقد

@لفقهية@سائلو@الأحكموهو@متباطتفسيره،فيتوخاه@لذيحملتها@لزضفيحدمت

ش
مععزضهاثم@لقصآنية،النصوصدلالات

فيرهوصوائا.لما@رتآهو@لترجيح@لاثة
منسنرىكماعديدة-مهاضعلي@لى@للعةيخكمفلكأثنه

@لفقراتفيالاتيةالأمثلة

@للاحفة-
آخر.لعضعلىالآر@عبحضوترجيحمذهبهمناصرةئوحصو@،حاجهةلي

وفضاياها:@للنئمباحثمنتفسيرهفي@طصاصالإمامبلي@نعزضفئما

شيوحه.دفيمعلا@@لبس@ر@معل@ى@لف@مهعاةهلبر@لجينرحةصقت(13)

على@ماثةالأمنلةبهدكرتوتدمصا@ره،،س@د:اومرم@ا@لد،س@للي@لعصلر@ح(14)

لقو@الم.وبشنهدنمبره@يى@دكرممعلماء@ل@تى@لدوئساء@للري،كتمى@طصاص



3@لتيرئقهحهنشس 1

شنفاق.لااولا:أ

لاستر@ك.اننا:ثا

رالإعراب.@لنحونالتا:

علماء@للغة.بأقرالالاستثمهادرابفا:

بالو.الاستثهادخامسا:

غة@ل!@ا@شا:

دكير@لراهدمعاللحويةاحث@@لهدهالمصيلي@لبيادديأشرعالإجمالهذاولعد

ر@لسداد:الترفيقخشنالمرلى@مىسائلافأتولتفسيره،منعليهاوالأمنلة

لثقاق:لااأولا:

الألعاطاشتقاقمجالفييكودماأكثرلئرر@للتالحصاصاهتمامبأفىيمكى@لقرل

منلكثيراللعويالمعنىي@بنئدعلىحريمقفهواللغوي.ئصلهاوليان@لتوتلية
الألفاط

سها:ئذكرجذا،كثيرةفلكعلىوالأمثلة@لنفسير.أشهفيلهتعرضق@لني@لت@تنبة

3إفيهمآقلوأنصنرألحرعف)يتلحكتحالى:@للهقولعندذكرهما

@@بير-
(15)

@م@نيقالقال:أالميهسر!،لفظأثزحفي
موإنما@للةأصلفي@يسر@

والميسزالحزور،يجزئلألهاليلسر،ةللجيريقاللرته،لقدجزأتهماوكلللتحزئة،

لالقداحعليهايتقلرون@قسائاويجعلولهحزوراينحرودوكانواتجزى.يفانفسه@بزور

خرحمىفكلذلك،علىلهمعاثةعلى
منعليهماإلىلظرواقدحله

ليحكمون@لشة

منسرا،@لترضرو@سئرهداعلىفشميالقداح،ئسماءيقضيهبماله
(6

@لنثأتخلورلنكب)شسىةنحالىقولهتفشروأيضا@ط
كأ(17)

الشخت.أصلإنقيلفقال:أالححت،،"لكلحة@للزيالأصللبيانتعرض

)@لنحبهرة@@لل@فالوئدمبه،استأصله@ثاإسحانا:ئانسحنةبفال.الاستصال،

@@لذ@
(18)

لسمىوأ@به.ئنسدهبثامال@أشحتويقال:به،يستأصلكمئ@

@للمة،@حلم@لرنيقمحا@لف@رتاط@ؤل.لاعنر@@للئبتما@يعى@للاعة@لكحمئرحلت(.)

ئصاسالمحلكخغلبننىلاسحتتمشره،@ير@للاعة@ل@س@لكحم@ي@صاص@ته@ئععدمي:و@ن

2صلر@لآية@لفرة،سورة(@)@لتعير.ديسهحهئسستقلاس 1 9

4صلر@لآبةللانحة،صهرة(17).39يها@لفرت@!ئحكم.(16) 2

.61@لآيةمنحرءطه،مررة(18)



3 @لى@وم@هحه@طصاص@ر@ري@لإمم1
سير

الاستئصال!هلادصاحمهلهويهلكلأهلهفيهلركةلالألهشخناالحرام

ومن
وذلك@لشف@!،"للفظيالأصلبيانفيذكرهماأيضادلكعلىالأشلة

@نيرقندحذيمفرعكأزا@ق@مكم5)@منتحالى:@للهلقولأثناءتفسيرهلي

ةقرلهممنالكشصهرالسفر@لديمنن@لشمر@إنقيلوقد@اةقال)02(،@حر@

إذاالشحا@الويخوسفرتأضاء،إفاالصخوأشفروجهها،عن@رأة@سفرتإ

إفاوحفةوأسفرالتراب،بكنسالأرضئشفزصلأنهاالمكسحةوالمشمرة"،قشعتة

فسئىمضيئة،مشرتةيحني@شوةجد)@ىتمالى.قرلهومهوأشرق،ئصاء

"وأحهاله@سافى@أحلاقعنيكش@لأنهسمرا،المحيد@رضعإلى@الحروح

لعديدس@للغويالاشتقاقفيهاتاولتفسيرهفيكتيرةأخرىم@اصعوهاكهذا،

الاهتمامسحلأله:مىأنالعامةتفسيرهساتدكرعندوقديسق)22(،القرآنيةالألماط

عندأنهئيىالرعبة،الأ@سلىمنكثير@تعريص
ماكثيزاالأحكامآيكمىلآيةمروره

يبدئهوعاثةالاية،تلكلىالواردالشرعيللاسمألاصطلاحيالمعنىلبيانتطرق

@لذ@للعويببياد@لأصل@يى@لري،بالتعريص
مروتفسيره.المراداللفظمهاشتقي

منلبهييرلغوتاتحليلاتئمالصددلهدا
ومفر@اتهالقرآنألفاط

نزرلعصردى@رو@@اللعويالأصلإلى@لرجرعأعنيالمسلك،هداوئمتبر

حذاالهامةالأم@رس@لقرآد،
لأدبمكان،مى@لصوابوهوالكريم،القرآدتفسيرفي

اليهوصلالذيالجديدالحضاريالمعنىبمرير@لزمنوتحملمحناها،ليتتطورالكلمة

اللعري،الأصلفي@لنظرثونالاصطلاحية@مانيعلى@تحالحاللهكلام@تمسيرالعصر.

الصحيحالمهمعنالقرار@لكريميحرح

هامةقاعدةفغدالحصاصالإمامأدهنايذكرأنسبغيومما
إلىالاحتكاممحالفي

@للمة،
وهي

بثاهدبأتيأن@علبهاللعةطربقسلاسبمسئ@ؤعىسكلعلىأد"

فيالمئواهد@للغريةإيرادئكثزسفهرولدلك))2(،@هفيهأهلهاعىروايةأوعليه،مها

5@لضتد!ئحكم5(19) 4 0 ا.ممهالآيةسحرء@لقرة،مهرة(20).2/

3@لصتد،ئحكم.(21) / لهنهد@@ى@و@لص11،2
3عسىصهر@مى 8

2@ال@سيلعلى@لى@)22، 7 5 1،14 5طا،0،73 @حاصع.مى@رعيرما@،21،43/،2،6
5،تيرهعمترب"@لحر@وهوهلا@لد،سلاكي@حع@ك@ي@

.16@ا-لملاص

3رصارشد@حدللمححهار،@لمر@راحع!(.) 0 1 / 5

4@،اعرآ@نحكم5ر@حع(2@) 4 5 /



3فيمتفجهئض 1

ليست@لشوامدوهذهأصلها@للعري.وبيان@لفرآنبةالألفاظ@شتقاقعنحديثهمنرض

شئيذ@نعىم)و@لص@رثو@ن@علماء@للةوئنراليمعلى@ثر@لنىففطمقتصرة
يفة.@لر@لنبريةوالاحاديث@لكربمأبضا@لقرآنتثسلبل@للاحقة(،@لفقر@تفي

اللغوي:على@لمنىالكريمبالقرآن@بصاصالإمامفيهفمئا@ستشهد

@طظر@لىزققال:أ)2(،@ئمفو@ررق@هتم)ومتاتحالى:@للهقولعد
في

@لل@قال@للغة،

منح@مأيقكذبرد@،ألبهنمزرقكغ)ونححلردتعالي:
الأصهدا

فيولكنهكيره،نصلهحالمقهوكالمميئههر@لرحلوحظبه،@لتكذيب
هذا

هر@وضع@
@@لطمبالمباحوهوعبا@هتحالى@للهمنحهما

قال:)72(،د@تشجز@عبهفضوأشرئننلىئت)ولاتحالى:قرلهعندكذلك

ومحنى"
لاأشرآتتئأنمافلهله)ما@لله:فالهو@لئنث،@للغةأصلفيالاعتكاف

@لطرمع:وقال@،عبه@ينلا)@طلتعالى:وقال@،عبهفط

صريئبنئهن@لبحاكيككوفغكفاحؤلي@لفنلبنكفباتت

معأخرمعاني@لى@لث@عفيئقلثم
مها@للفة،فييتاولهاالاسميكنلم@لئنث

كأ.@لله@ل@@لنقربونيةرأئاالجماعتركرمنهاومنها@لص@م،@لسجد،في@لكىد

بوجودإلامعتكفايكرنولا
قلامانطروهو@عاني،@هذه

للإمساداسمإنه@ل@رمفي

لوحو@ا!إلاشرعناصوناالامساكيكرنلائخرمعانيفيهنريد@للنمفي

)92(،تؤتوتا@كئا@فؤنبنعلممنتالقحلؤة)ين:@@للهتولنفسيرنيوئبضا

أهلخلافذكر@لشاءصلاةتوتيتذكروعندة،@لص@مر@تيتلمسأل@تعزضوتد

3@لبياضق!؟"ئم@الحمرة"هوهل@لئ@قأ-حول!@لل@
قال:

هرمجاهد:!قال@،بالثمقئض)فلآتمال@:قولهللبياضبهيخنبئوممأ5

يوبفهدارو@لنه@باليلفأقسم@وسقوسا)راللقرله:عليهريدل@لنهارا،
أن

@لباقيئ@علىبدلرهدا@لج@،بباضطلرعهوالنهارأؤللأن@لبياض@لشفقبكرن

قرئه@راد@لبباض@ئنعلىبهئنتذذومماهو@لشف@.@لشس@كرر@بعد@لبياضمن

.3يةلآ@خملتىة،@رةمر(25)

.82@و@فعةسورةمىميلها@لشنهديالقية2،ا@هاد@حكم(26)

1@لآبةسحرءة،@بنسورة)كا( 87.

2@لترتد،نحكام.(28) 9 4 ونا@بهماس@لألباء25،سحرةمنئرلاسالهما،نهد@@و@لآينان1،/

1@لآيةخم@لاء،مهرة(26).71@لر@ى@رة@ 03.



3 1 فى@لتفشرومنهحه@صاص@@ر@زي@لإمم4

بقعهو@سئم@لدلزكأنلينأوقد@أقلعسقإكألننىلمركالضحلتى)ننهتمالى:

غايتهأغسقحعلثمعلى@لرو@،

ان@طصاصالإمامليها@ستشهد@لتىان،ئحكام"فيأحرىمر@ضعوهاك

الأولالأساسفيمنهاحلبذكزسبقوقدالمحى@للري،على@لكىيم

تفشره،فىأيضحاو@ردفدلثالمعنى@للغوي،علىاببريةبالأحاديثاستثهادهئفا

الله:شهإنالمقصوديتحققبهماب@التاليت،المثايىبلإكروسأمحفي

نحدماةالاول@ثال
لاول@ر%ولارنث)للاتعالى.@لل@لقرلتفسيرهلي

@اتحغىحملال
(32)

فقال:@،زفث@"لكلعةيالأصللبيانتعزصولد

فيرفث@أصل@نقيلقد"
وباليدالجماع،وبالفثجل،فيالإفحاش@هر@للغة

كلهاجوهمذهيل@جفىعى@لرفثنهيهتضمنقدكدلككانا@للجساع،

اتفاقمنوحصل
فيبهمر@ذالجماعأنتؤيلهعه@ريسجميع

الآية.هذه

فلائحدكتمصوميؤئمكانإفا5@د@:قرئه@بنطقفي@لئحمث@@زفثأنعلىويدل

كانوإن@لقول.فح@قوالمر@دصاثئم!،،إثيفليفلعليهخهلفإديخهلولائرئث

يكونأنأولىو@باغالإحر@م،فيالشاءلذكرهر@لتعريضبالؤفث@@ر@@

ولا@نهرها@فما@ىنفل*)تحالى:قالكمامحظورا،
(33)

عن@لنه@سهغقل

ب!و@لفىالسب

أنيهوقلتلمجضس)@لت@حكتحالى:قولهتفسيرفيذكرهماالني:و@لثال

@أنحيفنلىآلتنآءلأغزرأ
(3)

يكونقدو@ميض"قال:ئ،،ئ@كلصةأشزحفي

موضعهو@بيتو@كالمقيل@طيضموصعبهيسثىأنويجورنمسه،للحنفيىامما

لة@لننلض
فيبالمحيض@المر@أنعلىيدلمادخوى@للفظفيولكن@لبثتفتة.وصرصع

هذا

لاالحيضلنفسصفةوذلك@أني)هولقرله:ورد@الح@لأنهو@طيص،@رصع@

13@لؤادئحكمك@.)، 4 5 / .78الاص@يوحرة1،61،7الانفاقمهرةمىهى@نهد@ا@والآيات2

شلةالمهادومر(31)
لالؤت@،تمير@لؤتدعلىحرصه

9@لآبةسحرء@لمترة،س@رة(32) .23@لآبةمنحرءر@م،ا@سهرة)ك@(.71

3@،@لؤ@أحكم@ا)، 7 2 1صجحه،@ي.سلمئحرحهبهننهد@@و@طلبت1،/ 7 محد:82/

1رنم@لصغنحلاقلد@لصبم، 1 5،1
عائنا@ؤنا@حذكنمئفحيناولفطه..هرووة،ن@يحلبتمى

ممط@لخلريلحرهونحرحا،،صاقيبتيصغ@ئي@نفلتالل@ئزضاتمةنليى@نزؤيخهلرلافىتنلآ
1رتمدصم@@صل@دصم،@ك@ل@3:2صجحه،ا 7 .@مررةئىحليتمننيضا0،7

2بئلارو@دة،لض@رةصر(35) 2
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@لف@رضع@
فدلأنهودلدفبه،علبهميحصوماخكمهص@لقصممسألةوكنتفيه،ي

وشرشهىالسلىماكلةبجتمونوكانوالالمدينةيجلى@رلهم@ليهردمنقمكان

خكمةيعلهائنفلأ@ثواالحيض،حالفيومجالسته@
له@قواللهدأجابهمالإسلام،في

يمني)مو@نى@مذا:
لألهماحتابه،لرومئ@ادقدلدلكلهووصفةوتدر.نج@أنه

تج@به.الأمرمهعقلحالمطافيهفأطلقالنحاسك،اجتنببلزرملمحلكقبلعالمبنكفرا

لغلأصدبثا@د@:أ@لبيقرلالنجاسكعلىيقعالأى@سئمئنعلىويد!

طفرز!لهالإنهبهاولئصلبالأرصفنيثسخها@نىئحلإكنم
لسثى@لحاصة@،6)

عنالأ@ار@إيهو)قلبقرل:ئرذ@أنهمعلوماكانلماوأيضائذى.
@له

لي

احتنابه.ولزومبنجاستهالأخار@@ر@أنهعلماليه،فائدةلادلكلأنبهالانسانتأف@

ننأبه@بكغصب@عنجنمحع)ولاتعالى.@للهقالنجات،@نىكلرلبس

وستجضمنأنكتتأونواتدبنامن)ولتحىوقال:بحبى،لي@و@طرظبر@

@لجاسةصعبارةالايةفيالمدكورالأ@نىوإنماكيرأ@،أهأشكونمأنذب

"@لسائلينسفالوممتضىعليه@ططابلدلالةاجتابهيجبقذرالكونهومفيدا

اك:شترلا@نئا:ثا

أنوساه@،الاشنر@تفسيره:@يالحصاصالإمماسنعرضها@لت@@للف@مباحثمن

المجلى.لاالحقبقةطريقعلىمهاكلعلىتطلقمحانيعذة@احدة@للكلسةيكرن

وروور،وأنكر@عضهمفمنحهي،،الاشتر@كحرلأعلصلى@للف@اختلفوقد

كثيزالهوضر@وروورجو@ربل@آخرفريقوف@ص)83(،وئهئؤ@ابنهؤلاءرأسوعلى

من
لأمئلة،ا

بنر@لاصمحي،اهؤلاء:ومن
لبزدو@أحسد،

وسبمريه@،9)
(.

1سه،طرد@ي.ئهرئحرحه)حم@ 0 5 / @مصاك@لد@يمحد@ل@هابىه،1
ر

3 8 5

مى3،

طهنزا.له@@@فلى@إد@فتسغيه@حذ@وطئ@ارلفلىاة،هر@ئىحلبت

4@لزت@،ئحكميثث@. 0 7 /،14 ول6عر@دتىسيرةرس@لاء201،سررةر@لآيادس0،8

5)ت@رشريهمحدسححعرسعبد@لدس(38) 3 له@لاصل.ملىصيعلاء@للحة،س(47

ا@صبحنرح@عر@@ل@معاتصحبحمها:اكثرة،تصالبص
@لر،،محميوانمل@،،

14/7@لأعلاموهي@9،24اد،لحدتلىبحالظرارجرما.نجلى@لحير،،و"لارشاد،،را@ 6

س@لنلي@ى@لمصل@لنحتمزلاء@لأنةلر@حمسم@)حم@
@للر،مصا@ر@طصاصدكرعدملا@لد

سرنرل@لحاة،@ممأ@(.ا-.8)سالبحه@لفصيطلىنى@نرعناديطرش(40)
علملط

وصصعله.ئحد@عزوس@ل@@لىم@لصره،رندمضر@ر،حى@رى@ليولد@لمحر
للشكاله

رئحلىهاطر@لكماني،اد@ل@@ل@يرحلمثلهلعلهرلاتجله@سع@)،عهيل@لنيسيميه،كتنب!



3 1 @لتفشرفيومهجهبصاعى@@لر@ري@لا@م6

للىسواب@
(1@)

مستقلةمؤئفمتللمشترك@لعلساءبعضئردوقدوغيرهم،

مامنها:تفسيره،س@لضعفيوإنما@مم@ر@ليهه،الاضتر@ينكرلملصاص@والإسم

@ألرا@ألنمجدئظرونجمدس)@ؤذتعالى:قولهتفسيرفيذكره
(43)

كلمةي@اني

أحدهما:معنيين،علىمزذ@لئئطر@ضب@قالرا:قد@للغةئ@لفإد@قال:@لو،،أ

حلئااخيبألهم:نثلفطويقولرننصفين،جحلتهئي@لثيءشوتبقال:@لنصف،

هر@لعنىالآية@مر@أنخلافولاوتلقلىه،نصو@لثاني:نصفه،ئ@شطزةألك

@ر@ر@يكرنأنيحوزرلاأن@.سربيعو@ومحامدوألو@لاليةعلرابنقال@@لئانى،

@@سجد@طر@م@لصفاستقبالعليهأنأحل!قولشلي@@@الأول،المصى

تعزضوقد)4(،@مسفحثهغتر)نخمحنيتمال@:@للهقرلتفسيرفيوكذلك

عسحنايكنلمئطلقمتىمثرذلفطوالاحصان@فقال:الإحصانأ،كلمةألشرح

لأنهوذلك@ثتركة،@الألفاظكسائر
3

1
ومنه@لمنغوأصلهمختلفةمعانيعلىيقع

لمنعهالجصنشي
منفيهصارس

@@طصينةالذزغومنهئكلدائه،
و@طصان@لنيعة،:@

@لنسلىمن@لفيف@بالنصبوالحصان@لهلاك،سراكهلمعهالأفىاسشالفحللالكسر

منفزجهالممها
:@هكيعائةفيخانقالالفساد،

@لغو@فللحوممنغزثىوتصبخبريب!مائزن@ز@نحصان

@انففنتئنخحمفبنمرو@نيبن)ينتحال@:@للهوفال
(46)

يحني
@لحفائف.

فمنها@للغة،فيلهاكانماغيرمختلفةسانيعلىيقع@ض@لشرعديوالإخصان

علىويقعئشلنن،فإفا@وي:)74(،(00أخصحق)لا!تعالى:@لل@فالالإسلام،

تعالى:وتالتزؤجن.فإفاممناه:أنأيضاالتفسيرليئريقدلأنهالتزويح

@لنننحغملكتماإلأالناس)بهنمخصت
(8")

ويفعالأ@و@ج.فو@تومطاه:

على@لوطءويقع@انحننتئنضتبنم@فئن@ر)لمننعالى:قرلهفيعلى@لحفة

1لحم@د،ت@ربعر@حعا3لمحرالال@لمنرةمرود@رنجد= 9 5 / .5/81@لأعحم،و.1،2

س:(@3صا-329)@لر@ريركريا@لفحرييسدرسنحدس(41)
تصالينه:منرا@ع@.@للحةةنف@

لف@ا@
1/1عحم،لأ@@ظرا@ما.وعرل،،@واللمةا،مفييى@و.بع،، 63.

ر@حع.)2،(
3صللطي@ومر،@ @مر@ك.فملو@ني،حىعد@لر@عليللدمحرر@لت،@قهو.6،9

1مى@لآبةحرء@لمضة،مررة(@3) 1@لضتد،ئحكم1)،4(.44 1 0 /1.

.23صلر@لآ@ة@لرر،سيرة(46).24الآيةمىحرء@لساء،صحرة(45)

2اكيةسحرء@لاء،سيرة(47) .24@قيةسحزء@لشاء،سحرة)ما(.5
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ئحدهماحكمان:بهيتعئق@لشرعفيوالإحصان@لز-.إحصانفيصحيحبنكاح

قاذفهعلى@طدإيجابفي
@@نمخصنتبنص@)لأن@تعالى:قولهفي

(49)
بعترفهذا

يحب@@لضمةهدهعلىيكنلمفاوالبلوغ،و@لحقلوالاسلاموالحريةالعفا@فيه

فهدهو@لى،و@لكافرو@لزانيو@لصبي@بنودقاذفعلىحذلالانهالحذ،قادفهعلى

الإحصادهوالآخروالحكمالقادف.علىالحذإيجبفىئغتبرةالاحصانمن@لرجوه

والعفلالإسلامعلىيشتملالاحصانوهدازنا،ا@ت@لرجم@يجببهيتعئق@لذي

غدمفإن@لصفة،هدهعلىوهسالها،@لدخولمع@لصحيحو@لنكعوالحريةو@لبلوغ

مىئيء
زنا،ا@ض3@لرعليهيكنلم@نلالهذه

لاولكهالألفاط،لبحضكثيرةصانييذكرأحيائاالجصاصئنلاحظثوقدهذا،

علىالأمثلةفمنالألفاظ.تلكفيو@ضخففالاشتر@فلكورغم@،الاشتر@يئير@لح

فئبأللغودنه@يناصدكم)لاتعالى:@للهقولفي@لئعر!@لفظشرحفيذكرمافلك

محانيله@ر@د@فكانمهاضع،فيتحالى@لئقوذكر@للهقدقال:!)1(،@لينبهغ

لهالتمع)لاتحال@:دقالعليها@لكلام،خرج@لت@الاحمالحسبعلىمختلفة

يحني@لغة
@مئ.هذا@علىنففئا@رلائو(يهايتصححن)لاوتبيحة.فاحثةكلمة

وفال:القبيح.مو@لك@يعني:@لته@ضو)غهألنفولحثاصسمحمااوقال:

)د@داوفال:عه.ليشغلوا@لسامحينثئايفيدلا@لذي@لكلاميحني:@لؤ)يه)و(
لغاويقال:@لباطل.يحني:خدا@رأما@بألتش@دأ

بكلامأتى@نايلئو،كلامهفي
فيه!فالدةلا

ليمن
ئلتهيد@قهود)وقاكنحالى:@لل@لقولتفسيرهفيذكرهماأيضا

فيو@ليدقال:!)3(،فالأ@بماردحن@اليحهت@عنتضدلا
وجره:علىتنصر@@للف@

ئيىعليها،ئشكرهيدعنديلفلانيتقول:ومنها@لنعسة،معرولة،وميمنها@بلىحة
لشدكر:@قولونحوه@لفوى،بؤليفشروه@أك@ن@لزلىافقوله:ومنها@لقرة،نعسة.

يدان@لزاسيالتيلجبالولابهليلن@مافلفاءمنتحئلت

بسلكها،يحني@أنععقدةيد)ألن@تعالى:قولهونه@لك،ومنها@

8@لؤتد،نحكم.(05).4الآيةمىحرء@لو،سهرة(@9) 3 / 21.

.8@صدو@لآبةللانمو،سيرة(51)

14@لؤتدنحكم1(52) 2 9 2،5و@ل@انمة1،1@لغانبةمى@لهر@لالة.مي@دكهرةرالآبئ1،/

.64لآيةصدر@ة،@لاندسررة(53).72و@لؤقان2،6و@صلت5،5و@لقصص
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ومنهاخلقه،ترليتأي:@يد@)صلقتتعالى.كقرلهبالى،الاحتصاصوفها

فلان،بدفي@ر@لىهدهكقرلك.@لتصر@،
الإسكانأوبالسكنىفيهاالتصزفبفي

"دلدولحر

الألفاظبينيفرقناثؤا-ذلككانو)دالجصاص-الاممأنأيضالاحطتأنيكما

ئعا@نيمكنوهذا@بتراذف،ت@صم@لتي
من

فيوقوعهلئذرةولكىاللعوية،ماحثهحملة

هادكرتهبلمستقل،سوارلهأعتونلمتفسيره
كلأنلاعتبلر@الاشتر@مبحثلي

قال@ية.الإفر@ودلالاتها@لكريمالقرانبألفاظوثيقاارتباطايرتبط@محثين@هذي@منواحد

@ا(:لزشا-أكزصلكمحمل)ألن@وتحالى:تارك@للهقولتفسيرفيبهقن@

كقولهقرارا،أعلم-لل@و@يحي-نا@دزالأزع@لكمجمللح@)أتعال@:)وفوله

مخا@،ألأزصتححل)أروفوله:@،@قيأكؤصد-جحل)اتل@تعال@.
@ال@)تعالى:كقولهمقيذا،بهيسثىوإنمايتلىلها،لاوالإطلاقفىاشا،لسئاها

م@حا@.ألتن@)وححلتعالى:رفولهيفيد@طال،لاالاوتاد@سم@طلاقنؤدائا@
يحث،لاالأرضعلىفاملراشعلىينملاحلفمىبد@لفقهاء:قالولدلد

على@لقادمحمولةالأيمانلأنالسئسس،فىلقمدصراجلييقحدلاحلفلووكدلك
كساوهذاو@لث@س.للأرضالاسمهذابطلاق@لاثةفيولي@الأسمه،مى@تعارف@

سحى
وكافزا،السلاحو@لاككافزا،وسمى@لز@رعكافزا،لهالحاحدتعالىالله

لا

الاهدايتنلىلهما
منفلكونظائزتعالى.بالل@الكافربنلىلو)نماالإطلاقلي3

كانفصاالأحكام،مىكثيرفياعتب@رهاريحبكثيرةو@ئقئحةالأسماء@لئطلقة
دي

موضعه!بهيتجلىزولاتقييده،علىفيهاو@لمقئدعلى@طلافه،ئهممطلقا@لما@ق

والإعراب:النحوثا:ثا

مسائلبحضتناولالجصاصالإممئنالقرآنأأحكم"في@لناظريلاحظ

يذكرلاالأمورلتلدتعزضهأثاءفيلهوثلك.فينوئعلونولكىوالإعراب،

5@لقرت@12/ئحكم"(54) 7عى@لتوة+4،5،2عى@الة:حر@لى@ل@لهيالآيئمىدكرهوما6،0 5.

.22يةلآصلو@لؤة،@رةسو(55)

ي@دك@رة@و@لآيات3،د11@لفرتدنحكم1(56)
ةمله

6،@أ@رةوص6،4@ررةصمى.مى

سحوسورة7،
1
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بل@الأق@الينسبلاغالا-أنه-كماو@لكىليير،@لمر%@لنحولنن@بمذ@

@لكفي@لسببولعلئصحابها،
@طصاصالإسمعايةئنسابقابليهئشرنامابلىوجع

ئ@حدود،لقثبركاتقضايا@للن@منفلكوغيروالاعر@بو@لصرفو@نحىباللغة
الأحكمامتنباطوهوتفسيره،فيترخاه@لذي@لرئيسي@لرضيخدمالذيبالفدر

@لترجيحمعتهاوماقث@ئدلتهاعزضثم@لكريم،القرآننصوصمن@ل@هية@سائلو@
مسائلس@طصاصالإمملهتعزضلماكنافجالاصئلةلحضئصرقيليوفيمابينها.

فيئذكرأنعليلز@فاأحدفاشيالمسائلتلكلتنوعولظراتفسيره،فيوالإعر@ب
عدفاالمبحثمذا

مى
:(7)عليهاعتدتكاأكثرالامثلة

تعزص)8(،@لهخدتللتهتنرخمز)فساةتعالىقرلهتفسيرفيالأول:@نمودني

منلبرحمةوساه:صلة،ههناما!بأ@قبل:"فقال؟ما،لفلىألإعرا@
ويزالله،

تعالى.وقوله@،للميننيضيحنفيل)عضاةتعالىقولهمثلوهرقتاثة،عنذلك

وحسنمحناها@لتاكيدرقالرا:فلد،علىاللغةأهلواتفقضيثفهز@.نقضحم)ثبا

الاكشىقالكماالنظم،
هيحكنمعنعدالي@طنمأثوكميما@لنكفاقصي:"9)

تحاز،@لقرآدفييكونئنلمىمننولبطلانعلى@لب@فلكوفيإشفاقي،

شثنيفن@ب@نل@ئكموا@@تنبر.ا)ئايهاتمالى:لولهعدذكرهما@لثاني:افموذج

ئلنيد@
(61)

للتبحيص،إنهاههنامى،"مرضعفي)يلقال:من،،"@بمر@ني

انهاوقيلالإحلال.صيدلودالاحر@موصيدصيد@لبحرثونصيد@لب@@@ر@يكوفى@بان

بدسونولد:@،أتىن@س)ثاختموأ@رضصنعالى:كقرلهللت@ييز،

صيدا،يكىلميدي@أجزاء@ل@يكودسمايريدئأوجائزقطن.منوئوبحديد،

أحرائه،وسئرو@ريش@لنيخوكذل@@لصيد،س@ليضلأنو@لفرخ،كالميض

@ط@مذهلحميعشاملةالآيةفتكون
الأحيال،بحضفي@لصبدبعض@مزمويكونني،

كانماتحريمأيفحاويفيدالإحر@م،حالفيصيد@لبفوهو
عنهونما@لصيد@ئجز@من

ليمهحىس(57)
مطا@ت@هما@ولكى@ىنلايه،ئرنمالراكنلهدكرعدأمحصئ@@رمالهمده

1الآيةصلوط،عر@تىسررة(58)مى@لك.أكنرالأمنةعل@يكطن@تفتضيوتصايا 5 9

عر@مم@ئحدلى@مئفات.@ئمحا@وئحد@طاملبة،اكرلى@ي@للفة@شر@مىب@،بردس(59)

3ا@حم،@نرال@هحرة7سةمكبلم.و@حم@لنمركشزاأكنرفله 4 1 / 7

5@لت@تدنحكم1)ط( 1 / @لاء551س@رةسو@لابئ@زم@04،@مورةس@ؤلىو@لآية2،1

(61)@

هر
.94بةلآصلر@ثلة،ا@@ة



3 @يفشرفيومهحهاص@@@لر@زكط@لا@م2

وغيره،و@لوبروالفرحكاليض

لث:ان@لنموذج
ا@رفمعانيببيان@بصاصيهتئميهفسنرىخلالهومن

ف@ائدعلىئمكننا@صتحمالهافمتى@حاني،@لإفاثةصضوعةالأثو@تمذهإنويقول

للو@صعبعضفىيحرزدخرلهاقدكانو)نعلى@لك،استح@الهاوجببهاضحمنة
3منها@لتبحيض،معافيعلىتستحمل@لت@منأنحوأملعاة،وتكونللكلامصلة

ند

@للهقرلتفسيرفيكالرقالسواء.رعدئهاوجوئماملغاة،وتكوفى@لكلامفيتدخل

:(63)@ربرسكخ-)وانسحماونعالى:تبلىك

@واينان:فيهئمحابناعنفزري@لرأس،منحمنالمفروضفي@لفقهاء@خت@ف"

هسا:إحدا
ربع

اأ@ئلائةمفدارلاخرى:والرأس،@
ري@بع،

@طسنوناللرأس.@بمفدمدأ

قالو@لرأسأ.مقدميمسح"ر@لليث:الايز@كليوقالبمؤخر@لرأس،.ببدأ"صالع:بن

@ل@نعي:وفالنه@ل@ليلتركوإن@لرأس،جسيعمنخضق@مالك:
@ضق@لفتإ

@وسكخبرحوا)وأ@تعالى:وفولهثيئا.بحذو@رأسهأ،بحضنخ
فتىالمعاني،لإلاثةمهضوعةالأدواتهذهأنمعلغلأنهوذلكبغضه،مشحيقتضي

يجهزقدكان@نفلك،على@ستم@الهاوجببهامضمنةفوائدعلىاستحمالياأمكننا

هيمن،نحوأملغاة،وتكونللكلامصلةالمر@ضعبعضفيدخرلها
علىمستعملة

ومتىسهاء.وعدئهاوحوئماملغاةوتكون@لكلامفيتدخلقدثممنها@لنبيص،محايى

فقلنالنا@لناؤها،يخزلملهموضوعةهيوما@لنالدةوحهعلىاستحمالهائمكنا
ئجلمن

ملغاة.أنهاعلى@لكلامفيوجحدماجلزو)نللتبحيضاالباء"إنذلك

معقرلأكانبالحالط،يديمسخت"قلت:@ا@أنكللتبحيضأنهاعلىويدذ
مشخة@لعقولكانالحائط،مسحثفلت:أولرجصيحه،ثونببعضهمشخها

فقدبعضه،ثوفىجميعه
و@للغة،@لغزففطبسقاطهارلنالباءبر@دخال@لفرقوضح

على@بعض@بربرسكتم)واتسحواقوله:نحملأنكدلكفلككان@فافرج@
حالهوفينا@طرفقدنكرنحتى

يستريملغاةفتكوفىنسقطهلاوئن@لفائدة،س

بالقلم،،كتبت5كقولك:للإلصاقتدخلكانتطأ@لبى،و"وعدمها.دخولها
لاللإلصاقدخولهافإنلزيد،و@اصرث

فنستعملللتبعيضذلكمعكرنهاينافي

3لمدحسهرةمىمي@دك@رة@وا@بةك@،/2@لنصت@،ئحكم)26(،

@اندة،@سورة،-،
6@لآبةصحرء
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طهارته-،.@لفرض@لبحضفيللإلصاقمستعملأفيكرنالأمربر

فمبماعلى@متر@ضاالجصاصالإمم@فترضقيق@لىاللغويهذا@لتحليلوعفب

تقول:جلزئنلماللتبعيضا@للىكنت!لوقيل:فإنفقال:أعنه،أجبثم@ليه،
قدله:قيل@،كلهرئميببعضمسحثلإتقول:أكصاكله!براميمسحث"

قال:فافاملغاة،كونهااحتالمع@لتبيمقئطلقتومقتضاها@فاحقيقتهائنلئئا

فهي@لكيقللمدافاملغاة،@لباءتكونئنئر@رأنهعلسناكله،برأسيمسحث"
طعاةفتكونللكمصلةتوجدوقدللتبحيضمق،"ئنكساحفبقتها،علىمح@ولة

و@سزد@ننل@م)يمفروعيز"@،إفل!ضنلكم)طنعالى:قولهنحرفي
لا

لدلالةأالأموضعكلفيملغاةنجحلهائنفلكأحلمنيجب

)6(،@قر:ثبثةبانفسهنيزنصبى)دأنطفنت:@اللهلقرلتفسيرهفيوكذلك

)66(،@لحتكة)لطننوهنتحالى:قولهنيالإضانةلاممحانيعنلالاستفاضةنكئم

ة،@لىمسأل@فيبرك@@لافحي@مال!علىرثهعليهبنىوقد
ومع

باسحهيمزحلمأنه

د:@ذا@لصهقال@ما@ليكميقصده.أنهكلامهمنفالراضح

)لالنقح@نتعالى:قوله)76(،@ل@آنأحكمفيصئفمثن@مالمينلحضوقالأ

هذافيمعناه:@لش،لغرةكتب@لرجليقرلكماعاتهنفيمحناه:لحذتهآ@

@فيلأنأغلط،رهذا@لرفت.
معافيعلىمتصرفةكانت@@@للامأو"ظرف،هي

@ليهاذقسم@لتح@عانيو@ظرفا،كينهاوتحتملهاعليهاتتصرفئقسامها@لتيفيفليى

@لفحل،ولامماذ،،له"كقولك:الملك،لاممنها:(.)خسسةالإضافةلام

4،24يد2@لضتن،ئحكم)كث@ا 2 ليةو@ن@95،@@نص@سهرةسمي@زلىواكيةيير،نصر@9

.2لمأ@لرةصحرة)ملا(@لأحغا@13.س@رةمى

ا.@لعلاقصورة(66)

يصرحلمما@ديفصلهر@طصاص@لتىتط،ئحكمئد@يسيغبرنول@ل@محي@لاممنطدكرسقلفديلاكأ

نحكممحداملا@يصلحنتوند@فالة(.@لا@سحملاتمكلى@لاممح@لةبذسلنبهر)وملاطسه

كححهحكى@لاشمييرمما@@صاعىولكى@@لأل@ملهتلىلن@هف@لت@لفىل@3@لزتن،

6صرسالة،@ونيم@اا2،هيها@لنمىللإمم@لق@تن،نحكمريحع.@يه.تمرفمع 7@571.

حاءمكدا(.)
@و@لر@@لؤاد،،نحكممىاعليها@لحت@@لي@نحلي

ح
@ي@طصاصسدكرهمنا

مده

@لحاين@لؤة
ني

و@اللة،و@لفل،@و@@لك،@@وهي:ب@،ن@افة،لاصا@ل!@ليها.تقسملت@@

حاءماطل@لفب@.و"كي،ولاما@شمانة،و"@لاخماص،ر@@لسة،
ى

تصحب@@لسعمده

ئملم.ظلىو@للناسحيها،حطأش@ر
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@طاهو@جم@ريدالأنقم"كقولك:@لئ@،ولامحركة،،ولهكلائمله"كقولك:

لك:كقوالاختصاص،ولامأخأ،ولهئثله"كقولك:@لنسبة،ولاممأل@!،لأله

كي،ولاملد@رم،،ويالبكريا5كفولك:الاستمائة،رلام@،@رادةولهعلئملها
)ل@ونتعالح:كقولهالعاقبة،ولاموليقزفما@،)@ليزضؤتعالي:قولهوهر
منهاشءفيلى@للامأمذهأاليهاتقسم@لتي@لمحانيدهذهعدؤ)رحزلا@.لهز

معوهرهذا@لقائل،ذكرهما
)فلنقضتعالى:قولهكان@نالأنهظاهر@لفساددلك

معناه:@لذغت

كسافيها،يفقهاحتىمححيحة@لعذةتكرنأنفينبغيعذتهن،نجر،

منهجدئنقبليطئقهائنلهبخزلمار@شهرفيطئقها5قائل:تاللو

ضطء،
رتناتضه!هذا@لقولفولفسادلذلكلبان

مدى@لضيرعنتكلمحيث@لفاتحةلسورةتفسيرهأولمنوهو@لر@بع:@لنموذج

لايخغلضبرفيها@نفقال:أ@لبسلة،في@لذي
يشتغني

@لكه
م

@لباءألأن!عه،

في.محذوئضميروإئامذكويىئظهير@ثابمغليتصلأنبذلا@طزحروفسئرمع

فيو@لضميى
كلنبرا@ضير@كلنمإفاوأمر،حرمعنيين.بل@ينقسم@رضعهذا@

ألدأمعناه:
بسبم

@لناهدةفالحالالقارئلأنوئضر،الحبزهذافخلإف@لل@،

بسمابديرامحناه:كاناأصكان@فاذكره.عنرمغنيةعنهمنبئة
لكلراحتماله@لله،

لهتووهوئمز،أنهعلىدلالةالسورةتلاوةنسقونيواحل!.وج!علىالمحن@نشواحل!

توله:مفىفيالخطابابتداءكذلكإيأك،قرلواومعناه:@غد@)بياكتعالى:

من@حمر@فيبدلثالأمروردوقد@دق)يحر
قرلهوهرممز@ا،@مرآن@

@لفر@مةئمامأمركصابالتسمية@لقراعة@فنتاحفيلهئر)66(،@رنك)تترأ@اشرتحالى:
خبمأنهمعلرئاكانلمالأنهالأمر،ممنىيتضئنفانهحزاكانوهر@نبالاستما@ق.

س
بهأخبرنايالانهبا@تتاحهكو@لبصبهبالابتداءلناأمزلفبه@للهباسمي@دأباله@لل@

مر@د@جميغاوالأمرالخبرفيكرنجبغا،لها@لضميريكونأني@عدولامثله،لنفمل
لهسا.@للفدلاحتسال

الأمرمنجصيحاالمحني@بهيربدئأبخزبذكر@فبر@صزحلوفائل:قالفإن
@فاله:فيلالأمرير،انتفاء@راثةفي@لضسيرحكميكونئديجبكذل@والحبر،
واحد،حالفيوخبزاأمراواحدلفظكونلاستحالةيريدهسا@نالحبر@صتنعصيغةئظهر

1الألممسوةصرسمى@لؤتنلهوما@شهد4،ساا@لقىتد!أحكم)س، .8@لقصصوصررة1،3

رسو(66)
لىفر@بةلا@لحلق،@ة



3@تفجر@يضنهج!ئض 2 3

لانه
حقيقة،كان@طبرحقيقةبهئر@د@نامج@زا،@للفدكانالاصبالحبرئراد@تى

هي@طقيقةلأنحقيقة،مجلىا،@للفد@لطحديكرنأنجائنروغير
في@ستعل@@للفظ

مرضحهفيمستعصلأكونهويستحيلعيره،@ل@موضعهعنبهغدلماوالمجازموضعه،

عنهبهوممدولا

واحد.للفطوالأمر@طرة@@ر@امتنعفلدل@و@حد،حالفي

عندمغادئها@ر@بستحيلولابالار@ثة.متحئقهووإكلامذكوبى،فغيروأما@لضصير

بسمأبدأحينئذ:محناهفيكونمنها،واحل!كللاضس@ر@للفداحتسال
سىعلى@لل@

لاتهصا@بر@ج@ازئأكيربه.وتبزكابفحلي@قد@ىبهأيضاأنتموابدؤواالخبر،
بوجب

عممهوليى@@بدلالة،إلاإثاتهساالاطلاقعند
مقتضاهعلىمستحمللفط

@لرجهين،منواحدلكلمحتملضمير)ثبد@للدحكمئلزمو)مما@لذيوموجبه،

"لالةعلى@لىموقوثئحدهمافيونعنه

لاهذا@لضير@لذيمثلعن@بصاصتكئموقدهذا،
يشتغني

في@لكلامعنه

من@ضحو@لص)17(،تفسيرهمىئخرىمواضع
@لحبخكمماكثيراأنهوهناكهنامسلكه

دي@والإعر@@نحر
مذمه.وتأييد@لرعيةالأحكامنا@@@

@نموفج
تطلى:@للهقولعدفشلا@رابها،@أيضايتعئقوهر@اص:@

@نقيليقرل:أنجده)27(،@ئنلونم@ات@علبثبل@غآ@غمما@ح!بذفي)ف@ن

لأدكبر،لبها@لتفوجئزعلى@لوصية،عائدة@بدل!)ف@نقوله:في@لتي@لاء،أ

هيفإنما@)بثئيفرله:في)@لهاء،وئماو@حذ.والابصاءصية
يلعلى@لتبىعائدة

ئنيحتل@حمح!نجدصالذل!)ممنوقوله:.@بنلل!)ف@نبقرله:عليهالمدلول

نعالح:قولهنحوعلى@لتدبلعنرجزةمعناهيكردصية،هد@لش@بهرريد

المتدئيهولأنهيد@لحيئ؟@أنويحتملوجههآ@،عكبالمنئهدةيهتوأ@نإف@)ف@ك
فلكيكونئدويعدتغيرها.ئصكنهندنلدئجلفىلتفيذها،و@لالكلامضائها

وهرفي.لهمتصزفرلاطكفيلهممنحللا@ضسئر@لن@ر،فيعموئا
علىعندنا

منالأولين@لعنيين
ومئو@ليهبفا@حتيجهذواثلهسا،@للفدلاحتمالصئو@لص@لثاهد

مابأثاء
حسبعلىبننفيذهامئروو@لرصثيتبديل،ولاتغيييرغيرمنوحههعلىسمع

5اد،ئحكم1(70) @لق.سهرةمى@ؤلى@قةمي@لدكهرةو@لآ@ة1،1،6

3د.1،3@لزتط،ئحكم@لالاسي@لعلىر@حع(71) 09.

1@لضةسررة،27( 81.
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بهأتجرز@لرصيةمئاسممهما

ألذجمت)وعلىتحالى:@للهقولفيللذكررللضيرتوحيههايضاهذا@لقبيلومن

يكئف@للهبأن@لقائلين@بنرئةفرتةعلىرءعلى@لتوجيهبنىوقد)47(،@يطقخم

هرقاللون:!فقالكنايته،ضيرفيقد@ختلف"جمتدبر:قاليطقونه.لابماعباء

قدمظهرهلأنئصح،والأؤل)@لى@لفدية،.آخرون:وقالعلى@لصم!،عالد

ئنئخرىجهةومنمتقدم.لمظهريكونإنماو@لضصيرذكر،لهايخرلمو@لفديةتقذم،

علىفلكدذوقد.@)يطيقونهقوله:فيللمذكرالآيةفيو@مزئئةية@لفه

علىتادرينغيروأنهميطيقون،لاماعباثهيكلف@للهبان@لقائلبن@بئرةقرلبطلان

يفعلهئنقبللهمطقأنهعلىنمققد@للهلأنله،مطيقينولاوقرعهقبل@لفل

و@لعدولللصومتزيههمعبالإطاقةفو@فه@فديةييقونهازب)صكلبقوله:

لأنههو@لفدية،@لضميركانأيضا@ناذلكعلىقائسة@للفدردلالةية.@لى@لفهعنه

@لى@لصصم،وعدليفحلها@لها@نمطيقاجعله

منلذلكيمئلمائؤكرئنرقبلرأنو@كله،بالاستثنلىخاصقوهر@لسادس:افموفج

بغفيىإخرافيبئه!الاستثناءعزفالجصاصالإمامئنئ@ير@لىئدئودتفسيره
ما

إ،@تجعابثلنخوهتملمتالو@@ل)إلا.تعالى:كفرلهمنها،الجنلةاننظشه

منلرطآلف@رج@أ@أ@..
جملةمنبالاسم@ناءالمرئةوئخرج@لهلكين،حسلة

فكانلمفليى@الأ@يتع@نخ@ثلصلبهكة)فجدتحالى:وكقرلهخ@،@@

ا@س@ناءلمبحثتفسيرهمنبهومئائمئل0،0@لساحدكأجسلةمنخلرخاإبليس

عه:لراوأ

خدأ@لامؤمناإيتتللنلؤصمنكت)وماتعالى:@للهلقولتفسيرهفينجدما
(77)

فيأيضحاواختلففقال:االآية،هذهفيالاصتثناءنوعيةحرلماماعقد@بحئاحيث

ذللثوقعفإذايقتلهقدلكنبمعنى:منقطغهو@هتثناءقائلرن:فقالإلاأ"معنى

خطأيقتلهئنلهأنئنادقدصحيخهو@هسنلىتخرون:وقالوكئت.كنتفخكئة

فيظنهحئنرينمئيجدهأوللشركينسيماعليهوىئنوهوالأحرال،بمصفي

2@لؤتن،ئحكم)ك@(. 0 6 /،12 ا.@@اندة@سهرةسمي@لتمد@ار@لآية0،7

19@لفىتدنحكم.(75)ا.لهه@لآيةسحرء@لؤة،سهرة(74) / 112.

5@لفرتد،ئحكمر@حعا)ثث@ 1 6 .3،031ر5،85،9@حر@سهرةمى@ومى@لفرت@دكرهوما2،/

.92جرءمى@قية@لساء،س@رة)ك@(
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قنلهلهفجانزمئركا،
خطأ.وهو

@@قتللأنخطأ،ولامحناهيقرل:شومى@لنلى
فجزقتاليبحالئبععيرم@

وجهين،مىبشيءلي@وهذاحقيقته.علىمحمولاالاستثناءبكرنئنجائنر

قتلإباحةامتاعمنأنكرهماو@لناني:ولا@،بمعنىأترجدلماإلا"ئ@ئحدمما:

محلويمغيرلأنهإباحتهتصخلاكان@ططأ@نلانه،ح@فيم@ودالخطأ
أنهعنده

ما)وقوله:تضئىقدتخررن:وقالعه.ولا@لنهئيحظرةيصحلافكذلكخطا،

ممت
@لنه@لاقتضاء@طلاقلقاتله@لعقبإيجابخطأ@مؤمناإصلايقتللنؤصفيس

@لمأ@ستحقاقبذلكوئنادلذلك
فاعله،علىخمملافإنهخبا@)1،قال:ثم3،

@للفظتضسنهماعلى@لاصتثناءئدخلو)نما
@ططأ،قاتلمنهرئحرج@لئم@ستحقاقمن

دخل@كارجهه،عنبهمحدولغبرهذا@لقولعلىموضمهفيمستحلوالاشنلى

فيكون@لقاتلفحلعلىيدخلولممنهالحطأقاتلوأخرجبالقت@@ستحق@@أثمعلى@

إباحةعلىتؤلهمنونلىيلسئغ.صحيخوجهوهذا@بملة.بلفظحظرهلمامبيخا

مركا-،يظنه@ططأفيسقتل

ما)إلاتحال@:قرلهفر،الاستئناءنحكليةعن@ست@يض@بحثهفيدكرهماوكذلك

ر@جعالاستننه@نمحلخإله@بهيتمما)إلاتحال@:فولهوئمافال:أ)67(،@بهيتم

ومآ@ننؤير@غو@لنمان@يتةعيبهم)خرمتقوله:لأنجميحه،دون@لذكوربحض@ل@

تدحقهأنيجوزلافلكوئناديه،راجعغيرالامسناءئنحلافلا@ي@ئ@تمليرلمل

قبل@ايمد@ل@لمأنهثبتوقدييه،ما@ل@جع@ئ@الاستثناءحكمكانوتد@لذكاة،

عندالمذكورسعائحا@لىالامسناءوكانقاشافيه@لحممحكمفكان@لئئخنقة،

ذلكلما@ري@،)وأنخنقةقرله:
وكلهموقتالةرالحسنعل@وابنعلطفي

جئز،.فاكئةيتحزكفذ:ئرنطرفعبنلهتوجدبأندكاتهفركت@ن5قالرا:

بعضهمعنوخكي
مادون@أفيأكل)ومآقوله:عائذ@ل@الاستثناءقال:أنه

هذاوليمىبليه،لأنهتقذم
سئغائنخلا@لاولأنهخحنه،على@لسلفلاتفاقبشيء

شاةترف@اوفاكلها@لبهيتلحممنقطحةلو@خذ
علىفلكبهائش@ولمجبلمن

معها،ذكروماالنطيحةوكذلكالأكل،مبغجئزذلكصاحبها@نفذكاهاالموت

منالمذكورجصيع@ل@ر@جغالاستثناءئنلئبت
قرله:وإنما@،)واثخنقةقرله:عند

2@لزتد،حكم@1(78) 7 9 / و@ختصار.تمرف2

@لنانة.@لآيةمنجرءللانلة،@رة(79)
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)ئلؤلاكقرله:ذكيتمأمالكن"قوله:بمنزلةصقطع@ستثناءفإنه@بهنمما)إلا

وقرله:يونم@،قوملكنوممناه:@يون@قحمالألميننهاتفمهأم@متةقئكلت

تذكرةلكنومعناه:@يخمئقسنلحرلملالتثخا@تنقز@نعنكمآ@رنا@)طه

كثرةأ@لقىآنفيودظائرهيحثى،لمن

ومنالسابع:النموذج
ئسل@على@فيينأحد@@صاص@رخحكيفلرىخحل@

لاوبغغيرئخالر)فصنتعالى:@للهقولعندودلكبر،و@لتتل@لى@طذفاحتكامه

لهلذلالمطر@)سنوقوله:"فال:)18(،@عنةإغفلآعاد
حبيرمن

يتئمبه

@لفوخبزةبفى@لضرورة،متمفقاالحكميكنلم@د@لكلام،
ضبزه@لكلامبهينتمي

باغ)غترقرله:ثمعل!أ،إثمفلافاكل@ضطزفن"تقدي@ه:@كأنالأكل،وهر

الاكل،فيعاء@)ولا@لسيتةفي@داغ)غيريقولمنقولعلىعاد@ولا

لاوباغ)غتريقرلمنقرلعلىوتقد@هللاكل،حالاوادو@لى@لبئيليكرن

عليه،إثمفلافاكلعلى@لسلصينعابولابابخغيراضطثرفمى@سلمين،على@عاد@

صفةذلكيكرنفلايأكل،أنقبلورةلهحالأو@قو@لى@لبفئيليكرن

فيوالحذفللأكل.صفةيكودالأولينوعندللأكل،
له:قوئكالحذف@وضعهذا@

سفأفطرفعذة"@عنى:و@يز@@بنرفنلحذ@سرعكك@يا@ؤصكم)س

ننية@تد@تنإنيلؤ؟نه@يخامبهمكل)فىوتوله:نأنطر!،نحذفأئحر!،أيم

وبالمحذودت@فاطبينلعلمالحذفجلى@فاففدي@أ،فحلق"وممناه:صيايى@ش
دلالة

مه@زلىالأكلفيوالعدوانعلى@لبغيحنلةيكونئأيحجبوهذاعليه.الحطاب

ازمذكوولامحذوفالادكزالايةفيللصسلميريتقذململأنهوذلكالمسل@ين،على

ساعلىلحثئةالأكل،كحدف
منأولىوصفةيخهلهحالايكرنبانالآيةمقتضىلط

مذكوزاأولامحذودالا@للفظيتضحنهلممحئعلىحنله

أثنهفيو@ينكيربالتعري@الجصاصاهت@اممدىيتبينخلالهومنافامن:@نموذج

نتلسفابئأنيتصعنا)طدتعالى:اللهقولعدنجدهسثلاللفرتد@لكريم،تفسيره

فانهئما@لبيتيقرل:أ)38(،وثضا@
مطلقابذكر@لبيترامحعفىالحر@م،@للهبيتيد@

ا-3.طهوسورةلما،@سص@رةمهوسطمى@لن@@دكرهرمام@3،3،لهه/2@لزتط،نحكم1)ء(

اكي@لآيةسحرء@لمؤة،سورة(81)

11@لؤتدنحكم1(82) 5 6 /،11 19،لهلا@لفرةسحرةمىوالآبناد5،7 61.

1صدو@لآبة@لفرة،رةص(83) 2
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علمرقدأو@بنى،@عهود@لتعري@يدخلانكانا@ضعليهو@للامالألفلدخول

@وهو@لكعبةعندهمالممهرد@لىفانصرفود@بض@أنه@ئاطبؤن

ديو@لتنكيرعلى@لتعريفيعؤلأنهكما
أنيمكن@لتيالاعتر@فكلبعضدفمه

فيقرل@لفقهي@،والأحكم@سائل@لجضتقرروهأثناءفي@ليهفمبماعلىبهائحترض

صازكب@ان@ؤتأعلكمحص@ناعليكغ)ك@@لكريمة:للآيةتفسيرهفيمثلا

@افتقينعلحقابالمغروثرآلأفرلبنلنؤلدننأنحص@ية
@لر@ريثوإبجب@ر@ريث@آيةفي@دكررةصيةبهذهرويدأديحنملقيل:فإنأ

ثلا@لمنثابئاحكمهافيكونوالأترلين،ينللر@له@لراجبةبعدها@لرصية
قيلمنهم،

غلطهذاله:
في@لوصيةئطلقأنهنجبلمن

فيشبؤعهايقتضيمكويىبلفط@وضعهذا@

لفظهاوالأقريينلل@لدين@دكورةو@لرصية@ل@كر@ت،حكمفل@كان@ذالجنى،

حتىصيةأبمد@لىمن5لقال:@ائر@لو@@صزفها@ليها،جلنرفغير@رفة،@لفط

@)@ئن@تمالى:قالكماعلمتقد@لنيصيةمن@عهود@المعزف@لى@لكلامجع@

@@لمئهد@@لما@ر@ئخرىآيةفيوقال@،@أضلوفيشهدت.لأز@بهبففألزمشمرو@ن@خصت

أولئك@لمر@دأكان@ذو@للام،بالألفلهمفض@بالشهداصبأتوألنم)لإد@لذكهربن:

بها@لرصيةئردلمأنهثتسكوبىبلفط@و@ريث@تيةفيصيةئطلقفلسا@لثداءأ.

أو@لسئ@خفتهماإلالسلر@لناسجالرةئطفةوأنهاوالاقربين،للوالدينالمذكورة

@لوصيةنسحدلكثرتوفيونحهصحا،للقاتلأوللر@رث@لرصيةمنالإجماغ

@والأقربينللر@لدين

العرلية@للعةفي@لحطصبأنهاعالحصاصعنايةعلىيطلصارهرالتايع:@نموذج

لعصيدكرفلكثايافيوموعية.الأحكمبمص@متنباطفيفلكمن@@مادته

لااوبالص@لحطف"مثل:@كلد@لهمة،
يفيدبالفاء@لعط@و@@،@لترتي@يرح@

دلك.وغبرمعنى@لواو،،ديصارتعلى@لنفيئرأدخلتامتىو.@تتيبا،

:(87)تفشرهمنفلكعلىالأمئلةبحضوهذه

1ةلتر@رةص)مط(.1/87لفىت@!@نحكامله@(.ا 8 0.

.431،رم@رةمى@رمى@لنرتنلهوما@شنهد0،2الا@لنرتد،نحكم1(86)

ديصاممسي@8(
كالق@دكرنهئصاطو@لانة،للغامحذ@زلىلايلللاخصلى-طلنا@لزة-@ه

4الا@لؤتن،نحكم5@لكحيل@ئير@حعبيد@لتحب،لالعاء@لحطصئكلياني@،@ن
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معوأجمسرئد@تشبىئتئ)يمريرتعالح:قرلهعند
ئنبعد)88(،@يممى@@

طائفةذكر
@لقنوتوئصلبقوله:اعليهاعقب@لآية،هذهتفشرفي@لسلفئقوالمن

يفوي@لسرة.في@لقياملاطالةا@عربالحال@لرجوههذهوأثبهعلى@ثيء،@لدو@م

(89)@لفئوتأطؤل@لضلاةئفضل"قال:ئنه@4@@لنب@عن

ويدل@ليم.طرليحني

و@لسجود،و@لركوعبالقيامفامرتوأجمى@)داشجد@ذلك:علىعطفاقولهعليه

هذايكنلمولذلك@لصة،@ركانوهي
كسئر@لعلمئملسائرعندسجدةمرضع

و@لركرع،@لسجود@لقياممعذكرقدلأنهفيها،ذكر@لسجودلأنجل@لسجردمر@ضع

وفيبالصلاة،أمزافكان
@لركرعلان@لترتيب،توجبلا@ل@او!ئنأعلىدلالةهذا

فيعلى@لسجردمقذم
@للفظ،فيههنا@لسج@دوقذم@حنى،@

)13،@@رلغوثنثشقألنسلتنكلطبسا)مأنكئتحال@:@لل@قرلعندوأيفحا

فيار،"ب@لعطفعنتكفم
فقال:@وضع،هذا@

شلى@نوللئلاثشلى@نللئتينإباحةفانه@@رلغرثنت)مثنىتعالى:قرلهوأماأ

ئنفيمحيزألهعلىشاء،انوللزباع
الأعد@دهذهفييجمع

لائنخاففانشاء،من

على@لثلاثمن@تتصريعدللائنخاففإنعلى@لثلاث،الأربعمن@نتصريعدل

مهنا@لراوأ@@نوقيلعلى@لماحدة.ببهما@قتمريحدللاأنخاففافىالاثننين،

على@لو@و!5@نفيه:أيضاوقيلزباع.ئرنلاثأومثنىقال:كأنهأوأ5بسحنى

منبدلاورباعمثنى،منبدلأوثلاثقال:كأنه@لبدل،وجهعلىولكنهحقيقتها

لجلىائربايللرإنهتال:هذاتالومقالاعد@د.بينالجمععلىلانلاث،

ث@لصاحباللاثيكونلائن
@لو@وا5ذكرفأفاد@لثلاث،لصاحبولا@لزباعنى

@لثلإثفيداخلالمثنىفإنوأيضاالحطاب.فيدحلممنأحل!لكلالأرلعإباحة
منو@حل!كلأنينتلم@@ارلاع،فيو@لثلاث

معمر@د@الأعد@
الاخر@الأعد@د

ضدقلألن@لتكوونأبئبهتم)نلتحالى:كقولهومذاتسغا،فتكون@بمع،وجهعلى

@د@نوتها-منلرمىيخهانحعل@ئففميئرنيدكللى@@الأونخحلطبزمننثآقئف@

ين@ذ@ر@بالب@ينأيمئربعةفيو@لممئ:@يذ@لربعةفىبا@توضما)رفذرقوله:

.43@لآبة@،عر@تلىصررة)م@(

3صحيحه@ياسمحه@صلمم9) 7 5 / رغو@لرتر@ليلصحةلمصوقمرما،@لسفر@صحهكا@:61
7 5،6

.@عبد@للهحلرسحديتمى

.3@قةجزءس@لاء،سحرة(91)ئحكم1(90)
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لصارتكذلكذلكأنولرلا@،ئؤمتنفىس@تسغ)فتضهنقال:ئمبدئا،

الشنؤت)ظقتحالى:لقولهكذلكلي@@لكئنغلموقدثمانية،كتهاالأيم

فجميغ@لرباع،فير@لثلاث@ثلاثفيلاخل@فنى@فكذلكلند@،ستةفىوالأزض
من@لايةأباحتهما

عليها!زياثةلائربعد@لى

ومن
فيذكرهما@لعطصبحروفالجصاصلاهتسمبهائمئلئنيمكن@لتيالأمئلة

لهنتنرفوا@ؤنئونلمماألنا.طفقنملمنعلن@بئ)،يمة:الآيةنفسير

لمماالآية(:مذهفيتعالح@للهقول)ئ@هتفدكاس"قال:)39(،@ومتومن-فىلضة

)روتحالى:قرلهعليهعطفأنهترىألافريضة،لهننفرضراو@تمشرهن
فلركان@،مافرضحتملتصف@رلصحةوتدلزضترلنتصنمممقلنقبلمنطنتتوو

مابمعنى:الأول

قدتمش@صنلم
عليهاعطصلماتفرضها،لمأوفريصةلهنفرضتم

فريضة،،لهنتنرضراولمتمشومنما@معناه:اعلى@نفلكفدللها،@لسفروض

@كمربم@ان@ا@ؤنغنطغ)ولاتحالى:@للهنال@لواو@،بمفى.ئو،"تكرنوتد
فكمثحابرجا:أؤسفبرعكثر@مأبهئم)@نتعالى:وفالكفحزا،ولامعناه:

منمنكمئحذوجاءو@لعنى:للى@أقثن
وقالومسافرون،مرضىوأنتم@لنائط

فيموجرذفهذاورويدون،محناه:@ير@بوت@زتتنمانةإك)وأسنئهتعالى:
@للف@،

قولهقذمناشمامنه@لراو،"بمعنىأنهاعليه.دخولهافىئظهر@لنفيوهي

وقالعلى@لفي.لدخ@هاكفوزارلاممناه:@كفو،@شا@ؤ.3تكل)ولاتعالح:

لخل@ماأؤالوالآلوطهورهمآحمدتلاطشخهآإعبفغ)حرنناتعالى:

فولهيكبرنئدهذاعلىفوجب@لر@وأ،بمحىأ@لر@ضعهذهفيأو!5@،ي@نلر-

ل@فىلصةلهنتفرضوالزتصصلنمماالتاءطنقنملمنعين@)لأجاحتحالى:

وجوبثرطفيكرن@لو@و@،5بمعنىتكونئنعلى@لنفيدخلت
حميغا@صين@@تحة@

عدممن
بعد@لطلاقأجصيغاو@لتس@ية@سي@@

مقززاأوألمبحثأتفسيرهمنأحرىم@ضعفي@بصاصالامامتعزضوقدهذا،

فيوهي)@ل@ر،،معئفيصارتعلى@لنفيدخلت@فاأنها!
توح@لاالحالةمده

6@لعراد،نحكم.(92) 9 .54@@نر@سيرةوس90،11،2،@ضلصمى@رةو@لآلد2،/

2علر@لآية@لقرة،دهرة(93) 36.

2،4و@لاناد2،@لؤة+لبة:@لسر@نمنميدكرما@ت@ر@لآيئه،@@1@لق@تن،تحكم1)كا(

1لصالحكر@و@لساء34، 1لانممر@4،7 46.
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حيالهعلىعليهدحلتمماواحل!كلثبتعلى@لنفيدخلتألها@ذاكما@لت@ني@،

@لتخيرأتقتضيلاحيئل!وهي

@والإعر@لالنحر@تعفقة@@بصاصمبثفيأيضايدحلوهرالعثثر:@نموذج

فهيذلك،يخرمعناهاولكى@طبرلصيغةصيت@لتيلالآياتريحتص
اكضرتفيدقد

عد@بصاصرالإممأخرى،مهاضعفي@لنه@تقتضيألهاكماالم@اضع،بعصفي

دلك.تبيينفيجهئايأللامعانيهاعنصيغهاتحتلص@لت@الاباتلهذهمروره

نلكعلىوالأمثلة
يلي:ماسهاكرئ@كثيرة،تفسيرهدي

فىجدالرلالسوتولارفت)للاتعالى:@للهقولعددكرهساةالأول@ئال@

@انحغ
(96)

فىص@الولافسر%ولارفث)@لاتمالى:وتوله"قال:حيث

عنلهئيلهوالحر،ظامرهكانأ@@اتحغ
لانعها@لنف@للفظوعبرالألعال،هذه

يزضغنلدت)@ئكالأمر:فيكقولهومرمفعرل،غيرمفتايكونئطيسيلهعنهالمنهثن

صيغةصيغت@،مجر@جرىوما@لانفسهن..يترتقابم)دآنمطفتتو@،أؤلدهن-

"الأمروسناهالحبر

@ؤ@خر@فإناكمتا@ص)ألظلق:@اللهلقرلتفصيرهوهوس@لثاي:@ثال@

@@إخنتريئ
نإن@طبرظاهرهكانبنضتار@)ألظلقتمالى:وتولهتال:!@،8)

للت)لاذترثز@،نبنة@اننسهنيز@)لألئطفتتتمالى:كفولهالأمر،معناه

الأمر،ومعناه@طبرصيعةفيهومساالمجرىمذاحرىوصا@أؤفدهن..بزضض

ئموسلواصنأ@كل.خل!)رمىتعالى:قولهعدقال@لثالث:المثال
هرفال:كانهالحبر،صورةفيكان@أمز@هواشأ@كل@.خل!)وشقوله:ئن

أنه@والمر@محظوز،وهدامبغهذالقول:كماله،أمروليماتعالىاللهحكمفيآمن

ممتقذائنولايستبيحهمبيخائنالمرادوليم@عاف@،بهئمرومااللهحكمنيكذلث

وفيهعليكتبعةلائنعلى@فعلةالمباح:ألىقولهممزلةهوو)نمابخطزة،للحظر
لا

@،ثواب
تعالى:قولهوكذلك@،به@لحقبتستحقفانكتفملهلا@المحظرر:ولي

1@لمرتد،ئحكم@نالا@صلعلىر@حع)ع@( 2 0 /،22 1 @ر@صع@وعرماس32،93،0،/
1الايةسحرءة،@لضصورة(96) 1 7

4@لؤتد،نحكم1(97) 2ك@2،@لؤةصررةمىمى@لؤ@د@ودكرهر@ا1+،/ 28.

(@)@

2الايةصدو@لو.،حره 2 4لها@د،@لصنحكم.(69)9 5.

9@لآيةسحرءعر@د،تلىصررة(100)



33@لضيرنيضنفجهئض 1

تحالى:تهلهبلحترىألادمه،رحظيريايمانهلنائفزهواصنأ@كن.دصلبما)ومن

فأنجر@ؤلائقنلغتفتتن@شذس@نيتنةي@جكئميخثننولزجغنمتومنميث)@تئلخنم

تمال@:تولهكانولرقاتلونا،@نافبه@ثرفي@بقتلوئمرنايهالقتلوتوعبج@ؤ

تحالى:تولهئنبذلكفثبتمجره،يوجدلاأنجلزلماحزا@صنأ@كلن.دخل!)ومن

ونهيئيايمانهلناموئمز@منا@كن.دمحلل!)ومن
ن

قتله-،ص

اللغة:علماءباقوالالاشثهادر@بعا:

تغد@بصاص@لإممئنذكرلقد@ق
هامة،ناعدةبلى@للنالاحتكاممجالني

ومي
منهائاهل!يأتيئنفعلبه@للغةطربقمنلاسبممفئ@ؤعىشكلعلىئن"

@لتيعلى@لوجوهبالئطلانيحكمنهوولذلك)201(،@فيهئملهاعنئو@رايةعليه،
الأقهال:تلكلبمصذكرهعقبفيقرلمى@للغة،شاهدعليهاوليىالتفسيرفر@تقال
وليىأهلها،مىبهئوثقعئىثاثهوولامى@للف@ضاهدعليهلي@قولوهذا-"

مرثود،ماقطلهوبهذا@لى،يليقصا@لواهدذكرناشفيصا

إيراد@لشط@دشتفشرهفيئكثر@بصاعىالإممئننجد@لسابقةللقاعدةي@حمالا

مفضلأعنهالحديثسيأتيوهذاالجاهلي،ئمكان)الإملامي@لشرس@مو@@للزية

@لقا@لبحثفي
@لنقات.@للعةئ@ل@تهالمنأو3(،

@للتأملمنالحصاصيقبر@منرأسوعلى
عليهمرض@اد@لل@@لصحابةهم

ئكللمدهم!وبالناليأهلها@منلأنهم@للنةفيخبةبأنهم.جملةفيصفهمئجمحير،
"لعدممحلىمئنبها

عنئايصفكما.@)
@ططدبنعرمثلأعلامهم،من

لأنهبأسماء@للفةعالماكانبأنه!عهفيقول@ه،
وقد-5وأيضا:)01(،أهلها،مى

@للن@،معرفتهطريقماعليهيخفىلا@للسانئملمنرجلاعركان

@للغويالاصلببانفي@ا@ختلفما@@د@لسلفموضعكبرفيبقزر@بصاصولذلك

للفط
من

لولأنهتلد@لرجع،يحتصلهذا@للندئنعلىذلكيدذلإنماانئلفاظ

الأسماءبمعفيو@لعرفة@للغةئمللانهم.السلفعليهتأؤلهلمالدلكمحتسلايكنلم

@،@لبر@من@لعانىعل!ينصزتوصا

2@لؤتد،نحكام.(101) 7 ا.ا@@لؤةرةصمىهىللدكحرةو@لآبئ2،/

11/4حكملأ@ريحعا(102) حع.ر@(103).45
1/4حكم،لأ@ 42.

حع.ر@(114)
1/5لأحكم،@ حعر@(105).31

1/5حكم،لأا1 6 3

1@لاحكم،ر@حعا(106) 1 1 1@لأحكم،ر@حع.(107).2/ 1 1 /2.



3 3 @لتفشرفطومنهجه@طصاص@لر@زيالا@2

محصدالإمممئلمذهبه،علساءبحضيحتبرأنهكما
فيحبة@لثيباني،الحسنبن

ئبر@بتهدالإماموقالالامفي،:!بلوغكتابه!نىيقرل@لكيثريومذا@للامة@للعة،

@بمع"من@سائل@بعض@ترأبهت:"الجامععلى!شرحهفيبكر@لر@زي

منيتعببفكان@ل@ارصي(،عليأبا)يعني@لنحرفي@برزين@بعضعلىالكير!

@لعلمئملجماهيرئتووقد@لكسثري:أقال3@لنحو،،فيهذا@لكنبو@ضعتعلئل

فيحخةوبأنه@لربيةفيو@ضعهلاشحو
فيحخةأنهكسا@للغة

بذلكئتزوفد@لفقه،

@لرئي-،أملمىانحرافهعلىمو@ضعفيتيميةابن

منيحكهنهفيماحبةأيضاالحصاصيمتبرهمالذينعلساء@للظوش
وئعلن@للغة

منهماواحل!كلوصفوتد)011(،والفزاء)901(،الئؤلىالاسود@بوصراحة:@لك

مها،قالهفيماحبةرأنه@للعةئملمنبأنه!

كلامبذكرجدامهتثم@بصاصالامامئنيدركلم@لقرت@ئحكم5فيو@لناظرهذا،

ئنادصقأكشبأن@لقولويمكن@لتنسي@،فيكثيرةلأغراضنلكمنوالإلاثةاللعةئ@ل

نعم،ثحلب.علامع@رأبوشبخه@للهرمحالفي@طصاصمنه
ئنذكرسبقلقد

مى
لةح@

@لذ@طصاصشيرح
بر

@ل@علطأبوالإممعليهم:تتلسد
رسي

منومو)211(،

ةلمزولو@لقرتن،ئحكمفياكر@سمهفيلمالحماصولكن@لكبلى،علملى@لك

فيا@لفصولبالمسساةالاصوليةتفسيرهمقدمةفيعنهوإنما@ريواحدة،

وو.ص@لكىفىيللحمةاكمالي،دلرعر@حع.(108)

5)ت@لكنمي@لدزليححلصادسعروسسطالم(109) محدوفاسكاد@لحي.علمر@صع:(69

3ر@تبئ.مى@ومر@،يلو@ر@طاصريلسدو@@و@لنر@@و@لأمر@ر@لأب@لف@اء
طال@ن@يبنعليله

ضا
فى@لى@م@ر@احلامخمر،فيمكى@لمرةعحمة.وأحل@اكم،ئوبميهص@لمحو،نمرلمى

بالغنصدهلمحلىبة@عرنمرلماصم@،،محهاضهدتدوكارعليخلئد@ل@@لأمرة@يل@ولمعب،أ"
مىئولا@ل-أكنرنىرمو-إكر@مه.ليمحرية

كدنه.ترح@لي@حع@جد.ضعررلهللصحف،لقط

.2+/2الأعم،ود@لدحني،عد@لحلحطللدكرو@لحر@لرلط،ولفهزلى@ر@لأصود@لد@.

@ن@لمصلفيقىحتسنت@لؤتد،،سميمحد.صس@@،رياد@لؤ@سيحىركربانرله10)
مىلي

@لتبر@للحري.كن@مىمصالحر@طصاصدكرعدمدا@لا@

3@لضتدانحكمر@حعا(111) 9 5 /،15 3

@ع:@ل@لغصلالأول،@لدفيعتربخانمدعحمعرنىونرحمةترحةلي@لكمسق(112)
@ينصاعمشرد@لحن@لاعموكحلثما.يكر@وهثاعي@لا"،وتلايده@طماصيخوح.

@لنق@ةهده

3أكرقى@حممد
@لد،في@ا@رلمجماعىححيناصكد@لد@ننيس@لى@ى@لصل@ت

لهئ@ر-لممنترحمةهامثيىرلحلك
نل.مى



33فيتهجهنض

@لمبزدئتهالبحضالأصول،

@لتي@للرية@بث@فيذكر@سمهمنأكثرفقدلعلبغلامعمر@بوئميخه@ما
وبيانالاشتقاقعنحدينهمغيرصيىفيئترالهيذكرئحيائاوهوتفسيره،فىلهاينعزض

@لقياعد@لامةبعضبيانفيبكلامهيستشهدئو@لقرآنيةالألفاظلبعض@للصيالأصل

ثغلبثل:الآحرين،@للغةعلمه@تر@بواسطتهوي@اكثر-رهذائخرى-وأحيائا

مدرشيعنية@لآر@ىمنحضلهمابحضعنهيذكرأو@لأعر@بي،@و@بن@لنحوي،
ذكرته:لمائمئلةئتذميليوفبماية.و@لبرةفة

منهئناد

المأني+د@ك@تعالى:@للهفولفيلأ@لفلكلمةأ@للغويالأصل@انفي

@لنىيضةفيلفالفللحذ،المجلىزةل@لفئصل@للغة:أملقال"تال:)411(،تحولوا@

@لفهر@لنلو@لزذالمسماة،حذ@لسهاممجاوزة
عنلخروجهل@لىخلافهري

حذ

لناحكى@فا@نتقر،يعيلوعالتبحتر،@نايعيلوعالجلى،ا@يغوذ@وعالل،@لى

ثملب!كلامعرأبرفلد

تحالى:قولهفي@لرمأ"للفظالمحنى@للزيبيانفيبكلامهأيضاواستشهد

غ@ما@كلطعد@بها)بت
@لريمومنهملخا@اشا،لازئاقيل:"قال:(116)

لالهنملازمئيبالنساءلمضمو)نه@احه،@لملازمته
غلامعمرأبروقالعهن،يصبر

غزمائنريسئى@لىقذمنا.مئانحفاوذكر@للن@،فيوم@لل@@لضمئصلئعلب:

لأنهوتغرئا
والمطالة-،@للزوميقتضي

@معلفة@@مد@لامةبعضي@انفيئحلبكلامشبخهبكلامبسنهدو@بصاعى

للجسععند@لرب"@لهاوثعلب:!غلامعرئلوليوقالفيقول:!الجز،بحروف

دلالةولا
)811(،على@لترتيبأتدذ)نهاقالوأخطأشالترتيب،علىفيهاعندهم

@له@لنحويثنلبمنلعلساء@للالآخرين،آراءبو@سطهوي@كما@نه
يحنبر@ممي

فيفين
شئلقال:ئعلبغلامع@رأبو)وحدئنافيقرل:زمانه،فيو@لنحراللعة

على@طئرةهد@ئط@لسائل:لهفقال@لبياض،ففال:هو،ما@لشفقعنثعلب
ما@لثاهد@ل@يحتج)نماثعلب:فقالإ؟أكثر

اللغةفيئشهرفهرفأما@لياضخفي،

حعار@(113)
@يلفصول@

م@./1مرل،لأ@

.7لا2ا@لفرتننحكما(ا)ما

4كلم"@لضتنلحكم1(117) 49.

ن.@ن@لآبهخم@لساء،سهره(114)

ملا.الآبةمىحرء@لضفاد،مهرة(116)

8@لأمرل،في@لفصرلر@حعا(118) 6 /1.



3 @يفسيرئومهجهلصاص@@لر@زي@لامم3

من
معنىفيمحتلفين@للف@أهلناجط@وأيضا:أ..)611(،@لثاهدأ@لحيحتاجأن

ع@ثعلبغلامعرأبربذلكحدئناللوقت،هو@صممنهم:قائلونفقال@لقضأ،إ

مدىعىشئلا@@كانأنهثملب
لذلكوقد@ستثمهدعلى@لوقت،يزدهملم@لقىء،"

@لاعر:بقول

فيرضوضثضغننذكبعليئئباغفيىحاسل!مؤلئزبيا

@عداوتهفيهيهيحرفنايعنيالحانفيى،كفرؤفروءله

منوهوالأعرابي،ابنئتهالبماسطتهيقلهوكذلك
ليقولالأفذ@ض،علساء@للعة

@لصعيدوكانعلنئا@عميدا)فتينماتعالى:@للهقاللما@@لرضوء:آيةتفسيرلي

عرأبروأحبرناالأرض،منكانمابكلححار@لتيثمدلك@قتصىللأرض،اسئا

و@لصعيدالأرضق،@لصيدفال.الأعرابياب@عىثملب(عى)ئ@عهثعدغلام

زفبحوصعيذفهوالأرضشكانمافكلوالمسبد@للىبق،و@لميد@لقم@،ا@،

داالآيةلطاهربهالتيحم

وس
أي"تال:)221(،@يغديمتمأن)يرلدتعالى:قولهتفسيرفيذكرهماالقبيلهذا

الشلكر:وقالغتا@،يققن)فسىومه:غئا،يغويعوىيقال:رحمته،مىئخيكم

لائناعلى@لئيغدملايقوومقئمرةالئا@قيحمدشزايفقفمن

ارجلعرىيقالقال:الأعرابيابنعىئعلبعنثحلبغلامعوأبورحدثنا

يعري
)رعمئتحالى:قولهومهةقالنفسه،موئفسدأوأمرهعليهلسداعئا@

"الحنةنيعيشهعليهفسدئيى@عى@،رقيادم

منحضلهمابعضثحب(غلامعمرأليشحهعى)ئيعنهيدكربهزلنةألهكما

القارئيجدهماذلكعلى@ثالو@@للزية.و@لبرة@لكرفةمدرشيع@يةالآر@ى

)"21(،@آلتسآشتفآؤ@م@@نكح.ماننكحوأ)ولانحالى:@للهقولعندتفسيرهلي

و@لئبزدالكوفيىعىثحل@ع@حضلاهالذيقال:ثمدغلامعمرأبوأحبرلاقال:!

3@لؤتد،ئحكمار@حع(119) 4 5 /2.

1/4ا@لأحكم!ر@حع(120) 2/5ئبضاور@حع4،1 6

7@لؤتد،ئحكم.(121) / @لسادصة@لآيةهيوتيما@لرصرءسا،2
@اثح@.@سروةمى

3@لآبةسحرءمرد،صررة(122) 4

2@لواد،ئحكم.(123) 1 2 33،ك@هن@فحاور@حع3،/ 19.

.22صلر@لآية@لساء،سورة(124)



ك@5@تفيرليمنهجهئض

@للف@أصلفي@لنكحأن@لبعريينعن
3هر

1
@لرب:تقوللير@لشيئح،للجمع

ينظرثمعليهويجت@مون@يهيثاو@رنللأمرضربوهمئلهوفسنرىأأنكحنا@لف@ا"

@وأتانه@طملىببنجسعنامحناه:فيه،سيصد@ونفاعثا

عدفاهاكأن@لقرآن!أحكام"في@لناظرويلاحظهذا،
البا@زيناللمةعلسلىمى

@لى
الكسا@ئئوهم.أثنلى@لتفسي@،فيبكلامهمويحتحعأيضا@بصاصيذكرهمين

8@لتوفىالكوفيالأسديح@زةبن)علي فيالكوفيينبمموهوا@(،9
والمحواللعة

حسد@)وفطزباعق،و@لض
2@ترفىالمستنير@بن 0 رالأصمعيئسيبويه،يدتل@@(،6

2@ترفى@قريبب@الملك)عبد 1 2)تالخنىبنمغمرغيةوئبو@(،6 0 9@)

الله)عبدقتيبةو@بنلم،مجلز@لق@تنصاح@!
المتوفىالذننرريفننبةبنمسلمبن

2 7 3@نرفى@@لشريب@)إبرا@والزلمجبم@(،6 1 صبوتلميد@لئبزدوهو(@1

الأمثلةسبقتوند"،@كلرابهالقرآنمعني"
لاءهزبكلام@طصاصاست@ئها@اتمن

مخنلفةلأغراضالأئسة
ش@لئاني@لفصلفيوذلك@لتمسير،دي

حديثناعندالبابهدا

فيالجصاصمصاثوعن
هنا.لتكر@رهاثاعيفلاو@لنحو،@للنئ

اللغة:أهلعننقل@التيالأقواللبعضالجصاصمناقت

ناقلمجزديكنلمتعالىبهد@غ@طصاصالإمامأن@لقىآن!أحكم"استقراءمنيتضح

و@لموازنة@اوانتقا@لمناقشتهايتعوضالأحيانبحصفيهربلفحسب،علساء@للغةلاقوال

ماواختي@ربينها
ومنتفسيرها.@@ر@@الآيةبسعنىوئلصغأصحهو

دلك:علىالأ@ثلة

اندبلاحخةإعلنكغصللتلسبكون)للأتعالى:اللهلقولتفسيرهلينجدهما

اللغةأهلاختلافذكروقد)621(،@مهنم-ظلما
معنىفي

فقال:الاستثناء،هذا

معناه،فى@للئئ@لاختلفوقدحنسه.غيرمنالاستثنهفيبهيحتجمق@لاسمن"

بالشبهةيتعثقودظلم@ا@نهم@لذبنلكنومحناه:منقطغاسنثلأهوبعضهم:ففال

@لنابغة:قاللحجة،موضعويضعون

@لكتئبقراعينفلؤذبهنشيزففغأنغيرفيهمعيبولا

ئر@دإنهفيه:وفيلهذا@لرئيى(.)أيبعيبوليمىفئول،بسيوفهملكنمعناه:

فإلهمظلم@ابرإلا@للفحجبئعليكمللنم@يكونلئلافقال:والمجا@ل@،المحاجةبالحبة

يكونلئلاقال:وكأنهاو،بمعنى@لىههناالا@ة:أعبيدأبووقالبالباطل.يحبونكم

4@لؤتد!ئحكم.(125) 1 / .051@لآيةمنحرء@لبقرة،سيرة(126).21



3 3 @تفشرميومنحهيبصاص@لر@زي@لامم6

اء:تال@للعة.ئملوأكئرالفو@ىذلكوأنكرظلمها،@نولا@لفحبةعليكمللنص

@لثاعر:كقول@مسنلىتقذمإذاإلابمعنى@لص@وإلاأتجيءألا

مزواند@زإلأ@از@طليفةو@جد؟غئزد@زبالمدينةصا

لنلامعناهقطرب:رقالمرر@ن.وثازالحليفةد@ؤالادازبال@دبنةماقال:كأنه

@لنحاةأبحضهذاوأنكرظلمما،الذينعلىإلاحبةعليكمللناسيكرد

وس
تبلىك@للهقرلتفسيرفيذكرهمااللغةئمللأقرالالجصاصعلى@لزنةالأمثلة

فال:)821(،@لنم@منقا@تيسر@خزتم)فإنوتعال@:

@لنفقة،فباربالمرض@نعالاحصار@@للعة:أهلوأكثرغبندةوئلو@لكسائيفال@

أنهاء@لن@عنوخكي@لعدؤ.وحصرة@وض@أحصرهويقال:@لعدؤ،حصشو@طضز

هساوقالا:زلمجاجو@د@لئ@أبر@لباسوأنكرهالاخر،مكانسهحاواحدكلأجلى

فيولاحصرة@لرضفييقالولاالمحنى،نيمختلفان
هذادانماتالا:ئحصرة.ؤ@لى

بهئوتعوقتله:للحبمى،عزضةئيوأحبسه:الحسى،فيحعله@ناحسة.كقولهم

فيللدفىعوضهوئتبره:@لضى،في@ننهوتبره:للقل،عوضهئيوأتتله:@لتنح،

للحصر.عزضهوأحصره:@طضر،بهوئوقعحبسهحصرة:وكدلك@لتى،

عدؤ،حضزإلاحضرلا"قال:عباس،ابنصعطهعننجيحأليابنوروى

يختمقئأ@طضرعباسابنفأخبربحصبرأفلشمرضأوبكسر@للهحبسهفأماش

@للغةأهلمنقولهمذكرنامىلقرلمهافقوهذاحضزا،يسئىلا@رضوئأ@لالحدؤ

لهيجرزلاالمريضئنعلىقرلهيدذشهذائنيظنمى@لناسومنالاسم.معنىفي

معنىعنإنما@خبرلأنهظنماعلىدلالةفلكفيولب@محصزا،يكونولايحلئن

الا@
و@طمربالمرضيختمقالاحصاراسمأنفاعلممعنى@طكم،عنبحرولمم

ؤ.بالىبحنمق

قذمتهبماثبتولما)الجصاص(:بكرأبرفال
الإحصار@ممأن@للغةأهلقولمن

@للفظيكونأنوجب@@تت@منئا@ننيسرلخزتم)نإق@لله:وتاللالمرضيحتمق

قيل:فإنبالمعنى.فيهثاخلاؤ@لىويكونالمرض،وهوفيهحقيقةهوفيصامستعملا
دلالةكنتفلكصخلرله:قيلالاحصار،لفظفيهساأجازأنه@@لفز@ع@خكيففد

قاسةالآية
فيأجلىهوإنما@رض،على@الاسموقوعيدفع@لأنهفى@لرض،إثاتهفي

11@لؤتطئحكم1(127) 1 1 /،11 1الآيةسحرء@لنرة،س@رةا(الم@210 96.



3نتفجيمانى@لتغشرئض 3

الاوقعفلر@لعدؤ،
@لريضفر،للحكمموجئايخهماعمحئالكانالأمرينعلى3

ج@يغا،بالعدؤو@مصهر

ئمئال)س@للغةعلصهكبلىبحضيناقثىئأمن@بصاصالإمميتحزجولاهذا،

وروئحسد(بنالخليل
مالذلك@ثالو@عنهم،ئقلماقد@رتضىيكنلم@ال@ئت@ا3

)031(،نتخا@كئا@@ؤنبعلكتاللن)بنتعالى:@للهلقولتفسيرهفيورد

ماذكر@لثاءصلاةوتتعنكلامهوعند@لصلاة،مر@تيتتحديد@لىتعزضوقد

بنعى@طليلفتئبةابنحكاه
وعدمالافاقفيالأبيضتر@د@لشفقلخصوصأحمد

فقال:@لخصية،تجربتهعلىضعؤلافلك@نتقدثم@لى@لفجر،مغيبه

لنالخليلعنقتيبةابنوحكىأ
وإنما@لبتةيعيبلافرأيته@لبياضراعيتقال:أحمد

فير@كلثئةوقدغلط،وهذا)الجصاص(:بكرألرقال@لفحر.مطلع@لىجعحتى@بستد@

الليلسيمضيئنتبليعيبهوفإفامصحبةو@لسملىو@بؤلقتي@لصيفلياليفي@لبر@يم

هدا@لقول!غلطلهينبينحنىفلئجزلتذلكيعرفئدئرادومنبالتقريب،ز@غة

ب@@طليللقولانتقاثهفى@بصاصقال@مامذا
يدفعلامذاكلامهولكنأحسد،

بن@طليلذكرهما
نصه:ماتفسيرهفيئورد@لت@طبيالإمملأنئحمد

فرأيته@لنياضفرمقتالإسكدريةمنلىةصحدثئحمد(:)ابنالحليل)وفالي

طلوعبل@بتماىرأيتهأويم@:ألي@بنرفاليغيب،ئرهو@ئئتي@ل@ئئتيمنيترئ@

@لفجر!

بى@طيل@نيئضحوبهذا
منلىةوهرجداعاليمكانمنهذا@لبياضرمقئحمد

ئنحينفيالسغ(،الدلياعجائب)حدىوارتفاعهالغئزهاتعتبر)@لت@الاسكندرية

كمانظر@ل!-@طصاص
@@لو@ئرضمنبنفسه-صوح

عنشيبهمنيلزمرلاي،

لهنظر@لر@مق
@كفيئ@ينلماالمالبة@نارة@تلكمنالر@مقلظرعنمغيبهالبادبةئرضمن

والانحطاطالارتفاعفي@لكلي@لتباينمن

3@لندتد،ئحكم.(129) 2 6 ، 3 2 5 0@لآبةحرءس@لساء،سهرة(130).1/ 31.

.3وو@لؤتن،2)ثحكم(131)

1@لزطيممل@@لضد،لأحكم@مع@الظر.ا()ك@ 9@27.

@لأ@لقلوقددكر@لحقق:.رنجه3،@ا2اص@تعير@ممقللسالةهم@حولر@حعا()ك@

@ي@زيلعي
عالاسد@لا@لاسكندريةمرةمىيار@ضلظر@عىتب@لا@لسعئننق،ل@@تين@اوو.

عى@لبم@،.طويلصس



3 @لتفشرديوشهجه@بصاعى@لر@ري3الإ3

بالشعر:الاستثهادخامسا:

ئؤكرئنأو3الجصاص،تفسيرفيبلزةكظامرةلالرالاستشهادأتماولأدتل

مىلاء@موقفلايحلى
لأقول:@لقضية،هذه

في@للاءاختل@
منهم،فريقذلكفنع@لت@سير،فيلالرالاصنشهادمسأل@

فريق:كلقالهماخلاصةوهذهآخر،فريقوأحلىه

ذلموقد@لكريم،للقرانأصلاالعريكودأنيؤثيذلكلأنلمنع@لتائلون،@ستدلم

يتمهم)رالعر@هفوله:فيتعالى@ئمعراءالله
لا؟ى@لننهنمترأرتحاور@ا

وأب@رو@ي@
النبيلحديثأيضااستدلواأنهمكما)1(،يقحلرى@لامايفولى3

لهحثزقيحاأحلإكمحؤثيمتلئلأد"@ير-@:
مى

شعزا@يمتلئأن

يلي:بمااستدنوافقدلالحوارالقائلودأما

لميحزا!البيانمنو)دلحكمةمى@لشرإن"ووير@:بقرلهاا-

والاستز@ثةالشراءمن@رو@أرسولبسماععلى@ب@اراحتخواألهمكما-2

زهيربنوكحبثابتكحشادسممهم،

علىلالغرالاحتجاحكئرةمنو@لتلحينالصحالةعىجلىمماأيضااواستدلى3

@اف!@لرب،ثيو@ن@لشرة!عباساسقولدلدومنومشكله،@ل@وتنعري@
عليماخفي

وأيصاذلكأ،معرفةناقسما@وأنهمبل@رحعابلعتهم@للهألرلهالديمى@لؤتدحر@

"ثيو@د@لرب!لإن@لشرليلالتمسوه@للةغري@عنسألت@رلي@ثا"قرله:

كماالأمرلي@ىفقالوأ:@العون،@بهاستدلممارثوالحر@زالقائل@،أنكما-4

زعم
@لقرآنسيبالضالحرفتببينالمر@ربلللقرآد،أصلأبكود@لثرأنمى@انعود@

226-224@@لر@سررة(1)

2صحيحه،@ي.@لحرينحرحه(2) 1 / ادالأ@علىيكرد@لحالائديكرهمالا@اكد@،ك@:10

رفم@لعر
5 . 5 4صحب@،مي.ملمرنحرحهعر،@رحليتس3 1 6 / لدكد@لنر،:15

روللدصرم@كروه@ر@لن@@لر@م@رد
2 2 5 8

وفاصنىمحدسحديتمى3

1صجحه"ىي@لحلنحرحه@) 7 / 1 مالا@اك@،كا@:01
رفم@لنربححرس

5 4 4 س4

سألئحلت
لىاو@لرملىكص،

1صه، 3 7 / حكحه@حاء@مالا@@،كدان5

ور4رفم
عد@لل@حلبتمى

لحيالمحلردونرمحرد،س
3سه، 0 3 / حاء@الا@اكب،يهد4

رى@لنر
5 0 1 1

@حدحتس3
.18صللحرحلى@لاعح@رادلانلر@حع.(4)عص@ى

2للىركي@لو@د،علعماد@ىر@حعا(5) 9 3 اص(.ير@193للر@ه،ثار)ط2@14،/



3@لتفشرئنهجه@ض 3 9

قزهححتة)بنايقول:تعالى@للهلأنبالشعر،
)للسكأيضا:ويقولعرنجا@،نا1

كان@ألغاو@بتحهم)لافنعرت.تعالى:قوله@ي@لكلامئنفلو)6(،ئلى@عرني

@ئلقنختص@أ@نوأئقنن.)@لآبقوله:تعالحللما@ستثنى@لل@يفيد@

منفىيقكلأورثهفيماالنظروعنديقان،بهاحتجمالهذا
ئالتة

رأييترحح

ضشيهليما،ونوضيخ@لقىآنعريبليانبالرالاششهادمن@لقصرد@تبالجر@ز،@لقائلبن

يمكنمداضوءوعلىللقرآن،ئصلأ@لثرحغلالمجيزون-قالكما-@المر@رليى

ذالأر@ديث@فئخملليهحا،تعرضلا@@@لسابقيئ@لصحيح@الحديث@لينطسع@

منعلىئمو@لف@لمغيقتضي@لدي
والإفساد@لرىواتاع@لزايةمنقصذةكان

@لضلال..فيوالإيقاع

توضيحعلىالاستشهادمى@لثردضذةكانمنأما
@@ر@@

من
@لق@آلية،الألفاظ

تحسلهماوك@عريبها،وي@ان
من

دلاوعظة،عبرةمنعليهتطويوماحكسة،

@لثن@.الحديثمقتضىوهرفيه،غضاضة

عن@لعلصاءتحاثوقدهذا،
فبينبعرهم،الاحتحبعيجور@لذين@الثر@طقات

طبقات:ئرلعيمفس@ود@ى@لشراءئنلمالأدبخزانة"صاح@

كلرئ@ير@@لب@بحثةقلكفرامنوهم@طاملبون،@لشم@حتالأولي@لطبقة

شلمىأليبنوزهنر)01(،نياني@لفو@لنأبغة)6(،والأعى)8(،@لتئس

1@لر@مسررةمى@افير@@رحر@3،سهرةس@ؤلى@لآبة(6) 9 5

1/1للسيوطياالاتقكو!@لسالقة(،)@لطعة2لاا/للررك@ماد،ر@حع.(7) 2 ثار.@)1

دئمر@.اص(3@9يوت@ل@كر،

@حر)ت@لكي@مرتخخرسس@نهز@لفيىالمه
8مة على@لر@شر@ىننهر@هحرة(.نل0

نمدملكئ@رهوكد@زرحرد@ى@صه.@ر@خلص@شر@لفهدحد.ومرلله@لأصبمالق@لاطحق.

@لبر،للهلهلملقه@لنم@ر،@لهلهلنحتوئمهوعطماد،
لفاله

@لأ"و@طوبلة،وصبرتهعلم.رمو

2/1،11@لأعحم،@طرا@مؤلمت.عه@ألمتوعيرنه،عرهمعاعرولا@كيوقده.لأحلشحوصة 2

@فرلى@لط@قة@شر@مى.(57صة)ت@لأعى،ب.@رو@@@و@نن،ححلسقىسميرناد@

ويى@لنر،عر@ر@لؤس،مى@لعر@@لركعلى@كنر@لر@ودكاد@حنغ@.@نصحا@وئحد@طامية،ي

7/3@فم،@صا@يلم.رلم@لأسح@مون@ركطربلأ،دشاعنىمه.ضعزاأكرتلهغرفممىنحد 41.

1@حر)تطب@ل@@له@يضا@مملىزسبنرمماد(10) @تل8
@لطت@منحاملي،ضموة(:هجه

رمر@ؤلى
@@ثحر@ئحه

لحي
اء@و@وحادركاد@لأعىمم.ئفلعلمهعرا@لر@حمص@صده@امله@

5الأعم!@صا@@@سصعلى@لبئلهعروين@روكادعلى@لارو.شعرهعرضممن 4 /،35 5

1)مكئمرس@لرلي،ريلحسربمل@ىئىزمبرس(11) @@لر@حكيم@هحرة(:فل3
دي=



3 فيومنهجه@صاعى@@لر@زي@لإسم4

بنكحانوالاسلام،@اهليةركها@ئ@الذينوهم@لئحخرمرن،الئانية؟@لطقة

لنس@و@)31(،يولبيد@)21(،بتثا

صدرفيكفها@لذينوهمالاسلاميون،لهمويفال@لمنقدموفىلثة.ان@لطبقة

لومة@وف@)61(،لفرزلمحقوا)1(،كجريرلإسلام،ا

كث@رزماننا،@لىبحدهممنوهم@لسحدثون،لهموبقال@ولدون@ةالرابعة@لطقة

ومي@طامية.
اكح@ن@مة

@فالكدز@لر@@@ضصعلىبعص@لهس
@لنر@اير@ي@كان@ى:.اكص@ن

وهرنرلى،.ولجبركصو@باهضمرة،طمىونخهضمؤا،وحالهضمؤا،نيكادلبره،يكى@

5@لأعحم،الظر.للههرة.للحئقتئصحدنحد 2 /3.

خكل42)
بى

نات
س

5)مدافمصلىي@ملر@طررحى@ و@ضم@ر@نبي@لسى،(@4
شد

صةضبرعلشر@لامم@ممرمير@لليى@موكها@طاملية
نهوفالالاسحم.فيونلهايلامليةلي

ونلوفى@لوة،وشر@لبي@طامية،دي@لألصلىشصكادنلالة@خاد@لنر@دفلاعدة

@يتىحشه@ل@نر@محلهحاء،ضلبد@وكاد@لاسحم،.ني@لبي
3@لاصا@ة،" 2 6 /،1

@فم،2/571.و!
ط@مالكسري@حةلدسا(ي@

نثوكيطاملية.ني@اكر@صاد@ئحد@لنر@لمحر(.ا)مكمري

رسمى@لصحالة،ربمد@على@ليير@دالأسحم،
الاسحمليزرفلم@لنصر،وتركتلر@م@زلفة@

مرنبلو@حنا،تا@لا

@طليى@لصالحيصلحه@رءو@كمسه@رء@لكريم@عافما

3@،@@حر@ن@طرا@@عئقد.نمحد@ئحدرمرطجلأ،اعضرعلق 37 9صمر)طبع11-339 92،)1

2ا@فمموا 4 0 / 5.

2)مت@ثف@رداحسه@رر@طلىتدنماصر@ا(@) علىصرقصشيل@ر@لر@،@نهر(@4

علىير@لت@أسلت.م@لا@وئمركت@املي(@لعهد@عرمايأكنرعانتبحد.ئملسالاطلاق،

اشهلونبننرتياوكادشرما.وبححهبستشل@ا@@كد@بمملبم،لينحهامع@ي@@للهرص@

5ت@لقا@يةحر@ خىعلى@لدتحرعهم@ححلت1،6
@للىلله@طحد@قالت:.حينا،لراخ

2ممر)طع2ايه.الأد@،@هحر@@ط@.@1،1ى@قلهمشزد 9 8ا@حم،واا@(،9 6 /2.

1)مد@ططفيحح@نسعطيةحرورس)@ا( 0

فيومكولدعره.شلنشرا@(:
رعلقل.@

@@لر@معونخرهر@لأحطل.عر@لعر@قنممهبنتولموباحلهم،رمنه@شر@باصلكلهعره

1@لأعم،ادطراانش@سئمرلرمرسعمفا،وكدكر.. 1 9 /2.

عال@سمئم(16)
5)مدلالفروثق@لهبر@ليمى@للاريضنمحةل@ 1 نملمى@ب@ء،مئ:(10

@لزبرسل@.@لحةنلتللم@شر@لعيرثقلرلابفال.كاد@ى@لد@ض@عطبم@لمرة،
@ي

قو@لؤر@@اهلير،زبر@ى@@رلى.@مى@لطفةوكلاساضننى
9ا@م،@طر.@@لإسححر.لي 3 18.

عقةعجدس(17)
1)متفر@رمةثنر@ىوي،محود@ل@سسهسس فحرلمنا@(:7

@@لر@

فيتجناوكانا.@لرتبنير-@لقبسطرئ@لنرئغ@للأء.عررسئرنالعصره.دي
1@لاعم،@ظىا@@له.لإحادةر@ش@ريهرا.ةو@لص@يحمر@ى@لبحة@لا@بة، 2 4 / 5.



3@لتفشرنيشهجهئض 4 1

ئراس،91(.وئلي)81(،بردبن

فال@@لثالثةوئها@لطبقةبعرهما@جماغا،ئستشهدالأوليانفال@بقتان
حيع

صخة

اب@غروألوكاد@نأنهالأه!حزالة"صاحبوئنادبشعرما،الاستشهاد

(20)@لعك
جع@@ن@ذانوئفرا@ا،و@ا@لوت@لفز@قيخطئرن@لنحاةمنوغيره

حجا:.@حاصرةو@عمرهم،فيعلنمهاأنهمبلى

لكلامئستشهدوفيلمطلفا،بكلامهائسشهدلاألهفالصحيع@لرابعةوئما@لطقة

الكثاف،تفسير!صبوتد@ستث@هد)12(،تئامكئيمنهم،بهيرثقكانمق

شعرهمنببيت@لبقرةسورةأوائلتفسيرفي

:(.)الجصاصتفشرفيوالشعراء@لث@عر

الث@@رتضى@طصاصالإممأن@لقرآن!ئحكامفي.@لناظريلحظ
اللنةعلىطيلأر

هائلةثروةتفسبرهفيئوردوأنهفلك،وغير@والإعر@و@لنحو
@لثر.من

(23)وئكللامهاالحاهليةشعراءفحرلبثعروقد@ستشهد
@لتيس،@مربئمثل

5ات@)ترد@لنفيلىلنلل(18) 1 رلى@ل@شأصرورا،وكدطلاق.@على@@وللضئضر@:(67
ة

صسصحطا،صحغار@حزا،اضضكاد@احط:ا@فالو@لصا@ة.@هية@رتي@لدرنركبحلاد،وقدم

5الأعحم،لىا@@لالاط.صرنات@داردلقةودهمومزلمحرح،.مرر 2 /2.

5)مكلهاسن@ر@طك@ى،عد@ؤلسملئس@صد@9) 1 عهفالعصره.@ىنمر@لر@ق:(98

1@لني@لإمموفالنر@س،.ئميمىلهحةنمصحولالاللعةنملمرحلارئبتما@احظ:ا@
0

دمحرلرلا

للنفدصير،.@لبسكمركةللحدحبىلحاسن@ركادعيةائوونال@لل@،عهلأحتلهاسئ@ي

@@طريقتهللنركجسنرلومو
ص

سرنحرحهبة
2@لأعحم!5طر@@للرية.@لح@ 2 5 / 2

5)@كلاللاءئرهويلفصهر،ن@عم@ر@نيى@لصري،رلأدس(20) مىاص(4
@لدنفة

5عيةئرتاللالكرفة.وماتبالسرة،ولأكلكة،ولد@لسحة.@مر@حد@لضو@لأ@ص،
0

@سئملمكاد

31/4ا@مر@حعا@اميةانحركرا@@ن@و@صئحلىهعمةوكتو@لر،و@لنرتدر@لريةلالأ" 1

5ا-)ولتممنر@لطئى،يطلىثلنئوسئجيصك@)ا 2 ةترضره@ى@ب@ئر@مىئلب،شمص.(31

ميو@خبص@فاطغ.و@جر@لنصاند@لر@نر@ج@سئوحررةنلصعررلحةحفظكادوحز@لة.
يهلبل@

ي.و@لخ@يي@رين
1@لأعمحعار@.@@و@@يضرهخمعوندمحيرة،نصابله 6 5 / 21.

5عد@لقا@ر@لعلاثبللنبحلساد@لعر@،لدوبى@لأ"حر@مةر@حع.ك@2) / .@لنعشلمحهوما1

3يرل(.)
ترسحهم.سقتسينللأعحم@ا

2دنش@ئضحريصكا@شياد،ئحكمصهؤلاء@لر@ع.د@تهاءحطريعد@ي@ 3 1 2،لاه13،/

3وضعر@لأعى 1 6 /،14 4،16 4،12 7 5 /،24 1،12الاتوضر@ن2،2 /32،لما3،1

2 7 0زمررشعر@279@2 6 / 11@641@2/2 4 5@فرى@فرهوشص@5 2 3 / رشر-@524@1



3 4 فيومنهجه@صاص@@لر@ري@لا@م2

بنوعلإفي)42(،الاؤديوالأفوهشلمى،أليبنوزهنر@لذنباني،والنابغةوالأكشى،

وغيرهم.)62(،شزاوتا@بط)2،،ربد

بأشعلى@لئخضرميناستشهدكما
(27)

ولبيد@لعامري،ثابت،بنحشانمئل

)03(،@لثتنبمحجنوالي)62(،و@لعباج)82(،يبنى@و@لخابعةو@لحنماء،

وأمثالهم.)13(،ر@ططيئة

5شزاط@طرشر@22،/2ريدسعلعت 2 3 /1.

لحو)مكنردلىمىمالك،رسعصسصح@ك@1)
5 يميضمص@الحرة(قل0

جدكان

@ر@لر@ئحد@طكاءومو@رو@،@ى@وتائدممنحه

2الأعحم،@لى.@عصره.@ي 0 6 /3.

3)صحر@لي@ىح@اد@لضاث@ربدسسعدفي(25) مىضمصهحرة(:@نل5
فركاكاديطامل@ر.ثماة

@حمه@ى،بهشلحبر@دلىلالري@ةمحصمىئرلومرو@لارصية.يحى@لربةلمخا،
@ي

رحملهحاصه

1ا-كها/لل@للمدالأد@،حرالة@ظر!@ححةشرهورودلالةوعلاء@لىولير@لر@ليهترحانا 8،6

2ا@م،و. 2 0 / سنرحتذكر@يمانلت4
لافهداححة،نعرهلا@رديةئد

@يبفدح

لألهشره.@شفاد@طصاص
2@لأحكم"لى@@)مى@لنرأء@لكر.عيرهنونعرهيع 2 9 / 21).

نات(26)
منعداء،شمكر@هحرة(:فلملىلحر)تئصرمىسعياد@لعه@ى،سحصس

تاك

ما@قيخمعوتد@حل،شره@طامليةي@لر@
ه@

@ي
9@لأعحم،الو.كتد. 7 /2.

3حسادضص@ىلبكان@،@لتر@ئحكمر@حعايلاك@ / 2،@
3@4،ا/لدشررلحي 8،6

شرو@

1@ماء1/951، 2@طملىشر@لاس@و@ى6،0 7 5 2ضر@لخعرلى1،/ 7 5 /،15 1 3"

لكط

4@لننىيخصخرني 7 3 / @2@م/2@1

5@لخطننةشصر@ي 1 3 / 1

سفس(28)
عد@لله

مى@لصحالة.سذمملق،شمكر@ص(:لحو.)مكيطحديريحةسشس

دي@ضتهر
وسي@اهبة،@

لعنم@لريقوللامةنحق@نغلألها@لات،
هحرممنوكادففاله.

نكلا@ض
ماصمبر@نهدرفوكفأملم.@على@لبيرلدطهرر@لاسحم.نل@طرصرعى

علي.مع
2@لأعحم،ريحع!@لابطافي.@لى@للمةترحةمعثيهلد،@ىاشرهمقرقوحدسماخحع 0 7 /5.

عد@للهك@9)
9لحو)تلالخح@ليب،بى@لحد@س@زلةس 0

مجدرر@حرشمكلر.(@

ص@لريعمنئودرهر@لك.عد@@لرلدسنبم@لىوعمق@صلم،3@لر@بها،ونالولد@ى@طاهبة

8ا@حم،@ر.@ئبفا.نهرر@@ر@حر@@زلة،و@لد.ومرلالفصد.وشني 6 /4.

3)متردسس@عررس@.) 0

نملمو@لاسحم@طامليةمي@لكرماء@@لنر@ئحد@لأبطل@؟.
حر@@لىلغاهنممر@زا،درلحله@لدنر@مهمكا@يركدنحالبت.علةييرى@،9صه

ة
ي

سمدرلحق@ر@.@لحر،
يحسه،ئددص@ل!@به@@لمرس،يح@ر@ومو@لتاثشةرتاعىئىلن

يربخد@لنتالعدهسدسحمه
@@)سلى(محدمى@مرلآمحصن@ردالشلالفاسبة،3أئحد

يرحععجا،نالألقانلسبله،دحلتلى@لك،ن@اتاوننهسلم،بمرد@دوعامعما@دنده،تحل
لد

فيمحمرعشعرهويمدلخرحك.نرلأ@ريحادفيوش@لد،لمد@لكرتركوسحه.تبده@ىللركة
حمهسالاعاله،فىحسه.لطر@ىصمر.حاداا@

ر
5 8 1 0

.7+51ا@حمر.3،

لحر)مك@لحسيمالثسئرسسحهرل)أ@
5

كادو@لأمم.لمطامليةنيركمحفرم،ضمركص(



3@لتفشرفي@نهجهئض 4 3

ومن
ميينلإسلاا@لشر@@

لف@(32)
ين

فووق،لفرز@ابأثحلىهم:عىطصاصتشهد@@
و@لطرماح@لوكة،

ذكرئد@بصاصأجدفلم@لولدئطبقةأيارابمة،@ما@لطبقة3)

تصمغيرأليتفسيرهفيمنهم
،(

بذكرأنن@لثرصبأي@دشتفسيرهفييخج@طصاصأنلاحظثوقدهذا،

كقولوهذا@أو:@لشلكر-!،وفاليقول:!بأنيكتفي@فاقائلها،اسم

تفسيرهفيجذاكثيرةفلثعلىوالأمئلةفلد،ونحوالاعر@،

بالشعر:الجصاصعليهايسشهدالتيالاغر@ض

لأكر@ضبالشريستشهد@بصاصالإمامئن-"الأحكام"لراعقبمدلي-اتضح
مختلفة

الانبة:الأمررفيبجسالهايمكنالأغراضرهذه@لتفسير،في

ي.على@الاستئهادأ-

والإعراب.على@لنحرالاستشهاد-@

البلاغة.صورسضعلىالاستثمهادج-

فيأمرتقريرعلىالاستشهادد-
ة.لي@@

ر-
بمصئذكريليوفيساالأ@سلة،بعضعلىالإجالةفيبالثعرالاستحالة

الأمثلة

تفسيره:منلذلك@لتوصيحية

اللغوي:على@لفىبالثعرالاششهادأ-

جيطفبه@لراهد@لثريةغالي@@دتفسير@طصاصبحد@ستقراء@ضح

سبسلميكدلمعيفامحاء
ل@نمكاهللر،لنمحاء@روفادمىرأكنرولفسهرنباهومحا@مهنحد.لساله

@سحه@ططابعرس@ى
@محاء@لاسصر@اهطعرحهلأيت،@امتطفهلالمدقي،عر

1@لأعم،5 1 8 /2.

1لأشملىشما@و@حرلحعر@)كث@
1@قش@ر@ل@@يكاكغي.اد،ئحكم3 1 3 شر@يو@ي2،/

1@لى@ة 6 2 .2لماا/ن@ر@لرفعرني1،/

2لحو)مد@طكمسحكمسملحيثم @وصأ@ى@رلدلحل.@ملاحىشمصا@(.5
ل@و@م،

ضر،@@و@ل.بنرند.بكالادلاله،عحب@اللكميتمحاصزاركدبهامملنامكدلة،@ل@

2الفم،و.ا،وواللأصمهلى.الأعمى،"ح@ش@ي@حع@طع.وفدصحبر، 2 5 /3

4@لف@تد،نحكمر@حع.(34) 0 0 / نعره.وند@شهدب1

1/3،81ة@ال@سلعلىر@حعك@5) 7،1،93@5 5،72 7 2 /،24 2،20 @ياصع.مى@رعرما65



3 @لقفيرفيوشهحهيلماعى@لر@زي3@لا4

@شرطه@لذي@طصاصالامامثزطمعيتنمبوهذاعلى@لى@للفري.للاشهاد

@للغةطريقمنلاسيممعنئ@ذغىمنكلعلىئنوهر!@للن@،@لحالاحنكممجالفي

فيه،ئملهاعنأو@رايةعليه،مهاناهل!بأتيئدفحليه

عليهارليس@لت@سيرفيتقالعلى@لرجهو@لتيبالئطلانيحكمأنهنحدولذلك

شاهذ
من

عليهليسقرذوهذا""الأقيال:تلكلبعضذكرهعقبفي@رل@للعة،

شامذ
من

ما@لمثحاهدمنذكرنافيساولي@أهلها،سبهئوثقعئنثابثهرولا@للف@

مرثود،ساقطفهوالمعنى،بهذايليق

@د@لث@ر@مد@من!تفسيرهفيأكثر@بصاصالإممئننجد@لسالقةللقاعدة@@كلالا

هناوأكفيالجاهليين.ئمالإسلاميين@لشراءمنمصدرهكانو@ىمى@لشر@ية

شاء@لل@:إنالمقصرديتحفقبها@ذ@لثرت،الأمثلةهذهبذكر

)83(،@ففيصنةئلتغرمنكمشهد)فمنتعال@:قرلهتفسيرفىالأول:@يال

فقال:@لقيس،و@مرئييافى@لفبثعر@لنابغةصوم!لكلة!اللعريالممنىعلىاستشهد

فأصلهيفأما@لص@مثزفي،وصرثمئغريصرئمضربين:على@لصمإن"

فهوإمساككلبلغيرهما،ثون@و@لثصالأكلعنبالإمساكيختمقولاالامساك،

الامساكوالمر@دصح@ئا@للرته@لنوت)بنتعالى:@للهنالص@ا،@للن@نيمسنى

@لمئ@ثر:وقالإلنيا@.ئو@ائستم)فلنعقببه:تولهعلبهيدلالكلام،عن

يئكى@لئجنمصيانموخنل
:(-)بغةلنا@وقال

@لئبماتغلكوخيل@لعججتحتصالتيغنزوخئلصياثمخنل

كالممسكةلأنها@لظهيرة،قيامعند@لشسحىوصاتالهارصام"@لرب:وتقول

افرؤ@لفنى:وفالالحركة.عن

فمؤليبجثر؟عتك@لهئموملفدغها
(.)

رهبرا@لئهازصام@نا

حعار@(+)
1/4لأحكم،@ حعار@)ك@(4

11/4لاحكم@ 42.

مىحرءة،@لف@صحرة(38)
ا.م@اقة

@صاص@@إن@لحالي@لابغةنط@ليي.ومر@لاتيطاملي،@ل@@لالت،ر.سصاصبفصدكأ9)
لئلا@.@كرهبد

على=ونجزونمد،مفىوخلىة:خززايخزخرة.لاد@لر@،مط@ر@ىا@ر@لححةفال(.)



3@لقفيرفيشهجه@ض 4

@للغة،فيمحفى@للفظفهذا

فىعبهفونوأشرئنرئت)ولاتعالى:@لل@قولتفسيرفي@لئفي:@ثال@

لنسبد@
(41)

الاعتكافأ@للفظ@عنى@للريعلى@@لذئىوبقولبالق@ان@ستدل

الاعتكافومعنى"ذائلا:
فشصانتئألتمانجلفذه)ما@لله:فال@لئبث،@للغةئصلفي

@لئيرلاح:وفال@،عبهفينلا)فنظلتحالى:رقال@،عبهفونلا
صيبننفن@لبراكيغكوفغكفاحؤلي@لئنلبنكفبنت

يئ

شأع@لبنممتمناتا@ألنل@نم)ولايحلتعالى:فولهعندك:@ث@خل

@تن@حملوديميماألايخافآلنإلا
(3")

ئن@لى@لنقميمشجنأبيلثعراحتبئ

ئنإلامحناه:يحافاأنإلا@للعة:ئ@لتالقال:!@لفغ،،5بمحنىيئي@طر@،ا

(@4"اء@لفضأئده)فيحا(@لثقن@،مححنأبووقاليطأ،
نعالى:نحظه

غزرئهامؤنيبحدعظاميئزريكزتيحنببلحفادفنيئيت@الا

(")الأئنؤقها،@ناماثئخاثفاننياءتمننننيولا

وابكر@ب:بالنحودطقعلى@مهربالشعرالاستشهادب-

الإمملهاتعزض@لتيوالإعر@بالنحومسائلبتنزعتتنؤعذلكعلىوالأمئلة

لهاتعرضهوئنقليلة،ليست@لسائلتلكئأذكرسبقوقدتفسيره،في@بصاعى

@ف@لىيخدميبالفدر@لفكان
استنباطوهوتفسبره،فيتوخاه@لذيرئيسي

-

رحهرخرة@ضنىو@ضحع،ماصوحفز.خزيرحلقلم،عيه:ر@مرحلىةلخركما

س@سبر@لالل،سصر:و@ل@يئ:ئبضا..ونالماصة،.خزة:ونفةخزوخئلرح@رة،

1لاد@لر@،@هطر.جر@لالل..ميوئصلهلتا،بئمبزاصأيثبلأ:مزاحبرةحلبت 3 6 / 4

@لكلة
2رغ 7 @لكلة2الاه1وئبضا2،1

ر3
6 سا.1

2@لترتن،نحكم.(40) 3 1 صمىصرمى@لفرتطذكرهوما1،/
ة

.26يمص

(1@)@

هر
1يةلآحزء@ة،بتر@ة 87.

2@لزتد،نحكم.(42) 9 4 71@@لنر@سهرةمىر@خب@اكباء25،س@رةمى@ؤلىو@لآبة1،1

2@لآيةسحزء@بترة،سهرة(43) 29.

1ركريا@لفر@ىلألي@لقر@ن،محال@ر@جعاالها( 4 6 ملاعلى@طصاص@ححعلى@تحرملا@بلو@ي1،/

مه.@ماثته@لب

ا/نيصا:ر@حع@حى@للريعلى@لالنر@ستن@هاد@طصاصرلحصرص4،كلا/1@لتوتد،نحكم.(45)

2 3،171،13 0 8@63،137،23 9 مىوعيرها237@311@2/211@523@91315

@و@ضع@



3 4 @لتفشرفيومهجهيطصاعى@لر@ري@لإمم6

@لتالية:@لثلاثالأمئلةئمرقاسبة@@وبهذه@لتىآنية.النصوصمىية@لف@الأحكام

لاحنةإعيتكخللتاسبكون)تلأتعال@:@للهلقرلتفسبرهفينجدماالأول:@ثال

ن@يةبيانفي@لذبيانيبمئعر@لنابغةفيهوقد@ستشهد)64(،@ظكو)مهم-تدبا

الاسسلى
لي

تخر،وجهببانفيمجهولبشعراستهاد@لفزاءذكرئمالاية،هده

قال@ما@@ليكم
في

د:هذا@ل@مى

@ا
@للغةئملاختلفوقدجنسه.عيرمنالاستثناءفيبهبحتجمق@لناسمن

في

يتعئقونمنهمظلمما@لذينلكنومعناه:منقطغاستنلىهرلعضهم:فقالمعناه،

النابعة:قالالحجة،موضعويضحونبالمئحبهة

@لكتائبقراعمىفلؤلبهنشيؤدئهتمئنغيريخهمعبولا

ئر@دإنهفيه:وقيلهذا@لرئ@(.)ئيلعيبوليىئئرذ،بسيوفهملكنمحاه:

فإنهمظلمهاينالأ@لفحجابخعليكمللناسيكرنلئلأدفال:والمجا@ل@،المحاخةبالحخة

يكرنلئلاقال:وكأنهممعنى@لماو،ههناإلا،غبتحة:أأبروقاللالاطل.يحونكم

اء:@لفضقالاللغة.أهلوأكثر@لفزاءدلكوأنكرظلموا،الذينولاحخةعليكمللناس

الشلكر:كقول@صتثلىتقدمإفاإلااوإلا،"تجيءلا

مزوانثازإلأالحليفة@ز@و@حدهغيزثازلالمدينةما

"ود@ز@روادالحليفةإلا@از@ز@بالمديةماقال:كأله

)واتسححاتعالى:اللهفولفيالواردتين@لفر@ثتبىت@يهديذكرهماالثنى:@يال
@انكضببنالىر@زخلخنموسكنمر.

(8
مةوعكروالحسنعباسابنقرأ5قال:

عبدوعليئوقرأعلى@لمشح.وترلوهالالمخمص،@)وئوخلكثمكثير:والنوحمرة

@لله
و@لكسئيعمروابنولافعو@لضحادو)براهيمررايةفىعاسوابنصسميلن
الحسنعنو@ل@حفوظواجئا.غسلهاروونوكال@ابالنضب،عاصمعنوحفص

أحفظولثلالمسح،كلهااستيحد@زجل@بصري
سالمسحأجلىممنغيرهعن

حلافولا@لبعضمسحيجررفوم:وقالعلى@لعص،أوالاستيحا@علىهر@لسلف

العسل.المر@دأنفيالأمصارفقهاءبير

تلفئاالأثةونقلتهماجميحابهسا@لق@آننزلقدوهاتاد@لقراعتان
@للهءد@،رسولمن

1مى@لآيةحرء@لفرة،صررة(@6) 5
1@لقرتن،نحكم1(47) 1 1 /1.

سرر.)8،(
مىحرء@انله،@

.63ر@لرصياله
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على@لرأس،بحطفهاللسحئختيلة@هتينمنواحدةكلئن@للغةأمليختلفولا

تولهلأنودلدالأعضاء،منعلى@لعسوللع@هاالغسلبهايرادئنريحتمل

يكونئنويحتملئزخلكثم،فاغسلحامر@ح@:يكونئنيجرزبالنصب@)ر@حظحنم

لاعلى@لمعن@معطوفافيكونشصوبةكفتو)نسىبها@ل@فير@دعلى@لوأسمعطرفا

@لمنممى:كقولبهممعوذبهالمسسوحلانعلى@للفد،

لاسجحبثر)لماكحاوي
الحديداولابالحباليللشنا

تكردئد@طفضقراعةويحتملبالمحنى.على@ببالمحطوفوهو@ديى@فنص@

مخفبرضاويكودعلى@لفس@عطفهويحتصل@لسح،بهفير@دعلى@لرأسمحطرفة
@ع@)@حررقال:ثم@،تحفمو@ولمدعيهتم)يطىتعالى:كقولهبالمجلىرة

ئطافولايطفىلأنه@على@لصلدان،@لعنىفيمحطوفكوهنبالمجاورةفخفضهن

@لثصر:فالوكمابهن،

لخاطبتنيننبنطامآل@ل@راكثأتائكمانت@نأتتفهل

و@لقىافي@راك@"قولهمنالمرفوععلىوهر@مطوثدالمجلىرةخاطئا!"فخفض

قرله:ترى@لىألامحرورة،

وغا@ليلىبيند@رمبعلىأوفئثهئمبثلهنممثلها@يفل

و@لش@-أللشحاعتينواحدشكلوصفنا@حنسالبمافثبت

ؤانؤ@@ا@نهم@منمنأنبز)صلبه@تعالح:@للهلقولتفسيرهمنوهو@ثالث:@لال

فيقيلت@لتبالأوجهئحدليانفيتم@نيالختسلىلشعرفيهاستحانوقد)"(،أكخر@

أنله@ئر@إنهوقيل:بالل@،سبوسن@لب@إنومعناه:حذفا،فيهأ@قيل@لتمس@ر:أ

الخنساء:كقولبالل@،آمن@لبازش

لاز@تبتبالهيفإئما)فا@ذكرتحتىرتحتماتزتغ

ومدبرة،مقبلةيعني

البلاغة:صهربعضبيانفيبالشعر@لاشثهادبر-

رمن
لفضرعف)ب@ئلخكتعالى:@لل@لقرلتفسيرهفيجاءماذلكعلىالأمثلة

4ك@4،/12@لئرتدئحكم1(49) .1،722@لر@قمةم@رةمىمى@لقرتد@ردكرهوما3،4

1،51ياا@لزتن،ئحكم.(51)ا.كلاصلو@ق@@لفرة،سحرة(@) 6 0.
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رقد)25(،تفحيثا(للت@هأثشبرمنلنلىوسنع@ببر@يهسآبلصواتنرتل

فيتعزض
بهذهفذكرو@لمجاز،الحقيقةمنها:غة،صور@لب@بحضلبيان@رضعهذا@

الأمثلةبعض@لناسبة
مفيذاينر،"كلصةاسنعصاللبيانتطزقثميم،@لف@آنس

ئستعمل@حيائاأنهكمافيه،ئطلقفيماحقيقة@ل@ر@ضعبعضفييكونالحمر@صمئن

ئشكالبحضتوضيحفي@لذل@فيلعر@لنابغة@بحث@لهايةفيحتى@سنهدمحلزا،

فقال:@بو،

أنوصفنامماثبت@ذاأ..
3

فيمجلأالخر1
فيإلايستعملفلاالأيئمربة،هذه

ألهىترألاالخ@ر،تحريم@طلاقتحتينطريئنيجررفلاعليه،ليل@لىيقوممهضع

فسئىبحزا@هوجدن@أفقال:بالمدين@كانلفزعركسهطلحةلاليلرشاسئىفد@ير@

@ط@د.@لبحر@لفرس@م@اطلاقبحقلولاالحطو؟عوا@جحافاكان@@بحزا؟الفرس

:(3)@لسنذرب@للممان@لنابغةوقال

كرفيينذمنفنلئمبناطلعتكماكث@لرذو@شث@قفإئد

@سمئنوصفنابمادصحللسلرك.اسناالكهاكبولاله@سشاتكى@لنس@ولم

لاالح@ر
@لثتد@لئينبملى@لعنبمخصوصوألهوصفنا،@لت@الأثربةهذهعلىبقع

ئكللم،و@للهمج@زا.غيرهابهئسئى@)نماحقيقة

وس
جلىماأيضاصور@للاغةبحضبيانديبالشراستشهاد@بصاعىعلىالأمثلة

تف@بكثصمنكح.ماننكط)رلاوتعالى:تبلىك@للهقولعند@ستفيض@بحثهفي

ذممرئنفبحد@لر@،لغةفي@لنكاحأ"كلمة@حتححالتنلىلوقد)(،ألنسآ@

ذب@لثيئقأ،دننللجصعاسثم@للغةئصلفي@لنكح5@نفي@للعةأهلكلام

سحر(52)
2يةلآصلر@ة،لفر@ة 19.

@)@لالت(@لساد(53)
1لحر)مكسحمي@لفى@مرئ@مدرس@@ب@)@لى@ع(للمدر@ى فل5

مقداناثايةكاد@طاملبة.لي@برةملوكنشهرمى@الحرة(:
ممدوحومر

مو)كما@لليني@لات

ولجييبهرى،على@باد@لر@صس@ومو@لطكرحتمناتو@سادس@لى(@لتسو@صح
كاد@لابترقديخرة،ونخرهو@لمميم.@لزسص@ميو@لى،دحلةعمةعلى@لساية،محي@ا

4الأعحم،ترحتا@ىر@حععده.حطبنا@ليب 3 نلت8/
"

ند@طماص@لق@لتسوبنصح

كرهفيلحصامىفإن@لصحمينما@لاول@لليلي.@لالئلططييفصد@لفرلحإمما@لمحة،دكرا@ثا

@طملى،.@لات@ا

ولمجصار.نمر@3لما-39لاا@لقىتد،نحكمر@حع.(5)،

.22لآبة@لاء،@سررة(55)
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@لعقد،،للوطءمجلىفيحقيقة@لنكح@سمئن!@لشرعلىمنبأبيمتيسشهد

قالهما@@ليكم
@وضوع:هذا@في

@رحدن@ثملرو@ليئيق،للجسع@للموضوغاحقيقةفي@لنكع@مكان@فا"
فد

نكاخانفسهسئ@ا@لرطء
الأكى:تالكساعقدكيرمن

ا@صا@لهئقالوئحرىممئهرر؟غيرومتكؤحة

الاخر:وفالعقل!،ولامهيربغير@ل@زطفك@@لمشيةبمني

تله@وخاليعئمعلىوئخرىرماخاأتكحتهاقدأئيمومن

أيضا:الآحرفرلوسنهأيضا،@لمثبئةيعنيومو

الإعذ@رمظئةئكلجلنفنبأمةوهنأبك@زافنكح@

بمتنعولاأيضا،@لوطءيعنيوهر
@حد

وقدعلى@لوطء.@لكعب@سم@لاق@من

قتلصطنقت@حصثزالؤمتتسكختر)بلانحالى:@للهقالأيفا،@لحقدالاسمتناول

@تسثوهت@ن
(6)

@لرطء.ثونالعقدبه@ر@رو@

بماوثبتو@لىطء،@لعقل!منج@يغاالأمرينبنتظمالاسمئنذكرنابماثبتولما

@فاوالحمع@ثيئ@لنللجثع@ضوأنه@للفةحقيقةفىا@صممهذاحكممنذكزنا

لاث@ذ@لقى@لقىدونبالرطءبكرن
لاجميغامنهماقوللانهجمغببفع

يقتضي
سئيإنماالحقدوئنللعقد،مجازللوطءحقيقة@لنك@@سمئنثبت@طقيقة،فيحسغا
تكان@ناغيرهباسم@لثنءتسمية@لى@لرطء،بهيحوضلسبثلأنهنكاخا

أوسبب

شئيتئمعقيقة،ئسئىرأسهعلىوهوئولذ@لبى@لر@لذيمثلله،مجاورا

@لذيللجسل@صمهي@لتيوكالراوبةعقيقة،فلثحلتيعدعنهئذبخ@لتح@ل@ة

:(7)أبو@لئخموقالنه،وقربهابهلاتصالاراوية@ز@لق@شئيتثم@ز@الة@يحصل

الأثقلبالمز@د@لزوايامشي@لخفلمي@لىفةمنتمثي

مابهوئسئىالارضمن@طئن@للمكانهر@صئمالغالط،ونحوه
مىيخرج

كثيرة،فلكونظائر@طاجة،لقض@@لعائطيقصدونكانهالأنهممجازا؟الإنسان

رصر(56)
.49يئلآ@@،حر@لأ@ة

س@لفمله(ي@
5)ت@لىسر@بر@لج@@لجلي،تدل@ة 1 @نافانحى@لاصى@رمىكبر@رخلرمنة(30

طو@رلرفالثم.يرللهأمرر@بر@لكعد@محال@يححروكاد@صوي،@ل@مر@ليلغلنر.

@يمى@لح@حن@لعمر@لعد:.
اما/5ا@م،@ل.@@لحتا.
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وئ@تشى@لقى@للغةأصلفييرض@همقتضىعلىحقيقةللوطء@مم@لكمفكذلك

أنهعلىريدلصبئه.وهوبل!بهمموضللأنهمحلىالاسمه
س@ي

3با
ئنمجازا@لعقد

بهي@رضلقدكاننكاخا@نشيءمنهائسلىلاو@لهاتمى@لبياعكد

@لت@دهذهلأن@لرطء،ياباحةدهدهتختصلماذالحلرية،ؤطءاشباحةبل@

كاختهوطؤهاعلبهئحطزفب@نتصح
ولحوها،@مرأتهوئم@لنسبوس@لرضاعةمن

لاوطفمالهيحللامقلأننكاخاطءيالاحةالمحتمق@لت@وشئي
نكاخها،يمخ

@@لفى..فيمحازللرطءحقيقة@لنكحاممئنبدلدلحنت

العقيدة:فيأبرتقر*@علىبالشعرالاستشهادد-

تفسبره:فيبالمشر@طصاصالإممعليهايستشهد@لتح@تمد@ة@الاغراضومن

ومىبالمفبدة،تتملقئمررعلىالاسنشهاد
دلك:علىالأمثلة

ألته)لالىتمالى:اللهقولتفسيرفيذكرهما
ألامور@شجع

(6)
بشعرمحتجا

آلثه)@لىكأ:وقولهقال:أ@ه،لبيد@لامري
زجع

أحدهصاوجهان:فيهلامور@ا

منكثيزاملكهمثمخاصة،لهمهاثيئاالعباديملدأنتجلكلهاالأمرركفتلماأله

اليهترحعيقول:أنجازخلقه،ثوناليهالاخرةفيكلهاالأمورتكرنثمالأمور،

ألنه)@دتمالى:قولهبمعنىيكونأنالاخر.و@لصىر،الأص
يحنيآلامور@زجع

يملكهالاأنهعلىلكن@ليه،صلىتثم@ليهتك@لمأنهاعلىلاغيره،يملكهالاأنه

ليد:قالكماسياه،أحد

صاطغهوإذبعدرمافايخوزوضزئهكالئثهابإلاانزءوما

@ا@@
أنهعلىعى

كان،ماالىرجعثممزةرصائاكانأنهعلىلارمافايصير

ؤااللعتهجن)للتاتعالى:قولهعندتفسيرهلىنجدهماأي@حاهدا@لق@لوس

لد@طافالككمما
@لف@لثالثجهترجيهفيبالضرليهامتشهدوقد"،61)

قيلي

هنانالكوبهماؤاأللعنهكل)نلناتعالى:توله"نقال:الآبة،هذهتمسيرني

ماعلىوامتدلالهنظرهحالأولفي@لثقالأنهأحدها:أوحه،ثلاثةلبهقيل@ربئ

ليوغلبومسهبلىمبق
أسملىعلىالأوثانبمبدونكنوالدقو@هلأنظثه،

لاحقصلى.@لنرتد،2/141،241نحكم.(58)

رس@(59)
.012بةلآ@خمة،@ة

.1/386لفرتن،@ئحكم1(06)

.76@لآيةلأسم،اررة@(61)
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هذافيقرلون:@لكماكب
ونحو@لك.المشترى،رصفئم@لثمس،وصنئمزحل،صنئم

فقالالتكليف،يصخبه@لذيعقلهتعالى@لله)كمالوقبل@نههقبلقالأنهو@لثفي:

شاهدهلياو@لدواعيالحر@طروحزكتهالأموربقلبهخطرتوقد@لك
مى

فيوزويتعالى،اللهترحيدعلىالدائة@ط@دث
محبرفيولدتهكنتئفهئن@بر@

فلماارماد،فلكفي@ولودبن@الأطفاليقتلكافىلأنهنمزودمنحرفا
مى@لغارحرج

علىالإلكلروجهعلىفلكقالألهوالئاك:الكواكب.شاهدحيرلقال

ئ@ذاوئراد:الألفوحدفقومه،
@لشلو.تالربي!!

حيالاالزبدمن@لللامغلسلوايطرأيتئمعنئككذبك

تخر:وقالبمك!!.أكذومحناه:

لاخرنلدباوقائرارفوني
فثمفئملمجوه@لفوألكزثففلتترع

همأهممعناه:
@إ!

الاس@لة:بعضعلىالإجابةفيبالشعرالاشعانةر-

الحصاصالإمامأن@لق@آن،أحكامتفسير@خصالصأدسذكرتأنسبقلقد

@منر@فاتبمنرضلها-يتعزض@لت@@لنني@والأحكم@لسائلتقر@فيزياثةى@-

ئنيمكنكثيرة
فيو@ركةالافتر@ضكرهدهعليها.بجيبثممحالفوه،لهابحتج

الفقه@اثرةفيتدور@لفابى-فيوهي-تقريئا،تلىلهامسألةكلعقبتغسيره

تنشأأنيمكن@لتر@الأسئلةبحضيمنرضأنهبحدالأحيانبمضوفيوالأحكم.
@منفي

الأسئلةمدهعلىإحابتهوليعليها،يحيصثمتفسيرها،@@ر@@الآيكمعاليفيالمتأمل

@لل@قرلعندنفسيرهفيبحدهمادلكعلىالأمئلةفمن@لثر.منلأبيديستثهدقد

و)36(،@علنةلمئ@للآبنخنملأفحلحبتئاأؤجمانوصىمن)ف@ى@ا@تحالح:
فد

سىفي@لتأملدمنفىينثأقدسزالا@غترض
لقوله.عهأحاب3الاية،هده

ذكر@للهلماله:فبل@،)ببهغقوله:في@لذيبعود@لضي@ماذاعلىقيل:فإنا

موصئهاكئنبفخوى@ططابأداد@لرصيئ
إليهمتنازحم@،وو@وثاله

ةاءوأنثد@لفضلينهم،الإصلاحفيالحطاببفحوى

يلينيأيهمائريذ@لخثرئرضايسمث@نائثويوما

لا3د،النر@حكمأ.(63)
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ينتنينيفر@فز@لذيئ@أنجتنيهانانثلخير@لذي

منفخوى@للفظفطلمارخدة@نيرذكر@بحد@فئرعنالاولاليتفيمكئى
@لدلالة

وغيره!ذكر@فيرعندعليه

منخر@اينأ،لملىتر)ثلخ@لكريمة:الآيةتفشرفيذكرهماتخرو@ثال

فال:)6(،لض@هز@ميئواضدنهلفر@فتاللنؤلزصنصألوئصمغديرمتم

وقنها،عنتتأخرولاتتقذملامحصررةمقذرةالآجالكنتا@قائل:قالفإنإ

رهوبها@لطاعرنأرفيدخولعى@@لنب@كهيوجةفما
قد

ابد؟لامنها@طهرجمغ

بهاودخلها@فاأنه@لن@ونجة)كلاله:قيلفيها،@لبقاءوبيندخرلهابينفزقولالاحله

فإنماامكمايدخلهالر@قائل:فيقرلبها،وأجئةفيتهتدركهأنفجائزعرنالط

نكولفالاامنماأنذين.)يلفاتعالى:كقرلهوهوهذا،يقاللئلأدخولهاعننهاه

ماومالؤاماعندنالألؤ؟عرىمملأأوأ@فىفىصربراإفاوقالوأ@ؤنهمكمرواكا،يئ

فعسىيدخلها،ئن@س@لنبيفكره)66(،@ظحهغ-وحسرةتلكئلتهليخملقنلوأ

بعضئصابوفدئمت!لميدخلهالملوالجفال:مىقوئمفيقولبأجلهفيهايموت

قال:حين@حنىهذا@فى@لشراء

قيفهائكذلثوالأنبلأئثئةتمت3بللزملكانلزلييفرئرن

وثلينها،عيئهااننايا@لنهالافتلتاشتؤدعنفا@لششأشيولؤ
(67)

الشعرية:@لشو@عدلبعض@نقاد@بصاص

ذلككانو)نأنه-نجدبلللشواهد@لشعرية،ناقلمحزد@بصاصالامميكنلم

@لفو@لثالوانتقادها.لمناقشتهاالأحيانبحضفيينعزضنالؤا-
نىيذكرانيمكني

بانفسهنبميز@)@ا@أقتنمالى:@لل@قولعندتفسيرهفيأررلهماهذا@طاب،
في@لثضء@لذكورحول@لسلفذكر@ختلاففي@لئفسئطالوقد)86(،@تر:ثنثة
احتجاجذكر@سألة@هذهئ@طزل@بحئهثناياوفيلها.ومناقثائفتهمرفاصالآيةهذه

قاله:ماوهذالدة.اننقدهثمثوا،تا@لطبشعر@لمثاعر@باهليمخالني@بعض

@فيمنخروجها@متبلىمنأولىحنفبىطفبر@لىمنحروجها@متبازقيل:فان@

1/2@لزتد،نحكم1لملا(ا 2@ض@ة،سهرة)ملا(.11 4 3

5@لآبة@،در@تلحر.(66) 4ايلا@لؤت@،@حكم1(67).61

2مى@لآبةحرء@لنرة،ص@رة)هلا( 28.
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حنفبىطفبر@لىانتقالهاشفيلأنطفبر،@ل@
@طبل،منرحمهابراءعلىدلالة

قدلأنهفلك،علىثاذعيرطهر@لىحيضمنوخروجها
تحرفيالمرئةتحبلأنيجوز

ضزا:تا@بطقزذعليهوبدلحنضها،

ئعيلوكاءئزضعيماغبرحنضيماوفسادكلوئبزأين

يحي
ئفهئن

لىبهتحليحررأنإلهقولك!له:فيقالحيضها.بقيةفيبهتحبلليم

حاملئرطألا!:@قالالحيضيجامحهلا@طبللأنخطأ،قرلحيضها،بية

بحنضبما،لننرىحتىحائلولاتضع
(69)

زحيهالر@ثةعلئاوجود@طيضفجمل

حائضوهيالمرئ@حملتومتىيحت@عان،لاو@طيض@للئنفثتالحبل،س

@صتحاضة،3يكونوإنساحيضامن@رجرد@يكود@لدمولا@لحيض@رتفع

ا@برعلىفيهدلالةلا@لطهر@ل@الحيضمنخروحهابنفقولكاكذلككان@@نا

خطأ.قرذرحصها،

فانهشزاتاسب@بقرلوأما@ستثهاء
بذلكالجاهلمذا@ثاعرعلئموما@لعجئب،من

يحني@انتيم)عئمتحال@:وقالاكصحز@،دما)وتضلىتمالح:@للهقالوفد

مععئمهم،ماإلامهيحلمونلا@طلقوئنخلقيماثونذلكبحلما@أثرئله
قرلدلالة

ومعو@طبل.الحيص@جتماعانتفهعلى@لبى@2@
دلالةالقاثلهذاذكرهمافادفلك

علي
من@لزحملاشبر@ىهيلالأقراء@كا@لعذةكانت@نالأنهقولا،صحة

لبى،@

علممي@لت@بالحيضالاعتبويكونأنوج@طفر،@طسللانفيه@لا@شبر@ر@لطفز

من3@ل@هةلي
@ل@فيل@@ذلب@،@

ر
عليه.دلالة

@لحدةكانتحبلبهاظهرثم@لدمرئ@لوأنهابالاقىاء@شبر@زة@لىئنعلىويدذ

2والاشبرا@طبل،ش@@شبر@هيإنما@الأقر@@لدو@ة@لطئنعلىفلكفدل@بل،هي

الحبل!ش
ةللصحير@لهورعدةئنأحدهما:وجهين،مىلالطهرلابالحيضيكرن@كا

فدذللحبلمق@رن@لطهرئنالآخر:و@لمف@@،لاشبر@وليىصحيخطفزوالايسة

لا@تبر@الا@ئدعلى
يقعو)ممايقلىنهبمايقع

علىدلالةديكونومو@طيض،يافيهكلا

الأطهار،،07(.ثونبالحيضةتكرفى@لىأنف@جبالحبل،مىرحيهابر@ه@

سئحى-ك@9)
@طالىوط@كر@بةحاء@يماب@ل@،ك@ك@1:/4مبم@ك@لن،:نصحدا

س
رنحرحهر37512،اياد@وطم@د@يدكح،@@2لثا2وئر@اود1،كلأه3راياد@

نحلنضا
@ى

ر3سد@حر@()لافيا@لد،
.11الما

@لضت@11/644.ثحكم.(70)
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الجصاص:حنهفدفيرالبلا

لا@لتكلى،منسليتيعذقيسفتةبالفافي@لرض@@عنى@ر@@إصابةهي@لبرعة:

معاتفقفإن@لفاية.دونيقصلقصاتنقصولاالحاحةعلىالقدر@لزائدتبلغ
هذا

معى

لفدبتفقلمدانلهاء@لكلام،في@زيدفذلكحسنأدثأوغربية،حكمةأولط@،

س@اهعماواستغنىشفسه@لكلامقام

@للاغةعلممعرفةوتعتبر
يلى@،كد@لل@لتفسيريتصاىمنلكل@للحازمئلزمش

سامعيهبلبوالاخذلأسلوبه@عجز@اللهكلاموأسرار@لت@آنيجمالتظهرهي

علىد@ل@بعبلر@تمشحونة@لت@تد@مكنبئننجدولذلكوبلاغته.بفصاحته

تمالى.@للهكتبتجفسيرمشتعللكلهذا@لفنمعرفةضرورة

@للفأكونمعرفةعنو@ن:أتحتبرهانهأ@فييقرلبه@لأبر@لززكشيالإمامفهذا

في@لنحصئفوقدو@لبديع@لبيانعلممنذلكوب@ذ"و@نصح!:أحسنكي@و@لتى
يقصيهمامر@كلاةمىبذلافانه@لفشر،ئركانئكلظموهذا@لعلمكيرة-تصانيفذل@

لهميقماويحتمد@ل@و@رديينيواخيوأن@لنظم،وتأليفو@بار،الحقيقةمنالإعجاز

حنى@لكلام
ميبأوضاعهاالصاعةهذهمعرلةئنو@كللمذلك-وغيربنافىلا

عسدة

@لله،كلامعجئبعلى@طع@لتسير@
وهي

عقد@لبلاغة-ور@سلى@لفصاحةقاعدة

بهاليتسكنمنه@ور@الإنسانريدماعلىالإفهامقحةتفبد@لصناعةهدهأنشكولا

لهعان@@له@لتصديفاتعس
0،0

@لق@تن،،أحكمتأليفهأأئناءمينحقابرالحصاصالإمامعنالحقيقةهذهتع@ولم
الأسر@ربعضعنوكشفغية@لرر@لب@لعضهذاكابهفيتلىلقدوجدته@ذ

بهذهالجصاصالإماماهت@املأنلويمك@ذلك.فييتولحع@ولكنه@لبيانية

هدفهبخدمالذيلالقدركانالأمور
تفسيره،تأليفسينثدهكان@لدي@لرئيسي

ئكلل@كانلذلث@لكريم.@لقىتننصرصمى@لفقهبةوالحسائلالأحكاماستنباطوهر

فيومخالفيهخصهمهمعحاضها@لت@@لفقي@معلىكهمجالفيداللاغة@تحلقة@مباحثه
تفسيره.من@هاضعشتى@

6عىحيرعد@لقا@رللدكرر@ل@ة،سراحع.(71) 1

ا@
3،13داادرفي3لإ"الضآدعلرمىادماد 1 @@و@حنم@ر@بنمر@2

@اورلةر
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ذفسيره:في@ص@لها@لإمامتعزض@يىص@ر@لبلاغةومن

و@لمحاز.@طقيفةا-

@لتثبيه.-2

@لكناية.-3

@اكلة.@-4

@لصور@لبلاغيةلهذهضيحيةالامثلةئهوقالإجمالهذاوبعدالإيجلى،-5

تفشره:فيمنها@طصاصبنا@قكيفيةمبئئا

والمجاز:الحقيقة-1

ةللبشملةتفشرهفىفقالموجزلتعريفرالمجلى@طقيقةالحصاصالإمامعو@

هي@طقيقة"
لهغدلماوالمجلىمرضحه،فيالمستحمل@للفأ

@ل@ضحهصعى

هناأوحزقدكانا@"غيره
تحالى:اللهقولعدنجدهفإتاالتريفهذافي

مى@شر@ت@طلنم@ومع@بزليهمآبتئ@وئنيرقتفحنوعف)ينئل@ك

تقمهئا@
الأ@ثلةلعضفاكزامنلثيءوالمجارالحقيقةصتكئمقد(74)

تحال@:جم@حرتالالكريم.القرادمنيقولهماعلى

معاه،عنوعارةلفسهحقيقة@لث@ءبهضميضزثضرببر:علىالأسماء"

ماالآخرر@لضرب
حيث@ستصائ@د@جثالاوذثمجرا.@ث@ءبهشئي

لظير@لضر@عليه.@لدلالةقيامعنداستممالهي@فإنماالآخروأما@لفرلثؤحد،ما

شوبرقبلحئمصأذينمننرجميبحئمكللي@تنأده)يىيد@تعالى:قرلهالأول

دشموالدبتربريدعنجغلؤوون@يزيذطهوأصكير@عليزوأدنهعيبهغ

دظيروحقيقة.المو@ضعهذهفيالإر@ح@لفظفأطلقعظيما@تميلما@يلأأرالئهؤت

ةالإر@ولمظداطلاق@فآقام@يقضيرلد@طلئاجدليهاا)م@قوله.@لثلي@لضرب

فيالخرفلمم@وأنئيس)ينمما@نرقرله:ونحوحقيقة،لامجازهذا@لرضعفي
@ح@3ينهصرثرلى)إتآحر.مرصعليوتالفيه،ئطلقفيساحقبفة@هصعهذا@
الح@@ممفأطلق

قرله:ونحولا@ط@ر.الحنبيمصرماإدلأنهمجازا،مذا@لرضعفير

@لبنياد.@أر@وإنماحقيقة،فيهايةفاسمالطار@نلها@أتتربةفذ.منيزخا)رنتآ

س@ره(74)الا.@لقرتد،ئحكم@كلا@)كلا(
2لآبة@لمفرة،@ 19.
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ؤضعمابها@دلمجلألانهفيها@التى@ثا@نقوية)وشلقوله:ثم
له@للفظ

ئملها.ئر@ددانماحفيقة،

فيه،حقيفةفهوبحاليعنهيثتففلممسئياتهلزممالأنالمجازمنالحقيقةوتنفصل

أ@ر@ثةللحاطلي@@نه5قلت@ناأنكترىألامجلى،فهرمسمياتهعنانتفوهجلىوما

كانلم@ر@دةلهليست@لعاقلالإنسانأوئيئا،ويدلا@لل@)ن"قاللقالرلوصادقا،كنت

@ن5يفالئنجئنروغيربخمر،،ليس@لعصير@ن"تفولأنجائزوكذلكنوله،فيمبطلا

تا@@@لثي
فيكثرةفلكولظائربخ@ر،،لىماء@لعنبمن

والاسماءو@ثرع.@للف@

@بها-شئيتم@اضعها@لت@بهاالمجازلاتتحاىئسساءمعنىفي@لثرعية

فيوجرد@لمجلىعنيد@خ@لو@ضعبعضفي@بصاصأنلاحظتوفدهذا،

:(76)@لهغنتالت@شرخة)فب@اتعالى:@للهقولعندمنلافيقوليم،@لتىتن

فال:كماقتادة،عنفلك@ريمى@لله،فبرحمةمعناه:ههنا@لة،ما،"@نقيلأ

وأنفق)77(،@تيثفصنقفهم)فبصاتعالى:وقوله@،لدمبنتجممخننيل)عتا

الاعئى:فالكما@لنظ@،وحسنمعناها@لتاكيدوقالرا:ثلك،على@للغةئمل

بلئكسافان@بي
(.)

@شفاقيهنجكئمعنعدانيالحلمئثوكني

ما،"ذكرلأنمجلز@لقرانفييكونئننفىمنقؤلئطلانعلىدليلفلكوفي

يغئر@لفى،لامجاز@سفاطهاهها

3ال@93،"@لف@تدنحكم1(75) فاذكرهمانحرح@هامىعل@ولقيل9،7
@لقرتننصصمى

ر@رمصو@لساء3،6،57ويوسص1،@ائد@0و@و@لكه@2،7،77@لاء62،سهرةشرتيه.
8 2

1صلو@لآيةدر@د،تلص@رة)@لا( 5 9

@لاء551.وصهرة4،0د@زص@سهرةمى@هر@طماسبه@ش@دط)ك@(

فيط،و.عليها.وئتلشفسكلتحلة@ماه@ين،@لطيفال:اصا@ليك!،لا@ميتوله.(.)

5@لفرتد،نحكمممنى.علىتمينى@فقرلمحع@طصا@ر-،الاممذكرهكار@نذ@لكحم 1 12.

5@لنرتد،)نحكم(78) 1 ن@كهرا@لن@ئرلنكبهنا@لكحميغصدئنهيطماصعوةسر@لاصح.2/

مى@لن@ب@،ه(ك@5@بومى)ئححد@لالري@ى@لقاصقو@@لطامرية،نل@لفرتد@لكربم،لي@بلىوترع

ادمدخركأر@ى
4حدودرلبرلى@يالأ@هري)نلبد@لفاصي 0 0

لأدهزكوفد@خبئ@البهة،مى@(@

يطقبتةبهصاتت@لى@بلى@لا@نايحدللانى@تكلمكما@حتخها@يناعه،مزهو@لقرتن@بلىئحو@لكلص
@

ئن@ونلنرت@يالأسلربحالتلؤ@را@للقولكنتاره،ماخلاصةملاعلى@للهمحالو@لكحير،
ي@ئدعلى@لبلحاءوتد@@فق@ص،شطر@مهلقطمى@لضتد@م@رسقطلروفالما.لاطلة،@لثمهةمله

ويخرما،.@لقصصركيةو@لوكبد@د@مى@حلزهلحصمى@لؤتدحلز@بلىوحصولرسبقة،صن@غ

لهيء@حع
سستالها@@هده

3ص@لصالحصحيللدك@ر@لعراد،عدم@ي 29.
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@لكريم@لقرآنآيكمىلعدي@تفسيرهأثنهفي@طصاصالامامنرىهذا@لنطلقومن
فلك:علىالأمثلةبعضوهذهمجلرا.فيها@نيقول

تعالى.@للهتولعندأي@لبقرة،لسورةتفسيرهآولمنوهو@لأرل:ل@ن

ليالخدي@لأن@للمة،فيمجلأهرة!قال)97(،امنوا(وألذي.للئه)يخدعون

الحداعوحهعلىالإيمانوأظهر@الإشر@أحفىالسنافقوكأنالاخفاء،هيالأصل
فيئخاثحأنيصخولاثيءعليهبحفىلاتحالىو@لل@يخادعه.لمنو@لرورو@لتريه
منبذلدتعالى@لل@وصفهمالذينمؤلاء@لضيخلووليى@طقيقة.

أحد
إماوجهين:

عارفيى،غيرأولثيء،بتستيرئخاثخلاأنهعلمهافدتحالى،بالل@علىفينيكه@واأن

لا@ذأبعد،فذلك
يصح

عملعملرالأنهمعليهمفلدئطلقولكهلذلك،يقصده@ن

@ر@د:@د@وقيلألفسهم.يحادعرنإكلافكألهمعليهم،ر@جغالخداع@وباذالخالح،

ت@4بؤسيأيخ@)ينقال:@ما@د@،ذكر@لنيفحذف@ر@@للهرسرليخادعون

@ورميل@
(80)

لحممة،وليىمجلىلهوكان@لرجهينوأقيئولياء@لله.يزثون@رادو@

تفبة@للهء4@رسولخادعهاوإساعليه.@لدليبنيفرمموضعفيالايجوز@ستح@الهولا

ئنوحثزبقتلهبم،والمزمنون@4@النبي@مر@لذبن@شركينسئر@ئحكمعنهملترل

دويتحاصلربحضالحضهمالمؤنرنيو@ل@كمالير@لممللمومنينالايمانئظهروايكرنرا

فلكفينقلماأسر@رهمليفئموا@ليهمالإيمانلهميظهررنيكونحاأنرجئزبينهم،فيسا

@محار-@بنينتهزى)أنهتعالى:@للهترلوكذلكئكلدائهم.بلى

)وستعال@:ترلهعدأي@لبقرة،لسررةتفسيرهختامننوهو@ثفي:@ال@

)مبهوفرله:"فال:)28(،علبز@نغطىسادنهو@فنبهع@فمدإتبحننه!

آكذوهوحقيقة،لامجاز@قنب!عانمد@
رمنقال:!لو@طقيقةسهذا@لرضعفي

@الإعر@ولطيف@بيانبديعوهرشعلى@لرعيد،وئالىمهوأبلغآثتم،فإنهبكئنها

@طكيم!تحالى@لله@لعني،عن

لاأنلكإلآإنىرني)قالتعالى:قولعند@ائدة،@سورةمنوهر@ثاك:للثال

ويخى@نتسى
(84)

الحزئخاهولانفسةيخلذلاالإنسانلأنمجلأ،هذا"قال:حيث

.57@قيةسحرء@،@ئحر@صرة(08).9صدو@لآبة@لبنرة،ورة@(79)

2اد،نحكم.(81) 1 .15@لؤهسحرةسهىر@قى@فره1،/

2@لآبةسحزء@بنرة،صحرة(82) 9@لنىتط،ئحكم"(83).83 / كلأ.1

.25@لآبةشجرء@لاثدة،ص@رة)كه(



3 نيوشهجه@بصاص@لر@ري@لإمم5

علىئونفسهعلىالإنسانيقدرأنومحالرة@لق@الملكئصللأنوذلكالحقيقة،على

كان@ذعليه،المقديرحكمفي@ملوك@فبيلاقصوفعلى@لك@اسئمأطلقثمأخيه،

نفسهتصريفيملكأنهههنامعناه@كاعليه،@قدير@تصوفئصزفةأنله
في

طاعة

توله!@ل@وينتهيبأمرهيتصزفكانإذأيضاأحيهعلىوئ@لقه@لل@،

ألئلجاحلها)@غنضتعالى.قولهعند@،الإسر@سورةمنوهوالر@بع:@ثال

مو@آرخصةألتذسصاحلهما)داخصتعالح:قرله"قال:)68(،@اكخمةش

@لتذللفي@بالنةئر@د@ولكنهبذلك،يوصفولاجناحلهلي@@لذلىلأنمجلأ،

@للي@:وصصفر،@لقي@امرئكقولوهرلهما،ضعو@لت@

بكلكلرناءأعجازاوئردفلضلبهتمالىلمالهفقلث

"و@ستحاوهتكاملهبهوإنما@ر@دمجلى،وهوكلكل،ولائكلجازولاضلثلليلوليس

والمجاز:الحقيقةإلى@بصاصاحتكام

و@لمجاز@طقيقة@ل@يحتكم@بصاصالإمامأن"@لق@تأأحكام"في@لناظريلحظ

في
الاعتر@ضاتثفغومنها:@لفقهية،الأحكمتنباط@@منها:متحدثة،محالات

@لعقيدة.مجالفيالاحتكمومنها:مدهبه،مقزراتعلى@لهارثة

بعضاستباطفيرالمجلى@لى@طفيقةالاحتكمأعنيالأول،الأمرعلىالأمثلةفمى

@بؤ-نكح.ماننكموأ)ولاتعالى:@لل@لقولتفسيرهفيجاءما@لفقهبة،الأحكم

في"@لنكاحكلصةأاستعسالتاولوقد)88(،ألتسآ@نى
كلاموذكر@لربلغة

@للغةأهل
منأبيائا@وردثم@لثيئين،،بينللحمعاسثم@للغةئصلفي@لكعئنأفي

أنعلى@لشر
3

1 بحقبه:قال@لحقد،،فيمجازللوطءحقيفة@نكع1

منجصيغاالأمرينينتظمالاسمئأذكرنابماثبتولما"
بماوثتر@لرطء،@لقى

الا@هذاحكممنذكزنا
يكون)نماوالجسع@لثيئنبينللجثع@ضوأنه@للغةحقيقةفيم

لاةاسقدبذ@لقىدوفىبالوطء
فيجصغايقتضيلاجميغامنهماقوذلأنهجمغبهيقع

سميإنما@لقىوأنللحقد،مجلىللوطءحقيقةالنك@@صمأنثبتالحممة،
لأنهنكاخا

منهكان@ناغيرهبامم@ث@ءتسسيةبلى@لرطء،بهيس@لسبث
له،مجارزائوبسبب

تذبخ@لت@@لاةشميت3عقيقة،ئسئىرأسهعلىوهوئرلذ@لصبيئالذي@لشعرشل

2/15@لقرت@،نحكم1(85) .24@لآيةمنحرء@،@لاسر@مررة(86).0

2@لتصتر،ئحكم.@87@ 5 6 .22بة@@@لناء،صورة@88@3/



3@لتعشرفيشنحه@ئسى 5 9

ثم@ز@رة@يحمل@لذيللحمل@مهي@لت@وكالراويةعقيقة،@لشعرفلكحنقعندعنه

مى@طمئت@لل@كانضهو@@لفالط،ولحعمنه،وقربهابهلاتصالهاراويةة@@ز@@شئيت

مالهويسثىالارض
لقضاءيقصدود@لفائطكالوالأنهممحازاالانسانسيحرج

ضرعهصمقتصىعلىحقيقةللوطء@سمفكدلد@لنك@كثيرة،فلكونظائرالحاجة،

وهريسئه.@ليهلهجمرضللأنهمجزاباسمهوئسئى@لتى@للن@ئصلفي

أنهعلىويدذ
لاو@لباتمى@لياعكدأنمج@زا@لقىباسمسمي

تختصلمإذ@ارية،وطء@اسناحة@لىلهيسوضلقدكاننكاخا@دنيءمنهائسثى

كأختهوطف@اعليهئخظزفيمنتصخالمقودهذهلأن@لوطء،لاباحة@لمقودهذه
س

ومن@لرضاعة
لأن@لوطء@كاحا@اباحةالعقد@دتمقوشئيولحرها،امرأتهوثم@بس@

للوطءحفيفةالكع@سمأنبذلكفثتنكاخها،يصخلاوطؤهالهيحللامن

)ولاتحال@:تولهئحملأنوصفناساعلىمذاكانبنالوحب@لتى،نيحلز

وطئهامنتحريمذلكفاقتفىطء،آلتساء@تفلاز-نكح.ماننكحأ

@نهبالمب@ذلكيحتمىلمللرطء@ض@لمكعأنثبتلمالألهعليه،@بساءسألهه

ثونمنهلالمب@الإطلاقعنديختمىلانمشةةطو@لصو@لقتح،بالمحطورثون

تحصيصهأعلى@لدلالةتقومحتىالأ@رينعلىهوللالمحظور

رمن
مدهبهمقزراتعلى@و@ةالاعتر@ضات@خئ@ن@الامر@لثاني،علىالأمثلة

بلىأفزتمغ)صتعالى.@لل@قرلتمسيرنيدكرهماوابئ،الحقيقةبلىلالاحتكم

أهلهيكن@لهاسمحصرصق@لستعةوهذهقال:أ)"6(،نننئى@ئنترشئآئلخ

@طمافى@،نننبصاصىلفأبكنلسن)ف@كلقوله:@لمسحد@طر@محاضري

قولوهوقران-ولامتحةلهفلي@مكةنها@ل@فماصالمر@قيتوطنهكانومن

بدملي@لأنهثمنهياكلولا3وعليهخلىفهرتمئعأوقرنفإنئصحابنا-
متعة

يكنلملى)دكلقرله:@واصع@هذهئملمىكانلمنئتعةلا@@جناية،3هو@@كا

لمنرخصةإمما@لتمتعفال:.ألهعمرابنصيريوقدفى@.ن@د@ف@صاضرى@ف@شل!

الحر@م،.@سجد@حاضريئملهيكن@

لاالحر@م@سجد@حاضريأهلهيكىلملمنذلكمعنى)كلابحضهم:وفال
عليهم3

ومعتمتعوا،@نا
قالوه،ماحلافبرحبالايةفظامرهذي.بلايتتعواأنفلهمفلك

1@لنرتد،ئحكم1(89) 4 2 / 1مى@لآيةحرءة،مررة)م@(يشر.نصر@2 96.
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لورللتعة،@ر@دو@ل@مار@ئلشيمصاضرىثنل!يكنلملئ)ذكقال:تعالىلأنه

فإنالحر@م،.@لسجدحاضريئملهيكنلممنعلىذلد"لقال:@لهب@المر@كاد

لأن@سجد@طر@م،@حاضريأهلهيكن@سعلىذلك:مفىيكونأنيجوزتيل:

م،@ل@5
مؤوك@نلضةلم)أؤتكتحالى:قالكصاعلى@مقامائقمقد

حقيقتهعن@للفظيجوز@ز@ل@لاله:قيل@للصة!وعيهمومعناه:)ا@،@لنلر@

منواحدةولكلبدلالة،الا@لمجازبلحوصرفه
لهموضرعةهيمعنىاك@ر@تهذه

بدلالة،إلاعليهاحئئهاجئزفغيرم!،@ل@حقيقةأخلافحقيقتهاعلىأؤ@حقيقة

منتخفيفهرإكلاالافاقسئرلأهل@لتيثعفإنوأيفحا
المشقةلاز@لةتعال@@لله

فيعنهم

جميغا،جنعهماواحدئصفرعلىالاقتصارلهبموأل@منهما،و@حل!لكلسفبرإللى

مقة@ل@@لكلأئ@ذلكمنضنحمالرب@
ضهرولاعليهمسثقةلامكةوأهلوضريى،

@الحجأشهريخرلي@لرةفعلفى

وس
ة،@لقيىمجالفيوالمجلى@طقيقة@ل@الاحتكامئمميالأمر@لثالث،علىالأمثلة

نحدما
ننظللفىئ@ئهيأنمهمإلآ@نينظررن)هل@سسه:تيك@لل@لفولتمسيرهفي

فال:)39(،@لأنمئبحةالعمر

مدا"
عنكيرلتلن@)هوقوله:في@لئكم@ل@برفهئمرلا@لل@ي@لل@لئتابهمن

مافيتبروزنغبرنلح@تلىئلبنقأنامثمهثولرتكنفاأنممقتحكث@بثت.تكنفا

ئنو@حتماله@لله،وإتيان@للفظحقيقةلاحتمال@مثالهاكانوإنما@مةتث

أتصل@كةتإليهرثنلاينظرون،)ملتخر:مرضعفيكقولهآباته،و@لي@ئمر@لل@رويد

علىمحمولة@تشابهة@الايكمذهفحميع@رنجذ@يتشى.يقفلزربكبأقلؤ
ولا@لمجيءالاتيانعليهيجهزلاتعالى@للهلأن@،ربكبأق)لزفوله:فيبيهما
تعالىقالوالحدث.ودلالاتالأجسامصفاتشفلكلانولا@لزواذ،الاننقاذولا

منشهدهما@لا@إبراهيموجعل)66(،بر@شفكمد)لنمىمحكمة:آبةفي

:@@للهفقالقرمه،علىبهر@حتبئحدثها،علىواشقالا@ليلا@لنحمحركك

@قخصثعكمانبفا@زهبصحختا)وظك
(67)

@لكاكبحدثفييعني

2الآبةمنحرء@رعد،سهرة(91) 33،الثا@لفرتد،ئحكم1(92).5 49.

2الآية@لقرة،سحرة(93) 1 0

.7الآيةر@ن،دتطسروةلها(ا

1@لآية@لأسم،سررة(65) 5 8
.11@لآبة@نررى،مررة(96)

.83بةلآ@طم،لأ@رةصر(97)
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غئفا@لئثمئةقولعنتحالى@لل@والأجسام،

ئو@ارسلهجهأوكتابهجاءبمحى@ربكجلىيقال:!ئنيجوزفهلقيل:فإن
@لدليليقحممهضعفيالائستعحللاو@بلىمجز،هذاله:قيلذلك،مخرىجرى

يها@نحااتنىئننرية)وشلتعالى:قالوقدعليه،
(98)

@لقرية،أمليدوهو@

@@سولمئثهبؤنفألنن)كوتال:
(99)

بلماو@لمجتئرللى@لله،يمنيوهر

@ل@@لرضعفيئستعسل
علىسناهيشنبهلافيصاأوفيه،على@ستمال@@لدليليقومي

@لسمع!

والمجاز:بالحععة@لقواعد@يعئقةبعض

في@لقارئيلاحظ
بمضوضعالحصاعىالإممئنغيرها-وفي@لسابقة-الامثلة

ليالاعب@رعيئفيتزخذ@نيبغي@لتي@لقطكلد@لامة
@طقيقة@ل@الاحتكمأننه

كالآتي:هنائجسلها@لفائدة@ت@مئجلومنو@لمج@ز،
@للفظيجهز@ز@لةلا@لاولى:.@لقاعدة

@بدلالةالمجا@الا@لحوصرفهحقيقتهص

فيه،على@سنح@ال@ليل@لىيقومموضعفيإلائستعصللا@لسجلى"@لثانية:@لقاعدة

@على@لسمعمعناهلثبهلائوفيسا
(2

حاليفىعريخاكنابةرلامجازاحفيفةواحذلفطيكونلا@لاثة:أالقاعدة

ر@حد؟،

وو@ر@لرب،منمسس@ابكردئنإلايحرز@طلافهلا@لمجار@لر@بعة:ا@لقاعدة
د

@ثرع،به

التشي@ه:-2

ولكن@لتثبيه،نفشره:في@بصاصالامملهاتعزض@لت@صور@لبلاغةومن

الحقيقة)ئ@نيتبلها@لت@لالصىرةيف@رنأنيمكنلا@لبلايخةرةلهذهنزضه

بأد@لقرليمكنئحقوبنعبيربكير.عنهاتقللألهاوالاهت@ام@لكث@ةحيثمنوالمجلى(

.82حرء@لآلأورسف،سررة(98)

(0
3@لؤتن،نحكم.(01 8 5 /،13 86.

38@صلو@لسبغ@ر@حع(102) 6 /1.

ا@@2للصلر@لمقريجع(104)

.57الآبةصو@،اكر@صحرة(99)

.34لها@لأحكم،ر@حع.(101)

ر@جع(131)
4@صلو@لاممئ@ 6 7 /2.
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فيئن@لىالإشلىةمجزدعلى@تتصرغةصور@لب@منالصررةلهدهالحصاصتعزص

يحتكمأو@لتفصيل،منبشيءفلكعنيتكئمئ@لودتشبيها@لت@آليةالايكبعص
أو@نعالفقهيةالأحكماستنباطفىذلكبل@والمحاز-للحقيقةتعزضهعندلعلكما

المتنحكة.الفقهيةالمسائلتقريرفي@ليهث@صماعلى@فترضة@الاعتر@صات

لمن
تعالى:قولهعندتفسيرهفيحلىماالماسبةهذهتدكر@يئنيمكى@لتبالأشلة

@لت@جوهبحضحكىوفد)11(،@يعمهضطغئمهخلىربذنمجهن@يمتفزى)أته
طريقعلىتعالى@للهئطلقهذلك@أوقيل.فقال:!الآية،هدهتفسيرفيقيلت

كارلماأدهوهوالتشبيه،
لي

أاستهزكأنهكانلهمولاحقاعليهمراجعاالاستهزاءداذ

كسائر@لثركينوالقتلبالعقوبةئحاجئهاولمالدلياليأنهئ@اقدكالوالماوقيل:بهم.

بهم(كالمستهزئكانهالالإمهالفاغترراعقابهموأحز

ومى
منطتقت@وهق)@نتعالى:اللهقولتفسيرفيذكرهماأيضادلدعلىالأمتلة

المهرتقديرههمابالفرضالمر@د"قال:)711(،@نريضةلهتلرضحتصرقذتشوهنأدقتل

@يرتسميته
أعدادهاعلى@كلتبارفيهااحبةوهيالإبلفرائضومه@لقد،

لهتشبيهالرضاالتقدبرلسثىوأسمالها،
غيرها،منبهتتممزالتيالقداحليبالحز@ل@اقع

غبره!وبينبينهبه@لت@ييزحصللقدالأشيهمنمقدزاكانماالسيلوكدلك

ل@ئهائذيى@كاربرنجزكزا)@تماتعالى:@للهلقولتمسيرهعندبحدهماوكذلك

ئدئنادوقد)901(،فساثا@اكضق@فىويتغقنصرسولر
لي

مجؤا@لكريمةالايةهذه

فقال:وتشبينها،

ئنيستحيل@للهلأنلحقيقة.لي@مجازهو@لل@ه)يحاربحنتعالى:قولهأ

ينمجاهرممتنعينيخرجونسمى@لذينأنهأحدهما:وجهبر،يحتملوهوئحار@،

منغيرهحلىبمىممنزلةكالهالمامحلىبير@لطريقوقطعالسلاحياظهار
@لن@

ومانعه،س

شاقماياتفم)ث@ثتعالى:قالكماالاس،سلالمحارلينلهمتشبيئهامحلر@نفشمحا
ورسودبما@@لا@بحانونألح@)بنوقوده:)011(،@سرمولى،ألنهلمجنالقرسررس@دبما@لنه

(111)

ومعنىصاحبه،ئباينشقليسهساواحدكلبصيرأن@شافةومعنى@
يصيرئنالمحافة

اه@لابةة،سررة(105)
1/3@لنىتد،نحكم1(106)

2مى@لآبةصلر@لمؤة،صحرة(071) 5@لنهتن،نحكم1(081).37 2 7 /1.

ك@صلو@لايئ@لانة،س@رة(109)
.13@لآيةمنحرء@لأدمال،س@رة(110)

2ر@لآية5صدر@لآبة@لحا@ل@،سحرة(111)
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فيمنهساو@حدكل
لي@ب@تحال@؟على@للبستجلو@لكقة،@مل@وجهعلىحذ

بذلالمعالمحيينتتيةولكنهو@لسف@رقة،@ل@بايةعليهتحوزآويحاذأوفيتاقمكانبذي

@لبالغةوحهعلىمهوذلك@لمباية.وجهعلىوناحيةشقفيمنهماواحدكلصار

يكرنوائنيحنمل@@ئه@برن@)تحالى:قولهفكذلك@باينة،و@بظهار@فالفةفي

@لناس.شإياممومحلىلتهمغيرممعلىالحلافممظهريتشبيهابذلكشمما

تمالىأمر@لل@لمحالف@بأنفسهامستنعهلخروجهاسة@ل@لهذه@لفىقةهذهوحمت

عاصبىكلبذلك3ولمالسححع،@ظهار@طريموانتهاك
ليى@هذهبذتحالى،لله

فيالمبالحةيظهارالامتاعفي@نزلة@
يريد@لدينئ@وبحتمليق.وفطعالالأصأخذ

@يؤبر@ئهتم@ا)@نتعالى:تالكماورسوله،أوليلى@للهيحاربرن
(112)

والمفى

@اظهارمرتدينلكانها@لل@رسولحلىبمالوأنهمذلكعلىويدلأولباء@لل@،يؤذون

@@وساللهرسرلمح@ربة

ية:ال@-3

فيوهي@لكاية،أبضا:تفسيرهفينملىلها@بصاص@لن@غيةر@لبهومن

@للاءعزفها@عضوفدسترته.ا@@ثىء:كنيتبقال:@لستر،نعني@للف@يالاصل

عن@لتحيربألها:.
منلأدلالطاهر،الفشوع@الحسن،لاللفظالضيح@حنى@

عا@ق

ذكره،.يقبحكانإلا@نالغيره،@لثىءصتكميلائ@ها@لر@

فيتقل@للزوم،فييساويهماباليء@لحيحتزكبأنها@آحربعفقوعردها

@لى@ل@لزومأمنه

فيهائأذكر@لتى@لر@ضعكيزاسهناكئننجدتفسير@بصاصفيوعد@لظ@

@لتالي@:@نلاث@ر@ضعهنا@وئذكركناية،

تال:)11(،@بزسمق)نأيقتحالى:اللهترلعندنجدهماالأول:للرفع

لياليفيفلكفبلكانالمحظورللجساعإباحة@بئررمق)فافقتعالى:وفولهأ

فيوهيبالبثرة،@لبنرة@لصاقهيرالمبلئمرة@لص،
الجماع،عىكنايةالموضعهذا

5مرة:@لباثرةفيوقالو@طاعأ،المواتحةهيئسلم:.بنزبدقال
الجلدإلصاقهي

ل@2.05@لؤتر،نحكم"(113).57@لآيةسحرء@،@فر@@ررة(112)

2صحسبنعد@لقا@رللدمحهرر@لصرو@لايةا@لؤتن@لريفت:املهحرلوو@حع(114) 5 9

1@لآيةسحرء@لقرة،رةص(115) 87.
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ئلومو@،@بصاعمجاهد:وقال@لنكح!.@لبلسرةالحسن:أوفاللالجلد!.

@نسخد@،ثعبهفضوانترئئت)رلا:@قوله

وهوافني:يلوضع
أقحرثكنمفأتوالكنمحر:)نمآؤكنمتعال@:قرلهعند

كابةهذا@لوضعفيوجعل@لئزدوغ،@طرث:"قال:)711(،@ثئتم
@بماع.عئ

يدذ@شتماق)فأتواصثكنموفوله:الأولاد.ئزثوغلأنهنحزثاوسئى@لنس@

@الحر@موضعلأنه@لفشجفيالحماععلىمقصورة@لرطءإباحةئدعلى

ياتين)وأبتىتعالح:@للهتولعندئيالنساء،سورةنيوهولث:ان@لوفع

نيتهاية)ران@ن:@وقوله@،أزبمةعدنهنفانمتتهرأناب@نممىآنفحة

فيئنأسلرعلىهناانتقدوقد)611(،قادوهمآ@محتم
@لك@
عنما@ريكنايةم

قال@:ماوهذاالايتين.هقيننزولحول@لبصريالحسن

تحالى:قوله@ن@طسنعنزويماأحدهما:وجهان،الآيت@ترنيبفيقيلوقدإ

@)وآن@
بأنب)وأفقنحالى:فولهفبلنزلتقاثوهصا@صحنميأنئ@ها@
لهمااحاالأف@فكأنبحده،@لتلاوةفينوضعأد@مرثم@،نابحممنالفحة

تعالى:قىدلأنو-،منيبعدوذلكالأذى.@للرئق@طبسثمجميغا،

)بآتيتها@تعال@:قولهفي@لتي)@لهاء@نادرمآ@م@غنبنطابخ)رأتح@ط
الخاطب،عندمعلممعهودأوالحطابفيمدكورمتفدمظهرمنلهابذلاكناية

دلالةقادوهصآ@محنمتينهاية)واتحا@تعالى:فولهفيوليم@
أنعلى@طالمن

أؤلفيذكرماتقذم@لتي@لفاحمئة@لحراجعةكنابهتكونئنفرجبالفاحثة،المراد
@كللام@لفائدةإيجابفيبنفسه@لكرمبسنقملمعنهاكنابةتكنلملوبتالآية،

)021(،@ثالةمنطقرهاعكترث)ماتمالى:قولهبمنزلةدلكولي@@ر@د،@

اتقتو@يخكفىوتة@ئآ@@)تحالى:وقوله
@لقرتن،أنهالانزالدكرمفهرممنلان(121)

فامحفىالأرض،أنها@لآلةمنطقرهاعكترث)ماتعالى:قولهمفهوموفي
ئنالخطابظاهريقتضيهفالذيعه،@كنىدكر@عنبالمر@د@ماطبوجملبم@طالبدلالة

@للفظ،ترتيبح@س@علىالآيتينمحنيترتيبيكون
ئن@مامغا،نزلتاتكوناأنفإم!

@لنسلى.منبالحب@ئريدشبالأف@@@ر@@كانإنبحد@طن@نازلاالأذىيكوفى

2@لف@تد،نحكم5(116) 7 6 ا@322.صلو@لزة،سهرة(117).1/
4@لتىت@،ئحكم)811(ا 2 5 -16@لاء51،سحرة(119).1/

4@لايةسحرءلاطر،صررة(120) لى.@ز@لآبئ@لنكل،رةص(121).5
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مخميآتيتها)وآتنادتمالى:قرلهئن@ئذيصما@وي@لثاني:و@لوجه

حكئاكان)نمائابرهسا@
إلاالأبكار.نص@لئئبكفيوالأولىخاصة،@لبكرنننفي

لاحدسائغغيرونلكدلالة،بغير@للفظتخصيصيوجبقولمذائن
إمكانمع

فيالاحتمالوجوهتصزلتونج!ئثيوعلى@تضاهسا،حقيقةعلى@للفف@اسنحمال

تختل@لمفإفى@لأمةوتريبهصاالآلينخكم
عى@لزانيينأالحكمينهذبننشح@ي

@لفشاكلة:-4

@لشاكلة
بلمطكز@لشيءب"لأنهاغةعلملى@لهعزفهاوقد@لبديع،أنواعمننرع

مقابلةأنهاأالحصاصالإمامعليهاويطلق)321(،تقد@زا،ئوتحقيقابجهلر@كهغيره

له!ومزاوتجهبمئله@للفد

تعزض)21(،@بنينتهزئ)@لنهوتعالى:تبلرد@للهلقولتفسيرهفيف@ثلا

يتتهزئ)أقهتحال@:قولهوكدلكقائلا:أ-صور@لبلاغةشالصهرةهذهلذكر

يكنلم@ألسثله،@لكلامضابلةجهةعلىأحدهاوجهه:فيهتيلوقدمجلر،كا@

حسة،بلبسيةليستوالنانيةصثهأ@متهررسنتة)صجتؤأنحال@:كفولهمعناه،في

عدتكغئكلتط)فنتمالى:وقولهعليها@سها،أجرىبها@لسيئةقابللشاولكنه

عافمنر)رلنتعالى:وقوله@،باعتد@ليمرو@لئفي@عيبهغلنهتل@مابمثلعنهمأضندوأ

بمئله@للفدمقابلةعلىهرو)نمابحقد،لي@والأول@بهعوفترمالصثللحافوأ

@لثلو:قرلومهبالحزاء،ليىوالأول"بالحزاءالحزاءب:أوتقرلله.ومزاوجته

@لجاهليناجئهلفوقفنجهلعليناأحديجهلنلاألا

@لكرم@زثو@جفيعادتهمعلىجرىولكنهبالجهل،يصتدحلمأنهومملرثم

@بلتهومقا

@@لقرة،سورةخنمفيذكرهماأيضاهذا@لقبي@ومن
@

تبلىك@للهقولعند

قال:)721(،@أ..شطألؤنينالمنتؤا@ؤلآلا)@نناوتعالى:

1@لنرتد،نحكم1(122) 3 4 1 2

2صللحرحني@لإكة،علملىو@ليهات@لاشلى@تر@حعا(123) 67.

3@لن@تد،يحكم@ظىا@(12)، 0 1 .15@لآية@لرة،س@رة(125)1

12@لفرتدنحكم1(126) 9 4،0@لررىسهرةمن:@ر@لزتبة@لحصوصسدكرهرما13،0،/

1@لبنرةرسيرة 1@لحلهرةو@9،4 2مى@لآيةحرء@لضة،مهرة(127).26 86.
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وجهين،على@لئيان"
@لفللفعلالإنسانيتعرضقدأنهئحدهما:

معهيقعي

يكرنئنوالثني:@لشئى.وحهعلىجنايةمنهوقعتبذابهالاعتذ@رفيحسنالشياد

لفسهيكنلم@نتأويل،سحأوعليهتدخللشنهبمابهالمأمورتزكبمصى@لنسيان

جه.على@لى@قحة@لأفعالمغفرة@لل@يسألئأفيحسىوجهعلىو@تغا

يعني@شسيهغلت@)نمواتعالى:@للهقالاللعة،فيمشهوركبمعنى@كو@لسيان

وجهعلىتمالىعلى@لل@@بسياناسمفأطلقثرابه،بستحفهافلمتعالىأمر@للهتركوا

عنكغ@شتد@)فئوفوله:كلهأ@،ستةسنة)وحزؤاكقرله.الاسممقابلة

@،عيبهنم@تدىما@بثلعنهلاغنلعأ

الإيجاز:5

هذاأنعلىبهاو@هتدلتمسيرهفيالجصاصالإممذكرهاالتياللاغةصوروس

منوخيان
لأنهعلماء@لبلاغةبحضعرفهوتدالإيجلى.ةوتعالىتبلركعند@لله

منيمكنماباقل@لنىعن@لبيان@بأنهأوبالمعنىأ،إخلاليعيرمن@لكلامتقليلأ

@يسير@باللفظى@لكثيم@بظهار@"بأنه:آخربعضوعزفه@للند،.

هذهلإبراز@بصاصالإماماهتممدىنرىأنلستطيعحلالهامى@لت@الأمنلةفمن

ماالبيانية:@لصررة
بقذلبما@نتحلفلاطلقها)مبنتعالى:@للهقولعندتفسيرهفيورد

حتىلغد@أل!تحلفلاطلقها)لل!تعالى:)قولهقال:)031(،@غترةصؤجماتكححنئ

@رتنكححنىثلاثاالمطلقعلىتحريمهامنهالمعاني.متظئم@عيرأ@رحاذكح
عيره،خا

النكعلأنةجميعاوالوطءالحقدالثلاثبالطلاق@لواتع@لتحريمارتفاعشرطفيمميد

علىوالاقتصلىالإيج@زمنوهذاالحقد،يفيدوذكر@لووجفى@طقيقة،هر@لرطء

@نهافيصستفيضةأخلز@4@عنوردتوقديح،@نبة@ثفه@ة@@لكاية

يطأها@لثن@00،حتىللأولتحللا
لألمحلشألفحلؤتعلى)خفظطتعالى:اللهقولتفسيرفيذكرهماوكدلك

@تنتينلنه)وتوم@أتعالى:وقوله-9قال:)231(،@تتينلنهوقوموأأنرشطئ
اسصاتكانولمافيها.إيحد@لقيمتضئن

يكردأن@قتضىعلى@ل@اعة،يقع

1/6د،لؤ@@ئحكما(128) 1لن@ة@6،7لرلة@لآتي:كابحهاتحرلنىتب@لصوعى@و@5،2 4لفرى@9،4 0.

1صح@عد@لفادرللدكرر@للاعة،لنة.@لحويصمدهحولر@س(129) 7،71 78.

،(13)@

هر
2بةلآ@ة،لؤ@ة 3 0

1/4لؤتد،@نحكم1(131) 72.

رصرا()ك@
2يةلآ@ة،لفر@ة 38.
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على@لشيء،هو@لدو@متلأنعيرها،يتخئلهالاوئنطاعة@لصلاة@نعالجصيع
والشربالأكلوعنالاضطجاعوعى@لمس@رصفيها@لكلامعن@لنهيذلكفأفاد

@للفدتضئنهلمابطاعة،ليسفغلوكل
منهي@لنىالطاعاتعلىبالدو@مالأصمى

هوالدي@لقنوتتركمنفيهلمالغيرهابالاشتغالقطعهاعنوالنهي@لصحة،ئفحال

عليهيظوي@للفظلأنوالسكون،الحشوععلىأيضا@لدو@مو@قتضىعليها،@لدو@م

هذا@للفظفاننظمويقتضيه،
مع

رمفروصهاوأذكوهاالصلاةأفعالجميعحهرفهفلة

"@عينو@@وفق@و@لل@فيها،دطاعةليسفغلكلعنواقتضى@لنهيومسونها،

الله:كلامالقرآنأنعلىوبلاعهالقرتنياللفظبإيجلىالاستثهاد

وللاغتهالقرآلياللفظاستشهد@ايج@زأنهيخ@فدئلأالجصاصالإمامتفسيرلطائفومى

منوخيهذا@لقرادأنعلىفرائدهظهررمعووجازته
صنعمىليسوأله@اللهعد

في@لئضأطالوند)@31(،الدينآيةتمسيرفي@ئنا@ماعلى@لكوالمثال@لبشر.

بقو@همرورهوعند@توعة،@@لفقهي@والمسائلالأحكمعلىدلالاتها@لتفصيليةبيان
تتو@رئنيجب@لني@لرطعنبالنمصيلتكئمألمثهدآ@منؤض@ؤن)مننتحالى:

قال:ثم@لشهود،في

مندكرناها:@لت@الثلاثةالأموردهذهإ
@لغفلةوقلة@لت@،ونفيالمدالة،

سهي

فانظر@ل@@آلشتيمنزضحن)مننتعالى:قرلهانتظمهاوقدالشهاثات،ثرائط

تحالح:قولهضمىفي@لت@الأحكمعلىوالدلالاتوالفمائدالمعانيهذهكثرة

مع@الشهد!منز@ون)مش
وظهورواختصارهووجلىتهلفظهربلاغةحروفهقلة

إ!فحائده
وجميع

منذكزلاما
هذا@للفظلمحنىذكرناعد

والحلف@لشىئتريلمن

منهمواحدكلواستنباط
ما

معمهافمنهوتحزيهممضمونهفي
يدذذلك،لجميعاحتساله

اللهكلامأنهعلى
ومن

يتضئنلفطإير@ؤالمحلرفيئؤسعفيليس@توتقذس،تعالىعنده

عددوتئةاختصارهمعالقولهذاتضئنهماوالأحكموالفوائدوالدلالاتالمعانيمن

علئمالهئحطلممايكونئدوعسىحروفه!!
وكثر،لطالكتبلوممامحانيهمى

لوجهه،خالضاذلكيجملرأنكتابهودلائلأحكامهلنحلمالتوديقلسألوالله

5@لؤتد،نحكمأ(!)ك@ 4 5 2ير@لآية(134).1/ 8 @لنىة.سحرةمى2

6،26اد@ل@تد،ئحكم"(135) 2 ساقال@طحبتحفث@ه@@طصاصالامم@معماشوبلاحط1

مرعرصة.صمح@عرأكئرسرحلما@للي@ت@ةسمدا@طرءتمشري@ترقئنبد@لكم
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الجصاص:تفشرفيبلايخةمقارنة

تفسبرهأثناءفيبلاغيةمقلىنةعقدأنهأيفمامجقل@هر@طصاصالاممتفسيرلطائفرمن

فبعد)631(،@تتفلحنحنمألانبثيئهزلىحغانقمحاسفى)رلكخ@لكريمة:للاية

قال:ودلالات،ئحكممنالايةهذهتضشتهمالينأن

غيره:وعن)حيلى@طميع!،@لبض)قنلفال:أنه@طك@اءبعضعنذكروقد@

ل@ئلسنهعلىسئزكلاتموهو@لتمقألحملأكئروا@لنى9و"،للفلئنلأ

جؤ@.آنقصاسفى)رلكغتعالح:قولهفيفى@لذيقصدوا@ل@@كارفة،@@رأمل

@عنى،@وصحة@لبلاغةجهةمىبعبداتفلىتابيهماوجدتوبينهلينهمئلت@نا3

هوحؤ@انقحامى)فىتعالى:قولهأنأحدها:وحره،منعد@لتأمليظهرونل@

معوهو"،للقتلئقل@لتتلوأللجيع،،إحيلى@لبصقتلقولهم:الظير
عددقلة

ئمادتدالحكماءعنخكيعئاونقصانهاحروفه
@لف@لمعن@من

ولا@لي@يحتجي

يستحني
لذكره@لحلرجهعلىذكر@لقت@لأن!قرلهم،فيلي@ما@لكلامعنه

معوانتظم@لقصاص
وهر@طياة.@لقصاصلإيجابهأخري@لي@@لذيضلث@

@نللقتل،أنفى@لقتلو""،الجميع@حياء@لبمضقتلو"للفتل،،ئفل5وفرلهم:

علىمنهكانمابلصفته،هذهقتلكلليسلأنهسناه،يصثعلمحقيقتهعلىخمل

مستعملةغيرهذا@لكلامفحقيقةخكئة.ولامنزلتهمذهفليستو@لفساد،@لظل@وجه

ناقمقكلالمفهذاللجميع.إحيلأهرقتل@يأنفيربياندرينة@لحبحتجومجازة

نوله:منتعال@@للهذكرهوماخكيه،@فاثةفيبنفسهضكتصغيز@لعىمحتل@لبيان

لفظهمقتضىمنحقيقتهعلىلحكمهمفيذبنفسهئكتنيجؤ@انقصاسفى)رلكغ

مع
قولهم:منحروفائتلجؤ@اتتصاص)فىتعالى:ترلهئنترىألاحروفه،قئة

.@للقتلوأنفىللقتلئقل@لفت@"و@،للجيع@حياغالبعضقتل"

قولهم:علىجؤ@انتماس)فىقوله:بيانفضليظهرأخرىجهةوص
غيرهبلفظوتكر@ر@لعنىتكرار@للفظ،قولهمفيأن@للقتلوألفىللقتلأتلأ

فيمختلفينبلفظين@حنى@لواحدتكر@ز@يصخأنهترىألاحذ@لبلاغة،فيئحس@
)731(،@سط)وع@@يبتمالح:قرلهنحرو@حدبلفظمثلهيصخولاواحدخطاب

@ل@فملكر:قولونحو

رسرا()ك@
1بةلآ@ة،لتر@ة .27@لآبةصحرءلاطر،سررةا(+).79
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رمننا*كذناتزلهاوئنفى،

تكرار@للمظ.فىمتلهيصخولاسائغا،@لكركانبلفظينالمعنى@لاحدكزر

جهةمنللقتل)دادتهيعفيهتكرارلا@صانقصحاسى)ولكنمقرله:وكذلك

تقذمهوقدإلاقصاضايكرنلاأنهترىألايفيد@لث،ذكز@لقصاعىكان@ت@لقاتل،

منقتل
فيلفصانوذلكاللفط،فيلهوتكر@زللقتلذكزقولهموفيمه،@تق@

مىوالإعجلز@لبرغةجهةفي@لف@تنإبانةللمتأئلبهيظهرمصاوأثباههفهذا@لبلاكة،

الألفاطفيةالمحانيجسعمن@لفصحاءكلامفيرجدلي@@ذ@لبئر،كلام

تحالىأ@للهكلامفييوجدماثل@ليسيرة
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الرابعالأساس

والأحكامبالفقهالفائقةعنايئه

علثيلراثاأجدوالأحكم@لمقهمجالفيالحصاصالإمممنهحليانأتعزضأر
نيئدكرأن

تعالى:لاللهمستحينافأترلوأهميته،للفقهموحزاتعريماالتمهيدهدأ

المقه
في

ومنوالألمال،الأف@العاياتتعر@الديالنافدالعميقالمهمهواللعة

)ولفذوقول:)1(،صلبئا@يفنهطبكلدنلاانقفرفؤلا)@الةتعالىقولهدلك
جها@بننهطلأنلوتفئل@وأفي@ننى@لحهنر@نيرادرألا

سىلهدا
@لنت@كلسة

لاالعلماءاصطلاحليومحاهااللعة،في
عنيحرج

هذا
)نو

لالفقهعمرمه،يحضصكان
الحملية،الثرعيةبالأحكمالملمهوة!عدهم

المكتسث
موصوعيكوندلدوعلى"ئدلتها@لتفصيليةس

م@يتكؤنالمقه

يح@يوهدا@لعملية،المقهيةلالأحكامالملمأحدها.-أين:
الاعتقاديةالأحكامئن

فيه،يكردوماالآخرباليوموالحلم@لل@،دعوةوتمليعهم@لرسلالاتور@حدانية،

الاصطلاحي.@مناهاالفقهكلمةمضسوفىلييدحللاهداكل

موضوعسالثفيوالحرء
و@لسةالكريم،القرآرمن@لنفيليةدالأدلة@لعلمةالفقه

هذالهايتعزضالتيالقضايامنقضيةلكلمصاثو@ثريعة،وباقيزفة،@@@لنوية

الفقهعلمدموضوع@لفن.
يمالتحرأوبالحلالملرأعمالمىجزئيبماكلفيالخكئمهر

ئرعولافىوالحر@م،الحلاللمعرفةيقنبتفالفقهاهة
@لل@

لأنه@،هد@علىو@لسيرلحدوده،والتتيدبه،الالترامأجلسأنزلهالدي@
يرلم

جميعفيللإنسانالأقومالمحهح
لل،الزويجنبهمصالحه،يرعىحيثالحياةمحالات

والاضواب-و@لفسادالظلمعنوئنعذةللرشاد،ويهديه

ئعذأنهكماالأساسية،@لشرعيةأحد@للرمالمقهئمترولذلد
شهرةأكثر@لعلرممن

ولذلكفى@لراقع،عملئاوتطميقاحياتهم،في@لناسلحميعوصلةواتساغا،

بحلا@تض-
@لحجموضلول@@معرقه،ملبمكلعلى@لثرعية-م

.78الآيةخم@لاء،سررة(1)
1الآيةنول@،الأعر@صحرة(2) 7 9

.4مىرمرةئىمححدللثبح@لنه،ئحرل@لن@05لكلحةوالاصطلاحى@للهب@لربصحرلراحعيث@
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المؤذيةالأفمالعلىد@اسطتهي@عزفأنهكسامكئف،كلعلى@لنروضةالواجبك@@ئ@

@لحوأكل@طمر،وسر@و@لزنا،@لقت@،مثل:عها@لبحذبج@@لتب@لفسدة@لارة

منذلكوغيرو@لضقو@لكذب،بالاطل،
حياةتنطمأحلمىذلدوكل@نكرات-@

معالإنسان
نفسه،

ومعرئه،ومع
والحياةوالطحأنينةالسحاقيحققتنطشامجتمعه،

ئنر@د@لبثرية..منلردلكليمة

مذظهور@لفقهبدأولقد
لقوله:@2@@لنبيفيهيوغ@حي،ونزولالنبؤةعصر

@للهرمولعهدعلىالمسل@رنوكان)4(،"الدينفيئفقهةحيزابهاللهئردمنإ

@لربية،سليفنهمبمقتضىوالفقهيةالأحكممنالقرآننصوصتحسلهمابفهمون@و@

كأبر@@للهرسول@ل@فيهرجعماذلكفيعليهمئشكلوما

مننطتوقضاياحو@دثعليهمد@للهرخ@للصحابةجدت@دش@لنبيوداةولعد

علىوالاستنماطالاجنهاددسارسواصحيحا،شرعناحكناعليهابحكمماأن@سلمين@

وئقوال@ار@وفقهائهملكب@ر@لسحالةوتحئمتو@لسن@،للكتب@لتر@كلد@لكليةضح

@لىالصورةهذهوانتقلت@لفقهية،المدرسةأوبالمذهبئشبهصارتحتىوآثلى،

الأعلام،الفقهاءمنهموظهر@طديدة،الاجتها@اتفقهاؤهمفأضاف@لتبعين،
واشتهر@لثفي،القرنمطلعحتى@لهجريالأولالقرنمنتصفمن@لبا@زونو@بتهدون

مصرووالكوفة،و@لبصرةوالمدينة،مكةفيالأمصاروفقهاء)@(،@لشبتىففهاء@لمدبنة

لام.@ال!أبلد@وعيرهاشر@لشام،

حنيفةأبيالإمامأمثالسى@ذاهب@أئمةظهري@اني@نوفي

)ت
5 7)تأسبنومالكا@(،0 5)تفعيو@كا@(،9 2 0

،)4

لدد،@كنا@ال@دمحلىي@ئحرجهعديه:شنتئ@طليت(4)
@ييعفههحيزالهدل@رد@مى

د@
ي@

6ر 7
1مسلموئحرحه3، 0 5 @@@ركاة،@ب:7/

سلي
@سألة@

حليتمىكلاساك@01،رتم

سعياد@هأممطسممربة

4للدكتحر@للصيا@فمهردو@ر@حعا(5) 3 2 / تصر@.2

وممظحهمللررة،لالمدقيمحاصري@كمهاليىمى@سةعلىيطلفها@ل@اءعلىة@لتهاء@لتى.(.)
لكرنيمحدشسو@لقمم@لىلير،سوعرةيص،@بى@سيد.3رحاب@،ك@ر@ل@وأباءئحعاد

لنوعيد@للهلبت،@ل@
عد@لله

بى
عتة

يسلى،وميدسنت،ريدسمماوحرحةمسحود،س

سلةن@رمر.فقبل@لسعديو@خئل@
لنصالمهر.رفبل@لأكر،فرلوموعو@،سعد@رحىلن

عد@لله
ار@حع@مرميثمس@ط@رثشعد@رحىلكرسأوهر.وتيل@ططا@،عرسس

3@لفقهة!للوم@كة 6 4 /1.
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@يوسهجه@صاص@@لر@رني3لاا

)توالأوز@ي
5 1 بنو@نليثحى(،ا61@)الثوريوحفاد7(،5

سعد

)ت
5 1 ثلالآخروناالأئسةالناك@لق@فىفيلمؤلاءإحدوجاءوعيرمم.5(،7

2)تر@مرنهبنإسحاق 3 2)تبف@اهريدأفو@ص(،8 7 حرررابن@(،:0

3)تلطبريا 1 هموغير@(،0

الاجتهادفى@لو@ضحةالماهحلألفسهمحدثواقدالأجلاءالأئمةرهؤلاء

لهموصارو@لطلاب،@لتلا@يذحرلهموالتصمجيدة،بأعمالوقام@اوالاشنباط،

ل،ئت@وحصعهامذ@مبهم،فقئدوارالحكم،@لاس@ليمورحعوأتاغ،ئصحاث

مئلبعضها،اندرسحيث@لبقهالمداه@هذ؟لحميعئكتتولمم.وثولها@را@

ورجروابناود@لظاهري،و@راهويه،ابنسمد،:لنو@لليثالأور@يم،مده@

@@ر@ب@صلفمياوتلاميذهالمجتهدأصحابلادالحصهاوعاشالطري،

الجديدةالاراء@صافةلها،ر@لدعهةعليها،دزيانو@وتنقيحها،ولرها،@مامهم،

ليالأقوالبتحضقتام@اكمافيها،للحماد@
و@لبراهين،بالحججودغيها@ذهص،@

هدا@لعصر:علىويطلقفيها،للامتنباطوالأصرلاعدو@لقىالكامل،المنهج3ور

@ذاهب@لأةوعصرر@لم@ضهدين،الأئحهوعصروالنضح،الكمالعصر

عصرظلاله،فيونثأالجصاصالإممليهؤلدالذيالهحريارابعالقرنوئحتبر

الإسلامي،أرجلى@لعالم@ياشضرت@لتىالفقهيةللمدام@والامتقرارو@لثاطالحبرية

نيلشرمذهبكلأتباغسعىهذا@لمصروفي
له،و@لترويجبليه،و@لدعهةهبهم،

خجحه،وتديمأركانهوتقرية
لجثعالكتبوتصنيفيخه،والتاليصتدريسهمع

والأدلة.لالأصولورنجطهالررعه،

الجصاصتفسيرفيوالأحكامالفقه

أنهانقرآن!أحكام"بتفسيرهالحماصالإممتسسيةمنيثصح
فيسيعت@ي

مذا

تحثنت@ماوبيادالأحكامبآياتخاصةعنابةالكتد
من

تفسيروئنولهائددلإلات

كتابه.مرضوعاتأهمصها@لفق@يةو@لمسائل3الأحكاواستاطالآياتهذه

ديسديى-لايثح@ضصزح-فهرولذلث
قال:حينايتضثنهعماان@تمذامفذمة

@لفادمةبهلى@لفحات3أعر3نرار@ئي@خصازا،ا@حميؤكما3نرلم)ث@
مى

الأسلى.هلا
2/2ئميرئحدللأشادصحى@لإسم،ر@حعا(7) صمدلثح@لأسححي،يعتلريحوا4،0

1ص@طمري 7 شمر@.ل@حماوما4
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تتصز@ومائلفاظه،وئحكمودلائله@لت@ت@ئحكمذكر@لىبنا@لقولانتهىوالآنإ-

لما@لتىفيقنسألو@لله@لثرعية،و@لبر@توالأ@ساء@للغوية@لربكلامأنحلىعليه

عليهأو@ل@اثوذلكولئيإنهلدي@،ونرلفنايقزبنا@لي@

السور@بيتفسيرفيئطالبهريثنأ@بصاصالإممأنهذا@لمنجدومن
@لنحةسورةمثل@لفقب@،والسساللبالأحكام@لشعفقةالآبكمنكيراحوت

@لنساءسورنيومئل)9(،الأولالمجلدوهركاملا،محلداوحدهاتفسيرهافي@ستغرق

5نحوعدا@بلد@لئب-معظمتفسيرهمامنهئخدوقدو@لسائدة تنرل@لتيصفحة0

عمر@ن.آلسررةتفشرفيها

وبر@ثة،الأنفال،أيضا:تمسيرهافي@لئنسئدالأنهئلاحط@لسرر@لتىومن

والحجر@ت،والاحزاب،و@لنور،إسرائيل(،ديسررةيسئيها)وهرر@لإسراء

أماالأحكم.آيكمنشيءعلىاشتلتالتي@لسوروغيرهاشو@لطلاق،
باقي

مثل@لامة،ية@لنفحتبعضبذكرمكتفياخفيفا،مرورابهايموفهو@لسرر
الآياتفي@لفقهيةذكر@بوانبإغفالعدممععمر@ن،آللسورةتفشرهفيفملما

رأيضا.فيبهايمز@لني

و@لأحكام:الفقهمجالفي@بصاصلمتهجعاثموص@

لكبرىمعالجتهفيالجصاصالإمامأن@لق@تن،ئحكمفيأ@لق@رئبلاحظ

@لق@آنية،@لصرصمن@لفقهيةو@لمسائلالأحكماستنباطئكليتفشره،موضوت

في@لرارثة@الآر@حميعئولأيسرقفهوكبيرة،علييةنمهحئةعقليةصاحبكان
سأل@،@ل@

معجيحو@لن@الاختيارفييئرع3ومناقتها،ئاللنهاعزض@لحجع@3

الأثل@عزض
@لغالب-فيفإنه-و@لئزعة@لذهبحنفئيكانأنهونظرا@ل@فلد.في

خالف@لسسائلبحضسيئي-كماهناك-كان@نالحنفي،@ذهب@@@ر@خح@

هذا@لذهب.فيها

فيجاتكمالهامرئئاالأحكمآياتتمسيرتناولانه3
مستنبطاورها،@

لالآيد@ل!ف@بماصخةعلىمشدلأودلالات،أحكاممنتضئنتهما

ماثلة@ل@
و@لتبع@،@لصحابةوئفوال@ئريفة،@لنبريةوبالأحاديثيم،@لتىتنمن

@لفرتد،1/5.نحكم.(8)

نئتينلرهماصمحة،ملالحر.فيكعرهر(9)
تمبره.حخيم
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و@لمنطق.بالل@الاستدلالمهملغيرو@ل@ثر،و@للفة،والاحمع،

@لفقهاء@نلأعلامالآراء@لفقي@منهائلأكئاالحلافمسائلفيذكرأدهكما

لهامناقشاقليل-بعدسيئىرهدا@شهورة-@وأصحد@لمذاهصو@لتالعير@لصحابة

عنئفصخمنتقاةوئل@اظجئد،وئسلربسهلة،بلغةصحائا،لما@وتآهومرخخا

بكر@.ابوقالبقوله:أو@لسنالات@لئتباتهذهفيوآراءئقو@لهميررقد@،@لمر@

كا@لكىيمسور@لقرتنترتي@علىتفسيرهفيبسيركان@@ومو-
فيهي

فصون@لفق@،كئبكتبريبلهايتعزض@لت@للمسائلبؤب@ثربف-@لمصحف

تندرحبدوانأبمابهسببلكل
و@ل@ناثةبالبحثلهايتعزض@لت@المسائلتحته

عنفيها@لكلامئ@رزفصول،@ل@الأ@لبهذهيقسمالأحيادبمضفيوهوو@لتحلي@.

مسبقالهاتعزض@لت@الأحكمفيهايلخصأويتلىلها،@لت@المسائلجزئيد

الاية.بتفسيرتتعئقعامةئدفيها@يذكرأولالتفصي@،

أن@لقارئيسنطيعحيثكبيرحذ@ل@كابهمع@لناملبهذا@لمسلكسئهلوقد

عنهيبحثماعلىوئبربسهرلةيغثر
هذهتحت@لندرجةوالأحكامالسسائلمن

لفصول.وا@لأبا

و@لتحليل،بالبحثلهايتعوض@لنىسائل@ل@وتأصيلتقرير@ل@عن@فيوزيادة

يجيبثممخالفوه،بهايستدذأنيسكنمحيرةفات@كلتر@الحصاصالإماميفترض

مىكثيزاخلالهامنيسرق@ضلة،دتيقةلإيجالكنها
ماوينتقدو@لبراهيى،الأدئة

قالفإد"بصيغةالاعراضذكرئ@@ل@ن@ئز-الأسلر@وهذاسدهبه.معيئفقلا

عقب@طصاصيتبحهلهأ-قيلأر:له،يقال"@دقغهثم"،فيلفافىأو:قائل،

تقريبا.مسألةكل

يبعيومثا
تحر@بجادتهأبضا:والأحكمالفقهمحالليمنهجهسماتئمذسئن

فيالعلماءبينوالاتفاقانزاعمحل
مسألة

من
ئذكرأنويكفييتنلىلها،@لت@سائل@ل@

ئالمتمهنبل!أشتتتغنم)فساتعالى:اللهلقرلنفسيرهمنوهرواحدامثلألذلك

@لمسألةهذهفيهبحثلمالئتحةلدلححانأبائافبهعقدوقد)01(،@ئريضحةأحورهن

قال:الأدلة،منكثيزاذلكفيوأوردحر@مألهاتقرروشفرغأنفبعدالحطيرة،

ليذكرناقدأ
خلافولانفسه،نصحلمنبلاغيهما@تحريمليوخكمها@لئتحة

.24@لآبةسحرء@لساء،صررة(10)
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معالأمصارفقهاءاتفقوقدبيهأ،ماعلىالأؤل@لضذربينفيها
وتحريمهاعلىدلك

لا

وأبوحنيفة،أبوفقالمحلرمةأياسا@مرئةتزؤجفيمى@لفقهاءو@ختلففيه.يختلفرن

لأوز@كلي،والثرري،و@أنس،بنومالك@لضيبني(،@طسنبن)اومحمديوسف@،
زفز:وقالبينهما@.نكعولاباطلفهوأيبمعرة@مرئةتزؤجا@)و@لافعي:

يطئقهائدنيهن!وسامرأةتزوجبنا@الأوزاعي:ونال."باطلو@لشصطجائز@لنكح"

ضتعة!!.هداهذا،فيخيرفلاثرطثئموليى

خلا@لاة)@طصاص(بكرأبوقال
بلفظيصخلاعقد@لحك@أنزلروبينينهم

إلمحاالحلافو)نمابنكاح،لي@ذلكأنأيام،عشرةبد)أتمثعقال:لووأله@تعة،@

وألطلصحيخالكاخازفرفجعلهلمأيمعرةأتزوجك"فقال:@لنكاحبلفظعقده

ئدعلىئترؤحك"تال:لوكما@لفاسدة،@ثروطتفسدهلاالنكاحلأنفيه،@ثرط

فرزوبينييمهموإنما@طلافباطلا،والرطجئزاالنكاحكافى@أيمعرةبعدئطئقد

صخةعلىوالدلي@بكع،وليسمتمةهدا@طمهور:فقالمتعة،أونكاخهذا@@في

@لك@أنل
قفعلنعد@لباتيحئثنامابالمتعةيلفظلمو)نئتحةهرئيم@ل@ح

حذثنا-،،قال:
3

ثلدتحربمفيطؤلةوذكر@رابةالإشادلاقيساق

الأحكم،لايكتفسبرهمجالديالحصاصالإمملممهجئرجزوصصفهذا
هوتفسيره@@تحصى،أنمناكزتمسيرهمنلذلكلهائمثلأنيمكن@لتيوالامثلة

منا-ساممفيولذلكتضير@قهى،
لذلك،واحدنمهحجبذكرفقط-الإضارةببمى

لتدزضحتروقدتشيمقلنتجلمنطلقتومق)@نتعالح:@لل@لقرلتفشرهوهر

مالمحتصف@ردصنهة
يستها@لىذكرهسائأ@تسمالمنابمنورأيت)21(،@زضتم

كالتالي:وهيوالأحكم،@لفق@صجالفيمتهجهجاشاسمنهاكلتجفيحطواب

و@لتابعير،فقهاء@لحابةعن@أثورة@الأقمالبذكرالآيةتفسيرابتدأالأولى:@ططية

لهقومحىفي@للمأهلتلىعفقال:أئزسلة،بأنهاالآثىهذهبعضوصفمع

@ماثزضتم@نضفلزلصحةفتوقذلزضتضتتوهتلنقبلسطنقن@ومق)@نتعالى:

ئملئ@نا"ثابت:بنوزيدعمروابىعليئعنفزويبالآية،المر@دالمسيىفيواخنلفها

طاوسعنليثعنريسفيانوروى."@هر@جميغفلهاطئقها3ستزاوئزخىبابا

وإبراهمالحسينبرعلىتولوهوكاسلأ@،لها@لصد@ىاقال:عاسابنعى

ك@2@قبةنول@لقرة،@رة(12)



3 7 ميوشهجه@بصاص@لر@زي3@لا6
@

لهااقال:مسعحدابنعن@لمئغبطعنفراسوررى@لتابحين.منتخى@في)@لئضي(

عنو@ريئزصل،مسعردابنعنو@لشعبيرنجلنهاأ،يينفعد@نالصداقنصص

عبلر:ابنعنعطاءعنعمرعن@لئرريسفيانو@وىمسعهد.ابنقولمثلشرنح

فىتولهئنظنمن@لنىفمن@تاعأ.إلا@لهافلشيمقئنقبل@لرجلفرض@نا"

يعني@فرض"قرلهلأنكذلك،ولي@مسعود،بنعبد@للهكقولهذا
يسئملمأنه

حديثفيالخلوةعلىتأؤلهقدلأنه@طلرة،قبلرربدلميم@أنقبلوتولهأمهزا،لها

ة،.@قبلالمتعةلهافأوج@عنه،طرس

ذكرنيشرعو@لتبيئنقهاء@لصحابةئتمالذكرمننرغئنوبعدالاية:@نطوة

فيأسماؤهمتدور@لفقهاء@لذينمعظمهناذكرأنهوئلاحظالأمصار،فقهاء@تر@

جمنهه:قالتفسيره

ومحصديرسفوأبوحيفةأبوفقالأيضا،ذلكفيالأمصلرفقهاءواخلصأ

منيرشيشوطتمنع@لصحيحة@لحلوةوزفئ:!
يطأ،او@وفىبعد@لطلاق@هر@

ومي
ئورمضانفيصائسةئوحالضاتكنلمأومريضاأومحرئائحدهمايكونلائن

ةو@لىيطأها،لم@هر@نا@نضصلهاوجبطئقهاثمكذلككان@@فإنه)41(،رتقاخ

فيواجة
@هرلها@"@لئ@ري:سفيانوقال."فعليها@لحدةطئقهاب@كفهاجرههذه

رتقاءفلهايضفكفت@أتبل!،شحاءفلكبهابنايدخلولمبهاخلاكطصلأ@فا

إلالهائرىفلاقريئاذلككان)نوكشفهاوقبهلهابهاخلا@نا@مالك:وقال@هرأ.@

تضعأدالاالمهزفلهافلكتطلىل@نالمهر،نصف
ز@يم:الاووقالشلىت،.@اله

اب@ا
ئرئزخىيجامعها،ولمطئقهاثمولمسهاقئلهائملهاعدبهافدخل@مرئقتزوج

فلهابهاخلابذاصالع:ابنالحسنوقال@ق،.@لصىتمفقدبائا،أغلقئوستزاعليها

@@نصث
بعد@طلئ،.قرلهافالقرلبحد@طلرةخرل@ل@@ذعت@نبها،يدخللمبذر

فقدمتزاعليهائرخىبثا@لئيث:أوقال
خلا@ذا"النافحي:وقال@ق!.@لس@وجب

@يتى@حهمصقي(13)
ميدكرمممىيلصاصئكر@لغفهاء@لدعىومو@حهاد:.@لقادمات@@

3يدكر@للبى@لصحاتئكلحمنماتفيره،.
لمحلكويم،ئترحملاغالا-لجني-تفشرهدياصس@

ؤ@حمهم.@لى@لرصرلوسهرلةثمركم

رتتاءوميرننا،@ر@ة@رتفتنرلك:صلرلابحربك.ر@لىننئ-ة.لساد@لر@،صلى.فالا(@)

صيشها،@لرصعنلك@رتناقئلخانها@لمئلمتى@لىتني:لنة
ئ@ر@النم:تالجى.ئظاعلا

للمحضلاد@لربانرا@@@يص@ه،.ةلثديحهر@رحهايكاد@لدكرلا@لت@@لؤح@لئصنة@رئهتفاء@@ل

@
1مطرر@ى 1 4 / 1 @لكلة0

6رقم 1 02.



37@نهحيمانيئض

عليهاأ.عذةولا@هر@نصففلهاطئقحتىئجامغهاولمبها

فيرأبإبداءفينرعالأمصارفقهاءتراءسزقمنالانتهاءبعد@ثافة:@ططوة
@لسألةهذهفيبهئختبعمابذكرابتدئ@وقدبكرأ،أبوقال"بلهمم@زا@سأل@@

من

أبووهواللغة،علماءكبلرئحدبكلام@ستشهدفلثأئنهوفي@لكريم،@لق@تننصوص

فيحبةبأنهأبيأهواصفا@لقرآن!،مماني@صباء-زكريا@لنف
وعق@لم،@للغة

لهذا@طصوص:قالهماوهذا@لق@آنية.الايكمنمزيدا@سأل@@تأصيلفيأوردفلك

)وع@زأتحالى:توله@لكتبطريقصنفلكفيبهيختبئمئابكر:أبوقال"
@صدتى@ةألتما

برثييجوز@ممقاطفلاالجسيع،إيفلىفأوجب(1)
الامنه

ر@دننتضفؤجشحتزفح@نننلالم3لؤ)@نتحالى:قولهعليهويدلبدليل،

تآخذونلىكت@نجينا@بفتتا@نماشمكئأ@نأخلون!منهتاخابرافلاتنطارا@تد@هق

@بحنه@إكنغصحنمرقذ@نمئ
(16)

منوحهانفيه
ئحدهما:ذكرنا،ماعلىلالة@لى

رفذ@فمىتأضذوله)ك@فو@لثفي:شكئأ@،منهنأضابرا)فلاتحالى:قوله

)71(،@يدخللمئوبهادخل@طلئئ4الإفضا@لفواء:!وقال@،بمضالمئ@ضحتم

فنعللخلئ،الافضاء@سمأنئخبروقد@للعة،فيحبةوهو
منهيأخذانتحالى@لل@

فيهامحوغاتكونلا@لني@لصحيحةالخلحةهو@@ر@@ئنعلىوقد@ذبحد@طلهة.شيئا

@لف@وضعوهو@الارض،من@لففاءمنم@ودالإفضاءلأنالاستمتاع،من
ي

شلىلا

صصوعلىلالخلوةالمهر@صنحقاقبذلكفأفادفيه،ماف@ثو@منيمغحبزولافيه

الافضاءلفظكان@ثاوالاسنتاع،@لتسلي@منمفعولابينهساحائللا@لتىوهي

إخورهنبر@ني@ر@أقلهتبادن)فانكمنتعال@:قولهأيضاعليهويدذيقتضيه.

@لريضةلبهورهنثالقمنمنهقأقشتتغنم؟)فصاتعالى:وقوله@،باتت@وف
(18)

."@ليل@قمماالأالأحالج@يعفيالإيتلىوجوبيقتضيوظاهرهمههرهن.يفي

@لسألةفطرأيهعلىبستدذفمب@لقيآنيةبالنصرصالاشدلالبعد@لر@بعة:@طظ@ق

عبد@لئتد@افظ@شيخهعن@طاص@اسناثهحديثينفلكفيمورئا@لنبوية،لالسئة

فقال:ناد،@@بدونواحذاوحديثاقانع،بن@لباقي

.21@لآبةوئول2،0@لآية@لشاء،سهرة(16).4صدر@لآية@لنساء،سحرة(15)

لي@ر@ما@لى@لؤ@@ماص@نهماا(يلا
2@لفرتن،محالي@اله. 5 9 1ولضه1،1

0

نخفر@د@لالماغ
نحاممها،."لادلها

كياسا@لآيتاد(18)
.24و@لنالية2،5@ؤلى@لناء،سهرةمن



3 ومهجه@صاعى@@ر@زي@@ل!7

حدثناقال:قفعبنعبد@لباقيحدثناما@لسنةحهةشعليهويدذبكر:أبوتال@

محمد
لن

أبرحدثناقال:لهيحةابنحدثناقال:منصرربنممئىئخبرنافال:ثادان

عىالأسهد
محمد

رسوليقالقال:ثوبانبنعبد@رحم@بن
كثفمن@:أالله

وهو)91(،يدخل،لثمأولهادخل@لطحد@قوبولظر@ليااثرئهجملى
اتفاقعندلا

@لضف
مسحردلنعبد@للهعن@لثبيعنفراسحديثلأفىالأؤل،لي

كثيزسلمجبئهلا

فال:مرسىبنثرحدشاقال:قانعبنعبد@لباقيوحدثالراس.طريقمى@لى

الخلفلىقضىةأقالأولىبن@ر@رةعنعوفحدثاقال:حليمةلنهححةحدثا

أنه@هدئونود@@ثل@ل@
نقدمتزائرخىأولالاأغلتىمن

وجب
(20)@لعئة،ووجبت@هر@

لئنيعليكئمقال:أأنه@لنبيءو@عنوفد@ري@لر@ضدين.للفىقضاء@أنهلأحر

بالئراحذ!،علنهاوعفحهابحديين@لواصدينالحلمهرصنة

ف@ماصخةعلىاستدلالهعق@الحامة:@ة@
يم@لكر@لقرتنشبنصرص@ليهب

قاعدةفلكفىدكروقدوعقلية،منطقيةبخجحفلكتدعيمفيشرعالنبرية،ر@لش@

فقال:بليه،الاحتكموكيميةبا@ئيبالت@سيرتتعئقهامة

فين@با@ليهمالصخةيشهدمما)ئي@لنظرطريقومن"
المسألةهذه

@لرأيطربقمن

ائفقللا@لصطء@و@لتسليم،يكونئنبمايخلولاحهنهامىعليهالمعقودأنو@ل@ر(

غير@لحقدصحةئنعلىدلك@لرطء@لعدممع@لمحر@لكعجمارعلىالحميع

لاأنلوح@كذلدكانلوبتلالوطء،متمئقة
يصح

عند@لعقد
ترىألا@لوطء،عدم

سكان@لتسلي@بصحةصحئةتعئقتلماأله
لا

لمالمحلرمفواتمى@نها@لتسلي@يصخ

فواجثجهتهامن@لتسلي@بصحةمتعئقة@لقىصحةكانت@ناعليها@لعقد؟يصح

@@كمالنتحقئ@
و

وأيضاله،@لتىصحةبهنعلقتمابحصول@لتسلي@صحةسحد

و@متناغهفحجزة@لزوجقبلمنهوإكلاطءووقرغهر@لتسليم،قبيهامىالمستحقفإد
لا

@هرلها@"بها:المحئؤفىعمر@قالولدلدالمهر،استحقاقصحةسيمع

ديليفى@نحرحهد@9)
2ل@7/@ ل@و@5،6

ديفطمير
3لى@ 0 7 6/3@لعلبلم@ر@@ديلألير@كرهود3،/ 56.

مالكلص@حرح(20)
لي.

3ص@رطأ،@ .12رتم@رحاء@لسترلا@كد@ل@ك@،.27

2يسه!5ثارديأرنحرحهك@)ا 0 0 / @لةررملد@ىكد@لنة،4
4رتم 6 ماحهراس0،7

@ي
1سه،مقئصةا 5 @لد@1،/

ح
مرصعبنشد@يأيضاوأحرحه4،2رنم@هليرر@شلبى@يطلماء@صة

1رنم@ممير،مد@مىا 6 5 2،12 دكرهوما.@سءيةلاص@ليضحلبتسكغملأا،2

ما@طصاص
فوغطناعيا@نلنمثات+،@@للهرسرللاصلىدأ@.ي@@للىملا@طلبتحرءهر

مها@لقى@-،د@رجلتنزتمرعطة
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بينهاوخفىد@زااستأجرلووأيضاإ؟،.قبلكئممنجلى@لعجزلمنفنئفنماكاملا،

كنتإنها@فاقالواوإنما@لنكع.فيالحلرةكذلكلوجرد@لتسلي@،الأجر@ستحقوييه

تسليئاهناكأنقبل@لهرسكمالبهتستحقلاذلكإنمريضةأوحايضاأوئحرمة

يوحدلمولماصحيخا،نسلبئاذلكلي@@ذ@هر،@كماللهتسنحقصحيخاآخر

@@كمالتستحقلمبعقد@لنكح@ستحق@@لتسليم
ر.

وفذتشمهنلنقلمنطنتنصص)@نتعالى:قرلهبظاهرألى@لكمىواحنبئ

)يناأحرى:آيةفيتعال@وتال)22(،@ؤفعتمما@تضففرلمحةلهنلزضحتر
عنرسعلنهقفمالكخنشومىلىتلصطفتتح@@نثزانؤمتسكختر

تننىنها@
ووجوبالمهركمالاستحقاقفعئق(23)

وهر@لرطء،@سي@لوححد@ة@لى

تعالى:قولهئ@فلكعىو@لج@بباليد.وجود@لم@بهدلم،ئلهمعلرئاكان@ذ

وال@وعمرعليفتأؤلهوصفنا،ماعلىليه@لصحابةفد@ختلف@تشيمنلنقبن)من

يقطرمنتأولوهايكولمائنينهرلاءيخلو@ليسالحثئ،علىعحروابىوزيدعبامى

لهاسئمأنهحهةمنئو@للمة
باسيملي@ماعلى@للفدتلىيلحلزغيرإذ@لشرع،في

له

عندهمذلككانفإن@للغة،فيولا@لثرعفي
لهاسضا

@للعةطريقمن
فهم

فيهاححة

ت@ذلافأسملى@ثرعالرعطربقمنكان@نبحدهم،جلىمئنباللغةأعلملأنهم

ةالحلوقبلمنطئقتموهن@نالاية:أتقد-سصلىلها@صئاذلكصلرا@تترقيفا،إلا

لعضهموتلىلهلاليه@لقحقيقةبهئزبلمئنهعلىاتمقمالماوأيضا@،فرصئممافنصص

ئنوحئزعنه،كنايةكافىللجماعامئاكانومتىالخلوة،علىو@عضهمعلى@طماع

علىالحميعلاتفاقظامر@للفظاعتبارسقطالحلرةبهئريد@فاكذلك،خكئةبكون

غيره،منالحكمعلىطلبووج@بالي@،وهو@لقمعناهحقيفةئىذلمأله

منذكزلاةوما
@لدلالة

ئنأحر@ل@فأتلكود@طساع،@ليةهر@الابةمر@دئنيقتضي

@للد@نتضىحقبفةناوأيضاو@لسنة.الآيظاهرمنذكرنامابهيخمقلا

)غوالمق،حقيقةلرجردالمهركمالتستحقئأومشها@دهبهاخلالويكرنئنذلك

فليم@الجحاع،@راد@كانلووأيفحابالإجساع،خصصناهل@دهرمشهابهايخللم

يصتنع
مامقامهيقرمئن

هو
خكمهوفيمتله

)دلىتعالح:قالكسا@لتسليم@حةمن

@ي@طلنعليهصانجاحفلاطلقها
(@2)

مقامهقموسا
فىخكشةفخكئة@لففقةمن

.49@لآية@،@فحر@سهرة(23)ك@2.@لآية@لبوة،سهرة(22)

2@لآيةحرءش@لنرة،صورة(24) 3 0.



3 8 فيوشهجهصاعى@@@ر@ري@لامم0

عليه@ن@مرأته!جامعا@تالمجبوبفي@لثافعيعنخكيوقدالأؤل،للزوجإباحتها

هوو)نمابوجهد@لىطءمتملقغيرالحكمانفحل@نارطءأ،غيرمنطفقبنالمهركسال

@لتسيم،.بصحةمتمئق

و@لرأي،و@لسنةلالكتاب@ليهذهبماصحةعلىالاستدلالولعد@لسادسة:@ططوة

@،قيلفإن"بعلى@لك@كلنر@ضاالحصاص@ننرض
له!،قيل@بعنهأجب3

فقال:@عنى،وتقررو@@سألة@تأصيلفيزياقوثلد

كانلويل:فإنأ
@لتس@يبم

كماالأولللزوجيحفهائنل@ب@لرطءمقامقائئا

هر@كا@لتس@يملانكلطهذاةلهقيلطء،يحئها@لى
ولي@@هر@كساللاستحقاقعئة

@ستحقت@لدخولقبلعنهامكلو@لزوجأنترىألاالأول،للزوجلإحلالهاللة

الاؤل؟!للزوجفلكيحئهاولاخول@لىبمنزلةالموتوكان@هر@كمال

لئى@لساللالحصاصالإممفيهاتعزض@لني@لكثي@ة@لنمافجمنو@حدنموفبئفهدا

منكثيزايجفيهذا@لن@رفجولعلتفسيره،فيالاحكمفيهاو@ستنبط@ل@هية
@لنقاط

وقثهنالذكرهاحترتهولذلكوالأحكم،@لففهمحالفينجئهجه@تمئقة@@لامه

سهجيماجيانبمنجانبائبئنمنهاخطئكللان@لسثالخطحاتهذه@ل@بتفسيسه

صاحبكانجمالر@طصاعىالإممأنتؤكدألهاكصاوالأحكم،@لفقهمجاللى

لذلك.ضهتيأثنهفيكبيرةعل@يةمنهحيةعقلية

عدئامناكنحم،
من

@نفي،@لالمذهبتمشكهضذةمئلعليه،@لاحظكو@@آخذ@

فيمفصلأعنهسأتكلمماوهذا)62(،قهةمنئرتيمابكلعنهولمحفاعهله،وانتصاره

@آخذ@أهمبعن@ن:أوهوتحالى،ثاء@لله@نهذا@لبب،من@لرابع

@لتفسيرا.فيمنهجهعلىو@للاحطات

المسالليتنلىلئنهوعلمية،منهجئة"بأنهاالجصاصعقليةلوضصقصدثوإنما

يناقشها3قائليها،يشنتها@لىمعاكقهالجسيعويورد@لئفس،بطرلو@لقفمابا@لفقي@

فيويدكردقبقة،علصيةسالة
@لكتابمننصوضاإليهذهبماصخةعلى@ندلاله

@لالقة@لت@لحطر@@ل@فسث@لليملا@لردجر@حع(25)
.532-52لاا@لترتن،نحكم@ي.

فيحذ@لاعندالعىويلروج@تحضصبخدعتمشرهس@لر@فعلمصالأمر@يمداعدهلدغوفد(26)
ناءل

ناء@لل@.@نيأنيوهلا@وعره،@لا@س@لاممنل@فحرىللللم@ئصحدسصعىكححه
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يتعزض@لتيالمسائلتأصيلفيزيادةيفترض-ثموالمنطق،منوئدلةو@لسثة،

مفضلةدفيقةبجمابكعنهايجيصثم@لي@،فبماعلى@كلتر@ضاتلها-

لهذهأثناء@نتر@ضهفيجمرز*@بصاعىالإممئنهناالاثارةتجدر@لبهومئا

ه@لأسلوبئيرزماأنيحلىللا@ليه،فمبماعلىبهائعترضفد@لن@الاعتر@ضات

فيئلى@لقلأئثوجة@لىمتينةوئلفاظقويةبحبارةيسهتها@فائهفهلة،ضعيفةوعب@رة
الأقلعلىأوالاعتر@ضات،هذهمئلدفغيستحيلئنهالاحيانبعضفييظننفشره

وئدلةمتفنبأسلوبفيفئدهاذلكبعديعودبهفافاللغاية،عنها@فز@غثالإجابةئن

@لعلرممختلففي@بماص@لإمامتعئقعلىيدذفإنماثيءعلىدلوهذا@نمتنؤعة.

حتى
كسا@مالفيق@ار@مياجهةمنيخفلمأله

و@لبراهين-بالحججومقارعتهامي

ومع
ويقسمهاجيدا،منشفاترتيبا@ليق@@لفقهية@لجرلاتهذهفهر@تبكذفلك

بسهولةيحثرأنيستطعحيثكابهمع@لتعاملللباحثيسفلمثاوفصول،ابو@ب@ل@

عنهيبحثماعلى
ل.و@لفصى@الأبو@هذهتحتدرجة@@والأحكام@لسسائلمن

ألهأيضاي@@لقضايا@لف@محالجةفيمنهجهمزاياومن
مىلكثيرتفسيرهأثنلىفي

علىتدللحنرينليها@رثةللمسائلئحنونعلى@لأحكمتحنري@لتي@لقرآنيةالآيلت
يحة@@نركر@لضرورةببأو:.)82(،@طنز@،تحريمببمثلأ:افيقرلفيها،ما

@لدين،بز@لصببئر:ا)92(،@يتةأ@لأكل
أبرابهعلىينمنفلككيرأو@،.)

ومذا@دكور،@تفسيرما@لببفيعقد@لتيالآيةنملائر@ر@رل!ذلكيحقبثم@لكثيرة،

تلد@لسألةوسالجةواحدةبمسالة@تمئقة@@لقرتنيةالآي@تباستقصاءعنيتهثدةعليدل

جميعضرءعلى
ما

فيالأقوم@نهحوهر@@لكريم.@لقرتننصوصمنثأنهافيورد

وبالتال@للتئريع،@صدر@لرئيسيهو@يم@لفىآنلأن@لفقهي@.الأحكام@هتنباط

مسألةفيي@حثمنكلعلىبتعين
ج@يعضحعلىبنظر@ليهاأن@لسائلمن

وردما

و@حنار@ضا@@يه@ترصيطصاص@دجت@لبىدحمى@ل@@لرصرحتممو@صخايدو@لكلارممايلاك@

@لص)رلملعه@لاجات@ييطؤلولم@قط
مي

لي@لنسئالالتدئ@هذلك
لهانرص@لي@لألةمحالحة

@خر@ضاتلاقر@مى@نقرينامألةكليعق@عمنكلولكهرة(،@@خر@صكناكتق@لجت

حئاكنرةصفحكتستعرقعلها-حهالاتهمعوهي-عيها،
@نال@يلعلىر@حعتمشر..ل@

2@لؤتن،ئحكم. 3 /،12،51 3،92 6،02 9،15 4،445-26 3،06 3،11 2 9 /،131-2

502-07،23 9،83 حئا.@لكنرة@ر@صع@وعرماس6،9

1@لنرتد،نحكمر@حعا(28) 5 1 5لق@صلر@@ر@حع(29).1/ 4 / 11

.2هكاه@صلر@لمبئ@ر@جع(30)
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@لخع-الإجماع3مى@لسنة،ثمأولأ،@لصوعى@لؤآنيةمن@يها

عليية!و"@منهجية"علىواضحةدلالةيدلسيئي-ثماوغيرههدا-لكل

تفسيره.فيوالاحكامللفقهتعزضهأثنهفيتحال@نخثنغ@طصاصالإمام

منها:أخرى،وخصالمقميزاثوالأحكام@لفقهمجالفيالحصاعىولسنهجهدا،

عدإنهبحيث@لتقذمة،الأحكامنلحبص
في@لئفسئطلالأحكامآيئمنبآيةمروره

ئ@البأنهأحمدوكانهيعرد-ثمالاحكام،علىدلالاتهالانفي@لترلويفضلتفسيرها

@لك@
الفقهيةوالمسائلالقضايابأ@ئأن@ففر@@لنتي@الاستطر@ثاتهدهفيم

منالمستنبطةالأحكامفيلخصو@لتحليل-لالحثتاولها@لن@
@لتيالآبةتلكدلالات

أيفييذعلم)نهحيثبختابرتو@ضعهثذة@لنلخبصاتهذهفيوئلاحظيفمئرها.

سمرصع
منالآيةتحتويهماكلذكرأنهالأحكمفيهالخص@لتبالكثيرة@حلضع@

@لتالييت:منها@ل@ثالينئذكركثيرة،دلكعلىوالأمنلةوالأحكم.@لفرائد

ألشهرمنكمشهد)فصنةتحال@@لل@لقولتفسيرهوهوصالأول:@لال

لخصها@لتي@لكنبسةالأحكمعلىدلالاتهبيافىفيئطالوفد)13(،@فليصنة

بقرله:المبحثحتامفي

المئتفا"والأحكامأ
صخ@لز@ئم:@فنيمتهأالثنهرمنكمشهد)ف@نقوله:س

كان@لمثس
سهم

منبه،@لل@ثلالة:أنحاءبلىينقسمالشهروشهحذله،ثاهئا

رشاهدومسافرمقيمفولك:من@طضر،فيوالإقامةوكذا،كذاشاهدتقولهم.

ئنادثمب@نا.ماعلىالتكليفأهلمنيكرنوئدوغاث،
أييمفزضلسخمن

ئسخئمرمضانغيرفرضاكان@المعدود@الأيمصومإنقالسقولعلىمعدوثات،
لهوئسحبه،

رأى@لهلالمنأنوأفاد@قيم.@للمحيحو@لصومالمديةبين
مريضاكافىئوأصبح،لالشبعدماعلمئدشوهرآخر:وحكمص@مه.فحليهوحده

@@ص@مهفعليهمقدم،مسافزاأويشرب،ولمياكلرلملبرأ
للشهر.شاهدونهم

أهلمنلشمنوئنغيره،شهد@لشثونبرمحصرع@@ليمفرضئدوئناد
حتىضلهذا@لفف@لثهرتعيينوئفادله.لارمفغيربهيحلملماوبممتمليسأو@لتكليف

لا
جميحه@لشلابعضمر@ثهئنوئنادشهده.لمنعهتأحيرهولاعليهتقديمهيحور

ة،رةص(31)
1@لآيةسحرء 8 5.
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صني
لقيةصملحيهماللغ@ناو@لصببئبحضهفيئسلمبناالكافروأن@لموم،لزومط

غير@ل@حملفحلمطلفاالأمرلورودأحزئ@،تطحكابصيامهنوىمنئنوئناد@لث@ر.

صامه.ونجيمائيعلىجحازهفاقتصرشرط،مقثدولالصفةمخصوص

ويحتحئجزة،لمبالثهرعالمغيروهرصاميناإنهيقول:سبهويحتخ
أيضاله

)ف@نتعالى.لقولهيفطر،لمسا@ر3مقيثموهورمضانشهزعليهطرأ@فايقول:ش

ثهد)نمنقوله:دوائددكرمنحضرناالذيفهذا.@فتيمتهألثفرسكمشهد

نديعولا@فنيمحنهأننهرمنكم
لها،علشائحطلمغيرهاف@ائدعذةفيهيكون@@

غيزناأيستنبطهاأوغيرهوقتفيعليهادقفأنوعسى

صمحةثماليننحواستعرقوفد)33(،ضيلآيةتفسيرهمىوهوالاني:@لثال

مايلحصعادثملها،@تحلقةو@لفمائد@الأحكمعلىدلالانها@لتفصيلبةتبييرفي

فقال:تقام

على@لدلائلمنضنمهافيوماالآية،مدهأحكمعلممنحضرلامادكرناقد5

وذكرناهديها،انحتلفون@ليهلمحم@ماعلىالاحتمالوجوهمنعليهيثتملوما@عفي،@

للمحالي،@دتسلةالألفاظلهدهاياها@للهوإلرالالأمصاروفقهاء@لسلصمنقالليهاعن

ووجره
تحالى:قولهليبهاوالاشدلاللاعتلرهاإيانا@مر؟معالأحكمعلىالدلالات

@منهمبنتئبالح!اتذين)لمله
لمبنتلنشرايخك)ر@يتاتحالى:وقرله@،")

@يخمكروترلعنهخ)فئنرلماللتاس
علىوحزضايه،على@لتكوفحئنا(3)

@شنبط@@ثوحةولالاحكامه@بثو@بلىلنتسابقلالاعت@ررأمرناوالتدئر،الاصتناط

يقطر@لتيالأحكمسللوحوهألمحتملةالآيمنئنزلبما4ودو@لحلماء@لناظرين.

كلأوأنطلها،فيالاحتهادتسويععلىالسمعمعانيها@ستدر@ك
سهم

بالقولمكئص

@بنهدينمنواحل!كلسمر@د@لل@وأدونظره،رأيهعليهواسمقراجتها@ه@لي@ئئ@هبما

وكان@لسعطريقمنإلااستدراكهبل@لنايسيليكنلم@@لظزة،بلي@ئاهما@كلتقاذ

سفوح@اجتها@ه،عليهحصلمابمثل@ل@رطريقمنمنهمواحدكلتحبدحئزا

لكلمركايكونأنللسعاليمحتسلا@لكتبلمظجعلحيثمنيكونئدذلكأجل

منوضتفاهالحطا@مضمونليوماالآيةدخرىعندهعليهدذماالمجتهديرمنواحد

لطيصمىوضتضاهالفخ@ماالآيةمدهاش@لتكمعلىفانظرالاحتسال-وجره

2لتىت@،@ئحكم.(32) 4 3 /،12 4 @لاسة@لآيةومي)ك@(4
من

@انلة.@حرة@

سحرء@لاء،سررة(3)،
8لآبة@ 4@لآبة@لحل،صررة(35)3
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دلائلإحدىوهذه@لاصتباط!وجوهمن@ل!ئثتماوضرو@ائدوكثرةالمحاني

ةكزفيتقذممائخملافاكزوأنا@لثر.كلامفيمثليمارجوذجئنرغير@شبحجاز@لتصتط،

هذاذكرثممحصورا@،مج@وعاكانبذاقلرئيه@لى.ئتر@ليهونضضلأ

لكلفيمتنولها@لتىمرئئا@لمسائلمرصرصةصفحاتئربععلى@لتلحيص
منفيهلماهنالذكرئه@لتطويلمخافة)رلولامسألةوسبعينإحدىفيهفبلغمسالة،

ذلكبعدوقالالعظية(،@لمائد
@لآيةهذهدلالاتوجرهفهذهختمه:ألي

@لني@لطهارةفيومنها@حتماذنصوصقمنهاالأحكم،وضرو@على@لصحني@لماحدة
دلائلهامنيزكيكرنأنوعسىسها.ضخاقيوشروطها@لصلاةئمامتفديمهايجب

علئسايثئغةلممئااحتسالهاوضروب
فيها@ثركها@لنظئرو@نمئقصيعهائجثتى

@@لرفقواللهلفهمها،وفقمن

تفسيره:فيذكرهممنالجصاصئكثرالذينالفقهاء

ضخمهفقهيةموسهثكلةيصئلهذا@لكتبئن@لقرتن،أحكم"@صتقراءمنيثضح

@لفقهبةكبرى@لذ@مبئف@@لىو@لرسالةعصر@لنبرةمدالاراء@لغقهيةكيزاشحوت

@الجري.ر@لثالث@لثفيدينفي

@إر@منوئكنرالحصاصيذكرهممنرأم@وعلى

مثل:فقهاء@لصحابة@لفقي@:ارائهم
وعبد@لل@ع@ر،بنوعبد@للهالخطاب،بنودرطال@،أليبنوعليمصعي،بنعبد@لله

@للهرضوانوغيرهم@لومنين،ئمةوعائث@ثات،لنوزيدعبلر،بن
)73(،@جمحينعيهم

)93(،@سئببر@وسعيد)83(،لمجبئربنسحيدمثل:وأعلامهم،التابعينفقهاءوكذلك

4@9،-2/16@لقرت@،ئحكمر@حع.@36@

رطنالنهرتهم@لصحاتيزك3ئرلم(+)

سعد@للهعنيد@لحلموئنتهم.ك@ر@لتبحيىمن.(@م@-45)جر@لاسدى@لكرديسحيدسك@8)
@لكن@شلأتاه@ا@عبم@@ىركد@حالة.@ل@ص3عيرمالك،بىوئسعرو@ىع@ر

ةيقولتتينه،ي@
@و@بكمئتأرلي5

ثصاءلأ،نم@ى
محبنابحي

مغنله@طج@بهطص@ر@لأضحتمععلى@لأمهسحرح
علهومرنحد@لاوحما@رضعلىوطمحيئايلحمعقلحل:!@حدس@لاممقالمزا.

@
.@2كلم@لأعلام،و.د@،4@لهليب،تهلصو.@71،@6صحد،طفدسترحت.مي

@صد@نا-495(:3)@لؤشرمصنىحزدسس@ب@سبدسى9)
ونحد@لفقهاءى @لحة

عطاء.يأحدلاباريت،@لتح@رةسبخىركدو@لحرع،و@لىمدو@لنقهير@طلحتحمع طقتالالر.دىقيعر.ر@ريةشميحىونقضبة،@ططا@عرسلأحكم@لاسئحمطرككل @
4@لرة،صمةوالثه،5سحد،@ى 1@لاعم،و.2،،1 0 2 1
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)34(،جنربنومجاهد)24(،@لبصريرالحسن)14(،و@لئضي)04(،لئخعي@وإبرا@

وغير@.)4(،وطلىوس)@4(،رلاحأليبنوعطلو

ريه@الحصاصفالإمم

الصحابةمن@لسلففقهكرفيعلى@زص@كلحريمق

فيهايحالجالتي@ل@بحثمنكثيزائصدزفهوولذلكعليهم،@لل@رضوانو@لتبين

كئيرةفلكعلىوالأمثلةو@لتبن،فقهاء@لسحابةآراءبذكرالقضايا@لفقي@مختلف

رمىأكلر@ليم،س:(596-46)عر@د@لحيئ@را@ضود،س@لتيسلنيد@لن@ر@يم(40)

@فبه@لصر@لصملي:!عهتاللطجج.مى@طخىمحفامد@ة.ل@لمىومرك@ر@لنهاء.

ئى3@@ك@رضحنى)رمرأى@ل@ا@حادسعهنحدملصلهمحهناكاد@مانا@لر@ق،
اطريا،منهل@ح@تركماو@للهقال:اوماتحز@نبيئطغرلماوعرسا.حر@سوساكحيفة(،
7@طماط،تدكرةوأترحت 0 8ا@م،وه@91،ا-لثه6س@د!@برطمقتوأ1،/ 0 / 1

ر@لنقات.@طديترحالوئحدمى@فهاء@لالبى،.(5103-19)@ليمنر@جلعرس)1،(
لد

مرو@رس@لكسمد@ل@صلرعره.جمة@رالاممعهئحدحمظه.@فرة@نلوبصر@لة،رلة

طصهلكاد
7@طماطتدكرةر@حعأ@لرومملك@ل@ررصرلرشره 4 / يص،@لهدتهديصوهه@،-11

5.-21)لريبسلى@س@سى@يا@( ا@ضةوخز@لصرةنمل@مم@حد@لاسبر@لك@،:(11
رمهى

يرثلالمحب@رلد@لساك.لحاء@لنحلئحد@لحلاء@لنهاء@ومر
طالصنىسعبكص

رله@ضم.ليض@طقميبحا@ولا3،ربها3لبنرعلى@لرثةيححللكد@لفلو@ميمبهوعطت

@لهكص@لامه@عد@لر@عرسولىولمائثاه.سطمر@د@لى،لوسصس@طخعمع@هلف

@ي5
تريدمم،اء@لحيا@لان@ئما@طس@01لأحالها،،عبيعيولينحل@اليا@ضكللا@تليتتد@

@@ا.شحرت@م@كبه@كنرة،رئحرهأ،.بالل@لاشىوربلولك،للااء@قحرةئ@وئما

2@لهص،صهلحصا 6 3 12-2 2/1فرداء1@وحلسهرا7،1 2/2وا@لأعلام،3،1 26.

س(5104-21)للكى@حعئ@ر@بخر،صحاهدسي@4(
ضبح@لسي.@طا@طتال@لالبى.ئنة

نرلت3وبساله@يةكلعدلمحقص@،مر@ندصعديهقرئ@عبم@،@ىعى@@فسرب@،و@@@لو@

على@ض@وئحمتعبص@رو@يةيلاليممقا@قمعابنايرغالقهانفةوكادكت؟!.وكيف

.27د5@لأعحم،ر!اي@4،@لته@بص،.تهلبر@حع.ماحد.رهرمد@طوبفال@ميه

عنا@مي@،كاد@لأحلاءونحد@فهاكميرحبلى@لن@مى:(5114-27)رلمئينسلمسعطاء)ك@(

لىولةولد@ى@ليى
دكادمكة

سعومحدنهمئملهامعتي
عاتة

و
سلةرنمدلهىواسمررةئ@ا

مكةنملرخوالالمنياعرو@رع@مس@رلهضهدوعيرسا.حنبمةرئرأك@ر@حيعه:ئحدركل.3وعر

19@طماطتدكرةر@حع.كلكهتعهعلى@لأحد 2 1@لنهبب،نهدي@وه1،/ 9 9 /7.

ليكلى@لتممبرمىا@()ك@-60@لي@ليلل@بخساد@الحدبنطيرس)ما(
@طديت.ييو@ية@لف@

متقنقاكاد@لى.ومننى@يومرلحوسمننصله
تو@يرسرك.@طلماءوعطعلىحرئ@ولا@ليشلي

بىثمركادكلى،نوبالمر@لن@حالحا
سلحى@لؤ@وكدعليه.@صلى@لس@نلكحالحاسكعد

2/1ة،صمةراي@(5@لتهي@،قهدي@حع.ر@ر@حر@ى.@لرك@ 3/2لأعحم،@و.6،0 2



@لتفشرفيوسهحه@طصاص@لر@ري@لإمم38

تغسيرهفيحذا

فقهاء@لأمصاروس
@لف(@7)

وعلىمذبه،فقهاءدكرهم:شئكنر@بصاصي@

1)تالنممكخمة@بو@لإمام@دمبصاح@رئسهم: 5 @لكباررتلاميذه@(،0

@لف
للتوفى@يم@بر@بن)يعقوبيوسف@بووهم:الامم!،ئصحابعليهم:أئطلقين

8 بنومحمدا@(،2
8)تالمثناني@سق@ وهؤلاءورفزا@(،9

كرل@ه،حنيفة@يالإمامجنئا@لحتقرل@امسأل@كلفي@بصاصيذكرهمالأصحاب

مسالكفلكفيولهيذكرها،فالحصاصالإممرئيىتخالفتراءلهمكانا@@

عنهسأتحدثوهداعديدة،

شاء@لل@.بن@للاحق،@بحثنى@التفصبلمنبثيء

@@لإمامأيغا:ذكرهممنالجصاصئكثرالذ-شالحنفيةفقهاءومن
جعفر@لطحاوي@و

3)ت 2 @لبابفيذلكتقذمكمامؤلفاتهبمضوشزحباختصارقموقد@(،1

بنعلي@لثيئئمالفقهية،بآر@فه@لكبيرةمعرفتهعلىيدذالذيالأمر9)الأول

3)تالفئيموسى 0 في@مماص@تتبعهوقد@لقرتن،،أحكمصا@أ@(،5

@لفرلويمكن@لكبر@طنفيةأئمةإمائاسكونهرضعليهور؟تفسيرهمنمراضع

@سنالأكبر@بو@شيخههوللتأخرفى:فقهاء@طنفيةمن@طصاصيذكرهمنأكثرلأن

بن)غبيد@لل@الكزخي
3المترفىدلألبنمسيئ@ 4 0

فيترائهذكرمنأكثروقد@(،

وفالبقوله:أذلكثبر@ل@وهوتفسيره،فييحرضها@لت@@لفقهيةشتى@لسائل

أبرثيخنا)وكانأو:ألر@طسن-،،شيخناوذكر"أو:الحسن-،،ألرئيخنا

@لساثلة@لحباراتمندلكغيرأويقرل-!،الحسن

1/1،41،61،92@لؤتد،نحكام"@نال@جلعلىحعر@(46) 5،63 5،75 وعبرماه،9،+2

@مى@
ة.لكث@لصعو

ديهالهمتىحث@لني@لى@ل@صع@لرصرلرلتهيلترححة،لمحمسقت@لضللأعلا@ما3نزلى(4يلا

@لرصالةس@مزخرةفي@لأعحم@رسمر@حمةجمكى

@مله@جمةن@يمم@@نصحبمىكير،لقيها@(:ا-1085)يى@لريسنل@@زقرس)طا(

تصاعماروليرةلال@رئتمنحهاد،س
ممىركاد@ليهص،.@لنيى@رنرا.ئحد@لمنرةوموسها.ولر@ي

بفرل:ركان@طعية.قيل@وهر@رأي،عب!لحل@ئمحد@طلبتمىركادو@لحاث@.@لننىلسحمع

لص.
4@لأعلام،ر@حع.تىكا@رئي،.ا@ضرحاء@نانز،دلممالارأيلأحدلا 5 @مر@را3،/

2/5و@1/342،@مة@ 3 اص(.ك@2@فدتباد،حبلار)ط.4

@لعلبة،.ت@ره@رل:ا@مى@لا@@سلل@ر@حع(49)

2للح@اص5ادنحكمهر@حع)سه( 5 7 /،12 ر5،8
5 2 5 /1.

3الأحكم،لا@نصلعلىحعر@(51) 8 3 / 115 2،55 2،84 6 /،24 2،105 @ماضع.@رعرماس2
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ليآرائهمذكرسئبهر@طصاصالذيىمذهه-فقهاءغيرا@مصار-فقهاء@عا

قسحين:@لىتقسيمهمفيمكنوالأحكم،الفقهمجال

وئصحالفم.@دفوظة@د@مب@ئصحاب@لنتاء@لأول:@لقسم

ئغراذإلانها@ليوميتق@بحيثمذاهئهماندرصتين@لفقهاء@ل@الثاني:@لقم

على@لف@ءمنيذاصئلقييليوفيما@لعلماء،خح@بدكرتعنى@لتح@لكت@فيمبعثرة

@لفسين:هذبن

وأصحائهم:@كفوظةالمذاهبأصحابالفقهاءالأول:القسم

أصحابأحلاءأئمةألشأها@لت@@ب@ذ@@تلكالمحفوظة،المذاهب@قصردبأو@

صاروو@لطلاب،التلايدحرلهم@لتصث@والاستباط،الاجتهادفي@لواضحةالمناهح

ل،ئنو@رجسميامدامبهم،فقئدوارالحكام،@لناس@ليهمورحعوأتاغ،ئصحاثلهم

ووثرأئحتهمتراءحملواوتلامذتهمهرلاء@بتهدينئصحا@)نثمترائهم.وثونوا
ما

@ديدةالآراء@@ضافةلها،و@لدحوعليها،و@لزيا@ةبتنقيحها،تمهاحيثعل@يةلطرق

وركا@بهج@يى،والبر@بالححجودعسهاالأقوال،بتحقيققم@اكمافيها،للحو@ث

الأثمةهؤلاءتراءخفظتوهكذافيها،للاسنباطوالأصرلو@لقطكلدالكامل،

والاضمحلالالاندراسسالمجتهدين

مذ@خفظت@لفق@اء@لذينالأئسةرأسفحلى
ئكثرو@لذيى@لى@ليرم،@ئهم

7)تيهط@ئه@ن@بنمالكابعامذكير@رائهم:منالحصاص @ر@@مما@(،9

عقبمالدالإمامئليذكرعاثةوالحصاصالمالكية.مذهبوصاح@@لهحرة،

@لذينتلامذت@كبلرروايكيذكرماوكثزاالأحنا@،مذهبهعل@لىلأقمالذكره

@لقم@@بنو@:@،الأصحابطبقةمنأشارن
م

)@(،رمبو@بن)3(،

وهي.لاكلها(@دمرطة@لنهبةللللصنرتعة@و@@لس@نملللىئدللحر@(52)
@طمي،لللحص

@لي@@صو@@لثى،@لمصو@للالكي،@لم@و@

9ا-)ك@@لى@لفم@@هر@@للمري،@لتفئحال@@لفسسحسعد@ل(53) حاطا@(1

@فه،ححة
ص@وطأ،@ئحذ.ر2ولمولطراث.برنعفهمالك،@لاممصجتلم.ر@ير@رمدحع

@،جر@عرضةدةا@لض@له.مه.فت@الك
حزحمالك.@لامم@و@ماس@الكية،@@ئحلسوهي

@@لنص@نمدسعهونحدصجحها،@يا@لبحريعه
ير@انهمرلحههما.و@و@بحىسويحى

52@لمفهة@رم@كلة@فىحسته.دير@حعلالفامرة. / 3@لأعحم،واك@،1 2 3 /3

عد@لله(54)
مىلحقبهأ@(ا-2579)@لمري@لعفريمسلمسرهبى

نمحد@لامم-مىالأنة،



3 @يفشرئرمهحه@صاص@@ر@ري@مال!8

وأشهب

بنماجملبم@القاضيذكرهم:منأكثر@طصاصالكبلر@لدين@الكيةعلماء@ومن

2)تالبصريإلحاق 8 @لبصرة.في@الكيةوكبير@@لقىتن،،أحكم@صاحب@(،2

لهمناثانمسيرهمنكئيرةم@اضعفيالحصاصتتبعهوفد
وهومختلفة،مساللفي

@ييستنرقئحيائا
وثتذ@سيره،صنوصفحاتصفحاتوالمناثات@لتئحاتهذه

حئا@لنتاش
حذة@ل@يصلحتى

في
@لك@
بعبلىات@سماعيل@لتاضيئقمالووصفم

آخرحيئائنصفةئنمنيسنغهلامذاولكن@للج@،شديدة

@لكب@@لمقهاء@ل@جندينومن
ى

@لف
الإمام@ليىم:@لحمحفوظةفقهيةمذامبلهمين

2)تككرالثافعيإدريسبنمحمد 0 @نيالهسؤقمنأكثر@بصاصوقد@(،4

وهرتقربئا.تفسيرهفيتنارلهامسالةكلعدوالأحكم@لفق@مجالفيترائهوذكر

@لنرفىالئونطيئيبى)بوسفالئويطيصاحباه:عنهما@ر@هذكيرمنئكثر

2 3 2@توفى@ثزفما@@ساعيلبنيحىبن))سساعيلرالفزني@(،1 6 وقد@(،4

@تتسهمحتصزا@"سهساكلحسع
كمايدل-وهذايهال@هر،@ثافعيالإممكلاممن

@لف@لكتالنهذبنعلىمطلعاكان@بصاصئنعلىمابقا-دكرث
مكانةيحنلأنبن

له،وملازمتهماالمذهبصبجامعيهسا@لىلفزبنظزاالثافحيةفقهفيعظية

عليهما.وثنائه

مالث.
كبلهصبطه.علىئحدالاممفسمحتهنا،نفهحادطاكادو@لسث@ر@طلبتلير@لت@حع

مر@مانعاء@لت@عيهكرضوبهر.صبركابانواكحبر@رطأ،@را@مع،،@مها.سبتلي

@@و.6/7،1يص،لنهد@قثلبصحع.ر@له.مر
صرر

1/3لب@،@عة وا3،5
4/1عم،لا@ 44.

@ثاود@لفشيعد@لرووسسئضهص@)
@لحي@@فيه(@204-145)لي

كادعصره.@يللمريةى

ننقهمصرئحرحتما@لن@ساالاممتالمالك.الأممصاحص
نجل:ليه،.طت@لرلائنهصمى

9@لتهلبص،نهليصراحع.كلصص.مكله.لفصرنمه@مكبى،@صه / 13الأ@مو.13،5 3 3 /1.

2/2الأحكم،@يالعلمانل(56) 0،12 اقةلكاحسألة@لىتطرقوتد0،2
صريحعلى@لقدرةمع

3@طعي،@لمصعلى@لكير@لقاصى@سعللدكر@طزة
ذكراتنة@@هده@تاءرفيعليه،يرذلاقنه

حطر@@صمل@لعاصيصثاود@لأصمهاىلالهما
نفله،س

فانلأ..ثلك@طصاصر:3
ردي

حكا@ه

ليلانسعروهرصحص(،)أىعله@سعيلملاصثارد
يسعل،علىمصلىوعربحيههسانمه

لعاهكدلألهحاصة
من

تحفصتبلعمابحفصملا@لالصا@ملعلأا.لالم@مرقلحهلحلد

فهمائطمحالفيه-مىوعيره@سميل-@لقاعيمع@صاص@كحمحئةنما@طمىللحلمص@ط@ص
مى

س@لى@حمفصلأ@ى@لمصلعهسيثبأتيومدا@لتت،ميمهحهعلى@لاحطاتو@@احد@حلة

لحال@.ضاء@لله@دهدا@لا@،



3@لتفشرفي@نهجهئض 8

وناقثه@لفق@ي@شتى@لسائلفيرحمهسا@لله@لئافعيالإممالجصاعىتتبعوقد

حلىحاوالدفعبشذةأخرىوأحيائارفيع،وأدبأهاد@بأسلوبأحيانا@لئض@،بطرل

برصاففوصفهبعضا،بحضهمالحلساءحررةفي@طلوب@والأدبحد@لاعتدالعن

تخطلادعة
لاوعبلىاتشأله،مى

الذيالحليلالإسمهذابمثلهايوصفئطيمبغي

فيإمامتهعلىالأمةئجمت
صلاحهعلىأجمعتأنهاكماوالاحتهاد،@لنت@

كلامهوحذةالجصاصالإسامثذةلأنلريمكنتعال@.جمظل@و@ستقامته،
مع

ئما@لثافحي،3الإمعوحصوضاعم،بشكل@لرأيليمخالفيه
المآحذكبرىمن

ضاء@لدإنبالتفصيىلهسئعرضماوهداعليه،و@للاحظات
من@لرابعلي

هذا

@لت@سيرأ.في@طصاصمنهجعلىحظاتو@ل@@آخذ@أمم@بمنهان:وهو@لبب،

الجبي:@لذهبمن@بصاصموقف

فيوالئرخفظ@لذي@لرايع@لنتي@ده@@ئنو@طماعة@لس@ئملعندالمعلاس

ئحمدالإماممذهبهو:الإسلا@ية،الأقطارسعديل!
خبلبن

(7)
عليهئطلق@لدي

وءالح@بلي،المذهب
ئحمدالإمم@لاقاتراءيذكر@لانإد@بصاصفلك

فطحلبن
المذ@مباراءويستعرضالأمصلرفقهاءئقهاليسرقعندماوالأحكم@لنت@مجال

نعم،@لتعذ@ة.@لفقبة
مهاصع،ليالحصاصتفسبرفيأحمدالإممذكزوردلقد

أ@حيثوالآثلىالأحاديث@رايةمحالفي@كاوالاحكم،@ل@ق@مجالفيلي@ولكن

سعبد@للهعنسيسابنعبد@رحسشيحه@لسطة@لرويكمنكثيزاوي@@طصاص

أحد
أحمدالإممأبيهع@

أنهعلىيدلالأمر@لذيالمسند!،"صاحبحبل،بن

تديكرلمو)د@لي@،@طديثيعلىمطلغاكان
بذلكصزح

2اا-64)@ل@لشي@ى@لر@@رعد@للجل،محدسنحدسيلاه( ونحد@ي،لللص@ممص(:4
طدعلىمكاسأسلاد!يرلدسرخى.و@ل@ئ@و.وكانمزو،سئصلهللنههري@اكر@مةاكف

رحر@مدر@رسرللو@ر@لنمو@لى@ليةر@ومكةو@لصرةلة@ل@كيرةنسملىاميلهوممر@ي@لل@،

حدحتئلصنثضلحرعلىبحنرى@للحا@لسد،وعصاوعر@لك.
وس

@للىلح،،ن@ضااه@

لفرل@نصمر@@فرد@نبمو@فخى@يوعرها.@لىمد،،واا،@لصحالة)و@صانل@سوح،،و@@للعو.

2للمنصمنيم@يوشصلأ@،@لزتنلحلق ئملمدم@بم!علىوئطهر@للهملا@لفول،عىلاناعهضهزا8
0لأعحم،ارا12/09،1@لصمرةصعةر@حعا@لسة. 3 / 1/3@لمفهة،للومرعةوا1،2 39.

0@لؤتط،نحكمريكا@@منهحطر@جع)@ه 1 16،046،006،16 1،26 1،56 1،86 2،5

عد@للهصنجانا@ريو@طصاص@لر@فع،منوعيرما
عدنجخهلسطةئحدسالإممني@هنح@دص@

@يمافملنلقنى،س@لقي
6 1 3 / و1

5 2 1 /2.
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فياتثمرلديكنلم@لرتت@لكفيالحنبليالمذهبئ@ذلكفي@لسببرلحل

@ذ@ب@محدوفاسيكنلموبالالحالأخرى،@لفقهبةانتثو@دذمبالإصلاميةالآفاق

@حمدالإممخصوضا@نلص؟@ذلكفي@حتبرة@@لمقهية
عليهيغكجمتالهحنبلبن

ر@لبلد@نالأقطارشتىفيكثيرةرحلاتطلبهفيرحلرقد@لتبخر،الحديثعالمطابع

تزجممقكلدلكذكركساالإسلامية،
علىيحتري@لذي@لسندأوكتابهأله،

ذلك!علىدليلأكبرحديثئلفثلاثيننحو

الأفذ@ذو@لفقهاء@لكبار@ؤزخينأحد@ئنالاحتصالهذايقزيومئا
ذلكمن

محسدالإماموهو@لعصر،
3)تالطبريجروبن 1 0

اختلافكتابهاأ@فحين(@

أح@دالإماميدكرلم@لفقهاء@
بينهم،سحنبلبن

ئما"قال:فلكصئئلفلما

ئحمد
في@لعلماءدكرهفقد5له:فقالىاخلائه!،،ئحافلاحئبلبن

أيعليهم،ئعزذئصحائالهرأيثولاعنه،يويرأيثمافقال:أأ؟!،الاختلاف

مي
أحمدالإممأنمفادهماذكرثم@لفقهأ،

فيالأئمة@مامكانيه@يةحنبلبن

فقهمامذهئاينثئلموأنهورجال@،وعل@مهالحديث،

سدللد@رريعنف@،@لمفهاءومقنم@لؤرحبر،وعمدهللضر@،نح@لطري@لأممريحعا(59)

7كلا،رجلىص@ لحله@لا@ا@لالري@لأمميمحلولممنا،هاك.@دكحرة@@ر@حعر@8
حاءومنسبغهمى

رلم@حمدالإمميدكرا@لملاء@لاخلا@ئصى@لينصحد@لكن@مىنبلعيرعلخا@نحيتلحله،

يولا@لمي@لفقهاء،،لخلا@في.@للحريبذكرهلم@نال@مبيلدحلىمى@لتهاءبحدوه

@ي.ولا@للاء@لسوفديتأسيد@لر،،دياولا@لديسطرشه،،ا
3عيررلا@رر@ية،،صخلص

ديمامح@للب@علاء@طممبةمى
@لاخرو.

عد@للهمحدن@يقىحصةدكرهعدعلحاء@لألدلى،نريح@ي،لصي@ر@ونال
س@ر@يمس

محد

ئمهات@يكتد@لدلانلس@اه.حنيفةوأىىر@لن@مالك@خلا@كانا@يرحمعللالكي..الأصبلي
دي.وحاءنحد.يدكر@لم1@سانل،@

عدلمحمدسدامب@@لمصدة@لطابىسم@@لف@دا:اكثص

57صة@تولحى@محمد@لسرفدى@لحاريس@رح@ى 2 نحديذكرولم@لطاءحح@يهذكر1
دي

نمحاسنجررسلاود@ل@امري-،.صتةليوحملهومالث،و@ل@ىير@ر@سى@ححدسثرحة

يح@لتل
@لى@ني،.دىا@بمي@لنيوئبر@بركك@لرحير،،لحي.@لادعير@ل@@ل@@سله

@يللفلسيودكرهمحد@سر@،،@ىايدكره@نبة@ىلإر@@مبة،ر@طصئصحد@ل@ريحونما
@لغقه.ئصحا@فيلمح@ود@لطامريردكره@غط،ئصحد@طليتصسئحى@لنفلبم،.

الالتقاء"كتال@جد@لفاسلطادطكصرتد
ومالكجفةئلين@.@لففهاء،،@للانةدضانلدى

مهمبحذن@@ردو@ل@،
لاسعيد@لحريالأنةر@هعمحم@و@لملر@ي@،:.كنناوحاء@ينحد.

@لئد،مهمجلى@سيى،سرحاللهترلعلصلهوكادسيد:.سيرةو@يحل،،نحدس

مم-ل@@لمفطء،@حنح@مفد@ةاألةلل@@هحرل@حع@@سص،.حا@ن@افصةر@ثعغدرلحلك
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ا
مذاهبهم:@ندرستالذينالفقهاءلردثا:خ@

مرتبةللع@ا@لتاء@لذينئولئكمذاهبهم!اندرستبن@لنقهاء@لف"دب@و@

تلاميذلهميتجألمولكىنلك،فيمذاهبلهموكانوالاجتهاد،فى@لفقهعالية

سد@وخد@ةترائهمبتربعدهممنقمواوئصحاب
الأقمال،وتدوي@بجمع@بهم

@لفواعدرسممعوالبر@صينبالحججودعهاعلمية،بطرووتحقيقهاونقبحها

نرتمشا@ا،و@لدعوةيقوم@ا@لىو@ح@أنهمكمافيها،للاستن@اطالحامةوالأصول

إلامينقلملحيث@بالمذ@تلكمعظم-يكنلمإنكير-ضياععليه

@لحلماء.خلا@بذكرتعنى@لتح@لكنبفيمبعثرةئنحاذ

لم@لففاء@لذينهزكرئفرال@تر@منكثيرعلى@شتلألهرىتفسير@طصاصفيو@لناظر
نطزاعمره-ديرمتثرةمعرودةكنتأنهاعلى4يدالأمر@لدي@لى@لب@م،مذ@مئهمتخفظ

ئكثر@لفقاء@لذي@سنفسيره.فيفسخلهارمرلاء@لفقاء-@طصاصين@لزمنيللفرب

في@لنق@ي@@الآر@استعراضعدذكرهممن@طصاعى
مسأل@

فييترلها@لت@@ل@ساثلمن

بنو@لئث)16،،اي@ريويفيك)06(،الأيز@كليتفشره:
)36(،يخلى@بي@نر@)26،،يفد

1ص@للبريحر@محدش شحصه@حةصع@ى@ر@رينحدس@لامموكدالححما،رما3

لحأص@لشللد@هرعجلو@سم@

ل@ي@لح@ى@@مم)ول-7515(.عرون@ر@ي،نخمد@لأير@عحرسسعد@رحى(@)
ل@

يحى@يبىعالعفال@لفصاء@ا@نع.علبهغرمىونحد@لكند@لتوسلبر.رهد،و@
يررت،نلربحا

اا@لسىكدلهنى@لطار.،.مىئ@زلحمنمرهركادلالم،@لذعظمم@يالأرر@كاد.
لى

عهصلماوبفلو@سانل،،@و.@لففه،
تلهرلالألمل@@لنباركدتكلها.علهانحدما"لةئلطلح@

0ا@م،ر@حع.نم.بى@كمرمى@@ل@ومدمهرئيماعلى 14@لففهيةللوصرعةرا33،2/ 3 1 /1.

سطسميادسك@)ا
6-97)@لنرريميرقي ميرمالهمدكادلى@طلبت.للؤمبرنبرا@(1

@طمعله.طى.@طكميلين@علىصرر@لعلي@ير@و@ر@@لكر@ة،ولأ@يولدو@لغرى.@لنعلرم

@يتبةوككلا.@لعر@نصو@د@ياسبت،كلاسا@ي@لصبر،و.@لكبر،
@ىرقال@طفط،

لمحلك

1@لتهدي@،تهدي@@فصاا،ثينا@سهحمطتماا / ل@3.01الأعم،و.ا-511،ا4

عصره@صر@ينمل@ممأ@(:75-94)عد@رح@ى@لفيسمدسي@ليت-2)
قالولقفا.حدقا

سو@لئصند@لفاصيونيرما@جتيرئبهاللمربةيهر@لمياركادبرب.توي@بئ
ئمرهتحت

نمفه@ليت@ل@نمعى..الأممعهقال@فحد@لكرماء.وكادسومفرنما.
لمند@صحال@@لامالك،من

@ي@لينيما!ححة@ل@يما@رحمة5كدححر@لسقلالي@ررللحافطكرة،ر@ج@رها،.يقياب

حع.ر@ص@.رقدسرنه،
2@ماط،@كرةند 0 7 2للا5لأعلام،او.4،5لا8لهلب،@فننوا1،/

@حدك@ي@
لحقه،قاصا(:ما)،7-@لكردييلى@لألصلىيلبلىنيسعد@لىحمىلن

س
ئصحا@

دىو@فر@لى،لينمنمية،ليدةو@طكم@لفصاءلل@@رن@.
معئحرلهصةك@نلك
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بالحسنيذكرهأحيائا)وهوعالحبنوالحسن)6(،@لبتيوعثمان)46(،يثزمةو@ين

حي(ابن
وغيرهم.)66(،

@لفقهمجالفيالأجلاءالالمةهزلاءوتر@ىئتهالمنكائرةكثرةالحصاصئرردوتد

بطريقهخفظحيثخاصةعلسيةقيسةلهيعطيتفسيرهفيلدل@وتسحيلهوالأحكام،

@لهام.@لفقبالتراثمنكثيز

الحنفي:والمذهبالجصاص

للإنسانبكفيعظببمتراثمىتركهفيصاأوالحصاصالإسمسيرةفينظرةأدلىأ@

هذائديدركأن

الإمم
وه@قدكاد

النعمان،حيفةأبيالامممذهبلخدمةنمسه

منمحم@ةلألف
@طنفي،@ذب@ومختصراتمترنئصئمفبهانرح@لضحسة@زلفك@

بجملتهاتحدمالتي@لقىتأ!-أحكم"تفسيرهبينهاومنالأخرى-تآليف@@ل@@ضافة

صحب@لصر،عميقلتاسابفا-ذكرناكماالمحتمرات-شرحوئحتبرالمذه@.هذا

رلمحتائقه،وخفاياه،المذهب،علممنإلايسلكهلا@للىقك،متثغبالصال،

@تن@ة.@@سائلفى@@دهبمر@د@يكونعلى@لشىحلأنمسائله،ئصولمعرفةواستطاع

ومؤئفكشروخاالحنفيللمذهبيقدمأنبزك@@بصاصالإمامواستطاع
المعنصدالمرجعكانتمستفيفة،

فيو@لناظروئصرله،@لفقهمسائلمعضلاتحلفي

روئغد@لفف@لذكلى،وحذةالمهم،غنقيلمقوتآليفهكتبه
سيزاتصنيفهافيسارلأنه

فى@لطرلىيد@لفضللهكاتولذلددقيقا@سسا،مظئا
صنالحنفى@لذهبخدمة

بهتثمبهززلمبركانحيتلالألمحل@،مدعماثتيقاعلمتااتحر@وتحريرهتأصيله،حيث
اهتمافا

@ين.@و@ل@الحخجبثنىحيمةأليالإكللمذهببالت@مصئفاتهكللنيبالغا

=

3دنهلي@،@تهلب@الطر.@ة.مدرعر،.حيمة@يالإمم 0 1 6@فمرا9،/ .18لا1

نقةكانلفهاء@لكر@ة.منا@(.44-72)@لكر@يحد@لصيسسشرمةعد@لله)كلا(

@لبص@هكل..ضرمة،.@ىمى@نمنهكودتارئيتماريداحمادسعهقال@لاكل@ح@رناعمفا

وا8،4عىلنر@رىطمفد@لهاء،وا2،5د5@لهلحص،
0@له،@هصوعه@ / 24 0.

4)تلجماد@لنيعمادسعررس(@) سحدث@غماد@بن.و@@ص@@لصرة،@بهاص(3

غنةر@ىو@لنريضحةعهالهرى@سى@لبري،و@و@لشصىمالتسئس
نووونفه.3وعبر

6@لدنمحمسبررلمحعامصو@ىمحدواسو@للارقطنى .91ص@فهاء،@طفكر.ا،سا1

@مسلمسحئسصالعسيطسى(66)
الاممعهقاللحفبه،محلتاص(:ا-76..)هدي

لنفسهعاشبتعفه،@لىو@ي@،صحيح@س@@@ححد:ا
يه:@حتحعئ@ر@رعة:اوتالر@لررع،.سيتى

8صم،@@@توا2،س2لنهب،@تهليصريحع.يرمد،وعاثة،ومفه،)تقد، 5.
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رمن
سئيللاثأ،هدا@دهبفيالمجتهدي@شالحصاصالإمميقبر@نطلقهذا@

@لثالثة،@لطبقةئصحا@
@لتبالمسائلفيالأحكميشطون@لذينالمجتهدبفطبقةوهي

المذه@.صاحبو@سطهاقئرهاالق@مد@تنومقتضىالأصولحسبعلىفيهانصلا

اقسموالأصولعلماءئنعلى@كلتبارعليهمالاجتهاد@م@طلاقيصخوهزلاء

مش@،مطلقومحتهدمتسب،غيرمستقلمطقسجتهد@@لى:@بتهدي@

إمامه!أصولعلىفيهيحتهدبمذهبمقيدومجتهد

القو@كلداستحلاص@ولهما:عنمري@،سفيعملهميتكزدالمذه@فير@بتهدون

عللمىنتكرد@لامة@لفيةالضمالطوحمع@لسابفرن،الأئمةبلتزمهاكان@لتي

فيالأحكاماسننباطوثانهما:الأعلام،الأئةأولئكاستخرحها@لتيالأقيسة
@سائل@

@ذهبي،@@لفق@حزرت@لت@هي@للبقةوهذه@ذه@.@صاحبفيهاصروايةلا@لتب

هيوعليها،و@لبن@ديهايحو@لتنه@@لفقي@،المذاهبمختلصلنمؤالأئبىووضعص

لعضهاو)صعا@بعضها،لتصحيحالآراء،يين@قايسةو@@لتخريجئص@وضت@لتب

مده@لكل@لفقهي@لكيانمجرت@لت@وهيالآحر،

نال@@@نا
تصانيفهخاتمةئمثلألهلاعتبارالقرآن!ئحكام"الحصاصتفسيرني

لوضوح.الحقيقةمدهسرىلإنا@لراسحة،@لل@ي@وتجلربهمرانهوخلاصة
هدافكتائه

الفقهكن@ثهكانيأالحفي،للمذهبهاثامهسرعثامرحغا@لأولبالمقامئحتر

يذكرهماأولئنوفلكيحتويها.@لتيوالآراء@لمقهيةالمذاه@لكثرةدظئرا@لقارن

مسألةفيالفقهية@ذاهصو@الاراءاستعراضعندالجصاص
من

دقهاء@ار@هر@سائل@

وتلاميذهيخقلدبر،@لنححانحنيفةأبوالامامالمذه@صاحبرأسهم؟رعلىمذهه،

@طسىلنومحمديرسص،ألووهم.الإمام،،أصحبعليهم:ائطقالذين@لكلى

الإمابمبل@جئاويذكر@الأصحابهؤلاءلأسماءيصزحعا@ةوهووزفر.@لشتي،
محلإبر@رعلىحريمقهرإذحنيفة،أبافيهايحالفرالم@لتيالمسائلفيحنيفةألي

لى@لخبقسقلفدث@ي@
@سالة@مله

@ي
لتلى@ن@

من
@ي@ؤل@لص

عد@لأخا@،.طقهامحت:

صي،حى@لا@حع.ر@المث@
@دكرهاكدعمها@لكزى@نعودال2،4

خن@ىا@كيححر@@

مسانل@ى@لالصا@ليا@لحفلهيعبوحرى@لكبر،،@لفعلي.يدفودفله@ل@ارة،،

حد@لت@رت،متاوتةدرحكليى@ل@لنريائمى،ون@ىطرداد:له@لاخهادئ@و@طق@،،ل@@

@لنحالف-،كلنحالمةوملىل

3صرمرةنرمحد@لمةللنبح@لمقه،نصولر@حع.(69) 7 يسبر.تعر@1
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وقالأيقول:بأنيكتفيالأسماء@كايذكرفلايختصررأحيائامذهبه،علساءاتفاق

ذلكنحرأوئصحابناا،اتفقأو:اجميغا،،ئصحابناوقالئرائصحابنا@،

أحيائاوهويذكرها،فالجصاصحنيفةأليالإمامرئيىتخالفاراءلهمكان@@فا

ئلوهذا@لقرليقرلئ@علىحنيفةأباالإمامحسلت@لت@@لابسكو@@للىوفئبين

ألينمن)@قصنفتحال@:@للهلقولتفسيرهفىفعلسامثلالمذهب،هذايذهب

فقال:نحلتهم،وبيان@لصابئةعنتكئموقد)17(،@نبدكئتممنآلكت@ونوأ

اخئل@وتد"
أنهمحنيفةأليعنفزويلا؟ئ@@لكتبأهلمنهم@لصابئينلي

أبو@طسنوكان."كتبأهلليسوا"ومحمد:يوسفأبروقالكتب.ئمل

هم@لذينالصابئرن"يقرل:خي@لكف
عده

@لسيحثينينتحلونقم@لكنبأهلمن
اك@-يعبدون@لذينفاما@لصابئرنالإنجيل،ويقرأون

حو@ن-شاحبةالذينوهم

@ل@@لصابون)@بصاص(:لكرأبرقالجميغا!.عندهمكتاببأهللشرافإنهم
ئ

واحد،الأصلفيرانتحالهمكنابأهلفيهمليسهذا@لوقتفيالاسمبهذائعرفرن

تعطئم@كلتقا@موأضلو@صط،سهادفي@لبلالحباحيةو@لذبنحزانشاحية@لذينئحني

تلة،واتخاذهاوعبادئها@لسبمةاكب
منذألهمإلا@لأصلفيالأوثانغبلةوهم

عالحةعلىيجشزوالمنبطاوكنوا@لصابئينمملكةوئز@لماالعر@قبفليمعلىالفزمقظهر

كنماو@طزرة@لشموأهل@لرموكذلكنلك.منسعوهملأنهمظاهزاالأوثان

فبطلتفى@لنصرانية،الدخولعلىبالسيفحملفنمقسطنطيتنضرفلساصابئين،

منهمكثيووبقي@للاهرفيغمار@لن@ارىفيودخلواقتذلكمنالأوثانعاثة

الأوثان.@بطا@ئشتخفينالئخلةتلكعلى
ى،@لنصاروبينبينهميمئز@لسلصرنولمالنصلرىجملةدخل@ا@يالإسلامظهرفلا

الاعتقاد.لأصلكاتمينالأوثانبعباثةكانوا@ستحفين@ر
لاعتقادهم،@لنىأكئموهم

كت@انعقلحائ@فاصبيالهمفيوحيلزأصولهم
وعنهمثينهم،

الإسطيةأخذت

@لسباتخاذ@لكواك@@بميعوئصلدعوتهم.انتهتمذهبهملالى@لذهب،محمان

خلافلائسائهاعلىئصنائاوانحاثماوعباثتهاآلهة
ينالحلافو)نمافلك،فيلينهم

@لف
@لفولننحزانبناحيةين

أهلفيهمرلي@ئرالعهم،منشءفي@لبطائحبناحيةين

1@لقرترنحكم@الا@سلعلىراحع(70) 5 7 / 1،12 5،42 منو@يرما5،5

ه.@لآيةسحرء@اثلة،@ص@رة(71)
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أنهممهمقوئاشاهدأنه@لصلئينفيحنيفةأليفولفيظنيفييغلثفالذيكب.
لانتمية،@لسيحثينوينتحلونالإنحيليؤؤونوأنهم@لنصلىىمنأنهميظهرون

أوالإسلامإلامنهمئقبلولاللالحزيةمقاممتقدي@قر@رررؤنلا@لفقهاءمنكثيزا

@كلتقاءكانومن@لسيف،
الشو@لفقاءأنهملنحلا@فلاوصفناما@لصابئينمن

نسائهم،ئتكخولافبائخهم،ئؤكللاوأنهكا@،أمل
رر؟حينةأبيالإماملرئ@الأصحاباراءمخالن@عندأحيائا@طصاصأنكما

ومنالإمم.برئ@ويأحذترائهم،
يمة:للآيةتفسيرهفيجلىمافلكعلىالأمثلة

تطزقوقد)37(،@نمكضطآبفةفتنتخالضلؤةلهمفأقتتفهغبهت)@)ذا

@ال!مقدمتهموفي@لفقهاء@تر@ذلكفيفاكزائدائها،وكيفية@طوفصلاةمسألةبلى

بحدتصلىوألها@د@@لنيبزمنخاصةليستالحو@صلاةئنوى@لذيحنيمةأبو

قال.@دم@،هذا@صحةعلى@لكثبرةالأثلةدكرمنفرغئدوبعدأيضا.@ر@وفاته

فيبرسفأبيصزوي@لذيوئما@لقول9
صحةيخ@لعد@لنبيتصئىلاانه

@للهتولظاهربلىليهفمبفإنه@امامير،الحو@عندتصفىئنينبغيوأنه@فوف

@لنيبكؤني@لصلاةهذهفحمق@الضحلؤةلهمفأفضتبهتمبهت)@إداتحالى:

@لتيخلفه@لمثةفضيلةلئدركماهذا@لرجهعلىمحهيخغلهالهموئل@فيهم،@ر@

لييوجدلا@ثلها
إلا@اممين،بصئيهاانلأحدبعدهجئزفغبرغيره،خلف@لصلاة

ر@ختلافتيبلىيحنبمفلا@لأؤل،خلفكهي@لثانيخنف@لصلاةفضيلةلأن

@لنبيتخصيصفأما)الجصاص(:لكرأبوقالللصلاة.ئنابهرمساو@ستدبار@لقبلة

بهذاعليهلالاقتصاربم@بفليمى@فهغ)@إذا@بقول:@اباروطاب@في

كتدا)رلمقال:@لذيلأنغيره،دون@طكم
3

هو@ألفملؤةلهمفأقضت
اك

ي

علىفيهائاعهفعلينافغلافعلقد@ر@وجدنا@لنب@فإفا)47(،)ولقبمؤ@قال:

4@لمراد،نحكملث@.ا 1 3 @كل@حمهئ@ي@لاممرئ@ع@ىاكححد@كر@@طماصححسوحهل.2/

2،72الا@لأحكم،نحا. 7 @طجمة@ي@لاممتوللدكر@لبلض@نكبر@مألةبهلحتوند4

ادى@لل@@@ومحدسبوصئينولدكر3@لال@،@لأصحى@رن+بم@صلىيبهر@ى@لند@لى@

حبنا،@ليهىديلالنكبرنجرلادكان
ساعلىحبمةئىفرلئد@زلرحلىلدرله@ا@صاص@رخحنبم

@للمححة@يدئ،نداي@ضرح@لهحايةنياار@حعللألةمنهوحرل@قرله@ا.تمئ
9،3لا@،ا@رعالي

@غمله@ا@و@لنفل@ليمى@لكتومر
@ي

يطمي.لللص

1@لآية@لاء،سهرة)كلا( 1مى@لآيةحرء@،@اكصرةص)،7(.02 58.



3 9 ليوسهجه@مصاص@لر@ري3الأ6

@تطفر3عدقةأنولتم)خدشفوله:ترى@نألافحلة،@لذيجه
(7)

يوجبلم

منغيرهثوفىبهمخصرضا@4@كرد@لن@
ش)@عا@ا.فرله:وكذلكلمده،الأئمة

)77(،@الله@زلب@@نهم@ضكم)اينقوله:وكدلك)67(،@بكيغكآنمزمت

@سيهتملاخكموكحا.)فيوقوله:
(78)

والأئصةبالمحاطبة،كلن@@لنب@تخصيصفيه
سه.بالحكممراثونلعده

المشيلإباحةعئةيكونئنيحرزفليس@ر@النبيخلفة@لص@فضيلةثوأما@ثو@

مملخاكانلمالهفيالصلاة،فروضمنتزكهاالتيوالأفعالواستدللر@لقبل@@لصلاةفي

الفزضبتزكأمزوايكولرائنحائزفميرفىضا،يكنلم@د@@لنب@خلفلاة@ل@فغلأن

@كلتلال)أيبذلكاعتلائهبطلوصفناماعلىهذاكاندلماالفضل،هر@@@لأحل

@لفعلى@لرجهرف@صلاةفغلأنوصخيوسف(أبيالامام
@هالنبيعىزويي

لعدالخوفصلاةدغلج@و@لصحابةمنجساعةوقد@رىمحه.جلىكمابحدهجائز

وخذيفة،موسى،وأبوثابت،لنوريدمسعود،وابنعاس،ابنسهم@لبى@ير@:

ئخكىخح@غيرسمهم،تخرينفيسئرةسوعبد@لرح@ىالعاص،بنوسحيد

عى
أحد

@أعلمو@لل@حلافه،يسغلابجساغايكرنومثئةمنهم،

ذكرعن@لفقيةوالمذاهبالآراءاستعراضعندالحصاصالإماميغفلولاهذا،

هذهفيوهرحنيفة.أليالإممعى@لرواية@نا@ختلفت@تعذثة@الحفي@ده@@روايات

إحدىمعيتحلفقوهرالمذهب،صاحببنفسهرجدهمايذكرأحياتاالحالة

ويترجح@لروايك
أنهعنده

الحنفيةكتبإحدى@مهاتأوردتهماكانو)دصحيح،

لمحمد@لكبي@،مثل
ايات@وبعضعلىيحكمأو)08(،ذلدبحلافالحسنبر

علىخكمهمثلللآثر!،ومحالنةثاف@إلها@وابة"عنهاويقولبالضح@،المذه@

ئن5وفيها@لصلاة،م@اقيتدخصرصحفيةأدي3الإعىزويتالتيالررايكىإ@

قامتين!،ص@ر@لظلال@@وقتوأولقامتيرمنأتلالظليصيرأنالظهروقتآحر

شافة،@وايةيقة(بهذهحنيفةأليعنزويما)أي)فهوبحدها:@طصاصوقال

)18(،@@لمصر-وقتيحضرلمما@لظهررفتأنفيالر@ر@ةللآدلىمحالفةأيضاوهي

1لآيةصدو@لة،@سهرة)57، .12لآبةو@صدللتحة،عورة)كلا(.03

للانلة،م@ره(78).49الآدةصلو@ان@و،@صحرة)كلا(
.42مى@لآيةحرء

3،23د2@لفراد،أحكم)ص(. 2 .2/131الأحكم،@و.@)س@(6

@لألةمله@ى@طعيلللص@راباتوحرل3،4د2@لضتد،أحكملىا@@(81)
6ر@حع / ك@2



3@لتفيرممطضنهجهئشس 9

عليها@سولعيرالأحرىارواية)إنويفولاجتهادهبلبهئئاهماخحأو@
(2

أنهالحصاصتفسيرو@لغابى@ى
يستعرضالختلمةوالمسائلللأحكمتعزضهأثناءلي

و@لتبحه-مى@لصحابة@لسلففقهذكرلحدأولا-يخوقحرلها،ي@الآراء@لف@

الآراءهذهياق@ثمالأحرى،تراء@لذاهببذكريمعهاثممذمه،لقهاءئقوال

الطرقلثىعهومد@مغا@طمميلمذهبهالغابىليمنتصزامستفيضةمناقشك

أحيائاأنهإلاإليه-ذهصماعلىمتزعة@كلتر@ضات@متراضهخلالسوالأساليب

لدكرضيعمأنثودويمضيرأيهلييو@لقهثممدمه،فقهلىأحددكرعلىيحتصر

ماسل@لهذا@ل@و@لمثالالأمصار.فقهاء
تحالى:@للهتولعدتفسيرهفيررد

من@لوجوهدصوقد)38(،@أل@كة@لىننقحا@أندينمولاآفهمبيلى)رأنفقحأ
افي@عاني@

طائفة@لدفيوأوردالأحكامعلىدلالنهاليالآبةهذهتحتملها
الصحابةعىالآثلرمن

عنلقل3والنلحين،
محسد

بلى:ماالكير،الئر"كتابهس@طسى@لشيبانيبن

محمدفإن-9
ئففعلىحمللورحلائنالكبير،@ا@لشيرفيدكرالحسىلن

لاكادفإدلكاية،أونجاةفييطمعكان@الاباسقبذلكيك@لموخدةوهورحل

سفعةيخرمنللنل@نفسهعرضلأنهذلك،لهأكرهفإنينكابةولانجاةفييطمع

للمسلمين،مفعةأوبحاةفييطمعكانإثاهذايعحلأنللرجليمحيو)نماللمسلمبن،

لاكافىفإد
@ييطمع

مامثليفعلواحتىلذلك@سلمين@يجزئولكهنكايةولانجاة

مىطمععلىكانلرلألهشلى@لل@،@دبذلكلأسفلا@لدوفيوئكونفيقتلونلعل

فييطمعولا@لعدزفي@لكاية
أنطمعبحافكذلكعلبهم،يحملأنبأشائرلم@لمحاة

و)نماموزا،فيهيكونأنوئرجولدلد،بئىفلاعليهملحميهفيهمعيرهيكي

نجاةفىيطمعلاكانواد@لرجوهسوجهعلىيهمنفعةلاكاربناذلكلهيكره

ديهو@لنكايةئمصلمذالأنبدل@لاسفلاؤ،ئرهى@لىممارلكنهلكاية،ولا

بذكر@طصاصلم@لسير@لكبي@،5كنبمنهدا@لنف@و@عد@،للمسلمينمنفعة

مححدقالو@لذيقال:او)نماعاثة-يفحلكماالأمصار-لقهاءتراء
مى

هده

عيره!يجرزلاصحيخ@لرجوه

*،*

14@لأحكمالظر.(82) 6 2 / 1

3،13اللا@لفرتد،نحكمل@(.ا 19.

1@لآيةسحرء@لفرة،سهرة(83) 9 5.



3 9 فيومهحهيبصاص@لر@زي3@لا8

@نفي@@لذبحدميهدالئم@بصاصالإممئن@لقولوجملة
جميعنيعط@ةخدمة

@لف@لقيتنأأحكام@تفشرهفيخصرضاموئفاته
مرانهوخلاصةتآليفهخاتمةئعتبري

ئليالإماملمذهبو@نئافقهيئامرجعاهداكابهغدافقدوبالتالب@لر@سعة،الحلجةوتجلرله
لللاق@وتحقيقه@ذهبهذا@@@ر@نقلفيالجصاصتحزيلنذةنظزاجملدثةحنيفة

حثعو@لسابقرن،يلتزمها@لأئصةكاد@د@لتيللقر@استخلاصه@لىبضافةفيه،المقحدة

الأئمةأولئك@مشخرجهاالتيالأقيسةجمللمنتتكؤنالتي@لامة@لفقهية@لضىابط

سالجصاصالإمم@كلتبلىمصد@قيةعلىبدذسبق-مئاعرهمعوهدا-الأعلام.

دفيقا:علمئاتأصبلاوتاصيله@طنفيتحربر@لحذه@فيعظيئمدوزلهاكان@لت@@للبقة

وضعت@لت@هي@لطبقةئي:عدهم،@لعلساءتقسيمحسب@لثالث@@للبقةوهي

ئعذئنحفاجدئرفهوولذلكفيه،و@لتخريحلئئر@لذهبو@لقو@كلدالأئسى
ئكللاممن

@سلمين.علساء@وسائرتمالىبرطاثةفيه،و@ل@جتهدينمذا@لمذهب

ائل:@ل@بعضفيالحنفيللمذهب@بصاصمخالفة

عنهثناعهوشذةلهوانتصاره@طنفيبالمذهبالجصاصالإممتمشك@ن

شتىفي

فيهذا@لذهبيخالفلمأنهبدءذيباثيظتالإنسانيجملتفسيرهمنالمو@ضع
مسألة

ألهإلاالمسائل،من
يتضح

عد@اهناكئنتفسيرهثواسةعند
م@اء@لسائل-من

هذهإجمالويمكنمذهبه.فيهاخالففررعه-ئمالفقهبأصرلتتملقكفت

منه-وتحفقثعليهوقفثحسماالمسائل-

الآتة:الأموردي

د.@كيةتزل@@سأا-

التراخي؟.ئمريقتضيهلالمطقالأمر-2
بعضئؤكرالإجمالهذاوبعد@ثريحة؟،بفروعئخاطبون@لكنرهل-3

فأقول:لتفصيل،@

الشهود:تزيهةمألة-1

المسألةهده@طصاصلحث
قرلعنديه@لتحىوجهعلىأو@لدي@،لآيةتفسيرهدي

رأسهموعلىذكرتراء@لفقهاءفبمدئن)8(،@ألثهد!مىزضحون)مننتمال@:@لله
ى@@لذيحيعةأي3الإرأي

فيهطعىالا@نا@لمئماهد،بسلامبظاهركنفىأنه

2هى@لادة@للصاية)م@( 8 ة.@لمضسررة2
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بقوله:ذلكعلىعلقعليه،@شهحذ@الخصئم

عليهكاتماعلىدلكلمىفإممابهلاثظهرمنبتعديىالسلفمنقالومن"

فيظهور@لحد@لةاللرشئحوال
شهدقد@د@@ببيولأنديهم،@لفشاقوقلة@لعامة

3و@لثالث-،،و@ثيالأولللقرنو@لصحبالخير
في@ر@اصلوعااثهسا@ساق

بالحير@4@@لببلهمشهد@لدينالثاكالقرفىفيكادح@يفةوأبر"لعده:وقالفلك،

لقوللقالبغذ@لاسأح@الشهدلووأماعليه،@ال@كانتماعلىفتكئموالصلاح،

فيالآحري@
@سألة@

لأحدحكمولماالشهرد،عن
لعد)ئي@سألةبمد@إلابالعد@لةمنهم

الإنسادحالبظاهرالاغتر@رحنونا@لل@وقدأححالهم(-عنو@لسرال@لتحري

سآلص)@مىلقال:والأمانة،مى@لصلاحلنفسهيذعيهكاقولهبلىو@لركرن

)68(،الآيةألئنيا@فىقولبمايغجلس
حالهوحقيقةأفير؟ضغئبعىأحبر3

@المن@وأ@ا@@،7)الآيةليما@@فدألاورضفىسىتولى)@@افقال:

أيفحاوقالقوله.ظاهريعج@منلعض
في

تغحكرإشقم)@ماآخرين:قومصفة

بالاتتداءوئمرناالإنسان،حالبظاهرالاغتر@ر@نر@نبيهفحذر)م@(،الآية@@خسمهتم

).-،@ح@ةأشمق@ل@هرسولدلكغممط)تفذوقال:)68(،@)وأئبعوهفقال:به

في@لتثئتثونالالسانأمرظاهر@لىوضصا@لركونماعلى@لأمزكانجائنر@فافغيز

قبلها.عداللهظئهفيكل@بناحتىأمره،عنوالبخمثشها@ته

وصصوقد
تحالى:قولهفيإحداهحا@لمد@لةبصفتين:المقبولينتعالى@لمئهرد@لله

نكز@ن@@وئأ@)ولتهددله:ونو)16(،@ضنكغسن@ث@اشان@)
ىلأضوا@،2)

تكرنأنئدلا@زضيرنو@@،ألتهد!صؤضون)مشلقوله:مزضئينيكونمائن

غغزايكونأنوهر@لشادة،فيمرضئيكيرعدلايكونوقد@ل@.@لىصفتهممن

صو@لت@ويرعليهيحوزفغفلأ
انتظمقد@المتهد!منزضون)مت@فقوله:يه،

سالأمرين
"@طفظ-ونمدةالفهموذكاءر@لنيقظالحدالة

صحر(86)
2يةلآ@ة،لحقر@ة 04.

.4يةلآافترن،ا@@سهرة)ول(

2@لآية@،@فر@سورة(90) 1

.2قةحرء@لطلاق،@سهرة(92)

رصر(87)
2ية،لآ@ة،لمقر@ة

ا.8ءحرء@لآ؟@،اكر@مروه(3)

1حرء@لآيةللائحة،سورة(91) 06.

14@لقيتدنحكم!(93) 1 16،156 لاحتص@ر.1



فيوشهحه@دصاعى@لر@ري@ال!
@نعشر@

اير@خي؟:ئمالفهريقتضيهلالأمر@لطلق-2

ومعنى@لفور:@لتراخي؟ئم@لفصريقتضيهل@طق:الأمر@ديالأصوليوفىاحتلص

أنه
تأحيرهيجوزئنهاخى:رمعنى@لت@الإمكان.ئوقاتأولفي@للتعجيلي@

عنهتأخيرهيجبأنهمداهوليىعه،
به.ئحتبرلافبهبهأتىلوحتى

ثوي@لرمةقالللتراخي.أنهالحنفيةمذهبمىو@لصحيع
كشففى@كسا

المتكئمبنوعامة@لئافعي،وئصحاب)الأحاف(،ئصحالناأكثرنمب":أالأسرار

لمااخيأنهبلى
ئنمشايخنا:عامةعليهيو@لف"آحر:موضعنيوفال@،4)

لا@طلقالأمر@
خلا@،دلا@لموريوحب

علسائسامذاهبمىعدييصحيو@لف!:"ئصرله@افي@لوخسيالإمموتال

رحمهم
علىالأداءوحوبحكميثتفلاعلى@لتراحي،@طلق(الأمر@)ئيأنه@لله

منوالصحيح":"@لتيح9صاحبوقال@،6)الأمر-!ممطلقر
مذه@

التراحي؟!علىأدهالحسميةالعلماء

المسئىالأصوليةتفسيرهمقذمةفي@لسأل@هدهالحصاصالإمامبحثوقد

لي@لقرلبب@بحواد:لائالهاعقدحيثمستفيضابحثا@االأصولفيلب

بهذاقورهومما.@اخي،أوعلى@لنصرهوهلمزقت،غيرصدر@االأ@ر!

أولفيفعلهالمأمرريلزم5وأد@لفوريفنصي@طلق(الأمر@)ئيالأمرهذائنالحصرص

عهوالدفاعالمده@هذاصحةعلىالاستدلالفي@طالثمالإمكان،ئحرال

قال:حيثالكزخىالحسنأباشيحه@سألة@هدهفييعالجصاصأنهاويلاحط

فيبقرلهمعلبهويسندلئصحالا،عندلكيحكي@سى@@ألو@شيحناوكان"

لمو"تأحيرهفيهيسغةلاوأنهسبيلأاليهأستطاععلى@لفورسأنهالحخلزصي

المسألةهذهفي@طنفيةمده@إثباتفيالحصاصفىد
وهرهذا@لقرل،ص

يثفعلا
لما

لالأنهبليهمنسه
ةلأمريرعليه@لتريليصح

ئحمد@لح@عد@لروسعد@للمىللإمم@لى@وياالإسحملهحرنصرلاكر@رصك@5الهم
ا/يى

2 5 5يروثلري،ليهد@ر@ثا)ط.4 1 3 94).

2@لملو@لى(65) 5 6 .2الاحىللإمم@لرحسى،ئصرل1(96).1/

(97)1
1سحد@لد@و@لر@ىللإممعلى@لع،@لرصحشرحعلىسح 8 1 /2.

ر@حع(99).1ا-71ل،2/30ر@حعا(98)
0@صلر@لسمق@ 3 / 11.



4@لقفشرفيسهجه@ض 0 1

حىو@لرعبدكراكتفىإنهحيث@لنقل،صحصالأول:

غيره،يذكرولمالحخوهر

ثمالمسألةيذكردإلهالأحاف،أصحالهسذهبتأصيلفيعادتهحلافعلىوذلك

القل.بضعفضشيزهارصيحهيامها@،ونطافىهامروعهايذكر

@طفيةمذهبأنعلىلمائصولهفي!لمقلما@لئرحسيالاممئددلكيؤئدومما

محمدالإممعنلحقلنقله،تزيدأصحابهمكبارع@كثيرةفروغاذكر@لتواحي،
ب@

أيدييقكفأنلهدإنشهزا،يحتكصأننذرديمننصه@لكبير!الحمعفي!الحسن

ئدنذرليسوكذلكشاء،شهر
واحثبالندرفاءو@لىثاء،شوأيصمشهزايصوم

متىيقضيهأنللهرمضادفصلىعلبهئأشأشار@ىالصرمكتبوفيالأمر.بمطق

ئنوله@@الأ@بتيرمفرطايكودلاالإلسانئأوالعر@لفطروصدقة@لؤكاةوفيشلى،

أحرى.بلدةنيقرالله@لقر@بل@لهالمح@عث

محمدالإمامعن"ئصوله@فيلقلها@لسرحسيالتيالفروعفهده
الحسنبى

تاكيذا.اخيل@لشيبالي

حلىبخالمذهبإثاتفيشيحهعنالجصاصذكرهالذيالحجفىعأ@الثاني:والامر

أنخلافولابوقت،مقيدغيرالمطلقالأمرفي@لكلامأنذلكوبياناع.@لنتمحلعن

شهمال،وهي:الحح،بأثهرمرقتهربلبمطلقليم@السرخسي-ذكركماالحج-لرض

0،0أشهر@طخئثاء@طحوقتأنخلا@ولا@طخة،ذيمنوعروثو@لقحدة،

مىوبئضح
خيوشيخهالحصاعىأدهذا

هدهفيالحفبةمذهبحالفافد

@ت@دسة@الأقهالمنواضحهوكمامذهبهم-مىلأفى@لصحيع@سألة،@
ك@رعن

ر.ولشاحييقتضيالمطلقالأمرأنعلسائهم-

شيحهو@طصاصمخالمةعلىكتهمليالمحققينالأحنا@علساءبعضنم@ولدلك

دي@طنفيللسذهب@لكرحي
@سأل@.@مذه

زيدأبو@لتاضيهؤلاء@للاء:ومن

@لذ
بسي

@لف
دعوى،على@لمور@طلقالأمر@@نالحصاصبكرأليفول5فال:ي

مابحلا@الأمر@لمطلقفيالاصلية(الأحا@كتبفي)أيالأصولدير@لرواية

بكر!أبرقاله

ركنه،شحمه@ر@صه@ر@ري.علينحدس@لا@ممدا@عر@ى@.لمصح@ر@حع(100)

سعر@.ا-491ا@ص@لنيحلمللدكنورعحل

@لأ@لةتنريم@ي.@(101)
6@لدحوسيللغامي"@لتهنمرلمي 7 /2.



4 0 2
فيوشهجهالجصاص@ر@ري3@لإ

@طنفيئجنمال@أيضا@لدمةومهم
صري@@

(102)
فىقال@لذي

@لأمرمز@فاته:أأحد

اخيالمطق
@لذبنالإممينمذينكلاممنفيتضح@للكزخيحلافا

فيكبو@دققبنمىمهماكلئقر
مذهبخالفقدالجصاصأنالحننىالمذه@

ليالحنمية
@لكزحيالحسنأبيلشيحهتغاودلك@سأل@،@هده

الثريعة؟:بفروعمخاطبونالكفارهل-3

بصلىةأوالكفار،تكليفمسألةالعقيدة:بئورتتعلقالتيالأصوليةالمسائلس

أحرى
"

فيالحلماءوقد@حتل@@لريعة؟بفروعضحاطؤدالكفلرهل
@لسألة،مذه

@لزبحنيالعلامةذكرهماهناوأنقل
(10)

في
الأصرلأ،علىالفروعتخريج"كتاله

ئيالإصامبينالخلافمحلهي@لت@الأصرلية@سائللذكر@ئعى@لت@@لكتبوهوس

الزبحالي:الحلامةقال@ا.الالعيوالإممحنيمة

السعتزلة.أكثرفمبواليه@هعد@لافعيالإسلامبفروعمحاطون@لكفلى@

ليواحتحوا
دقافأ@سضلىسطحكز)ماتحالى:كقوله@لقرتن،منبعموماتذلك

تعالى:وكقولهالصلاة،بتركمعاقبونأنهمعلىيدلفهذا)601(،@المننمىك

@بهفررنمنمدألآخرووهمألر@زةيؤنونلاانذبئ@نفش@يهي)وونما

لأنذلثفيواحتحرامخاطبين.غيرإنهمأصحابهوحماهير@هحيمةأبووتال

والأولبعده،أوكفرهحالفيإمالوجبتمئلا،على@لكافى@لصلاةوحتلرقالما:

سإرايمس@للي@ر@(102)
سجمل@ى@لثهيومححد،

5أ-26)@لحريلب@ 1 حميفميما.(70

نمالىلهكلى@مففيرس
لي

للارا،درح@لحفلىوا@نحر@لنر،،ا@لأضاهمهالو@لأصرل،@

وه
حعر@وعيرما.كر@لقئقا،ضرح@ير@ئق@لحر@ر.أ،@لريةرصائل@

ص@ئد@لج@أ@
1 3،4

ره
.3/64عحم،لأ@

(113)1
6ئحيماسللملامةللمار،درح@لكللتح 5 /1.

يططص@مح@صقعمجتماأتزصدأ@.@@
@لثمريحعةوسكلى@تطريل،مح@ة@ل@مله

مع
ماتانه

معنصهعلهاسر:و@@لال@@@ر@م
1@ى@لأعرل،@لمصرل@لحسخى@االأصولهدصره 0 3/2-117.

لعرفي،ملا@(:6)ت@ربحمي@للبعضها@اف@نر@لحتو،محصدسئحدسسمح@ي(1)5،

ل.@ضنصاء@لفصاة،بالةيولى@حللو،ر@شهطنئري@حد@لضرتجدمىنصلهب@مى@فهاء@لن@

طلطامهو@زس
3

س@سمرده@
ا@لصححيه.@حصر@لصحح،-لى@لمصاكراحودحس5كة

على@لاصرل،.@لوعتحربجر.@لصحاح،،نفيحوس@اه.عر@لأصللحو@يأوحرهنمي،للحص

1ا@م،ر@حع.هرلاكر.ودحرللالمعرلليهها3أسمح@د@صقهد 6 1 /7.

(6
"

رصا،
4،24لض@@ة سهر(107)3

.67،صلت@ة



4@لتيوفيمفحهئض 0

@لصلاةلامتناعباطل
@لكافرأنعلىلائفاقابافىأيفاو@لثاليكفره.حال@لكافرمن

@لمائتةبقضلى@لصلواتيرمرلاأسلم@را
"@لكفرأيمفي

مخاطبيئليسرا@لكفرئ@حيمةألىالإمممده@أنهدا@لكلامشو@لهاضع

ومع@ثريعة.بفروع
محاطونالكملرأنبلىتفسيرهفيالحصاصذهصفقدفلك

حلئافل@ريبدر@لدين،لفروع
منها:ئ@عديدة،مو@صعفي

نتادطالى@أتلبهكةتهمينا@)بنتعالى:@للهلقولتفسيرهنىجاءما

@طسن:وقالعد@لموت.ئحراخهمئقبفق@يه.قيل"قال:)601(،@ممنئتم3

منقومفينزلتإنهاوقيل:إلى@لن@ر.تحشرهم
للمؤميرالإيمانيطهرونكا@@نافقبن@

تحالىاللهفبيئالمدينة،بلىيهاحرودولا@ل@@رلهمئطهرواقرمهمرجححا@لىخوفا@نا

فرضعلىيدذوهذا@لهجرة.وبتركهموكفرهمبنعاقهملأنفسهمظالمرنأنهمذكرمما

لمالرلا@لث@لرقت،نلكفي@لهجرة
@لكنلىئطعلىأيضاويدلتركها،علىدمهم

تركعلىهولاء@لنافقيئفماقدلأد@لل@تزكها،علىمعالبرفىالاسلامبثرائعمكلفرن

ويتبعاتهدئلهشببنمابعدمنأزسملئ@نق)وصتعالى:ق@هنطيروهذا@لهجرة،

لى@ماشصنا-اتمؤمينميلغير
(110)

ففهمكماالمؤمنينسبيلائباعتزكعلىفذمهم

الإيماد،تزبئعلى

@مولوأكلهغغهوفد@حأأكبوأهم)وثفنحالى:اللهفولتفسيرفيذكرهماوأيضا

لفرلوأكتمعهغماوقذأكبزأ)رلضموقرله:قال:.)211(،@لظلبخلنر

عدىالعقدمستحقونبها@ثمودلالثرائعسخاطبوندكفر@أنعدىيدل@إلظل

عليه،عاقبهمأنهوأخر@لرباأكلعلىثفهمقدتعال@@لل@لأنتركها،

في@لتصيحوجهعلىالمسألةهذهالحصاصالإممتنلىلوقدهذا،
تفسبرهمقدمة

تكلي@خكم"فيفصلاعقدحيث"الأصولفىلللسمى@!الأصولة

فيتال)411(،@لكف@ر"
خنامه

"

لهامخاطبىيكرنوائديحوزكي@تائل:قالفإن"

لأنهله:قيل@لكم@؟حاللىالإسلامقبلمملهامنهميصخولا@ثريعة(بفروع)أي

يصخلائأ@لخئبكمالها،يقوا3يسلموابأنفحلهابل@@لسبيللهمجعلفد
مه

9لما،عىعلى@لأصول،@لموعتحريح@ظر.@(108) يسير.شمر@1

9@لآبة@لاء،سحرة(109) 1@لآية@لساء،مررة(110)7 15.

3@لضتن،نحكم.(111) 1 3 / 2(112)
1@لآبئ@لساء،حرة@ 61.

3@لنراد،نحكم1(113) 6 6 / 5ا@لمصرل!راحع(114)2 6 / أ-2.851



نيومهحه@بصاص@لر@زيا@مم

@ييأ@لصلاة
@لحلهجملقدكان@ذفرضها،عهسقطولمالجالةحال

ثر@ئع@لى@تسك@لسبيللهحعلقد@لكالركدلكأمامها،يقذمهالطهارةلحلها

الإكلاد،لغلأمامهالمدملأدالإصلام

الجصاص:عدالأحكاماستنباططرق

الحساصاألص@عا!
الأحكمايحدكيفيةع@تمسيرهساحعالمهإحدىلي

ليوقغدالرعة،
صضا!قالعده.الاشنباطقالرنئقرأديمكلهامةقاعدةدلك

@فىعلى@لالدلالةوت@رةلالصوص،تلىةلأح@طءااإيحديدكرتعالىاللهإدلىاتط

أولى،وبهأظهزلعصهافيهرللمحالي.بحتطبلمظوتلىةعده،نصعيرادسا!

معالييتنرلمثركللمظللرد:
ئتمحتلفة

عليهبالاشدلالالمرادبلىالوصول@ي@

كدهدلكحدوتد.عره،ص@
المرآدالى

وس
نوغاتفسير@طصإصلي@لمقهيةالأحكاماستاطدأئرةتنسعالمطلقهدا

ث
سبقماكلاعنلريمكىبشحذا،طويلدلكع@والحديتكثيرة،طرقالتظكتا

الامتناط.هداطزقسالمتبفية(الأضا)وكدلك@لتمشرقيشهجيمائضدكرص

نصوصرمىديهاوردماحيرصوءعلىللمسألةلظرهأماسعلىيسطلهر

ليالو@ر@ةالآثرأيضاسويستطلعص،لعصها@لانلةالآيئورنطل@؟ادالز

سك@ىكاتراء@المسأله
مسنبناوالاس@@@لصحالةا!ألإأوسابى@ها

ىشخره
ص

معرلة
كبارالمعرفةبتلكلهشهدوقداة،الر:أحرالوالآثطر؟اديةاحةا

تاتا@
وعيره@لدهياحا@صأما!دس

تفذم.كما
سيستطأنهكما

د@،
@

ليمستعيئا@لقرآديةطلأظا@لات
للعة@لهاسةكلرفتهذلك

ا
والإعراب،و@لصرف،و@لحى،والمحالي،الاشتقاق،ةثاوعلومها@يعذدة،@

اصتناطهأثاءفي@لعلومهدهإلىيحتكمدهولتاليو،ذلك،وعيروالشعرواللاغة،

ذلدفيمستحياوالقمياءالإحمايستطحصالمقهية،:الأحكملكتيرس

حميع@يالمفة:أي:لتل@:،
سوالراهيىالحجحلتىمدههعربدايعهردلك

@لبهيرصاصهحلال

@تيقةلأجربةعنهاإحالته3@ذهبهمقزراتعلىالأعراضكا

والماطره-الحدلعلىمقدرتهدىهرمنححرومفضله،:

؟
خذءقد

في
لثنىالحصاصاشنباطعلىالأمثلةكثيزسلأشر@لالقةاا

(115)
@

5@لترت@،ئحكما@.ا@61هاله2المصو@،حعا 3 5 /



4@يشر@يشتهجهنض 0 5

ر@أثرلأقوالوا@ببوية،يثلأحا@والقرآلية،اعلى@لنصرصلاعتماثهلفقي@@لاحكما
ة

فيكنة،بلى@للحة.بالاحتكموكذلكو@لتبعي،عى@لمحبة

علىالأشلةمريدسالمتقيةللأضتعوضناأثناءفيوسيئيم@اضعها،فيمر@جحتها

أببإلىالاحتكمأساسعلىاستنباطهمئلئخرى،ئمررعلىالاشباطفياعتماور

فلك.عيرأوالأصرلية،اعدئو@لقراعل@،ول،@بف

هائدكرئنئرثثو)نما
ه@التفسير-؟فيسهحيمائضشالأسلى@لرالعلي

لهداواخترثالختلفة،@شباطاتهشالماد@سصوالأحكم-لالمقهحاصق

@لتالي@:الحسة@لنصافج

طاهر@لم@@طصاصيستنبطكيصححلهريضح@لأول؟@نموذج

لىعبهفونوأشرئنفى)ولاتعالى:@للهقولظاهرمنثلأليتنبطوعمحمه،

لتسبد@
بحتلم@ل@5؟@ت:قالالمساجد،سئرفيحئزالاعنكافئن(117)

الاعتكا@ج@رليالأمصلرلقهاء
شيءإلاالجماعاتديهاتقمالتي@ساجدسائر@في

ديإلاأحديقكصلاقال:.عبد@طكم@بنعهذكرهماللىعنشححى
ا@سحدا

)وأشصتعالى:قولهوظاهرفيها@لصلاة،.تجور@ساجد@لتىرحد@لي@رالحامع
يحلتمجذ@دعبهفود

الاغكل@
@ي

به@قتصررص@للفد،لححم@ساحدائر@@

ئ@كماعليه،دلالةلابمساجد@طماعدوتحصيصهالدلالة،باقامةلحليهلحصهاعلى

@كلتره،سقطدليقعليهيكن@لالألبياءمماحدحضهستخصيص

@عينلؤبهايو@رصتيزلمد)مأتحالى:@لل@قرلعدرأيصا
ا9)

قال:

حرازيقضي@ثغنلؤكآيوصىرصنزبضد)منماتمالى:قرلهظاهرئنلئنأ)وقد

بجسغ@لرعة
منععلىو@ل@الإجساعدلالةقياملولاالمال،

الاقتصلىررجو@دلك

ر@مىغدمفشىالأقرلر،شو@لساء@لرجالنصيبوإيحبعلى@لثلثبها
له

سصدي@لوصةتخصيص
الما

للمص@شصالرج@
المالسحيرحوار@لرصيةلي

ومقتصاه،ظاهرهعلى
(.

فخوى@ططاب@طصاصيطكيفحلالهمنونرىة@تقي@نموذج

تنصك@اىآخأيتهعا@قحقنض)وبنتعال@:@لل@قرلعدثلاليقول@لت@آني،

1الآقيحرءاخؤة،سررة(117) 87.

.11@لآبةسحرء@ل@ء،سررة(119)

1/2اد،@لصنحكم1(118) 9،42 9 5.

@لضت@،2/521.نحكم.(120)



4 0 @لتفشرفيومنهحهطصاص@@لر@ري@لإمم6

:(121)بينهصأ@أل@هيوققبريدأ@ضحنحاإن@نلهآمنوصكاثنل@

تعال@:قرلهوهوئفزقا،ئنللحكمينلي@أنهعلىيمقماالآيةفخرىوفي"

بخهوإنمافزقةأ،بنءشلدا"يفل:ولم@،بيهمةأل@هيوفقبريمآ@قحنط)إد

علىهوليأخذبذلكالحا@@كللامطن@ةعليهوئكرامنهساالظالميحطالالحكمان

لتخلعتؤذيهائنلكيحللاوقالاطلسهعيهألكراهر@ل@المكاد@لزوحفإنيده،

كانتوإنشك،
هي

فيوكانية،@لنىلكحئتقدلهاتالا@للالمة
لمامحذيزاأخذها

@لفالحكممنهما@لىواحدكلحعلدإدالشرزها.سللحكميطهر
مال@قبلهمني

كالاواخلع@لتمريقمن
مع

وئأرأياإنيخلعائنلهماحئزوكيلينأمرهسامندكرلاما

حاليفيئضلحانحاليفي@شاهد@حاليفيفهماصلاحا،ذلكرأيابأيخمعا

و@لتفريق.الحثغبليه@افوض@ناحاليفيوركيلانمكرعنوناهيانبصروفتمر@ن

خ@ربخم@تع@فهو@لؤوجينمنتوكيلغيرشويحلحانيفزفانإنهماتالمىتوذوئصا

@أ@أعلمو@للهو@لسن@،@لكتدخكمعن

رالجصاص:الاممعندالاستنباططزقمىئنخحل@مىويئصحالثالث:النمودج
نط

متماسكة.معنويةوحدةت@ثلألهاأساسعلىفيهاو@لنظئريعضبحضها@لق@آليةالآيك

ومن
ضرئعف)يتئلحكتعالى:@للهقولعندتفسيرهفيحاءماعلى@لكالأمثلة

3بفيهمآواننرق
@

قال:)321(،تفحيما@منأ@بر@مهمأ@لبم@وسمعبر

مضية،كافيةلكفتتحريمهافيغيزهايردلملوالخمر،تحريمفد@قتضتالابةهدهأ

@نا)فلتعالى:بقولهمحزثمكئهوالإثئم@ل!بتمور@فيه@ا)تلتعال@:لفولهوذلد

@وآلإنم-لطنشها@ماطهرماانف@ئىرفىحرنم
يقتصرو@محزثم،الاثمئن@أخبر(124)

لخطرها!تأكيئاكبيز،لأنهوضفةحتىإثضافيهابأنإحلىهعلى

الاحكام@متنباطفيالحصاص@ال!براعةعلىحقيقة4يدالمثالرهذاقلت:
تعالى.عقدالمقهية،

الاشاطالجصاص:الامامعدالاستنباططزقمنئنئفيدن@وهوالر@بع:@لنموذج

ماذلكعلىو@لسثالواحد.خطابني@نسوخو@ورود@نمغامتناعئماسعلى

3الآيئ@لساء،سررة(121) 5.

رصر(123)
.21@بةلآ@ة،لنر@ة

3"@لفرتدئحكم.(125) 9 0 /1.

2@لؤتن،نحكم"(122) 4 2 /2.

ك@.@لآية@،@اكصمررة(124)



4@لتغشرميمقهحهنض 0

الديىلآيةتفسيرهفيذكره
(126)

هلالدبن:علىوالإشهاد@لكنالة@سأل@بحثهفي

وليى@لرجوب،@@لنهيميدانأنها@لىفمبوقد@لنئب؟ئمعلى@لوجوبهما

قال:كالآتي،كانلهذا@طكمو@متنباطه

مىضهينن)وآننت@ئوأتحال@:نولهبلح)مآنحتبؤ@تعالح:فرلهيخفولا"

للكنابةموجنايكونأنمن@شابغنضإذا)وأشهمواتعالى:وقوله@سإلحنم

ورئنبلىثابئامستقزاحكئاهذاوكاننزولها،حالليالاجلةالديرنعلىوالإثهاد
د

@لئت!تؤشأنن@فيؤلغصابغصكمأ@ن)بئتحالى:بقوله)يجابهلخ
(27

بالكتالة@المر@يكرنأنجائزفعيركذلدكادفإنمغا،الجميعنزوليكرنوأن

مغا@سرحو@ورود@للسحلامتاعالإيحبوالاشهاد
حائزغير@@واحد،ثيءلي

لهتومن@طكسينهذيننزولتلىيخعندنايهئتولما@@ستقر@ره.قبلالحكمستخ

وجببغما@بغححكمأمى)بئتحال@:وفوله@يننصتيإزا)ولشهموانعالى:

)بئتحالى:بقولهمقروئاإلاوالإشهادلالكنصالأئزودفلممغا،بو@ودهما@طكم

والإشهادبالكتابةالامرئنلذلكنثبتلضتبما@@ؤتىانمكلفنوذقعابغصكم@س

واج@أغيرنلب

@لنموذج
ورودئساسعلى@طصاصيستنطكيفنرىخ@ل@ومن@اص:@

قولتفسيرفيجمرزتقال@للزية.@لناحي@منمنهسالكلوترجيهه@لقرآنيللنمق@لقر@هتين

طيئا@صيدافتينحأماءتجدوأللنمألتسان@نغ)@ؤنحالى:@لل@
(129)

ذكرأنبحد

دي@دكورة@@للامسةمعشفي@لسلفاختلاف
الاية:هذه

أووحهيئ:أعلىتىئتتدأنهاوهوالايةمعىمنذكرناماعلىآخرو@ليل-)

لأدغير،لا@بماعفظاهزه@لامئنمئؤقىأ:!فمننمتثمأ،و@@فشاء،،لأتنئئم

@وجاز@""،اللهفاتله"كقولهم:ناثوة،أشيهفيالااثنينالاستكرنلا@فاعلة@

فلك،ونحو@لل@،وعافاه
نيوالأصلئكليارما.عليهائقلرلامحدولةئحرفوهي

كان@فاولحو@لك،وصالحه!وسالمهوضلىبهتاتله"كقولهم:اثنينلينأنها@ماعلة@

@لفعلى@طماعحنئةاحب@للفدحقيقةذلك
علىويدذجميغا،منهمايكرني

@لانفر@بدي@تةم@ب@اب،ولامست@لرجللامست"تقول:لاأنكفلك

2@لآيةهي(126) 8 @لبقرة.مهرةس2

ه.الله@لؤتن،نحكم!(128)

هلا(127)
@لضلآيئ@لاليةمى@لآيةحرء

.6مى@لآبةحرء@انة،@مهرة(129)



4 @لتضيرفيوسهحه@صاص@@لر@زيالإمم0

حقبقنهفيكرن@لنساء،جامعتمأوبمصى:@لنتتم)@ؤقرله:ئنعلىلدذبالمعل،

باليى@للسيحتمللمشئئم!أوقىأ:أمنقر@ئوكنتدلكصخا@الحماع،

وح@الحماع،ويحتمل
ا،و@حدمعنىإلابحتمللاماعلىمحمرلادلكيكرنأن

و@ثابه،فهر@المعنيينيحتملومالهو@لئخكم،واحدامعنىإلايحتمللامالأد
قد

عنكلزلتمغا)موتعالى:بقولهبليهورءالمحكمعلى@تشاله@لحنلتعال@أمرنا@لله

للشثمابه@فا@لئخكمحعلفلئا)031(،الآبة@ان@أنممننخكمث@يث@تأن@

متغوثخعليه،لحضلهلاأصلقد
عيره@ل@رئ@دونبفسهحكسهعلىباقتصلىه@ثاله@

أوةأقولأنبذلكلئبت@،تتثنهماميتمرورتغئلولهرفىاليم)@كضابقرله.

كانلما@لامنننمأو"وقوله:شمابنهاكانللمعيىمحملاكانلشات،

ممهومميمقصورا
معنىيكونئنفوج@ضحكثا،كادواحل!معنىعلى@للساد

عل!،منينا@تنابه@

الأحكام:تعيل

ولصالإثارةإليهتجدرومما
عنلتحذت

أنهالحصاصتفسيرفيوالاحكمالمقه

عىللكلام@ايجلر-يتعزض-الفقهيةوالقضايا@لسائللمحتلصممالحتهأثنلىأحيائا@ي

@لنوية.وأسنة@لكريمالقرآنلصرصمن@ستبطة@عيةالأحكامتحليل

واشدل)231(،@علول!@الأ@ل@يثابتةأوصاثبألهاأالعلل@طصاصعر@وقد

عكذبى@تتنايتل)مقتحالى:قولهلتفسيرعرضلماعها@لبحثمشررعيةعلى

سأنقتلفحاتاألأزض@فىلؤ@سادنفىبغترنفشاقلشلتل!يللمنز.بئ

حيما@
(133)

منعى@لعنى@لذي)بانةليهتال:!حيت
شيعلىكن@أحله

صعلىذلكفدذبحضا،لعضهميقتللئلاوهرالاية،ليذكرماإسرائيل

إثد@لقياسعلىدليلوفيهالأحكام.)ثكفياعتازهايح@بمعانيمضضةتردقد

لها،وأعلاناعلاوخملتالأحكامدهاعثقالتيالمعير@كلتبلىووحو@

علىالضرءمنمزيذاتلقىوهيتفسيرهس@لتوضيحيةالأمئلةلعضكرئ@يليوفيصا

ةلأقولالاحكم،تعليلليمنهجه

عصتلصررة(130)
.7الآية@،@

5@لفرتن،ئحكم@كلا@(132) 8 7 /2.

5لا@لترتد،2ئحكم)،31(1

4@لترتد،ئحكم!(131) 6 6 /،24 6 7

ر،صرأ()ك@
.32بةلآ@نحة،للا



@لتنش@904نيشهجهئض

أنىحرنكنمفأفأنكنمحرثآؤكغ)د:@@للهلفولنفسبرهوهوسالأول:يلال

ليجعلوأله@زثوغ،@الحرث:ئنلينوقد)31(،@شئغ
عنبهاية@رضعهدا@

)فأشأتحال@:ترلهئدقزرثمالأولاد،ئزثوغلأنه@حرثا@لساءوسميت@طماع،

لألهالفزحفيعلى@طماعمقصورةطءإباحةئنعلىيدل@شتغأقحرثكغ
موضع

فيطءئ@تفيد@لت@الم@سدةررايكمى@طائفةاق@ثلكوعقب@رث.@

مو)فلبقوله:يحنخيحظر@ل@ومنقال:ا@سألة،@لهذهبحثهثناياوفيحر@م،

لفى@
(136)

والنجاسة،القدزوهوالحئضفي@رجيللأدى@الحائضوطءفحظر

حطرفاقتضىالأحرال،جمغفي@لرلدمرضعغيرفيموحيو@لك

لد-أموضعفيإلاوطئهن

ان@لثال
لنناص@لت@إبجابفيالحصاصيفزق@كيفخلالسولرىني:

تبقيةوهيللقصاص-الموجة@لئ@لأنوالذفي،والمسلمو@لرئة،و@لوحلر@لبى،@ئر@

وتحالى:تلىك@للهلقولتفسيرهفيبندبرفالهولاء.ديموجو@ةللحميع-الحياة

:(138)@الآنثجفؤلىجؤانفصاعىفى)ولكنم

منلآنلبقائهموسبئاللنطىحياة@لقصاصإيجبفيتعالى@لل@إحبازسفيه"

عموئا@لقصاصوحوبعلىو@ذبه.ئقلبأنهعلئةنلكعنرئ@إنسانقتلقصد

لفةمربناتعالى@للهكان@ذوالذئي،و@لمسلموالمرئ@،و@لرجلو@لبى،@طزببن

استراءفحج@هزلاء،فيجهدةص@سلمين@طزيى@د@للقصاص@لرحبةفالئ@@بميع،

لهمهمعيرمسلى@ةنافيغيربالخاطبةالألبابلأوليوتحصيضهجميعهم،فيالحكم

عيرهم،نيمرجوئاالألبابنوينيئجلهسحكمي@لمى@لفكان@ذ@طكم،في

وبتهرنبهئخاطزنبماينتفعرد@لدينهمالألابفوي@نلهمنخصيصهوخةوإنحا

ندرنتلمتصااتعالى:كقولهوهذاعه.ئزحزوفىعئاوبزدجزونبهئؤمهونمابى

لدبرإلأهو)بقةتعالىقولهلىترىألا@كئفين،@لحميعمنذزوهونجشها@س

هذىوهو@لفقين)هد@تحال@:فحلهولحر@،شدبل!عدلببل@لننفكم

ر@ن)شفرأخرى:آيةفيقرلهتر@ل@ألابه،لانتفاعهمالمتقينرخمقللجميع،

أعؤبق)فاذوكفوله:له،@بميعفعئم@نلتاسهمه@نأنقر.لبهألرلألن@-

رسر(135)
2بةلآو@د@ة،لؤ@ة 23.

.42اللا@لقرتد!نحكم1ا()كم

سحرء@لفرة،هرة@أ(+)
@@222

1@لآبة@لفرة،@رة(138) 79.



@تفشوفيومهحه@طصماص@لد@زي@مم@

منئحيذهو@لذي@لتقئيلأنتقنا@كتبنمكلاكتهن
@باللهانشعاذ

صنئئئ@ثركتانكحوا)ولاشأنه:بئاللهلقولتفسيرهمنوهوالثالث:@ثا@

وتد-)041(،ثش
ء.

أثناءفىوذلك@لثرعية،@لللللكلام-فبه
لحصمصعنلعرص@يوص

فيرأيهعلىالاعتراصاتلإحدىثثع!
هذه@لىتطوقوقد@لكتابيات،نكاحمسألة

قال:جائز،@لكتابيكنكعأنقزرأنفعدالاية،هذهتفسيرفي@سألة@

أخر@إلىيتثور)لزيك@ل@ثركات:نكعتحريمعفيبتاللماقيل:فان"

@لذئ@الكتاي@اتنكاحفيموجردوذلكلكاحهن،حزم@لفةلهذهألهعلىلذ

له:قيل@لثركات.نكاحكتحريم@لئ@لهذهنكاحهنتحريمفوحبمنهن،والحزد@آ

جئزغيرلكانكذلككاتلولأنها@لنكاح،لخريممرحبةعلةليتمذهئأمحلوم

نزلئنبلىالإسلامأؤليفيمباخاكانقد@ئركاتنكاحوجدنافلسالحال،إلاحتهن

وجودمعتحريمهى
@عنىهذا@ئنعلى@لبلى@لنار،لنادعاء@لكافريروهوالمعنىهذا

نبيينتحتكافرت@لرطو@مرئؤنوحاصئ@كانتوقدالنكاح،لتحريمجةصبعفةليمى

لؤعاحمأتكم@ثأنقدبشلألدته)صر@ةتحالى@لل@قالنحالى،أنبياء@لل@مى
منعتنئهمابغبالك@حاساهماصخلبنعبادنامقدننغتخت@الالحطو)نر)ت

دنه@

@الذاضليافلىءادخلاوفيشنا
وجرد@لكن@معنكاحهصابصحةدأحبر(141)

قدتعالى@لل@كان@ين@لنكع،لتحريممرحبةبعلةليىئ@بذلكلثبتمنهما،

لئطلانيعلئافجعلهآبلى@إلىيتحون)ئزلبهك@شركد:@تحريمسياقفىتال

فيهفليم@عية،تجريالتيالمعاليمنكذلككانومانكاحهى،

كان@ذاالاسم.كتخصيصتخصيمهفيجوزالاسممن@طكمبهيتحلقلياجميد

@الكتبأنير@وتوأمنلمخمحنف@)نمالى:قرله
ا(@2)

@لذي@لتحريمتخصيصبهيجوز

ىمجرأجرييعلى@لنى@لف@لنصربالحكمتحصيصأيضاجلىبالاسم،علق

فىوانقناانمدوةليبهميوغلنآلثيطقيرلد)@ت@اقرله:دلكولطر@لشرعبة،

@ئن@بخرعنويصنكنمواننسر@@ر
(143)

منالح@رشربعنيحدتمافدكر
هذه

كانلولأنهمعلولاتهافيإجراؤهابواجبولي@مجرى@لث@،وأحراهاالمحظررةالأمرر

1@لفرتد،نحكما(1-) 9،31 مادكرما@ننو@لمو@لف@تبة9،4
4،5@للرعكعورةسهي

21،لؤة@وصررة4،6سأرصررة يمصررةر@8،5
18.

2لآيةصلو@لفرة،@رةسر(140) 1لآيةا@تحربم،@صورة(141).21 0.

@انحة،@سررة(142)
هالآبةسحرء

.91الآية@انلة،@سررة(143)



4@ينفح!نض 1 1

أنلر@كذلك
@لشيدنلارادةالمداينكوعقردوللاكحكالبياعدسئريحرم

يحبلمفلاذكر@لل@،عنلهايصذن@وأنسئرهافيلينناو@لبفاءالحداوةإيقاع

في@حى@كلتبر@
كانيخرهالمذكوريودعلى@صرر@طكمكانللفيهوجدماسا

وهذاعليها،والمستدل@قتي@و@سهاعليها@لنصوص@لرعيةصالر@لعللحكمكذلك

التحريمحكميكونئنوصفاممافوحبعية،تخصبصعلىبهيستدلمما

بل@إيالادعائهمذكرويكونكيرهن،ثونمنهنثركك@على@وصفنافيامقصوزا

فيللحظرتاكيذا@لن@ر
ى@لنلرعاء@و@لى@ثركلأنسحاهن،@ل@بهضتحذغير@ثركات@

@لكتابيك.فيمرجردغيروذلك@لنكاحتحريمعلماهسا

فلك@نقيلوتد
وللمؤمين،@د@@لل@لرسرلكنواالمح@رببن@لربمثركيلي

بلى@لكفيؤئ@مى@لثركينأهاليو@مو@@ل@لهميمكنلئلانكاحهنعنفئفحا

@لتت@
@@و@@@لدئةئ@لفىصقتالهمفيمنهمير

كانبنأنهإلانتال@.بنركلائص@لذينين

ئذانجدولاالمعنى،هذالوجودالحربياتالكتابيكنكاحتحريمبرج@فهوكذلك
من

@)قذمنا،بما@لعلةهذهمحلولحكم@لى@لرجوع



4 ئومهجهلصاعى@@لر@ريالإمم1

الحامسالأساس

العفيدةمسائللاهماستعراضه

هدايةهو@لكريموتحالى@لتصتننارك@لل@أنزلئجلهسيالأكر@لفالهدفبط

من@حر@خهم@لمستقيم@للهصر@طبلى@لنل@
ايةن@ر@لى@لحوالضلال@لكرظلمت

ألطلنتمنأفل@لخرخإلكأرنته)ا@ر@ثةتعالىلفولهمصد@قاوالإيماد

ماوالننؤت5مال!أنم@@لنهأنمرير@طبد@صرووإكرنهزبددألؤرإلى

رمضان)شهرتعالى:وقرله)1(،@شديل!عذأبمنننبهعريىررنلألأزعنر

)2(،@لانفرنذ-أنهح@فنربيننزتفاسهمهألقؤ@لىثيهأنزلتل@ا

@بهدا@الآيكمىوغيرها
نى.

@لكريم،انكبيراشحجئايستعرقالإيمانوقضايائرر@لعقيدةعنفالحديث

منكلعلىيتحينولذلك@كي،@لىفينرلتو@لسور@لتيالابكفيحصوصا

ة،@لقي@بمسائلتتعثقو@لسرر@لتيالآبكتلكيمشر@@@اللهكتا@لنفسيريصذى

عنوتنزيههترحيدهدلائلودكروتعال@يسحالهالحالفلوحودالأصر@لتعلقةسيالا

ا@دثمرسالته،صثةدلائلردكرمحمدءتر@@لببلبفة@ححقاثكثمخنقيما،شه

ذلكوغيرالباطلة،@لتائديةوالمذاهصالمعتقداتوئصححا@الأدياد@لمحزفةأتباععلى

أمررس

قدالحصاصالإممئنفاشايسجد@@لقرآنأحكامتفسير!لينظرلا@ثاطولص

يستخدم@لسبثلنلكتحزضهفيوهوالإيمان،وقضاباأمور@لعقيدةمىكثراضئمه

و@طديث،@لفق@،مثل:ممنعديدفيالواسعة@لحلحيةوطكتهالمتعذدةمواهبه

منوعيرهالفلسفة،واظرة،و@لناوالحدل،والممطق،و@لتريخ،لأصول،وا
ن.@

@لحقيدةلمسائلأثلى@ستعر@صهفىبهائهص@@بذابةالفياصة@لعقيةلتلكونظزا

ينسىيكادالماحثلتللى@لترئلإنالإيمادوفصايا
كتائابقرأأنه

الأولالمقامفيؤصع
أنهكماوالأحكم،للفقه

هذا@لكنبمؤلفبروحانياتيحم@قليلةغيرمواضعفي

@لتالحيقو)يمانه
سئاكاني

هدالزعلى@قبالهوزخلىفها@لفانية،الدنياصلمحزوفهفي

اللاحقة.@@لففر@فيسنأتيفلكعلىوالأمثلةرنمرةو@ل@اعد

.12،@ر@يمسورة(1)
1@لفرةسررة(2) 8



4@لتضر@فحيمانيئض 1 3

الآتية:الأمررفينعسيرهفيالجصاصاستعرضها@لتي@لعقيدةمسائلبجصالويمكن

عنوتنزيفاوتعال@سبحالهتوحيد@للها-
خثقه.شمه

محمد@ر@.نبوةصدقدلائل-2

@ل@عذ@بإثبات-3
ونميمه.ر

@لمحزفة.الاديانأتباععلى@لرذ-4

@لناسدة.ومذاهها@لقائديةالمترلةعلى@لفرق@لرد-5

والحلافة.الإمامةمسأل@-6

الأمثلةذاكزافى@لتنصيلئشرعالإجسالهذاوبعد@ن،بحجلى@ل@صمسألة-7

ما@قول:علىالجصاصتفسيرمن@لترصيحيه

خلقه:شهعنوتنزيفهوتعالىشحانهاللهتوجذا-

ئغتفرلا@لت@@لدنر@منهو@ذك،@لث@إنسان:يقترفهاثم@كلظم@لكىيم@كلتبر@لقىان

رصيئافيلىث@كئطمافؤرئثرك.يغفر@نلاافهن)إتحالى:@للهقولبنمق

منفيهلماوذلك)3(،عظيصا@ثئاافزك@إلقدلافهبمئرك
لل@غ،وتزوبرللحقائققل@

@لبىديةمرتبة@لىله-ئر@د@للهكماعلى@لكرن-@لسباثةمرنبةسلالإنسانوالحطاط

عيرئمإنسائا،ئمحيمائا،ئمنبائا،ئمجما@ا،كنت@سر@شتى،نحلوتدو@طضوع

وقال)4(،عطيز@لظفرالثرك)إيرتمالى:قال@لشزكخزمولثذةذلد.

عنردنهحننا.الرفى@نره@ختبمائلآؤننسارحخمص)لاختلموأأبضا:

فىالرنج4نفوى@لظنر@ؤفتحطفهدكلناحزصبالنهنركومىثسي@يى

@جز@مكلن
@@على@لرك،و)نكلى@لتوحيد،@ل@دعحةآخر،@لحأولهمن@لكريم@لقرتنبن

هر

لد@لدعوةهر:جميغاالانياءرسالاتفيترك@@الأول@لبدأأنصراحةئعلى

ةتحالىوقال)إ(،@غير"إفل!قنلكمصا)لشدوا@دن@أنقومهناءلبئيفكلحيد،

وفال)7(،@الظحرت@تختتاللهلشبددأأتزسولائفزد@للحت@)ولقذ

.13لفاررةص(4)لم@.@لاءسحرة(3)

3@طحسورة(5) 1 ، 3 0

مردرسهرة8،5كلا،6،5@95،اك@ر@ص@رة(6)
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4 1 فيو@نهجه@بصاص@لر@زي@مم@4

لأنجدود@أتأالأإفهلآ@ن@إبخهلوحىإلازسوليستجطث)رما@زسناصأيضا:

فيالحصاصالإممنبهولقد
هذافييهتئمسوتأنهعلىالمحتصرةتفسيرهمقدمة

وتنزيههوتعال@سبحالهالحالقبتهحيدتتحلقالتيتلكخصوصاةر@لتيىبأصالكتا@

عنوتنزيههتوحيد@لل@معرفةيمبالتقىأولى@للمكانإذ..@فقال:خلقل!،شيماعن

)9(،@عبيدهطليممن@لفتروننحلةوعئاخلقيماضبه
لهذهتعزضأنهنجدهذا@لنطلقومن

علىالامنلةبعضئتذميليوفيصا@لت@آنية،الاياتنحنلصتفسيرهأثلىفي@ططيرةالقفية

وهي@لرجود،فيكبرى@لقضاياتنرلفيننهجهعلىلا@لرقوفيت@ىذلك

وتعالئ.سبحانهوتزيههتوحيدهسذلكصيتفزعوما@وجحد@للهقضية

@لفضية:هذهعنرتوشع@اسهابالحصاصفيهاتكئم@لتي@لرائمةالأمثلةفمى

)@لفكزتعالى:قرلهوهصا@لبقرة،سورةفييمتينللآيتينتفسيرهفيجلىما
إبه

لم

فى)@نتعالى:فولهوهي@لتاليةوالايةاريخ@ر@،أرخصئوإلالهلا-إوصد

أفلىيخفعبماأفيفىتحرىأنقوآنفنكرألنهارأننلر@حتفكضشر(أنؤتخفق

@@لةصلي@هامئبتدمربهاوثاييف@لايخ@ابهنكل@نبمامنش(لن@وما@زل

@يفقلونصنقؤركيتواكزعقببنأنسخروأنطبأكيغوتضريف
الأولى:الآبةتفسيرفيبهق@قال
أنهمنها:بهذا@للفظ،مر@دةكلهامحانيانتظمو@حدبأنهلنفهتحالىوصفةأ

أجلمنداستحنالأثيلىمنشيءديمسلىيولايثلولاشبيهولالهنظيرلاواحذ
و@لصصف@لعباثةاستحقاقفيواحذأنهومها:غيره،دودراحدبألهئوصفئندلك

عليهيجورولاأدعاضيدذيلي@واحذأنهومنها:سحل@،فيهايثلىكهلادالألرهةله

لأنوالتقسيم،@لئجزي
علىبواحدفليم@ي@لتج@عليهوح@رأبعاضبى@اكانمن

معهيكنلمبالقدممنمرفافىللمقديماجحدفيواحذأنهومنها:@طقيقة،
رجر
د

كلها!@حاني@هذهواحدلألهلمفسهوصفهفانتظمسهاه،

حتىتفسيرهافي@لنف@ئطالوقد@لثانية،الايةتفسيرفىالحصاصشرعثم

تأئلهنتيحةفهوقالهماوكلمرصوصة،صفحكئربعمنأكثرذلكفياستعرق

@لتيلالات@لىاستخراجبقصدوكانن،في@اللهقدرةمظاهرفي@ليق

سررة(8)

1دنالآاة،لقر@سروة(10) 6،31 64.

ئحكم.(9)
1/1@لفراد،نحكم.(11) 2



4@لتفسيرمقجإديئشس 1

وتوحيده.الكون،هدائنلإعشأول،حلاللهوحودعلى@لكريمةالآيةهذهإليهائش@رت

الأساسليآحرأيرعلىلدلكمستمثهداالآيةلهدهتفسيرهذكرثأنوقديسق

تنسبر@لداية@يفق@ةتالالمقتطفات.لحصلدكرهاسأكتفيولدلد)21(،@لثني

@لكريمة.الآيةلهذا

منضرولاالآيةهذهانتظمتتدإ
لهشميهلاوأله4تحاتوحيد@للهعلىالدلالات

يعي،@يققل@تقر)لآيتتوله:وهولهالالاستدلاللناأضزوليهانظير،ولا

رلوحيدهتحالىاللهمعرلةإلىلهاوئوصللهالئشتدذلصبهاأنهأعلم.تحالىو@لله

ولفي
رعمسلقولإلطالوفيهوالأمئال.عنهالأشماه

رتعالى،اللهئغرثإمماأله
أله

3تحالى!،اللهصرلة@لىصولليللعقولحظلا
كلدلالةيدكرالحصاصثم@

لقولهلهامقدماالتمصيل،وجهعلىولوحيده@وحرد@للهعلىالآيةهذهفيجزئية
"

علىو@لهارالليلاحتلا@دلالةوأما"الله..(،علىوالأرض@لسمراتدلالةوأما@ا

وأما"الله-!،توحيدعلىالحر@يتجريالتي@لئل@دلالةوأما""،تحال@..@لله

الحتام:فيقالالآية،إلح@اتوحيده-على@اء@إلرالهدلالة

الآيةهدهفيتعالى@للهذكرهماعلىحيددلائلمىالعاتلاقتصرفلو.."

ئصحابمى@لملجديرأصما@سئردولو)لطالإتماتهنيشافياكافيالكانالواحدة

ضرو@مىلصصتهوماالآيةمح@ىبسطتولولالثي@،يقولوسالثمويةرمى@لطائع

ميكمابةدكرلاوفيماوكثر،لطال@لدلاثل
علىالتمجيه@يهالعرصقكانإذالموضع،هدا

التوفيقحس@لسألواللهالاستقصاء،ثودالقولبوجينرسالآيةدلالةمقتضى

اللهوخئابهداه،والاهتداءبدلائلهللاستدلال
@لركيلويمم

"ا

ومن
دلائللحصودكرثألهحلالحالقوحودلقضيةالحصاصاهتمامعلىالأمثلة

ماتوحيده،
وألتممالرشاألأزمىلكمححل)الد@تعالى:@للهلقولتفسيرهورد@ي

3وأح@زا@@فهتحملماللافكغرزفاآلثمزتصب@لاخرحماةألتمامنر@زلبنا.

@لصطعو)ثاثتعالى،اللهتوحيدعلىدلالةالآيةهدهوفى"قال.)41(،@تقلمحص

ووقو@ها@عير@لساءارتفاعوهوشيء،ئعحزهلاالذيالقاثوشيء،ئسبههلاالذي

)رححدتحال@:قالكمامتعيرة،ولامتزايلةعيرالدهرطولعلىثوامهاتمعسل!،

@لناىالأمل@مى@لب@لفسمر@حع(12)
0

صمىاص،،عد@ط@لارني5
2 8 حر@ل@8

2 9 3
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4 1 @لتشرميومهحهالحصاص@لر@ريالإمم6

أعظئمفيهشل!غيرعلىووقرفهاالأرضثباثوكذلدتخمطآ@سقماالتآء

علىوحثتنبيةوفيهاشىء،ئعجزهلاوأنهخالقها،وقدرةالتوحيدعلى@لدلالة

بالنة!وتذكيزاللهعلىبهاالاستدلال

وس
اشقرتقد)لآ@)منغلاه:فيجل@لل@لقرلتفسيرهأيضاالقبيلهذا

مصلى@
(17)

هذهتفسيرحرلالسلصعن@لأئررةالأقرالبعضذكرئدبحدقالحيث

جعللأنه@،@إبراميمولبؤةتوحيد@للهعلىدلالةومذا@لقام-)يمة:الآبة

حتى@للترطوبةللحجر
معوهوإلا@لله،عليهيقدرلاودلكليه،قدمهدخلت

نلك

@لبؤتهعلىفدل@@لإبراهيممحجزة

عنوتعالىيبحانهاللهتزيهألةبم@الحصاصاهت@غأما
جذاكثيزفذلثخلقيماف

@لهشهإن@ر@د@يتحفقبهاإذ@لتالية،@لثلىثالأمئلةبذكيرهناوساكتميتفسيره،لي

شأنهجل@لل@لقولتفسبرهمنوهرالأول:
و)بثعمران:آلسورةفي

@ألآفنبلأؤلىلأيتوألهارأثنلو@ختن@رآلازصآلنؤتظق
(16)

قال:حبت

مععليهاالمتضا@ةالاعراضتعاقبأحدهاجهات.منليهاالتيالآيك"
استحال@

وتد@ئتضخلث.لهو@مدثيسبقوما@شخدثة،لأعراضوامنها،علىيةوجودها
علىوفيها@لدلالةدغلة.ئثهلاالفاعللأفىئشئهها،لاالأحسامخالتىئنعلىأيضا

قاثؤوهوبها@ضئنة@الأعراضوحالقخايتاكانب@شيء،ئعجزةلاقاثؤخالتاأن

نرل،لمقديمفاعلهاأنعلىويدذالفعل.منهيستحيلبقاثوليم@@ذئصد@ث@ا،على

بلىآخرفاعل@ل@الفاعللاحتاجلولا@لكقديم،بصمعمتعئقةوجحح@اصحةلأن

@لئثق@وجود@لفئ@اسنحالحيثشعالئمصانعهاأنعلىويدذله.نهايةمالا

شنشغننلأنهعذل،حكيثمأنهعلىويدليفعله.أنقبلبهعالبمينإلا@لئخكم
لاأنهعلىويدلوصوائا.عدلاإلائمعا@هتكرفىفلابفئج!عالم@لقبيح،فغلعن

مقيخللملوأشههالالهئشبفها،
جميعمنئشبهها@@

فإنبحضها،منأو@بم@

ئنفراجب@لرجيلحضمنأشبهها@نمثلها،ئخدثدهرالرجرهحسيعأشبههاش

لاء23لأ@سررة(15)

ة،@لضسررة(17)
1الآيةمىحرء 2 5

.190@@عصتلىسررة(19)

.1/32@لنرتد،ئحكم.(16)
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4@لتفيرديمهجهئض 1

ئخدثايكرن
ئنلوجباشتبهاحيثمنواحذالمشهينحكملأنجه،دلكمن

@لوجه.مى@لكالحدو@حكمفييتسلىيا

لاستحال@ئشبفها،لائمسكهاأنعمدغيرمنوالأرضالسمواتوقر@ويدل

بها.@لفئمةمى@لدلائلدلكعير@لحمثلها،حسمشعحل!كيرمنوقوفها

مهماواحدكللرحردئحدثانو@ل@ار@لليلأنتعالىعلى@للهو@لنهار@لليلودلالة

على@لزياثةولا)بحاثماعلىتفدرلاالأحسامأنومعلغم@وفا،يكقلمأنبعد

شخدثااتتضياوقدفيها،والقصان
لاستحالةئخدثينكاناحيثمن

لاحاثمبوجود

لوجهين،للأجسمئث!ولابحشبمليمىضخدثفمايكونئنفوجبله،ضحدث

يجريللجسمالئيهئأو@لئالي:مثلها،@إحد@علىتقلإزلاالأجسمئأئحدهما:

ماعليه
ثمشخدب،@لىلاحتاححادثالاعلهاكانفلوالحدوث،خكممنعليهيجري

إثاتباسفلائحاذ،ونلكله،لهايةلامابلىبلى@لثالث@لثنييحتاحكدلك

تدبمصانع
أعلم!ر@للهالاحسم،ئثةلا

قاللهيآتيهمالأ@نيظرون)مل@لكريمة:للآيةتفيرهوهوشاففي:@لثال

لهوفر"تال:)12(،ألآموز@تىجعألنهألأنر@دوقضلففمئب@ةانعماستنظللى

هدا@لففلبهحةالعمدشطلللى@لنهشهميةالآ@نبنظررن)ملتعالى:
من

@يتت.انبهفعنكلرلانتى)موقوله:فيالمجكيملرلمحو@لىاللهرنا@@لذي@لئابه

@ت-لةماميتحطزلغتلوبهرفىأل@بنلكضاشهترئضأن@أتمهننخكث
(22)

ولمحليلاللهئمريد@ئنو@حتماله@لله،و)تيان@للنأحقيقةلاحتمالهمثابهاكانو)نما

@زرنكيأق@ؤأنسل@كةتأنيهرثنيخظرودإ،)هلآص:@وضحفيكقولهآباته،

بينهماعلىمحمولةالمثالهةالآيئهدهفجميع@رئك@فتبعض.يفف

ولا@بمءالإتيانعليهيجوزلاتمالىاللهلأن@رنكبأفى)لؤقرله:ديتحالى()الله
تعالىقالوالحدت.ودلالاتالأحسمصفاتدلدسلأنزراذ،ولا@الالتقاذولا

منشهدهما@@لاإبراهبئموحعل)42(،شفء@كثد)لنسمحكمبما:آي!في

@لل@فقالقرمه،علىبهواحتخحدثا،علىرزو@لا@لي@وانتقالا@لنجومحركات

قوصؤ@عكعاتينهآ@زهيرحختا)رتفك:@
(2)

@لكواكبحدتفييحي

21/5لؤتلى@ئحكم1(20) 7 1 سحر(21).56
2ة@ة 1 0.

1@لألعمسررة(23).7@دعصتلىصررة(22) 58.

.83@لأدممرره(25).11رىموره(24)



4 1 @لتغشرفيرمنهحه@صاص@@لر@زي@لإمم8

كبيزااغلؤا@شئهة@قولعنتعالى@للهوالاجسم،

رلحنهأ@بر@ت@عنتمتلولأت@تهيىيههطا)وتالت:@@للهقولعندوهراثالث:@لال

في@ليد،5كلمةاستحالبيان@لىتطزقوقد)72(،@فالأ-مما
بذلكمحلىلا@للغة

فقال:بمحنى@بوحة(،)@ليدالمعروف@طقيقيالاستممالعنصزفها

فيواليذأ
ومنها@لنعسة،معروفة.وهيالجارحةمنهاوجحه:علىتصرف@للغة

ينانه(:)بئفقولهومنها@لقوة،نعمة.ئي:عليها@ئشكرهيذعنديلفلان"تقول:

@آكيد@لؤلىا
(28)

@لشك@:قولونحرهى،بأوليفشمروه

يد@د@لزاسياتيلجبالولابل!ليلن@ماذلفاءمنتحملث

@ألكخعقدةليمص)ألن@قوله:ومنهالملك،ومنها
(29)

ومنهايملكها،يعني

@يدئصلقت)لماتعال@:كق@لهبالنى،الاختصاص
خلقة،توئيتئ@:(30)

فلانأيدفيالد@رهذهكقولك:أومنها@لتصرف،
ئوبالسكنىفيها@لتوفيعني

@لتئنيةوجهعلى@متسيطصاهي@)قيتعالى:قالإنهوقيل:ذلك.ونحرالإسكان

لالثر@بقرتانو@لثني:الدين.نعسةوالأحرىنيا،@ل@نعمة@حد@ممانعمتين:@ئر@لأنه

@لتثنيةبنوقيل:عقابنا.علىيقدرلالانهد،@لي@قولخلافعلىو@لعقاب،

)غلثتعالى:قولهفيوقيليكأ.وسغدلبيهكاكقولك:@لنحمة،صفةفيللمبالغة

الحسن،عنرويحهنم،فييعني@لينرحتم

فيويلاحظهذا،
@سائل@بعضفيالمحتزلةبمذهبتا"ثر@بصاصالأحير@ثال@

ئممذكرناعد@لف@لقادمفيسيئيذلكعنو@لكمتعال@،@لل@بصفات@تعلقة@
@لتمسير.فيمهحهعلى@آخذ

محمد@ر@:نبية@دقدلادل-2

مىفانولذلكالإسلام،ئركانمنركئائعترمحد@ر@بنبؤةالإيمانأ@

يكرنولا@لل@أ،رسرلمح@ئا"ئنشهاثةإلا@لل@،لا@له"أنشها@ةمقتضيك

@ل@مهادتين.بهاتينول@هلاقر@رهإلاصسلحاالإنسلن

ومى
الخطيرة@لقضيةبهذهتفسبرهفييه@سر@طصاصالإمم@ضالمنطلقهدا

1/3اد،@نحكم.(26) .46لآيةصدو@للانمة،رةص(27).8،5386

4مى@لآيةحرءص،صورة@28@ 5
@لآية+2سحرء@لنىة،رةص@29@

7مى@لابةحرءص،سررة(30) 5@لزتد،@حكم1(31).5 6 0 /



4@لتفسير@يمفجهئض 1

من@2@رسالت@صم@دلائلويستنبط@:د@نبؤتهصخةجمبتئنمحاولاخاضا،اهتمائا

المسألةهذهبأدتفشره-بحد@ستقراءل-ويمكن@لق@آنية.النصرصشى
هي

@ذبها،اهتسامهكثرةحيثسعند@بصاصالأولى@كانة@تحتل@لتي@لعقائدية@سالة@

منوعثرات@عشر@تفسيرهفييجد@لفرى
القضيةلهذهفيهاتعزض@لتييصع@

كنماثج:الأمثلةبعضكرئ@بليوفيما@قهامضلأجلهامن@لتي@ططررة@لبالغة

رتفىئحغ)وإن@لقرة:سررةمن@لكريمةللايةتفسيرهوهوش@لأول:@ثال

كنتزبنألنهدورننشدأبخواذعوأضثحعننبسورةلأتو(نجل@اعكزناشا

@صدفين
ةعدبىرجحفاتنبطا@وقد@،2)

سن
صذقيعلى@لكريمةالايةهذ،ثلات

الحصوص:بهذاقالهما@ليكم@نر@،نبفته

فيتمال@فرلهفي)ئيفيه5
سنبئنا@نبؤةصخةعلىأكرزلالبماالاية(هده

وحيه:
عهبالجفوقزعهمبمثله،لالإتيانتحدا@أنهأحدها

مع
ما

سعليههم
الأنفة

الريية،اللعةتحئممهم@د@@لنبيكانرتدبلعتهم،مرصوفكلاموأنهوالحمئة،

رعنهم
والألفسالامهالبذلهئممعشاعز،تكلفهرلاخطيت،منهميم@رصهفلمأحذ،

إبطمالالأشيلى@طأبلغعليهافدروالومحلرصتهوكفتحججه،لو)بطئمرهنوهينفي

ألهعلىذلكدذمعلىصتهعنعخزفتمطهرفلماعنه،ئصحابهوتفريقدعماه
س

عد

ألهبهما@كلنذرواأكريفامئله،مفدور@لادفيلب@وأنهثيء،يعجزهلا@لدي@لل@

اكلوب@نتد*)لنأقأ@دتنمالى:لقالجمحخز،وأنهالأوليى،أساطيرمن

دالئظمفنحذاهم)@3(،@ممزدتنتل@سوردحتر)دقتوأوفال:)33(،صحمقلإص@

عجزهموئظهر@لم@رة،هدهفط@لمىثون
لن@نا@ر@لاقيةمعجزةهذهفكاتعه،

سئرلأفىالألبيلى،سائرعلىبهاوفضلالب@هنبثةبهاتعالى@للهأبان@لساعة،قيامبى

الأخبلى،طريقمنممجزةكرئهائحلم@ثابانقضائهم،انقضتالأنبيلىمعجزات

لهفتيعنه،بالحزقزعناهلعدهعليها@كلترضمنكللعده،باقيهمحجزةوهذه

مرضعحينئل!
لزومشعصرهفيكانمىحكمكانكسا@لنبزة،تنبيتعلى@لدلالة

عليه.@لدلالةوقيامبهالحجة

أنهش@زتهالحاحدبنوعند@ر@بالنبنن@ؤمنينعند@معلخأنهلالة@ل@الاحرسحهو@لى

رسو)ث@(
.23ةلفر@ة

.13هودسررة(34)

صر)ك@(
رلطو@ة

34.
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فيومهجهيطصاص@لر@زيالإسم

ئحذعلبهطعنفمارأنا،وئنضلهمخئقا،وأكملهمعقلأ،الناسئغمنكان
في

وصفهمذاممنعلى@نجائزوغيررأيه،وجحةلهصهوصحةحلمهوؤفورعقل!كمال

أنهيذعيئن
نبئي

صدبئودلالةنبزتهعلامةجملثمكائة،خلقه@ل@أرسلهفد@لله

معبه،ويقزعهميظهرهكلاضا
حيئذفيظهرمثله،علىيقدرسهمو@حدكلبأنعلمه

إلاعنهبالجفيقزعهمولمبذلكيتحذاهملمأنهعلىفلكفدذد@ل@،وئطلانكذب@

هوس
مثله.علىيقدر@لعبادلاعند@لله

لائنهمفأخبرتفعلوأ@وكتقملألم)بئ@لتلاوة:نستيفيتعالىقوله@لثالت

ماعلىمخبرهووحدبالغيبإخبئروذلكمنهم،ذلكيقعولايعلىضونه
وبه.هو

لا

هيبل@اعج@ز@لنم،هذهشثق
بالغيب،@خبارلأنهنبؤته،تصحيحفيبنفسهاقائمة

معأنكمقوليصحةعلىلالة@ل@لهم:أتاللركما
وسلامةئكلضائكمصحة

لاجرارحكم
فلكيقعفلمموضعه!أمنيقوموئنرئسهيممق@نمنكمئحل!منيقع

معمنهم،
كانتكذيبه،علىجزصهثممعبهوتقريعهمرجهارحهم،أعضائهمسلامة

@لقادر@طكبمقبلمنكونهإلايصخلافلكمثلكانب@لؤته،صحةعلى@ليلأذلك

دلكعنصرففنم@لذي
@ي

الحال،تلك

في@لكريمةللآيةتفسيرهمنوهرافاني:@يال
يلنر)لرعر@ن:آلررة@

لمتنهضفرلقيتحكثزئتنطزيخكم@قكتبيكيت@نتحتضاضننصيماتوتوأارب

@شعر@حن
@@لى@لتصر@دحم@حينئر@د@ليهردأنهعبل@ابنع@@ريقال:أ@،6)

وهي

فيماعلى@و@نقة@لى@فدعاهملالنب@ءنر@،ة@لتيوسائر@لكتص@للهكتب
الكت@هذه

فاتليهآيالفرلةفألؤأ)قلىأحرى:آيةفيتحالىقالكمالبؤتهصحةمن

@@دقببهتغلمن
(7@

منفيهبمالحلمهمفلكعن@لكتابأهلمنفريقفتولى

ماعند@لدعلى@لحأعرضراثادلكعلمواأنهمولولانبوته،وصحة@2@ذكر@ل@
فى

@لل@وكتب@لتور@ةمنعرفوهولمانوتهبمحةلعلمهموصدتماتمنحامنهموفىيقكبهم،

مى
أنملولالأنهم@4@،@لنبحنبرةصحةعلىدلالةالآيههنهوفيوصفته.نغه

ممابما@دعاهعالمبنكانحا
مىكتبهمفي

بلفلكعنأعرضهالمانبزتهوصحةوصفتهنغته

ماعلىالمو@فقةالىيسارعودكالوا
ئ@رضيافلسادع@له،بطلانبتبئنحاحنىكتبهملي

ذلك.مىكتبهمفيبماعايىكا@أنهمعلىذلكدلم@لي@دعاهممابل@يحيماو@

3اد،@لضنحكم1(35) 2 2عر@دالصحرة)ث@(ك@.1،/ 3

9@لآيةخمعر@د،تلصحرة)+،



4ليمنهجهئض 2

عنفئكرضما@لقىتدمنسررةبمثلالإتبانمن@لرببهتعال@تحذى@للهمانظيزوهو

ى@دعاهموكمابمثلها،الإتيادصبالجفلمن@هنمرالمحاربة@لقتالوعدلوا@لحذلك

رأ@فناوثنا%لاوثناكزوإننا.إشايمسنحرأتط)فقلتعالى:قرلهفي@لمباهلة

منكلهاالأموروهده)83(،@@فعلى@@لنهنقنتفنجحلنتتهلئزو@نفسكم

@لرسالة!وصخةالنبؤةدلائل

تعال@:@للهلقولتمسيرهمنئ@:عمر@ن،آلسورةمنأيضاوهرافالث:@لثال

أهمنهخقذوطابفةتنكغطابفةيحشى@ماأسةاننصلضدتماعلنكم@نرل)ثنم
قال:)04(،@@فل@ةء@فئالحقغتربالئهيظئولىألمسم

أن@:بنو@لربيعوقتاثة،@لو@م،بنو@لوبيرعؤف،ب@وعبد@لرحسطثحة،قال"
ذلككان

برع،بارالمشركونوتوغدهمالمسلمينمنانهزممىهزيمةبمدأخل!يوم
الأضةتعال@@للهفأنرلللقتال،متأهبين(41)@طجفتحت@سلينمى@ثبتمنفكان

@لنب@ئصحابقالالظى.سرء@طو@ئرعبهم@لذين@ناففين@دونامهادعلى@لؤمنبن،

دناءر@:
أهشتفنمبل@لكالمافقينئصبولم@لنى،منالححفاصطفقتحتى

النالنوألاسممت@بر@:@لنبحأصحببعضففالأنفسهم،
معث@و@ليقظمان3

بى

لناهليقولون:ا@لنافقينوناشاشقشير
ئطفوهذاس)24(،@شيء؟!الأمرشمن

وعليهملهطلفيها@لدوالتيالحالتلكمثلفي@لنبوةأعلام@ظهارللمؤمنينتمالىالله
قد

الحدومهاجهردوهمفيمونللسلحبنمنقتلحامنقتلهارتدئكل@انهممنكثيزعنهمانهزم

و@لمدوالفنالحفربمنفكيفيقاتللافيشاهدهعثن@لقفيهيطيرالذي@لوفتفي

واستئصالهم.لقتلهمسيوفهموشهرواالأسنةفيهمأشرعهاقد

ئحدها:وجهه،من@د@@لنب@نبحةصخهفيوأكبر@طججلائل@لىئكلظمفلكوفي

الأمنةوفوع
مع

فينكايةولاأتا@كير@ل!منؤ@لى@ستحك
@لى
انمر@فهمولاو

.61@لآيةعر@ن،تلىسررة(38)

5الآيةصلو@،@عصتلسحرة(40)يير.شمر@01لا،2@لترتد،ئحكم.(39) 41.

1لساد@لر@،صا@اقال(41)
سمي:وقيلحجفة،ر@ححتهامى@لترشة،عرث@طحث0

5@لكر@/93،لساد@لر@،@نفما@قفرة،.حلرد@لاللمىمىرتيل:خاصة،@طلحد 5 7 0

3.

3@لبل،حمع"في@للريحبمها@لامم@لآنلىمنهنحرج(42) 1 6 كالنال@:عدهرنرتامها7-32،1/

7طلحةعنا@ضر وسم@-4،6708
عد@

8زي@ر@وصعر@9708،سرحمى 0 رص8،6
@تا@

080،88 .08لملا870،8ئسسي@ع@لرص50،8



4 2 @لتفشرفيو@نهحه@طصاص@لر@زيالأ@م2

قلةولاعنهم
الإيمان@ملفيوذلكالأمنة،قلوبهمعلىتعالى@للهفينزلعدد@،

ئلهافييطيراقي@طالتلكمثلفيعليهم@لنعاسوقوعلالر:@حاصة،و@ليقيق

ع@ن@لنحاس
وقصد@لعدواهدة@@حالفيفكيفو@لرجرع،@الانصر@بحدثاهدها

للؤفينخمقحتىالمنافقينمن@ومنينتمييز@و@لثالث:وقتلهم!،لاستئصالهمنحهمم

و@لنافق@و@لطسأنينةالأمنغايةفي@رنون@فكانالمنافقين،دونو@نعامىالأمنةبتلك

لا@لذينى@لعليم@لض@لل@دسبحان@،والاضطر@و@لفلقوالخوف@للعغايةفي
يضبع

إ!،المحسينأنجر

@بصاصالإممفيهاتعزضكثيرةئخرىمهاضعالقرتن!أحكامتفسيرأوفيهذا،

و@لرسلبنالأنبياءخاتمنبفةصخةإثباتوهي:الخطرة،@لقائدي@القضيةهذهلمعالجة

شتى@لحصوصمنفلكدلائليشب@أنيخئابرحلىلوقدمحسد@،صئدن@

فقطكماذج@لسابقة@لثلاثالأمثلةلير@داكتفيثيكلا@لق@آنية،

ونيمه:القبر@عذ@@ثبات-3

أثناءفيوفللثونعيه،@لقبر@عذ@ئنكرمىقرلبئطلان@طصاصالاممصزح

@جآبلأنؤثللذسيلديتللمئنفولوأ)ولاوتعالى:تارك@للهلقولتفسيره

موتهم،بعد@تعالى@لثهد@لإحيلى@لل@إخبازفيه"قال:)4(،@لتثعوهلأولبهن

قال:لمامر@رههذاكانلولأنه@لقيامة،يمسيحيرنأنهمالمر@دبكونئنيحرزولا

بحياتهمعلسنابفقدإخباز@لتثغوتلا)رلبهنقوله:لأن@لتتفرزهلأ)ولبهن
قبلوعرفيبهئمعرواقد@لؤمنونلكان@لقيامةبومالحياة@المر@كانولو@وت،لحد@

يكرنأنجاز@ناالقيامة.يومقبلموتهمبحدلحادثةالحياة@راد@ئنفنتفلك،

فييحيا@لكنل@ئنجلزفيهامنغسرنوهمالقيامةيمقبلفبورهمفيأحيماقد@ؤمنرن@

@ل@ب@.@عذ@ئنكرمنقولئبطلوهذافليحذبها،قبورهم

مرربعدفى@لتب@ررميئانر@صمونحنأحياءيكرنوائنيجرزكيفقيل:فإن

في@لنل@له:قيلعليهم؟الأرماد
هر@لروحالإنسانيجملمنمنهمقولين،علىمدا

@لحثة،ثونلهها)نماوالبرسو@لني@لطيصجسئموهو
الانسانإنيقرل:منومنهم

5@لمرتد،نحكم.(43) 0 /،251.

04نبما@لفم@ملهحرلرسع)4،( 7 /،14،80 4،45ي@،2،12 اصع.@@رعرماس6،2
1@ية@@لفرة،ص@رة(45) 54.
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لهتقحمابمقد@ومهأحزاءيلطصتحال@@لل@@نيقولفهوهد،@ك@لكئيصاسهذا

تعال@يشلى@لل@سحيث@للين@الأجز@تلكوتكون@ليه،@لنحبمويوضل@طيوانية@لئنية

يستحقه،ماحسبعلىئمغئمأوتعذثتكونئن
كمانعال@@لل@بفنيه3

سائربفني

للحمثر-،@لقيامةيرمبحييهثم@ل@يامةيومنجل@طلق
(6

تديأالمدتر)الم@لكريمة:للابةتفسيرهختمفيحلىماأيضاومن

)74(،لضهر@موتوأثئملنهلرفقالحمذرلنؤليألح@صممدير3منخرجوا

ئطلايىعلىدلالةالآيةهذهوفي-"والاجال:@وت@تضيةعنكلامهبحدقالحيث

فكدلك@حياهم،ثمهؤلاء@لتمئ@ئنهأخر@لل@لأن@لتبر،عذ@بئنكرمققرل

دلكأ@الا@ستحق@اويعذبهمالقبرفيئخييهنم

بهمتأئرقدكانو)نممتزلئا-يكنلمبانهلهيمثهد@طصاصللامام@سلكوهذا@

@لقا@لفصلفيسيأتيكما@سائل@بعضفي
3-

ينكرونالمعتزلةئ@@عروفمى@لأنه

ونعيمه@ابعذ

المحزفة:@لاديانئتباععلىالرذ-4

وحزفها@لكنببذلراالذ@@ليهو@لصارى:3@لمحزفةالأديانبأتبعوالمقصود

وأؤلوائخرى،ئئيلىرأضافوا@ليهائثيلىمنهافحذفوا@ليهمألزلت@لتى@لس@اوية

صررتهاوتحريفمصد@تينهافقد@نئئى@لىهذاوكلمتعسفا،فاسد@نلىيلانصرصها

عليها..ئعؤللأنصالحةكيرفهيولذلدوتعالى،سبحانه@للهقبلمن@نزلة@الأصلية

شتىفيالمحزفةالأديانبذهأتباععلىبالرذتفسيرهفي@بصاصالاماموقد@متئم

وقالرا@@،@لسيحئلرهيةعرا@@ارى@لدينعلى@لن@حصوصاو@لساسبك،@لر@ضع

@للهأنزلما@لتيرالأكادبالألاطيلمنفلكغيرحا@و@ضلب،و)نه@لل@،ابنبله

ثقافتهتظهرألهاكسا@رضوعية،و@بالإيجلىالحصاصرثودوتئسمسلطان-منبها

مابأنشذنىئ@للإنسانيبقىلابحيثالإقناععلىو@لقاكلةالمحفقةوعقليته@سعة

@ق..هو@بفوله

مزاعمهمو)بطالو@لنصارىعلى@ليهودردود@بصاصعلىالأمثلةفمى

1@لضت@11/311،نحكم)6،(. 1 لاخفص@ار4

2لآية@بؤة،@سروة(47) 4 1/5لؤتد،@نحكم1لما(ا30 4 @نمر@.7

.1،087صالأضرينى@مىللأ@منمود@ليالة،عن@لالالةر@جع.(49)



4 2 ممطوسهحه@صاص@@لى@زي@لامم4
@لفغ@

بر

وشمهاتهم
أبننىنخنوألشرىاتيهي)وقاكتحال@:@للهقرلهتفسيرفر@ذكرهما

فلكدعواهمابطاذفيهقال:!).(،بذنولبهم(يمذئبهمفلمقلو@حئى:لدنه

ومعلخبالذنوب،يعذب@نبانهممقرينكا@لأنهملسانهم،علىبهاوتكذيبم

@ولدهيعذبلا@شنق@الأبأن

ألناس@ثذ)ل@نتعالى:@للهلقولنفسيرهفيجاءماأيضاهذا@لقبي@ومن

الذبفلذينءامنوافوذةأقربهصولخحن@هثركوأواتذبأليهروامن@ألفذي.عدرة

ئنتفيد@لتح@لسلفعنالآثلىبمضأوردئنبعدقالحيث)25(،نحتى@لمئاتالوأ

فيئأبظ@من@طفالومنئسل@وا:أ-لئاوئصحابه@لنجاشيفينزلتالآية
مده

مالأنوذلككذلك،وليى@ليهىد،منخيزبأنهمو)حبلىاللنصارىممحاالآبة
في

وة@لت@نسقفيذكرماعليهيدذوبالرسولباللهآمنحاقدقومصفةهوبكادلكمنالآية

صحيحةفطنةفيكلعندومعلخوبالرسرل،باللهبالإيمانألفسهمعنإخبارهممن

وئظهروأشذ@ستحالةالنصارى@تبحمقالةأن@ل@ائفتينهقينمقالتغفي@لنظرأتص

فسافا
مى

تنفصضئئهةفيهاكانر)نانجملةفيبالتوحيدئقرلأد@ليهوداليهود،مقالة

"بالتثيهمى@لترحيدالجملةفيأعطتهما

@ليهم،أنزل@لذيللوحياليهودغريفكيفيةبه@براصل@@الإممبينوقدهذا،

)"(،@نو@ضححه..عنأتحد)@ؤ@وتتعالى:اللهلقولتفسيرهليودلد

لوجهين:يكونإياهتحريفهم5قال:
أحدهحا

بل.و@لتب@باقييروالاخرالتؤيل،بسوء

لامتنحغيرها@لىالفاظهتغييرممكنفير@لكافةأيديفيوانتشراشفاضقدماوأما

فييستفضلمومامئلهم،علىاطؤ
منعند@معلئهكان@ا@@لكافة

@طاضة

@ألف!وإثبكغيرهابلىومعانيهئل@اظهتعييروقوعجئزلإنه@لتم@طز،مثلهمعلىبجور

فاسدةتلىيلاتعلىتحريفهمفإكلا@لكافةأيديفي@لثالعالمستفبضوئماسماها.@خر

تعتقدهماعلىالمتثابهةالايمنكيزاو@بئرة@شئهة@ترلتكما
وتذعيمذهبهاس

المحكسة.الآيمعانيعلىحشلهاثون@تقا@ما@يو@فقماصانيهاس

وانضاستفاضفيصاالألفاظتغييرجهةمنالتحريفوقوعجائزغيرإنهقلا@@كا

عند@لكافة،
لاذلكئنيخلمن

معرمثلهمعليه،بالتو@طؤإلايقع
هسمهثماختون

.4@لا2@لفراد،نحكم.(51).18الآبةصدوة،للاندرةص(50)

8لآبة@انذ،@@صرة(52) 12/5@لفرتدنحكم.(53)2 64.

1مى@لآيةحرءللانحو،سررةه(@)



2،5@لتفيمفيفنهجه@ش@

منالتو@طؤوقوعيجوزلاكمامثله،علىمنهمالنحاطؤوقرعيجهزلاأوطانهموتباغد

منشيءتعييرعلىالمسلمين
علىتو@طفصملجلىفل@ج@زولرغيره،@لى@لقىآنئلناظ

لماذلكجلزولولها،ئصللاأخباراحتراع
صح

غلموفدشيء،بالأحبلىئغلم@ن
اضطر@زا!هدا@لقرلبطلان

أكتفيتفسيره،فيكتيزنذلكالباطلة،وعقاتدممابمارىعلىردوذ@بصاصئما
@لتالية:الأمثلةبذكرهنا

وهوالأول:@يال
بر

لئهلمنتالواالدجمتض)ننذ@:@اللهلقولتفسيره

اتسميحبقللصأنأرادبفشتاللنهمنيتلففصنتل@يمأبنانمسيحهو
فيماعلى@لنصلىىفيهرذوفد)6(،جميحأ@الأزضفىرمتوأف@مزكمات

@@

فقال.لأ،@ش@المسيحئلوهيةمنعهه

إياه@مو@كلتقا@بهالتدئنحهةعلىدلدقالوالأنهميممةلجقتفخإنما"

ا،كفرولمالهشئكريىغيرهمعن@طكابةجهةعلىالولأنهملصخته،والإقر@ر

مفىويرجعهو@لتغطة،والكفز
ئحدها:رجهين،سالتغطة@لىعنهمذكرما

هوبها@لثنحئميكونئدبجحدهااس@ةكفراد
مثنغيرهإلىو)ضافئهاتعالىالله

كافزباللهجاهلوكلتحالى،بالله@بهلجهةمنكقزوالآحر:الإلهية،له@دعما

يعمحقلتضييعه
)فلتعالى:وقرلهغيره.بلىمضيفهابمنزلةفكانتعالى،@لل@

شمفاه:@مزص3اتسميحبقلصأدأرادبتشتا@لنهمنيتثف@ن

الاحتججئظهرمنوهداوئفه،المسيحهلاكأرادتعالى@نأمر@للهعلى@تعيقدر

تعالىئر@د@للهبناتعالىئمر@للهدفععلىلقدرإلهاالمسيحكانلولأنهوأوضحه،

الموتو@ودحمازفيسواءالمحلوقينوسئر@سيع@كانفلساغيره،@و)ه@ب@لاكه

ج@لزنيمثلهموهوسئر@لنآلهةيك@لمبذياليما،ليسأنهصخعليهمو@لهلاك

عليهم!والهلاك@وتو@الفملى

ىالنصارعقائدكبرىعلىالحصاصبردكيصأيفاحلالهمنونرىاففي:@يال

اللهتمال@إله،بألهعقيدتهموهيبالمسيح،@تحلقة@
بهزلافالكبيزا.عل@اذلكع@

وأنل!الرسلقبدهصمنصدتفذرسولمالأمرب@فالسجح)ناتعالى:قولهعند

.4@@4،9له2@لضت@،)نحكم(55)

4،95لا2@لترتد،ئحكم1(57) 0 0.

رسو(56)
.17بةلآ@نح@،ا@@ة



4 2 ئو@نهحه@بصاص@لر@زيا@مم6

أوجمحديهقال:أ)8(،@ألظحاثمبفسلانصاناعحذيقة
ئطلانعلىلالة@ل@

لان@ل@،المسيحأد@نل@ى@يقول
فيعائر@لعبادسبيلفسبيله@لطعام@ل@احتجمن

@ل@يحتجومنقدئما،يكحنلاالحدثسصهفيهمنكانبذ@لدبر،@لى@لصايعالحاجة

يخسلان)@انانعالى:فحلهفيفيلوقدشيء.ئغجزةلاافاثفيكونلاغيره

@لى@طدثمحتجفهوويضربياكلسكللأفىالحدث،عنكنايةإنه@آلظحاثم

فيكذلككانوهذا@نحالة.لا
يحتجوماو@لشرابإلى@لدامالحاجةلإن@لعادة

ئأعلىو@لي@االمحتجحدثعلىطاهر@لدلالةوالعطث@الجوعمنبليهماالمحتج

وقديماابلفاكونةيفيفلكوأنعليه،تتعاقبالححلاث

شبهاتعلى@حدىالجصاصالإمامودكيفحلالهسويتضحالثالث:ل@ن

قولهوهوالقرآلية،إحدى@لنصوصظاهرمنزع@هم-فياسننبطوها-التي@لنصارى

بمعسكأنننآإو@لتمملدنهرسو@صيمئننعيسىئسيحا)إتارتعالى:نبارك

@روع
وصفبماتمشكواقديما@لنسارىبمض@نذكر@بصاصوقد)06(،@ئت-

فيمريمابنعيسىتحالى@لسيع@لل@
و@رخ@لل@كلمة"بأنه:الابةهذه

إثباتفي@منه

@لله)تعال@للهوبنؤتهألوهيته
قائلا:هذا@لزعمعلىر؟ثمفلك(،عن

فييقولولهمابلى@اطه)@ط@ةتوله:فمرنواإ..
قدمه

مع
@و-أ"و@لله،

كلستهأبقرله:أتعال@@لل@@أر@داكلاالإنسان.كروحممهقديخمنهجزءأنهالىصرفوه

ب،@لئلرةقذمحيثمنكلة،فسئاهأالمتقدمين،الأنبيهكنبفيبهبئثرأنه

خلقهتحال@@لل@لأن"@وحه"وسثاه
جيبفيفنفخ@@جبريلأمربلذكيرعيرمن

نحوووئرضهوسسلى@لل@@للهكبيتله،تشريفاتحالىنفسهبلىوأضالهنحينه@ش،مريم

)كتلكتعالى:بقرله@وخاأسثى@لقرانأكماررخا،"سئاهإنهوقيلدلك.
@لناسحياةفيهكانحيثمنروخا،"سئاهوإنما)16(،أقرنأ@ننررجماإلكأؤتجا

مذ@@ل@دلك@لزيغأهلفمرفديهم،أمورفي
@بهم

منيققدولهما@لى@لفاصدة

@و@لضلال@لكفر

ينبعيومثا
بحضئحيانايذكربه@هحرالجصاصالإمامئنهو@بحثهذا@فيئذكرئد

@لرذمعرممتقد@انخلتهائبينثمسحاوفي،كنثلهاليست@لتبيمة@لقىناتي@@لى

7@لآية@ائحه،@مررة(58) 5
5@لؤتد،ئحكم.(59) 6 3 /2.

1الآيةسحرء@لاء،سورة(60) 7 5صدر@لآبةرى،صرة(61)1 2

7@لضتن،نحكم1(62) /،28.



4@لتفشر@طمنهحهئض 2

ومنعليها.@رجز@
منلمخصنت@)تمالى:@للهلقولتفسيرهفيجاءمالدلكالأمنلة

ينتحلونلاأنهموئناددكر@بوسبل@تطزقوقد)36(،@قبلكغمنألك@بأوتوأأتين

اذعى@لنبؤة@لذيشتدزر@كبيتبمرنو)نماأنبيائه،علىالمنزلة@للهكئبمن@يئا

كذائا:وكان

.@@لكتبأهلليسما"وأكثر@لفهاء:@لس@فخلفقالالمجرس،فيو@ختلف"

ليس@اأنهمعلىو@لدليلشحاد،بذلكو@لقائلرن@،الكتبأهل)همآخرون:وقال

ل@@فىتهونلعنكغلاتقوأففت@هسدكأنرتئهكئص)رئذاتعالى:قرلهالكتدأمل

ا(تدصطابنتينفىأل@ئزلا@تاتقو،
الكتبأهلئنتعالىنأخمر(6@)

قال:منترى@نألا@ائص،ثلاثلكنرا@لكتبأهلالمجوسكانفلوطائفتان،

لقيثإكلا@لتائل:اوقولمنه،أكثريذعيئنلهبكىلمخ@ان،،ملانعلىليإنماأ

عندلكحكى@لله)نماتيل:فانمهما،أكثرلقيقديكونئنينفيرجليأ،اليرم

صهدا@لقولبخدلم@لل@@طله:فيلغلطما،نديكونوائنوجئز@ركبن،@

قبلنامىطائفتينعلى@لكتبألزلإكلايقولوالئلأعذرهمبذلكقطعولكنه@لثركين،

في@ثوفيعلى@مهواحتحغ@للهفولهوإنمالهدالغافلين،ثو@ستهمكناصوإن

على@نزلة@@لل@كبضيئاسيتحلرنلا@لمجرسفإنوأيضااد.غذرهتمقطع

@ب،أهلب@افليسماكذائا،متنبهياوكادثت@@ر@كتبيقرأونوإنماأنبيائه،

نحلهم،ويكالصابئةعنبقة@لس@للآيةتفسيرهفيذكرهساأيضاهدا@لقيلومن

به@فر:قالعلبهم.ينضئى@لرذوهر

أنهمحيفةأليعنفزويلا،ئم@لكتابأهلسهم@لصابمينفياخئلفوقد"

ألو@طسىوكان.@كبليسحا@مل"ةومحمدفيو@أبووتالكتلب.ئمل

@لف@لصاشونيقرل:خي@لكف
همين

عنده
المسيحديىينتحلونفوم@لكتبئملمن

د-احمبناحية@لذينوهمكب-لكوا@يجدونئوفى@لذينفأما@لصالإنجيل،اويقروون

جحيعا.عدهمكتببأهلليسوافإنهم

ليسفتفيالاسمبهذائعرفوفى@لدين@لصادون)@طصاص(:بكرأبوقال

بناحيةو@لزينحز@نشاحبة@لذ@ئكلنيواحد،الأصللفيوانتحاكتابئملفيهم

ه.@لآبةمنحرء@انلة،@@رة(63)

@لؤتد،2/114،214.)ئحكم)ملأ(

1@لأسمسررة(64) 5،51 56.



4 2 @لتفشرفيرمهجه@صاص@@لر@ري@لامم8

واتحائماوعبادتها@لسبعة@لكواكبتعطئم@تقادهم@وئضلراسط،سلىفي@لائح
@لة،

وئز@لرا@لعر@قبتليمعلىمقظهر@لئفمنذأنهمالاالأصلفيالأوثانعبدةرمم
منمنعوهملأنهمظاهزا؟@لأوثانعبا@ةعلىيخشزوالمنطاوكا@@لصابئينمملكة

حسلالئمتسططينتنضرللساصالئين،كنواوالجزيرةالسموأهل@لروموكذلكذلك.

ليودحل@ا@لرقتذلكمنالأوثانعادةفطلتالنصرالية،فيعلى@لدحولبالسي@

الاوئان.بعبادةئشتخفين@لسحلةتلكعلىمنهمكثيزوبقيالظاهرفيالنصارىغملى

ى،@لصاروبينل@نهمالمسل@رنيممزولم@لنصارىجسلةفيدخلماالإسلامظهرللما

الاعتقاد.لأصلكاتمينالأوثانلعبا@ةمستخفبنكانوابت
لاعتقادهم،@لناسأ@و@

كتمانفيعقلواباصبيانهمليوحيلئموزولهم
وعهمدينهم،

الاس@اعيليةأحذت

@لسبعةالكواكباتخاذالجميعوئصلدعوتهم.التهتمذهبهم@ل@@دهب،كتمان

حلافلاأسسائهاعلىأصنائاواتحاث@اوعباثتهاآلهة
الحلا@يفاذلك،فيلينهم

فيهمولي@شرائعهم،منشيءديالبطائحبناحيةالذينولينحزانباحيةالذينلين

مهمقرتاشاهدأنه@لصالئينفيحنيفةأليقولفيظيفييعلثفالديكتد.أهل

تقية،@سيحديى@وينتحلونالإلجيليقرأونوأنهم@لنصارىسألهميظهرونألهم

الإسلامالامنهمئقبلولابالجزيةمقالهممعتقديبقر@رروونلاالفقهاءمىكثيزالأد

@كلتقاثهكانوسأو@لسيص،
اليسرأنهمالفقهاءلينخلا@فلاوصماماالصابينمن

لمنسائهمئنكخولادبائخهم،تزكللاوألهكتاب،أهل

الفاسدة:العقائديةومذاههاايأؤلةالفرقعلىالرذ-5

منرفيولاواحدة،@محةالإسلامية@طلى@لثريحةثاخلقيكىلم

عديدة.ولأسبمحتلفة@ؤمةفيظهورهاكاد@كاواحد،
عهد@ببيء@!دمي

صاحبهضخبةوشرف@لوحيرمانألوكوالألهمواحدةعقيدةعلىالصحابةكانت

إلىهكداالأمورواستموتوالاوهم،@لشكردظلمعهمبة@نرر@رأرال@@،

أجمحينعليهمرضرار@ل@هالصحالةالقرأضرس

تفزقوعدمالمسلصينجماعةوحدةحفاطعلىالحرصكلحريصا@ر@النبيوكار

الحلافتلحليسلرعلكانكلمتهم،
وهذاتفاقمها،قبللهااسبة@@@طلرلووصع

3@لؤت@،أحكم.(66) / 214.

(67)@@
ص

1ر@م@2/كرىلطفى@لحاث@،مفع5 6 1ريلل@ض@طططاوا@لاشفرو(،)مطمة2 8 0 14.



4@لتفشردي@نهجهئض 2

اللهعدالجليل@لصحالى
ش@ر@@لرسولموفيصص@@لعاصب@عروبن

فييتازعونو@خرجاللهءر@رسرلإن@فيقرل:الصحابة،فيهااختلصمسأل@
@لقى

ر،
هذا

ةلقإل@زئاد،حثوجههفيففئلكامماآية،ينزعوهداآية،يزع

ئمزتممابل@الظرواي@حص!!بمضهكد@للهتضرلحائأوكلتم،!بهداأوأمرتملهذاإ
@فاتجنبحو!!عهئهيئثمومالاتبحع،به

ماحطر@د@@لرسوللهمبين@سلكولهدا@
حولو@بنراعالاحتلا@مىفيهمم

تلد@لتضايا.مثلفيالحوضعلىترئبانيسكنو@اوئمثالا،@لتي@هذه

تزكهابسببقامتألهانجدبحد،فيماجمت@لتيالمرقكنيرسصةفيوبالتأشل

لبعص،لمصه@للهكنبصرلهافي@مر@فها@لعالية،@لنبوبةصيةبهذهالأخذ
كما

معروفتان،فرفتانفيهاالحلا@عنلتبئوفدمثلأ،و@لفدرالقضلىمسألةفيحاصلهر

@بنريةوفرقة)66(،القلويةفرقةرهما:

وفرقة)أ@،انحلرجفرقةطهرت@هطالبأبيسعلىالإمامخلالةأئمهوفي

@@@ر@ث@8)
@ى

ماحه
لى

13مه"مقلصة 3 @د1،/
مد5نححديالأممكملك@و@ر@38،5ر@لفلولي

6ر@لصحالة!سللكنر@ 5 5 0

يقلئمسعهم@غال@لى@4@حلونابكالرالزائ@5رلمطه3،

لححرحكل@@لكرسول@لكأ@سعوكماكدا@للهكلئلمسصهموتالوكدا،كدا@لله
رحههليئمئكاصمما

@بحصه@لدك@انمرسنطلحمسهلا@وسثلا@مرنمزئد@فال:!@خت

مص
1 @ىنلكمالأمصئتإمما1

هامامماقى@كمأ@محانل
دهيتمو@لديداعلها،نرتم،@لىوا@لليا@ضعى

1،.1دا@تهاعه

3ورمنكلعلى@ل@نملن@لفه@ض@لقترلة.(66)
@تقحلأ.ر@رحدهحلقهنيلمس@ه،فملهتلو@ه@

5@لأضويالحس@ن@وفال
0

مىهو@لفرفي
حالف@،لمحودنلحالهيقئورنط@،رله@ردلصه@لقدرئت

يممبرسيحىعىمسلم@يرى
محمصوكاد5@فمىممد@لالمرة@لفر@يفالمىنولكدفال!نط

لى@ن@تتا،ئر@لأمرطهراما@رل@لرله
سعننمرلاللؤله

لعديملحه@كلاسالى،@لله
عه.لرر

2@لرويلرحمسلمصجح@طرا@ 6 / 1 1ا-5 لا@كد@لايمد،3،0
@رفةحرلور@حع@لفلر،لي

2ص@لالحاوبة،@لنيئشرحاتهااومتقد@لنرية 4،45 لحتري@للبالة،ئمطصا@الةوا3،3

9ص 1لصلىلأرا@د)ط.81 3 9 7@).

رعبه.نخز@ريمحلهماكلللعلى@لاطلاقلهجلىلاند@لدرعت@رنة@يريةك@.)
لتند

@@ل@طرحص..@دال@للرلةمر@ععلىدحلكر:@لمردهمحه
رهر@ماد@لى@نر،مى@مررله

@ماصى@على@@لادنجكرهئد@لكى@لحكودرشى@ل@5الأصمهلي@@ر@@لهر@ال@ى@لله،،

1صللخرحلي@لربمك،كا@ر@حعاوخنبريئ،.ئخرة@نكئمبر:@تملىبص @ي@مرثات@ر.0،1

1@لأصمهاصيللىسب@لفرت@،عرب 1 3مصرية@لا@لر)مطمة8 8 صد@ليه@ب(مح@دنحبئا@،1
نلكهايلهارح،ا@وللمصيعله،@مى@@طقعلى@لاممحرحفنكلعلىنطلى@ضييو@ح.)ا@

طالىئىسعليعلى@لاممحرح@@لني@لطانه
محره=ئساءولمحمر@صما@لحك@.نطلحدصض@ي



4 3 @تفشرفيومهحهلطصاص@ر@زي@لإمم0

وكان)27(،الشية
@يمب

قحتو@لت@الخطيرةوالأحداث@لسياصيةظهورهسا@للىوف

رقعةوبتوكععديدة.ومذ@م@طهائفبل@قتينهقينمنكلانقسمثم@،آنذ@

ومذ@مبفرقبحدفيمانثأتأخرىرحضارابلشعوبواحتكاكهاالإسلامية@لدولة

عنالأجلأءالأئحةلعضئفردوقدكثيرة،عفائدية
ومذاهبها@لعقائديةقهذه

مستفئةصئفات

ومعتقداتها@لناسدة،قلهذهعالغاكلاالحصاصارازيبكرأبوالإمموكان

كنت@لتي@لفرقتلكحصوضاأباطيلها،عن@لسكرتحطررةئدرككانأنهكما

منكثيرعلى@لرذالقرآن!أحكم"تفسيرهفيترلىولذلكوزما،،عصرهفيموجوثة

@لفرو@تيفمنو@لراهين.المحجحضتىفلكنيمستحدئاحرلة@@الحقائدية@بهامد@

ئقذميليوفيسالشيعة،واو@طوارج،)@7(،و@لشئهةلق@وية،وا@بنيرية،علبها:رذ

تفسيره:فيعليهمرثوورمنمماثج

رعناد@ع@ئصلالنزيل@حانح@حمغوتمق@رنةعريلحد@ىباا@لأ-

علىوجود@طرر@على@لك،إلااكحد@@ولا@حخح@طمة،كلعلىبلكريقئحودوتحرسا،،

علانا@لكونمح@بحلصوئد@لككؤ،يهرةكلندكما@ححواو@حناحتا@لةحالص@ثا@لامم

لممامة@ئد@ر@رد@لن@تط،لحلقبفولردرحبعمسا@ل@رل،حالعت@لتي@لحاتلرنة@لاثانخا،

بفزور@مدا@لاكما@مهم@طلز(ود@مامةولا@لحلك،منحفاسهاكاد@لففم@ثا@فطنرن@نحصر@ى

@لل@و!2،47،2صللمدا@ير@لمرق،ق@لتر@حع!ى@لرجد@ل@غرلةفرلربتررد@لتو

1مملا-أ/لنهرشدىو@لحل، .16صالأضحري@طى@حي@لبالة،نصرلعىا@الةوا0،0

@لب@@2)
"

@للهكزمعباشبحرا3
@مالضا@رصبة،رخلاتهياميهرفاراعلى@طصحص،رحهه

لاالاممةندبخف@ودنه@كماحقا،حنا@ما
يره،منيكرندطلبمحرحتدادأر@حه،ستحرح

ستقبة
ميلللصهم،الإممويشص@لاحيلى@لممةتاط@صلجةقصةلتا@ممةرنالرا@دعده.

@لى@لامة.تعويصهرلا@ماله،@كلمالهغ@للرمليحررولاركى@لدين،ومىئصولة،نصية

ر@لكانر،@لصعنروحهناصواكئةاء@لأدعصةوذوتو@لصبص،@ليبىدرحو@@لفرلريحمعم
3ر@ى@لك.ريلبة@لحضويحالهم@لنفه،حالني@لاوعقنا،و@علأقرلاير@لىلىو@لتيل

ليلحضهمويمل@ساعيبة.وعلاة،@مابة،يري@بة،كيساب@،حسةمائضصة،فيطر@ف

ا/للنهرسنديو@لحى،@لمللر@حعاى@ل@.@ولحضهمى@لسة،@رسصهما@كز@ل،@ل@الأصول
0 ملاعىى@لأشري@@فيالإمححببر.مفا@ر"ا-6،641

@@م@@منلالي
حرمدى

5للات@لأ@ و@لأممر@فخلأ،@@مر@و@@يل@لب@1كا،ئئى@لليكص(6

و@فحل،.@لل@كنالهالى@لكصث@لليطاص()ت@لنفبرشدىعد@لكىبممححدسنى@لنع
فمهادنمصنر@طركزا@علؤاعى@لكدحالى@للهدحلمه،دحالى@للهدة@رصة@لنفه(74)
ى.محنس@هارنمرل

7للشهرسلىصار@لحل@لل@



مي@نهجه@ض

الجنرية:علىرفه

4 3

الاسمينوكلا@ئئرة،،5عليهمئطلقوتارة@،الحترية"بتارةيسئيهموهو

مىكثيرةمهاضعفيعليهمللر؟تعزضوفدسبق.كمالدى@لتكئحينصحيخ

فديةيطيق@مانذب)صكل@.@@للهلقرلتفسيرهفيجاءماةمهائدكرتفسيره،

ئمري@علىرفهلييمةالآيةمىبهذا@طزءاستثهدوفد)7(،@صنكي-طعام
فقال:بعقيدتم،شحئقين

وقالعلى@لصرم،،عائدهو"قاللون:فقالكايته،ضصيرفياختلصقد9

ذكز،لهايخرلمو@لفديةتقذم،قدمظهرهلأنئصخوالأول."الفديةبلىآحرود:أ

الآيةفيو@لضميرمؤئتةالمديةأنأحرىجهةومنمتقدم.لمطهريكونإكلاو@لصمير

@للهلأن@لتائلين@ئئرةقولبطلانعلىذلكدذوتد.@)ئطيقونمقرله:فىللمذكر

لأنله،مطيقينولاوقوعهقلالفعلعلىتاثوينغيروأنهميطيقود،مالاعباثهيكلص

@،فميةيطقن@أندب)@حلىلقوله:يمحلهأدقبللهمطيقألهعلىنمققد@لل@
دلكعلىقائمة@للمظودلالة@لى@لفدية،عنهوالعدولللصومتزكهمعبالإطاقةفوصفه

بلى@لصوم.وعدليفحلهالمو)نلهامطفاحعلهلأنهالفدية؟هوالض@يركان)ذاأبفحا

ننربينسخنلاسهد@@ألقرم@فيهأنزلأتن@رمضاد)شفر@ث:وفوله

لانؤقذ@أنهل@
(76)

4@للهإنقولهم:أفي@لمحئرةمذهبئطلانعلىيدل

فيقالكما@كئمي،@لجميعهئى@لترتنبنالابةهدهنيأحرندلألهيهد@لكفار!،
"@فد@علىالحئفاشحبئن@ود@فلبمهخ)ر)نائحرى:آبة

ب@م@ئه)يريد@شأنه:بئ@لل@لقولتمسيرهديذكرهماأيضاومى

أننر@لحمديرولاانئنر
أهلفولئطلافىعلىالآيةدلتوفد"تال:@،8)

ويطيقسالا@لىتكليصلأنيطيقوفى،مالاعا@هيكئف@للهبانو@لقائلينالجبر
ليىما

معه

عنتحال@نفى@لل@وفدئكلسر@لئن@،منعليهيلقدرة
لعباور.@ر@ثةنفسه

وهوآخر:وجهمنقرلهمبطلانعلىويدل
أنه

@لثديدة@ثقةعلى@لفسةحملس

الحبرواهلالآبة،لفضبةمنه@للهئرفةلملماداعللى@لصرمعظبئمضرزيلحفه@يي

1صلر@لآيةة،@هرة)ثلا(ا.له@الآيةسحرء@لترة،سروة(75) 8 5

2@لؤتن،ئحكام1)كلا( 1 9 .17لصلتسهرةمىللدكررةوالآبة1،/

1اكيةسحرء@لترة،سهرة(78) 85.



4 3 @تفشو@يوسهحهيبصاص@لر@ري@مال!2

بهذااللهنفىوقدمنه،ئريذة@لل@فإنكفبرأوممصيةش@لبىفحلهماكلئأنرعسرفى

ما
وهو@نقولهم:لطلانعلىآخرونجهمنأيضاويدذ@حاصي.@@ر@ث@منإليهلسبي

ئردلموأنهوبشكروه،ليحسدوه@لي@بهمويدألهالآيةهذهفيأخبرقدتعالى@لل@

سهم
للغشرمريدهوبللليضرمريدغيردلكمريدلأنعقابه،ليستحفرايكفروائن

@ا@ةالآيةفهذهعليه،و@طسد@لنكريستحقلاولما
من

قرللطلانعلىالوجوههذه

لفاهبماتعالىاللهوصفحاوأنهم@ببرئ@ل
عن

@بهيليقولانفسه

ولذلكفشفها،ظهر@تى@لفرقمنلألهاالفرقةهدهالجصاصالإمامويص@هذا،

الإجماعلىلهاضعتدعيزلهي

الق@وية:علىرق@

@ألهأيأئص!الأمرئنتئكيأظهررهابدايةفيكنت@لفرقةهذهئنمعلوئم

سعلمولاقدولهيسبق
مبين،ضلاذوهذا)18(،رقحهبحديعلسهو)نماتحالى،@لله

@ولذلث
ويبغيزندين،فهوالاعتقادبهذائقرئنأن@طصاصالإمم@تبر

ئأ

حذائقتلفإنهبهذا@لقولمتمشكالقيفانئستتاب،

موحزا@تبقا،تفنيثاوفئدهالفاسدالاعتفادهذاعلىالجصاصالإمامرذولقد

انئبتتكتبةاالله)جمل@ائدة:@سورةمن@لكريمةللآيةتفسيرهأثنهفيوفلك

الننؤتفىمابحلم@لنهلنلضلماديكوأننلبهدوئنن@انرأمرألشتهرنت@ستيصاانحيم

@عديشش@هبئالنةول@أقئضفىوما
علىبرذأنهمناكلامهمن@صحو@لى@،3)

فديكنلمو)نالقدريةفرنة
@للهئنزعمت@تيهي@لنرقةهدهلأنباسمهم،صزح

خابر:قالوقرعها.بمدإلا@الأحد@بحلملاتحال@

@حبازص@الآزضفىرماالننؤتفىطيضلم@دكل@لضلؤأ@ك@)تعالى:فرله"
@لىمافعس@لغشريعةبلي@يوف@بماعلمه

@ر@لحي@هذا@لتىفدئرهو@لدليا،ين

كانتحالى@للهئنفلولاالقيامة.يرموآخرها@لىالأمةأرلمنالخلقصححبهواتظم

ذكرمابلىالأمور@خدئالهذههكانلماكرنهاقبلكلهاوبالاثيهبالعيبعالما

2@لضت@،@حكم.(79) 7 1 ال@72.ئيضاوالطر1،/

ئحكماطرا(80)
1-12لاا@لرى،نرحسلمصححومحمدالهاا@لمدربهدردةحيلر@حع(81) د@@ل@ضرحوا3،1

2ص@لططرده، 4،45 8-67صللأشوىلالاله،ارا3،3 4

2/3لتىتد،@نحكملكلاا(82) 5 9لآفي@ة،ئ@@ا@صرة(83)9



4@لقمشر@يمنهجهأشس 3

عاثهصلاحمن
فعلصهيتأتىلاكرنهقل@ل@ءبململامقلأنوثنياهم،@يهمفي

جسيعيغئموترتيبنظامعلىالمتقن@مكم
لفعهالأمة

في
@لص

ليا،و@لىين
(4

الفشفة:علىرف@

سدهيولذلككعزها،طهر@لتىلق@دأدهاش@لفرقةهذهالحصاصوص@

لاالفرقةهدهاعت@ادئطلايىوإثتالإجماع.ليبهائعتذلاالتى@لفرق
إلىيحتع

)8(،شفء@كثلمع)لين@ةالحليةفاتهوضصلينالتحالىاللهلأدكثيرة،ثةئ@

بينبأدالصائةالمرقةمذهعلىرئ@فياكتفىفتئة@بصاصالإممئننجدولدلد

رسظاأنةحملمبهنم)كتلكتحالى.اللهلقولنفسيرهنيو@لكليها،الإسلامخكم

@التمى-علش!تح@زأ
الآيةسالحزءبهدااستدلالهلعدقالحيث@،6)

الأمة.إجماعصخةعلىيمة

لمحر@ولالحئرصرحومنالثشمهةنحوبهمزة،ظهرمىأنعلىدلالةالآيةوفى"

لهئحتلألامنه،ذلد

الإجماع،فيبهئغتدلالشفةظهرمنوكذلكالإجماع.في

الاعتقاد،طريقمنأو@لنلطريقمنفسقمىوسهاءواروالض.نحر@طمارجمن

تلحقلا@لصفةوهذهوالحير،بالعد@لةوصفهممن@لشداءححلإنماتعالىلأد@لله

برأوبالتزيلكفرأوفسقمنخكئمذلكدطيحتلفولاالفساق.ولا@لكفار
3

"ئملمواللهلحال،@لدالةصفةيلحقهمولاالذمصفةشلهمالجميعإذ@لمق،

التيالمرقمىالححارحيعتمرالحصاصالإممفإنالسلقافمقسو@صخمر

فهيولالاليفنقها،ظهر
@موقفهالحصاصحددوتدالإحماع.سها@ييغتالا

كفرا،مداههاتكىلمما@لفاسدة@دذهبأهلمى@ترلة@سئر@لمرقومن@ط@ارج
ليفقال

)بؤسولتتعالح:@للهقولتفسبرفيالمقرضةالاعتر@صاتلأحددليهأثناء

انحنرتلىربركا%انحكروينهؤدسلآفنرر@رإمررتألآحروأنيزسلنه9

)@ه(:@ألضخلحبنمىوأؤلبهف

جهوعلى@لفاسدة@كلتقاد@لداهبطريقمنالمكر@ز@لةتجبدهلقيل:فإد"

4@لعراد،ئحكم@ا84@ / سحرءرى،صررة(85).206
.11@لاله

سحر(86)
4بةلآو@صدة،ضل@@ة .1/901ط،لؤ@@حكمأ.(87).31

1@لآيةعر@د،تلىسررة(88) 14.



4 3 @لقيمفيوشهحه@بصاص@لر@ري@بمم4

كانفسوحهين:علىهذاله:قيلالأفعال،مىساثر@لناكيرفيو@كما@لتاويل

مهم
ر@قأمكن،بماذلكعنبز@لتهتجبفإلهبنهته@لل@فيصلمقالت@بلى@كلئا@

كان
م@هم

ديدلكممتقدا
على@لدلالةلإفامةالحقالىئذعىفإكلا@ليهاعير@اعلفسه

أصحابلهوبكرنلسيفهالحقأهلعلىيحرجلمماشثته!دسادوتبينالحققولصخة

خرحلانالإمم،عىبهمبخنع
@مز@لله@لذيغيفهذا@لب@عبهامفاتلامقالتهبل@@اعئا

لفنالهتعالى
تعالى.اللهأمربل@يفيء

رحهه@للهكزمعليئعىزريوقد
فقالتيخطب،فةبالكىالمرعلىقائساكانأنه

لله!،إلاخكملا"@سحد:@لاحيةمنالح@ارج

فقطع
حقكلسة"وقال:خطتتة،

لا@نثلائا:عدنالهمأنأمالاطل!لهايراد
الفيءمنحقهمكلنعهم

يأيدكاتما

ممعهمولاأيدبا،مع
@،يقانلرنا!!حتىنقاتلهمولااسمه،فبهايدكرواأرمساحد@لله

اللهكرمعليئابتدأهموكانيقاتلولا،حتىتالهميج@لاألهفأحر
بالدعاءوجهه

أهلمنليفىأضلوذلكبعضهم.رجعحتىوحالمحهم@حزور@نزلراحين

ماعلىوئقروائقاتفوالممذاههم@لىلاع@يحرجحالمماأنهم@لفاسدةالمداه@
مم

الاكفيرهعلىالكفارمنأحل!بقرازجئنرغيرلإلهكقزا،@دهص@ذلكيكىلمماعيه

بدئالإعطائهالمرتذممنزلةلأنهالحزيةعلىلالتزيلكمرمىبقرازيحوروليسيحزيبما،

مرتذا،صلرلالتمصبل@لكلقضممتىسول،والإيمانحيدحملة

موجزبقرلأيضاعليهمردوقد
ئدت@آولسمآيحيهرنز)رستعالى:@للهقولعند

فال:)09(،أفبهمرود@3لازلبك

النممةكفرأووالجححد،كفر@ثركمر@ئهيكونأنمنيحئرلاا
جحركيرمن

د،

كفزفهذاالله،حكمبأنهالإخبارمعبغيرهالحكمئواللهحكمححود@ر@د@كانفإن

ع@ئحرح
إنها"قال:منتأؤلههذاوعلىمسلسا،ذلكقبلكانإدمرتذوفاعئة@لمثة

بنيرحكمأواللهخكمجحد@نامنئنيعنرنلافيناوحرتامرائيلبميفينزلت

فعلواحينإسرائيلبنركفرتكماكالزلهوالله،خكئمهدا@نقالثمالله،خكم

منعليهاشزكيكونقدالنحةكقرانفإدالنممةكمربهالمرادكاد@@دلد.

لإطلاقالأؤلالمعنىهورالأظهرالسئة،منخلىحافاعلهيكردفلاخخود،عير

3
1

تكميرعلىالآيةهذهالح@ارجتلىلتوفد@لله.أنزلبمايحكملمسعلى

14@لؤتدئحكم1(89) 5 /،24 6
.44@لآيئخمة،@ائ@@سررة)ط(
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@للهأنزلمما@طكمتركمن
حمنكلكعروا()ئ@بذلكوأكعروالها،جحهدغيرمن

لصغائرالأليلىتكميرهمو@لضلال@لكفرذلد@ل@فأكاهمصغيرة،ئوبكبيرةعصى@لله

ففرلهمأ

الثيعة:علىرفه

عهالحوما@لتشئعمسألةأدنمسير@طصاصرثو@صة@بعد@سنقر@للإنسانيئضح

الإمامأرلرياتسلمفيالأولىالمكالةتحتلالإسلامية،ة@لقيصتمقخطيرةقضايامن

كلحيرصولدل@عليها.ورثوءالإسلام@ل@@ل@نسوبةلالمرقوامتاماته@بصاص

علمياتفيداويفندهاط@ائفهم@لشيبمختل@مز@كلمعلىتفشرهفييرذعلى@نالحزصي

مثلطرائمهم،حمبععليهانجمع@لت@@ز@حمو@@لشباتتلكحصوضادفيقا،ممضلا

الإمامبرعوفدوغير@لك-الأئسةوعصةالإمم،علىر@لتسيص@لتحي@شبهة

فيقربأسلوب@لفاسدةمعتقدأتهمئطلانوبينمز@كلمهم،علىرثودهفيئحه@بصاص

الأمثلةبحضئذكريلىوفيماثك-لأدنىمجالابتركلامتين
عليهم:ردوثهمى

لأن@لشيالقائلةشبهة@بصاصالإمامأبطلكبفخلالهمنونرىالأول:@لثال

وأحفتة؟!فلدكتمتالائةوئنالأئة،علىو@ضتخلفةبحينهرجلعلىنمق@ر@@لنبي

@فتيمتهأدثرمنكمنهد)ذكأتحالى:@لل@لقولتفسيرهففي
بحنحاد:بانجاعقد@2)

لقهاءأقمالفذكر@للال،رويةمسأل@فيهبحثئمهود@لشرأ،كيفيةبد"

@@ذ@@
عذليرحلشها@قرمضان@لرؤية@يتقبل@بألهالاحافقولبيهاوس

@لكثي@ةالحاعةشهاثةإلائضللمعثة@لساءفيتكىلم@طعئة،@لساءفيكان@نا

فلك:لعدبخ@رقالثمخزما@لمأ،ئوجب@ني

@لل@يقع@لدينالجمعشها@ةعلةلالساءيكىلما@@ترئصحائنا@بفا@"

فغير@للال،بطبسأمر@ونو@لحإليه،@طاحةعستقدلزض@لكلأنبخبرمثم

3على@ؤيته،وحزصهغهسهئمتو@فيمعبالسماءعئةولا@طشغيطبهجئزئن

مع@لباقرنر@هولامنهم@لنفى@ليسير@رر@
عنهم،@هانع@وارتماعأبصار@صحة

فافا

ئ@فإمامصيبيى،غيرغالطونألهمعلئناكافتهمثونسهم@لئقز@ليسيزبذلكئحر

ممتنع،غيرعليهمذلكج@ازبذتعئدوا@لكذب،ئرهلالافطرهخيالارأوايكونوا
يعظئمفيهو@ططأيعة،مبيوعليهبصختهلتقضيصحيخأصلوهذا

5،45@ه2@لزتد،ئحكم.(91) 4 1@لآبةسحرء@لمنرة،مررة(92)9 8 5.
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ييقنلممقوعلىوالخرالأغ@ارعلى@لثبه@خال@@بل@@لحدود@بهويترضلصرزة

حاجةبالنلىالريعةئحكممنكانمائ@ححائنا:قالرلدلكالأصل،مندكرلاما

بأحبلرمثله)ثبدجائزرغيرللعلم،الموجثوالخبزالاستفاصةثبوتهفسبيلمعرلتهبلى

صينضه@إيجد@ل@لحوالآحاد،
@لنلرمتمماوالوضه@@رأة@رسقكر@لث

عائةاللوىكانتلسالقالرا:عليه،اللهتسميةعدممعضوءو@لى
س

@لناسكافة

إلاالتوقيفطريقمنتحالى@للهحكمفيهيكونأنحاثزلعيرو@ظافىها،الأموربهده

تزذعليهاجائزفغيرالكافةعرفته@ناعليه،الكافةووتصدلد@ير-@اليللعوقد

احديحقلهماعلىوالاقسصاز@لمقل
هموبنقلهمئررونلألهملعد@لراحد،مهم

أنهبذلكلعلما@طجة،موضعتضييعلهاجائزوغيربليهم،@نقو@@ذلكعلىالحطة

ونظائرها.الأمورهدهفيتوقي@@د@البيمنيكنلم

قوم@لثبعلىدحلتالأصلهذاو.-.المقه،ئصولفيدلكأصللحثاوقد

الأئةو)نالأئة،علىو@شتخلفةبميمهرجلعلىلمق@د@@لبيلأنالقولاشحالهملي

أشيلىفيهعراو@ضالإسلامكثوائعمعظمورلواوئضل@افضلواوأخفتة،دلدكتمت

لاثكولاحقيقةلهالشت
الآحاد،نقلجهةرلاسالحماعكلقلجهةمن

للإسماعيليةوسفلحامها،ليم@ماالريعةفييدح@ئطلللحديروطرفرا
(63)

همأحبوحينرعمهامكتويمأبروالأغملى@لىاستدعاء@لضحعةبلى@لسيلوالرنادتة

سمحتفحين@لقلو@،ومزقعهاسالحفوسفيجمظمهامعالإمامةكتمانتجرير@لى

تأويلالبوتلىلوهاالمكتوم،مىألهارعمهاشرائعلهموضغوانلكبل@لالإحالةلفوشهم

في@لخزميةمذهبفيوأدخلحصمالإسلاممندسلخرفنمالإمام،تأويلدلكأنرعحها

وس@احةلهمالمستجيبيئقولمنصاثفماماحس@علىأخرىوالصابثير@يحالي

@ما@لهمبالتسليمألمسهم
ةنبوإثباتيمكنهلاذلديمتصادئجزرأدعلثناوقدعره.

عدثممكثرةمعيثلفغلأرالأنبيلى،سائروكذلدمعحراتهتصحيحولا@ير@@ليئ

أيضاعليهمفحائزالإمامةثمركتمانعليهمجارإناأوطالهموتاغدهميجنمواحتلاف

على@طؤفيهفجائزالكنسانعلىاطزفبهبحوزماكانبذعلى@لكذب،@لتو@طؤ

1للهرشالير@لحل،@لل@)ر@حع!@لإطبة@ليمةبزقس@رنة@لإسممبة(63) 2 2 سقرند1(،/

على@لك،و@لننصيصالأممنمييرلرحر@@لفرلبحمهمريلبة(ا@)عد@لنبئطو@فعمةئ@دكرلائ@
ئرممنمنركنبلنصرلةتصيةميداكلا@لسة،لاتيتاط@صلجةنمةلبتعدمم@لأمامة@

1لنهرسدىو@لحل،سل@ص.@@للبى. 0 6 رلمئ@ضا@الامىور@حع1،1
7 2

ملا@فحاس.مى
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بروضع
@لنبيئبمعجزات@لمرونيكونئنلاسلاأندلكفيرجبله،ئضللا

الإمم.على@لصكتمانعلىتو@طماكمافيهكاثبينذلكعلىمتياطئينكنوا@لم@

فةهذهرعمتكما@لنى@2@-@لممحز@@لنافلينلانأحرىجهةومن

@لضالة-
)نو@م،ال!أمربكتمالهم@بر@@لببموتبحدو@رتذواكفرواالذينهم

مىهذا@لقثووخزستة،أوخمسةكنرامنهم@تدوالم@لذير
العلمئرجبلاالعدد

لححارعندهمضولغيرمنهموالحمهور@لكثيصوحبز@طممعجزة،بهتثئتولا

د@ليسي@،على@لىمقصورة@لنقلصخةدصارعلى@لكذ@،عند@اجتاعبم

لبؤته!وإبطال@لبى@ر@معجزاتدفعللزمهم

طوائصعامهلدىمقمرةلعقيدةالحصاصإبطالكيفيةعلىيطلعناوهرالاني:@خل

)مننتعالى:@لل@لقولتفشرهأثناءلفيألمنهم.عصمةفيعقيدتموهي@لشيحة،
ألهموفزر@لشهرد،تزكيةمسألةبل@تعزض)9(،@لدينآيةمنأل@تهبما@منزضحون
صفتهممنيكونأنبدلاوالمزضيونمزضميئ،يكونهاأنيحبالآيةمذهبنص

@لثاهدبعد@ل@الحكمأدعلىيستهدفمصثمل@لة.@
فقال:على@لنغ،بئ

ول@لىشها@ةلبولعليناوئوج@خر@لنمقفيعلى@لتث@تاللهنم@فلما-)

قد@لمنقوكانالمزضئيئ

ثون@ليقينجهةمنتغلئملاو@لعد@لة@ليقبنحهةمنئعلبئ

@ثاهدصلاحمنيظهرالظوماغابىعلىمبنيةألهاعينناالحال،ظاهر
صدقو

تمال@تالكمامى@لل@ضزثلهوأكثر@لظقعلىسناكانر)نوهذاوئماشه،لهجته

في
عفئمهوومذا)69(،آلكفار@@لىمؤمز@لاشجحومتعلنن@ص)بئة@هاجرات@

المغئ@ثون@لظاهز@لملئمطريفةالشاهدبحد@ل@الحكئمفكدلدالحقيقة،ثون@لظاهر

تعالى.إلا@للهيحلمهلا@لذي

فيكيزئصلوهذا
اذ@طلىث،ئحكامفيباجتهاد@لرئيلصحةعلىلالة@لى

@ت@لثا@كنت
وثائقهمفيالحلقمصالخعبهاغقدوتدو@لدنيا،ينأمور@لىمعالممن

كالبعلىبنيهةوهيوج،و@لف@و@لدسلىالأنسا@واثاتوأملاكهمحقوقهمو)ثبد

ئحذابمك@لا@@وأكثر@لرئي،@للق
طريقمىشهود@بشها@خكم4إمضا@لناسمن

كلفيسصوم@امم@لقولئطلانعلىيدذوهربه.@لسشهردبصخة@لعلمحقيقة

2،42للأا@لنهتد،نحكم1لها(ا 4 ببر.رتحر@لاخصار7

2@لآيئمي)ص@( 8 .01الآيةمىحرءنحمة،@@سررة(96)@لؤة.صهرةمى2
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ئرجبماعلىمبنيةتكونأنينبغيكئهاأمور@لدينبأنديهيحتخمقواحتحاخرماد،

لم@لصفةلهذهبماثميكن@تى@وأنهوأكثر@رئ@،@ل@فغالبدون@طقيقي@لل@

ويصي@،يخطئ@لدئيىلأنديهاالحطأئفم@
تقبللائنلرجبزعصماكساكانلولأله

تمالىئمر@للهفلساو@لزلل،الخطأعليهممئوتامغض@ينيكونراأفىإلاالث@هودشهاثة

مغي@لحقيقة@لملونئحر@لمطاهرفيمزضئينكالمابنا@لشدشهاثةلقحرل

أمرعليهبنوا@لذيالأصلئطلانثبتعليهم،و@لغلطجهار@لكذبمعأمورهم

ئنفراجثلهم:قيلكذبم،من@لشهوديدقيحلمالإ،ا:لادالنمق.

لا
يكونأنإلاأمينولاقافيللإمميكونلاوأدالإمم،غير@لشهودشهادةيسمع

ديبمرلته
الحصسة

أحدسيكونلائنويجبد،بمغئب@لل@ودي

فلما@لدين،ئحكاممنبهيتعلقلساوالخطأد@زللسأصمحصحئاإلاالإمامئكلهان

بعيروئكل@انوشهودخكغ3للإبكونأنجار
كثيبرجهازبذلثثبت@لصفةهذه

الظن،وغالبا@أياجتهادعلىمبتنائمرر@لديىس

وشبهتهمالثميعةعلىرد@طصاصأيضاوديهةافالث@يال
بالأئحة@تعئقة@

رأطيممالااسحا@يحماألذين.)بابهايمة:للآبةتفسيرهمن@رة@وهذهوعصمتهم،

@ر@رسيلألنه@لىفرنؤهنى:دننزغنمبئمئئأخس@بيد@ز@ط
(68)

الآنارأولاذكروتد

ليأر@المرادبأنالاثلىتلدبحضوليألاية،لهذهفهمهمفيالسلفعنالر@رثة

@الأمر،
جمعثم"،@الأمر@"أنهم:الآخربعضهافيوحاءو@لل@!،الفقهأولو9ة

ماكليكونئ@يحوزألهأسلىعلىالآث@ربيرالحصاص
لأنبالآية،مر@الافيهاورد

الا
@لهوقتالو@لسىاياالحيرشندليرئفربئون@أ@الأص"@جميعا،ذلكيترل3

و،

التقر@.هداوعقبر@@لال@وتبيين@لشريعةجقظيئونالعلماء،و"

الر@ن@ةقرلإبطالعلى@لل@أهلبحضواستدللخغ:أقال
(99)

الإمامةفي

ئرلويخئرفلشفال:@،مبمأخس@بهدواطبموا@رشهل@يحما@كص@)تعالى:لفرله

ه@الآية@لاء،سحرة)ما(@لنىتد@1/616.ئحكم1(97)

@بنعليريدسلأدلاير@عضضفا)كلا@لمحر@لى@ري:ا@لاممفالنمساء@لنمة،مى@مثم@ر@لصة(99)

@كر@،ئي@طبمةليعسكزه@طعنعدسك،سنمعلىحرح@طال@ئيسعلىس@طسى
@

ولير@م@ربدايمدفالمالا@لىس،إلاممهيقولملردصم@لكسمم
1@قالما:كا، 1

3
،0

@

لمحمدر@ثركير،لبمللس@برق@كلتقاثاتع.@@اس،.مداعلبهمفي
ص@ل@زيعر@ططبصلن

.26صير@يد@لب@حوللدكورا@مححيبر،مح@رسيرو@لحفد@لنا@نمةو.7،7
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المراذكانلاديذعوله،@لدي3الإئوالأمراءأويكونما@لفقهاءئنالأمرس

@لغلطعليهميجوزوالأمراءوالعقهاءالإمائم،يكرنئنبطلفقدوالأمراء@لفقهاء

شزطفإنالإمامةأصلئبطلوهذابطاعنهم،أمزناوقدو@لن@ييفو@لتبديئو@لش@ف

عندهمالامم
ووالتجير،والتبديلوالخطأ@للدعليهيجوزلامحصوئايكوفى@@

لا

لرتوهش@.رشزغغ)بالخطا@:لسقنيقاللألهالإمم@ر@ؤ@يكرنيجورئن

.@و@زميل@لىأ@ئه

@طلاتيقطغهروكانواحئابل!الردلكاد@لطاعةمفروضبمغهاككاننلو

دذالإممثوفىو@لسثة@لكتدبل@الحهلثمنفيهالستنلىعبرذأمرفلصار@لتزع،

@ل@فرثوهلقال:أطاعتهتج@)ممهناككانولوالإمامة،فيقولهمئطلانعلىذلد

ئمرفلماو@لس@،الكتابتأويلعلىقوئهيقضييهو@لفعدهمالإمملأناالإمم

مىليهبرذ@لمتلزعوأمرو@لنتاء@لسرايائمر@ىلطاعة
ثونوالسةبلى@لكتبثالحل@

@للاعةمفروضيخزالاممئنثتالإمام
لكلوئأفيها،@ل@تنارعالح@اث@حكامدي

والسنة.@لكتبمننظائرهايرثما@لحئن@لنقاءواحدش

أليلنعلي@مبمأ@س)@بهلىتعال@:بقولهل@دأد@الطاثفةهذهوزعحت
طال@أليبروعلىجماعةالأمرأوليلأنفاسذتأويلومدا@ه،طالب

جلر

@ر@،@للهرسولرماننيالأمرئوليعةطمفحرين@لاسكانفقدوأيفحاواحد،

الأمرأوليأندثبت@ر@@لبيأيمفييكى@مائالمطابىأديدنعليئ@أومعلخ

لمماطاعتهمعليهمالثو@ىعلىكانوتد@،ئمر@كفها@لنبيء@د@زمانفي

لمماوطاعتهماتباعهملزومفي@فيبعد@لنب@خكمفثموكذلكبمحمية،يئرو@

ممصيةاتكن

رأخرىمراضعالحصاصتفسيروفىهذا،
الباطلة،ومز@كلمهمعلى@ليعةفيها3

الفائقةلر@كلتهيه@دسرئظهروقد
نكعتحويزهمعلىرفهأثناءلىالاستدلالختنفي

@لشبةهذهإبطالفيواستعرقمستفيضة،مناقشك@لزعرمةئدئتهممناقشا@لئتعة

تميرهمىمرصوصبماصفحالبعرأكنرس

2@لترتن،نحكم.(100) 6 5 /2.

1-1لهها2@لؤتن،نحكم@ط@.@ل@.1) @للآمله@طال@@يذكرهمالأيردت@لتطوبلمح@ةرلرلا9،5

يطحةرفهة@لأسلى@وعةسلمابكاملأ@ل@حبة
نددخصدي

وتمبمافهم



4 @لتفشردطوسهجه@طصاصر@ري@@لإمم4

والخحنة:الإمامةمسألة-6

نقد@لالن@الحساشةناتوألعا@ا@سألة@هدهلحطورةلظزا
مجالني@لؤئفونثوج

@لت@@لحقدية@لمبثجحلةفيوالحلافةالإما@ةمسألةئدحل@ائنالإسلاميةة@لقي@
مؤئماتهمفييتولنها
وس

في@لقضيةلهذهينعزضأنيغفلجمظلعلمالحصاصالإمملإدالمنطلقهدا

القرآن!.أحكمتفسيرهأ

)مامةئنريقزر@طلافةفيالتوريثئكرألهمرتفسيرهفي@لنرئئلاحطهمالأؤل

و@لقئ@@ليها@لل@رانما@لسبيلراثة،و@ل@النسبطريقع@ئاللاالغظمىالمسلمير

لت)وتالتعال@:اللهلقولتفسيرهفيو@ضخاهذاموقفهنرىالفس.رفضائل

وتحنعلنناانئنفلهيكونأقتالوأمل@طالوتلحغبمثتذ@نهبقسيهر

@أنماذ-نفسحةيوتولمتإلمفك@حق
(103)

علىالايةتدذ"قال:حيث
لي@منعليهم@لتليثسألكرهماعليهمتمالىلانكلى@للهوراثة،ليستالإمامةئن

بالنس@.لاوالقرةلالملممشتحقذلكأنوبين@ئلىولا@@لؤةأهليق

للس@حظلاأنهعلىأيضافلكودل
عليه،مقدمةوأنها@لنفسوفضائل@لل@مع

لشاأمنهأشرفكلوا@نوقؤتهلحليهعليهماحتارهألهئحبرتحالبلأد@لله

لهالا@سساممحلفيكانمنحميععلىبثترطالحصاصأنكما

ئمر@لدبنفي
@لمد@لةهما:أسلسيينشرطين

@لل@لقولتفسيرهفيذلدعنئنصحوقدوالصلاح.

رصمنتالماماللنمىإلج@ئكإنىتالبكلئز@أتنهنزبهبرتصئنلر@)وتمالى.تلىك

ففال:)01(،@آلظنميننهل@يالىلاقالئزنقط

@لعدالةالدبن:أمرفيبهالاكمممحلفيكانمنحميعثرطئنالآيةئناثت"

@لنىيلزممنولاقاضئا،ولالنبئحليفةولانبئا@ل@الميكونأديحور@لار@لصلاح،
هذهلدلالةلنت@ير@..@لنيع@ئحبرأوشاهدأوضفبسالدبنرأصلينولهفوذ

نفسهنضبسوأنحليفة،يكونلاوأنهالفلقإمامةطلادالآية
@سصبهدا@في

الةالإدللنال.سسلعلىر@حع(102)
ضرحوا9-8،29مىفى@طى@لأشري@لحيات،نمرلس

@لحفبد@كتوعبرما@لنب@لطحربة!،

(3"

2@لآيةسحرء@لترة،سورةا( 47.

1/5لضتد،@حكمأ1(1)، 4،75 4 8
1يةلآ@لبترة،@ص@وة(105) 24.



@لتنش@144نيمنهحهئض

طاعةلا@لنبيءر@:أتالوكذلدطاعته،ولااتباعه@لناسيلزم@فاسقوهر

الخالق،محصبةفيلمخلوق

وئنحاكنا،يكونلا@لنقأنعلىالاية(هدهفيتحالىتوله)ئ@أيضاودذ
ايىعنأخر@فاخبزهولاشهادتهتقللاوكذلك@طكم،وليتنفذ@فالاأحكامه

بهو@فتدىقذملوكانوإن@لصلاة،فييفدملاوألهمفتئا،كان@ن@فتياهرلا@رش،

هذه@آلظنيتهد@يال)لاتحالى:قولهحوىفقدماضية.صلاتهكلتضقتل!

كلها،@لمحني

مى@ضحو@لى
شالحصاصالإماممهقفأن@نصوعىهذه

القضايا@طاسة-هذه

@@حيث@كارهو@@فاطرمنلكثيرئعزضةكانالوراثية-الخلافةمنم@قفهسيسالا

نخ@ث@ولكنه@لوراثة،طريقعنمقاليد@طكميتسلسونكمواعصرهفيالحكامأكثرية

ثي@نمرةسبيلفييخىلاكانتطى
لائبم-لؤسةدعوتهرتبليغ@لله

أبي@لأربمة:@لر@ثدينينلفهإمامةصخةعنتفسيرهفيالجصاصتحذثوفدهنا،
)يهابها:@@لل@لقولتمسبرهفيوفلكجسيعا،@اوعلئيوعنماد،وع@ر،لكر،

@رئحنولصر-@كهنملنض@ن@نجقن@ضلمحيهعنمنكخبزنذاشأصقر.ا
وذلك@،رعلئيوعحادوعمرلكرألي@مامةصحةعلىدلالةالايةوفيقال:!

وهؤلاء@لصحالة،لكرأبوتاتلهم)نما@4@@بب@وفاةلحدمى@لربارتدوا@لذبنلأن

لائي،ل@صةيحافوفىولا@للهسبيلفييجاهدونوألهمويحبونهيحبهمأنهئخبر@لل@وقد
من@دومعلغ

@لل@.وليفهوصفتههذهكنت

لأحديتهئأولاوأتاعهم،هؤلاء@دكورينيخز@4@بعد@لنب@المرتذينيقاتلولم

الأئسة،هؤلاءغيرفيولا@لربمن@بر@@لنبحوفاةبعدللرتذيرغيرفيالابةيجحلئد

اقاتلرهؤلاء@لدينغيرالآية@ي@دكررين@رتدين@يقاتلونبقرميذتعالى@لأد@لله

بكر.أليمع

فيأيضافلكولظيز
سلا@سى)فلتعال@قولهبكرأليإمامةصخةعلىدلالته

الأحادبت@ظر@@.،@لل@محصيةلىلمحلرقطعةلاللمطاد،@ما@مر@حعش@د@ينحرحهد@.6)

9،19كلا2@3140،14،63ر 7 3 دي.@لترمدىدحوهوشرح5،1
@ا@.91402@مسه

1رتم@الى@محصيةميلمحلوقطعةلاحاءمالديلههاد، 7 07.

1لنىتن@نحكم1(107) 8له@،ا1 .54لآيةائلة،ا@@محرةا(@)حتصار.لا5



4 4 @لتنيمنيونهجه@بصاص@لر@زيالامم2

@خرأدنه@بؤنكغنطبممابئينلئؤنؤئقنئو@غشدبدلأس@زلىفؤ%إكسنذعؤد@ألآغي

حسا@
بجوبتعال@رئخبر@لرئ@،أهلتتال@لىلهماعي@لىكانلأنه(109)

قلضنتولننمكماننونؤأورل@خر)حسأ@نهبؤنكمتطيحما)دإرلقوله:علبهمطاعته

عدالا@لبئا@.بمذفكر

@للهقالله:قيلدعاهم،هو@لذي@لنبى@شيكونئأيحوزقائل:قالفإن

سنخر@ل@)فقلنعالى:
عدرأ@مىنننمارلىاد@

لاأنهمفأحبر(110)

الذيهوغ@ريكرنئأجائزقائل:قالفإنعدوا.معهيقاتلونولاأبذامعهيخرجون

الآية.لدليلثابتةغمرفامامةكذلككان@نله:فيلدعاهم،

تيل:فانله.هر@لئ@نشخلثلأنهبكرأليبمامةصخ@@ممتهصخت@@نا

@للهقالله:قيلحلىب،منمحلىلة@ل@دعاهمهو@لذيعلييكودأنحائز

أهلوحارب@لبغىأهلقاتلإنما@وعلئييمتلمرو@تؤ)ئفنئيمتمال@:

ئنعلى@2@بعد@لنب@أحديح@ربولمالحزية،او@يسلمهائنعلى@لكتاب

بمامتهأصخةعلىد@ئةالايةفكانتبكر،أبيغيريسلحوا

القرآن:إعجازمسألة-7

لطولهم@لكريم@لق@تنئجز@ئنالعلماءحرللقد
و@لئظكثيرة،تعلىيففلك

فيئذكر@لذيمماترك@@
على@نزلائحجز@@@للهكلام@لقرتدئن!هر@لتعاريصعامة

للنقرلالمصاحف،فيالمكتوب@،@جبريل@يحيأمينبر@صطةمحسد@4شسئدن@

الأصرليبنبينعليهمتفقحهعلى@ل@صتدوتعريصشلاوتهأ،تعئد@@لالتواتر،

وعلماء@للمةوالفقهاء

منمعجزةأنهئي:إعجاز@لت@تأأ،في!الإيماننإنولذلك
وئنتعال@،عند@لل@

الأمرهذا@ن@قرلظهزا،لبعضبعضهمكانولربثلهيأتيائنعلىفاثوينغير@لثر

@عنىهذا@@لىيمئئلى@لتىآنوقد@لإسلامية،@لعقبدةصميمتم@قالأمور@لن@من

لمزدلااتقز@نهذاسثلكتوأثنعكوالجنلنىاقي@ختلبن)تلتعال@:قولهفي

(9"

.16بةلآالقح،@رةصرا(

.83قية@لة،لتر@صررة(110)

5@لنرتد،ئحكم5(111) 5 6 /،25 57.

.21صصحى@لصالعللدكرر@لقراداعلمفيمستر@حعا(112)



4فى@لتفشرضتهجهئض 4 3

ظهبزا@بحصلغمهنمولؤهبمثل@

وس
فييم@كلحلر@لت@آنل@سأل@تعزض@بصاصالاممئأنجد@نطلقمذا@

الختلفة،@لنصوصشإعحلرهدلائليستطئأمحلىلاتفسيرهمنعديدةمهلضع

@لتالية:@لثلا@@ر@ضع@@لناسبةدهذهكروئت

منكلررأنقزبنيندنرود)أفلا@لكريمة:الابةتمسيرفيذكرهماالأول:@لوفع

ثلاثةعلىالاختلاف@ن5قال:)411(،@صثر2لخئنفافيهيبلوأغئر@لتهعد

هروتفؤتواختلا@الاخر،فساد@لىأحد@لثمئينيدعوبأنتناففيى@ختلافأوجه:

عنمثف@انالاختلافمن@لضربادوهذ@نماقطا،مرفولأوبعضهبليعابحضهيكونئن

رمثلطالإذاو@لئاءسئر@لفصحاءكلاملأنإعح@زه،دلالاتومو@حدى@لقرتن،

@لتفزت.@ختلافيختل@ئنمنيخلرلا@لت@آنس@للىل

كاخلاف@طن،فيمنلائئا@بميعيكونأنوهو@لتلاؤم،@ختلافو@لثاك:

و@لمنسوح.@لنلخفيالأحكمو@ختلا@الآبكومقاثير@لت@@ال@وجوه

على@لدلالاتوجرهمنفيهلسابالضت@الاصندلالعلى@طمقالايةتضئنتفقد

به!و@للاعتقاءيلزم@لذي@لح@

هذهتعسيرفيوقد@ستغرق)611(،ضوءلآيةتفشرهمنوهوني:ان@لوضع

مذهالختامفيلخصثمصفحة،شميننحوالأحكمعلىد@لاتهاوليانالآبة

7فيهفبلعمسألةلكلعلى@لتىقيورئبهاالمستبطة@سائلو@الأحكم ومسألة.1
قد

سقوله:هذا@لتلحيصابتدأ

علىالدلائلمنضننهافيوماالاية،هذهاحكمعلممىحضرنامادكرناقد

5وذكردفيها،@فتلفون@لي@نمبماعلىالاحتالرجوهمنعليهي@شلوماالمعاني، 1

للمماني@متسلةالألفاظبهذه@ياها@لل@وإنزالالأمصار،رفقهاء@لسلفمنقائليهاعن

الأحكام.على@لد@لاتووجوه

وكثرة@حالي@لطفمنرمقتضاهابفخ@ماالآيةهذه@شتصلتععلىفانظر

وجيمن@لي@تئ@ماوضروب@لفهائد
يمجاز@لقراد،دلائل@حدىرمذهلاستنباط!ا

ليكرنمفضلاذكزةتقذممائخملاذاكزوأنا@لبمئر.كلامفيمئلهوجردجنزغير@ذ

1لآية@@لاسر@م،سروة(113) .82@لآية@لاء،س@رة(141).81

2@لزتد،نحكم1(115) 6 9 @لسادصة@لآيةمي(116).2/
@لانة.رةصمى



4 4 @لتمشرفيومهجه@طصاص@لر@زي@لإمم4

"@لترفيقسمألتعالىر@للهمحصورا،محم@اكانبثائهفصلهمبلحئزب

@
من@ألممهمآشمنزقنون)متنتعالى:@للهلقولتفسيرهمىوهوايخالث:@وضع

وتكئميمة،الآيهمنمذا@طزءتفسيرفي@لنفسئطالوقد)811(،@لدينآية
الحتم:فيقالثم@زضئيى،الثهداء@وضفعنلالتمصيل

لففل@،@وتئةلتهت،@ولقيل@،ل@مى@ها:ناكردلن@@لثلاثةلأمرر@الهذه.."
هي

فانظر@ألمئهد!منشضون)مننتعالى:قولهاشظمهاوقد@لشادات،شرائطس

تعال@:قرلهضئنفي@لت@الأحكمعلىلالاتو@ليو@لائد@لمحانيهدهكثرةبلى

مع@ألثنهد!منزقحون)منن
واختصاره،يوجلىته،لمظه،وبلاعةحروفه،فثة

وحسيعفهائده!!وظهرر
منذكرناما

هذا@للفظلسعنىذكرناعد
السل@@قاويلمن

مهمو@حدكلواستنباطوالخلف@
ما

معمهالقتهوتحزيهممضمرنهلي
لجميعاحت@اله

@للهكلامأنهعلىبدذدلك،
وس

انحلوتيرزسعليلي@@ؤرتقدس،تحالىعنده

معهذا@لمرلتضئنهصاوالاحكامائدو@لف@و@لدلالات@لممانيمنيخضئىلفطإبراذ

عددوفثةاحتصلىه

و@للهوكر،لطالكتبلومئامحانيهمنجملئتابهئحطلممايكونأنوعسى

@لوجههحالضافلصيجحلوئنكتالهودلائلأحكامهلحلم@لوديقلسأل

@كلجازلموضرعالجصاعىالإسمفيهاتعزض@لت@المو@ضعهذه@لحئضافومثا

يم@لقصآن
جؤانقمحاصفى)رلكختعالى:@للهقولبيربلاغيةمقلىنةغقدأنه

@تتتونلحن@تمألالئ@يهازلى
(120)

الحكماء،بحضكلامربير
هذاتفؤقبين3

المجبد@حجلى@لقرآنأوجهوحفاشفلكو@متبر@طكملىكلامعلى@للغ@لؤآفي@انمق

فييوجدلي@@@تحال@،عند@للهمنوحياالكتبهذاكؤنهوذلكسببأن@رزا
ة@لمعن@جمعس@لفصحاءكلام

دي
@للهكلامفييوجدمامثل@لبسيرةالألفاظ

@لتيصور@لبلاغةعنكلامناعد@لثاكالأصاس@لقفيهذهتقذتوقد.@
تمسيرهفي@ستعرضها

@ء*

.4@@لؤ@د،211نحكم1(117)

16@لؤتدئحكم1(119) 2 0 /،16 21.

33،ىصر@حع(121) 6 5
س

@رمال@.ح@@

2@لآيةمي(118) 8 2
@بقرة.صهرةش

1بةلآ@ة،لؤ@رةسر(120) 7



4@لتمسيرمنقجإفيئض 4 5

ئصم@لقىآن،أحكامتفسيره!ديتملىلىيبرالحصاصالإمم@نالكلاموخلاصة
وجودتضية@يتتسئلوميالإيماد،قضاباوكبرى@لحقيدةمث

و)ثاتح@الله

خنقه،شبهعنوتنزيههت@يده
حمد؟ت@.نحزةصدقإثبد3

@تؤلةو@مز@كلمتمنيدئمعليهم،الحخة@قامة@دزفةالأديانأتباععلىد@لثم

لالمقيدةتتحثقأخرىو@سائلتضايابل@هذا@صالةالمتعد@ة،شبهاتهاعلىو@لرذ

السلبم.والإيمان@لصحبحة

@اصةال!ومسألةولحبمه،@لقبرعدابمسألة)مثللأهجتهانظزابحضهاذكرث

لقىآن(.كلجلى@@لةومسالة،ف@و@

مرورايمر@انفسهالحصاصالإممئنباعتارالاحربمفهاذكرعىوئشفلت

منكثيزالهايحطيفلاخفيفا
مثلاو@لفنح@بنمسألة)نحراهتمامه

الأمررسوهي
م(.@لك@بعلمالمتعفقة

في@طصاصالإمامتنلىلها@لنبالحقائدي@والسسائلالمبثتلكفيوبال@ظر

وتزيفه(،وتعالىسبحانهاللهترحيد)ئيالأولىخصوضا@لمسالةتفسيره-

@لفاسدة(-الحقائديةومداهها@لضائةالعرقعلى@ستفيضةردوء@)وهيو@فامسة

إلايخالفهم،لمعم-بشكلوأنه-والحماعة،@لسن@أهلئمثهجييزمكانألهيبين

مثل:المعتزلة،بمدهبتاعإلرهفيهائلاحظ@لمسائلبعضهادئن

لاهداولكىوحقبفته،@لسحرومسأل@الآحرة،ليبالألصار@@لل@@ؤيةمسألة

يعني
@ل@سائلحلديو@طماعة@لسن@@ل@منهجمعمئفقلأدهمحترلتا،كانأده

تفشره.فيتنرلها@لن@@لقائدية

عنالحديثئخرثرفد
أهتمبتسجبلحاصقوهوالقا@،@لفصلليالأمرمدا

هناك.@لكفلئن@فى@لتفسير،منهجهعلى@لاحظاتو@@لآخذ
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السادسالأساس

القرآنوعلومالفقهأصولمباحثمنلكثيرتعزض@ه

أحسدبكرأبيللإماماالقرتنأحكمتفسير@ئقر
المعروف@لر@زيعليبن

منمحيزاحوتضخمةعلميةموسرعةبقة-@لس@لمنرأيناكمابالحصاص-

بحثحافلةأصرليةبمقذمةلنفسيرهقذمأد@طصاصالأول@لب@يسبقوقدم.

الالماظبدلالاتنتحئقالنيتلكخصرضا@لق@،أصولمباحث@@لتوشعفيها

قائلا:تفسيرهثياجةفيبليهأشلىمارهذاالفقهية،الأحكماستنباطوطرق@لقرآنية

لاثمالمجملدكرعلىتشتلمقدمةالكتا@هذاصدرفيقذمافد.."
يسع

@لقرآن،معمياشناططرقصردةمى@ليهيحتاجلماوتوطة@لترحيد،ئصولمنجهله

والأسماء@لرب،كلامأنحاءعليهتتصزفوما@لفاطه،وأحكمدلائله،واصتخراح
لشرعية!@لحبلىاتواللعوية،ا

ومى
ئحيلماكتيزاتفسيرهفيالأصوليةللسسائلتعزصهعدألهنجدالمطقهذا

المبثختامفيديقولالأصرل!،فيل"@سئى@@الأصوليةالمقدمةتلكعلى

فيلوقد@سنفصيما@لتى-"لها:يتعزض@لنبالأصولية
@سألة@هذه

الفقهأئصول"في

تكل@ناوقد-@أو:تعالى،،اللهشاءبنهناك،فليطلبهاأر@لمافمىكماية،ليهبما

المسالةهذهفي
)2(،المساثلة@@لار@منوغيرهاويكفي!،يغنيب@االأصرل!5في

منلمديدتعزصهفيترشعلمألهفيسبئاكانهداولحل
تفسبرهفيالاصولية@بث@

دييخوضحيمامنهمعهودهوكما
غزوولا@فتلفة.ي@و@لقضايا@لن@المسائلمعالجة

بيانه.سبقكمالتفسيرهأصرليةمقدمة@لفقه،أصرل"كتالهيحتبرلأنهدلدفي

@لف@لففيئأ@لطابعفيهثألارمثا
كان@لقيتنأأحكامتفسير@علىبعلبي

فييتلىل@نالحصاصالإمامعلىبفرض
الأصرلية.@باحث@كثزاصالكتدهذا

الإشلىةبابومنشحيدباختصاريكودأحيائا@بثتلد@لبعضتعوضهأنوئلاحظ

أحيائا@لرقتنف@فاأنهكما@ليها،إحالاتهوكثرة@دكررةالمقذمةلرجهدنظزالقط،

@،@لفغهئصول"فيلهاا@متخمايفوقوتوسع@اصهابالأصوليةالمسائلبحضيتناول

فيلحلمامثل
والمتنابهائحكممسألة

.1/5د،لفرا@نحكمطر.ا(1)

14@لأحكم@لنالاصلعلىحعر@)ك@ 1 /،17،20 5،12 5،45 6،92 5 للو@صع.وعرماس2،/
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عاملشكل@بصاصأنلاعتار@لقرتنبعلوم@بحلقةللمبثئرلاهناوسئكرض

انوطيذاتمئفاتتحئقألهاكساياسهاب،لهاتعزض
ئكلقبهاثميم،

@لقضايامحتل@لمعالحةخؤضهأثنهفيذكرها@ابجلى@تفزقة،أصحليةوف@اعدبمبث

تفسيرهفيالحصاصاستعرضها@لتيالأصوليةرالماحث@لسائل@نئقرلوبداية@لفقهبة.

الآتية:الأمحرفي)حمالهايمكن

@ئشبة.و@@لكئما-
و@لنسرخ.@لنمغ-2
@فيذ.و@@لاللق-3

@ئين.و@المجمل-4

والخاص.@لحم-5

الاجتهاد.مسألة-6

الاحاد.أخر-7

مسالأ-8
قبلنا.منشزع

مع@لبيافى@لتفصيليفيئم@رعالإجمالهذابحدوالانمتفزلة،أصوليةقو@حد-9

:@و@لسى@فيقخشن@اللهوئصألتغسبره،س@لنوضيحيةالأمثلةذكر

@تدثابة:و@المحكخ-9

@تثالهر@المحكممسأل@@طصاصتناول
أش@لولكىتفسيره،مىعديدةمهاصع@ي

ليئصيلأأصلائحتبر@لت@يمةللآيةتفسيرهأشهفيكانلدلدتعرضماوأومع

@لسألة،هذه
أنمهقنخكث@بثشه.ت@اعنكلزل)هر@نتىنعالى:نولهوهي

وإيتحآفتة@تغا.@تمانئهيختطفىتلوبهررنغفكضائفنبنمتثمهثولصكتث

رنجأصماين@زعدشبنيود@اتاب؟فى@فزوئكسخهنئن@تأويلابلايحلمرطتأرييه

لعلمبالسبةدلدكان@)سو@المبحتهذالأهيةاولعك)@،@ئلأنن@لوأ@إ+

هاقزرهماسأنقلفانني@لإسلامية(،مغيرهأوالأصول
الاختصلربحضمع

فر@@لئفعئ@الحيثلعبلىنه
عليها.بد@لتاكيدمنالأشيلىبحصوكزر@لسأل@هذه

كا:قال

.7@لآبة@د،عصتل@رة(3)
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ينقسممنهماواحدكلوأد(4)@تثابهو@مفى@مكماليهابصديىفيبياقدإ

@لقرآنبحضبهيختصإنماوالآخربجميحه،@لقرآنوصصيصخأحدهمامصيير:الى

@ض@)تعالى:وقال)(،@ي@ر@@عت.يهث)@لفتحال@:@للهقاللعض،دود

@تتيهصانبهض@يتتنك.
(6)

ني@ل@رآنجميعلوصف
وتالبالإحكم،@راضع@هذه

ثالى@نتثنهاكتمالقدبيخسنرل)لنهتمالى.
(7)

بالمئابه،جميحهفوصف

برصعديقالثم
@ل@أتمهنتحكث@يثت.ان@علكلرلانم@)هوةاحر

الذيوالإحكممئابة،بألهوبمصهئخكئملأنهبعصهههنادوصص@شثنهت@لؤ

لي.قوكلالقرآنبهمايففملاد@للفوالإتفانا@الحميعبهعئم

ويؤانكئتأنممنصككثايت)من@.تحالى.قولهفيالحصوصجموضعوأما

معنئإلاسامحهعنديحتلولاليه@اشتر@لا@لدياللفظبهالمراد@إد@متثبنت

واحذا
لمطانتطمهتدمحالةلاالمعنىهدائنإلاليه،الاسدكرنا@ختلا@وتد"،8)

وئخملاليهئرد@لذيللمنثمابهأماخحلالذيوهوالاية،هذ،فيالمذكورالاحكم

عليه.مفاه

عثمي@لذالمتثالهوئما
له

فهرتتثبهها@)كتباتمالى:قرلهفيالقرآنجميع

نادكرلقد@لقرانبحضبهالمحصوص@تشالهوأما@عه.و@لتضاذالاختلافرلفئي@ل@اثل

هووالمئابههو@لنطخ@ئكمأن"عاسابرعنزويوماديه،@لسلفئقاويل

عندنافهدا"المسوخ
هو

للمحكميكونأنينفلملأله@تشاله،و@المحكمأقسمأحذ
و@لربالحكم،ثاثلألهشخكئا،ئسئى@لغئأوجائزكيرها.وجحوو@لثابه

ألة@@محهدسهلىلدحتالأعرل،ديلد.@سحى@ل،@نمرلمحاله.دا@لىدر@)،(

7ا@لمصول،)رأحع 3 7 3 / ما@طصاصبدكرهماولكىك@(،1
مر@لألةمح@نحفبقدينمسرهدي

ديادكرهمائصما@
وتلىتاكححهاحم@لولحيتللمايةى@لهر@ف@ن@@لمصهلا5محفقنىلل،،@

ألة@@لهدهنحيقهوير@لمصول،@دك@ري.@@طصاصكحمير
جاءماندصحد@إلا@لأحكم،ي.

ألة@@لهدهصنشلائ@هحبر@يتمسيره،مىو@حدةصمحةتحح@رلال،لىا
@ترق@لبملحي

3الأحكم،ال@.صمحدحس@حوى@لك /2-8.

ا.@لآيةيوس،سررة(6)ا.@لآية@ت@ميد،صيرة(5)

رسو(7)
.23يةلآصلر@مر،لى@ة

ئههمار@ليامححي،نىنجحه@لى3كلا/1@لمصرل،@ي.ملا@رأي@طصاصسص(8)

للنحكمتحريمهمديالأمولعلماءدكرماةفينحرىتحلىيصوماك@فكم.نربصلىنبضا@حلره
لي@لنيحمم@لديهررعحبلل،@محقق.مهاكبزاحمعر@بلد،

له@ا@لكتد.نحيقهاءن

ك@4كث@،/1@لمصرل،مر@ضاليئميقاتر@حع
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محكنا،حئهيمكنلاالديثبقفيويقرلونمحكنا،@لبنلى@لرثيقتسئي

انئسئىئنفجائز
@نسوخوئسئى@و@لبقاء.@لثبكصفنهكفت@ذمحكئا،سخ

فثته@طكمثبوتفيوخالفه@طكم@لنلارةفيئثبهحيثمنمنئابفا
على@لتالي

خكئة
يسئى@لسوخئنجلزهذا@لرحهفحنونشخه،ثبرتهفي

ما@سمئن5عبد@للهب@بربعنئريماوئما
لامارالمثابهنلىيلهتعيينئملم

مخرىجرىوما)9(،نهمنا@@يذ@لشصعن)تلحلكتعالى:كقولهتلىيله،ئعلم

تثالهفلاومعناهوقئهعلممالأنفيهسئغ،@ثابهو@@مكم@مم@طلاقفان@لكأ،

ئأفجئزسامعهعلىمثتبةلهرروتةومطاهتلىيئهئعلملارمابيائة،أحيهموفدفيه

احتمالولرلافيه،ما@ريعلى@للفظيحتحله@لرحوههذهفحميعالاسم.بهنايس@ى

عليه.تلىلوهللاذكروالسا@للفد

ما@ثابهو@واحئامحنئإلايحتمللاماموالمحكمإن"قالمنقولمنذكرناهوما

مى@مكملانالاسم،هذايتظمها@لذيئحد@لوجوهفهرمصيين،،يحتمل
هذا

دلالتهلإحكممحكماشئي@لقس@
منه@ثابهو@وإبانته،ساهوإيضاح

لذلكشحي

مداهيحالفمماغيرهوأثبهمصاه،واحتملوج!منالمحكمئشهلأنه
المحكمسنى

جه.منمثابفافشئي

مها@راد@معرلةبل@احتجناالمعانيمنذكرنامايعنرزفحا@تبهو@المحكمكانفلما

نغرئلوبهزفىقانا@فيمشثبفثوثزننكننىلتممنتحكثم@بث)تتمالى:بفرله

مع@نأ@يد،فيو@ئنتنةتجحآ@تنثسايختحن
الآيةهذهضسرنفيبماعلسا

ماعلىحثلهثونمعناهعلىوخثليماالمحكم@ل@@ثابهرد@وجو@منوفخحاها

مها@لتيهيالأئمأو"@ننكضأنم)هن@لبهمت:صفةفيتحالىلقرلهيخالفه،

3@ليهاورئ@عليها@لتثابهسهذلكفاقنضىئقاأ@سئاهاأنزجغة،@ليهااتجداؤة
0

لاتض!@تمآ@ننت@تثهمايتبعحنرنغتلجهرفنفنين)فكضابقرله:دلكأكد

@لثابهمئبعفوصف@تآصي@،
قلبه،فيبالزيغالمحكممعنىعلىلهحثلهغيرمني

ألهوئلنا
ئنتي

للقنة،
نيو@لضرل@لكنضوهي

تعال@:تالكحا@وضع،هدا@

@@قتللثذس)@ت@تنة
(10)

وحاملهبه@لث@شعئأفأخ@ر@لكنى،ثكللم:و@لل@يحي

ع@@ليلبفيريغ-قلبهئالمحكممحالفةعلى
@ل@بالمثابهغيرهيستدعي@ن-@

1صلر@لاله@،اكو@مهره(9) 1مى@لآيةحرءة،سورة(10).87 9
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@لتفشرفيوصهجهلحصاص@ر@زي@ال!

في@ذك@ر@بالمثابه@لرادئنبذلكفثبتو@لكنى،@لضلال
المحتملهر@للفطالآيةهذه

@ل@للسعاني
معناه.علىوحمله@دكم@ل@رثهيجبي

فيذكرةتامنامماعليهرتتعاقبهذا@للفدتحتوز@لتي@لعانيفيذلكبحدنظرنا3

قالمنترلفوجدناللفظ،احتمالمعاخلافهاعلىبهاالقائلينع@@ثابه@ئتسم

لهحصلمنعلىفيهمااثتباهفلامعلرئاتلىيخهساكان@نفإنهوالمسوخ،@لناسخبانه

فليم@@طكم،ثابت@لناسخوأنالحكممتروك@لسوخئتيقيئاوعلمبتلىيخهسا@لل@

ماليهما
لغيرفيهحااحتماللا@للذينالحكسينبتاريخ@لعالمعلى@لسامعاشتباهفيهيقع

ئحد@للف@بنليسفهذاالتلىيخ،يعلملم)نهحيثسالسامععلى@ثتهو)ن@لنسغ.

محكئابكونهأولى
@نيحنملمنهماواحدكل@ؤمنه،متثاسفابكونهولاالآخرمن

لهحلمدلافهذامنسوخا،يكودئنويحنمللاسخابكرن
)تتحال@:قرلهفي

.@متهثولوانكنفأنمهننخكت@يث.

تحيبنيعلملاما@ثابهو@وتعيينهوقتهغلمما@مكم@ن"قال:منقرذوأما

فيبهاعلناوقوعمنآيسا@لل@@لتيبوصعائر@لزنصكفر@لساعةتلىبله،
نياأ،@ل@

معنىعلمبلىنصللالأناالآيةهذهخكمعنخ@رخصنهائيضا@ي@ن

@تثاله@
المحكم.@لىبرثه

مثاو@لثابه@مكمئقساممندكرنا@لت@جحهمنببقفلم
أحدهمابنلأيجب

@للفظ@تشابه@يكونئنوهوقلنا،الاخير@لذيإلا@لوجهمصاهعلىوحنئةالآخرعلى

منلفظهفياشتر@كولافيهلا@حتسالالديالمحكمعلىحئئةفيجبللمحمي،@دنمل

فذمنامانظائر
أنهوليناصدر@لكتبفي

والسمعيات.@لعقليكمنوجهين@ىبقسم

يشنعولبم@
الاسميتناولهاعلى@ختلافها@لسلىعنذكرناها@لت@جحهتكرنأن

@لت@لرجهوبكرنوج@ها،منليئالمافيعنهميويماعلى
علىحملهيجبي

علىعلى@دكمالمشابهوجرهسلرحمل@مكانلامتناعالأخيرهذا@لج@هرالمحكم
تؤبلمحناه:@دنةإلا@تأويله،يدم)وماتعالى:قولهيكونثمي@اله،منتفذمصا

لاالمثابهجميع
علسناذمى@حاطةعلمها،غيرهيستوعب

معفيبجصيع
عليهلنا@لدلالةلاقامتهبعضهانحننعلمئنلذلكيمصولمالآيات،منالمثابهات

الآيةفخوىفيلأن(11)شا@بمابلاعنسم@ننبمثئءيحيطين)ولاتعالى:فالكصا

2@لآيةسجرء@لبؤة،هرة@(11) 5 5.



4@لتغسيرفي@تفجهنض 5

منبيئاماعلىمحناهعلىوحنلبماالمحكمبرور@لى@تمئابه@بعضنعلماآعلىلمحذقدما

ل@رعنافيغير@اللة@لأتاويل،ئضدم)@ماتحالى:قولهيكرنينبثما@نفافنذلك-

لافمئا@ثابه،@ببعض@لعلم
@لصعائر.والذنربعة@ل@وتتبهلنا@لعلموقوعيجهر

فىرئزسخنئنةإلاتأ@ملة،نضم)ومادرله:معنىفى@لحلمئملوفد@خملف

جحلوفى@انتر@)رئرستتمالى:فولهعد@لكلامتممجحلمنفسنهم@قز@،
زيدالقيثالقائل:كقرلللحمع،ألذ@لى)وئكسخضقوله:في@لتي@لحاو@"

.@محر@جرىومارعمزا،
تأويل،يندم)رماقرله:عد@لكلامتممجملمنومنهم

قالفسنلالأول.تعلقغيرخطا@وابتداءللاستفبالا@لراو"وجحل@بلأ@نة

وبج@يعه،عالجينوعير@لثابهي@عضعالمير@لل@في@لراسحينجحلالأولل
قد

يز-عد@لضبنوع@رعبلر،رالنومجامد،والحسن،عائة،عننحوهزوي

تأويلهيحلموماه:.تقد@يكرنأنالاحتمالمنفيهماعلى@للفن@يقنضيهو@لذي

بحضهبملصرن@لل@ديو@لراسخونلبئا،!ماعلىالمثابهجميعتلىيليمنيإلا@لله،

منكلبهتصئاقائلين
بحنيرئاأ،عد

فيعليهلالةمى@لىلهمئصبما
علىشائه

علمهسبيلأ@ل@لهمبحمللمومااليهورئهالمحكم
تأويلعلسحافإداوصفنا،مانحوش

مىكلبالجميعا@ناا:البحضيعلم@اولمبعضه
ماعلمعسائخمىوماربا،عند

لناحيزهرومالناالمصلحةمىليهبماتعالىلعلمهإلاعلمهعئاغب
ودنيانا،ديننافي

باوالتصدين@طميعبصخةفيحزفونولفمنا،لمصلحتناإلائغيئناةومائكللصناوما

يعلسحه،وما@منهعلسحا

وعمب
عن@لست@يضالبحثهذا

فيفيها@لكلامكثر@لتيوالمثابهائحكممسأل@

ثمره،قمماعلىر@ضات@يفترصكعادته@بصاصذمبالأصول،علمكب

يحئ@ئة:قالعليه.@جابتهمعكنس@فجفقطواحدائذكر@كلنر@ضايليوفيماعنها،يجيب

لهفوعندوتمامهمنتهى@لكلاميكونئنإلايحوزلاأنهيظنمن@لناسوس"

لولانها@بمع،دونللاسشقبالا@لهاو"وأن@@لا@تةتأريلة7يغلم)وماتعالح:

@طبر.لاصتئنافاوأذكر!ويسنأفله،تمئاوبفولونلفال:.للجمعكانت

مئلهؤجدرقد@للف@،فيسئغهذاالاؤل:ل@ل@ذهبسوفال
رهر@لضآن،في

@رشولصندنهن@ئ@@تل2ء@نرسرعكئنه)نا+@لفنيء:تنميياننيتمال@قوله

باحتصلر.@لضت@،2/3-7نحكم1(12)
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@لنفشرفيودمحه@طصاص@و@زي@لأمم

مذا@لفييستحقمنوتسميةلالتفصيلتلاهثم@،ألحفب)شدبدتحالى:قوله@لى

ئنهتتغود@صلاشوأنودهزثئرهتملخرجو)منيناذانمفجرين)دتفقرافقال:

وهم@لضدهنممنوني)دأنيفتعالى:لضإلىررضوئا@
لي@اخلونمحالةلا

@تا)بفولوتتحالى:قالثمدلحمع،فيهدىاوأ@و"كالأؤديى،دفئيء@@ستحقاق

لاكينى@سبق@اأتدبشاولإضلنا@مفز
لنارئنا@كلفزقائلينمعناه:(.)

ليو@لراسخونمعناه:يتحى@ئنحنرو)وئكسخضتمالى:تولهكذلكولإخهاتا،

منعليهلالة@لىلهمئض@ماتؤيليعل@ود@لعلم
به،تم@ارباقائلين:@ثابه،@

مثلهزجدوتدح@زه.في@اخليئقبلهماعلىمعطوفينفصاروا
بننريدقال@لشعر،في

الحعيريمما:مفرع

هامهكتتئزدبعدمنليتنيئزفاوشريث

فييلمعر@لبزقشخرةتبكيفالزيخ
نلغاته

لامغاشجزةيبكيقو@لب@و@لحنى:
وجبفى@للغةصائغافلككان@فاالعسامة.في

@لعلمفي@لراسخرنفيعلم@مكم،@ل@رذ@لنثابهوجوبفيالآيةدلالةم@افقةعلىحثئة

حقيقنهاكفتلماااو@أنأخرىجهةومنمحناه.علىبالمحكما@ناتأوبله

إلا@الابند@علىحملهايجوزولاومقتضاها،حقيقتهاعلىحملهااحب@طئع

الجنعأعلى@ستعمالهالوجبالحقيقة،ع@صزلهاتوجبمعنادلالةولالدلالة،

و@بسوخ:اباسخ-2

آنفا@لتقدمةو@لثابه@ئكملمسأل@ضهكتض@لئغلمسألة@طصاصتعزضيكنلم

ومبعثها@لنسغلمسأل@تعرفكانوإلماواحد،مكانفيمباحثهالمجلتلىلو@لتى

هذهذكرهعندئحيلماكثيزاأنهئلاحظومئاتفسيره.ششفرقةمماضعفي@تشغبة@

وفده..ئلا:فيقول@لفصول،،"ب@لسئىالفقهأئصرل"كتابهعلى@سألة@

تكلسنا
ئعنيبمايجوزلاومافيهيجحزوماالنسخوجحهعن"@لففهئصرل"في

أصرل5في@لنسغ(مسألة)ئ@@لسأل@هذهفياستقصينا@لقولوفد"أو:وبكميأ،
تحالىأاللهشهإنهاكفليطلبهادمائر@ف@قكفاية،فيهبماالمقه!

مالهانل@ل@@لآبات(.)
ا..-7صررةصمي

67،/2د،الض@نحكم.(13)

7@لأحكم@الا@سلعلىر@حعا(@) 2 1 7 1 / تلىل=لمد@لابتة،ى@لاشرة@لالةنسا1
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أنقولهمفي@طنفي-صذهبهرمه@لنسغ-فيالجمهورمذب@بصاصو@تبع

نمح)ماتحال@:@للهتولعدعى@لنسعتكئموقدسحا،وو@قغعقلاجائز@لنسح

يمحناهيايح@زفبن)1(،مئلهأ@أؤضخآبحنرلأتننسهالز@ي@من.

ثممح@د@س،شدل@شريحةفي@لسعوجيأنكرمنعلىردثموالاصطلاحي،

المناسبة:بهذهفال@مايليك@@لسألة،بهذه@تعئقة@@لباحثبمضذكر

@لل@قالالإلدال!،مر"آخرون:وقالالإز@لةأ،هر)@لئشخقائلود:قال"

يتقى@لشيطلى@ما@نه)ينمختحال@:
(16)

آيكمكانهوئلإذوئبفةئريئةأي:

كمأ)بتاقوله:منهر@لئقلوقيلمحكمات،
لستنح

كتر@ق@لود@ما
ممناه@للنةئصلنيكانومهحا@لل@،ئصلنيصضحكهنيهو@كاالاخلافوهذا

معالنلاوةفييكردفدو@لنسخو@لتلاوة،@طكممدةبيانهو@كا@لئ@ع@طلاقفيفإنه

نجره.ثودبقاء@لنلاوةمعالحكمفيويكونالحكم،لقه

لاأله@لفقهئملكيرمن@ت@رين@بحضرعم)@طصاص(:بكرأبوقال
فينشخ

جميعوأنمحدء@،نبئناشربحة
شرائعنسحبه@ر@رفإنما@@لنسخفيهاسذكرما

لأدقال:@،وللض@شرقبلى@و@لصلاةكالسبت@تقذمينالأنبباء@
تخرنينا@2@

هذا@لرجلكافىوقد@لساعة.تقومئأ@لىلاقيةثابتةوشريمتهالأنياء
حظفا(18)

س

الاعتقادمليموكانوأصوله،@لففعلممىمحظوفيغير@للف@،علموكثيرسغة@لبه

يسبقهلم@ذ@قال@@مذه@اظهارالترليقمنبغدولكنهئهره،ظاهرغيربهمظنرنيغير

صمنوخلفهاسنفهاالأمةعقنتتدبلأحد،@ليها
منكثيرتخوثريحته@لله

فيئنعقلتكما@لتزيل،فيهئجيزودولابهيرتبونلانقلأ@لينافلكوئقلثرائحه،

واشة@لقرآنفيوجود@لنسحث@غفكانومثابفا،وئخكئاوخاضاعاتا@لق@تن

واحد.وجهعلىونقلهالج@يعو@ردكان@ذومتنالهه،وضخكميماوعامهحاصهكد@فع

عنبهاحرجأمرزائحكامهارفيو@لاسخةالمنسرخةالآيفيمذا@لرجلنىتك@

ى@ت@شرقل،ي.@لتملر-على@سعاعى@لةل@@
مىئيطنا@كرئحه@شلةمله

3@ب رمر@لا@44،@ل@4
1@لمصرل،@لىا@صمحة(يفر@081ما 5 / را-2،663

5 ا.ه-3/

0@لآية@لضة،صورة(15) 1 .52@لآيةسحرء@ح،@صورة(06.16

سهر(17)
.2@يةلآ@حمبة،ث@@ة

@حح@لر@(18)
وتد@لسح،ر-ئكركاد@لدي@لأصمهاليملمن@الكمكلابفصديطصاصني

@لاعم.@رس@ن@ترحت.تفلمت
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@تفشرفيوسهحهيبصاعى@لى@زكهه@لأمم

الأثةئتريل
مع

وكرذلك،الىئبهما@لذيوما@ثريو@ستكرامها.للحانيفتص@

منبهاتى)نماأنهفيهظني
معرفةغيرمنفيهرأيهو@قعساللذلك@لناقلينبنقلجملمهقفة

تالمنا@و@:@لنبيعنفيه@ريمئنركانالأمة.ونقيهفيه@لسلفقالندبمافه

ئصول"فيتكئحناوقدوله،لنايغفرو@لله)91(،@ئخطأ!فقدفأصاببرأيه@لت@آنفي
ويكفي.ئننيبمابجوزلاومافبهيح@زوماالشخوجرهفي@لفقهأ

@لتأخيرمنتشأهاأوأالشيان،من@نهقيلننها@)لؤتعالى(:)يولهوئما

نسفيقال:
ألئ.)يتاتحالى:قولهوفه@ت@ر،@فئ@لثر@لئسيئة:أخرته،@لشيء

للحقر@فىز@د
(20)

ئنسيهمهرئنفإنما@لنسيانبهئريدفاذاتاخير@لهرر.يحني
حتىوةتعالى@يه@لل@

بتركيرمزراأن@ماوجهين:ئحدعلىويكونفلك،يقريوالا

ةمعجزفلكويكوناوهامهممنوحرفعدفعةينسرهئنوجلزالأيم،علىفينسوهتلاوته

لدلأوينزلينزلهافلاكأخرهابأنهوفإنماننسأهاأئراقراعةمعنىوأما@د@.للنبي

فيمقامهابقومماصنها
يؤخر@نز@لها@نويحتملمنها،للعبادئصلحيكرنأو@صلحة@

فيمقامهافيقم@لتقذم@لوقتفيأنزلهالرمنهابدلافيئييأتيوفت@لى
@صلحة.@

بجروقتاثة:!عباسابنع@@ريفإنهمثلهأ@أزننهآجنرح)لأتترله:وئما

فال:ثم@لقتالفيعشرةمىواحديرليلابأنكالأمرو@لتبسيصأفيلكممنها

مابمدالكعبة@لحبالترلجهكالأصمثلهأ@)لؤ)12(،@عنكغئلذحقص)ابق

@لصلاحكثرةفي@لرقتفيمنهابخيرالحسن:اعىويري@لسقدس.البيتبلىكان

فيئو@لتخفيففي@مالكمخيزالمر@د:@ن@طميعاتفاقمنفحملمثلها،،او
أحدبقلولم@صلحة،@

بعض@نيقالئنجئزغير@ذ@لتلاوة،فيمنهاخيرمنهم:

@لله،كلاممحجزجسيغه@ؤو@لنظم،محى@لتلاوةفيبعضمنخيز@لقىآن

@لق@تنتخيجرزأنهالحنفية-عامةمذبومذا@بصاص-الاممىو@هذا،

منالانتهاءبعدفمثلاعليه،ورولمفلكورفضمنويناق@مت@اترة،كنت@نابالسئة

منننح)ماتعالى:قوله@حني@لبقرة،سورةمن@لنسختيةتفسيرفيالسابقكلامه

يقول:نجده@،مثده@لؤنخايخنرنأتننها@ؤ@ية.

2@لرصلىئخرحه(16) 0 0 مالد@لنفشر،كب:5/
ونبر2،مه2رتملرنيهيعر@لقرتن@لنىحاء@ي

3ثارد 2 0 لحى@لكملبكد@لملم،.3/
@للهمح@

.3ملا3رفمعلملير

.66@ضمى@حرء@لألفال،ميرة(21).+@صدر@@لنهبة،صحرة(20)

.72-1/70د،لفرا@نحكم.@22)
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أتنعلى@لستةلأنبالسئة،@لقصتطنمتخج@ز@متناع@ي@لنل@بعضوقد@حتبئأ
وهذا@كلفال@لقرتن،منخيزاتكونلاكانتحال

بن
قائله

أنهأحدها:وححه،من

فيوالمشوخ@لملخلاستو@يو@لئظم،@لتلاوةفيمهابخير"@لر@و:يكرنئنجئزغير

ئحدعلىفيهترلهملأنئرير@لنظم،لمأنهعلى@لسلفاتفاقوالاخر:@مجلى@لنظم،

بقلولمبالقرآنيكونكسالالسنةيكونقدوذلك@صلحة،ئو@التخفيفبماالمحنيين:
@د

منئظهربالسثة@لفرآنئخجيازعلىالآيةهذهفدلالةوة،ئر@ر@لت@)نهمنهم

@لتلاوة،نشختقتضيإسافلكحقيقةفانوأيضالها.جو@زهعلى@متنعدلالتها

هيإنماوالآية@@يةش.نذخ)ماتعالى:ناللألهذكر،الآيةفيللحكمولي@

3
ئنجازكذلككانيفاالحكم،نشحيوجثما@لتلاوةنشخفيولي@للنلاوة،1

مامعناه:!يكرن
سمحكممنلكمفهابخيرنأتئنسهاأوآيةتلاوةشننسخ

@سال@@هذهفىلوقدغيرها،،او@لسئ@طريق
فيهبما@لفق@،ئصرل"في

تعالى@ضاء@لله@نهناكفليطلبهادمائر@فمنكفاية،

@لفرتننمئحئجيزلا@بصاصئنالمسالةهذهبخصوص@لبهئنئهئنينبغيو@لذي

صزحوقدمتماترة،@لسنةكونضهررةفلكفييشترطبلالآحاد،منهيالتيبالستة

بصيغةفلكمقزرائحد@لمهاضعفيفقالتفسيره،فيمرضعمنأكرفيبذلك

معيرضفيتخرموضعفيوقال)42(،الاحادأبأخبار@لف@تنن@نمخجائزوغيرالجزم:أ

ع@حديثه
من@لنب@؟د@عنعلى@طفين@خ@ثبتوقدعلى@ففين:ا@ح@مسأل@

بنالالسة@لن@تننشمخيجررإنمابوسف:ئبرقالولذلكوالاستفاضة،@لنائرطريق

@الاشفاضةفيعلى@طفينكو@ود@لسحوردت

@لايتينفي@لى@ردالحكمئنوهربالسنة،@لتىتنلتخمثالأذكر@بصاصرقد

منألقخةبأنب)وأقيتعالى:قيرلهوهما@لنساء،سورةفي@لكربيم

يؤقصصتئانئيشدلن@ك@ئىشهلأرافإرضصنمأزبحةعلنهتفانمتنحلانآثحغ

نالاف@ىقاب@هثأنحغتننهايةوأ@ن@نسبيلأ@لجندنه@تححللؤالتؤت

مذا)ئ@لسحةتد)62(،زحيا@تؤابا@دثت@نعتهصاإناغ@صحوأوأضملحا

@لسا"لةهله@ى@شفصاء@لنرلسلخماب@و@لبم7،دا@لن@تط،نحكمكه.ي@
/21@لمرل@هر@ي.

3 بالة.@لتيتدلحو@فربحود@ي@لد@لنكل@،م@-43

2@لاحي،@نعلى.(24) 5 ك@4./2@صلر@للق@هعلى@(25).1/

1،51@لآتان@ناء،سررة(26)
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@تنيمفطوشهجه@طصاص@لر@زي3@لأ

@ر@:قوله@طكم(
و@لئئثبالبكر،@لبكزمبيلأ!لفناللهجعلقدعئي!خذوا"

يقرلكماذلك-وفي)72(،1،وئزجئمئخلذو@لئئثوئتفى،تجلذا@لبك@لالئئب

قداعئطخذوا5:@بقولهنسخ@ذبالسنة،@لقرآننشخعلىدليلالحصاص-

@لتنزيلبنمقوالأذى@لحنسمنكأ@للهأوجبماا@سبيلالهن@لل@جعل

نشخلأنالأخبلىفييكونلاانهفيقول@لنسخ،وقوعمجالويحذد@بصاص

@لبداءعليهيجهزولاالأ@رربعهاقبعالمتعالحو@لل@اء،على@لبىيدلئخرها

ئحذلي@أنهاويقزر@س@لنبيمرتبعدو@ود@لنسخباستحالةيحكمأنهكما
من

موتهءر@ألعد@لقصآننشخئجيزالمسلمين

غيرفيويصرح@لفل،من@لت@كنج@ز@لنسخ:فى@أ@لشرطالجصاصىو@

موضع
لاأنه

فيريقرل)13(،منهو@لت@كن@لفلوقتتبلو@رد@لسخيجور
أحد

لا@بسغلأنواحد،حطابفيوالمنسوخوجرد@لن@مغحائنرغير"@واضع:@
إلايصخ

خطابفييقولأنيجوزلاأنهترىألا@لفح،منو@لتسكيناستقر@ر@طكمبحد

غبث،فلكلأنعليكم،!حظزئةوقد@لسباعمنذا@لنبلكمأبخثقدو@حد:

@@لعبثفعلعنمنزةتحالىو@لله

فيبترتيهالا@لقرآنيةالايكتنزيلبزمن@لنسغفيئأ@لرةجمينألهكما

عدةالأمرئولفيتعتذكفتزؤلمجها@لتىعها@تولى@بمذةلذلثؤيمثلالمصحف،

لعحنومنحتمينوقفين)رأ،تعال@:@للهقرللنزولكاملة(سنة)أيالحؤلي

ا"يا@@طصاص@@و@ك@ي@
ص

غا@ق
س

دياطرقن@سملمنحرحهوفد@لصت،
/11صحبى،

3 3،73 3رحذ@رلالد@لود،@كا@38
06 عيخئوارلمطه..9،1

عنيخلواا
حملقدا

1و@لىمانهحنذدالنن@ر@لفسة،رنفئمانبماحنذدالحكرأ@لكرصبلألهن@لل@
@ضا@ونحرحه3،

@ي.@لرملي
04/4سه 1رعلى@لت3@لىحاء@يا@لا@كد@سود،1 4 3 لم4ثلودوئ@ر4،3

1 4 4ر3@لىلد@ي@لود،كد@4 4 1 5
غانصكنهم3،

.@@لصاتلن

1@لقرتد،ئحكم@ظرا@(28) 3 5 /2.

رعمننعلىر:في@لقعدهمنه@لىلالاحتكممارند@سنحادملا،ا/11الأحكم5@ظر@(26)
فرله@ن

مع.دبر،@لجمبهمئخئرثزالئضنمرشنوأما)ركة@لؤةص@رةحمتمالى@ي

ه\.يه2@لأحكم،@طرا(30)

2@لأحكم،"@نالسيلعلى@لى@)ا@ 2 3 / ملصئ@ضانهرما@طصاصنزرهو@للى3،1الىو1

ن@ومدص@مترلة،حهرر@
لحير@حع@طية.منو@لناضى@لدحوصى@نريدىمصرر@ي

ملارك@لك.

2@لفددهرص@لدعشرليللد@حر@لرلة.لالةمتحئقةنمرلة@ست@طق. 61.

4@لأحكم،@صا@)ك@، 6 2 /1.
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)33(،@لمخاخعنرالؤلنئغا@دكضوجهرصصنة@زز@ا
ة@لثهدهئختتم

@هثهرلزدحةدأدفسهنيزدقخن@زوبئريدورنمنكنمئتمتزن)وألدي@:@@للهلقرل

فهيوة@لتهفيمن@رةكالتط@@طزليعذةئثبتالأولى@لتيوالآبة)43(،رعثرآ@
متقذسة

متقذمةكنتو)نفهيالثهورلحدةالمثبتة@لئاليةالايةأما@لتنزيل،في
دي

الأولىالآيةلحكملاصخخكئهاودالتالي@لتنزيل،فيمت@رة@لتلاوة
منالإمكاد-@قدرتفسيره-@يئقئلأنالجصاصالإمامحلىلوقدهذا،

ومنلالشخ،@لترلبل@@لدهب
نسحا،ئعدلاالعامتخصيصأنقزرالمطلقهدا

ديفقال
ماوكئيزا"ةال@راضعأحد

@لتمسيرأهلمنعيرهوع@عبلىال@يرجدص

إلاالحقيقةعلى@لنسعبطلاقيحوروليسومر@ئصمالثحئحلمظبطلاق

لمظئطلقئدإلاعه،تأحزالهالبمخووررد@طكمخكميماثبوتغلمقدفيما

أدكلامهسو@لو@ضح).(،يضيق،فلاالمجلىوجهعلىوالمر@ر@لتحصيصالثسخ

نسخا.الأمرحقيقةفيئعتمرلاالعمومتحصيص

ئننجدبالنسخ،بلى@لقولمى@لذهبأعنيالمطلب،هذاتحقيقأجلوش

هامة،قا@كدةذلكفيقغد@طصاصالإمم
منالآيةأمكتا@ستحمالمتى"تقول:وهي

دوضوحآخرموصعفيعنهاوع@رششجها@ا،لنا@طكئميخزلملهانشني)يحابغير

يحزلمخكمهافيسهاكلداستحالالآيئديرالحئغأمكىمتىقال:ألثاأكئر

شيءمنهاإبئنيلنا@طكئم
(6

الأقراللبعض@ئعهفيتمسيرهمنمهاضعفيعليهائعؤذ@نر@@لقاعدةلهذه@@كلسالا

لا)وتحال@:@للهقولعندنجدهفشلامسوحة،@لقرآنيةالآياتبعضئنتاعي@لتي

الأضتمبئآدنهلوديا@ألأ@ثا@ألنإلاشبأحانبنضمنآتا@دوألنلنميئ

@ثييما@نتعبهصاجاح@لاعورد@لنهئفما
يفول:@،7)

لسخفياحئلفوقدإ
عنحخعفررىالاية،هذه

غقة
قال:@ل@حفباءأليبن

منهايأحذئ@لهيحللاقال:الحلع؟امرأتهمهتريدرجلصعبد@للهلكرسسألت

@للهيقرلله:قلثشيئا!
هذهقال:.@ي@يما@ف@تعيهاجع)للاةكتابهدي

سحر)ك@(
2بةلآ@ة،لض@ة 4 رسر(34).0

2بةلآ@ة،لؤ@ة 34.

1/5لأحكم،@لى.@@(35) 0 1/4لأحكم،@الو.@@)ح2 5 7

1@لأحكم،@نر.@)ك@( 0 5 @نمشالث@3و1،/
ليببر

اكحبر.@رصع@

سحرءة،@لبضسورة@+@
2ية@@ 2
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3ثؤ)وينبقوله:ئسخت
فلاتنطارا@ضدلهنوبفيتضصؤجئ@ز@ح@ششالى

شكئأ@مهنآصبرأ
(8

ئلي)ابنلعطاءقلثقال:خريجابنعنعاصمابوو@رى

ئن@مالا!فال:له؟أيحلفدعاها@لى@طلعمسيئةظالمةلهكنتا@@أرأيتربع(:

ئسزح.أن@مافينسكضى@

واتفاقو@لسنةظاهز@لكتابيرئ@شاذقوذوهو)الجصاص(:بكرأبوقال

السلف،
ومع

3ثر)@نقرله:فيفليسذلك
ا@ة@قرجن@تزقح@تنت@ال@

خفتم)فىتحالح:قولهتبئئوجبما
يما@تدتعيه@اخاحفلادنهئقما@ؤ@الأ

حظر@طلعفانمافيها،مذكورةحالعلى@طكممقصورةمنهماواحدةكللأن@له
@رجوئر@د@شبدالقبلهمن@لنشوزكانبنا

لائنخافا@ؤارأباحهغيرما،زرجمكان

يفصدولاينلقسيءهوكانئو@طلقس@ةئولهمبغضةتكونبأنحدود@للهئقيما

مع
ماوتؤيخنة@لعثرةخنسفيحدود@لل@ئقيمالائنيخافادلكنهمابهاالإضر@رذلث

اللهئلزمهسا
بهيعزضما@حد@ممافيفليستلك،كير@طالوهذه@لنكاح،حقوقمن

فيمامستعملةو@حدةكل)ذأيضا،تخصيصهاولانسخهايو@ولاالأخرى،على

انينرو@مآ.ببغصقدهب@ألقنحلحمن)ولاتعال@:فولهوكذلكليه.وردت
(39)

أخذعليهمحظرفانماللأ@راج،خطائاكافى@ا@
تبليمامن@لنشحزكانمالها@ذامنشيء

منشيءفيفليسبفاخةيأتيأنإلابها،للإضر@رتاصذا
سنخ،@لآياتهذه

ئكللم!و@لل@مسنمل،وجمبعها
(.

مآتلينفقوما@ا)يئلولفضاصنة:جل@للهقولعدصنحةماأيضاهذا@لق@لومن

وقعال@لس@ئنأولاببنحيث)14(،@رآلآتزبين-لتولمرختر@تن@نقتر@
منا

مقد@رعن

فرلدكرثم@لنفقة،@ليهئحر@منانيمعو@لكنبر@لقلبلعنصدر@طو@برأنئنفق،ما

منس@ة،غير@طكمثابتةوأنهاجميغا،والتطوعفى@لزكاةالآيةئن@لبصري@لحس@

بقرله:عل!عقبثم@لزكاة،بفزضمنسخةالايةبأن@لثذيقولذكرذلكوبعد

أ
عامهالحكمثابتةهي

ر@لر@لدينبهودفلمضو@لتالرع،@لفرضفي
لا

فهيالتطؤعوأماعليه،@لدلالةلقيمسفلح@لدين
عامة

ومتى@ببيع،في
أمكننا

الآيات:سلرخكئموكذلثبنسخها،الحكمجئزفغيز@لزكاةدرضمعاسنحمالهسا

2صلر@لآية@لاء،س@رة(@) 0

1/4@لىتد،نحكم1(40) لاحصار.ء7،474

.16@بةحرءمى@@لاء،صحرة(-)

2الآبة@بزة،صرة(41) 1
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الحكملنايخزلملهاتنيإثباتغيرمىئحكامهافيج@يعهابين@طسعئمكنمتى
يصتنعولي@منها،ثيءششخ

كفها@فارالأقرل@لدب@على@لط@لنفقةله@لر@ثبكونأ@

@متز@)قلتعالح:فرلهلأنغنثا،@لرجلكانا@@وفلكمحتبين،
(42)

قدط

عنهميقضللامحتبيروعيال@موكانفإذايفضل،فيساعليهتجبإنما@لنغقةئنعلى

نفقةأعبثيءفليم@

بعضها@رىوالمنس@ة،@لاسحةللآيكعديدةئمئلةالجصاعىتفسيروفيمذا،

عنتحا@يتوقدالإسناد،بدونالاخربعضهاوذكرضيوخه،صاصة@@بأسانيده

ئر@ر@لكلمن@لقرآن،ئحكمفي!ص@جمتهاويمكنللتطريل،تجنبهاهنادكرها

و@لقئذ:المطلق-3

عى@لكلامفيتفسيرهفيالجصاصيتوشعلم
اكمعىوإمماالاصرلي،@بحثهذا@

@لدلالةتقرمئنإلاوشزطهتفييدهعلى@قئدو@بطلافه،علىئحرىائمطلئ@أن@ل@بالإشارة

@ح@ئ@على
ة@لقلكل@هدهبلىصحتكئا)4(،الآخر،علىهسا@بني

أثنلى@شطهفي

صقزر@تعلى@ار@الاعتراضتلبعضنعهئو@المحتلفة،@لنتي@للأحكام

@لنساء،ش@دزسكتببن@لتيللآيةتمسبرهفيفسثلأ
مت)حرنحالىقولهرهي

اتق)ئرنبئخئمتمالى:رتوله5تال:"،46)الآبة@ونجاتكغ-أضفنكنمعلنحنم

ثونعلى@لرلاثمقصرزخكخ@لهندضفترالتىتابكغضخحور-فى

فيبنفسها@كتفبةمى@طملتيواحدةكلأنئحدماوجع:وذلدس@لنساء،ئمهات

تحال@:وقرله@نآبحنم)رأئهتتعالى:قوله@منيفيها،@ذكحر@@طكمإيحاب

امح@كلاموكل@،بهتثضننرالقتنآبكمئنحر@مفىأتتى)يرنيئصئم

تضم@عيرسبنفسه
له

ثونلفظهمقتضىعلىبجراؤهوجبعليهحنلهولابعيره

يقتضيبنمسهامكنمهجسلة@نبحنم)رأنهتقرله:كانفلمابنيره،تعليقه

@لنس@@مهاتتحريمعموئها
ئم)يربخبئ@تحالى:قولهوكانوعدمه،وجرد@لدخرلمع

فيهاماعلىبمفسهاقائهحصلة@بهندضلتصألىشآبكمئنصجور-فىأفئ

38@لف@تط،نحكم1(43).12مى@لآ@9حرء@بنوة،سروة(42) 7 .3ول1،/

7@ال@سلع@ىر@جع)4،( 2 5كلا،1،/ 3ه،مم@8،3 2 / 2113 3،14 @ر@حع.@وعرهاس3،5

3@لأحكم،للنالاصيلعلى@كل@(45) 4 2 1 1ر1 6 1 /2.

.23@لآ@ة@لاء،صررة(46)
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@إبر@اراببلالأخرىعلىالحملتيىإحدىلاءلايخزلمل،شرطص

تقومئنإلاوشزطهتقييدهعلى@قيدو@على@طلاقهمنهسا@لئطق
على@ن@لدلالة

شرطهاأعلىمحمولةعلى@لأحرىمبنيةاحداهما

@لأحكماسننباطعمليةفي@قيهدو@@طلق@معرفةأهحيةعن@بصاصالإماموكشف

عنحمحغ)@نماتعال@:@للهقال"الدم!:تحريمبا@9فيقالحينماالفقهية

@لمفلو)84(،@وألذماتتيتةعلنكم)خرمتوقال:@،رأيمأنحنة
د

تحريمهفي

آيةفيتالفلئاركيرها،قليلها@اءسمر@ل@تحريمذلكلاقتضىالآيتيرهقيىغير

@زميتةلكتأنلأبظحبئ،طاعصعكمحزماإلةئ@صمآفىييدلأ)نلى:أض

ئتمحا@ثما
من@مزمأنعلىذلك@ذ(46)

@لى
م

فالذيغيره،دون@سفرح@

صحيح-شرعيحكممعرفة@ئر@ما@@للإلسان-بذلاأنههناكلامهمننفهسه
ئن

يقتضيوهذا@لق@آلبة،الابكمنعدبىفيو@لفيدالماللقيوجدأنهعييهئص@يضع

جميعضؤعلىالمسأل@ربخثواحدبموضوع@تعلقة@الآياتكلجئع
ديها.وردما

و@لبين:المجمل-4

من
و@دو@لئين،المجملتفسيره:فيالجصاص@سترضها@لتحالأصوليةاحث@@

فهروبالتالح@،@لر@ع@الإبانةفيبنفسهمكتفياليس@لذياللفظبأنهأالمجسلعز@

وعلىالمسأل@هدهتناولوفد"بهالإيجبيصخولاالبيانمفتقز@لى
حه

فيوذكر)2(،@الأصولفي@لفصول"الأصرلىكتابهمنمتمرقةمهلضعفيالتفصيل

يكرنور@ردهعندخكميمااستحماليمكنلاهر@للفأ@لذيالمجمل"ةئنهنادتعريفه

2/1@لفراد،نحكم5(@7) 61.

.3@انحو@مررةمنو@لفيا،كلاةحرةمى@افىل@لصالما(

1@لا@هالأسم،سحره(49) 4 1@لعراد،نحكم.(50).5 5 0 /1.

ر@حعنعيره.@ينمزنةمر@حعكرها@ي"للحصاعىئن@اليمى@قملا@لنرب@للث(51)
لا@@رء@

52ادنحكملحيامى@لرلص 5 7 /،32 3ر@طرء@لنالى6،0 / ىئص@ع@ر@رللحل@اءهحا،طا.2

حئافري@ةوميللئجملنوبعهمى
ئر@لاممعزمه@فلىلة:لد@مىلحصهانركر@طصاص،نربصمى

مو@ئحل@فرله:.@لير@ري@سحاق
ساهئحقللاما

وعرلحهعيره،،@لى@@ر@@مو@ةليربققرلمطهس

@و@@ئهبم،هو@الأصولر@صطححي@ئحل5قانلأ@ئريي@لامم
ومطاه،يممقللامر@لليهم

ئدركلا

مر@دسل@ى@ملح@ا@@لمححةوقال@للومحاه،،مقصحمه
@ىر@حعدلالته،تتضحلمما

مله

3صالعئمبمحدللدكنحر"نمبر@لص5@لنرسمنط 2 7 /،13 28.

ه@@
16@لفصولر@حع!@ 3 /،57-13 2 7 /1-334@71/2-74.
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غيرهأمني@افيعلىموقوفا

هنايحنيناو@لذي
في@بينو@للشجملتعوضههو@لتفسيرفي@بصاصمئهحدو@سةفي

فيرقغدموضع،أكثرسفيلذلكصتضألهوئلاحظ@لضتن،،ئحكم"تفسيره
هامةقاعدةالمجملتبيينمحال

عدتفسيره.فيلذلكتعزضفمفااعتازها.ينبغي

فال:)4(،سنط@ا@لولةءححدلحقذمطلحاقل)ومنتعالى:@للهفول

قالوا:)ستطا@تعالى:قولهفيومحاهدخبنربىوسعيدعبطرابنعن)زوي

أنه@لسلطانالضحاك:وقال@بنط@ل@ليأنيئى)@زكقوله:ححة،

وب@@لقتللينمخئز
قالإليه.يدفعهحتى@لقاتليطلبأدالسلطانوعلىيةأخذ@لف

عنالإلانةفيبنفسهشكتصغيرئحمللفط@لسلطانبكر:أبو
مشنرذلفطلأنه@ر@ر،@

وغيررالهيالأمريلي@لذيومنها@لسلطاندمنها@طخةمختلفة،محانعلىيقغ

ليبهكالمنطوقذذبهئريدفدألهعلىئخيغوفى@بميعئنإلادلك،

فلممر@حق@لدي@ئ@يثمتر@قولمحا،ئيى.سلطانالوليهجعلنافقدوتقدوه:الآية،

أنةوكلىاصعلىا@لررثةكانتإفاأنهعلىظاهرهدلالقوذ@رادئد@تبتولئانثبتها،

ألابولي،ليسوالصغيروفيمنهمو@حدكللأنالصغار،بلوعقبليقنصماأنللكبلى

@لكباريقتصلاومححديحسفأليوعندحنيفةأليقولوهذاعفوة!يجوزلاأنهترى

حتى
@

@صمغار
أبيفول@ل@محمد@لرحوععنو@وييحفها،أومعهمفيمتص@ا

البىفغلورد@الهي.!!المجمل،لتبيينبالسسةالحصاصلعدهاالتيالقاعدةئما

مكتصغيرقرآنيلفظهماككانا@تأي:)7(،جوب!فهوالبيانمؤرد@2@

منهالمرادعنالإبانةفيشمسه

@للمر@مبئنا@ي@لبيان،وحهعلى@2@@لب@فغلجاءثم

لالأ@د@يخعلهيكونفحينئل!@لذكررللفظ
@لقاعدةهذهعلىوتد@كلتمدجوب.

منها:ئذكر@لمقهية،الأحكممنلعديداستنباطهأثناءفي

)واتسححاتعالى:@لل@قرلعندتحديداأوضح،لآيةتفشرهفيجاءما

لهقرفراعةفيار@ةاحاتحيت)8(،@اقكتببنلىر@يئلح@إوسكنمو

6لل،@@ف@.@(53) 4 3الآيةسحرء@،الأسر@سهرة(54).11 3

2@لآيةسحرء@لل،صررة(55) 2@لتوتن،ئحكم1(56)1 6 0 /،32 61.

3رن@ضا)@لأحكم،1/103،(57) 1 8 ، 3 0 0 / 2

رمره(@)
.6بةلآ@نلة،ا@@ة
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@)وئزجلكئمأ@ما:رقرئبالنصب،مكذافرئإنهفقال@،)رلزصلحنمتمالى:
تلقئاالأئةونقلتهماجسيئاا@لقرتن@نزلتد@لقرابينهتينئنوئفاربالخفض،

من

محتملة@لقر@يتينمنواحدةكلئنيختلفونلا@للن@أهلئنذكرثم@،@للهولر@

من@غسرلعلى@بع@هابها@لغسل@@دئنويحتصلعلى@لرأسبعطفهاللمشح

تال:ثم@لثر،منئم@امدنلكتقويةفيوئهردالأعضاء،

يخلرفلار@لف@نم@،للمنح@يتينمنو@حدةكلوصفنا@حتصالبمادثبت-"

منلحينل!
فيك@مجم@ان،حميغاهسا@لر@د@نيقالئن@ماثلائة:معان@حد

يفعل@لتخييروجهعلىأحدهمايكونئنأوفيجعهسا،ويغسليمسحئنعليه

علىلابحيةئحدهحا@لر@ديكونئو@فروض،هر@يفعلهماويكونشاء،أيهما@ترضئ@

على@طميعلاتفاق@بسعوجهعلىجسيغاهمايكوناأنجئزوغير@لتخيير.وجه

الآبةفيلي@@ذ@لتخييرثوجهعلىأحدهما@لر@ديكونأنأبضاجائزولاخلافه،

عدممع@لتخيير)ثبكجلزولوعليه،دلالةولاذكز@لتخيير
لجلىالايةفي@لتحييرلفظ

وصفنا.بما@لتخييرفبطلالجمع،لفظعدممعالحسعإثبت

@لتخيير،وجهعلىلائحدهما@لر@ديكونأنإلايبقلمو@بمغالتخييزانتفىي@ذا

@ئمع@ثونعلىمنهسا،@ر@دعلى@طلببلىفاحتجنا
@لتح،تزيئعلىمئريمغيزوأنهبالمر@دوأتىفزضةئئىفقدغسل@فاأنهعلىالح@يعاتفاق
@لفالموق@وقفلسا@للفظلإنرأيضاالحسل.@راد@ئنفثبت

منذكرناي
احت@اله

منواحدلكل
مع@منيين@

خكيمفيصارأحدهما،@المر@ئأعلى@بميعاتفاق
قول@وفغلمن@ر@@لرسرلعن@لبيانشفيهوردفمهمابلى@لبباد،@لئفتقر@لئجل

فأماوفعلا،قولأبالغسل@4@@لدسولعنررد@لبيانوقدتحالى،مر@د@للهأنهعيئنا

فيرجليهغسلأر@لنبيءي@تواتر@@لستفيضبالنق@ثبتمافهوجهةسورو@ه
علىيرد@ناوفعئةمزيىد@ل@ان،وارفاذلكفحئة@صارفيهالأصةتحتلفولم@لوضوء،

بالآية!تعالىمر@د@للههوفلكئنفنبتعلى@لرجوب،فهو@ليانوحه

هذهعلىفيها@كلت@اء@لكيرئلاحظعدبدة@خرىمهاضعتمسير@طصاعىوفي

@لقاعدة
للنالبذكرضااكتفيثوإنساالختلفة،@لفقهيةو@لسائلللأحكماستنباطهلي

@حد
معللاحتصار،طلئاكنمرثج

بسهولةالمحاضعتلك@ل@يمكى@لرجوعأنه

4@لؤتد،نحكم.(59) 3 4 /2.

1/3@لأحكم،@الا@يلعلىر@حع(-) 0،13 0 0 /،23 1 منوعرما8



@لتنش@364ميمهجهئض

و@طاعق:العالم-5

تنرلهأنهباعنبلرالأصرلي@بحثهدا@حرلتفسيرهفي@بصاصيتوسعلم

منمتفزقةمهاضعفيوتفصيلياسهاب
لبأالمعروفالمهسرعيالأصوليكناله

فلكفي@طزلةو@@تعئقة@تحقيفاتهفيقزرهماتفسيرهفيطبقيفا)16(،@الأصولفي

@لق@آنية@لنصوصيعض@تر@ت@تلكتدعيمفيتدذ@أو@@لفمخم،الأصولي@لكتد

رالأمومىتفسيرهفيتنلىلهمالعضبدكيرهناوسأممفيبالتفسير.لهاضيتكل@لتى

المتثغ@:الأصولي@بحثدهذا@المتعئقة

ث@اسابطدلكفىر@منلض)زبعولهنتعالى:@للهلقرلتفسيرهنيبهشلأبرنال

إ@نحأ@
(62)

@ستفاثة@الأحكمذكرئأبحد
من

@لآية:هذه

@لفظحر@ر@طلاقعلىأيضاالآيةد@توقدأ
عليهئمطفصثممس@يالبفيلم

فلا@لم،انتظهمابعضبهيختمقلحكم
يمنع

فيما@للفظ@كلتبارعحمدلك

لانفسهنين@هم@)دأنمطلتتتعالى:دولهلأن@عطوف،@بهخمقمايخرفييشله

قرزيؤ@ثلة
(63)

فيعغ
قولهثمذلك،فيخلافلاثونهاوفي@ائلاثا@طلقة@

لمو@لئلا@،دونطلافهاكانفيمنخاضقخكئم@@فمنث@)وبعلغنتحال@.

@قررةثلةبالمسهنيزنجقا@)@تفمطئتتتعالى:قرلهبحكمالاقتصلىذلكيرح@

ةتحالىتولهلحوو@لسنة،@لقرتنفيكئرةلظائرولذلك@لثلاث،ثونماعلى

حئا@لولمنهاقيلنسن)@ححيا
(64)

ئموالمسلمير،الكافرين@لالدينفيعموئموفل@

حام@ودلد@عفمل@كلينىماىلتركنجهلاك@لى@تحالى:قولهعليهعطف

منيقينفي@ططابئؤلعمومنحلكيمنعفلم@ركين،@ارالدينفي
@سلبن@

ابأبالصىئحلمو@للهو@لكنر،

ئما
تحئثفقد)66(،أزلوأ@وحغانيعأدنه)و@حلتعالى:@للهقولتفسيرفي

معنفيه
@لف

@انبيعأطه)و@طتعالى:فولهةافقال@طصرص،بهئريدي
فيمحفوللمحنىم@ضوغ@ل@بعلفظلأنسئر@لياعت،اباحةفيعسخ

@للف@
تمليدوهو

@لال@نصا@ل@رر@حعى@لى@لد@لملنر،@مى@لد@ئي9-452،يا1@لمصرل،ر@حع.ث@)ا

2عر 6 5 3@لد@لنرسنم972-1،/ 8 1 /1-.42.

2اكبةسحرء@لنوة،مهرة(62) @لالن@.صدو@لآية@لزة،ص@رة(63).28

رسر(64)
1/4لؤت@،@ئحكم1(65).8يةلآ@لحكرت،@ة 5،24 53.

2@لآبةسحرء@لبترة،سورة(66) 7 5.
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ئم@للسان،مغهومفي@ليعحقيقةهووهذامنه@ا،ترافيعنوتبرللايجببمالالمال
عموم@متبلرمنمانعغيرذلكأنالافاسد،ومنهجئزمنه

متى@للفد
اختلفنا

بر@زفي

@ليممخرجمخرخهاكانوإنالايةهذه@ن@لل@أهلبينخلافولالساثه.أليبيع
بيعلحو@لبياعدكثيرشحظرعلىمتفقونلأنهم@طصوص،بهئريدفقد

ئفنضلمما

وبيع
الانسانعندلي@ما

والأثياء،منالمحزماتعلىوعقد@لبيعوالمجاهيل@لغرروبيع
فد

تحصيصهاأنالابدلائلمنهاخصت@فا@لبياعات،هذهجمازئبمالآيةلفظكان

عسيماعتبارمايععير
تقملمفيماالآيةلفظ

يستدلئنوجئزتخصيصه.علىلالة@لى

للإيجاب@مئمو@لبيع@انبيعأطهحمل)و(تعالى.لقوله@لرقوفجو@ؤ@لبيععلىبغئومه

وقوعحقيقتهوليستل،و@لقبى
خي@رثرطعلى@عقرد@البيعأنترىألاللحافد،به@لك@

يوجبلمالمتبيحين
يملكان،ولا@لبيعيتحاقدانو@لركيلادبيعوهرملكا،

@لف@لعام@يى.المرضوع،لهذاوتطوق
للقصةذكرهأئناءفى@فصرصبهئريدي

)ر@ت@تعالى:اللهقولعندقالحيث@قتول@@ليهوبعن@لبقرةمورةفىالمشهررة

بعينهبالقاتلعلسماماكلهملأنخاعق،و@لر@دعائم":(*)تكخى@كتتمتانحرخ

عائا@قكخضكئتمنائخرج)رأكتحالى:قرلهيكرنأنوجئز@حتلفها.رلذلك
في

وفيغيرهم،وفيفيهمعموهوبمسهمستقلكلاملأنهسائر@لناس،
@لفصةهذه

سوى
عبيتقعنسيري@النعنأيو@أبرروىالمقترل.ميراثحرمانذكرلاما

ذهبثمليرثه،فقتلهو@رئهوهرقرالةذولهكانإمرائيلبنيرجلاس@ن@لسلسالي

@لبقرة،قصةوذكرآحرير-@مبا@علىفأل@اه

بحبلىة@وبالاحتمال،@لرمتخصيصيجوزلا@نهالجصاصالإممويقزرهدا،

نجدثلا@متعذثة،احتالالبتحت@ل@لتيلالآيةالعمومتخصيصيحوزلاأخرى.

عقدها@لتيالأب@ل@ضنن
والنمأنصيتةعن@محغ)@نا@ت:@للهلقرلنفسيرهلي

رغفوئلنهبنعل@ةإثمفلاعادولابحعير@ضحطزف@نلتتر@لتهب@ومآ@ملانحنريرولخم

@زحيص
(70)

فيه:قالالمبتة!،لاكل@لئبيحةدكر@لضرورةبلعنهان:أبائا

آيةفيوقال@،عليةإغفلاعا،ولابحعير@ضطز)فمنتعال@:@لل@قال@

نالكمنضل)وتدةىأص
)نمنوتال:)17(،@إية@حطررترما@إلاعيبهنمحرم

5ل@65،القرتد،@ئحكم.(67) .72لآية@خمة،لبقر@هرة@)ملا(.69

كلا\.@لآبة@لقوة،سروة(70).1/42@لفراد،نحكم.(66)

مىحرء@لألمم،سررة(71)
1اقة 19.



@لت@ش@564ديمنهحه@شم@

تحالىذكر@للهفقد)27(،@زحيصغموردنه@لإقثرفيمتجانفغترنحصتيىاضحطز

وشرطغيرمنالضرورةبوجحدلحضهافيالإلاحةوئطلقالآيك،هذهفيورة
لا

فالكم)رتد@ضلقوله:وهوصفة،
ذلكلاقتضى@إقهتضحطرزنضماإلاعلفكغحرم

فيها.الضرورةزجلتحالكلفيبوجود@لضرورةالإباحةوجود

فقالعاد@رلالغغير@ضطر)فمنتعالى:قولهمعنىفي@لحلمأملو@ختلف

عادولا@ليتةفيباعغير"ومسروق:و@طسنعبلىابن
قرلوهو"،الأكلفي

عندالميتةأكل@سلمينعلى@الخلىحينللئماةوأباحواأنس.بنومالكئصحابنا

لاغيايخرجا@@خبير:!لنوسحيدمجاهدرقالالعذل.لأهلأباحوهكما@لصورة

)نوبلبها،اضطئربناالميتةياكلأننلهمعصيةفيمفزةيكنولمالمسلمينبممعلى

الشافعي.فولوهو@ا،يأكلأنلهيخزلمالامامعلىباغئاكانأومعصيةفيسفرهكان

والعصاة،المطمينمنللجميعالإباحةيوجب@إلهئضحطرزتصما)إلاوقوله:

لما@ثصفيتجالف)غتروقوله:عاد@،رلالغ)عيرالأخرى:الآيةفيوتود

غيره،أوالإممعلى@لصيواحتملالأكلليوالعدوان@لبغيبهيريدأنمحتملاكان

ئهاطئماعلىحنذ@لو@جثبلبالاحتمال،الأحرىالآبةغمومتحصيصلايخزلم

محصيةفيسفزةيك@لملوأنهعلىاتفقهافقدوأيضاتخصيص.غيرمىلممعنى@

معوكانتجارةأوعزليأولحبئسفرهكانلل
فيرحلعلىلاغياذلك

عادياأومالهئخد

مانعاوانر@لى@لبغيمنعليههومايكنلمزكا؟،ئوصلاةتزكفي
من

الميتةاستاحة

البنياشفهبهئردلم@ولالع)غيرقوله:ئ@لذلكدثبتللضرورة،

شيءكزفيالآيةفيولي@مائر@لوجحه،فيو@لدوان
منه

كونفلكليوحبمحصوص

علىلتعذر@ستعمالهبهالأولىالآيةتخصيصيجررفلا@ليان،بل@مفتقزاصجملا@للفد

ومتىوظاهره،حقيقته
علىاللفطاستعصلناالأكلفيو@لتديالبعىعلىذلكحملنا

وجهي:سأولىفلكعلىحنئةدكانفيه،ووردبهئويدفيسارحقيقتهغمحمه

لهقوتحصيصبهئوح@لاأئاوالآخر:غمومه،علىمستعسلايكونأنهئحدهما

"@لة@ئضحطرزضما)الانعالى:

ىنرلالاحتمال،متحصبصيحوزلاأنهئي:@لسالق،للكلامي@كلمالا

للتاسموقيتىقياك@فةعن)ب@ئلحنكتعالى:@للهفولعندبه@حرالجصاص

.3@لآيةسحزء@ائله،@سروة)ك@(
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ثو@مدذلكفيوأورد@للالألكلسةأ@للغويالائشقاقبينئنبحد)@7(،@وأنحغ

يقرل:@للعة،أهلوئكللام@لشرش

@للف@لعمومعالر@لسنة،فيبافيالاحر@مجر@زعلىدلالةالايةهذهوفي"
في

يكونأنفوجب@بئ،ئنعالبهئيدلمانهومحلغللحح،حاقيتأنهاالأهئةسالر

@ضغلححمثلشهز)أنحبئتحالى:وقولهالإحر@م.@راد@
لا(7)

يفي
لأنفلنا،ما

لاضصيزفيه@نغلحنمثلشهز)أنحغفرل:
بشتغني

لاستحال@وذلك@لكلام،عنه

)نماالاشهرلأنئشهزا،يكونلا@طابخوفغل@بمفغلهوالحبعلأن@شهزا،@طخعكون

@طح،فعلرافيللحج،بفعللي@@لل@فعلهوالأرقكومروزالأوفدمروزمي

لاضحيزا@لكلامفيأنلثبت
يستغني

فعليكرنأنمن@لضميرذلكيخئرلاثمعنه،

فلمابدلالة،الاالآخرثون@عنيينئحد@بلىصزفهلأحدرلي@بالحج،الإحرامأوالحح

فيكان
للتاسمويتلى)قلتعالى:قولهتخصيصيخزلمالاحتسالهذا@للنأ

بالاحتمال.@لحمومتخصيصلناجائزغير@ذبه،@وانحخ

ني@الإحر@لصخةنفبئنيهنلي@الحخع@بحر@@لر@دكان@نأنهالآحر:و@لوجه

الآيةلهدهفيهاجئزالإحر@مبننقولوكذلكفيها،الإحر@مإثبكفيهاوانماغيرها،

به،الأخرىتخصبصئوجبماإحد@مسافيلي@@ضالاحرى،بالآيةغبرهافيوحائز

ضمبرفيهأنالالا@حر@مه،@طجئنعال@يكوفى@لر@ئدظاهر@للنديقتضيهوالدي

نخصيصرفيهمعلرمك،،أشهرفيالحجحينل!:اسناهفي،"وهرالظرفحزب

قبلبالححأحرمفيمنئصحابناقالوكذلككيرها.ثونالأشهرهذهفيالحجئنعال

لهفطا@ئشهر@طج
يجزيهلافلكسعيه@نئشهر@طجقبلرالمروة@لصمادننوسعى

له:قومعنىيكونهذافعلىالحح،أشهرتبلتجزيلا@طجئ@حاللأنيعيده،ئنوعليه

ئمعالهأن@نغل@ثحأشهز)آنحخ
محلومك.@شهر@طجني

@@ص@فيعسرئم@وأنحخللناسمويتسقلالآهنةص)بئل@كتعالى:وقوله

موتيتس)قلقوله:فيمراثهيكونئنجئزوغير@لوحبة@طجأفعالفيلا@طح

فيالأهلةهذهتكونأنيجحزلاكماالحج،بأشهرمخصرصةأهئة@وانحخللئمى

غيرما،ثونبأشهر@طجمحصوصةوفطيرهنموصوحممديرنهموآجال@لاس@قيتص

ثتفلما
@للفظتضسنهفباالأهلةسالرفيالمرادعسم

وجبالنل@،مهاقيتمن
ئن

1بةلآو@صدة،لتر@سهرة(7)، 1صلر@قية@لفرة،سهرة(75).89 97.
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حكمهفلكيكرن
الأهلةدمينهاميالناسلمر@تيتالمذكورةالأهلةلأنالحج،في

علىالمصىمقصررةوححلناها@طحألحالعلىحملناهلوأناوعلىللحح.@لذكررة
@لى@سقاطذلكلأف@@نغدخثأض@ز)أنحبئتعالى:فرلهفيالآيةلي@ذكور@

قهله:ممنىعلىلهالاقتصلىت@بدلالةبغيرلفلىوتخصيصحكسه@زالةفالدته

فلما@،ثضلخمثلشهر)آتحبئ
مما@قتضاهحقهلفظكلئوفيئنوحب

@طكمس
@طح،لإحر@ممراتيتوألهاالأملةسئرعلىمحمرلايكرنئنوجبو@لفائدة،

@شلى@لله)نبلوعنا@ليهاعد@لسألةفيوسنتكئم
(6

هائائ@لاذكرئد@بصاصكما
في

تماظه
الممومبعضهانييكونالتيالأخبلىمع

الأخبار،لتلك@لفت@اءلاستمالدلكفيةئن@قورالحصوص،الاخربحضهاوفي

ويقولليها.اختلفهاالأحلى@لتيعلىتقضيعلى@ستممالهااتفقوافالأحبلر@لت@

وا@فقص@@طوالآض3وواأ@خبر@ن@لبى@عنزويا@"فلك:فيالجصاص

على@ستممالهفالمئمقالاخر،استعمالفيواختلفيائحدهحااسنحالعلى@لفقهاء

@لفقاءفاتفقحبران@ير@@لنب@وردصمتى"أيصا:ويقولديهأ،على@فتلصقاضيى

خاصافهسافيهالختل@علىقاضيااستم@ال@على@ت@ق@كانأحدهما،استعسالعلى

تفسيرهمن@للفسعفيالأصللهدامثلوقدعاما،،أوذلككان

الاجتهاد:مسألة-6

و@للالمجنهديى@لنت@اءمنليكونسعيه@لىخم@@طصاصالإممئ@حلفد

هائلةكثرةعلىحرى@لذي@لق@آن،ئحكم5وكتابه@سننبطيئ،@
@لنقي@الأحكممى

فلك.علىدليلأكبز

على@لبادتعال@@للهحثعطمة،مرتبةالأحكماستنباطأن@بصاصالإمموررى

وهيطلبها،
@لي@@@ئ@بمابالقرلمكلصمجتهل!ركلوالاجنهاد،بالل@إلائناللا

وفيولظره.رايهعليهواستقزاحتهاده
لآبةنفشرهحتاملي@بصاصيفول@صىمدا@

الأحكام:علىدلالاتها@لننصيلي@بيادلي@لئفقئطالئنبعدضرء
منضشنهافيوماالآية،هذهئحكامعلممنحضرناماذكرناقدأ

علىلائل@لى

وذكرناهفيها،المحتلمون@لي@نمبماعلىالاحنمالرج@همنعليهيشصلوما@حاني،@

3،03لهاد،لمرا@نحكم1)ثلا( 09.

5@لؤاد،نحكملنال.سلعلى@)ك@( 4 2 /،11 5 /،318.
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للمحاني،المحتسلةالألفاظبهذه)يآها@للهو)نزالالأمصلر،وفقهاء@لسلفقائليهاسعن

تعال@:قولهفيبهاوالاستدلالباعتبارها)يآناأمرهمعالاحكم،على@لدلالاتووجوه

لنين@رأك)وأشيآ@لكتحالى:وقوله)87(،@مئهتميمتتملبالونياندين)لملسه

علىوحزضناعلى@لت@كرفبه،فحئنا)97(،@نفكررتولعفهتمإلخلزلمالناس

@لستنبطينثوحةوننالأحكامهإلو@كبل@لنتسابقبالاعتبلىوئ@رلاو@لتدبر،الاستاط

يقطر@لت@الأحكمسللوجههالمحتلةالآيمننزلبماوولوالعلماء@لاظري@.

كلاوئنطلبها،فيالاجتهادتسويغعلىالمتغمحاليهااستدراك
منهم

لمكلف

@لله@مر@وأنولطزه،رأئهعليهواستقزاجتها"،بليهئثاهبما
مى@بتهديىواحدكلس

وكان@لس@عطريقمنإلااستدراكه@لىسبيللنايكىلم@@لظئره،@ليهئثاهمااعماد

منفرجباجتهاده،@لي@حصلمابمثلالنملطريقمنسهمو@حدكلتحئدجائزا

لكلمشزغايكونئأللسعاىحتسلاالكتبلفظجحلحيثمنيكونئنذلكأحل

منومقتضاهالخطابمضمودفيوماالايةفحرىعندهعليهدلما@بتهدينمنواحد

الاحتمال،وجوه

فيفيقول@لكريم،القرآننصوصبكئيرسالاحنهادحمازعلىالجصاصويستدل
أحكمفياجتهاد@لرئيتسويععلىدلالةوفيه-"الختلفة:للايكتفيرهأثاء

كان@ذ@طهادث،أحكمفيالاحتهادجرارفيأصلوذلد-5ةأوالح@دث،،

منالآيةهذهعليهثتتفيمامطلب9أو:رأيا!،احتهادبل@مؤفئاخكئادلك

العبلىاتشذلكشابهماأوواحتهاد@لرأيأ،لالفيل@لوحو@

)مننتمالى:@لل@قولعندمئلافيفرلالاجتهاد،حمارئكرسعلىبرذأنهكما
@كلتبارمنالايةهذهفيبهاللهتعئدلامماذكرناهوفيسا-":(82)@أدثى!..زضحؤدص

ئفاةقولئطلادعلىدلالةوصلاحهم،عدالتهمسالظندييعلصبما@لثهودأحوال

لا@لتيالأحكمفيوالاجتهاد@لقياس
والفهرج@لدماءلأنإجماع،ولاديهالصوص

@لىمصالعلهاغقدقدالنيالأمورمنوالأنسبوالأموال
فيهائمر@لل@وقدو@لدنيا،ين

@لظنبعالببشهاثاتهمنحكموإنماأمورهمئميم@لحلملاالدين@لشهودشهالةبفول

8الآيةمىحرء@لاء،صررة(78) 3
.44الآية@لحل،مهرة(79)

2/4اد،@لصنحكم8.1)، 91.

5ما،@ا/@ال@علىصل@@)ا@م 25.06،146،156،16 3،21 / 21،121،12 70.

@تي@سحرء@لؤة،صورة(8@)
2ل 82.
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حنزتجودذلكدثبتعليهم،و@لسهور@لزللوالخطأبتجونر@لكفمعأح@لهموظاهر

@3)اتماقأولا@ط@ثأحكممىفيهنصقلافيسا@لرئ@غلبةر@ستعمالالاجتهاد

الاحتهادفيهيحوري@لفالمجالأن@لسقكلامهفيالجصاصقالهمثافالىا@ح

مهطضعفيأيصابذلكجاء@لتصريحوقداتفاق،،ولافيهلمقلافيسا"وهرمحذد،

والحهاثالمساثلفيمائغالاجتهادئنيقزر:أجميمهافيوهوتفسيره،منئخرى

علىالأمثلةشقتوقد@نص!،معوالاحنهادللرئيىحظلا@تفيها،نم@لا@ب@

فلك
هاكمراجعتهاليمك@تفسيره،لي@لوئيكلامناصعد@لثانيالأساسلي

حياته،وفي@بر@وحود@لنيمعحتىحائزاكانالاجنهادأنالجصاصالامموروى

تولتمسيرفيفيقولذلد،لصخةمر@كلاتهامىبدلا@لتيو@لضوابطويذكر@ئروط

:(8)@ر@لىسول-أدنهلملىفىفرهلث@زدننزعنم)فإدشأنه:جل@لل

@لنيحياةليالتلزععدالآيةهدهبخكمئحاطميئ@لصحابةكانتلماقيل:فإنإ

الحلىثأحكمفيو@لقياس@لرئياستعماللهميجوزيكنلمأنهمحلوئاوكان@رش،

طريقمن@لردتكلفثونأمرهواتاعله@لتسليمعليهمكانبل@لنبيءير@،لحضرة

ليه.لمقلافيماوالاحتهاد@لظرتكئفوتزك@نصوص@استحمال@رادأد@ثت@لقياس،

لطائرهابلىالحو@ثثور:والاجتهاد@لرئي@ستعماللأنرفلكعلط،هذاله:قيل

من
@@

صوص
دأماحال،فييجوزيكنولمحاليفي@د@@لنب@حياةليجئزاكانقد

عنكيبتهمليفإحداهما@ر@:النبيحياةفيالاجتهادفيهمايجوزكافى@للتانالحالان

@نتقصيكيف@له:فقال@ليسبل@بعثهحينمعائا@د@أمر@ليكساحضرته،

@ا،@لله؟كتبفييكى4لإن"قال:@لله،لكتابئتضيقال.تضاء؟!لكعرض

نبيبسنةئنضيفال:
فيولا@لل@كتابفييكنلمفإنفال:.@لله،

رسوليسة

للهالحمد"وقال:صدرهعلىبيدهفضربقال:تلف.لارأيأحتهدفال:@لله؟!

@للتحالحال@@حدىفهذه)68(،@لله!!رسرلضيفئلما@للهرمرلرسولودق@لذي

@لنبى@4@.حياةفيفيهماالاجتهاديجرزكان

66،الااا@لتىتدئحكم1(83) 1 صر@حعاله@(7
2 9،42 1 5

@ي
@لىسالة.هله

.59مى@لآبةحرء@لساء،حرة@)م@(

7سه،دى.@لترمنىئحي-(86) / 5@لأحكم،@ا@:306

با
3ريفصيكيصدى@لفاصيحاء

1 3 3ثاودن@روكحلك2،7 0 3 ي@حنهاد@لىايبا@الأنصبة،محد.3/
2ر@لففاء حهونحر@3،53

في.نحمد
رد@لألصار،@

2 1 0 8 4
وننر@ى.ن@رلان@تر!،ولافولهاومحى.3



4 7 @تغسيرفيوسفهحه@طصاعى@لى@زي@لأمم0

هانظئر@ل@الحادثةورذبحضرتهبالاجتهاد@لنيءد@يلرهئنالأخرى:والحال@

حال@ليستبرى
@لنظرطريقوتركأخطأ@نولكنلذلك،موضعهووهلاجتهاورفي

فالاجتهادبعده.الح@ادثأحكمفيالاجتهادوجربئعلئفبموكانه،وسث@ئملمه

بنئسلمحدثناقال:قفعبنعبد@لباقيحدئناكحاسائغجهعلىبحضرته

محسدحدثناتال:سهل
بن

خالص
سليانبنحفصعناليحدثناقال:عبد@لل@بن

@للهرمرل@ل@خصسانجاءقال:عمربنغقبةص@لاليةأليعنشتظيربنبهيرعن

رأنتبينهمائقضي@لل@رسرلياقلت:.@غقبة!يالينه@اانفيىدقال:أ@نر@

حسنةفلكأخطأتوإنحشدعضزفلكئصبتفانبينهما@تض@تال:حاضز،

دكرنا.@لذيجهبحضرتهالاجتهاد@لنبى@د@لهفأبع)78(،و@حدة!

عندناصدربالاجتهادعمربنوغقبةلمعاذ@د@وأفز@لنب@
تعالى:قرلهوهو@لآيةعن

لأنا@،وئرشل..أفهلمدفرنوهنئفىننزغغ)باد
حكئا@@لنبيمنوجدنامتى

فدلممنىمراطئا
خكمايكنلموأنهالقرتتعنبهحكمألهعلىحملناة@لق@تنبهورد

ئئتدأ
فقولمجر@فا،برىرما@لىانيوحنده@لسارققطحهكنخروود@،مى@لني

سائغايكنلمالحلىثأحكامفيالاحتهادإن"القائل
ر@ن@ببى@نر@زمنفي

ذ

@لتن@
الاختلافتركبهئأ@لر@دعلىلدلاحيل!،واجباكانو@لسن@بى@لكتا@@يهرع

لم@لتيوئما@طالصحيح.غيرو@لسةأ@لكتابفيعليهللمنصوصو@لتسليمو@لتىع
@مضاء@طكمجهةعلىبحضرتهيجتهدئنلهرحياةءير@فيفيهالاجتهاديسرغيكى

له،خكنملائالرخاجتهادلعنريدهذاقذماه،الذيجهلابال@ئ@@والاستبد@

@ئكلل@و@لل@لأحد،ذلكيسوغيكنولم

أنه@طصاصالاممويرىهنا،
أ@لمفىالاجتهاد@م@@لنبيمل@أنيحرز

برجيوعلمهرأيهلفضلبذلكأولى@2@@لب@بللغيره،ثلكيجوزكماالحهادث

ئبوتئنكرمنعلى@ذ@بصاعىهذا@لنطلقومنرأيواجتهاد@@فابي@@
اتكنفافكلنزتنآنآ@)@لكريسة:للآيةتفسبرهفيفيفول@ر@،للنبيالاحتهاد

:30)@خصي@نئخإلينرلاتكنئدنهكلألرلكأللسبئنتخكمصلالحق

@نيقولمنبهربما@حتبئ@دئة@لرنكمماافلىبئن)لتخكمتعالى:وقوله9

لحنيرعمنحرىمصا@رمىنحريىرلملإساء،ما@طصاصالو@همدا@طلبت(8يلا
عه.

2،62للا2د،الز@نحكم1)ول( 67.
حع.ر@)ص(

2/2حكم،لأ@

1@لآبة@لاء،@رة(60) 0
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تصدركنتكفهاو@فعالهئق@اله@نالاجتهاد،طريقمنشيئايقرليمنلم@ش@لنبي

)19(،@بوشإلا@سمريق@للط@صنجطق)رماتعالح:كقولهو)نه@لنصوص،عن

وفلكالاجتهاد،طريقمىشيايقوليكن@@و@@لنبيأنعلىثليلالآيتينفيوليس
يفعله،أدإليهبهأوحىومماإياهوعزله@لل@@أر@ممافهر@جتهادعنصدرمانقوللا@نا

الأحكم!فيمى@لنبيءو@الاحنهادنفيعلىدلالةالآيةفيلليس
(@

جهوعلىالاحتهادبئور@لتعفقةالمسائلمنوعيرهاالمسأل@هذهالجصاصبحثوقد

فيمك@الأصول!،فىالفصول"بالمس@ى@لفقه،ئصولكتابهأفي@لتفصيل

فيه@راجعنها

الآحاد:أخباز-7

بهالزومتفيدإلهاوقالالاحادبأخبارتفشرهفي@بصاص@لامم@هتد!

كرنهاوسبثة.ئمور@لتيىفيتكفيلاكانتطني@،@لن@الاحكممجالفي

ئسميولهذااليقيني،ئفيد@لحلملاأنهاهربالحقيدةالمتحئقةالامورفيكافيةغير

رأصفيلمخرما@لل@إيجبمرتبةعنالمفضرةالأخبلىالاحادبأ@خبلى@بصاص

@لدبنأ
الأمنلةسبقتوقد@،4)

الآحادأحبارفبرلصخةعلى@طصاصاستدلالمن

@لبريةللسةتقسيمهعنحديثاعند@لثفحالأساسفي@لعمليةوأحكامه@لفق@مجالفي

أخبلى@لآحادنيهسا:وثا@ت@اترة،@لسن@@أولهصا:فسسين:ى@

@لتيالأعولةالقو@كلدبعصتمسبرهفيذكربخطةالجصاصئنهوهنايعنيناو@لذيما

الآحادئخلىقبولعند@كلتبازهابنبني
اعد@لقرتلكهناوسأذكرالمجالات،بعضفي

كالاتي:وهيتفسبره،فيئماكنها@ل@الإشارةمععليها@رجز@بالتيقميهفنا
ئأيقزرو@طصاعىالآحاد،بأخبار@لقىآننشحبمسأل@تتعئقوهيالأولى:@لقاعدة

"الاحادبخبر@لق@تنخكمفي@زو@أنيجوزلاويقول:أيجوز،لاذلك
(6،@

مابمئلإلا@لقىتننم@فىئزاديجرز@نلاتخر:أمهضعفيويقول
)79(،نئخةأبهيجرر

3،403لا2لت@ت@،@ئحكم.(92).34،دكناالبم،@@رة(91 5

2لفصول،@ريحعا(93 7 3 حعار@لها(ا4-2+0/
1/1لأحكم،@ 2،26 17.

9 5
2صمىر@حع@ 7 2ص@لى4 7 6

مر@رصالة.@ي

4،24لى2@لضتد،@حكمر@جعا(96 2،54 27.

4للصلو@لسر@حع(67 2 1 /،24 49.
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ئنحينفيت،قطعيةكلها@لكريم@لقرتننصرصئنعدي-دلك-وسبب

كذلك.لشتالآحادأحبلى

وهيافاية:القاعدة
بشكلالأ@ل@بتعلىضتمئفالهاأنإلاالأولىالقاعدةئثه

)89(،الاحاد@بأخبلىالمتواترمح@رضةيحوزلا"أنهيقرر@بصاصوماعم،

معارضةفلكبمثليحوزولا@لئبوت،طئيةالآحادأخاركونأبفحادلدفيوالحب@

@لثبوت.قطميةهيالتيالمتواترةالأحبلى

افايخة.@لقاعدة
يقزر@بصاصذلكوفيالآحاد،بأخلرلالتحصيصتتمئقوهي

لا"أولهما:همين،أمريى
بأنيالمر@دبية@حى@ظاهرةالايةخكمتحصيم@يحور

@للفظكانافابخبر@لواحدالآبةظاهرتحصيصيحوز"وتانيهسا:)69(،الآحاد!

لامهالمرادفيالسلفواحتلصعمهلمعابىمحتملا

و@يالئوى،بهاتغمالتيلالأمورتحتمقوهي@عه:الر@@لقاعدة
الجصاص:يقولهذا

هذه@لحبالاحتكامرذوقد)101(،داىلهعتفيماضول!غيزالآحادأحلران"

الأفة،علىواستخلفةبينهرخلبرنمققد@4@@لنب@بأنعلى@لشي@لتاثلينالقاعدة

الأساسفيتقذموقدوالجسال،@لدقةغايةفيردوهروئخمنة،دلككتتالأئةو)د
ومحتقداتها@لفاسدة.الإسلامبلى@نرلة@على@لفرقوررصعىحديثاعدالسبق

تجلنا:مقدثزعمألة-8

فيئابتةمينا@الأ@اءمنقبلنامىشزعأنالحصاصالاممى@
لم@ا@ا

لأنة@ر@للنبيئريعةحينئل!فتصيرحمد@ير@،رمرلهلسانعلىتعالىيسمخها@لله
عدئادكرئأبعدكتابهليتالتمالى@لله

@@الذين)لؤيكالسالقين:الأنبيلىمى

@أنتدةنمهدعمئلنة

عندنجدفمئلاالمحتلفة،@لفرآليةبالنصوصهذا@لرأيصخةعلىالجماصويندل

دلالةفيه@يقول:)301(،@ليةاللةنزلسآأسيلثقل)رليئتعالى:@للهقول

راحع(9
1للصلو@للئر@حع(99).27@اي@72،@صلر@لتى@ 5 7 /2.

.4اكلا1@ملر@لسلق@ر@حع(10

4@صلر@لت@راحه(10 4 9 2رنبضا1،2 4 6 /،12 4 7

@

لي@طرو@9،0أ@بةصلرالألحم،سررةا(
.17الا@لضتد،نحكمملاا

صحر(10
4بةلآصلر@نلة،ا@@ة



4@لنمشرنيشفجهئض 7

مفىعلىثابث،فهو@لتقذمينالأنبيهشرائعمنئنشمخلمماأنعلى
ثريمةصارأنه

فنمئنرفىذلمأنهومعلوثم@ديةأدنهسا@رلنجبلتياأفل)رنيبئلفوله:@للنبط

@للهانزلماباتباع
له،ضريحةصلىلأنه@2@،@لنبيئبعونألهمعلىإلاالإنجيلفي

مالو@ستعسلح@لانهم
فثبتكفازا،لكفمالهشئبحبنغير@د@للنيمخالفينالإنجيلفي

شريحةصارتقدأنهاممنىعلى@لشربحةتلكأحكمباستعصالممو@ونأنهمبذلك

كل@!للنبي

ميهاآلتؤرنةوعدكليحكولك)جمفتعالى:@لل@بقرلأيضاعلى@لكو@هندذ

لأفصخنى@ئؤلبهكومآذالئثلغدمنتجونىئزئلنهصكم
(10)

فال:حيث

"
يحني:

فيبلي@تحاكمواإنهمفقبل:فيه،تحاكمرا@ليديخصائكللم@لله
حد

فيوقيل:@لز@نيين،
اينحاك@ولمألهمتعال@لأحبر@لضير،وبيفريخظةشيلنية@لى

@،يآفصؤفينلؤلبهك)ومآفال:ولدلكطلبوا@لزخصة،و)نمابنبزتهفهمتصديئا@ليه

أنهبخكيكمزمنينعيرهميعني
من

عند@لل@
عساوغدولهمبنبزتكجحدهئممع

مماللهحكمايققدونه
ضها@ر@@للهخكمغيرطلب@احيرأنهمويحتلر@ق.في

علىيدذ@ألتهحكملهاالتقرنة)وعدهصتعالى:وقولهمؤمنين.غيركافرونفهمبه

@2@النبيبمبمثصلىوأنهمنسحخا،بكىلمفيهاختص@وافيا@لتر@ةخكمئأ

يشخ،لملناضريعة
يطقلاكسا@لله،خكئمأنهلحد@لسخعليهيطلقلمئسخلولانه

منشرائعئنعلىيدلوهذا@لسبت.تحريمأوالخرتحليل@للهخكمئن
قلا

الأنبياءمى

في@طسىعنزويرقد@لنبيءد@.مبحثلحد@لل@حكموأنهاتنسخما@لالارمة

وقالحذ@لرنا.فياخنصما@ليهلأنهمبالزلجم،@لذ@صكغ)لهاتعالح:قوله

يكونوائنوجئزفلك،في@خنصسوالانهمبالقرد،@دنه@حكم)ديهافتا@ة:

ر@لفىد!@لزجممنجميغافيهساتحاكموا@ل!

ثى:عكلنحنمتكنضائافل)تل:@@لل@بقرلتدلاله@أبضسا@رمن

قال:)701(،@زنكغ-ننإلنكماقىلوطواكثيلأنقرنةتفب@وأحنئ

لهساهو@لل@فامنهالأنوالإنجيل،@@لترر@فيبماللبا@لكتابلأهلئمز)فيه

تفتضيحقيقته@زنكنم-ننإتجكم)رسآ@زللى:ظقرللأنأيفا؟القرآنفيوبما

5@لمرادنحكم1(104) 5 2 / 21.

5،45لا2@لضتد،نحكم.(106) 47.

صا(@)
.43قبة@نمق،لا@ة

لملأصلو@لآبة@انلة،@صروة(107)



4 7 @تنيمفيومنهجه@لصاص@ر@زي@لامم4

لأنمحتملاكانوإنلهم،خطائافكانرسوله،على@لل@أنزلما@لو@ريكرنئن

)@نمتعالى:وقولهالأنبياء@لتقذمين.زمانفيآبانهمعلىاللهأنزلما@@و@@بكون
والانجبلر@ةفيبماتحملواحتى@طقالدينمنشيءعلىلشممقنضاه:@شى:عك

وفيو@لقىآن.
مبعثقبلمنهائنسخلمماالأنبياء@لتقذمينشرائعأنعلىدلالةهذا

لما@يزوافلكلرلالنبئا@،ثريعةصارقدوأنهبهمفرزالحكمئالثفهر@لنب@ءد@

به.والحلعليهلالئات

نبئناء@س،لسانعلىالمتقذمينالأنبياءثرائعكثيرسنخمحلخفائل:قالفإن

لعدنزلتالايةهذهتكرنئدهكذاهداكادبفافجاثز
معناهاويكرنمنها،كئيرلغ

من@لقرتنفيوبماومبعثه@لنبيءنرشصفةمنوالإنجيلر@قفيماعلىبالإيمانالأمر

الأنبيلىشرائعبقهعلىتدل@نلكالايةاحتسلت@نالصحقه،@ححبة@@عجزة@لالة@لل

سالآيةمذهتخئولاله:فيل@لتقذمبن.
الأنبياءشرائعنشخقبلنزلتتكونئن

ن@نبخبحدنزلتتكونأنئوخك@ها،ببقاءوإخبلىلاسنححالهاأمزفيهافيكرنالمتقذم@
خكيمكاستحمالمنهائنسخفي@ا@ئابثخكسهافانكذلككافىفإفىمنها،كثير

@لنبيوصفمى@لنسغفيهيجرزلافيماواستممالهاخصوصهدلالةتفئملمفيسام

شالايةتخل@لمل،أحكاموموجبات@4@
ئنسخلمماخكمبقلىعلى@لدلالة

@لنبئنا@4@ثريمةعارقدوأنهقبلنامىشرالعمن

ذبماصخةعلى@طصاصالإممبهاأخرى@متدذقرآنيةنصرصومناكهدا،

ل!فيأأيضا@لسأل@هذهتنرلألهكما)901(،@ليه

مكزته:أصويةتواعد-9

@ليهاواحتكممنهاأفاد@لتيالأصولية@لفهاعدبعضتفسيرهفي@طصاصالإممذكر

استنباطقبصخاضحاذلككانسراءي@،القضابا@لف@لمحنلصممالجتهمحالفي

علىرثة@لطالاعتر@ضاتبدفعأو@لفضلة،@لق@آنيةالالفاظدلالاتانو@الاحكام

وإنمااعد،هذهذكيرعند@لكمفييتوشعلاغالئا-وهو-@زر@ت

بتلكبيائائقذميليوفيمابها..@تحلقة@ي@@لف@يذكر@لفهرعثمموجزبشمكليذكرها

2/5@لؤاد،نحكم1(108) 6،25 63.

11@لأحكمر@حع.(106) 6 5 /،15 4 9 ك@2.53،/

1@لمصرل،وار@حع(110) ا-3.82/
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تفشره:منمتفزقةأماكنفيجم@@ي@@وجزة@لق@كلد@

ايير:تجلب@لشقة

ندنه)يريدتحال@:@للهقولعند@لقاعدةلهذه@شدذ
يرلدولاانيشربم

بالإنسانيضز@اكلأنفيئضلالايةوهذه-)وقال:)111(،أنئنر@بحم

@لئ@،حلافذلدلأنلهمكئفغيرأنهمرضهفينريدأومرضالهويجلثويجهله

مكل@غيرأنهالآيةدئتنقدوراحلة،زافايجدولابلى@طخعلى@لثنييفدزمننخر

وهو@لي@ئر..لخالفتههذا@لوجهعلىبه
ئ@علىأيضااثا

@لحرمضانقضاءفيفوطمن

وضئأعلىريدل@لئنر.ونفي@لئنر)ثباتمنفبهلساعليهفحيةفلا@لقابل

ويدذة.ي@@لىرالمشفةنفيضريطةعلىلهأييحتأوبفملهاأمرإنماو@لهافل
ئن)@حذيرقوله:عقيبفلكذكرلأنهةمتفزئارمضانيقضيئنلهئنعلىئدضا

أدنه)يريدقوله:ئنةأحدصماوجهبئ،منعليهفلكودلالةلغر@،لناير

بم
ر@لثف@:@لفضاء،فيتخببر@لبىفد@قتضىأنئمنر@رلايرلدب@متيمنرا

لما@لتتلعإبحابأيضاينفيوهو@لسى.منوأبحدبمعنى@ليسرئرلىمتفزقاقضاعه@ن

لأنه@لتشبر؟ومنعهرعلى@لفف@لقضاءأو@منقولبطلانعلىويدل@لعسر،منفيه

اعتمدالأصللهذا@ل@هيةوعلهذهذكرهوعقب@لسر،،ويئبتمعى@ليسربنفي

يطيقودلاماعباوريكئف@لل@بأن@لقائلينلمجبيريةفرقةعلىرئهفي@ضا@علبه

ليجحلأ@هيريد)مانحالى:@للهفرلعند@لسابقةللقاعدةأيضاو@متدل

@لضنقالحربخكادلئا"فقال:)311(،@ليفركخيرلدولبهنحهحئقعنحم

و)ثبات@لضيقنفيفيبظاهرهالاستدلالاغ@بنا،@رج@ر@ثةنفسهعنونفى@لله

الحرجبرح@بما@لقاللفيكرناسمسعيات،أحكاممنفيهاختلفماكلفيسعة

الايةاهذهبظاهرمحجوجاو@لضنق

@لإباحة:دونللحظر@كئم@ككو@لإباحةي@ظرشثبفا@جتمع

فيمتناقضةو@ود@خبلرعند@لقاعدةهذهئمسيةتظهر
مسال@

بنبحيث@لسسائلمن

ئقذئمالجصاص-يقزركسافحينئد-الإباحة،يفيدالآحرولعضهايفيد@طظربعضها

ثيءفيخبر@نيردومتى@بصاص:ايقولذلكوفيتفيد@طظر.الأخبار@لت@

1@لآيةشحزء@لزة،سحرة(111) 12@لزتننحكم.(112).85 7 0 /،12 7 1

(113)
4@لؤتد،نحكم.(114).6@لآبةمنحزء@اندة،@حرة@ 9 0 /2.



4 7 فى@لتفشررشهجهيبصاص@ر@ريا@مام6

ليأولى،الحظرفخبزحاظزوالآخرئيخوأحده@ا
لعدمحالةلاو@ردالح@لأنفلك

عليها!طلىئوالحظزالإباحةكانتالأصللأدالإلاحة.

عورةليمنهافاستطتفسيرهمنمرضعمنأكثرفيالقاعدةهذهعلىوفد@ش@د

يذئقطعأجلهمن@لذيوبنحديد@لنصاببالصيدالمنعففةالاحكامبحضالمائدة

فيالأنعامسررةفيأيضا@ليهاواحتكم)611(،@لسارق
@لفمثأكلمسألة

الحكغ:زالالف@فةفزالتبضف!معئقاكانإذا@طكغ

زنجه@بنقرنكد@@)تعالى:اللهلقولتمسيرهأثناءفي@لتاعدةمذهذكر@طصاص

)811(،@لظنيننهدى(يالىلاقالئزنجئرصنالإماماللن@يىلحكلفثإققاللأتنهنلكلخت

فقال:@لشي،مز@كلملعضعلىرن@فيعلبهاوفد@كلنمد

بتولهئسمائهم(مناستمهذالان@لثية)أيئشيلى@لز@فضةلحضاحتعورلما"

كانالأنهحاوعمر@،بكر@هأليرذ@مامةفي@ألظنميننهع@يالى)لاتمالى:

تلحقإكلا@لشةهذهلأنئفرط،حفلوهذا@طاهلية،ئشثيرفيكاناحينظالمين

ميى
بهيتعئقئنجائزفلاعنه،زائلةالشمةدهذهمنهالتاففأماعلى@لطم،مقيثاكان

صفة@لظلموصفةالحكم،زال@لضفة@لتفئلضفبماسلقاكان@@لأفى@طكمخكئم؟

عنهنىولكذلكعه،@لسفةزالتعنهزال@إفاعليه،مقيشا@مما@يلحقه@إنمافغ،

لهعلق@لديالحكم
ألا@آلظبينهديخالى)لاتمالى:قرلهفي@لحهدننللقيس

ظمما@النينلىتزكواإ)ولاتعالى:تودأدترى
(119)

ع@نفيئموإنما
ديهم@دركون@

سيملأ@منخسنيح@تعلى)ما@مالى:قولهوكذلكعلى@لل،@تمراط
(120)

إنما

@لعهدبهينفلم@ألطنيعتد@يال)لافقوله:الإحسان،علىئفمراساهو

منتابمىئسئىلاكماظالمائسئىلا@طالةهدهفىلألهظله.ع@تيعم@

وكانفاسقاوكافىكافزاكانيقال:راكلافاسفا،المسقمنتبوسكا@زا@لكمر
كانعئندلكلفىوإنماطالما!،كادمىعهدييناللا"يقل:لمتعالىواللهظاذ،

عليه،باقيلهلارموالاصم@ل@المبيةمرموئا

22،هكلم@لؤادانحكم1(115) 6

3@لأحكم،@طرا@(161) 8 2 /،483-2
و

0 / 252-522

2@لأحكم،"@طر@(117) 5 1الآبة@لبزة،صهرة(118).326،/ 24.

1@لآيةسحرءمرد،صررة(119) .91@لآيةمنحرء@لنربة،مررة(120).13

8@لقرتد،نحكم1(121) 7 /1.



@لنف@ي@774فيمتهحهنض

ثابت:فالحكئمؤجدتفحيثبمعبن@لأحكائمغقلتبذا

لد@قبأخصنآ)فا@لنسلى:سورةفيتعالى@لل@فرلهعد@إيحلر@لقاعدةهذهذكر

ألمخصحتتعلمانقففغليهونينصثة
مسألةبل@تطزقوقد)221(،@المدابحض

زنت،عليها@فا@زةحذ@نصني@ايحا@الأمة@لل@وخمق"فقال:بلزانى،حذ@لعبد

الأئةوعقلت
محقولاالحذلنقصان@ؤجث@لعى@كان@ذبمئابتها،@لبىأنذلك@ن

روين)لاقبرتعالى:قولهوكذلبنالحبد.فيمرجئوهووهر@لزق@للاهرمن

@ئنحصت
(123)

هدهنيأيضا@مصبىخكمالأمةوعقلتبالذكر@مصاتخمق

حلللرفحكئهاوالإسلام،والحزية@لث@المحصنةفي@مئكاد@إذقذفما،@ا@الآية

ؤحدتفحيثسابممانيغقلت@ناالأحكمأنعلىيدذوهذابالمحى.النسهبحكم

بمص،ثود@ر@ضع@لمضعلىالاقتصارعلىلالة@لىتضخىثابثفالحكم

من@لبيان
بالدلالة:و@لآخربانمق،أحدمماوجهين:تعالىالله

ربهدي@ئملكغببئنألته)يىلد:@@للهلقولتفسيرهعدالأصلمذاذكزجلى

"قال:)21(،صكير@عليضوأل@هعييهغويؤبقئلحممنأذينسنن
واللهيحي

منو@ليانمعرفته.@ل@الحاجةبنامالنالئبينيريدئكللم:
وجهين:علىتعالى@لل@

خكخفيهاوللهإلاكبيرةولاصحير:حاثثةتخئوولابالدلالة،والآخربالنث،ئحدهسا
تحالى:وقرلهيرو@،عدنا@ن)ئمتعالى:قرلهنظيزوهرلدليل!،@مالمق@ما

@،شمضالكننىصرفرظا)ضاوفرله:نلتلى@،بيا:)هتا

حديث@مغرضنيو@لد@ل@اعدة،هذهعلى@لضحيداشص@بصاصئلقحوتد

الأحكمإيجابيدكرتعالىاللهإنقال:!حيث@لثرعيةالأحكامإيجدكيفيةعن
@@ر@@عنى@على@لالةبال@وتلىةبالنرص،تلىة

يحتحلبلفظوتلىةعلبه،نمقغيرمن

مختلمةمعانييتنارلمردبلفظوتلرةأولى،وبهئظهزبعضهافيوهوللسعني

كذذلكؤحدرقدغيره،مىعليهبالاستدلال@@@لى@ليصولفيئحتاج
لي

@لقرتن،

2@لآيةسحرء@لساء،@رة(122) .4الآيةصلو@ل@ر،صروة(123).5

2/2لصتد،@نحكم1(124) 2لةلاالساء(@رةصر(125).13 6

تلوسهرة1،9@لقعحرةمى@لسرر@لتالة.مى@لؤتد@هودكرهومال@2،12@لفىتن!نحكمل@.26)

1در@د .38لحملأ@رسهرة3،8

5@لفرتن،نحي.(127) 3 5 /1.



4 @تفسيرفيومنهجه@طصاعى@لر@ري@لإمم7

دليئه:قامما@لالثغيحزئمفلا@لاصليةعلى@لإباحة@لأ@ثاء

)ثلنىدبتية:@سورةئرلمندكريمة@دلآيةنفسيرهفطلايجلىةدقاعى@هذهذكر

ررئالثزلزمن(ب@فاخرجطةالن@آمنو@نزللمآةوألن!دزشاأكزعىلكمجحل

فقال:@لكريم،اننصرصمنبعددعليهاواستثهد)821(،@لكغ..

خدفألن@)موقوله:نطز@نكغررقاألثمزتمن@ب@)@اصختعالى:وقوله5

@،اكؤشفىومائلنؤتونالكر)وسخروفوله:جصيحا@،ألازضىرنالكم
بحميعيحتبئ@،ايرنمنوالظتفلبادءلضجئقائلنهزيةحرممن)تلوقرله:

فل@
دي

منهئحزثمفلا@لق@،يخطزةلامئاالأصليةالإباحةعلىالأسيلى@ن

إلاةشي

دلبئة،فامما

صحيحوالعكسالئذبعلى@لو@جبعط@يج@ز
كذلك:

@فلين)فانكبازنشحالى:@لل@لولعدلايحلىألاصرلي@بحثهدا@دكر
لأنةعلى@لئبال@جبعطنيجو@رعلىيدذفقال:أ)031(،@ي@رهقان@%و.

لكمطد*ما)فأنك@تعالى:بولهولحرهو@جث،@هرو)يتلى@بفرضلي@لدث@لكح
على@لئلصعطفويصخ@د@.صمتيألشا@نأ)وم@فال:ثمالتما@،نن

@القرتل@انجآيدوافيخسىلالحنليأمرافه)إنتمالى:كقرلهأبضا@لر@حب
ندث،والاحسادواحثللالى

بها:و@تازهالأصولمنيخرهإلىرفونو@جبنفسهنيبأفيلشما

)لؤتعالى:لقوله@راد@تمييئفيالأصرلية@لقاعدةهذهعلى@كلنمد
بر

آلن@

أتج@خ(عقدةبي@
(32

الذيبعضها@نوفيالسلفعنالآثار@ل@رثةأولافذكر
1،لئأنه،الآخربعضهاوفي@لزوج،،هرأ@نكحغقدةده@

@ر@د:@@نرلمجح3

قالهمالاليكم@لولن،ولي@الزو@
ذلك:في

@لوجهينلاحتمالهئتشابة@ألكخةص@بيل@آلن@بنع@)لزتمالى:تولهإ

رص(128)
.22يةلآ@ة!لبنر@ة

1،3@انة@وص@رة2،9ةحرةمى@يرللدكهرة@لترتي@و@لصرص1/3،2@لؤتد،نحكم.(126)

رمرو
.32@عر@لأ@ة

2مى@لآبةحرء@لاء،رةص(130)

2/2@،@ئحكم.(131) 1،3
رنحريح

.90لل@وس@رة4،@لاء3،سهرةقي.كالآبات@

حرء@لزة،صورة@132@



@لتفش@974فيمنهحهئض

@للف
ألتا)ويقأتعالى:قولهوهو@لى@مكمرئهي@عليهما،تؤلهما@لسلفكأ

آبةفيلحالىرفال)331(،نهنا@متب@نتئا@كؤتهششرعنلكغطننملىنخلةدفوني

نأخايرافلانطارايخمعهقوبنننررؤجن@لترن@عتنتت@الى3لر)لريقى:ئض

)431(،شكتأ@من@
6إشنأ@ن@وأ@ا@تأظلنل@نم)ولا@ثلتعال@:وتالي

لغير@لشىلهيهااحتساللاضحكمةالآيكفهذه)31(،@لن@بمي@ا@لودلأيحافآ(@د

س@مةبيطصآف@يننر)لؤنعالى:قولهوهي@تثالهة@الآيةردفرح@@قتضسه،@لذي

غيرمنالمثابهمثبعيوثغالمحكمبلح@ئابهبرذ@تمالى@لناسلأمر@لله@ليها@ثلبهخ

تنثهفيتبحيدمازلغئدوبتد)فكضا@اتيننعالى:بقولهمعنى@لمحكمعلىحخل!

وجبللسعانيحتملأ@للفظكانلماوأيضا@@فتغا@تفتة
موالقةعلىحئئة

هةللأبجئزغيرأنهححفولاالأصول،
ششيء

لكذلكلغيره،رلاللزوج@الا

منوقوذمالها.لأنهة@هر@
يستحقلاأحدالأنالأصول.عنخلىبخلئيحملة

خلرخاللأصرلمخالفادذلكالقائلينقولكاندلاماله،مبة@يغيرهعلى@لولاية

للسحفي،لاحت@ال@بنفسهئصلانلكلي@@تمهافقتها،علىالآيةسنىحنلوجبعها

فيبأصلليىوما
بهاأو@كلتب@زهالأصولسغيرهبل@رثها@نفسه

الجصاصالإمامدكرماأحرىئصوليةتهاعد@لتىتن،ئحكم5تفشروفىمذا،

ماأحملهاألاوماالفقهية،و@لسائل@لقضابالخنلفمحالجتهأثناءفيعليهار@كلتحد

تحالى:بربهرزقالالأحكام!.فيأأماكحها@لىبالإش@رةمكتفئا

لالشيء@ر@@لنبئفغل)عدئم
يحي

الأمز1)831(،لذلك!يصزحلمماحر@ئمأنه

على@لئلب!@لدلالةنقومحتىجربيقتضى@لى)عندن@(
(-

مبنتاكانسابن5

علىيدلىإنمابعد@طظرالإطلاق1)041(،@ل@،وغالثالاجتهاذفطريقهعلى@لاثة

هرهل@للنددلالةفياحئلفاب@)141(،!على@لئب،ولاالإيجدعلىلاالاباح@

لتضات@حاجميماالامري@به@رر@ئ@حنزفغير@لكمالنفطأوالأصلنفيعلىيدل

سهرا()ك@
.4بةلآ@لساء،@ة

2@لآبةسحزء@لترة،مورة(135) 29.

5@لضت@،نحكم1(1)كم 33 /،15 3 4

5،15الاللصلر@لسبقا()ك@ 5 5

.2كلاا/للصلر@لسدق(141)

2@لآية@لساء،س@رة(134) 0.

.7ا@ةسحرءعر@ن،تلسروةا(+)

1@صلر@لبن@(138) 3 4 /1.

6@صلر@لسلق@(140) 3 2 /1.



4 8 ديومنهحه@صاص@@لر@زي3@لإ0
@لتف@

ير

تقييدغيرشأطلقإفا@لصلاةلفط")241(،واحدأبلفظجسيعاتهما@بر@و@ستحال@

موضعكل1)341(،المفروضةأ@لعهرثةات@المر@أنيفتضيشرطأوبوصص

على@لتخيير،@لدلالةدفيه@لئزفيهذكر

2ا@لأحكم،اطر(142) 5 / 1
يحير.تمر@مع

.2@ملر@لتىايلا@)3،1(

2ل@ملو@@ا(الها 5 9 /



@لنفشرليمتفحهئض

السابعالاساس
النزولبأسباباشعانته

(.)

4 8

نزلقسئمقسمبن:علىنزل@لكريم@لق@انانلدى@للاء:@قزرةالأصر@

@لنب@@ل@وخهسزالأوحدثت،و@قحةعقبنزلوقسثم@لق@آن،معظموهو@،ابتد@

وهي@يحي،نولمدةخلالوف@ك@ر@،
ت.وعشرونثلاث

معرلةلأنيم؟@لق@تننزولسبصعنيبحثهو@لذيالأحيروهذا@لفسم

@د@نه.@@وكشففهمهلمخننعلىتساعد@نزل@بالنق@ديلىوالملابساتالأسبب

ومن
منلكلولأسبد@لنفملاحلىضرورةعلىالمحققونأكد@لحلماء@نطلقهذا@

سبص@افى@:(1)@لحيدلمحتيقالنالإمامقالفلكوفي@لكريم،لتفسير@لقرآنىيتصد

معرفة!:(2)تيصيةاب@الإسلامشيحوقال@لن@تن!،محنيلهمفيفوفيطريق@لنزول

وقال)3(،بالمسببأ@للميورثبالسبب@لل@فإنالآية،فهمعلىتعينول@لنفسب@

ثونالآيةتفسيرمعرفةيمكنلا@:@ول@لنتأسبابكتب!صاحباحدي،الامم

كاد(.)
مى(@لالؤ@م@حاص)وهريليهو@لديللرصرعمحهئحملندللكىمى

الأصرلةاحت@@حلة
اشان@سهحاو@حدكلجحلثولكني@لنىتد،لملم@يملقه

كمضاولمحلك@ل@ي@،ليمهحهئضمن

مىو@حدكلند@ىملا@مكمهما.لكليوبى@طصاص@للىا@نمولكنرةنعبر@لؤتد@لكربملي

منفلةمؤئفكبهنلفتند@وصوص@مدص

محد(1)
7)ت@لعبد@بق@لاس@رر@@@لنريمطبعشومىيعببى 0 مخهد،فاصبى(@2

تر@ي.ند@انر@ى@6ماسهللمربةوليلالأصرل.أكبر@لاءمن
كثيرة،تصايفله

نرح@ي@لاممرالأحكما،@لأحا@يت@لالمموا@لأحكم،،@حكممها.
لى@ما@عرولالمم،@

2@م،@ا 8 3 /6.

@لاسم.شحالاممس(:728-661)@طمبلي@طر@ى@لحشقيعد@لسملنعد@طيمئحدس)ك@

مصيح@للص،@ي@ممححثاعةر@لأصهل،@يتيةكاد
ليورعتدلري@لاظر@لحلاء@للساد.

حمةعلبهلقصلما@تحض@ئفتى@امتىيجلمنعمص@ىطل@@لنرت@رنو@ؤسونمتى@لطم،

0ملةيملها@سصمن

07سة@او@كلتقل27،1سةل@ر@ى@نئ@طلنى3 3وئ@لق،2
رمد@يد@

نسلغئ@هالحصهمودكركرلة،تلا@نر@عةعلىتربدن@ها@لثر،5نصاليلعينماثمنق.لنلحةمننلأ
مهاحوا@لعتلىى،،وار@لقل،،@طمعوا@نرعية!،@لشامةمها:امحلد،مانةئ@

1@ل@هو@لكامةف@.@@وعبرما.مطاد،،ونرباء@ل@ئرلاء@للألين@لؤلانو.@ل@،، 4 4 / 1،1

1@لأعم،ر. 4 4 /1.

2@لسبطيللأمم@لاتقاد،ليا@لابفيى@لقولينر@حعيث@ 1 / 1وتي@ثار@لمكر،)ور.1 3 9 ص(.9



4 @لتفشرفيومنهجهمصاص@@لر@زي@لاسم8

نهرلهاأوبيانقصتهاعلىقرف

طبي@ك@للامةوقال
()

لازمة@لنزولئهبا@محرفة5@ر@فقدأ:@5كابهفي

@لذيو@لبيان@حاني@علمننأحدها:أمران:نلكعلىو@لل@لضتأ،علمأرادلمى

معرلةعلىمد@رهإنما@لعرب-كلاممقاصدمعرلةعنفضلاالقران-بكلح@ربهئعرف

المحاطب،أوالمحاطبئونفى@ططاب،حهةسالخطابحالالأحوال.مقتضيات

مخاطبين،وبحسب@طالين،لحسبفهمهيحتلص@لراحدمإذ@لك@الجميع،أو

وغيروتوبيختقريرمنأخرمعانيويدخلهواحدلفظهكالاستفهام،دلك.غيرولحسب

معناماعلىيدلولارئثباهها،و@لتجيفو@لنهديدالإباحةمحنىيدخلهوكالأمرذلك.

وينقل،حالكلولي@الأحال:مقتضياتوعمدتهاالحارجة،الأمررإلا@ر@ر@
لا

@لكهشفستقترنقرينةكل
م

@مفات@@لد@ائنبعضنقلفتو)ذا@نقرل،@

لكلر@نعةول(@لن@أسباب)ئيالأسابومعرفةمنه.شيءفهمأوجسلة،@لكلام

ليششكل
هذا@لن@د،

@لسبمعرفةومعنىبذ،للا@لكتبفهمفيالمهئكسلهي

جه:عنوينثامقتضى@طال.معرفةهو

ومهروالاشكالات،@ثبهفيقغصيلبأسباب@طهلأنوهوالثانى:جه
د

ويرضح@لنزاع.وقوع@طةوذلكالاختلاف،حتىالإجصالمورد@لظاهرةللنصوص
فاتع@رخلاقال:@لتيي،إلرايمعىعبيدأبرما@وىالممىهذا

فجمل@م،

ابنفقال.@واحدة،وقبلئهاواحذولبيهاالأمةهذهتختلصكيصنفسه:!يحذث

سيكرنو)نهنزل،فيموعلمافقرأناه،علينا@لق@آنلأفئ)نا@زمنين،أمير@يا"بماس:
فيهلهم@فاصرأثم!،فيهلهمفيكونلزل،فيميدرونولا@لق@آديقرأونئقحائمبعدنا

عبل@،ابنفانصرفوانتهره.عردزحرها@وا@قتتلوا!ا،@اف!اختلفرا،رأي

أعد"فقال:@ليه،فارسلفعرفه،قال،لياعمرونظر
عليه،فاعادهقلت،.ماعلي

سعلىمرو@لهاحلى3،صللر@حلىئسد@لررل،@طرا@(4)
ئحمد

لن
نثريلصمحد،

@ل@ط،لهاعلاء@لؤيل.يامم@للي@الط@لحتلاكد@،عا@مصنر،لهص(:لما)ت@للح@ي

حتتر@يلى@ى@يي،.قر@@ضرحر.نهد@لرولا،ر.@لتتر،كلهاي@ل@ر،ر.@لربط،ر.

1@لى@مرة،@لحرما 0 4 / 5ما@لصريةثار@لكت@)طع5 2ا@لام،و.3(،1 5 5 /4.

نملمىحا@ظ،(@7@)ت.لالناطيصحد@لرلاطييرمرمىس@ر@يم(5)
كادعرلاطة

من
@لفقه،@مول@يالاكصام،ر.@لرت،،نمرل@ي@ر@مقك@كه:.مى@اليه@.@ئنة

اتحلد@حة@لكبة،،حلامةضرح@يللفاعد@لنيةما..@لألمبة،نرحو.@لنحر،،نمرلوا

7@لأعلا@،.@@نله.@ثلب@،@ا@حردة@صة،@@علىا@لصلميفال:صحم، 5 /1.



4مفجيمافينض 8

و@كلجبه.قرلهع@رفعرف

ه@وابنلقد@وىئقرب،هوبماويتينالاعتلر،فيصحيخقال@وما@ل@طبي:قال

وتدالححارح)ئ@@طزورئةفيعرابنرئ@كادكيفنافغا:سالأنهئكير:اعى

يراهمقال:@(؟عليئفيهقاتلهم@لذيب@كان@لىلسبةالاممبهداسمق
خلقرار@

@لرأيمحئفهداالمخمنين!إ.علىفجملحما@لكف@رفيأنزلتآيكإنهم@لل@،
@لف

ي
"@لق@آنليهنزلالذيبالمعنىالحهلعنومو@لا@ئعليه،عبلرابنلة

ماكيزاول@بفبأسباب@لاسجهلكانهذائجلمن
والابهام،فييوقعهم

كماتنزيلها،مىالإلهيةالحكمةيصيبردولاوجهها،عيرعلى@لايئفيفهسون

مىفهمحيرصحيحيهما،-في.@لشيحافىورويهفيمابر@طكم-لحروانحدث

للايفحلالتميماتحصدلأؤيحنود@نألؤأبمايؤحطأتحينبنع@)لاتحالى:@للهقول

ر@غيا@ثبلزاله:افقالللحؤمنين،وعيذأنه)7(،@أتحابضيمفلىةتخسبهم

يفعللمسائخمدأنوأحبئوتيبمافرح@مرىكلكانلئ@ففل:عبل@ابن@لب

@ر@دعا@لح@كاولهذه؟!لكموماعباس:.ابندقال@أحسعود!،.ل@عذب@معذثا

فسأيهود
أخبروهبمابلي@اشتحمذواقدئنفئؤةبغيرهوأخبروه@ياهلكتوهثيءلعن

ئ@ه)و)د@ضدعبل@:اب@قرأ3كتمانهم!،منبما@وتماوفرحماسألهمدياعنه

@انكتلوتوأاقيمميثق
(8)

@@ؤمجتضأ@ؤأبمآ)يصح@قوله:@لىبلغحتى

سفالو@ضح)@،يفملحأ@لممماتحمدوأ
فةكلرإلانزللمالإضكالئن@لروايةهذه

@لآية.هدهترولسبب

انرفي
إلامها@ر@د@يفهمئنالانسانيشطيعلاكثرةئخرىنصوعقيم

)كلخها@قينت:@صر@ديتعالى@للهقوليقرأحينمافسثلأنزولها،ببصرفة

دلامزمزعلنئوودذللسمهق@غدنهماضخوو@مفحزلزئنزتتلحسمداعى@

تيها:@لتيوالآيةأ@منما@،ناوبزهمكن@ي3ولالأطمنلايد@نكنارشتجححمن

@دهبتبأذ@اآنكنار@حاق@تملمدلزعنمنننئ:لمنكز)@ل@
ما@ممنىأئلوحمم

3كلم@لاطىللا@مربحه،@@ئصرل@هالمد@ي@@كل.@(6) 4،73 48.

ما.7الآية@،عر@ت@رةص(8).1ولالآيةعر@د،تلصهرة(7)

ننيؤح@نخنن)لالددزت@،تفير@@د:16كللأحلىيد@يحاد.د@@رو@يةملهنرح(9)

3رثزأ(سآ
3 9 2ومسلم6،6 6 7 / 1 حهار@ر2،كلا38روئحكامهمالحفبر@@صمتبهد7

مد@حسد@ي.

3رمم،ني
2@لأنقد،@ي.طيرذكرما@لش@2،كلاه 9 /



4 8 فيو@نهحهصاص@@@ر@زي@لامم4

يفهمئتالآياتهذهقارئيشطعفلا)01(،@مؤموني@@غالن@ئدنهلاتنوا
@قصود@

منفيهرقعوما@ذئبية@ضلحبعدنزلترئههاوتاريخه،نزولهاسببيعرفلممامنها

فهلقرل@،@ل@رئهيجب@ذمسلئا،@لرسولء@جاء@لحمقبرذخاصة@ثروط

استتدعلىودئتافلك،فيالآيتانهاتاننزلتوقدلا؟أوعلى@لنساءهذايطق

ومنإيمانهن.رثبوتامتحانهنبحد@ديبية،@شروطمن@زمنك@
@لعلمكانهذا

مطلوبا@لنزولبأساب

في@لواحديالإممفقالول،@لنضأسبابمعرفةكيفيةعن@للاءتحذثولقد

في@ئهور@ابهكمقدمة
@لأ@لكتبنزولئمبابفي@لقرليحللا"الفن:هذا

علمها.عنربحثياالأصباب،على@وتفماشامدوا@لتنزيل،مئنر@لشاعبالرراية

@حمدقالوقد
اتق@قال:ان،فيآيةعن)@لشل@الي(عبيدةسألثسيربن:بن

@لففبسد@ئا،وقل@لل@
1،@لقرتن@للهأنزلنييحلمونين

بمرضوعمنهماكليتحفقهامينأمرين@ل@@ايجلى-هنا-ئضيرأنوأود
باب@@

وهما؟ول،لنز@

عئن@لصحيحة@لوواية@لنزول:ببئ@لمعرفة@لرحيديققلنا@نالأول:الأمر

لاوهذايل،@لتنضوقئعوشاهدوا@يحيرمنحضروا
يمني

@لرو@ب@فيعبلىةكلئن

فيها@لنمقبلالأح@ال،جميعفينضائعتبر@لنزولببيافىب@طاصة@لحيحة

فقال:@لسبببلفظ@لراويصزحفإذاوغيره.@لسببيحتملماوفيها@لاضح،

بعدالآيةنزولماثةعلى@اخلةتمقيبيةلفهأتىأوكدا@،الآيةمذهنزوليسثأ

ئئلئوكذا،حدثأفقال:@@للهرسولعلىطرحس@الادكرهأوماحادثةسزثه

عن@@
بقوله:اكتفىابتوئما@لسببية.فيو@ضحنم@لذلككذاأآيةفزلتكذا

الآيةتضصئتهماهر@ئميئا@لسببيةمعتحتمل@لبارةفانكدا@فيالآبةمذهنزلتأ

وفيالأحكاممى
منعرفقد@لبرهان،:افي!@لزركثيالإماميقولهذا

ئح@@نو@لتيئ@لسحابةعالة
بذلثوريدفإنهكذا،فيية@@هذهنزلتقال:ا@@هم

منوجماعةنزولها.في@لسببكانهذاأنلاالحكمهذاتتضمنالآيةهذهأن

.1،011@لآيكللنححة،سهرة(10)

2ص@لزضويللدمححر@رسص@لكل،،شحاكلء@لفيت@بهصر@حعا(11) 49.

34،صللو@حلى@صد@لرل،ر@حع.(12)

س@تر@حعا(13)
1ص@لصالحصحيللدمحرر@لضتن،علم@ي 4،11 42.
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هذايجحلرن@مذثبن
من

كسا@ئنند@@رفرع@
)سككغتحالى:قرلهفيع@رالنقرلفي

ئدخلهفلمأحسدالامموأما@لكنمحرث
في

وغيره،مسلموكذلد@نند،@

بالآيةعلى@طكمالاستدلالجنىمىفهرو@لتؤيل،بالاشدلاليقالمماهذاوجعلرا

لا
وقعألما@نقلجن@من

بعسوم@لب@ةئنقز@واالأصرلعلساءمن@مفقينئنوهوالأمر@لثاني:
القرآني@للفد

@طمهرومذهبومذانزوله،صبصبخصرصوليست
(16)

@لم@لفىآني@لنمقلأنث

ئعقللا@توغيرئنر@ر@لسبب،@لسبب@ئفر@بنفسهيشملمعينحاصبسببنزل@لذي

محين.شخص@ل@عمهمد@لق@آنترلمجهئن

قد"تيمية:ابنالاسلامعيخقال
الايةهذهقولهم:أمذا@ببمنكيزايجيء

@مرئةفينزلت@لظهارآيةأ@كقولهمشحضا،@لذك@ركانسيما@نلاكذا،فينزلت

ئتك@)والرله:@نعبد@لله،بنجابرفينزلت@لكلالةآبة@نقش،بنثابت

@بنهم..
(17)

فينزلأنهبذكرونمماذلكئرونعلو@لئفي@،ئرنظةبنيفينزلت

منقرم@وشخص
@لرمنين،منفرمأووافصلىى@ليهودمنقرمفيأوبمكةركين@@

هم،عيرثونالأعيانللىلتكيحتصالآيةخكمئنيقصدوالمذلكتالوافالذين

ليتنازعراط@و@لنل@الإطلاق.علىعاقلولامسلميقرلهلامذافإن
العام@للفظ

و@لسنة@لكتدعموماتأحذ@أيقلفلمبسببه؟يختمقهلسبب:على@لى@رد

ثلد@لحص،بوعتحتمق)نهايقال:ماغاية@فا@لحين،بالشخصتختمق

@نمعينلهايسث@لتحوالاية@للفد.بحسبفيها@لرميكرنولائشبفة،مافنغئم

كانتوإدبمضزلته،كانئمنولميرهلذلكمتنلىلةمهطنهئاؤئمزاكنت

بمنزلته،كانولمن@لشخصلذلكمتناولةفهينغ@وبملحخبزا

تفسير@لىأنتقلأسبد@لنهرل،موضوععن@رجزة@@فدمات@هذهبحدوالآن،

ذلك.فىمؤلفهمهجوديان@بصاص

@علىا@(15

ر@حع(16
سررة(17

@نر.(18

2ر@لآبةد@@لبفرة، 23.

3لاا@لانفاد،طي.عهوذكره33،2،لااللرركي@لف@تن،علم@ي@لرمان

1ص@لصالحصحيللدكحر@لؤتن،علومفيمبستا 58.

.4@لآن@يةبلااثلر،@@

1/3للبرطي@لاننان، 1رتي@ثار@لكر،)ط.1 3 9 ص(.9
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كلفسير@بصاص:فيالنهولأسباب

@لقرتنية،الاياتلختلفتفسيرهأثنلىفي@لنزول@مباببمهضوع@بصاصالامماهتم

مختلفةئكلر@ضعلىبنلكمستحيئا
في@لى@سعةملكتهوكنتو@لأحكم.@لفقهمجالفي

تمكنهوالاثلىالحديثمعرفة
بتعفق@لنول@مبابمرضوعباعتبلر@ن@لهئةبهذه@لتيممن

@ممببفيلآنفا-سلفكمايحل-لا@ذالآئلى،ومعرفة@طديثبعلماوطيدتعلقا

@لتنصيل.وقائعوئاهدوا@لوحيزمنحضرواممنوالسساعبالروايةإلا@لكتابنزول

ئدركلاالآينزولتجو@ريخ@لعلم@نقال:ألئاتفسيرهفيالجصاصأكدهماوهذا

@نائنهآخرموضعفيوذكرالتوقيفأطريفهوإنماوالاحتهاد،@لرئ@طريقمن

حاليحكاية@لنزولسببلأندخل،ذلكفيللرأيفليس@لنرول،سبثلآيةكان
عليهاإياهم@ر@@لنبيمنبتوقيفأنهاوعلمهاالصحابةثاهدها

وس
الأمثلةفإنالمنطلقهذا

تفسيرهفي@لنرلأسببلذكرالجصاصتعوضمن

الخا@ة،بأسانيده@لروايكتلكيذكرأنهنجدقليلةغيرمو@ضعوفيجذا،كثيرة

التالية:الأمنلةبدكرهناوسأكعفي

وهوالأول:@لثال
لباي@ب@تنقحاولاآدنهسيللى)صانفقماتحالى:@للهقولعند

مح@دحدثنامائحدها:وجع،فيهقيلقدبكر:أبوقال@قال:)12(،@نلت@
بن

أحمدحدثناقال:أبر@اودحدثناقال:بكر
وه@ابنحدئناقال:@ئزحبنعروبن

قال:عمر@نأليأسلمعنحبيبأيبنزيدعنلهيعةوابنشمريح،بنحيوةعن

ظه@رهمملصرقرر@لروم@لصليدبنعبد@لرحمنالجساعةوعلىبالقسطنطنيةغزؤناأ

يلقيالا@لله!لا@لهمه!مه@لنل@:فقالالحدو،علىربئفحمل@دينة،@بحائط
نصر@لل@لماالأنصلى،محشرفيناالآيةهذهنزلتإنماأيوب:أبوفقال@لت@لك@!@ل@ل@ديه

تعالى:@للهفأنزلوئصلخها!أم@للنافىنقيمهئئمتلا:الإصلامدينهوئظهرنبيه

ئنبلى@لنلك@:بالأيديفالإلقلى@،نلقكة@لبابمب@تنقو(رلاأل@هسبيل)رأنعنماق

فييجاهدأيوبأبونرلفلمعمران:أبوقال@بهاد.وندعفئصيحهاأموالنافينقيم
@للهسبيل

لدبالأيديالإلقلىئنأيوبأبوفاخبر)22(،بالقسططنية،ثفنحتى

5@لؤتد،)ئحكم@(19) 4 3 / 2للأاالأحكم،لى.@@(20)2 بتصرف.1

1@لابة@لنرة،مورة(21) 9 5.

1سننه،لحي.@ر@لردشضها@@هوايةملهئحرحك@2) 2 لدكتد@طهاد،:3/
)ولائنئهات@هني

2ر@@كةبخبكرلد@ 5 1 2صسه،فيا@ححا@لتر@ن@رنصح2،3 1 2 تبكتدتفير@لضتن،:5/
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ثلهو@وينزلت.فلكفيالآيةوئن@للهسبيلفي@بهادتزكهو@لته@كة
النعن

@و@لضحاكومجاهدوتتاثةوالحسنوخذيفةعباس

وهر@لثاني:@لثال
منالبيوتجمآلؤابانالبز)وليسوتعالى:تبلىكاللهقولعند

جمآتوألأنالبز)وليىتعالى:قرله)وئماقال:)@2(،@@ت@منالبزوثبهنظهيرى

حدثناتال:المزوزي@صحاقبنعبد@لل@حدثنامافبهفيلقدفإنهظهحرى@منأبيوت

ع@مغ@رأحبرناقالي:عبد@لرر@قئخبرناقال:الجزنجمي@لربيعأبيبن@طسن
أهريا

ئميء@لسىولننل@نهميخل@بالغنرةأهلأبفاالأنصارمننلقكانتال:ا

مابمدالحاحةلهفيبدوبالحرةئهلايخرج@لرجلوكانذلك،ويتحوجودس
منيخرج

@لس@اء،ويننلينهبخرلأن@لببشفصأجلمنالحجرةببمنبدحلولافيرجعبنه

أنوبلغناييته،مىليخرجبحاجتهليئرحجرنهعلىيقمثمورائهمنالجد@رفيفتح

الانص@رمىرحلأثرهفيفدخلحجرنه،فدحلبالسرة@طدل@يةمنئمل@للهءو@رسول

بنطمن
وكنت@لزمري:قال)2(،ئحممق!أإني"@س:@لنبيلهفقالسلمة،

ديمك،علىوأنايقرل-ئحئ@ق!-وأناالأنصاري:فقالذلك،يبالصنلاالمحت@ق

ظهيرها@!منئبيوتايرطآتوابارأنبن)وليىتحال@:@لل@لانزل

نقئ@ائحرموا@فا@طاهلبةمن@ئمكانأنهوعطاء:اوقتاثة@و@لر@عبلرابنوروى

بيوتهمظهررفي
عنفئفراويخرجرن،منهيدحلوننقئا

يئوائنرأيزوابذلكئ@@لت@
ت

وجهه،منبأ@ا@لبفلأنلهم@للهضربةمثل)نهفبه:وفيلأب@ابها!من

2ر@لنرةسورة= 9 7 2
ودي3،

@صثعلىللسلبمسرحلمحللمطه:ا
دصاحدهم،دحلحنىرم

دلرلو@كميا@جا@ل@مى@@فال:@لألصرينرو@ئ@را@نم@لى@لهلكةللبهيلنيسبحاد@لكوفالرا:@لمى

لحمادقاللاعهره،ومحر@لاسح@مئ@ز@لكلمامفر@لأ@صلىيا@لآيةمن@دانما@زلتمدا@لتلىيل،هحر@لاية

نمر@لائنا@ي@لرلاصهرهوكثرصحميو@لتد@د@للهص@تفدنمو@ل@@دة@@لل@رمهلا@ودمشلبحص
ما@أعلدا

@ملاحها@ا@و@على@لاتمة@لتهلكةلكتفبا،ماعبا@ذر@نهعلى@للهطرلمها،ضع

@لل@سلفيشاحضانكر@نرر@للحارنركنا@لون،
@لأرضشحتى

مناعفه..@لن@صديوتالررم،

صل،@ي.ن@ضا@لسرطينحرجه@ليتو@عرت،.صجخح@حليت
5،96 0.

1الآبةسحرء@لنرة،سحرة(24).3ااي@@لن@ت@،نحكم1(23) 89.

@@لتفالث@5)
@لصل@@لنيىو@لأحسن@حع،ونخمن.وحيمقحبقرخلط@ر:.@ى

@ي

بتد@رد@يطرالأ@مةتريىق:@و@ر@لقال،@لد@ق
لاد"@يطاقرد،.لايوشحاكهم@

5@لر@1 7 / @لكلة6
33ر 6 72.

ههيه3تفشر.،@يا@لطريلضها@لامم@ر@ية@من@نخرح(26)
3س

ا@3.

5تفشر@لطبري،دياصحزجةكفهامنر@لآن@ريثث@ 5 6 /3-5 @راقىصكاقي.ونرقاعا6،0



@تغيرفيوسهحهيلصاص@لر@زي3@لا4مه

يمتنعولي@به.تعالى@مر@لل@@لذيوهو@لرجه
جمبعبهتعالىاللهمر@ديك@@ن

ولاتعال@،@لى@للهبقزبةلي@ىظههرمامن@لبيوتإتيانئنل@انفيهفيكونذلك،

معويكون@ليه،ندبولاضرعةمماهو
منالأمهرنأتيئن@لىبهئرشدنامثلأنلك

نذبئرلاقربةلرعهلممائن@يانوفيه@ليه،وندببهتعالىئمر@لل@مأتاها@لذي

ديتاأويعتفدهمنقزببهيتقزببأنديناولافربةيمبرلا@ليه

سننلبىك@وانفذب)قليمة:للابةتفسيرهمنوهوالئالث:@لثال

إئباتعلىنزولهاسبببذكروقد@متدذ)92(،انمهاد@ولتسجئريكرئضررت

لماأنهبسحاق:وابنوقتاثةعباسابنعنيريفقال:أمحمد@س،نبزةصحق

@لى@لإسلامفدعاهمقنئقاعبسوق@ليهود@ئ@لنب@جسعبدر،يومقربقهلكت

كقريمثيى@لأغسلى@لذنىلئاوقالا:فأبهاالاتقام،منبقريىنزلمامئلوحذرهم
كؤواتذب)نلتعالح:@للهفئزلأئا@لنل@!لتعرفنحاربت@الئىالقتال،بعرفودلا

وفيانطاد@.رشجهتر@كرئ@@شنلوو
نبهةصحةعلىدلالةالايةهذه

به.أخبرماعلىفكان@ثركين،@المؤمنينغلبةعن@لأخبلرمنفيهالمارسرلءر@

الاتفاقعلىذلكيكونولا
@ستقبلةالأمور@فيبعنبهأخبرماكثرةمع

منبلايكرنلاوذلكخل@،غيرمنبهأحبرماعلىمخبرهفوجد
عد@لله

وسعليليم@@@ب،بالنيىالعالمتعالح
ئحد

ثمللستقبلةبالامورالإخبلىالخلقمن

منهأليءخلفغيرمنبهأخبرماعلىمحبرأخب@رهيتفق

ئنهول،ئهبابتبين@لتي@لدوايكمعالحصاصالامامتعاكلمنويتضحمذا،

للاعتضاد،تخرتابحيقرلروردولكهمرسلة(،رراية)ئي@لتبيقرلفلكفيبقبل

ببيان)في@لتابحيقوليقبلقالىا:!@@@لحلماء،عليهو@فقسليئممسلذومذا

@لصحابةعنئخذهمثبت@لتنشر@لذينأئمةأحدآخر@و@هبمرصل@ذا@كلئضدول(@لف

@سنو@رب@ع،أليبنوعطاءخبير،بنوسعيدجنر،ب@ومجامدكحكرمة،

ئزاحم،لنوالضحاك@سئب،ومعيد@@لبصري،

=

3 0 رص8،6
.3لمدعطاءوصلهه.3،خا@ةوعى@5703،@

3اد@لصتد،نحكم1(28) .12@لآلآعر@ن،تلصهره(29)1

2@لقيتدأحكم1(30) .89صل،بفيادكرما@لبرطي@ةيو@@وهنهيه،1

مسثر@حع.(31)
1ص@لصالحللدمح@رصبحي@لضتد،علم@ي 3،41 3 5

نصز@.
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انزول:أسبابمجالفيوايفعيف@يصحيح

ئجبمجالفيلما@ويناقلمحزديكىلم@بماصالإمم@نئلاحظومسا

ديها،وردلمامضغفائرمصخخا@رويك@تلكلفخصتعزضبلفحس@،@لنزول

لماومختلىا
ئكلانتهوفد@ببد،القرآنلصرصبمحنىوئلصقئصخهو

طكتهدلكفي

ابهدكروئ@وزو@و@لآثلى.ديث@رجالبأحهالقيقة@ل@ومعرفته@لو@صعةالحدبثية

@@
صرص

ليت:لتا@جينلمرذ@

نتنلحأولا@نردهنمئفتيانوأ)رتعالى:@لل@فولعندذكرهمماوهر@لأول:@لنموذج

يهبما@طكل@ن@أنؤدكغ@ل@نأ@طوأ@نولمغولالظيثلحييث؟
صيويقال:!@،2)

يخالطرهم،أنكرهوا@لتىئمهالفي@لايةمذهنزلتلماقال:أنهري()@لب@الحسن

الله:فأنزل@نر@@لب@@ل@دلكفثكماماله،عى@يمماليعزلاىولئيوجمل

بكرأبرقال@ف@ؤئكغتخالظممخروضترلأب@لاحتلئف@تننص)ربثلونك

@لح@أصإيتامحصمالايةبهذه@لمر@دلانة@لر@ويكلطاس@لكوئظن)الحصاص(:

@لبلوع.قلماله@كلطاؤهيحبلا@ليتيمأن@للمئملل@حلافلا@@بمد@لبل@ع،

وهوى،بآية@لراويغلطوانما
محسدحدئناما

قال:داودأبوحدثناتال:بكربن

حدثناقال:ثيبةئبيبنعثمانحدثنا
عباسابنعنلمجبيربنسميدعنعطاءعنجررو

@لخسنبالتىسالآاليرماللقربرأ)ولاتعالى:@للهأنزللصااتال:
(4@

)بنو

طماسهفعزلينيثمعندهكانمنالطدق)@،الآبةظلثا@اليئ@نأئوليأ@ثونالحبى

من
منيفضلفجعلشراله،منوئمر@لهطمامه

لهفيحب@طعامه
يمسد،أوياكلهحتى

عن)@لتلولكتعالى:@للهفئزل@د@،@للهلرمولدلكدذكرواعليهم،فلكفاشتذ

ابهمضروبطعامهمطعامهمفحلطما@ف@خونكغتخالظحتمررخترلأإنلاختلتل@تخ

دلك.فيهر@لصحيحفهذا)63(،@لر@مهم

مىلليس@فرلأ@تتنا)ويتواتمالح:قولهوئصا
هذا

شيء.لي
لمأنهمحلوئملأله

صهر)ث@(
سير)ك@(.2بةلآ@لاءا@ة

220@@ة،لو@ة

1لآية@لأ@مم،@@رة(3@) 1@ث@لساء،@م@رة(35).52 0

3ر@لطحمفي@لبتيممحالطةلدكد@لرصايا،:11لى3صه،ثارد@ي.نر@رو@ب@هل@نحرج-)

2 87 وئحرحها@ينا@لسث@لكر@لبعري(،سحدسنجحه@رسطةعهالر@ما@طصاصنط)و@لر@صع1

@ي.
2سه، 5 6 @طلسللرصيما@دمحد@لرصايا،:6/

صسد"وئحد@ىعله،نم@ثايم
لي

2رفممنى، 8 كلاصلد@ل@ول،@ي.ردكرما@لبرطي4،5
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وسهجهيبصاص@لد@زي3@لا

داينلى@لرش@د،بعد@لبلوغ@ليهم@لدفعيجب@نها@لجن@حالئمهللفىإيتاعممبهئرد

بالجن@عهدهملقزبعليهمالأيتاماسموئطلق
الأجلبئرغانقضاء@لعذةمقارنةسئىكسا

@لبلوغ،مقلىبة@عنىو@)73(،@يمغ@رتلاقكحمن@بالنبقتن)ل@لاتعالى:قرلهفي

فماش@مأأنولغإلنغثقغنغذا)ف@الآية:نسقفيتعالىقرلهذلكعلىريدذ
بعد@لبلوغ،ئر@دئنهفغلم@لبلوغ،تبليصخلاعليهوالاشهاد)83(،@علتغ

مالاأيلإسن)اانخصنتكأ:@للهلقرلتفسيرهمنوهرافاني:@نموذج

@يتننحغملكت
(.

ماقزرئولأ@نحيث
يرد

فهر@لآيةهذهمطعفيهنا

من@لساءمنالمحزمكعلىمحطرث
@،أشفتكنم-علنحنم)حرمتتعالى:فولهعند

هذهنزولسببذكرثم@لشه،منالأ@واجفواتهنا:@المحصنات"و@لفصردب

قاللا:الحاص@اسناوركعادتهوساقهالاية،

محمدحدثناوقد.."
عربىعد@لل@حدثناقال:ث@ودأبوحدثنافال:لكربن

عنعرربة(ألي)لنسعيدحدثناقال:@رثعبننىيدحدثناقال:مئسرةابن
ع@فتاثة

نبي)ئنالحئوي:سعيدأليعن@لهاشميعلقسةأبيعنالخليلألي
بعثكل@@لل@

ئفر@بئلهنسباياد@مفأصابواعليهموظهروافقانلحصمعدؤافلقواأوطلى،جيشا@لى
تعالى:@للهفأنزلغثيانهن،منيتحوجرن@سلمون@فكان@لسشركيئ،ش

انفضتاحلاذ@شلكمهنئي@،بنئنحغملكتمالأاليتك.إمن)لنخ@حت

عهوقد@ري@لل@،أهلمنجليلرجلهذاعلقسةأباأنذكروقدعدتهق،

هررة.أليعنئحاديثولهسعيد،أليعنالحديثهذاموورويعطاء،بنيملى

صحبححديثوهدا
وتاؤلها@لسبايا،فيليأنهاالآية،نزولبسببفيهئخبرتد@لسند

جسيععلىو@فقهومىمسعيابن
لمالكهنوط@صحلئلكن@فاالأ@ر@جفواتالشلى

@أ@واجهنوبيربيهن@لفزقهووقعت

.6ا@يةسحرء@لساء،سهرة(38).2اكيةمىحرء@ل@لاق،سررة)ك@(

.24لآية@مطلعلاء،@مهرة(40).2/61د،ا@نحكم.(39)

رغ@ا@ستبر@لحدوطء@ليهحيارلد@رضلح،@:2ادصجحه،.مياملمنحرحه(41)
1 4 حهونص5،6

س
@@لى،:حا@.ن@

2@رد@ر@ 4 7 / رغوطء@لايافيببمحد@لكع،2
2 1 2ملير@ك5،5 3 4 3ر@لساءع@رةلدتفير@لتدتد،@ى:5/ 0 1 6،33 0 /6و@لائي1،7

1 ردكره@،ثبئحنممثكتمالم@لف@مى)،فضثنمالى@لدفرلتزيللا@كد@لكع،:10

1صل،@ي.@لهطي 2 7 ، 1 2 @ط.@ر@رووللطر@6

"2/071،171.@لفرت@ئحكم5(@2)



4@تفسيدفيشهجهنئس@ 9

و@حد:قرآفيلنازلالاسبابتعذد

أنه@لقرتنعلمكتبتذكر
و@حدنلزلسببفىوايكتتعاد@الأحيانلحضفي

@لحلماءوضعوفد@لسببي@.@داثةفيصريحةبألفاظ@لرواياتتلكرئؤئ@@لقرتأ،من

ترفيقال@نهايوفقونأو@لرواياتتلكبحدىبهرجحرنمقياسا@قيفاالحالهذهمئلفي

ترحيحنستطعولمصحيحة،كلتاهما@وايتافىجم@@نفقالصا:!مقبرلا،سائغا

إنومما.لعدهماالآيةنزلت@سببنوقوععلىالأمروحمننابينهما،جساإحداهما

لتبالمحد@لزشبينهماالجمعولاإحداهساترجيحنستطعولمصحيحتين،@لووايتانكانت

صحيحتين،وايتان@ل@كاتوإنالاية.نزولتعذدعلىالأمرحصلنائحداثهسا،لن

ثونالحادثةشاهدراويهالأنئرالأخرى،منأصحلأنها@حد@مماترجيحويمكننا

الاالأصح@لراححةيؤخذسنزولسببئنريبفلاالأخرى،راوي

تعزضقد@طصاصالإمامإنيمكى@لقول@لفرتن!أحكمتفسيرأ@وبحد@ستقر@

الجمعمسلكأ@ئلاحظومئاواحد.قرآنيلنلىل@تحذدة@اروايئلذكربالفل

أنأمكن-كلسايحلىل-إنهحيثعلبه،يغلبو@لتىفيق
المتحذثةالأسبابينيجمع

يذهبماوناثواالقرآنية،الآيكبعضنزولسببببيان@تحئقة@@لوايكفيتذكرالتي

عندسبقكمالأنه-@بصاصالإممعنعر@ئاليسالمسلكوهذاحيح.بل@

@لامة-تفسيرهستعنحديثنا
ئمكنكلسافيقو@لتصعلى@بمعالحرصكلحريمى

لاولذلكفلك،
يليوفيسا@لرحي.منبرجهولوتمدر@بمعيناإلاجيح

الأمئلةلعضكرئت
نوضحتفسيرهمن

سببفي@ر@ةتعدد@لرواياتعندمثهجةلنا

و@حد:قرآفينمقنزول

فمقئت@شعلىسوأفزؤهتلفحما)ك:@@لل@لفرلتفسيرهومرشالأول:@لثال

سببفيوفدأورد)44(،بيمأ@طؤتلنع@يهفلاجاحتمترلوآنيتفي

عقا:تالبينهما.جمع3@رايتين،نزوله

عاثةعندقرأتقال:أغزوةعن@لزهريعنغيينةابنعن@ري"
رضي

@لل@

قالت:ئنحل!لاأنأباليلافقلت:@ئلنهشمترمنوألرؤهتلضفالمناعنها:تعالح

إنماسئة،فكفت@سلمون@وطاف@ر@@للهرمرلطافقدأختي!!ابنياقلتبسسسا

4صصالحللدكحرصبحى@لقرت@،علحملىمبست@د.ا@لض@ملهحهلريجعي@4( نصر@.ا-2741

1@لآية@لبفرة،صحرةلا(ا 58.
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بهمايطوض@ئنهوا@الإسلامجهفلسابهما،يطوفلا@ل@اغيةلمناةأهلمنكان

ذلك)فذممرتقال:@،صئةفكنت@4@@للهرسرلفطافالآية،هذهنزلتحتى

@لل@أهلمنرجالكانولقدلعلثم،هذا)نفقال:عبد@لرحمن،بنبكرلألي

فأحسبهاوللروة،@لصفابينيطوفونكا@@لذين@لرجالهذاسعنصألإنمايقولون:

)@نتعال@:قرلهفيعبلىابنعنجمكرمةعنويري@يقيننزلت
@سلميذ@وكانوئصناثمتصاثيلعلى@لصفاكانتال:أ@ئلنةشحإرمنوأنمرؤهألقفا

@نعكيهجناح)فلاتمالى:@للهفنزلو@لتساثيلالأصناملأجلعلبهايطوفرنلا

@بيسأ@يظؤت

مقسحالعائثةعندالآيةهذهنولفي@لسببكان)@طصاص(:بكرأبوقال

بكروأبوعبط@ابنذكرماوعلىلمناة،@لاله@لأجل@باهليةفيبهسايطو@لاكان

كادوقدرالمروة@لصفابينيطوفكانمنلسحالكانفلكأدالرحمىعبدابن

نزولسببيكرنئنوجئزالإسلام،بعدبهما@فل@ل@@فتجثصالأصنامعليهسا

@لفريقينأسهالالآيةهذه

@صدنه)يوعحبكلر@@لو@ريث:آيكمنالأولىللآيةتفسيرهمنوهوالثاني.@لثال

لحرثتيننزولهاسببفيأوردوفد)84(،@الآنثيتن..حظمثلللذكرد-@@

فيسياركانتبالفلحدثتقدمنهساكلاأنئماسعلىبينهساجمعثممختلفتيئ،

به@ش.قالالاية.هذهلزول

محمدوروىإ-
@مرئق)حاسقال:عبد@للهجلرسعنعقيلبنعبد@للهبن

يرممعكقنفتلبنثالتبنتاهاتاد@للهرسوليافقالت:لهالبنتيرالأنصارمن

مى@طرء@ؤل@حرح(@5)
عاتةنرل@ل@)نحي@روابئمده

"

سة(،لكتلا@@للهرسهللطا@

1ي@لحلعججهماا:@لجد@يائحر- 4 7 ط@@ح،@@:3/
ضصرسرة@ر@@لصاوحه@

@لله
1ر 4 8 4د@رملم4،3 الا،@طحعلا@ركنيللروة@لصعالين@لحيب@طح،كا@ة0

2رغ 7 @ر@ر@7،1
ملي@ك@لسنن،.ئصحد.س

3ر@لزةسحرةيد@لتوت@،نفبمكد02د5

1وئرثاود2،9ملا 8 1 / ر3ر@لروةلدئمر@لصفاللاسك،كنب2
2و@لسنيا،@ا. 3 7 / 5

4،34مىل،في.@خا@لسيىطيودكره@ررةر@دكر@لصعابد@طح،ماسككد 4

سلكلفىد@نتردصاكاممروةفطنكيمما،يطصاصئر@ما@بي@ربانئ@سرؤا@لهم.
@ر

1@لرحى @لنرل،.فب@يلد@لقرلمحابه.يدكرما@ليرطى@يولمتحربحها،علىنف@لم0

4صل،بلى.طيدحرهئحرح(46) @طا@.وعر@ر@ل@4
1"@لنىت@نحكم5)7،( 1 6 .11@لآية@لساء،مهرة)ما(.1/
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تثكحانلافر@لله@لله،رسولياترىفساأخذه،الامالأعمفمالهمايدغولمئخل!

سورةفنزلتذلك،،فىاللهيقضي"@ر@:@للهرسولفقالاماذولهماالاابذا

:@4@ففالالابة؟@الأشبننحأصثللذكر@ؤفمضنم@@)بو@حبكر@نه@لساء:
ئففما@لئم@،وئنيئكطها@لئئثيت،5لحئهما:نقالوصاجبها!،@لصرئ@لط@ثخأ

فلك،بقيوما

قدبكر:أبرقال
حوى

الميراتيستحقكانقد@لعئممنها@نمعاني:الحبرهذا

لموو@لسبيان،الشلىثون@قاتلة@توريثفيالجاهليةئ@لعاثةعلى@لبنتينثون

لها:وتالعليهكانماعلىالأمرئقزبل@رئة@سألتهحينذلك@شالنبيئبهز

يقضي@
@لله

@ليهن،ر@لرئة@لبنني@نصيببدفعأمر@لغالايةنزلتلماثمذلك،،في

ئملعاثةعلىبل@لنرقيفحهةمنبلإتا@@ير@يأخذ@لم@لغئنعلىيدذوهذا

ولنزبحديحدثفيمايستألصإنمالكانكذلككانلرلاله@و@ريث،فى@الحاهلية

أنهعلىفدلبالنسن،علبهئقرضلامتقذممنصوصخكبمعلىمضىقدوماالاية

عنغببنةبنسفيافىو@وىعنها.يقلهالم@لت@الجاهليةخكيمعلىأخذه
محمد

بن

وقدفأتفيبعردني@@للهرسولفأنىيرضتقال:أعبد@لل@بنحبرإئنكدرص

رسوليافقلث:فأفقث،وضربمنعلثيرشقثم@بر@اللهرسولفتوضأعلئي،ئمبى

)بو@حبكلرة@لمراربثآيةنزلتحتىبشيءئحننيفلممالي؟ليتفضيكيص@لله
!@ألأشبنن-حأمثللذكرفولد-فئلن@

فيوذكرشتيهامعالمرئةفصةالأولالحديقفيذكر)الحصاص(:بكرأبوفال
مال@جبزائنالحديثهذا

سألتهكانا،تدجميغاالامر@نيكونأنوجئزذلك،عى

ثابتةوهيالاية،فنزلتمرضه،حالفيجابرسأل@ثمللرحيمنتظزائجنهافلمالمرئة

1مه،ني.ثاردئولمه@حرحه(@9) 2 0 @نحر@ولهولدلهبىكانلدس@نع،@كتن3/

3ر
4ملىوئحرحها@82، 1 4 مابدكد@لمر@ئص،:3/

@لت@مير@حاء@ي
2ر 0 9 2

،3

ىو@
رنمدصدلر@نى@لد@ص،دنر@@@:90له2ماحه

02 7،2
حاكأ@مرئ@@ر@تا:.ر@ي

نح@د@ه@ر@ليركحلك@رلمع-،،سمدس
لي

ا@لمط،
ر@م

1 4 2 7 لي.مدكهزو@لسص.0
لمد

1ص@لقرل، 19.

@ي@لحلىينحرحه(50)
لدا،كلاك@تعبر@لنرت@@كاقي.ومىصحبحها،سامهاصععلة

3رفهر،)بببئه@
3 9 7،5

3رعلبه@س@عباثةبى1،كد@لرعى@/370
7 5،4@

3
كد

2@نص@لص 5 0 / ر@نال@بضنمدل@ريرصحيئههظل@أ@للهقولبب1،0
5 9 9 ملمن@ضارشرجه9،3

1ر@لكللة@ير@@كد@لؤ@نض،ا/032.اصحيحهافيا 6 1 63.
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أتؤي@انؤكتتاضب)@لر@التمال@:قرلهفي@لفروضللنصيبئثبنة@طكم

@لآيةا@رالآترصن

هنا@بصاصالإممصحنعهيو@لفقلت:
الحادثتبنهقينمنواحدةكلإثباتمن

@@لنقرللبب"كتابهفي@لسيرطي@طافظعليهو@فقهفقدالاية،مذهترولكسب@

ابنتيقصةذكرئنبحدنقل-حيث
لاردوألي@بصاص@رايةفي)هصابى@لر@عسحد

فيحجر@لعسقلانى@بنالحافظكلاميج(-فيسبقكماقي@بنثابتابنتا

قصةفينزلتالآية@نقال:منبهذاتسشكحجر:ابن@طالظقال"فقال:@لك،

ولد.بومدلهبكنلمحابزاخصوضا@نجبر،قصةفيتنزلو@سعد،ابنتي

آيئأول)ئيئولهانزوليكونئنويحتملضا،الامرينفىنزلتأنهاوالح@ب:

@نلة@يحرثرج@كص)وينقوله:وهوواخرها@لبنت@،قصةفي@لر@ريث(

ئي@ي@لدصنم@@)يثيهر@ذ؟فنزلتبقوله:جبر@مر@ويكرنجبر،قصةفي

الآبة!بهذه@تصل@ذكز@لكلالة

لاافوأألذب.)جمأيهاتعالى:قولهعندأي@ائدة،@س@رةمنوهرافاك:@لثال

سبببيانفيمتمذدةرراياتئوردوقد)3(،@توبهثملكمتبذلمنأثيآعنلنتلوا

نزولبفيكلها@لرواياتهذهتصحيحيمتنعليسلأنهأقائلاصخحها3نزوله،

كالآتي:هوالحصرعى،بهذاذكرهوماالايةأ.
كلعس@للهرسولخرجقال:هربرةاليعنخصيقأليعن@لرل@علننجىروىأ

لاافقال:على@لنبرلجلسوجههاحمزفدعضباد
@أجبتكم!إلاشيءعنني

أبي؟منفقال:آحربليهفقم@لنلر@.فيفقال:.أنا؟أبنفقال.رحل@ليهفقم
@مائاوبالقرانثيئاولالإسلامرتاباللهرضينالقال:ع@رفقمخذافه!ئبوكلقال:أ

صقيعلمتعالحو@لل@وشزيئبحاهية@دكنا@للهرسوليانبئا!وكلحمد

لمن@شيا.عنتمتتدمالامان@ئذبا)يهأيخاالآية:هذهونزلتغضبهفسكنآللىها،
أنهاهروةأليعنعياضأليعن@لهجريإلراميموررى@تسوبهنملكغئند

1@لؤتد،نحكم1(51) 0 0 /،21 ها@دكهر@لتىتى@و@لم@0،1
@لساء.صهرةش7@لآيةمنمر

1صللبرطيئسد@لنهرل،@ى@لتولب@كلا@(52) 2

1@لالةللانده،سرره(53) 01.

1@لبيد،جمع@ي.@لطري@للمطبذس@حرحه)كه( 0 3 / 1 1
1رغ 2 8 رغنهىعىلحههرنحىح0،2

1ما 2،7
وص

@
1رفمدلمح@@ 2 7 ر@لةا@نا@ةفيصريحةكلهاهو@يات@مدهفيو@لألنارو9،4

قد-
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أئامةرعنعم،كل@في@طجسئلحيننزلت
أنهاعكرمةو@وىدلكلحو

@لل@رسولا@لذينفيجبير:بنسحيدوفالألي؟شقال:@لذي@لرجلفينزلت

الآيدصألبياععمالأمسألتفيحامقسم:وقالو@لسالبة.@لبحيرةعن@@س

تصحيحيمنغلي@)@طصاص(:بكرأبوفال
نزولسببفيكفها@لرواياتهذه

عد@لل@صأل@@ئجبتكمإلاشيءعنتسألرنيلااقال:حين@وش@لنبيفيكرنالآية،

خذ@نة@بن
@لذينواحدشكلوسألهنسبه،فيي@كئئمكانقدلأنههو.منأبيهعن

عمهمذكر
@@ثيآ.عنتئنلا)لاتعالى:اللهفئزلاحتلافها،على@لسائلهذه

برعبد@لل@فأما@ليها،حاجةبهميكنلملأنهمثلها.عنيعني
نسبهكانفقدخذ@فة

مى
كانولأنهمنههرمنملىمنكونهحقيقةمعرفة@لىيحتجفلماشبالفصثابئاخذ@فة

قدأمرعنفيكفعيرهملىمنيكرنئنيأس
وئينئمهويهتكتعالى@للهستره

منثابتغبرهماءمنكرنهمعحيئل!لسبهلأنفبه،لهفائدةولاطائلبلانفسه

لقدئثه(:)ئيلهقالتفلذل@الفراش،صبلأنهخذ@فة؟
بسؤ@ل@!عققتني

مندهذابذلك!@@لاخبلى@لنب@الالفسيتنكنلمفقال:
رضركاد@لتيالأسئلة

ي@لف@لرحلوكذلكعنه.سهيادكانغير@لظاهر،صادفلركثيزاعليهعهاالجواب

غنتاكانقدأنا،أين@للهرسولياقال:
نفسهعلىو@لست@@سألة@هذهعى

دي
نيا،@لى

@سأل@@وكدل@به.ئرلىكاد@لشروقدسترهفهتد
منظهرماظهورمعالايكعن

@جز@@@
تبغاتكونئنيجرزلاالأنبيه@معجز@لأنةلأحدسئغغيرعنهامنهي

2ص@لفط،لا@"نيدكرما@لبرطي /7صجحه،دي.@لخلىيمر@ةنيحديتلحروئخرح.03

4رغ@لوبهغشدلكملمطلتا:نتثياعن)لانرده:@كدتمبر@لؤت@،19@ 0 1 سئهىس3

4يرفم،مالك، 0 ص1
@

لدلانل،@د@4@ل@ماسلموكملكعمى@،ى
تىكوحو@

2رلبهرة@مفاله 3 5 9
نان@صريحة@لنمبحبى@ر@ينديوالألناط.@ئصص3

الا@لشة@مادةلي

ملا،دى@يا@(.@رحل:مهاللبهالي@)نيخدالة@رميالعلىمفتصرةن@ها
@لصحبحير،ودىا

@سز@طسشرى@ر@ين
@ى

خدا@ة
@لآية.سهنرولكسىفلكتدكرلائمهاعيرني@هس

0تمبره،@ي.دلىي@@لر@يتهمهئحرح(55) 4 / 1 ةهر@ئ@يصكاكنى:سرونرتامهاا-1،801

1،21مه4 2 8 مولرفالفال:ا1،2ملى4مرورةنهى@ر@يةوحاء@ي.12سلى7نممةن@يرص0،5

1غ@عيكم@ر@@@@.@@ل@ 1 @رحل:@فال1
حنىعه،ضلهنصل؟@رسهلعبم،كل@ى

عاد

نلتريدهو@للى@ميلحفال:ا@لاد.نال:@لانل؟،،من@فال:.نحيا،ئرمرت@
أ،،لوحت3

@،نوبهئملكمشدلم@ثتت.عنت@هالا@مؤاب.@)بهأكا@الآية:محر@للهطرل
1تفشره@ياينحرجها@ل@و@حدة،@ر@ي@ميخبروصيدسعكرت@و@ية(56) 1 1 / 1 1،11 1 3ر2

1 2 8 نحريحه.علىنف@لممقسمعنافرنما1،2
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مكروهة.مستقبحةللسانلمن@ذا@لئخروشههاتهم.لأههاء@لكئر

جبالاكفلى@طضىآيةسمععلىكانفقدعم:كلفطالححعسمالوئما

ولوو@حدة،حبةإنها!:@@لنب@قالولذلكو@حدة،حبةإيجابهامنحكها

حاجةبهيكنفلمالآية،دونبقهلهلوجبتنعمقاللوأنهفأخبرل@بت!أنحنمقلت

@سألة@لى@
ذكر@نهمققوذ@لتلىيلاتمذهوأبعذالآية.بحكم@الاجتز@@مكانمع

معنى@لبحيرةعنمهال@بكونأنمنيخلرلالأنهو@لرصيلة،و@لسائبةةعنسئل

ما
عدمممعلرمةلأثيلىأساءمحهاذكروما@لبحيرةكفتوقدجر@زها،عنأوهو

@لسز@لبكونأيضا@نبجرزولاعنها،@لسأل@@ل@يحتبرنيكونماولمالجاهليةفي

@كلنقدفمناوثانهم،@لىبهيتقزبونكفزاكانفلكلأنوحر@زها،إباحتهاعنوقع

@إباحتهعلمفقدالاسلام

@لتىالمتعدثة@لروايكلن@طصاصجح@كيفخ@ل@منولرىالر@بع:@لثال

ي@اأجمسهمد@هوأفئتتنئ@تفقينفىل@)ذاتعالى:قرلهنزولسببفيوردت

@كسبونم
(8)

تلاوتهبخسقوأنسب@لت@آنيبظامر@لنمقئلصقأنهرئىماويحتر

بمكةالإسلام@ظهروا@مفر@نزلتأنهاعاس:ااب@عنيويفيقرل:!الماركة،

مثلهوزويلم،سلم@على@ل@@شوكين@ئعينونوكانما
الحسنوفالقتاثة.عن

وفأظهرمكةبل@رجعوائمالاسلامفاظهروابالمدين@قدئهاقمفىترلتومجاهد:!
ا

6،06لى2@لؤت@،نحكم.(57) تصجعماس@طصاص@ليهثصو@ليتلت:.05
@در@تعمة

@@لصنجحسلكه@للى@سكلمسمرالأحير@(،)علا@فؤيىاكيةملهولصسصفي@لر@رثة

صححجت@لياد،حمعتمسيره.فىري@ل@الامم
تمسبره،:ليا@يامالحد@ر@ه@قال@لير@يت،تلك

@@لل@رسلاك@ر@لانليريلمنالآبةهنهلتسقالمىتوذبالصو@ى@ى@لك:الأنر@حرئلىا

@كسألةللسانل،
@ى

1تال@ذمانل@ومسالةئبره،س@ياهلمةخ@ @لك@@0
كلني@طج،:عليكم@رعى

رزر@لنول@لزيل،نملرع@ئر@لالمير@لصحالةصلدلكالأحلىلطاهر@سانل،مى@دلكئنهرماعم؟
رلكى@،ر@@ل@منسيدعر@غرلةعكرمة(عنعد@طصاص)هرعبى@برمجامدص@@ر@@للي

ئطسشكبرعرئ@هعلىنلث.يلسل،وكرما@لن@دحلا@ه،و@لالحير@لصحالةعن@نظامرةالأحلى@

للألةتكرد
@للهكره@ل@ائل@مى@عه@سألما@لي@ياكنت@مو@و@لوصبلةو@لسان@@لجرةص

لحد@لهكرهوكحاو@حنا؟عانانممرعمأكلعى@طح،ألة@@لمحم@للهكرهكاعها،@@لسز@يم
لن

مسألهخم@مة
مى@قةنىلتماسحضمهممحركل@أحركلها،للائلصلالهي@لآبةلحرلتأليه،ص

@يئرلى@فر@لرمدا@لقولعبرهوئحلآحله
بحمغالأج@رصحلىح@لالصحة،عدىعلك

@
@لتي@مال@

.11الا1ي،@نظر.نولى،.وحامنمتوحيهها@لى@لما@صحع،دكرت

هد.صلر@قبة@لاء،صورة(58)
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يؤمجمد@@لل@رسولع@تخئعوا@لذ@فينزلتثابت:ابنزيدوقالبلمئركا

هذاخونعلىدلالةالآيةلسقوفيلاتبداكم!،06(،قتالانغلئملرا:وقالىئخل!

حتئ@ؤيانتخلوأض)للاتعالح:قولهومومكة،أهلمنوأنهمالأخير@لتزيل

!@ألئةسبيلفىحهاجرلا

@ضح
مكةأهلمن@مفيلزلتالآبةأنتفيدالاثار@لتىرلمجح@طصاصئنها

أبضاينبعيولكىفوفي،مذا@ل@ئقرل:وة.@لت@لسقفيوردبماذلكعلىمستدلا

وسلم،@ليخاد@لبخريعليهاتفق@لذيثابتبنريدحديثعن@لإغفالعدم

الجمعيمكنربماولبلكت.و@لئبص@لصحةدرجات@حلىفيأنهعلىيدلالأمر@لذي

ثموجيزة،بمدةأخدغزوةقبل@دي@@بل@اقدصالقرمأنئسلىعلى@لروايكهذهببن

في@ر@@للهرسولعنتخثفها
الاحتمال:هدايؤئدوممامكة.بل@عادواثموة،@لنضهذه

"قال:عند@لطبري،مجامد@رايةفيجاءما
مكةحرجراسقرمهم

المدين@أتراحتى

ليأتوامكة@ل@@2@فاستاثا@لن@ذلك،لعد@رتذواثممهاجررن،ألهمنرعصون

أعلم.تعالحو@لل@مزمنون-!فيهمفاختلففيها،ليثجروالهمببضالع

و@حد:والسببالقرآنمنابازلتعدد

يمكنفكذل@واحد،قرآنينصقنزولصببحرل@دثتتمذد@أديمكنفكحا
-

أكئرأونلزلينفيسئاواحدةحادئ@تكونأن@لق@آن-@مكتبفيئدكرماعلى

و@حدأو@لسب)تماد@ب@زلبقرلهم:عنهيحبررنماوهذامى@لقران،

تبارد@لل@قولعندنلافنحدتفسيره،فيرةهذهالحصاصاسترضوقد

@@فرصكالآتي:عم@ونرتامها9*-31،تفشره،فياي@لطص@رر@يتمدهئحدح،95(
عمى@

1ر 0 0 5 4
وسلالمساء(،سللةومى@ر@ية@لر@ىعطيةطرئمى)ردلك3

1رفمناثة 0 0 5،5

رعن
حامد

ر
1 0 0 5 23.

6/2@ملىيكد@صحبحه،:@ي،ئحرحها@لحويثاتريدسالر@ب@(61) نحدكيرةلد1،0
3ر

3 5 1نمير@لفرتدكدنكاثما@ينم5،6 8 2 باأصولت@يتبنفئنيل!دلكرا@)لد7،/

3ر@ك@
3،لهالا

3رونحكامهما@فيى@@صماتبهدسلم،:صححيعلي.أيضامحزجةرمي

2 7 7،6
ولي

3ر@لاءيرةبد@كتد@لتفيم،@لنرملى،:ص"
3 0 مسدمن!حملصعرفي2،8

1رلالحة،@لرفىمد@لحفرة.@@ةنحدا@لا@ 5 7 2صد@ف@ص@رر.8،3 0 6 4 3،12 0 6 47.

@لساء98.سهرةسميسها@لتهلو@قية2،7لى2@لؤتن،ئحكم.(61)

3رتفير@لال@يفيمحامد@طر@و@ب@@(62)
7 9 5 0.

مستر@حع.(63)
ص@للدمحور@لؤتناعلم@ي

1ص@لمالعحي لمأ\.4،7
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)46(،@سضنعكبقفحكخي@أ@ئهفئطماتممثؤأ)رلا@لنساء:سورةفيوتعالى

ملمةن@عنمجاهدعننجيحأليابنعن)@لثرري(سفيانروىفيقرل:أيدكر@لك

ئذكرولاويذكر@لوجالتغزو@بساء،ولايغزو@لرجال@لل@رسولياقلت.9قالت:

@،تغمنعكبغضكخيهأدئهفضلماتسئوأ)ولاةتمال@@للهفئزلالساء،

الآية!@"لاننلتالمتلمين)بنرلزلت:

ففمللماألتسآعلىقزموتل)أكبتعالى:@لل@قولعندايضانجدذلكولحر

عنيونم@)@وىقال:)66(،@أتولهتممنأنمفحأوبمابمضعكبنمعهر@@

@لنبيفقال@د@،@لل@رسولأخهما@لىدنى@مرأته،جرحرحلأأن)@لبصري(@طسن

الآية،ألنسا@علىقؤم@ف)آزجالتعالى:@لل@فأنرل@،@لقصاص!"@ير-@:

تال:الحسنعنحلىملنجريروروىعيره!.وئر@د@لل@ئمزائردنا@@ل@:@ليفقال

فقالء2@:@،@للهرسرلعليهاستنصرت()أيفاستغدتامرأته،ربئلطم"

إلثيقفع@نقبلمن@لآتقؤ@تغجل)ولا@لله:لأنزل"،القصاصق!عليكمإ

)76(،@خ@بما@
ألنسا@علقؤميا%)آزحالتمالى:اللهأنزل3

الب:علىبهالاكملىعلىالدلالةتقيمأنبلااللفظلعموم@كخ@

بعمومأد@لعبرةقزرواالأصولعلملىمنالمحققبىئنالأساسلهذا@لتهيدفيسق

@لمقلأنةالحمهررمذهبوهدانروله،سبببحص@صوليستالقرآنياللمظ

ئفر@د@لسب@.وغير@لس@@أفر@بنفسهيشملمعينحاصبسببلزلالذي@لام@لفرآلي

للسببحكملاأنه"تفسيره:فيفيقور@دهبهذا@يدمب@طصاصوالإمم

علىبهالاقتصارعلىالدلالةتضأنالا@للفظلعحمعدلاالحكمو)نماعدلا،

@لقاعدةهذه@ل@احتكموقد@لسب@،،
@لفقي@الأحكمبعضاستنباطدي

جمننبهخ)كتلك@ت:@لل@لقولتفسيرهليليقولالقاعدةلهذهالحصاصوئزصل
@جماعصخةعلىالايةبهذه@متدذأنبحد@،ألتاسكلش@مآءتححزأومظاأنة

.32صدر@لابة@لساء،سحرةلأ(دا

@يادسيرطيذكر@رفد35@اكر@مررةسميدابة@واكية2،2لا2دفىتد،@أحكم1)ملا،
لد

1صل، 2 كد@شاسعسلةنممز@لئد7
جبغا.ا@ختبنمنيرووللى

.411الآبةمىحرءطه،س@رة(67).34صدو@لآبة@لساء،سروة(66)

@ياطيدكر@رند2،3لأ2@لنيتد،ئحكم)هلا(.
1ص@لفول،لا@ 2،81 29.

1@لقرتد،ئحكما@طر@(66) 2 2 / 1
ر

0 / 251.
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منحصلحالأيفيالإجحاعانعلىذلكفدذالأمة:أ-
@ثاللهخبةفهوالأمة

عنه،رلا@طروجتركهلأحدسائغكيز
@لضدراحساعصحةعلىالاية@ت@حيثومن

فهيالأؤل
ثونعصرئملبذلكيحضصلمبتالأعصار؟@مل@جماعصحةعلىثائة

سائرأهلدونالأولر@لص@على@جاعالايةبحكمالاقضارجلزولرعصر.

الأول.ر@لصىنالأعصارصسئرأهلإجساععلىدهالاقتصارلجرالأعصار

بلىالحطا@فوخهوسطا@،أنةجحننبهغ)كنلكفال:لمافائل:فالفإن

فلاغيرهم،ثونبهالخصوصونهمأنهمعلىذلدق@نزوله،حاللي@وجودين@

)كتلكتعالح:قولهلأنغلط،هذاله:قيلبدلالة!إلاحكسهمفييدح@رن

سوآحرها،أولهاالأقة:لج@يعخطاثهوومطا@،أسةجمننبهتم
كان

مهم

تحال@:قرلهأنكما@لساعة،قيم@لىبعدهمجاءومنالآيةنرلوقتفيموجو@ا

)بهصوفوله:)07(،@مننممىاندبعلىبهبكاالميامعيخم)بهب

كاد@لنبىكماالأئة،لج@يعخطاثالايمنذلثونحر)17(،@نتحاعى@عييهم

كانمنجصيعها:مبعوثا@ل@ءدس
@لل@قالبعده،حاءوشعصرهفيمرجححامنهم

وم@ح@بإن@إلى@لذود@يها@)صننيرومتزاتهدا)بتآ@زملندتحالى:

أحس@وما@للفلمينرنهةإلا)ومآ@زسنئاصتمالى:وقال)27(،@شيه@لم

جميعمبعوثا@لىيكنلم@لبى@ير-@بأن@لقوليستجيز@طلاقمسلئا
أولهاالأئة

لكافتها!رحسةيكنلموأنهوثاهلاعليهاحخةيكنلموأنهواخرها،

ول،@لزبأسبابكيرااهتمائاتفسيرهفي@متئم@طصاصالإممئن@لكلام:وخلاع@ة

شتىعلىبهامستعيناالاسبا@بتلدالخاصة@لروايكمنقليلغيرعدئاوضمنه

@لحبرة@نفولهمفيالجمهرر@سلكفلكفيكرشسلكوقد@لتفسيرية.الأعراض

بممم
علىعلى@نتصار@للندلالة@لىقامتبناإلابخصوعى@لسبب،لا@للند

@لسبب.

1بةلآ@ة،لقر@صهرة(70) 83.

4،54@لآية@ا@لأحر@ص@رة)كلا( 6

1@ه1@لمرتد،نحكم1(74) 0.

1@لآية@لفرة،@رة(71) 78.

1لآية@لألاء،@صرة)كي( 07.



فيومهحه@صاص@@لر@زي@لا@م

الثامنالأساس

وتوجيهها@ث@بالقر@اهتمائه

تمهيد:

@ثات
الحزريابى@للامةوعزفتراعة،حمع

(1)
بكيفيةجمنتم@بأنها:القراعات

لحزليو@ختلافهاانكلمك@@ئ@
@لنطقبطريقةيتعئقهذا@لل@إنأي@لناتلة،،

مع@لكريم،@لقىآنلألماظ
تعدد@ل@

ى

فيجوهواختلافق،
احضز@لمنقرل@@الأ@

ط@@لبيعن

وصعوقد
منعيرهاعىؤتميز@ل@تواترة@لحيحةاعاتبها@لقصئغرثقاعدة@للساء

رشموو@دقت@لربية،@للنةوافقتتراتكلا:!المردوثة،ثق@لث@اعات
ئحد

د@لتراتر،لطريقوثتتنية،لئسا@ح@@صا@

هي
جخئمايحلولاقبرلفا،يجب@ل@اعة@

هذهنتحققلمومتىبها@لقصتد@لكريم.لزل@لت@@لسبةالأحرفجملةسوهير)نكازها،

مدهأمخأنئعلمئنويبغيمرثوثة.شائةتر@عقلهينراعةنيلحضهاأوكلهاالأركان

أنه@@ثلهلار@انالأولينو@لركمبن@لثالط،هو@لركنالأركان
ئناعوكمتحفقمتى

ائر!فالغمح@@لشانية،@صاحصولأحد@@لربللغةئو@يقةتكرن

بدأ@لتاليفحينالإسلاميةالأمصارفيعرفتقدتكنلماالسبع@@لقر@ث@"وعبارة

هذا@لفنليبماكمى@لملماء@لذبنو@لسالقونت،اطمحالفي
(4)

فيذكروا

للالمبنرأسعلىتشتهرةهدهبدأتو)نما@لقراعات،تلكأصحافصثفاتهم

فيفاشتهرتالبعض،ثونالأئسةلحضفراعةعلىالإسلاميةالأفط@رفي@لنلى@اقال
مكة

لمى@طرري@لبر@س،@يطبر@شفين@ر@لدضشسورص،سعليمحدسمح@دس(1)
@ا@ر@شعلمص(751-33)

مىرماله،لى
سها.ل@ثات،@علم@يكرهدصاس@له@طلحتحماط

@ي@لهايةعاب@و!@لر!،بونضر.@لشر،،@اتلى@لؤ@@شر.
هحا@لبهدوئعر@@،@لنى@طفك

4الأعمالطر!وعبرما@لرا،ياتدى@لؤ@@نرطةوا@،،@@لقفطفك@ا 5 / 71.

2صمحد@زبخليللدكهرا@نرعةلال@لرمعمتعرب"ر@حع(2) 7

مىرتجهها@لائة@ات@لتر@"ر@حع(3)
نهلعلىوهر7،ص@لناصىعد@لتحلنيح@لر@،لمة

@قهكاله@ؤذ@نطالوندو@لنرة،،@لناطةطرفيسرة@ل@نر@بو@يل@@لؤ@لير@عرة@للرر@كالها

خ@يولرلاحئا،ومر@صقصعحد،عثه@سمردلى@ترئركالها@ننر@لمعلهمله@ى

1-7مىرترحيهها،@لاثةات@لقر@ر@حعا@لنهد.ما@يلدكرنهمى@لطربل

@و@لاممسخم،سنجد@لفمممئيالإممنل(@)
@لحسنفي.حغئبيو@لأمم@لطري،حر@@ى



5@لتفيرفي@نهجهئض 0

ة@لبصروفي)@،عص@بن@قر@@لاموفي)6(،نافع@قر@@ل@ديخةوفي)(،يهر@بنولقر@

والكسئي)01(،وعاصم)@،حمزةمنكل@تر@@لكخةوني)8(،عمروئبيتر@عة

مجاهد@بنجمع@لهجرية@لثالثة@ائة@رأسوعلى
(12)

@مة،@هولاء@لائة@اتقر@

عد@لل@(5)
2)ت@كي@محير@سريبى 0

وكتكلكة،يطعةناصيكاد@لحة.@ئحد@لتر@اص(:

سألى@لصحالةسلقيوتدثارنا،.يمرله.كانلأد@لطل@الداري؟لف@ولحلك@لحطلىة،حرلنه

دمموئحد@لأنصاري،نر@رئبا@زيرابنوعد@للهمالك،
ا@ص@ى@لنفطفات"فينرحتلى@@

4@طهري 4 3 ولى.1،/
1لئيركلي@حم،@ 1 5 /4.

ليمبرئىعد@رحنس@دع)ث@
6)ت@لحي@ سححسص@ةنلفى@لفر@@لن،@@@حد@لضاس(:9

سنئيئحلواص@لبمبر
وسميرننرأ@لمى@بفا@طويفالة،مر@رئىعبلىىر@كح@

تىحت@و@سة.

ي.
@لأعحم،8/5وا@@م@م-4@لؤ@م،2/.طقك

عد@لكيث@
@@لامى@@د@لبحصيدسئ@رنريد،سعصس

5)تعمر@لفارئلمىهور 1 ئحد(18

عنشد@لؤ@مةمة،@ل@@لؤ@ى
لنشادعىضها@نيس@ميرة@

@لسادسمى@لصحالةولنىعماد،

حلالهشى@ىلصاءرليعهرنحدعند@ص@هلمى@ه@@ممهمرلمرلافحفع،سيرانله@لر

قىحتالو@@سبت،.@ر@ب@@يصدوق@لنبى،ئمض@لني:.لاط@عهقال@لك.عد@@لرلدس

@ي.
4@لض@ى،طف@ 2 1و524-1،/3

5@م،1 / 4@

.(5154-70)ي@@لمكنعرو@دهرنرلاللاء،نمويلق@@لصري،عو@لبيسرئك(8)

@لسمة،@ئحد@لنر@
وهوبر

محامدعىشد@لؤ@تواذ@.@للحةننمة
جرصوصبدسحرلن

ر@لفعت@و@لريةلالأد@@لاسشمكدعلق:.ن@رفالكحص.سن@يصعمل@سرعد@لله

@و@لر،.
.3/41@لأعحم،ر.1لالالأ-292ا@،@لؤ@طفتترخه.دي

ة)ث@-
تل@على@لاحعفى@@@لست.@نحد@لنر@اص(:56-80)@لىيئ@لكر@بمعلىةسج@س

@رصونا@،سيحىعلىالأعن@علىفرأا.لاقرحرفا@لاةفرا-@ا@لنرريافالل.@ققر@

@
سمه@ر@ىوعليعنادصحى@ى

12@@لمر@طقك@و.@ 6 1 2كلا/2الأعحم،ر!362-1،/

1)تاكحدى@لكيى@فحردن@يسعا@(10) 2 نرأوفدمى@لا@يم.يمد@لسمة،@@نحد@لضس(:7

نقة@ط@للحي@طالحظعهنال@لأكر@ش@زا@لرم.هيوقر@ثنهسممعد@لدسصجقعلى@ر@بر

@ي
3-34للأا@،لؤ@@طبفكيل.@طديت@ى@صدوق@د،@@ 2،لثا3ا@حم،را4،9

5@لاعت@ل،@بر@ر.3،يه5@لتهلبص،نهلب@و. /2.

الأ@حرةسعلى(11)
8)تلي رمر@لكرفة.ن@لسر@لقر@يغ@لحر@لد@@ي@مما@(.9

@لها@ر،،و"@كلاتا،وا@لفدتد،،ممميسها:انص@مبص،لهافي.@ر@@لىشيد@لاميمزثص

محمر@يرا
لهللاو.ل@و،،@

@ي
2فحم،@ط@ا@@وعرما.د،،ا 8 3 /4.

كر:(5324-245)مجعدللن@لهبر@لجداب،@لصى@لبيلنمرسنحدسلكرئ@ر(12)

ت@بالؤ@اء@لمد
@بدهاح@نا.@طنايطدق،رتجقالأب،حس@وكادلحداد.لملسعره.دي

@لمةكا@و.@لكبي،،@لقى@كلات
طقك@طد.@عي@.شوقي@لديههرنحغيقطبعرقدا@@لفر@ث@@ي

1/2الأعم،وا3،دا@،@@لض حاللةوحمةوله6،1
@ي

2ا-6ص@د@لنىانحفيقاشصة 0.



5 0 @لتفسيوديوسهحهيطصاص@لر@ري@لامم2

@لقر@جاتهذهئن@لكثيرونترئمحتىو@سعةشهرةتر@هائهمحظيت@لرنتذلكوسذ

)أئزل@ثريف:@لنبريالحديثفيللذكررة@لسبةالأحزفمىالمرادهي@لسع

يات@لقر@منلهذا@لحددمجاهدابنجثغكان@ن)31(،ئحزباسبحةعلى@لق@تن

فيكانب@واتفاق،مصا@نةضخض
ثالائتلليسرائمىبهئستهانلاعدد@@الأئ@ة

مزلاء@لسةمنومكالة
("

على@قتصارهمجاهداب@@لل@أهلبحضلامولذل@

أخزفيسبحةحديثفي@لقصوثةهيأنهايحصم@لديهذا@لرفمعلى@لؤ@ماتلي

مافراع@فيوتحفقتوفرضابطا@ناثمةئنو@طق
هذا@لابطوبتوفرقبولها،وجب

@عثرةالأربعالقر@كلات"و@لعشر!،@القر@ي@"بيسئىماؤحد

قر@عة5ر)71(،يعقوبقر@مقإليهامضافا@ثهررة@السبعةتلكفهيالعمثر@:فأما!

على@لطفر@ئريعفبزباثةعثرةأ:@لأربع"رأماجعفر@بيوقرا@غ)81(،خلف،

هقوقر@)12(،ئخضن@بنثةوتر@)02(،ابمري@سنتى@تر@وهي:هاتيد@لشر،

2كد@طصهمتليي@لح@نحرحهعبه:منمق(13) 2 4،1
@لقرت@8064،@ضائل@و@ي

@ىمسلمرنحرحه6،9ماجد@064،
1@ري@4531،@صحةمحد 3 5،61 3 5،7

ومر
ححسا

1رلهللمى@طدحتحرء مه،لنرمالهونرا@صمهعلىئرلهدا@لعراد@د0

مكلر@حعاا(@)
3ل@ركي@لضتد،علملي 2 9 / 1

@ييقرل)ما(
3لحد)مد@صئر@@ترئعر@نحمدسىن@ر@ل@@لاممدلك 0

مسئعفمللقدك@(:.
لاما@لةمحه

يعي
يل@ند@لى@لقر@لظرهتلسكلعلىيا@هامهعلى@لذ@حرونشكلله،

مي

@ي@دكحرة@
@@

1لها@لاتقاد،ر@حعاا.ا@لنمه@ربلدر@دئرعى@لنىنحص@د@فنمروديهر، 3

ا@(.@لال@.+@لطمةالفامرة،د@طحلري)مطمة

2ص@لصالحصحيللدمححر@لزت@،علم@ىبلثار@حع(16) @لثر@لقر@طتحرلور@جع4،9

1،0-7ص@لفاعسعد@لقعلنح@لفر@لنرلرة،@ات@لؤ@مير@مرة@لر@وتز@فا..كرةواكرلع

@لافه@لو@ها@@لاو@
ا.@ا-اص@ؤنص@لص@لر@العهحههاسرس

مرة،لال@@ر@اتهصرلده@لرة@حد@لقر@م(@205-117)ربد@طمرمي@سحنىسسيمتر@ا(ي@

@لىي@ل@:قال@ممع،-سها..تصابى،لهشههرة.@ر@بة@لؤ@هاتولا@يومؤكاكد@ماعا
ا

ححع
@،@لو@وحوه@حلا@ع@له

1@لأعحم،الطرا@لىحر@كلردس@ 9 5 /8.

2)ت@ر@فسديفمشخذ)ول( 2 سد@د@شرنتة.عابناعالمأكاد@لنرة.@ىنح@.(@1

3ا@م،و.2،7الأ@،لفر@طغت@را@@طهمبةأ"مخفاعاونودي 1 1 /2.

@@@مرومي@لفحبدس2(19)
3)تحعمرلأليههر منيحد@لمنرة،@@حد@لتد@ا@(:2

بمين.@ن

لللحهئملكد@مم
138@@@الد.@لالرئ.رغر@@لو@ه@لي 2 1ا@م،را1،2 8 6 /8.

1)تيلى@لصريسكأ@طس@.) 1 0

الأعم.@رسريعقىحت.سبقت@لكمر،نحد@لتح@.(@
2)تنخحىبلى@حرت@مححدسك@)ا محبر،@ربد@مكة@ملمقرئا@(:3



5@لتفشرفيمنفجهنض 0

كم@لأ@هقرفر@)22(،ىيدليزيحى@

عنوأخذهاناثما@لسئصل@@هر:قراءئ@لقبولالأساسية@لشرطوسهذا،

ومنو@لشماع،بائمافهة@لتلفيطريق
لاسانبد@مذثينكانمانلحظئدنستطيعهنا

وئصول@ثرعئحكم@لعلماءفكصا@شنبط@لقراع@ت،تسلسلفيالأهيةمن

إفاالااء@لقثمنأحل!قراثئقبل@كذلكئهانيذها،صخت@لت@@سندة@@لرو@ياتمن

@لفبالصحاليالإسناذيتصلحتىو@لشماعللئ@افهةبطريقفوقهعئنهئخفثبت
ي

أحذ

يصفواانللعلساءسوغ@@أسانيد@لق@فيومذا@لتسلسى@ى@،42(.اللهرسولعن

ئنظنأمنموفواستنكروا@طلق،بالقيامى@فصنعوا@لق@@كل@ترقيفية،لأنها@ات@

و@فقماأنوقههراواجنهاد@لئلعاءأ،@ختيار@لفصحلىمعتدور@ختيلىية،@ات@لقر@

مرثودفهوالثقكالمحدثينكإسنادصحيحلهاسنادئتقلولم@لحثمانيو@لزنم@لربية

@رثو@@@ئة@ل@مات@لض@سلقبولة@@لصحيحةلقر@ماتولتمييز@
@لحللى-وضع

@حدها:ثروط:ثلاثةمنبنكزنوهرالمقبولة،للقراعاتضالطاتفا-اأشرتكسا

3لر@لتىاعقمهافقة
ولو@افقتها@لرييةو@لثفي:تقدئرا،ولو@لعثسانية@صاحفئحد@

@@لقض@منو@لمثىة@لستىفرقعئنكانولر@هناثما،صحةوالاك:بوجه،

صحةيثرطي@ذلأنالمقرئبن!شجذ"@ابهفيالحزريابنآثروقدالمشهحرين.

فإنهذاعلىوبلىبالمتماتر.إلاتئئتلا@لقىآنيةلأنبتهائره،هدا@لضابطفيالإصناد

وبالتالب@تهانرة،وليستولكها@حاديةالاسنادصحيحةلثرعلى@@لرائدة@لقرا@ات

@ماتلالضيلحفوماو@قر@مته@لنمرلنرك@صحص،@يها@حالصلحهر@@ود@بالرية.قر@هاوئكللم-

لهلنسلاوكان@ت@زة.@

1،8لا6ا@م،را4،7ل7@لتهديص،تهنب@ر@حعاسيت.@ي

.1،112ص@لفاصعد@لغلنحوتحبهها،@لافة@لفر@ملتو.

5)تيلى@لف@ب@ركقيحمىك@2) 2 0

ئ@يصئخذ@لتد@مق@لمرة.ئملمىو@لأد@،لالري@ةعا@:(2
لهحلاقهنبموعنى@لى@فون،@@ل@تفليصلحهد@ل!@لىنجد@ا@رنرل@صل@عدل@وسكنة.عروحض

فيتصايص
1@م،@ريحعاو@لحر.@ل@ن@ 6 3 عد@لقعللنبحارترحهها@لانة@لقر@ماتو.1،8

.14ص@لقاعي

5)تالأعى@لاسدى@لكرلحي@ر@ن،مبماديد@ي@ 1 بري@ر@لحير@بمعى@عرضانحد@لفر@ت.(48

غذسوقد@ات،للالؤ@@و@معمتناريمنايرغاركاد.3وعروصامد@لنجردفيشوعا@جق
.1،617مى@ل@اعيعد@لتحللنبحوت@يها،@لاثةيات@لنى@@ىاترحستهح@ر@يطديت.حماط

ليكه)،
@@ثيقصو@لملما(رط8)صليعحر@لن@في@لبع،@لقى@هاتبخبر@ي@كد.

ييندعرن@لحلاءكانحذن@@ل@ححهشيتضح@لبة
@مهة.و@بالاع@لب@بونبوت@لرو@تصحة

2عى@لصالعصبحيللدمح@واحت،@@رلجع.)ما( 5،02 @ولمحرثة.@اتلمر@لز@ننلةرفبه5،1



5 0 فيوسهجهيبصاعى@لر@ري@لأمم4

@لتط@لتياترة@اتو@لقر@)62(،الصحةفيتلاوتهابجرزولالهعئدئفرآلالشتلهي

التي@لفرهيإنمابالقرلالأئةتلفنها
@لينا،رصلتحتىالسلفعنالخلفأخذما

@لفزهدهور@ىمن@انرةقراعةاليرميوجدولا
2

الجصاصتفسيرفيالقرا@ات

ياتبالقر@اهتئمقدالجصاصالاممأنيلحظ@ل@رآن!أحكم5تفشرفيطرإد@ل@

هو@رتباطلذلكالمباصر@لسببلأنلويمكنترجيهاتها،منكثيزاتفسيرهوضمى

مموصرع@د@لصثيق@
ثاعوقدتفشره،سيما@لتفسير@لفقثللاان

هذاس)82(،الأحكام،ئظهز@ختلا@اعاتاختلا@5ئن@لللىئلسةعلى

ومنجة،ظ
تممهذا@لفقعلىيتعزفئنحر-ئاكانالحصاصالإممفإنئخرىنا-

مجاهد@لشهيرابنتلسيذ@لإمم@لفرسي،عليأبيشيحهعلىتتلئذهحلالمىالمعرفة

@@يات،،في@لشنعةكتاب@سئاه:كتدفي@لسبةالأئحةفراعلتحمع@لدي

وترجيهاتها،@لغ@@لقر@ي@عللمبئاممضامطؤلاثزخاالمارسيعليألوشرحها

@ا@لئبع@لقراعاتعللفيالحبة"@شرحهوسئى

ئنفيقزرو@لافهةلالسساعاعاتنلقيضرورةعلىالحصاصالإماموبزكد

منتوقيفاإلاتكرنلا@ملت
جلىلس@كللاثمذلكوفي)03(،للصحابة@ر@رسرل@

الاجتهاد.فيهايسعالتيالأمررمنليستهيب@اعات!يأخذونكبصبمدهم

منبالاولكىومستحسن،سئغأمرعللهاوليانا@اتتوحيهفيالاجتهادنمم،

اجنهادئا.ولي@توقبميئأمراعاتئأ@صل@تسليم

بأنيكنفيو)نما@،@لقز@بل@@لقراعاتبنسصلاأنهالحصاعىتفسيرفيوالعال@

:@@للهقولعندفسثلات@يهها،معتلد@لق@@ماتيذكرثمفئ-أيقرل:!

قال:)ا@،@ومؤتهروت@فلبماللكلأول)ومآ

منوالملائكة،مىجعلهمالنمسهاقرأهاف@ىوحقضها،@للاميصصفرئتد"

طهضرحمملصه.@طر@(26)
ك@-87.صى@@لمصفي@لفر،@لفر@ثل@@لر@ي

صستر@حعا(27)
2ص@لصالحللدكحرصحيا@لؤتدعلملي 5،52 5 @لفو@عل@واشمر@،6

مى@نرحبهها@لا"
.9مى@لفاصيعد@لمنلحللنيح@لر@،لعة

11/1@لقىتدعلومالاتفادي"راحع(@) 4 1لالقامرة،حجري)مطحعة1 3 6 0

@).

عمصله@لعلىصيعلينيالاممححهفيصعص(29)
@ي

شحعىحدفاعد@ؤل@ل@
@اص.@

14@لؤتدنحكم@لى.@(30) 6 7 0الآيةمىحرء@لؤة،@هرة(31).2/ 21.
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كاناأنهما@لضحاكعنوقد@وي)23(،غير@لملائكةمنجلعهسابخففهاقرئ@ا

@للهيكونجئز@نلأنهةتنافينينغيرصحيحتان@تانو@لقر@بابلئملمنعلخيق

وسائر@لناسو@متر@وهماعليهما@لملكيئهذبنزمنفيملكينئنزل

وسئر@لباسوتعريفهمالابلاغهسامئورين@لكان@كانفافامنهصا،وقبولهمبقرلهما
أتنرلوما@حدى@لتى@ثتين:فينقولئنجلزةوكفرها@لسحرةومخلىيقمعنى@لسحر
ى:الأخر@لقر@كلةفيونقرلذلك،اعليه@أنزلبأن@لالكةمى@هما@للذينعلى@للكيق

كماوتعريفهما،لابلاغهمامأمورينكانالللكبنلانثالناسمنعلى@للكينأتزلوما

وقال@،كثئلكلننبئاانكتفعنث)وشنمارسوله:خطابفيتعال@@لل@قال

@ينا@أزل!بأد@مآامتا)قؤ@حأ.آخر:موضعفي
إلىتلىةالإترالفأضاف(34)

ليهم.@سل@@ل@@ةونلر@ير@سوللو@

تبغاكانت@لامةلانث@لكافةبتعريفمفورينكالاوإنبالذكر@لكي@خمقوإنما

تخصيصلطلالهعلىوالدلالة@لسحرممانيتقريرفيالاشيلىأبلغلكادللملكين،

@طغئ@تل!لرعؤنإك)@تمبآوها@رن:لمرسىتالكماليتبحهسا@لناس،به@لكي@

@نجشئيتذكر@ؤلحل@يئاصوللىبتولا
(3)

كمارعلياهبىرسوليىكانا@وقد

فيأنفعفلكلأنبالخاطبة؟خضهولكنهئرسلا@لي@،
@ل@رعيتهواستدعلى@شدعائه

عبمى@لىوترئه@لم،بقح@لكير،@@ي@زة.يةو@لؤ@@لتحرر،:!عثير@ي،ن@لح@تال)كث@

@وفر@تفال:.3دكسر@لم-،،نزى@ىر@ر@طنو@لحاك
لكسر@لحملليكيرا"ر@طسنعلر@ن

تحتر@وعلى@ل@حر.علمعلماندلابليملكانكالاملكببنئدنلك.نس@مى،@صجحةتر@ئمي

ئسر@رعلىتد@اللعاركانالالل،يةمدحمكماعالحادرحلادونمها@شعلىةننهتأويلهنيلالأظهر@لم،

بحد@لكنر@لاسعليهلأدحلكؤ،بيكىولموضحا@صلهمانرلالل،تئتيها@لسحرةكفت@لر@تن

ةلأد@لسحرنمر@ر@لسحرة،لبهص@لسحريظالهمللن@ىننكلأنزلها@للهملكادسارقي.@لك.

لئرل@لئئمقمنناصتكديهمنلأ@ر@لكيم،@ل@امةيخهرننكنمارسل@ر@ليئ@همنىعردكمما

لحلقه،مى@لد@لابئءحهةعلىحئروم@وتمررتزمنلي@لسحرتحئملأدنجي@وندلنلك.ملكير

لنالانهلاسذوموي@ا@ر@ليه،ر@لاصييتحئه@الىئ
كافالها.@،نتم@)ئحنطنوله:عوم

@للحلامةاو@لرو@لخر@ر@حع.فساد@لتطر،.يحمىولا@لغ-لالهر-طالرتتم@لل@يتحن
ى

6عاثمرر 3 1 /،16 41.

1ن@هر@ى@لح@تاليثم
0

@ر@لعلحية،ث@كلهوونيل:@لنثد@لحبظ،@رحل@ليلبئ:
@لا@

3لا2@لر@1لسان@يلى.وعيع،. @لكلت2
31ر 4 76.

1صلو@لآية@لبفرة،هرةمى@و@لثدىمى@ق@18،حرء@نحل،سحرةمن@ؤل@لنص(34) 36.

.44@لآيةطه،سورة(35)
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ارعاداورثونبالذصوخضهماوقيصركئرى@ل@@لنبى@دشكبوكذلكالإسلام،

منوصفناهلما@لناس،كافةرمرلا@لىكان@@ن
للراعي!تغ@لزعيةأن

حيث@ائدة@صررةمنوهرتفسيره،فيللقراعاتالحصاصضتحمتخرسومثال

@نتلاسالستجدعن@دو-لنفومصشتكصنرميهغ)ولاتالى:@لل@فولعندقال

)83(،وسكرنهاالنرنبفتحفرفيقؤير@)ثئانتعال@:وقرله":(37)تئتدرا@

@لئففق،و@ثنآنثنالا!،أئنأةشنئتةقرلك:أمنمصدراجحله@لونفتحفمى

عداوةقالا:وقتاقعباسابنعن@ويوكذلكقوم،ئعفقيجرمئكمولاقال:فكأنه

يتجر@واأنالآيةبهذه@للهفنها@قحم،بغيف@ف@عناه:نسكونقرأومققوم.

عنالمسلحينلصذممتعذى@لكف@رلأجلو@لتمذيالطمبل@الحق
"الحرلم@سجد@

@لقرا@ل@بعضترحيهفي@@أحد@لت@كلاميذكرأحيانا@طصاصئنلاحظتوقد

ومن@ليه."@لقر@لتلكنسبتهعدمرغموذلكالحاص،ياسناءعمهروايتهويسوق

بتلف@اتشل)@نتعالى:@لل@قولعدتمسيرهفيجلىمادلكعلىالأ@ئلة

لقال:عمرو؟أليالقارئصاسناءذكرهحيث)04(،ألأصى@يند-اقذنحر

الأخرىاإخدائصا)فئذكروقرئ:بالتثديد،الأخرى@اخدائمالئدكر@ةفرئأ

بالتحمي@
(1

و@ريوذكزتة،ذكزتةيقال:و@حدا،يكونقدمعناهما@نوقيل

عندلك
@

حدنناقال:قانعبنعد@لباقيوحدثناو@لسحاك.و@لذيأن@سرلع

ألىعنالاضمعئحدثناقال:جملى@لبصريألرحدتاتال.@لصيرفيمزملغبيدألو

رمنذكر،شهاثةبمنزلةشهادتهساتجحلئراد.مخففةلئذكرأ"فرأمىقال:عمرو

غيثنة.بنسفيانعىفلدوزوي@لنذكير،جهةئرادسلالثديىفئذكر،"قىأ

منواحدةكلحنلوجبللامرين؟محتملاكان@فا)@طصاص(:بكرأبوقال

تجعلهمابالتخفيطفتذكر!"تحالى:قولهفيكرفىمجذثة،وفائدةسىعلىاعتن

فتذكر@9تعال@:وقرلهوإتقانها،رحفظها@لشهاثةضبطفيواحدرجلممنزلةجسيعا

6@لترتد،ئحكم 7 .2الآيةمىحرء@ائلة،@مهرة)ك@(سلا.1،/

لقحو@لكسننرحرةعررونثركنير@ترا@@8)
عاعمعن@لر@يةر@خدتلإسكا@ا،عصاسرترأد،@

كد@لسمحه5ر@حعلالسكودرنحرىطلمعل@ر.@رأحتولايع
لي

2محامدصكص@ها@! 42.

3@لؤتد،نحكم.(39) 8 1 2مى@لآبةحرء@لؤة،مورة(40).2/ 82.

@@لقى@من@لمقين@لتنيد@ل@رتر@تفي،@نصهور@ني@لى@لتحيصتر@تعحامد@ىصل@(41)

@لئكتا@@لىا@@لئ.
ا.@3محامدص@ى@ات،@@لضدي
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منأولىدلاقيهساموجبعلىمنهماواحدكلواستعاذعند@لنسيان،التذكيرمن

مجبعلىبهاالافنصلر
ئحدهحا!دلالة

الفالدةبحئد
@لقراء:تنؤعمع

أنه@لس@غ@بصاصكلاممنئلاحظ
دلالتهامقتفىعلىقر@ىكلحنلطى@@

إحدىدلالةمىعلىبهاالاقتمرمنأولىطالما@مكن-ذلك-فيو@ستممائها

أخرىمو@ضعلينرى@سلدهدا@ومثلمجاثة-فائدةإثباتثلدفيلأن@لقى@لت؟

شهيلأ@ولاكمبيصاء)ولاتحالى:قرلعندفحثلأتفسيره،س
قال:3)

اللهعبدوقرأ@،بكسر@لر@كاتث،ئضازولا"وعطى:وقتاثةالحسنوقرأ"
بن

الحقلصاحبنهئااثين@حدى@لق@فكفت@لر@ى،لفتحئضلأ،لا"ومجاهد:مسمرد

مضازةعىو@لشيى@لكقبنهئيديهاالأخرىاعةو@لق@و@لمئيى،@لكاتبمضازةعن

@لكت@مضارةعىسهيالحقدصاحبمستمل،صحيخوكلاهما@طق،صاح@

وشهادته،بكتابهالاشنالليعليهاويلخححائجهمايشغلهماصبأنو@لشيى

لمما@لكتبيكنبلأن@ل@للبضارةعنمنهيمنهساو@حدكلو@لثيىو@لكاتب

@لشهاثة،عن@لقئصذللطالب@لمثي@مضازةومنيستشهد.بما@ويشهد@لشي@يمل

منبالامتناع@ل@البمضلزةوتزثرئرائهالزضقفعليهسا@،شامد@إلافيهاوليم@

غيره،يجدالم@فايكتبئنعلى@لكتبوكذلك@قامتها،

ائذبءامنحأ)لايهاتحالى:@للهقولعندتفسيرهفيحاءساأيضاهدا@لقبيلوش

)4(،@تنكغتر)صستجرةتكوتننإلأ@النطلبيحمأنولكمتأ@لوالا

لالنصب@شكخترأضعنتخرهتكتن@)إلأقوله:فرئوقدقال:أ

رفعو@
(6

تراضي،صتجارةالأم@التكونئنإلاتقديره:كانبالنصبقرئ@انس
نرافيعن@لر@نعة@لتجلىةفتكرن

مسنثناة
@ال@أكلكان@@@ال،@أكلعنالنهيمن

الجلةمنفاسنى@لنجرة@لتجارة،جهةكيرومن@لنج@رةجهةمنيكحنقدبالباطل

تجلر:،تقعئدإلاتقدره:كانبالرفعفرأهاوشبالباطل.@لالأكلليستأنهاوين

6@لؤتد،ئحكم)2،(. 2 1 2اكيةمىحرء@لؤة،حرة(43).1/ 82.

(45)ك@6./1لنىتط،@نحكم)كا(.
جمر

.29يةلآ@لساء،@رة

ةاتي5عمر:ر@رع@وون@رو@معكثررقرا@بنبالصص،نجلىة،وعا@:.اثيو@لك@ةحضفرأ(46)

محد@لةرا@@فع.لا@
@ي

2@ى@حامدص@كلكا 31.
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@ل@كلر:كقول

ئشهثكهاكبئويومكان@ناوناقتيرخليثيبانئننىفدى

يمني
@ال@اكل@لنعنكانهذاعلىمطاهكان@ناكدلك.جمئمحدث@ثاة

بنلكنبمنزلة:منقطغااشئناغفلكوكانشيء،نهئثتثنلمعلى@طلافهبالاطل

مباح،فهرتراضصتجلرةوقعت

بعض:علىبعضهاالقر@ثاتحفل

نم@في@لى@رثة@تا@يححلالأحبانبعضفيالحصاصأنأيضاويلاحظ

إحدىدلالةمقتضىعليلهايقتصرئخرى:بعبلىةأوواحدا،محملامعبنفرآلي

معنى@@ي@@حدى@لتصبلاثةبسب@رذلك@لقراعات،
عند)رالإحكمشحكشا

معنىتفيدالاخرى@لقر@يقأنحبنفيو@حدا(،وجفاإلايحتحللاما@طصاص

الحالاتهذهمثلففيوحه(،منأكئر)ئيصثابفا
الاقتص@رئنى@بصاص@

مرج@على
سىتفيد@لن@ا@ةدلالة

عليهاللمتابه@متملة@لقىا@قوحشلئخكسا

@لتاليين:بالمثالينلذلكويمكى@لتثي@دلالتها.مقنضىعلى@ةتى@كلحئلمىأولى

ت@نرنفإفايظهزصنقربرمت)ولاتعالح:@للهقرلعندتفسيرهليجلىماالأول:

فرئ@ذايظهر@)صئتعالى:قولهقال:أ)84(،@@لنة@مرئميخثمقفأ@%

بالتحفيف
(6")

@ل@انقطاعهرفإسا
م

الكتسلتلولأنهاالاغتسال،لا
لمحائمقوهي

له@لذي@لدمانقطاعوهرواحذاسئىإلايظهرد@)صئتوله:بحتسلفلاتطالز،

منر@لدمانقطاعمنالأمريناحتسلبالثدبدفرئيذاالحيض،شالحروحيكرن

ئثابهة،@لئديد@وقر@ئحكمة@لتخفيف@ةتى@فصارتآلفا،وصفنالما

جهوعلى@يتينفيحصلوئىد@ليه،المحكمعلىئخملأنبه@لث@وخكئم

وئما@طيض.منخرجهو@لذي@لدمبانقطاعالرطء@لاحةيقتضيوظامرهماو@حد،

@ئ@هزن)صتئقرله:فيالثديدقراع@احتسلتهمابحتملفإنه@ت@نرن)لإناقوله:
فأتوهن!تطفرنفإذايطهرنحتىتقربوهنرلاقوله:!ممنزلةفيكونالمحييس

2@لآيةمنحرء@ل@ضة،حرة@(48)22@2@لؤتد،نحكم1(@7) 22.

1لالنحبفرأ(49) ن@احفص.@و@ثةفيوعاصمع@ر@ىو@صهرون@ىر@معمحبرمى@ركلنطئزد،0

صر@حع.@فضل.و@بكر@ي@ر@ةلحيرعا@و@لكسئيحرةتر@ثة@ينطئزد.@لثيد:افر@ت

@لمة
@ي

حامدلاسيات،@
ول.2عى
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دخلهافإثا@لد@ريدحلحتىتعلىلا5تقول:كمامستقيئا،مائغاكلائاريكون

كان@ناقلها،مابخلافحكهاكان@@الغاية،لخكمجميذاويكرفىفأعطه،

حقيفتها،على@لعايةحنلو@جئاوكاندكرناالذيعلى@ل@همساغفيهاللاحتسال

@لف@لدمبالقطاعوطثهاإباحةظاهر@لتلارةيقتضيهفالذي
الحيضأمنبهبخرجي

انو@لثال
ني:

3يأللغوئلنهذعيؤ@)لاتعالى:@للهفرلعندتفسيرهفيجاءما

@ئلآنجمنعقدتمباذ-يف@ولبهنقننكز
تحال@:قرلهفرئوفدفال:.)1(،

عقنغ!و.جساعة،قرئ@بدبالتهعفذئم!أوجه:!ثلانةعلى@نلأيمن)عقغ

ألر@طس@كانلالتثديى-عقدتم،"تعالى:فقرله)2(،عاقدئم،ر.خفيفة،

عقديحتسلبالتخفيف@عقدئموأقول،عقذإلايحتسللايقول:)@لكزخى(

إحدىاحتسلومتىقرلا،عفد@لبحويحتملل،ر@لقضذ@ل@يمةوهو@لض@لقلب

حملجبوقرلأ،عقد@ليمبنإلاالأخرىيحتسلولمو@كلتقاد@لفلبل@لقرابين

اعتين:@لس@فيحضلواحدا،وجفاإلأيحتمللاماعلىوجهينيحتلصا

@علىضصورا@لكثرةإيجبحكمويكونقولا،عقد@ليبن
الأيمادمن

هو@فامعقرثةغيرلأنها@اضي؟على@@ليمينفيتجبولامعقودة،تكونئنوهو

عن@بزو@ماضي،عنخبز
كذئ@.ئوصدفاكانسهاءبمفل!ليى@اضي@

القداعتقاديحتملبالتخفيفعقدئمأتحالى:.قولهكان@ذاقائل:قالفإن

تعالح:قولهوكذلكليسا@تنافيين!@ذالمعنيينعلىحملتهفهلأعقد@ليسيئ،ويحتمل

في@للفداشعحالفلكينفيللاعفد@لي@يئ،علىمحصرذبالتدبد"عقذئمبماإ

ما@دعنتلدشئملرله:قيلالأيمان.سئرفيعحرئانجكون@لقصد@لى@ليمين
ش

مانحةالإجساعدلالةولكفتذكرت،فيساجاز@ستع@الهلساالاحتمال
من

علىحنله

ئنو@لكفلىةوجر@بهيتعئقلا@ليصبن@لقصد@ل@أنخلافلاأنهوذلكرصفت،ما

لهيمحئق@لتيالأيمانفي@لقصدثونباللفظمتحئقإيجابهاحكم
@لكف@رة،وجرب

@ر@ر@ئنوثت@لكف@رة،حكمفيفضد@لقلبعلى@للفظتأؤلمنتلىيلبذلكفبطل

@ستقبلأعلى@@لعقودةهر@ليمين@لكفارةإيجبفيجميحابالقر@التين

4@لفرتن،ئحكم.(50) 2 3 .89لآبة@@رلللانلةاسحرة(51).11

حصونرألابن!،عننغ،حفص:.@ر@بةفيوعا@عحوونرونالحعيهر@ننرأ@(52)
و@لكانية

@يريحع@الالصعفنغ،عص:اوقرا@بنحعيمة،عتنئم،بكر:.ني@ر@يةفيوعا@
@ملا.

@لسعة
2عىسجعدلالن@د،@لض@@ي 15@لقرتن@حكم.(53).47 6 9 /



وشهجهصاعى@@@لر@زي@لإمم

القرالحات:توائرمن@بصاصتئت

تعلريفهمفىذكروايم@لق@آنلتريفتعزضوالسا@لعلملىمضى@نليماقلنا

@كتوب@بتلاوته،@لمتعبدمحمد@س،علىالمنزل@غجز،@@للهكلام@لقىتدأد.

لي
فيفيردبالتمائر-!،@نتول@@صاحف،@

ئقلما"@لتصآن:ئنالتعاريفهذه

ومنبالتاترأ.
على@@قرئينئنجذ@كتابهأفيالحزريابى@للاسةنمقطلق@هذا@

أله
@لفالإسادأصخةشرطأئبهذلأدينبغي

@ل@قبولةاعاتضابطفيذكري

بالتواترالاتثئثلا@لق@آنيةلأنالإيساد@،توائر"ب

تحائلهأئنلىفيالحصاصالإمممسلكنا@ل@نكلساباولص
في@لقرا@اتمع

لأنقرآليتها،إشكليجداويحتاطيتثئتأنهفإلايسلحظتفسيره
@لقرا@اتجميع

ئنيجرزيو@لذبهلمجح@دالذي@لت@آنليستفهيوبالتالبالمائز،طريقسئنقل@

لييئدى
رلعؤ@حأزضنبهنمألتئ)ر@فننحمتعالى:اللهفولعدلحثلا@لصرة،

@لسفاختلاففذكر@لرضاعلقليلالتحريملمسألةضتكل)(،@الزضححةفص

ليلحدهمرس
وىمناحتججذكر@لقضي@لهذهمعالحتهأثاءوفيالمسألة،هذه

أنه

لا
بهقه@(@لشافعيالإماممذهب)وهرشفزقكرضحاتحسسإلامى@لرضاعبحرم

رضحاتعئر@لقىآن:أمنأيزلدياكان"قالت:أدهار@عائتةلقول

منئقرأفيماوهي@د@@للهرسولفتوفيمعلرمك!،خس"@فئسخنمملهمكأ،

)6(،@@لفران
بقرله:فلكعلىعفب3

ذكرتلأنهاوفلكورد؟ماعلىصختهاعتقاذحائرفغيزعائ@،حدبثوأساإ
تئيئ@4@@لل@رسولوئطخس@!@بفئسخنعشر،"@لؤآنشأنزلنيماكادأله
أحذوليىينلى،مئاوهو

فلو@ر@،@لنبيموتلعدالقرآننثخيجيزالمسلسينمن

بعديخز@لنشخولموة@لتهلهخمجدلم@اف!موجوثة،وة@لت@نكرنأدلرج@ثابئاكان

صذلكيخللمة@4@@لنيوفاة
أحد

فيمدخولا@ديث@يكرنئن@ماوحهين:
@ش،@ل@هرسولحياةفيئسخفإنماثابئاكانبنيكردأوالحكم،ثابتغيرالأعل

فامسوخاكانوما
@لكبيى،الرضاعتحديدكانذلكيكونئنوجئزساقط.لبه

@لنبيئحر@جسئرلون@لكبيررضاعلي@لتحريم)بجبفيبهتفرلعائشةكنتوقد

ديللدكهرة@صا@ر@ر@حع(54)
2ر@ام@@ 6 2و3 من7

الأسم@.حا@
@لس@ء،صررة(55)

1@لزتط،نحكم@لىا@(56).23@لآبةسحرء 5 9 /2.



5@لتفشرممطضهجهئض 1

يد@لتحىحكمفسقط@لكبي@،رضاعلمنخالمثافعيوعندعندناثبتوقد@س،

هذا.عائثةحديثفى@لذكهر
ومع

منذكرنا@لتي@حاني@هذهخلاسلرذلد

الآحاد.أحب@رمنمو@تظاهر@لق@تن؟علىبهالاعتراضجلىلماوالاحتمالالاستحالة

مؤئذأ،تحرئماجمحب@لرضاعأن@كلتبلى@لتحديد:سقرطمىذكرناماعلىيدذوئما

والأبناءكحلائلللتحريم@و@ر@لحقد@و@لنتالأملتحريمالمو@طءفاثبه
ما

جبو@لتحريم،حكممنبهيتمفقفيصاككثيرهفلكمن@لقليلكانفلساالابلى،نكح

بقليلهأ@لتحريمإيجبفي@لرضاعحكمذلكيكرنئن

منآحرومثاذ
جلىما@كات:إثباتفيوتئ@ه@بصاص@لإممتحزيثدة

إجورهنقفؤهننهنبيماأستشمغ)فصاوبمالى:نبلىك@للهقولعندتمصيرهفي

أنوئررى"ففال؟كعب،سأيقر@مةذكرحيث)8(،@ؤيفة
سأفيقر@مة@ي

أنبحدأبطلهاثمأجررهن،،فتهكلشسىئجلبلىمنهنلهنا@ستمتحم"كحب:

فيها@حتجمناحتحغوئمافقال:ا@تمة،جهاز@علىالايةبهذهيستدلممنناقئى

أئي:قراعةفيرئد@ويححة@صهنقاتوهنمنهنلنشنتغنم،)فصاتعال@:بقرله
مى@لسلسين،أحدعندفى@لتلىرةالأجلإثبكيجوزلافإنه@سمى!ئجل@لى"

ئتحةعلىأيضادذلماالأجلكزفيفيهكانولوفى@لفرتن،ثابتغير@فطفالأجل

بهدخلتمفماتقديره:فيكون@هر،على@ثاخريكونأنيجرزالاجللادالنساء؟

الأجل،حلرلعدمهررمنفقوهنصسئى@جلبمهر@لحمنهن

القرل@:باخت@قالحكماختحق

ئمزسليماتوجيفاوتوجيههااعلت@ليترفئنالأساسلهذافى@لتمهيدسبق

بالفق@يتحئقكانفيساخصرصا@،@لل@كتبلتفسيربالسةالأهميةعايةفي

@لليىعلى@لسنةشاعقدلانهوالأحكم.
ئظهز@ختلافياتالقر@@ختح@ئن!

ىيرحيثتمسير@بصاصفيوضوحبكلئلاحظالأ@روهذاالأحكم!

نيفلك@لتارى
عدد

من
منها:ئذكر@هاضع،@

ماالأول:@لوفع
أتينفبنأخص@ن)فلذتحالى:@للهقرلهعدتفسبرهفيورد

ل@51@لنرتد،2ئحكم.(57)

1م@1،@لترت@5ثحكم"(59) 86.

هأ.@هان@ميللر@حع@)ط(

2@لآيةسحرء@لاء،سررة(58)



5 1 @تفسيرفيومنهحه@طصاص@لر@ري3@لإ2

)فدنائرئ@تال:)16(،@العذابمىعلى@ت@خمتتمانضحففقد@ونلمحثؤ

خبنربنوسحيدعباسابنعنفزوي)26(،الألفلضئموئرئ@لألف،لغتحأخصن،

و@لشب@مسعودوابنعروعنتزؤجن،لمعناه:باأحصن،"أن:وقتالةومحاهد

يطسن:وقالأسل@ى،مفاهقالىا:بالتع،أحصن!)@لئخي(:ا@@براميم

الإسلائم.وئحصنهائخصئها@لذوبخ

في@لسلفو@حتلف
بالضئمأخضنأفإفاه،قرلهتلىلمنفقاليجب،متىالأمةحذ

ابنمذهبوهوتتزوج،لمماأسلتالحا@بنعليهايح@لاالأمة@نويج:

عليهاحعلالإسلام،علىلالتع@أحصن)فإفاقوله:تلىلومنبقوله.و@لقاثلينعباس

بعضهم:وقالبقوله.و@لقائلينمسحودابنقرلوهوتتزربم،لمط@وزتأسلتا@@طذ@

قيتكم)تنبقرله:لهنتقدمقدالإيمانذكرلانلحيذ؟ئسل@نعلىتلىلهمنتريل

كماهذاولي@.@آمن@اف!المزمكلتياتكممنبقال:أأنفينغذقال:@ان@ؤمث

طب،
ذكراشأنفوقد@لنكاح،شأنفيهوإنما@ات@ؤمنمثقينكم)شقرله:لأن

كنفاذاه:!تقد@فيكودلام،@ال!ذكراصتئنافلجروهر@طذ،يمرهتخرخكبم

تلىلهلماسمغغيرذلككانولوئحد،يدفحهلاهذافعليهنأبفاحثةلقيئمسل@ك

جسيحاالأمر@نيكونئنيمتنعولي@عليه.قولهمذكرنا@لديىو@طماعةمسمردواسعمر

عليهصاأالآية@لس@فوتأويللهسالاحتمال@لاللفدمر@دينو@لنكاحالإسلاممن

لمدر@هظحنموسكنمبئ)وانسحوأتمال@:اللهقولعددكرهما@لثاني.@لوفع

كثير:والنوحمزةوعكرمةو@طسنعبم@ابرفرأ"فال:)@6(،@انكغبتن

اللهرعدعلئيوقرأشح.على@ل@وتؤلرهاباخمفض،@)رأفظخم
والنمسعودبن

عاصمعنوحفصو@لكسائيعمروابنونافعو@لصحاكوإبر@ميم@رأبةديعباس

استيحاث@لبمري@طسنعنحفرظو@ل@و@جئاغسلهايرردوكنوابالئصب،

أحفظولمنتبالمسح،كلها@لزجل
علىهو@لسدمن@سحأجار@ممنغيرهعن

فقهاءبينخلافولا@لبعضمسحيجوزقوم:وفالعلى@لبعف@،أوالاستبب

2مى@لآيةحرء@لاء،سهرة(61) 5.

انخصنفلنا"لالنموترأبكر،وئىللففل@و@بة@يرعا@رحرة@لكساثينخضن،@لثالالنعانرأك@2)

@
حمص.@ى@ر@يةوعا@عمر@ر@عصوئ@رو@عكنبر@

محد@لة@طو.@
ص@لنى@مات.مي

2 31.

2@لتهتر،يحكم1(63) 1 1 /،22 ر@لرصيتبةمىحرء@اثل@،@سهرة)كا(.12
6
3.

كد@لمةر@حع.(65)
@ي

2محامدصس@ث@ت، 4،22 43.



5@لتنيمفيشهجهئض 1

المر@د@لفس@.@نفيارالام@

@للهسولتلقئاصنالأكةونقلتهساجسيغابهصا@لق@آننزلقد@لقر@يتانوهاتان

علىبحطفهاللمسحئخنيلة@تين@لق@@منواحدةكلئن@للف@أهليختلفولاء@س،

لأنودلكالأعضاء،من@غسولعلى@لعطغهابها@لغسلور@دئنريحتمل@لرأس،

@نويحضملئزخلكنم،فاغسلمامر@ثه:يكونئنيجوزبالنصب@)ولحظحمنوله

علىسطرفافيكونمنصوبةكنتينسىبها@ل@فير@دعلى@لرأسمعطيفايكون

@ثاعر:كقولبهمفحرلبه@مسوح@لأنعلى@للفظ،لا@لمعنى

ولا@طديمابالجبالفلننافاسجحبشزإئنائحلىي

تكرنأدالخفضقر@مةويحتملبالممنى.على@طبالمعطوثوهر@طديدفنصب

محفوضاويكرفىع@هويحتمل@سح،@به@فير@على@لرأسممطوفة

)66(،عبما@)@حوونال:3غندود@،رلدقعبنهنم)باليفتحالى:كفرلهبالمجلىرة

ئطاثولايطفنلأنهنعلى@لرلدان؟@لحىفيمعطوفكوهنبالمجلىرةفخفضهن

@لشلكر:قالوكسابهن،

فخاطبتثبىبنبشطامآلبلىرافيأتانكماتت)نأنتفهل

و@لقو@في"رافي@قرلهمن@رفوععلى@محطوثوهربالمج@رةحاطبا@فخفضأ

قوله:ترى@لىألامج@رة،

وكاب@لنلىبينثارمئعلىئزفئنفئميثلهئمفيثلهافنل

حي@ذيخفوفلار@لفش@،للشمح@ينينمنواحدكلاحتسالرصفنابمافثبت

منل
أنعليهفيكونمجموعان،جسيغامسا@لر@دإنيقالئنإماثلاثة:معان@حد

أيهماالمترضئيفعل@لنخييروجهعلىأحدهسايكونئن@وفيحممهما،ويغسليمسح

وحهعلىلابينهئحدهما@لمر@ديكرنئو@فروض،هو@يفعلهماويكرنشاء،

خلافه،علىالجميعلاتفاقالحنعوجهعلىجميغامسايكرنائنجئزوغير@لتخيير.

ذكز@لتخييرالآيةفيليى@ت@لتخييو،وجهعلىئحدمما@@ر@@يكرنئنأيضاجئزولا

عدممع@لتخييرإثكجلزولرعليه،دلالةولا
اثبد@بسعلجازالايةفيلفظ

عدممع
وصفما.بصا@لتخييرفبطل@ب@ع،لفظ

جهوعلىلاأحدمسا@ل@ر@ديكونئنالايبقلمثوالجسعانتفى@لتخييزا@@@

شع@كبا@(66)
.22نبةلاو@1،7ؤلى@قعة،لر@@هرة@



5 1 @لتفيرفيومنهحه@طصاص@لر@زيالإمم4

@لر@د@لغسلئنعلىفالدليلمنهسا،@المر@على@لدليلطلبفاحتجنا@ل@@لتخيير،

بممئرغيزوأنهبالمر@روأتىفزضةئئ@فقدغسلا@تأنهعلىالجميعاتماقالمشح:ثون

@لذي@لوقفوقفلصا@للفظفإنوأيضا@ر@د@لس@.@ئنفثتالمح،تزكعلى

منواحدلكلاحت@الهدكرناس
مع@حنيين@

صارأحدمما،@لر@دئنعلى@طميعاتفاق

منى@@لرسولعن@لبيانمنفيهوردفمهمان،@لبي@@لئفتقر@ل@@لئجلخكيمفي

نرلابالنس@@@لرسرلعنورد@لبيانوندتعالح،@لله@مر@أنهعيثاقرلئوفغل

لهر@لمحل،جهةمنوروثهفاماوفحلأ،
@ببيئن@لشراتر@لمستفيضبالنق@ثبتما

دفؤليو@رئاذلكفغئةفصارفيهالأمةتختلفولمضوء،فيرجيهكسل@ر@

@ا@وفعئةالبياد،
مر@د@للههرذلكئنفثبتالوجوب،علىدهو@لبيانرجهعلىيرد

من@لوجلغسلفر@يحرد@لبيانيذكرالجصاصالإممفصثم)76(،لالاية-،تمالى

@لرواباتبحصذلكفيفساق@د@،قرلهحهة

@لأحكلم:اسس@باطهوعد@بفاصللقر@ث@ت@لحزضمن@لأساسي@لزض

مىرأينا
الحصاصيتعزضأجلهمن@لذيالأسلسي@لعرضأنالمنقذمةالامثلة

و@لفقهية.الاحكام@ستنباطهو:الاهتسمهذاكلبذل@ويهتئمونرجيههاللقراعات
تد

مختلفةصور@اصية@الأمئلةفىسبقت
مى

هناأننى@ستحسنتإلاالاستناطد،هذه

والإيضاح@لضرءمنمزبدا@نهساكلئلفي@لتال@ئذكر@لثالنئ@اسالأ@هداحتمفي
@لامة.@لقضي@هذهعلى

)@ؤتعالى:@للهقولعند@يى)96(،ضوءلآيةنفسيرهوهوشالأول:@لال
ن@

في@لسلفذكرئولأ@ختلافحيثعلنئا@ص@حيحالتيتماصاءتجعواألتآيخلغغ
الآية،هدهفي@لذك@رة@لاصسةمصى@

قال:3

ئووجهين:!علىفرئتقدأنهاوهوالآيةمعنىذكرناسماعلى@حرو@لي@أ-

غير،لا@طساعفظماهزهلاشتئم،أؤأقرأ:فمن)07(،@اثمئنمو"@لئساءأ،لامشئئم

4ك@4،/2@لقرتد،ئحكم.(67) 3 4
04@لأحكمر@حعها@يالملا(ا 3 4 /،24 3 5.

@لاثحة@لآبةمي(66)
ة.@اند@سررةس

لحح@المننموخلص:ااكحر@دنرأ@لنر@بهاترة،.يات@@لض@يرلمرة@للهر@ماحص.نال@.)

.89ص@لفاصيعد@لق@لنحرلمرة،@لمدعر@"@ظر@ياثاتا،رترأ@لاتردو@يم،لر@لمالألص

1@ر@ر@فرلهر@
0

@لكلبنكايد@لؤ@محصئدكر@يومو@صطححو@لكان@،حصةيحىكد،افرأ
@ييك@@زذ@

.11صة،@لملعر@لىلصصفئمةا



5@لنفسيرليمهجهئشس 1

@لله،،قاتله5كقولهم:ناثوة،أشيلىفيإلااثسيرمنإلاتكودلاال@فاعلةلأن

ئكليارها.عليهائقاسلامعدو@ةأحر@وهيونحو@لك،@لله،وعافاه@وحار@أ

فيوالأصل
نحوو@وصالحهوسالمهوضربهفانلهكقولهم:!ائنينبينأنها@لفاعلة

منهمايكردالديالحماععلىحثئةاجباللفظحميقة@لككان@ذاذلك،

إفا@لئوب!ولامست@لرجللا@ستانقول:لاألكذلكعلىويدلجحيغا،

أوةممعى@نتتم)لؤقوله:ئنعلىددذلالنح،لانفر@ثكليدكتةم@

أؤ"قرأ:منقراحةوكنتذلكصخ@فاالحماع،حقيفتهفيكون@لنساء،حامعتم

علىحمولأدلكيكودئنوح@@طماع،ويحتملباليديحتملثمئثم،

فهو@لئخكم،واحذامعثىإلايحتمللامالأنواحذا،معنىإلايحتسللاما

على@لئخكم@لمتسابهيحنلتعال@أمرلا@للهوقدفهر@لمتساله،المعييىيحتلوما

@انبهتأنممننخكنث@يثت.تكنفاعيكنلأ@رل)هوتعالى:لقوله@ليهورفه
@تعوفغعليه،بحنلهلاأصفقدللشابهئفأ@لئخكنمحعلفلئا)17(،الآية

المتناله

رلغئئولهصدئق@ين)لكضابقوله:كيره@لىرف@ثوددمسهحكمهعلىباتتصلره

للمحنمحتملاكادلئائمئنم،أو"قرله:أنبدلدفنت@،@هنثةما@يتيحي

سىعلى@للسادضهمفيمقصرزاكادلما@ننتم)@ؤوفوله:مثابفاكان

عليهأمتيئاالمتشابهصنىيكرنئنف@بشخك@ا،كانواحل!

طثلبرا:متنداسكمفل!)ومنةتعالى@لل@لفرلتفسيرهوهرس@لئ@ب:المثال

ةفالحيث)37(،انقر@منقل

@طراءو)ضالةبحفضل!وقرئ@لشل،برقع@ثل)فزآ:تمال@:قولهوفرئأ

فحلأفيكردمصدراويكونلالفلللو@جباسئايكرفىقدوالحزاءاليه

ينبالتنصقرئهفىللسجارى،
وهر@ليأوبالنل@ستحقللحزاء@صفةححلة

@لمث@،بلحوأضافهمصدراجحلةئضافه.وسفيه،اختلافهمعلى@لئممن@لنظير

4،64لا2@لتىتد،ئحكم1(72).7@لآيةعر@ر،تلسهرة(71) 67.

9@لآيةسحرء@اثلة،@صورة)ك@( 5

@@لاممتالك@4)
1مجامد@ى

0

يرقلماثل)لر+قرلهمىىر@لتيو@خلمها@ى@لأصا@ة
@،نفص

عا@رفرأتل،،ولحمصامصا@ةمصمومةتل!@حر@قعمر:اىر@سرون@روسعبهر@فرأ@ى

رحص
كد@لت@ط@!@بخل،.ور@ع!مر@رعةمرلةثل،فجر@غر@لكساثي:.ة

سيات،@لؤ@@ي

2محعدص 4،72 48.
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نيوضهجهصاص@@@لر@ري@لأ@

@ذكهر.@@ئلمضافا@لى@@لو@جبمنيخرجهمافكان

مثلايكونو@يثلالمثل،مضافا@ل@هو@لو@جب@لذي@@بز@يكون@نويحسمل

محزمميتةالصيدأنفيفيدللصيد،
فيحبا@لصيدثل@كلتبلى@لماجبو@نله،قيسةلا

امصدر@سما@و@الجز@كان@سو@@طالىفيالمعنىصحيحةفالإضافة@لقي،إيجاب

بحنمل@تجغعنلفوابص)@نكمتحالح:وقرلهو@لغنم.و@لبقرالإبلسو@لئعئم

اختلافحسبعلىتختلف@لقيملانة@لنعممنأو@لنظير@لقيمةمنجميغالين

في@طكمييخكم@لى@متئنافصيل!كلوفيحيركلفيفيحتج@لصي@،أح@ال

في@لصيىلاختلافالحكمين،قول@ل@فرجعقالوستقويمه.
نفسه

س

وفي@لرسط@لرمطوفي@لنظيرمن@لرفيعمنه@لرفغفيبوجباحتىانخفاض@و@رنفاع

اجتهاد@طكمينأبلىفيهبحتجوفلك@لذفي،@لذئي

اكبيزاهتمانا@اتبالقص@تفشرهفي@نئم@به@"@بصاصالإمامئن@لفول:وخلاصة

تلكحمخفاشكورةجهحافلكفيوبنلبنجيهها،يتعئقكانفيماخصوضا

.@@@لظ@لشريعةعلموسنر@للغةعلمفيتبخرهعلىيدلعلسئا@قيفاترجيفا@ات@

مناتضحولعذ
يات@لقر@من@لعطسة@فادته@اضية@على@لصفحاتذكرناها@لتىالأمثة

@لمختلفة،ومسائلهأحكا@هو@متنباط@لفقهمحالفي
@ع

@لحسنفيضةمناقشاته

فلك.@لقئفيو@لاحظاته

تحائلهفيالجصاصالإمممتهجعلىيؤخذومما
مع

مووهذاأنه-تا،

@شههرنى@لذفى@ة@لسبتمنكانحاسهاء@بلى@لتض@ينسبهالاوالأكثر-@لنالب

مبنهافرئ،5يقول:بأنذكرهاعنديكتفيوإنماغيرهم،مىاوزمانهفيغرف@ا

كبفيبنفسهعنهايبحثئنتفسيرهفي@لقارئمنيخف@يالأمر@لفللمجهول،
التوفيق.وباللههذا،ثات@



ضهجه@ض

التاسعالأياس

و@لوضوعاتالإسر@ئيباتعنابعحاله

5 1

كمهد:

بها@قصردو@@ليهود.وهمرائيل،@@بني@لحنسبة@مرائيلية،حثغلاسرائيليك:

اليهردمنكنحاس@اءئمملمحا@لذين@لكتابأهلعنتروىالأخبلى@لتيتلك

منهومنها@كاو@لكمي@@لأبىلأنةالامرائيليك،"بشئيتر)نماو@لنمارى،
ثقالة

وأباطيلهمأساطيرهممنأوومح@رفهم،كبهممناو@صراليل،بني

اثيل@عمبثكلالاسلامي@ثيلى@لتيالإسرائيليكدحول@لبحثرنوروجع

جع@كانحيثعهد@لصحابة،وهرجدامبكرعهد@ل@خاصبشكلي

يحكبهما@لى@لسابقةالأموأحلىالانبيلىقصصونفاصيلجزئيكمعرفةديبحضهم

بحضفيوالانجيل@@لقرتنء@لتهر@لاتفاقلظراوذلكأسلسحا،@لذين@لكنابئمل

فارق:معولكندلك،ونحو@لفابرةبالأمرالاخبلى@لتعفقةالأنبياءكقصصالأمور

فيرالإطندثو@لبئطل،و@@لعبرةمحاطنعلىالاقتصارمع@لق@تنفيالإيجلزوهر

@لتمنوعجئبكرائبسماع@لىتسيل@لسشرنفوسئنولئاوالإنجيل،@لترر@ة

لييجد@لق@تنفصصمنقصةعلىمووا@نا@لسحابةبعضكانوالأخبار،
ميلا@سه

ئولئكنبسألىلكنرابالتفصيل،لهيتعزضولم@لت@تنذكرهمابعضعنيسألئن@ل@

كانماأهلهوحملما@ل@لام،@ال!فىدحلوا@لذ@ن@لكبأهلمن@لنفر
مىمحهم

منئل@رامافألقوا@ليمديخية،ثقافة
كادبالضرورةوهدا@لتصوالأخبلر.مذه

@لدفيضيءلرثتلأنه.@@للهرسولعنشءفيهعدهملىما@لحبالنسبة

لمأنهكاعه،@شرذ@كانمهساغيره@لحعنهيحدلرنكنهاما@4ش@للهرسرلعن

لأنالإسلامية،ئر@لعقائد@لعملية@لثرعيةبالأحكمتتمفقالام@ر@لت@فطقطحايكن

ر@لس@@لكتابنصوصمنإلائؤخذلاالأمورمذه

عد@لحابة:ئالأسرائيليكبحكاية@لكتبئملمسلىمناشتهرومئن

وعبدئبه،برومبعهد@لتبحن:وفيالاحبار،وكعبصلام،بنعبد@لله

1صضهةن@رمحمدللدمحهر@لنفمى،ك@فير@لرصرعك@لأصراله@لب@ريحعا(1) @تمر@.4

@شئصةريجع.يث@
4عىخللودسعد@رحنللعحمةخللودا@ن @فسهردار@@لتعسيروا1،،9،09

6للدكدر@ل@بم 3 ص@لؤصلريووصللدكهرا@لالي@@لز@نيعننطيكيفرا16،4،/
3ه



5 1 فيومهحه@صاص@@لر@زي3الإ8

بنالملد
@نيلاحظبالمأثور@لتفسيركنبفيو@لناظرلمجريخج،بابىالشهيرالمزيزعد

فييروىماغابى
مؤلاءعلىيدوريكادالإسرائيلياتمن@لكتبهذه

قسملكلوجحلمائنسامثلاثةبل@الإسرائيلبات@للاءقسموتدهدا،
به،خاضاحكما

س@قبرلوب@نا@ليلو@@لصحيحلنفوقاقدلكونالأحكمبهدهالتزمامااب@ولص

في@لرثود
فيموحزاأفذميليوفياالاسرائبية.الأحارهذه

فأفرل:@لثلائة،الأقسامهده

بم@لقىآنأنوذلكو@لسن@،@لكتابمنبأيدبامماصخنهعلساماالأول:القسم

وصدن،حقفهوو@فقهفماقله،السساويةعلى@لكتبو@لثاهدالمهيمنالكتابهو

تامصذقاتحقأتكت،يك)رأرتآإتعالى:@لل@تالوكلإث،باطللهوخالفهوسا

سيليهنتن
منصحتهعلسناماوكذلك@عتهرمهينات@تفا

البوبةالسنة

ك@ا@طضر،بأنه@مرسى@صاحبكتحييىصحيخا،نقلا@ير@@ل@صئعللأد

@صحيحه"فييفي@ا@ر@هاللهءر@رسوللسانعلىصربخاالاممهداحاء

عنىفىكناو)نونحن-صحيخ،ومدا@ل@سم
يحررعه-

و@ر@يتهذكرهلنا

@لت@الإسرائيلياتثل:كبهم،مى@لكتصئ@لعلىالحبةولإتامةبه،للاستهاد

كفلوامئاالأنبياء،جسيعدينهرحيدرئنوبرصالته،@د@بالنبيبالسلرةتتعفق

على@طق.يدلممنهشعاغبقيولكىحزفع،أوتحربفهعن

فيوردوقد
بمر@ئيلبنيعنوحدثواآية،ولرعنيبئغوا"قولهءير@:القسمهدا

مقعدهفليتبف@متمئداعليئكدبرمنحرج،ولا
اب@الحافظقالالنار!!أمن

شرحفيحجر
أيحرج!،ولابسرائيلبنيعنوحذثواقرله:أ"الحديث:مدا

عنهم!الحديثليعليكمصخيئلا
عن@لزتجز@ر@منهتقذمكانلأنه

الأخذ
عنهم،

استقر@رقبلوقعقدالنهيوكأنذلك،في@لتوسيعحصلئممحبهم،فيو@لن@ص

فلكفيالإفنوقعالمحذورزاللماثم@لفتة،حثيةاعد@لديني@و@لقىالإسلاميةالأحكام

صححد@للدمحور@لممير،ك@لى@رصوعكر@رانيكا@ر@حع!(3)
ا،ه.-97صشهة@ر

3للدك@ر@ليا@مسرودر@@ليرر@ / @ليل@الأشافوو@ر@حدسكلترحموقد2،0.-@1

سالأعحملهزلىكا@يها@رحه@ا@لل@
ح@ة

مر@
ماك.دلكمر@حمهدسكىه

لماالآيةصلو@ائة،@ص@رة(@)

3د7@لحري،صحبحالكلا(5) @فلعصفلنرحلمننمالاموسىفاه)للذلا@محد@لفت،0
4رخئا@ثفص@زتنخربئمخح 0 9 7 3

4صحبحه،لىا@@لح@حه@(6) 0 5 3رفمالر@نىلىعىذكرمالد@لألا-ئحا@بتبهد.5/ 0 15.
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لما
الاعتبلى،منزمانهمفيكانتالاخب@ر@لتيسماعفي

بأنكدبهيملممائيىيحالفه،مماعندنامماكذب@علسناما@لان@:@لقسم

فيدكروهمامثلوفلك@لمقل،معيئفقلامثاكانئوشزعنا،منعرفناهمائناقض

وسلبمانوداوديوسفكقصةالألبياءعصةفيتطعنأخبيرمنالأنبياءنصص

كذله،ي@يانمقروئاإلايحرابتةذكزةيجحزلافهداالأنبياء@لسابقين،من3وغير
و

أنه

عىوحذثوا5@لس@غ:الحديثشرحفيئصبنمالكالإممقالوبذلره.حزفوهمئا

حرج،:ولا@مرائيلبني
حسن،أمرمنكانبماعهمجحلز@لتحدث@@ر@@

غلمماأئا
فلا!!كلإئة

ماافاك:@لقسم
لاعنه،مسكوثهر

منولاهذا@ل@بيلمن
وهذا@لقس@فاك،

لاطلأئرفئكذب@،حقايكونئنلاحتسالثكذبه،ولابهنؤمنفلافيه،نتوفف

عنهم.@لروايةفيالاذنمنتقذملماحكايئهوتجوزفنصذقه،

فيهفائدةلامئاعنه(@سكوت@)ئيفلكوغالب"تيمية:ابنالإسلامشيخقال

ريأنيكبزا،اختلافاهذامثلفي@لكتبأملعلاءيختلصولهذادبنئي،أمرتحرد@ل@
عن

ئصحابأسساءهدا:@ئلئيذكرونهوداذلك.بسب@حح@@فشرين@

وئسملى@ل@ي@ر@لت@كنت،ئ@منمرمىرعصاكلبهم،ولؤن@لكهف،
@له@لبتصةبمضوتميينلإلر@يم،@حياها@لله

نوعورائيل،@@بنيقتيلبهضربي

@للهأبهمملاذلكغير@لىموس..منهااللهكئم@لتي@لثجرة
فائدةولا@لقرتن،لي

دينهم،أودنيا@في@كففينعلى@تحودتمييهفي

عنصحيحه،فيأ@لبخاريأخرجه@لذيالحديثفى@@ر@هو@هذا@لقسمولعل

بالصلئةويفشرونهابالن@انية،@لتور@ةبقرأون@لكتبأهلكان5قال:@هررةئي

@للهورصرلفقالالاسلام،لاهل

@بم:!
ئكذئضثم،ولا@لكت@أهلتصدفيالا

أنزل-اوتا@ليناوما@نزلباللهامناوقوئها:

@للحافه@لحارياعحبحشرح@بلىيفتع@ظصا@(7)
ححر@لسقلاني@ن

5 7 5 /6.

5@صلو@لسمق@طر@@(8) 7 5 /6.

للغدصة@ظىا@(9)
.9،596عىنبية@ى@لإسمني@نفبر،نمرلدي

لمتا@@يردس@لمتهن@شا)@ر،لبدتنر،كد@:11لا7صجحه،@ي.ي@بظئخرجه(10)

لا@لراط@:.@ليترللا@ا،اا+او@لسةلالكدكد@لاعقصمفي@ا-@نمرغ*83،

3رضه@،عن@لبنمل
6 5 1جدرفي9،0 9 9 1 سالد1،1

@ر@يحهرس

@للهمى@رنجرما
3ر

6 7 ديذكروما.64
1@لى@لآبة@فلىةيخه@لبهحا@ 3 ة.ص@رةمى6
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@لتفبرنيوسهجه@بصاص@لر@زي3@لأ

ومن
يكونأن@@للهكتابلتفسير@صذىمقكلعلىيجب@لعلماء:تالفا

@ديستطعحتىدتيقاوناقداحدود@ليقظة،أبحدويقظا@ل@حذ،ئتصى

@لكريم،@لقرتن@رحمعيتنلسبماالإسرائيليدمن@لهانلهذا@لك@سيستخلص
نىكان@ذاالإسرائيليكهذهفييخوضوألأو@لنقل،@لعقلمعويئفق

محمدنجئناسنة

ئقدر@لضهلرفي@نيلحظللفسر@نعلىيجبوكذلث@لكريم.@قرتن@@ل@نط@

الإج@ال.ليانيقتضيهمابقدرإلاذلكمنشيئاتفشرهفييذكرفلابفدر@طاجة،

ونقولهم!ئق@لهمفلكفىوكثرتهذا@لقبيلمنشيءفي@لتقذمرنئما@ؤا@ختلف
منهاعلى@لصحيحئنبهأنبشرطولكنجسيغاالأقرالهذه@فشر@ينقلأنمنمفعفلا

@لز@ئف،وتزييف@لصحيحتصحيحصنالخلافيحكيئنبهوليم@@لباطل،وئنطل

@طيرمنئنعلىباللي@.@لصحيحخلطقدد@ممافيه،فائدةلاممائحاهذالأن

@لئاك،@لتسمعنسيمالاالإسرائيليات،هذهعنالاعراضكلئعيرضئنللمفشر

جكبهلي@لتدبرعنوئماغلا@لقرتنعنصلرفائعذمئاتحتهطالللاعئاجمسكوأن

وأسلمئحكمهذائنوبدهىوأحكامه،
فيوهومرضوع،جضغفهيأما@لموضوعات:بالإسرائيليك،يتحئقفيماهذا

منئووئسفطه،حطة@ناوضغا،يضغة@لئيءوضعترلهم:منماخود@للغة

الحدبثهوفالموضوع:@ئيناصطلاحفي@ماولدتهولدها@نا@لر@ةوضعت

@طديتعأ@شزوهرعندا،@دس@للهرسولعلىالمكذوثئيىالمصرغ،المحتلق

كاتباعه@لر@ري،حالمنتؤخذبقرينةئوبالإقر@روضغةغرفسهاءوئقبخة،@لفسيف

ذلكئغرثلا@كذ@وهوأئناء@مناث@فيبوقوعهئو@لرسه،بعضهوىب@لكففي

صكاكأالمروفيحالمنئوضاهذ،لهولب@ئحذ،عليهيتابعهولاجهته،إلاس@طبز
@و@لقطثطالإجصاعئو@لتراترةأو@لسئ@@لق@آنلبعضمخالفتهأومحانيه،أو@لفاظه

أخنةئروضحةمااخترعوسهاغ@لعقل،صريح
ضعيفحدبتاكانأوكيره،كلاممن

أوتعطمناأواحتسائاأوإضلالأوضعةوسراءليرؤج،صحيخا@منافالهفركبالإسناد
رغلطارهئا@لوضغيكرنأو@لرزملى،بعضلهوىاتباغائر@كلرائا

ر@لوضرعك@يليك@لاسر@ر.لاخصار،اور-381ا/للدكهر@لممبي5@فسهردر@@تفسيرر@حع.(11)

@ي
1صضهةن@رسدللد@هرر،@لف@@ 0 نمر@.سدماوما6

حعر@(12)
ساثة.

@لكلةلا@83لد@لر@،ىاوصع،
رغ

5 3 3صسخ@ر@لصحح،و.9،4 02.

.4،243صشمد@لقانويطنرللحححة@طديث،علمليت@مد@ي.هحا@لريص@لى@(13)
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كفتوأتا@ر@،@لل@رسولعلى@لرضعئسبلبهذا@لتعريفمنويتضح
فإنهي

إلاالأبوا@منببأفيفم@وضوع@@طديث@رايةيحللاأنهقز@رارخلفاملفا@لعلماء

ئرو@ر@م،بالح@ليتحلقمافى@لكمهاءمكذوث،موضرغأنهببيانمقرنا

منرو@هوسفلك،يخرأوئر@لقصر@لتر@ريخ،هب،و@لتصأو@لترغيب@لفضائل،

فيوالأصل")ضحاعي@لكذ@بينمنوكذ@لفي@بالإثمباءفقدوضح!يانغير
ايين!أئحذ@لكثفهوكلإث؟أنه@ىبحدي@عئيحذثمق@دش:افولهفلك

و@لوفحوعاتالإسرائيلياتمنالجصاصالإمامموقف

تفسيرهصانقديخئ@شر@طصاعىالاماماد@لقراد!أحكملتفسيرأ@لدارسيلحظ

اضلاغرعليهاوالاعتمادبهاالاستشهادعنفضلاوالموضحككالإسرائيليدذكرمن

معرفة@يوتبثره@ل@اسحةالحديثي@الجصاصوثقافةالأحكم.تنباط@أو@@لتفسيرلر@

@لن@ادالحفاظبهلىلذلكلهشهدوقدالأحبلى-و@و@قالحديثرجال
@طافظئمثالمن

فيئدخللائنلهكميلةكانت@لسحة@@لثتانةهذه)نئتولتقذم-كماالذهبي

منيشربه@اتفسيره
المرض@ة@لرواياتعنلاهيدالإسرائيليةو@لقصصالأحبلىمذه

بة.ووللكذ

فيما@طصاصالإممستلكملاحلىيمكنالقرآن،أحكم"تفسيراستقراءولحد

تاليتين:نقطينفي@ح@هكاتو@بالإسرائيليكيتعئق

معوتح@زضهائطلانهاوييانالحجيبة@لقصصبحضعلى@لتقيصالأولى:@بقطة

@لل@لقولتفسبرهفيجاءمالذلك@لحيدو@لمنال@طيف.الإسلاميالدي@ت

نفث@بوبكنسنئنرما@مرسنئئمفكعكألنطبنثلماما)ر@تبمحاتعالى:

و)61(،@ومررتهروتببابلئفلصنيكلارلرمآ@لتمشألتاسيمنونكفروا
قد

فقال:وأنو@كله،عىتكفم

@رثرة@@لبئدةالأثويةبعضمهب@فيالاحتيالوهر@لسحر،منآحروضربا..

وقلتعقئهتبفدإنسانطيسةبناالحماريماغنحو@ثنمبهرة،@نلإرة@و@لذخن@لحقلني

1صضهةن@رمحدللدكهر@نسرماك@@رصوعد@ير@@فلد@لاصر@حع.(14) 7

دي.سلمنغرحه)مث@
1صجحهضنصة ديا@لتصمدىرنحرحه@طلبت،وصعتحربم@لاه،1

سه،

حلتاالزىلحب@ىحاءطبد@،كد@:3لا5
كنت@هى@كلرمو

32ر 6 62.

رمر(16)
1يةلآ@ة،لبنر@ة 02.
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نيو@نهجه@بصاص@لر@زي@لامم

فطننه،
فييجعلوهئن@لىويتوصلون@لطث،كبفيمذكورةهيكثيرة@ثويةمع

لانكرها،@لفطنةتمكانلرممائضياءعليهويجهزفطنتهفتذهبباكلهحتىطعام

لاوجيلمخاريقكذهذاأنلكئبئنكافيةوحكمةمسحرز.إنه@لناسفيقرل

منو@لفر@لنفعمنيذعيانهماعلىقدرالوو@لزم@لسعرئنلهايذعرنلماحقيقة

والخبيئاتالناليةوأخبلى@لبلد@نبالغيوبو@لحلئموئئك@فسا@لطير@نياعرن@لتيجوه

@سالك@على@ؤ@لةلقد@واذكرنا،@لتىغير@لرجرهمنبالناسرالإضر@رقو@لش@

مشهمولمامكروه،يبدئمملابحيث@لوك@بقنلالبلد@نعلىوالغلبةزو@ستخراح

فإفا@لن@.أبديفيلما@لطلبعنولاستغنرابمكروه،قصدهمعمنولا@متنعحا@لس@ء

وتولهملاواحتيالاطمغاوأكثرهمحالاأسما@لناسلذلك@ذعون@وكانكذلكيكنلم

ذلك.منثيءعلىيقد@رنلاأنهمعلستفقزا@صلافاوئظهرفم@لناسثواهملأحذ

منوالجفالالخرو@ؤسلى
@لعائة

ةبدعلىى@لشحرالتصدين@ل@@لناسأسرعمن

ئتخزصةئفتعلةأخبلىاذلكفيوتروؤنجحل@ا،منعلىنكيراوأشذهمزمي@و@

فهلسحرةإني@فقالت:عائثةأتتامرئةئأيروون@لذيكالحديثصتها،يمتقدون

هلروتفيه@لذي@وضعبى@سرثقالت:!سحزك؟أ.وما"فقالت:نوبة؟،،لي

بامر@لدنب@!الآخرةعذابتخت@ريلااللهأمةيالي:فقالاعلملطلبي@اللوملوت

نفسيفيففكوثعليهلأبؤلفذهبت@لرماد!ذلكعلىفبولي@ؤهبيلي:ففالالأبيت
رأيتمافقلت:رأيت؟مافقالا:فعلت،قدفقلت:@ليهماوجئتفعلت!لاففلت
قدنىضاكأنفرأيثوفعلثلذهبثعليه!فبرلي@ذهبيلحلتمافقالا:ثيئا،

منخرج

ضج)يمانكذلكفقالا:فأحبرئهسافجئئهماصعد@لى@لسحه،حتىبالحديدضفئغافزحي
وهمكفيفتصؤرينهشيئاتريدينلافقالا:هو؟ومافقلت:@لشحر،أحمستوفدعنك
فنرعائزرغ!له:فقلتبالحث،أنافاذاحنطة،منحبهانفسيفيفصورتكان.إلا

سوخرج
لافيخنزا،صارالأمرآخروانخبز@لىاتطحقله:فقلتضئلا،ساعنه

فيرويتولة!أ.لكليست"عالة:لهافقالت."كانإلائيئانفسيفيئصزرلاكنت

@وتستحيدهفتصدتللعائة،هذامثل@بهالوالمحدثون@لقطساض@

5@لؤتط،نحكم)71(ا 7 علىو@لتنبيه@لمجية@لقص@منه@كلر@فيلك@ملا@رنلتلت:.1،158
@لطبيري،2جر@بن3عى@لالهمنان@رد@ثضر@لسلقجتنصبرهديفي@ى@لا@صلكه@طلاما
@لقمةذصنمعله-،لةنننحاعحت،وسنىعريتفزثلكيرد@ىر@دلمرله.وصنره

@@@ا
1في@صلحم، 4 2 /،11 4 4يرت@ر@لنكر،@)ط.3 0 ا@(.1
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@لسالقةللآيةالحصاعىتفسيرأننلحظهذا@لنطلقومن
يذكر@تن@لقرقيسورةمن

تمسيرهحلىوم@رت،وته@وقصةباللثمنه،@@سليانوتتيرئةفيها@لشخ@

خالئاالايةلهذه
هذهتصئنتهمابعضبنفسير@تعئقة@الإسراليليةالأحبلىتلككرفيعن

الإمرائيليت.بهذهشحنفدالنفشزكتبمنعديئائأحينفي@لكريمة،الاية

مساالايئبحضتفسيرفيئذكرماعلى@طصاصتعقيبأي@سلك،هذا@ومثل

ماغ@ر،الأنبياءوعصمة@لكييم@لقرتنروحمعتنافى@لتيبالامرائيلي@تصلةله

)وهلبداود@:@تحئقة@@طضمقصةدكبرعندئيص،لسورةتفسيرهفيجاء
حضملىتخصقالوالانه@ثاود@مرععكلنل@بق@ن@زرأ@لمخ@@بزآنخقمنؤأتمئك

ل!لحىمنآبت@@لفز@سركإكيتسآننططرلايأقحقبنناقآ@كربتصبمنحاشبنى

@لسؤالظلكلفذفال@لفطا@قوعزىأكفنافقالوصمهنجةولىتجةوننع@ننغ

نلنئهلخثوعصئأ@ه@آلح@.إلاقبىبعكبغصض@تلطا@ىضبه@!@تلماجهكنخكإ

ناوفيل
الإممقال)81(،@ر@نابر)كع@وحزرنهوئفنتغمرمنتهقمادلحال@ص@ن3

تفسيزا@جمالئا:الآياتمذهفشرأنبمدالجصاص

منأخبلى@لقضاصفيوما@ري"
وقامفهيريهامتجمثةفرآهانظر@لى@لرئةانه

مع@لحاصييئونلاالالبيلىلأنالأنبياء،علىيجهزلاونجهفانه)91(،للقتل@رجها

.24-21@لآ@اتص،سورة(18)

ط@ل@لهدا@لكملير@طصاعى(16)
نعسهحتثارد@ئنشا@لأخ@ر@لأسر@ثيةبمضفييرد

ند@تلى@ن
وثحلفأحذ@ر@هرحنرك.@حديخهتيى@لن@@لهموتملمشتلى@ك@له:متلكصم.

يلوجمجعل@لطر،يكودسططصجاء@ينرأ@رصر@مرنجباعيه،@للحرلمنومغ@در@ب

ليمرهفاطلعفطلى،بأخلهمه@لنا@،لمكر@كئ@يرقعخى@اصترحمحله،كنرلهن@@نمه.ي@ل@

@يف@متما،شصحدماكطتر@تهفلاتقل،عدى@رلةفأشرف
ليكونا@رحهاوكانقده،

بنيرلاومر@لكسيل
حلةوكانت،حلةفي@رحهايحمل@بر@لر@ر@نثارد@ل@مكبخاد،

يقحيا@ن@لطش
و@ضر@كثاود،خطبهاعدتهانلحا@نتضتنئل،نيممت@هكلوا،@رعليهم@لك

حلأسرحس@عيهونشهلتمحابخ،يحلكعيهوبهت@حده،يطلبعةيكطعلاشا@نوللت@دعيه

لمهنترطم@صر@ثبل،بني
@لكنصساشأنهامىركان@لكادون@ر@رث،صلبانولتخى

تاليصئي.ولاويخرهالليرث@ذكرهيطبر:.هداذكربمدتنبر.في@لترطي@لاممقالمحاله،.في

ممطلريطننلوس@ركي.الن
ثلك،،

منهدصجيطفييردنرىطرفاله@ل@د@لتزطي3

بطحمها@ىبالاشلىة@يأ@ملأ،تميرهفيذكرماعنوقىفعكلايطصاعى@تر@شكرما@لأمم@لقصة

لي@لأنجلرمذهريجع@فنبياء@عصةفيتطعنثنها
طي3للا@لت@تقالأحكميطمعا



5 @لتفشرفيو@نهجهيبصاعى@لر@زي@لامم2

تعالىأاللهولايةعنتقد@مكبيرةلعئهايعلسرن@تمعاصيى؟بانها@لل@

منوردمابطلان@لىبالإثلرةاكمفىأنههناكلامهمنفالراضح
الأخبلرهذه

هذاومثلخ@.الانبياءلحصمةومعارعق@لكريم@لق@تنلروحمنانيلأنهالاسرائيلية

قد"الآيك:لهذهتفسيرهفىقالحيثالدمشقيكثيرابنالإمامسلكه@لسلك

ذيهر
عنفيهايثبتولمالإسرائيليكمنطخودأكثرهاقصةههناالمفشرون

حدبث@مصم@

لأنهسندهيصخلاحديثامناحاتمأبيابن@رىولكنائباعه،يجب
يدنر@ر@يةمن

الأئسة،عند@طديثضعيصلكنه@لصالحينمنكانويزيد@ن@،أنسعنرقاثى@

@وئن@لقصةهذهتلاوةمجزدعلىيقتصرئأفالأولى
@لت@تنفان@،@للهعلمها@ل@د

أيضاأحقفهوتضسرماحق

كلبا@كلر@ضاالإسراليلياتعن@بصاصالإمم@راض@فيشئلوهيية:ان@نقطة

ةك@رمزئةئعتبروهذهيذكرونها.ئنالمفشربنمنكئير@كلناد@لتي@لو@ضعمعظمفي

@لتيالأمرر@لعجيبةهذهعلىالاطلاعمنتفسيرهقلرئئكلفىحيث@طصاصللامم
لاوهذانقلأ.رلاعقلالاتصخرلاالإصراليلياتتلكفيئذكر

يعني
لم@بصاصئن

بحنير)نمابتائا،التلىيخيةوالأخبلىالمفيدة@لقصصمنشيئاتفسيرهفييذكر
صانأنه

عنه.الاستغناءويمكنمعرفتهفيطائللامثاتفسيره

@لذي@لفقهيالطابعرغممزئفه-أن@لقرتنأئحكم"نفسيرفي@لقارئويلحظ

والأخبلىالمفيدة@لقسصبحضمختلفةصناسباتفيذكرهذا@لكنب-علىينلب
@لاقحةالأحداثأر@لقديمبالتلىيختتحئقكتسماء@لثبت@@لتريخية

في
@لمى

ر

تلكذكرعنبدلاوهذاوحياته،عصرهفيحدثتالأولالإسلاي

يليوفيما@لتفسيى.كتبمنقليلغيرعددوللاسف-بها-شحنالاسرائيليت
بعصكرئ@

لذلك،كممانجالأمثلة
على@لنحر@لتال@:وهي

@
علىئرصة،ا@@لامباة@طا@لية@لروالأخبلر@لتاريخيةبابنعئقوهرلأول؟@لنموفج

تعزضوقدفيهم،@لسحر@لناشئوقصةوتلريخهم،بابلئملئخب@رالتحديد:رجه
ما)رل@بمماتعالى:قيلهوهي@لبقرة،سورةذكزهاس@لسلقللايةتفسيرهفيلذلك

)22(،@كفروا-ئلئنطىولبهنشيتنوما@نرسلينىمفكعكثطينتنلط(

4@لضتد،نحكم1(20) 9 9 /3.

3فيلمىللإممنمبر@لفرتد@لحطمما@كل.@(21) 2 / .(10451يرتد@ر@لعكر،)ط.4
رصر(22)

1بةلا@لؤة،@ة 02.
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والأخب@رالامرائبلي@منهائلعدذعاثةتفسيرهافيئذكر@لآيد@لتيمنوهي
بعديه@برقالسنرى.كسافلكعىمختل@@بصاصالاماممسلكولكن@لعجيبة،

@لسحر:لكلمة@لحنى@للزيبينئن

معناهفيفلتفلو@لتقييدالاطلاقعندوحكمه@للغةفيئصلييئافد@@"
في

@لتر@لضروب@لنصف
ضنتحليهمنفريتيكلبهيفصدوماالاسمهذاعلبهايشتملي

@لتضو@لف@
ديق:وبالل@فنقرلئذغهة،@ليهيجريي

@لضبابلئملسحزفسهامخنلفة:أنحاء@لىينقسمفلكإن
3ذكرين

تحالح@لله

@،ومزرثفروتببابل@فسلحننكلأشلومآألشزأللس)يحن@ضقرله:في
ح@دثئنويعنقدونوئسئونها@لهة@لشمة@لكماكببعبدرنصابثينقوئاوكاخما

وهم@نعالها،منكئها@لالم
للكواكب@ندعاحد@بالصانعيمترفونلائحطلة

@لل@@صلو@خليله@يمإبر@@ليمتعال@@للهبعث@لذبنوهم@لعالم،أجر@موجميع

عليه
(23)

@لفبالحجاجوحالمجهمتعالح@لى@للهفدعاهم
بهعليهموئتمبه3لهري

ثموسلائا،بزفاتعال@فجعلها@لله@لنارفينلنىهثم@نغةيمكنهملمحيثمنالحجة

@ق.@لحبالهجرةتعالح@لل@أمره

ل@ور@بأيام@ل@@لقال@هذهعلىو@لرومومصرو@لنم@لراق@قلبئمبابلأهلوكان

@لف
استحاشثنباوند-أملمنوكان@نريدون-@@@،الضخاك@@لربتسئيهي

وأسرة.ظكةأزالحتىطويلة-قصصولهيطيعه-مقسائروكافبح@هعليه

دنبلىند@لحاليجبلميليورامبحبعىئفريدونأننرع@ونعندن@و@بساءوخالاذ@لعاكة

حيوأنهعلى@ببال،
وأنه@لسحر،عنهفيأخذونمناكيئرنه@لسحرةوأنمقيد،هناك

@لفمر@لاحالوانهالأرض،علىفيغلبسيخرج
وحذرناة،@د@@لنب@به@خبري

@بوس.عنفلكأخذواوئحسبهم

الأزسانبحضفي@لياملوكهمبحضفانتقلللفزسبابلبقليممملكةوصلىت

معأنهمالاوخنة،لالل@ثقزينئرخدينكانوابلأوئانعبدةيكونواولمفاست@نرها،

ئنولخلقمافعمنفيهالماو@لههاءرالأرضو@لنلرالماءالاربحة:@لعناصريعط@ونذلك

لقولئناءنمشر.@يشيءمى@ننصبلمؤلى@لض@لى@@ر@يمبنةصللكملطصاصصتضد@ي@

1ظلى@لله
0

2الآية@ت@ئنف-تتةقةلن.ربةدلمر3صنمتلم@يلىنرلغ 5 @لؤةارةصمى8

ا/@لقىتق،نحكمريحع.@لمة.كصنساء@لك@علىنرنادعلةصانىكمهانفمنبضاودكرب
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دعاهحيركشتلبزمانفيذلكبعدلبهمألمجوسيةحدثت@كاالحي@د.خملمبها

فيغرضحاوإنماضزخها،يطوذوأمورشرائطعلىلهفاستجابشت@رر@
@وضعمذا@

تتدئنكفتالاقليمهذاعلىسق@لف@ظهرتولئابابل.سحرةعلبهكانتعئاالإلانة

وفبلهفيهميةالمجو@حدوثبمددينهمومنليهمذلكنىلولموإبا@تا،@لسحرةبقتل

عهمرالئ@@لى
@لك.@

و@لئيرنجيك@ببلعليهمسقبلبابلئملعلوموكانت
("2)

رأحكم

لكلوجعلوا@لسبعةاكبعلىعحلوهاقدأوثائايحبدونوكانحا@لنحرم،

حسبعلىالأفعالمنبضروببليهاويتقولونصسثة،نيضيهلامنهاواحد

منهيطلبرن@لذيللكوكبذلكمهافقةمن@كلتقا@اتهم

فمىشز،أوخييرفعلبزعسهم

@تا@ئر@
@لؤقى@لدخنمنالمثرييو@فقبما@ليهيتقزببزعمهو@لصلاحالحيرمن

تقزبلنيرهارو@لب@و@لرتر@طربمنشيثاطلبومنعليها،و@لئقثو@لئق@

منبو@فقهبمازحل@لىبزعمه
@لحبزعمهتقزبو@ل@اعونو@طرققومنلك،@

الحيمانك.بحضفتحمنذلكمنيو@فقهبما@لريني

وجميع
منيدرنما@@لى@لكماكبتلكتعطمعلىتشتملبالنبطئة@لرقىتلك

يفعلرنذلكعدأنهمفيزعمونذلك،منشلىوامايخعطهموئغصومحئةشزئوحير

للكوكب@لفزبئمنقذموهماسرىملامسةولاممائةغبرشغيرهمفطشاعواما

@لف
@لعاثةفسمنه،دلكطلبماي

فىعممن
ثاء@ناثمكلباأوحصلىاالانسافىيقلثأنه

@لى@لهند@لراقمنفيمضي@الهر@فيريطيرو@طابية،ر@لكنسة@لبيضةورركبئكلاور،

كانرالأنهمفلكتحتقد@لمهموكانتليلته،منرجعثم@ن@لبلىمنضاءسالالح

خلالفيتحتال@لسحرةوكانتتعظيحها@كلتقدوه.دعا@لىماوكلايبعبدون

نىعمبأنصحتهاعتقاد@ل@على@لاتةبهاتمزةبحيلذلد
ينتفعولاينفذلاذلكأن

منالايريدمايبلغرلائحذبه
تكنولميقرلون.فيصاوتصديقهمقولهمصحة@تقد@

فيعليهمتحترضملركهم
لهاكانلماالأبئبالمحلعندها@لسح@ةكنتبلفلك،

@لعائةنفرسفي
كانت@لوقتفلكفي@لرك@ولأنوالإجلال،@لتعظيممحلمن

في@لناسئنترىألا@سالك.@تلكز@لتئن@لىللك@اكب@لسحرةتاعيهماتعتقد

تبماهو@كاكالسحر،رلالحغبفنهوبى@لر،له@حذ@لن@خ.سم@هر.@ر@لمححةنال(24)

3@لر@،لان"@فطرشكرة،.ثايةنرخ:ريرلأعاصث،رضرخ:تيرخيريخوتي@، 7 6 /،2

@لكلة
1ر 5 7 83.
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@ليهمبمثولذلكوالمحلريقو@طبلو@لسح@بالحلميتبا@رنكنهافرعونزمن

وأنهاشيءفيمنليستأنها@لسحرةعيصت@لتيوالايمتبالعصامرسى@
تحال@؟.غير@للهعليهايقدرلا

مندلكبعدملكفتممنوكان@مالك@تلكز@لتفلصا
يطبونهم@رخدير@

يفملهكماسزاوحفالهم@لنصعهلميدعونوكفرالقتلهم،تعالى@لى@للهوينقزبون

ك@لساعة
ذلكيذعيممنير

مع
اكمووالحشو.والجهالالأعملىوالأحداث@لنس@

لهموالمصذقبصحته،والاعتر@فقرلهمتصديق@لىفلكلهيعملونمنيدعون
الهة،وتسميتهااكبتعطمبرجوب@لتصديق@حدها:وجهه،منيكفربذلد

علىتقدر@لسحرةأنوالثالث:ولفعه،ضزهعلىتقدر@لكهاكصبأن@متر@نهو@لاني:

يذعونماحقيقةللنلىيبئانملكين@ليهماللهفبعثغ@ر.الانبياءمحجزاتمئل

@لزفىتلكبسعميرئحبرالهمجمففرن،بهمالهمويكشفانيذكرون،ماوئطلان

ويظوونعلى@لعاتةيهبها@لحيتوضلرنكفوا@لت@حيلهنمرركفر،شرذوأنها

خكئز@،فلاقنةتحن@ا!)بقرله:بهاوالعصلقبرلهاعنوينهرنهمحقائقهالهم
ومعبالل،سحرأصلفهذا

@لتيوالحل@لسحروجوهسائريستعسلونكانهافقدفلك

ويسلمهاعهايحثلئلأ@لكماكبفعلوبغزونها@ل@على@لائةبهاؤيمففوننذكرها

لهمأ

قصنهمثلالأرل،ر@لص@فيوقحتلأحداثتتعئقمفيدةقصمق@ئاني:@لن@وذج

@قحةالحو@ثثبعضعن
@للهلقرلتفسيرهفر@وفلكحنيفة،ألىالإممحياةفى

وأؤبكانشكرعنرينطؤنبف@غددوينمررنإلى@نيربلخكونأنةشكغ)ونتكنتحالى:

هم
و@لنيىبالصروفالامرلرضبببعنهان:أبائافيهعقدوقد)62(،@نلعت@@

ضاعضباعهابسبب@لت@الحطيرة@لسال@مذهو@ستفاضةبنوئعفيهبحث@لنكر@عن

فقال:نخاس،حيفةأليالإمامأبممنقصةذكربحئهثناياوفي@لسلسون،

ئححدحدئناقال:أحمد@لقاضيبنمكرموحدثناا
حدثناقال:فيعطيةبى

@لصائغإبر@ميمقنلحنيفةأبابلغلأيقرل:@بلىك@ابنسمحتقال:@طماني
(27)

بكى

حتى
أحافكنتولقدعاقلأ،رجلأو@لل@كانفقال:بهفخلوثسيوت،أنهظنئا

5@لضتد،نحكم1)ما( 2 .401@لآية@د،دستل@رة(26).1،153

بنعلىسححدسس@ر@يملعله(27)
عد@لل@

قلبة@لط@للعرةرعمعد@لطل@:ش@لصبن

3وخلهص2ولدحيتيخفةنلي@لاممطمريمنوموف@ههرما، 5ا@م،ر@حع.ا@.1 9 /1.
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@ثديدوكانريسالني،يقدمكانتال:ببه؟@كانوكيففلت:الأمر،هذاعليه

فيففسهل@لبه
فيسألني@ثيء@ليهقامتربماوكنت@لورع،ئديىوكان@للهطاعة

عنو@لنهيبالمعروفالأمرعنفسألنيفأكله،رضبهرربمابذوقهولاضاهولا@عنه

سفريضةأنهعلىائفقناأنبلح@نكر@
اأبايعكحتىيدكئالي:فقالتحال@،@لله

فامننعت@للهحقوقمنحق@لىدعفيتال:ولم؟فقلت:وبينه،لينينيا@ل@فأظلت

عليهوجد@نولكنأمر،للنلريصفخولمفتلوحدهرجلبهقم@نله:وقلتعليه

يقنصيوكانقال:يحول،لاثيى@للهعلىمأموتاعليهمورجلأ@أسصالحيتاأحم@

ئ@رهذاله:فاقرلتقاصانى،علىقدمكلساالملح@لزيمتقاضيعلىقدمكلاذلك

ليستفريضةوهذهالسسه،منعليهعقدتحتىالأنبيلىئ@افتهمابماحديصلحلا

@لرجلبهئمرمتىوهذاوحدهبها@لرجليقهمائضلأفىائض.

فنللانانفسه،قتلعلىئعينأنعليهفأحافللقنلنفسهوعزضبدمهأش@طوحده

)أتجمل@لائكة:@قالتفقدينتظر،ولكنهنفسهيعرضئنغيرهبجترىلم@لدجل
مالا@نلمبقفاللئهرنفذسمجندكلسبحوتحىالمآءوبمفكفبهابقسدفهاص

فأخذه،غليظبكلامفكفمهمسلمألوكادحيثمزو@ل@حرجثم)82(،@نغلون

ئمعلىثه3فزجره،علىثهثمئطلقوه،حتىوغباففثمخر@مانأهلفقهاءعليهلاجتمع
تهةليليسبلسانيولأجاهدئكجهاثهمنئفضلتمالىللهبهأنميخناأجدماقال:

فقتلهأفيه،أبعضكوألا@لل@انيولكى@ببديمما،

@لتي@لقصةتلكمثلالجصاص،الإمامعصرسمفيدةفصة@ئالث:@نموذج
وما@فرسبننمفكعكأدتبطيننتدوأما)رلتحطنحالى:قولهتفسيرفيذكرها

@ألشضألتاسيمنتكفررانلثبظىوبكنستنن
(30)

عىحديثهمغيرضفي

ئ@ذكروقد@لسح@،أنواع
ر@لثاطين@بنحديثمنيدعونهماأنراعه:ش

فلك:عقبقالثمو@لعزالم،لالرقىلهموطاعاتهم

علىيدخلونأنهموفلكيشر،غيرعلى@لناسوفتئهمئصحد@لزائموضرز.

بجيبونفإنهمتعال@؟أسماء@لل@هيبالزقى@لتيتطيحهمإنماالحنئنببمن@لناس

منيظههرنبمااغتر@رعلى@لحائةفتصدقهئمميرالمنوبخرجرد@بنشلىواشبذلك

وئ@هم@،ثارد@بنسلي@انبهاتطعكنتتعال@لاساء@للهلهمانئانقياد
3يةلآالؤة،@حرة)ها(

.2/42لؤتن،@ئحكم1(29)

1بةلآ@لبزة،@سررة(30) 02.
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(31)بالله@غتضذ@كانوقدوبالمئرق.بالخبايايخبرنهم

مع
ووفوروضها@تهجلالنه

ئصحا@ذكرهوقدهؤلاء،بقول@ختزعقله
د@رهفييظهركانأنهوفلك@لنراريني،

وقتوأكمزةمختلفةأوقكفيسي@يدهفيشخمروئ@لهبنسائهفيهايخئوكان@لتي

@لتفتيى.كثرةمعأثرعلىلهئوقفولبمعليهئقدرولمئوجدلمطلبفإذا@ل@،

رجالأمعهموئحضروافحضروابالمزمينودعالفسهفأهئتهمر@زابميحههورت@وقد

حلرعلىنضمبالزيمة،رؤسائهمبعضدئروئصحاء،مجفيننيهمأنوزعمهاونساء

زعممنهم
@ين@غايةهذاأنلهوذكروااليه،ينظروهورتخبطفبنصحيخاكانأنه

منهبمو@طأةالمغزممنفلككانيكا@لحيع.تخبيطفيالجنئطاعته@@@لسناعةبهذه

أنهعلى@لصحيعلذلك
@غتضدعلى@فلكفجلىوخبط،نفسهجقعليهعزممتى

سأأنهإلاوكرهة،مهلفسهنقمت
ثاره،نييظهري@لذالثخصئمرلعن

عه،سألمماأمرشلثيءتحصيلغيرلهاسقلبهعئفهابأشياءعليهفسخرقها

المحتضذتحززثمثواهم.بخمسةحضرممنمنهمواحدلكلرأمربالانصر@ففئرهم

تسلقمنحيلةفيهيسكنلاحيثارشحر@لىمنبالاستيثاقوئمرأمكنهمابغاية

خيابئكللى@لئررفيوئطحتونحع،
بهايحتال@لنيالمعاليغ@القهيحتاللئلا(32)

@لىبحد@لوفت@لولتلهظهورهإلاحبرعلى@لشخصلذلكئوقفلم3اللصوص،

@لعتضذ.ئؤفيئن

الي@رهذه
علىالجصاص(الإممهو)القائلرأيئهاوقدعلى@لرر@بطوحة@

قدكانليصديتافسألتالمعتضد،بناهايا@لتب
حاجبا(كان)أيحجب

باللهللئقتدر
(33)

علىئرلفلمألهليفذكرأمره،تبينوملهذا@لشخص،أمرعن

طلحةنحدس)اك@
@لالل@@عتضدنر@لح@لى@ححفر،بن

@لالل@للخئ@ى
خليفة.(@289-242)@بركل@ن

@@@نصو@@لىعمعحهرله@يو@ر@ثةلسالةنيرعلصي،

و@ييع@لنبصنومر@ي
عهولاةلحدلالحلالحةله

2صةللقحد 7 3كلطر@طلماء@لحاملبروظرليحل@صتمو@لمبل@بيعنلحلص9
@ل@سفمهنوخه0

@لنمم@ئصحاب
دي

ناضجاغا،وكادننرنهم.لهبفمع@للاد
سريكفضسطوننقرنحالهئ@عدمهاعرم،

رديعيه(.ناعللصاصلاحظاهحونا@@لطم
لألبرحئرت@لبىبنن@لدرلةتاتيقول:مى@فؤحير@

@يترحمتهحعر@@تضد.ر@@لسف@يدون@ر،@لحب@
4اد!لحدت@ريح" 0 3 1/1@لأعحم،45،/ 4 0.

جمع)رحياي@(:حهل@)كث@
وهيوخاي@ةحانة

للأسناذكبا@لردي@عجم@لحنطرائو@لتر@اء@لكي@@

@لثمعثهدلعمثك@س@عحماله@ه@".809)ممتيتن@1/908.@فبق
@ه.

كل@داح+(.الأ@محح@@

طلحةنحدسحمفرلنيثث@
2سحكمللغضد،@نعاسياحليعةحمو.بن ص،32.-95

و@ى

3مةلحصاصؤلد@لاممممهله 0 مى@لبد@ئرل.@لصى@ولفيترحتصقت.@5
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الاالأمرهذاحقبقة
يقق،ئ@تشىأل@ضخادئاكان@لشخصفلكوأن@قتدر،@أيملي

ئور@طر@اخلفي@للانيالجماريبعضبلىيميلوكان
،9

علىلحىاتخذتدوكان

وكانلحيته،ئمهارتهمنيشكلا@لئح@تلكبحضلب@@ناوكانمحتلفة،ألحاد

منغيرهأوسيفيدهرفي@وضع@ذلكويظهر@يمنهالحيةيريده@لذي@لرقتفييبس

فيأو@لبستانفي@لذيديندخلطلبفإفانظز@لئغتضل!،يقعحيث@لسلاح

فيوجحلهااللحيةنزعطالبي@أبصارصغب@ال!أو@لمطمات،ز@ت@@تلكبمص

بهروتابونولاللثمخص،@للالبين@فدمبعضكأنهمعهويبقى@لس@ححزت!أوكئيما

رأيتمافيقولصار@ليا؟رأيناهقدفائائحدا@لاحيةهذهفيرأيتهلويسألونه

فيهذا@لنتعمثلوقعبناوكانئححا!
هذابلح@لاورثاخلسالجماريخرجتار@لى

الجلىبةماهدةغرضحةكان@فاريد،بماويحاطها@باريةتلكهوفيرىالموضع

وئتامطزشرسوصار@لىان@لبلى@ل@خرحثمالمقتدرأيم@ل@@أبةيزلللموكلامها،
خاغفهدااحتياله.علىوؤقفلحديثهدلكبحد@ب@ريةوتحدثتمات،ئنبها@لى

أحذلهايهتدلم@تن@لحمبة@طيلةهدهبسثلفد@حنال
مع

به،المعتضدعنايةشدة

لسظنكساو@ملىيق،@طيلصناعتهتكنولمعليهاقرفو@لىمعرلتهاوئكلياه
قد

ومعاشا؟أصساعةهذاجمل

لهاينسهدلاوالاخبلى@لت@الاسرائيليدمنتمشرهالحصاصالإمامصانوهكدا

لتفسيره،حاصةمزيةذكرنا-كماالمسد-هذاوئعدصحيح،لقلرلاسليمعقل
عامةالاسلامي@لتراثبل@تسوبالإسرائيلياتتجاهالمفسريربعصنسافللسب@لأله

الأخبلىهدهفيئدكر@لت@و@لعجلبمى@لغرائبكيرخاصة@لتفسيري@@@لى@لتر@
@لىفيأصليئثيلهاوليىالإسرائيلية

الحصاصالإماموتفسيرالإسلاميين
وتثيرها@لسلبى.لحلىهامعزضغيرتىلهيكونلحيثالأمورهذهعنخالياجاء

شئاكانالجصاصتفسيرعلىيغلبالدي@للابعبنسيفول:فائلالعلنحم،

نقول:ونحنذكرها،@ليها@لىحاجةفيبكنلملألهةالإسرائيلياتعن@كلراضهفي
لاهذاولكنذلك،فى@ه@ةالأسبد@أحدهذاأنضكلا

@لتفسيريكون@نيمنع
كصاالإسرائيليك،منكئيرةئنيلىعلىقتنف@فييحتريوأنلقهنا@نصبزاأ
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تعالى.يخفدابرالأندلىطبيللإسماالقرآرلأحكمالحمع"تفحيرفىمثلاالحالهو

@لاسعةالحصاصالإمممعرفةفاد@كدوبة@المحتلقةوالأخب@رلل@رضرعكبالنسبةئما

@ط)ولهوالآثلرللأحاديث
ولصير؟ثوايتهبلى@ضافةوصيرخه(،أسانيدهذلك

وأندلد،سبثيءتفسيرهفييتعا@للائطكفيلأكانهداكل@لرجال،وئحهال

حديثعلىئقفلملنفسيرهثو@ستيأثناءفيوإنيالإعراض،كلعنهئيرض
مرضوع

نعم،الأغراض.مىضلضبه@ستشهد
استدلضحبمةوآثلىأحاديثهاكأدشألا

ليوسيأتيضوع.وصضعيفبينماثتافىولكنوالأحكم،@لفقهمحالفيلها

الأمئلةلحضشاء@لل@،)نالقادم،@لفصل
طريفهاعندكرالتيالأسانيد@لشيفةمن

لتوفيق.اللهوباهذا،يك.لروا@بحض





+ط

ا

برا@ق

اة@الفضل
منهجهعلىوالملاحظاتالمآخذأهم

التفسيرفي

،-

--
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الرابعالفصل

ال@فسيرفيمثهجهعلىو@للاحظات@لآخذ@غ

تفسبرفي@طصاصالامممنهخعليهايقحم@لنيالأشسئأالسابقالفصلفي

منااسنغرقوقدئحكمة،وأصولسلبسةفماعدعلىمبنيةمتينة@ئسق@د@لل@ك

حتىبحئهامنبذلاكان@لت@ةنظزاالمساحةهذهكلهذا@لفصل

المحتلفة.بابعا@ه@هج@ذلكصورةئماماتجلي

فى@لفقهليىموسوعئاكتالايقرئأنهلأديدركتفسير@طصاصفيوالقلىئ

@لكثيرة،صئفهمواهبكذلديدركأنهكماة،عديىعلومفىبلفحسب،و@لتفش@

عنييهبأنمثلى@لباحثحاولا@@@
منهحعلىوصلاحظاتخدط

@زففهذا@
ش،صحرلاتحيئل!سيحدفإله@لتعد@ة،@بو@لو@بالموسوعية@رصو@@@لسرق

ومننفسه:وسبسأل@لبضاعة،وقئة@لل@ي@الالةضعفأهئها:
أنا

ليتسؤلحتى

فلكعنأمحبئننفسي
مع

لهذاالاعتذ@رببسوإننيحيلتي؟!وقئةفرتيضعف

للأنبياءإلاعصمةلابأنهإيمنيولولالذلك،ئملاليىمثلي@نئتول:الجليلالإمام

أبذا.ذلكعلىئندمتماعلبهم@للهصل@ات

أثنلىفيلاحظتهفسئا
وملازمتيكذيهالجليلالإمملهذاصحبتي

له
اسةثوخلالمن

ش@سهلت-ئلاثمنأكثرمد@رعلىوفلكتفسيره-
علىوعليه@لاحظاتو@@آحذ@

الآنية:الأمررفييمكى@ج@ائه@لتنسي@،فيمنهحه

@سائل.@بمضفي@حتزلة@لمهذبتاعلإلرهأولا:

الحنفي.بالسذهبتمشكهثذةلايخا:

الاملامبة.@لنمخصياتبعضمنمرقفهثال@ا:

@لتفسير.مجالفياداته@ستكلكئرةر@بعا:

وجه.غيرمن@لرو@ةلبحضانتقائهخامئا:

على@لتنبيهثونبالمثورمجالفي@لضعيفة@لطزقلبعضذكزةساديئ@ا:

و@لتيسير@لمونتممكأ@لولىمنسائلابلفى@لنف@ئثرعهذا@لإجمالوبعدضحغها،

فأقرل:للغابة،علئب@@ل@للهئةمذه@بازفيو@لسد@د
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@لسائل:بعضفي@لقزلةبمذهبتأئرهؤلأ:

فجلى)1(،الاعتز@لى@لى@لفكريميلكانانهالجصاصللإممتزحممنبعضذكر

لي
جمر5

@لفللحافط@لنب@ء،رمئ@
و@لزمدبالل@لهوشهدعليهأثنىأنبعدهبي،

وقيل:5قال:عليه،غرض@لذيضاة@ل@قاضيسصبتوليعىوالامتناعو@لررع

هذا@لسلامة،@للهنسألذلك،علىيدلماتآليفهوفيالاعتزال،بلىيميلكان

@لثانية@للبق@منعاوه@لعتزلة(س)وهم@لفزلةطبفاتفي@زففين@بعضأنحينفي

بالل@@لنص@رذكره-@:"@رجالتراجمكتبأفىوحاءطبقاتهممنعرة

فيالمعاصرين@لعلماءبعضاعتسدالأخير@لنصهذهوعلى)4(،المعتزلة،طقاتفي

@مىنجحهحلغةعطاءلنو@صلل@حبتلينع@د@ن@لىنرحع@فرلة@لفةئدى@لأمحررد@(1)

1)ت@لمري لهلمحالت@ا@(0
لى

للعتزلا.باالاعر@ىمدانجلمنلئثها@لكب@ة،مرتك@مسألة

@ل@رنال
مىمى@رتةللأا@ه@ح

بيعجا@طال@ن@يبرعليئمحا@
مموبة،يطن@@

سجات@ل@هله@نتحر.@مصونال@بر.@مى@لك@لاسنةملهلحيرك
طائنة

@لسلبمن

لالمفمئغررد@غرلة@لأنو@لك@زل،مر@رئيعبللحزلر@لصجح@لميار@كلر@للاقتثى@متههرا

@خلتعقديةلرتة@فرل
@ممةر@@لةفهلمع

منر@لنرقعنوثمبرت@لعفيدةمانلعلبدسلي

رهيونمرل،ئضعلىبفمسهاحاصلكريبمدحص
زلة@@و@لرعيد،وعد@@لدل،حيد،حسة.

كر@@صو@لهىدالموو@ر@عررني،@لير@

@عةو@@ل@لبها@ملحالما@لنبللانلنرررس
و@لصرصاقيتوتىبللخلى@للهلصفاتلمئهم

3@كر@@لتامة،لالألصار-@@للهيزبةمم@ك@@@لك،نشت@نر
شفعة

للئنضير،@"@لل@لرص
3ححرد

@خقاث@@لؤتط،لحلقتريم@لفر،عح@ص
م

وننوضرما،حيرماصفسهلأ@مالحالقتا@ر@د@لل
ئملنحت@ليامةيرملخل@@لكورية@حدمتويمويدرحرجر@لك.وطلنم،شز@ل!يصالصئدمزة@لل@

ر:وندحهة.نحنهرلالجسملىنمال@و@لهر@طهة،@طسبةبقصيرعها@د@لكجتحبد،

ت@نممنهمو@حنائمره@ولنيكاد@لديالأشعري@طسىئيالاممنلالأن@ة@حرلعلبهم
@لىيرجع

@لبهم:وننأةلالمغرلة@لتريصفير@حععلهم.@رذديعلب@ةكنارنئصعة@و@@ل@نملمدمص
ص@لأط@ة5

@@في@لليالة،رلئ@
@طد@هح@وا9-31،صيالأضصى

مع@ترجدحرهرةنرحيد@ي

مفئصة
@ي

2مىصجص@عد@طو@شأتللد@هرالاملابةاقوئمم@لكمعلملفق ا-1،331

سيحىلأحدس@غرلة،@طممتنحفيتى.رمقئصة
ي@رثيمالد-سح@ةص@شنرقة@تحيئ@رتص،@

ثه(.@ا@@وله@هك@عح@اللا-@ا)مم@

3@للاء،سرنكلم1(2) 4 1 / 16.

@يطلى@عدللقاصيا@غرلةرطفد@يرقا@طر@(3)
1صزلي لأحدسللقزلة،طقكو.2،5

سيحى
1ص@ئرلي@@رتص@ 18.

نحد@لأممك@اعلى@ا@ي4صللحلاري@لىحال،@تر@1(4)
@ر@مةيطصاص:@لى@زيعليلن

صجلمعجلللدكرر"وكهشحصبة
51.
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عقيدة@لىيمبلنجد@طصاصكذلك"فقال:إلى@لحتزلة،@بصاصالإممنشة

تفشره،فيبهاوينالر@لعتزلة،

أحدائجدولمهذا،
@طنفية،تراجمسيماولااجم،فيبماكئمن@لتقذمينمن

من@بصاصئنذكر
سرى@عتزلة،@

يولالهئنأو@متزلة،بلى@@طصاصالإممنسبةصثةعلى@طكمنستطعرلكي

علتاتحفيفانجري3@عتزلة@فيها@تحالو@فق@تي@الآر@بحضعننتكئمبذئنلاالكلتز@لية
في

وهسا:ئسليتيئ،مسألتينليالآراءمذهحضزتفسيره-@بعد@ستقر@ويمكن-ذلك،

وحفيفنه.@لسحرمسألةا-

ذلك:علىالضوءمنمزيدائلقييليوفيما@،@لله@زبةمسأل@-@

وحقيقته:السحرمسألةأ-

تمال@:@لل@لقولتفسيرهفيوت@شحعلاساب@لسحرلمسأل@@طصاصالإمامتعزض

اكعررئلت@طىرلبهنصمر@مليننرماسلينئمنككلاألثطينتتما)و@تبعوأسا

ة،وضروبهأنواعهوذكريمعناهفبين)6(،للتؤ@ألتاسيمنهن
وش

تالهماجملة
ذلك:في

فضلاص@لل@أهلمنكثيرعلىلخفائه@لسحرفي@لقولنقذمئن@لو@جبا

فيالآيةمقتضىفيحكمهفيمبالك@نعقبهثم@لامة،
بنفنقرل:والأحكم@حاني@

@للن@أهل

يذكلإن
فيئصلهئن

هربالفتحعند@و@لشحزسبهبة،وحمىلطفلما@للن@

لبيد:قالمجلىيه،وفطنيلحفائه@لغناء

ولالثمرا@بالطحاموئشحزغيبلأمرمؤضعييئرانا

أيوئغذى،والآخر:وانحدوع،كالمسحوررنخدعنعللوجهان:فيهتيل

آحر:وقال@طفاء.فمفاهكان@لوجهين

منعصافيزفإننانحنفيتشألينافإن
@لثسطيرالانامهذا

أنهبالم@خر@ر@دأنهأيضاويحنملالأول،احتسلهماالمعنىمنيحت@لوهذا@لبيت

فوسحر.

ديحير@لنيسحدكنهر@لأصاذ@لى@رحرمومر@(5)
2/4رود،@و@@لتير1كا، 41.

سهر(6)
1بةلآو@دص@ة،لبفر@ة 02.
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محنىإلىيرجعوهذأبالحلقوم،يتمفقوماالرئةو@لشخز.
قولومنهالحماء،

@نلت)@شآتحالى:وقوله."ولحريسحريلير@بر@اللهرصرذئؤفئي"عائة:

انسضد@
(7)

)ماتحالى:قولهعليهويدلىوئشقى،ئطعئم@لديالمحلرقمىيعي

رلثىالظحصيآ-ازسولفدا)مالتحالى:وكقوله)8(،ثلنا@نرإلاأبر

سحبرثؤأنهويحتمل)@،@ألأضه@ق@
هذهمئلفيالشخزيدكروإممامئلا.

معوبهاورفتهاولطالتهاالأجسادهدهلضعصالمو@ضع
كانفمىالإلسافى،قو@ئمدلك

الاممهذائقلثماللعة،فيالسحرسىهووهذامحتغ،ضحيصلهوالصمةلهده

حميأمركلإلى
ومتىاع،و@طلالتمويهمحرىويحريحقيقنهعيرعلىوئخئلشة

في)أيزويكماوئخمذجمتدحمقخذا@يماأحريوقد@اعله.ثغأفاديمئدولمأطلق

الحديث؟.
لسخزأ!البيافىمنإن"

@@هو@أطيقومتى

تحالى:@للهقالثات،ولالهحقيقةلاباطلئمؤهأبرلكلثم

أللى@أغيهى)سحردأ
أ"1)

وعضيهئمحبالهثمأفىظئواحتىعليهممففوأيحي

ننعى@نغاسخسنممنإفي)نخلةوقالتسعى.
مها@سغياظنوهماأدلأحبر(12)

زئبفا،ئلئتقدئحزفةعصتاكنتإنهاقبل:وقدتحيهلا.كانوإمماسعئايك@

تحتدلكفبلحمرواوقدرئقا،صخش@يأذبمسمعمرلةكاتالحبالركذلك

لأنةحزكهاارئبنوحميعليهطرحتدلمان@زا،وملزهاوحملما@راخاأمرالاالمر@صع

حقيقة.غيرعلىمموهاكاندلدأناللهفأحبريطر،أنالنارئصابتهإثاالرئقشأدس

ساعتئة.بهمسحوزرآهمنعلىئموةأيمسحوز،"الحينسلصر@تقولوالعرب

بلىلهمقصرثامنهكانوماالحلال،منفهوويوصحهحقعلىالبيانسكان

@ذموم،@لسحر@منفهوالحقصررةفيباطلوتصويروحديعةتمويه

الختلمة،وصرولهالسحرألواعصاللعويالتحليلهداعق@الحصاصتكثمثم

ماسهاأدبيا
يكفرولاكفرائمالاماوممهابه،آسومنصاحبهيكفزكمزهر

فقال:صاحه،

1لآتادا@،@لثر@سررة(7) 5،31 @ق@451اء،@لثرسررة(8)8

رصر(9)
.7@ية@د،قالمر@ة

ك@8صيسحر@حهسقوندرعره،@لحلىينرحه(10)
مى

@رمالة.مده

1الآبةمىحرء@،@اصورة(11) 6الآيةسحرءطه،صورة(12).16 6

و@خصارتصز@اه-4@@لؤت@11/ئحكمر@حعا(13)
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تحالح@للدكرممالذينبابلأهلصخزسنهامختلفة:أنحه@لىينضمذلكبن"

@ومزرثهروتببابلتللطكلأشلومآألتنرألتاس)يحن@ونقوله:في
("1)

العالمححاثئدلويحت@دوناوئسئونهايحبدود@لكحاكب،صابتينقوماوكانرا
وجميعللكحاك@احد@لثدعبالصانعيحترلونلاشعطةوهمأفحالها،منكلها

عليه،اللهصلماتخليلهإلراهيمإليهمتعالىاللهبعثالذبنوهمالحالم،أجر@م

بهر@@لذيلالحج@وحالمجهمتعالى@لى@للهفدعاهم
منالحجةبهعليهموئتمله

دفغةيمكهملمحيث
3

ه

@لل@ئمرهئموسلاضا،د!تحالى+"فحعلها@لل@@لنار@ي

@لشم.بالهجرةتحالى

وكالواالحجرم،وأحكامالحلعليهمالمرسظهورقبلبابلأهلعلمركانت

هنكلأمنهاواحدلكلوحعلراالسبعةالكماكبئسماءعلىعملوهاتدئولائايعبدون

صمناعتقا@اتهمحس@علىالألعالمنبصرو@إليهاويتقربردصنئة،فيه
فلكافقة

نهيطبردي@لفللكرك@

للاحو@@طيرشياسئر@دفمنشز،أوحييريغللزعمهم

طلبومنعليها،والفثوالغقد@لزقى@لدحنمن@لثتيريي@نقبما@ليهيتقز@لزعمه

فلك،منير@نقهممازحل@لىلزعمهتقزبلغيرهو@لب@روالموتوالحر@@ثزشيئاش

ذبحمنذلدمنير@دقهبما@لمريخ@ل@بزع@هتقمبو@لسىنوالحرقالبرقئر@دومن

@طي@انت.بعض

وجميع
منوويدودما@ل@اكبتلكتمطمعلىت@ثتملبالحبمة@لرتىتلك

يفعلونعند@ل@أنهمفيزعحرنفلد،مىش@رامافيحطيهموئعضومجةشزأوحير

روي@فزباتمننذموهسوى@املامسةولامماشةغيرشعبرهمنيث@راما

التصديقأحدها:وجره،مىيكفربذلدلهمو@لثصدقمه..ذلكطلبواالذي

علىتقدر@لكراك@بأن@كلتر@فهو@لثفي.آلهة،وتسميتها@لكراكبتحظيمبوجوب

@لل@لبعثك@ص.الأنبيلىممحزاتثلعلىتقدر@لسحرةأنو@لثالث:ونفعه،ضزه

بهمالهمويكثمانيذكرون،ماوئطلانيذعرنماحقيقةللناسئبئنانملكينبليهم

كانحاالتيوبحيلهنموكفر،ثركوألهاقىاكتلكبمحانيوئحرانهمئمهفون،

و@لحملقبولهاعنوينهودهمحقائفهالهمويظهرونالحامةعلىالتويهدها@لىيتوضلون

بابل.سحرأصلفهداتكئز@،فلافتةتحن)إتصابقوله:بها

1اكيةمىحرء@لترة،مروة(14) 02.
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حقائقها،خلافعلىمظهرها@لت@@لتحييلاتمنكير@لسحر:ضروبومن

يعرثولاويلطفيخفىماومنهاوظهورها،بها@لعاثةيجربان@لناسيعرفهمافشها

علىيشتسلئنبدلاعلمكللأنفلك،سرفةتعاطىمنإلاباطنهوممىحقيقته

جهةمن@شغوفون@يفعلهماودفيقهذلكلطفرمنوغامض.وظاهروخمئيحلئي

ئنهمعهعصفوراويكحتىحقائقهاغيرعلىتخرج@لت@@هار@لتحيلات@الحركك

كيروللذبوححركنه،لخفةوذلكرأمه،@أبانةذلحهبمدطلروفدكةفئثمدبحةقد

@طركةلخفةويخئئالاخر،و@ظهرئحدهماحبأقداثنانمعهيكونلأنهطار؟@لدي

قدأنهوئظهرنظيره.وئظهر@لدي@لدبرح
فيوأدخلهمعهسيفابلعقدوأنهإنسائاثبح

حقيقة.مهليءوليىجرفه

وكانجلئها،منفبلذكرناهوماوحفئها@مرر@لنخاييللطفمنجههفهده

منفرعودسحرةسخز
فيحيلهنممنبئئا@لدي@

لو@ي@ال.@
منذكرلاهيو@لف

س@عناهبعضهجيلهئمووج@هوسحرهم@لتىيمفيبابلئ@لمذام@

بلى@لعربية،@لئبطيةمنحديثائقلتقدالكتبفيوجدناهربحضهبذلك@لرلةئملس

ذكرناه@لذيالاصلعلىمبنيةوكلهاووج@ه،وئصنافهسحرهمذكرفيكتاث@نها

فيها.فائدةولاذكرهاتسريلامعهاوحر@دترتمطها@لكماكبفزبالكمى

لهموطاعتهموالثاطين@طنحديثمنيدعرنهماوهر@لسحر:تخرسرضرث

ئكلدوهمقدقومومحاطأةئموربتقدمةفلكسبريدونما@لحوبنوضلونائمو@لضبالزفى
@باهلية.في@لعربمن@مر@لكانيجريكانوعلى@لكلذلك،

والافسادو@لبلاغكبهاو@لىشايةبالن@بتىالسميوهو@لسحر:آحرسوضر@

ئنحكيرقد@لناس.منكثبرفيشئغعغوفلكلطيفة،خفيةوجرهمنو@لتفرب@

معرض@رجك@نلها:فقالت@لى@لزوجةفص@رت@رجبىبينما@نسادأر@ت@مرئ@

حتىلكوسئمحرهعنكم@ردوهوشحروتد
سر@ك،@لىين@ولاغيركيريدلا

فانوتعطنيها،نام@فاشغر@بثلاثبالمرسىحلقهشغرمنتأخذيئنبذلاولكن

@نله:وقالت@لى@لرجلفمبتئموصذقته.بقولها@ر@ة@فاكتزتالأمر!ينئمبها

فائئمفقثئمرهامنفلكعلىونفتوقدقتلكعلىعزمتوقدرجلاعلقتقد@مرأتك

وصتعرفبالمرسى،ذلكعلىعزمتفانهاتقز!ولافتيقظئصحك،ميو@عليك
فمامنها،ذلك

نامقدأنه@مرئتهظئتفلسانى@ته،@لرجلفننلىمشك!ئمرهافي
عينه@لرجلففتحئصر@ب،ثلاثحلقيمامىلتخلقلهوهرتحاذشومىبلىعسدت
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فقتلها@ليافقامقتلة،ئر@تأنهافىيشك@لمحنقهبالمرسى@لىئمرتوقدفراها

ئخصى.لاكنيزوهذاوقتل،

ليالمزئرةفدة@@الأثويةبعض@طعامهفيالاحتيالوهر@لسحر:منتخروضرث

عقذتبئد)سانطحمةبناالحمارنحر@ماغ@لثمكرة،المئئلإرةو@لدخن@لحقل
قئتو

فطئه،
فييجحلعأن@لىويتوضلرن@لطصكبفيمذكررةهيكثيرة@ثويةمع

لأنكرما،@لففةتمكانلومئاأثياءعليهويجرزفطنتهفتذه@ياكلهحتىطعم

مسحوز@إنه@لناس:فمرل

@طصاص:الإسمفالوئقسامه،@لسحرلضروب@لتنصيلىهذا@لبيانوعقب

سا@لساحرنحلمنأحنواوتدأ
منأطمهر

أنزعمواأنهموذلكوئنظغ،هذا

@فتيءئفوذأنيلييتخيل)نهفي:أقالحتىفيه@لسحرعملوئنشحر،@لنبىءر@
وث!طنحةخصفيصخرتةيهودية@مرئ@وئن)61(،"ئتعلةولنمئئنةولنموئنعئة

حتىوضاطة،
ر@كلردةتحتوهرطلمةخصفيسحرتةأنهادأحبره@جبريلأتاه

للكف@رتحالى@كذلا@لل@قالوقددلد@لارض.@بر@النيعنوزالفاستخرج@لبئص،

نتسوتيىن@لئ@ف)رقالتائل:مقبئفقال@2@،للنبيفلكمنعوه@فيسا@

فنولا@رجملاإلا

رضعمنالأخبارمذهومنل
ل@ل@بلحلهمو@ستجر@زابالخير@لالغمتلغئا@لحدين@

فغلوالأنياءمعجزاتبيرفزقلاوأنهلحيها،و@لقدحك@رالانبيهمعجزات@ابطال

مح@رالألبياءتصدينلينيجمعممنوالعجثر@حد.نوعمنجميمهوأن@لشحىة،

مذابمنل@لتصديقوبينمعجزاتهملاثبات
)ولاتعالى:قولهمع@لسحرةفعلمى

@@نضث@لنحريفلح
(18)

وانتحاله.دعو@هبطلانوئخبر@لل@كذب@سهؤلاءفصدق

نييعملفلكلأنسهاظتافلكفحلتبجهلهاية@ليه@@رئة@تكرنئنوجئز

ليماجهلهاوئظهريزهاموضععلىنبيه@للهفأطلع@ر@،@لنبيبهوقصدتالاجساد،

ولمئ@ره.عليهوخلطضزةذلكأنلانبؤنه،دلاللمنذلكليكرنوظئت@رتكبت

له.ئصلولا@طديثفيزبدمذا@للن@دامماأمره،عليه@حتلطأنه@رو@ةكليقل

5@لندتن،نحكم1)صا( 2 وسنصلى.نملجص1-57/

منا(16)
مىحرء

نحيفا@ن@عدتحريحهربئصححها،،في.@لنحاد@@ر@طريلحملست

في@لصاعى
رهاشى@@كل@@لحر،مسأل@

3 1
ملا@لصل.س3

(17)
.69اكبةخمطه،سهرة(18).8@لآبةخمفاد،@لضهرة@
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ولينالأنبياءمححزاتبينقو@لى
@معجز@ئن@لتخييلات،وجوهمنذكرناما

فيبصيرةازروتتأئلتهاوكلساكظراهرها،وبر@طهاحقائقهاعلىهىع@رالأنبياء

عنها،عحزهمظهربأمثالاومقابلتهامضاهاتهاعلىكلهمالخلقحهدولوصثتها،

حقيقةلائمويىلإظهارو@لتلطفالحيلةمنضرثهيإنماوتخييلاتهم@لسحرةوخلىيق

شهثاءومتىوالبحث.بالتائلذلكئعر@حقيقها،غيرعلىمهايطهروسالها،

@أسو@أظهرهمابمثلويأتيغيرهمئلغفيهللغدلديتعلمأن

ليالحصاصقالهمخالالهاصح
فيمؤثرةحقيقةللسحرأنيرىلاأنه@لسحرمسألة

ناتجةرهيحقائقها،حلا@علىمظهرهاوتحييلاثأوهامهوو)كلاوالأضياء،وات@لذ

هوووها@شكاذالمعتزلةإليهف@بهذاومئلالحعثة،والأسببالحيلص

ليومسلمرواها@لبحري@لن@للأحاديثإلكلىه
@لدلالةصربحةوهيصحبحبهماأ@

ضعومنأنهاأ@بصاصرعموقدشحر،قد@ير@اليئ@على
@لحدين!،@

تالرهليهائلاحظاقيالانيةالمسأل@نذكرأنبعدوفلدسيأتي،هداحولرالخقيق

وهي:المقرلة،بمدهب

:@اللهرؤيةمسألةب-

الأنعم:سررةفيتحالى@لل@لقولتمسيرهفييايحار@ل@سأل@لهذهالحصاصتعزض
ففال:)12(،@ظير@اللطيصوهوألأنم@رتجوكرهوألانفخزتنص@ه)لأ

أباوئلوكالمنصرر،رمانأثوكقرلك:نحو@للحوق،أصله@@و@ال!@نيقال@ا

@نا@لغلائموئثوكوالثرة،@لزرغوئثوكالثصح،حاللحقئبىوئثود@لطعائمح@يفة،

أمللننخلافلالأنهإياه،برؤبتهلهلحوئةللثيءالبصر@ثواك@رحال.حاللجق
يكرنئنيجوزولاببصري،رأينهمطاهشحضالبصريأدركثالفائل:فولأناللعة

)لاتحالى:فقرلهله،مدركاولي@فيهلمامحيط@لتلأنالإدراك
لهكقوالألصار@ؤيةبنفيتمذخوهذاالأبصار،تراهلا@عناه:@الآبف@تتو-

إثبكدإننفسهعنبنفيه@للهتمذحوما)22(،@رلاشميسهبرتأ@!)لانحالى.

ضذه
@لصفةاستحقاقبطللركمابحال،نقيضهإثبكجئزفغيرونقصق،ثم

55،د1@لمراد،أحكم.(16) 9

4للعرطىا@لصتدلأحكم@طمعراحعا(20) 6 1للنركدى@لر،نحر"2،/ 1 9 /1.

ص(21)
0@لآبةالأ@م،ة 2@لكرسيتي@مىحرء@لندة،صهرة(22).31 5 5.
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@زيةسفيتمذحللحانقص،صمةبلىالايبطللم@لؤلمولاسثصتآ@ن.)لاب

يجررولانقص.صفة)تبدفيهكان@تبحال،ونقيض!ضذه)ثباثيخز@عنه@لبصر

لطر@ركابكتمرأ@نجد)صضتحالى:بقرلهمخصرضايكونأن
الن@لأن(23)

فلككانفل@ا).(،اسلصمىجماعةعنيريكماانتظار@لئوابمنهلمحاني،ئحتل

فيوالأخب@ز@لمزوئةفبه.للتلىيلمسؤغبلاعليهالاعتراضيبزلمللتريلمحتلا
@لفورةمجلئموهوصخت،لربها@لل@)نما@لر@د@لوؤية

وشنهةئرئةلاي
لا

@للف@أفيم@تمهورةبمعنى@لململأفى@لروية@لثكوك،فيهتعرض

في@بصاص@آر@حولالتحمق
السابمين:@سأيين@

الذواتفيمزئرةحقبقةللسحرىلا@أنهفظاهز@لسحرفيلكلامهبالشبةئما

خلا@علىمظهرها@لت@و@لنحييلاتالتوبهاتقيلمنيعتمرهو)نماوالاشياء،

لرعرقدومارسها،تحلمهامنيردهاالحجهوالأسبابعنناتجةوهيحقائقها،

@بيانهفي@بصاص
عديدة.لحويةشواهدذلكفيوأورد@لسحرلكلمةي

ماالماسبةبهذهئذكر@لهررة@للئكتبفيوردلماالجصاصمر@نقةمدىولبيان

سرحفيب!لسان"صعبفاله
@لتىالأخذة@لشخض:قال:أ"،سحر"ماثة

لطفماوكلحوى،ماعلىالأصلولب@ئرىكماالأمرئنئظنحتىتأخذ@لعين

صزث@لسحروئصلالازهري:تالوسحوز.ئسحازوالجمعسحز،فهوونقمأخذة

@لث@ءوخيلالحقصورةفيلما@رى@لباطل@لسرفكأنغيره،بلىحقيقتهعن@ليء

)فاقتعالى:قرلهفياء@لف@وقالوجهه.عنسحر@لشىءقدحقيقته،غيرعلى
عنسحركماللرحل:بتقولبون@:وقالئصرفزن.فئىمعناه:@تح@حف

عه؟!صرفكماأيوكذا،كذاوجه

2،22@لآتك@لقبمة،م@رة(23) 3

عن@رى@لك(.)
لاثلكئر@لدرا@سحمياكمىودكر@رعكرمة،محعد

عى@لالصح

@ي@للحريمريا@ضالاممكم@رودنموحده،محعد
محامدتحطنة

لي
مغال:@ل@ئ،جتسثلك

@ىلطرت@لقانلفول@دا@نظد،كناس@ل@@كليفال.لالألهحطأمحامدوقوذاكرمري:نال.

شعرية.شحامددلثدكر@ي3لىت-،،@ةتاراا@تظار@را@ثا@ر@ع@،الا@زيةشاهلي@فلاد،

@لتل@تححعار@
و

ك@.أ3،3يلا@لركال@5للعححة"

6@لقرتد،نحكم.(24) /3.

@لكلت3@ثا4مظرو@بئللعححة@،لانر@حع.(25)
2ر 9 0 8

3.
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ونهفيلحماص@لر@زيالإمم

ومن
@عنىلهذا@اجاقريبةللسحرالاصطلاحية@لعلماءتعريفاتجاتهنا

@لضوكانيالإممفعزفه@للعوي،
("2)

لح@لمن@لسريفعلهماهر)@لشخزبقوله:

@لثبيبماالخماطر@لفاسدةمنيحصلماللسسحوربسببهايحصل@لتيو@لتحييلات

تسير.@ببالئنمناو@لدائة@لسفينةراكبيظنهوماملى،فيظئه@ى@لسر@@لمنبقع

يفعله@لسحرلان@طفاءئصلهوقيل:خدعته،@ذا@لصبيئسحزثمنمثتقوهو

الاستمالةئصلهوقيل:جهته،عنمصروث@لسحرلأنلف@أصلهوقيل:خفية،

است@الك،فقدسحركمنلأن

@لل@ئملمنغيرهمع@بصاصخلاتب@نقول:أننشطغسبقمافوءوعلى

في
بل@لكلمة،لهذهالا@طلاحيولا@لتعريفيحوللي@@لسحرمسألة

@لسأل@،لهدهتتعئقجزئيةفي
ح@ه@رأهلفمذبلا،ئمحقيقةللسحرهلوهي:

وأبر@لنحمانحنيفةأبروالإمام@لعتزلةعامةوفمبمفثرة،حقيقةلهأنوالحماعة@لسن@

حقيقةولالهئصللاخدغأ@لسحربلى@@لثافحيةسالإسفراييني@سحاق

حنيفةأباالاممتبع@كاالمسألة،هذهفي@لحترلةيئبعلمالحصاصأئوى@ر@لذي

كانيمجلئلأ@لف
ذلكرحقيقة،ولالهاأصللاوتخييلاتخدغئنمذهبهمن

للسعنزلة.نفلبذاولبىمه،احنهافا

مؤئرة،حقيقةللسحربكونئننفىأجلهمنالذي@لسببعنأبافى@طصاصوقد
@لنفيظنكض،الأنبياءبمعجز@تالسحرةوئكلمال@لسحراختلاطمنخؤفةوهو

معنى@لسحرعنتكئمئنبمدفقالسحرة،كنحاوأنهممنممحزاتهمئ@

علىوأنها@لسحر@لستقدمةأنواع)ئيهذاصدقوص"ة:أنو@حهردكر

5)تكاليعد@لكمححدسعلىسمحدسك@6) 1 2 كارعلماء@لبى،منمحتهد،دفيه5

1له@نفبد.نحريمىركار@لها.حاكناومد122@صةنصاعماوليصحاء.نملمى 1 مزثنا،4
@يالأخ@ر،تقىئص@رمن@ؤطريل@ها:.

مى@حد@لؤنكلحلصلر@ل@الع@)و@لأحا@بت،@فه

سر@لمر@يةر@بة@للثيل@@ع@لقد@ر@تحرا@لف@،نمرلليلا@وفاد@لفحيرا@لته@حم،@ي@لسعا

@رعرما.دنمشر،،@عدم
2دعاللع،ر@د@و.2،لد6الأعحم،ترحت.@الو@ي 1 4 .22ه-2/

1كمىللمححة@لعلر،لح@طرا@(27) 1 9 /1.

1@لقلو،قحر@حع.)هثأ 1 9 /،11 4للقرطبي@لق@تنالأحكملطمعوا2،1 6 @تحو.2،/
1حادحىلصئيق@!، 9 0 لهرت(،@ر@لفكر،@)اال@بهبر@ن@لحظيم،نمشر@لؤتنره1،/

سفبيرةسيحىللطفرنرذكر@لروررتدرب:.-
محمد

منام@على@@لأشر@محابه.طلا@ي

لانا@،اكر@
عده،.لهلاحبقةنال:@إنهجفةنبا@لاحيفةلهئد@لحرعلىاشص@لحى@قال.لي
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هنا@لنصعمنمح@رالأنببلىمعجزاتتكرنئنيأمنرلا@لنبؤةيرففليسحقيقتها(

و)ثباتنخ@الأنبيلىتصدينينيجصعمئنو@لجطسحرة..كانواوأنهم

هذابسثل@لتصدي@ويينمعجزاتهم
ينلح)ولاتحالى:قرلهمع@لسحرةفملمن

جوهوذكرناشماودننالأنيلى@محجز@دونو@لفرق@@ه@جث@لثعر

كظ@مرها،وبهاطهاحقاثقهاعلىهينخ@الانبيلىمعجزاتأن@لتخييلات،

مضاهاتهاعلىكلهمالخلقجهدولوصخنها،فيبصيرةتأئلتها@زددتوكلما

ضرثهيإنماوتخييلاتهم@لسحىةومخلىيقعنها،عجز@ظهربامئالاومقابلتها

حقيقتها،غبرعلىمنهايظهروصالها،حقيقةلإظهارأمرويرو@لتلالفالحيلةمن

ويئيغيرهمنلغفيهبلغذلكينحئمأنشل!شهومتىر@لبحث.بالتأئلفلكئعرف
@@مو@ئظهرهمالثل

(.

بانهاإياهاووضفةئحر،قد@@لب@ئنتفيد@لتىللأحاديثإنك@ر@بصاص@صا

لهحبةفلا@لئليدءش،،وضعمىإ
عليهاائفقصحيحةئحاثيتميبلذلك،فى

ما@رايةكرئضذلكعلى@لض@ءمنمزيدولإلقاء)صحيحيهما،،فيومسلم@بخ@ري

@لتي@:هذهحول@لل@ئملبعضبكلامأعقبها3@لبخري،

@لئ@رئولسحر"قالت:سصلقعائثةبل@ناثه@ذكر@أنبعدبحتابر@لبخريقال

@لئ@ئخيل@ر@@لةرشوذكانحئىالأعصمننلبيذلةئقاذ@رنتيبنيمنرخل@نر@

فاتكانحئى@نافعلة،رما@لئقءيقعلكانئئة

رو@-
عنديوهويخليما-@ف@أؤ

@لذ@نئشزلتعائ@ياقال:!خودعا،دعالكئة
آلنطيخيه؟انتفنيئهةفيما@نتاني

مالصاحبه.أحذفمادقالرنجليئ،عتدوالآخزيرئ@عدأحدفمافقحدرخلان
جغر

الأعصم.بنلبيذقالط@ة،منقال:مشخوز(.)ئ@مطئوتفقال:@لرخل؟
فو؟وأيخنتال:ذكير.نخلةطلعوخصوئاطةئ@نيتال:ضئء؟ئئينيتال:

فقال:فجهئضحابهمنلليفي@ش@لةرشوذفاستاهاذ@رانأ،بئيرفىقال:

قلت:ا@.@فاطينزكوسقنخلهاؤكرسكأنأؤ@طئاء،ئقاعةممماكانعاثثةياإ

فيهعلى@لئط@أثزرئنفكرمثعافنى@لئ@،قدفال:!اشتخرنجنة؟ئنلا@لئ@رشرليا

وقالي@مايم،ع@@لؤنادأليواننضثرةوأئرأمامةأئرتا@غةفذفنت.بهافأمرثزا،،

فىث@بم:عقعيننةوانن@لئث
يفا@لشرمنبخرجما@ناطة@ئقاذ:وئناقة،ئتط

6@لآيةخمطه،سهرة(29) 9

5ه،ا@@لنوتد،@حكم)03(ا ر@حنصار.شصر@9



5 @لتفشوفيوسهحه@بصاص@لر@ري@لامم4

@لكثانأم@قةمق@ثاقةو@ئظ،

@لله،شفانيوقد5@لروايك:بمضفيوجاء@لئ@أ،عاففيفدفقولهء@:ا

سالركتأئيركان@لنبى@ر@فر@تأثيرهوئأوحقيقة،وجوفاللسحرئنعلىيدل

برفعيكرنإكلا@عافاةو@و@ل@ئناءوالأوجاع،الأمراض
ئنعلىفدل@رض،@و@وال@لعلة

تفسيره:ئقالحيثطبيالإممأثار@ليهماوهذارحقيقة.حقاله

يسحاقوأبو@عتزلة@عامةوفبحقيقة.ولهثابث@لسحرأنبلىالسنةأهلفمبإ

هووإنماله،حقيقةلا@لسحرأن@لح@لثافعيئصحابمن)الاسفرابيني(الإسزالا@ي

منضرثوألهبه،هرماغيرعلى@لئيءلكونوإيهاثموتخييلتمرية
ر@لشفة،الحفة

@تمعئلهامخرنممنبنه)يخلةتعال@تالكما
(32)

علىتسعى"يفل:ولم

)33(،@أللسلين)سحووأأيضا:وقال.@بته)صتلقال:رلكنالحقيقة،

ئبتولكن@لسحر،جسلةمنوغيره@لتخيي@يكونأنننكرلالأنافيه،حخةلاوهذا

ذكرمنالآيةهذهفيجاءمافلدفىبها@لسمع،ووردجؤزها@لتى@مرزفلكوراء

يعئ@ينهانهمتعالىئخبرولاتعليمه،يمكنلمحفيقةلهيكنلمولووتعيمه،

بسخرو)رجآفرعون:سحرةقصةفيتعالىوقولهحقيفة.لهئنعلىفدذ@لناس،

عطير@
(4@

معالملق،وسررة
صنكانمانزولهاسببئنعلى@لمفشريناتفاق

عنوغيرهماومسلمالبخاريحزجهمماوهوالاعصم،بنليدسخر
@ط@ح@،عائثة

الأعصم،،بنلبيدلهيقال@رنقبنييهودمنبهححئي@ش@لل@رسرلسحر"ةقالت
و@لمئمفلىشففيأالله)@ن@لسحرةحللساقال@د@@لنبيأنريه:الحديث.

ياخبلربهمقطوغفهووحقيقة،حقالهأنعلىلدذ@لرض،و@رالالعئةبرفعيكرنإنما

بهمينحقدالذينو@لحقدالحلأهلهذاوعلىووقوعه.وجوءعلىورسولهتعال@@لل@

مىينذولمفيه،@لناسوتكئم@لزمانسابقفيو@اع@لسحرشعولقدالإجماع.

1@لح@ري،صحيح@كل.@)اك@ 4 5 رتمسيتبد@لحر،@لطث،ك@:9/
5 0 محزبخومر7،9

2رغ@لسحرلا@@د@لسحم،ةسلم،صجع@نا@يا@ 1 8 كحاكئبضا،@ئئعاتةص9

2ملارغالأنصار،مشدلتي@الى.@@لسد،:مى.مو@صعنيئحرحهنح@د@لامم 3،122 3 2 11

@.235"

@ئىعاتةحليتحبعهاسممط

@،@اكصسررة(+).66@حر@لآيةطه،سروة)ك@(
1اكيةمنحرء 16.

ل@ة.لا@يةلآ@خم@،فر@@حرة(34)

@لاء،لمط.حاءك@5)
قينحمد:ا@ر@يةدي

2رالأ@صار،ممد 3 5 0 وملم@لبحلىىئما@ر@ي@6،3
فدلمبها.

وماس.@له،،عادمي



فيمهجهعلىوللاحظاتللآخدنمئم
5 4 7

لأصله،@نك@ز@لنبعبئمنولا@لصحابة

لمالأمرحقيقةفيالجماصئنسبقمئارأيناوقد@لسحص،بمسالةيتعئقفيصاهذا

منفلكيبدوكماللصقزلة،فيهاتابحايكن
ئنثونفيها-تبعدانماالأولى،هلة

قفبمواحتجمناحتجابخينمفطعليه:وبناءبه@ثم@،حنيفةاباالاممبذلك-يصزح

فيحنيفةأليالإمممذهبلان)73(؟@لعتزلةمنكانبانه@سألة@هذهفىالجصاص
جمحرلأحاديث)نكلىهغيرمن)ط@غاسبقكسا@لعتزلةلمذهبميافقاجلى@سألة@هذه

محتزلتا.كانحنيفة@بائنأحديقلولم@(،@لنبئي

رضوح،بكل@عتزلة@بمذبتا@لر@بحاصفيهامئلاحظ@،@لله@زيةمسألةئما

أنكرواالممزلةئنرفلك@لسنة.أهلفلكفيوخالفو@شند@لى@ليلهمو@فقهمحيث

ئحدلا@@هتمال@@لل@@نوقالط:بالأبصار@@لله@زية
من

مستحيلةو@ؤتهخلقه،

فزقلا@ذ@لرية،عنعبلىة@لبصر@@ر@تدركه،لا@لأبصارئن@خبراللهلأنعقلأ،

تعالى:قولهأنبذلكفثبتيصري،رئينهوقرله:ببصري،@ثركه@لقالل:قوللين

آلابحخر@تذرصه)لا
@لعتزلة-ز3فيوهدا-الأبصلر،تر@هلامحناه:(38)

لاالأبصلى@تر@لائيىيفيد@لعسوم،
في

ئنلتحاوالمعتزلةإنئمالآخرة.فيولانيا@ل@

@و@لصو@الحفيقةعنببغذتعشفناتزيلا@لرؤية@ثبكفي@ردة@لنصوصتزول

أنهالمنقذم@لناليرأيناس@،@لل@@ؤية@ك@رهم@في@قزلة@@بصاصو@نقوقد

الإثو@كنفيئنتزرحيثالأنعمسورةفي@لسابقةللآيةتفسيرهفيمذا@لذبذب

نفيولي@@لزيةنفئهرهنا
@لأبضخر@تذر-)لأتعالى:قرلهوئن@لاحاطة،

حلىلثمقاله،ما@لخالأبمار..رؤيةبنفيتمدخذلكوفيالأبصار،تر@هلامعناه:

@لفئنجهابكلصرا@)@بر@شتعالى:قولهروؤلنن
بهننمطتؤبلا(40)

عنوئغيرضامجامد،@لىئسبقولعلىفلكفيمعؤلا@لرؤيةإئكعلىالاصتدلال

4@لزطيللامم@لنرتد،لأحكميطامع1(+) 6 /2.

4و@لمحون،@تنشركابه.ديكة@ل@صيحس@محد@لدكروففيةلحنح@ضلالث@( 4 1 /2.

سير(38)
1يةلآ@نمم،لأ@ة 03.

@ستدلالحخه@يطى@لأضرينرن@الى@لامموفد2،8ص@لميالة،نمرلعن@لابانةحع.ر@ك@9)

@لس@نةبا@@لفرلة
حطرلاقهمفلك(،لينالنتهمتقر@فرى)رمي@هزبةلفيعلى@لأنممس@رةس

.3.-28عى@لصلر@لسنىر@حعجئا.ساتد@نبقة@لنم@مده

.2،223نانلآ@لفبمة،@رةسر(40)



5 @لتفشدميرمنهجه@طصاصر@زي@@لامم4

بأنمكتفئا@لرؤية،ئثبت@لتيو@لتالعين@لصحابةعنوالآنلى@لثابتة@لحيحةالأحادبث

جملئموهوصخت،لربها@لعلمالمر@د)نما@لرؤيةفيوالأخبلى@لروبة"عنها:يقرل

@لشكركأيخهتعرضولاشنهةتثوئةلا@لذيورة
(1

غبر@زيتهوأن@طنة،وفي@لقيامةيرمربهمررون@زمنين@ئن@لسة:أهلرمذب

وإجماعو@لسن@@لكتابئالئ@بتظافرمذهبهملصحةاحتبياوقدعقلا.@ستحيلة

و@لتفشرالعقيدةكتبفيمبسرطةوأ@ته@الأمة،سلفشلحدهموسحابة@ل@

@لكتبوغيرهاسوالحديت
(2

وإنمايطرل،لاد@لثهنالبشطهامجالولا

بهط@ة،كنيوهر@لعلامةالاعلام،ئحد@لنشرينقالهمابذكرالماسبةلهذهسا@في

)س@لقيامة:سورةمن@لكريمنبنللآيتينتفسيرهفر@لايجلى-لذل@-تعزع@حيث

ففال:بهطر@،شهابكناصز@بزبد

هذاإ
قالهكذاتحملر@ل!.ئيناظرة،ئمرهاومالكخالقها@لىئي:@لنظر،من

ينظرون@لمبادئنمن@لصحيح@الاحاثيثبهتهانرتمابهوالمر@ر@لل@.أهلج@هرر

بحصد@للهومذاكثير:ابنقال@لقدر.ليلة@لقمر@لحينظرونكسا@لقيامةرومرئهم

أئمةلنعليهمئفقهركما@لائة،هذهوسلفو@لتابعين@لصحابةل@عليهئخسغ

عند@لل@لهمماانتظارهنا@لن@@نمجاهد:وقالالأنم.ومد@ؤالإسلام
@لئواب،من

الأزهري:تالوحده.مجاهدعنالاهذايصخلارقيل:جمكرمة.عننححهو@وي
كذاللى@لىيقال:لالأنهحطأصجاهدوقرل

نظرت@لقائل:قول@نالانتظار،بمحنى

كمانملته،قالا:الانتظارئر@ثوالافاعين،إلا@ؤيةيىفلان@لى
@لاعر:قرلفي

@تتطر@فإئكما@ن
اعة@

جندبئئملدى@لئ@رتنفغنىمن

@لمئاعر:قالكسا@لي@،نظرتا:نظر@ليقئر@ثوافإذا

لفعالتشبزفبانمصابيخكأنهاو@لمجم@ليهانظرت

الآخر:وتول

@ئرسير@لغنئينظر@لفقير@لعلاظررعلتلسا@ليكإني
كساذلن@إليكأنظزأي

فيوكلصاتهمالعربوأشعارينظر@لفقير@لى@لن@،
هذا

لا.@،3@لقر@نحكم@نكل.(41)

1@لنالجلعلىر@حع(42)
0

1@لزصن@ي@بن@لاسحمني@لطحوبة،@لمنيةشرح 0،81 3،1

.16لا2@نزيل،محكلدي@للربلبللنى@.@لىد،نفشر@و.



5@لتمشرفيفتهجهعلىو@للاحظاتللآخذفى 4

ا@جاكيرة

معتزلتا؟@بصاصالامامكانهل

هيالتي@طصاص@لآر@و@لتحليلالاستعراضهذاوبحد
@مزلة،@بمذبتاعإلرهظئة

نفسهيفرضسهاليبقى
كانهلوهو:عنه،علينا@يإجابةوينعينهذا@ل@ق@في

@الآر@لنلكوتحفبقثو@مةبحدئرجحه،أنأستطعو@لذيمحنزلنا،@طصاصالإمم

الإممهذاأنتمشره،فية@لقبىمبمثلأ@خ@بصاصتناؤلمنرأيخاهماضيعلى

سليس
آنية:لأسبا@وفلكمهم،@كلنبلىهيصخولا@عتزلة@

طبقاتفيذكرةفريقفريقان:@بصاص،@كلتزاليةعنأتكلوا@لذينئنالأول:

ميرلالهبأنوصفةوفريقدلك(،فيئئفرا@لذين@حزلبين@@لكئببعض)مثل@متزلة@

@لف@طافظ)مثل@منز@لية
ئؤلفيذلكفي@لكلىمسبقوقدبن(،@عاص@وبحضمبي

منوعذهجعلهتاكاثرواسفكاكلاميولا@متز@ليةللجصاعىتالوا@نر@لذبن@بحث.هذا@

@حتزلة.طبقد@

ماشخصذكيرمنيلزملاأنهلييبدوو@لذي
منهمبكونأن@لعتزلةطبقكفي

االذينلانةحتئا
@لرتضىوابنعبد@بب@ر@لفاضي)مثل@لتزلةطبقكفي

من@عتزلة@@ل@يمترنلامئنكئيرينكبهمفيخدراالاعتزال(@ؤوسوغيرهساس

طبقات،@لىقسمحا@لعتزلةأنهميلحعل@لكتبتلكفيو@باظربعيد،منئوقري@

كب@ر@لثالثةوفيأكابر@لمحابة،@لئاليةوفيالأرسة،@طلفلىالأولي@لطبقةفيفجعلها

منها.جعلها@بصاص@لت@والأخبرةعرة@لنانية@للبق@جزا@ل@هلئموهكذا@لتبع@

أنهم@ذنفالر@ضحكذلك!!غيرهيكرنئدلزممعتزلتاالحصاصيكونننلزمفإفا
الاعترال.بمذهبصلةأيةلهمليسمئنكثيرين@لطبقاتهذهفيئرخلها

منلعديىتعزض@بصاصئن@لالي:
@لسنةئمل@متزلةفيها@خالفت@لتي@سائل@

@لقبر@لمذ@)ثبائهذلكرمنو@طماعة،@لسنةئملعن@غ@بلمذهبهميذبولم

الأصرل،فيدالفصولكتابهثنايافيكلائهثمة،@لقي@مسائلفيش@قوقدونعيصه،

المسائلمىذلكوغير@لل@..كلام@لؤآنوئنو@لرعيد،و@لرعد@لكبي@ة،مرتكبعن

و@بساعة.@لسنةئمللة@عشفيها@خالفت@لتى

ذلكمنيلزمفلا@لسحرحقيقةإنكلرهمن@بصاصكلاممنئفهممائن@لالث:

@ثركنيللمححةر،@ل@نتع1(43)
ك@9ك@،يه5



5 @لتفسيرفيرسهجهيبصاص@ر@ري3@لا5

بيانه.سبقكماحنيفةاباالإمامدلكفيتبعلأنه@عتزلة؟مى@جغله

وفيهمعهحبةلاماوهذابالبمر،@@لل@@ربةإنكلىهمرىذلكلعدببقىولا
لا

ئجعلئنكافيةليست@بزئيةوهذهوله.لناعفر@للهزلأنهمنذلث@كلتبلزويمكندليل،

تعال@كدبرو@ب@اعة@لسن@ئملعلساءأكابرمنهوبلالمعتزلة،منالجليلهفا@لإمم

أنهعلى
يحسن

@لرابعنفي@عتزلة@مخالفةإننقول:ئن@بحثمذا@خنمفيشا

لامحضة،كلاميةخالفةالمسلينلح@هرري
علممسائلحدودعنتخرج

@لفرقجفب@ىفرقةهزلاء@كلئبروالأنةفيةدخلافشبيهةوهي@لكرم،

@لسنة،ئملمع@لفالبفيتفقة@لمحتزلةكتفقد@لبا@اتفيئما@لأحرى@لكبي@ة،

@لسنةلاهلمخالفةأضدمذهئهالهالرقةهمحيثمنالمفزلةتكنولم
نى@لثميعةمن

مقومنهم@لبيل،@لخلاف@لسنةأهليخالفمى@لفريقينمنأنو@لك@لد،ذلك

@طلا@لف@يخا
يب

الجفي:بالمذمبتمئكهشئقثانئا:

لخدمةنفسهوهبالجصاصالإممئأ@لرسال@مذهفصولشمضىفيساتقذملقد

ائرتحرهذا@لذهبتحرووفيكبيرافضلالهوأنيه@لأبر،@لسانحنبفةأديالإمممذب

يطنفبةعلصاءتقسيموفقئعذ-إنهحيثو@لبراهيئ،الأدئ@بنتىمدغناثفيقاعلمنا

@لثالئة،@لطقةس@لشهور-
في@بتهدينطبقةوهي

الجصاصكانرقد@ذب.@
خصوضامؤئفاتهجميعفر@@لقوةمنئوتيمابكلعنهو@افعالححفيبالمذهبمنسئكا

@لف@لقرتن،ئحكم"تفشرهفي
.@@لض@لعليإنتاجهوخلاصةتصانيفهتخرئحتبري

منبمذمبالإنسانوتمشك
ئعا-لا@لعتبرة@لفقهية@ب@د@

ائمزفاته-حدفي

ين،الآخر@لآر@و@لاحتر@مالأدبحدودعنيخرجلمطالمامقب@ا،وعسلامذموئا

@وتججلهمئوتسفيههمولاالخالفيئ،شأنمنانتقاصولا@لقولفي@كللافيبرذ@ل@ولم
تزئ@ثأنها@نمنالامهر@لتيمنذلكغيرئوبهم،تفسيقهميأوتبد

رئنلةحسنةنمافجلناضربوا@بلهرح@هموألصتهموعلماء@لسلفو@لتنائر،@لى@لتاغض
نىاختلافهمرغمو@لرفةوالانفةعلى@لتآخطو@طفاظ@ل@تبا@لالاحتر@ممنرائعة

@ليهئئاهمائنمنهمواحدكليكللانالاجتهاثية،@لسائلفي@لنظرووجهات@لو@قف

بخمرف.سهصرمحه،شحصبت@ولصةر@ري.@علي@حمدس@لأممكد.ر@حعلها(ا

ا+.ا/شزنمللنرق@الجري،ر@بع@@ى@لزن@لأصححيةارة@@ر@حعا(45)
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ينبني@لذيهو@طق@جتهاث@
@صير@لي@.@

شذةبأنل@ل@يمكنمؤئفه،مهجرثواسة@لقرتن!أحكمتفسيراوبعد@ستقر@ى

تحر@فيالإبجابيكمنلذلككانسارغم@طفي،بالمذبالجماصالاممتمك

شها:سلبية،نتئحبحض@ل@ئئ@أنهإلااهين،و@لبىبالادلةوتدعيمه@ذبهذا@

@لشافحي.على@لامموخصوضامذا@لذب،مخالفيعلىحصلتهأ-

تعشفهب-
فلك:تفصيلاتئذكريليوفبما@لنصوص،لعضتفسيرفي

الحنفي:@لذهبمخالفيعلى@بصاصحملةأ-

أثناءفي@للسانعفيفيكنلمأنهتمسير@بصاصمنعديدةمها@عفىئلاحظ

بؤصاففوصفهمالحنفي،@لذمبمعتر@حمير@ختلفت@لفالأسةلبعضمناقثماته
تحط@وعبار@لاذعة

ىكبرتحذالأمرحممةفيوهذهقدرينم،سوتنتقصثأنهممن

@لتفسير.فيمنهجهعلى@لاحظاتوئثلأ@@لآخذ

ثذد@لعلساء@لذبنفمن
منة@لترفى@لالكيإسحاقبنإسماعل@لقاف@يمعهم:

2 8 أحكمتفسيرأوصبرمانه،فيبالبصرة@الكيةعلماء@كبارمنوهوص،2
فيهاخالى@لنى@لسائلمنكيرفيوناقثهتفسيرهفيالجصاصنتبعهوقد@لقرتنأ.

@طنفيةمذمب
(6

سوصفحاتصفحات@ناقشكو@@لتتبكهذهوتستغرق

ئت@الووصففى@لكلامحدة@لحيصلحتىأحيائاوثتذ@لنقاشالحصاص،تفسير

و@ضخالاخنلالظامزكلامهأنأمثل@للهج@،شدبدةبعبلى@ت@سماعبل@لفاضي
@ليهيؤولماعاقبةفيناظرغيرولابقرلهفيمامثبتعيررجلكلائمأنه!ئو@لفسادأ،

لافارعكلائمأنهائولهأ،@لز@مهحكم
غيرولةتخليطأنه.ئوتحتهأ،محنى

1بدلالةمقرون @لشديدة@لعبار@تمننلكوغير0،0
(7

@سلكهذا@يسلكأنعلىالجصاصحصلت@لتي@لأش@بمنولعل
@لقاضيمع

عليهم،نكيرهفيأحياناولذدللسائللعضعلى@طفيةأنكرئنه@لمالكي@سماعل

عليه.رئهنيعند@طصاعىالعنفتوئد@لىئئ@الأمر@لذي

ويد@فعحيئائصمةأنيتحزحلا@لعنيفة-@لاثكهذهرغم@بصاص-ئنعلى

سلطصاصمصا@ربحت:منا@لد،ش@لال@@لنصلريجع(46)
لي.@لنير@@

4،95الى@لترتد،نحكم@ي@.)7،( 1،15 1،25 2لا1،33 سوعير@لك3
@و@محح.@



5 5 ى@لتفشروشهجه@طصاص@لر@زي3الا2

والدفاعلهالإنصافهذافلعل)84(،رجهغيرمنعليهتهبمأحداأنوجد@ناعنه
منيخمفعه

لهمناقشاتهأثندفيعليهئطلقها@لتي@لحب@ر@تتلكوضراوةحاة

علبه.ورثو@ه

@بصاص-كانفتد@،أنسبنمالكالامام@لالك@،،@ذب@صاحبئصا

في@لطلحببالأدبوملتزئاهاثئاعم-لكل
فيإلابهيعنفولملاراله،منالاته

أقفأتوا%ثكنملكنمصتماؤكغ)دتعالح:لقولهتفسيرهأننهفيدكرهموجم@ع

@شتتم
(49)

(.)@لمغالةهذهيذكرلائنبهئولىوكانبه،@لتشهيرمننرغوديه
عن

بمذهب@ررىوهموشناعتها،لقنحهاعهئصحائةنفاهاطالماجمقلدبرمالكالامم

.3غيرمنوترائهإمامهم

يلزمالأحيانبعضففيمختلث،فهربهرلأ@لشافعي@لإماممعالجصاصسلك@ما

فى@طصاص
مترخئارفيعو@دبهافيبفشئوبالإممهذا@لآر@@طزلة@مناقثاته

واندفاع،بثذةفينالةيثذد،أكثر()وهيئخرىوأحيائا)1(،عنهرمترضياعليه

عنبذلكخلرخا
@ذةبعضابعضهم@لحلماءمحلىرةفي@لطلربوالادبالاعدالحذ

ئخطلاذعهبؤصافيبصفه
لاوعبار@تثانه،من

بنبني
الاممهذامثلبهايوصفئن

@لف@طليل
فيعلى@مامنهالائةأحمتي

علىأنها@جمعتكماوالاجتهاد،@لفقه

الأمثلةبعضئذكريلىوفيماتمالح.يخأبرو@ستقمته،وصلاحهفضله
@تيالمن

@لثافحي:الاممحقفيالمثذدة@صاص@

صحهماشل)ها(

2@لنىتدئحكم@يا 0 1 / 2،12 @فتلكعسا@لة@لىرندتملىق0،2
على@لنمرة@

@ربح
@@ص@على@@سملليهر@لتاصيلدكر@زة@

3نى،
رليعيه،ير:لاقنه

للافنةمنهأئاء

فالهمادكر
خطوليه@س@عل@لفاصيعن

س
يبصاعىر:3فلوه،ش@اصقو@ضأله

فانلأ:اثلكعلى
نجانغةولافيجمررموضح@(،)أي@لةعى@سعلمناثاودحكايةو@ي

@ماهكانلألهحاصةعلى@صاعل،مصنىرعيريحبهه
مى

ا،.لالحطغرقدغهلحداد

2يةلآعملر@ة،لنر@س@رة(49) 23.

عى@لكذكر@لآنلى@لر@ر@رئنوس@@لغم،@ي@رنق@وطىلمألة@لآيةمدهتميردي@طصاصتمزص(50)

منرعهكنونونصحائ@ئئرفا(ني@رنقوطء@)ن@نلك@احة@مالثعنللههرتال:ا@لك،تحربمتبد@ل@

وميرضاعتها،لقبحهاللفال@
حيناعد@الثكادرحملقولذكر3لمبهم-،،يديعئنمنقهرعه

4@لزتن،ئحكمر.@@ا،.@تذت@لعةلاحد:.@لع@،نيعى@نكحشل 2 6 /،14 27.

3لبرلابة@على@تسبره.ميلا@زرهلا@،،نر:الك@،،@ل@معيازكر@ملحدتانلأن@(51)

1@لؤتن،شكم. 3 5 1ليرضىولالةله@1،2،/ 3 3 /1.
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ابمفثوتواألنين)@@حام@لمالدة:سررةمنتعالح@لل@قرلتفسيرفيالأول:للئال

فدكرالكتاب،أهلثينانتحليا@لذين@لعربدبائحمسأل@@لىتطزق)2(،@ل@ع

@لثافحيالإمممذهبعلىوعقص@لفقهاء،الأئةوئترالفلكفي@ذ@ب@@ختلاف
أحذانعلمولا5قائلأ:

فهرفلك،في@لافعيما@كلتبرهفيهم@تبر@و@طلص@لسلفمن

حفا،شدبد:ىةو@لب@)3(،@الحلم!ئ@لئقلىيلعنبهاحلىفي@قالة،@بهذهمنفرد

بأقر@لهم!؟.ئحتبع@لذين@لعلمأهلمن@ل@فعئيالإمم@حتب@رهبمدمئوحيوكأنها

فيالأفحالترتيبمسألةتنرلوقد)4(،@لرضوءلآيةتفسيرهمنومو@خني:@لثال

@لمئافميالإممرئيىدكروبعدالمث@هررة،@د@صئربباءتراء@لن@فذكر@لرضي
مماوهذا@لقوذ"تال:

فكأن)(،و@لفقهاءأ@لسلف@حساععنالثافعيبهخرج

لمننظر@بصاصفي@لافعيالامام
بدوله.الإحساعينعقدحنىبرأيه،ئغنذلا

(6)@لنساءمنالمحزتلآيةتفسيرهومرسالئالث:@لثال
للسألةتعزضحيث

هلسر@ة،رنىمنبخكيمتتحئقومطو@لثالعية،@نفية@لينفيها@طلافكرالتي

غيرهو@لافيالاماملننتجرتمناظرةفلكفيفؤردلا؟بنتها@ريتوجأنلهيحوز

ئنلهكانمالادعة،وأوصافشيمةبعبلى@ت@ل@نعيكلاموتعقب@لسألة،هذهفي

ذبفيامحهقد@ختلفكان@طعلى@مامته@ممعالامممداحقفىمثلهايقول

تفسيرسمرصرصةصفحتخساستعرقت@لتى@ناظرة@تلكلطولونظزا@ليه.

@لثافعيئالاممفبهاوصف@لنح@و@ضعبدكر@هناساكتفيفانني)7(،@ل@اص

@للادعة.والاوصافيدة@ل@بالعبار@ت

ئنودكر@ل@فعي@ففال:@لنافعيبالإسام@لتشجرمننرعفيهابمقدمةكلامه@بتدأ

)8(،نأئلها-،لمنفيها@مجربة@لناسبعضوبينبينهجرتمناظرة
3

فيالاثه

@لسائللهسفمهوما@ل@نيئتال@ماأدبادلقده..قال:ئن@لى@باظرةتلكفيذكره

لافلرغكلائم
مفى

تحنه
مناثتهو@صلنم)9(،عه!سنلماخكمفي

صصوحتى

ئحدائنظنثماقاللا:أخضيهصزالعلى@لثافعيجمابمت)حدى
يتدبممن

هذا،مثليلجأ@ل@أنمى@طججالإفلاسبهيبلغخصبملمناظرة
سع

عقلسخافة

.4يلأ.2@لنرتد،@حكم.(53)ه.مى@لآيةحرءللانذ،محرة(52)

ثصة@ل@@لآبةمي(54)
5@انو@م@رةس 5

4@لؤترئحكم.(0. 5 1 / 21.

2@قةومي(56) 4@لق@ت@1نحكمر!@@(57)@لساءم@رةس3 7 / 1ا-2 51.

4@صلو@لسبق@(58) 7 / الم@2للصلر@لسمق(59).21
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وغبرته،@لسائل

هذا@لسائلقلبع@ىلانوقد5بقرله:@ثالعئيالإسيمخضموصففلكبعد

جميعلل@مافعيشسليمه
اذعاهما

برجهلهمطالبةغيرمى
ذكر،فيماالمسأل@على@لدلالة

منبثيءفىتضلمعائارجلايكرنئأوحائز
شيئين:بذلكانتظمقدأنهإلاالفقه،

تسليمهيجرزلاماوتسليصهمناظرته،مىعليهوففسابماو@لنبرة@طه@هما:ئحى

انتقال@ثم@قايسك،و@@لل@محانيفيدرقاخمبلا@لتيوقبال@صللمسؤولومطالبته

ماعلىمذهبه@ل@ذلكسثل
وذلك@لت@،قئةوالاخر:ئصحابه،لقرلوتركهرعم

فلكبمثلسحعلوصاحبهأنظنأنه
لافيماغيرهعلىبالظىفقضىقوله،عنرجع

هناالجصاصذكرهماوكانحقيقته،،يملم
تلكفيالئافحئيخصموصففي

وصوز@لافعيئ"قال:حيث@ثافيالاممعلىللتهبموتقدمةتدراجا@@@لناظرة

كانفلو@الا@لناظرة،فيضتقلإبينكاناأنهساعلىيدذمدهبه@لىوالتقالهمئلهبمناظرة

بذلككئمولوكتابه،فيإئاهمناظرتهأثتلما@لعا@ئيو@لئل@بندئمحنى@فيعده

من@لتدئرن
@لسائلوضغصهذا@طججغ@زعليهمخمىلماأصحابناأحداث

@لبه@سؤولو@

الإممئتهالعلىوتحقيبهالمناظرةهذه@ثه@سسببعن@بصاصأبانالحتاموفي

صنبضيء@رتاضسعلىشبهةمثلهفيلأنفلكئدكرولم"فقإل:الافعي،

)؟(،@لنظرمنومحلهثمئصحابنامخالنيعلرممقا@رلأبئنولكن

مخالميما:علىالجصاصحملةعلىتعيق

منو@ضخ
اللسانعصيكنلم@بصاعىالإممئأسقناهاالتيالأمثلة

مخالفبهمع

لاءبهزبلبقلافعلأالمسلكهذاونلنخلبر.النافعيالإمممعوخصوضاعمبشكل

رحمهم@لاعلامالأئمة
بهلالقغيرالجصاصالاممعنصدورهكما@نتعالى،@لله

أننلى@لعاليئدلهمفي@لسلفبمسلكفلكفييقتديئنبهأولىكان@ذأيضا،

وع.مسائلفياختلافاتهم

تأئلناماونحى@ؤا
سيرفى

سنقففاننا@لكب@ر@لحلمئملمنوغيرهمالأربعةالأئسة

س@لسلفعلبهكانلسارانعةوئمئلةحسنةنمافجعلى
فىعلى@لتلىذ@لت@ي@طفاظ

1@صدو@ل@نى@(@) 4 9 2/1ىللصدر@ل@(61).2/ 51.

1@صلو@لق@(62) 5 1 /2.
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منهمو@حدكل@ر@ما@ظهارمعلينهم،و@ئةللألفةوشذ@لر@كلاة@لعلصية،@سائل@
أنه

هؤلاءحياةمنالحيةو@لن@اذج@لصصر@ثرقهتلك@ن@لصير@ليه.ينبغي@لذي@طق

بقزع@لعلصيةالمسائلعن@لبحثفي@لسلفمنهجعنتعئرالاعلامالأئمة
بالحخة@طخة

السثعنو@لبغد@لتمالاجتنابمع@لتبي@،فيانتقاصرلا@لقولفيغير@كللانيمن

رفة@@حقيعرفونكنها@@و@لتضليل،يعو@لتب@و@لتفسيقر@لتجهيل،و@لتسفيهو@ض

وتعنيصجل!مثارولاوتفريتي،شقاقيمثلىئتخذلاالاجتهادية@لسائلئن

عنو@لنقئكسفيه@لتهاؤنوعدئمبالحق@لنصشك@ننعم،
@طصالمنعنه،فاع@لى

فيفحاهدواعطماء@لرجالفيهالهمواقتدىكوو،الانيلىبهاتخئقالتي@طصيدة

@قامةأجلشو@لنفيس،@لفاليوكلولذلرا@لنفسلواء@لعدل،ولررا@لدين،نصرة

في@لحيعينأو@لىالباطل،مقابلفيالحقكانداهذا@وأشسه.قو@حدهودعم@طق

لانوئمله،يقئنصرةع@و@لتقاغدللتهاؤنحينئل!مجالفلاو@لضلال،@لكمرمقابل

مئاالأم@ركفتا@ئما@لن.فيها@يشغ@لت@الأمور@لنصعبةمنليسذلك
فيهيسع

نفهم@ذمختلص،حيئل!فالرضعللخلاف،حممئمقطعئيدليلروجدلابحيث@طلاف

ديومكانزمانكلفييجتهد@بتهدونحتىذلكالحيا@تصت@لل@حكمةأنذلكمن

@لنجذدة.@طياةثماكل@لثابنةوئصرلهوف@اعده@طقمن@لمنبثقة@لناس@الحلولبلجاد

هؤلاءبينوقع@لديوالاختحى-بهأبر:أزهرةأبومحمدالإممذلكفييقول

الأئسة
مىوغيرهبم

@ئريعة،ئثفيولا@لدين،فاتفييكنلم@لسلين-أئة

وكلوع،كئيلتهاتطبيقوفينصوصها،بحضفهمفي@ختلافولكنه

اثباعهمفز@منكانرابلو@لسنة،@لقىتننصوصتقديىعلىمثفقونالختلفين

منلىلوعاينحاشامدوا@لذينلأنهم@لصحابة،ئفمالبمخالفةأكثزممينسخلاللإملام

ة@لب@علموتلفرا@لرسالة،ومد@ركحي،
الاخلا@.بلىونقلره@دش،@لنبيمن

@ليليكونلاحيثوعفياختلاثولكنهالاصل،يتناوللافهو@ختلاث

ةئكلصاد@لشحركمنل@لى@ثريعةلبالشبةئتهاومنلللخلاف،حممئمفطعيئ

@لفوالأصلوتتفزع،تتثملب
ج@يعئغذيو@حذعنهانبعئتي

المتفرعة..الأغصاد

منمتبعةمجنهدةالإسلامعلمتدولى@ل@فاتحهت@لقر@ئح،فتعقدالاختلافهذا@@ن

مغاليننكونلا@لفقهية،الدراساتمنئثربةتركةذلكبحدمنوتركتجمرد،غير

عنةأسعد@لقح@ننلفصبلة@لحلي،رندلم@للصنفةرصانلسكلاذحريحعاي@6(
.6ص



5 @لتفشرفيرشهحهيبصاص@لر@رى3@لا5

الإنساني-!@لالمفيلقهيةئروةئكلظمإلهاقلنا.بثا

فييزثرلاالاخلاصرائئه@مما@@طقيقةطلبديوالاختلاف"أيضا:ويقول

عنوينهىعلى@لبحثويحزضوالافهام،لرلي@تحذ@ولكنهحدة،
رد،ب@@

كلمنالأمريلؤسلس@لمين@مقبل@رئوصلوالتوسعة،@ليسيوبريمتح

هه،حوو

ومى
ى@ر@فيخالفبهعلىيثذدلاأ@الحصاص@مال!ؤئعفيكان@نطقهدا@

@لقيمثلونمخالفىهكانوطالماالأمور@لوعيةفي@طلافكانطالما@لر،ووحهة

أبيإمامهئمثهجفلكفيولو@لتزموالاستقات..و@لصلاحوالأحلاقالفضائل@لليا@ي
وعدملمحالي@مناقثتهلخن@نغر@ي@لفبهتل@@حنيفة

انتقاعه
بالغمعقدرهم،من

هذا@لنهجمنتفسيرهلسلامةوأدعىبالحصاصأولىفلكلكان)66(،لهماحترامه

سئخئئةكانأنهكما)76(،والبثين@لكئدلعضعليهيطلفه@لذيالعضي

@لفالعلساء@لافحبةبحضقلمنلهاتعزض@لن@@لحاسحةالاشقالات
جمرا@نين

وعبلى@تعنيفةبردودالافعيالإممحقفيالحصاصذكرهماعلىفرئوا)ملأ(،بعده

سلك@بصاصئنفلوالجليل.الإممهذاعلىهر@طلقهاتلد@لن@ئبهةثدب@
مع

@لبريئة،@ناقشةو@@ط@ربآثاب@لتز@ئمفيهها@ئا،بدء@سلكاف@باث@لافعيالإمام

لحده-جلىولمىلهخيزاذلكلكان

في)96(،@لئهانيريوهو@للىمةالمت@رين،علحاء@طفيةأحدفالهما@جسلوط

.71ل@2،7رمرةئ@بحدللنبحاسححب@لمص@@نربحر@حع!ادلأ(

ر@حع)ملا(
2@صلو@لى@ 6 / .@شمض2

@ير@حعكأ6)
علةن@وعد@لق@للأ@اد@لنيئ@لحليارئع@هم@للىئنةرسانلمىكلادحكتدامدا

@ليللسانلبمص@هاصل@@لي@لى@لإممحمهئى@لاممرصالهر@2-2،82ص
معديها،محه@خلص

محالب@.مع@ردغحيعةئيالإمم@ئ@ملاحطة

حع.ر@(67)
.44لى2للميللدمحرر@رللمسرردانفبر@

@لله.ظ@@د@لفادم@لمصلليينيوملا@@لتىتد!،ئحكم5صصص@صي،@نننلالم@ه

03)@لها@ريلطبظمرنحمدس(69) ديسع@لهد.ديكب@ر@لملاءسا-49315(:1

عخر@لحوتألي@@ي@شعرق@ملاء@لسى!ننهرمااكنبرة،بخارئئ@رل،والا@و@لمقهر@طحبت@لنسر

عانا،
1فىرمر@مع حمعو@دمحلنا،للحرظ8

لوالأحكم@محاللها@ينهد@@لي@لأحاثتل@ه
فيىراكر@لف@،نمرل@حلاسا@يكلقئصنن،@لئحدلهحا@ليهابوفئموتضبفا،نصجخاوتويا

@ي@حد@لسق،كا@هاجاءو@ا@طلبث،،علهمتهاعد@ي@ا@ئص@ليرمي@طليتنمرل
2 0

@عد@لفنلح@نندميةتأبىا،.-7ص@لنريكد،نحفبق.مفنصةترحتدير@حعحر@ا
@ر

غنة.
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@لراويع@يتحئثوهو@طديث،،@مفيق@اعد"كابهفي@لافعيالإمموضف

@@احد@لثقتعنه@فا@وى@لذي
وتوثيفاتعدبلأئعتبرفلكفانعنه،ومكتهررين

ئيقوراءسئذ@لف@@حالئم،@الإمائمعنه@وىمنوكداقال:!-@لراوي،لذلك

صحمد@ثريحةعلمفي@ؤمنيروئميز@@مدثين،
فهوفىب@،عالمالشافعي،@ثربىبن

@لحلامةط@رغموذلك@لثافعي،الاصاممع@لىفيعالأدبهدافلاحظ)07(،@ثقة..

مئكفي@ل@نعيةمعو@حتلصالمذبحنفئيكان@لنهانوي
كتالهفي@لحسائلمن

م@اط@عد@لال@الأدبوهذا@لشنح@@لبئ@@لروحفهذه@كللاء@لسق،.5@وسرعي@

هوالاحتون،
ما

يبعي
وتؤعتمذ@مبهمتعاتمهماللسسليئخانمييكونئن

ف.نيها@ف@يسعئمورنيمربهم

انصوص:بعضتفسيرفيالجصاصتصئفب-

عننتجت@لت@السليةالأمورس
@طني:بالمدم@الحصاص@لاممتمئكثذة

تحشفه
أوإليه،ده@لماومؤئدةصالحةيجحلهاحتى@لنصوصبمضتفشرأثناءفي

أحكمكتالهأيفرأومنمخالفي@.جم@لهاشللاستشهادصالحةغيريجملها
لذلد:الامئلةبعضومذهموضع،منأكثرفيهذا@لنهجيلس"القران

ر@نيمرعى@نحر)يتئلخكتعالى:@لل@لقرلتفسيرهفيمابالأول:@لثال

لفيهصاقل
ليهوقدبحث)17(،تقحهئا@من@رللتمهمأ@دلت@لمحىرمننع@بير3

@@يتاولهفيماوقد@خئلففقال:.الأثربة،مىالخنزبتناولهمامسألة

مى@طثرئم

انمد@لنيئبتلىلالحقيقةفيالخنراسئممى@لففاء:الأعطمالح@هورفقالالاشربة،

سكثيزهئشكرماكلئنوالافعيو@الدالمدبةأهلمنفربقيرعمملى@لعنب،س

تعشففيهابطريقةالاول@لذهبلصحةيستشهدفب3حئز،،دهوالأشربة

)27(،وتكئص
صع

أحذانا3@ئنملاحظة
@لنت@اء،منالحمهور@لأعظممن!

هؤلاءذشة@ل@هذا@ضافةإ؟@طلافمسائلفيخوضهعندعاثةذلكيفعلكما

و@لشافعيرمالك@لدين@ئملمنفريفائنذكرهمعالأعظم،الجمهور"باء@لن@

فيالحصاصذكرهممىيكرنكيفسهال:فيبقىفلك،فيخالفوا
الأول@ذه@@

لملها@لدنيةأهلمنوفريقوالافعيمالكفيهمولي@الاعظم!الجمهررمنأ

2ص@طلبت،علرمفيخماعد@ال@.@(70) 21.

سهر(71)
2يةلآ@ة،لبقر@ة 1/3لضتن،@نحكميحعار)كلا(.19 9،33 9
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@بصاصانعلشاخصرضا@فابحضهم(؟؟نو@لسبحة@ديخةفقهاء@الفريقبهذايقصد

يلح@.مسائلفي@لتبرة@لفقهية@لذاهبمن@طبليالمذهيحح@لا

مذا
خنزئشكيركل"قال:@لنبى@ئنوفيهصحيح،نبرقيحدبثورودمع

مافكلمنها:على@لر@دلالة@لىاضحةالأحاثيثمنوهر)37(،@حر@ئمخثيروكل

حرلوتد@لننزيل.بنمق@@لل@حزمهيالحثز@لتفهوفليئه-ئوكثيزهأشكر-

جنبمنبهللاستشهادصالحغيربجعلهتلىيلاالحدبثمدايوؤلئ@@طصاص

بتكئفأيضائئر@لقارئوهذا@لتأويلو@ب@ز،الحقيقة@لحذلكفيمحتكماخالب@،

يحهدا@لنصتزيلفي
خمزما@طنرئنأبلىختامهفيمننهئاوالمعنى،لالة@لى

مالان)؟(،يحامز@لق@لا@لئبدقليلوأد@لف@،
هو

ولي@غالاه،ما

قليليفيممرجرد@بصاص-زعمفيمافلك-
منكثيزهأسكرما

إ؟،الأشربةهذا

نتئج@لىسيوف@فلكفإن@سألة،@هدهفيبليهفبفياللجصاصشفمفلو

@لتىالختلفةالاشربةمنالأنراعهذهفيهكثرتهذا@لديزمانافيحصوضاخطرة،

ةالعدي@عالأخم@أوثلا،@لبيرة!ثرابأمثلقليئهائبهزلاربما
بةئفروهي@لنبيذ،من

خز.فهرئسكرماوكل@ل@كرة،ل،"مافةعلىلاحتهائهاشكبلامحزث

ان@لثال
)7(،@ألتلإلىفيامثتنما)ئزنعالى:قولهتفسيرفيذكرهطني:

لزمه@لتطزعصفيدخلمقئنعلى@ئة@الآيةيجعلأنظاهر@تكئنيحلىلحيث

انعلهاأذكرهولمتفسيره،منرصفحاتصفحاتدلكفيو@ستغرقإتساث،

للاحنصاروطلنالطوله

فلاثبلهننجلقنألش!طلقتمةا)ل@يمة:للآيةتفسيرهوهوس@ثالث:للثال

بتحشو@فبمحلىلوقد)77(،@نمننرثبلازضؤاببهم@زوكبهنببهخنلنلقصلحمن
عذةمنالآيةبهذهيشدذ@أ

بغير@لولئينفسهاعلىتغقدئنللمرئ@أنعلىوجو؟
أنهباعتب@ر@رضرعهذا@ولأهسية@ؤنه.وبدون

كلتسد@لتي@لائكة@لرضوعاتمن

1صحبحه،لي.طرقحذس@سلم@خرحه)كث@ 4 9 / 1،31 كلنديانب@عرلة،محب:50

1رحر@ثمحبرحرزكلئنيهبر 2 0 0 3
مهاصعني@سد،@ونححد@ي.@لسن،ئصحد.وشرحه3

2عدحم@و@ياتهمجمرعيلغحيتكيرة لحلببرلامج@لنرب،،@طدتموسحكةريحع.@ر@بة.0

عحر@ؤل.@صم@رح@،"ثطه@لآلي
3@لت@تد،نحكمر@حعا(74) 9 6 1@لآيةشحرء@لبقرة،سورة(75).3لما-1/ 87.

1/2لنرتن،@نحكمظرا@@لا(@) صهر)كلا(.83-029
2يةلآ@ة،لتر@ة 32.



@لتش@955صنهجيما@يعلىو@للاحظات@لآخذتغ

قال@ماأبرزسأذكرفاننيمسلة،ئهرة
عليه.@لنيبمعالحصرصهذافي

@ببيانالآيةتفسيرابتدأ
ممنىحولبدورأنهودكر@لىأ@لكلةي

لاأوتمنعرهن،لامعناه:@لقصل@من)للاتمالى:قولهلانوعليهو@لضئق،@لصتع

فال:ثمالتزريح،فيعليهنتضئقها

علىالمرئق()أيعقدتبالاج@و@لنك@علىوجرهسالآيةهذهثثتوقد.

@لرلي،إف@ئرطغيرمى@لعفد@لي@اإضافةئحدها:ولمها،ولا@ف@وئيبغيرنفسها

فيشوشعلمأنههاوئلاحظ)87(،نر@ضى@لزوجان،ا@@@لحصنهئةو@ئنى:

ضهتعوعند@لتفصبب@ليانفيعالمحتهخلافعلىوظكزعصه،ماعلىالآيةدلالةبيان

فدهنا@نر@بليم،نصوصمن@لفقهيةالأحكملا@تنبا@
رفيشرع

ذ

للقارئويمكنوقوية،منطقبةاعتر@ضاتوهي@ل!،ذهصماعلى@لارثةالاعتر@ضات

منرجة@لىبنفسلشتعليهائأ@جاباتهكيفيلاحظئن
هركماوالاقاعة

قاله:ممامقتطفاتوهذهالاعتر@ضات،لتفنيديتعوضحيمامهمعهود

الأجنبيئئنهىلاكماعهنهاهلما@لكاحعننعهايملكليئئنلرلاقيل:فإن@
@له

ي
ئهىليساحقلهيكون@ديمعلأد@لنيغلط،هذأله:قيلعنه،لهولايةلا

وجمى@طريمنعهائنيمكنهلئيفإنرأيضاالحق،إثبكعلىبه4ئشدفكيصعه

ببل@مصرفاصبكود@لنهيئأفجائزعقد@لنكاح،فيو@لراسلة

لمحلد.منضعهايمكنهلحيثبد@لولئيفيتكوفىالأغلبفيلألها@لنعش

فدذبالمعروف،ليهمتر@ضيا@فاليئسبحانهنهى@لل@@كاقيل:فإن

@سا@لروفأنعلمناقدله:قيللئي،عقده@نابصروفليسأنهعلى@لد

عقدهاج@ازالآيةنم@فيلأنو@لكلئي،يكونئأجئزفغيزشيءمنكان

لائن@عروفمعنى@بكونئنجئزفغيرمنعهاعن@لويئونهئي
يجور

منفيهلماعقئ@ا

ح@ر@لناسخامتناعومعلرئم@لسخ،رجهعلىإلايكونلاوفلكالآية،م@بلفي

@لنل،منو@ت@ك@الحكمبعد@ستقر@ريحوزإلالا@لسعلانةخطابفيو@لسرح

فإنوأبضا)؟(.ليئليىتر@ضيهسافيروط@@المعروفئنبذلكفثبت

مثلهامهريكونئنوهومقد@و@لهر،@لىفلكانصرففإنماالأبدال،تصحبا@لب@،

أنفللأولياءحمر@لمنلمننقصتإنها@ناحنيفة:أأبرقالولذلكفيه،نقصلا

4"@لقرتن@حكم1(78) 8 3 /،14 8
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سنهما!.يفزقحا

شل!نحلفلاطلقها)قتعالى:فولهولئيبعيرح@ز@نكعفيالآبةهذهونظيز

لالةحرى@لىقد)ص(،@يترا@طلنعليهماج@فلاطنفهاغتربر@إدرؤجماتكحصنئ@غد

تنكح)صنئقرله:في@ليهاعقد@لنك@حبضافنهئحدهما:ذكرنا،ماعلىوجهبنمن

غيرمن@ليهاالتراجعبيخاجغآ@لنعليهصاجاح)دلاو@لثالي:@،عيرلمرؤجا

محناه@@لنكاخ5لفظأنبرىي@لتالجصاصئ@هناو@لعحيث)08(،ذكر@لوليئ-أ

ليانفىتفسيرهمىتحرمرضعفي@لنفم@ئحلالوقد@لثيئين،بينالجسع@لربلعةفي

"ئد
3

@لنك@حسلفإنهذلكرغم)18(،@لعقدأفيمح@زللرطءحقيقة@لنكع1

لاونالمض@ركانأ@على@لقى،غتربر@@رجماتنكح)حنئتحال@:قولهفى@دكرر

هيبؤو@لبلثرة،طءبالنكحالمقصودئنفييحتلفرن
دبمجرالأولللزوجتحللا

عليها.@تفقالأمور@منوهذا@لثفي،يطل@ا@لزوجلمسا@لحقد

بغير@لرئي،@لنك@مسألةفى@لفقاء@ار@@ستعراضفي@بصاصشرعفلكوبمد

نه@تار@فو@@لرليئاشتر@طأندكرها@لآراء@لت@منو@لر@ضح
مذبهو@لزو@جفي

ورعمالحمهور،
فقدفلك

تزوجئنللمرئ@بأن@لقائلحنيفهأبىالاماممذهبرجح

وتستوفيكفانمسها
و@ضح-بتعشفدهب-ثمعليها،للولتي@تراضولا@@هر@

فقال:@طمهرر،ئدئةيفند

سماكعنشريكبحديثذلدفيخالصسوا-"
يسلربنمحقلأخيأليعن

عليهافئى@راجحها،ئن@أر@ثمفطفقهارحل،تحتكنتمحقلأحت@نمغقل:عى

@طسنعنوقد@وي@،@زوثهنيبهخنلنلتقحلوهت)فلاالاية:هذهفزلتمغقل،

وهذاشزويجها.وأمرةمغقلادعاوأنهءر@فيها،نزلتالآيةوئن@لتص@،هذهأيضا

لما@لنقل،أهلمذمبعلىثابتعير@طديث
سدهفي

سرى@لذي@بهول@لرحلمن

ج@ازعلىالآيةدلالةينفلمثتولو)28(،مرسل@طسنوحدبقيسالى.عه

2لآبةالؤة،@رةصو(79) 3 0

ر.حتص@لا4له/1لنوت@،@ئحكم1(@)

1@لأحكم،ر@حعا(81) 4 1 1،21 42.

1صجحه،@ي.@لحلىيئحرحهوصحبخ،متصلمولل(82) 5 4 تاللدسكند@لكح،:8/

4،وو2رنملرلئي@لانك@لا
صزحيراتهولى

قالنغقل،منملا@طلبتبسعه@لصري@@

يطسى:عنورن@،ص@ر@بم،حدحنينال:أليحدضينال:دروئ@ينحدسحدنا@لمحلىي:.

@طئقهارحل!،مىلينخا@رحثتال:.لبهرلتيلرن@هالنمنبلحدضيتال.@شئيمن)@لا
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حفهفبطلعنه@لل@فنهاهثلكفملمعقلائنقبلمقعقلإها
الآيةفظاهز@لحضل.في

فلاثبلهننجلتنأيم!طلقتملم)و)فاتال:لأنهللأفراجخطائاذلكيكرنأنيقتضى

كار@فاطلق،لمنخطماثهوإنما@لتحفحلح@ن)فلاتمالى:فقولهلحنلصن،

لحتكض)ولاقال:كساعليهاة@لىبتطريلالأ@راحعنعضلهامعناهكانكذلك

للأولباءخطائا)للا@ضصلحمن(تعالى:تولهيكونأنوجئزتقنحثأ@@)،

فلك.يقتضير@لرمولسائر@لناس،وللازواج

تكحتأيما@مرأ؟قال:أأنه@د@@لنبيعنبما@ريأيضاواحتبوا
وليهابذنيحنير

@:أقولهمنوب@ا@ري)"8(،@باطل؟!فنكاخها
)8(،بوئي!،الأحيخكطلا

لإننفسها،@ز@ؤ@ئزؤبخولاالمزئة،المزئوئزؤخلاكل@:أ@لنبيعنهريرةألىوبحديث

مطلفناوأكرشكولرضك@ؤخكلهلفلتيحطبها،حاءعتقهاحنى@عا@ينمت=
3

تحطها،خت

1نثناشرد@لبكلار@للهلا اكية:مده@لكطرل@ل!(حعشئ@نريد@رنة@ركتله،لنىلارحلأركاد1

فال@له،رسوليانمعلاكدلقلت.@ننصحئيفن)فلا
"

يطسىند@لحلىيرو@بةس@الر@حع@روحها@باه،

1تالجتمغفلمىديت@محا@سعصرح
0

كمابمرسللبس@هو@ثدبلر،،سممقلحئغى
رعم

2صه،د@رد@ي.ئ@رن@م@ائحرحه@لبت 3 0 / رغ@لغضلفيلدمحد@لك@،2
0 8 7،2

ي.@لرمليركحلك
2لا5ضه، لدتمبر@لؤتد،محد1

1ر@ل@فرةس@رةوس
3

رقال2،لما

1عفمه
0

@عى@رحهنجرمنيريوفدصجخ،حنحلبتهدا
علىن@هدلالةهحاسبترفىى

لهزحتولبهاا@حر@لها@ردكدفلوينا،كتبلرسمغيلئحتكدولئي،لبربحهر@لنك@لا

@لل@حاطص@ا@يلى،سممفلرلبها@لىتخحو@@م@ها
ثىتنحثمئن)فلا@ؤلاء@قال.ا@يهملهفي

@ميف@س@ى@،بكنى
دكرهرسبترصاس،.معوبح@كالأولاء@يئد@مر@لىعلىدلالةالآبةممه

@يلتطي@
8صل،@لا@" وصححه1

2مى@لآبةحرءةارةص(83) 31.

لىا@لترمليمشرحه)كه(
33،يك3صسه، 9 3ر@لاسليلاسك@حاءمابد@لكح،@ة9

1 1 0 1ولمطهشص@،عاثةحليتمى2
0

فبكاخفاانابئثنكاخفاولنفابفير@ن@لكتأيما@فرنق

ضتؤك@شنح@را@الشنطانبننمى@زجها،كلا@شخل@فزنلها@كادخلفيألاطلنبهاخهاالابئ

ن@رن@ضا.@لس@أنصحد.مىرنحرحهاحقحليتملا@لرملى@حلهاوفاللة،،رفيلا

2ثارد 2 9 2ر@لرليلد@ي@لكح،كتا@:2/ 0 8 3
6ما-و@ى3، 0 5 لالد@لكع،يهمى:1/

7رقملرلي@لالكع 2ك@12،@ر@بانه:ونرقمللد،نحد@ي.ونحرحهلما،9 3 0 7،42 3 2 36.

ديا@ترملىحه)مع
1رلى@لاسلك@حاءلاما@@لبهح،@:3لما3سها 1 0 1

عى3

وليرفال..اكضري،نى@رص
حم@،س@@رعصمررة،ونىعلى،واسعات@،عى@لد

@دك@،كد@:22لا2ثاودن@ورنحرحهىا،رن@
لي

6ماحهراس2،0مطرغدردى@ 0 5 /1:

مر@حعنحد@يمم@عد@@قا@محزخوموا،اولا،طهرغ.لولي@لالك@لابد@لك@،@ا@
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@لفسها!تزوبخ@ئت@هي@لزانية

وقد)78(،@للحاوي،شرحفيأعللةليئاوقدثابت،لغيرالأول@ديثفأما@

مهاليها!بفنبيرتزؤحت@أيما@مر@الألماط:أبحضفيزوي
)مه(

علىعدلارهذا

علىيعترضلابوفي!إلانكعلاوقرله؟أمولاها.دبعير@ضنفسهاتزؤجالأمة

جل@لرئنكما)؟(لفسهاوليئ@@ر@@لأنبولئي،نكغعدناهذالأد@طلاف،حض

تستحقو@لرئةعليه،يليشعلى@لولايةيستحقالذيهرالىلئيلأننفسه،للن

فيلمسهاعلىو@لتصزف@لرلاية
فكذلكمالا

هر@ةأبيحديثوأما)؟(.ئضعهالي

@لنكح،ياعلانمئورلأنهالإملاكمجلسلحصور@لرئة@لكراهةوحهعلىلمحموذ

@لزانية"ترله:ئأذكروقدالمجمع،فلكحضورللمرئةفكرهالامىلهئخمغولذلك

هربرةأليعنآحرحديثفيزويوقدهربرة.أبيقوليمننقسها!تنيهخاثتيهي

نفسها،.تنكح@لت@هي@لزانيةيقالكان"فال:هربرةئباأنفيهوذكرهذا@طديث،

منأحل!عندبزناليىنمسهاتزويحهالأنالمسلمين،خطأ@اجحاعاللفظهذاأنوعلى

ماحه@سئحرحهلم@6)
@يا

6"صسه 0 5 /،16 2ربرليإلالكعلا@د@لكح،يها@:06
3

اول

1@لكرى،@لسق@ى.ئيضا@لبني@ريو@@،ةمر@ن@يحليتس 1 0 /7.

حدحتمدال@93:ا3مدا@طدحت@@و@عمصدرمدى@لالنا:،مرلل(87)
رند@وىحى،

مماا.نحوخريجعى@رمى@مئا@طو@حدرعروسفياد@لنحرينبر@سوبحىسمبد@لألصاريسبحى

@رر@بك@مصما@رد@يمخه،@ىنفدحعللأله@دناتعبر@طدت@@لفولهبفصد@صاص@ولحل

لا@طكايةملهرلكىله،،ذكرلماملا@ليتير@@ي@لىصئد!
لميلىنفلح

ر@طلبت،لن@
ند

@@اط@لقال@طفا@،الأنحةكربهانكئم
صعةئحكم@نن3ئوحبزمناةحتمن@رقالخد:.@ن

حكاما@@حكابةلهنصللائرسفطغ،ئ@ه@طديت
ديخريحعى@بنغجة@

3نالسبر،مداعقص
0

@لفبث
ممامداولىبرله،@لمله@لكلحدكرترمري،

@تق@@لخير@لفاعل@ننوفلكممنله،@طبريهي

@لاط
@نيءلبالهدبربمر@ه،لمعهشل@ناباه،نملالحديت،يحئتند@طلبتئملمى

@طر،.نمللطحدعلىدال@لهحدت@لدى

@@رر@مماعاكنتاكنمةصراياتونتصخ@لالقة.!@ة@لىر@عضساكمالا@موتال
من@حمحهم

@@حلبت@ات@لىو@مدهتمنلىللالحص،
ى

@وصز@ل@كلئة
@سألط@هيعه،خربح@ى

رمري
يرده،@لمعه

مىريحدعررتد@ملهب،حئتئد@حدديت@@@طالطيى@لنفةلقد
@انظ@وتال@لحديت،.حماظ

@
@يراحعو@حاد،و@رعهالة،أوصخحه@لتع،:.ححري.ى

ئحاثيتا@لل..مده

الاسححيةو@للت@للينئمرلكيةحولةمفز@يلحت@رصعى،سمد@للدكتور@لكح،@ي@لرلابة
1لنة@ططا 4 1 1عى@طرء@لالي،ام،9لماه/8 4 2،61 4 27.

@ي@ةرو@@مدهصلخت)ول(
نحد،،د@لامم@رن@ضا@ي.@لنهررة،@لن،و.@لصحع،ك@.

@و@ما.منذكر@طصاصبئويانححما،@لم
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ووطئها@لزوفينفسهارؤحتأنهاعلىحملتهفانفيه،مذكهرغيرو@لوطء@سلمين@
لانبزئا،ليىألهفيهخلافلاأيضافهذا

من
فاسدانكاخايجعله@فائحيزهلا

جبيو

@وطئ@نا@لنسثبهويهبثوالعذة@هر@

@لسألة:هذهني@بصاصذكرهماعلىتعقيث

@لتكئ@سضروبعلىيحتوي@لسابقةالايةتفسيرفىبه@بر@بصاصذكرهما
@ي

في)ومممخالني@ئلئةببطال
الأدلةعلىحكمألهودلكج@هور@لنتاء(،@طال@هذه

بنمغقلأختلكاحفصةفيفحلمامنلثابتة،غيربأنها@سهرربها@@متدل@لتي

فيويكفيو@لسيرطي،مذيقدوألهثابتةواية@ل@هذهأنببئاوقديس@ر،

@ارو@@لبخاريئنصخنهاإثبك
صحيحه!.@في

الاصتدلالصلاحيةئبطلأنيحاولوهرالحصاصيتكئفكيف@لقلىىوئلاحظ

جر@رعلىالآيةدلالةينصلمثبتولر5فيقرل:خصومه،قبلسالحديثبهذا

أنهكما@لض@!،فيحقهفبطلعنه@للهظهاهذلكفحلمغقلأئأتجبلمنعقلإها

وهيصخالموه،بهاالأخرى@لتى@صندلالأحاديثعلىنمليقهفيأيضاتكفف
ثاشة

من

نك@ىلا"الحدبث:علىتعليقهفيفحلمامئلالمحنى،@فا@ةفيوصريحة@لنق@حيث
هذااعئرفلونفسه-،،ولئي@لرجلأنكمانفسهاولئي@رئة@5قال:حيث@ب@ليئإلا

فيذكر@لرليئلائدةسا@ذنل
@لثسريص؟.@دبثهذا@

)و@الج@هررفالهماكر@@@لهامة@سالة@هدهعلى@لضىءمنمزبدولإلقلى
@الكية@

مائلة@وئكلد@و@طناللةر@لنافعية
فيالأمصار(وفقهاءو@لنالحبن@لصعابةمن

تدلالهم@@

بولئي:إلانكعلاأنهعلى

نفسهاتزوبح@رئة@تملكولابرلئي،إلايصخلا@لنك@@غنيأ:أ@"صاحبقال

هذا@وي@لنكح.بصحلمفعلتفإنتزوبجها،فيولئهاغيرتركبلولاغيرما،رلا

رضيوعائثةهررة،وأليعباس،وابنمسعود،وابنوعلي،عر،عن
تعالى@لل@

وحابرعبد@لزبز،بنوعمر@لبري،والحس@@لسيب،بنسحيدذب@لي@عنهم،

@لعنبري،وعبيد@لله@لمبارك،وابنشرمة،وابنليلى،أليوابنو@لثوري،زيد،@بن

عبيد.وئبرراهريه(،)ابن@@سحاق

قالفقدأما@لقىآن@حقرل.و@و@لسنةبالقرتنذلكعلىج@ههر@لفقهاءو@متدل

4@لفرتد،نحكم1(89) 8 6 /،14 87.



5 6 فيوسهحه@طصاص@لر@ري@لإمم4

قالو)09(،@لززجهتيكضلنلغفحلونفلاثبلهننجلننأتيطلقتم)لا@اتعالى:

مكرآلأيخىلألكحوأ@تمالى:وقال)16(،ألتساء@علتؤموتل)أزطتعالى:

عابهر@مق@@فلص
يؤينحأ@حنئتشركيناتنكوا)ولا@،2)

ووجه
الدلالة

عنالأولياءنهىتعالى@للهأن@)فلا@ضمنحلئنتحالح:قولهش

عنبامتناعهعاصلاليئيكنلمجائزانفسهاعلىالمرأةعقذكانلولألهالعضل،
المقد

تمالى:ق@لهالثافعي:أوقاللئي.با@تاعت@البولالفسها،علىتعقدلأنهاعليها،

معنئألعضلهكانلماوإلااعتلر@لرلئي،علىدليلئصوخ@لتضحلمن)فلا

طلقنمو)@)فاة:سررةمن@لسابقةللايةتفسيرهفيجم@ثغالطريالإمموقال
كير؟بحدب@نمنزوثبنهمبرازضحؤالزؤ@بهنيكخنل@تنضحلمشنلايطهنبلتنالنمأ.

في@لقولسوالصواث"السل@:عىللآشار@لىار@ة
تعالى@للهإنيقال:أنالايةمذه

@لنساء،منأولياءلهكلوامنمضازةأولباء@لس@علىتحريمهعلىدلالةأنرلهاذكزة

نكاحهأردنعئنلعفملهن
محقلئمرفينزلتتكرنأنيحوزوفدئرواح-من

بلأ
لةطفالايةكاننلكوئثبعئه،ابةوئمرعبد@للهحابرسئمرفيأوأخته،وأنريسار

قال:ئمذكرت..،،ماعلى

وفيأ
مىلولئيإلالك@علافال:سقؤلصخةعلىاصحةالدلالةالآيةهذه

ونهاةالنكاحئرادتإنالمرأةعضلمنيئسعذكزةتعال@@للهئ@وذلك@لصة،

نقتوليةلهاكادأوإئاها،ولئها)نكاحبحيرنمسهاإنكغللمرئ@كانفلونلك.عى

لاكادإذمفهرئم،ممنىعضلهاعنولئهالنفييكىلمإنكاحها،فيتوليتهئر@ت

أونفسهاإنكاخلهاجار@لنكاحئر@تمتىكالتإنأنهاودلدعضلها@لىلهشيل

عضلها.عنعاضلهافينهىأحل!منلهاهنالكعضلفلايالكاحها،توكئةسانكغ

لالأنلوفي
عئا@لل@لنهيمعنى

لهى
دي@لرئقلرلئيلأنلصحةعنه،

خطبهاابضتزوبجهامنلئيلهأمر@لل@المحنى@لذيوهربه.إلاعفدهيصخلاحقانزويحها

مثله،ذكحألمثلها@المسلسينحكمفيجئزاأوليائهاعدرضىوكانبه،ررضيتحاطبها

به،والخاطبهيوتر@ضتفلكمنئراثتعثاومنجهاعضلهاسحلافهعنونهاه

2لايةاة،@صحرة)س@( 3 .34كيةارلألاء،@مهرة(91)2

3مى@لآبةحرء@لرر،سوره(92) 2@لآيةص@حرء@لفرة،صررة(93)3 2 1

ر@حعا)لمحا(
1@طسليللامهاسللمححه@صى،@ 4 7 @حش@رء364،/

2@لطرىللإمم@لباد،حمع@طر.@)م@( 3 و@حصلى@لمش5-27/
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القرافيالاممعقدوقدهذا،
(96)

المرئ@تزويحلن@ارنة@وق@لئث"كنابهفي

لا-@فقال:مالها،فيتصوفهاوبيننفسها
ئطونفسها،تزؤجأن@لامر@يجور

أمافرة.ئمعفيفةلا،ئمصالافيرثيدةبكرا،أوكنتثئئائضعها،فيتتصزف

لييرز@لوولالها@لتصز@،يخجوزوغيرها،ر@لئي@@لدثيدةلينفيهافيفرقالأمهال

وحوه:منوالفزقأباها،كان@نعليها،الاعتر@ض

المقللكاملالاتمؤصألاننلس@تدؤا،رأعطمخطزا،@تذالألضاعأنئحدها:

ب@لمالكا،تفريفهافجلى@لبها،بالنسبةخسيسةرالأمحالمصالحها،ليينظر

مالكه.إلافى@لاليتصزفألاالأصل

يبدل@لتحية@لشصاتتحصيلفيالأغراضتنفيذلهايعرضالأبضاعئنةئانيها

فتلقيلضممه،المصالحعوجوه@رئة@عقلعلىيغطيىومثل@لال،عطملأجلها

لاحت@الالإطلاق،علىعليهافحجروئخراهادنياهافيبها@ير@فيساهماهالأجللفسها

@لتاهرة.و@لشرةىثل@ال@فييحصلولاهذا@لىى@لنسد،مثلترتع

حصلالأكفهغيررواجبسب@الأبضاعفيحصلتبفا@لسقسدة@نثالفا:

في@لفسادحصلا@تنماء،@لث@و@لفضيحةلاللأوليهوتعذىالضرر،
يكادلا@ال@

ماديهرلي@المرئة،يتعذى
و@لنضيحة،@لحارمنالأبضاعفي

(7

حفاظ@ل@بهذا@لريعيهدفالحنيفالإسلامئن@لسابقةالاقوالمىريئضح

مجتسغاشصورئنولناأوليالها،رشرفشرفهاوصيانةمصالحهاورعايةالمرئةكرامة

تشهومتىشاعتلمننفسهاتزؤجئنلل@رئةفيهجمرك
يلحقصافاأوليائها:وجودمع

اخلقفاسدزتديفاأوفاسقاتختلىحينللأوليلى@لسين@و@لسمعةمى@لماربذلك
فيو@لتأئلوفوجم@ها،!وثنياها@بنهافيبالمرئ@الأضر@رمندلدعنيتجوماذايى؟و@لى
محال@-لالا-يكشفنفسهاالمرنةإنك@علىتترئب@لت@@لرخبسة@لعو@قبهذه

@طكيم..الإسلاميأمر@ر@لتثريعمىجهانب

نحد(96)
له@اليه@.علاء@كلىسله@65(:)تعد@رحمى@لمسهاحى@لؤ@ليبى@مريىب@

ليجليلةممفت
@لفهرقا،وو.ويمعر@@لموق،@أ@@@يار@لحرقن@سهااو@لأصول،@لمقه

دى@لحرة،ر.ر@لا@م،،@لقاصيوتصز@الأحكمستمير@لقلىىفي@لاحكمرا
@الكبة،@لحقه

1/9@م،@لىا@ها@رعيرل@ه،لركلد@قر@ل@نص،طصا@و. 5.

3/3يللؤ@رق،لنر@.(97) 61.



5 @لتنشرفيرشهجه@بصاصر@زي@@لامم6

@لإسلامية:الشخصياتبعضمنموقفهثالثا:

ومن
تاريخفي@لبلزة@ثخصياتبعضمنموقفه@طصاص:الإممعلى@آخت@

عنهتكئموقد)ها(،@هسفيانأليبنمعاويةئلالإسلام،

منا@لضعبعضفي

تفسيرهفيفمثلاالإنصاف،@ل@منهو@لتحائل@لى@لبففاءئقربهربكلابمتفسيره

و@نوأألقحلؤة@تاموأآلازضفىنكتهنمبى)@نح@الحج:سررةفي@لكريمةللآية

ألامور@عتبةرلنهأتحكرعنوله@بآنمعروفوأمرطةاك@
يقرل:نجده(99)

ظلموأ@لاتهت@يت@لىلتديى)ئددتعالى:بقرله@لقتاللهمئفن@لذيرصفةهذه،
فىشكنهتمبن)ائح@قرله:إلى@حبئلمترديرممنخىحوأس)ائديترله:بل@

)001(،كر@أن@عىولهؤأبانمفرو@وامرطازلمجنئربتوأالفحلؤةأفاموأآلأزصق

@نأنهتعالحفأخبرحق،بغيرديلىمممنئخرحما@لذينلأنهم@هاحرين@صفةوهذه

عنونهمابالمعروفوئمرواوآنما@لزكاةئتاموا@لصلاةالأرضفيمكهم
هرو@نكر،@

وعئمانوع@ربكرأبروهم:الأرض،في@لل@مكنفئم@لذينراثدينالخلفاء@صمة

مكئما@نابألهمتعالى@لل@لإني@مامتهمصخةعلى@لر@ضحةلالة@لىرفيه.@وعلئي

أئحةيكونرائنفرجبالأرضفيئكئماوفدعليهم،@للهبفروضقمواالأرضلي

@للهلأنهؤلاء،فىمحلىيةيدخلولاونهاهيه،@راجر؟عنئنتهيربأو@ر@لل@قائسير

منمعلىيةوليمىديلىهم،منئخرجماالذين@هاجربن@بذلكوصفإنما
بل@هاجرين@

سنسعدسئميةسحر@صحرسميدنيبرمحرية(@)
)مدا@وي@لتوثيمافعد

6 0

وقهزا.حينادصيخاكانر.@تيرير@لك@@@لر@وئحد@ماةدى@لم،ا@ضوية@للولةمؤمس@:(@

2صةكلكةولد ط@@للهرمول@ححلهر@طسد،@لكابةوتمئموو.سةتحهايرموئملم@حرة،@تل0

عادححمةوحاع@ثمنئ.وعل@نا@و@هحرناه@@ور@اكرثد،علىو@لاحملهعروليولماكال@.@ى

لححع
علئاو@تهمننرهمحلىيةناثىعدتلرلمالهتابح@نمصلىمارلاةرححلكلها@لي@ى@لايةله

ئنلنم@لر@ق،@يعلئ@ممة@لنمليمعلىبةياممةافىو@ه@هىي@هما،@لطاحة@رو@@ولشتلدصه،
@@@ئهلملهرئريععتين

ى،
4صة@ى@رية@ة@ل@ئم@ للغئن@ىلمملىية@روفةوطت.@1

ن@

1محريةصرىوندربد.الهلعهد@لى@لنجرحة، 3 ديوملمبمضها@لحرينحرجححنا،0

كلمرعاملهر@فح@ثطلي،لمجطتححاتهللمت@لامحم،لينحد@لطاء@لفاتحينرهرصجحيها،."

فتعنيامهو@يللرر،@لتحئط-الاسضرمر@لحروم-حر@@رك@ملمنرلومرور.3صةثاد
@@ه.كنيرةومفهسص،شةوحزاثرار@لقال@بني@وحا@و@للر@يى.خزر@لرلادسفي

7/2ا@حم،@ي.ترحت 6،12 ماك.@لدكحرةو@لريحع6،2

.41@لآية@طح،صرة(96)

3مى@لآبة@ح@سورةكفهاس@لصوعىمده(100) .41الآية@لى9



5@لتفشرل@مهجهعلىو@للاحظات@آحذ@يمئم 6

@لاللقه!هومن

منكزحاشوأاتم@دنه)وعد@@لنور:سورةفيتحالى@للهلقرلتفسيرهفيوأيضا

لبحةصحةعلى@لدلالةفيه"قال:)211(،@ن@ؤضىلينننلمنهصئفن@ختومحل@

وعلامكزامما)@نمر.بقوله:بأعيانهمقومعلىذلكقصرلأنه@لنبى@2@،

على@لدلالةوفيهفيهم.أخرماعلمخبرهفوجد@،الأزصفىنينتخلفنهرنفخ@خت

حاءكمالهمومكنالأرض@ي@ستخلفهماللهلأدأيفاالأربمة@طلفه@مامةصحة

لا@لونتدلكلىمفمثابكنلملأنهمعريةفبهميدخلولا@لحد،

سواشقاعق@ةبمعلىبةتشهيزفيهاالأقوالفهذه
بهرز@بربالجصاصأولىوكانشأنه،

@معريةأنخصوضاتعالى،@لل@@ل@أمرهيفؤضوئنعليهالتحائلهذامثليتردئن

@بر@@للهرسولارنضاهمالذينكتد@لوحيأيفحاشوهو@لمحابة،منمعدود

@لمشرقفيالعطسةالفترحاتصبأنهكماالخطيرة،@لهصةلهذهبنفسهو@خلىهم

ولهترجنه،فيسبقكماولحرالزاعهدهفيالقسطمطنيةخرصرتوفدو@لمغرب،

إفابالأد@يلنزمأدللإنساديخبيهماولذلكالتلىيحية.@لمر@جعفيتذكرئحرىمناقب

شأندلكوشأفى@لله،بل@هاأصيفرضوئد@لشخ@ميةهذهمئلعنللحديثتعزضما

قذأنة)تفكنعالى:اللهلقرلمصد@ناالأول،الإسلامصدرفي@لر@نعة@الأحد@

@عضاكلوأيفيلونولالتتلونناكسنتنموكللهاماك@بتظث

بعضفيالجصاصالإمامكلاممنويظهرهذا،
من@واصع@

أنه@لقرآن،أحكام"

عهدهمفيحدثت@لذبنالأمهيةالدولةخلفاءعلىناقماعم-بثكلكان-
@أحد@

مرو@نآلعلىمنهمخصوضامؤلمة،
(10)

عهدهمفيوتحتالذين
كة

@لربفيبكنو@بفول:!-@و@ضعتلد@@حدىفينجدفمثلا)601(،@طبج

5صلو@لآيئ@لر،ورة@(021).3/03،2132@لفصتلى،نحكم1(011) 5.

4هك@لترتن،@ئحكم1(103) 1دتالآ@لضة،@رةسو(104)2 3،41 4 1

5سةلبولىئيةسئى@لعاصسمرو@ر@لك@اقينتن@ليفة@@ل@لةمهر@د@ل(105) 65.@

يترحت
رقمنرح@ة@@صالة@و""3لما/4نشد@لالة!5

08 0@لأعحم،وأ3،2 7 / 72.

لىولأولدحطيص.سفاكثليةفاندما@(.-40)@لثقعي@دكمسيوسصلنيطجع(106)

@@لطانف،
حمتىيطهرر@لرمامرر@د،س@لكعد@لرطةدلحئ@لى@لم@تتل@

ئمرسكعددئد@

يعد@للهلفتالرئترةعسكره،
@

ح@رعه،ودزقى@زلر@ونلكبرلحيثى@حر@ى@درحصرلير،

3و@لطائص،ولللينةمكة@لكعبد@فوثه
@ض@ح@@لى@لالصر@ليه(قان@ةو@لرة@لبها@لر@ت@صاثص

2@فلام@و!@@لفزحير.محطملاتمتىمفاخاسفاكاوكادمة.عرئ@لامدرةلهونت@لفرة ا.لاللا1



@لتنيمنيوسهجه@بصاص@لى@زي@لإمململاه

وأكفرعمال@فييكنرلم)701(،عبد@للكئنجرسولاأكفرولائظلموادصآلولا
لا

الأمرفي@لناس@لسنةفطعمنأؤذالملكعدوكانالحببع،ئلجرسرلائظلم

@ستضعف-@بالحليفةأناماواللهإني"فقال:المنبرصحدالمنكر،عنوالنهيبالصروف

يحني
فيتنسونهابأئيلىتأمررنناوإنكممملىية-يعني@لصانع-لالخلبفةولاعثماد-

يمرليلاو@للهألفسكم!
مقاميبحدئحه

!11غئقةضربتالااللهبتقوىهذا

و@لنتاء@@لها@ستجاز@لت@@لت@الأصبا@ئحدوكان"5تحر:مر@عفيويقرل

صار3@لسلمين،منالجزيةئخذفخاللهلحنهماوالحخجمرو@أبنالملكعبدقتال

لعمتهموسدثولتهمئصبد@والأحدفلك
"

الكير:@يةالناء@فاستطركرةالعا

ةكثر@لتفسير:في@طصاصالامممنهجعلىوالملاحظاتالمآخذجملةس

فيوهر@ت.@للهكتابلنصوصتفسيرهأشهفيفقهيةومسائللأحكم@سنطرا@اته

ذلكأثناء
مستطرئا@لىالمم،وجؤ@لتفسير@لقرآد@لكريملقهبميداصأحباثايحرج

فيتعال@@لل@لقرلعرضعندمافمثلائغل!.عنإلابالآيةلهاصلةلالقهيةمسائل

تخخهامننخرىحتتفنملننلضنل@!وعكملوأامماتدب.ا)وتر@لبفرة:سررة

فلانةبولالحوشرنيمن5لعبده:قالئأشلي@طنميةلمذب@سنطرد@آلأنفر..

@لبئ@ةلأنغيره؟ثونئعتقالأرلأنواحل!لعدواحداج@اعةفئرهخز!،،فهر

لمسأل@استطردثمغيره،ثودبخبرهحصلت
منأبعدهي

مذايكن)ولملقال:هذه

وهفأخبربولادتها،ئخبرنيعبل!ئثبةتاللومابمنزلةالأحا@(عند)أيددهم

@سألة@هذهتفصيلاتيذكرنمبثمجميحا،،ئعتقونأنهمواحدبحدواححا

لةوثمتهم.يطلفاءئكلاظممىة@ص(626)@لؤشىا@ضهي@طكممرو@دسس@لكعد@ا(ي@.

1رمر@بن@ليةعلى@مملريةر@قعحلهلا@ا.مفنا@للم،و@هع@فيقاللحي@لي @ليهو@تقلتعة.6

6مةأيهمموت@ط@ة @الية.فريممالميه،علىخلىا@كادكطهر@لنرة،رطهر@مهرما،@عسط@،5

حر@@لرير@ى@هيوعد@للهمصحصمقلبحد@سبركلحةعلهر@خمحت
ا

@لنمي.يطخعمع
ومر@رلر@طرممد.لالنه@طررفوصطت@لرلة،@ل@و@هرميةصة@للسر@وبىئبد@ل@فيولقلت

ما@اكرت@لي:.@لاممشتالعلى@لر@ملالري@ةمى@ققوئرلالاسحم،@لح@دبر@يصكمى
@ليوحدثالانحا

@ير@حعفبه،.ر@اليالاضعزاولاححنجاثاكرتها@عد@لحلك،إلاعيه،لى

س
0لحدادللىلحاحمه ا.ملا/4الأعحم،وا3،لللاا1

8@لترتد،ئحكم.(081) 6 1@لؤتن،ئحكم.(091).11 3 2 /3.

3@لت@تدنحكم@را@(110) 5 / 2@لؤةمى@حرةهي@دكروة@و@لآبة1،1 5.



5@تنيرميتتهجهعلى@لاحظاتو@@لآخذئغ 6

ئدثرمنكمشهد)فمئتعال@:@للهلقولتفسيرهفيجاءماايضاهذا@لقبيلرمن

وشالصوم،مسائلمنكثيزابالتفيلتنلىلوقد)111(،@فليطتة
دكرهماحسلة

ارة،@ل@فيثرطاليست@لئةئن@ستطرد@ل@3لها،@جاذ@بية@@لصمشزطيقئن

المذه@هذالصحةالاستدلالفي@لئفسوئطال

منكيرعلىيقف@لتيتن،ئحكم"فيو@لقلىىهذا،
فيها@ستطرد@لتي@حاضع@

صبعيدةبالفلميفقهيةلمسائلالجصاصالإمام
@@هثميم،@لقرتنفقه

بطولوماتمئتها@لسائلتلكحول@لفقهية@ذ@مب@@تر@استعراضفييخوض

@لفت@محبمنبكتابئثبهالأحيانمذهفيتفسيرهيجعلالأمر@لذي@لئفى،

وحتى@قارن.@
فبني@لمولةاتالاستطر@هذهبذكريمئئطيللا

@لرمال@مذههم@قفي@و@ضع@تلكبحض@ل@الإشارةبمجزدهناأكنفط

وجه:كيرمنالرو@قلبعض@ن@قافهخامشا:

الأحاديثمىمائلأكتاتفسيرهفيأورد@بصاصالإمامئنمضىفيساذكرنا

شهدكماوعلحمهبالحديث@وايةلهسثنوهومختلفة،لأغراضبهامستشهحاو@لآث@ر

مؤئفاته:وضنيفيقالحيثالإسلام!تلىيخفيأترجسنهفيالذمبي@طافظبذلكله
رمنبه!وبصيرهللحديثحفظهعلىتدذوتصانيفها-

منكان@نطلقهذا@

منعديدفي@بصاصيتعزضئن@لطيعي
@ير@لأح@لمحصتفسيرهمن@و@ضع@

وتعديلا.جزخاعنهميتكئموئن@طديث،رجالونقدالأخبلى

)نهمعهمرفال@لرو@ةبعضفيهاانتقد@لتي@و@ضع@تلكبعضفيتتبحتهوقد

مقبولوفى،ثقاثأنهموالتعديل@طرحكتبئفهاتفيفوجدثمتهركون،ضعفاء@ر

زضحى)متنتعالى:لقولهتفسيرهفيفمثلاجزخا.فيهمتذكزلاالكتبهذهئن@و

فمعديمبن،معو@حدلاهدالحكملمسأل@عرض)11(،@لدفىآيةمن@نلشهدآشمن

معباليمينقفى@ش@للهرسولئنتفيدالاثلى@لتيذكرئن
ثاشةغير)نهاتال@لاهد،

فسافمافامابقوله:أ..ذلكمب@نا@لنقلطريقمن
سيصحديثفإد@لنقل،طريقمن

1مى@لآيةحرء@لفرة،س@رة(111) 8 12@لؤتننحكم.@@(112).5 3 9 /1.

3لليتةباكلتملقلمانل@قطر@هل:@نشيلعلىحعر@ا(اي@ 0 / اص@ل@لمانلر@صتطر@ها-1،951

1/6 21-9 1/6رص@لمانل@@شطر@ر@9،1 3@لبىلمانل@@وبعلى@6،وو-34 9 3 /2-504.

3يريكحلر:ة@لاسحمت@رلمححر@حع.(114) 4ص@للمبيللحاط@،51-380 32.

2@لآبةمي(115) 8 @لبنرةسررةس2



5 فيو@نهجه@طصاص@ر@زي@بمم7

لادياربنعمهرولانهذا،سليمانبنسيفلضعفثاتغيرسليانبن
يصخ

له

يصخفلاعبل@،ابنعىسماع
بهأالاحتجبعلمخالفنا

كماضحيف،بأنهوحكمسليمان(لن)سيفالأولانتقد@لواويأنههنافالر@ضح

لالألهقائلاثينلى(لن)عمرو@لثانيانتقد@لر@ويأنه
يصح

عباس.ابنعنسماعله

حقفيذكرهفيسامحقايكنلمالجصاصئنتبينو@لنعديلا@حإلى@وبادبرع

هذ
@لرجلين.ين

ناله:ماو@لتيل،الحرحكتابفياترجتهفيجاءفقدسيمان:بنسيفأما

مجاهدص@رىسليحان:أبومليمان،أليابنويقال@كي،@سليسانلىسي@@

بنوفي@نجبح،أليواس
بنويحمىالمبارك،واسري،سفيانعنهو@رىسمد،

)وهوالقالانيحىقالوغيرهم.نحيم،وأبواح(،@م@)ابنووكيعسجد@لقلان،

وقالويحفظ.يصدقئمىثبتاثقةعدلاكان@لرحال(:ترثيقفيبنثذثهمعروف

أحد
ثقة،سليانبنعي@حنبل:لن

ئحد@لكي:سليسانبنسيف":@الميز@نفي!ترحصتهفي@لدهبي@طافظوقال

حذثوغيره.ئحيمأبووعنهوغيره،مجاهدص@رى@ثقت،
القالانيحمى

مع
تحئته

ابنالحافظوقاللهأخرجاومسلم@لمخلىيأن@لذمبيرصثمعى@ف-،،

بالقدرأزميثئث،ثقة@كي:@سليسانبنسيف@يب!:فياحجر

يكن@صا@طوئنثقة،الر@ريهذائن@لنفادالأئمةهؤلاءشها@ةبحدشأفلا
بضعمه.لحاحكممحقا

@لكبير،@لتلىيخ"فيترجمتهفي@لبحريالاممذكرفقدديخلر:بنعمهروأما
وابنعروابنعبلىابنسمعالأثرم:للكيحمدأبردينلى،بنعمرو"يلي:ما

سمععحرو،من@ماعباسابنبعلمئكللمئحدائكللمماغيينة:ابنفال@لزي@ر@.

وعطاء،وعكرمةخبنربنوسحيدطلىسعنهئصحالهمنوسصععباسابى

6@لضتن،ئحكم@طر.@(116) 2 6 /1.

2حغن@يسرحنعد@للإممهل،ر@لف@كد@طرحلى.@@ا(اي@ 7 4 @لتولعمدكهر@ياولحره1،4
1@لمحلىيممل@@لكبر، 7 1 / 4

2@لديللحاط@لاعتدال.@ير@@و.@(118) 5 5 / باحتص@ر.2

3الىححرلنللحالظ@لنهلبص،نفرباطر.(116) 5يرتثار@لرلة،)ط.4 1 3 95).

اد@لكلاا(120)
ريح

ل@6.23الحري@ممد@دكير،@



5فيمهجهعلىو@للاحظات@آخد@نغ 7

جزح،ئ@هذا@ل@ويترحمةفييذكرلم@لبخلري@نفالو@ضح
أنهكسا

بسساعهصزح

هدا@لراوي.انتقاورفي@بصاصذكرهمابطلوبهذاعباس،ابنعن

صحيح:وحهبعير@لرو@ةلبعض@بصاعىجزحعلىلامثلةوسن
حقليذكرهما

"بأنهوصفةحيثغيينة،بنسمان
غلطوهذا)121(،الحطأ!كثيزالجفط،سى

ئعذهنا@لراوبممالأنكبير،
@لفالحافظفالوئكللامه.الحديثرجالكبلرمن

فيهبي

الأثةأجمعتالأعلام،ئحد@ئفك@لهلالي:كيننةبنسفيانالميز@د،:أ"فيترجسته

فيقركانوثقة.عنإلايدف@لاأنهورالمعهيولكنهيدفس،وكافىبه.الاحتجاجعلى

منه،ستا@صغر@لزهريئصحابنيوماالحفظ،
ومع

أثتهم!منفهرهذا

@لف@طافظشهاثةفهذه
كساكثير@ططأ،الحفظ،شئ"بكنلمغيئةابنبأنهي

قدأنه@لىوهذا@ضافة@صاعى.@وصفه
تزجم

ليهيذكرفلم@لكي@أفي!@لبخ@ريله

كغووالمبلىكبنعبد@لل@أمثالمن@لكبرنعنهقد@وىأنه@داثتهمعجرخا،

يذكرهش"تقول:@لقاعدةلأنله.توثيقائحترهذارمثلالجزاحابن

لأنثقة،فهوفيهيطعنولمتر@ريخهأ"في
س

والمجروحين!@زحذكز@عادته

@لة@لرو@قومن
اللهعدتفسبره:فيلصاص@انتقد@ين

ثابت،@بىبنحبيببن

كبارأحد@نرغمو@ل@)21(،@لل@،أهلعندالحديثمقبرلعير"بانهوصفهوقد

فيهيذكرفلم@لكبي@،@فيلهذا@لاوي3تز@جمت@@لبخلريالإمموهو@لحلم،أهل

حجر:أابرالحافظعنهوقالكسايسق.توثيقائحاوهذا)621(،جزخا
عد@لل@

س

نقة،الأسديمما@لكوفي:ثابتأليسحبيب
@الطوذكر@)721(،@@لسادسة@لبق@ش

@لف
فيأترجمتهفيمبي

ؤثققدأنه@يز@ن!@

لألهائهمهحيثمحمد@لفروى،بنإسحاقعند@بصاص:@بهرحير@لرو@ةومن

@ل@يز@ن،:في.@لذهبيالحافظعنهقالوهذا@لراوي@راينه،فيمطعرن"

1د2@ح@ل،@@بر@ر@حع.@122@.18د1@لقرت@،نحكم@ص.@@121@ 7

9@لكير،@لر@حر@حع.(123) 4 14.

2ص@لنها@ريللمححةلمطدت،علمديقياعد"@لفمذ:مدهحرلر@جع(124) @ننتحفبق(23

عم@.ئ@وعبد@لفنع@رحوم@

@ن@فال@ا(126).60الأ@لتىتدانحكم@طرا@ا()ما
57@لكمبرربح 3 / 5.

2لاا@لتهديب،بتض@وا@(127) 3لروتللردة،د@ر)ط.4 9 اص(.5

4للأ2@لاعت@ل،ير@ن@ي@لى.ا(@) 4@لضتر،نحكما@طر@(129).0 5 / 21.
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بصزة،فمبصدوق،حاتم:أبرقالحديث.صص@طصلة،فيصدوقمو"

فسلىكثصدرق،"حجر:ابنالحافظوقالصحيحة،وكتئهلقن،لرمما

@مى@للثرةحمطه،

فمب@بصاصالإممأن@لنىتن،ئحكم"مدارستيأثنلىفيلاحظتوقدهدا،

هو:وهذا@لراويب.بالكتمئهئمبلضعيصأترضوذلكرو@ق،أحد@ترثيقبلى

قائلأ:الاعتر@ضاتلإحدىتفنيدهأثنلىفيطصاص@عنهلافعوفدئننسة،أبيبنيحى

ئلتفتلاجفاليقوذهذاله:قيللحديث@،بحنبئلاأئيسةبىيحىقبل:فإن5

عليئنوعلىالأحبار،نبرلفي@لففهاءطربفةدلدوليمىنحديله@،ولاحزحهئم@ل@

في@يئأحبانيسةأليبنيحمىقال:أنهسميدلنبحىعندكرقدالمديخيالن

محمدحديثمن@لزهريحديث
@سحاقأبن

ترجمتهمصاثوفيجلىوقدبه،مكتفئاهذا@لواويتوثبقلي@بصاصقالههدا@ا

ما
لي@":@يخ@لتلفىأيالاممعهفقالجدا،@ليهئلتفتئنينبعى

بنيحى"حجر:ابنالحافظوقالعنده.@لتض@يف@عبار@منوهذا)331(،بذ@ك،

1مك@لسادسة،منضحيف،لحزري:ازيدأبر@فيسة،@بي 4 ويطافظ@أ6

أحئايضغففلارجال،@تضحيففيجذايحتاطرن@لنئاد@لدينحجرشاس
بصريح

وجه.كلستوثيقهإلا@ثا@متعة@

فيأترجشهفي@لذهبي@افظ@وقال
بتروذ.و@لد@رقطني:ئحسد)قال@يز@نأ:@

عبيد@للهوقالثيء.ليىمحين:النوقال
أنيسة:أليبنزيدليقالعرو:بن

إ!،كذابفالهأنيسة(أليبنيحمىعن)ئيىأحيعنتكتبلا

منحالبأييوصفرائنيمكنلا@لنقاد@لذينالأئسةهؤلاءكلاممىفيئضح

@لفالجفالمنبأنهم!الأحوال
بن

ؤصفكماتحديلهم،-ولاجزحهنم@ل@ئلتفتلا

لائمنأنيسةأليبنبحىتالرا@ن@لذنىئوفكبذلك@بصاص
ئقول:بحديئه-يحتبئ

مذا@لراويئنيرجاله@طديثمعرفةفي@تخضصين@الجهابذةهزلاءئتهالسيئضح

1،91لهالاغلال،@ير@ن@طر.@(130) 96.

5يرتثلو@لرلحة،)ط.6ال@نهلبص،نفرب@و.@(131) 1 3 9

1@لؤت@0نحكم1(132) 9 7 / 2@لكبر،@لنلىبحا(.)ك@1 6 2 /8.

3@لنهلبص،نؤب.(134) 4 3 / @لسالفة(.)@لطحة2

3ا@لال،ير@د1(135) 6 4 / لاحتص@ر.4
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قد
ئنبذلاومذاشبالكذب،اتهامهثوحة@ل@يصلشديذاجرخاجرح

ثلك.خلافادعىقد@طصاصالإمامكان@ليها@نئلتفت

فمعفها:علىايهدونبالمأثهراتفشرمجالفيالف@يفةالطزقلبعضكزهفيساسئا:

ومن
بعضلالمأثرر@لتفسيرمجالفيذكرأنه@بصاصالإمممهجعلى@آخذ@

مو@ضعفينجدفسثلاضمفها.علىين@هئنثونركيرهعبل@النعن@ليف@@ل@ق
عدة

عل!العؤفيعطيةير@يةيذكرألهتفسيرهمن
عى@لربقةرهذه)631(،عل@الن

وغيره:الذهبي@طالظعنهقالصيص،في@لفعطةلأنمرضيةغيرعبامىابن

بنعطة"
سعد

عذ@لعلماءولذلكضحيص،شهيزتابعئي@لعؤفي:لمجنا"بى

أنالحصاصلالامامأولىفكان)831(،ثابتةق@ل@منعباسابنص@لطريقةهده

فيخصرضافلكعلىينئه
بها.ئتتضدحتىغيرهعنفيها@رايةيذكرلم@لتى@راضع@

ممزاحمبن@لضطادعنخويخبرروايةالمحاضعبعضفيكزةفيأيضا:ومن

حجر:ابنالحافظعنهقالخويخبر،لضعصضعيفةطريقةوهى)931(،المفشر@لتابعئي

حذاأضعيصراويما@لتفسير،الازدي:سعيدبنخونبر@

كتبتفسيرفيالحصاصالامامصنهجعلىو@للاحظت@آخذ@جحلةفهذهوبعد-

لفيرأباما@لت@ةالإبجاببةلالجرانبقهرنتما@فاقليلةومي@،@لله

@لتقذمة
من

بقرم@لني@لتفصيليةالأشس@لبيانعرضاأئنلىفيخصوضا@لرمالة،مذه

أحمدالإممنعالى@لل@فرحم@لتفشر.فيمنهجهعليها
بالر@زيالمعروفعليبن

@لصالحين.زمرةفيوجسعناولهلناوغفر@بصاعى

2@لنهتد!نحكم@نالا@مبلعلىر@حعا()ك@ 7 4 1،16 5،19 6 /،215 1

7@ليللحافطال،ا@ت@مير@در@حعاا(يث@ 9 /6حغى@ي@للإمملبل،ر@@رحكد@و.3،/

3 @للحاط@نهلبص،تهديصر.8،238،3
2ل7ححر@ى 2

حبر@لدمحدللدك@ررللعسهرد،@لتشر@ظر.@(138)
بى

.8ايه

.9ال5@لؤتدئحكم@نطر.(139)

11/2الاعتالطمير@@ياتضحبمهجاء@ينحاطرر@حعا،الاللأ"@لنببتقريب@طر.@د@40) 7@

1@لنعط،تهنىو. 2 3 /2.
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الحاصالفصل

جاءبعدهمقعلىوتأثيرهلعفسيرهالعلميةالممة

اثنين:بئرينتقلى@لكتبمنكتابلاي@للي@@لقيةبأن@لقوليمكنبداية

مابسقد@رالاول:
@لكتا@فلكعلى@لتى@جموئصحاب@ئزخ@نو@الململىيضفي

حنومؤلفه
لهيشهدونومار@لئنه،@لتمجيدعبلى@تمنئطرونهرماعطمة،هالة

من

منمتييأسليىعلىتقمأهمية
ئسلوئا@لتأليففييىو@لتجىو@طداثة@للي@المائة

وموض@كا.وشهخا

@لملم،وطلبة@لعلساءنفوسفط@لكتبفلكئحدثهبسقد@ر@لتئير@لذيو@لثاني:

بلىوابتغى@لوصولتصد@لحنمنبليهيفي/ومصدزاعليه،يعتدئصلانيكون

@لصماب

أحكمتفسيرأفيتحفقهمامدىعنوبحثناالأمرينهذين@فا@متبرناونحن
مؤئفهوفيهذا@لكتبفيتحقققدمنهماكلأأنسنجدفإننا@بصاصللامام@@لقرتن

منالأولفى@لبابرأينافقدالأول،الأمر@صاتعالح.به@زلمبر
ع@حديئاعد@لرسال@هذه

الأئسةكبرعليهأثئولدلكمرموقة،علميةمكانةتبؤأقدأنه@لحلمية@بصاصمكانة

والأوصافالألقابمنبعديدووصفوه@د@مبمختلفومن@لصرمختلففي
مكانتهعلىو@ضحةدلالةيدلفلكوكلالعلماء@لكبلى.علىإلاتطلقلا@لتيالعلسية

خاصةوعلملى@طنفيةعامة،الامةعلماءين@رموقة@

يدذومئاحسئا،ثلىعليهواثنياالعلملىفقد@متدحه@لق@تنأأحكمكتائهأئما

ئحدذكروقدكئيرة،خطةئسخعمنهتوجدأنهبهذا@لكتب@تمامهم@ثذةعلى

@لباحثين
نسخا@ستنبولمكتبكمنوغيرها@لسليمانيةمكتبةفيوجدأنه(3)

من
هذا

علىيدذمما@لذوق،رفيحةعاليةنفيسةبخطوطومكتوبةبماء@لذهبئوئاة@لكتب

بهذا@لكتب-@متنائهموخن@لل@أهلحزصشذة

وكتائه-"تفسيره:بينهاومنمؤئفاته،وصنيفي@لكرثري@للىمةوقال

فيمدوسةمناافير@حع(1)
8ص@ليلرديممصطنىالأ@اذتأبىدلساا@ 4 تصر@.9

عند@لاخا@،.رطبقته@لملية@طصاصمكانة@لبد@زلامن@لالت@لفصلريحع(2)

@حد@لا@كتابه:افي@لشىحممعحبلكتحر@ل@سماحةمويث@
@ر@صة@طصاص:@ر@ريعليبن

1صوكنه،ضحصبته 16.
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يقضيمئاان،أحكم5
منتظهربالرجالمعرفتهوقوةئفحق،لا@لتيبالبر@حةله

نيكلامه
"يللافئملة

تفسيرعنحديثهمنرضفير@لمفئونأ5كتابصبوقال

لأنهعند@طنفية،خصوضا@لتفسير@لفق@كبأمئممنئحد@بصاص:.

عنه-،و@لدفاعلهو@لتويجمذهبهمتركيزعلىبقوم

مفرئ@@لقذريبليلهذا@لكتابكاننصحه:!مالهذا@لكتابأحد@لتقلريظفيوجلى

يحو@ةواكعباءمئر@لحلماءمنوغيرهم@لفقهاءجهابذةمنبعدهجهمنلكلعاما

جياهرمنويحتقبونهتقر@علىويغؤلونهتحر@عنديقفونالأخبلى،وحملةالاثار

0،0فرالدهفهيرفيويتنافسونفوائده

علصيةقبصةذوبكر@بصاصأليللإمم"@لفرتننحكم5كتابلأن@لافلكوليس

كتبمنفهر@نتلفة،الإسلامية@لحلومبتحصيل@ثشغلرنو@يدركها@لحلصاءكبيرة،

للمكتبةفذ@@لذلى@لهجري@لر@بععلماء@لقرنكبلىمنومؤئفهنسبئا،@تقذمة@لتفسير@

منمج@وعةالاسلامية
ئئفهماتخر@لقرتن!أحكم5كتابوئحتبر@لضخمة.@ؤلفمت@

تتويخعفهووبالتالي@لتاليف،مجالنىكثيرةتجاربلهسبقتئنبحد@بصاصالامام

@لر@سعة-@لحلحيةوتحاربهلمرانهوخلاصة@لحل@يلإنتاجه

ري@انالأحكامآياتتنسيرهو@ذبالغة،ئمميةفرمذا@لكتبمرضرع@نثم

@لى@سلم@حاجةيجعلمئا@ليومية،@سلم@بحياةمحظئهاتتعثق@لتي@لفقهي@@سائل@

وئلخة.مائةمعرفتها

@ولأ،على@لقرانيعتصدبحيث@لتنسيرفي@لصتين@بصاصئسلوب@ل@هذا@ضافة

جميععلى@وء@لحسالةويعالجو@حدمرضوعفي@لر@رثةالآبكفيجمع
ما

منفيهاورد

و@لتابحين@لصحابةوباقيال@لمطفرة،@لنبويةبالسنةيستعينئم@لكريم،ان

علماء@للغةبأقماليستشهدإنهثمو@لآثار،@لسننمعرفةفيمرمقوهرعليهم،@للهرضو@ن

ومئر@لحلم-و@لمنطقبالنظرالاستدلاليهملولاوالأصرل،و@لفق@و@لثعر

غبرشىعلومعلى@شتملأنهيجد@لق@تن!أحكمكبأفيو@لناظر@ل@تأئل

للحامظ@صى@لى@ثةةلبا@لكوفىيفظر@قلصة)،(
.44ص@زيلس

4،34يهارللضهرد،.(5) 39.

ور@خرقافصصهرة@ار@لفكرطحةلمجزء@ؤل،نهايةللحصاص،@لضتن،@حكمريجع.(6)
لللر،.لا@مناةابحهادظتض@لاصحبة،
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و@لثر،والاعهاب،و@لنحو،و@للغة،@لحديث،علممثل:والأصرل،للفقه

منفلكوغيرو@لنقد،@ناظرة،و@و@بدل،و@ياريخ،فة،و@لفل@و@بطق،و@لبلاغة،

تالفمن@بصاص@لإممتوخاه@لذي@لاملسيمجموعها@لزضفطتخدم@لتي@لحلم

@لفرتنية.@نصرصمن@لففي@و@لسانل@لأحكاموهو@صتباطمذا@لب،

جغاغداصبحيثالاحنافلدى@لتفسير@لفقىكبئمئممنكان@نو@لكتاب

@ذ@بتراء@منيمرعلى@فتملتعطصةفقهيةمهصوعةكتبرئنهإلالمذهبهم،و@نئا

@لتيللذ@بمنئو@مفوظة،للث@هيرةللذ@مبمنسهاءكنتالاخرى،@لفقهية
خفظلأنهثلهذا@لكتابخا@ةعلميةقيمةيحطيوهذا@لينا،تصلولم@ندرصت

عن

@ففرثة.@@لففهة@ذ@مب@تر4منيهزطريقه

ناقشهاو)نما@لفقهية،وللذ@مب@الآر@لتلكناتلمجزد@بصاصالإمميكنولم

مد@فغا@لئفس،بطرل
لىصحتهعلىومستدلأقوةمننرتيمابكلمذبهعن

من@لسابفة@لفصرلفيرايناوفدو@لب@@مين،@لطرق
نلكمنممافج@لرصالةهذه

عنأحيائابخرجئن@ل@وللأسف-به-@ئت@يي@ستيضة@@ناثك@
الاعتد@لحذ

@اله.@ل@نحيالامممئلالاخرى،@ذ@مب@ئصحاببحضعلىرثفي

هائامرجناكرنهفينتمئليطصاصلتفسير@لكبرى@لعلمية@لفيحةبأن@لقولويمكن

للأق@لتحزيهوشدة@ذبهذا@معرفةفيمرئفهلتضلعوفلك@طنني،للمذب
ومنفيه،@لحتصدة

في@لطرلىيد@لفضللهكانتنا
حيصمن@ذبهذا@خدمة

بالا@تمائاهذا@لكتبفييهتئمكلاكانحيثدقيقا،علئاتحرئىاوتحرورهتأصيله

و@بر@مين.@ججبثتى@كل@حنيفةأليالإمملمذببالتدلل

بعده:جاءققعلى+يخرثفسير@بصاص

تلنا
لأفي@لعلصية@لقيصةخلالهمنتفلى@لذي@لأمر@لننيئنهذا@لفصلنولفي

@لعلم،وطلبة@لحلحهنفوسفي@لكابذلكئحدثهمقد@ر@لتأثير@لذيهر:كاب

@ليه.وابنغى@لوصوليلققصدمق@ليهومصدزا@رجععليه،يفمدنصلافيكون

اكنرصلى@لعلسلى،منبحدهجلىمنعلىو@ضختأثيزلتفسير@بماصكانولقد

من
أوالاصولببنئو@لففهاء@و@لصفشر@نمنكفها@وصو@نر@لمنأخرفى،مبن@لتفة

(7)ئسماءئلىكريليوفيصاغيرهم.
@صاصبتفسير@تأثروا@لذ@ن@لعلم@ملبعض

رسالة.تر@ني@فلاملهرستريحمهمنيو@يحعترحمة،لهمستت@لحنللأعمنالربميثأل



5 @لتفشرئو@نهجه@صاعى@@ر@زي3@لا8

كالاتي:وهممزئفاتهم،فيبذلكوصزحرا)8(،منهوئناصا

5)تالثافعيالهزاسيالكياالثيئا- 0 4@)(@:

ر@ة@لثافعطالامامفيعبلرتهرشدة@لساخنة@لفقهيةبمناتئاتهاص@ب@@مال!أثلى

صاحب@سي،@لكيا@لهشالإماممنهمبعده،جلىوا@لذينعلماء@لشافعيةبحضعضب

هاذكر@لتيالخلافمر@ضعلأهئمهذا@لكتابفيعرضوند@لقران،.ئحكم"كد

نوردهاشبهةكلتفنيدمحاولأ@لثافعي،الامممذهبفيهاوعابتفسيرهفيالجصاص

ئ@نمنئمتوبةبأنهاأ@لذهبيحسينمحمدكرر@ل@@ر@معنها@يقولبخجج-عليهاو@لرد
فرمىالثافعي،للأمام@تتم@@لكيا@لهزاسيانذكر@لذهبيثممنها،،@لكثيزله

@للجنسمنالجزاءلأنوذلك@لقذعة،والألفاظ@لساخرة،بالحبلىات@بصاص

فىتعال@@للهلقولتفسيرهفيجاءماعليه:ور؟الجصاصفيهاتتخ@لت@@لر@ضعفحن

)11(،@سلثفذمالاألتساصإففقفىنكح.ماننكحأ)ولا@لنساء:صورة

نألبرلها@لأحرىمزنفثههلأنمزثنثهه،مىعبر.@رد@لضتد،يحكمتغبرهاتئيرعلىناسأتمر(8)

3لها@لأعم،في.@ركدي@اللامةذكروقدشلا،@فنربة،@يا@ابهمنلنبضا، 0

حمةترلحي

3للترلحى@لأعرلي@لا@سعيلي@ر@بمئح@دس@سميل 1 علىفير:@ثضنربة،@له.نن@6

كالهعلىن@@صاص،@
في

يخهماكر@لن@@لانكة@لسائلدمضفيلطصاعى@ص@للوضرع،هلا

طلر@ففةنوعليهادبا@ذلككان@صو@بحلهحاءسعلىكز@لقليصلهدهوكاد3،وعريطيةلبنيطح@

مها.راحستما@ق

@مرلباعماضا@@وئعرففى@لأصرل،-لبنى@@@لغقه،ئمرللحى.@طصاعى@ماص

كتتلإله@طصاص،
محنىبكل@رصرعي

وصاكصرلة،@ريحعكبر@مىئغرولنلك@لكلة،مده
دا

سحاء@مدهمىعلىتتيزا@اوللهكد
اكمر@مقئولنكعلىمهمحصخاو@لاصرليبن،لهاء@

@نرخسى@@لأمم@نلني@،@@سممصيتمدحط
@،@ي@284@لؤنويلأملمو@حر@هكص،3ى

دير@حعالأصولة.مؤنم@مهادي@طصاص،رلئ@سها@اكلنزرند
2@لزخبي،رلئ@لك.@ 5 /،1

2@6،/11@لز@ريلححر@لامححعى@صولا@ضر@رك@نصوا 7 4

ولدئمفنر.شا@حي@غبهة@حو@@@لطرينيرلطسعلى،محصدسسعلى(6)
ر@رسلير@لى@هقي@منحرح3سع،خىفييامموتمغهبمو،@لحرحل3طرضاد

ملة،لها
فحيح@ظاو@وكادترفي.ند@لطمبةلاللوصةوكد@تلويى@لى@لو@ق3-ح

كه:مىله.وشهد@لتطهرفحاهقلهونر@و@للطد3،ص@لباطةبم@صو@ئهمحلو@لك@م.@للساد

@لأعباد،وفبكراحعاى@شر@لنقهيللزنماتن@سوس@لف@ت@،،نحكمتعسيرا
3 2 7 / صر)طع1

03 3الأعحم،و.اس(،1 2 9 @و@را4،/
4سهرد، 4 4 /،24 45.

2/4لكير@للدوللنهرد،@هكل.@(10) 4

.22@لآية@نساء،سورة(11)
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ئصرلعلى@لزانيبحزمبمرئةبأد@لزنىالقائللمذهبهبهما@صتدلىعلى@بصاصرذوقد
غئظتحالى@لله@ن)الجصاص(وذكر@لو@ؤي.."قاله:ماجصلةومنوفيرعها،@ر@ة@

يم،@لتحرإيحبف@ى@لتغليظئخرى،@بلدولمحايجبتارة،@لزجملمحايجب@مر@لزنا

يتحفملافإنهمه،فاحمقغلطوذلدالاية،هذهمعنىشرحفيللعنىهذاوذكر
معالأب،زنافيالابنعلى@لتغليظ

هذاتممفهذاعلى@لر@ني،محزمةغير@زنية@أن

إباهمفئدا@لثافعيالامامعن@بصاصذكرهماباقي@لكيا@لشيغنقلثم@لعنى،،

فالفبقرله:أ
محللننيمئزولم@ه،@ل@فعيكلاممعنىيفهملمأنهعلىيدلذكرهي

ضهم!،هووليسرجال،@للهكبمحانيرلتفثممقاذ،مقامولكلومحل،

بمضولين@لشافعيالامملنجرت@لت@@ناظرةلذكر@@لكياعرضذلكوبعد

)31(،فيهافقرةكلعلى@لتمقيبمعبطرلهاتفسيرهفىئورث@ا@بصاصوقد@لنل@،

ومن
لاغةبأوصاففوصفه@لشافعيالإممعلى@لتقيباتهذهفيتهبمأنه@لاحظ@

تحطرئلقب
من

)41(،شأنه
ومن

فقال:شدة،@لكيا@لز@هي@لئيغعليهرذهنا

مه@ن@طلبئنتزشل!وبينبينهمناظرةوذكر@لشافعيأ

فأوردها@سال@،@مذهفي

جفلعلىثئيءئلولافيها،@لثافعيكلامضغصعلىوئنئفاسهائتعخبا@لر@زي

نحنوعليها،و@كلتر@ضاته@ناظرة،@لهذهسيافتهمن@لكلامبمعانيمعرفتهوقفة@لر@زي

صفوفلكأثناءوفيكلامه،من@ر@د@ئبئنف@بثم)1(،0،0@لثافعيكلامنبين

مرضعمنأكئرفي@طصاص
عه:قال@ماجسلةوشومتعضثأ،جاهل"أنه

وعجبقال@،بماعليهفاعترض@لشافعى@،كلاممعنىهذا@باهليعلمولم"

@لقائل:قالكمافكانتأمل،لسئكلجوبة@لناظرةمذهفيوقال:فلكمن@لناس

@لئقيم@لففممقوتفئةصحيخافزلاعطبمنوع

@لفئنتعالى@لل@ويعلم
منعلىيلتبسلاحملهي

@لتحتيقمنعلم()ئيثدا

@@لثافعيأنالجاهلوظنبالمرة،ةعينئغ@ي@لنعضبفزطئنغيرطرفا،

مشغارئى@لقيل@
"خلافه-على@ل@ىقياسرلموأنهمطفا،نن@لئسثفي

لاحتصلى.3مدك@3،ا/للبها@لز@مي@لفرتن،نحكم@نطرا(12)

4للحصاص"@لقرتننحكم@ملىا@(13) 7 / اه\.ا-2

محالي@،.على@صاص@حملةبفيان:.@بحت@@لبق،@لنكلفيفلكدكرسق(14)

3للكيا@لهز@صي@لترتن،@حكم.(15) 8 5 /1.

38@صلو@لسبئ@(16) 7 /1.



5 8 @لتنشرفيوشهجهلملصاص@لر@زي@لأ@2

@دلمئله،بمناظرةوسههر@لافحيبهله:بنزطهذا@باملقال)ثما@ا:وقال

و@لغبيشى@لتدكةفيعندهكانفلو@لا@باظرة،فيكالمتقارلنكانائنهماعلى

خييلمائصحاثنامنللبتدئونلهكلمولوكتابه،فيإياهمناظرتهأثبتلما@لحامئ،

على@لر@زيلفظمذا)؟(فيهو@لسفول@لسائلو@غف@مجج،هذه@لرعليهم

@لترتنائحكامسئاه@لذيكابهمنوجهه
لأ

عل@همبلغهذامن@لدنىفيللتصنبفكصذىوكيف5يخر:@رضعفيعنهوقال

@لك@فيرصلفهمه،ومقد@ر
نفسهعلىويحصلتول،ماكحفقغيرئنمن@وصالام

فينظيرهمباثما@عتدى@لىنوحغنرعئرلويخسللطعنيتعرضئمما@رده،

@لىى،واتباععتى@لبصيرةمن@لنجاةونسأل@تعالى@لتثيق،لل@@فنسأل@قائق،@

تفشرعنتفسيرهمناجامحيرةمو@ضعفي@لكيا@لهز@سي@ثيخنقلوقدهذا،

هذا@لتفسير@رفيذكر@مبذلكيصزحأحيائاوهو@بصاص،للر@زي@لقرتن،أحكابم"

وقد@لافعية.مذهببهعابماوينتقدعلى@بصاص@دثم)91(،مؤلفه@صم

عنينقلبممى@لاحيانفى@لكيا@ئن@لتفسير@نهذئلننمقلرنتطأثنهفيلاحظت

منه،وبفبدلمجصاصتفسير
زينهو@ليه@ندرنولكنعبوته،فطيسيبرتصزنيمع

مؤئفهيذكر@سم

6)تالرلزيفخر@لدك@لامام-2 0 6@):

جملةمنيحتبر@لقران،ئحكام"يبماصالإمامتفسيرئن@لباحئينبمضذكر

حيثمن@لفخر@لر@زيللامام@لغيبابمفاتيح@روفا@@لتفسير@لكبير،مصاثوا

@لت@سيرية،12(.و@لآر@ى@لفقهيةرالاختلافات@نفية،@ار@ىنقلفيعليه@مت@اور

عن@يالى)لاتعالى:@لذقرلعندنمنلأذلث،علىيدل@اتفسيرهوفي

فيحنيفةئىالاماممذبعهنقل)22(،للظيين،
@ممةتتحلقمسألة

0الا@ص@و@لبغ@(17) ال@04.بقللصلو@ل@الما(38

3،46،720،41ك@،ا/للكبا@لهز@صي@احكم،@لال.جلعلىريجع(19) 6،44 1،7

4 2،94 24،641،11،/33ها،1،.3 شنلكويخر5،1
جئا.@لجرة@ر@ع@

71،لا81،01،11،22،الا،للبها@لأحكم،شلأار@حع(20) 1،61 4 كماذلكوفون9

@صاص.تفشر@ديررد

1عى@بدعد@للد@رصشزا،@لى@رير@حعا(21) د@هر@..رسالة2،0

1@لآبةسحرء@لنرة،رةص(22) 24.
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مذهب@نيظنمن@لنلرومن@بضاص:بكر@لر@زيئبوقال5فقال:@لفاسق،

0،،0رخليفة@مائا@لنمقكونيج@زئنهحنيفةئثي
رهو)32(،كاملاذكره3

للجصاعى@لقرتن،ئحكمفيابتمعهمهجود

منهمفرقيوقدكليؤيوالكغثن)@ئظئط@لكريمة:للايةتفشرهفيوأ@ما

حرفيانقل)2(،يغدى@بغدماعقدؤومنممجزفونبمامنثزلدنو@لغنجمعون

فقال:عه،نقل@لذييذكر@لكتبلمولكنه@لقرتن،يحكممنا@بصاصقول

@لىوئترب@لرضدمنأبحدبالحق@عاند@@لحالمئنعلىالآيةتدلبكر@لرري:ئبوقالا

طفر@يفيد@فييؤنحالن)@ن@فطتعال@:قولهلأنلمجاهل.من@لصلاحمن@ليأس

بهأبعد@لحلم@طقلمكبرتهم3رشدفي@لطمع

ومن
فيتفسيرهمنعديدةمو@ضعفييدخل@لغخر@لر@زيالإمام@ن@لاحظ@
قوللتفشرعرضعندمافمثلاعليها.روودار@ئهفئفئذالجصاص،مععنيفةمناقشات

و@زح@لقرتن،أحكمتفسبرهاعننفل)72(،نفولحا@ألا)بئ%3نحالى:@لله

معناه:لتوليا@لاأب@()دكتال:ئن@@لئافعطعنئقل5فغال:بذكر@سسه

خطأهرفد@ن،:احكام@ت!بكر@لر@زأبوعياكم،نكلمرلائثفى@نثلك

يننخلافلاأنه@حدما:ئرجه،ثلالةمنفلكفط@لشافعط(الأمغ)ئي@لنمى

@يريتنوكل@لسلف
ا،تجر@رلاوئنتصيلوالا@نمعناه:@نالآيةهذهتفشرعنه

لكلنتعيلوا،لائننثفىفللثقبل:الرلأنه@للغة،فيخطأأنهثانيهما:

فيخطأفانهتحيلوا،"ب)تعولها@تفسيرفأئامستقيئا،
أنهولالثها:)82(،@للغة

و@لس@،بمنزلة@لعيالفيوا@ماء@ليين،يلكئر@لراحدةذكر@لزوجةتحالى
لا

ئنلهئنخح@
منيجمع

كثرة@ر@دليى@فحلنائنه@ليمين،يمللثشهما@لعدد

@لحيال،

@لتغير@لبهير@طرا@(23)

@لترتن@حي@على.@(24)

@نظى.(26)

اخم@لشاء،محرة)س(

اص@@عوةرئمل)س

@لبال:اكرةفيتاللا

انحههولا@نفال:نولوا،

@لتفشر@ليهو@ا@(29)

4للفخر@لى@زي، 2 /،443.

.75@لآبة@لبفرة،س@رة)ص@(ام@.ا،

4@لأحكام،و.ك@631،، 5 11.

.3لآية

ديخطلأهو@لي:@لاحكم،:افي.
دييحتلفون@لللانمللأن@لت

نثه

لا@@@لتى:اسرسحية@روقالوعبره.@برد@دكرهيعرل،،عال

.7لا2@لؤت@،ئحكم@ظى.@خزت،@ثطعلئ،عنت@نال:،

كلا\.،6/



5 8 @لتفيرفيو@نهحه@طماعى@لر@زي3@لا4

@لفخر@لر@زيئن@بصاص-عارةفطبسييرتصزفيمعهذا@لنقى-رعقب

بالحهلواتهمه@لركاكة،غايةفيبأنهكلامهووصفعلى@طصاص،عنيفةحسلة

وعدم@لبلىثة،وشئة
لم@ل@فعئبأنالأولعنأجبثم@لرب.بأساليب@رفة@

ئدالاصرلعلمفيثبتوقدرجفا@خر،نضافدانماالمفشري@قولفييطعن

لافذلكالايةتفسيرفيوجفاذكروا@ط@لتقذمين
يصنع

جفاواستخراجمن@تأخرين@

في@متبطها@ي@هون@لتي@لدقئقلمارترإلافلكجيازلاولرتفسيرها،في@حر

ومعباطلة..مرثوثة@للهكلام
لائنئضىذلكيقرا:اكانطيوسافانهذا

تفسيزائجعلظأنقر@كلة،جهجحلهاقدكنواالمتقذمينئنثبت@ناتعيل@ا،،

ئرلى.كان

عنجهنقلئأ@طصاص@لثفيعنوأجب
ول@انفاسد،قولوهو@برد،@

فساء
وهذاوكثرت.سهائهات@ز@ا@ف@سألة@عالتيقال:أنأحدما:رجره،من

@او@الار@ثة.مهجبتو@لركبةجهاتكرتدقدمال@نالانهة@ليلمنقريب@لحني

كانكذلككان
الالسانيقعتكثيرا@لمو@ناتكثروا،لاأنئثفيفلكالآية:معني

@جعبهذا@لطريقوو@نىلل@.@لكزةهيو@لطم@بورمطةلانو@لطم،نى@بور

@لئاني:جهجمهور@لفشرين.اختره@لذيالأولمنقريبهذا@لتفسير@ل@
@و@لافعيو@بور،لليلمستلزمة@ليالكيرةفهنا@لكفاية،سبيلعلىيفهمئن

عنكناية@ليالكثرةجعل
@ليلعنتنفألاالعيالكثرةأنلساالجور،و@يل@

الاستلز@م،والكفايةسبيلعلىبل@طابقة،@سبيلعلىلهتفسيزاهذافجحلوالجور،

@لكلامئماليببوجرهمحيطاكانلساالثافحيو@لله..كتا@فيمشهورةطريقةوهذه

هذا@لكلانم.ذكراستحسن@لرفي

جمنمأخردهذا@لتغسيرئنوهر@لكئثات،،"صاحبذكرهما@لثالث:@لوجه

منلانعليهم؟انفق@فايمونهم،مانهمكقولهم:يمولهم،عيال@@لرجلعالقولك:

@لافعي@سلسين@@ممذكره@لذيئن@لرجوهبهذهفئبتيعولهم،أنلزمهعيال@كثر
3@عرفة@وقلة@لغباوةكرةعنإلايصلولا@لطعنوأن@ئن،غايةفي@ب

0 فطحل0

الجصاصذكرها@لتي@لثالثةرذ@لنقطةفى@لر@زي

@ق@@منهر@حع(30)
ا-971.س@لكر،9/ديا
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6)تالقرطيالإمام-3 7 1@)(31):

ئفاد
د)@فاضرننمتحالى:@للهقولتفسبرفيللجصاصا@لفرآناحكم5من

وحكىقائلا:إبذلكصزحوقد"23(،لفز@ال@منئت@ووالننجعع@تكزقتنس

@لصلاةصفهفيبالقصر@@ر@@أن@لقرتن،أحكم"فر،الحنفطبكر@لو@زيأبو

@لى@لركرع-،@لقيموبتركالإيملىو@لسجرد@لح@لركوعبترك
(33

@ثالو@يغزؤ@ليه،ئنثونلمجصاصتفسيرعنينقلأحيائا@لقرطبيأنلاحظتوقد

)@3(،بترير@تتبمال@يآميئم@نه@)بنتمالى:@للهقولعندتفسيرهفيجلىمافل@على

يتضححيث
ئ@ادأنه@قارنةعند@

فيالجصاصتفشرمى
لتطابقوذلكللوضع،هذا

عندهالمذكررةر@لباراتالألفاظ
مع

تفسير@بصاصفيجلىما

77)تالدمشقيكير@بنالإمام-4 4@):

ئفاد
@لسملةهلمسألة:لتلىللتفسير@لبشحلةعرضعندماالحصاصتفسيرمن

سآية
بها@لصحالة@نتتح@لرحيم:@لرحن@للهفقال:.-لا؟،ئم@لفاتحة

ملاختلفما:ئم)63(،@لنسلسورةفيالايةبعضأنهاعلى@للماءواتفق@لله،كتاب

أنهائرأولها،فيكبتصررةكلئزلمنئوسررة،كلئؤلفيمستقئةآيةهي

فيكذلكأنهائرمورة،كلأؤلمنالايةبعض
كبتئوغبرها،ثون@لفاتحة

مداغيرفىمبسرطوذلكوخلفا،سلفاللعلسهئقوالعلىآية،ألهالاللفضل،

1@رضع@ فلك:بمدرقال@لسلص،عن@لروايكبعضذكرثم0،0

منآيةليتوئصحابهما؟حنيفةوأبومالكوقال"
غيرماشمنولا@لناتحة

منآيةهيمذمبه:طزقلعضفيقولفيالافعيوفال@لسر.
مىوليست@لفاتحة

)@لأهري(:اود@وقالغري@ان.رهماسررة،كلأؤلشتيةلعضأنهاوعهنجرما،

نحد)اكهصحدش
بى،@صركلى@مىعد@لد@لزطي@لنبر@في@لألحلي@لأنصلىي@زحلكرسئىب@

ملبةو@صتقز@ىى@نرق@رحلللنكلص.طلىخامفلاورغاكد@لندتن،.لأحكمسعتفير.ط@

3ا@م،@ي.ترحت@نكلعر@لتشر.ئحرىتآبرلهلبها.رنرنىجممر@يوطضالي@با 2 2 /5.

1يةلآ@لساء،@رةصر)ك@( 01.

5/03،63@لز@د،لأحكملطمع@ظر.@)ك@( 6 ام(.9ملايرت@لرلى،جاء@لر@ت)ثار@1

سهر(34)
.67قىجرء@ة،بنر@ة

3يطصاصتمشرليجاءساوقرنه@لآيةتفير@ه@يطيذكرهمار@حع(35) 9 /1.

3الآبةوسنفبير،،نكخقننهستيئهبرسلمةظلى:أفولها@لىيهدسبرك@6) 0

@لل.حمرةس



5 8 @تنشرفيومفهجه@طصاعى@لر@زي@لامم6

حنبل،بنئحمد@لاممعنومذا@وايةمنها،لاسهرةكلئؤلفيمستقثةتيةهي

أكبرمنوهحا@لكزخط،@سن@ألطعنبكر@لر@زيأبوهذا@لقول()أيوحكاه

رحمهمحنبفةأدينصحاب
@لله،

6)تلهوي@لامام@-5 7 6@)(38):

@ثباتئ@لحلمهلمذابعزجمهعندفقال@لسج@رع،فيالمجصاصعننقل

)@يهيمنهم:وغيره@طنفيةمنبكر@لر@زيئبروقال-5وعدمها:@لبسملة

قرتنهيبل@لسهر،منوليستوبر@كلة،الانفالغيرس@رتينكلبينتية@لبسملة(

تناول@بصاعىلأنعنه؟حكايةكولمجصاص@لىنسبهوماقصيغ،كسي

@لفاعةسررةتفسيرني@لتفصيلوجهعلىالمسألةهذه

7)ت@لزيلعي@طافظ-6 6 2@)(41):

فطبالبسسلةيبهرعدمحديثتفشرهمننقل
@لراية،،)نصب@وسرعي@ابهك

ننادهبأنهمصزخا
فيبكر@لر@زيأبرالإمامفالفال:احيث@لقرتن،ئحكام5تفسيرمن

محمدثنائنا@طضرمي@لكزخطئخبرنا@بو@طسن@لقران،:ئحكلم5
بنمحاويةثنا@لح@بن

محمدعنهثام
عنجابربن

تجهر)ماقال:مسعود()بنعبد@للهعن@بر@ميمعنح@اد

ببسممكتوبةصلاةفي@@للهرصول
ع@ر،ولابكرولا@بو@لرحيم@لرحمن@لله

7)تالهزكىالأمام-7 9 4@):

منهئفاد

في@لبرهان،فيا
نشمخبكر@لر@زي:ئبرقالقال:.حيث@لشخمسألة

من@لحصاصيحثوتد@لتامرة(،@نمب،)ط.3الايهرفي@لمظم،تنير@لت@تنالظر.يثث@

اول-31.@لزتد،@حكمنيا@تنلوجهعلىا@لة@@

كيرةسئنتولهيلطت،لالنت@عح@ةةزكر@انهو@لوى@لص،يلهر@نيضرفبنكحىكا8)

ل@افىو.مسلما،صيمشرحوا@لطابينا،ضهاجرار@للحد،،@لاساءتهنبمها:اجئا،

لمجمرع،،رصف*.لنير@زي،ينب@شرحوا@لطابن،،@وفةواا،للرسليرجدكحممن@لصالحين
1للبكي@نصبة،لجفك@ظصا@ونجرما. 6 5 .14لا8@فم،و.5،/

1@لت@تن،يحكم@هنلى.(40)لى+.@دنس،3ضرح@بوع@نملى.(3) 2 /،113.

@لصحالفي@لزقيس@حلهلطت.حناظصحني،شيهسحد@لزطس:بن@وصصسجد@لل@،14(

@ن@@لكل@،.@حا@ثتخربمو.م@هة،،@تشا@تخريجمي@لىيةنضثبهه.سلالقصة.@رفات
1ول@2،03@للعر@لكمة،.

1@حم،1 4 7 /4.

5@لى@هة،نصبالظرا(42) / 1دؤتن،@لحكممرئالبترليطلبدصحة،كد@ك@،1 7 /1.
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ينسيهمبأنيكرن@كاو@لتلاوة@لرسم
عنبالإعر@ضو@أمرهمئرمامهممن2فحهو@ياه@لله

فيوكتبيماتلاوته
@صحف،@

:(4مم@(،،2)تحخر@لصنقلاني@بن@فافظ@لامام-8

وصزحبالبسملة،@بهربحدمللتملق@لسبق@طديث@لدر@ية،كبهافيعنهنقل
ئنادهبأنه

من"@لقرتنئحكمفيابكر@لر@ؤيئبو)يوىفقال:@لترتن،،ئحكاممن.

صحةفي@@للهرسرلتجهرماقال:امسعرد،@بنعن@لنخعي@بر@ميمدة@و@

يسممكمربة
عراولابكرئبوولا@لرحيم@لرحمن@لله

7)ت@لتزكماني@بنمة@ل@-9 5 0@)(46):

عنهنغل

بكرلألي@لقرتن،ئحكمفي.تال:.-@بهمر@لنقط،،"كتابهفي

صهرة،كلمنآية@لبسملة()أيأنها@لث@افحطزعم@لر@زي

4@لزتن،علمفي@برمان@ا@(43) 0 بوط@لت@تد،في@نعخربلي@لص@لتيه:2/

سهرأ"يخده@لزنجهمابحزبهمئئم@الز@ايلأشننخضاتطلى:ألقرلهنفبر.فهوصاعىللج@
ة@بنرة

1 ريجععرته.ليششفجتلحصاصحكتىصمحا@لتولنغل@ركي@@لامم@نو@لو@فح6،،0
.7الا@لقيتن،يحكمفي.@صاصع@رة

سحنر:كابن@لنهر@لدمنشها@@بر@لفضلصحد@لقى،على@نيحدسالها(
@لط@ننة

لطدت،علىتجلثمو@لنرطثعبولىلملقعرة.يرفلالهوسلمهبملط@نع@لافيشيصلهو@تلىكح،

و@محللأخذت،ضملر@لنصشهرةلهوعلت@ثنخ.لعركرساويلجلى@ين@ل@يرحل
1@لخرىيطافف@تليلهقالعمر..في@لأسمحافف@

0

@لركوتهاثقها@جث@هفيستثههترت@

ييهادفي@لئر@لكبةمها:.جئا،يمرةمحبله@نزل.نم@سرص@تضاء@لى@ارو،.وكبا@
@لتنب،،تتر-ر.@ثنهص،،تهدىو.@لب@ى،،صجحضرحفي@بلىيخحوا@لنبة،،@انة@

يحاتتحركجفي@لافو@لككر.@الدالآ،،نحا@تتخربم@للر@لىئو.@يز@ن،،لسانو.

@لمرفي.نرحتلى@@وعرما.@لمحمة،لسل@تمببز@لاعد@يوا@ر@م،،@للوغو.@لكتل@،،

87@لطللع، 17،ي@7ا@لأعم،وا1،1 91.

1@لترتن،يحكممر@ي.@نقد@ريطليتالث@\،@ال@ا@ة،نحا@ثتخربمفى@للر@ية@نلى.(45) 7 11.

و@لد.يطليتعلاءسحنى،قافىكك:بمى@ك@نب@للىثفي@لرلميمبنمح@انثنعلي)6،(

سر.نملص
كهحةواا،@تهركينر@@لمحناءوا@سين،علرمئ@يب،شها:.@له

@لقىافي@بين@لأممفيلغع@ى@ليى،@لىدفيعر@نتىل@وا@لق@تن،غربفي@ارب،

1اص@لنوائد@بهي@@علىا@للبهرى،. 3بلأعلم،،/وا2،3 11.

4للب@تى@لبهرى،@لقهمقاعلىايلوهر@فئ)7،(. 0 حتهصاعلى@ن@لحليلبب2،/

الى\.@لأحكم،فهوئ.للجصاصلهوساقرتن.كئه@لصاحف



5 @لتفشرديوشهجهيبصاص@ر@زي3@لا8

1)تالآلؤسيالإمام-10 2 7 0@)
(8"):

مهأفاد

"تفسيرهلي
@لمحاني،@رح

@لتوبة:سورةفيتعال@@للهلقولعرضعندما

ألضحلقتلمتاا
تحديدفيواختلافهم@لفقهاء@فذكرتر@@،و@لسنكبن-لشراص

ما@لتحقيقئنأبحضهمعنفنقل@لله،،س@لفي"@لزكاةلمصرفنى@ثرعي@@

غنئاكادمقئنالأحكم،"في@بصاصذكره
تحللاوفريه،وخديهبد@رهبلدهفي

@اف!فة،@لص@له
لهمحتاخايكنلمرسلاحلغذهاحتبعجهادسفرعلىعزم

في

غنتاكانو)د@لصدقةمنئحطىئنفيجوز@تا@ته،
مصره!ني

3)تالكؤثري@دز@محمد@لعلامة-11 7 أ@(:1

الجصاص،بالإممجدا@لئنجبينمنيخدد@مزاهد@لك@ثريمحسد@لئحكان

فيفقالكبيزا،ثملىعليهأثنىأنهفلكعلىليلو@لى
@لراية!:نصبلكتابأمقذمته

جيدكانو@طديث،و@لفقهالأصولفييمائاكانالجصاص،بكرأبرالإمامالحافظأ

بسندهيسوقو@لطيالسي،وعبد@لرز@قشيبةألىوابناود@أليلاحاديثالاسنحضار

علىوشروخهالاصرلأ،فيل"ركنائهشاء،@رضعئئيفيمنهائلىما

مئا@لت@ان!،ئحكم"فيوكائه@لبهي@أ،@طامعو"مختصر@للحاويأ،أ

يقضي
فيكلامهمنتظهربالوحالمعرفتهوقهةئلحق،لا@لت@بالبي@حةله

@ئ@@

@الخح@

ئنادأنهنجدهذا@لنل@ومى
منهونقلالحصاعىعن

مئلمز@فاته،بحضفي

بحد@لركوع،@ليدينرفعلمسأل@عرضعندما@ليط!)تأنيصفيفعلما
@لقرآن،أحكام@فيتفصيلأحسنذلكمضلالجصاص@نفقال:

برسح@هد(48)
مىئط،محئت،سر،ر@لاء.@@لعقضها@@مى@لآلرمي،@طيعد@لل

للحلم،نا@فطعلحرل،بلدهتفلد@لا@ناء@يمحقئا.الاعغاد،سلميكاداد.لحدير@انهمرلده@مئم@.

@@نصيرهمالنصيهرة،يهاوئئ@
سى

دا
@رح

1ا@حما@يو.@عالي،.@ 7 6 كلاا.7،/

1@ل@مي،@رحر@حع.(49) 1 0 / @ل@لهوط.6رغ.@لتربةصهرةمىمي@لكريمةو@لآية1،0

علرته.ليببزاتمزفوندك@461،اد،نحكم@و@ي.@طصاص

.44ص@لربلحيللحالطر@بة،@لصصليهد.نريشصة(50)

1ص@لحلي@،تأبر@حع.(51) 3 5.
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3)تابويننوي@يمحمد@@لثيخ-12 6 :(52)ا@(4

منهئناد

فشلاعوية،أولالربيةكتبها@لنيتلك@سو@مؤئفاته،منعديدفي

لئا@لربية-باللف@تآليف@منوهو@بساء@-مررةمىالأحكمآياتتفسيركالهأفي

)3(،@رألآقريثئتلم@دتركمتامولىجحتنا)ولحلكأ:اللهقوللتفسيرعرض

@لل@ئ@للجمهورالأعلى،سالأسفل@رلى@مير@ثفي@لل@أهلواختلف"تال:
وابن@بصاصديهقالهسافانطررث،لاأنهزياد@لىبن@طسنوفمبلا@رث،أنه

@لتىآدأ،أحكم"تفسيرهفيجلىماالجصاص:@ليياحالهو@لقصرد@لرلي،
@لسال@هدهيخهتلىللانه

ةهاالحانجي@ثيعكلاممطلعوحنى@نفصي@،منلطء

دكرهمالحيههرالأعلى-،منالأسفلالمولىمير@ثفي@لل@ئملو@ختلف"

@نهئغادهأنهعلىيدلسثاالأحكام،،فيأالحصاص

وسحذا(،كئيرة)وهيرية@لبو@لاللغةمؤئفاتهفىأيضاصنهئنادوقد
عادة

لاللغةبهايستشهد@لتحيدكر@لرصئن@للن@بهدهتأليفهأثهفىالخنجي@لشيع

ئملارؤية@للال.إئبمتكيفية@سألةتنلىل@ؤلفات@تلكأحدفيفسثلا@لربية،
3فربقكلئالل@لذكرلالحسد،

هدا@لبحطثناباوفيبالروبة،)ثباتهعن@خ@

كلامهوذكر@لق@تنأ،أحكامكتالهأعلىمحيلا@بصاصالامامبكلاماستشهد

صه.ك@رمى@طمحىلهولمالسرى،حاصصالعمحدسمحدس(52)

9عمصهوعاد@لى@لىلالأرهر،@مئم 3 @هار@لهاحها@مزئم@@همىرنذوئمىيوعطمهادلؤسام،1

حرمى@@لأحكمتيكتصيرر@ة!،سهرةسالأحكمت@اتتعيرو.ماحهأ،@مىصقلرح
ة

مهكوفيافرمرليئناء@ر@صهئل@يرتد@لرمة،@وشعر@علاءفى@مالأسمى@ى@طرهرو.@لساع@،

@ييلهمكردة@سحة
9عمسهلأدا@ه@ر@@لحى@رلما@اكرهردة،@كسه@ ملانرام@2

مكو@لرية.كيةو@كسريةنحرىمزنمكولهاكزمر.لمجلةكلحتى@ليهد
عمعامصةطرر@@ى

4 كبهرعا@رفدمط،علالبا@لاتحا@ب@@رلا@على@لد@يبستولودعبردلما@تا@ننم1@4
9صةتهئ@قىحتنينذكر 4 3صام6 9مدن@ه@و@لص@عاثا،5 4 3وعرهام4 @ر@عائا.8

8الأعحم،. 4 مفنحةنبضانرحتديريص1،7لى2محامدمححدركيللأشاد@لنرنبة،الأعحموا7،/

للم@ا
مرر@ع@الثثا(،كا@كالهول@ص@ع@)@ثالحثعثيمحد@لحى،مزلمد@لحس

@ي@ملحي@ننومقالاترصانلمحرعة
طمتر@لاخيرسص@ححعهاتم@لرصة،ومححتصحف

@ي
صحة،@مجئد@ست

ردى
ل@الة.@طمحيللثححاللةنرحمةنح@،@@مدا.مفئحة

ك@.صلو@لآبئ@لاء،سهرة(53)

فيلكحسر@@لاريسيهةعحطوط4،2يرقة@لاءا،مى@رة@لاحكمت@اتتضبر@على.@(54)

3رمر@ثينو،
6 9 67.(55)

2@لف@تد،نحكم@لىا@ 3 2 /2.



5 9 @تنسرفيوشهجهيلصاعى@لر@رى@لامم0

حكيمعنخلرفي@نخمين@وحساب@لقمرفازلباعتبلرفالقملل-)@لريية:باللغة
@جحاع@لسئةونعق@لكتابلدلالةفيه@لاجتهاذئزغمئاهذا@لقولوليى@نرسة،

@لفقهاءبخلافه،

وبتضح
و@ضختأثيزلهكان@بصاصبكر@لر@زيألطالامامتفسيرئنصبقمئا

كنياسهلىوالازمان،@لعصورمختلففطبحدهجموا@لذكأ@لحلمئملمنكيرعلى

عنسقناها@لتي@لسابقةو@لأمئلةغيرهم.ئوالأصرليينئر@لفقهاء@و@لصف@ئرئمن

فطبذلكوصزحوافهو@نادواهذا@لتفسيرعننقلياين@لحلاء@لفهؤلاء@لساثة

ئنما@سنطحتذكرتوإنحاوالامنفصاء،@ضر@صبيلعلىلبستمزنفاتهم،

هذا@لكتابعنفيهاأخرى@ناثوامياضع@ز@غات@هذهئئنشأولاعليه،ئتف

فلك،ئعلموئنافغعل،@وئغينهزلاء@علىمقص@زاليىتأئيرهننكسا@لحظم،

@نيوحشبط@لمطلوب.ضللشكناذجعليه@لوقوفما@ستطعثذكرثلانما
ماوبذلثاجتهدث

وئ@عها.إلانفشا@للهيكئف@ولاؤينعي،في

زماتافيحتىو@لباحنينعلى@لحلماءكي@زتأثيزلتغسير@بصاصزالوماهذا،

مذا@لكتابعنوالإفادةبالنقلمشحونةللعا@ركأ@زلفين@وكتبهذا،

2@طر@(56) 1 0 من@لتب@ي.حعمثعثا،حح@@ح@كال@7@ننع@)@ثنك@عع@4@،3ع@0

@ثات@لكتابيطنجي،،صد@نيحمزئنك
2ص دهولحصاعىكمشيهو@ا@شفد1

2@لاحكم،ئ.لضه 4 5 /1.

@بوطيرشانسيدصدكير@لاستاذ@لىلفضيةارةسا@فنيةقضاكا@ال:.@جلع@ى@كل@ه(ل@
عبهوأنىخ@ن،فيطزلأكلافالحماص3@لاعنقفل@لوضر،سا"لةتولوفد@.8،6ص

"،،فلكفييقرلط@ليكيخه،وحتق@حنىهنا@@رعححيرشصسصاصرللفانلا:ا
3

ت

@لترضكلى،الاساز@لدكهر@رصفضيلةسماص:تضرى@فا@واص@ل@للحاصرش@لطاءرسلطرله.
كهمنونجر.ساعرة،خ@ى.4كافي@لنرتن،نحكمفي.سصاعىفالهسابستمدبهزاطومو

يطهلدعنكابث@هفي@لأحكم،@مادص.حيتكةعزلمعد@لله@حا@لدكهر@لفيدوشهم@لجرة،

ب.@بحئغةوللاثل



@ه

آ@سيرفي

@





5 9

الحاتمة

ئتذم@لرمالةمبثمنوعرنه-تحفيقهوعظيمتعالحاللهبفضلالانتهاء-وبعد
و@يوصيات،بعضبذكر@كلقبه3نتئج،منفيها@ل!توضلثمابأهئمئلخضا

فد

فصرلفلكفيمنابغافقرةلكلترتيمعلىهذا@لتلخيصئرئبأن@باسبمنرئيث

@لتوفيق:وباللهفأقول@لرسالة،

ئحمدبكرأبوالإممعلئ@ا-
ا@ريالرابعالقررفيالجضاص@لر@ريعليب@

(305-3 7 0

أنحاء@لالمجسيعفيوالاجت@اعية@لسباسيةالاضطرابكنقئومو@(،
@ذثىالاسلامية@لعل@ية@لعافيةعصز@لنهضةقتنفسفىأنهكساالإملامي،

شفلكبعدسنكون@لتيالاعلاميةشتى@لفنونفي@رصوعية@الكتبتأليفعضزهو

هذا.يومناوحتىمتلاحقةقحرنفيذلكبحدسيتيمنلكلوريةالمر@جع

عنعارفا@للالمجاهدين،لصفاتمخمغا@بضاصالإمموكان-2
نيا@لى

لالومة@للهئيخا@لاشجاغاو@ل@اعلت،على@لؤهدئقبلاوزخارفها@لفانية،
،3

هذهأجلومنمنهسا.كلفيفامتغمرتين@لقضاةقاضيمنصبعليهغرضوقد

بقاعشىمى@لعلمطلالثعليهتهافتكثيرةعيمفيوتبطره@يدة@الأخلاق

يم.وسلوكهافيدخئقهممزوجة@لرعية@للمفنرن@نهيشتفونالأرض،

الأمةعلماءب@مرموفةعلحيةمكانة@بضاصبكر@ر@ريألرالإممتبؤألقد-3

@لتي@فزخينو@@لملماءعبار@تفلكعلىو@لىخاصة.الحنفيةوعلسهعامة،

عدفابهفنمابرنالحيثالجليل،الإممهذابهاوصف@ا
@للي@والاوصافالألفابمن

@لحلماء@لكبلى.عليإلائطلقلا@لتى

فيرحلثموش@لعلم،تحميلفيعالي!مسبماصب@بصاصالإمموكان-4

أكبر@لعل@لى،علىوتتلسذعصره،في@لل@عهاصمبينوتنقلطريلة،رحلاتطلبها

عنوعل@مهافأخذ@لري@ة
غلامع@روأبي@لفارسيعليألىئمثالمنهذا@لفقأئسة

وثوسئحلب،
@لفقيهو@للامة@لزجبيسهلألي@لفقبه@لثخعليوالأصول@لفقه

وئفاداشفع،ربهتففهوعليهطويلة،مذةالأخيرولازمخي،الحسنأليالا@رلي

تآليفه.فيذكرهمنأكثرولذلكأيما@نادة،منه

الحاكمالإممئمثالمن@لتقنينالحفاظأكبرعلىفدرسهرعلهمهالحديثئما

@لقلممألي@طافظالإملامومحدثقانع،بنعبد@لبافيو@طافظ@لنيسابرري،
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منليىشرفا@نهويكفيهوغيرهبم.@لبسابوري،عليبن@طسينو@طافظ@لطبراني،

علماء@برحضئفهو@حدشيخإلاتوضلث-حسبا@طديث-فيشب@هلنن

ليانه.سبقكحافقطو@حدموضعفيعنهرتد@ؤييلز@نى،إبر@يموهرو@تمديل،

في@لئ@افيةو@لنهضة@لحليةالحركةفيبارزا@سهائا@بليلهذا@لاممئصهمولقد-5

@غلرخ@بملة-فطاتست-@فيدة@@لوصرعية@لكتبمنمجس@ةفأففعصره
صعب@لغرو،عصيقفنا@فتصر@ت،ثرحوئمنبر@طنفي.@ذهب@ومترنمختصر@ت

و@ستطاعودقالفه،وخفاباه@دب،عيممقإلايسلكهلا@لطرفات،متثغب@نال،@

ئمر@د@لذبيكونعلى@ثرحلأنمسانله،ئصولمحرفة
وتذم@تنهحكلة.@@سائل@

@لحتدللرجعكنتمستفيضة،ثروخا@طنفىللمذب@بصاصالإمم
حلفي

الامامئصحابمزلفكأهئمشزحتصانيفهفيفتنلىلرئموله،@لفقهمسائلمحضلات

محسدئمئال:هم،برمقالأوائلحنيفةألي
و@ييو@طضاف،@لشيبفي،الحسنلن

غتدف@)مئل:@لطؤلاتبحضبنفسه@ختمرأنهكماو@لكزخي،جحفر@لطحاوي،

لننفيها@لكلامطال@لتي@ثالكة@سائل@بحضفيوئلى@لطحاري،للإمم@لملماء،

كتائافصئفوغيرهم،@طنفية
بقضايا@متئموكذلك@لقؤمسأل@فيوتخرالأشربة،في

@سائل،.@)ج@باتسئاهذلكفىمصنفافالف@ليهئولجةكانت@لنيوالاسئلةعصره

كسماءشرخافاثف@،وتهحيد@للهفى@لعفيدةيكنبئنلمجصاصالإماميتىولم
و@متثم@لقرتن،،ثحكمبامئاه@@للهكاببتفسيركلهفلكوتؤجالحشى،@لله
ودلائلها،@لكريم@لقرآننصوصمن@لمستنبة@لفقهيةبالأحكلمحاضا@متمائافيه

تآليفهتخر@لقران،أحكام"كابهويعتبرلها.تحزضئخرىعلومفيغز@ةفيائدوضئنه

قسمينعلى@شتملتضخحةبمقذمةلهذا@لكتل@وفذم@سمة.@لحليةتجلىبهوخلاصة

@لفقهبأ@رليتعئقوثانيهصا@،وتوحيد@لله@لعقيدةبمساللخاص@@رلهصاكبيرين:

هذاوسئىالاصولية،@لباحثمنذلكوغيرالاستنباط،وطرقالألفاظوثلالات

الأصرل،.ئ@لفصول5باصمفلكبعدوقد@ضتهر@لفقه،ئصولب.@لكتب
مادتهالجصاصو@ستقى-6

@مانتهكثرةمصادرمن@لقران،)شكمتاليففي

مجن@لمصاكرتلكئنرأيخاوتد@وصحكية.@@لصررةهذهعلىكابهئخرجئنعلى
فطكبيرةرحلةصاحبكانأنهباعتبلرثي@هألا:ئلالة:عناصرفيملاحظتها

آنذ@كالإسلامي@ئرقفيوحهاضر@لثقافة@لعلمع@صمينتنقلاتهفيوأنه@لعلمطلب

فقد@نادوبالتالطوثقافة،ثربايختلفرنالأكابربالعلملى@لتقى
تأليفه@ثناءئمنهم
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ينقلوهررترائهم،ئقللهممنكثراهذا@لكتل@فضئن@يصا@نادة@لترتن،ئحكاما

فيكلعن
شر.حيئالهومحلرضاحيئا،عنهومد@نغابذلكمستثهذاوتخصصه،فنه

تجلىبهخلاصةتآليفهخاتمةيئل@لقرتن،ئحكم"تفسيرهباعتبلر@نكئهثاث

وثوابةفقهية،@تفذمةلرة@للزئفاتمذهأكشتهوند@لتأليف،مجالفي@لياسحه@لحلية

كلفي@ذبهذا@تأصيلعلىكيزاعاعدهمما@طنفط،@لفقهفروعبدقئقو@سعة
و@لتح@مع.ئو@د@لزيادةلمنكتهعلىصيلاو@لنظائرنى@لنروعمستطرئايذكرمامسألة

@رثفات@كثيزمنعصر@بصاصفطؤجدوقدعصره،فية@و@@لكبثاث

و@لر@بع@لناك@لقرنينئنوفلكو@لنخ@صات،@لفنونمخلففي@لهامةللوسحكية

و@لفنرن،لثى@لعلومو@زدملىاوتصنيفاتاليئاالاسلامعص@رأكثرمنئحتبر@ن@لهجري

ومن
ئنادفبه@نطلقهذا@

من
ذكرناوقد@لت@تن،،ئحكامتا"ليفهاأثناءفي@لكتبهذه

تأليف@فيمادتهمنها@صتد@لتي@ر@جع@تلكمنكئيزا@لثفي@لببمن@لثنينى@لفمل

يصزح.لمئربذلكعزح@صو@مذا@لكتل@

ئنه@لن@تنا@حكلم"بتفشره@بصاعى@لإممتسيةمنوثضح-7
ئشحتنى

منتضئنتهماول@ان@لأحكلمبآياتخا@ةعابةهذا@لكناب
ئنروفهالد،دلالات

موضرعاتنغمئلمنها@لفقهيةو@ل@سائلالأحكامو@ستنباط@لآياتهذهتفسير

رمنكابه.
الايكمنكيزاخوتقفسير@لسرو@لتطفي@لنفسئ@ال@نطلقهذا@

منوغيرهاو@لمائدة،و@لنساء@لبقرة@هرةمثل:@ل@هية،و@لسائلبالأحكام@نعئقة@

@لقرتن،ئحكامكتابافطر@باظر@ل@تأئل@لأحكم.تياتعلىتحتوي@لسهر@لتي

و@للغة،@طديث،علممثل:و@لأحكلم،غير@لفقهىعلمعلى@شت@ليجد@نه

لت@ر@لظسف@،ر@نطق،@و@غة،لبلاو@لثر،و@@،عر@لاو@لنحو،و@
ول،لأ@وايخ،ر

ضمج@وعها@لضفيتخدم@لتي@لملرممنذلكوغيرو@بقد،وللناظرة،و@دل،

الأحكامومو@صتنباطهذا@لكاب،تأليفمن@بصاصالإممترخاه@لذيالأصاصط

من@لغفهية@سائلو@
يعو@ذكهرةبالأم@ر@عاتهئنإلا@لنصرعى@لفرتنية،دلالات

@للم.منكيرعلىمشسلمهموعيكتابتكللنغسيره

علىمبنيةمتينهئشميعلى@@للهكابتفسيرفيمنهجهتجنى@بصاصولقد-8

نحكام"تفشرهو@سنقر@ىلو@صةبعدتوضلثوتدئخكمة،وئصوليسلينيقر@مد

نيملاحظتهايمكنأنه@لقرتن،
كالآتط:وهيئصي،تسمة
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ئقمن@سلكهذا@وئعذان،بالت@تفسير@لت@آنعلىحزص!ثذةالأسى@لأول:

@لقصودسريستبينالفهميتكاملله@تكأث@لل@كتبتفسبرفيوأحسنهاالمال@

بماالقرآنوئفشزفيه،وردمالكلضاملةبمظرة@رضوع@ئتظز@لححيت@لقىآلي@لم@

عنجاءبما@لله@مر@ئفهئمولالتالبلعسه،@لق@آنورد@ي
ولذلكوتعالى،سبحانهالله

عملألي@@لت@سيرسوهذا@لمع@رو@.@ل@هرسرلموالمسلكهذاسلكشأؤلكان

@لتدبرمنكثيرعلىيقهمهرعملرإنما@لطرر@لنفكير،ئيءمنعلىلاجممتلئا

الإممرحزصقخاصة.و@لنظرالحلمأهليرفهاالتيالأمررمنهودلوالمقل،

لي@ببعضلعضهاومفابلةواحدموضوعفيالمماثلةالآياتجنععلىالحصاص

مجالفيأيضافلكعلىحرصبلدحس@،والأحكام@لتهصحالفيمقصرزا

.@@للهكتبتفسيرفيهذا@ل@هج@يز@ئحذشبأنجدبزفهوولدل@@لتمسير@لام،

تفسيرهفىاهتئمحيتبالرئيى،والتفسيربالمئور@لتمشرل@جنغةافني.الألص

ئفهالأو@لسحابة،ئقوالأرية،@لسنةمصدرهكانسهاءلالمأثور،لالغااهتانا

مجالفيأووالأحكام،الففهمحالنيدلككادبحاعسا@ل@رولغفق@لالعبن،

آلافبلئدبدوله-والأكثربالامنادأحيائاتفسيره-فدكر@ي@لتسيو@لم،
من

محتلفةئكلراضعلىلهامسنث@هداالمئورةالأفرال
ذكرهاثناءفيوهر@لنفسير.في

الأحاديثلتلد
لي

لهاناقلمجزديكنولم@ا@ر@لما،مز@بمحز؟يكتفلمالآلار

زبطهاألهكماو@لتحلي@،و@لناقشةو@لتمديل،لالحرحصنهاكثيزاتعق@دا@فحسب،

لمحظمعقلتامرتكزايجدأنعلىالحرصكلحرصب@رالاجتهاد،لالرئ@وئمارنجطما

بق@اعد@لقحبذل@محاولاتفسبرهفيلهانعزض@لني@لتب@الأحكام

ومنو@لظ@،@لدئيومقزرات
ذكرهبعدتفسيره-مىشتى@لمو@ضعفيوجدناهها

للأدلة
يقرل:ثانيا-السلصعنالمأثورةوالأقرالالأحا@يثوسأولأ،@لكنبس

ماصثهعلىيدلو@لنظىوالأثرفالكت@"أو:@لن@-،،حهةسعليهيدلومما9

@ئحة@تحريمعلىبدذومماأو:.للاأ،
منذلكشابهسائو@لنظر..!،طريقس

ارأيالىمصيرهكثرةعلىتدذر@لتع@هندلالاته،فييسنحملها@لتب@@لبر@
@لترغة.أحكامهوتأيبدالكريمالقرآنلصرصمنلكنيرتفسيرهأثناءفي@عقولو@

نفسهيحدالجصاصتفشرمعو@لسئر
منينطلقالمعا@،و@ضحعقلئيمنهجمع

ثالة،فاعدة
@طبةوقزة@ثخصية،واتز@ن@لق@،وئضبئ@للم،غز@رةهي

ركائزخمسعلىيقومبالرأيالتفسيرفيمنهجهئن@ل@توضلثوقدهان،و@لم
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وهي:رئيسية،

@@لل@@مر@لتيينصاحبهئؤئلعلى@مبسابالرأيمما@لتمسيركؤنضريرةا-

و@لث@طط.@لزللوتجنهه

وصحيحبالمأثررالتفسيرمعبالرأي@لتفشرربطضريرة-2
الأكةتناقلتهما

وعدم

لذلك.مع@رضته

مجال.فيهلهلي@ميمابالرئ@@طرضعدئم-3

@لى@لكمات.المتثابهاترذ-4
كلومياضعه،عنالكلمتحريص@لىسيللأنه@لفاسد@لتأويلعنالابتماذ-5

منواحدة
بثحابتنول@@مقراتلرلطاهتامهمدىعلىتدذاركلز@طسهذه

نهسا.يالتناقضوجردعدموإئبكالمثور

منبفادئهالثالث:الأس@
كان@طصاصئن@ل@فيهتوضلتوقدرعلومها،@للعة

عليئيأمثال؟من@لأعلامعلماء@لل@ةعلىلتلحذت@نتيجةو@سحةلعويةثقافةصعب

منعديدعلىو@طلاعهثحلب،غلامدروألي@لفريي
@لتى@لامة@للغوبة@راحع@

ومععصره.بلحفت@
دلدوغيروالاعرابفو@لىو@لنحىباللغةعايتهنإنذلك

يحدمر@لذيبالتدئ@محدوبى،بقدبىكانتقضايا@للغةمى
@لذي@لرئيسيهدفه

مى@لفقي@@سائلو@الاحكمومو@شباطتفشره،فيترخاه
@لنصوصدلالات

ومى@لق@آنية.
ساستخدمهنا

ببيارلاهئمض،يخدمماية@باحث@

مبثوتنرل@(،و@لاشتر@)الاشتقاق@لقىآنيةالألفاظلكثيرش@للزيالأصل

ش@اهدوأورد@لكبلى،@للغةأهلبأقوالو@ستشهدوالإعراب،بالنحرتتعفقةعديى

والإسلاميير(،والمحضرصير)الجاهليين@لشعراءطبقاتمختلفمنكثيرةشعرية

@@منكلعلىئنأمقزرا
منهالاهديأتىئأ@للفعليهطريقمىلاسيممحىعى

الحقيقةمثل:صور@لإغة،بمضاستعرضألهكما"،فيهئملهاعىأو@رايةعليه،

لقىآني@@لشلاغةي@مستشهذالإبجلى،واو@ثاكلة،و@لكناية،و@لثي@،و@بلر،
أومذهبه،مناصةفي@لى@للف@يحتكمو@بصاص@لل@.كلام@لق@آنأنعلىرإيجازه

منالةئوخصومه،ئة@ثغ
ذلكغيرأوالاخر،بحفهاعلىالار@ىبحضوقىجيح

ة.ومسائلهبالفقه@لتعئقةالمجالاتمن

ئغوأكريمئلذلكانحيثوالأحكم،بالفقه@لفائقةعنيته@لر@بع:@لأساس



@تنشرئرشهجهي@صمى@لر@زي@لأطملماه

ومنبره،نف@ميض@ات
منكيزاوذكر@لفقهبةالأحكاميانفيجذانوصعهنا

تفسيرهمخ@اتلاكبرمحالجتهأئنلىئكانئنه@ل@ترضلتوفد@ذهبية.@فاتف@@

فط@لو@ردةالآر4جمغئرلامو@سوق@ذكبيرة،عنيئةمتهجئةعقلبةب@
للسألة

فيالأدلةعزضمعو@لترجيح@لاخنيارفطلرعثمومناتنتهائ@لتهاعزض@لىووجعثم

حنفئيكانئنهرن@ا@لىذلك.
4ترخح@@لغابى-فيفإنه-و@لئزعة@ذب@

حملضعفيلهيتعضبئن@لى@ذهببهذا@تمئكهشذةبهئئ@رفد@طننط،@لذمب

@للهجة.شد@دةحملاتعليهمويثنمخالفيهعلىيففرئنقليلةغير

@لاحكاآباتنفسيرتنلىل@نهثم
مامسننبطارها،سفيجاتكمالهامرئئاأ

منمائلة@ل@بالآ@ات@لبهفمبماصخةعلىمسندلاودلالات،@حكممنتضئنته

اع،لأج@و@بحين،لتاو@بة@لصحاوئفهالثريفة،@لنبوية@لأحاثيتوبالكربم،@لت@تن@

مسائلذكرئكما@نهو@لمنطق.بالنظر@لاصتدلالمهصلغيرو@لثر،و@للغة،

وئصحابو@لنابعبن@لصحابةمن@لففهاءلأعلام@لغفهبة@لآر@ىمنهانلاكحا@طلاف

مهلة،بلنةص@ئا،رتآهلماعليهاومرخخارئحقنافاقشالها@شههرة@@لمذ@ب

هذهفييهوار@نفللهمئروقد@لمر@د،عنئفضخمننقا؟ونلفافيجئل!،رئصلرب

بكر،.ئبوفالبفوله:.و@لمناقك@لئتئقات

كما@لكريمصور@لقرتننرتيبعلىتفسيرهفيبسيركانلانوهر-
فمهي

لكلفحتون@ليقيما،كئبكبويبلهايتعزض@لتطلل@سائلبؤب@لثربف-@صحف@

تندرجبفهلن@ج@لهمنبب
و@يحليل.و@لناثةبالبحثلهايتعزض@لتي@لمسائلتخه

جزئياتعنفيها@لكلامئ@رزفصول،@لىالأبهابهذهيقسمالاحيانبحضفيومو

ؤبالتفصيل(مسبفالهاتعزض@لتطالاحكامفيهايلخصؤيتنرلها،@ك@سائل@

@لىكابهمع@لتامل@سلكبهذا@سفلوقدالآية.بنفيرتتحئقعمةفوائدفيهايذكر
عنهيبحثماعلىوبخبربسهولةتغزئن@لف@رئيستطبعحبثكبيرحذ

@لسائلمن

و@لفصول.الأبهل@مذهتحت@لندرجةو@لأحمكام

@وو@لتحليل،بالبحثلهاينعزض@تر@لصسائلوتأصيل@لمحنىتقر@ئيزبادة

لايجاباتعنهايجيبثممخالفوه،بهايسندذئنيمكنك@رة@كلتر@ضابضبفش

منكثيزاخلالهامنيسوقمفضلة،ثفيفة
معيئفقلاماوينتقد@ينو@لبر@الأدئة

@نز:قائل،قالفد"بصيغةالاعتر@ضذكرأي@لمتصئز-الأملوبومذامذهبه.

مسألةكلعقب@باعىيتبحهله،-قيلئر:له،)يقالبدفحهثمقيل،،
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@لي@،فبماعلىبهائعترضقد@لتيالاعتر@ضاتلهذه@ننر@ضهاثنهفيوموتقريئا.

قرئةبعبكيسيقهادانمائهنهلة،ضحيفةوعبلتثىبأسلوبيئهزقا@نيحرللا

@فغيشحيلئنهالأحيانبحضفييظنتفشرهفي@لقارئ@ندرجة@لىمتينةوئلفافي
يحربهفافاللغلة،ضذفيعنها@فزالإجبة@نالافلعلىزالاعتر@ضات،هذهمثل

د

على4يدفإنماثط@علىدلوهذا@نمتنختي.و@دئةتفقبأسلوبفيفئدهاذلكبحد

حتى@لحلوممختلففيلمجصاصالإمامتعئق
@فالفق@تر@مياجهةمنيخفلمأنه

كما
و@لبر@مين.بالحججومقلىعتهاهط

قفجةمثلالإيمان،تضاياوكبرىة@لقي@مسائللاهئمتحر@ضه@@@طاص:@لأياس

نبيةصحقائباتثمخلقه،ئبهعنوتنزيههترحيدهدائباترتحالىسبحفهوجرد@لله

@طبة@تامةو@لضارى-@ليهرد@مزفة-الأ@ياننتباععلى@لرذثممحد@،

@تحذدة،ضبهاتها@علىو@لرذالإملام@لى@تسبة@@يفزلة@ليرقمز@ممتفنيدئمعليهم،

ومسائلقضايا@لحهذا@ضافةوغيرمم،و@لشيحةو@طهارج@ثئهةو@على@ببريةرفهمثل

مثللأهسيتهانظزابعضهاذكرث@لصحيح،والإيمان@لسليةبالعقيدةتتعئقئخرى

وئخفلث@حجلى@لقران،ومسألةويلافة،الامامةومسألةونعيمه،@عذ@مسالة

يعطيفلاخفيفام@زابهايمزنفسهلمجصاصالإمامئنباعتبلرالاخربحضهاكيرفيعن
منلأو@لقنحيطئننمسألةنحو@متصمه،منكئيزالها

@لكلام.بحلم@تحئقةالأمهر@منوهي

تفسيره-فييلماصتنارلها@لتي@لحقائديةر@لسائل@باحثتلكفيوبعد@لنفر

على@لي@ق@ستفيضةرثوء@ثموتنزيهه،وتحالىسبحانهتوحيد@للهمسالةوخصوصا

@لسئة@ملتمثهجعلزمكانئنه@لىتوضلت@لناصدة-ومذ@مبها@لشائدية@لضائة

فيهائلاحظللسائلبحضهناك@لا@نيخالفهم،لمعام-بثكلوئنه-و@ب@اعة،

لاهذارلكن@لآخرة،فيبالابصار@@لله@زيةمسألةمنل@حتزلة،@بمذهبناثره
بحنط

@لتي@لعقيدةمسائلخلفىر@ب@اعة@لسنة@ملفهجمعمتغقلانهةمحتزلياكان@نه

تفسيره.في@سنعرضها

وفيه@لت@ان،وعلم@لفق@ئصولمباحثمنلكئيرتعزضهللسادس:@لايلر

بفرضكان@لفرتن،@حكام5تفشرعلىيغلب@لذي@لفغهي@لطابعئن@لىترضلت

@مكممئل:الأصهلية@لباحثمنكثيزاهذا@لكتابفييتنلىلئنعلى@بصاص

و@طاصق،و@لعائمو@ئبين،لمحملو@و@لقيد،وللطقو@لنسئ،و@لناسخوللتشبه،

عمبةفي@اجة@ليها@تم@قو@لتي@لقرتن،بحلوم@تعئقة@الاصولمباحثمنذلكرغير
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علحاءكبلرمنمحدود@بصاصالإمم@نثم@تنزعة.@@لفقهيةالأحكم@شنباط

علىدليلأكبزالاصولأفي@لفصولبا@لسئى@ل@ت@،ئصرلوكابهاالأصويا

@سائل@لبحضتنلىئهكانولذلكلتفسيره،ئصرليةمقذمةهذا@لكتبيحنبرومو@لك،

هذا،@لكبير.الموسوعيهذا@لكتاب@لىإحالتهمعشديدباختصارتفسيرهفيالأصولية

متفزتةمو@ضعفيذكرهاموجزةنصولية@لكلدكثزاسنفسبره@بصاصضئنوقد

فيليهتهمماتفسيرهمن
الأسل@.مذا

في@متئم@بصاصئ@@لىفيهوتوضلث@لنزول،ابلأ@استحالئهلسابع:@لأس@

بتلكالحاصة@لرواياتمنكثيزاوضئنه@لنزول،لأمبكبيزااهتحائاتمسيره

مسلكذلكفيجمتالرسلكوقد@لتفسيربة.الأغراضشتىعلىبهامسنعيئاالأسباب

بع@وم@لبرةإنقرلهمفي@بمهرر
@لدلالةقاتالا@ظ@،@بخصرصلا@للنأ

منرل@لنضأسببمرضوعئنقئرأنهكماعلى@لسب،على@قتصار@للفظ

@لوحيزمنحضرواممنوالشماعبالروايةإلافيها@لقرلبج@زلا@لتي@وضوعك@

منلي@هر@تثيل@لتنضوقئعوثامدوا
مجال.فيهاللرئي@لتى@وضوعك@

كاالجصاصئن@لىفيهوخلصتوترجيهها،اع@تبالت@اهتاث@لثامن:@لأسص

حبثمنبترجيههايتعئقكانفيماخصرضاكيراامتمائا@ل@@بالضتعسيرهفياهتئم

يدذعلصئا@قيفاتوجيفا@لقراعاتتلكمرخفاشكررةجهيئاذلكفيبذلوأنه@للف@،

فلكعلىحمله@بلثر@لذي@و@لسبب@لنز@ى.@لثريعةوسئر@م@للغة@مفيتثرهعلى

لأنهتفشره،مئلسيما@لتفسير@لفقهيلاتفسير@لقصتنبم@ضوع@ل@ثيق@لقراعاتمر@رتاط

سبلرفد@لأحكامأ،اخنلافئظهز@طتاحتح@ئنا@للىئلسن@علىشاعفد

لاغز@ةفهالدعلى@لقصاعاتتحلي@اتهفي@بصاص
ومئاهذا@لعلم.ث@رسعنهايستقي

ينسبها@لىلاتفسيره-فيوالأكئرهو@لغالبومداأنه-@كلاتفيمنهجهعلىيؤحذ

وانماغيرهم،منئوزمانهفيغرفها@لذين@شهورين@أو@لعشرة@لسبئمنكانها@صو@@@@لتف

فيالقلىئمنيتطئبالذيالامرللمجهول،بنئافرئ،يقول:ابأنذكرهاعنديكتفي

@فتلفة.@لقرا@اتمحبفيبنفسهقزائهاوعىعنهايبحثأنتفسيره

ئن@لىفيهوترضلث@رضوعات،و@الإسرائيلياتعنابتعاف@التمع:@لايل@

نقلولاسليمعقللهايشهدلاوالاخم@ر@لتيالإمرائيليكمنتفسيرهصان@صاص@

لأنهلتفشره،خاصةمزية@سكهذا@رئماصحيح،
تجاه@غشرين@بحضتساهلبسبب

منكثيزخاصة@لتفشريلالى@لتصاتعامةالإسلامي@لتر@ث@ل@تسزبالإمرائبليك
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@لدكاسفي@صلأفيلهاولي@الإسرائيليةالأخبلىهذهفيتذكر@لتيو@لحجلب@لض@ئب

حالئاحاءالجصاصالامموتفسيرلحنيف.الإسلاس
يكونلحيثالأمحرهدهعن

الاخلىوللموضرعكبالسبةالأمروكذلكوتثبرها@لسلبي.لخطرهامعزضنجرقلىله
فل@دي)ولهوالاثارللأحاديثاسعة@بصاصالاماممعرفةلانةالمكذوبةانحتلقة

كلوتحدي@،حرحا@لر@ةوأحمالبالعللوبصيرهثواينه@لى@ضافةوشيوخه(،ئمانيده
الإعراض.كلعنهيعرضوئأذلد،منلثيءتفسيرهفىيتحامللائنكفيلأكانهذا

@،@لل@كتابتمسيرفي@بصاصالإممسهبئعليهايقم@لتيالاضفهذه-9

@آخذبعضهاكأنإلاضحكمة،وئصرلسليحةقياعدعلىمبنيةمتينة@ئ@وهط

في@لقرلةبمهذبتاثرهأهنها:@نهج،مذا@على@لاحظاتو@
@@لل@@زية@سألة

نتح@لذيالحفيبالسذهبتمشكل!شاةثمالآخرة،فيبالأبصلى
مليان:أ@أصعنه

@ه،@لانعيالإمامعلىرخصرضاالأخرى،ذاه@@@ئصحابعلىحصلتهئرلهما:

ليدكرتهاأخرىمآخدومناك@لنرعى.بعضتفسيرفىتعشفهوا-لأمر@لئاني:

@لثاني.@لبدبمن@لرابع@لفصل
@لذيالجصاصلتفسير@لحلميةالقيمةمنتنقصلا@لاحظاتو@المآحذوهذه-10

@فنلفة،@لشريعةعلحميدرسمنلكلهائامرجغاهذايومناوحتىعر@لقرونبقي

أنهبهذا@لكتب@للمئمل@متمثذةعلىيدلومئاو@لتفشر.منها@لفقهوخصرضا

مكتبدوغيرهاس@لسلي@انيةمكنبةفيؤجدتوقدكثيرة،خطةئسخمنهت@د

ثسخا@متانبهل
رفيعةعاليةنفيسةبخطولرمكتولةبماء@لذهبضهضاةهذا@لكتبمن

بهذا@لكتد.@كلتنائهموخ@@لل@ئملحزصثذةعلىيدذمماوق،@له

فيشثللنفسير@بصاصى@لفي@للي@@ن@لحالختمفيترضلثوقد

وضدة@ذهبهذا@معرفةفيمؤئفهلتضئعوذلد@طنفي،للسذههاتامرجغاكونه

ومنفيه،@عتسدة@للأق@التحزيه
@ذم@مذا@خدمةفيلىيد@لفضللهكانتها

ئحتبرهدا@لتفسير@ن@لحإضافةهذاعلمسا@تيقا،تحرواوتحررهتأصيلهحيثمن

سهاءالأخرى،@لفقهيةالمذ@مب@تر@منكثرعلى@ئتصلتعظيةففهيةمرس@ة

إلينا،نملولماندرصت@لتح@لذابمنأو@دفوظة،@شهورة@المذا@منكفت

خفظلأنهلتفسير@بصاص؟خا@ةعلميةقيةيحططوهذا
@تر@منكثيزطريقهعن

ة.دفقو@@لفقهية@مبلمذ@ا

"ء،
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لمالتفشر@بصاص.لو@ستيخلالمن@ليهاتوصلث@لتط@لنتائجأهم@ذه

كاكي:@يهذا@بحث،خامفيبط@رصي@يي@يومإت

مذاخدمثقيفا،علصئاتحقيفا@لقران،)نحكلمنفسيربتحقيق@رصي@ولا:

ذلكئلانةعليهالحكممعمظائهامنوتثاره@حاديثهتخريجحيثمن@لكل@

فيردها@بصاصو@لآثلر@لتطالأحاديثمن@لكاثرة@لكنرةلنللثجليلةخحمة

منتمييز@لصحيحفطوالباحثينسيساعد@لقزاءذللثئن@لىهذا@ضافةتفسيره.

من@لسقي@منو@لسليم@لضحيف
والأحكلم.@لففمجالفيبهايستدل@لت@اك@ئة

@سانل@لكثرةنظزادتيقةموضوعبةلففرشةتفسير@بصاصيحتاجلان@:

لتيسير@لتعافل@لفهارسهذهبضتع@لحليميملئوصيولذلكتنلىلها،@رضوعد@لتيو@

آلافعلى@شتصلتضخمةمحوعةحقائعتبر@لذيهذا@لكتبمع
من

@سالل@

@فتلفة.@لففهية@وض@دتو@

تخمى@لتغشرئمورمن@لقران،ئحكام5فيجاءبساتتعفق@لترصيةوهذهلالئا:

فط@بصاصالإممضثنها@لتي@لعمة@لتفسيرية@لنفحكتلكبذلكوئضي@لعام،
هذا

ومنعام،بشكل@لتفسير@رائعمنئعتبرئنيمكنفى@طقيقةوهي@لكتب
منا

فبنم
للطوبة@لفقهية@ستطر@مانهبحذف@لقران،ئحكم5تفشروشتصاربتلخيصئرصي

تنئذ@يى
حن@تمفلر@لكريم،@لقرانفقهعنأيضاتبغذكما@نهاجؤ@لتفسير@لحامعن

@لملمننلكلكانالاياتتنشرني@بصاصتالهما@قاء@معالامتطر@ثاتهذه

تمعى@لعمة@يفشرية@لنفحاتمنكثيزاتضئن@لذيبهذا@لكتلب@لنفعشميم

و@لفوائد@لغز@ة.و@لروحانيد@لمصيقبالإيمان

أحمدبكر@لطالإمممعرحلنيهيفهذهوشيزا
خلالمن@بصاص@لر@زيعليبن

صحبتي
له

ثلاثمنأمحر@لصحبةهذهوقد@دتغرقت@لقرتنأ،ئحكامتفسيره.فى

تحالىو@لل@@لتفسير،فيمنهجهعن@لتهاضعةرسالة@هذهشراتهامنوكانسنهلت،
منييتقئلوئنبهاينفعئنئهأل

.@@لدعو@مجيثقريبسميغإنهجهد،منلذلثما

كيزا،تسليفاوسلمومحبهتلهوعلىمحمدشدناعلىوصلى@لله

العالمينربئلله@طمدأندعو@ناوتخر



+ط

ا

يرآ@في

@

مر@جعفهرسا-

لهم.@لتزجم@لاعلامفهرس-2

ف@لو@فهرس-3
عات.و

أ
+

-
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:(.)الرسالةمر@جعفهرس

وعليمه:وكفايرهالكريمالقرآن@رلأ:

طي،الدينجلالالحافظللإمم@لقرآن،علومفياحقانا-ا
@يم.إبر@محسدتحقيق@لقاهرة،د@ر@لتر@ث،

محمدالمجتهدللاممالقرآن،@حكام.-2
@ك@ثوي@بن

@افظ@جشغفمي،

@د@لكرثري.ز@محمد@لشيخبهعزفبيوت،ثار@لقل@،@لبيهقي،

أحسدبكرأليللأمما@لقرآنئحكلم"-3
ثوا@لكنبالجماص،@لر@زيعليبن

4الاولى@لطحةييروت،@لحلمية، 1 ام.ا@/5499

ميلهر@لكيا@@مملل!لقرآن،ائحكام4-ا
لثا@

فثط،
بيروت،للي@،@لكتبر@ثا

4@لثانية 0 ام.ا@/5589

بنعليللاممالهول،باب@@5-ا
ئحسد

بن
وبهاسه@لحدي،محسد@

@للههبة@لقامملألي@والمنسوخ@لنمع"
3@لفاهرةطبعسلامة،بن 5 ا@.1

أبومحمدللدكرر@لثبغا@لتفشركبفيو@لوفوعات@لاسر@ئيات"-6

1@لقاهرة@لسنة،مكتبةشهبة، 4 0 8@.

محسدللإمما@لبحر@ميط7-ا
مطبحةالأندلسي،حئانبئي@لشهريرسفبن

38@لسعاثة، اص.2

و@لدؤي!@لاطبيةطريقيمنيلترة@لع@ئر@القر@عاتفي@لبدير@لز@مرة8-5

منوتوحيهها@لافة@ات@لق@@ربذيل@!@لقاضي،عبد@لفتحللئيخ
له،ا@لربلغة

1الاولىل@روت،@لرلي،د@ر@لكتاب 4 0 ام.لماا/@1

محمدبدر@لدينللأمم@لقرآن،عليمفي)@برمان-9
زكشي،اكعبد@لل@بر

إبراهيم.أبو@لفضلمحمدتحقيق@هرت،@لعصرية،@كنبة@

نسيةعلثمرر،بنمحسد@لطاهر@ثبخللعلامةبخوس،و@)@لتحررر-10

نون@.للنن@ر،

جاسة@صد@رميد،@عد@محسنكتورللأستاذ@لى)تطفر@فسير@لقرآن،-11

طمهذكرثملا@لن@رسطبحدخالصما)م@
@لىسالة،عد@هوء@ي
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.@بغد@و،8041

@لسبكطوجد@ل@فر@لسدعليمحمدللأسانذة@لأحكام،تياتفسير.-12

4ل@وتكثير،د@ر@بنكرصرن،إبر@ميمومحمد 1 ا@.5

ي،محمد@فبيللبخ@لشاء،يهرةمن@لأحكلم)فشرتيات-13

6رغيراييفو،فيبكخسرف@لغازيبمكتبةمخطرط 9 67.

علاءللامام@لتنزيل،،محانطنى@لتأويللباب"ب@سئى@)فسير@طلىن،-14

@طلبي،مصمى@لباليمطحةبالخلزن،@لثهرمحمد@بغد@ث@بنعلط@لدكأ

ا@.ك@5@نايخة@لفاهرة،

للامم@لقرتن،ت@تأو@لعن@للنجامع"بللسئىلفشر@لطرى،.-15
محمد

)منضاكرمحصودالأستاذوترقيمتحفيقبمصر،@حارفد@ر@@لطبري،جر@بن

ل@هرتدلر@لفكر،طغعلى@متمدثذلكعداوفبما@لرعد،س@رةتخر@لى@لقرتن@رل

4 0 مرقحة(.غيرطبعةوهطام،هااص/54

@لر@اض،@لرشد،مكتبة@لصنحانط،عد@لرز@قممل@كفسير@لفران،.-16

محمودتحقيقعلىئيضائ@نمدوكنتمحمد،مسلممصطفة@لدكتورتحقيق
محسد

1بالقاهرة@لدين@صولكلية@لىمقذمة@دكتهر@رمالةعبده، 4 0 5،@
موجوقوهي

1رتمتحت@لكليةمكتبةفي 5 أثناء@لرسالة.فيفلكوم@رث5،7

@ئى@لفد@للإمم"كيرابنتفسير"ب@لعروف@لعظيم،)@فشر@لفرآن-17

@لقاهرة.لحلبي،عيسى@لبميمطعةكثير@لدشقط،@بن@سماعبل

عبدئليللإمام@لترتن،لأحكامبع@باسما@روف@@فشر@لقرطبي،8-ا1

1@لقاهرةث@و@لن@حب،@لقرطبي،@لله 37 2@.

د@ر@لر@زي،فخر@لد@نللإمم@لغيب،)مفتيحب@سئى@@لخسير@لكبير،9-ا1

@لنالنة.ييرو@،دى،@لرللتراثلإحلىا

@لن@0-ا2
للنشرسحنوند@رعائ@ر،@بنمحمد@لماضلللعلامةيرجاله،ير

98/1ن@،تريع،لتونو@ 9 9 9
م.

د@ر@لكتب@لذهبط،حسينمحمدتاذ@لدكررللأ@و@لفسرون،@لفسير1-ا2

1@لثانية@لفاهرة،@طدينة، 3 9 6@/9 7 61
م.
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@لقامرة،في@لرابحة@لطبعةرضا،رضيدمحسدللحلامةر،فر@ن2-ا2

1 38 ام.ه/0069

الإملامي،@كتب@صالح،ئديبمحصدللدكحر)@فير@بعوص،-23
1@حة@لر@ل@روت، 4 1 م.1993/@3

@نسه،سهرةفيتطبيفيةدر@هةوفو@بطه-@مميهبالمأثور:@لفير4-ا2

4@لفاهرةللجامحك،دار@لترخليلوفيتق،مصطفىبنلصفوت 2 9لاا@0 ام.9

@لهصلاحللدكوراو@لطق@نظريهبين@لفشر@لرفوعي5-ا2
عد@ل@تاحفى

1الاولىن@لأر"د@و@لنفئس،ينالدي، 4 1 م.1997/@8

@شنسرق@وحققهنشره@نى،عهو@ل@لالي@لبعة،@لقر@اتفي@يسير.-26

9لسك@عث@،برتزل 3 0

ام.

جامع--ا
.")تفسير@لطبريانظردقرتن،@تيلويلعنلند@

)تفسير@لقرطبيأ.@ن@@لترآنالاحكام@بامع5--

لير@ث،@أمين@ر@@@لفرصي،عليأدطللامامللقز@ر@لسبعة،@طخة7-ا2

1الأولىدمى، 4 0 جريجقي.ولثرقه@يبدر@لدينتحقيق@،4

ثار@لغكر،@لسي@طي،@لدينج@لللحافظ@لفير@لالور،فيلبهر@لدز8-ا2

.@ليروت،4141

1@لرابمةبمصر،@نار@ر@@يئزجني،لبد@لفاثو@لإعجاز،)د@@ل-29 3 5 1@

طريةثار@@،دكتحر@رسال@عبد@طميد،محسنللدك@رمف@ئرا،@لر@زي0-ا3

ام.974/@13@4بغد@دللطاعة،

1-ا3
عبدبنمحمودللإممني،@نو@لسغ@لعظيمكفسير@لفرآنفي@لعانييح

بمصر.@لمنيرية@لطباعة@د@وةالآلوسي،@طسينى@لله

مجمع@صد@ر@لت@لنر@ي،لألي@لعئرا@@لقر@ث@في@بثرط@ةثرح32-5

4@لقاهرةفيالإسلامية@لبحرث 1 منة.أبودشد@دفتاحعبد@تحقيقام،لالماا@0

الماصمةمطبحةخان،حسنصديقللعلامةمقامد@لقرتن،في@يانكح33-5

9بمصر 6 ام.5

محصدللإمام@لقدور،كح"-34
1ببروتلفكر،د@ر@ئركفي،@عليبن 4 0 3@.



6 0 @لتفيرفيو@نهجه@بصاص@لر@زي@لأمم8

@لقاضي،عبد@لمتاحللحئيخ@لعرب،لضمنوتجيهها@لثائق@ت@القر@!-35

@لرلي،ث@ر@لكتبالمتواترةأ،@لحشر@لقر@مل@في)@لبدور@لز@مرةكابهفبلعلىطغ

1الأولىببروت، 4 0 1@/1 9 8 1
م.

زلط،محميللأستاذ@لدكترر@لقصب@@لفسيرافيوفهجه)القرطبي-36

4@لكويت@ر@لقلم،@دكتور@ه،رسال@ 0 ام.مااا@/1

للحارف،ث@رمجاهد،بكر@بنأليللإمما@لفر@ي@تفي@لسبعةكاب.-37

ضيف.ضوقي@لدكورتحقيق@لثالث@،

@طاريرسمى@لقصضاويللأشاذ@لدكتور3،العظيمالقرآنمعنحاملكيف!-38

1ولىلأ@هرة،لقا@وق،ثر@ 4 1 9@/1 9 9 9
م.

هممقعلىطبع@لسبرطي،للاممالهول،أشابفي@نقوللباب9-ا3
مق.دلرنمبد،ر@ادبف،ثر@لمصحصا

للملايين،د@ر@لل@@ل@الع،صبحيللدكتور"@لقرتنعلومفيمبعث0-ا4

1عثرةالثامنةلروت، 9 9 0

م.

بيروت.ثار@لتل@،مسلم،مصط@للدكرراالفسير@لوضوعيفيبعث1-أ4

ل@روت،@لرسالة،مؤسسة@لئثئى،بنسرغبئدةلاليمجاز@لقرآن،2-ا4

9881/@8041الأولى
م.

جبريل،ر@ضىمحسد@لسيهكورللاصتاذ@لى@لفشرين،منامج@لىمدخل3-ا4

1@لفاهرة،@لرسالة،طغ 4 1 م.1997/@7

السنة،مكتبةشهبة،أبومحمدكورللاستاذ@لهالقرآن،لدراسة@لدخل"-44

1القاهرة، 4 1 1ه/2 9 9 2
م.

ص@ثني،إبراهيممص@ىللأستاذ@لاندلم@،فيالفيرمدرسة!-45
سسة

9/@6041لأولىارت،ي@لة،رسا@ 8 م.61

لمح@رقي،عبد@لب@فهادمحصدللأستاذ@لكريم،@لقرآنلألفاظ@لفهرس@لعجم!-46
مرة.@لقالحديث،ا

أحسدمخقيق@ر@لسرور،@@،زكريا@لفو@لأليا@لقرآن)معفي-47
نجاتىيوسف

@لنجلر.عليوصد
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معاني8-ا4
لأفه،@ر@@لقرتن@

وت،ريلتي،@لمعالزلمجج،@سحاقى!

1ص/8041889@لأولى
م.

لير@ث،حابةد@ر@ل@تيت،اب@الاسلاملشيخ@لنير،أمولفي@لقئمة.-49
محمد.بنإبر@ميممحقيقطنطا،

ر@خبللعلامة@،@@فر@@ويسئى@ختصازاا@لكريم،@لقرتن@لفاط@مفرد@0-ا5

ني،صفهالاا
وت.ليرلفكر،ر@د@

@مارف،@مثف@@بوينط،مصطفى@لصلىيللدكت@ركفشر،)فاهج-51

لد.لأارية،سكندلا@

)حياءث@ر@لفرففي،عبد@لعطمللعلامة@لقرآن،عليمفي@لعرفانفامل.-52

هرة.لقا@ة،يلعر@لكتبا

3فىدسثقطبعالحري،ابنللإمم@لعشر،@@@@لقر@في@بثر.-53 4 ا@،5

دهمان.محمد@حمدنثر

وعلومه:وشروحه@لثريف@طديثمحبثانئا:

مصؤرة.روت،يطبعة@لزبيدي،للملامةا@لقن@لسادةبتاف"-54

@للكن@يالحيعبدمحمدللعلامة@لكلملة،@لعث@رةللأسلة@لفافلة@لأجوبة.-55

1@لثانية@لقاهرة،د@ر@لسلام،@لهندي، 4 1 غدة.أبوعبد@لفتحع@لشيختحقيق@،4

والكنى@لأسماءنيو@يلف@لؤ@لفعنالاريابزفىنىاثمال6-ا5

تصحيحليهرت،ثمج،ئمينمحسدنرماكرلا،@بن@افظللامير@والأنساب،
@لحباس.نايفالاستاذ

@لتركسفي،ببن@لثجرعثانبنعلطعلى@لدكأللملامة@بعمر@بقي،.-57

بحيدر@لعثصانية@رف@داثرةطغ@لبيهقي،للحافظ@لكبرى،@لسن"بهامىطغ

1@لهنداباد، 3 4 6@.

عبد@طئيللشيخ@لثرفة،@لةكبشهيرلبيأ@لسطرفة@لرسالة.-58

مصر.فيطغ@لكتفي،

ثار@للكنوي،عبد@يمللإممو@لحدبل،@برحفيو@لتكميل)@لرفع-59

غدة.ابوعبد@لفتع@ليئتحقيئ@لقاهرة،@لأقصر،



6 1 @لتفيرفيومفحهيطصاص@لر@زي@لإمم0

بنسليماند@ودأليللحافظد@ود،@بيسق.-60
ث@ر@لكتب@لسج@نمتاني،الأشحث

محمدوتعليقوضبطمر@جحةبيررت،@لعلمية،
طبحةعبد@طصيد،@لدينمحمي

@سنن1-ا6
محمدعبد@لل@أليللحافظماجه،@ن

@ار@لريانويني،فىيد@ل@فبى

رترفيمتحقيق@لفامرة،@،للتر@
عبد@لباقي.@فؤ@محمد

عيسىأليللحافظ@فرمذي،سق2-ا6
محمد

مطحةس@رة،بنعيسىبن

عد@لباقي.فؤ@دمحسدونرقيمتحفيق@لقاهرة،الحلي،مصطفى@لالي

حسدعد@لرحسن@يللحافظافائ،سق.-63
@لنسئي،عليبنشحيببن

ثرح5رعليه
@لقاهرة،للتراث،دار@لريان@ئتديأ،حاشيةو""@لسيرطيالحافظ

نرتي.بدوفىطبعة

ئح@دلكرأليللحافظ@لكبرى،@لستن4-ا6
)@طحيروعليه@لبيهقي،الحسينبى

1@لهندآباد،بحيد@ر@لعثصانيةرف@@ثائرةطع@لتدكمانر،،لابن@لنقى، 3 4 6@.

بنلللكعبدلمزئفهانسبةهئام،ابنصيرةباسم!رتعرف@ببوية،)@ليرة-65

4@لناليةل@روت،@ر@لفكى،@المعافري،م@م 1 سعيدوتعليقتحقيقام،ه/91899

المطار.جميلصدقيوتقديممراجعةمحسد@للحم،

@لقاهرة.لدر،ثارمسحود@لبغري،بن@طسينللإمامالسنة،شرح.-66

الاستقامة.طبعحجر@لسقلاني،ابنللحافظاالفكرنخبةشرح@لنظرنزهة"-67

@لحلمية،د@ر@لكتبجعفر@لطحاوي،اليللإمما+لار،معنيثرح.-68

@لنجلر.زمريحسدتحقبقصؤرة،بيروت،

لأولىابيروت،@لحلسية،لكتبدار@@لبيب،فظللحالإيمك،اشعب"-69
9 9 0

زغلرل.بسيونيبنمحمد@لسيىتحقيقام،

0-ا7
محمدعبد@لل@أبيالحافظللإمماالخاريمحيح

إسماعيلبن

فيالإسلاميةللثؤونالأعلىللسجلسالتابعةالسنةكنبإحيلىلحة@صد@رالبخاري،
@للحن@.هذهبترفيممرقمةطبعةمصر،

71-.
وعليه@لنيسبري،@لقمئيريالحخجب@مسلم@طافظللإمام"سلمصحيح

شرح"
1لثةلثاابيروت،الحير،د@ردنرويأ،@ 4 1 ل@991@6

مجموعة@إعد@م،
الباقي.عبدفوادمحسدترقيمأبر@طير،عبد@طميدعلي@@اضر@متخصصيناتذةئ@
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دارحجر@لحسقلاني،ابنللحافظ@لبخلىي،صححي@ثرع@بلىيكح2-ا7

1@لأولى@لقاهرة،@،للتر@@لريان 4 0 7@.

ةإثارلرأحمد@لتهانوي،ظفرالمحذثللحلامة@ديث،@عليمفي@د)تو@-73

غدة.أبوعبد@لفت@@لثنتحقيقباكستان،كراتشي،في@لإصلايةو@للىم@لقرتن

لكر@لهنثيي،أليبنعلييىنور@لىللحالظ@د،الفو@ومنبعالهو@ئد)مجمع-74
1ليهرت،د@ر@لفكص، 4 1 محسد@لدرول@.عبد@للهتحقيقام،994/@4

لنلخيم@أ@)وسهبهري،@لنيساكم@طا3للإلمجحين،على@@شدرك@5-ا7

عنمصؤرة@روت،لربي،@ثار@لكتبلذهبي،@للحافظ
ب@.لن@لطب@@

مكنبة@نفي،@ل@ارى@عليللحلامة"@لوفو3@طديثمعرفةفي@لم@و63-ا7

غدة.أبوعبد@لفت@@لثيعتحقيقبحلب،الإسلامية@طبوعد@

منلمجمرعة@ببريأ@طديثلألفاظ@لفهرس@لعجم7-ا7
د@ر@سترقبن،@

م.لم@91نبرل،إستاعرة،لد@

محمد@لدبنشسللإممو@لضعيف،الصحيحفيللنيفر@ن.-78
بكرأليلن

كبابن@رو@@@لدشقي@نبلي@
عبد@لفتح@ثيختحقيقتب@ية،ابنمكتبةالح@ربة،م

أبو

محمد@لسيلطرلألي@لشريف،@ببوي@طر@ر@طديثوعةمو@9-أ

وت.@يرلعلصية،@لكتبر@ثاغلول،ز

@لقاهرة،@لثحب،كببصد@رأن@،ب@مالك@بتهدللإمم@لوطا،.-80

وترقيمتحفيق
عبد@لباتي.مؤ@دمحسد

@ل@جمالللحافظ@لهد@ية،لأحاديث@لر@يةنص.-81
يرسفبنعبد@لل@ين

زامد@لكرثىي.محمد@ئيغتقديم@لهند،في@صد@ر@بى@للى@لزيخلعي،

والطبقات:والتر@جماياريخبكثائا:

نز@رللأصاذين@لهركلي،لحير@لدين@لاعلاملكلبذيل@لأعلام:)بقام-82

1الاولىبيروت،صاثي،د@رللالع،رياضومحمدأباظة 9 9 م.9

"باعموئعرف@لأليبأمعرفةبلىبريئاد@لاريب.-83
معجم

للحلامةاالأ@اء

1بمصرمرجليوتطبعة@طمري،ياقوت 9 ام.07-925



6 1 @لتنسيرنيوضهجه@بصاعى@لر@ري3@لا2

1ل@روتد@ر@لفكر،@لأثير،@بنللإمم@لصحابة،معرفةفيئند@نبة.-84 9 9 م.3

طغالأندلس@،عبد@لبض@بنللحافظأمماء@لأصحابافي@لاشياب5-ا8

بمصر"الاصابةبهاشا
1منة 3 5 1هيه@8 م.9

همشهوعلىحجر@لحسقلانط،النللحافظتمييز@لصحابة،فيصابة@م.-86

1مصريةطبحةعبد@لبف،لابنأسماء@لأصحاب،في@لاستيمابا 3 5 1هولص8 م،9

جم.@لترامرقمة

@لثانبةهرت،يللملايين،@ر@لحلم@@لزركلي،ينخير@لىللعلات@لاعلاما7-ا8

1عنره 9 9 م.7

حمدزكيللأستاذ@لهجرية،عرة@لر@بعة@لانةفي@ئرقية)@لاعلاملمه-

3بمصرطغمجاهد، 6 ا@.ا-8473

ي@هرت،ث@ر@طنان،محصد@لسمعاني،بنعبد@لكريمللعلامةاا@نساب.-89

4الأولى 0 للعلمط.عبد@لرحمن@ثيختحقيقا@،8

ل@روت،@عرف،@مكبةكثير@لدمثقي،@بنللاماموالنهلية،@لبد@ية.-90

0 م.9881/@841

محمدللإمام@لابع،بعد@لقرنمقبمحاينابدر@لطالع.-91
عليبن

اس.3لمابمصرطبعكفي،

بمصرطغ@لسيوطي،للحافظو@لخاة،@للفرييئطبقاتفي@لوعاةبية.-92

1 3 2 6@.

بنمحمد@لامامشرةفي@لأملنيبلغ3-ا9
ص@دللعلامةا@لثاني@سن@

1@لقاهرة@،للتر@الأزهرية@كتبة@زاهد@لك@ثري، 4 1 م.1999/@9

@لةللحافظاو@لاعلامهير@ئ@يوفيات@لإسلامت@يخ4-ا9
ثار@لكتابهبي،

9/@9041ولىلأاوت،رد@دي،لر@ 8 91
م.

مطبعةكه(،ث@ل@ث@مث@)اكلقهبركلمانلك@رل@لعربي،الأدب)ت@يخ-95

9بمصر@عارف@ر@@ 6 @لنجلر.عبد@طليمترجمةام،9

المنفرة.@دينة@@لسلفية،@لكتبة@لبغد@ث@،@طيب@للإممبغد@د،ل@يخ6-ا9

الامامجامعةمطابعسزكين،@فؤ@للأعتاذ@لعربي،@@لتر@ك@يخ7-ا9
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4@لرياضالاصلامية، 0 مصطفى.عرفةتعريبا@،4

@@ر@جلى@لتر@@بك،محمد@طضريلثيغ@لإسلامي،الئريع@اريخ98-5

1@لسبحةد@روت،@لردط، 9 6 0

م.

محمدللإمم"@لطبري)تلىلخ-99
@لعلمية،ث@ر@لكتب@لطبري،جر@بن

بيروت
0 م.9871/@741

1 ريخت@)-00
1وتبيرلحلصية،@لكتبر@د@لبخلري،@مملل!لكبير،@ 4 0 7@/

1 9 8 7

2سنةطغ@لفدل@،،@بيماعلبم@للؤيد@للككلىيخ1-ا0 9 ا@.0

1 ق،ثمش@ث@ر@لقلم،ئطئؤبنا@لسدوئ،بنتلممللعلامة@ير@جم،ممبم2-ا0

4@لأولى 1 يرمف.رمضانخيرمحمدتحقيقام،ا@/3299

1 د@ررت.@لرلط،@د@ر@حياء@لتر@@لذهبط،للحافظا@طفاظكذكرة3-ا0

1 ئحمدللأمم@ئم،)تجرئي-04
نرجمطعةمسكريه،بن

بمصر@لكرب@لله

9 1

دلملا@ة@ه@ذيب،منحنمةلبيلرجمةفيساتهماعدى@ططيبكانيب

@لفاهرة.لير@ت،الأزهرية@كتبة@زامد@لكوثري،محمد

1 @لهندي،@للكنري@يعبد@للإمامعلى@لفو@ند@لبهية،@لشة@لحلقات6-ا0

وت.رل@فة،لرر@د@

1 @لعلسية،د@ر@ل@حجر@لسقلاني،@بنللحافظ@لتهذيب،تقريب7-ا0

4الاولىهرت،ي 1 عطا.مصطفىتحقيقا@،3

1 الا@د@ر@لكبحبم،ابنللحافظ@لتهذيبالهنيب8-ا0
الالدي،

4 1 اباد.حيدرفي@لهندي@@لطعةعنمصورةا@،3

1 @منف@،عبد@لقاثو@لقرئيللإمم@طنفية،طقاتفي@بو@مر@لفة9-ا0

4@لثفيةهجر،طبة 1 محصد@طلو.عد@لفتح@لدكتحرمحصدتحقبقام،ا@/3399

1 ز@مدمحسدللشيخجعفر@لطحاوي،@بيالأماميرةفي@طاوي"-10

1@لقاهرة@،للتر@@لأزهربةالمكتبة@لكرثري، 4 1 1لا@9 9 م.9

1 @لر@بم@لقرنفي@لأملامية@طفارة1-ا1
فيعصر@لنهضةئو:ا"@جري@



6 1 ميرشهجه@بصاص@لر@زي@لإمم4

9و@لنشرو@لترج@ة@لتاليفلجنةمطبعةمتز،أدمللسستشرقاالإسلام 4 0

ترجمةام،

ربدة.ألوعبد@لهاديمحصد

1 مصرليطبعالأ@فهاني،ئعيملابيالأعمفياء@وطقاتالأوياءحلية2-ا1

1 3 5 1@.

عبد@لرؤوف@لدينعصامللدكتررا@لباسية@لدولةتاريخفيدراسات.-13

1هرةلقاا@ر@لفكر@لردي،@@لني، 4 1 9@/1 9 9 م.9

1 طغحجر@لعسقلاني،ابنللحافظ@لانة،@لاثة@جكفي@لئعر@لكانة4-ا1

9@لنى،آباد،حيدرفي 4 9ا-5 5 0

ام.

1 بد@رمحطرطحليفة،حبيللعلامة@لفحول،طقاتبلى@لومولئئم"-15

رفم@صربة@@لكتب
5 1رفم@يكررفيلم@)متلريخ2 7 4 21).

1 @لتللحافظا@لكسير@ملام16-5
الأولىرت،د@@لرسال@،مؤسسةمبي،

4 0 شعيب@ثيخعلى@لتح@يق@@شر@@لبوشي،أكرمتحقيقام،هاا@/33

لأ@
نرر

ثار@لفك@،الحنبلي،@لادلاب@@ذهبمن@بلىفيالذهب@)شذر@-17

1ولىلأاوت،بير 3 9 9@/1 9 7 م.9

1 بالهند،حيدرآبادفيطبعالحرزي،ابنالفرجأليللإماماالصفوة)عفة-18

1 3 5 5@.

لىالأوبمصر،الاعتمادمطعةأمين،أحسدتاذلأ@فحى@لإسلاما.-19

3 5 9ا@،1 3 ام.3

1 لمحمد@لكبرى،@لطبقاتب!وتسئىسد،@بن)طقات-20
بن

طبعمعد،

3ليدنفي 2 ا@.1

1 @لدينرفيعللشيخ@لنعمك،حنيفة@بيالأعظمالإمامأصحابطبقات!-21

@@لكتبر@ابدمخطوطني،لئرواا
8رقمية،صر 4 1يكروفيلم@@)تلىيخ3 4 6 16).

1 إحياء@لتيثاراء@طنبلط،يغلى@ل@أليابنللقاضي@بابلة،)طبقات-22

محمدوتصحيحمر@جعة@لقاهرة،الحلبي،عيسى@لباليفيصل@لربية،

1 بن@لدينتقيللثيخ@طنفية،تر@جمفيالةالطبقات23-5



6@لىسالةمر@حعفهرس 1 5

مصر،فيالإسلايةللئزونالأعلىلر@بلس@طنفي،صري@@@لد@ري@لت@يي

3 9 محمد@طلو.عبد@لفتحتحقيقام،ا@/0079

1 @لىتاجللا@"@لكبرى@لثافعيةطبقات4-ا2
1ممصرطع@لنكيين 3 2 4@

1 ي@روتلية،@ثار@لكتب@لثير@زي،@سحاقلأليا@لفقهاءطبقات"-25

9 7 0

عباس.إحسان@لدك@رتحقيقام،

1 @لظاهريةلد@ر@لكتبمخطوطبائا،كمالالنللامم@لفقهاء،طقات6-ا2

78رغ@فقفي 31.

1 للإمملي،يلة@لفطبقكبأوئعرف@بمة،الاثةنقال@طبقات7-ا2

1رقم@لصرية،بد@ر@لكتبمخطرطلي،خضر@لزيلةبنئمينمحسد 6 تلىيح6

1رقم@يكروفيلم@) 4 2 67).

1 لأحسد"@لقزلةطقات8-ا2
ييروت،@نتظر،ث@ر@@لرتضى،بنيحىبن

1@لثانية 4 0 لع@ثانعععححلاثا(.ا*4)ممك@فيلزرديفلد-صوسنةتحقيقام،الالا/@9

1 محمدللإممرين،@لف@)طقات-29
مكتةأحمد@لداوث@،برعليبن

1لأولىاوهبة، 9 7 2@.

1 غاية"لكتابهمختصزاسثموهرالجزري،النللإمما@@لقز@طبقات.-30

9الأسنالةثخ@مثهل@حه(،)س@برجشنر@صرنشرطبقد@لقزاءأ،في@لنهاية 3 5

ام.

1 ة.@لتاهر@لصرية،@لنهنةمكتبةأمين،ئحصدللأستاذ@ر@لاسلام،!-31

الأولىليروت،@لعلسية،ثار@لكتب@لذهبي،للحافظغبر،من@جرفي@لبرا
1 4 0 م.1985/@5

1 @ر@كلي،طفى@@عبد@لل@للشيحلمالاصولينطبقاتفي@بينالفضل"-32

7بيروتطبعة ثمج.ئمينمحد@لناسرام،@4

1 ي،لعبد@طيا@نميما@تر@جمفيالبهية@لفو@ئد"-33
بيروت.@ر@لر@ة،@

1 @لنىلابنالفهرستأ4-ا3
يم،

ه@315.بمصر@لرحصانية@طحة@

1 حيدرفيطبعحاتم،اليبنالرحمىعدللإمموالحديل،@ب@حكاب.-35

1لأولىالهند،با 3 7 2@/9 5 21
م.

1 بنمحمودللشيختار،@@لنعمكمذهبفقهاءمنالأخيارأعلامكانب"-36



6 1 @لتفشرميونه@جهيلصاعى@لر@ري3@لأ6

1رقم@لصريةبد@ر@لكتبمخطرط@لكفري،@لهرمط@نفط@سلي@ان 9 6 تلىيخ5

1رتم@يكهريخلم@)طلعت 3 7 6 2و1 2 84).

3مصرفيطغالأثير،@بنللإمام@ثلىلخ،في@لكلملا-.+ 0 ا@.3

1 ل@هرت.ثار@لفكر،غدفي،@لنللحافظ@لضعفاء،فيالكامل8-ا3

1 الأعلميمؤمسةحجر@لعسقلاني،@بنللحافظ@يزان،لسك9-ا3
3@لهندفيآبادحيدرطب@عةعنمصفرةبي@وت،للمطوعات، 3 ا@.1

1 للقاضيحابه،وا@@نعمانحيفة@بي@خلى@لاماممنحانوشاتيلطانف0-ا4

3رغللصريةبد@و@لكنبمخطرط@لضحنري، 1 0

ه@701(.رغ@يكهرفيلم@)تاريخ

1 @طنفيةبد@ر@لكنبمخطوطمؤئفه،ئعلملم@بمة،طقاتفي)مخصر-41

45رقم 4رتم@يكروفيلم@)تاربخ1 7 8 92).

1 @لنظامية@عرفد@ر@مطبعة@ليافعي،لحبد@لل@@لمظان،وعرة@بانمراة2-ا4

1ولىلأ@لهند،@ئ 3 3 8@.

ميي-

@طمري.لياقوتالا@يبأمعرفة@لىالاريب@رضادانظرا@لأدباء،)معجم

1 3-ا4
سهريا@لترقي،مطحةكخالة،رضاع@رللاشاذ@لؤلفبن،معجم

37 م.9571/@61

1 د@ر@لكتبجهزي،@بن@لفرجأليللاماماوافم@للوك@يخفي@لنعطم4-ا4

1لأولىاديروت،للي@،@ 3 1 2@/1 9 9 2
م.

1 للشيخحنيفة،@بي@لأعظم@لامام@لأمةهتومرج@لأئمةبمامناتي5-ا4
محمد

2رتم@لسصريةبد@ر@ليهبمخطو@محصد@لكردري،بن 0 2 طلعتتلريخ3

1رقم@يكروفيلم@) 87 17).

1 محمدللشيخعلماء@لفقهية،وطقاتكب@ساميفي@لفقهاءكام.-46

8رقمبد@ر@لكتبمخطوطاكيؤنري،ئننديكمي 5 2 4
2لليكروفيلماح 5 6 79).

1 مطحةبردي،تنريبنليوسفو@لقامرة،مصرملوكفي@لظامرة@لنجوم47-5

لل@رية.لار@لكتب

1 ل@روت،@رفة،ث@ر@@لذهبي،للحافظانقد@لرجالفيميزنر@لاكد@ل8-ا4

عليتحقيق
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1 بنلمبد@لرح@ن@لأدباء،طقاتفي@ئج@نزهة9-ا4
طغالأنيي،محمد

2مصرفي 9 ام.4

1 @ر@@لضفدي،أيبكبنخليل@لد@شصححللمفزخبالويخات،@لو@ني.-50

38بفيسبادن،شتفزفرانز@لثر ام.ا@/9969

1 تحقيقيييرت،صاثو،ث@رخلكان،@بنللحلامة@لاجمان،وفيات1-ا5

عبلر.ن@لدكهر@حس@

1 @لل@ي@،لح@ر@ل@@،باشا@لبغد@@ساعيلللأمام@لعلىفين،مدية.-52

4ليروت 1 م.ص/313991

و@لأصول:الفقهكبر@بغا:

1 الإملايةمحهد@لبحوثجحفر@لطحاوي،ألطللامام@لفقهاءايخحق.-53

@عصرمي.صغير@محصد@لدكتهرمنهجزكاحققباكستان،ئباد،@سلامفط
1 محمدللإمام@لفقالم،@خعق4-ا5

@لثانية،@يهرتطبحة@لطري،جر@بن

دمج.محمد@مبن@نلث@ر

1 محصدللإمام@لسرخسي،@مول5-ا5
د@ر@لكتبئحسد@ئرخسي،بن

لي@لر
1 3 7 ني.أبر@لوفاء@لأفغاتحقيق@،2

1 ئحمدبكرأليللامام@لأصولافي@لفصولبا@لسئى@لفقه،@يول6-ا5
بن

الأولى@لكربت،فياكسلاميةو@نزونالأرقافوز@وة@مد@ر@بصاص،@لر@ؤيعلط
4 0 @لنثمي.جلممعجيل@لدكروتحيقام،هاا@/55

1 @لغاهرة.د@ر@لفكر@لرلي،زهرة،ابومحمد@لعلامةللنيئ@لفقه،@مول7-ا5

1 9@صرية،@د@ر@لنهضةخان،حامدحسينللدمحور@لففه،لصول8-ا5 7 0

ام.

مسحرد@لكاسنيبنبكرئ@طللعلامة@لثر@غ،دريبفي@لصنائعبد@غ5ا-ه@

بمصر.@لحاصمةمطعة@طنفط،

1 دكرر@ورصالةللجصاص،خمر@لطحاويثحمننييبزء@ثتحقيق0-ا6

مقدمة@لاسلامطنى@لفقه
4شةبكد@شمحمدسائد@لبثمن 1 @كنبة@ا@،2

فط@لفرىيمبجامحة@ركزبة@
1زفم@كرمة@مكة 9 24.

1 أحسد@لؤنجفيبنمح@رد@ناقب@الطللإممعلى@صول،@لفروعدخربج61-5



6 1 @لنفشرميومنهحهيطصاعى@ر@ري3@لإ8

لا@
وت،بيرلة،لرسا@مخسسةفعي،

9/@4041طمسة@ 8 ركترل@@تحقيقم،41

صالع.ببئ@محسد

1 رسالةالحنفي،ب@سيزيد@لثأليللقاضي@لفقه،@مولفي@لأ@لةتقويم.-62

3محمد@طياط،صبحيكتور@ل@تحقيقجامحية، 9 ام.ا@/0079

1 اني،@لتتل@سحد@لدينللإماماال@قحعلى@لتوضحثرحعلىايلويح3-ا6

1الخيريةالمطحة 3 2 2@.

1 @ر@لتراث،@@لثاليهما،يم@بثصمحمدس@يهدللإمام@لرسالة،4-،6

3الثانية@لفاهرة، 9 شاكر.أححد@للامةتحقيقام،ا@/9979

1 بكراليبنمومىبنلابراهيمالثماية،الأسلةعلىالبرهانية@لرسالة5-ا6

@ل@
2رقم@صرية@الكتببد@رمحطوطابلسي،ى 4 5

رقم@يكروديلم@)مجاميع
5 2 17).

1 أحسدللإمم@الطحاويمختمرثرح6-أ6
@بصاص،@لر@ريعلطبن

7رقم)ستنبرلفي@لسليمانيةبالمكتبةمخطوط 1 حار@لل@.7

1 @لقامرةنثر@لثقافة،ثارالجصاص،للامماللخفاف@لقغاءأدبشرح!-67

4 0 ا@،0
الحسينما.طرابزونيئسعدبنشرهعني

1 الإسلامي،التر@ثإحياءجحفر@لطحلىيأديللامم"الصيرالثرط"-68
ئوزجان.@لدكنور@رجطتحقيقالأوقا@،د@انبغداد،

1 مطعةالحنفي،@لصريئحنمابنلللامة@لنار،بشرح@لغفاركح"-69

3@لقاهرةالحلبي،مص@ى@لبابي 5 ام.ا@/5639

ئحسدللإطم@مروقا@)-17،
@لنثاط،،ابن)حاثيةوعليهافي،@ثري@بن

بيروت.طبعللحكي،االأسر@ر@لفقهيةفياعد@لسنيةو@لفى@لفوقتهذيبوبهامهأ

ئححدللأمم@الفقهئصول"انظرالأصول،فيالفصول"،-
الجصاص.@لر@زيعليبن

1 @لكويت.ثار@لقم،@لقرصاري،روسصللدكررمعاع@رة،كلىى.-71

1 بنعبد@لزنرللإمماالبزثويالإسلامفخرأعولعن@لاسر@ركثف!-72

1@لثالثةبيروت،@لرلي،الكتبد@رئحمد@لبحلىي، 4 1 م.1997/@7

1 طي،رمضانسعيدمحمدالدمحورللأصتاذصرة،طفقهيةقغايا.-73
ا@مكتبة

لي،
@



6@لىصالة@جعصلحهرس 1

1 ممطابعالأولى@لطحةتيسية،النالإسلاملئخالعآوى@لكبرى،مجمح4-ا7
1@لرياض 3 8 0@.

1 ثرفبنيحىزكرياأليللإماماللمثير@زي@لىبلثرح@بموع75-5

ممر.فيالمطيحينجيبمحمد@ليخوشرهحققهال@نعط،@لنروي

1 @ار@طصاص،@لر@ريالإمم@ختصرهللطحلىي،العلماءيخعقمخمر6-ا7

5@روت@لبثائر@لإسلامية، 1 4 ئحمد.عد@لله@لدكتورتحقيق1،4

جعؤأليللا@امختصر@لطحاويباوئعرف@لفقه،في@نتصركلاا-.

1"@لقامرة@لري،د@ر@لكتب@لطحاوي، 3 لأفغاني.ا@لرفاأليتحقيق@،7
1 وليكتورللأمتاذ@ل@ا@نبريةبالشةمحئقة@موليةمبعث@ق:@)مد@رك-78

لد@
ين

ر،لفرفور@ثار،لفرفر@
فق.@

1 @لرياض.الحديثة،@لرياضمكتة@طبلي،ئد@مةابنللامم@لتي،9-ا7

1 @ر@لفكر،@حامد@لز@لي،أليللإمم@لأصول،تعليقاتمن@بخول0-ا8

1عرريا 3 9 0@.

1 يت،فيالاسلاميةو@لثؤونالأوقافوز@رة@صد@ر@لفقهة،@لوسوعة1-ا8

1 4 1 م.1993/@4

1 @لئاطبط،ناطيب@إبراميم3للااالثريعة@صولفي@لو@نفات2-ا8
ثواز.عبد@لله@ثيخبتعليق@لتجلىية،@لكتبة

1 الجليلعبدبنبكرأليبنعليللامم@يدى،بد@يةيثرخ@د@ية@)-83

5لأولىاي@روت،ي@،لل@@لكنبثار@@طنفي،لمزغينفيا 1 4 1 0.

وعلومها:اللفةكبخامشا:

1 لمحصدالبلاغة،عدمفيوالتبيهات@لاشلى@ت.-84
@ارالحزجنى،علطبن

حسين.كتور@لىتحقيقبمصر،@لنهضة

بمصر.@لساعيطبحةالاصفهاني،@لفىجلالي)@لأغانياا-م@

1 طغ@دي،عبد@ل@ادر@لبفىللشيخ@لمزب،لابولب@لأدبخز@نة"-86

السلام.عبده@ونالأمتاذتحقيق@لسلفية،

8 37صرية@@ثار@لكتبجئي،ابنللإممو@لعربية،@لنحوفي@فصائص71-5 61@.



6 2 @تفسيوفيومنهجه@بصاعى@لر@ري@لامم0

1 @لعرلي.@ليانلجنة@صدلرو@فط،عبد@لواحدعليللدكوراللنة،فقه8-ا8

1 1@لئاية@لكتب،عالمحسين،للدكنرر@لبلاغة،فن.89 4 0 5@/

9 الاولىالمنار،ثارحسبن،عبد@لقاثوللدكتورو@لمهر@للنية،)@لقرآن0

1 4 1 م.1991/@2

1 محمدالاسلاملثخ@ميط،@لقاموس.-91
آبادي،@لفيريزيعقوببن

ص
1@لفهرمة@لرابعة@لطبعةبيروت،@لرسال@،سسة 4 1 5@.

1 ببن@لثهيرمكرمبن@لدينجصال@لفضلأليللعلامة@لعرب،لسان.-92

1بيروتصاثو،ثارالافريقي،منظور 9 9 0

م.

1 لمحسدمختلى@لضحاح،.-93
لبنانمكتبةعبد@لغادر@لر@زي،بنبكرأليبن

1ثررننا 9 9 3
م.

1 عيسى@لبميطغ@لسيرطي،للحافظوعلوكا،العرية@للنةفي@لزهر.-94
@لفاهرة.الحلي،

1 أحمدللحلامة@بير،)@لمباح-95
بن

محسد
لبنان،مكتبةالفيومي،عليبن

رت.ري

1 ثائرةمجل@@صد@ر@طرزي،@@لنتعلالي@لعرب،دريبفي@لرب.-96
1الهند@ط@لنظامية@عارف@ 3 2 8@.

1 97-"
عبدبنعبد@للهاليللوزورو@لو@فع،أسماء@بحدشما@محجممعجم

@لتاليف.لجنةمطبعةالأندلسط،ي

@لد@ر@ب@اهيريةزفيده،عبد@لله)بر@ميمللدك@رالفشر،وكب@نحوا-.لما

9@لثالثةليبيا،فر، 9 0

ام.

والفرق:العمدةكبسادلنما:

1 د@ر@لكنبالأشعري،الحسنأليللإمم@لديانة،@م@ولعنالأبانة"-99
0لارلىاد@روت،لعلمية،@ 841@/9881

م.

2 لمحمدو@لثركين،@للمينيخزق@مقاد@ت0-ا0
@لر@زي،ع@ر@ططببن

عبد@لهزوفطهالأستاثفننحقيقا@،3لما@لقاهرةالأزهربة،الكليكمكتبة



6@لرمالة@جعصكرس 2 1

هو@ري.ومص@ى

2 عوة@لىمكتبة@لض،أليابنالإسلاملثخاالطح@ية@لعقيدةشرح1-ا0

الألباني.ناصر@لدين@ثيخالأحاديثتخريج@لعلماء،منمجموعةتحقيقالإسلامية،
2 @للخي@لتاسموئبيعبد@ببلىللقاضيا@لعتزلةوطقات@لاعتز@لفضل.-02

@لسيص.@لهؤ@تحقيقتون@،للنثر،نسية@للر@ىمطبعة@لسعد@بشمي،وألي

2 @بامحيةار@لطبحاتدمطحةالجبار،عبدللقاضيللقزلة،وطبقاتيخر@"-03

9بمصر 7 علي.محسد@لدينوعصم@لننلىسميعلي@لدكتررتحفيقام،2

2 بيروت.للعرفة،ثارعبد@لقامر@لبغد@دي،لليح@لفرق،بين@لفزق.-04

2 محسدألىللامم@،و@لأمو@لخلو@@لللفي@لفصل05-5
@لأندلسي،حزمبن

يي@رت.@رفة،ث@ر@

2 جابرللد@روتاصلا،يانا@لايلامينمدلرسبينو@لعقاب@لر@ب)فضية-06

1الاولى@رطوم،@للكتب،@ر@لسصدالة@لىعد@لسميري،زايد 4 1 م.ص/65991

2 اللامم@لإسلامين،لاتمفا"-07
ية،@لصرلنهضة@مكتبةلأشعري،ا@طسنلي

3الأولى 6 محسدتحقبقا@،9
@لدين.محي

2 محسد@لفتحألسللاممو@لئحل،@للل08-5
ستانى،يمبن

4بيروت@لثقافية،@لكتبمؤصة 1 عبد@لل@أليرتعلبقتحقيقام،ا@/5599

@ندورة.@لسحبد@

2 مع@يوجدجوهرةيثرعفيالجديد@لنهج9-ا0
@لكلامعلمنثأةفيمقئمة

@الإمار@@نار،@موسسةضيف،@ريبمعبدنثأتللدكررسلاية،@@@لفرقو@مئم

1لأولىا@لتحدة،@لعرية 4 1 1ه/2 9 9 1
م.

متنؤعة:محبئسابغا:

2 تأليطوكبه،يثخصتهدر@سة@بفاعى:@لر@زيعليبن@حمد@لامام.-10

1"الاولى@لكويت،@لكريم،ث@ر@لقرتن@لنش@ي،جمممعجيل@لدكور 4 ام.طا./@0

2 "الفقهاء@مئلينومفئم@لفزخين،وعمدة@لفئر-ش،يئيئ@لطبري:@لامام"-11

1@لأولىدمق،@ر@لقلم،@محمد@لزحنلي،للدكتور 4 1 0@/1 9 9 0

م.

37بغد@دفيطبعلسترنج،كيتأيف@لثرقية،@ف@نةبلد@ن2-ا21 ا@.3



6 2 @تفسيوفيومهجهلصاص@@لر@زي@لامم2

2 طلاس،دارمحمد@لزحنلي،للدكور@لثرعةابالعلومعائمتعريث3-ا1

1لأولىامئق،د 9 8 8
م.

2 وشركاه.سلبطمفسسةلل@قرنري،@طط،@)-14

2 @بوعبد@لفتحللشيخعلى@لهراج،الطماثرواالذ-شالز@بالعلماء5-ا1
0نية@لثالرياض،@@لرثد،مكتبةعدة، م.9831/@341

2 اخنصره@لتنخي،عليالخنعليأليللفاضطابعد@لشدةالؤج6-ا1

محصدالدكنور
4الاولى@لقاهرة،وهبة،مكتبةعبد@لله،حسن 1 ام.ا@/3399

1 1ربة@@د@ر@لكتبطبع"،اييمهرية@طز@نةفهرس.-72 3 6 7@.

2 @طديث،مخطوطاتمن@لنتخب@لظامرية،الكبد@رمخطوطات)فهرس-18

محمعمطبه@كالألباني،ينناصر@ل@محمد@لثخوضمه
دمثق.في@لريية@للغة

2 عبد@لل@بنمصطفىللعلامةو@لفنون،@لكتب@ه@اميعن@لظنونكشف!-19

1ل@روت@لملمبة،الكتبد@رخليفة،بحبي@لهير@لرمي@لقسطنطبي 4 1 3@/9 ام.@2

2 بنعليللعلامةاالحريفاتكاب.-20
محسد

ثار@لريان@طزجاني،عليبن

الأل@لىي.إبراهيمتحفيق@لقاهرة،@،للتر@
2 ا)القاميم@-21

@@@لنهضةمكتبة@لله،عطةلأحدلإسلامي،
ية.صر

2 د@ر@طمامة.@لصعيدي،@تمالعبد@للأستاذالإسحم،في@بذدون.-22

2 @و@زمرة،أليمحمدللشيح@الأسلامظلفي@لإنساني@بمع3-ا2

1لإخلاصا 9 8 6
م.

2 4-ا2
بيروت.ثار@لفكص،الحموي،لياقرتالبلدانأمعجم

2 25-.
مصرفيطبعسركيى،@لبانلبوسفر@لعزبة،العربية@لطبوعاتمعجم

1 3 4 م.1928/@6

2 5بولاقمطحةخلذرن،بنعبد@لرحسللعلامةاخنئون@بنمقئمة26-5 1 3 2 0

2 @حسدللشيخالعلوم،موفوعاتفي@لادةومصاح@لعادةمفتاح.-27
بن

ومر@جعةتحقيق@لقاهرة،لحديثة،دار@لكتبز@ره،كبريبطاشمصطفى@لثهير

ألر@لنور.وعبد@لرببكريكامل

2 @بوعبد@لفتحلليخ@لعلمي،و@دبهماللف@ئمةرسائلمننماذج.-28



6@لرسالة@جعصفهرس 2 3

1الأولىبحلب،الاسلامية@طبوعات@مكتبغدة، 4 1 م.1996/@7

أبخة:مر@جعلائا:

ع@سكلح@@5
@

ثلل@+مم@حل@.كلالد5-@@حع@ف@ل@نن@@لنحث@
@

2اط-سكال@للا 2 9

الهعال@كأمنال@
@

@ععه@-032عال@الااك@كحه@ح@ا:ححح@@عا@كل4حهنل،@كل@الا

3عا@@،@@كل@@5اله@النال@،س@5@@4مماحسا*57عأ. ح@4

@مههل@ا.ول7
ي

@@
@

231-@كللا"،5ص@لل@سك@ككال@ك@)حلهيككملالت@(@ا@

2-4@ال@5لايم-د@@@حةول@؟@نهولحلاط@3صكنه.ل@4@،حسك@4@@دايمأ،فاد@(@@ 3 2

@سكالعنكال@علل@مكهسكال@ه@ه@ل@م@سكط،7مه3@ا@عح@لثحن@4*4@ا@@@ع@،

@للثكأساثطل@ط@ل@نسكهاها8

ح(:"ه)ثث@مالآلى@طلسببرامجتاسغا:

2 السبع.صخر@صد@رالكريم،،القران"-33

2 الآلي،الحالسبلأدحاثمركز@لت@@ثالقرآنأ،وعليم@لفسيرمكته"-34
1الأولالإصد@رعئان، 4 1 1للا@9 9

م.

2 الأرل.صحر@صد@رالثريف،،@ديث@)مويوعة-35

2 اداثمركزوعلومه،،@لثريف@لنبويللحديثالذمبية@لوسوعة6-ا3

الإصد@ر@لأول.عئان،الآلي،لأبحد@طاسب

2 الاصد@وبيروت،الإلكتروني،للنمثرالمنقبل@لعربأ،لسانوعة)مول@-37

9الأول 9 5

.@طز@خليل@طز@وتمسيمبرمحةام،





6 2

لهم@لتزجمالأعلامفهرس
(.)

@لصفحة@لعلم@لصفحة@لعلم

1
،1

ح@اد@بن

مجاهد@بن

@لصحح@بن

عقدةابن

عدي@بن

حئي@ب@
@لديم@بن

كثير@لدشقيابن

تيمية@بن

@ليددقيق@بن

فلىس@بن

باشاكمال@بن

لمح@ردألي@بن

فتيبة@بن

ليلى@يابن

@لتركملي@بن

حغأبي@بن

@يعلى@لفز@أدي@بن

ثيبةأليب@بكر@بر

@لأعر@ي@بن
ثم@بن

لرشويه@بن

3
وه@

@برمةابن

ري@@@ئحنمابن

@فزريابن

كثبر@لفلرممأالن

عمر@لق@ركأ@بن

ضحنصن@بن

حجر@لسقلىني@بن
شريلأ@لحسفبو@أ

يممالمتريدئبو@نع@ر@

بكر@لر@زيأبر

@لفيلسوف()@لطيب

@لفلرسيعليأبو
رفطنيلا@@@سنبو@أ

@لأ@فهاليأبو@لنرج
على@لشنبأبو

صالحبىبكرمحمدأبو
لا@

بهري

جحفر@لطحويأبو

رريلئث@طسينبر@أ

@ل@سسنأبو
خيي

3 1

7

رنمر@@رسالة.ضذني@لو@ر@ةو@لألفب@لأسحاءبطمقمنا@لفهرس(.)
ر@موحهار@لاسم@دكهر@ى@

@ذكحر.@للخلميخهاترجت@لتي@لصغحة



6 فى@لنعسيررسهحه@طصاص@لر@زيالإمم2

@لصفحةالعلم@لصفحةالعلم

@ل@ر@يأر@لفلم
ليس@ري@لأ@ار@لحل@أ

حي@لمهلألو

عد@لل@@ل@لمأس
س

@روري@بسحاقمحسدس

@
ئحمد@لفاصي@ئكرمكر@ر
@طاطعلي@طسرسعلي@ر

يأس

لكر@طو@رزميألو
@طسيرسعد@للهألو

حلصمحمدس

دن@لعرحأس
لحةالم@

@طرحايعد@للهأس

أدو

عثرلطسيى@لو@أ
ا

لي

يمالكملرطسيى@ر@دأ

الأنزوشىحعمر
ريد@لذبؤسيس
انمنى@عرسعبده@و
بسحاد@لزح@لر

لمح@رد@لئجشتايلو

@لتاصييوصبو

الألدلسيحيانلر
الأسود@لذزليلر

اسلوس

2،@لحلاء@لمى@لملرعم@،

3

9

3 3

صطحريلا@سحاقلو@أ

يا@لرطسى@و@دأ

تممألو

@لنممىمخصأدو

أدر@لمخم

ححفر@لقارئأدو

سيلولآا

3
1

مئر

@لملى@يالإتقليكفئمير

حالد@طروريأحمدس

ميمواإ
اطز@

لي

يخنيطرمير@طر@ممإ

@لقاصي@سحاقب@بسماعل

@لأضمجي
@لأغى

إ@رؤ@لفنس

لأ@لأفوه
ديو

هيمواإ
لئحي@
مالد@مال!صاحصثشه@

أحمد
حبلبر

يمور@لأا

هيموا
ئعال@@

أب(

ضي()@لقاقلأيلا

لونجطي

3 4

5 2



6لهم@تز-@الأعحملوس 2

@لصفحةالعلم@لصفحة@لعلم

ئزدبنبشلر

أت،

لقا@)لترخي@
ضي(

شزاتاعيبط

@لتها

@لنحويئعل@

أجأ

هريبو@

لنحعثر
محمد

لن
ئحمد

وميلر@لل@ر@

عر(لثا@)حرر

أح(

خليفةحبي

@لبسرري@طا@

لد@فظحا
ين

لبخري@

ثابتلنحسان

الحطجة

@لمصربممايطسن

صالحبى@طسى

لقرئ(@)فيلكو@ةحمز

@لثقفييرسصبى@بع@

أخ،

تسلري

2 0

5 6

س
أحمد

ئابتبرخريمة

@لقلىئهمبى

أد(

بندغلح
ئحد

دعلحلن

)@طالط(@لذمي

لد@
كئور(لد@)مي

فو@ك

باللى@لر@صى

الأصعهالي@لى@كلب
أز(

شنمىأليلنزهير

لزنجميا

الآمدي@لدين

سيبويه

خيرحيدبن

1 3



6 @ن@شرفيومهحه@صاعى@@لر@ري@مم@2

@لمفحة@لعلم@لصفحة@لعلم

3 8

بىعلي
بسحاقأحمد

أبادبىعيسى

مرسى@لف@ىد@على

@لصحليعد@لهز@ق

بنعبد@لله
محمد

ب@

@هرري@سحاق@

ريدبنعدي

@لمبج

ربعأليبنعطاء

@لبتيعئان

@لنحودأليبنعاصمم

مررانلن@لكعبد@

أغ،

ثمل@علام

حاسد()ألو@لز@لى

أف،

زي@لر@

قاصيحاننخر@لديى

@لفز@

لفر

باللهلقاهر

@لزثويالإسلام@مر

طزب

بثرير(بن)ئححدتر@ني

3 8



6لهمالمتز-@لأعلامفهرس 2

@لصفحةا@لعلم@لصفحةا@لعلم

كئافي

@سيليهنا@لهض

ال،

)عد@طئي(لثكنيري

نجيد@لحمري

لنلليث
صمد

أم(

بالله@لقتدر

بالله@ستكفي@

بالله@لتقي

لله@طبع@

@لسحيثبى

حدفى@طسى@لنبلي

كتبح@)صالزعييني

زهرةألو

حمد
بكر@ل@صريبن

محمد
عمرلطحفيبى
بىمحد

ئحد
يحقو@بن

@ثثثيبة@بن
وسي

@طرزي@

ئنىبنطلك

7

@زد@

إسحاق

حنرمحامدس

بالله@متضد@

سفيادأليبىمحارية

يصبحيمحمد@طا

أن(

@لذننب
@ندر@@لسافىس

نايع
لقلىكأ@

ويلر@

يطصرميبسحاقسبعقو@

3 4





@لوفوع

مقذمة

الرسالةموفوعاتفهرس

"الجصاصالرازيبكرأبوالإمام"الأول:الباب

عصر،الأول:@لفصل

جتماعيةلاواصية@لسياالأوضاع

و@لثقاثيةبةالحالة

وشرتهحياتهة@لثفي@لفص@

رلسه@سمه

@طصاصلقه

تهولةولادته

@لحلمطلصفيرحلاته

ضحصيتهرملامحصماته

كد@لأحنافوطبقته@لعلميةمكانته@لثالث:@لفصل

@للمي@@طماصمكالة

الأحنا@عدطمقته

وتلاميذهشيوخه@لر@بع:@لفصل

خهشيوئرلا:

و@لتر@ريح3@لتراكتصدكرتهم@لديرشيخهالأول:@لقسم

لا@لتسم@
@لذسيوحهلي:

ي@
في،كر@د

وعيرهد!@لق@آحكمأ

6 3

@لصمحةرقم

ء12-1

27-4

4

7

@8-6
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6 فيوسهجهيبصاص@لر@زيالأمم3

@لتشحخه
تر@جهمعلىودفتت

تر@ح@همعلى@ثرلم@لذئشيرخه

تلايذهئا:ثا

@لعليةت@ارهالحامى:@لفصل

تمهد

صدللامام@طمعضرح
@لئيبف@،@مسفب@

شرحا
محمدللإمامل@ع@

يطى@ليبفىابن

ضرح.
صدللإصماسك@@

@لنيباني،يطسنبن

صمدللاممالأصلكبعلىتحليقا
بن

@@
ن،

للخضاف،@لقضاءب@@ضرح5

بمما،محنصر@للح@ثرح"

@لاءللطحري،مختصر@خح@.

"@لطحاويشروطعلىنحليقا

مختمر@لكرخي،ثرحا

@لأسماء@طنى،شرحا

ا@حثربة،كب"

@لئص،@ال@ا

روف،@صسائل.

@سانل،@ج@ابك.

@لن@،ئصولكتبا

لقران!@ئحكما

1 19-

2

2

1 2

1 3



@لر@لةصضوعككرس

@لفسير،فينهجهاثاني:ا@لاب

بنيرهعام@عريف@لأول:@لفمل

@لق@تن،نحكمكبامرضرع

@لفرتنلاحكميبصاعىتاليفوقت

تنشر@بصاعىدساتئبرز

الأحكامآيكبتفشر@لبالغ@لاتمام

نقهي؟كتدمجرد@لترتنا)ئحكمئمتبركبمل

و@لترنجقعلى@بعحرصهندة

@لنرعيةا@س@همنكثيرتجعريفالاقم

ى@لستو@لرفيحةالأنانية@حانيو@@بر@ز@لنحضر@لاسلامي

بالناربح

لئا@لفمل@
در،مصاني:

خهنجولا:ئر

بههثاننا:

عصرهفيللهجر@ة@ليهبثافا:

@تفيركبمنمصاثره

@لنقلي@

@نف@بر@لففهيكنب

@للغري@تفيمكب

@ديث@كتبشمصادره

@لش@؟على@لكتبمطلغا@بصاعىكانهل

1 51-

1 79-

3



6 3

@للو@لحرمي@اثوه@

والأصرل@لفقهكبمناثره@

منممالره
ك@

يح

الفشرفيمنهجهألئسىاثالث:الفصل

ممطومنهجه@طصاص@لر@ري3الإ

2 25-

تمجد

لالقصتنتفسير@لق@تتعلىحرصهشدة@لأول:لاساس

@منى@لزيعلى@بالمدتدالاستئهاد

تفسير@طصاصفي@وعوعي@لتفشر@

فيحمعهةالأسلى@ثفي
تف@

بالرأيو@لتمسيربالمثرر@لتفسيرلنيره

عىعد@بص@بالمأثور@لتشوالأول.@لقم

@أنورة@@لسلصئقرالير@يقر@لت@@طمع

@لل@ئقوالبين@فاصلةو@الاخيلى

عليهاتحقي@ئ@دوفى@لسل@ئقوالمزذ

@طهرة@@لنريةدالسنة@طصاص@متمم

الآحادأحار
تمسبر@طصاصلي

فلكالأمر@نا@لتضىأو@لتبي@لصحاليقول@لىالحديثعن@بصاعىغدول

لالمثوربالتسير@ل@راعد@لتحلقةبحص

عد@طصاصبالرئي@لثني:@لقسم

عد@طماصبالرئ@يرركنر@ت@

مى@لدنهافالث:الأسمى
وعلومهااللمة

شقاقلا@ولا:أ

3

2 8

2 9



لةصالر@@فح@ك@رس

الا@ر@كثابخا؟

@والاعر@@لنحوثالثا:

عللى@للمةبئوالا@سنهادر@بغا:

بالثر@صتهاد@حاشا:

تمسير@بصاعىفيو@لثر@ى@لر

بالحثرعيها@طصاصيستهد@ليالأغر@ض

@نرامد@لثريةلمضاتقاد@بصاعى

تمشر@بصاص@ي@لإغةصادشا:

و@بازالحغيقة

كلة

@صاعىتفشر@فيبلايخة

والأحكمبالفقه@لفاتقةعية@لر@بع:الأياس

تمهيد

تفشر@بصاصفىو@لاحكم@لفقه

والأحكم@لفقهمحالني@بصاعىلمهجعموصف

تفسيرهفيذكرممشيبهر@بصاعى@لفقهاء@لدكأ

منلطصاعىمهتف
@بلي@ذهص@

لمجفي@ذبو@يبعاعى

لعضفي@طننىللمدمب@بصاعىمنلف@
@سائل@

6 3

3 1

3 6
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6 فيومنهحهيلصاعى@ر@ري3الأ3

يلصاعىعدالأحكاملط@@طرق

@لأحكمتطبل

@لميدةسائللأممستعر@ف@@طاص:@لأياس

وتعالحصبحانهتوحيد@لل@

محمد@نبوة@دقدلائل

ودجه@عذ@@نبات

@مزفة@لأدبانئغعلى@لرذ

@نلىلة@على@لنرق@لىد

على@لنمىرثه

و@طلالةالإمات@سألة

@كلجاز@لقرتن

@لقرتنو@م@لفقهئصرلبعتمنلكئيرتحزف@لسادس:لأياس

دتشبهو@@دكم

و@لنسرخ@لنلمخ

@مندو@@طلى@

وللببقلمج@ل

و@طاص@لم

الاجتهادمسألة

دلآحائخلى@

قبلماشثرعمسألة

متفزنةئمولبةتهلحد

3

4



سال@صفهرمى

@لنرلبأسبط@شحانته@لابع:@لأياس

@لنهرلببئ@محالفيو@تيف@لتصحيح

و@حدقرآفيلنلزلالأسببتحذد

منتعاد@لنزل
و@حدو@لسببان

@للفظلحوم@مكم

وتوجيهها@اتبالتى@@متمامه@ثامن:@لأساس

تجاد@لفالدة
@لقر@ثةتنوعمع

بحضعلىبحضها@ماتحضل

@توئر@لو@ي@من@بصاصتثبت

@لقر@ههداحتلافسكم@ختلاف

الأحكامهو@تاطعد@بصاص@كللقر@ض@تضس@ثسمي@لزص

و@لوضوعد@يليكا@مر@عن@حاء@ة@تممع@لأساس

@يفسيرفيفهجهعلىو@للاحظات@الخذئمم@لر@بع:@لفصل

@لساللبمصفي@لتزلةبمذبتا"ثرهئرلأ:

وحفبفنه@سأل@

كأ@للهرؤيةمسالة

@سأتي@في@طصاعىتر@ىحول@لنحقيق

مقرلتا؟@بصاصكانهل

@طنعطبالمذمبتمكهثدةثا@تا:

@طنعي@ذمب@مخالف@علىلمجصاصحملة

مخالفيهعلى@بصاصحملةعلىتمليق

5 35-

3
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6 ممطومهحه@طصاص@لر@ريالإمم3

رص@لح@تفسير@مصديالحصاصنحتص

@ي@طصاصدكرهماعلىتعقي@
وليبير@لكحمسألة

الإملامية@لثحصياتبمصمىموقفهةثالا

اته@ستطر@كثرةرا@غا:
أثناء@لتمسيرلي

@@رو@لبمصاشقا@هحاما:
وحهعيرمن

لالمئور@لتفسيرمحال@ي@لفسيت@لطرقلبحضدكرهسا@شا:

بعدهجاءمنعلىوتئير،لمفسيره@لعلمة@لقيمة@طاص.@لفص@

@لخاتمة

@لريالةمر@جعفهرس

@@لأعلامفهرس
لهم@ترجم

لةلرسا@عاتموضوفهرس

بيديعرقم

طحه-@لحهليالزفيم

و77ك@-4-201-2

5 77-

5 93-

6 25-

6 31-

5 6



لأ

لا

ثو@

،@
في

لمح!

و@لقارئ(@لناشربينبناءتو@صل@جل)من

وبركاته..ه@ل@ورحمةعلبكم@لسلام@لكربم..@لقارئعزيزي

نجةرويلنفسير@نرومنهجهيبماصبكر@لر@هي@بو@لاما@كانجا:ا@تتناع@لكنتكر

نا
@ب@تياصلفي

ترسلأنليسعدنالنا،بالسبةمهئمرآيكأنوباضبارو@دارى،@لاقربين

ر@لد@ر.على@لقلىئوبعود@لعالأممبدمسيرتاسوباندفعلكيبملاحطاتك،@فاد@بلبا

@لنالية:-للبياناتباستيفائكلنثرثفةنوجيهفيديركملرسفهثا*

@لوظية؟كاملأ:الاسم

لد@للؤمل
الي:ر

لن@

نلىعحي:للدية:لة.للو@
"

ص.
ة@اك@ةتلبنرد.@

-

هذا@لكاب؟عرفت@بنمن

معرضبمحد@مفرر@@صليقمنترنح@@يهة@زيوة@تاء@

-

@لكناب؟@ئتربتأينمن

@ن@دية@المعرض.أو@كتة@@هم

@لكتاب؟@صلوبقيرليكما-

آ(الطفاومعتملىحيد@@عاثي@
@لكناب؟@خهجفيرابكما-

الطقامتيرجد@@عاثي@
رصح!(

صعر@لكناب؟فير@يكما-

لطفاامرتفع@معفرل@رجص@
وصح!(

قر@تامنوباعنبلركللنطوبرسببلناو@ننر@حانكملاحظانك@ن@فطلاتاشعزي

ة-خاطركفييجولماود@ننتو@نفلا@نافحة...بملاحظاتكنرحبننحن

يتعرعوما@و@لتر@رعلومها@لعريةيخدمجادعمللكلنرحبنح@ة@مئ
مه،

لأطفالاكت@وكدلكصة-خا@لرنيسيضها@لعالمة-للعاتبية@لو@ترجمتض@و@ل@

بعلىص.للبهوبيلو@رهذا@مد@لبا@لقيئعزيزي
1 6 ةلقاهر@لغورية-1

@مد@ر@ننا@بديدشبيانونزو@كلنر@سلك



@لكريم:@لق@ئعزيزي

@لفهذا،كتابناعلى@تنائكننسكرك
كيممتلأا،نحسبهجهذايخهبذلناي

كبناإخراجفيجهدنانحاولفد@نثالكتبنا،نرضاها@تيعلى@لمررةنخرجه

قبلمرلمجعاتئلاثعلىدقيقةمر@جعة@لكتبمراجعةوفيققن،ثيقبهج

أماموضعفهعجزهللأنسانثتأن@لقدير@لكاملولاء@لعليللطباعة،دفحه

ةتعالىلقولهتصديقاو@لدقةو@طبرة@لحلممنالانسانمهما@حنيقدرته

ه@()@لنا.:ضحيفاأالاننرخلقعنكغيخقفثنأ@ثه)يرلد

تترانفلاللكتابتك@قر@أئناءمطبعيخطألكظهرين@لعزيزفأخي

@للاحقة،@لطجاتفيفنتداركهلناوترسلههذا@لنمرذجفيتجلهأنفي

فيحمجاجهدنامعيصافرشكوربجهدمعناشوكتقدتكونوبهذا

الأفضل.نحوسرنا

@لسطرل@صفحةرغالخطا

-

.

..

نعلىنكم..،حسنلكمضاك@من
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